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Popai prieš Tolstojų.
Peterbugas, 8 d. Rugsė

jo. Iš priežasties apvaikščio- 
jiino Tolstojaus jubilėjaus, 
„švenčiausias sinodas'’ apskel
bė aplinkraštį. Kuriame iškei
kia garsųjį filozofą, kailio be
dievį ir betikį. Tolstojus,kaip 
kiekvienas tyrinėtojas ir mis- 
linčius, netiki į tokias paiky
stes, kaiąi’pragaras, posmer- 
tinės kančios ir t. t. Popai 
negalėdami Tolstojui darody
ti neteisybes, o matydami, 
kad jodiktrina smarkiai vei
kia ant jaunuomenės, iškei
kė j į.

Popų aplinkraštis skam
ba maž daug šiteip:

,,Tolstojus išsispyrė išga- 
nytojaus ir yra atskalunu: 
nuo 1901 metų priguli prie 
pagonų. Tikinti stačiatikiai 
turi lenkties nuo tokio žmo
gaus iš tolo, jei nori išgelbėti 
savo dūšią nuo bausmės die
vo”.

Tas atsišaukimas likos 
perskaitytas žmonėms visose 
cerkvėse. „Švenčiausias sino
das’’ būtinai nori atitraukti 
tamsiųjų minių atydą nuo ti 
krejo mokslo šviesos ir paži
nimo teisybės. Net atžagarei- 
viškas laikraštis „Novoje V re
mia” sukritikavo „Švenčiau
siojo sinodo” pasielgimą ir 
sulygino su pasielgimu šven
tos inkvizicijos. Rusija priva
lo gnodoti genijų Tolstojų, 
bet ne ignoruoti—sako „No 
voje V remia”.

ateitie visus pinigus.
Laike užpuolimo kilo di

delis šaudymas. Iš apsaugos 
užmušta 2 kareiviu, iš užpilo- i
likų—vienas. Kiti su pinigais 
pabėgo.

i
Apipiešė „Božja matel i”.

Tambovas, 1 Rugsėjo.— 
Nežinomi „mošennikai’’ įsi
veržė nakties laiku į šventą 
vėnuolyną ir apiplėšė „božją 
materį”. Iš ornato dievo mo
tinos išlupiuėti visi brilijan- 
tai ir auksas. Nuostolių jai 
pridarė ant 80,000 rnb. su 
viršum.

gaus sidabrinį medalį ant at 
minties jo buvimo žemėj te
kančios saules; oficieriai gaus 
tokius medalius aukso, jų 
liepta pydanti 2,000.

Riaušes kalėjime.
Kišinevas.— Šiomis die 

nomis vietiniam kalėjime ki
lo didelės riaušes, kurios tę
sėsi apie 3 valandas. Visuose 
kambariuose viskas buvo 
daužomas. Daužomos sienos, 
daužomi pečiai, o plytos mė
tomos per langus į sargybą 
Vienam kambaryj suversta i 
krūvą visi šienikai apipylta 
juosžibalu ir uždegta Riau
šėse daly va vo apie 500 žmo
nių, tame skaitliuje ir mote
ris. .Mena, kad raieris tų riau

ksiu—išsilaužti per langą iš' 
kitos puses 
to triukšmo 

: pradėjo iš 
per langus 
nurimo, 
šiurn kartu nebuvo.

kalėjimo ir laike 
pabėgti. Kada 

lauko kareiviai 
šaudyti, kaliniai

Kaip praneša, aukų

ŽINIOS 1S VISUR.

Barbariškas Įsakymas.
Peterburgas. 5 Rugsėjo.

— V isi universitetų profeso- 
riai ir rando mokyklų moky-Į-’ 

tojai visoj Maskolijoj vakar! 
apturėjo nuo apšvietimo mi- 
nisterio Įsakymą, kuriame jis, 
ministeris, liepia išstoti iš: 
konstitucijinių demokratų ■ 
(kadetų) partijos, kurie tik j 
prie jos priguli, kitaip minis-; 
teris gręsia prašalinhnu visų 
profesorių ir mokytojų nuo 
vietų.

Šiądien praneša, kad dau
gelis profesorių patįs atsisakė 
nuo tarnystės, bet iš savo par
tijos neišstojo.

