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į SKAITYTOJI S.
v • •
Si uomi pranešam visiems 

,,Keleivio” skaitytojams, kad 
..Keleivis’, kaip a 11110 kart 
buvo garsinta,—ne mirs. Lei
dimas laikraščio likos pasta
tytas aut tvirtos paĮiėdes ir 
tolesnis išleidinėjimas užtik
rintas. Todėl meldžiame visu 
skaitytojų, kurių tik preuu- 
merata pasibaigus, kaip gali
ma veiKiaus ją atnaujinti nes 
iš laikraščio męs pelno jokio 
neturime, o jeigu jį leidinėt 
uz dyką, tai jau reikia pridė
ti priėjo; apart to dar ir pač- 
t- s įstatymai draudžia uz dv- 
ką laikraštįsiuutinet:teip,kad 
įieuzsimokejusieinsbusim pri
versti tuojaus laikraštį >us- 
tabdyti.

'liesa, „Keleivis” buvo 
pailsęs ir rodėsi, kad to suu- 
kaus bedardės laiko jau ne 
pergyvens, ir buvom jau net 
pagarsinę apie sunkų krizio 
atsiliepimą, o nekurie laikraš
čiai atgiedojo „Keleiviui” ir 
laidotuvių giesmę, o tuom tar
pu „Keleivis” kaip gyvavo, 
teip ir gyvuos ir su nauja 
energija tamsybės jiegas bla
škys toliaus.

Šioj melų ir suktybių ga

dynėj, kur dora ir teisybė mi- 
noina po kojomis, sunku to
kiam laikraščiui gyvuot, ku- 
kuris pasišventęs su nedory
bėmis kovot; tečiaus ..Kelei
vis ant to nepaisys: kam tei
sybė akis duria, tegul jį boi
kotuoja , tegul jį keikia nors 
ir apsiputojęs, bet darbinin
kai mylinti teisybę visuomet 
,,Keleivį’’ skaitys ir darbinin
kams ,,Keleivis” tik tar
naus.

Visoms draugystėms ir 
ir pavieniams skaitytojams 
, Keleivoi” skiltys visuomet 

9 •

bus atviros, be skirtumo, ko
kios pažvalgos uė būtų, bile 
tik eitų apie teisybę ir visuo
menės labą.

Redakcija ir išleistuvė.

visuo- 
t Ul ei IĮ 
„ a 11 kš-

Kusi jos
L

po-

IŠ RUSIJOS.

[ Į

miestargiai patėmijoant kam
po Zavodzkosir Petrovskos 
gatvių jauna, gražiai pasirė- 
džiusį žmogų, kuris žiūrėda
mas ant namu, darė kokius 
tai pate m i.j i mus savo knygu
tėj.

Miestsargiams jaunas žmo
gus pasirodė įtariamu, ir jie 
suriko jam: ,,Stoi, ruki v 
vierch!” Bet juunas žmogus 
visai nepaisė aut jų prisaki- 
mo: tuomet miestsargiai išsi
ėmę revolverius šovė i jį ir 
užmušė ant vietos.

Iš atrastu pas jį pipierų 
pasirodė, jog jis buvo Prūsų 
pavaldi uis, vardu Iginiund 
Mali, 25 metu amžiaus ir tik 
dvi dieni atgal, kaip pribuvo 
is užsienio, ir nesuprazdamas 
rusu kalbos, negalėjo žinoti 
konuojo miestsargiai re kala- 
vo: nanms-gi užrašinėjo vien 
tik dėl ątsiminimo \ ietos. To
kia tai Rusijoj nepali-čitmy- 
bė

I I

mato.
Apie 6,000 žmonių pasi

liko be pastogės, be maisto, 
visi jie pasiliko po atviru 
dangum aut išdegintų plotų, 
o sąlygos jų apverktinos.

Kada pasirodė gaisras, 
girioje buvo šimtas kirtėjų-.ar 
jie išliko gyvi, ar sudegė — 
dar nei* žinios.

gandas apie Roždestvenskio 
mirtį — neteisingas. Is Bad 
Nauheim praneša, kad ten 
pasimirė vienas Roždestven- 
skis, bet visai ne rusų admi
rolas, kaip tai laikraščsai bu-

1 vo apskelbę.

šte stovėjo dvi eili kariškųjų 
maskoliškų laivų. ,,Verite” 
atsistojo tarjie dviejų caro 
jachtų „Staudard” ir „Poliai* 
naja Zviezda”.

Ant pasveikinimo fran
cuzų, caro kariški laivai iššo
vė iš kanuolių ir užgrajino 
,,Marselietę’*, tautiškąjį fran
cuzų himną.

Caras pasiuntė pas pre- 
zdeutą savo admirolą Diko
vą, kad vardan caro pasvei l 
kintų Prancūzijos atstovą. 
Tuojau po tam Fellieres su 
Dikovu atsisėdę ant valties 
pribuvo ant cariškojo jachto 
.Staudard”. Caras labai sve

tingai priėmė Fraucuzijcs 
prezidentą ir pasakė toastą, 
kad šitokia taikos manifesta
cija dar labiau sudrutins ry
šius tarpe tų dviejų viešpaty- 
ščių. Paskui buvo iškelta di
delė puota ant caro laivo,ku
rioj laisvos Prancūzijos prezi
dentas ir nuožmus Rusijos 
depotas gėrė už sveikatą vie
nas kito.

pertraukia su ja draugiškus 
sątikius, pakol Holandija ne- 
jiersiprašys už įžeidimą ir pa
nieką padarytą Venezuelei,”

žiema.
Šveicarijos 

stovi dideli Miišlyne tarp italu ir slo
vaku.

Uniontovvn, Pa., Rugp 3 
d. — .Jau nuo ilgo laiko įsi
vyravo čia tarp italų ir slova
kų antagonizmas. Vakar ita
lai įsigėrę atėjo ties namo ap
gyvento slovakais, ėmė kvies
ti juos į kovą Išėjęs vienas 
slovakas laukan tuojau kirto 
italų vadovui per ausį. Tas 
buvo ženklu prie abelnos ko
vos. Prasidėjo tikra karė. 
Sužeista 25 žmonės ir vienas 
italas nušautas.

Baltimore. Md., Rugp. 5 
d. — Vietiniam viešbuty j šį
ryt nusišovė lovoj gulint tū
las J. 1). Horner, narys šiau- 
dynių skrybėlių dirbtuvės.

V ilgių karalius suareštuo
tas.

Philadelphia, Pa., liugp. 
žino- 
ka ra
ra n-

Šveicarijoj
Bernas. — 

kalnuose šįmet 
pusnynai sniego. Turčiai su
si važiavę iš viso pasaulio,kad 
praleisti vasarą tarp tų gro
žybių, kokiomis gamta yra 
apdovanoj usi 
grįžta namon, 
sniego gilumo, 
keliolika keleiviu, tarp kul ių 
žuvo ir žinomas profesorius 
teologijos Rongemont. .Ii at
rado su suskaldyta galva ply
šy j kalno Jungfrau.

Šveicariją, — 
Iš priežasties 
pražuvo jau i

tas nieko nepagelbėjo. Teip 
vadinama „aukštesnė’* kliasa 
visur dar turi persvarą ĮKiliti- 
koj ir jos visuomet esti vii* 
šus. o ,. žemesnės” kliasos nu
rodymai ir reikaiavimai, nors 
jie butų svarbiausi , 
met ignoruojami. O 
laikrošliai gina tiktai 
tesnę” kliasą.

Bet štai dldisai
rašytojas ir mislinčius, 
Tolstojus, anuomet apskelbė 
per angliškus laikraščius ca
rą žmogžudžiu ir parodė vi- 

įsain civilizuotam pasauliui 
jo kruvinus darbus, kuriais 
pasibiaurėjo ir užsieniai.

Pagarsėjęs Anglijos
etas \\ . \Vatsoii aštriai pas
merkė turčių laikraštiją, kuri 
gyrė Edvardo su caru susiti
kimą. \Vatson pasinaudojęs 
iš 'l’<dstojaus straipsnio smar
kiai nupeikia carą ir darodi- 
neja, kad vien tik caras yra 
kaltas uz visa Rusijos žmo
nių kraują ir vargus, nes jis 
yra visogalis ir pagal jo įsa
kymų viskas daroma.

Caras — sako Watson— 
yra didžiausias žmogžudys ir 
nesulyginamas skriaudidikas. 
Kraujagerybė prasideda nuo 
žemiausio caro tarno ir juo 
urėdninkas užima aukštesne 
vietą, juo nuodėmės ir pik
tadarystės jo yra didesnės: ir 
teip tas laipsniškai vis kįla 
aukštyn, iki pasiekia aukš
čiausi laipsnį—patį carą. Uz 
carą didesnio piktadario jau 
negali būt.

Ir mųsų laikraštija—šau
kia YVatson—šukavo su eu- i
tuzijazmu iš džiauksmo, ka- 

: da atstovas laisvos mųsų že
mės širdingai spaudė krau

juotą Rusi jo despoto ranką!
Ranką žmogžudžio, prispau
dėjo, žodžiu—piktadario be 
sulyginimo.

Prie to įugninančio straip 
snio, sądarbininkas dienraš
čio ,,Daily News’’ priduria 
dar sujudinantį paveikslą iš 
Rusijos kalėjimų. Ypač jis 
atkreipia atydą į Maskvos 
K reščet n i k o vs k i o kalėjimą, 
kuriame sėdi nekurie pirmo
sios durnos atstovai (kiti sėdi 
Peterburgo kalėjime „Kres- 
ty’’j. Kankinimo būdas daž
nai visai nekaltų žmonių yra 
ant tiek žiaurus ir baisus, 
kad žmogaus jausmai persil- 
pni tą aprašyti.

i lunksna drebančioj ran
koj Tolstojaus— 80 metų se
nelio pajudino visą pasaulį.

Anglijos parlamentas, 
kuris kelios dienos atgal di
džiuma balsų užgyrė savo 
karaliui ant kelionės pas ca
rą reikalingą sumą pinigų ir 
džiaugėsi iš tokio susiartini- 
nimo, šiądien jau nutarė rin
kti žinias apie nežmonišką 
persekiojimą Rusijos žmonių 
ir nutarė visas caro nedory
bes ir su visomis smulkmeno
mis viešai garsinti visam civi
lizuotam pasauliui.

Taigi nėr abejonės, kad 
nekaltas žmonių kraujas pa- 
gėžą įkurs.

I

Nekaltas kraujas pagežą 
Įkurs ...

Kiekvienas lašas žmogaus 
kraujo daro ant mus nepa
prastą įspūdį. Išvydęs žino 
gaus kraują, kokio-ten nebū
tų—lenko, žydo, anglo, toto- 
riraus, kiniečio, mųsų širdį 
suspaudžia skausmai, męs su- 
sijudinam: o tuom labiau, jei
gu tas kraujas yra nekaltas.

