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i
ma Amerikos demokratų yra 
prielanki japoniečioms ir tą 
projektą į savo platformą 
įnešė tik todėl, kad ji geriau 
patiktų Amerikos darbinin
kams, nes laike prezidento 
rinkimų demokratams reikės 
darbininkiškų balsų.

»fI

vietos-Kaip reikia maudy* 
tis.

Nedaugelis žmonių sup
ranta maudymo svarbumą. 
YTpač lietuviai pratę maudy
tis sykį ar dusyk ant metų ir 
čion Amerikoj daugelis ne
maino tą savo paprotį. Papra
stai bijo šalto vadens, kad 
„šaltį nepagaut”. Tuomtar- 
pu šalta maudynė apsaugoja 
nuo nušalimo, sustiprina ner
vus, pagerina apetitą. Ypa
tingai gaivinanti yra marių 
maudynė, bet neturintiems 
progos išsimaudyti mariose,ar 
upėj užtenka naminio lovio, 
o jei nė tas nėra galimu, tai 
bent išsitriuli šlapiu skudu- 
riu.

Daugelis mano, jog pa
vojinga nušilusiam įlysti į šal
tą vandenį. Tas uėra teisybė. 
Kad išpažinti pilną maudy
mosi smagumą, reikia sušilu
siam šokti įšaltą vandenį, ne
veik laukti išsirėdęs ant kran
to, kol atvėsi, nes tokiu budu 
greičiaus gali sušalt ir ligą 
gaut. Visada reikia susivil- 
gyt galvą, nes kitajp kraujas 
supuola į galvą, kada visas 
kūnas atvėsęs ir sudynėliai 
susitraukę.

Viena Anglijos draugys
tė duoda tokias rodąs mau
dantiems:

„Neik maudytis į dvi a- 
dynas po valgiui. Nesiinau- 
dyk.kada eri labai pailsęs.Ne- 
simaudyk, kada kūnas atvė
sęs po dideliam sušilimui ir 
prakaitavimui. Saugokis mau
dynės po atviru dangum, jei
gu pabuvus kiek vandeny i 
paima drebulys, jeigu raukos 
ir kojos pastyra. Lysk į van
denį. kada sušilęs. Nestovėk 
grynu kunu ant kranto išlin
dęs iš maudynės. Nebūk ilgai 
vandenyj. Eik ant kranto, 
kaip tik jautiesi atvėsęs. Sti
prus ir sveikas žmogus gali 
maudytis ryte nieko nevalgęs. 
Jaunas gi arba labai silpnas 
geriaus tegul maudosi į dvi 
ar tris valandas po valgiui, 
geriausia po pusryčių. Tie, 
kurie alpsta arba gauna gal
vos skaudėjimą netur maudy
tis nesiklausę gydytojo.’’

Prie to viso reikia pri 
durti, jog maudynės reikia 
saugotis, jeigu tuoj paskui 
reik atšalt. Moters tur dabo- 
tis >altos maudynės laike li
gos, teipgi paskutiniu du mė
nesiu nėštumo. Žmonės su 
nesveika širdžia netur mau
dytis giliose vietose.

Po maudynei gerai išsi
trinti su minkšti abrusu, nes 
kitaip kaip kurie žmonės gau
na odos išbėrimą.Triuimas su pradėjo iš paskutiniųjų gin- darė u ud įlodamas, kad jis te- 
šiurkščiu abrusu nėra gali
ma rekomenduoti — nuo to 
daugelis gauna išbėrimus.

Viens iš pavojų maudy
mo yra vėmimas, ypač kada 
skilvys pilnas maisto. Nėra 
abejonės, jog daugelis nuskę
sta dėlei skilvio pilnumo. 
Teipgi pasitaiko spazmas 
yvairių raumenį}, dėlei kurio 

žmogus negali valdyti savo 
narius ir turi eiti į dugną, 
jeigu ji kas neišgelbsti.

D-ras E. M.

IŠ RUSIJOS.
Naujas budus piešimo.

. Ant kiek Rusijos plėši
kai yra-išsilavinę savo darbuo
se. parodo sekantis atsitiki
mas, kuris turėjo vietą Ode
soj.

Tūlą naktį policstotvj 
,, Aleksandro vsley j učastok" 
suskambino telefono varpelis. 
Stovintis tą naktį tenai aut 
sargybos užžiurėtojas vardu 
Malė va n i j,-priėjęs prie tele
fono dasizinojo, kad ant gu
bernatoriaus prisakimo nevil
kinant reikia išsiųsti ant Ma- 
razli gatvės No. 18, 4 poli- 
cistos reviziją daryti. Paklau
sus užžiurėtoj ui t-u kuom turi 
dalyką, — su „rotmistru'’— 
skambėjo atsakymas. Kada 
sulig prisakymu 4 policistai 
nuvyko į nurodytą vietą ir pa
lei vartų 18 numerio namo 
sutojo, netrukus atvažiavo 
žaudarų aficieris ir pasitei
ravęs ar tai jie iš „Aleksau- 
drovsko” učastko yra atsiusti, 
nusivedė visus keturius į na
mus tūlos ponios Bucsstab, 
kur pradėjo daryti kratą ne
tikrų pinigų jieškodamas. 
Išvartė viską, bet netikrų pi
nigų rast negalėjo. Po dviejų 
valandų revizijos kratikams 
pasisekė surasti 486 rublius 
ir 60 k. Tuomet rotmistras 

savo pamalda davė ženklą ka- Per?i»andu>iai Budistą b pa
reidama vesti. Išvestas ant kad areštuosęs, nes 
kiemo Trojanovas pamatėčie- atmstų pinigų daug de>imt- 
ląeilią pristatytu kartuviu. ’ rub,inh> ”netikni”- Seue 
Jis apsižvalgęs pamatė dar Puolus ant kelių prade- 
daugiau surištoms rankoms j° Illaldauti i ustingą „ofkie- 
kalinin. Lšviao ju buvo sep. I rį”, kad-jos neareštuotų Jau
ty n i, Jie stovėjo teipgi ra- «as žandarų oficieris turėjo, 
miai, tartum negyvi. Dabar atomai minkštą širdį, nes 
Trojanovas pamatė, kad ne susijudino senos moteriškės 
jį vieną šiąnakt kars, bet čia meldimais ir pasigalėjo areš- 
stovi čielaeile, kuriu likimas ■ tuot‘» priėjo prie telefo- 
toks pats, kaip ir jo* Priėjęs u0’ knris 1(5,1 Pat buvo ir Prb 
pri savo kartuvių ir pamatęs' d^s klau?ukl« P1 ie ausies’ 
budeli, kuris turėjo jam už neva pareikalavo sujungimo 
dėt kylpą aut įkaklo, maclii- su general-gubernato- 
nališkai atšoko atgal. Buvo r’aus te^f°nu. L ž \ alandeles 
tai jo senas draugas, su ku- girdėjo, kaip oficieris sa
ri uo jis kartu bėgo iš kator- ke;,,\aseprevosdioditeldio! 
gosjir kuriam Trojanovas ra(iau tiktai 4S6 įub. ir <>c k. 
daug savo darbų išpasakojo. Argalima senę palikti liuesą?

—Budeliu pastojai!—su nietus. Nieko įta-
riko Trojanovas mesdamas :riani° neradau. laidykit ją 
jam biaurų prakeikimą į a nearestuot.
kįs> Po tų žodžiu užstojo per-

— Vąše blagorodie!— ta- trauka ir oficeris klausė ati- 
rė jisai į vadovaujantį kori 'džiai gubernatoriaus prisa- 
rimu.— leiskite man pačiam kimolaikydainasvis klausyklę 
pasikart, aš nenoriu, kad šitas | prie ausies ir kartas nuo kar 

išgama kartų manę.............
Jo prasimas pasiliko vie

nok neišklausytas. Viršinin-

Nepaprastas atsitikimas 
po kartuvėms.

Vidurinėj Rusijoj, Char
kovo mieste, turėjo vietą la
bai įdomus epizodas. Dalykas 
dėjosi kalėjimo kieme, nakčia 
po kartuvėms. Nors caro bu
deliams korimas, tai papras
tas darbas ir nedaro mažiau
sio įspūdžio, bet šiuo kart bu
vo koks tai ypatingas atsiti
kimas.

Tūlas Trojauonovas už 
pabėgimą iš katorgos likos 
suimtas ir pasmerktas aut pa
korimo. Jis ramiai laukė ka
lėjime prisiartinimo mirimo 
valandos.'Jis gerai žinojo,kad 
gyvena paskutinę dieną, kad 
šiąnakt jis kabos ant kartu
vių, kad nematys jau rytoj 
saulės tekant, kuria gerėsisj 
jo draugai,giminės, tėvas,mo
tina .... O, motina visai ne
žino, kad jos mylimas sūnūs 
šiąnakt bus pakartas. O, ko
kia baisi mintis! Tečiaus Tro
janovas stengėsi užsilaikyt 
ramiai ir nesikankint tomis 
baisiomis mintimis.

Už valandos pirm išpil- 
mo nusprendimo, senu bude
lių papročiu, įėjo kaip meška 
su geležiniu kryžium popas į 
Trojanovo kambarį. Atlaikęs i

i
I

gubernatorių-gi ir žaudarų 
pulkauninką niekas tą nak 
t Į netelefoliavo.

a ima

į Į'LIV 11 Adliai? llllk’

to atsakydamas: „Slušajn. 
vąše prevoschoditelstvo!” j 

..Tafc točno“ ir t. t. viską nu-i 
kas davė budeliui ženklą, kad duodamas, buk jis su guber-I 
imtųsi prie darini. Kada bu- natorium kalba. Dar syki to 
delis prisiartino , Trojanovas kią pat komediją oficeris pa

Susiartinimas Rusijos su 
Amerika.

Atgaleiviškas laikraštis 
„Rossija” patalpino savo skil
tyse nuo savo korespondento 
iš Amerikos laišką, kuriame 
nurodo kaip yra reikalingas 
ypač Rusijai, susiartinimas 
su Suvienytomis Valstijomis 
šiaurinės Amerikos.

Korespondentas
nuoja, kad dabar amerikie
čiai (turbūt išskiriant tik 
Rooseveltus, Taftas ir kitus 
uiekadėjus?] neturi Rusijai 
mažiausios simpatijos ir vai
šina juos su neapykanta. Su
lyg to korespondento nuomo
ne, ta neapykanta įvyko lai
ke rusiškai-ja poniškos karės 
už, tą buk japoniečiaj kur 
stę amerikiečius prieš rusus 
ir iš priežasties melagingų 
paskalų, kurias leidžia po A- 
meriką atvažiavę visoki Ru
sijos priešai [suprask 
liucijos agitatoriai).

Rusijos piliečiai, 
korespondentas, turi 
stengti,

1 s
ja ištikro yra. [! J

Turi susitverti kuopa že
mesnių politiškųjų veikėjų 
[turbut iš tokių, kaip: Puriš- 
kevičius, Bobrinskis, Kruše 
vanovas ir kitų juodašimčių?) 
ir parsikviesto Rusijon tūlą 
skaitlių įtekmingesniųjų a- 
merikiešių (turbut tokių, 
kaip Taftas? Į jį mat gerai 
šampanas teka. .idant jie 
savo akimis galėtų persitik
rinti apie gražų Rusijos sto
vį. o ne per pasiuntinių ir vi
sokių atstovų lupas, kurie 
visuomet iškraipo faktus.