Prie kadetų partijos pri-Į.. 
klauso beveik visi profesoriai " 
ir mokytojai universitetų ir 
mokslainių.

Gaisras Japonijoj.
Tokio, 5 Rugsėjo.'—Mie

ste Niagata vakar kilo gais
ras, kuris praryjo su viršum 

: 4000 gyvenamų namu. Nia- 
gata stovi prie didelio uosto 

; ir turtingų žibalo šaltinių ant 
rytinio pakraščio salos Han-

i t* t<.

Kalinių kerštas,
Kalkuta, Indija.— Nese

niai čia likos suareštuota 30 
indusų užmetimą bombų, ta

|me skaitliuje ir tūlas Gossa- 
įna, kurį suimtiejie kaltino už 
i išdavimą valdžiai jųjų suo
kalbio aut Indijos vice-kara- 
liaus, Minto. Nors Gossanas 
gynėsi, kad jis esąs nekaltas, 
bet to niekas neklausė ir jis 
likos savo draugų sušaudytas 
kalėjime.

Japonijos svetingumas.
Už kankinimą kalinių pa- Tokio, 8 Rugsėjo — Lai 

smerkti kalėjimai!. . ke sekančio atsilankymo Su- 
Dorpatas, Latvijoj, 5 Rug- vienytų Valstijų laivyno 

sėjo.— Už žvėrišką kankini- ponijoj,
mą politiškųjų pratikaltelių, kams bus leista važinėtis 
vietinis teismas pasmerkė vie- dyka gelžkeliu, 
niems metams kalėjimai! vie- dykai Įžanga į teatrus ir t. t. 
ną oficierį ir 6 kalėjimo pri
žiūrėtojus.

Ja
Amerikos jūriniu 

už 
tramvajais.

1G0 (H 10 žmonių šankia 
duonos.

Glasgo\v, Škotija. 9 d. 

Rugsėjo.— Minia iš 400 al
kanų darbininkų bandė pri
eiti prie miesto valdybos na
mo, kur buvo, valdininkų po
sėdis. Kadangi duris buvo už
darytos, bedarbiai kesiuosi 
jas atidaryti -spėka, bet pri
buvę policijos skyriai išblaš
kė darbininkus, nė vieno vie
nok neareštuojant.

Darbininkai buvo susi
rinkę ir norėjo prieiti prie 
miesto valdybos darbo prašy
ti.

Darbininkų rajonuose iš
lipinta ant kampų gatvių pro
klamacijos, kuriose pasaky
ta, kad vienam tik Glasgo\v 
mieste randasi 60,000 suau
gusių ir 100,000 vaikų šau
kiančių duonos ir gręsiančių 
sukilimais, jei miestas nepa
sirūpins duoti pagelbą.

(

Tarp čekų i vokiečių čia eina 
nuo senų laikų kova ant tau
tiškų pamatų. Užvakar kilo 
net kruvinas mušis. Čekai už
puolė aut vokiečių su akme
nimis ir pradėjo mušti. Vokie
čiai su įpykimu ėmė turėtis; 
tuom tarpu įsimaišė policija 
ir žandarai, kurie už vokie
čius užstojo ir čekus durtu
vais išvaikė.

Į

'draugams. Rinkit parašus 
kiek tik galit. Siųskit ant 
paduoto adreso ir imkit ki
tas kopijas ir vėl rinkit para- 

i ŠUS.

Iš AMERIKOS.

I Revoliiu iioierių ultinia- 
tum.

Tabrizas.—Persijos revo- 
liucijonieriai pastatė savo ša
chui ultimatum [galutines iš- 

(lygas], kuriame reikalauja 

pilnos amnestijos(paliuosavi- 
mo kalinių), greito sušauki
mo parlamento ir išgujimo iš 
Tabryzo ir Teherano visų re- 
akcijonistų. Dėl atsakymo re- 
voliucijonieriai davė šachui 
l>enkias dienas laiko.

Kitos žinios iš Persijos 
ateina, kad skyrius liberališ
kųjų nutsuidų traukia iš 
Nuddejos Persi jon, idant 
drauge su liaude apskelbti ša
chui šventąją kare.

