
„KELEIVIS“
GERIAUSIAS VISUOME

NIŠKAS LAIKRAŠTIS,

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
sniu*, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivi*' išei
na kas ketvergas, kaina 
metams $1.50. Adresuoki t 
teip:

A. 2.vinįfilasy
P. O. Bot StSS, 

Bo&ton, Afass.
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IŠ' RUSUOS.
Cholera

Peterburgas, 22 d. 
sėjo. — Azijatiškoji

|
džiais Afrikoj; apskundė teip
gi už pirkimą Brazilijoj indi- 
joniškų vaikų, iš kurių voke- 
čiai Afrikoj augina sau ver
gus. Vokečiai ginasi, kad tai 
neteisybė, bet prof. Fritsch 
pristato fanktus. Išgvidleni 
mas to klausimo bus perduo
tas parlamentui.

I
kių traukinys: garvežimis iš
virto ir 11 vagonų apsidaužė. 
Sužeista mašiuisto pagelbi 
niukas, ober-konduktorius ir 
tormozo [stabdymo] konduk
torius. Pasirodė, kad bėgiai 
buvo atliuosuoti ir kelias su
gadintas ant 50 su viršum 
sieksnių ilgio.

Sara pu L — Už užiuu 
i Šimą ant partijos pamato vie
nas pasmerktas mirti n.

* Kijevas. — Rugpjūčio 
19 dieną rytmety j karės teis
mo pasmerkti uz užmušimą 
nubausta mirtimi du.

i

Kug- 
šmėkla 

su kiekviena diena Mas- 
koiiją pradeda vis didesnius 
ir baisesnius žingsnius daryti. 
Kaip matyti iš ateinančių ži
nių, cholera už didesnę stotį 
apsirinko Maskolijos sostą pi
lę. Traukyje vienos tik die
nos Peterburgo mieste susir
go cholera 396 žmonės, iš ku
rių 169 y putos tuoj mirė. Tar
pe tų aukų randasi ir kapi
tonas Abramov iš caro kazo 
kų gvardijos. Mirusiųjų na
mas perpildytas lavonais, o 
privatiškuose namuose teipgi 
daug žmonių guli nelaidotų, 
kas daug prisideda prie pla- 
tinimosi epidemijos toliaus.

Kaip Maskolijai, teip Len 
kijai, Lietuvai ir Latvijai grę- 
sia didelis pavojus, jei kokiu 
nors bud u cholera ne bus grei
tai sustabdyta.

Pavelyki, man rodos, an
dai tamstos pavardė buvo ki
tokia* Tuojau pažiūrėsime!

Vaikinas pabalo.
Valdininkassurado pro-, 

tokolą. *

— Taip ir yra. ką gi tai 
ženklina? Tamista turi kėlės 
pavardes?

Panelė pasirodė garsaus 
visuomenės veikėjo duktere. 
Jai patarė paduot skriaudėją 
teisman, liet panelė n e pa no
rėjusi bylos užvesti.

I 
užmušėjai, nutvėrę 200 rub
lių. pasislėpė.

• Maskva. — Mokytojas 
Bačarov’as ir 34 Kočetkovo, 
vastiečiai Voronežiaus gub. 
atiduoti Maskvos karės teis
mui už įkūrimą „Kačetkovo 
valstiečių brolijos”, kurios ti
kslu buvęs sutvėrimas socija
listų respublikos, mokinimas 
narių šaudymui, užlaikymas 
ginklų, bombų ir platinimas 
proklomacijų.

jaučių nušovė, kiti ištruko.«
iš AMERIKOS.

Priešai.
Naktyj iš Rugpjūčio

Susekta didelis suokalbis.
Peterburgas, 21 Rugsėjo. 

— Praėjusioj sąvaitėj polici 
jai pasisekė atidengti didelį 
suokalbi. Atrado 500 svaru 

» *• 

dinamito ir daugybę pridirb
tų bombų; suareštavo ant sy
kio 85 ypatas. Iš atrastų do
kumentų ir korespondencijų, 
išsiaiškino, kad socijal-demo- 
kratu partija renge didelį 
suokalbį pačiam Peterburge 
[turbūt ant caro gal vos] .Tar
pe suareštuotų randasi 25 y- 
patos iš gelžkelio darbininkų 
sąjungos,kiti priguli prie inte 
ligentiškos kliasos, daugiau
siai iš studentų. Priklauso ne
mažai ir moteriškių.

Gavus į rankas siūlą, po
licija surado ir kamuolį. Tru 
pūtį vėliau suareštavo ir liku 
sius tos partijos sąnarius Iš 
viso suimta 250 žmonių, tame 
skaitliuje ir aukštas urėdnin- 
kas Cholodnikov-

Iš to matyt, kad revoliu
cija dar nepasibaigė; pasibai -■ 
tik atvira fiziška kova,bet da
bar žmonės darbuojasi slap i 
tai ir koncentruoja medegą, 
idant su nuujomis spėkomis 
užduoti mirtiną smūgį caroi 
hydrai.

Maskvoj suimtas dak 
taras Žbankovas, Pirogovo gy

dytojų draugijos pirminin
kas. Pas jį rado pusantro tūk
stančio egz, knygelės „Kaip 
kovoti su cholera’’, kurioj, 
anot policijos, tik pirmieji 

• puslapiai esą paskirti chole
rai, toliau gi rašoma apie ko
vą su valdžia.

Astrachanius, 21 die
ną Rugpjūčio. — Trįs gink
luoti nežiuomi žmonės vakare 
upžuolė ant pardaviko ir atė
mė 530 rub. Užmušdami maz
gočių, kuris juos kėsinosi pa
gaut.

Tiflisas.— Pavieto po
licija suėmė tris iš katorgos 
pabėgusius plėšikus.

5 Tarpe Jelisavetpoliaus 
ir Alabašly piktadariai suga
dino gelžkelį; nukentėjo pre-

Žvėriškas užmušimas.I
Rugpjūčio 19 d. 80-ties me

tu senis užmušė 18 metų jau
nikaitį- Važiuojant iš miesto 
kilo tarp juodviejų ginčas. 
Senis kirviu nukirto junikai- 

' čiui galvą. Po tam lavoną nu
rėdė, daiktus paėmė į vežimą, 
galvą numetė į avižas, o lavo
ną į grabę. Senis suuntas ir 

j visame prisipažino.

•T Šantažistas.

seniai vienoje Peterburgo ga
tvėje buvo gana žingeidus at
sitikimas.

Jaunas puikiai apsirėdęs 
vaikinas atydžiai tėmyjo į 
praeinančias paneles.

Staiga pripuolė prie vie
nos jaunos panelės ir ką tai 
pašnabždėjo jai į ausį. Pane
lė, nusigandusi. pasuko kiton 
pusėn. Vaikinas priėjo prie 
miestsargio ir parodė jam pa- 

. nelę. Miestsargis pavijo pane
lę ir sulaikė. Kaip bematant 
aplinkui buvo žioplių gauja. 
Panele susigėdusi ką tik ne
verkė.

— Ko jums iš manęs rei
kia? Aš jums nieko pikto ne
padariau! Už ką jus mane su
laikėte?

Vaikinas nekantriavo.
— Aš reikalauju nuga

benti ją į nuovadą! kasgi ne
matė! Negalima gatve-praeiti 
per tąs moteris. Ji begėdiš
kai kimba prie manęs net vi
dudienyje!

Panelė apsiverkė.
/— Aš prie jo nekibau. 

Jis pats mane meiliugai kal
bino ir kvietė su juom važiuot. 
Aš tylėjau. Jis prašė manęs 
trijų rublių, nes priešingai 
padarysiąs skandalą.... Aš 
pinigų neturėjau... Aš ne
kalta!...

— Ji meluoja! Veskit ją | 
nuovadan! štai mano kortelė! I

Padavė Kortelę miest 
sargiui ir norėjo eiti.

Miestsargis jau taikėsi ves
ti ją nnovadon, bet publika 
užstojo.

Vaikinas tapo suimtas ir į 
taip-pat pakviestas nnovadon.

— Kam aš beeisiu?—kar-. 
ščiavosi jis,—gana jau to. kad 
savo kortelę įteikiau!

Procesija pasinešdino nuo-j 

vados link. Panelė verkė vai
kinas buvo susirūpinęs.

Nuovados saugotojas su
tiko jį, kaipo seną draugą.

— Vėl prie tamstos pri
kibo? ko gi vis prie tamstos 
kimba?

Ir paėmė iš jo rankų vizi
tinę kortelę.

Ne

19 
d. Peterburge, ant N e vos, tra
giškas buvo atsitikimas.

Garlaivyje ..Bistri” tarp 
publikos daugybes buvo ir 2 
jaunikaičiu: Slobodskoi ir
Trueov.

Važiavo jiedu iš Vasil. sa
los ir visą laiką šnabždėjosi. 
Staiga abudu pašoko ir puolė 
į vandenį. Garlaivį sustabdė, 
ir ką tik pasisekė skęstančius 
išgelbėti.

Ant klausimų jiedu at
sakė, kad jųdviejų nutarta 
inisižudyt todėlei, kad abudu 
įsimylėję į vieną mergaitę ir 
kits kitam nenorėję užleisti.

T Ryga.— Miesto vidury
je sprogimu sugriauta Feigi-| 
no namas. Priežastis ir nuos
tolių didumas dar nesužino
ta. Suimta keli įtariami žmo
nės.

Charkovas.— Rugpju- į 

čio 20 d. tris piktadariai už- 
į puolė Sut gelžkelio kasieriaus 
ir atėmė nuo jo revolverį ir 
15 rublių: patrulė juos vijo; 
piktadariai šaudydami sužei
dė vieną kareivį ir užmušė 
j vieną žmogų. Iš piktadarių 
vienas sužeista kitu du suim
ta.

Smolenskas.— Apvog
ta Dievo Motinos cerkvė. Iš 

Į aukuro išimta visos brange
nybės.

• Peterbugas. — Valdiš
kasis senatas atmetė skundą 
26 žmonių kaltinamųjų dėl 
vadinamosios ,, Eželio respub-, 
lika’’,— kuriuos Peterburgo i 
Palata nuteisė įvairiam lai
kui uždaryti tvirtovėm

• Kijevas.— Ant Cliore- 
vo gatvės. Michelsono na
muose, rasta dirbtuvė pas-i

. įnirtų, įrengta sprogstančių 
daiktų laboratorija; 19 pirok
silino dėželių, gyvojo sidabro, 
pasportiniai blankai, mimio- 
grafas ir anarchistų-komuni-' 
stų proklamacijos; areštuota 
2 ypatos.

I

• Tiflisas.— Aut Bielo- 
kličinsko kelio netoli stoties 
.,Sagarišen" Rugpjūčio 19 d. 
7 totoriai užpuolė važiuojan
tį keliu į Tiflisą su šeimyna 
prisiekusį advokatą ir apiplė
šė. Greitu la. ku pasirodė pač- 
ta, pačtalijoną ir sargybinius 
tuojaus nuginklavo ir nune
šė miškan, maišus išardė, ta
me skaičiuje ir paketą su 
26-000 rub. Toliaus plėšikams 
pakliuvo kitas vežimas ir tą 
apiplėšė. Pasirodžius sargybi
niams, plėšikai pabėgo, pali
kę miške 30 belaisvių. Iš Bie- 
lvj Kliuč buvo išsiųsta 60 žmo
nių. Šaudant su plėšikais su

žeistas vienas kareivis. Plėši
kai pasislėpė. Mišką apsupo 
2 batalijonai gruzinų pulke.