Jie pagryžę namon turė
tų apskelbti per laikraštiją 
savo patyrimus iš abeliio Ru
sijos stovio.

Iš savo pusės Rusija teip 
gi turėtu atsiusti i Amerika 
savo deputaciją, kuri pagry- 
žus apskelbtu savo patyri
mus iš apsilankimo Ameri
koj.

Toks abipusiškas pasi 
sebravimas,sulyg pono kores- 
pondento nuomoue. atneštu 
daug gero ūbiems didžiosioms 
tautoms.

Bene mano tik tas ponas 
kad susiartinus butų geriau 
išgauti revoliucijos pabėgė
lius? Iš jo korespondencijos 
matyt, kad jis yra ne kas ki 
tas, kaip tik šnipas, kuriam 
prie dabartinių sąlygų gyve
nimas, žinoma, neperpnikus.

revo-

sako 
pasi 

idant amerikiečius 
upažiudint su tuo, kas Rusi-

„Tos nežmoniškos veik
mės”, po tokiu antgalviu sa
vo straipsnyje grafas rašo:

„Aš negaliu ilgiau pakę
sti. Aš rašau šitą ant dviejų: 
kad tos nežmoniškos veikmės 
būtų sustabdytos ar kad mano 
ryšiai su jomis būtų pertrau
kti ir aš įdėtas į kalėjimą, 
kur aš grynai sužinočiau,kad 
tos baisybės yra surengtos ne 
vien tik dėl manęs, arba dar 
geriau| teip gerai, kad aš bijo
čiau ir sapnuoti apie tokius 
dalykus Į, kad jie galėtų už
dėti ant manęs, kaip ant tų 20 
ar 12 kaimiečių uždėtų prasi
kaltėlio drobulę ir kepurę ir 
stumtų teip pat nuo suolelio 
teip, kad aš savo sunkumu 
tvirtai galėčiau užnerti gerai 
-išmuilintą kilpą apie savo se
nąjį kaklą”.

Papasakojęs su visoms 
smulkmenoms apie abelną 
Rusijos tironybę, grafas Tol
stojus sako:

„Vis tai surengta ant iš- 
kalno apmąstyto pliano mo
kytų ir apšviestų aukštesnės 
kliasos žmonių. Jie atlieka 
tuos savo darbus slaptai, auš
rai brėkštant, ir jie teip pada
lina atsakomybę už tas uedo- 
dorybes tarp tų. kurie tuom 
darbu užsiima, kad kiekvie-į 
nas toks budelis gali nepri-! 
pažinti savo atsakomybės; ir 
netik tos pasibaisėtinos žmog
žudystės vien yra daromos, Į 
bet kuožiauriausi kankini-; 
mai, prievartos ir kitos pik
tadarystės išpildomos kalėji
muose, tvirtovėse ir 
tardymo įstaigose.

„Kas yra daugiausiai pa
sibaisėtinas tose nežmoniš
kose piktadarystėse ir žmog
žudystėse šalę to priekalo 
parengto dėl aukų, tai kad 
dabar tas priekalas dar dau
giau auga ir plėtoja ir plėto
jasi tarp Rusijos žmonių vi
sokių luomų.

„ Visi revoliucijonieriai, 
bombosvaidžiai ir žmogžu
džiai dar niekad nėr priėję, 
prie tokio laipsnio krimina- 
liškumo ir nelemtumo sa vo i 
veikmėmis, kokį šiądien val
džia pasiekė”.

Taip 'Tolstojus charak
terizuoja Rusijos valdžios pa
sielgimus. Kaip jam valdžia 
užmokės už parodymą visam 
pasauliui josios piktadaryščių 

j—paiodys ateitis.

i

i

kitose

Subruzdimai Persijoj
Iš Tabrizo į„l)aily MaiT’ 

telegrafuoja, kad Racliin Cha
nas su savo pusiau laukine 
armija užėmęs miestą Tabriz 
sugriovė jo dalį, teip vadina
mą Hiavana. Sukilėliai uu- 
sintė šachui telegramą prašy
dami pasigailėjimo.

Milžiniszkas trasias.
Londonas.— Kaip „Iron 

and Steel Tradcs Journal” 
praneša, kad susitvėrė tarp- 
tautiškas plieno trestas. Iš 
viešpatyščių, kurių turčiai 
prie to prisidėjo „...Jour
nal paduoda šiteip:

Suvienytos Valstijos plie
no trusto su metine produk- 
-vija 23,000,000 tonų ir su 

; 81,000,000,000 | vienu bilijo
nu J kapitalo.

Belgija, visos didesnės 
fabrikos tos šalies su metine 
produkcija 1,250,000 tonų.

Maskolija tris dideli ap
skričiai fabrikų su nuolat be- 
sidid imančia produkcija,o da
bar jau perviršijančia 2,000 

i 000 tonu.
Voketija, keturi didžiau

si fabrikantai produkuojanti 
apie 11,000,000 tonu.

Kapitalistai a liginimui 
savo reikalu tvėrėsi į trestus, 

i bet kuymet darbininkai pra
dės tvertis i vienybę.

Popas nekenčia streikų.
Rymas. — Acliilles Faz- 

zari, draugas ir pasekėjas re
voliuci jonieriaus Garibaldi 
lankėsi pereitą sąvaitę pas 
Rymo popą, kuriam dovanojo 
gana brangią dovaną. Popas 
labai nuolankiai su juo kal
bėjo, tarp kitko daugiausiai 
išgyrė Italijos karalių ir 
skundėsi, kad jį daugiausiai 
graužia darbininkų streikus, j

cagos .,bosas“, Rogers Sulli- 
vau, Tammany iš New Yorko 
ir keletas kitų. Kova ėjo ne 
ant juokų. Guffey pabalęs ii 
piktumo bėgiojo po salę agi
tuodamas už save; kiti jo ša
lininkai darė tą patį. Klausi
mas leistas per balsus. 615 
balsų prieš 387 atimta man
datai visai Pansylvauijoa de
legacijai.

Atsidarius sesijai, užėjo 
ant estrados Oklahomos sena
torius ir pasakė, kad kuomet 
Oklaliama turėjo pastoti val
stija, l aitas pasiskubino ir 
su savo patarimais, kuriuos 
Oklaliama atmetė. Bet kada 
Bryauas perstatė savo patari
mus ir parašė Oklahamai 
konstituciją, likos priimta su 
dideliu entuzijazmu ir nuo to 
laiko visa valstija perėjo ant 
Bryano pusės. Ištarus sena
toriui Gore tuos žodžius salėj 
kilo didelrs triukšmas. 12, 
000 žmonių pašoko nuo sėdy
nių ir rėkė ne sovo balsu už 
Bryaną. > Demonstracija vil
kosi 88 miu.

Ant rytojaus atsibuvo 
balsavimas, kuris teipgi be- 
triukšmo neapsėjo. Naktį 2 
vai. suskaityta balsus ir jau 
galutinai pasirodė, kad Bry
anas nuominuotas ant Suvie
nytų Valstijų prezidento. Sa
lėj pasidarė dar triukšmin
gesnė audra šukavimų. Kiti 
rodėsi, kad ir perplyš be
rėkdami. Vienas iš rėksnių 
sumanė, kad Bryanas girdė
tu. kaip už jį demokratai rė
kia. Nuėjo pas telefoną ir 
pašaukęs Bryaną apreiškė, 
kad tai ant jo garbės toks 
ermideris darosi. Bryanas su
sijudinę nieko daugiau nega
lėjo pasakyt, kaip ,.fine bu
si ness!“

I’etnyčioj atsibuvo nomi
nacija kandidato ant vice
prezidento. Likos išrinktas 
John W. Keru iš Indianos. 
Ant to užsibaigė paskutinė 
diena demokratų konvenci
jos.

IS AMERIKOS.
I

tis. Turėdamas surištas ran- lefonuoja pas žandarų 
kas, sjiardės kojomis, bude-Į pulkauninką, o paskui jau 

liui sukramtė dantimis ran- apreiškė namo savininkei, 
kas, bet pastarasis apgalėjo, kad palieka ją laisvą. Mote- 
ir... pakorė. riškė puolė oficeriui prie ko

Kaip korespondentas jų dekavot už jo „gerą“ širdį, 
laikraščio ,,Rieč” sako, regy Oficeris pasiėmęs visus pini- 

■ kla buvo teip baisi, kad tei- gus dėl ištirimo su policis-| 
smo sekretoriaus pagelbinii: tais prasišalino, kuriems išė- 
kas, kurini buvo paskirta a t- jęs ant gatvės liepė eiti at-‘ 
skaityti dekretą ir dalivauti gal į poliestotį.
visoj ekzekucijoj—apalpo, o j Ant rytojaus išsiaiškino, 
policmeisteris negalėdamas kad tai buvo apsukrus plėši
ant tos sudrebančios scenos kas.

[žiūrėti—pabėgo nuo žudymo riaus ir apgavęs p<Jicij:f l’as
persirėdęs ant oficie-

ŽINIOS IS VISI K.

Tolstojus protestuoja.
Londonas, 15 Liepos. — 

Dienraštis „The Daily Chro- 
nicle’’ šiądien spauzdina 3 pil
nas skiltis grafo Levo Tolsto
jaus protesto priešTiusijos ti
roniją. Protestas yra daug»aš- 
tresnis už visus, kokius tik
Tolstojus buvo kada nors ra-!’*a’,,J' ga’’ ^ut sudarkyti, 

šęs ir atkreiptas} visus gėrės Žmones vienok pažįstanti 
uiua Rusijos gyventojus. plalykus tvirtina, kad didžiu-

Japoniečiai pyksta
Tokio, 13 Liepos.— Atė

jusi iš Amerikos žinia, kad 
demokratai ant savo konven
cijos Įnešė Jsavo programan 
straipsnį, reikalaujanti galu
tinio aprubežiavimo Suvieny
tų Valstijų nuo azijatišku 
darbininkų, padarė ant japo- 
niečių labai biaurų įspūdį.

Nekurtuose ratuose spren
džia. kad teip nežmoniškas 
projektas ypatingai atkreip
tas prieš Japoniją, ir, kati iš 
tos priežasties geri prietikiai, 
kurie buvo iki šiam laikui 
tarpe tų dvieju kaimyniškų

Is demokratų konvencijos.
Danver, Colo. — Iš visų 

trijų politiškųjų partijų kon
vencijų, triukšmingiausia 
buvo demokratų. 8 liepos ki
lo toks triukšmas, koks dar 
niekad nėr buvęs ir traukėsi 
cielą adyną ir 28 minutes. 
Priežastim buvo atmetimas 
mandatų Pansyl va n i jos dele
gatams drauge su jų vadovu 
Guffey.