Plačioj rusų žemėj nekal
tas žmonių kraujas liejasi 
kasdieu, liet apie tai iki šiam 
laikui užsieniai mažai tepai- 
sydavo. Neseniai apsilankė 
pas kraujuotą Rusijos carą 
„laisvos” mųsų Amerikos at
stovas Taftas ir gėrė už jo 
sveikatą.Kelios są va i t ės atgal, 
konstitucijinės Anglijos vieš
pats teipgi apsilankė pas tą 
patį žmogžudį ir mylėjosi a- 
budu, tarytum tikri broliai 
Nors Anglijos socijalistai ir 
protestavo parlamente prieš 
tokį bičiuliavimosi savo val
dono su Rusijos despotu, bet

į

Ncpaliečiamybe ypatus.
Lodžius, Lenkija. — Du

ypatos

Krasos apiplėšimas.
Tiflisas. — Vos tiktai 

krasos vežimas užvaživo ant 
tilto, tuojau pasigirdo apkur
tinantis sprogimas mestos 
bombos ir tankus revolverių 
šūviai. Kraštutiniam arkliui 
likos išdraskyti visi viduriai, 
o kitam, su tuo greta, nutrau
ktos pasturgaliuos kojos. Kiti 
arkliai, teipgi sužesti, smar
kiai šoko į šalį, o vienas su
žeistas sargas išlėkė išvežimo 
ir šalykelyj jiasislėpė. Pas
kui jo nušoko nuo vežimo 
kitas sargas, Ozerskis ir teip
gi pasislėpė į tą pačią spragą, 
kur pirmutinis. Sužeistas ke
lioms kulkomis vežėjas Gro- 
močenko vaitodamas nuvirto 
nuo vežimo. Tuom tarpu pa
sigirdo apkurtinantis griau
stinis kitos bombos. ir vėl 
pasipylė ugnis iš brauningų. 
Vienas iš užpuolikų prisiar
tino ant 15 žinksnių prie gu
linčio ant žemės vežėjo ir su
rikęs* ,,traukis šalin!” palei
do į jį du šuviu iš braunin
go. Bet abidvi kulkos atsimu
šė šalę jo šono į akmenį. Ta
da pasislėpęs Ozerskis iššoko 
ant kelio ir pradėjo iš savo, 
revolverio taikyti į užpuoliką, 
liet nesuspėjo paleisti nė vie
no šūvio, kaip iš šalies pasi
pylė ugnis ir Ozerskis ant 
vietos krito negyvas.

Užpuolikų buvo apie 20 
žmonių. Vieni šaudė į visas 
puses, kiti šoko ant vežimo 
ir pradėjo pjaustyt visus mai 
šus ir burninius jieškodami 
pinigų Staiga plėšikai pa
mate, kad ant to triukšmo at
bėga 4 sargybiniai.— Šoko 
bėgti kiekvienas savo keliu 
ir bežiūrint visi dingo. Pini
gų su savim nusinešė IS tūk
stančių rubliu.

I

Franciizijos prezidentas 
pas rara.

Revelis, Liepos 28dieną. 
— Vakar čia pribuvo Pran
cūzijos prezidentas Fellieres 
ant šarvuoto laivo „Verite”, 
kur; lydėjo skraiduolis ,,De- 
putat Thonars” ir kanuolių 
laivas „Cassini”. Revelio uo-

ŽINIOS IS VISUR.

Franeuzijos kariiiiiienč 
šaudo i darbininkus.
Paryžius, Rugpjužio 5 d. 

Mieste Vigneux, pradžioje 
Birželio nekuriu pramonių 
šakose darbininkai apskelbė 
straiką. kurį darbdaviai nura
mino visokiai prižadėjimais. 
Darbininkai sugrižo prie dar
bo. Dabar straikas prasidėjo 
išnaujo. Apgauti prižadėji
mais darbininkai ėmė kelti 
riaušes. Vienoj vietoj suardė 

1 ant upės tiltą pėstiems vaik
ščioti, kitoj vietoj fabriką no
rėjo sudeginti. Pribuvo tuoj 
kariumenė ir ginklais prade-, 
jo malšinti. Keli darbininkai 
b’kos užmušti ir daug sužeis
ta. Žinia apie žvėriškus ka- 
riumenės darbus pasklydo 
miestą, kaip žaibas. Kaipo 
protestą prieš valdžios pasi
kėsinimą ant darbininku lai 
svės ,. Darbo Federacija” ap
šaukė generališkąjį streiką 
kuris prasidėjo Liepos 30 d. 
Vigneux mieste 50 tūkstan
čiu darbininkų—kaip vienas 
vyras pametę darbą išėjo ant 
gatvių idant išreikšti pagal
bą kritusiems savo sądrau- 
gams ir panieką užmušėjams. 
Du tūkstančiai darbininkų 
atvaživo iš Paryžiaus ir pa
rengė demonstraciją su raudo
nomis vėliavomis ir revoliu
cijos dailiomis,

Darbininkai buvo teip! 
suerzinti, kad prie kiekvieno 
susitikimo su kokiu nors val
dininku,—metė akmenimis ir 
koliojo visokiais žodžiais. Ga- ; 
lų gale demonstrantai likosi 
prispirti prie statomos triobos 
ir neturėdami kur išeiti—už
sibarikadavo joje ir gynėsi 
plytomis. Kareiviai gi apsu
kę darbininkus šaudėt ka 
rabinų į prisigrūdusi namą 
Į>er langus ir duris.

Kaip telegrafas praneša,i, 
nušauta 6, o sužeista 60.

Bandymai su orlaiviais.
Magdeburg. Vokietija.— 

Skyrius kariuinenės darė čia 
bandymus su valdomuoju or
laiviu. 1 orlaivi šaudė iš atstu
mo dvieju mylių ir pataikė 
30 šuv ių. Nežiūrint, kad or
laivio apyvalka likosi sukiau- 
rinta, orlaivis dar negreit nu
sileido žemyn.

Alga pase n tįsiems darbi
ninkams užtvirtinta.
J ondonas.— Lordų tary

bą Anglijoj 31d Lie
pos užtvirtino projektą apie 
mokėjimą pasenusioms dar- 
binikkamsalgos. Puikus su
manymas;! urėtų ir kitos vieš
patystės tą patį padaryt.

Holandija pyksta*
Haga.— Visoj Holandi 
v iešpa ta uja nėra niurnas.joj

iš priežasties nelegališko pa
sielgimo Venezuelos Mat ke
lios dienos atgal prezidentas 
Veuezuelės, pietinėj Ameri 
koj prašalino Holandijos pa
siuntinį Reussą.

Dienraščiai talpina kur
stančius sraipsnius, o lieku 
rie jau kalba net apie karę. 
Jie nurodinėja, kad Holandi- 
ja turinti 6 šarvuočius ir 
skraiduolius nors šiądien ga
tavus į ugnies liniją: penki 
krarišKi laivai Holandijos 
randasi rytinėse Indijose.

Tai narsumas vokietuku.

21 mirties bausme.
Peterburgas, Rugpjūčio

d,—Telegrafas praneša,kad 
vakar Rusijoj pasmerkta mi-
riop21 žmogus. 1<» iš jų pri
gulėjo prie sukilimo Simfero- 
poliaus kalėjime.

1

Revoliucija Turkijoj, sul
tonas perdurtas.

Konstantinopolis.— Tur
kijos sultonas Abdul Hamid 
prižadėjo žmonėms duoti kon- 
stituctją ir sušaukti pačių 
žmonių renkamą parlamentą. 
Pereitoj seredoj sultonas su
dėjęs raukas ant savo karu 
uos akyvaizdoje skaitlingos 
minios ir šacho ul-Islamo su
dėjo prisiegą konstitucijai, 
idant parodyti žmonėms, jog 
apsiėma tarnauti žmonėms ir
konstitucijai. Davė teipgi am-1 
uestiją visiems prasikaltė
liams, kaip politiškiems, teip 
ir kriminališkiems. Ir ant syk 
visi kalėjimai ištuštėjo. Pri
žadėjo prašalinti visus netin
kamus valdininkus, o išrinkti 
tokius, kokių žmonės reika
lauja. Ir vištai padarė Jaunų
jų Turkų sukilimas prieš sa
vo netikusią valdžią.

Rugpjūčio 1 dieną ap
skelbta valdiškas pranešimas, 
kad išrinktas komitetas ru-j 
piusis įvedimu koustitudijos.

Rugpjūčio 5 d. per Lon
doną iš Konstantinopoliaus 
praneša, kad sultonas Abdul 
Hamid mirtinai perdurtas.Te- 
legrama be patvirtinimo; ar 
tai teisybė—negalima žinoti. 
Sultonas nuo apskelbimo kou- 
konstitucijos jau du kart vie
šai dalyvavo tarpe žmonių be 
jokios sargybos. Jis tikėjosi, 
kad jam atleido jau už visas 
jo šuuybes ir džiaugėsi, kad 
'dabarjau niekur jam pavo

jaus neesant.

JanujųTurkų partija ne
užganėdinta, ka<l sultouas seredoj 

Į pasisavino sau teisę skvrtis k< nsekracija pirmutinio 
karės ir laivyno miniterius, menkoj lenkų vyskupo, 

' kas yra priešingu 
sniui konstitucijos, kuris sul
tonui suteikia teisę rinkti tik- pijos klebono. Konsekracijoj 

vvs- 
ke- 

100,

„vagių
kurio aprašymas 
kiekvienam poliestotyj 
kurio suėmimą įvairios 
paskyrė Š2.O00. vakar 
suimtas Chinatown’e.

5 d. — Thomas Kane, 
mas po vardu 
liūs“ 
dasi 
ir už 
ša 1 įs 
likos
Suimtas yra 52 metu amžiaus 
Jo suėmimą Magistratas Gal- 
laglier laiko uz didelę svarbą 
ir jį užrakino kalėjime be 
kaucijos, išgelbėti niekas ne
gali.

Lenkų vyskupas.
Chicago, III. — Fereitoj 

atsibuvo Chicagoj 
A- 

miniterius, merikoj lenku vyskupo, var- 
27 straip- du Povilo Rhode’o. buvusio 

So. Chicagoj šv. Mikolo para

tai didijį Vizierį ir šachą ui- jr {>arodoj dalyvavo 20 
-Islamą. kilpų ir 3 arcivyskupai.

Sultonas tapo perdurtas |jO!S dešimtis kunigu ir 
iš užpakalio; peilis suvarytas (H)o, 
iki rankenos. Padėjimas pavo
juje, sultonas turės mirti, 
timesnių žinių trūksta, 
valdžia viską sulaiko.

IŠ AMERIKOS.

Venezueles prezidento Ca- 
stro atsukimas Holandi j ai. 

Caracas, Liepos 29 d „via 
Port of Spain. — Veuezuelės 
prezidentas Castro išsiunti
nėjo šiądien visiems Holandi- 
jos konsulams pranešimus, 
kad nepripažįsta jiems jokių 
teisiu: o užsienių ministeris 
Pa ui šiądien pranešė Holan
di jos valdžiai sekantį komu
nikatą:

„Iš priezaasties svarbiu 
RoŽdCstVCIlskis gyvena, atsitikimu Venezuela priver- 

Berlynaa. — Pasklydęs sta pranešti Holandijai, kad

A111 įledija
New York. Rugp. 3 d.— 

Pagal Turkijos sultono pri- 
■ sakinio, čionaitinis generališ- 
kas Turkijos konsulis Mun- 
dyj Bey apskelbė proklama- 
cij, kad visi Turkijos politiš
ki pabėgėliai drąsiai gali grį
žti savo tėvynėn, jų niekas 
nepersekios. Turkišku pabė
gėlių Suvienytose Valitijose 
yra 200,000.

CaWinnipeg, Manitoba, 
nada. Rugpjūčio 3 dieną 
Iš priežasties didelio girių 
gaisro apielinkiuose British 
Columbia. pražuvo liepsnoj 
mažiausiai 100 žmonių ir 7 
miestai, Fornie. Coal Creek.
Honner ii Michel visai nu- Darbininkai prieš <«om> 
šluoti nuo žemės paviršiaus. p<*rsa.
l'rįs kiti miesteliai, Olson. Pittsburg, Pa. — Politiš- 
Sparvvood ir Cranbrook bai- kospaziuros Samueliaus Gom- 
siai nukentėjo. Nuostuoliai {>erso. prezidento .. Dariu) te
siekia $10,000,000. deracijos Amerikoj“, kuris

Kaip paskutinius žinios pripažino demokratų platfor- 
praneša skaitlius, 
kiekviena adyna 
Gaisras vis platinas. I_________ _
apie šimtą ketvirtainišku my- įlinkai iš vakarines 
liu perstatų 
liepsnos jurą, o juodi debe
siai durnų turi apsiautę visą kotuoti 
padangę ir sa^^visai nesi-.

mirčių su mą už gerą ir prižadėjo rem- 
vis auga, ti Bryaną darbininkams la- 

Plojas bai nepatiko. 60 209 darbi- 
Panusyl- 

vieną raudoną vauijos nutarė susivienyti su 
kitų miestu unijomis ir lioi- 

Gonų«erso užmany
mus,
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— Ar žinai. Maike, ko 
tavęs šiądien klausiu?

