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IŠ RUSIJOS.
Pirmutinė revoliucijos ban

ga, kuri, rodėsi su neapgali 
įua spėka ir pamatus cariško
jo sosto išgriaus, nusirito per 
Maskoliją. paėmus kėlės de
šimtis tūkstančių aukų ir din 
go kas žin kur. Ir vėl tyku,ra 
mu, tarsi audrai, visur lie
taus lašai ir triobos apipiplė 
štos, teip po revoliucijai vi
sur kraujo dėmės, ašaros ir 
gyvenimas žmonių sudarky 
tas. Kalėjimai prikimšti su- 
lyg durims. Oro duslumas, ba
das ir neišpasakytas nešvaru
mas pagimdė limpančias li
gas. Jau seniai apie tai pas 
klydo paskalos, bet kokios li
gos platinosi kalėjimuose,— 
nebuvo tikrų žinių, nes val
džia laikė tątai didelėj slap 
tybėj. Bet dabar, kada epide
mija perėjo kalėjimų rūbe 
žius ir pasiekė jau laisvus 
miestų gyventojus, išėjo aik
štėn, kad tai yra cholera.' 

Rugpjūčio 15 dieną iš 
Peterburgo praneša, kad be 
gyje dviejų paskutinių sąval
čių Peterburgo mieste pilvo; 
liga išmirė 386 žmonės ir tai 
nuo pat pradžios skaitliai 
mirčių su kiekviena diena sis- 
tematiškai vis didinas. Į pen
kias dienas praėjusioj sąvai
tėj, t. y. nuo Rugpjūčio 10 d. 
iki 15, Peterburge apsirgo ta 
ja liga 210 žmonių.

V akar sveikatos deper- 
tamentas apskelbė, kad Peter
burgas užkrėstas choleros epi
demija. Apie tą patį praneša 
ir iš kitų Rusijos miestų, 
ypač cholera smarkiai plėto
jus pietinėj Maskolijoj, apie 
Juodmarių kraštą.

»
kare t<uą>e tų vyrų net ils; au
kščiausias dievas prie to ne 
daleis, nes jis žino, kad kazo
kai ir Vatikaną teip suardy 

j tų. karp suardė Persijos par
lamentą. Pagalinus jie ir pa
ti8 
uis

susitaikys; juk juodvar- 
juodvarniui uekerta i aki.

Nauja bausmė.
Iš Kaukazo praneša, kad 

sodžiuje bneko kasžin kas nu- i
Į šovė vieną kareivį. Idant su
sekti užmušėją, valdžia nu
baudė visą sodžių; pastate ja
me 80b kazokų, po 4 Į kiek
vienus namus ir liepė juos vi
sus maitint, užtai, kad neiš 
duoda kaltininko.

Juodašimčiai džiaugias.
,,Sąjunga tikrųjų rusų’’ 

nusiuntė Persijon generolui 
Liachovui, malšintojui persų 
revoliucijos telegramą, ku
rioj dėka voja jam už sugrio
vimą maištiško (>arlamento ir 
apgarsinimą rusiškų ginklų. 
Juodašimčiai, kaipo geri pat 
rijotai, džiaugias, kad netik 
Rusijos,,maištininkai” paži 
no, kas tai yra prieš šventą 
valdžią kilti, bet Liachovas 
parodė tai ir persams.

Laisvė spaudos.
Cnzuros pančiai revoliu

cijos laiku likos sutraukyti. 
Spauda liuosa, galima rašyti 
viską, tik už nepatinkamus 
valdžiai ar kunigams straip
snius reikia visuomet sunkiai 
nukentėt redaktoriams. Trau
kyje pusės metų Rusijoj pi- 
nigiškai nubausta "8 laikraš- 

ičiai. Abelna bausmių suma v v išneša 40,909 rublių. Šiomis 
dienomis nubaustas redakto- 

! rius dienraščio „Chersonskyj 
Viestnik” aut 500 rublių už
tai, kad jis perspauzdino savo 
laikraštyje L. Tolstojaus strai
psnį „Negaliu tylėt’’, kuris 
kelios sąvaitės atgal buvo ap
skelbtas Anglijos laikraščiuo
se. Kadangi bausmės redak
torius neturėjo iš ko užmokė
ti, tai valdžia laikraštį sustab
dė.

Laikraštis,, Volžsko-Kam 
skaja Rieč” pereitą sąvaitę 
teipgi turėjo užmokėti val
džiai 500 rublių už patalpini
mą straipsnio „Šnipo atmini
mai”. Mat iš valdžios, kuni
gų, juodašimčių ir šnipų juo
kų dary t nevalia.IĮ

i
!

reikalavimai.
Finliandijos sei- 
moterįs-atstovės 
teisėmis visuose

Moterų
Naujame 

me yra 25 
su lygioms
sprendimuose, vienok jostuo- 
mi dar nepasiganėdina. Jos iš
reiškė norą, kad moterĮs bū
tų iri jrrezidijuiną [pirmsė- 
dis, raštininkas ir t. t.] ren
kamos. Artas reikalavimas 
jų bus išpildytas—negalima 
dar žinoti.

Mokyklos.
Vaisbos ir pramonės mi

nisterija Įnešė i ministerių ta
rybą sumanymą, kad būtų 
priimami Į universitetą moki
niai, baigusieji 8 vaisbos mo
kyklos klesas.

Į Maskvos universitetą 
jau užbaikta prašymų priė
mimas. Iš viso paduota 2260 
prašymų, daugiausiai i medi 
cinos ir teisių skyrių.

Kalnų Institutan prašy
mų priėmimas užbaigta. Į 200 
liuosų vietų paduota 1,100 
prašymų. Priims 17(1 žmonių, 
baigusių vidutines mokyklas 
ir 30—augštesnes.

Draugijos uždengimas.
Užbaigė savo gyvavimą 

,, Rusi jos pagelbos nelaimin
guose atsitikimuose draugi
ja“ . Visas šitos draugijos tur-] 
tas parsiduos už skolas.

Į
sius durnos pirmininkui“ ir 
,,kti pildančioji valdžia nusi
lenkia prieš Įstatymus tve- 
reučiąją*.
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Naujo stiliaus Įvedimo 
klausimas.

Mokslo akademija nuta
rė pasiūlyti, kad iš visos Eu
ropos būtų sukviesta konferen 
vija, kurioj svarstytų klausi
mą apie vieno stiliaus Į kalen
doriaus] Įvedimą visame pa
saulyj.

Mirties bausmės.
Kijevo karo teismas, už Po- 
grebiščinsko fabrikus užpuo
limą . pasmerkė mirtim 3 žmo
nes. kurių tarpe vieną moky
toją— Prisiažnytę, 19 metų.

Kazaniuje Liepos 21 d. 
pakarta 3 žmonės.

Lie|>os 21 d. 3 valstiečiai 
Liepos 8 d. Samaroj teismo 
pasmerkti pakarti už užmuši
mą, dabar vėl antrą kartą nu
teisti pakarti už plėšimą.

Pirmasis ^Viborgietis” 
paliuosuotas.

Pirmosios durnos atsto
vas—,,darbietis’’ V. Lokot’is, 
apkaltintas už Viborgo atsi
šaukimą, jau atbaigė kalėji
me sėdėjęs ir paliuosuotas. 
Jis sėdėjo Kijevo kalėjme 3 
mėnesius.

Durnos veiklumas.
Lenkų laikraštis „Spole- 

čenstvo” [Visuomenė] rašo 
apie Durnos veikimą :

,,Pirmoji III Dūmos se
sija užsibaigė. Atstovai išsi
skirstė iki spalių 28 dienos. 
Taigi jau metas suvesti jos 
darbavimosi vaisius. Sunku 
tai padaryti. Nors Durna ap
svarstė ir priėmė keletą šim
tų sumanymų, bet nei vienas 
jų neturi gilaus svarbumo. 
Nei žemės, nei darbininkų 
klausimas nebuvo liečiami. 
Vienintelis rimtesnis Durnos 
—biudžeto užtvirtinimas irgi 
nevaisingas, nes 
be jokių atmainų

Taigi vienu 
mėnesių Durnos
vašiu tesilieka tik pats teip 
ilgo jos gyvavimo taktas. Ir 
tai, kai kurių nuomonė, turi 
prisidėti prie tvirtesnio kon
stitucijos tvarkos Įsigyveni
mo’’

jisai tapo 
priimtas, 
reališku 8 
darbavimos

Vatikanas pyksta.
i

Kaip laikraščiai praneša, 
tarp caro ir popiežiaus sostų 
atmosfera truputi atšalus ir 
caras jau nebenorįs daugiau j 
draugauti su popiežium. Prie
žastimi to nesusipratimo bu
vo tas. kad rusiškoji valdžia 
nenori Į kai kurias pyšku pys- 
tęs katalikiškųjų vyskupų 
■kirti. Vienok yra viltif kad

S A. Muroincevo pasvei
kinimas.

Pirmosios ir antrosios du- 
Peterburgo atstovai na

šavo
mos
tarė nusiųsii Į Maskvą 
Įgaliotuosius, idant šie pas 
veikintų S. Muromcevą išei
nant jam iš kalėjimo. Mu 
romcevui bus įduota sidabri-i 
uis varpelis su parašu „ Pirmo- j

Didžkunigaikštis apvogė 
carą.

Peterburgas. 16 Rugpjūčio. 
Per Eydtkuhnus praneša kad 
didžkunigaikštis Mikalojus 
iš nusiminimo, kad neteko 
galybės apleidęs sau uadingą 
vietą, pavogė svarbius vaisi y- 
bės dokumentus, kuriuose 
buvo didžiausi caro paslap
čiai, kurių pagarsinimas gre
sia valstybei dideliu pa volu.

Pavogtiejie dokumetai bu
vo kunigaikščio Obolenskio 

. namuose. Obolenskis yra vir- 
šikinku civiliškojo caro kabi- 

' neto, kuris susideda iš kelių 
rodininkų, su kuriais caras 
visuomet veda svarbiausius 
ir slaptus valstybės reikalus.

Dokumentai prapuolė už 
kiek laiko vėliau po žinomų

ginčų Durnoj, kuriuose Guč mi neužganėdintas, tai gali 
ko v aštriai sukritikavo visus du, tris, penkis ir dešimt sy- 
didž kunigaikščius, kurie dėl kių tiek laikyti, bile tikturė- 
savo aukštos kilmės negali tų iš ko užlaikyti, 
būt kontroliojami nė teisiami Į 
už jų prasižengimus ir, 
caras pasiremdamas 
kritikos pasiryžo jiems, didž- 
kunigaikščiams, atimti visas 
nejudinamas administrativiš- 
kas spėkas. Šėpa geležinė 
pas ObolinskĮ rasta apiplėšta 
ir visi svarbus raštai išimti.

Tarpe pavogtųjų popie- 
rų buvo ir tarptautiškųjų da
lykų dokumentai ir svarbus 
slapti nutarimai tarp caro, 
karaliaus Edvardo ir Balka- 
no valdžiomis.

Jeigu turinys aukščiau 
minėtų dokumentų būtų ap
skelbtas, tai Mikė su Edvar
du urnai būtų Įvelti su Vokie
tija, Austrija ir Turkija Į ru
stų konfliktą, kuris be krau
jo praliejimo nelabai užsibai
gtų.

Dabargi, jei rievoliuci- 
kada jonieriams pasiseks viršų pa- 

ant tos imti, daugpatystė Turkijoj 
bus panaikinta ir moteris ga
lės rinktie8 sau vyrus pagal 
savo noro, turės pilną tiesą 
neiti už vyro neapkenčiamo. 