Guffey matydamas, kad 
agitacija eina už Bryaną. iš 
kalno išsireiškė, kad jis pa
darysiąs teip, kad Bryanas 

. nominacijos negaus. Tuomet 
mandatų komisija sumanė 
teip pavojingą priešą praša
lint. Po kelių valandų svar
stymo nutarė, kad Pansylva- 
nijos delegacijai mandatų ne
pripažinti. Sumanymas tapo 

į perstatytas susivažiavimui.
Prie Bryano priešų ir 

jGuffeys pusėj atsistojo Chi- i

t

Peikia demokratų partiją.
Bot Springs, Va.. 13 Lie

jies.— Nuo šios dienos Wil- 
liam Harvard Taftas, repub- 
likonu kandidatas ant prezi
dento. pradėjo vesti savo rin
kimų kompaniją. Taft pasa
kė, kad savo kalbose,ant kiek 
galima, stengsis trumpai, bet 
aiškiai kalbėt apie teisdarys- 
tę. svarbą geležinkelio kom
panijų. muitą ir kitus akyve- 
snius klausimus. Kartu bus 
išgvildyta istorija repuliko- 
nų partijos, jos nuopelnus 

kaslink išsivistymo šaliesger
būvio ir t. t.

Taftas teipgi kritikuos 
demokratų platformą ir Bry- 
ano pažiūras, kurios, sulyg to 
storpilvio nuomonę, niekučio 
nesiskiria nuo pažiūri} socija- 
liškų ir revoliucijoniškų.

X

Čia jau tas ponas prisi
pažino. kad yra dideliu prie
šu darbininkų, nes Bryano 
socijališkas pažiūras peikia, 
o be soči ja limo kokiu bodu 

pagerint darbininkams gyve
nimą: »



<1. 1JB" "i* ■

'i Sanvaitinis LaikraJtiS

"KELEIVIS"
1 kilia kas ket vergas 

Boat»u, • • • Muša.
MM

Kaštuoja ant metų $L50c.
Į užmarę • • $L75e-

Rašydami J Redakciją, adresuoki! 

A. žviugilas,
P. 0. B. 3232, Boston, Mass.
Norėdami atsi'aukyt ateikit ant

• .28 W. Broadtvay
South Boston, Mass.

The Lithuanian Weekly 

“KELEIVIS“ 
Publuhed every Thursday by 

A. Žvingilas, 
So. Boston, Mass. 
mm

Kūtes of Advertislu^:
On. liich once 
On tnch one moutb 
Oue inch oue year 
Ali communications

addr ssed to;
A. ŽVINGILAS, 

P. 0. B. 3232, Boston, Mass.

3 .50 
Sl.oo

81o 00
should be

Dabikine (Šiaulių i»av.) 
Naktį į birželio 8 dieną pra
ėjo nepaprastai d i Ii audra. 
Keliose vietose perkūnija su

degino mažas t rolieles, daug 
medžių suskaldė, bet Įtaisiau- 
šiai atsitiko Gr. Zubovo dva
re Karsfelde, kur jierkunija 
trenkė į muro kūtes, 54 gal
vijų galvos gavo savo galą, 
dalis i>erkuuijos nutrenktos 
— dalis ugnyje. Nežiūrint į 
smarkų lietų kūtės degė, ko
lei viskas viduryje, be muro, 
nesudegė. Gaisro laike per
kūnija vis trenkė į ugnį.

G. L.

vietą. Policistai, šnipai parsi- 
davusiejie už pinigus buržua
zijai. kitose šalyse ne laikomi 
nė šunies vietoj, bet pas ame 
rikonus tokie išgamcs turi 
geriausi vardą.

Kas yra begėdiškas, pa 
sibiariuautis, uezmouiškas.kas 
tarnauja kardui ir kraujui su 
šlykštu pasididžiavimu vaik
ščioja apsišarvavęs, — teipgi 
ušema pirui utinę vietą.

Ir tie prieinoniškai įkvė
pti žmogžudžiai už praliejimą 
nekalto kraujo, už baisiausias 
žmogžudystės darbus, niekad 
neėsti teisiami už savo nuodė
mes, nė baudžiami kalėjimais, 
nė apmėtomi rūstybė ir panie
ka mislijaučios žmonijos: 
priešingai, gyvena jos tarpe 
ir naudojasi geriausia opini
ja-

Dabar Amerikos karo 
ministerija išdirbo Kuosevel- 
to sumanytoji pieną apie už
laikymą 250,000 nuolatinės 
kari niurnės, kuri visuomet tu
rės būti gatava prezidento pa- 

1 tarnavimui. Iki šiolei Suvien.
Valst. kariumenė skaitėsi 00, 
000 vyru, apart to, kiekviena 
valstija turėjo savo miliciją 
pąvestą ne jungtinei valdžiai, 
liet valstijiniai. Dabar-gi. su 
lygto pieno valstijine milici
ja turės būti teip pat išląvin- 
ta. kaip reguliariškoji kariu- 
meuė ir paves’a po preziden
to valdžia. Mat repulikonai 
koncentruodami turtą ir val
dinio spėkas į vieną-vietą. nu
tarė ištraukti vadeles iš ran
kų atskirų valstijų, o j»er- 
duot jas į vienas rankas pre
zidento ir karo ministerio To 
kiu budu liaudės tiesos ir val
džia laipsniškai pereidinės į 
rankas kelių valdiuinkų. vi
suomet tarnaujančių kapita
listų reikalams.

Suvienytos Valstsjis nuo 
revoliucijos laiko ir civi
liškos karės dar nebuvo ka
riavę. ir ačiū tam, pakilo au
kščiau už kitas viešpatystes 
pinigiškai ir techniškai. Da
bar-gi kapitalistai su savo Ko 
oseveltu įstūmė kraštą į utili
tarizmo nasrus.

žmones žudo! —Visa Rusija 
skęsta kraujuje ir ašarose!.. 
Iš kalėjimų nešas sudrebi
nantis balsas kankinamų žmo
nių.

Revoliucijos metais, ka 
da latviai norėjo savo nami
nę tvarką pataisyt, paties ca
ro baudžiamieji būriai nugir
dytų kareivių po vadovyste 
Orlovo sunaikino ugnia visą 
Pabaltijos kraštą: ievų akyse 
šaudė ir korė vaikus.

Pats caras neturi tiek 
plaukų aut gavos, kiek jis iš
žudė žmonių, kiek padare ne
laimingu šeimynų. Ar gi ga
li būt kas didesnis piktadėjas 
už jį? Ne! Jeigu jam priseitų 

i kalėjime atsėdet nors po vie
ną dieną už nužudymą kiek
vieno žmogaus, tai ir kaulai 
jo tenai supūtų. Ir štai jei 
tam žmogžudžiui išspruko iš 
nasrų kokia auka, jo šnipai 
ir tą sugauna. Ir prie to biau
raus darbo prisidėjo jau «ir 
Amerikos valdžia, areštuo
jant ir išduodant tuos, kurie 
vardan prispaustųjų ir skriau
džiamųjų, kovojo su despo
tais ir tyronais, gindami savo 
tėvynę nuo tižpuolikų ir va
gių. Ir jeigu męs tylėsim.tas 
įeis į paprotį, caro valdžia 
prisius 10 kartų tiek savo šni
pų ir visi mųsų veiklesnieji 
draugai bus sušnipinėti ir iš- 
areštuoti.

Dabar svarbi valanda! Ir 
jeigu męs nepnlsim ūmai prie 
darbo, męs sunkiai nusidėsim 
prieš revoliucijos istoriją ir 
prieš mus pačių ateitį.

Prie darbo, kas tik gy
vas! Darbas tas nesunkus, jis 
nereikalauja daug nė fiziškų, 
nė materijališkų. nė morališ
kų pajiegų: jis reikalauja 
vien tik pasirūpinimo, netin- 
gėjimo. Apie tai turi pasirū
pint mųsų draugystės visos iš 
vien, be skirtumo savo takti
kos, principų: tas klausimas 
yra visiems lygiai svarbus ir 
visus lygiai paliečia.

Rusijos išeiviai visų tau
tų turi surinkti pusę milijo
no (500,000) parašų, kaipo 
protestą prieš išdavimą caro 
valdžiai revoliucijonierių. Vi
sos tautos jau renka tuos pa
rašus, taigi ir męs, lietuviai, 
pasiskubinkim, nes laiko jau 
nedaug yra. kad suspėtumėm 
surinkti reikalingą skaitlių 
parašų pirm pasibaigimo Pau- 
reno bylos. Pasirūpinkim,kad 
išgelbėt tą revoliucijos kar
žygį iš nuožmaus caro nagų 
ir parodykim, kad tarp mus 
gyvuoja vienybė ir solidariš- 
k urnas.

Rinkimui parašų yra 
tam tikros, teip vadimos;,, Con- 
cureut resolution No. 28” 
blankos, po kuriomis gali pa
sirašyt ir ūkėsai ir neūkėsai, 
ir moteris ir vyrai. Todėl dr-! 
-stės kuogreičiausiai turiren- 
kti viešus susirinkimus ir rin- , x . ,_x., .. , i, o beržukų, negali atsistebėtikti parašus. Draugystes Bos- ° _ 4.
tono ir kitų artimesnių mies
tų reikalaudamos tų rezoliu
cijų turi kreiptis į „KELEI-i 
VIO”redakciją, 28 Broadway, 
So. Boston, Mass.; o kurioms 
arčiau Philadelphia —į „KO
VOS” redakciją, 1815 Moya- 
mensing avė., Philadelpliia 
Pa.

vonų.... iskur tiek kraujo?.. 
Ir išgirdo jis atsakymą: 
—Tai tau viskas priklau

so! Tu statei tas kartuves! Ta
vo įsakymais pralietas šitas 
kraujas. Tie šimtai lavonų 
siunčia tau t>askutinį prakei
kimą. Jų kraujas šaukia pa- 
gėžos.... Štai žiurėkie, tu 
sugraižei jų širdis savo dur
tuvais, tu neklausei jų vaito
jimų, nė ašarų maldaujančių 
pasigailėjimo.... Žiurėkie, 
kiek lavonų, kiek aukų ta
vo ištvirkimo.... Jų tylėji
mas klausia,už ką tu juos nu
žudei? Kodėl tu juokeisi iš 
ašarų palikusių našlių ir naš
laičių? .. Sakyki, kodėl, ko
dėl? Ar jie gyventi nenorėjo, 
ar jiems nebaisios buvo tavo 
kartuvės?! Ar jiems nebrangi 
buvo gyvastis? Ar jie 
negailėjo savo vaikų, pačių, 
brolių, seserų ir draugų? Ar 
jiems nebaisu buvo atsistoti 
prie stul(>o mirties prieš iš
tiestus vamzdžius tavo kara
binų?— O tu žiurėjai ir juo
keis, biauriai juokeis!. ..

Jis sudrebėjo ir. užkišęs 
sau ausis, idant negirdėti tų 
baisių žodžių, prašnekėjo:

— Gana, gana!. ..
Staiga visi lavonai pradė

jo keltis ir artinties prie jo. 
Iš jų žaizdų senkėsi dar švie
žias kraujas..........

Jis užbliovė ne savo bal
su ir pabudo.