— Na, na. o ko?
— Man, vaike, sapnavosi 

baisus sapnas pereitą naktį. 
Užėjo audra, dangus apsivil
ko juodais debesiais, kad pra
dėjo perkūnija trankyti, oras 
prisipylde žaibais, o aš tik ze- 
guojaus ir žegnojaus.

— Na, tai kas čia do bai
sumas, ir kas čia do klausi
mas?

— Aš. Maike. manau, kad 
neužilgo bus jau pabaiga svie
to, kad tokie sapnai sapnuo
jasi. Gal tu man aiškiau iš
guldytom šitą dalyką?

— Tas, tėve, nieko nerei
škia. Žmonės Į sapnus tikėjo 
daugiausiai žiloj senovėj ir 
nieko apart burtų daugiau 
nežinojo; o burtai tai yra to
kia tuštybė ir silpnumas,kad 
šioj gadynėj žmonės nors 
kiek apsišvietę sarmatinasi 
apie juos ir kalbėti.

— Maike, tu teip nekal
bėk; kas netiki į sapnus ir ki
tokius burtus, tas yra anarki- 
tas. Va, latviai, kurie tik ne
tiki nė į dievą, nė į velnią,vi
si likos savo kunigo apskusti 
policijai, kaipo anarkistai ir 
plėšikai ir kad iš jų partijos 
Jamaica Plain saliuną išplė
šė ir į žmones šaudė.

— O, aš tą žinau, tėve, 
labai gerai. Mat jų kunigas 
toks pats pirmeivių priešas, 
kaip ir kiti: jis negalėdamas 
kitaip darbininkus, nenorin
čius jo klausyti ir šelpti, įką
sti,— apskundė policijai, kad 
jie anarchistai. Tiesa, polici
ja 15 jų suaręs tavo, bet kas 
gi iš to? Juk aiškiai pasiro
dė, kad kunigas melavo ir 
daugiau nieko, ir suimtuo
sius tuoj paleido.

— Tu. vaike, perdaug 
atsitolini nuo klausimo. Aš 
noriu pakalbėti apie svieto 
pabaigą, ir man rodos, kad ji 
jau netoli, nes tokiu sapnų 
aš niekad ne esmių sapnavęs 
pirmiau.

— Apie svieto pabaigą 
galima tik sapnuoti, tėve, bet 
kada tas bus, šiądien to nieks 
negali žinoti.

— Kaip gi tai negalima 
žinoti? Gal tu švento rašto

as

neesi skaitęs? Tenai aiškiai 
pasakyta, jog pabaiga svieto 
turės būti ir, kad pirm to bus 
Įvairus apsireiškimai, prana
šaujanti tą baisią dieną. O 
tie apsireiškimai lieveik visi 
jau išsipildė. Štai žmonės jau 
pradeda oru lekioti lyg pau
kščiai: tai šen. tai ten girdė
tis brolis brolį užmušė, sūnūs 
tęva papiovė, pati vyrą nušo
vė. . . o kiek priviso visokių 
anarkistų, bedievių... Ar tu 
manai, kad tas aut gero išeis? 
Turės būti viskam galas: ne
užilgo jau ir liucipieris su ge
ležiniu pečium pradės važinė- 
118.

— Iš tavęs, tėve, tikras 
juokdarys! Gaila, kad man 
šiądien pilvas skauda negaliu 
juoktis.

Pabaiga svieto ar šiokiu 
budu ar tokiu, turės būti. Vie
nok ji ne bus tokia, kaip šv. 
raštas sako, nes tas neturi 
nieko bendro su įvairiais zmo 
nių gyvenime apsireiškimais, 
ar jie butų linksmus ar tra
giški. Kad žmonės išgalvojo 
tokias prietaisas, au kurių 
galima ore skrajoti, lai tas 
nereiškia svieto pabaigos, bet 
pradžią naujos gadynės: o 
brolžudystė arba kitos pikta
darystės teipgi neturi nieko 
sąrišyje su gamtiškomis kata- 
strotomis. Juk tas pats šven
tas raštas sako, kad nuo pat 
svieto pradžios Kainas užmu
šė Abelį, o nuo to laiko eina 
jau šeštas tūkstantis metų ir 
svieto pabaiga dar neįvyko.

— Tu, Maike, anais me
tais dar toks priešgina nebu
vai. Ir kaipgi tu nori, kad tau 
kiti tikėtų, jei tu niekam ne 
nori tikėti?

— Aš, tėve, noriu, kad 
žmonės tikėtų į gryna teisy
bę, paremtą neužginčytais fa
ktais. bet ne man. Viskas, ką 
aš tau pasakoju, tai neyra 
mano paties išsvajota nuomo
nė, bet paimta iš didelių mo
kslo vyru tyrinėjimų ir daro- 
dymų. Manę teipgi niekas 
verste nevertė tikėti arba ne
tikėti, ką mokslas ir tyrinė
jimas parodo. Aš, tėve, šven
tą raštą ir visą bibliją pažįs 
tu geriau, negu tu savo pyp
kę; ir viskas, kas tik jame 
pasakyta, tai niekas daugiau, 
kaip tik tamsus spėjimai, ar
ba paikus, niekuom nedaro- 
dyti tvirtinimai.

— Tai kokių-gi tau da- 
rodymų reikia, po velniais?! 
Juk ir tavo tie mokslinčiai vi
sus savo išvadžijimus remia 
vien tik ant spėjimų, ne ki
taip.

— Teip, bet mokslinčiai 
visuomet nurodo priežastis, 
dėl kurių jie spėja ateitį ar
ba praeitį ir jų spėjimai vi- 
met išsipyldo. Žvaigždį n inkai 
jau aut tiek susipažino su 
gamtos surėdymu, kad visus 
kelius surado planetų ir net 
žvaigždžių atstumą nuo mų
sų žemės sužinojo. O šventas 
raštas tvirtina viską 
Ir kaip gi jam tikėt?

— O kas gi tai 
no? Kas žino ar tai
ką tie mokslinčiai rašo ar ne? 
Juk ir jie gali klysti.

— Tą patvirtina, tėve, 
tikri atsitikimai. Jeigu turi 
įvykti saulės užtemimas, tai 
mokslinčiai apie tai praneša 
iš anksto ir visuomet tas išsi
pildo ligi minutės,

— Na, dabar aš eisiu na
mon pagalvoti. Kitą kartą aš 
jau geriau su tavim disku
tuosiu. Good bye, vaike!

Korespondencijos

atbulai.

patvirti- 
teisybė.

Sodžiuje.
— Ponuli, ko ten žmonės 

teip bėga?
— Ba ten karvė kiaušini 

padėjo!
— O, tai gal iš to kiaušinio 

išsiperes toks veršis, kaip ta- 
tamista.

Malouus redaktoriau!
Gal tamista rastumėt vie

tą laikraštyj „Keleivis” |»atal- 
pint sekantį straipsnelį, uz 
ką ištarčiau širdingą učių...

Moterų klausime.
26 dieną Liepis, 1908 m. 

atsibuvo prakalih>s dainos ir 
deklemacijos, parengtos New 
Haveno jaunuomenės. Tikė
jomės išgirsti ką naujo ir 
svarbaus, vienok kitaip išėjo. 

Pirmiausiai padainavo E. 
ir M. Savickiutės. Jų dainos 
publikai labai patiko. Putam 
Da liksi utė deklemavo; tolinus 
kalbėjo M. Greivienė apie mo
terų gyvenimą. Galop persta
tė kalbėti iš Brooklyno P. 
Olvtą. Visi pradėjo rankomis 
ploti, misi y darni, jog išgirs ką 
nors svarbaus. Kalbėtoja pir
miausiai nupeikė New Have
lu) moteris, kad mažai susi
rinko, nes vyrų daugiau bu
vo: toliaus su ilgais priva
džiojimais darodiuėjo, kad 
senovės laikuase moterįs bu
vo labai guodojamos ir tuo
met jos geriau gyvendavo, bet 
laikui bėgant vyrai pradėjo 
moteris niekint irdabartiniuo- 
se laikuose jos pasiliko vyrų 
vergėms. Moterįs per dienas 
dirba stuboj, laikydamos po 
5-6 vyrus, o vyras parėjęs iš 
darbo kolioja moterį, kad jį 
nieko nedirba ir tankiai ap- 
muša. Dirbtuvėse teipgi vy
rai paniekina moterts ir jos 
turi pigiau dirbti, negu vyrai. 
Toliaus nurodinėjo, kad mo
teris dirbdamos dirbtuvėse su
žeistos ne turi tokių tiesų 
skusties į svietiškus sudus, 
kaip vyrai. Vyrai, sako, bal
suodami nutaria tą, kas jiems 
tinka, o ne moterims; paga- 
galios ragino visas moteris ra- 
šyties ir sutverti progresyviš- 
ką moterų kuopą, kaip Broo- 
klvne padarė. Pagal Brooklyn- 
iečių, įstojimo reik mokėti tik 
10c. o vėliaus aut mėnesio 15c.; 
iš tų pinigų 10 c. eis į centro 
iždą, o 5 c. į kuopos iždą. Bet 
kadangi nė viena nepristojo, 
tai P. O. išvadino N. H. mo
teris tamsioms. Vienok pub
likoj kilo klausimas, ar ne
būtų galima sutverti moterų 
pašelpinę draugystę, bet P. 
O. smarkiai supykus atsakė, 
kad pašelpinės draugystės 
niekai! Privadžiodama, kad 
vyrų esant pašelpinės drau
gystės, o kiek iš jų naudos?! 
Visi, girdi, pijokai prie jų 
priklauso; jie nieko nenuvei
kė, tik girtuokliauja. Pro- 
gresyviška draugystė tai kas 
kitas, sako, moterįs daugiau 
apsišviestų; jog ir dabar .sako, 
galima pažinti katros švieses
nės. tų ir parėdai gražesni; 
jos moka apsirėdyt ir plaukus 
sutaisyt, o katra tamsi, tai tos 
ir drabužiai tamsus. Galų ga
le po ilgų diskusijų jį sutvė
rė kuopą, rodos iš dviejų y- 
patų, nepasakysiu tikrai.

Nežinau, gal tik man pasiro
dė neaiški P. O. kalba: aš no
rėčiau tą suprasti aiškiau. 
Man rodos, kad daugiau vy
rų yra vergais moterų; ir tai 
daugiausiai pasitaiko, kur 
moterįs , ,progresyviškesnės”. 
Amerikoniškos moterįs, ku
rios moka gražiai plaukus 
raityti ir dar vailoką uždeda 
ant galvos apsukdamos plau
kais, kaip kokį rėtį, tos žino 
visas gatves miesto, visus par
kelius, kur linksmai laiką 
praleidžia, o vyrai sun
kiai dirbdami per dieną 
vakare parėję turi daboti na
mus ir mažus vaikelius, o pa
čiutė po balius ir visus par
kus linksminas, o dresės ir 
skrybėlės tai kas bertainis 
metų vis naujos turi būti. O 
jei vyras tokiai pačiai ką pa
sako, tai paprastas atsaky
mas: ,,&arap! aš tave surešty 
siu. ” 14 ateivių ir tamsesnių j

-r- |

luotuos, teipgi vyrai daugiau 'tėvyne mųsų” ir kitas tam' Mississippi. Miestukas ned i-1 
skursta, negu moterįs- Vyras; panašias. B. Sadula deklema- delis, bet tirštai apgyventas’

___ i. __ »» a I. . . . . . Į 
_ ’ I

A. X ainoris deklemavo ,,Kil-irių randasi nemažas būrelis ir. 
kitę protėvių sunai” ir„Žvel-Jietuvių. Jų skaitlius siekiai 
giant mums į šiaurę’’ iš „Ke j pustrečio tūkstančio ir visų, j 
leivio’ paimtas. Paskui pa- beveik, jų dvasiškas padėji-i 
kvietė prisirašyti prie T. M. 
Draugystės. Prisirašė 16 
draugų ir viena mergaitė. « dar miega tamsybėj 
Sarmata jums Pittsburgo 
mergaitės, kad taip mažai yra 
susipratusių tarp jūsų, kurios 
dar atjaučia tėvynės meilę: 
laikas jau ir jums sekti pavy-' paduoto atsitikimo, 
zdį apšviestesnių mergaičių:
laikas imti skaityti laikraš- tinęs draugystės, kurios dau- Louis, Mo, Jo kalba tai verta 
čius, o ne taip dykai laikas gįaus nieko 
leisti.

išeina dirbti, o pati girtuok-, vo eiles „Neverk motina”, A. į įvairiomis tautomis, tarpe ku- 
!liauja: vakare, kada vyras pa-j * ” * * ’ ’* "** ’
reiua, tai pačiutė susiėmus 
galvą rėkė, kad jau miršta; 
tas dar bėga pas gydytoją 
pagelbos, o gydytojas duoda 
,, Bronio salser”.