Voronežius.— Naktį už
sidegė sandelis nepajudina
mojo turto Kariatinsko ir Bo- 
brovsko pulko: ugnyje sude
gė 7.000 šautuvų ir amunici
ja. Spėjama, kad gaisras išti
kęs nuo perkūnijos.

Vladivostokas. — Ant 
krašto Komčatkos, arti Petro
pavlovsko nuskendo laivas 
„Nadežda”, vienas iš genero
lo Zdanko, gidrografiškos ek
spedicijos laivų, kuriame va
žiavo Vladivostoko jurininku 
mokyklos mokiniai ir virši
ninko mokyklos komanda; vi
si išsigelbėjo.

• Archangelskas.— Ant 
į laivo „Žakortje” po kapitono
Benogro vadovyste atplaukė j 

i iš žiemių Ledinuotojo okeano į 
prancūzų ekspedicija.

• Tiflisas. — Achalcingol 
paviete susirėmime policijos, 
su vagių šaika—užmušta pen-,

! ki vagiai, jų skaičiuje ir va
das šaikos—bėgliais areštan- 
tas.

ŽINIOS IS VISI R.

Kaizeris persigando anar
chistų.

Paryžius, 22 L Rugsėjo. — 
Voketijos kaizeris buvo pasi
rengęs važiuoti ši įlomis die 
nomis Į Francuziją ir viskas 
prie kel’onės buvo jau su
rengta. Staiga francuziškoji 
policija pranešė, kad Į tą vie
tą, kur kaizeris ketina apsi
lankyt, atvyko keletas anar
chistų su bombomis ant Vi
liaus galvos.

Tą žinią francuziškoji poli
cija gavo prieš pat atvažiavi
mą ir neturėjo laiko anar
chistu susekti, o kad išveng
ti pavojaus, patarė kaizeriui 
permainyti savo užmanymą. 
Pažinojęs apie tai kaizeris 
labai persigando ir savo ke
lionę atidėjo. X.

•f Sosnovicai. — Netoli j 
K raugės dirbtuvės, ant gat
vės, šūviais iš revolverio už-, 
muštos dirbtuvės kasierius ’

Revoliucija Persijoj*.
Tabrizas, 22 d Rugsėjo. — 

Revoliucijonieriai su šacho 
kariumenė turėjo smarkų 

i mūšį, kuriame šacho armijaX 
likos visiškai sumušta. Šacho 
kareiviais vadovavo narsiau- 
siusis generolas Izzabul Hana 
Vėliau turėjo susirėmimą su 
šacho raiteliais, kurie teipgi 
likos apgalėti.

Sukilimas negrų.
Brussele, Belgija, 23 d. 

Rugsėjo. — Iš franeuziškojo 
Kongo, Afrikoj, čia praneša, 
kad tenbuviai negrai sukilo 
prieš franeuziškų kapitalistų 
nežmonišką prispaudimą ir 
išnaudojimą. Negrai išvesti 
iš kantrybės rubežių, susitarę 
užpuolė ir išpjovė visus balt- 
veidžius. Prancūzai tuojau 
nusintė skyrių kari u menės 
kuris turėjo su negrais kru
viną mūšį. Iš abejų pusių 
krito daug žmonių.

Susivažiavimas vokiškų 
socijalistų.

Norimbergija, 23 <1. Rugsė
jo. — Praėjusioj sąvaitėj čia 
prasidėjo tarybos vokiškųjų 
socijalistų~susivažiavimo, ku
riame dalyvauja 15,000 dele
gatų. Prie atidarimo susiva
žiavimo prakalbą laikė perla- 
mento pasiuntinys Singer. 
Svetainė puikiai išpuošta, o 
ant estrados tarp gyvų gėlių 
vainikų patalpinti jau miru- 

i šiųjų draugų ir veikėjų pri- 
= spaustos darbo liaudies la
ibai, paveikslai Liebknecht’o 
ir Grillenberger’o.

III tarptautiškoji konfe
rencija.

Haga, 23 d. Rugsėjo. — 
Ant reikalavimo Voketijos ir 
Italijos, Holandija ketina su
kviesti 14 viepatyščių ant 
trečiosios tarptautiškos kon
ferencijos, kuri įvyks turbut 
1909 metuose toj pačioj Ha- 
goj-

Kruvinas st laikas.
Rio de Janairo, Brazilijoj, 

23 d. Rugsėjo. — Jau kelioli
ka dienų, kaip mieste Santos 
tęsiasi streikas darbininkų 
kraunančių ant garlaivių ka
vą. Nesusipratimai tarp dar
bininkų ir darbdavių eina vis 
aštryn. Praėjusioj sąvaitėj 
darbininkai metė 2 bombas į 

I vieną sandėlį. Bombos spro
go ir penki žmonės likos ant 
vietos užmušti.

23. d.

I

kiekvienas pakrutėjimas liu
dijo veidmainystę.

J. Mizera, artistiškai su
lošė seno tarno rolę. Nors žiū
rėtojams gausiai ašaros per 
per veidus vedėjo, bet kiek
vieną sykį tarnui aut scenos 
pasirodžius, publika plyšo 
juokais.

Kareiviai, kaip gudų, teip 
ir lietuvių,gerai buvo išlavin
ti ir laike susirėmimų mitriai 
valde ginklus, - o senovės 
aprėdalai ir šarvai ant pu
blikos yadarė teipgi gilų įspū
dį. Laike pertraukų publikoj 
girdėjosi nuolat balsai: „dar 
tokio teatro nebuvau matęs-’, 
,.dar teip lošiant niekur ne

įmaniau!” irt. t. Žmonių bu

vo su viršum 4O0. Publika už
silaikė daliai.

Saugokitės apgaviko.
Tūlas Antonovas iš Jersey 

City mums prisiuntė apgar
sinimą angliškai lietuviško 
žodyno. Kaip dabar pasirodė, 
tai vra gryna apgavystė, ir 

i jeigu kas susektų, meldžiam 
šitą {taukšti paduoti polici- 
jai. Štai ką mums apie jį ra- 

' šo:
Garbus Tamista: — 

„Keleivyje” yra patal
pintas tūlo Antonovo, 22 
\Valnut st., Jersey (’ity, N. J. 
apgarsinimas. 15 d. šio mė
nesio tyčia nuvykau i Jersey 
City norėdamas jį sutikti. Nė 
policija, nė directorv nerado 

\Valuut St.. kurios Jersey Ci
ty nėra, ir negalimas daiktas 
idant jis už 20 et. duotu teip 
didį žodyną. Jis yra prigavi
kas ir jo apgarsinimą netal
pinkite.

Sulyginus jo laiškus pa
sirodo. jog viena ranka rašy
ti— tūlo Lrbanovich. 15 
\VashingLm St.. Yonker, 
N . Y. kurio teipgi negalėjau 

Įsurasti. kuris garsi uosi ,.Vie
nybėje" ir ,. Lietuvoje” jog 
duodąs knygų už ši.50 ver
tybėje Š12.00- Jis gavęs pini
gus nuo lengvatikio nieko 
jiems nesiunčia.

Su pagarba
I’. M i kolai n is.

Mųsų daile.
So. Boston, Mass., 

Rugsėjo.— Praėjusio panedė- 
lio vakaras So. Bostono lietu- 
tuviams buvo, turbūt, pirmu 
paveikslu dailės, teip auk 
stos artistiškos vertės mūsų 
istorijoj.

So. Bostono teatrališkoji 
draugystė ,,Žaibas’’ pastatė 
ant scenos ,.Živilę”, istorišką
ją tragediją, ir teip puikiai 
sulošė, kad stebėtis reikėjo. 
Aktoriai iš savo užduočių iš- 
sirišogenijališkai; kiekvienas 
teip buvo parinktas prie savo 
rolės, kaip geriau negalima.

K. Gelgud, Karijoto ro
lėj, atsižymėjo artistiškai val
dyme balso ir judėjime.

E. Alminavičiutė Živi
lės rolę atliko pagirtinai ir 
didelį padarė įspūdį ant pub
likos: didesnė dalis žmonių 
iki tiek buvo susijudinę grau
dingu jos balsu ir gedulingu 
nupaveikslavimu, kad nega
lėjo ašarų sulaikyti, ypatin
gai laike atsisveikinimo sir 
savo tėvu, žmonėmis, ir ženg
dama ant liepsnuojančiolau 

j žo.
J. Neviackas, Porajaus 

rolėje, kaipo mylimasis Živi
lės, puikiai sulošė rolę nar
saus karžygio ir karštai pasi-

I šventusio meilei. Jis teipgi 
padarė didelį įspūdį, kada ne
galėdamas nuo Karijoto iš
maldauti Živilės, prieš kimi-' 
gaikštį {lakelė kardą, o {taš
kui, gavęs sau į pagelbą ga

ilius, spėka įsiveržė į pilį, iš
laužė kalėjimą ir, norėdamas 
išgelbėti Živilę nuo sudegini
mo, bandė ją įšsivesti. bet už 
pakėlimą prieš Karijotą mai
što ir užpuolimą ant savu na
mų su gailų spėkomis, likos 
Živilės pervertas jo paties 
kardu.

E. Salemauavičiutė, ro
lėj Aldutės ir Živilės draugės, 
irgi gerai nudavė esant dide
lėj desperacijoj ir nervišku
me gindama savo vyrą {iries 
teismą.

V. Cizius gerai sulošė ro
lę smarkaus Porajaus draugo 
ir kareivio.

K. Pratapas gerai atliko 
rolę Vaidylos (kunigo).

P. Urbšis, rolėj Bolesla
vo, lenkų raitoriaus, labai 
dailiai išrodė, tik truputį per 
sunkiai judėjo.

I. Palšauckas, Zbignievo 
rolėj, jo draugas,—teip {tat.

A. Siaudakulis, rolėj gu- 
dų karvedžio, atliko savo už
duotį labai puikiai.

Jis machiuališku savo ju
dėjimu, veitvilišku mainymu 
kompleksijos,sulošė žiauraus 
budelio rolę, kas giliai įsibrre- 
žė į žiurėtojų jausmus.

K. Jurgeliunas, Dimitro 
rolėj, jo draugas, gerai išro 
dė, tik truputi per žemą bal-* 
są vartojo ir apisnnkiai judė-

, į
J. Undžius, Terlos rolėj, 

gyvai atpaveiksląvo išgamos
(tipą. Rieks ienas jo žingsnis, 
kiekvienas akies pamerkimas, (ku.

•> o

kirtus sudeginti 
stovinti ant llay- 

Kiekvieną sykį 
į laiką užtėmy ta 
darbininkais ir

sykius bandyta padegti 
ligonini t Į.

Boston, Mass. 23 Rugsėjo. 
Bostono policija iš-ijuosius 
įieško piktadarių, kurie ban
dė jau tris

. ligonbutį. 
market sq. 
ugnis buvo 
ligonbučio 
užgesyta.