(Pabaiga.)

rciU! Ar tai negana garsus 
ir Išmintingi vyrai? O vėl ku
nigas Milukas! Tik pradėk 
skaityt, o kokį tuziną drąsiai 
priskaitysi.

— O kas-žin, kad ir tu, j 
tėve, pasukiotum į kandida
tus? Juk teipgi esi pusėtinai 

•pagarsėjęs, visi Bostono kar- 
čiamniukai tąvę pažįsta.

— Netik karčiainniukai, 
bet ir policistai manę žino, 
vieuok manę vistiek preziden
tu negali išrinkti, nes daug 
kartų esu buvęs areštuotas už 
girtybę.

— Kad tu ir nebūtum 
buvęs areštuotas, ir tai tas 
ženklintų tiek, kaip niekas. 
Prezidentu negali būti, kas akmuo!.. Ant verksmo silp
no Suv. Valstijose gimęs; pre
zidentu negali būt, kas neyra 
veiklus politikieris, nepažys
ta gerai valstybės surėdimo 

i ir niekuom nėr pagarsėjęs ta
me at vėjuje.

— Na, tai kaip tu, vaike, 
misliji, kuris iš tų trijų būtų 
geriausias?

— Be abejonės Debsas.
— Mat tu socijalistas, už mis pasirodė kartuvės... . 

socijalistą ir užtari, bet paša- _ Pasigailėkit! — rėkė 
kvk, ką jis gali darbininkams Į jįaai jau ne savo balsu, jį ap
duoti, jeigu kapitalistai neno- Įėmė jau mirties baimė. — Pa
lės? O jų rankose visi turtai, ’sigailėkit! Jus, geresniejie 
Taigi man rodosi, kad geriau žmonės, jus, kurie buvot 
iš kapitalistų rinkti preziden-i į^rjnkti atnešti žmonėms tai- 
tą ir tai dar iš republikonų. ką ir naują gyvenimą, — Jus

— Jeigu jis nieko dau- turĮ)ūt nežudysite manę silp- 
giau negalės darbininkams 
pagelbėti, tai nors teip 
skriaust nepavelys, nesiūska- 
riumenės, išgirdęs kur strei
ką šaudyt darbininkus, kaip 
darė Rooseveltas,Clevelandas, 
Harrisonas ir kiti kapitalistų ją žmogui atimti.... 
apgynėjai.... dabar aš suprantu jūsų

Sapnai.
iFanUzila )

(Tąsa.)

Jis dreba, kaip lapas. Aut 
galo jis stengias ištart nors 
vieną žodį:

— Susimylėkit!..
Bet minia jam atsąko: 

—Tu drįsti kalbėti apie susi- 
mylėjimą? Tu, kuris pasmer
kei nekaltuosius. Tu, kuris 
negirdėjai žodžių, maldaujau- 
jaučių malonės. Tu, kuria 
kitus valdei be susimylėjimo 
ir sėjai visur baisybes ir mir
tį?. . Tu girdėjai raudas naš
lių! tu matei ašaras našlaičių! 
bet tu buvai kurčias, kaip

nujų,kuriuos mindei savo ko
jomis, tu turėjai begėdišką,— 
baisų griausmą kulkosvai
džių!?. .O dabar tu drįsti kal
bėti apie pasigailėjimą?!

Jis klausės tų baisių ir 
teisiugų žodžių, kurie kaip aš
trus peiliai rėžė jo širdį...

Ir štai jis pradėjo dar 
baisiau drebėt. Prieš jo aki- Į

1

, Entered as Second - Class matter ' ’ 
FEBRUARY 23, 1905, AT THE P08T 

office at Boston, Mass., under 
THE ACT 0F CON6RES8 OF MaRCH 3, 

1879.”

ną ir beginklį žmogų.... Jus 
patįs kalbėjote, kad gyvastis 
didžiausio nusidėjėlio, yra 
visgi žmogaus gyvastis ir kie
kvienam ji yra brangi ir 
la ir. kad nieks neturi

m ie
tie-
O, 

kar- 
— Gaila, kad aš ne ūkė- ^tus, iškilmingus žodžius, jų- 

sas, balsuočiau už socijalistą, sų prakilnias mintis.... Gy
vis vienu balsu būtų daugiau vastis žmogaus! O, kaip svar- 
.... Na, reikia laukti, 
be manęs išrinks.

Svarbi valanda

— Žinai, Maike, aš ir vėl 
turiu pas tave didelį klausi
mą.

— Na, tai sakyk, sakyk; 
jau ir vėl bus kas nors negir
dėto.

— Tai nieko teip svar
baus čia nėra, tik norėjau ži
not, koks bus naujas prezi
dentas Suv. Valstijų?

O kam tau reikia ži
not?

— Matai žmonės kalba.
kad jeigu prezidentą išrinks 
gerą, tai ir darbininkams bus 
gerai. Todėl aš noriu žinot, 
jeigu bus geras, tai laukčiau 
pasigerinimo laikų, bet jeigu 
koks nenuorama, tuojau va
žiuoju girion ir... pasikariu.

— Kokis prezidentas bus 
išrinktas, aš tau, tėve, nega
liu to prisakyti iš kalno. Bet 
jeigu tik žmonės norėtų, kad 
prezidentas butų tikras dar 
bininkų apgynėjas, tai ir bū
tų. Dabar aut prezidento yra 
pastatyti tris kandidatai: 
Debs, iš socijalistų parijos; 
Bryan, iš demokratų ir Taft- 
republikonas. Taigi iš tų tri
jų vienas, kuris gaus dau- 
giaus balsų,— bus preziden
tu. O balsuos juk patįs dar- 
dininkai, kurie tik yra Su 
vienytų Valstijų ūkėsais.Tai
gi jeigu darbininkai norės iš 
savo luomos pastatyt šalies 
viršininką, tai turi laike rin
kimų balsuoti už Debsą, kai 
po socijalistą ir apgynėją dar
bininkiškų reikalų, liet jeigu 
jiems nerupi savas gerbūvis, 
tegul balsuoja už Bryaną ar
ba už Taftą, tegul renka ka
pitalistų .apgynėjus ir savo 
išnaudotojus. Žinoma, dabar 
ir jie prižada suteikti darbi-1 
ninkams ,,laimę”, bet kaip 
paims valdžią į savo rankas, 
tuomel išsiners vilkas iš avies 
kailio.

!
— Kaip tas išeina, T"

ke, jeigu dabar socijalistai iš- i kob,

rinko savo kandidatą, demo-lGalnoJ-gi, tartum, perkūnas j 
kratai ir republikonai, tai ko- 
dėl-gi męs, lietuviai, nerin- 
kom?

— Už tai, kad iš mus 
tautos tokia vyras dar neišau- 
g°-

gal

KELEIVIS.
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Štai vasarėlės šiltos sulaukę 

Vyrai be galo alutį traukia. 
Mat jie prie darbo nusikanki- 

| na. 
Tad alum šalt u save vėdina. 
Nebūt tiek blogo-nes šiltas lai 

kas- 
Jei tam gėrimui koks nors būt 

saikas, 
Bet dangums save ligtol vedi

na, 
Pakol iš vietos nepakrapina, 
Galva apsvaigsta,akįs dryžuo

ja, 
Neremia kojos, skilvys klin 

kuoja...
Kartais net streiką skilvys pa

daro 
i
Ir vakarienę atgal išvaro... 
Teip mus vyrukai smagiai at

vėsę 
Kel ant rytojaus pusiau pad

vėsę;
Ma>- Dreba pakinkiai, pastyro ran

kos,

j

— Kaip tai? Ugi Chica- 
goe Laukis arba Anso^ įjos Ta-

trankos.
Vienok nėr laiko lovoj stypso

ti— I
Kad liepa vėlint dirbtuvėn 

stoti... !
Teip silpnapročiai save vėdi

na,
(Baisiai sveikatą alum naikina.

ir bus, daug reiškianti žodžiai... 
Aš gatavas žemai lenktis prieš 
kiltą idėją: ginti žmogaus gy
vastį .... Aš noriu gyventi, 
man baisi mirtis!... Atimkit 
kartuves, aš negaliu ant jų 
žiūrėt... O, kaip brangi man 
gyvastis, kaip gerai, kaip sal
du gyventi!.. Juk jus patįs 
gerai suprantate, kad kiek
vienas žmogug nori gyvent. 
J lis manę ne karsite... O,ne! 
pasigailėsite...... Štai žiūrė
kit: verkia mano pati, vai
kai!. . Nejaugi jų ašaros ne- 
suminkštįs jums širdžių, ne
jaugi tų nekaltų kūdikėlių 
maldavimas nėsužadįs jumise 
pasigailėjimo?.. Jus pasigai
lėkit tik dėl jų.... Numirti! 
.. O, koks baisus žodis! Kas 
tą ir išm išlijo? O, tebūna jis 
prakeiktas ant amžių... . Aš 
ijau... u-u! baisu.... pasi

gailėkite! ..
Bet tuoj jis pamatė daug 

didesnę baisybę. Jis pamatė 
tūkstančius kartuvių, ant ku
rių kabojo siūbuodami šimtai 
tūkstančių žmonių... Jis pa
matė šimtus bernaičių ir mer
gaičių, moterų ir vyrų, senų 

< ir jąunų. Jie visi gulėjo ant 
žemės... Jis Pamatė, kad jų 
krutiuės buvo sušaudytos,kad 

i iš šviežių žaizdų teka karštas 
raudonas kraujas.... Krau
jas tekėjo sriaunais upelias... 
Jis putojosi ir kėlėsi aukštai, 
tartum norėdamas paskandyt 
savyje tą, kuris gulėjo lo
voj . Akise užmuštųjų jis ma
te ženklus išreiškimo baisu- Į
mo, mirties baisumo. Jų vei
dai buvo išsikraipę nuo dide
lių skausmų ir kentėjimų... 
Visi jų simptomai aiškiai liu
dijo, kad juos prieš mirtį 
žiauriai kankino, juos žvėriš
kai kankino... Šalę užmuš
tųjų stovėjo gyvi, stovėjo ant 
kelių silpniejie ir karčiai ver
kė ir skundėsi... Ir jų šauk-: 
amas buvo teipgi baisus, kaip 
ir tykus tylėjimas negyvųjų, 
kaip tas karštas putojantis 
kraujas....

— Kur aš? — prabylo ji
sai. — Kas jie tokie? Iš kur 

į tiek kartuvių atsirado... la-
I

M urns visiems, Rusijos 
išeiviams atėjo svarbi valan
da. Rusijos plėšiko ir žmogių- 
džio-cąro valdžios nasrai šie- 
kia mus jau Amerikoj. Šio
mis dienomis iš Chicagos iš
vežė Rusijon tūlą Melodiją 
Žernosiekovą, pabėgusį iš ka- 

briumenės revoliucijonierių. 
Caro šnipai jį susekė net čia 

į Amerikoj, ant kito žemės 
puskamuolio.o Amerikos bur- 
žuaziškoji valdžia neatsisakė 

; kraujageringai gaujai Rusi
jos žmogžudžių patarnauti. Jį 
prirakino čia, Amerikoj, prie 
rusiškojo šnipo M. M ilso ir 
išvežė į Liepojų, kur jo lau
kia arba amžina katorga, ar
ba mirtis!