Kruvinas mušis revoliu- 
cijonierių su šacho karei

viais.
Peterbugas. 8 Rugsėjo.- 

: čia atėjo iš Persijos žinia, 
kad Satar-chanas, vadas Ta
bryzo kariumenės turėjo 

'smarkų mūšį su šacho armija, 
kuri norėjo apgulti miestą ir 
priversti revoliucijouierius 
pasiduoti. Šacho generolas, 
Aiu- Davleha. likos atmuštas. 
Nuostoliai iš abiejų pusių sie
kia 800 vyrų užmuštu ir su
žeisti).

Oficieriams Mikados valdžia 
pagamins tam tikrus vežimus 
važinėtis imi miestus, mokės 
visas rokundas viešbučiuose

5 Rugsėjo, ir abel 11ai stengsis, kad Su- 
už- vienytų Valstijų svečiai būtų

i

_ Apiplėšimas iždininko.
Charkovas,

— Vakar būrys plėšikų 
puolė čia aut ?gelžkelio iždi-1 Japonijoj geriau užganėdinti, 
dininko, kuris vežė iš banko: negu kur kitur laike savo ke- 
pinigus ižmokėjimui gelžke- lionės.
lio darbininkams ir viršiniu- 5d. Rugsėjo, laivynas 
kams algų. Nežiūrint ant sti-! Apleido Australiją. <> 17 Spa- 
prios apsaugos sudėtos iš ka lio pribus Japonijon.
rei^j ir policijos, plėšikai! Kiekvienas jurininkas

Moterų kongresas.
Geneva, Šveicarija, 3 d. 

Rugsėjo. — Užvakar čia pra
sidėjo metinės tarybos Tarp- 
tautiškos Moterų Valdybos, 
kuri likos suorganizuota (’hi- 
cagos moterimis 1893 metuo
se, laike visosvietines paro
dos. atsibuvusios Chicagoj. 
Šiądien jau yra 7.000,000 su
organizuotų moterų, repre
zentuojančių visas dalis svie
to. Šiųmetinės tarybos apsi- 
rubežiuos tiktai išdirbiniu 
pliano didžiojo moterų kon
greso. kuris turės vietą atei
nančiuose metuose Torontoj, 
Kanadoj.

Miištyne čekų su vok i e 
čiais.

Viena. 8 d. Rugsėjo.—'

SU

jau 
ka-

Amerikos socijalistai 
milinis.

Gal visiems lietuviams 
žinoma, kad New Yorko
Įėjime sėdi latvių revoliucijo 
nierius. Jonas Purens, kurį 
caro budeliai nori išgauti jį 
dėl pakorimo. Protestavo 
prieš tai tik išeiviai, bet ka
da teismas nusprendė jį Mas 
kolijai išduot, tuomet prieš 

• tokį juodašimtišką nuspren
dimą pakėlė balsą ir ameri
kiečiai, tik žinoma ne kapita
listai amierikiečiai, bet susi
pratę darbininkai, t. y. soci- 
jalistai, kuriems visi lygus: 
žydas, rusas, lenkas, latvys, 
ir t. t.

Socijalistiškas sąvaitraštis 
„The New York Socialist” 
patalpino peticiją rinkimui 
parašų ir straipsnį, kurį čia 
išvertęs paduodu žodis į žo- 
dl-

Antgalvis to straipsnio 
skamba:

„Lai Rooseveltas išgir
sta jūsų balsą”.

„Kitoj skiltyje šito pus 
lapio musų skaitytojai ras 
formą peticijai dėl apginimo 
Jono Joncvo Paureno, rusiš- i 1
ko revoliucijonieriaus, kuri 

;caro valdžia neri gauti atgal 
į savo nagus ir kurį Suvieny 

■tų Valstijų komisijonierius 
įShields liepė gražinti vardan 
išdavimo sutarties padarytos 
tarp Grover’o Clevelando ir 
Aleksandro III.