Aš neišgiriu ir vyrų, nes 
ir jie nevisi vienoki, bet man 
rodos revoliuciją kelti nami
niam gyvenime ir apskelbti 
vyrams karę už jų išnaudoji
mą moterų ir tam tikslui 
tverti sau atskirią organiza
ciją, tai tas nebūtų progre
sas, tik regrosas. Vyrai kovo
ja uz savę ir už moteris, o męs 
kovosime prieš vyrus? Ir ko 
mums reike? Ko męs jieškom? 
Mes turim progres. L. S. S., 
kur gali prigulėti vyrai ir mo
teris ir kovoti už tiesas visu! 
Męs turim gi ir organą, dar 
net moterišku ir vardu „Ko
vą.” Męs tik turim dirbti, o 
ne jieškoti nepametus; mums 
reikia pradėtą darbą dirbti, o 

|iie naujus tverti; mųsų orga 
nas „Kova” reikalauja pašel- 
pos. tad ir šelpkim, kiek kas 
išgali....

Nors P. O. nurodinėjo, 
kad svetimtautės moterįs jau 
senei turi sutverę sąjungą, 
liet nenurodė kokią; aš žinau, 
kad moterų svetimtaučių įm» 
vardu „The \Vonien‘s Natio- 
ual Progresai ve League’’susi
tvėrė 12 Spalio IV07 m. (tai 
nėr nė metų) ir tik su tikslu 
tokiu, kad kovoti ne prieš sa
vo vyrus, bet sykiu su vyrais 
prieš netikusį surėdymą; jos 
ne kovoja už tai, kad vyras 
atsikėlęs kamašiukus pačios 
nušvaksuotų ir pečių užkur 
tų, o „pėdę” visą atiduotų 
jai ant parėdų, kad pagerint 
būvį vyro ir savo; jos reika
lauja, idant valdžia nedaieistų 
imti į dirbtuves jaunų vaikų, 
idant moterims už darbą bū
tų lygiai mokama su vyrais: 
jos reikalauja visotino ir sla
pto balsavimo, t. y. moterų 
ir vyrų ir t. t. Geistina butų, 
kad mus pirmeivės mergelės 
ir moterėlės perskaitytų jų 
programą.

Męs turim dabartineme 
surėdyme sunkiai dirbti,idant 
pasidalint vargus su savo vy. 
iais, bet jeigu męs sukrau- 
sim viską ant mųsų -vyrų,— 
jiems bus persunkti; jie dir
ba sunkius darbus dirbtuvėse 
prie ugnies ar kitaip, o parė
ję neturi kada nė pamislyt 
apie pagerinimą būvio; bet 
už tei tai nepeikim vyrų-var
gdienių, bet peikim šį surė
dymą, paduokim vieni ki
tiems rankas su meile ir ap- 
juoskim šį pasaulį vienybe, o 
tada užtekės mus saulė ir 
švies mums; męs nebūsim ver
gėms vyrų, bet jų draugėmis. 
Mųsų ir devyzas tą patį skel
bia: „Darbininkai visų šalių 
vienykitės!”

M. O. Kazlauckeinė.

mas apgailėtinas. Lietuviai 
čia (išskyrus vos keliolika) vi-

t

teria [4 metų] Maryte, išCo- 
lensville, Ilk, kurie dainavo: 
„Lai gyvuoja mųsų tauta”. 
Paskui F. Žukas iš Liviugsto* 
no teipgi puikiai padainavo 
solo „ Kas auksą žemėj rau
da.” F. Žukui dainuojant 
žmonės plojo rankomis prie 
kožno straipsnio. Publika per

ir ii- prakalbas užsilaikė gražiai ir 
targiškame miege sapnuoja rainiai ir kiekvieną kalbėtoją, 
apie suktelėjusią fanatizmo dainininką ar deklematorę 
periją... (?) pasveikino garsiais delnų plo- -

Tą męs matysim iš Černiaus jimais. Ant pabaigos išėjo 
kalbėti M. Rasimas nuo dr— 

Raudasi čia kelios bazny- stės D. L. K. Vytauto, iš St.

Pittsburgietis,

Pittsburs, Pa.
Kaip kitur, taip ir pas mus 

darbai eina silpnai, tiktai vie
na dirbtuvė dirba gerai, bet 
darbai ten sunkus ir bosai ne
žmoniškai darbininkus perse
kioja, bet ką darysi? Reikia 
kentėti. Birželio 27 dieną bu
vo išmok ėjimas darbiniDams 
algų. Darbininkai paėmę nž- 
mokesnį kad gėrė, tai gėrė, o 
paskui mušties. .. Tai viskas, 
ką mųsų žmonės žino.

Birželio 28 dieną buvo pra
kalbos parengtos T. M. Drau
gystės. žmonių nedaug atėjo, 
nes nebuvo gerai pagarsinta. 
J. Mockeliunas atidarė susi- j 
rinkimą. Kalbėjo J. Miliauc- 
kas, F. J. Bagočius, dabarti- 
S. L. A. pirmininkas. Žmo
nėms Jfy kalbos labai patiko, į 
nes labai gražiai kalbėjo apie 
mųsų tėvynę Lietuvą. A. Sa- 
būtis dainavo keletą gražių 

itautifikų dainelių: ,.Lietuva

neveikia apart paminėti. Jis pradėjo žodžiais: 
ginčinimosi tarp savęs ir per- „Draugai ir draugės darbiniu- 
sekiojimo susipratusių savo kai! Jus milžinai, pasaulio su- 
brolių-lietuvių. Gyvuoja čia tvertojai ir visokių gerybių. 

Alliol, Mass. teipgi S. L. A. 88 kuopa ir 87 Norėčiau aš jums šiądieną
Darbai iki šiolei dar nė kiek kuopa L. S. S., kurios perse- pakalbėti apie mus vargus, 

uepasigerino; daug iš Athol klojamos visokiais budais Ko- bet suvaržyta yra maue tema, 
lietuvių netekę darbo visai mos juodvarnio ir jo sėbrais. Taigi pakalbėsiu aš jums uore 
grįžta į Lietuvą. Užstojus be- lhie tokių sąlygų sunku yra apie Lietuvos praeitį ir jos 
darbiai zmoueliai visaip pra- darbuotis. S. L. A. kuopa čia ateiti.” Ir pradėjo perkrati- 
našavo, tai už mėnesio, tai už gyvuoja jau nuo keturių me- uėti Lietuvos istoriją. Žmonės 
dviejų pradės darbai eiti ge- tų, bet sąuarių turi vos 6
riau, o vis kaip nėra, teip nė- rus. Autra-gi L. S. S. kuopė- 
ra. Kiti pasilieka ant vietos, lė, nors dar jaunutė, 
Įaugdami išsipildymo prana- 3 mėnesiai nuo jos užgimimo, 
šystės. Pas mus girtuoklystės 
ir muštynės nė kiek nesusi- 
mažina. Šią nedėlią atsibudo 
dvejos vestuvės ir nė vienos 
neapsiėjo be muštynių. Aut 
rytojaus vienam nosis išs
kelta, kitam galva sukapota, 
kitas ant žemės parmestas su 
kojoms suspardytas ir t. t. 
Ar tai ne gėda jums, A t hol ie
čiai, pasirodyt tokiais pras
tais darbais svetimtaučiu a-
kyse?

Tų pačių jaunavedžių buvo 
užkviestas lietuvis kuuigas 
iš Providence, K. L, S. B. Mic
kevičius dėl išpažinties iršliu- 
1)0, bet airiai jo nepriėmė sa
kydami, kad męs atliksim vi
sus reikalus. Nors jaunave
džiai nemokėjo nė kiek anglų 
kalbos, vienok ėjo pas anglus 
prie išpažinties. Kunigas lie
tuvis su nekantrumu prasiša
lino iš bažnyčios ir išvažiuo
damas su savais reikalais to
liau, tik pasakė, kad grįžda
mas namon laikysiąs lietuviš
kas prakalbas. Taigi 14 die
ną Liepos, vakare susirinko 
beveik visi lietuviai ant lie
tuviškos salės: neužilgo pasi
rodė ir kuuigas su vietinės 
draugystės prezidentu. Pali
pęs aukščiau kunigas atsisė
do, apsižvalgė ir pareikala
vo, kad prezidentas atidarytų 
prakalbas, o tas tiek buvo pri
sitraukęs raugo, kad nežino
jo nė kaip pradėt. Atsistojęs 
peržegnojo žmones ir pradėjo 
savo dvilinką liežiuvį versda
mas rėkti:,,Užgimė Kristus!” 
Minia įtempus akis pradėjo 
žiūrėti, kas čia teip kalba?Ogi 
pamatė, kad ponas preziden
tas. Visi pradėjo garsiai juo- 
ties. Gal butu kalbėjęs dau
giau apie Kristų, bet liežiuvis 
jam netarnavo. Čia pravar
dės jo neminėsiu, užteks 
to, kad prezidentas. Gėda vi- 
sai Panelės Švenčiausios drau
gystei, kad tokius girtuoklius 
renka sau už prezidentus. 
Atsistojo ir kunigas Kalbėjo, 13 apie tai delegatai ėmė pro- 
kaip mųsų tėvynę Lietuvą į testuoti prieš tokį sauvališką 
slegia cariška valdžia, kaip j tij išgamų pasielgimą, bet 
per eiles metų mųsų bažny- '.iau buvo trumpas laikas. Atė- 
Čias niekino ir mųsų tautą ir j° ’r laukimą diena. 1 vai. po 
kalbą. Čia visos kalbos nepa- Pietų prasidėjo paroda; pas- 
rašysiu, nes reikėtų užimti suvėjus į Lindai Park'ą 
čielas puslapis laikraščio. At-iPra^dejo prakalbos, tvarkos 
holiečiams kun. M. kalba la vedėjas, S. ti. Radavičia, 
bai patiko, ką liudijo visiškai trumpai pasveikinęs publiką, 
ramus užsilaikymas. Jeigu perstatė kalbėti miesto majo- 
visa dvasiškija teip mokytų, 
kaip aukščiaus minėtas kuni
gas, tai ištikro ir mumis lietu
vius atbildintų iš miego.

K a ta ii kas.

vos tik

liet yra viltis, jog sulauks vi
suomenė jos gražių darbų, nes 
draugai [jų yra 8] labai stro
piai darbuojasi.

Yra čia teipgi parapija 
ir bažnyčia po vardu N. P. P. 
S., kurioje viešpatauja Milu- 
ko-Dešriuio antrininkas, žan
daras-cenzorius kun. Jonas 
Gadeikis.