New Yorko kalėjime šią
dien sėdi latvių revoliucijo- 
nierius, Jonas Paurens. Jį su
areštavo ant rusiškos valdžios 
pareikalavimo, būk jis esąs 
paprastas plėšikas ir uždegė
jas. Netrukus bus teismas ir 
jeigu nepasįseks jį apgint 
nuo to begėdiško užpuolimo, 
bus ir jis išduotas caro val
džiai.

Paurens ką-tik pribuvo 
Amerikon ir tuoj likos suim
tas. Pagalvokime, ar gal bū
ti kas nors baisesnio, kaip’ 
Panreno suėmimas? Jis aplei
do savo gimtinį kraštą, išsi
žadėjo draugų ir giminių, kad 
tik išgelbėt savo gyvastį, kad 
būti liuosam- Leidosi per o- 
šiančias marių vilnis į tą lai
svės žemę su viltimi, kad čia 
ras prieglaudą ir užtarimą, 
nes iš istorijos jis žinojo, kad 
Amerika, tai revoliucijonie
rių šalis, kad nelabai seniai 
atgal ir čia liejosi kraujas už 

į laisvę, kaip dabar liejasi Ru
sijoj. Bet... o, varge! Vietoj 
mylinčių laisvę žmonių ir už
tarėjų už ją kovojančių, jį su
tiko priešai, sutiko su kalėji
mu, su tokiu pat kalėjimu, 
kaip ir despotiškoj Rusijoj, 
kur slogina ir žudo už laisvę 
kovojančius žmonės. Ir kuom biauraus monachizmo, ku- 
■gi prasikalto Amerikos vai- į rjg p,p„gto| daugiall9iai tar. 

idtiai, kad jį pasodino kalėji-!nal)> karfg rtievni 
man — paklausi skaitytojau.
— Jis nė kuom nepraši- iem8^ 
kalto, jį suareštavo vien tik Garsioji savo 
todėl, kad jį kaltina, būk Jis Amerika dar toli,

i

I

IS LIETUVOS.

PAPŪTĖ MONARCHIZMO 
VEJAS.

Štai ir Laisvoj Suvieny
tų Valstijų respublikoj jau 
papūtė monoarcliizmo vėjas,

negu ki-

doleriais 
toli 

plėšikas ir uždegėjas. Bet kas morališko subrendimo, 
Jį-kaltina? Ogi tai Rusijos žmoniško supratimo. Tas, kas

nuo 
nuo

katekizmo 
ėmė vaikus 
šventoriaus, 
„nemacnai”

SENAPILE. Daug pas 
mus yra papročių labai pra 
plitusių ir kartais gana pase
nusių, kurie reikėtų išravėti 
išgyvenimo ir į kuriuos tuo 
tarpu mažai kas teatkreipia 
atydžią. Štai, pav., kad ir 
naikinimas jaunų medukų 
Sekminių laike. Sakau tie- 
siok „naikinimas'’, nes rodos, 
sunku rasti pritinkamesnį 
pavadinimą tam papročiui, 
kurs kasmet tūkstančius jau 
nų medukų paverčia niekais.

Matant prieš Sekmines pre 
kyvystėse vežimus prikirstų

musų žmonių nesusiprati
mui ... Rodos, kad jie visiš
kai neapsvarsto savo pasiel
gimo naudos klausimuose. 
Paklausus kartą, kodėl taip 
bereikalingai naikina mede
lius, kurie užaugę galėtų at
nešti šimteriopą naudą, — 
išgirdau atsakimą, kad esą 
vargas verčia!... Bet nejau
gi tuom skatiku, gautu už de- 
šimtis niekais paverstų medu
kų daug ką galima užkišt?... 
Greičiaus tai tik akių muili
nimas, tuom labjaus, kad ir 
kiti gyvenimo apsireiškimai 
aiškiai liudyja mųsų žmonių 
nemokėjimą branginti me
džius, tą gražiausią gamtos 
papuošalą. . . Ir taip jau kai
miečių rankose girių beveik 
nėr, o per neprotingą naiki
nimą ir tie beržynėliai ir alk
snynai, kurie kur ne kur už-

valdžia, ta gauja plėšikų ir nevertas gero žodžio, kas yra siliko,—gali išnykti: Arne
« • « • • i — * _ a. >____žmogžudžių au caru prišakyj, šlykščiausias bjaurumas,- pas 

kuri kasdien plėšia, kasdien amerikonus užėma pirmutinę
priderėtų atkreipti į tai aty- 
dzią. Pr. Dail.

ŽAGARE (Šiaulių pav.) 
Nepaprastas streikas. Nau
jai atkeltasis klebonas Rač
kauskas kelis kartus atkarto
damas barė (*arapijouis už 
giesmes, kam ne ..macnas” ir 
būtinai liepė ,,macnas’’ gies
mes giedoti, nes tik tokios 
esančios tikrai katalikiškus; 
visos gi kitos esančios cicili- 
kų ir bedievių pramanytos. 
Pamokslams nieko nepade
dant vieną nedėlios dieną pa
sikviečia pas save giedorius 
ir pavaišinęs juos klausia: 
,.na kaipgi dabar giedosite?” 
l ie atsake: .jmsenovei”. Kle
bonas jiems: ..kad teip, tai 
eikite laukan iš klebonijos!’* 
Giedoriai išėjo ir dabar baž
nyčioje jie nebegieda. Supli
kacijas ^reda prie altoriaus 
žak rast i jonas, ant viškų var
gonininkas; abudu gieda 
„macnai”, nes klebonas grą- 
sinojuos atstatysią jei ne
klausys. Rąžančių gieda vie
ni špitolninkai ir vienas ki
tas senelis iš miesto. Vienu 
žodžiu bažnyčioje tylu ir gra
žu. Buvo kamendoriaus su 
vargouinku surėngtas choras 
ir tas klebono pabūgęs uuti- 
lo.

Kamendorius buvo pradė
jęs vaikus mokyti iš grynai 
lietuviškai parašyto ir vysku
po patvirtinto 
Kartą klebonas 
ekzaminuoti ant 
Tiems, savotiškai
atsakant liepė parodyt kate
kizmus- Paėmęs, pavartęs 
kad ims plūsti, kad tokius 
katekizmus tik bedieviai ra
šą. norėdami katalikus su
klaidinti. Pasibaręs ir sako 
vaikų motinoms: „jei norite, 
kad vaikai teisingo katekiz
mo išmoktų, veskite prie ma
no pročkos’’. Ir ištikro kitos 
motinos nuvedė savo vaikus 
prie klebono skalbėjos; ši pa
mokinusi išdavė jiems kvite- 
les ir su tuomis kvitelėmis 
vaikai priėjo prie klebono iš
pažinties, o kurie mokės prie 
kamendoriaus ir turėjo nuo 
jo kviteles, tie buvo pavaryti. 
Taigi klebono Račkausko 
skalbėja tikybos dalykuose 
yra mokitesne už kamendo- 
rių. P. A.

Iš „V. Ž.‘,

PANEVĖŽYS (Kauno g.) 
Skaitytojai jau žino, kad Pa- 
nevėžyj yra „Rusų žmonių 
sąjunga”. Prie jos priguli vi
sa admini«tracija draug su p. 
Nagorskiu. Jos dūšia ir kimu 
buvo ilgą laiką daugeliui čia 
žinomas Ignatauskas. Niekas, 
būdavo, teip gerai nepakalba 
ant žydų, lietuvių ir lenkų 
kaip jis. Bet ir jis priėjo 
liepto galą: kažikaip jam te
ko grybštelt sąjungos kasą, 
visa net 1000 rub. Teisinosi «
nutvertas, buk suvažiaviman 
važiavęs. Bet tai juk ne Dub- 
rovinas (sąjungos pirminin
kas]— kur jam nusiteisint?

Administracijai po to neva 
nesmagu pasidarė: tokia bu
vo graži kompanija, ėmė ir 
sugadino. Atskubo vienok ir 

| gelbėti ją: na kas čia, sako, 
tokio blogo, po senovės gy
venkit? Bet administracija, o 
be jos kokia čia garbė, koliai 
kas vis da atatiųmta. Ilgai
niui, žinoma, susitaikįs—negi 
svetimi žmonės, vis savieji.

A, Skitinis.
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Ožgys.
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laivakortes

$23.00
mylima Liudvyse.

u e.

lu.
Lilldvysė. (Išsigandus lenda j»o sta

lu).
ir

Liud-
/

sko 
ti.

stengiasi 
Kas yra?

palydėjęs), 
kas naujo? 
Abi išvažia-

i

(Pats sau). O kad tu suniur
tu....

Na, iki pasimatymo. (Išei-

Iki pasimatymo! Kaip man 
(Tylei). O, tai, kad tu kur

7, 8

ran- 
Kur 

O-o-o, nelaimė! Pabėgo,

At-
ir kartais 
Visai sū
dą ktarai

pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kailio j 
tokios knygos dar nebuvo: jo
je galima rasti visokių dainų:

Kas važiuoja Lietuvon!

Ožgys. Man nieko. Aš pailsau po vi- 
ir nesijaučiu gerai. Tuoj eisiu pasilsė-

• >
1S

» ui n kiškų, revoliucijoniškų,
meiliškų ir 1.1. 126 pusi, kaš
tuoja tik 50 c. Galima gau
ti

28
Ožgys. Į šėpą, į šėpą!....
Liudvyse. [Šoka iš po stalo ir bėga 

prie šėpos Į.

vė
lius visokių ska- 
ir užkandžių ir 
pasilinksminimų 
vyrams 25 c., mo

Malone,
So. Boston.

v.»4 Norfolk St., Cam- 
bridge, Mass.

Marma. O kaip tamistos Smalkiutė?
Ožgys. Neklausk tamista, — aš sa

kau, kad aš noriu pasilsėti ir meldžiu man 
dovanoti. Kitą kartą apie tai pasikalbėsi
me.

jau esu sveika ir laiminga 
liga neatsinaujina. Todelei 
už išgydymą turiu sau uz pa
reigą , nors esu ir motere. iš

Liudvyse. Aniuole sarge, sergėk 
mus, kad kas blogo neątsitiktų! Teip bai
mė ima..........pati nežinau.... Cit, girdė
tis kas! Eik pažiūrėk..........

Ožgys- Lisk į šėpą, į šėpą ar po sta-

r V. -

„Keleivio’’ redakcijoje 
Broadvvay, So. Boston

pasidarė

t 
!