Pirmas pasikėsiuimas ant 
ligonbučio turėjo vietą nedė- 
lioj iš ryto, ir buvo užtėmy- 
tas tūlo George Johonah. ku
ris pamatęs (luinus, pašaukė 
ugnagesius. Pasirodė, kad 
Įier aptvėamą įmesta uždegtą 
bundulą laikraščių į sustaty
tą ligonbučio pasienyje krū
vą medinių ramsčiu Tą pa
čią dieną p> {>ietu vėl atsi
kartojo panaši istorija. Ka
dangi ir vėl ugnis greitai pa
naikinta, tai {'aite lėlyje dar 
trečią syki kėsintasi panašia 
būdu ant ligonbučio, liet ir 
dabar piktadariams uepavy-

Teisylies nemėgsta.
Berlynas, 22 d. Rugsėjo. — 

Didelį neužsiganėdinimą Vo- 
ketijoj iššaukė kalba profe
soriaus Fritsch’o laike piet— 
afrikoniško kongreso, kuris 
šiltomis dienomis atsibuvo 
Vienoje. Prof. Fritsch ap-l 
skundė vokečius už žvėriš
kus apsejimus su juodvei-

Portugalija, 2 d.
Vakar atsibuvo

Baisus atsilikimas.
Lizbona, 

Rugsėjo. - 
Nolitoj didelės jaučių imti-
nės, laike kurių kasžin kas 
atidarė aptvėrimą, kuriame 
buvo uždaryta daugybė jau
čių. 24 įnirtę gyvuliai įpuolė 
ant arenos ir užmušė 7 žiūrė
tojus, o 40 snukiai sužeidė.
Tuoj pašaukta kariumenė, 10 j
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jalistas? Kooseveltaas ar soci
jalistas? Popiežius ar socijali 
stas? Grafas Puriškevičius ar 
socijalistas? Caras ar socijalis- 
tas? Vyskupai, ministrai ir 
generolai ar socijalistai? O' 
vieuok jie yra apsišvietę žmo
nės.

— Tu, teve, nesupranti 
dar socijalizmo, todėl teip ir 
kalbi. Socijalistais gali būti 
tiktai išmintingi žmonės,žmo
nės su prakilniais jausmais, 
mylinti teisybę, dorą ir tikrai 
mylinti savo artymą. Bet tie 
žmonės, kuriuos tu dabar mi
nėjai, yra šašais žmonijos, jie 
gyvena iš svetimo prakaito ir , 
kraujo, ir todėl jie uegali bū
ti socijalistais. Socijalistų už-į 
duotis—visiems dirbti ir vi
siems lygiai uaudoties. Bet ] 
tų žmonių, kuriuos tu dabar 
minėjai, užduotis visai prie
šinga: darbininkai turi dirb
ti, o jie naudities. Ir tų žmo
nių negalima ^vadinti ki
taip, kaip tik siurbėlėmis ir 
jie šašais.

— Aš, vaike, protestuo
ju prieš tokią tavo kalbą.Kaip 
gi tu drįsti teip vadinti tuos, 
prieš kuriuos lenkiasi iki že
mei visa žmonija? Kokie gi 
tau šašai?

— I^enkėsi iki šiam lai
kui, bet nesilenks amžinai.So- 
cijalizmas auga su kiekviena 
diena ir nebetoli ta valanda, 
kada męs, tėve, darbo žmonės, 
paliksime valdonais šio pa
saulio. Tamsus žmoneliai to 
nejaučia, ir todėl jiems rodo
si, kad socijalizmas niekad 
Įvykti negalės. Bet mislinčiai 
ir tirinėtojai aiškiai mato be 
spartinantį galą kapitalistams; 
mato, kaip socijalizmo aušra 
jau, jau brėkšta ir todėl jie 
mumis kviečia į vienybę,idant 
męs pūslėtas rankas sunėrę ir 
su viena mintimi po vėliava 
brolybės ir meilės būtumėm 
pasirengę tą naują šviesą su
tikti.

— Dovanok, Maike, kad 
aš tau pertrauksiu kalbą: aš 
turiu nedidelį klausimą.

— Na, na. o ką tokį?
— Ar socijalizmui įvy

kus aš gausiu naujus čevery- 
kus?.. šitie man jau baigia 
plyšti.

— Gausi, tėve ir čeba- 
tus su ilgais aulais, netik če- 
verykus.

— Ol-rait! I^ai tad gy
vuoja socijalizmas!

Pranešimas lietuviam 
agentam.

Pranešame lietuvninkam 
agentam ir bankieriam, kad 
nuo pereito pirmo Gegužio 
dalis lietuviu agentų įsteigė 
New Yorke namą dėlei pasa- 
žierių—žmonių keliaujančių 
į Lietuvą, kuriuose pasažie- 
riai atvažiavę į New Yorką 
iš visų kraštų Amerikos ran
da sau nakvynę, būna patin
kami ant stočių, nuvesti ant 
laivo ir suteikta visi reikalin
gi patarimai ir pagelba visuo
se reikaluose. Męs keli agen
tai, kurie prigulime prie už
laikymo šito namo atradome 
didelę gerovę, dėlto, kad mų
sų pasažieriai atsiunčia padė
ka vones ir išleidę juos į kra- 
jų važiuoti jaučiamės spakai- 
ni. Žinodami, kad dar daug 
yra lietuvių agentų, kurie 
nepriguli prie mųsų šito už
manymo, pranešame, kad 27 j 
dieną Rugsėjo (September). 
1908 bus antras susivažiavi
mas lietuvių agentų New 
Yorke po num. 9 Washing- 
ton st. Taigi dabar pakvie- purvyną, net iki kaklui?... 
čiam visus agentus lietuvius, Užtikrinu, kad jie tą žinojo! 
kuriem tik rupi jų pasažierių! Bet jiem rūpėjo kas kitas: 

jiems rūpėjo tik savo ypatos 
garbė, pasirodymas kas „aš”. 
Štai ką aš galiu! O ką tu?... 
Na ir teip jie brido iki šiam 
laikui, užsimerkę, po savo in- 
teligentiškai-davatkišką są
šlavyną iki jiems nusibodo.! 
Dabar jau biski aprimo, bet 
nežinia ar ilgam...

Bet kartą pradėjus kai-1
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..Ejtteskd as Sbcond-Class matteb"
1 Febbcary 23, 1905, at the Post 

Office at Boston. Mass., vndek 
THE ACT OP CONGRESS OF MaRCB 3,

— Maike, kodėl tu ant 
prakalbų nebuvai 13 Rugsė 
jo, kurios atsibuvo ant kume
linės? Kalbėjo Bagočius, ku
nigas Mickevičius ir dar ke
letas kalbėtojų.

— Kaip tai nebuvau? 
Tik, žinoma, tu manęs tarp 
didelių negalėjai matyti, 
aš tave lvisą aiką mačiau, 
ve.

bet 
tė-

— Na, tai pasakyk 
kurioj vietoj aš stovėjau? 
| — Ogi netoli nuo durų—sto
vėjai už jaunes merginos ir 
laižeisi lyg katinas ant laši
nių žiorėdamas. Ar neteisy
bė?... Kodėl tyli, tėve? Ko 

‘teip raudonas palikai? Matai, 
kaip aš žinau, cha, cha,cha...

— Na, tai pasakyk dar 
man, kas buvo pirsėdžiu to 
susirinkimo?

— Aš jo pavardės neži
nau, tėve, galiu tik tiek pasa
kyti, kad nedidelis vyrukas, 
su nuskusta panose ir bėgio
jo iš vieno galo į kitą, tary
tum drignių apsiėdęs.

— Tai dabar žinau, kad 
buvai.... Na, o iš kalbėtojų 
kuris tau geriau patiko, Mai
ke, ar Bagočius, ar kun. Mic- 
kevičia?

— Man — Bagočius. O
tau, tėve?

— O man kunigas.
- — Kodėl?

— Todėl, kad kunigas 
apie tikėjimą kalbėjo: papa
sakojo, kaip žydas buvęs kata
likų kunigu ir t. t. Bagočius 
teipgi gerai kalbėjo, bet man 
išrodo, kad jis didelis sociali
stas yra.

— Tai kas tame blogo? 
Juk apsišvietęs žmogus turi 
būti socijalistas; tik tamsuo
lis, kuris nieko nesupranta ir 
nežino, tegali būti priešingas 
•ocijalistui.

— Ir aš, vaike, nekartą 
•au pamislinau: kodėl iš lie
tu viųapšvie°tesniejie žmonės 
visi beveik socijalistai; kodėl 
pas svetimtaučius to nėra?

— Klysti, tėve. Pas sve
timtaučius tejpgi visi apsi
švietę žmonės yra socijalis
tais.

— Meluoji, Maike. Pažiū
rėk, Rockefelleris ar socija
listas? Harrimanas ar socijali-

i
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gerovė, pribūti, kad galėtu
me ant toliau užlaikymą šito 
namo užtikrinti. Jeigu nori 
informacijų apie šitą namą— 
rašyk ant žemiau paduoto ad 
rašo, o jeigu gali, tai pribūk 
ant susivažiavimo!

Su guodone sekretorius 
S. L.Agentų M. Paltanavičia, 

15 Milbury st., Worcester,
Mass.

Petrausko jau nėra.
Štai praskambėjo Ame

rikos laikraščiuose žinia, kad 
p. Petrauskas jau apleido A- 
meriką... Išlydėjo jį jaus
mingai per laikraščius skam
banti atsisveikinimo žodžiai 
ir padėkavojimai už triūsą A- 
inerikos lietuvių tarpe. Tar
pe kurių jis darbavosi, kiek] 
jam jo pajiegos leido.

Nelaiminga p. Petraus
ko ypata buvo Amerikie
čiams lietuviams, nes ji sukė
lė dvi priešingas sroves tarpe 
Amerikiečių lietuvių. Nebu
vo to laikraščio numerio, kur 
dėl p. Petrausko ypatus nebū
tų buvę keliami 
(? Red)!?..

Bet kam jie buvo 
mi? Su kokiu tikslu?

Tikiuos, kad 
išsitardamas: 

darbas kelių 
kurie, ar tai

Korespondencijos

vaidai

kelia- 
Ir kas

Patįs pa-

Lawrence, Mass.
Kaip linksma ir smagu 
matyti, kada žmoneliai

darini dieną ir didesnį užmo
kėsiu, bet užstojus liedarbei 
fabrikantai nutarė įvaryti' 
darbininkus į kylpas. Jie ma
tydami, jog niekur darba ne
gali darbininkai gauti išėję, 
apskelliė, kad numuša mokes
tį. Darbininkai ir vėl sustrei
kavo. Reikia pridėti, kad dar
bininkai čia laikos vienybės 
ir dirbantiejie žada remti 
st ra i kuoja učius. Jau mėneeis, 
kaip streikas tęsiasi, ir kaip 
u zsi baigs— než i u i a.

Lietuvių čia visai nedaug 
tėra, bet ir tie tarp savęs ne
gali susitaikyti. Iš laikraščių 
ateina 2 „Keleiviai”, 1 „Lie
tuva”, 1 „Katalikas”, 1 ,,Vil. 
Žinios” ir 2 „Saulės”.

čiabuvis.

( ollinsville, III.
Darbai čia eina silpnai, 

anglių kasyklos dirba po 3-4 
dienas aut sąvaitės. Viršuti
nių darbų čia yra tris plytny- 

' čion ir viena švino I 
tos dirba kasdien, 
gyvena čia kokie 
Draugovių yra ar 
menkos Lietuvių 
jimo, pašalpinė drg. 2-tra, Šv. 
Mikolo Arkauiolo pašalpinė 
drg. 3-čia, lietuvių-liuteronų 
bažnytinė ir pašalpinė drau
gystė; teipgi kuopos: L S. S. 
ir S. L. A. Iš viršminėtų 
draugovių geriausiai laikosi 
pirmutinė A. L S. drg. už 
tai, kad nesikiša į tikėjimiš- 
kus reikalus.