Teipgi randasi čia dar 
„Jaunųjų Lietuvių Politiškas 
Kliubas"‘, kuri geriausgali
ma pavadinti „Juodašimčių 
lizdas.4. Nore imi teisybei K Ii u- 
bo nėra ko kaltinti, nes jis 
yra valdomas kelių tik atža
gareivių.

28 dieną Birželio atsibu
vo iškilmingas apvaikščioji- ■ 
mas (kokis? Red ), kurį jau 
porc mėnesių atgal pradėjo 
rengti J. L. P. K. Apvaikščio- 

i jimo plakatai skambėjo labai 
puikiai, nes buvo pasakyta 
kad parodoje dalivaus visos 
aplinkinių miestelių draugys 
tės ir kuopos ir bus prakal
bos: kalbėtojus galės (>ersta- 
tyti visos dalivaujančios drau
gystės ir kuopos. 13 dieną ta
po sušaukti delegatai visų 
draugysčių dėl išdirbimo pro
gramų, kas ir padaryta. Žmo
nės laukė su nekantrumu. 
Draugystės ir kuopos rengėsi, 
parodytturčiams, jog ir tarpe 
lietuvių yra vienybė ir solida- 
riškumas.Bet štai prieš kelias 
dienas prieš tą triukšiniugą 
apvaiksčiojimą pasirodė ant
ras programas, visai priešin
gas pinnamjam, kuri cenzo-

Xriai, Silingis, Jocius ir Mila- 
ševiče [J. L P. K vadovai] 
be žinios delegatų ir pačių 
rengėjų perdirbo. Mat tiems 
šviesos platintojams socijali
stai pasirodė perdaug revoliu ' 
c ijoniški, jie sumanė jų ne
prilesti prie parodos ir už
drausti jiems kalbėti; teipgi 
atėmė balsą švt Kazimiero 
Dr-stės kalbėtojui A Milvi 
dui iš St. IjOuis, Mo. Dažino-

vy- plojo rankomis neišpasakytai, 
kas reiškė simpatiją kalbėto
jui, bet kunigui kalliėtojas 
labai nepatiko, nes jis buvo 
su raudonu kaspinėliu —soci
jalistas. Kunigas tikojo lie- 
ziuvį iškišęs, kad kaip nors 
pertraukti jo kalbą. Irstai 
kalbėtojas paminėjo Jadvygą 
ir Kazimierą, kurie buvo di
džiausi vargu priešai ir išga
mos. Na. to tik ir reikėjo.Ku
nigas su dvejatu savo sėbrų 
šoko ir pra<iejo šaukti, kad 
nereikia minėti, nes jie esą 
jau numirę ir visaip pradėjo 
plūsti ant kalbėtojaus ir šau
kti, kad nekalbėtų, nes jei 
neklausysiąs, tai jis su kuui- 
ščia priversiąs. Kalbėtojas ne
norėdamas, kad pakiltų triu
kšmas. apleido estradą, bet 
publika pradėjo ploti ranko- 

i komis ir šaukti, kad būtų da- 
leista Rašiniui baigti kalbą. 
Veliu tvarkos vedėjas ramino 
publiką; minia šaukė ir šauk- 
ė, pakol pasirodė Kasimas ant 
scenos ir pradėjo kalbėti, bet 
kunigas su savo šalininkais 
ėmė kaip šunis loti ir kaukti. 
Kalbėtojas atsiprašė publikos, 
kad jis daugiau nekalbėsiąs. 
Publika jam gražiai dėkavo- 
vojo; nekurie pribėgę prie x 
kunigo šaukė: ,.Saiin juoda
šimčiai! šalin išgama!” 

Paskui liko dar vienas kal- 
betojas, A. Milvidas. Tas ne
norėjo eiti, nes žinojo, jog ir 
jį tas pats laukia, bet publi
ka balsiai šaukė: „Milvidas 
turi kalbėti!’’ , Kur kazimeri- 
nės atstovas?’’ Tas pasirodęs 
pasakė: „Mieli draugai ir
drauges! matyt iš jus veidų, 
jog jus visi čia darbininkai, 
ir turim svarstyti savo reika
lus, bet aš negaliu šiądieną 
kalbėti, nes nenoriu triuk
šmo’’. Žmonės supykę ant ku- 
kunigo ir jo sėbrų visi sykiu 
apleido daržą ant 8 vakare. 

Tai teip užsibaigė isto
rija to stebuklingo apvaikš- 
čiojimo, kurį surengė dėl ap
švietimo žmonių, dėl pakėli
mo mus dvasios. Išgamos, jus 
išgamos! Jus kalbat apie švie
są, apie mokslą, o jiatįs jo bi
jotės, apuokai.

Lakūnas.i

IVorcester, Mass.
Liepos 26 dieną, 5 vaka

re, į ežerą nuėjo 8 vaikai 
inaudyties. Besimaudant kiti 
pamatė, kad vienas jų sądrau- 
gas skęsta. Nor tai buvo ne
toli nuo kranto, bet kadangi 
nebuvo nė vieno protingo 
žmogaus, raikai nusigandę 
negalėjo d uoti jokios pagel- 
Įjos skęstančiam. Už dešimts 
minutų pribuvo pagelba, bet 
jos jau nereikėjo, nes buvo 
pėrvėlu.

Nuskendęs bernaitis buvo 
10 metų amžiaus, vardu Jo- 

Į rytus nuo St. Louis did- m°kslo reikalingumą ir apie | nas Brazauskas; jo tėvai pa-

rą [anglą], kurio niekam ne
verta kalba mažai kas užsiga 
nėdyjo. Paskui kalbėjo įvai
rus kąl bėtojai, daugiausiai 
apie draugystes, iš kurių ga
lima paminėti vieną Į nepa
sakysiu pavardės,*Bes pro-East St. Lonis, 1)1.

Švietėjai žmonių— darbiniu- gvtame. nebuvo pasakyta Į. ku 
ku priedai, ;ris puikiai nušnekėjo apie

i miesčio stovi miestelis, kurį A. Iš dain ininkųgalima eina iš Suvalkų gubernijos ir 
atidalina nuo didmsiečio upe pagirti Joną Bra4 su jo dūk-į pavieto, Punsko parapijos.
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na. Prie to ir būdas malšinti 
chuliganus yra labai papeik- 
tiuas. Ne nagaikos, bet ap
švietimas tegali tik ištobulin
ti žmogų, atsakančiai pakelti 
jo kultūrą, kad jis suprastų 
žvėriškumą tokių darbų, kaip 
beturčių žmonių plėšimas, gir
tuokly bė ir kiti. Nežiūrint į 
plakimą nagaikomis, pavasa
riui atėjus, chuliganai pradė- 

5 jo vėl siausti. Štai girdisi,kad 
' ten ir ten užpuolė nakties 

kalnių sodžiaus Banaitytė at- iaike ūkininką, tensusipiau- 
vėdė savo devynių metų brolį peiliais, ten langus išdau-

Kaip tai blogai, kad tėvai 
paleidžia savo vaikus be jokio 
prižiūrėjimo, ypač maudyties.

M. Bagušinskis.
♦

IS LIETUVOS.

Ramygala. [Pan. ap- 
skričio). N e i š p a s a k y- 

Ft a 8 tamsumas. U 
ninke, Birželio 10 dieną iš Už- 

X .. Z —

į bažnyčią katekizmų pasimo
kyti. Po katekizmų apie tre
čią vlalaudą po pietų ji, ne
norėdama su savimi brolio ve- 
džioties, paliko ji pas vieuą 
žydą, kurpį, o pati išėjo su 
savais reikalais ir ilgai užgai
do. Tuo tarpu vaikas, nesu
laukdamas sesers, išėjo. Su
grįžusi pas žydą ir neberadu
si brolio, ji manė, kad jis pa
rėjęs namo. Sugryžta ir ma
to, kad brolio nėr namie. Na
miškiai išsigandę sujudo j ieš
koti vaiko ir tą pačią dieną 
atsidūrė į Ramygalą pas žydą 
reikalaudami atiduot vaiką. 
Žydas, žinoma, gynės, kad 
jis jokio vaiko neturįs, kad 
tas vaikas išėjęs namo. Greit 
pas žydą susirinko nemažas 
būrelis miestelėnų, daugiau
sia moterų ir nutarė, kad vai
ką žydai papiovę. Susirinku
sieji spyrė kurpį atiduoti vai
ką, nes kitaip jie pradėsią žy
dus mušti. Žydai išsigando ir 
ėmė rinkties. Tą pačią naktį 
jie padavė žinę į Krekenavą 
ir į Panevėžį, prašydami poli
cijos užtarimo.

Ant rytojaus Ramygaloj 
buvo turgus [mugė], ir prisi
rinko daugybė žmonių. Val
stiečiai vaikščijo įnirtę po 
miestelį, nežinodami, ką da
ryti: ar čia mušti žydus, ar 
čia ne. Antgalo bijojo ir po-j 
licijos, kuri pribuvo jau nuo 
ryto. Daugiausia kurstė prieš 
žydus Adomas Marozas, Ka
zys Valikonis [miestelėnai], 
paskui Jonas rankelė iš Rau- 
kstonių sodžiaus ir davatkos 
Vrubliauckytes, kurios net 
mačiusios žydus vaiką vedant 
pjauti. Žydai sako, kad tą-pat 
dariusios ir kelios lietuvės 
mergaitės iš miestelio, kurios 
laikraščius skaito, nors, tiesą 
pasakius, jos skaito tokius lai
kraščius, kurie negina žydi} 
mušti. Būtų labai negražu!

Apie vidurdienį atvažia
vo iš Viplių sodžiaus valstie
tis, kuris pranešė, jog jų so
džiuje yra užklydęs vaikas. 
Tas vaikas ir buvo Banaity- 
tes jieškomas brolis, kuris 
ėjęs namo ir neatitikęs tikro 
jo kelio. Žydai labai nudžiu
go, o antstolis ištardęs nuro
dytuosius kurstytojus išva
žiavo namo. Už savaitės buvo 
atvažiavęs pats isprauninkas 
ir išnaujo ištardė visus gud
ragalvius. Kuo tas pasibaigs 
nėr žinios. Sako, kad žydai 
reikalauja atiduoti kaltinin
kus į tfeismą.

Biauru daros, kad tarp 
sodiečių tebeviešpatauja toks 
tamsumas!

žė! Ateina subatvakariai, vi
sur girdis staugimas it alka
nų vilkų! Baugu darosi... 
Baisu, nes toki žvėrį« žmonės 
uebrangina žmogaus gyvybės. 
Keletas sąvaičių atgal trįs 
ginkluoti piktadariai nakties 
laiku įsiveržė į Nendrinių Y
kaimo, našles b. — surūkusią 
grįtelę, ir pareikalavo nuo 
jos pinigų! Kad daugiau įbau
ginti savo auką, jie pradėjo 
šaudyti į lubas; bet nieko pas 
varguolę neradę, prižadėjo

i ateiti dar kitą kartą. Mat jie 
girdėjo, kad našlei vaikas at
siuntęs iš Amerikos kelis ru
blius maistui. Našlė pažinus 
visus tris piktadarius, bet ji 
bijanti išduoti juos, nes chu
liganai pagrasinę jai ,, mirties 
bausme’’. Gražus darbialiai? 
Ką ir sakyti!

Lapiškiai [Gulbinų v., 
Pan. ap.] Elgeta-vagi s. 
Birželio S dieną Pobiržėj bu
vo atlaidai. Aut rytojaus,grįž
damas iš atlaidų, apsinakvo
jo pas vieną ūkininką Lapiš- 
kių sodžiuje ubagas. Matyda
mas, jog šeimininkas išėjo 
pas arklius, ubagas atsikėlęs 
naktį ir, priėjęs prie šeimi
ninkės, pareikalavo raktų. 
Šeimininkei pasisekė ištrūk
ti ir duoti žinią vyrui. Bet 
kol jis parėjo nuo arklių,uba
gas išsidangino iš sodžiau s.

Antanas Lapiškietis.