SENAPILE, A v a n t i u- 
ristai arba chuliga
nai. Neseniai i mokytojų į 
tarybą kažikas metė bombą, 
bet nieko nesužeidė. Kalba, j 
buk bomba buvusi mesta tam 
kad mokytojai laike ekzame- 
nų nestatytų dvejukių. Beto 
kitiem mokytojams buvo gra
sinta tam tikrai pranešimais. 
Apačioj jų stovėjo parašas 
mokinių eserų. Apie tą patį 
laiką į vieną mokytoją, pran
cūzų kalbos, kažikas šovė. Iš 
tų visų atsitikimų matyt, kadį 
dalis mokinių teroru nori pri 
versti mokytojus statyti ge
rus ženklus. Lengva tai butų 
pereiti iš klesos Į klesą: per 
metus nesimokęs au ekza me
nų atėjai su bomba—ir aug- 
štesnėj jau klesoj. Beto, pi
gu ir neva revoliucijonieriaus 
vardą įgyti. Į policiją, mat. 
kiek pavojiuga, nes ji turi 
ginklą; o į beginklius moky
tojus — čia mažiau drąsos te
reikia, o vistik „revoliucijo- 
nierius” busi.

Negerą ir nedorą kelią 
pasirinko mokiniai, ką bom
ba ir revolveriu j ieško sau 
apšvietimo, kad ir poperinio. 
Geresnieji mokiniai, kur la
ibiau susipratę, pasibiaurėjo 
tais atsitikimais, juo kad dėl 
kelių ištvirkėlių gali įkliūti 
ir nieko sau vaikinai, kad ir 
iš eserų tarpo.

Turiu dar prisiminti, kad 
neseniai Senapilėj pasirodė 
vienas atsišaukimas, l>e para
šo, ką kvietė visus Rusijos 
gyventojus prie visuotino 
streiko. Greičiausiai ir šitas 
atsišaukimas — darbas tų pa
čių „avąntiuristų“. 
■"~f*!lnašus darbai nė abejoti 
neleidžia, kad labiau susipra- 
tusieji ką liendro turėti} su 
jais: suchuliganėjusių veidas 
perdaug jau aiškus, kad kas 
pasirikt begalėtų. Vienas 
praktiškas dalykas. Žinant, 
kieno tie darbai, reikia šalin 
ties nuo tokių ypatų, nes daž 
nai iš jų tarpo vėliau atsiran
da šnipai ir provokatoriai.

Z—a.
PETRĄ PILĖ. „Vely vogt, 

negu šitoki laikraštį pardavi
nėti”. Šv. Stanislovo bažny
čios Okoto-Kulak, leidėjas 
laikraščio ,,W»ara i žycie”, 
gegužės 12 d. laišku pasikvie
tęs pas save laikraščių parda
vėją O. Krustą, paklausė jo, 
kokius jis laikrrščius parda- 
vinėjąs. Išgirdęs, kad ir „Ža
riją”, kunigas nustebo. „Mesk 
sako, jį: jokios naudos jis ne
atneša žmonėms, vien tik pa
piktinimą. Tai blogiausias 
laikraštis”! „Ne. atsakė Kni
stas, nemesiu: „Žariją” žmo
nės geriau ima, aš iš to ir gy
venu, kad parduodu”. Ne
laukė to kunigas ir labai už
pyko. Bandė ir „smarkiais” 
ir negražiais žodžiais pertik
rinti jį. Vely vogti, negu ši
tokį laikreštį pardavinėt”, — 
sako. „Ne, ir vogti, neisiu — 
atsakė Knistas, vely pardavi 
nėšių”. ,Tai vistiek aš pada
rysiu, kad tu to laikraščio ne- 
pardavinėsi’’! — piktai jau 
grūmojo baigdamas kalbą ku
nigas. Lauksime pažadėjimo. 

Dulkė.

LIEPOJ US. Kalinių 
badavimas. Balandžio 
17 d. čia buvo keliose vietose 
kratos ir areštai.Tarp kitų bu
vo areštuoti ir keli darbinin
kai. Policija dėlei kažikokių 
popierų tankiai juos reikalau
davo pas save iš kalėjimo. Pra
džioj gegužės pareikalavo du 
darbininku ir ten baisiai juos 
mušė ir kankino, kad jie pri
sipažino visame, ko tik j>oli- 
cija norėjo. Sužinoję apie tai 
politiškieji protestavo ir ėmė 
badauti. Neva paskui tardė 
tą ,.atsitikimą ’. Žinoma, ne
gi policija kalta. Po senovės 
ji gali varyti savo darbą.

Mažutis. -
Iš „Žarijos

KERŠTINGA MEILE.
Tragedija trijuose aktuose.

šeimyniško gyvenimo
Paraše P. Jušlaimkieae.

(Tąsa.)
Onyte. Plėšk tamista, plė&k, pažiū

rėk nuo ko. Tam turi pilną tiesą.
Mylda. (Atplėšia ir skaito, bet nebai

gia—apalpsta ir virsta ant kresės. Atsigai
vinus kalba). Oi, oi, oi! Užmušta esu, už
mušta !O, nelaimė, nelaimė mano!..

Onyte. (Apalpusią M y Idą 
kaip galima greičiau atgaivinti). 
Ar motina mirė?

Mylda. Ne, ne. Žiūrėk, kas 
su mano Jonu. (Paduoda laišką).

Onyte. Ar skaityti garsiai?.. Aš sa
kiau, kad tie vakariniai vaikščiojimai ne 
išeis aut gero. Štai ir išsireiškė viskas, o 
dar Tamista pvkai ant manęs.

Mylda. Kas galėjo tikėtis. Mielas 
mano, mielas, ką tu sau pamisimai?! (Lau
žo raukas vaikščiodama).

Onyte. Nusiramink tamista, mudvie 
šiteip padarysiva:— sugausiva juos. Klau
syk tamista ką rašo:— Mylimas Jonai! Ga
vus nuo tavęs laišką—skubinuosi atsakyti. 
Aš atvažiuosiu ir galėsiu nors ir sąvaitę 
pas tave pabūti. Jei pasivėlinčiau, tai buk 
kantrus—aš pribusiu, kad ir vėliaus.—Ne
sirūpink, uemislįk nieko blogo. Tave my
linti, tavo numylėta Liudvyse Smalkiutė.

Mylda. (Graudingai). O! nepanešiu 
šio širdies skausmo! Nepanešiu, nepane
šiu .. .

Oliytč. Nusiramink tamista, — pa
slėpk tą laišką. Męs abi išvažiuosi va, na ir 
sugryšiva, kaip tik sutems ir sugausiva tą 
paukščiukę; tai ir bus galas jų laimės.

Mylda. Kas iš to. Aš savo Jono kaip 
neturiu. O nelaimė, nelaimė!

Onyte.. Nesigraudink tamista. Sku
bėkim važiuoti. Nuduokim,-kad nieko neži
nom. Duokim progą, tai atvažiuoja, pama
tysim, kas per viena. Kaulus sukrušiu pra
keiktai!. .

Mylda. Kas iš to. Aš nesi muši u: ką 
tas gelbės. Netepčiau savo rankų.

Onyte. Tas tiesa—neverta dasilytėti 
prie tokios bjaurybės. Užmuš ją jos nedori 
darbai. Ji laimės neturės savo gyvenime.

Scena penkta.
Tos pačios ir Ožgys.

Ožgys. (Sugryžta). Ar jau pasiren
gei? Tai gerai, aš palydėsiu. Ar ir tu, Ony
te, važiuosi?

Onyte. Teip. Drauge bus linksmiau. 
Aš ketinau pas tetą važiuoti, bet apmisli- 
nau, kad nieko svarbaus neturiu.

Ožgys. Eikim, eikim greičiau, nes 
jau vėlu. (Pačiai). Tu sau gali pabūti kad 
mėnesį.

Mylda. Teip. Tau nebus ylgu be ma
nęs? Ne? Aš žinau, kad ne. O man ylgu.

Ožgys. Skubėkim, skubėkim,—jau 
vėlu. (Išeina visi. Ožgys neša legaminą).

Scena šešta.
Marma vienas.

Marma. (Ineina, dairosi). Nieko nė
ra. Norėčiau žinoti, kaip Ožgys po tos visos 
komedijos jaučiasi. Jo pati nieko nežino. 
Nelaiminga moteriškė! Iš tikrųjų tokia. .. 
tokia simpatiška, protinga moteriškė.... 
Jis niekuomet neras geresnės. Niekšas, nie
kšas .. .

Ožgys.
mėtum! Kad

Marma,
na).

Ožgys. 
reikalingas, 
sprandą.. .

Scena aštunta.
Ožgys vienas.

Vos-ne-vos išsivilko. Na,ačiū 
dievui, dabar vienas vien-tik savo aniuolo
lauksiu, savo mylimos Liudvysės. Tiek ir 
tiek bus laimės, kad sulauksiu. Laikysiu, 
kol pati ne sugryž, o jeigu pati patėmytų 
ką. tai atsiskirsiu ir viskas, o teip, be prie
žasties pamesti ir eiti sau—ji turi pilną tie
są prie manę kabintis. O jei pasisektų ge 
rą pirtį užkurti, kad pasirgus ir nustiptų, 
tai būtu dar geriaus:— tuomet opai vesčiau 
su

Scena devinta.
Ožgys ir Liudyse.

Liudv yse. (Ateina bijodama)
Ožgys. (Bėga prie jos). O, ką tik 

permislinau! (Bučiuoja). Teip, laukiau,— 
vos sulaukiau. N usirengk. Ko teipuždusus? 
Nebijok, nieko nėra.

Lilldgyse. _(Baimingai). Aš mačiau 
kaip ir kas už stubos ant kiemo.. .. neži
nau .... gal man teip pasirobė?! .... Kad 
tik dievas duotų, kad viskas gerai būt....

Ožgys. Nebijok tu, mano paukštyte,

Ntebuklillgas gydymas, gas prašant rodos, ir kaip jau 
Jei esi nesveikas, perskai man atsiuntė vaistus su pa- 

tyk šitą liuosnoringą praneši- mokinimais ir pradėjus var
mą muse pacientų, Kiekvie- tototi pora dienų buvo ne 
ną iš jų gydė kiti daktarai, linksma, vienok tas viskas 
bet išgydyt negalėjo. Kosto- persimainė ir tuojaus jau
no Clinicos specijalistai juos čiaus kasdida geriau ir dabar 
išgydė lengvai,

Vikščiojo i Alassachusetts 
generališką gydynyčią 2 mė
nesiu be pasekmės. Męs jį iš 
gyėm.

„Aš nuo pat kūdikystės 
turėjau slogą. Mano nosies 
užpuldavo tai viena, tai kita 
pušų. Kvėpuot turėdavau 
burna, nuo ko išdžiūdavo 
gerklė ir užtyndavo balsas. 
Man laipsniškai darėsi vis 
blogiau iki galų gale nega
vau kraujo tekėjimo per no
sį veik kožną dieną. Iš nosies 
karštis perėjo i akis ir gavau 
akių ligą.

„Pirm nuėjimo į Boston 
Clinic, aš netikėjau, kad nuo 
tokios ligos yra gyduolės, ku
rių aš nebuAau mėginęs. Aš t 
vaikščiojau į Masschusetts 
generališką gydynyčią apie 
du mėnesiu ir nieko man ne
pagelbėjo.

Gydymas su luhaleturi-

reikšt padėką uz sugu 
sveikatos Dr. Collins 
Med. Instituto, kurio niekad 
neužmiršiu. Teipgi dėkavoju 
už knygą „Vadovas i Sveika
tą’’. ji moterims yra labai 
naudinga , nes sveikata uz vi
ską mieliau.