Pirmutiuės tris draugo
vės kitokiais reikalais nesirū
pina kaip tik jiašalpa ligoje. 
Apšvietos reikalais jos uesi- 
i upina. Kuopos L S. S. ir 
S. L A. turi savo knyginėlį, 
todėl ir patįs naudojasi skai
tymu ir kitus ragina Rug
pjūčio 22 dieną abidvi kuo
pos susidėjusius parengė pra
kalbas ant miesto svetainės. 
Žmonių susirinko kokie trįs 
šimtai abejų ličių. Kalbėtojai 
buvo iš kitur, J. Žviugila iš 
Springfield, III., 
čius iš Benki, III. ir drg. D. 
J. Kasj>erk iš Valparaiso uni
versiteto mokinis. Visi kalbė
tojai savo užduoti atliko kuo- 
geriausiai, ką iiudyjo garsus 
delnų plojimai jiems kalbant. 
Geriausiai atsizimėjimo kai-

. ,, betojas drg. D. J. Kasiierk,.\<-w Haveu, Conu. , , ,, .,, ’ , kurs savo kalboj iierbego vilo Kug. lųOSm. . .. -. - i. . są Amerikos istoriją, kaip
Garbi „Keleivio Redak-(-.ja žmonės kovojo už iiuosy- 

(Iri. bę, apie buvusią vergiją,
Neatsakykite pa tai py t apie vergų išpirkimą (panai- 

,. Keleivyj’ šiuos kelis žo kinimo vergijos),' klausė, ar 
džius iš New Uaven Conu ištikro nėr vergijos dabar?

Lietuvių čia yra apie 1000, Ar jau ikvaiiai dabar gerai 
bet išsiskirstę po visas dalis yra? Ne draugai: 
gana didelio miesto, mažai liuosybės, ji ne egzistuoja, 
matomi, o ypač tie, kurie ne
priguli prie jokių organizaci
jų. Susiorganizavę Lietuviai 
daug darbuojasi tautiškais ir 
darbininkiškais reikalais. Da- 
sižiuoję apie J. Paureno bylą, 
subruzdo: tuojaus ėmėsi rinkt 
parašus, kurių surinkta apie 
300, apart to, ant rėmimo by
los J. Paureno aukavo: Lie- 
tuvių Ukesų Kliubas, Švento 
Franciškaus Draugystė ir D. 
L. K. Vytauto Draugystė au
kavo po $5.oo 
apart to pavienės ypatos su- 
aukavo 52 c. Kaip parašai, 
teip ir pinigai išsiųsti per 
Tamošių Levkevyčių sekreto- 
riui-iždininkui Paureno apgy
nimo komiteto p. M. Jurzen, 
nuo kurio apturėta padėka- 
vonė 
tėra.

liejinyčia, 
Lietuvių 

500—600. 
5-kios: A- 
Susivieuy-

• 4

I

bėti apie tą, reik a būtinai 
parodyti tų vaide ; radžią, — 
kieno ir kam jie buvo kelia
mi. Tas nesunku u rast i ir 
parodyti, nes juo : arodė pa
tįs vaidų keli kai.
rodė save vienom . < i, kas jie 
yra be pagelbos ki i.

Turbut dar „Lietuvos” 
skaitytojams yra žinomas B. 
K. Balevičiaus straipsnis: 
„Tai tau ir progresas”, tilpęs 
„Lietuvos” No 11 šių metų. 
Ten tai p. Balevičia padarė 
vaidų pradžią tarpe chicagie- 
čių, kurie paskui išsiplatino 
po visą Ameriką. Ten p. Ba
levičia savo progresu drožė 
chicagiečiams lietuviams so- 
cijalistams, kad po tų smū
gių,. kaip gal jis manė, turas 
pulti nevienas socijalistas ant 
kelių ir persi prašyti.

Bet o stebuklai!... Soci
jalistai netik nepuolė ant ke- 
lių prieš p. Balevičią bet sto
jo dar priešais jį ir su tokiu 
smarkumu, kurio gal nei 
pats autorius nesitikėjo. Žino
ma. neapsėjo be klaidų ir iš 
socijalistų pusės. Chicagie- 
čiai lietuviai socijalistai per
skaitę p. Balevičiaus „pro- 
gresi višką” straipsnį, teip 
sujudo, kaip dar niekada 
pirmiau. Tuoj liko apskelb
tos prakalbos, plakatuose bu
vo apgarsinti Balevičiaus, 
Lopo ir Praščiokėlio vantai, 
ir pranešta, kad apie juos 
bus kalbama t. y. atsakys 
ant jų užsipuldinėjimų. Bet 
patarlė sako: ,,D didelio de
besio esti mažas lietus”, Teip 
ir čia buvo. Tiesa, susirinko 
žmonių pilna svetainė, bet 
klausimas ar daug ten buvo 
susirinkę „Lietuvos” skaity
tojų, kurię buvo skaitę p. 
Balevičiaus „progresą”?

O gal chicagos lietuviu 
socijalistų organizacija ma
nė, kad ji rengenti ne pra
kalbas, bet visų lietuvių susi
važiavimą, kuriame galima 
bus atsakyti p. B., ne tik 
akyvaizdoj „Lietuvos” skai
tytojų, bet visų Amerikos 
lietuvių?

Apsiriko baisiai! Nes 
ten susirinko dauguma tokių 
žmonių, kurie nebuvo skaitę 
p. B. „progreso”. Na, žino
mas dalykas, jiems pasirodė 
tie prietikiai gana keistai: 
nes jie nesuprato kame daly
kas: viską supratusių, gali
ma sakvti, buvo vos keli. 
Taigi išeina, kad Chicagos 

į lietuvių socijalistų organiza
cija, vieton atsakyti p. B. 
per tą pačią „Lietuvą”, ku- 

I rioje ji buvo apteršta, grie- i 
besi vaikiško įvrankio-pra- 
kalbu, su kuriomis davė p. 
Laukiui progą naujiems iš- 
mislams, kuriais veik kiek
vienas „Lietuvos” numeris 
buvo pripildytas.

[bus dar]
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juos kėlė?... 
neapsiriksiu 
kad tai buvo 
karšta-galvių,
norėdami pasirodyt kas „aš”, 
arba nepatyrę gyvenimo bė
gio, pradėjo užsipuldinėti 
per laikraščius; — pradėjo 
talpiuti laikraščių skiltyse 
savo neva inteligentiškai — 
dvasiškus plepalus, kuriuos 
skaitant, teip nuobodu būda
vo... Nelyginant, tam žydui 
ilgojoj naktyj... Jie teip su
maišydavo viską galvoje, kad 
per kėlės dienas ūždavo au
syse tie neva inteligentiški 
žodeliai. O aut galo teip toli 
nuėjo, tie mųsų „literatai”, 
kad pradėjo ir ypatiškas ke
lines tirinėti. Puiku!
O p. Petrauskas per tą laiką 
neatsiliepė ne per pusę lupų; 
nes jis matė, kad tai buvo be
reikalinga. Ir gerai jis darė. 
Nes vistiek jis nebūtų nura
minęs tų mijsų „narsiųjų” 
polemistų, gal dar labjau 
butų juos sukėlęs, nes jie; 
nelyginant, kaip velnias su 
angelu pagavę žmogaus vėlę, 
tempė viens į save, kits vėl

i į save. Teip ir tie m tisų nar
suoliai elgėsi. Vieni norėjo, 
kad p. Petrauskas liktų tau
tiečiu ij niekad neperstoda- 
mas giedotų jiems: „Lietu- 

! va tėvynė mųsų.” O kai ku
rie vėl, - socijalistų ir giedo
tų tik „Marselietę”.

Nelaimingi sutvėrimai!.. 
Gaila jų... jie nesupranta, 
kad daila nieko bendro netu
ri su tautyste, aT socijalizmu. 
Daila pasilieka visados vien 
tik daila, kuri liginai gali 
tarnauti socijalistams kaip ir 
tautiečiams.

Menkas iš manęs butų 
tautietis, jeigu aš, ir žaliau- 
siais tautystės laurais apsi- 

; kaišęs, išeičia ant scenos, bet 
negalėčia- padainuoti savo 
mylimos: „Lietuva tėvynė'
mųsų”. Nieks iš manęs nesi- 
gerėtų, kad ir tas pats tautie
tis. Bet jeigu tokie išeitų, 
kuris ją moka padainuoti 
nors jis butų socijalistas, vo
kelis ar žydas, vienok jam 
visi plotų delnais ir ištartų 
ačių!... Delko teip? Dėlto: 
kad jis mokėjo dailiai padai
nuoti; dėlto, kad jis savo 
jausmingn-harmonišku balsu 
sujudino klausytojų jaus
mus. Nes daila yra ne žo- 

' džiuose, bet jų perdėjime — 
I skambėjime.

Tą jau, turbut, supranta 
kiekvienas.

Bet delko to nesuprato 
mųsų garsiejie polemistai, li
teratai?! Delko jie teip užsi,- 
merkę brido į tą apšmaižų

i

Padekavone už kritiką.
„Tėvynės” redakcija kriti

kuoja p. Juškauskienės para
šytą tragediją „ Kerštinga 
Meilė”. Sako: minėtam vei
kalėly j yra šlykščių išsitari
mų, kurie vilioja skaitytojį 
prie nemorališkumo. Labai 
širdingai ačiū už tai!

Bet „T.” gydydama kitų 
ligas pati nesijaučia serganti 
ta pačia liga. Kad Gabrys 
stovėjo kojas sukeitęs prie 
darželio, klausėsi Birutės žei
džiančios, tai skaitytojį teip
gi gali privesti prie negeros 
mislies? Pačioj rašliaviškoje 
kalboje yra tokių nesupran
tamų išsitarimų, kaip antai: 
pa-ačiavęs, prisėdo ant keliu. 
Jeigu pataisysit ir savo klai
das tai aš jumi širdingai už 
tai „pa-ačiuosiu”.

HepasiraSę*.
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Skaitykit, ir platink it 
„KELEIVĮ”

laimiu-
laisvės,

galėtų

yra
darbuojasi iš paskutinių savo 
spėkų, darbuojasi, idant nors 
kiek pagerinti savo skurdų 
padėjimą, idant nor vaikams 
savo padaryti kelią į 
gesnę ateitį, į ateitį 
lygybės ir meilės.

Ir kasgi, rodos,
nesidarbuoti? Kas galėtų bū
ti sau išgama, išgama visai 
mųsų nuskurdusiai tautai ir 
ateinančiai gentkartei? Jeigu 
kuriB ir turi geresnę vietelę, 
tai negali pavydėti to paties 
savo artimui. O vieuok yra 
išgamų, yra priešų mųsų tau
tos darbininkų. Ir tai tie esti 
mųsų priešais ir išgamomis, 
kuriuos męs iš savo menko 
uždarbio uzlaikom.

Tarp tokių išgamų yra 
mųsų vietinis kun. A. M. Ja
saitis. »

Mųsų mieste lietuvių yra 
,gana geras būrys ir dikčiai 
yra visokių draugysčių, iš ku
rių dvi tiktai yra pirmeiviš
kos ir darbuojrsi, kiek tik pa
jiegos išneša. Jomis yra 64 k. 
L S. S. A. ir Lietuvos Sūnų 
draugystė. Kunigas Jasaitis 
yra didžiausiu priešu tųdvie
jų draugysčių. Štai faktas:

Lietuvos Sūnų draugystė 
surengė ant 6 d. Rugsėjo pra
kalbas, ant kurių užkvietė 
garsiuosius lietuviškus kal
bėtojus: F. J. Bagočių iš Phi 
ladelphijos ir kun. S. B.Mic
kevičių iš Provi lence, R. I. 
Dažinojęs apie tai mųsų įh>- 
nas Jasaitis griebėsi juoda
šimtiškų įmonių,idant ta pui
kų sumanymą mums suardy
ti. Tam tikslui bažnyčią jis 
pavertė į koliojimų įstaigą:* 
nuo sakyklos pasipylė įvairios 
rūšies šmeižimai, ir vietoj žo
džio meilės artimo ir Krys- 
tans mokslo, parapijonai 
klausėsi nešvarių plūdimų ir 
melagysčių; vietoj skelbimo 
meilės artimo, jis užpuolė per 
„pamokslą" ant ypatų, ku
rioms tūkstančiai simpatizuo
ja ir prijančia jų prakilniems 
darbams: jis kalbėtojus bjau
riojo girto g-itvininko bildu 

i ir liejo savo tulžį, kaip pa
plavos iš viedro. Bagočių iš
vadino bedieviu, ajskalunu. 
socijalistpalaikiu, griovėju 
katalikybės ir kitais epitetais, 
o kun. Mickevičių—nekata- 
liku, nekunigu, paklydėliu 
ir kad būtų galėjęs, būtų 
šaukšte vandenio jiaskandi- 
nęs.