Kaip proklamacijos skam
ba, 11d iz Kiosk, kur randasi 
haremas su sultono pačiomis, 
turi būt paverstas Į viešų so
dą.

Jei tas užmanymas Įvyks, 
sultonui sunku bus priprasti 
prie vienos pačios.

Automatiški karabinai.
Obeudoaf, Vokietija. — 

Garsusis išradėjas ša ujamų 
ginklų. Paul Mansei- užpaten
tavo dabar naujaf išrastą 
šautu* ą su prikabinamu san
deliu, Į kuri telpa 25 patro
nai. Taigi vietoj 5 šūvių, da
bar bus galima iššaut vienu 
priliodavimu 2-5 sykius. Jau 5 
sykius bus galima daugiau 
žmonių iššaudyti. Ar ne pro
gresas £

ŽINIOS IS VISUR.

Revoliucija Turkijoj.
Konstantinopolis, 14 d. 

Rugpjučio.—Vakar Konstan
tinopolyje išmėtyta prokla
macijos, kurios ant europie
čių, gyvenančių Turkijoj, pa
darė didelį Įspūdį.

Jaunieje Turkai tose pro- 
klomacijose sako, kad jeigu 
Europos viešpatystės bandy
tų Įsikišti Į vidurinius Turki
jos dalykus, kaip Įsikišo Mas- 
kolija Persijon, tai visiems 
europiečiams gręsia pavojus.

Mat caras pranešė sulto
nui, kad jeigu jis nenumalšy- 
siąs Macedonijoj „maištų’’, tai 
jis,caras, bus priverstas „tvar
ką” padaryti!

Stebėtis reikia iš Mikės 
darbštumo Jis nekuomet ne- 
nuilsta. Jis vienas gatavas vi 
so pasaulio revoliucijonierius 
iškarti.

Šachas karunuosis išnaujo.
Teheranas, Persija.—Ka?p 

girdėtis, šachas ketina išnau
jo karūnuotis, nes laike pir
mo karunavimosi jam nupuo
lė tiara [karūna ] žemėn be
dedant aut galvos ir todėl.sa- 
ko šachas, jam teip nesiseka 
viešpatauti: valstybėj nelai
mės ir sumišimai.

I
(’aro bernai nesut nka.

Teheranas, Persiją.—Va-j 
dovas rusiškų kazokų, gen. 
Liachov, suareštavo Teherane 
du Maskolijos pavaldiniu už 
nešiojimą ginklu be tam tik
ro pavelijimo. Bet rusiškas 
pasiuntinys Teherane griež
tai užprotestavo prieš tokį 
Liachovo pasielgimą ir suare
štuotus liepė paleisti. Tarp 
judviejų kilo ginčai Imat kie
kvienas nori būt vyresnis [Pa
siuntinys darodinėjo, kad l>e| 
jo žinios Rusijos pavaldiniai, 
negali būti paliečiami, o ka
zokų vadas savo tvirtino:jam 
esą, pats.,gosudarius”(caras) 
pavedęs tvarkdarvstę. Galų-j' 
gale suareštuotus paleido.

Iš AMERIKOS.

Springflelde riaušės: mi
nia šaudo ir degina namus.

Springfield, III., 15 Kug- 
įpjučio.— Šiądien sostapilė 
Illinois pergyveno baisią die
ną. įnirtę baltveidžiai degino 
niegrais apgyventą rajoną 
ir šaudė i visas puses iš re
volverių. Keletą nušauta ir 
daug sužeista. Vietinė milici
ja persilpna buvo numalšinti 
minios rūstybę, partraukta 
greituoju traukiniu 3,000 ka
reivių iš kitur.

Priežastimi buvo užpoli- 
mas niegro aut vienos balt- 

• veidės moteriškės. Nakties 
laiku jis Įsiveržei tūlo kon- 
diktoriaus Hallau namus: 
tuom kartu Hallau buvo prie 
darbo. Moteriškę niegras per 
prievartą išvilko i daržą ir te
nai begėdiškai su ja apsėjo. 
Policija vienok suareštavo ji 
vėliau, ir kada parodė mote- 
riškia5, pastaroji pasakė, kad 
tai tas pats niegras. kuris bu
vo užpuolęs aut jų namu. Ži
nia apie niegro pasielgimą 
suelektrizavo visus gyvento
jus, o tuom labiau, kad tūlas 

niegras 
var
inio

»

tas namas. Pribuvo ugnage- 
siai, bet Įsiutusi minia metė 
akmenimis ir neleido namą 
gesyti.

Sunaikinus restauraciją 
minia nutraukė i niegraisap
gyventą rajoną ir pradėjo de
ginti visus niegru namus, ne
duodant ugnagesiams gesyti. 
Niegrai pradėjo gindamies 

I šaudyti iš revolveriu, tuomet 
pasipylė šūviai iš minios. 6 
nušauta ir kelios dešimts su
žeista.

Laike to sumišimo buvo 
prohibicijonalistų (kovotojų 
su girtybe) mitingas. Vienas 
niegras gaudomas baltvei- 
dziais Įpuolė mitingo salėn ir 
jieškodamas pasislėpimo už
šoko aut estrados, kur prohi
bicijonalistų partijos kandi
datas ant Suvienytu Valstijų 
prezidento, ponas Chafin, lai
kė prakalbą. Ant estrados, 
paskui niegro, pasipylė akme
nis ir plytos. Viena plyta pa
taikė Chafinui Į veidą ir jis 
krauju apsipylęs parkrito ant 
aslos. Įsikišo i tą dalvka tu- 
las kunigas iš susirinkusiųjų 
ir norėjo Įpykusius žmones 
nuraminti, bet ir jis gavo Į 
kalį. Gaudomas niegras tuom

’ tarpu pabėgo.
Miesto majoras. Reece, 

baudė ant kampo 5-th ir Mon- 
roe gatvių gražiais
žodžiais nuraminti žmones, 
bet tie turėdami ant majoro 
neapykantą uz priėmimą nie- 
grų Į policistų tarnystę, visai 
nenorėjo nė klausyti. Kasžin 
kas minioj suriko: ,,Įmesti ji 
į liepsnas!’- Bematant minia 
nut vėius majorą nuvilko gat
ve degančio namo liukui: vie
nok atsirado iš tu pačiu žmo
nių, kurie užstojo ir neleido, 
savo majorą kepti.

Ria ušės traukėsi nuo pė- 
tnyčios iki panedėliui. Gu
bernatorius Deneen pareika
lavo 8 kompanijų Į rotu ] pės
tininkų, skyriaus raitelių ir 
vienos batarejos artilerijos. 
Pribuvus kariškoms spėkoms, 
maištas nurimo.

Ne policija, ne kariume- 
nė numalšinime riaušių, kaip 
laikraščiaiai praneša, ginklų 
nevartojo, nes riaušes kėlė 
karšti amerikiečiai — patrio
tai ir žudė kitos rasos žmones 
dėl to. kad ne jankių kilmės. 
Ir patrijotiškoji amerikiečių 
spauda ne kiek to bjauraus 
darbo Bepeikia. Mat patrio
tams galima užmušti ir degin
ti, liet soči jalistams ir susirin
kimai draudžiama laikyti, ra
miai savo reikalus negalima 
apsvarstyti, nes tai ..against 
the law“ (priešinga tiesoms).

Žemes drebėjimas-
Eureka, Cal.,19 Rugpjū

čio.— Tris smarkus žemės su- 
drebėjimai pridarė čia daug 
nustolių. Su viršum 106 ka
minų sugriuvo: apie 40 dide
lių langų stiklai išbirėjo irt.t. 
Nuostoliai siekia 839.099

Pirmas drebėjimas buvo 
didžiausias. Stovy la Miner
vos ant apskričio teismo rū
mo, 18 pėdų aukščio, užgriu- 

' vo aut stogo ir su lubomis Įlū
žo Į teisino saię. Keli namai 

. visiškai sugriuvo.

laikas atgal, vienas 
nudarė vieną baltveidi. 
du Ballardą, kuris ginė 
jo savo jauną dukterį. 
Abu niegru pasodinta 
nam kalėjime, kur žmonės 
pradėjo aplinkui rinkties ir 
ir reikalauti. kad policija 
jiems prasikaltėlius išduotų. 
Policijos viršininkas matyda- 

mas, k‘i I minia pradeda kas
kart vis labiau rūstauti, lie
pė pašaukti ugnagesius, 
kad tuom: atitraukti nuo ka
lėjimo žmonių atydą, o tuom 
tarpu pasiskolino nuo tur 
tingo savininko pirmaklesi- 
nės restauracijos automobilių 
Ka<la minia atsitraukė žiūrė
ti gaisro, policija sudėjus 

Iš Barcelonos atėjo čia aut automobili aus abudu nie- 
didelė skrynia, kuri policijaij g™ išvežei tvirtai aptvertą 
pasirodė Įtariama ir sukonfis- kalėjimą I’loomington e, III. 
kuota. Atidarius pasirodė,Į luom tarpu minia suviliuotą 

’ais vėl sugrižo prie 
.bos. Pačto urėdninkas sako, kalėjimo.
kad pastaruoju laiku tokiu Pažinojus, jog prasikaltėliai 
skrynių atėjo labai 
Liz.boną.

Šiomis dienomis 
Lizbonos uostą iš 
laivas ir 18 mylių nuo uosto pė į Išperą. Pasipylė iš ap- 

)atsistojo. Kaip pasirodė, tas linkui į restouraciją akmenis 
laivas buvo pilnas ginklų ir ir plytos. I pusę valandos lai- 
amunicijos Portugalijos revo- ko neliko nė vieno lango; vy- 
liucijouieriams skiriamų. duj teipgi sunaikinta visus

Ir nestebėtina, juk pa- rakandus ir indus. Iš turtin
gai pranašavimų pirmoj pu- gos ir puikios r<*stouracijos 
sėj XN amžiaus turės Įvykti beliko tiktai la uzas ir griuvė- 
tarp visų tautų vienybė ir so- šiai. Galų gabi atnešta k« le- 

. cijalizmas; taigi laikas jau tą galionų gazolino, kuriuom 
j pradėti sostams griūtį- t apipiltas ir uždegtas sulaužy-

vie-
Portugalijoj teipgi bus re

voliucija.
Lizbona, Portugalija. — 

Revoliucijonieriai patylom ve
da savo propogandą toliau ir 
tiktai laukia atsakančios va

landos,idant atvirai stoti prie 
darlio. Tą patvirtina atėju
sios žinios apie atidengimą 
didelės kontrabandos ginklų 
ir amunicijos, kurią įvežta 
per gerai apsaugotus rube- 

i žius. Vakar |>olicija padarė 
kratą ir atrado 100 revolverių 
ir 50 šautuvų.