„Padaryti įstatai tarp- 
! tautiškų tiesų, kad ypatos 
! kaltinamos už politiškus nu- 
jsidėjimus negali būti išduo
damos. Ir pagirtinu dalyku 
buvo Suvienytų Valstijų, Di
džiosios Britanijos ir Šveica

rijos, kad tos tris šalis prisi 
laikė tų įstatui ir duodavo 
prieglaudą žmonėms, kurie 
kovojo desi>otiškuose kraš - 
tuose už sugriovimą tyroniš- 
kos valdžios ir įvykdinimą vi
suomeniškos laisvės. Po slė
gimu prūsiškojo militarizmo 

! Šveicarija nužeminimo save 

civilizuoto pasaulio akyse per į 
išdavimą carui vyrų ir mote- 
jų, kurie dirbo dėl Rusijos 
Ii uosy bes, ir kuriuos už tai 
patvaldystė norėjo nugala
binti. Iki šiam laikui Didžio
ji Britanija ir Suvienytos 
Valstijos vis atsisakydavo loš
ti pėdsekšunų rolę rusiškai 
patvaldystei. Komisijonieris 
Shields pirmutinis užmanė,; 
idant męs visai apleistuinem 
šitą vyrišką poziciją ir, kada 
caras reikalauja sugrąžinimo 
drąsaus ,.maištininko”, siųsti 
jį atgal dėl kankinimo irmė-Į 
sinėjimo, kaip buvo su tuk-l 

stančiais praeityj.

1
„Kas tik skaityt į faktus 
Paureno išdavimo bylos — 
arba skaitytų vien 
tik akto ištrauką 
perstatytą rusiš
kos valdžios — su
prastų, kad užmetamos Pau- 
renui ,piktdarystės’ buvo tik 

! dalis tų blizgančių sukilimu 
Pabaltijos krašto žmonių 1905 
1906 metuose, apie kuriuos 
visa Amerika skaitydavo su 
simpatija ir laukdavo jų pa
sekmės.

„Paarenas yra „krimina 
listas’’ caro akyse, lygiai teip 
pat, kaip Garibaldi buvo 
kriminalistu akyse Italijos 
engėjų 50 metų atgal; lygiai 
kaip Kossuth buvo krimina
listu akyse Ungarijos pri
spaudėjų; kaip Carl Schūlz 
ir Franz Sigel, du ištikimiau
si ukėsai Suvienytu Valstijų 
buvo kriminalistais akyse

I __ *
• Prūsų slėgėjų: kaip daugelis 
airių, kurie čia rado prieglau 
dą, buvo skaitomi kriminalis
tais Airijos despotų. Rusiš- 
koji valdžia skaito Paureną 
dabar kriminalistu lygiai ant 

j tų pačių pamatu, kaip Ang
lijos valdžia 1776 metuose 
kaltino Jurgį Mashingtoną, 
Samuelį Adamsą, Joną Han- 
cocką ir Henry Patricką kri
minalistais.

,,Ar privalo žemė Wa- 
sliingtono ir Patricko, Ilan- 
cocko ir Adamso, siųsti vyra 
ant mirties, kuris narsiai ko
vojo už įvykdinimą savo tėvy
nėj tokios laisvės, kokia čia 
męs naudojamės? Komisijo
nieris Shields sako T e i p. 
Męs kreipiamės į liaudį ir 
kviečiame atsakyti N e, kad 
ir prezidentas Rooseveltas tu
rėtu išgirsti.

„Rusijoj žmonės kaltina 
mi už dalykus priešingus vai 
džiai, neturi tiesų prie {>ri- 
siegdintujų teismo. Trįs-ket 
virtos Rusijos yra visuomet 
po kariškoms tiesoms, 
tas Paureno draugų 
už Pabaltijos kraštą 
. ,sąpiktadariai”, kaip 
vadina — buvo nugalabinti 
ne per ištarmę kokio nors pa
prasto teismo, bet per pas
merkimą kariškojo teismo. Ir 
tai yra teisybė valdiško pa- 
liudyjimo, išnešto iš debatų 
rusiškos durnos, kad kalėji
muose visuomet vartojamos 
torturos privertimui kalinių 
prie „išpažinties’’ arba vien 
tik dėl užganėdinimo keršto 
caro brutalų.

„Ar privalo 
Valstijos išduoti 
tragiškos žaismės 
šitokių sąlygų? Komisijonie
rius Shields sako T e i p. Męs 
kreipiamės į jus, skaitytojai, 
kad prezidentas išgirstų bal
są iš milijono krūtinių N e , [ 
kuris pergalės nusprendimą 

Shields’o ir Paurenas paliks 
laisvas.