Petrone Klidas, 
35 Morrietti s 

Atlanta. Ga.

Šiądien atsidarė naujas kursas nu/.-mintos ik; 23 doleriu [>er
vandenį Kas mano važiuot į Lietuva, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kurtės pigios, oras šiltas, imt vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prekės vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas šifkorėiu visuomet kreipkitės į ..KELEIVIO” 
redakcija pas:

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

Scena dešimta
Tie patįs ir Mylda su Onyte ir Marma. 
Mylda. [Įbėga ir stveria Liudvyse]. 

A-a! Žūsi! Tuoj galas jųsų laimės!
Marma. [Įbėga], Mano Lydvysę pa- 

Užmušiu, užmušiu!......viliojo Ožgys!!
O, nedoringas.

Mylda. ;Kumščią sugniaužus į Mar
mą į.Nemuši mano vyro—ji kalta, ji nedo- 
ringa—ją užmušt!  Onyte, palaikyk 
man ją.

Onyte. !Su paniekinimu laiko už 
ploščiausj.

Mylda. Laikyk gerai! || Bėga revol
verio atsinešti;. Nušausiu, nušausiu tą 
niekšę!

Ožgys. | Atsipaikejęs, griebia 
ysę ir bėga laukan|.

Scena vienuolikta.
Onytė, Marma ir Mylda

Mylda. Sugryžta su revolveriu 
koj. Dairosi)' Kam leidot vyrą?!........
ta, kur...??.. ^
pabėgo abudutš . [Taiko šauti sau į galvą. 

Onyte. Pribėgus stveria revolverį). 
Ne, nedaleisiu!

Mylda (Apalpst, — Onytė ją laiko ir 
gaivina.)

Marma. (Išsigandęs, stovi išsižiojęs, 
pats nežino ką daryti,— paskui bėga lauk). 

Galas antro akto.

Scena septinta
Marma ir Ožgys.

Ožgys- (Sugryžta pačią 
A-a. Gero vakaro, gero. Na, 
Aš palydėjau savają ir Onytę, 
vo. Aš vienas.

Marma, o, tai gyvenimas dabar! Ar 
ne?! Na, kaip tamista jautiesi po buvusios 
karės? Ar pati nieko nesakė? Jinai užpyko 
ant manęs, kad aš iš tamistos juokiausi, — 
Jai gaila buvo ir gėda už tamistą.

Ožgys. A, kaip ir kvailas. Ir reikėjo 
man ten lysti.?! (Į publika). Ar velnias jį 
čia atnešė. Marmės čia nsekus. Nors paė
męs už ausų ir išmesk.

Marma. Ko tamista toks neramus? 
Ar praeities gailiesi?.. Kaip ir žemę parda
vęs.

Marma. (Į publiką). A, tai tau, vėl- 
ne, tabokos. Vakar norėjo, kad kuoylgiau- 
siai bučiau, o dabar, kad įmanytu, tai uz 
sprando pagriebęs laukan išmestų.

AKTAS III.
Svečių kambarys visas kvietkomis iš

puoštas. Ant sienos kabo Ožgio j>aveikslas 
Tiesiog priešai duris iš lauko, imi tiesiai du
ris į kitus kambarius. Viduryj mažas sta
liukas, o aplink minkšti krėslai.

Tartie antro ir trečio akto praeina 6 7 
mėnesiai.

Neoną pirma.
Myl<ia su Onyte sėdi ir supasi.
Onytė. Ko tamista teip baisiai nusi

minus? Tamista turi džiaugtis, kad gyva li
kai. Jei tikt vieną sekundą bučiau pasivė
linus nustverti revolverį-r-butum jau po 
žemia.

Mylda. Aš ir teip, kaip po žemia. 
Kankinuosi tiktai.......... kankinuosi!..Ti
krai aš bučiau laimingesnė, kad numirčiau. 
Nėra mano laimės, nėra!..........Ir kam gy
venimas vertas be jo?!..........

Onytė. Ištikrujų, tai tik yr vargas 
įsimylėjusiai. Kad aš ištikėsiu—niekad ne
įsimylėsiu į savo vyrą. Ne, ne! Kaip ko— 
vyra^ išbėgtų su kita,— tuomet kankykis, 
o kad neįsimylėjus, tada jei eitų, tai pri
sakyčiau, kad niekad nesugryžtų, nes jei 
sugryžtų — graudysiž. o kaipgi, tai teip. 
Ir duris atidaryčiau. Eik, sakyčiau, po ply
nių. Tada uereiktų jam eiti. — Pamislytų: 

Toliaus bus.

NAUJA DAINŲ 
KNYGA.

Dabar išėjo iš spaudos lian
om, kaip mane gydė Bostono ja dailiu knyga, kurioj tel-
Clinicoj, —yra stebuklingas. 
Aš esu dabar sveikas, netu
riu kraujo tekėjimo iš nosies, 
nejaučiu sopulių, ne gerklės 
išdžiūvimo, nė kosulio, nė 
smarvės. Aš patariu kiekvie- juokingų, moksliškų, darbi 
uam, kuris tik serga sloga 
kraiptis į Bostono Clinicą’’.

Alfred Kamb.
Mr. Manuel F. Louša, 2338 

So. Main st., Fall River, Mass.
„Mano vaikas perstojo vai

kščioti per cielus metus. 
Kreipiausi pas daugelį dak-* 
tarų, bet vis veltui. Bostono 
Clinicoj išgydė į 4 nedėlias 
laiko. Aš siučiu šitą padėka- 
vojimą, kad ir kiti žmonės ži
notų kur kreiptis laike ligos” 

Manuel F. Lauza.
Jessinta Mederias, 178 

Thomas st., Bristol, R. I. sa- 
ko^,,Aš vargau j»er metus su 
vočių, kuris augo skilvyj- 
Niekas nežino kiek aš kentė
jau. Viduryj buvo graužimas, 
deginimas Iže perstojimo ir 
kada prilipstėdavau prie tuos 
vietos, skausmas su diegliais 
atsiliepdavo net pečiuose. Aš 
nieko negalėjau valgyti, 

ištrukdavau gažais 
krauju vemdavau. 
menkau. Keturi 
manę gydė, du Providence, 
Bostone ir vienas Portsniou- 
tli’e, R. I., bet ne vienas iš 
gydyt negalėjo. „

„Žinodamas apie didelius 
darbus Bostono Clinicos spe- 
cijalistų, aš kreipiausi pas 
juos ir džiaugiuos tą padaręs, 
nes dabar esu sveikas. Galiu 
gerai valgyt, vėmimas nieka
dos neatsi karto ja. attirugL^ 
atsirūgimas gazu teipgi pere 
jo”.

MOTERĮS IK MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas Šitoks:

Ona Baroną ičiutė,
303 VV. 4-tli st.

So. Boston, Mass.

FARMOS!
Turint kelis šimtus dolie- 

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

Norint pirkti, reikia kreip
ties į „Keleivio’’ redakciją 
pas: A. Žviibiila.

28 Broaihvay.
So. B‘>s1oii. Mass.

Ruimai!
Puikus aut išraudavo 

j i m o šeiiip uiški ruimai,po 
:» ir (i ruimus,.suit’as’’, ant 
21 Broadway, So. Boston. 
Dasižinot galima „Kelei
vio4 redakcijoj. 28 Broad- 
ivay.

Kilimai.
Puikus ruimai ant pasam- 

dymo aut 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 (water eloseths) aut 
kiekvieno aukšto. Vietos yra 
dėl 3 šeimynų. Geistina butų, 
kad žmonės butų blaivus. At- 
sišaukit ant:

Philip 
UGSilver St., 
arba 
(lt!)

Jessinta Maderias.
Ofisų adresai: 

Boston Clinic, Inc\ 
175 Tremont st. SuitesG, 1 

New Bedford’e ofisas:
126 Purcliase St.

Lowell office:
158 Marrimac St.

Sveika ir laiminga.
Sipgau uždegimu gum

bo, baltosioms, skausmai }>o 
visą kūną varstė, vos galėjau 
paslankiot. Nors visokius pa
tentuotus vynus ir balsamus 
vartojau ir kas tik prirodijo- 
-da k tarus aplankiau ir kiek
vienas, nors ligą pripažino 
kitokia, bet neišgydė.

Skaičiau daug’j>adėkavo. 
nių laikraštyje jūsų už išgy
dymą kaip vyrų, teip ir mote
rų nuo visokių ligų per Dr.1 
Collins New York Medical; 
Institutą. Nors nesitikėjau ar 
gali mauę išgydyti, liet pa
gal mano protą, aprašiau vi
sus mano nesveikumus ir Ii-i

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Jono Ja

linsko, paeinančio iš Kauno 
gub.. Paneviežio pav. Dveji 
metai atgal važiavo Ameri
kon, bet Tilžėje išbrokyjoant 
akių ir nuo to laiko nežinau 
kur jis yra. Kas apie jį žino 

įarba jis pats tepraneša man 
į ant šitokio antrašo:

Petras Jasinskas.
25 2-nd St. So. Boston.

PIKNIKAS.
Parengtas So. Boston’o 

Jaunuomenės. Atsibus ant vi
siems žinomos savo gražumu 
vietos 0AKLAND GROTE. 
KAST DEDU A M. M ASS , 
Subatoj, 1S dieną Liepos, Ju- 
ly, 1908 mt. Prasidės 2 valan
dą po piet ir trauksis iki 
lai nakties, 
nių gėrimų 
Įvairiausių

Įžanga
terims ir merginoms dykai.

Paaišk i n i mas va ži uojan 
tiems: Važiuojant iš So. Bo
stono arba iš Cambridge ar 
teip iš kur reik imt karą Ele- 
vated Dudley stt Transfer sta- 
tion, iš ten imkit karą Įlydė 
Park Dedhem, tas eina net 
iki vietai, išlipti reikia Easr 
Dedhem ant Higli st. Kitas 
karas eina Kast tValpole mai- 
nykitės ant kampo \Vasliing- 
ton irGrove st., o tenai rasite 
karą, katras eis iki Tligli st.. 
Kast Dedliem. Mųsų draugas 
bus ant High st. ir parodys, 
kur reik eiti i daržą.

Užprašo: Komitetas

Pajieškau savo draugo Pet
ro Sideikio. Paeina iš Salan
tų miestelio. Telšių pav., 
Kauno gub. Apie du metus 
Amerikoje. Pirmiau gyveno 
Donorą, Pa. Jis pats ar kas 
kitas žinantis teiksis atsi
šaukti ant adreso:

Jonas Stropus, 
30 Broadvvay 
So. Boston. Mass.

Pajieškau sesers sūnaus, 
Aleksandro Juškos, paeinan
čio iš Kauno gub.. Varnių pa
rapijos. Patuksčių sodžiaus, 2 
metu gyveno Alagheny. Pa., 
o dabar nežinau: jei kas apie 
ji žino, meldžiu pranešti ant 
šitokio adreso:

Jonas Baisis.
Box 21



CHAPLIKA

M. Galjvan& Co

Sustok! Žiūrėk! Klausyk
Didžiausias nupigiuirnas

Ihiosini

_________

J. Žemaitis
K. Asevičia. 
Žemanlauckas

l)r. S- Andrzejewskj
Vienatinis lenkiškas Dentista

433 Shavniut avė.
• Boston, Mass

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

Užlaiko geriausio
Eliaus Vyno, Lik ir r i ų 

< igarii.