Iš Barcelonos atėjo čia

Konstantinopolis, 16 
Rugpjūčio. — Pasklydo čia 
gandas, kad komitetas Jan- 
nujų Turkų ketina reikalau
ti, idant sultonas išsižadėtų 
savo haremo [Įstaiga sultono 
moterims] ir užsiganėdintų 
tik viena pačia. Sultonas tu
ri daugybę pačių, o jų užlai
kymas brangiau apeeina, ne
gu užlaikymas visos Konstan- 
tinopoliaus Įgulos, kas bai
siai apsunkina valstybės iž
dą. Su tuo turi būt ir visoms 
Turkijot moterims pripažin
tos žmogaus teisės ir savisto
vybė. Iki šiam laikui moteris 
tenai nebuvo priskaitomos 
prie žmonių. Jeigu turkas 
turi 3 sūnūs ir 3 dnkteres, ir 
jei paklausti kiek jis turi vai
kų, tai atsakimas bus: „tre- 
jatą”, Mergaičių vaikais ne
vadina. Moteriškės niekuo
met vyras neklausia, ar jos 
širdyj gali būti nors kiek są- 
jausmo jo meilei ar ne; ji tu
ri būti laiminga ir užganėdin 
ta bile vyru, kuris tik imtų 
ją sau už pačią. Oficijališkas 
padėjimas laikyti kiekvienam 
valdžios nariui ir šeip aug- ■ 
štesnės luomos žmonėms po 4 , 
pačias, bet jeigu kuria tuo* j

I

kati joje pilnos dinamito bom- ngnagesia
v..,,, 1r. .. «>».. t^n c an i—kale 11 m o

daug i jau kitam mieste ir kad juos 
išvežta ant savininko restau- 

atėjo į racijos, l^apero, automobi- 
Belgijos liaus, visą savo rūstybę atkrei-
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5) Žagaras diirc netvar

ką susirinkimuose ir tuom, 
kad erzindavo sau repatinka- 
iiius draugus: jeigu p rmsėdis 
būdavo išrinktas ne jo šali
ninkas ir neduodavo i ilso ko
kiam drg. dėlto, kad kiti \ra 
[įrašę pirmiau, tai. jeigu tas 
draugas yra jo šalininkas. Ža
garas su kitais savo pasekė
jais rėkdavo, kad [ irmsėdis 
neturįs tiesos sulaikyti balso; 
jeigu ne jo šalininkas, tai jis 
rodydamas tam drg. pirmsė- 
dį sakydavo: „Sy, sy, išrinkai 
pirmsėdį—ir neduoda balso - 
sy!”

Iš šito visko matyt, kas 
buvo vaidų kėlikai. Norėda 
mi pasirodyti visuomenės aki- 
se nekaltais avinėliais, bando 
savo kaltes kitiems užmesti. 
Galima užtikrinti, kad mus 
pirmoji kuopa atsikračius 
nuo tokių vaidų kėlikų, su
tvirtės ir gyvuos geriau, ne
gu pirma.

Vardu I-nuis kuopos jos 
įgalioti:

A. Haltrušaitis
J. trbis.

Jurgis L/ukassavicze.

nurodė, kad tik prie šventų 
draugysčių priguli daugiau
siai girtuokliai. Toliaus p. K. 
rašo, kad dr-gė Olyta kalbė
dama nurodė, kad kurios ap
sišvietusius, tų ir parėdai gra
žesni, jos moka geriau ir plau
kus sutaisyti, o katra tamsi, 
tos ir drabužiai tamsus. To 
visai <lr-gė O. nesakė, tik teip 
paminėjo, kad apsišvietusią 
moteriškę protas puošia.

Toliaus P. K. sako: ue- 
žiuia, gal tik man pasirodė O. 
kalba neaiški, nes, sako, dau
giausia pasitaiko, kurios 
„progresyviškesuės” ameriko
niškos moteris, kurios moka 
gražiai plaukus raityt ir t. t. 
esą, žino visas miesto gatves, 
kur gražiai laiką praleidžia, o 
vyrai sunkiai dirbę per dieną 
ir turi dabot namus ir mažus 
vaikus, o ar daug tokių mote
rų mato P. K.? Gal iš šimto 
viena ar dvi randasi tokių. 
Daugiausiai vyrų yra, kurie 
su ,,pėde‘‘ nė namo neparei. 
na, bet tiesink į karčemą, kur 
viską palieka,o parėjęs namo 
rauda išalkusią moterį su vai
keliais. P. K. to nemato, tik 
stengiasi mųreikti kalbą dr- 
gės Olytos, o išgirti kalbą p. 
Greivienesir vyrus. Toliaus 
P. K. nurodė, kad esą nerei
kalinga organizaciją turėti su 
tikslu moterims kovot prieš 
vyrus. Argi P. K. nesuprato, 
kaip dr-gė O. aiškino kad to
ji organizacija tveriasi su tik
slu kovoti prieš vyrus tyro- 
nus, kurie savo raukose turi 
valdžią, o ue su savo vyrais. 
Toliaus P. K. liepia mergi
noms ir moterims perskaityt 
programą „The \Vomm s Na- 
tioual Progresai ve League“, 
kuris tą patį reiškia, ką ir L. 
M. P. S. programas, bet tur
būt P. K. neskaitė mųsų pro- 
gramo, tik skaitė augių mo
terų. Taigi jei neskaitė, tai 
aš patariu perskaityt, tada 
P. K. supras, kad tą patį rei
škia ir lietuvių moterų pro
gramas.

kių tautų. Teip-gi ir lietuvių 
randasi gal apie šimtą, ar 
daugiau. Bet lietuvaičių tik 3 
buvo pereitą bertainį. Moks- 
lainė yra atsakanti dėl visų, 
kurie tik nori mokiuties, ar 
daugiau, ar mažiau, ar tokią 
ar kitokią šaką mokslo. 
Čia galima mo
kintis ko tik nori. Prekes mo
kslo teipos gi yra prieina
mos dėl visų darbininkų. Mo
kslas, arba mokestis už moki-

jau dolerį už sugaištį, rody 
damas jų kuponą, jog dykai 
turi gydyt. Sako man: „Duok 
[tenkis dolerius!”. Tuomet 
paklausiau: ,,Jeigu už apžiū
rėjimą [>enki doleriai, tai kirk 
uz gydymą viso mėnesio?'’... 
Tuojaus padaręs rok ūmią sa
ko: ,.su virš 67 dol.” čia jau
pasibaigė ir mandagumas 
tarp mus, jau uebesako rusiš
kai ,,vy”, bet „ty”. Pradėjo
me barties. Aš rodau jų ku
poną, ant kurio jie apsiima tinimą, prekiuoja per metus 
gydyti už dyką.
„kišk į aną galą, 
akyse nerodyk!” Padėjau $3, 
kuriuos profesorius numetė 
žemėn, o gydytojas sako: 
„duok 10 dol., [nesduodant 3 
jis pamatė, kad yra pas ma
ne daugiau] vis tiek iš čia ne 
išeisi ir tylėk, nes [>er ausį 
gausi. Pasišaukė pasiuntinį 
manę gązdydami, liepė neva 
policmaną [*ašaukti. „Užmo
kėsi — sako — ir 20 dol. ir 
kalėjime parą sėdėsi už tai, 
kad ilgai profesorių gaišini, 
čia tau ne privatiškas gydy- jonieriaus sūnūs, bet 
bijąs, čia specijalistas!” Ant 
galo apsvarstęs, kad kas blo
go neišeitų, nes aš vienas, o 
jie du, daviau 5 dol. reika
laudamas vaistų dėl apetito 
ant sąvaitės, o iie parašė man 
receptą į vaistinyčią. Aš ne- 
sulygau, nes vaistinyčiOj būt 
reikėję daugiau, negu 6 dol. 
užmokėt. Nulėmiau laukti 
poliemono. Kas bus. tas bus, 
mislinu sau laikydamas „Ke 
leivį”, kur jų kuponas skam
ba: ,. Free montli eoupon.This 
coupou eutitles the bearer to 
one month’s treatment, inclu- 
ding all necessary medecine, 
doringa course.FREE.if pre- 
sented to the Boston Clinic 
Physicians, 175 Tremont st.. 
on or before August 31-st., 
any day.’’ Ne sulaukęs polic- 
mano, užmokėjau 5 dol. ir 
išėjau.

Tai matot, tautiečiai, 
kaip uždyka gydo. Už apžiū
rėjimą 5 doleriai, o už mėne
sį reikalavo 67 dol. Neverta 
niekados eiti vienam, nes ten 
žmonių nėra, o jie apseina su 
žmogum šiurkščiai Gydyto- 
tojas (žydukas) rusiškai te 
moka su lietuviais šnekėt ir 
labai upartas. Nesakau, kokie 
jie gydytojai kitiems,bet man 
sveikam ligą norėjo įkalbėt ir 
ant lovos paguldyt: ir matyt 
sukčiai yra. Žada dykai, o 
kad žmogų sulaukia: teip 
prigązdina, kad kitas manys, 
jog jau grabas arti ir gata
vas atiduoti savo visą turtą, 
bile gyvam išlikti.

I. Wareitis.
Red. prierašas. Rodos 

laikas jau būtų susiprasti ir 
neklausyti apgavingų apskel
bimų: argi nėra lietuviškųda- 
ktarų, kurie nesigiria [>er lai
kraščius stebuklingais ir dy
kais gydymais, todėl, kad ne
nori meluot ir prigaudinėti 
savo žmones? Juk ir So. Bos
tone turime savo daktarą F.

1-moji kuopa savo susi
rinkime 28 Liepos vienbalsiai 
protestuoja prieš Žagaro 
straipsnį „Kas kelia vaidus 
organizacijose”, tilpusi „V- 
L.’’ No. 29. Parašymui pro
testo išrinko 3 draugus ir da
vė jiems instrukciją, kokioj 
formoj protestuoti, koaiškiau- 
siai nurodant pačiu vaidų kė
liklis. Taigi 1-moji kuopa 
protestuoja:

1) kad Žagaras neteisi li
gai vadinasi I-moa kuopos 
nariu ir nebuvo įgaliotas tos 
kuopos vardo rašyti;

2) kad vadina save ,,di- 
džinmiečiais”, nes visur aut 
susirinkimų buvo jų daug 
mažiau: vienam susirinkime 
7 prieš 19, kitam 11 prieš 16. 
Po rezoliucija, ką patalpinta 
„V.L.” pasiiašę ue 20, bet 18: 
iš tų IS nė vienas nebuvo [»il 
nai užsimokėjęs ir didesnė jų 
dalis visai ant susirinkimų 
nesilankė ir kuopos reikalu 
nesvarstė; dabar 11 atsisakė 
visai iš kuopos ir sykiu iš Są
jungos, o iš likusių 7 tiktai 
vienas užsimokėjęs už geg. m. 
o kiti visi skolingi nuo 4 iki 
6 mėn. Iš to matyt, kad netei
singai vadinasi didžiuma.

Kuopą perskėlė Berno
tas su Žagaru:

1) įnešdami aut susirin
kimo, kad būtų iš kuopos iž
do užmokėta už atsišaukimus, 
išleistus „Bernoto frakcijos”, 
nes kaip vienas, teip ir kitas 
žinojo, kad nėra kitos prie
žasties persiskirti, kaip tik už 
tuos atsišaukimus: aiškiai ži
nojo, kad už tuos atsišauki
mus negalima mokėti, ir pats 
Žagaras išsitarė, kad ir jis, 
būdamas tokiam padėjime, 
kaip „red. kuopa”, nemoktų: 
už juos negalima mokėti dėl 
šių priežaščių:

a) jie išleisti su tikslu 
pakelti vaidus Sąjungoje; 
rimtam dalykų apsvarstymui 
būt buvus vieta „Kovoje". 
Teisinimasis, kad „Kova" jų 
raštų netalpino—neteisingas, 
nes.kiek mums žinoma. į „Ko
vą” su jokiais raštais visai 
nesikreipė;

b) jokiu budu negalima 
mokėti už šmeižimus ir išmis
tus žemiau kritikos; juk juos 
nupeikė ir Lit. Kom. ir susi
važiavimas pripažino už to
kius bianrius, kad neverta 
atkreipti atydos;

c) išniekinta organas „Ko
va’’ ir jos red. visokiais ko 
liojančiuis žodžiais;

d) išleisti be pritarimo 
didesnės pusės kuopos.

2) Žagaras kėlė triukšmą 
susirinkime, nes 
mas pirmsėdžio 
pertraukdamas 
draugus, šaukė:

1 man 5 dol.’’ ,,ką 
kit, bet man reikia 5 dol.” 
,,o kaip su mano 5 dol?’’ 
(Mat jis buvo pridėjęs 5 dol. 
prie išleidimo atsišaukimų). 
Kada pirmsėdis užsispyrė, 
kad jis nepertrauktų kalban
čius, Žagaras atsakė: „Ne
klausysiu, jei norit išmeskit 
mane!”