„Skaitytojai, kiekvienas 
iškirpkit šitą |>eticiją ir pri- 
klejokit aut lakšto popieros, 
Pasirašykit ant jos. Duokit pa
sirašyt visiems savo kaimy 

nams. Duokit pasirašyt vi-į 
sietus savo unijos nariams. 
Duokit pasirašyti dirbtuvių1 prasti. Policijoj jis pasakė, į

„Lai Baltasai Namas pa
tvins tuose peticijuose. Nea
bejokite, kad prezidentas ne
atkreips atydos.

,. Ir vienlaik statykit re- 
zaliuciją į savo unijas, į kliu- 
bus ir draugystes, kur tik 
prigulit. Aiškinkit savo są. 
nariams ką tas dalykas reiš 
kia, o jie maloniai ją priims. 
Kada bus priimta, žiurėikt, 
kad sekretorius išsiųstu ją į 
Washingtoną.

, Ir kalbėkit apie Paure- 
no bylą kur tik jųsneitumet. 
Rašykit laiškus į dienraščius 
savo miestuose, į republiko- 
nu laikraščius, demokratų, į 
bažnytinius, darbininkiškus 
ir kitus, kokius tik galite pa
siekti, sakydami jiems, ką 
jus manote apie tą pedsekšu- 
nų žaismę ir kviesdami juos 
kelti prieš tai protestą.

,, P a u r e n a s netu
ri grįžti. M ę s u e pa
što s i m e k r a u j o t o 
caro sėbrais. A m e- 
r i k a t u r i pasilikti 
prieglauda prispa
usti
jai, darykite 
p r i d e r m ę”. 
Žemiau seka peticija, 
čia delei stokos vietos negalė
jome patalpint.

Išviso to straipsnio ma
tom, kaip karštai Amerikos 
socijalistai už mus išeivius 
užstoja, aštriai nupeikdami 
savo valdžios susiartinimą su 
Rusijos tyronu ir kviesdami; 
prieš tai protestuoti visu? 
Amerikos darbininkus.

I

i

i

K ele- 
ko voj 
— jo 
caras

Suvienytos 
žmogų ant 
teismo prie

e ui s. S k a i

kad esąs iš Bostono ir pekš- 
čias nuėjęs Į Oyster Bay, N. 
Y pamatyti Rooseveltą. Ka
da policija užklausė, kam 
jam Rooseveltas reikalingas, 
jo atsakymai buvo neaiškus 
ir sumaišyti. Kaip vėliau iš
siaiškino, jis jau dvi sąvaiti, 
kaip dingo iš' namų. Policija 
mena, kad tai bus greičiau 
beprotis. negu ,,anarchistas”.

Mokyklos atdaros.
Boston, Mass., 9 Rugsė

jo.— Šįryt Bostonas atidarė 
321 mokyklą. Po vasarinės 
vakacijos apie 110,000 vaikų 
apleis miesto gatves. Sutalpi
nimui šitos milžiniškos armi
jos atidaryta 16 vidutinių,lo
tyniškų ir aukštesnių mokyk
lų, tame skaitliuje ir mecha
niškos aukštesnės ir vaizbos 
mokyklos, 65 gramatiškosios, 
150 pradinių ir 90 auklėtu- 
viu (kindergartens). Abelnas 
skaitlius mokytojų žemesnė
se mokyklose (Public schools)^ 
šįryt, kada jos atsidarė,— 

Į2,900.

kurios
1

Suvis Roose veltui praėji 
pro galvų.

Praėjusioj subotoj, 5 d. 
Rugsėjo, grįžtant Roosevel 
t ui namo, jau netoli nuo Oys 
ter Bay iš krūmų kupsto pa 
sigirdo revolverio šūvis, o kul
ka nubiizgė Rooseveltui pro 
galvą. Tadas su savo „džen
telmenu", kurį jis visuomet 
ima su savim kasdien pasijo
dinėti, šoko raiti i krūmyną, 
iš kur išėjo šūvis, bet nieko 
tenai nerado. Negalėjo teipgi 
nieko suprasti, ar tas šūvis 
buvo paskirtas T. Roosevel- 
tni. ar tik išnetyčių teip pasi
taikė.

Vakar netoli prezidento 
relidencijos šnipą i suėmė žmo
gų, turinti tuščią revolveri ir 
durklą. Jis padavė savo vardą 
iškarto kaipo S. Pat riek. pas
kui tvirtino, buk esąs John 
Conghliu.