Ar galim męs, broliai ir 
sesers, tylėti ant šitokių dar
bų? Ar galim tokiems Jasai- 
čiams ir kitiems pavelyti mų
sų tarpe kelti neapykantą? 
Ar galim duoti stabdyti ką 
tik prasidėjusią pirmžengys- 
tę? Ar galima pavelyti min
džioti ir naikinti ką tik pra
dėjusias žibėti mokslo kibirk
štis ir teršti skelbėjus mų
sų tarpe vienybes, meilės ir 
mokslo? Ne, broliai ir sesers! 
To męs nepavelysim nieka
dos. Šalin iš mus taq>o išga
mos! Salin šašai! Lai gyvuoja 
tarp mųsų skelbėjai meilės ir 
tikro Krystaus mokslo ir ne- 
prigulmingos mųsų tautiškos 
bažnyčios, o jus išgamos mų
sų tautos ir airiams 
skvernų laižytojai šalin iš 
mus tarpo! šalin ant žaliosios 
salos pas airius!

F. K. J.

i
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Auibridge, Pa.
Pribuvus 3-čio rajono 

ganizatoriui B. Grabauskui 
ir kalbėtojui drg. A. Antono
vui,susitverė čia kuopa L. S. 
S. iš draugu. Laikytos pra
kalbos aut atviro or<» 1*0 nr- 
žuolu. Žmonių buvo nedidelis 
būrelis, )>et matomai prakal
bos visiems patiko. Drg, An- 
tonov aiškino kapitalistų su
rėdymą. kokis jis yr žiaurus 
ir kad būtinai jis reikia pa
mainyti tikru darbininkišku, t 
tai yra socijilistišku. Paskui 
vėl drg. Antonov aiškino,kaip 
iš seidausių gadynių tobuli
nosi draugija ir mašinerija. 
Atiku surinkta $2.05.

8<>c. B. Gramba.

or-

J. Guževi-

neturim

viso $15.oo,

.auka vašiom draugys-

Sn pagarba:
Tam. Levkevyčius.

Grand Rapids, Mirta-
Atsibuvo prakalbo, pa

rengtos 51 kuopos L. S. S. A. 
6 d. Rugsėjo, 2 vi. po pietų. 
Įvedančią kalbą, kaipo pirmi
ninkas tų prakalbų, kalbėjo 
Jonas Bielskas, deklemavo 
„Nemuną” Jonas Danta, pa
dainavo „Atsimeskim nuo se
nojo svieto” A. Kisielius, A. 
ir I. Petrioniai, po to viso 
kalbėjo P. Puskunigis iš 
C'hicagos.

Žmonių susirinko daug, 
norėdami išgirsti apie dabar-

■

i

Toliau aiškino kokis turėtų 
būti suradimas, aiškino soci- 
jalizmo mokslą, ragino klau
sytojus suprast socijalizmo 
mokslą ir neparduot balsą 
kapitalistams rinkimo dienoj, 
bet atiduot už darbininkais 
pastatytą kandidatą E. V. 
Debs, tai mus draugas. Drg. 
D. J. K.- kalba žmonėms pa
tiko ir iš tikro reikia pripa
žinti drg. Kasperk už gabų 
kalbėtoji. Teipgi buvo dai- 
nos ir deklemacijos. P. J. Si- 
lingis iš E. St. Louis su savo 
choru padainavo keturias 
gražias tautiškas daineles, 
kas publiką labai palinksmi
no, už tai nuo p. M. Girdžiu- 
vienės, choro vedėjas aplai- 
kė puikų vainiką, pavidale 
kanklių. Deklematoriai: M. 
Gudavičiūte ir Matulevičiu- 
kė iš E. St. Louis, Katiliūtė 
iš Marville, teipgi vietinis A. 
Tumosiukas visi savo užduo
tį gerai atliko.' Ant pabaigos 
vietinis J. Steponavičius, to 
vakaro pirmsėdis, ragino ir 
kitas skaitlingesnes organiza
cijas nepasilikti užpakalyj, 
bet griebties už apšvietos, 
rengiant viešus susirinkimus, 
prakalbas ir 1.1. Dar čia yra 
rengiama sutverti teatrališka 
kuopa, tik nežinia kaip sek
sis, toliau pamatysim.

Sakališkių Vincas.
Norwood, Mass.

Guodotinas Tamista!
Su šiuomi siunčiu jums

Bellons Falls, VL
Darbai pas roumiss eina 

labai blogai: didžiausioj mų
sų miesto dirbtuvėje, Interna- Pranešu
tional Paper Co., nuo naujų Tėvynės Mylėtojų Drau- 
metų iki Rugpjūčio mėnesiui gystės sąnarims, kad 28 Rug- 
tedirbo tiktai pusė darbinin sėjo, t. y. panedėlio vakare, 
kų, o dabar ir suvis užsidarė, susirinktų po num. 28 W.Bro- 
Metai atgal šitos dirbtavės adway, So. Boston. Bus išda- 
darbininkai buvo per streiką lintos knygos, 
sau iškovoję 8 valandų į Sekr. Neviackas.

i

tini padėjimą, ir labai visi bu- para§ns suriukęs ir aukas dėl 
vo užganėdinti, nes tą liudijo Pureno bylos, nors mažai te- 
neperstojamas delnų plojimas snrinkti parašų,
ir žodžiai „tai tiesa, tas teip neg ąj, teipgi ir aukų 
yra!” buvo girdim imi iš visų 
kraštų svetainės.

A. J.
i

mažai 50 c., daugiaus nega
lėjome, nes ir teip gavome 
„velnių” nuo tamsuolių lig 
valiai.

Piningų, ne siunčiu, nes 
negalima kaip įdėti i koper- 
tą. siunčiu stempais, kas-žiu 
ar gerai bus jums ar ne.

Gavę mųsų laišką duoki
te žinoti. Su guodone 

Povilas Babilas,
7 Dėan st., Norwood, Mass. -

• \



KELEIVIS

IS LIETUVOS.

Villlilis. Lietuvių mok- 
steivių suvažiavimas. Kelioli
ka dienų atgal čia buvo lietu
vių mokslaivių suvažiavimas, 
apsvarstyti savo sunku mede- 
giškąjį padėjimą, pasikalbėti 
apie tai, kaip geriau laviuties, 
kad paskui galima būtų ge
riau žmonėms tornauti, kaip 
mokslą baigus grįžti Lietuvon 
ir t. t. Suvažiavo išviso kelio
lika studentų ir vidurinių mo
klini). Buvo mokslaiviai iš 
Maskvos, Peterburgo, Dorpa
to ir <laugeln» Lietuvos moky
klų. V ieni kitiems papasako
jo , kaip tai visur vienodai 
sunkus lietuvių mokslaivių 
gyvenimas, kaip tai vieni ki
tiems visgi draugiškai pade
da, o ir tokių daug yra. kurie 
liesimokindami neužmiršta ir 
apie savo brolius-darbo žmo
nes, neužmiršta apie Lietuvą 
ir jos reikalus. Tokie darbuo
jasi tarp ten gyvenančių lie
tuvių, platina tarp jų šviesą 
ir susipratimą, tveria sau ir 
jiems knygynus, draugijas, 
taiso vakarus irt.t. Kituose 
miestuose yra lietuvių stu
dentų draugijos, kurios ren
ka pinigus šelpti savo drau
gus,"liet tos draugijos snukiai 
gyvuoja. Daugelis pasiskun- j 
dė, kad kiti studentai, baigę 

„ mokslą ir gavę gerą duonos : 
kąsnį, užmiršta apie savo mo
kslą einančius draugus ir ne
grąžina skolų, kuo labai savo 
draugijas ir draugus skriau
džia. Buvo kalbėta ir apie tai, 
kaip galima būtų nuo tokių 
savo buvusių nesąžiniškų 
draugų atimti skolas ir ką 
daryti, kad Lietuvos visuome
nė daugiau atmintų apie mo
kslą einančią jaunuomenę. 
Tarp kitko Maskvos studen
tai i>apasakojo, kaip tai vie
nas beturtis studentas, atva
žiavęs į Maskvą mokyties, at
sidūrė baisiame varge, nebe
iškentė ir susirgo proto liga. 
Ir daug kas per tą suvažiavi
mą buvo kalbėta, svarstyta, 
galvota. Pagalios buvo nutar
ta, kad geriau būtų jaunuo
menei šelpties, tai reikia vi
soms studentų draugijoms su
sirašyti tarp savęs, įsteigti 
vieną studentų draugijų biu
rą (kaip ir komitetą), kuris 
ir rūpintųsi visais lietuvių 
studentu reikalais, O kad su
tverti tokį „biurą”, tai reika
lingas dar vienas studentų 
atstovų susivažiavimas.

Visas susivažiavimas tę
sėsi 3 dienas, o plačiau apie jį 
aprašyta „V. Ž.” No 168.

Regėjęs-girdėjęs.
— Kvotimus į mokytojų 

institutą šiemet išlaikė moky
tojas P. Maikauckas. bu veš 
Kupiškio ĮUkm. ap.J moky
kloje mokytoju. Tai jau tre
čias lietuvis Vilniaus mokyto
jų institute.

— Vilniaus miesto val
dybos nutarė pasveikinti L. 
Tolstojų, dienoje jo 80 meti
nių sukaktuvių.

piežiaus prakeikimas aut Koperniko ir jo 
raštų nenugązdino Newtouo, Lamarcko, Cu- 
viero, Daru ino ir kitų mokslo didvyrių, tai 
kartuvės ir elektriškos kėdės teipgi nenu- 
gązdins „pikta’darių”.

Nė vienas žmogus nevalgo, kada jam 
valgyti nesinori; nė vienas neina gulti, jei
gu jam miego nesinori; nė vienas never
kia, jeigu nėra priežasties; nė vienas nepy
ksta, jeigu jo uiekas nesuerzina ir nė vie
nas nemuš žmogaus be jokios priežasties. 
Gamta sutvėrė žmogų ir suteikė jam jaus
mus ir protą. Jausmai turi didele Įtekmę 
aut proto o protas valdo žmogų. Jeigu žmo
gus papuola į aplinkybes, kurios suerzina 
jo jausmus, protas tada ueb Įstengia suval
dyti ir žmogus, būdamas užsidegime, grie
biasi kuožiauriausiu imouiu. idant užuosi- fc C C’ v
ti užsidegimą.