3) Žagaras, Bernotas ir 
kiti 5 jų pasekėjai, po nubal- 
savimo persiskirti, renkant 
komitetą, parodė savo „inte
ligentiškumą” ir „draugišku
mą’’, nes balsavo rašydami 
ant kortelių: asilas, durnius, 
velnias, pilnos kelinės ir t. t. 
Tokių balsų visados buvo 7.

4; Žagaras pats prisipažį
sta, kad jis su Bernotu yra 
vaidų kėlikai, nes apgai
lestauja, kad negalėjo sykiui 
su Bernotu pribūt ant susi- 
rinkimo, kur Bernotas gavo, 
anot Žagaro, „inteligentiš- | 
kai’, į užpakalį įspirti, nors i 
pukiai abudu žinojo,kad kuo- apsiautę,

* *

t

vuliai.ne pakkščiai,— žodžiu, 
jokia gyvybė, 
žemė būtų tiktai kapas.

— Na tai pasakyk man, 
kokiu budu ir iš kur tas oras 
atsiranda, ir ar jis gali 
nors išnykti?

— Orą, reikalingą 
gyvybei, padaro saulės
dūliai, tėve. Po itekme saules 
šilumos vanduo persikeičia 
į garus, iš kurių pasidaro di
deli debesiai ir apsiaučia mu
su žeme. Debesiai vietomis 
užkloja žemę savo šešėliais ir 
tenai saulės spinduliai negali 
atmosferos teip įkaitinti, kaip 
kitose vietose, kur dangus 
yra skaistus. Tokiu budu vie
nur atmosfera pasidaro šiltes
nė o kitur šaltesnė 
ir uuo to įvyksta oro judė
jimas, kurį męs vadinam vė
ju. Vėjas visuomet atneša 
gryną ir šviežią orą, reikylin- 
gą mus kvėpavimui. Apart 
to prie gyvenimo būtinai rei
kalinga ir šviesa, be jos ly
giai kaip ir be oro niekas gy
venti negalėtų.

— Bet nuo to juk negali 
įvykti svieto pabaiga.... Jei
gu dievas sutvėrė saulę dėl 
šviesos ir palaikymo gyvybės, 
tai ji turės per amžių amžius 
šviesti.

— Saulė, tėve, yra toks 
pats kūnas, kaip ir žemė, tik 
daug didesnė; nors žemė daug 
vėliau susitvėrė, negu saulė 
ir buvo toks pats ugninis ka
muotis, bet kaipo daug maže
snis, seniai jau ataušo ir su
kietėjo, tik pačiam viduryj 
tebėra da skysta ugninė ma- 
sa, kuri dažnai padaro žemės 
drebėjimus ir vulkanų išsiver
žimus. Teip pat kaip žemė, 
ataušo jau ir kiti kūnai, kaip 
va: mėnulis, merkuris, venus, 
marsas, uranas ir t.t. Ir jei
gu tie visi ataušo, tai ateis 
laikas, kad ir saulė atauš ir 
mums nė šviesos, nė šilumos 
jau nebesiųs daugiau.

— Tai geriau nelaukti 
pakol tas įvyks, o pirm iaiko 
važiuoti Lietuvon ir atsigul
ti į tą žemę, kur mus tėvai 
guli.... Man baisu, kad čia 
su airyšiais neprisieitų pražū
ti.

— Ne bijok, tėve, dar tū
kstančiai šimtmečių praeis, 
pakol saulė galės užgesti; ir 
staiga tas negalės atsitikti, 
bet povaliai pradės temti, ir 
oras pradės eiti vėsyn, aug
menys pradės nykti ir tik 
daugeliui metų teip praslin
kus viskas nuskęs tamsybėse, 
o žemė apsidengs amžinais le
dynais. Tuomet tik viskam 
bus galas.

— Ir jokios vilties nėra, 
kad kokiu nors budu tas ga
lėtų neįvykti?

— O gali būt, kad saulė 
susitiks kada nors su kokiu 
panašiu dangišku kunu ir 
smarkiai susitrenkus padi
dins savo temperatūrą ir su 
nauja energija vėl žibės per 
amžių-amžius. Vienok tas 
abejotina, nes erdvė, kurioj 
lekioja dangiški kūnai yra be 
rubežių ir atstumas tarp tų 
kūnų teip didelis, kad aklas 
išovęs iš muškieto į orą grei
čiau gali pataikyti į skriejan- 
paukštį, negu saulė gali susi
tikti su kitu panašiu kunu.

— Na, tai aš jau nebijo
siu dabar svieto pabaigos.

Tautiečiai, v&ktuokitės. 
kad ir jums teip nebūtų!

—Džiaugiuos. Maike. kad 
ir vėl mudu susitikom. Šią
dien aš jau bandysiu tau nu
rodyt, kokiu budu svietas ga
li išnykti.

— Na, nurodyk, nuro
dyk, tėve: man tas labai aky
va.

— Pagal mano nuomo
nę,vaike,svieto pabaiga įvyks 
tuomet, kada moteris iškovos 
sau lygias teises su vyrais.— 
Jos tuomet atsisakys vaikus 
g-gi.... atsisakys vaikus au
klei—norės būti lygios su vy
rais: ir tokiu budu svietas tu
rės išnykti.

— Aš teip ir maniau, 
kad tu ką nors negirdėto pa
sakysi. Pereitą sykį aš tau 
nurodžiau vieną priežastį, dėl 
kurios gali Įvykti svieto pa
baiga, o šiądien nurodysiu ki
tą. Idant lengviau tu galėtum 
suprasti, aš tau, tėve, duosiu 
keletą paaiškinimų pirma, o 
jei tau kas nors nebus gerai 
suprantama, tai klausk.

— Apie tai nesirūpink, 
Maike: kad ir nenorėtum, ir 
tai aš klausinėsiu.

— Ar tu, tėve, žinai, kas 
yra reikalingiausias palaiky
mui žmogaus gyvasties?

— Kiekvienas durnius 
gali žinoti, kad be valgio 
žmogus n-gali gyventi: taigi 
valgis yra reikalingiausias.

— O kaip senei tu šią
dien valgiai, tėve?

— Šiądien aš dar nieko 
neesu valgęs, tik vakar vaka
re išgėriau stiklą alaus ir ga
vau kokį tuziną kliamsų su- 
valgyt.

— Tokiu budu jau nuo 
vakar tu. tėve, gyveni be val
gio. Bet kaip ilgai tu galėtum 
gyventi be oro, jei tau užri
štų burną ir nosį? Pabandyk!

— Penkh} minučių ne
gi lėčiau išlaikyt l>e kvėpavi
mo.

— Na. matai, tėve, tu sa- 
k •>, kad valgis yra reikalin
giausias, o čia išeina, kad o- 
ras reikalingesnis negu mai
stas palaikymui gyvasties.

— Tavo teisybė, Maike.
— Be oro, t e-ve, netik 

žmogus negali g;
nė ugnis negali degti, n3tau- 
gmenys negali augti, ue®-i

Į

Skaitydamas „Kelevi” 
No 31, radau šeip: ..Dykai gy
dysim visą mėnesi.’’ Aš tre- 
čioj šio mėnesio dienoj, iš ry
to pasiėmęs $10, nes perjau- 
timas širdžiai šnekėjo, kad už 
dyką viskas neapseis. nuėjau. 

Atėjus man į paskirtą po 
antrašu Bostono Kliniką. 175 
Tremont st, suites 6, 7 and S, 
maniau kad ten žmonių pil
na. bet tuo tarpu aš vienas 
papuoliau pas gydytoja su 
profesorium. Profesorius ne
moka kitaip šnekėt, kaip tik 
angliškai, o gydytojas rusiš
kai, kuris mane patikęs įlei
do į vidų ir liepė laukti ne- 
kurį laiką. Atėjus laikui, nie
ko neklausdami liepė nusirė-4 
dyt. Gydytojas pripažino, jog 
nė cento už šį mėnesį neim
siąs. nes valdžia mokant 1006 
dol. jiems už tai: ar jis gydy
siąs, ar ne, vis [pėdė] mokė- i 
stis bus; ir knygas parodė, 
kad jie ne bet kokie gydyto
jai,parodė žmonių išimtus du 
inkstu induose ir t. t.

Nusirėdžiau viršutinius 
rubus. Apžiūrėjęs — pečiais 
trauko, ir eimanuod.:mas sa
ko: „kaip tu ligšiolei išgyve-i 
nai?... Tave pats dievas čia 
atnešė. Tu protingas žmogus, 
kad tu dabar atėjai. Tu ilgiau 
nebegali laukt nesigydęs ir 
neturi išeit iš čia nesugydy- 
tas, nes tau neužilgo bus ga
las. Jei da nori pamatyt savo 
pačią ir vaikus Lietuvoj, tai 
gydykis, nes kitaip tu netru
kus gulėsi lovoj ir sirgsi 25 < 
ar 30 metų."Teip pečius trau
kydami mane pagązdino , ir 
aš pradėjau klausti: ,,kas-gi 
man yra, kas yra?” „Ar tu j 
nejauti, kad pas tave nieko 
viduj nėra: viskas sugedę, su
puvę, plaučiai, jakuos, ink
stai; atsiradę bakterijos, kir- 
mėlaičiai baigia ėsti viską ir 
reikia tuojaus vieną inkstą 
išmesti: gyvena žmonės ir su 
vienu inkstu.” Teip prisakę, 
tempia mane į ligonbutį dėl ! 
išėmimo inksto. Tada aš pa
klausiau: „Tai kaip bus [>as- 
kui? aš dabar jaučiuosi svei
ku ir niekur man nesopa, at
lieku sunkiausius darbus, o 
kaip išimsit inkstą, ar aš dir
bsiu. ar gulėsiu?’’, 
įgulėsi< Tariau: 
per gydytojai esat, kad svei-jlinoge medžiuose, 
kam ligą įkaltiat ir guldot į 
lovą?’’ Numečiau jų tą skar
malą, kuriuomi mane buvo 

apsirėdžiau savo 
yveiiti, bet Saliamonas, tik ne teip iš- pa persiskyrė vien tiktai dėl- drabužiais ir bumbėdamas 

mintingai! — atsakė vaiki- to, kad išvengti vaidų ir jo- ant anų mėginau laimingai 
kių vaidų kėlikų nutarta ne- ištrukti. Bet kas tau! Pade-i

I

neklausyda- 
ir nuolatos' 

kalbančius 
„Atiduokit 
norit dary-

i

I

Geras atsakimas.
Vienas vaikinas kasdien 

ilgas valandas skambindavo 
ant arfos. Nusibodo tas klau
syt jo kaimynui ir tas kartą 
atėjęs į vaikino kambarį sa
ko:

— Tamista skambini kaip 
Dovydas-Karalius, tik ne 
teip gražiai___

— O tamista kalbi, kaip

nas.

i

Atsakė:1 
„Tai kas

o jie sako: ISO.00. Valgis už vieną ber- 
o mums ir tainį metų prekiuoja nuo $14 

iki $22. Kambarys teipgi 
ant sąvaitės nuo 35 cnt. iki 
$1.00. Teipgi čia galima gaut 
darbas valgstubėse ir kitose 
vietose. Galima užsidirbti be
simokinant už valgį ir už 
kambarį. Taigi, kurie nori 
mokintis o neturi daug pini
gų, tai šičionai yra gana gera 
vieta dėl tų.