SuvalKai. Vietinė drau
gija „Vienybė” jau suvis už
migo. Buvo manyta tuoj po 
naujų metų įtaisyti knygy
nas -skaitykla; pradėt mokin
ti analfabetus [nemokančius 
skaityt nė rašyt], kurių yra 
labai daug (tai vis tarnaitės) 
ir t. t. Bet nieko panašaus 
nematyt. Tik šokių šita drau
gija tai neužmiršo; tame ji 
sparčiai „lavinasi”. Tarnai
tės pasipiktinę; kelios išstojo 
iš narių skaičiaus.

Nunys.
Rokiškis. [Ežerėnų ap

skričio], Rokiškio valščiaus 
jau du sodžių išsiskirstė į 
viensėdžius. Jie dabar labai 
džiaugiasi. Kiti sodžiai maty
dami jų laimę ir patįs ėmė 
rūpinties tą-pat daryti.

Panevėžys. Panevėžyj 
įsikūrė lietuvių katalikų dar
bininkų šv. Juozapo Draugi
ja rūpysiantis darbininkais. 
Pažiūrėsim!

E.
Iš „L. Ū.“

B.

KELEIVIS

ATS1SAUK1MAS.
Į visas susivienijimo L* 

R. K- A- kuopas.

Su širdgėla j jus, broliai. 
R. K. A. sąnariai, atsilie-

Sasnavos parapija. (Se- 
napil. pav.) C h u 1 i g a n a i 
siunta. Neivienas Lietu
vos kampelis nekenčia tiek 
nelaimių nuo įvairiu ištvirkė
lių, plėšikų ir kitų tos rūšies 
amatninkų, kaip mųsų nelai
minga Sasnavos padangė.Tais 
juodais darbeliais užsijima 
veik didžiuma jaunimo. Tie
sa, yra čia saujalė ir gerai su
sipratusių jaunų vaikinų, ku
rie įvairiais būdais stengiasi 
sulaikyt chuliganų gaujas, 
bet veltui: jų spėkos pernia 
žos! Tam tikslui čia buvo su
sitvėrusi kuopelė jaunimo 
„ bausti'* chuliganus nagai- į 
komis ir ne vienam chuliga
nui sukirto gerai per kelnes, 
bet ir ii to nieko gero neišei-

Krakės. (Kauno pavieto). 
Birželio 24 dieną teko man 
būti su reikalais Krakėse, o 
kad buvo šventadienis, užėjau 
į bažnyčią ir po pamaldų iš
klausiau kunigo Šere i vos pa
mokslo. Jis pasakojo iš 4 pri- 
sakimo, kaip reikia vaikams 
tėvus guodoti, bet įsižiūrėjęs 
į dabartinę gadynę, pripaži
no, kad vaikai dabar suvis 
tėvų neguodoja, kad jauni vi
si pasileidę, ir kad tame vai* 
kų ištvirkime didžsausiai kal
ti socijalistai su savo pragaiš
tingu mokslu. Anot kun. Še- 
reivos kalbos, socijalistai mo
kina mušti,deginti ir skandy- 
ti visus senus žmones, tai tuo
met būsią geriau ant svieto 
gyventi. Toliau kun. uždrau
dė skaiti ,,blogus” raštus... 
Malonu būtų žinoti, kokie so- 
cijajalizmo autoriai mokina 
taip daryti... Praeivis,

Ii „V. 2.”

S.
piaine. Skubiname su tuo at
siliepimu todėl, kad kartais 
paskui nebūtų jau vėlu. Jus, 
broliai, turbut kožnas žinote, 
kad prigulite prie Susivieni
jimo Lietuvių Rymo Katali
kų Amerikoje, bet jums ne 
visiems žinoma, koksai tą Su
sivienijimą laukia likimas. 
Jus ožnas mokate kasinėtai 
paskirtą mokestį, bet kame 
tie pinigai atsiranda ir kam 
jie suvartojami jums nežino
ma ir negalite net patirti. Mų
sų organizacija didelė, turi 
jau beveik puspenkto tūk
stančio sąnarių, tat joje tu
rėtų būti ir kitokia t arka, 
bet visą organizaciją apglobė 
kun. Milukas ir sau vienas 
vadovauja. Jau septintieji 
metai jisai vienas at'ieka sei
mus. Gal jus pasakysite, kad 
jus kasinėtai į seimus renka
te iš kuopų delegatus ir siun
čiate juos, kad seimuose ap 
kalbėtų jūsų reikalus. 'Teisy
bė, jus siunčiate, bet tie de
legatai esti nebyliais prieš 
kun. Miluką. Kun. Milukas 
kasinėtai seime būva ir seimo 
vedėju, ir seimo raštininku,ir 
knygų prižiurėtojum ir vis 
kuom, kas tik seimui reika- 
linga. Tatai jus veltui siunčia
te delegatus ir veltui lėšuoja- 
tės, nes jus siunčiami delega
tai seime neturi balso. Bet jei
gu kuris teisybę mylįs dele
gatas seime nori atsiliepti, iš
reikšti bile kokiame dalyke 
savo nuomonę, tuojaus to
kiam delegatui kun Milukas 
atima balsą, arba liepia praša
linti iš seimo svetainės. Taigi 
jus siunčiami delegatai kaip 
išvažiuodami Seiman nieko 
nežino apie Susivienijimo sto
vį, taip ir sugrįžta nieko ne
žinodami. Priegtam jus savo 
delegatams įduodate kuopų 
įnešimus, kurie seime turėtų 
būti skaitomi. Ir jus manote, 
kad įnešimai skaitomi? Per
skaitomi tik keli. Kun. Milu, 
kas perskaito tik tokius įneši. 
mus, kokie jam parinka.

Turime męs neva organą, 
jisai kas metai mums tūkstan
čiai dol. atseina, bet ar or- 
ga ne męs galime raštu savo 
mintis išreikšti? Ar galime ką 
nors gero Susivienijimo labui 
parašyti? Ne! Mums viskas 
dėl šventos ramybės draudžia
ma, kun. Miluko, nes jis yra 
organo savininku ir redakto
riumi, tad nepatinkami jam 
raštai metami tiesiog gurbam 

Turime męs susivienijimo 
prezidentą, turime kasierių ir 
sekretorių, turime kasos glo
bėjus ir dar kitus centro vir
šininkus, bet jų kaip ir nebū
tų, kadangi kun. Milukas vie
nas viską atlieka, jis vienas 
valdo sauvališkai susivieniji
mą ir jo rankose raudasi Su
sivienijimo likimas Visomis 
pusėmis pinigai mėtomi kaip 
skiedros, o aiškių atskaitų ne
gaunama. Kun. Milukas mat 
sanprotauja—kas jums pras
tuoliams rūpi, užtenk, girdi, 
kad jus pinigus mokate, o 
kur pinigai dedami—jums ne 
galvoj.

Aut jaučio odos nesura
šysi to kun. Miluko sauvališ- 
kuino. Tik užtenka paminėti, 
jog mųsų Susivienijimas jo 
rankose būdamas gyvuos la
bai trumpai, nes lietuviai ne 
tik neprisirašo, bet dar 
ir tie patįs sąnariai pasitrau
kia šalin, nes mato, kad jie 
nežino prie ko priguli.

Taigi i>er pereitą 
atsibuvusį Chicagos 
16 ir 17 Birželio š. m. 
Milukas, kaip paprastai, pats jus, broliai, kun. Milukas, 
vienas atliko seimą. Kelių de
legatų norėta protestuoti, bet tatai jus neklausykite, 
kun. Milukas nedavė kalbė-Jums tas bus daroma dėl blo

ti ir nek oriems da balsus atė
mė. Jisai seime buvo ir pirm- 
sėdžiu ir raštininku. Kuopų 
įnešimus perskaitė tik kelis, 
kitus numetė šalin. Norėta 
sustabdyti seimas, liet nepri
derėjo triukšmo kelti. Ir to
kiu budu atsibuvo seimas 
Paklauskite savo delegatų,ką 
jie girdėjo seime? Niekogero. 
Nesužinota, kiek Susivieniji
mas sąuarių turi, kiek turto 
ir kur tas turtas atsiranda. 
Tik pasišnekėta ir viskas.

Taip dalykams stovint, 
ilgiau negalima tylėti. Pasi
baigus tam neva seimui, męs 
žemiau pasirašiusieji delega
tai, buvusieji seime, surašė
me protestą (kuris tilpo „Ka
talike”, ..Darbininkų Viltyj” 
ir „Saulėj”) ir pasiuntėme tą 
protestą į ..Žvaigždės” redak
ciją. kaipo organą, kad pa
talpintų, bet protestas netik 
ką netilpo, bet dar ir atsaky
mo jokio negauta. Mes pas 
kun. Miluką pareikalavome 
tuo protestu štai ko:

1) . Pagarsinti per orga
ną ,.Žv.” Susivienijimo iždo
atskaitą, pradėjus nuo XXII 
seimo iki XXIII seimui ir 
taip: kiek per tą laiką įplau 
kė pinigų ir kiek išmokėta: 
posmertiiiių, už organą ir ki
tokiems reikalams. Vaiku 
skyriaus įplaukos ir išlaidos 
tur būt pagarsinta skyrium.

2) . Paaiškinti, kame yra 
tie pusdoleriai, kuriuos šei
mynų sąnariai moka už orga
ną. o organo negauna?

3) . Paaiškinti, dėlko ne
išduotas raportas apie x5ooo, 
paaukautų Įiereitame seime 
seserims?

4) . Paaiškinti, dėlkokun. 
Kudirkai nupirkimui dova
nos vietou ŠIUO išleista 81.35?

5) . Paaiškinti, dėlko kn. 
Milukas nei pats nei kitam 
neleido seime skaityti visų 
kuopų įnešimų, o ypatingai 
įnešimo dr-stės Sv. Petro ir 
Povilo iš Elizabetli, N. J. ir 
kitų, kuriose buvo rašoma 
apie dabartinį organą?

6) . Paaiškinti galop j»er 
organą, dėlko kun. Milukkas 
taip sauvalskai vedė seimą ir 
su kokiu tikslu tą darė?

Ir negavome atsakymo. 
Turbut jo ir nesulauksime.

Kadangi mums rupi ir 
širdyj guli Susivienijimo ir 
jūsų pačių sąnarių,broliai lie
tuviai .likimas, tat su šiuomi 
atsišaukimu męs į jus krei
piamės. Kreipiamės Į kuopas 
ir pavienius. Prisidėkite prie 
mųsų visi išvien ir protestuo
kite prieš tokį kun. M. sau- 
vališkumą. Visi drauge parei
kalaukime pas susivienijimo 
prezidentą kun. Kudirką ir 
organo redaktorių kun. M.' 
tų viršui paminėtu išaiškini
mu. Męs esame sąnariai, męs 
privalome žinoti Susivieniji
mo stovį.

Kuopos ir pavieniai! Ne
mokėkite iždan pinigų! 'Tai 
geriausis įrankis sugriovimui 
kun. Miluko despotizmo. Ne
mokėkite nei cento, lai tik 
tuo budu išgelbėsite savo 
brangią katalikišką organi
zaciją nuo pražūties. Nemokė
kite nieko, kol nebus 
ti mus reikalavimai, 
kadangi kentėti, jau 
ir kantrybės! Jeigu
nijimas šiądien žlugtu, tai kas 
butų kaltas? Męs patįs! Nes 
ligi šiam laikui tylėjome, bu
vome kantrus. Užtat dabar 
stokime su savo priešu kovon. 
Bet stokime visi. Tikime, kad 
kuopos supras mųsų šitą at
sišaukimą. Apsvarstys ir pa
gal nurodymus veiks.

Taigi į darbą, broliai lie
tuviai katalikai, nes paskui, 
kuomet neteksime Susivieni-

išpildy- 
Ilgiau 

trūksta 
Susi vie-

seimą,
mieste

kun., jimo, bus vėlu! Jeigu kartais 
ar 

kas kitas norės perkalbėti.

nes

go. J ųs atsidėkite ant mųsų. 
nes ir męs patįs su šeimyno
mis labai daug kentėjome 
nuo kuu. Miluko despotizmo. 