Tai tiek šiuom tarpu apie priežastį už- 
inušėjisčių. •

Bet ar galėtumei, mielas skaitytojau, 
pasmerkti žmogų ant pakorimo, kuris tau 
nieko blogo nėr padaręs, kuri pirmų sykį 
matai? Ar galėtum ramiai žiūrėti ant kon
vulsijų kabančio kilpoj žmogaus? Turbut 
ne! O vieuok mųsų valdininkai tą gali. 
Valdžia karia, valdžia šaudo, valdžia muša 
elektrų ir kerta galvas: valdžia, keršydama 
už prasižengimą, žmogų užmuša ir tuomi pa
rodo visuomenei, kad už prasižengimą už
mušti galima ir už tai atsakyti nereikia.nes 
ji niekam ir niekados neatsako už tokius 
darbus.Žiūrint iš to atžvilgio,noroms-neno- 
roms reikia pasakyti, kad kiekvienas žmo
gus turi tiesą užmušti savo priešą, kuris 
jam kuomi nor prasižengė, ir nežiūrint, kas 
jis nebūtų: caras, karalius, ministras, guber
natorius ar koks valkata.

Bet męs to negalime, mums tas užgyli
tą per dešimti dievo prisakymų- „Penktas 
neužmušk!” — Neužmušk didžiausio savo 
priešo. Taigi ir valdžia neturi tiesos užmu
šinėti.

Išnaikinimui pikto reikalingas mok
slas žmonėms, geresnė tvarka reikalinga, 
reikalingos geresnės sąlygos gyveninio. Jei 
nebūtų skriaudų, nebūtų ir ašarų; jei ne- 
jei nebūtų prispaudimo, nebūtų ir pasi
priešinimo, nebūtų ir užmnšėjiščių.

Mirties bausmė apsaugoja visuomenę 
nuo piktadariu.

Žmogus žmogui visuomet yra lygus ir 
kiekvienas gali būti „piktadariu”, jeigu 
aplinkybės ji prie to privers. „Piktadaris” 
tik tuomet yra pavojingas, kada aplinky
bės priverčia jį prie „piktadarysčių”, o ka
dangi tos aplinkybės dabartiniam surėdy
me visur ir visuomet sutinkamos, tai pikta
dariai visuomet yra pavojingi būdami lais
vais. Todėl, kuomi nors atsižymėju>Į žmo
gų reikia pasodinti kalėjimam kur jo ran
kos, jo liežiuvis, visa jo veikmė suparali- 
zuota, suvaržyta kalėjimo sienomis.

Nėra abejonės, kad tai geras įrankis, 
bet nelabai praktiškas. Užmušti žmogų 
daug pigiau apsieina, negu laikyti jį kalė
jime. Vienok mirties bausmės šalininkai 
slepia tą mislį savo vėlėj ir nė vienas iš jų 
neturi tiek cinizmo, idant išreikšti tą atvi
rai. Jie nurodinėta, kad mirties bausmė 
yra apdraudimu visuomenės nuo ištvirku
sių pavienių ypatų, bet jeigu teip, tai mir
ties bausmę reikėtų išplatinti ant idijotų ir 
bepročių.

Mirties bausmė yra ueišvengtina, kaip 
įrankis išnaikinimo nemorališku. netikusiu 

gyvenimui, ištvirkusiu vienučiu.
H. Ferri, profesorius baudžiamųjų tei

sių Rymo universitetu nurodinėja, kad 
mirties bausmė neišlaiko kritikos, jeigu ją 
taikyti vien tik prie didžiausių piktadarių, 
ypatų ištvirkusiu, kaip tai visur yra, kur 
egzistuoja mirties bausmė (bet dažnai žmo
nės esti kariami už vieną žodį, priešingą 
valdžiai). Ypatingai, jeigu apsvarstyti tik
slą panašaus išnaikinimo netikusių visuo
menei ypatų, tai (nekalbant jau apie ne
žmoniškumą ir žiaurumą tos įmonės) nega
lima būtų apsirubežinoti žudymu vienučiu, 
bet reikėtų žudyti ant syk šimtais ir tūk
stančiais nusidėjėlius, t. y. reikėtų pastaty
ti tam tikras skerdyklas ir tenai žmones 
žudyti, kaip gyvulius.

S. M.

MIRTIES BAUSME.kinas, tai buvęs kalėjimo sar
gas, o antras Dimišovas, vir
šininko giminaitis, tai p-pat 
be jokio mokslo Jie žymi ne 
tik tuo, kad savo darbo ne
supranta, bet dar ir žodžiate. 
Jie sergančius išjuokia: ,,ne
reikėjo, girdi, bunta voties, j 
užmušinėti, vogti, tai nebūtu
mėt čia pakliuvę”, ir t. t. Pa
sakę tai duoda ligoniui vaistų 
Tik nuostabu, kad nuo visų 
ligų — ar tai būtų galvos so
pėjimas ar pilvo uždegimas— 
duoda vienodus vaistus; gy
dytojo kitaip nė matyti ne
matysi, jeigu jam neparašy
si prašymo, kad esi susirgęs. 
Parašius prašymą tik po 5 ar 
6 dienų gydytojas šaukia ap
žiūrėti. Su uuteistaisiai į ka
torgą, ypač politiškais, elgia
si labai biauriai. Dažuai už
rašo pabauda, kaip antai: už
draudžia kelioms sąvaitėms 
uaudoties daktaro pagelba. 
uždraudžia kelioms dienoms į
pasivaikščiojimą, arba sodina 
3, 5 ir net 7 dienoms į tamsų 
karcerį. Karceris gi turi 3 
žingsnius ilgumo ir platumo, 
plikas grindis ir lubas. Pilnas 
dulkių, mėšlų ir šaltas, nes jis 
yra apačioje uamo, skiepe, 

-i Kaliuys atsidūręs karcery tu
ri vieninteliais savo draugais 
pieuoje kerčioje dvokiančią 
„parašką”, kitoje gi šalto 
vaudens puodelį ir apie 
2% duonos svarų. Tai tiek 
teduodama per dieną valgyti 
sėdintiems karcery. Veždami 
į karcerį atima iš kalinio vis
ką, ką tik jis turi: tabaką.cu- 
krų, valgį, juostą, šiltuosius 
skalbinius ir žekes. Palieka 
tik skalbinius ir viršutines 
drapanas. Iš sukaustytųjų ir. 
gi atima juostą, ant kurios 
grandinys kabo. Be tos juos
tos visai ir vaikščioti negali
ma.

Tai toks yra karcery gy
venimas! Pagalvokite dabar 
kokia žmogaus gali būti svei
kata , pasėdėjus karcery 5 ar 
7 dienas. Per tas kelias dienas 
negalima nei atsigulti, 
vaikščioti, nei sėdėti.

Kartais daktaras vaistus 
užrašo, bet felčeriai neduoda. 
Į ligonbutį gali greit pakliūti 
tik mirštantieji.

Tepliorius.
Alunta (Ukmergės pa v.) 

Pranyko, .kaip sapnas, laisves 
dienos. Užstojo reakeija-liuo- 
sybė visokiems šnipams, juo- 
dašimčiams ir policijos sau
valei. Ir pradėjo jie rodyti sa
vo veiklumą. Kas to šiądien 
neatjaučia? Pažino kas tai y r 
reakcija ir aluntiečiai. Neuž- 
gyjo da nugaros nuo policijos 
nagaikų pradžioje 1906 metų, 
kaip štai vėl atsinaujino tas 
pats. Baudžiamasis būrys, va 
dovaujant Ukmergės isprau- 
ninkui, prikankinęs ir pri
daužęs daugybę žmonių Any
kščio valsčiuje, rugpjūčio 18 i 
d. atsibaldė į alų n tos padan
gę. Štai jo apsilankymo pa
sekmės: areštuota 10 žmonių. 
IšUntakšių sodžiaus: du bro
liai Stripeikiai, Adamėnas 
Antanas ir jo bernas Maseiio- 
nis, Krikštaponis, Maleckas, 
Titenis ir dar vienas ūkinin
kas ir iš Skiemonių sodžiaus: 
Baranauskas Antanas. Brie
dis Simanas ir Trumpa.

Dabar darbymetis, bet ar 
tai jiems galvoje—tegul pa
silikusios namuose žmonos su 
mažais vaikučiais, arba kito 
seni tėveliai badu dvesia—' 
jiems tai nerupi. Užteko, kad 
Untakščių Cečiolis pasakė, 
kad tai „cicilistai”, „buntau- 
čikai”, tai ir važiuokit į be 
langę. Šnipai pakėlė savo 
gąlvas ir kiek Įmanydami 
stengiasi kuodaugiausiai nu -Į 
rodyt „kaltininkų”. Ir Yla 
išlindo iš maišo. Ikišioliai sė
dėjo susitraukęs, bet pamatęs 
policiją ir jis pasirodė su čie- 
la „kaltininkų” „litanija”. 
Yla, Čečiolis, Baidauskis štai i 
pavardės šnipų... Barbara Č. į

I

t

I

i nei

Vilniaus gubernijos ka
lėjimo kalinių gyvenimas 
taip sunkus, kad negalima ir 
apsakyti. Negana to, kad ka
liniai turi pusbadžiu stipti, 
džiūti mažutėje pridulkėtoje 
kameroje, bet dar ir gyvybė 
dažnai esti pavojuje. Kame
ros daugiausia vienuolės, 5 
žingsniai ilgumo, 3 platumo 
ir apie 8| pėdų augštumo. 
Dažnai jose sėdi po trejetą 
kalinių. Dažnai atsitinka, 
kad tarp sveikųjų būna ser
gančių visokiomis limpančio
mis ligomis, kaip antai: nie
žais, džiova, sipilin, ir t. t. 
Prie lango stovėti yra uždrau
sta tur-būt dėl to, kad kali
niai grynu oru nepasinaudo
tų. Yra du felčeriai, bet tik 
negydymui, o taip sau, kad 
galima būtų pasakyti, kad 
yra felčeriai. Vienas jų Soro-

i

i

Kada iš visų kraštų civilizuoto pasau
lio, iš visų draugijos sluogsnių girdėtis bal
sai: „Šalin mirties bausmė!” Kėlios ypa
tos, kuriiĮ rankose didesnės dalies pasaulio 
likimas, sako, kad kiekvienas priešingas- 
valdžiai vertas pakorimo. (Maskolijoj ka
ria už užgesinimą ant gatvės žiburio.)

Žmonės stoviuti už palaikymą mirties 
bausmės neskaitlingi, bet ant nelaimės ga
lingi. Jie priduria sekančius argumentus:

1) Viena gyvastis yra verta kitos gy
vasties, o kiekviena mirtis yra vienokia.

2) Mirties bausmė yra ueišvengtina. 
kaipo kerštas ir baimė.

3) Mirties liausmė apsaugoja draugiją 
nuo piktadarių.

4) Mirties bausmė yra ueišvengtina, 
kaipo įrankis išnaikinimui nenorom liškų, 
netikusių ir ištvirkusių vienučių.

J ’iena gyvastis verta kitos gyvasties, o 
kiekviena mirtis yra vienokia.

Jeigu šitokia nūslis gali būti teisinga 
iš etiško regėjimo taško, tai iš psichologiš
ko neišlaiko kritikos. Fiziškas kentėjimas 
pasmerktoje ant mirties yra tik šešėlis 
sulyginaut su kentėjimu morališku.

Kiekvienas gyvas žmogus žino, kad jam 
reikės sykį numirti, bet nė vienas apie tai 
nemislina. Matyti iš kalno valandą mirties. 
—tai reiškia Įtempti aut to visas savo min
tis, tai reiškia užnuodyti sau visą likusįjį 
gyvenimą, užnuodyti jausmus.