čia mokinasi beveik vie- 
vui darbininkai, Čia nerasi ne 

vieną, kurs būtu kokio mili-’ 
visi 

prasti darpininkai. Užsidirbę 
keletą dolerių atvažiavę pasi
mokina ir vėl grįžta prie dar
bo, arba pabaigę kokią nors 
šaką mokslo prade*ia kitokį 
gyvenimą.

Draugės ir draugai, ku
rie turite nors 
štele įuoksl», 
norite įgyti, neatidėkite 
tolesnio laiko, nes laikas 
bai greit bėga. Bet jeigu 
liukybės daleidžia, viską 
metę griebkitės už 
Neatsilikime nuo kitų tautų 
ir męs, lietuviai! Kirk galėda
mi žeukim ir męs pirmyn.

Dabar yra geras laikas 
pra<lėti mokslą šičionai. nes 
prasidės pradžia metų mok
slo nuo Rugsėjo 8, 1908 metų. 
Tai visscks prasideda mok
slas nuo pradžios metų.

Kurie norėtumėte pū
čiau žinoti apie Valparaiso 
mokslainę, rašykite laišką 
idėdami krasos ženkleli atsa- 

i 
kimui, o tuo kart bus aprašy
ta plačiai apie viską.

Adresuokit šeip: 
F. J. YuŠka.

7 Stiles Hali, 
Valparaiso, Ind.

mažą kibirk- 
arba kurie da 

ant 
la 
ap- 
pa-

mokslo.

Lietuvaite.

Iš LIETUVOS.

„Moterų klausime'’

Po tokiu antgalviu 32 No 
Keleivio" patilpo straipsne

lis tūlos ponios Kazlauckie- 
nės. P. Kazlauckienė stengė
si parašyt apie atsibuvusias 
prakalbas 26 dieną Liepos 
New Havene, bet kaži-kodėl 
viską teip klaidingai aprašė. 
Tų prakalbų nerengė jokia 
jaunuomenė,tik kelios apšvie- 
stesnės draugės. P. Greivie- 
nė nekalbėjo apie moterų gy
venimą, tik apie reikalingu
mą joms apšvietus, skaitymą 
naudingų knygų ir laikraš 
čių, idant per tą pasikeltų 
mųsų moteris politiškai ir do 
riškai. Įgytų šiokį-tokĮ susi- 

Matulaiti, kuris visuo- pratimą kaslink moteriškų 
met sąžiniškiau su žmogum Pereig’b išauklėjimo dorų ir 
apsieina ir duoda geresnį pa
tarimą, negu kokie klinikų 
specijalistai-mašinistai. Nie-

* ?

Knygos verkia.
Viskas pas mus verkia: 

verkia žmogus, verkia dvasia 
verkia pats gyvenimas ir jo 
visi apsireiškimai. Verkia 
pas mus šviesa, o ypatingai 
mokslas ir knygos. Męs, verk
dami, patįs nematome ir ne
girdime, kaip verkia mųsų li- 
teratura-knygos. Iš pat pra
džios mųsų literatūros gyva
vimo kiekvienas lietuvis su 
noru stengiasi pažintį savo 
raštą, ir, be abejonės, visi 
prakilnesnieji tikėjosi, kad 
mokslas ir knygos sutiks mų
sų tėvynėje skardų atbalsį.

Per trumpą laiką nuo 1904 
m. pilna (? Red.) Lietuva pri
dygo knygynų; beveik kiek
viename miestelyj galima ras
ti nors menką knygynėlį. Tik 
nelaimė — daugumas mąsto 
sau, kad tai uždarbiui, gešef-

kad nereikia užmiršti,kad kas uuPeike New Haveno mote
rų, kad mažai susirinko, tik 
apgailestavo. Toliaus, kaip 
nurodė P. K., kad paraginus 
draugei Olytai, idant rašytu- 
si ar tvertų kukpą L. M. P. 

i S. A. nė viena nepristojo. 
Turbūt P. K. neužtėmijo, 
kad tuom sykiu trys pristojo, 
o kada draugė Olyta daugiau 
paaiškino, tai susitvėrė kuo
pa ne iš dviejų ypatų, bet iš 

16 draugių. Toliaus, kada kįlo 
klausimas iš publikos ar ne. 
galima būtų sutverti pašei pi.' 
nę draugystę, tai draugė Oly
ta neturėjo jokio piktumo, 
tik paaiškino, 
nauda iš to 
draugėms būtų, 
kad prie tokių 
pri guli vien tik

giriasi -tas meluoja.

Korespondencijos

Vai pa raišo. Ind.
Valparaiso miestelis yra ne

didelis. Dirbtuvių randasi 
tik apie dvi, ale nevet nė tų 

' negirdėt. Vieta yra puiki,nes 
visas miestukas paskendę ža- 

, ir tarpe 
dviejų ežerėlių. Labai link
sma yra gyventi čionai, o ypa
tingai vasaros laike. Tame 
miestelyje randasi nemaža 
mokslainė, kunoj mokinasi į 
kelis tūkstančius studentų. 
Tame skaitliuje randasi viso- j

I

protingų savo vaikelių ir 1.1, tui, o ne žmonių apšvietimui 
Draugė Olyta iš Brook- uždėti knygynai.

lyno, pradėdama kalbėti, ne

kad menka 
apšviestesnėms 

bet nesakė, 
draugysčių 
pijokai, j

Taip manydami, žmonės 
dažnai nepriduoda jokios ver
tės knygynui.

Bet kad tie žmonės susi
prastų, tat išgirstų, kai tos 
sukrautos an lentynų knygos 
verkiu... Nesijuokite, kad 
jos verkia! Nemanykite, kad 
popiero gabalas verkia. .. 
Ne!! Verkia mokslas, apšvie
timas. Knyga tai įrankis, 
kurs mus veda į geresnį irdo- 
resnį gyvenimą. Knyga mums 
nurodo mųsų klaidas,

t mųsų tamsumą...
O męs! męs lengvai sau žen
giame telyn, ir... mum ro
dos, kad einame pirmyn... 
knygos į mus nuo savo aug- 
štų lentynų žiūrėdamos, dū
sauja ir skursta, įos keikia 

j savo sutvertojus, kurie, jas
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gimdydami. užkeik? jų liki
mą gulėti i>er ištisus metus 
dulkėse.

Bet ar jie tikėjosi, tverda
mi knygas, kad atiduos jas į 
pirklio rankas. Ar tikėjosi 
tų kuygų autoriai, sutiksią 
mus su atšalusiomis širdimis 
ir jausmais! Niekados jie ne
būtų rašę, kad žinotų jog kuy 
goms lemta tik dulkes gerti ir 
kadvisuomenė vietoje skaityti 
sviestą ir muilą joms viniotų. 
Pažiūrėkime šiandien, koks 
kuygynų gyvenimas: visi jie 
skursta, ir nyksta Žinau ge
rą žmogų, kursai paaukavo 
didelius pinigus kuygynui; 
jis pralaikęs knygyną pusan
trų metų šiandien turi jį už
dengti, nes męs knygų ne 
perkame. Gėda mums, kad 
pasirodėme tokiais uesusipra 
tėliais, jog, rodos, antra die
na kaip gamtą išvidome.

J uozas Čerkesas.

Iš Muravjovo gadynes.

šovimas į kareivį. Naktį 
liepos 22 d. kokie-tai nepažį
sta m i žmouės prisiartino prie 
Troicko polko kazermių. Vie
nas jųjų šovė į stovintį ant 
sargybos kareivį, kulka at
šovė jam pirštą. Poto jie pa
bėgo; kareivis du kartu šovė 
į juos, bet nepataikė.

Užpuolimas ant mergai
čių. Liepos 20 d. Kaune 2 
chuliganu užpuolė naktį aut 
2 mergaičių, kurios grįžo iš 
cirko. Vieną jųjų spėjo pa
bėgti, kitą gi jie patraukė 
prie Nėrio kranto, išžagino ir 
apiplėšė. Vienas jųjų jau su
imtas.

ZlgOnįs. (čepenų valsč. 
Panev^ pav.) Birželio pabai
goje Zizonyse pas J. Galva
nauską apsilankė urėdninkas 
su sargybiniu. Klausinėjo 
visų namiškių, kur dabar 
esąs Ernestas Galvanauckas, 
politiškasis pabėgėlis. Nieko 
apie šį nesužinoję, paklausė 
tėvo apie priklausančią jam 
iš tevyškės turtų dalį. Tėvui 
gi paaiškinus, kad jo sūnus 
Ernestas, eidamas mokslus, 
jau atsiėmė visą savo dalį, 
surašę visą J. Galvanaucko 
šeimyną išsidangino.

Viešintos. (Ūkm. ap.). 
Sentikių peštynės su sargy
biniais. Čia yra bent keli so
džiai iš senesnių laikų apgy
vendinti rusų-sentikių. Su 
žmonėmis sentikiai nekaip

I

j

l

sugyvendavo: atsirasdavo iš! 
jų tokių, kurie miegdavo ar
klius vogti, ir todėl dažnai 
būdavo pykių Bet „laisvių 
metu” ir sentikiai atsimainė, Į- _ i
ir jie, turėjo savo „kalbėto
jų”. Atsimainė jie bent tiek, 
kad liko dideli vietinės vy
resnybės priešininkai. Pava
sarį beveik negyvai primušė j 
Viešintų slaptąjį agentą (šni
pą). Dėlto atsitikimo buvo 
suimta 12 žmonių, ir daugu 
mui teko po 8 mėn kalėjimo. 
Dabar jie įširdę ant sargybi- i 
nių, kurių daugiausia yra iš 
Orio gub. Sentikiai esą pasi
rengę juos gyvus „išėsti!” 
Tuo tarpu jie tik prašymus 
visur leizdžią: isprauninkui 
gubernatoriui ir ministeriui. 
Kalbina ir lietuvius skųsti 
sargybinius.

Iš „v.ž.”

PIKNIKAS!
Latvių darbininkų draugi 

ja rengiaant LaborDay pui
kų pikniką; bus šokiai, šau
dymai, lenktynės, lekiojantis 
pačtas ir daug, daug kitokių į 
l*asilinksminimų. Atsibus E j 
Dedgem, Oakdale Grove. Pra-1 
sidės nuo 10 valandos iš ryto! 
ir trauksis iki vėlam vakarui. ■ 
Įžanga 35 c. visiems. Važiuo 
jant nuo Dndley st. Elevated 
reikia imti šitokius karus: 
,,Washington & Grove st.’' 
arba „Needliem”, teipgi gali- j 
ma nuvažiuoti su „Dedliam”ir 
,,East \Valpole”; išlipti rei
kia ant Grove st., nuo tenai 
reikia imti „Oakdale” karą ir 
išlipti ant Boidon sq., nuo 
kur pikniko vieta netolu (g$ ,

(Tąsa.)
.......Buk išmitęs vyskupo Giedraičio palie
pimą: Casu tamen niachinetiouis quavismodo 
in eitam Suae Imperatoriai Majatatis [atsi
tikime kokio nors užmanymo uužudyti jo
jo ciesorišką didybę]. Iš prisakymo vysku
po Giedraičio tokiam atsitikime paprasti 
kunigai negalėjo išrišti iš tokio nusidėjimo. 
Anot Petkevyčiaus tikras kunigas net turė
jo tiesą ir pareigą danešti apie tai paslap- 
tai policijai. „Bet dabartinis vyskupas Va- 
laučauskas,—skundžiasi tasai popas,— ro
dos, visai kitaip daro”....