Žemiau pasirašiusieji de
legatai savo susirinkime nu- j 
tarė šito atsišaukimo kopijas ( 
pasiųsti visiems kuopų sekre 
toriams ir pagarsinti į visus 
laikraščius.

Kuopos dėl sužinojimo 
platesniu i šituose reikaluose, 
tegul kreipiasi antrašu pas 
išrinktą mųsų delegatą sekre
torių: K. K. Pocius, — 1302 
Chamber of Commerce, Chi
cago, 111.

Pasirašome buvusio XXIII 
seimo delegatai:

K. K. Pocius, 99 kuopos, 
K. Stulga, 85 kuopos, 
A. Saldukas, 85 kuopos. 
Jonas Serpitis, 85 kuopos, 
V. Viščiulis, 85 kuopos.
A. Radomskis, 100 kuopos, 
J. A. Jaukštis, 100 kuopos, 
Alex. J. Lemont, 101 kuo

pos [atstovas iš Pa.],
M. Vabalas,Šv. Mikolo Ar- 

kan. parapijos atstovas.
J. M. Tanaueviče, 15kuop.
B. Janušauskas, 99 kuopos

sekretorius.
Stan. Marcinkeviče, 85 k. 
[Viršiausio teismo narys],

P. S. Meldžiame visų lai
kraščių šitą atsišaukimą at
kartoti.

„RAISTAS” („The Jungle"

Garsingoj: knyga, išėjo lietuviškoje kalboje, kuri 
I parašyta vieno iš geriausių Amerikos raštininku P. C. 
ISinclair’o, versta iš angliško originalo.

Raistas teip žingeidi ir visoj pasaulėj reikalauja- 
Ima, kad jau išverta į 1S visokių kalini. Mums tuom aky- 
Ivesnė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo išlipimo i> 
llaivo ir visą gyvenimą Amerikoje kaip zerkole perstatų.

Perskaitęs Kaista, geriaus pažinsi Amerikos gyve
nimą, ne kaip daugmetų čia gyvenęs.ir visu suktybių pa
slaptis; atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairių žingeidžių dalyku. Daug kytrumo yra toj kny
goj.

Raistas aiškiai parodo, kaip kapitalistai barbariškai 
apgaudinėja darbininkus, kaip sužaga jų moteris, suar
do šeimynų gyvenimą, nustumia i paleisuvystę ir 1.1.

KdistaS didele knyga dabar prekiuoja tik 1 dol 
Siunčiant pinigus adrisuot:

J. NAUJOKAS,
Madison Sq. Šia- bo\ 1SB, New York City, Y Y

Kas važiuoja Lietuvon!

Šiądien atsidarė naujas kursas. Prekes nužemintos iki 21 doleriu per 
vandenį Kas mano važiuot j Lietuvą, tai dabar geriausia pr<>. a. Sif. 
kortės pigios, oras šiltas, per vandenį važiuot labai sni.i.i:. >i<ic lU.it, 
nes neužilgo prekes vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą ar!>;<. norėdamas ka 
Į>artraukti ir reikalaudamas šifkorC-iu visuomet kreipkitės į ..KELEIVht" 
redakcija pas:

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

Vietinis klebonas: J. Žilillskis
Programą bei artesnias žinias pranešim vėliaus.

Darbininkai, ko mes žiūrim? 
Juk mums uėra ko gailėti 
Daugiau nieko męs neturim. 
Tik retežius pralaimėt.

Reikia mums prieš skriaudą 
stoti.

Mušti kraujo gėrikus 
Ir su jasiais tol kovoti. 
Kol nė vieno nebebus!

Mums nereikia jųjų kraujo 
Ir nenorim jo matyt. 
Bet piktų plėšikų gaują 
Turim, verkiant, pauaikyt!

Tik mus tarpe nėr vienybes 
Kovon stoti iš peties. . .
Bet pažinsim mus galybes, 
—Tuomet priešai sutrupės.

Nagi vyrai, stot į krūvą 
Vienas kitą pavadyt.
La i senoji tvarka griūva, 
Jos ir pėdsakos dildyt.

JUOKAI.

Geras atšaki mas.
Mergina veda iš lauko 

veršį ir linksniai dainuoja. 
Sutikęs ją jionaitis klausia: 

— Turbūt tavę kas pabu
čiavo, kad tu tokia linksma?

— Ar tai pabučiavimas da- 
du<xla linksmumo?— klausia 
mergina.-

—Žinoma kad priduoda!— 
tikrina ponaitis.

—Tai pabučiuok, tamista, 
mano veršį, nes jis toks nu
lindęs, kad net gaila!

S u s i pa ž i n o .
Mokytoja: Mergaite, neik 

arti prie tos karvės—ji tavęs 
nepažysta!

Mergaitė: [rėkomonduoda- 
inosij: Esu Atanina Ambra
saitė!

laivakortes

$21.oo

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

Šiuomi nžkviečiam Draugystes imti dali v urną pašventi
nime Lietuviškos Bažnyčios Švento Patro. kuris atsibus 
Rugsėjo 7 d. 1908 m. Bažnyčia ir kampinis akmuo bus pa- 
šveutiutos 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 lietuviškos parapijos išrinktas pašventį- 
nimo komiteas: Petras Ceplika*. Joną* Jaro^evice, Juoza

pas Šokas, Mikolas Vienis, Povilas Mikalauckas, Andrius 
Starinckas.

Tame ir dalykas.
Kaip kad kiti, tik patįs 

save bubnija, o žmonės ir iš
gydyti neparodo ar teisyngi 
tie jųjų garsinimai už savę.— 
tai vienok išgydyti dėkingi už 
sugrąžinimą geros sveikatos 
patįs gydiniai garsina gerus 
daktarus ir vaistus The Col
lins New YorkMedical Insti 
tilto. Čion žemiau. vieną iš 
daugelio talpiname dėkavo- 
nių už gerą sveikatą, žodis į 
žodį seka:

Aaugštai Guodojamam Dr. 
Collins!

Jeigu kiti už išgydymą dė- 
kavoja, tai jau mano pridery-: 
ste teipgi išreikšti padėka vo-' 
nią uz išgydymą ligos, kurią 
nuo mane, kaip sloginantį 
kalną nukasė, par galybę au
kšto mokslo ir gerai sutaisy
tų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus 
suvartojau. Prieš tai netikė
jau. kad per savo išdykumą 
suardytą sveikatą galėčiau 
dar atgauti. Pirmiausia jau
čiausi savyje didelį nusilynė- 
jimą, teipat vėliau ir inkstai 
buvo suvytę, drauge ir visas 
vidurinis organizmas suiręs ir j 
tik kaip lapas rudenyje suvy-' 
tęs, laukiau, kada nukristi 
nuo medžio gyvasties. Bet 

kad išskaičiau laikraštyj apie 
Collinso galyngą gydymą ir 

grynus vaistus, tad atsišau
kus ir atsiuntė man vaistus, 

kuriuos suvartojau pagal pa
mokinimus. sakau, kaip kal

ną nukasė, teip nuo manos 
ligą, likausi pilnai sveikas. 

Tad ir dėkavoju už sąžinišką 

ir gabų išgydymą. Dabar jau-, 
^čiuoii kaip naujai atgimęs,

linksmas ir sveikas. O tai vi
siems broliams lietuviams pra
nešu.idant kreiptųsi prie pro
fesoriaus Dr. Collinso—to In
stituto. Pasilieku dėkingas ir 
visada garsinsiu tą garbingą 
vardą.

Jonas Sinirnavičia,
1625 Frontst.

Philadelphia. Pa.

MOTERĮS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
303 W. 4-th st.

S<>. Boston, Mass.

Gera proira
Įgyti sau šeimynišką na- 
pirmos kliasos padėjimemą.

ir susidedanti iš 9 ruimu. Są
lygos labai lengvos. Atsišau- 
kit:

43

Annie J. Meany,
Sixth st-

South Boston.

Ant pardavimo.
Pigiai parsinuoda jau se- 

Iietuviška groserne. tau-n a
k ia i apgyvento j lietuviais vie
toj ir biznis gerai išdirbtas.

1 Prekės parsiduoda už grynus 
pinigus, ne ant kredito. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju 
Lietuvon. Atsišaukite į ..Ke
leivio" redakciją.



KELEIVIS

I‘ajie> kojiniu L

Pajieškau savo vyro Pran
ciškaus Vyturio. Vadinamo 
teipgi Kazlaucku: į»a»-ina iš 
Kauno gub. ir pavieto. Sra 
kių parap., Kibartų kaimo. 5 
metai kaip Amerikoje, gyve 
no New Havene, ( ’onn.. išva
žiavo iš namų sirgdamas 22 <1 
pereito mene io. Jis yra 3<> 
metų amžiaus. pėdu augš- 
čio juodbruvas, juodais plau
kais, mažais ūseliais. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti ži

nią adresu:
Ona Vyturienė.

103 James St.. New Haven, 
tg Uoun.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, 
visada švieži, vyną, u visokį 
k g**riau.M. Gėrymus d«-l v.*se 
šlynu ar šeip bulių siunčiam t
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai □ us gardžiausi.

< įvarai iš Turkijos, goriausi.

Lazauckas, Jud -ika ir Co
3o4 Erotui wav ir

South B«»sto:iw

Redakcijos .itsakimai.
Antanui Drulti. Į laikraš

tį netinka, patalpinoni į 
Šiukšlyną.

Rūkymo Priešui. Nors ir 
labai norėtumėm, l>et sunau- 
duot negalima. Geriau butų 
jei butumet parašę prozoj, 
kaip lengvinu ir aiškiau min
tį galima išreikšti.

Iff, Kudlauckui. Gavome 
nuo tamstos du pišineliu: 
,,Tave, gamta garbinam var
gšo hyniuas)“ ir „Laisvama
nių MarselietėPirmojo su- 
uauduoti neapsiimani, liet an
trasai su nedideliu pataisy
mu, bus geras Monoliogo, 
,.Kunigas", teipgi sunau<hiot 
negalėsime.

NAUJI KAMAI
Darbininkui ir ju ateiti*. 

Parašė Rėk., spauda Kov.»<" 
Kaiua 12c., 44 pusi. iVHiS,
Philadelphia, Pa.

Rosijos caras (monologai! 
ir politiško turiniu dai/n^. Pa
raše Karolis Vairas, spauda 
,,Kovos’’. Kaina 10c. 1<’> pusl- 
1908, Philadelphia, Pa.

Moters ir politika. Parašė 
Lili Braun, vertė K. Augys. 
spauda „Kovos". Kaiua 15c, 
50 pusi., 1908, Philadelphia, 
Pa.

Visos tos knygutės gauna
mos ..Kovos-’ redakcijoj. 1815 
Moyamensing avė. Philadel
phia, Pa.

L i n lcsmas a pre iš k z m as a rba 
caro ir kaimiečiu išpažintis. 
Rusiškai parašė Žmogus, lie- 
tuviškon kalbon vertė \ erax 
Homo. Spauda ir lėšomis 
„Keleivio“, 28 Broadway So. 
Boston, Mass. Kaiua 5c.

NAUJA DAINi;

KNYGA.
Dabarišėjo iš spaudos nau

ja dainų knyga, kurioj tel
pa naujausios, dar niekur 
nespauzdintos visokio turinio 
dainos. Lietuviškoj kalboj 
tokios knygos dar nebuvo: jo
je galima rasti visokių dainų: 
juokingų, moksliškų, darbi- 

revoliucijoniškų, 
126 pusi, kaš- 
Galima gau- 
redakcijoje, 
So. Boston,

ninkiškų, 
meiliškų ir 1.1, 
tvoja tik 50 c. 
ti „ Keleivio-’

28 Broadvay,

Pa.

Me.

Str.

”Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Ross avė. Scranton Pa
J. Ignotas.