Ant sklypelio jiopieros 
jo kišenijuje atrasta sekau 
čio turinio užrašas:

„Ji buvo vyresnioji mo
teriškė ir ji ėjo keliu, kol pa
siekė dideli medį, kur ji šovė 

vyrą. Aš stovėjau palei elek

triškos šviesos stulpą, kuomet 
ji tai darė”.

Iš to gavasuktjngo rašte

lio policija nieko negali su-

A p> ai kščio j imas Labor 
Bay.

Boston, Mass., 9 Rugsė
jo.,—Praėjusį panėdėlį Bosto
no miestas skambėjo nuo tri
mitų ir būgnų. Visos darbi
ninku organizacijos ir unijos 
su vėliavomis ir muzika mani
festavo didesnėmis gatvėmis 
iš vieno miesto galo į kitą, o 
diena buvo graži ir šilta ir vi
sa gamta, rodėsi. ,džiaugiasi 
šypsosi, matydama. Jkaip auga 
ir vystosi darbo žmonių galy
bė.

Kiekviena unija, kiek vie
na brolija ir organizacija ne
šė arba vežėsimbolą savo pro
fesijos.

Vežėjai ėjo su botagais, 
kas reiškia jųjų amatą. Barz
daskučiai ėjo baltai apsirėdę. 
Siti koriai [barteuders] su bal
tais ziurkštais. Virėjai ir pa
tarnautojai vežė didelį tar
nautojų knypką su užrašu: 
„Męs tikim į sutaiką”. Skal
bėjai turėjo ant aukštai pa
taisyto vežimo skalbenčias 
mergas. Duonkepiai vežė 
milžinišką kepalą duonos— 
12 pėdų ilgio. 3 pėdų auk
ščio ir 35$ svarus sunkumo.

Pašventinimas lietuviškos 
bažnyčios.

So. Boston. Mass.— Ant 
Labor Day čia atsibuvo pa
šventinimas vietinės lietuviš
kos bažnyčios, ant kurio su
važiavo, rodos, iš vienuolikos 
miesteliu ivr irios lietuviškos 

■ draugystės. Bostoniečiai svej 
čius sutiko ant gėlžkelio sto
ties su muzika. o nuo tenai 
susiriktavę su viršum 2,000 
vyru su 23 vėliavomis ir 9 Be
nais atėjo pas bažnyčią. Po 
pašventinimui parapija iškė
lė pc bažnyčia baliuką, kur 
svečiai galėjo nusipirkti sau 
užkandžių ir gėrimo. Apmal
šinę troškulį ir alki, nuėjo 
visi i B >stoną, km- buvo su
rengtas dale is balius su mu
zika ir šokiais.
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įvairiais budais. Sunkus dar
bas, blogas maistas, stoka ko 
sumažina kraujuose medegą 
žudančią bakterijas. Įdomu 
yra tas, jog kūnas užkrėstas; 
bakterijoms, savo kovoje su 
toms bakterijoms, fabrikuoja 
medegą. kuri naikina bakte
rijas ir jų nuodus. Ta niede- 
ga priešduodis yra skirta 
tam tikrai atmainai bakteri
jų. Kiekvienas yra patemijęs, 
jog žmogus į»ersirgęs kažku
rioms ligoms, neapserga jaje 
bent kiek laiko. Tas priguli 
nuo išdirbimo kūne tų visų 
medegų, kurios kenkia bak
terijoms.

D-ras F, Matulaitis.
So. Boston, Mass.

iiFiniTTi-!. TT-JffSi'n.-i-----Ti

linksminti pajuodusius ir su
siraukšlėjusį us nuo prakaito 
ir dulkių darbininkų veidus. 
Žmonės renkasi būreliais, šne
kučiuojasi ir vėl skirstosi. Vi
si jie neramus, o akys jų ži
ba ir laksto į visas puses; ai
škiai matyt,kad jie ko tai lau
kia, jieško....

Apie 10 valandą šaligat
viai visai užsipyldė... Veidai 
jų visų beveik pažįstamo ti

lpo, tipo lietuviško. Kalba,gir
dėtis, daugiausiai apie pa
šventinimą So. Bostono lietu
viškos bažnyčios, apie proce
siją, kuri eisianti per Broad- 
way; kiti skundžiasi, kad nuo 
8-10 mėnesių darbo jau netu
ri, neturi iš ko gyventi. Dau
giausiai jų sudžiūvę ir susi
traukę, tik kur uekur ma
tysi su išsiputosiu raudonu 
veidu ir atsikišusiu pilvu.