..Valdžia permainė lietuviškose knygo
se lenkiškai-lotymškas litaras aut geriaus 
tinkančių maskoliškų ir atspaudino jau ne
kurtas knygas, kurios buvo pristatytos vy
skupui Valančauskui peržiūrėti. Sits-gi ne
kęsdamas maskoliškų litarų daro visokias 
priekalbes, išranda nebūtas klaidas, kabi
nasi prie visokių menkniekių ir vilkina iš- 
siplatiuinimą tų knygų. Iš šalies-gi duoda
si girdėti, kad vyskupas Valančauskas va
dina įvedimą maskol’škų litarų į lietuviš
kas knygas vertimu į pravoslaviją” ...

„Beveik nuo pirmos dienos, užsėdęs 
aut sosto žemaičių vyskupystės, Valančau
skas kiek įmanydamas rūpinosi prilaikyti 
ir padauginti žemaitiškas knygas, kaip 
dvasiškas, teip ir svietiškas, kad sutvirtin
ti katalikystę ir tautystę šalies; patsai nau
jas knygas rašė, senas perspaudiuėjo, ga
besnius kunigus, galinčius rašyti kuygas, 
pas save kvietė, patsai užduodamas temas, 
kokias knygas turi rašyti.... Teipos- gi 
jisai visokias brostvas ir draugystes bei mi
sijas darė. ”

Ant pabaigos popas Petkevyčius, ap
rašęs žmonių susirinkimus per šventes pas 
Aušros Vartus Vilniuje, Kalvarijoje Vil
niaus ir Žemaičių, Šidlavoje, nurodo val
džiai, kad tai yra didžiausi šaltiniai, kurte 
prilaiko katalikystę ir prieš valdžią einan
čią dvasią, ir rodija tas visas vietas nuo ka
talikų atimti, įtaisyti tenai cerkves, žmones 
aplinkinių iš tų vietų iškelti, apgyvendin
ti jas maskoliais-vravoslavais... tada, gir
di, šalis tikrai nurims. Kunigus-gi suly
ginti su ūkininkais, uždėti ant jų pagalvę, 
algas nuo jų atimti....... Tada, girdi, bus
aplaužyti ir kunigams ragai ir ne teip la
bai skverbsią lietuviai Į kunigus.... Bet 
vysk. Valančauskas jokiu budu nedaleisiąs 
išpildyti tokius užmanymus. Reikėsią jį 
mandagiu budu prašalinti, parodijus jam. 
kaipo senam, silpnam, ligūstam žmogui, 
persikelti ant apsigyvenimo į Pietinę Ru
siją. Tuo gi tarpu, pavesti valdymą vysku
pystės garbingam seniui, atsidavusiam val
džiai, pralotui Kassakovskiui. bet tik ne 
vyskupui Beresuevyčiui, idant da blogiaus 
neišeitų.

Tiek iš to danešimo popo Petkevyčiaus 
rašyto spalių mėn. 1S66 m.

1865 m., prisakius general-gubenato- 
riui, buvo įtaisyta komisija peržiūrėjimui 
rusiškų ir žemaitiškų valdžios uždraustų 
knygų. Ta komisija, prie kurios prigulėjo 
ir anas popas Petkevyčius, persitikrino, 
kad žemaitiškos knygos daugiausiai esan
čios perimtos priešinga Rosi jai dvasia dva
siškose knygose aiškiai matyt dvasia atsis
kyrimo Lietuvos nuo Rusijos ir susivieni
jimo su lenkija, nekalbant jau apie kur
stymą prieš pravoslavišką tikėjimą. Ypač 
paskutinių 80 metų visos žemaitiškos kny
gos sistematiškai užsiimančios revoliuciji- 
ne propoganda, vadovu kurios buvo vys
kupas Valančauskas, o pagelbininku jo 
knygų pardavikas Zavadskis ir buvęs Vii. 
niaus cenzūros komitetas, kuris praleidęs 
daugelį priešingų valdžiai žemaitiškų ir 
lietuviškų knygų. Ypač šilimai pildė savo 
pareigas cenzoriai: Krikolnikas, Vaškevy- 
čiu8 ir Muchinas, kuriuos visus ta komisija 
rodija ant tarnystes nebelaikyti, nes jie la
biausiai kalti esą praplatinime užgintų že
maitiškų ir lenkiškų knygų.

Ta komisija besidarbuodama ant galo 
pagalios štai ką išrado:

1. reikalinga esą įtaisyti atskirą cenzo
rių žemaitiškų knygų, kuris turi būt pra- 
voslavas-kunigas; 2. reikalinga visiškai už
drausti pargabenimą kokių nors žemaitiš
kų knygų iš užrubežio; 3. visos lietuviškos 
knygos, nežiūrint ant to, kur jos butų iš
leidžiamos Rusijoj, būtinai turi pereit per 
Vilniaus cenzoriaus raukas.

Apie lenkiškas knygas komisija išsita- 
tė tarp kit ko, kad reikalinga esą visam 
Siaur-vakariniame Krašte išnaikinti spau
stuvėse lenkiškas šriftas, nes spausdinimas 
lenkiškų knygų ten buvo uždraustas.—Tai 
vis ir išpildė general gubernatorius fon — 
Kanfmanas 1866 m.

Verta da aprašyti vyriškas pasielgi
mas kai-kurių Vilniaus kunigų.

10 lapkričio 1860 m. pralotas Žilinskas 
administratorius Vilniaus Vyskupystės, 
„turėjo laimę” stoti prieš veidą Viešpaties 
Ciecoriaus, kuriam jisai išreiškė tikrus pa- 
doniškus jausmus kunigijos Vilniaus vys
kupystės. Sugrįžęs į Vilnių pralotas Žilin
skas kalbą kalbėjo, kurioj aiškiai pasakė: 
„Aš— tikras katalikas ir kartu — karštas 
maskolius-patrijotas. kuris viską paaukau
tų už tevyškęir už ciecorių.”

Tą patį jis rašė į savo vyskupystės ku- 
kunigus.

Kai-kurie kunigai atsiliepė per laiškus 
ant tokio credo savo valdytojaus ir rašė, 
kad ir jie esą visi atsidavę savo ciecoriui ir 
savo tėvynei-Maskolijai. Iš Kauno ir Gar
dino gubernijų tokių laiškų neatėjo. Keli 
ir iš Vilniškių kunigų nepasirašė ant tų 
laiškų; jie visai kitoniškai pasielgė.

Štai kun. Narkevyčius, mokintojas ti
kėjimo dalykų I Viluiaus gimnazijos, ap
dovanotas 1869 m. kryžium ant krutinės, 
stačiai atsisakė išdalinti mokintiniams 
evangelijas maskoliškai atspauzdintas.nors 
direktorius ant rašto buvo davęs jam palie
pimą tą padaryti. Mokintojas tikėjimo da
lykų II gimnazijos kun. Žebrauskas taipo
gi nuėjo pėdomis savo draugo Narkevy- 
čiaus. Abudu, žinoma, tuojaus buvo atsta
tyti nuo tarnystes.

Bet geriausiai pasielgė kun. Petravy- 
čius, Vilniaus džiakouas ir kartu mokinto
jas tikėjimo dalykų Vilniaus mergaičių 
gimnazijoj; žmogus jau 62 metų, iš pažiū
ros visai lėtas, laikomas valdžios už tikrai 
„blagonadežuą”, turįs medalį už apmalšini
mą lenkmečio ir kryžių aut krutinęs. Ir 
štai šitas . .blagonadiožnasis” Vilniaus džia 
konas nepasirašė ant tu laiškų. Už tai tapo 
jisai perkeltas į kitą džiakonystę. Reikėjo 
jam keltis iš senosios vietos. Kun. Petravy- 
čius išsipardavęs viską, atsiėmęs 14 d. ko
vo algą iš mergaičių gimnazijos, 25 d. to 
mėnesio bažnyčioj šv. Rapolo laikė pasku 
tini kartą mišias. Žmonių buvo susirinkę 
daugybė. Viskas ėjo kaip visuomet. Bet 
štai pasirodo ant sakyklos kun. Petravy- 
čius, rankose turi kas-žin kokią knygutę; 
visi laukia, kas čia bus. Pasirodo, kad ta 
knyga, tai trebnikas maskoliškai 'parašy
tas. Iškėlęs ją į viršų, kun. Petrą vyčius 
apgarsino visiems ją per eretikišką ir čio
nai prie visų akių sudegino ant dviejų vaš
kinių žvakių. Pasakoja, kad kun. [Petrą vy
čius da apsakė ant to paties pamokslo, kad 
visus atsiųstus jam valdžios tokius trebui- 
kus jau sudeginęs ir kad pralotai Žilinskas, 
Tupalskis, ir Nemekša (kurie labiausiai 
darbavosi prie statymo minėtų laiškų) Po
piežiaus prakeikti.

Paskui kun. Petrą vyčius nulipo nuo 
sakyklos ir atsigulė križium pieš altorių ir 
teip ilgą laiką gulėjo. Žmonės nėjo iš baž
nyčios, laukdami, kad policija suims kuni
gą. Gal ir patsai kunigas laukė ir norėjo 
tokio atsitikimo. Bet policija į bažnyčią 
nėjo ir tik kunigui nuėjus į savo gyveni
mą pasirodė ir jį suėmė. Pasakoja, kad na
muos pas jį rado gromatą į Vilniaus džia- 
konystės kunigus, kurioj jisai atsisveikin
damas rašąs neišpasakytus daiktus ant val
džios.

Prisakius generalgubernatoriui, 27 
kovo kun. Petravyčius tapo nusiųstas su 
žandarais į Archangelsko guberniją bene į 
Dolos miestą: ten atiduotas aštriai polici
jos priežiūrai.

Da yra labai žinotini kai-kurie bandy
mai maskolių valdžios versti lietuvius prie 
maskolystės ir pravoslavijos.

Ant 29 pusi, autorine šios knygos Kar- 
nilovas džiaugiasi, kad nekurie mokintini 
niai [katalikai Į pradedamųjų mokyklų, 
neapsileizdami savo draugais pravoslavais 
gieda pravoslaviškas giesmes cerkvėse ant 
„klirosų”. Ant 74 misi, tas pats Kornilo- 
vas praneša ministeriui, kad kąreivių vir
šininkas Trakų pav. pulkauninkas Toma 
čiovas 4 dieną Velykų IS65 m. Įierstatė 
general gubernatoriui apie 80 geresniųjų 
mokintiniu kaimomokvklu; vaikai buvo 
visi maskoliškai aprėdyti [raudonais marš
kiniais. maskoliskais pabnteria s].... Nuo 
general-gubernatoriaus atvedė vaikus pas 
kuratorių t. y. pas patį Kornilovą ir jisai 
išdalinęs jiems, buk su leidiniu tėvų, pra
voslaviškus abrozėlius, kryželius ir evange
lijų knygeles (žinoma maskoliškas).

Ant 286 psl. patilpo kalba generl-gu- 
bernatoriausfou-Kaufroano kalbėta ūkinin
kams Vilkmergės pavieto; čia atvirai gene- 
ral-gubernatorius pasakė: „mokinkite vai
kus kalbėt maskoliškai; maskolių padonui 
gėda nekalbėt maskoliškai”.

Atsiranda da ir tarp lietuvių toki len
gvatikiai (nors kas kart rečiau), kurie pasi
tiki aut valdžios malonių’’ ir ant jos dory
bės irtesybės.

Tokios knygos tuo yra geros, kad jos 
gali atverti akis neregiams-lietuviams ir 
parodyti jiems maskolių valdžios darbus ir 
siekius. K. (Pabaiga.)

„Keleivio“ spaus
tuve

Atlieka visokius druk u i- 
škus darbus už prieinamiau
sias kainas.