126 pusi, kas- 
Galiniu gan 
redakcijoje 
So. Boston

I SACOWITZ

Fall River ofiso rūmai 128-121) Granite Bldg. So. Malu SI
Tiktai nedėlioms nno 10 iki H vakare.

Valandos: nuo

Šitos ir visos kitos kronikos ir nerviškos ligos, greičiau
siai gydomos Bostono 01 i u ido Specijalistais.

Męs turime didžiausias, geriausias ir brangiausias elek 
triškas mašinas Naujoj Anglijoj. Su savo didele X-RAY 
mašina, męs matom kiaurai visą kūną ir tokiu budo ran

dam nesveikas vietas

1967—3 Ricuinond

kad jei tabakas bus geras rekomenduosi jį savo draugams męs 
tabaku nusitikime sy kiu ir dovana, auksinį dziegorėli dykai, 

ir skanu tabaką labai lengvai ir greitai: prekė 
ilangelis mus kostumierių rašo, kad išparduo-

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Homans Medical 

College Balti more M. II.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoniu. pagal n-irodima li
gos parūpina gydūles.
Ofisas randasi 30 W Breadnay ir 
264 E st , kampas Boven st.

Ne Boston. Mass.
teip kad ant pareikalaviuio jei ne 
vienoj, tat kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.

— Geriausi s galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kardaševvski, 
nes gausi geriausių gervinu ant 
vestuvių, krikštynų ir l-alių už pi

giausią prekę.

115 &J117 Dorchester avė. and 
1 & ]/2 Divisicn st. So. Boston 

Telephone 2106 s So. Boston

Skaitykite ir piatin 
kitę "Keleivi”

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

Pasilieku gero velijančiu

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidary tas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartąsias
258 W. Broadway So. Boston. Mass.

Pirma lenkiszka gydynycz^a.
Kas serga neizgydoma liga, kurios joks daktaras i-gydyti ivgai.-jo 

tegul ateina pas mus. kur visuomet stovi keletas praktiškų daktaru ir 
pasekmingai gyilo visokias ligas. Kalbam visokiom kalbom. Ofisas atv- 
daras kasdien nuo 5 iki S vak. Nedėlioms nuo 10 iki 12 iš ryto.

I)r. Jau Cliniielnick, 
1780 Hashington St. Boston. Mass.

57 Hanover Streof 2»><
BOSTON. MASS

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

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų. vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom, .pritaiso;'.;, 
tarpte kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairiu stylių iš kuriu 
galima pasirinkt >au patin

kanti iausius.
Iš mažų fotogrl’iju padaro 

dideli paveikslą.krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Port ra i t Studio

376 Broadtvay,
S<>. Boston. Mass

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną.višniovką. mali 
įovką. kiuinmei alų ir kitokiusnaminius ir importuotus. Turime puikiausi!, 
cigarų iš Turkijos. Gėrimus pristati m ant vestuvių, krikštytų ir siet e..-iii 
aplinkinius miestus. Nepamirškit mūs adriso:

M. A. CANNON 43-45 Endicott 25-27 Cross street. Bon. Mass.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė krautuve V 1 S I E M S >>U,kTS^ a.r,nOnikl1’ skriI'kl2- klernetų. tnubų. kot.cei: ir 
I 101 L ■□daugybe kitokių muzikalių instrumentu. Geriau,;,, d-,- „ „ 

lenciūgų. Visokių žiedų, lakotų. špilkų. kolčikų auksimu ir paauk- 
^uo,^.v,sok'"skvr‘!‘us mašinukių d.-l daikavvjimi, gn.mat,; p-.. - 

ūlllUn kiybn,'t albunni l---«reum.s. revolverių. Aaudvklių (Mrielb. 
JfeSa k.-emmų lempukių. guminių Įdarų, adresams piečių? mut ik 

“**““* Riškus kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų ki.vgu u,k.J 
V tik randasi bet u vi>koj kalioj, gražių popierų dėl rašvmu gromatn

su puikiausiais apskaitytoms ir dainomis-su konverlais tuzinas 25c.. Stuzu.ai 
už $l.oo. 10UOuzM.ua. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5e 
markę ir teisingą adresą, o apturės didel£ N;; nauja K ATALOG A DOI L N 4 1 
su 315 aiškių paveikslų ir 1W0 visokių naudingų‘daiktų. Apvarytuoju kad mana 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu grei • • i i v ■ u s 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur“

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt ap -ars’iuim-, 
K. VILKEVICH. 1 12 Grand st., Brooklyn, n" Y.

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- l 
usiai. Ateikit tie- ji 
siok pas mane 1 /| 
trepais į viršų tik g 
neikit j aptieką: S 
mano Jurys bal- | 
tos arba telefoną 
duok o aš atėnių, y 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
auo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone

VV. RAŽU KO, 7 Hasliignton.St NEVY YORK 
gu važiuojate į Lietu vą ;-ila
iš Lietuvos į Ameriką tai pas z^/j- /d
mane galite gaut laivakortes Zy'nL ! įj, /_
pigiau k a tp-kitur teipgi atlieku

į Lietuvą b.-pinigų, aš prista-
au ant szipų už durbinlnkus. ■
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykil gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WIXCAS KAŽI KAS

New Bedford’e ofisas: 126 PurchaseZSt.
Ofisas at įdaras Panidėliais ir Su balom] nuo 9 ryto iki 9 vakaro

So. Bostone! 
Moteriškos skrybėlės, jakutės. keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. Teipgi jialeidliame už pigiau ir vi 
sus "kitus tavorus. kaip tai ku 
valizas ir visokius kilus daigiu 
kas lik reikalauja. Nepamirškit vietos.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim I.ieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau 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
M i ss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston Mass

Ef RoPIšKAS DAKTARAS 

JOSEPH LEWANOOWSKI, 
Valandos. 11-1 A M.; ® *8 P. M 
4U> Boylston St. Boston, Mass 

|(Warren Chamber*)
Telephone, P.ack Bay 2350. 

Gyvenimas: 885 Massachusetts avė. 
Cnnibridge, Mass.

Valandos; 8 ■ 10 ryto.

r-'-
N RA1 mas.na. varto 

jama dėl kož.no re;kalau 
jaučio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

pardavimo.
I ^A*riduoda bučeruė ir gro- 
į uuė, biznis geroj vietoj ir 
plačiai varomas. Dasizinot 
„Keleivio redakcijoj
28 Broathvav So. Boston. 

[6?]

Buiireckis. 
Bl l»KE< KIS.

222 Broadvvay S>. B*st<»n

NAUOOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigaretiisnaiijn 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių' kokių dar nė ne 
buvo ecigaetu gilzu irRuako tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st

So. Boston, Mas-

Jei ptr.l'iosi siv o draugams mųsų tabako uz $6. tai uz apgarsinimą mu
šą firmos męs tau

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

mas su rauki:.-b- l>e raktuko ir su geriausiais akmenimis. 
Stor>-e tokie par- duoda po $23.00 Męs reikalaujam 
kiekvienam mi.-ste žmonių, kurie padėtų mums garsinti 
mųsų pipkes, cigaretus ir tabaką, kuri jus teip mėgot 
nikyt Europoj, rusišką, turkišką, anstrijatišką ir t. t.

Męs aplaikom daugybę lai-kų nuo savo kostumerių su 
padėkavonem 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 mę< greitai išsiusime ant {.aduotojo jūsų ekspre
so už $'» tabako C. O. I>. t. y. užsimokėsi pinigus atim

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 
turėt gražią drajianą. 
męs galime ją įau 
tuoj padaryt

„Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Ross avė. Scranton Pa
J. Ignotas.

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

22 So. Green str Baltimore. Md.
P. < iras,

15$ Elm str., Lawrence, Mass.
> M. Paznokiutė
3061 E. Almond st ESt Philadelphia. Pa.

M. Šen k us
Bos lo9 L’aiston, Me.

J. Čeponis 21 Pleasent Str. 
Joną*- L Gerdauska

$4 I.afaet St. Nevv Britain. Conn.
Povilas Simona!ičius.

70 Lindėti st. West Lynn, Mass.
N. S. Smelster

P O. Rox 133 Gilberton, Pa.

Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga,Vadovas in Sveikata’
Su-daug svarbiu, naujausių aprašymų, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę!

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

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

ir molėm visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
ų i • C -L i, plačiai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ženybinio lytiško gyvenimo susituo-
VddOVdS III dvenraia kimą ir kaip mokėt apsivesti, kad buii laimingu. I.\giai daug pamokinimu jaunimui, 

kad per lytišką išdykumą nepasigadytų, nenupultų protiškai, lytiškai ir ant sveikatos.
Kiekvienas skyrius šitos knygos yra žingeidus. Sergantiems męs rodijame skaity i i apie Dispepsiją, Reumatizmą, 

Plaučių ligas. Širdies ir Inkstu. Kepenų, visokias Vyrą ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gw<- 
mas. tegul pasiskubina tą knygą. „VADOVAS Į SVEIKATĄ" parsitraukti, nes netrukus ir ši paskutine spauda i a rp 
3 milijonų lietuvių tuoj aus išsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms 'putom - 

NORS PASKUTINĖS LAIDOS.DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 
liet kad ji išdurta visuomenei, tai kiekvienas apturės ją dovanai, kuris tik atsius 10 centu markėms už pri- 
sitinlimą ir savo aiškiai parašytą adresą ,. V.AlMlVAS Į SVEIK^aus (tą knygą), kuri jau daug gyvasčių 

išgelliėjo ir gero |>adar*', uz tai ji ir naudinga v sieais.
visada ADRF«i'oi: Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus išisbaigs.

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

SALIUNAS t
* *Si sartą pas mus atsilankys. M
$ To niekad nesigraudys: $

® Alus, vynai mus gardžiausi.
Cigarai iš Turkijos, geriausi. *

Lazauckas, Judeika ir Co «
3o4 Broadvvay ir 259 D. S:.,

South Boston, Mass. *

G va rantuota:
20 metų, 

damas tavorą. 
Ir Jei prižadėsi, 
tuoj pačioj dėžėj

Gali parduot mųsų kvepantį 
pažymėta ant kiekvieno pačkelio. 
da gavęs nuo mus tabaką toj pačioj dienoj.

Atsiusk mums iškalno 50c. štempoms. o atimdamas tavora nuo ekspreso sto
ties užmokėsi likusius *5.50 peržiūrėjęs jei bus laikrodėlis ir tabakas. Jei atsiusi 
mums iš kalno S6, męs duosime dar EKSTRA IXIVANĄ. Kreipkitės šiuo adresu.

. EI ROPE A 5 TOB A( ( O (0
33 I^onard St., Dept. 74. >"en York, Y
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