Mirtis neyra teip baisi, neyra teip sun
ki, kaip mirties baimė. Žmogus, būdamas 
ant krašto prapulties, vis dar turi kibirk
štėlę vilties gilumoj savo vėlės, kad pasku
tiniam akies mirksnyje gal dar atsiras pa
gelba: ta vilčia užimtos jo visos mintis. Pa- 
smerktas-gi mirtimi žino, kad pagelbosjam 
jokios uegali būti, kad paskirtoj dienoj ir 
valandoj neišvengs mirties; ant tos valan
dos atkreiptos visos jo mintis, jeigu toji 
valanda jam yra žinoma: jeigu nežinoma— 
jo kentėjimas esti dar baisesnis, dar skau- 
desiiTs—jis kas valanda laukia budelio, ma
žiausias pakrutėjimas, tykiausias sušlamė
jimas ji sudrebina: „tai mano paskutinė 
valanda’’. Ir tirpsta kūnas ir miršta gįslo- 
se kraujas.

Iš to regėjimo taško kiekviena 
mirtis nesiduoda sulyginti. Mir
tis kaip aukščiau pasakiau, neyra baisi, 
negi sunki, jeigu ji žmogui neyra žinoma. 
Todėl užmušėjas, užmušdamas žmogų, jį 
nedaug nuskriaudžia. Kitaip vienok yra, 
jeigu teismas žmogų pasmerkia miriop ir 
jis apie tai žiuo. Jam baimė mirties daug 
sunkesė nž mirtį. Todėl užmušėjui atmoka
ma ne galva už galvą, bet šimtą sykių dau
giau, ir todėl, viena gyvastis negali būt 
verta kitos ir kiekviena mirtis negali būti 
lygi-

Mirties bausmė ueišvengtina, kaipo ker
štas ir baime.

Mirties bausmė, kaipo kerštas (kas 
šiądien tikrai yra pilnoj to žodžio prasmėj), 
prieštarauja visiems morališkiems suprati
mams šiądieninės žmonijos, prieštarauja 
Krystaus mokslui ir prieštarauja dievo pri
sakymui.

Idėja nepaliečia m y bės ypatos užgina 
mums ir žmogžudį žudyti; šita idėja aukštą j 
laipsnį pasiekė jau net 1848 metuose, kada 
daugelyje šalių Įstatimdavystės susivažia
vimai apskelbė nepaliečia m ybę gyvasties 
kiekvienos ypatos.

Su viršum 100 metų atgal, Katarina II 
pasakė: „valdžia privalo kovoti su nedory
be, vengdama jos pati”. Tuom tarpu vai- 
džia, laikydama žmogžudystę už nedorybę, 
pati užmušinėja.

Jeigu mirties bausmė, kaipo kerštas, 
yra nemorališka, pasibiaurėtina, tai kaipo 
pagązdinimas, visai nesiekia savo mierio.

Net laikuose šventos inkvizicijos, kada! 
kunigai, pagązdinimui visuomenės nuomo-Į 
kslo ir tirinėjimo, viešai degindavo ant lau
žų mokslo vyrus, mirties bausmė nenugąz- 
dino pasaulio. Vieną sudegino, dešimtims 
gimė ant jo vietos ir mokslas kilo ir plėto
josi.

Kiekviena veikmė, mažiausis judėji
mas sutinka sau opoziciją. Tai yra gamtos 
įstatymas, o kadangi žmonės yra ta pati 
gamta, tai tas pats yra ir žmonių tarj»e.

Laike viešpatavimo Alekro
Michailovičiaus už dirbimą netikrų pini
gų nužudyta 7,000 žmonių. Nužudyta ne 
ant sykio, bet per kelioliką metų; taigi ai-i 
šku, kad mirties bausmė, kaipo pagązdini
mas. nesiekia savo mierio. Nes kitaip nužu
dymas pirmutinio žmogaus būtų nugązdi- 
nęs tuos 6,999, kurie už tą patį prasikalti
mą likos nužudyti vėliaus. Jeigu sudegini
mas Giordono Bruno nenugązdino Galilė
jaus, jeigu Galilėjaus kankinimas po žeme 
nenugązdino Koperniko, jeigu mestas po-į

Pas laikrodinnką.
— Šitas laikrodis eina 14 dienų.
— E, tai niekai laikr<«dis, kad tik 14 

dienų eina! Aš turiu namiej laikrodį, tai 
jau 15 metų eina, o šitas ir brangus ir 
teip trumpai eina!

I) a 1 g i s a n t a k m e u i o p a t a i k ė.
Pasažieris lipdamas Į strytkarį: Ar jau 

Nojaus arka pripildyta?
Kondnktoriiis: Stokuoja dar asilo; į- 

Jipk, tamista!

„RAISTAS” („The Jungle”)

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

Raistas teip žingeidi ir visoj paša ulėj reikalauja
ma, kad jau išverta į 18 visokiu kalbų. Mums tuom aky- 
vesnė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo išlipimo iš 
laivo ir visą gyvenimą Amerikoje kaipzerkole—į>erstato.

l’erskaitęs Kaista, gerinus pažinsi Amerikos gyve- 
Įnimą. ne kaip daug metų čiagy vėuęs.ir visu suktybių pa
slaptis: atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairių žingeidžių dalyku. Daug ky truiuo yra toj kny
goj-

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

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

J. NAUJOKAS,
Madison Sq Sta ho\ 1S9, Ne* York (’ity, Y-

Kas važiuoja Llslmii!

Šiądien atsidarė naujas kursas Pn-k>-^ nužj-mintos iki 2S doleriiį Į>er 
vandenį Kas uiano važiuot į Lietuva, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kortės pigios, oras Šiltas, per vandenį važiuot labu smaču. Skubinkit, 
nes neužilgo prekės vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas šifkorviu visuomet kreipkitės į ..KELEIVIO" 
redakciją pas:

28 Broadvvav,

MOTERIS IK MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
132 Gold st. (trečias floras)

So. Boston, Mass.

laivakortes

$28.00

A. ZVING1LA,

Nereik Mokintoju,
GRAMATIKA angliškos kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) $1.2.»
VAIK1J DRAUGAS arba kaip mokin

tis skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti Iš

mokintojo (ypatingai merginoms, kuriu 
daugelis jau išmoko). 10c.

Pinigus siuskite jier MONEY ORDER 
arba pačio markėmis ant šio adriso;

P. M i kolai uis.
P. O. Box (»2 New York, 

(ity.

, PAJIEŠKOJIMAi.
Pajieškau brolio Vladis

lovo Meškos. Antri metai kaip 
išvažiavo iš Lietuvos į Ameri 
ką. Paeina iš Kauno guberni
jos, Šiaulių pa v., Stoneliu so 
džiaus. Prašom atsišaukti ar 
jis pats, ar kas kitas apie ji 
žinantis ant adreso;

Jonas Meška,
1 42 Endicott st.,

Boston, Mass. (j?ų

Pajieškau savo švogerių 
Antano Kaz'auskio ir Kazi
miero. Paeina iš Kanųo gub. 
Šiaulių pav..Loukės vai. Apie 
keturis metus Amerikoj. Pir- 
miaus gyveno Portlande,Me.. 
paakinus Brockton‘e, Mass.

Jie patįs, ar kas kitas ži
nantis prašom pranešti ant 
adreso:

Juozas Kasparavičia,
191 Silver st.,

So. Boston, Mass. (p į

Naujausia CambridgeportP 
lietuviška krautuve

PETRO BARTKEVIČI AUS
Užlaikau didelę krautu

vę visokių apatinių drabužių, 
kaip tai: marškinių. sve<lerių, 
skrybėlių, lietsargiu ir t. t.

Atsilankykit po num. 
719a Main st.

( ambridgeį>ort. Mass.
to

So. Boston, Mass.

Namu tepliorius ir dai- 
lyde A. SABATOVICZ.

Atlieka visokius darbus prie 
pataisymo namų, stalioriš- 
kus teplioriškus, išmuša po- 
pieromis, išpuošia. pataiso 
langus, duris, grindis irt. t.

9 lieale st., 
Dorchester, Mass.

Dovanai, dovanai!
Ž<mIynas lietuviškai—ang

liškas ir a ngliškai-liet u vis
kas. Formas 7x12, 280 pavei- 
kslų; išviso 982 puslapiai. Ši
tą žolyną išleido The Sal. so- 
cietv lietuviam dėl pasimoki- 
nimo angliškos kalbos ir bus 
prisiųstas kiekvienam dykai, 
kas tik prisius savo adrisą ir 
2o centų markėm ar pinigais 
dėl apmokėjimo pačto kaštų. 
Lietuvi, jeigu nori išmokt 
šios šalies kalbą, tai rašyk 
tuojaus, o tikrai išmoksi be 
mokytojaus gerai ir greitai. 
Atsimink, jog gauni knygą 
ly kai vertės 86.00, išmokus 
m ;!išką kalbą bus tau leng
viau. Kreipkis pas mųsų a- 
gentą po anresu:

A. J. Antouov,
22 Waluut st.,

New Jersey City, N. Y’* [tl

Ant pardavimo.
Pigiai parsiduoda gro- 

sernė latviu apgyventoj vie
toj. Ateikit pasižiūrėt po ad
resu:

9’» Connt st.
Ro.vbury, Mass.

Namai ant pardavimo.
Ant lengvu išlygų parduo

dam namus So. Bostone ir 
Dordiesteryje. Kas uori dau
giau dažinoti, teiksitės atsi
šaukti pas:

D. F. & J. J. Malioney,
130 F Street,
So. Boston. Mass.

Szokiai, Szokiai!
Parengė So. Bostono Jaunuo
menė. atsibus 26 d. Rugsėjo 
(Septemlier) 1908 m., svetai
nėj Dalilgren Hali, E ir kam. 
Silver st. So. Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vakare ir trauk
sis iki 12 nakties. Orkestrą 
I). L. K. Gedemino po vado* 
vyete .J. Tamošaičio.

Užkviečia visus atsilankyt
Komitetas



ant atris

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Ūžia ko puikiausius vėrvmus. a!u». ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį liktoriai 

ugeriausi. Gčryiuu* dU vese’ij'r .;r:L 
-lynų ar L-ip balių siunčiam į namus.

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

KNYGOS UZ PUSE PREKES!
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės ŠIO.
Kas prisius $10, tas aplaikys
vertės $25.
Knygą galima gauti visokios Įtalpos ir 
pasiskirti iš bile kokio katalogo. Musų 
katalogą aplaikys koztias kas prisius 
savo adrisą ir už t» c markę

Adresuok it teip:

V. J. Kudarauckas.

Puikiausias Lietuviškas
S ALIUKAS ir RESTORACiJA 

kartą pas mus atsilankys 
To niekad nesigraudys: 

Alus, vynai mus gardžiausi. 
Cigarai iš Turkijos, genaus

Lazauckas, Judeika ir Co 
3ot Broadway ir 259 D. St., 

Soutb Bostuu. Mass

$
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107 L 8th St. New York, N. Y.

Ant pardavimo.
Parsiduoda rakandai (for- 

nišiai) labai geri. Priežastis 
pardavimo — išvažiavimas ki
tur. Ateikit dasiziuot vaka
re ant adreso:

Kazimieras Račiūnas, 
13$ Bovven St. 
So. Boston. Ma

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf istą:

( ASSILLO STUDIJ A,
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass

I

ot

TEISINGIAUSIA ;i; GERIAUSIA

Aptieks
Sutaisome Recey ' - • ' ..šia
atyda. nežiūri., ar . Li tuv»>s at
vežti ar šn 
galite gauti, kokios t,.. s;,- ■'
vartoja, teipci v isados r. -i Lie
tuvis apt k-r ■..' K. SI'jl.AI nS 

Savininkas
Edvardas Daly Į

2W Broadway kampas Dor
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs c-er expresą gyduoles prsmsim

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų vasariniu skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal S3vo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ;r pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone
Miss. S Gaievvsky

255 Broadway So Boston ^lass

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

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tartie 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 sau patm- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą krejon ar a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broad\vay,
So. Boston. Mass

James H. Criffin & Co.