Męs spauzdinam viską— 
pradedant nuo barčekio ir 
baigiant ant didžiausių kny- 
kų. Todėl, kam reikia aut ba
lių, aišeip kokių plakatų, vi
zitinių kortu, visokiu tikietų. 
užkvietimui ant vestuvių kor
čiukių. ant išleidimo kokio 
nors daikto aut išlaiuiėjimo 
tikietų. draugystėms konsti
tucijų etc., atsišauki! į „KE
LEIVIO“ redakciją per laiš
ką, o męs pasakysim, kiek jų 
sų darbas kaštuos ir padarę! 
nusiųsime jums į namus.

Jei nemokat patįs gerai 
parašyti, tai parašykit mums 
tik savo nuomonę, ko jums 
reikia, o męs sutaisysime k ne
dailiausiai ir atspauzdinsime 
kuopuikiaisiai, nes turim ge
ras mašinas ir išlavintus dar
bininkus, teip, kad męs kiek
vieną darbą padarom ir dai
liau ir daug pigiau, negu ki 
tos spaustuvės, kurios netu
ri naujausios sistemos maši
nų.

Apart to męs turime mil
žinišką sąkrovą knygų, ko
kios tik lietuviškoj kalboj 
raudasi. Turim įvairių įvai
riausių laiškams popierų pa
puoštų puikiomis kvietkomis 
ir gražiomis eilėmis ir daino
mis visokiose kalbose: lietu 
viškų, lenkiškų, vokiškų. Če
kiškų, rusiškų ir t. t.

Su reikalais nekuomet 
neatidėliokit ant kito karto, 
bet rašykit tuojau nepaisyda
mi ant tolumo, nes Amerikoj 
nėra skirtumo ar jus gyvenat 
nuo mųsų ant pusės mylios 
atstumo, ar ant 1,000 mylių, 
jųsų laiškas vistiek ateis. Tik 
ant laiškų niekados nelipy- 
kit už vieną centą ženklelio, 
vistiek ar konvertas butų at
viras ar ne. Pačtas tokių lai
škų nesiučia, bet reikalauja 
nuoadresato prisiun'.?movieno 
cento ardaugiau (ž’urint kiek 
trūksta) ant to pačto stoties, 
iš kur laiškas turi būt išsiųs- 
stas, kitaip jį siunčia į Wa 
sgiugtoną, o tenai meta į gur
bą.

Rašant su kokiais nors 
reikalais adresuokit šiteip: 

„Keleivis“
28 Broadwav,

So. Boston, Mass.

Reikalingi agentai.
Reikalingi platinimui „Ke

leivio" agentai visuose žemiau 
paduotuose miestuose. Agen
tu būti gali kiekvienas darbi
ninkas, kuris tik yra drąsus 
prie žmonių ir iškalbus: mo
kslo jokio nereikia, užtenka 

įmokėti tik rašyt.
Dėl platesnių žinių atsi 

šaukit į „Keleivio” redakciją.
Agentai reikalingi sekan

čiuose miestuose:
Waukegan, 111. 
VVorcester, Mass.

| Uuion City, C >nn.
St. Louis, Mo. 
Spring Valey, III. 
Shenandoah, Pa. 
Springfield, III. 
Rumford Fals, Me.
Rochester, N. Y; 
Providence, R. I. 
Pittsburg, Pa. 
Newark, N. Y.
New Haven, C >nn. 
Nevv York, N. Y. 
Nashua, N. H. 
Naugatuck, Conn.
M c Kees Rocks, Pa. 
Lovvell, Mass.
Lewiston, Me. 
I^awrence, Mass. 
Gardner, Mass.
Grand Rapids, Mielu 
Forest City, Pa 
E. St. Louis, III.
Detroit, Mieli. 
Collinsville, III.
Chicago. 111. 
Cleveland, Ohio. 
Bridgewater, Conn. 
ADSonia, Conn.
Brooklyn. N. Y. |

„RAISTAS" („The Jungie^)

Garsingoj: knyga, išėjo lietuviškoje kalboje, kuri 
parašyta vieno iš geriausiu Amerikos raštininku P. U. 
Sinclair’o, versta iš angliško originalo.

Raistas teip žingeidi ir visoj pasaulėj reikalauja
ma, kad jau išverta į 18-visokių kalbų. Mums tuom aky- 
vesnė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo išlipimo iš 
laivo ir vi.-ą gyvenimą Amerikoje kaip/.erkole—perstato.

l’erskaites Raistą. geriaus pažinsi Amerikos gyve
nimą, ne kaip daug metų čia gyvenęs.ir visų suktybių pa
slaptis: atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairių žingeidžių dalykui. Daug kytrumo yra toj kny
goj-

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

Kaistas didėlė knyga dabar prekiuoja tik 1 dol.
Siunčiant pinigus adrisuot:

J. NAUJOKAS.
Madison Sq. Sta- bo\ 1*9, Neū York City, N. Y.

Kas važiuoja Lietuvon!
laivakortes

$21.00
Šiądien atsidarė naujas kursas. Prekės nužemintos iki 21 dolerio i>or 

vandeni Kas mano važiuot i Lietuva, tai dabar geriausia proga. Sif- 
korlės figios, oras per vandeni Mižiuot laba: Skubinkit,
nes neužilgo prekes vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas sifkorčių visuomet kreipkitės i .KELEIVIO” 
redakciją pas:

A.
28 Broadvvav,

ZVINCILA,
So. Boston, Mass

MOTERIS IR MERGINOS’
Siuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
• 303 \V. 4-th st.

So. Boston, Mass.

Gera proga
Įgyti sau šeimynišką na

mą, pirmos kliasos padėjime 
ir susidedantį iš 9 ruimų. Są
lygos labai lengvos. Atsišali
kit:

Annie .1. \leany,
43 Sixth st-

South Boston.

Ant pardavimo.
Pigiai parsinuoda jau se

na lietuviška groserne, tau
kiai apgyventoji lietuviais vie
toj ir biz gerai išdirbtas. 
Prekės parsiduoda už grynus 
pinigus, ne ant kredito. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju

Lietuvou. Atsišaukite į „Ke
leivio“ redakciją. gę

Namas ant pardavi
mo.

Parsiduoda puikus namas 
aut 3 familijų labai pigiai. 
Ndrintiejie gali paimti ant 
išmokesčio už mažą"' (mokėji
mą. Atsišaukit į „Keleivio“ 
redakciją 28 Broadvvay So. 
Boston, Mass. [ęg]

Pajieškojiniai.
Pajieškau savo vyro Pran

ciškaus Vyturio. Vadinamo 
teipgi Kazlaucku: paeina iš 
Kauno gub. ir pavieto. Sta
kių para p., Ki bartų kaimo. 5 
metai kaip Amerikoje, gyve
no New Havene, Conn., išva-
žiavo iš namų sirgdamas 22 d 
pereito mėne-io. Jis yra 30 
metu amžiaus. 6 pėdų augš- 
ėio juodbruvas, juodais plau
kais. mažais ūseliais. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti ži
nią adresu:

Ona Vyturienė,
103 James St.. New Haven, 
t g Conn-

N r u ž gi ii <• y j a m i faktai.
Tai ne pačiu pasigyriinasi, kaip kiti daktarai apie save 

bubnija: vienok štai paties gydūrio rašyta žodžiai ir, tik rei
kia jais pasigerėti, ką rašo dekavojant The ( '< ILLINS NEW 
YORK MEDICAL INSTITUTUI, viešai už gerus vaistus 
ir pasišventimą b<-i rūpestingumą, labui nesveikųjų.

Originališkas laiškas:



Susirinkimas.
Bostono U kęsų Lietuvių 

Gedemyuo K Ii ubas laikys su
sirinkimą nedelioj 23 Rug
pjūčio (Augusto), 2 vai. po 
pietų, ant 164 ilaiiover st., 
Boston, Mass. Uzprašom kaip 
sąnarius teip ir kitus, kurie 
dar apie mus K ii ubą nežino.

Su guodoue i
prez. J. Burnett.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrytnus, alus, ėhu* 
visada švieži. vynai ir visoki liktoriai 
kogvriausi. Gėrymų* dėl voselijų, krik 
šlynu ar šeip Italių siunčiam į namus.

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

Puikiausias Lietuviškas *

SODAS SVEIKATOS
SALIUNAS
kartą pas mus atsilanUys.

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iŠ Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broad.ay '.r 259 b. St.,

Šou t h Bostou, Mass.

1SZPAR1M VIJUS
BERnTEIN OUTI.ET.

Mųsų sandelis drabužių turi būti iš-! 
parduotas. Ateikit |>as mus. o gausite 
labai pigiai moteriškas skrybėlės, si jo-j 
r.us. bnislolus. viskas pasiūta kuopui 
kiaušiai teipgi parduodam vyriškus' 
apredaius. Ners už žemiausias kainas, 
bet kartą turiu viską išparduoti. Greitai . 
pertaisom ir pritaikom kiekvienam. i 

307 Broadway So Boston, Mass. 
ketvirtos storas-nuo D Str

SERGANTIEMS ŽADI!
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius. varginti save liga ir leisti jei Įsisenėti, 
per tu tų daktarų neeumaninią ar neturėjimą gerų vai.-tų. j< i tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynai- ar lialzamais irk. ;. - ie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ai. ..o nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojau* krvi, ki- a.-.-ib .. ii ..r lai- -.<• aprašydamas savo ligą }>er 
The Collins New York Medical Institutą Į i>r- R. M ke. kame pasekmingiauaiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisvtiėįusias ii kaip VY'IĮ' teip MOTEI! ( ir VAIKI', kožnaa 
kae čion kreipiasi, dėkavoja už išgydiuių ir būną svk kasi; linksma-.

Daugumas stebkN’, klausd.tiiu* kokiu budu mi toki:» gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čiouai. nuo kurių kiti daktarai uekuri laiką gydę, 
raukas uuleisdaiui apleido.

AttaLvm^C Unovag. Tokiu k:‘d TbeCOLLINS NEB YORK MEDU AL INSTITUTAS
ziločlIYy 111C18 IClIgVrlS. u; |aįYi>in;i< gerhuisių diplomatu daktarų specijaiistų; visuslūrųapra- 

šyrnus su alyda ištiria specįjališkui. nuo lueiikiau-io iki ai blausiu ligos apsireiškimo bei jo* paiuato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam prilaikytus vaistus i-gy<bn:ui ligos Ir silpnybių: nes šitas insulinas u7laiko didžiausių 
Laboratorija vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis y ra pačiu daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Ižui išgydyme ilgu nė joks daktaras i:ė kilus institutas t.<: ali Ivglntis. per ka mokslinčiai ir pavudiuotą 

Collins N. Y. M. inst. SODU SVEIKATOS!
Kad ia to žydinčio s'nIiuv d* oiatei v u; ‘ v iioį.-t s» r r«i>« iu» sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybes 

padekavoniu, kurios ateina k a <iiei,H. i. duoJatno ei n k«*l s.

aau: mut.rl.go. ltfo. 
EŪkyniit ir .KrepUkVlmų 

•t.udajlm.. šoauoafc «<ii*rV:o 
w ir ojHirAl^iJo. Ugo». J*u 
ū*m»aikAl ee.lt* Ir viešai p* 
iek».’o^*avo pavaiul, artu,- 
•dama

Mr. FKA.NCIŠKA 
ŠtkL£NABXEN£, 

(moterį. Jono) 
gonte No Ž.B. 65, CereKO, Neb

*■
3*
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DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, oioelE krautuvė 
V | C | r M C Puikiausių armonikų, skripkų. klernetų, tnubų. koncertiuų ir 
" 1 0 1 t H □ daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegonų.