- -----46 22 St. S. S. Pittsburg, 
Jolin Luis,

521 W. Lombard St. Balu m ore,
M. Senk us

Box lo9 L iteistott,
J. Čeponis 21 Pleasent 
Joną* ’. Gerdauska

į4 Lafaet St. New Biitain, Conn.
Poviias Simonavičius,

70 Linden st. \\est Lynu, Mass.
J. Kaulinai: 18

So. Boston. Mass.
P. Mikalauckas

So. Boston, Mass.
M. Petrauskas

322 Caledoina St. Keuosiia, AVis.
Jos. Mažeiko,

New Britam. < ’onn.
Miškinis

Montello, Mass.

27 Connerton Si.

b. r,
r. Arthur Si.

i’. Glaveckas 
Lombard St. Baltimore, Md.

Andre* VVickci, 
V«-uanz< St.. i'hiladelplna. Pa.

F. Laurynaitis 
Pine st. MahauoyCity, Pa. 
VVATERBURY, OiNN.

J. Žemaitis
K. Aae\ ičia,
Žemantauckaa

♦5345 W

2762 E

123J E.

824 Bau k Str 

lOŽCharles st. 

39 VV. Porter St

SVEIKATA IR LAIME
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1SZ PARDAVIMAS
BFKSTE1N OUTI.ET.

Musų sandėlis drabužių turi b 
parduotas. Ateikit pas mus. o gau.it 
labai pigiai moteriškas skrybėlės. sij« 
nūs, bruslotus. \ iskas pasiūta kuopti 
kiaušiai: teipgi parduodam vyrioku 
apredalus. Nors už žemiausias ka na. 
bet karta tunu viską i.parduoti. «.-eitai 
pertaisum ir pritaikom kiekvienam.

307 Broaiway So Boslcn, Mass.
ketvirtos štori nuo D Str
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Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pa* atsuk mti 
fotografistą:

< ASSILL O STl IH.I \,
376 Broatb.vay.

So. BOSTON, Mass

geriausių
Str-

ir.

PA

Yra tai vima iš 
fotografiškų studijų ir 
niausią Įstaiga So. Busto

Jisai daro gražiausius
paveikslus už žemą prek *.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaiku ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritai-om, 
taią>e kuriu yra ir (įrišto Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus vvairiu stvliu iš kuriu te *. te te. te
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą, krejon ar a- 
liejiuį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 

376 Broadvvay,
So. Boston, Mass

GERIAUSI AKUŠF.RKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą VVomans Medical 

follege Bal'tiniore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodima 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 VV Broadtvay 
204 F st . kampas Boven st.

So Boston. Mus*.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

li-

įr

ne 
vietų

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

Visokias ligas gv 
dau pasek mingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ik.’ 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviSka, didele krautuve 
V I C I C M S f^tikiausių Armonikų, skripkų. klernetų, tnubų. koncertinų ir 
v IuIlIuu daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių žiedų, lakei ų. špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumulų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų), 
kišeninių lempukių. guminių litarų. adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popieru dėl rašymo grumulų 

su puikiausiais apskaitymais ir damomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už 8I.00. 1000 už $<>.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują h A T A LOG Ą DO V A S A 1 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mane 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i •-**’ 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur. OVę 

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsini m.
K. VILKJEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y-

Dr. S. An<irzejewski
Vienatinis lenkiškas Dcntista

43j Shavvrnut avė.

Boston,*Mass

M. Galjvan & Co.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12 ir nuu 2 iki 8 po piet.

Et ROP1SKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANDOWSKI, 
Valandos. 11-1 A M.; G-8 P. M 
4l-‘ Buylston St. Boston, Mat s 

| IVjrreu Citatų bei*
Telephone, Back Bay 2350. 

Gyvenimas 8*5 Massachlisetts *ve. 
lautbridge, Mass 

Valandos: 8 10 ryto.

■
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| Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in
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DIDELIS PARDAVIMAS SZIA
NEDELE.

Užlaiko geriausio

Sveikata’
E Ii; t lis Vyno, Likirriii ir

į (igaių.
Pardavimas šeimyni ni mūsų i t 

■■Į 1ALIŠ1ŠI MAS. *Į

3t‘.»’> Stvond i S<>. Bcstoit, Ma» Į „! ' Tei.kphonk
Su-daug svarbiu, naujausiu aprašymu, apimanti reikalingiausius dalykus, kurie suteikia sveikatą ir laimę!

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS. naujausia jos dababartine laida, su 
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų 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.

TEISINGIAUSIA APTIEKA- 
Kurioj galit gauti geriausiu gv 
cluoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
leisingiausiiis patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka 
M. V Slanko ičiiis.

Jota J. Lowery & Co. 
Kampas 6-tos 168 0. st

So. Bcstcp, Mass.
21027 S«>. l'.osiou. Mass

4

4
Šitoj knygoj rasite visokių ligų vardus, kaip jos prasideda ir kjip jas greičiausia galima pergalėti, aprašy ta vy rų jj 

ir moterų visokios ir lytiškos užsikrečiamos paslaptingos ligos.
V J • c -t, « plačiai aprašo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ženybinio lytiško gyvenimo susituo-
Y3uOV3S 10 dVClKdlO kimą ir kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui, 

kad per lytišką išdy kurna nepasu-adytų. nenupultų protiškai, ly tiškai ir ant sveikatos.
Kieki ienas - k y rius šit ■ -s kuos y ra žingeidus. Sergantiems męs rūdijame skaityti apie Dispepsija. Reumatiziną, 

Plaučių ligas. Širdies ir Inkstu, Kepenų, visokias Vyrų ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikaia ir laimingas gv\e 
mas. teg-ul pasiskubina tą kny v;t. ..VADOVAS 1 SVEIKATĄ" parsitraukti, nes netrukus ir Ši piskutinė spauda tarp 
3 milijonų lietuvių tuojaus išsisklaidys. Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms y paloms.

NORS PASKUTINES LAIDOS DAUG TŪKSTANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS, 
liet kad ji išduota vlsnouienei. tai kiekvienas apturės ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 rentų markėms už pri- 
siuutinią Ir savo aiškiai parašytą adresą .. VADOVAS 1 SVEIKATĄ’’ gaus (tą kuygą), kuri jau daug gyvasčių 

išgelbėjo ir gero padarė; už tai ji ir uaudiuga v sietus. J

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

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

50,000±sDYKAIpI“ą
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

RODA

L. A

daugelis paTeikslų ir tapati 
‘aunu vjrų, kurie 

trotfimą vyTJŠku- 
ilijiiūą, -v— - - -
o, iukstų, kepeniu 

i r pūslės lygas. išaiškins kaip nue
j ų galima išsigydyti naiuieje «... tai ir pasekmingai. 
Rašome pacientams ju pačiu kalboje. Rašyk tuuuit

Lietuviškai.

c. ’■
22—5tli Avė., kam b. 500, Cliicagu, I1L

LITI VISKAS DAKTARAS

Viską parduodam už sa.o kainas be 
nždarbio. l-parduodam moteriškus ir 
vyriškus drabužius, lagaminus, skrynias 
marškinius, bruslotus ir tt Ateik pažiū
rėt, o persitikrinsi.

G. B. Wernick
I S A CCAVITZ.

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

1 ElMNulAlSlA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Reeept us eu didžiausia 
atvda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
gaiite gauti, kokios tik pasaulej 
vartoj*, teipgi visados randasi Lie
tuvis apti<-k< r i.- K. SIDLAl SKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 w Broadway kampas D<>r- 
eliester avė. So- BoStOll, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusim

Riisiška-Lenkiška-Lietu- 
viška

JPTIEK1A

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

A NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

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

J. M BKF5DZA (O .
Broadmay A So. 8-1 h st.,

Brooklyn New York

Namas ant pardavi
mo.

Parsiduoda puikus namas 
ant 3 familijii labai pigiai. 
Norintiejie gali paimti ant 
išmokesčioBuz jtiaząjįmokeji- 
mą. Atsišaukit į ,,Keleivio“ 
redakciją 28 Broadvvay So. i 
Boston, Mass. [įgj ,

Skaitykite ir platin-

kitę.,"Keleivi”

TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA
257257 Hsinover Street

BOSTON. MASS

APGARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

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

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

Jurgis Bartašius
25s IV. Broadnay So. Boston, Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
bluvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapana, 
mes iralime ją tau
tuoj padaryt. Z. Budreckis.

Z BlDKEfKiS.
222 Broadnay So. Boston.

Arn*

VIENATINIS :
7 VVashignton ,St

LIETUVISZKAS : HOTELIS
NEW YORKW. RAŽUKO,

gu važiuojate į Lietuvą s 
iš Lietuvos į Ameriką lai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- -
au ant szipų už durbinlnkus. '***-
Aš iš savo olfiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mauo adresą ir jeigu norėtųVoks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi ma įęs. * Su godone

WIM AS RAŽI KASMano 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 į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotosrrafuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broaaway So. Boston, Mass

lAHAl.ATOl.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo serenm Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pert raukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi Įierredau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meidžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodorie
M iss. S Gaiewsky

255 Broadvvay So Boston Mass

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigareliisnniijo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
ki<> tabako, puikiausiu puikiu, o 
keudžtų.kendžių' kokių dar ne ne 
buvo, ccigaetu gi Ižu irKusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braoduay, cor. C st 

So. Bostou, Mas

I

GERIAUSE UŽEIGA DĖL L1TUVI PAS

M A CANNOX
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, višniovka. mali ■ 

novką. kiummel alų ir kitokiusnaminius ir imjsirtuotus. Turime puikiausių! 
cigarų iš Turkijos. Gėrimus pristatom ant vestuvių. 
aplinkinius miestus.

M. A. CANNON

kas ki-

krikštynų ir siunčiam 
Nepamirškit mūs adriso:

43-45 Endicott 25-27 (’ross street. Boti, Mass.

Dykai gydysim visa menesi
gydy-
iki 31

Žemiaus atspausdintas kuponas duos jums tiesą 
ties j>er mėnesį už dyką su gydolėms, jeigu ateisite 
Rugpjūčio.

Jeigu kas nenorėtų iš to kiiĮiono pasinaudot, gali jį atnešti iškirpes
tas ir perstatyti Bostono Clinicos daktarams bile kokią diena: atnešejas 
bus gydomas su visoms reikalingoms gydolenis 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.

Menesio kuponas dykai.
Šitas kuponas Įgaliuoja atnešėją prie vieno 

menesio gydymosi, su visoms reikalingoms gy
duolėms, laike kurso, DYKAI, jeigu bus per
statytas Bostono Clinico daktarams, 175 Tre- 
mont st. iki 31 d. Rugpjūčio.

Pagerintą X -RAY ma-ina suradimui linų vartosim 
ateis ik- 31 Rugpjūčio ir duosim visas gyduoles, užtik

nė cei.it*.

kiekvienam, kuris 
ką nereikės mokėti

Išgydyti ligonini:
CtlAS. E. DOWNIE, 4 VVilford C’t . W«terly, R.

Cured of Asthma by the Inhalatorim. 
Mrs. -OHN I’ETERS, Providence, R. I.

Cured of Consuption by Inhalatorim Treatment.
Air JoSEi’H SYLVIA. 4 Blinnes (T.. Tauuton, Mass.

Cured of Blindness by New Troatment.of Boston Clinic. 
.<>. F'RANK B. MENDOZA. \V*quoit, Mass.

Cured of Cancers by the Boston Clinic Specialists ivithout oĮieration 
HEI.EN C. HAt'KETT. 370 Rhodes St.. Providence. R 1.

Cured of Caltarrb and Consumption after many other physicians 
had faiied.

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

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedalioms nuo 10 iki lz po pietų

Lovvefl office: 158 Marrimack St.
ofisas ai įdaras kasdieną nuo 9 ryto iki S vakare

Fall River offce: 37 Main St.
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 3 vakare.

I
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