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą M'otnans Medical 

(ollege Bal'timore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pasai nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi. 30 W. Broadnay 
264 F. st-, kampas Bovcn st.

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

li-

ir

ne
vietiį

— Geriausis galiūnas — 
Klausk apie Teofil Koritaševi'ki. 
nes gausi geriausių gervinu ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115&-117 Dorchester sve. and 
1 & 1 % Division st. So. Boston 

Telepbone 2106$ So- Boston

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikiiis. varginti save liga ir leisti jei isisenSti, 
jier tų tų daktarų nestimanitną ar neturejitną gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs iaiko ant visokių nieku ttiojaus kreipkis arabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutn į l)r. K. Mieike. katue pa.sekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRI teip MOTERŲ ir \AIKŲ, kožuas 
kas čion kreipiasi, dekavuja už isgyditną ir buną sveikas ir linksmas. • ,

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bildu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai uekuri laiku gydę, 
rankas nuleisdaini apleido.

A L. I . Tokiu bmlti, kad The lOLLlNSNEH YORK MEIHi AL 1SS1ITUTAS
yAšSaK.\ m3S lt n^VclS. užlaikomas geriausių diiilutnalu daktarų spccųalistų; visus ligų apra« 

šymus su atyda ištiria s|H-cijališkai« nuo menkiausio iki siariiiausjo ligos aįisirei--ki:iio bei jos pam.do, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas institutas užlaiko didžiausią 
Laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pat ių daktarų išrasta, kuriu niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydvme ligų m*jok' daktaras nė kitas institutas Legali lygintis, per ka mokslinčiai ir |>ayadiuo tų 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio s<>«ino daugiausia atsl<.v»iioja serbai.čius sveikata, tai aiškiai matyt iš <laugybe« 

paddkavonių, kurios ateina ka-dieca, paduodame ei n kei es.

Išgydyta nuo: moteriškos 
ktULKY ui ir eurepliavimų. 

skaudėjimo šonuoee, sąnari k> 
ee ir neursUgijoe ligos. Jaa 
pMUiatiškai sveika ir \ pa 
dekavoja ^avo paveikslą ateių- 
sdauia

Mrs FRASCIŠSA 
ŠKLE8AR1ESĖ, 

(moteris Jono)
Rocte No 2,B. 65, Ceresco, NeL

ALUŠTAI Gl’ODOJAM \S DAKTARE?
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą ui jau mano prideryatė teipgi išreikaU 

padėkavonę už išgydymą ligos, kurią nuo m kaip sloginau t į kalną nu 
kasė, {>er galybę <Qg»co mokslo ir garai antaiaylų vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagūJ pamokinimus suvartojau. Prie* tai netikėjau, kad per a* v o 
išdykumą suardytą sveikatą g&lėč'au dar atgauti. Pirmiausia jaukiausi didelį 
nuailpnėjimą. teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvytų, drauge ir visus vi
durinis organizmss buvo suirus ir tik kaip lapas rudenije suvytus, laukiau 
kada nukristi. Bet kad įsikalčiau laikraštije apie J ųsų galingą gydymą ir 
grynus valetus, tad atsišaukus ir atsiuntė man \ dėtus, kuriuos suvartojau 
P&gal pamokinimus^ sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manus ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžlniską ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gimus, linksmas ir »«ei kas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, Idant kreiptųsi prie J ųs gyd. tie laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jūsų garbingą vardą,
JONAS SMiRNAVlCZlA,

1625 Frontst., Philadeiphia Pu

S»

'irgęs perdu metu, s k au dėji
mu srrėnų, krutinėję dieglių, 
į ia čių net»veik.nmo, s'algi- 
uio ir skaudėjimo galvos, zva- 
n’jiiuo ausise ir abelno nueil- 
pnėjimo ant sveikatos. Į 13 
dienų pilnti išgydytas, su’pa- 
lėkavone ir p&vėik»ląv pri- 

siumė patalplnt i laikraštį.
JOHN PAULI'-1S, 

Fayette Co., Urient, Pa.

I

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendiak, neatidetick, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 
kosulio, kataro, pdaiuitį tit'sręikn>i><>, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpariuio, kepewį 

trinkstu \kidiieys^ ligos, dispepsijos, nėvu tnuno, i-tduntį ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu- 
riti, šonuose, tuštumuose ir po krutinę. Galcos skoudė/imo, ūžimo ir spiegimo ausyse/ kraujo 
neegstumo, išbėidmo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, 'reumatizmo, 
skaudėjimo po visa kurui, kaulą sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
Idogu sapną ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptą 
ligą,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtą.— Pūslės hgos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitą visokią ligą vyrą kaip ir moterip. skausmingą, nereguliar'išką antdrapOr 

i<i u ir balt u ją. arini kurios tik ligos 'eargmiuiui žmonią užpuola.

^.-^TAS INSTITUTAS ISZSIUNT INEJA GYDUOLES^r^
| VISĄ AMERIKĄ. UANABĄ, EI’ROl’Ą, AZIJĄ, AFRIKĄ ir A l’STRALIJĄ, ANT KOŽNU PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
Kam S1RGT IR VARGINTI SAVE. JEI LENGVAI GALI BŪT! IŠGAVĖTAS, TIK ATSiŠAl KIT, adresuojant: 

The Collins New York Medical Institute <,nc> 
140 W. 34 sL, (arti Broadvvay) New York.
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki o po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1. mm

ir inkstą ykidneysj ligos, dispepsijos.

DOVANAI
VISIEMS

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė 
Puikiausių armonikų, skripkų, kleruetų, triubų, koncertinų ir 
daugybė kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziogorių, 
lenciūgų, v isokių žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, 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 popierų dėl rašymo gromatų 

..... ......... ._ _—„  8 • ■ '2 _______ _
Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $l.oo, 1000 už $t>.oo.
markę ir teisingą adresą, oapturėsdideU N 11 naują k AT A I.OGĄ DOV A N A 1 
su 315 aiškių paveikslų ir KlOO vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.'

Reik;; nujau! k.;:..!'•_><> p.-imiiu-k.t v arda laikraščio, katrame matėt apirarsinini;1.
K. ViLKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y-

50,000!^DYKAI
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

4»««vr

RODĄ DYKAI- Urtdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 1U
DR. JOS. LISTER C.

U

L- A. — 6. 22—5tli Avė., kamb 500, Cliirago, UI.

Melina antspauda garantuoja cigarus

Lt-k '*.* :i> cicarns. dirbtus tikrai sanitarišku budu busi visuomet svei
kas i ■ . uksines. Jei nori tokius cigarus rūkyt, pirkdamas visuomet žiūrėk, 
kad anl d<- u - n butu rnvlinas ženklas.

Vienatinis lenkiškas Dentista
< iti-.u valandos:

Nga Ą iki 12 »r jiua ? iki piei

J.’>3 Shatf inu’ avė.
Boston, Mass

sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nup'-ginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės. Rei
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už. pigiau ir visus kitus ta- 
vorus. kaip tai kuperus. valizas ir 
i. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkvmzs.

366 Second So. Boston. Mass

RAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigarčtusnaujo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių: kokių dar ne ne 
buvo cciizaetu gilzu irKusko tabako.

S B. K LIEK
2'28 Braodway, cor. C st 

So. Boston, Mas-

Kam būti aklam.
z

Williamso gydymas ir tam tikri akiniai naikina 

akluma.

Męs esam pagarsėję, kaipo geriausi akių gydytojai visoj 

Amerikoj, ir męs turim geriausias ir naujausias mašinas vi
soj Amerikoj, ne tik dėl ištyrimo ir gydymo visokių ligų 
akių, bet teip pat ir kitų dalių žmogaus kūno.

Mųsų gydynyčia Įsteigta be atžvilgio ant iškaščių. Męs turi
me X RA Y mašiną, ULTRA-VIOLET RAY mašiną, LEN- 
CODESCENT RAY, D’ARSONOOLA, FARADIKĄ ir GO- 
1.OANIKA, su kuriomis Į trumpą loiką išgydom visokias li
gas. z\part to pas mus dar yra daug kitokių mašinų ir elek
triškų prietaisų gydymui slogos, ausų liga, nupuolimą ant 
sveikatos, džiovos ir t. t. Apžiūrėjimas ir patarimas dykai.

Adynos: nuo 9 iki 8 kasdien: šventadieniais ir nedeldieniais nuo 10 iki 12

Williams
OPTICAL & MEDICAL CO. Ine.

168 Tremont St. - - Boston, Mass.
Garantija teisingo ir doro gydymo.

M
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LITI VISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick J

TEL. 22148 FilCHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Liet u v iška

257
APTIEKA

Hanover Street 257
BOSTON. MASS

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pr.inešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važ.iuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto 
11 valandai vakare.

Jurgis Kariasius
258 W. Broadiray So. Boston, Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 7 
visokių audimų ir p’ 
suknios. Dirbame .
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs stalime ją tau 
tuoj padaryt. Z. Budreckis.

Z. BIBKECKI.V
222 Broailnay So Boston.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir nzlaikymni plaukų

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

J. M. BRINDZA ( <>-.
Broadnay A So. 8-th st.. 

Brooklyn4icw York.

Kusiška-Lenkiška-Lietu
viška

.A FTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

X
‘j£

>-
T' TEISINGIAUSIA APTIEKA

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Kurioj galit gauti geriausiu gv 
duoliu nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

M. V Stankevičius.
John J. Lowery & Co.

Kampas 6-tos 168 D. st
So. Boston, Mass.

Telf.phone. 21027 So. Boston. Mass

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 1‘armenter St
Boston, Mass. 

Visokias litras gv 
aau pasekmingia- 
usiat. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į virių tik 
neikit £ aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oatatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir U iki

Kraujo ligos
Džiova

S vakare. Telephone 1967-—3 Ric«»tnoiid

x. ..... inhalatoriumNegromuliavnną" silpnumą, nerviškos ir visos

kroniškos ligos lengvai gydomos praktiškiausiu budu Bos
tono Klinikoj. Musų specijalistams niekas lygintis negali. 
Per skaityk žemiau paduotas žinias nuo ligonių,' kuriuos 
męs išgytiem. Jeigu nori but išgydytu, turėsi pas mus ateiti ' 
ar tuojvėliau.

Skilvio sloga išgydyta.
Antliony Uosta, 1 5 (Tiapel st.. lznvell, Mass. sako:

,.Aš buvau baisiai kankinamas skilvio sloga per kelis 
metus. Aš tuomet visada po valgio blogai jaučiausi. 
Liežuvis mano buvo visuomet apvilktas, galva nuolat 
skaudėjo, viduriai buvo nenormališki: neturėjau apeti
to, visai sublogau, palikau nerviškas ir negalėjau mie
goti. .

Aršiausia buvo tas, kad nuolat turėjau vemti; per 
burną atsimušdavo rukštųs ir sūrus gazai.

,,Gydžiausi pas penkis daktarus; bot nieko nepagel
bėjo. Praleidau daug pinigų, daug laiko ir vos tik ne
numiriau. Kreipiausi tuomet dar pas Boston Clinic 
specijalistus ir jie manę išgydė. Taigi aš rodyčiau su
sirgus kiekvienam pas juos kreipties”.

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

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedalioms nuo 10 iki 12 po pietų.

Lovvell office: I 8 Marrimack St.
Ofisas atidaro* kasdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

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