(Sy‘^0 Ivnviugų. visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksnnų ir paauk- 
I/MtkA suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumatų. pui- 
IrjIHIlU* kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (stnelbii i, 
___ kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams j>eče<ių, gramatikų 

/S_________ mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—»u konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai « 
už $1.00, 1000 už ifci.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės dideli N 3 naują K A T A l.OG Ą DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ai gvarantuoju, kad mano 
taioras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardu laikraščio, katrame matėt apgarsinime
K. VILK.EVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Ii

50,000±aDYKAIPX
paslaptines vyru lygos

Rusiška-Lenkiška-Lietu- 
viska

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass,
%

NAUJAS IŠKALIMAS
Su-lipriiiiiiiiii ir užlaikymui plauku

Tukstai.čiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų gaivos labai trumpame lai
ke. Vietoje senų atauga nauji. _ra
žus plauka Visokia informacija 
dykai. Artesnėms žluiums reikta ra 
syti įdedaa: kra os ženklelį.

J. M BRI NDZA CO .
Broadvvay A no. 8-th st.,

Brooklyu-Nevv York

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai pasitiks

ią nuimti, eik pas atsakanti 
f otog ralistą:

( ASS1LL0 STUDIJ A,
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausiu 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
buua artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt >au patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio

376 Broad\vay,
So. Boston, Mass

Al'GŠTAl GI ulkdAM l> aT.VKi:
Jeigu Kiti ja iz .š: >dyuią tu! juu mano prhlerydtė teipgi is»relka*l

putiėkuvonę a/ lugvdymą i!gue, kurią nuo niunka kaip bloginantį kuluą nu 
Kušė, i>er y uly augš to mokslo ir gerui nutaisytų v ule tų, koriuos man pri
siuntė ir pu^ul psjuu inim as »uvartojaa. Fr!e» tui netikėjuu, ka«i per navo 
išdykumą gliaudytą sveikatą gaiėč'au dar atgauti. Pirmiausia jauciuu»i dideli 
uiiullpnėjii tą. teipat vėii&u ir mano takotai buvo aavytiį, drauge ir visus \i- 
durtnla ur^&ni^ua2s buvo suiręs ir tik kaip lapus rtidenlje auvytęa, laukiau 
KuOa nukruti Bet kad įsakalčlnu ialkraštije apie-Ūpų p alinau gydy mą ir 
grynus valetus, tad atsišauk uu ir atsiuntė man v^iutua, kuriuo® su v artojau 
pagal pamokinimu®, aukau kaip kalną nukasė, teip nuo iuau<d ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėka j u už aanžinlšką ir gabų išgydymą Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gim<a, linkarnas ir uveikaa, o tai visiems broliam- 
lietuviams pranešu, iuant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ligos

FaaiHeku dėkingas ir visada garsinsiu J ųsų garbingą vantą, 
JONAS SMiRNAVICZlA,

1625 Front st., Bhiladelphia Pa

4

RODĄ

perdu tuetn. skaudėji
mu strėnų, krutinėję dieglių, 
f la čių bocikutm, a^aigl- 
• uolrskaudėj!tu»» trtdvoe, zva- 
n'jiuiv) ausi.-e ir abetao nuall- 
; nėjiiuo aut evelka’uc* | 13 
dienų pilnai išgydyta^. supa* 
dėkrvone ir pa\e-ikrlą prl- 
Miui ė pataiplnt j laikraštį.

’HN PAULI ts 
Payrtt* Co, orient, Ea.

*
Šitoje knygrje tlalpa daugelis paveikslų Ir tapati 

vra tiesiu mokslo šaltiniu senų ir Jaunų vyrų, kurie 
keučia lytiškus nusilpnėjimus, patrotyimų tjryšku- 

uio, nerviškas lygas, kraujo užuuodijimą.skilvio, inkstų, kepenių 
i r pūslės lyga*. Šita knyga jums išaiškins kaip nuo 
j ų galima i&dgydyti nauiieje greitai ir pasekmingai. 

Rašome pacieutams jų pačių kalboje. Rašyk luuiuc 

Lietuviškai.

Dp «aIaa «
is nuo 9 iki ta

22-5t Ii Avė.. kamb 500, Chira-o. III.

Melina antspauda garantuoja cigarus

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, neseaidmk, neatidehok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydjtas kaip ir kiti nuo:
kosulio, kataro, pLaučitį tieKCrtkuma, /'<>, trumpo ir sunkaa.t kvėpirintO., kepeny

ir inkstu (kalneys') hy<.>s, iluspepsijos, urriruaino, ruluna ligos, užkietijimo ir skaudėjimo ridu- 
'ritį, Storuose, tuity-Uiuose <r po krutinę. Haleim skamlėsjimo, ūžimo ir spiegimo ausgxe‘ kraujo 
nečystūmo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visa kūną, kaulą sananą ir nuo sutimnu>, geltligės. Nuo alsino nusilpnėjimo 
blogą sapną ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. rriepuolo, nerviškunm: nuo slaptą 
ligą,—kokio jos vardo ar skyriaus 'nebūtą.—š^uslės ligos, nemiegojimo, sunkumo <r skausmo 
kojose, rankose ir kitą visokią ligą vyrą kai p ir moti ru: skausmingą, -m rmgultaroką antdrapa- 

tiią ir baltąją, arba kurios tik ligos varginimui žmmiią užpuida.

^ęr^TTAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES<^^
Į VISĄ AMERIKĄ, CAMDĄ, EI KOKĄ, AZIJĄ. AFRIKĄ ir Al STRAUJĄ. 4X1 KOZXO BARE1KALAV1M0. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei I ga lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI RI TI IŠLYDY pas. TIK ATSIŠAI RU. adresuojant: 

The Collins New York Medical Institute <lnc> 
140 W. 34 st, (arti Broadvvay) New York.
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1. __

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės, Rei
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios ; 
mados krikštui parodų. Teipgi pa- ’ 
ledeme už pigiau ir ,-isus kitus ta
voms. kaip tai kuparus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass
_______________________

■
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LITI VISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA

71

7

257 Hanover Street 257

GERIAUSIAS •
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Issucd to Autbonty ot the Ci<ar Msacrs' tmemaUorui umon ot A>ner>cj

Union-made Cigars.3hiS Cfįtrfirt. lI* *-** coCined intKK boa Mm bya FKSlOiSS
x^ra«tūi tk MLKA MAT’tALand W(UAPt Ut W UttH. 1 «c <tl*A4 to UmmKmK lft« wodflA!t Wv>aęcftcau ’ėc- w U MMrdMg ta lM.
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Rūkydamas cigarus, dirbtus tikrai sanitarišku budu. busi visuomet svei
kas ir linksmas. Jei nori tokius cigarus lukyt. pirkdamas visuomet žiūrėk, 
kad ant dėžutes butų mėlinas ženklas.

O r. S. Andrzejewski

Vienatinis lenkiškas Dentista 
ufiao valandom:

N no 9 iki 12 ir nuo 2 iki 5 po piet

483 Shavvmut avė.

Boston, Mass

ElROPlŠKAS daktaras

JOSEPH LEWANDOWSKI,
Valandos. 11-1 A. M.: 6-s p. vi
4P Boyl ston St. Boston, Va-s.

| Warren Chšuubcrb 
Telephone, Back Bay 235(1. 

Gyvenimas: 8si.’> Massachusett-. avė.
Cainbridge, Mass. 

Valandos; S - 10 ryto.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELIS
NEW VOKE

Į

Musei didžiausia dirbtuvė ku- 
kardų, juostų, vėliavų, ka
rūnų ir t. t. Geriausia darbas 
ir pigiausios prekės.

THE BOSTON REGALIA CO. 
387 VVgshingfon St. Boston, Mass.-------------------------------------------------- j

GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą VVomaus Medical 

(ollege Baitiinore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gvdoles. 
ofisas randasi Sll W Broadvvay 
264 E st . kampas Bovon st.

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

li-

ir

ne

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pašaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiek orius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

BOSTON. MASS

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

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

Jurgis Bartas! us
248 TA. Broadvvay So. Boston, Mass.

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

Pasilieku gero velijančiu.

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass-

Ant pardavimo.
Parsiduoda namas už Š900 su 
visais rakandais: <> ruimai: že
mes yra 1430 ketvirtainiškų 
pėdų.l Savininkas apleidžia 
valstybę. Atsišaukit ant 
153 Bcnvn St.

So. Boston, Mass.IL

Lietuviszkas D-ras M. Ziseiman.
7 Paruienter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane i 
trepais į virš ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephoūe 1967—3 Richmond

James H. Criffin & Co.
— Geriausia saliunas — 
Klausk apie Tgofil Kordaševvski. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už. pi

giausią prekę.

115&I117 Dorchester avė. and 
1 &i1% Division st. So. Boston 

Telephone 21068 So. Boston

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Iiirlame 
puikiausius siutbs ir • 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražia drapana, 
męs galime ją įau 
tuoj padaryt.

Z.

j II

W. RAŽUKO, 7 Washignton ,St 
gu važiuojate į Lietuvą ula 
iš Lietuvos į Ameriką lai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikiu kotelį kurtine 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždvką. Tėmykil garai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WIXCAS RAŽUKAS

Dykai gydysim visa menesi.

INIIAUTORH M

Žemiaus atspausdintas kuponas duos jums tiesą gydy- 
ties j>er mėnesi ui dyką su gydolėms, jeigu ateisite iki 31 
Rugpjūčio.

Jeigu kas nenorėtų iš to kupono pasinaudot, gali jį atnešti iškirpę* kas ki
tas ir perstatyti Bostono Clinicos daktarams bile kokią diena; atnešėjas 
tais gydomas su visoms reikalingoms gydolėms už dyka.

Bet tas bus tik trum|>ą laiką. |>ako] Boston Clinic turės visus pacijentus, 
kurie galės būti prižiūrėti. Todėl paskui kuponai bus aprybuoti tiems, kurie 
ateis pirm 31 Rugpjūčio.

Is Operos *'j/ur eini&i

I.
J

Pagerintą X-RA Y mašiną suradimui ligų vartosim kiekvienam, kuris 
tik ateis ik: 31 Rugpjučio ir duosim visas gyduoles, už. ką nereikės mokėti 
nė cento

Budreckis.
BUDREl KI>.

222 Broadvvay So. Boston.

Z.

i
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® e s stiprioj’ Vie-jnybej, san-da-
‘t—

Seniai laukiamos KcvolilIfljOB Giesmės ?u gaidomis, prirengtos vyrų chorams ant 
dviejų, trijų ir keturių balsų, jau išėjo iš spaudos. Visi, lietuviški chorai ir pa vien i os 
ypatos tą knygą jau gali gauti kreipenties į ,,Keleivio” redakciją. Kaina tiktai 35c.

Menesio kuponas dykai.
šitas kuponas įgalitioja atneseją 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.

Išgydyti ligoniai:
C.,A>. E. LOVVNIE, 4 IVilford <1., YYesterly, R I

Cured of Asthma by the Inhalatorim.
Mis. 7OII N PETERS. Providence, R L

Cured of Consuption by Inhalatorim Trealment.
T-VSEl’H SYLVIA. 4 Blinnes Ct.. Taunlon. Mass.

Cured of Blindness by New Trealment.of Boston Clinic. 
KRANK B. MENIX>ZA. \Vaquoit. Mass.

Cured of Cancers by the Boston Clinic Specialists vvithout o|>eration 
UE'.LEN C. HACKETT. 270 Rhodes St.. Providence. R L

Cured of Caitarrh and Consumption after maus other physicians 
had faiied

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremont st. Suites 6 7 & 8
idos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėliotas nuo 10 iki 12 po pietų.

Lovvell office: 158 Marrimack St.
Ofisas ai idaras kasdiena nuo 9 rv t o iki 8 vakare.

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