Štai ir procesija eina. Prie
šakyj vienas joja raitas su ei- 
linderiu, Įiersijuosęs melyuu 
su žibančiais krašteliais kas
pinu, pa-kui beitas, o toliau. 
.. su plikais kardais karei
viai!. .’ Ką tas reiškia?... Ar 
čia jau kraujo pralėjimas 
bus? Žmogžudystė prasidės 
O, pasipiktinimas! Bet reikia 
uors ištolo žiūrėti, kas bus to
liam*. Bet o! kaip baisus ir 
šiurkštus reginys! Jis man 
primena Rusijos budelius- ka
zokus.... jie teipgi su pli
kais kardais vaikščiodavo... 
O! net ši u r|>ulia i perbėgo; ro
dos »r kraują matau...... Bet
ne. tai no caro budeliai, tai 
mųsų tautiečiai: tai ne krau
jo praliejimas, bet paroda!.... 
Pašventinimas mųsų lietuviš
kos katalikiškos bažnyčios; 
štai iš Vienuolikos miestu su
važiavo draugystės. .. ir vėl 
mau,kiaušyinas vetžiasi: kam 
tie kardai? ką jie reiškia?Prie 

i religijinių apeigų žmogžudys
tės įrankiai, rodos, nereika
lingi......  Ar gali gi tas patik
ti Dievui, kuris pasakė: n e - 
n ž m u š k ! ? O kardas juk 
reiškia—u ž m u š k ! Ne tik 
vien kardai, bet aprėdalai tei
pgi kareiviški ir niekas to vi
sko už dyką nedavė, viską 
reikėjo skolinti arba pirkti, o 
tas kaštuoja vis tuos prakai
tu aplietus centus. Ir kam to 
visko reikia ir ką tas reiškia? 
Ant mus niekas neužpuldinė- 
ja ir ginties nereikalaujant... 
O gal tai surengta su mieriu 
išliuosavimo Lietuvos iš po 
Maskolijos jungo? bet apie 
panašius dalykus tik ma
ži vaikai tegali kalbėt. Ne
jaugi tai būtų dėl gražumo ir 
papuošimo? Nejaugi ir mus 
dvasiškija karės dievą garbin
tų, pavelyjo dalyvauti ba
žnytinėj iškilmėj žmogžudžių 
pamėgdžiotojams? Tokiu .bu- 
du reikėjo paprašyti valdžios 
bent poros surudyjusių ka
nuolių, tuomet dar daugiau 
galėtų pasigėrėti. Bet kokios 
tai reikia sąžinės, kokių jau
smų gėrėtis ir garbint tokius 
pasibjaurėtinus ir šlykščius 
daiktus, ant kurių tik pažiu
rėjus kraujas gįslose užšalai a 
ir šiaušiasi plaukai? Kas yra 
baisesnio už mirtį? o žudymo 
įrankis tiktai mirtį tereiškia?

S t. Michel^tn.

IŠ LIETUVOS.
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męs turim rūpinties daugiau 
visuomeniškais, negu savo 
vpatiškais reikalais. Vienok * * • 
savęs ir negalima užmiršti; 
todėl, jei turi kokį klausymą, 
galim jį apsvarstyti.

— Aš turiu, vaike, labai 
svarbų dalyką, tik man sar
mata tau sakyti.

— Sarmatytis reikia tifc 
uedorų darbų, kaip autai :me- 
luoti, kita neteisingai apšmei
žti, be reikalo ant žmogaus 
užpuldinėti, savo artymui už 
ką nors keršyti ir teip to
linus: bet savo reikalą gali
drąsiai pasakyti.

— Aš, vaike pažinau se
ną mergą ir teip jį į mane įsi
mylėjo. kad aš apie ją tik ir 
sapnuoju....

— Ta> reiškia, kad tu ją 
irgi pamylėjai.

— Teisybė,vaike, ji man 
teipgi pradėjo rūpėti ir. ... 
ir nežinau, ką dabar daryti...

— Tai apsivesk, tėve.
— Toks patarimas man 

lobai patinka, liet nėra gali
mu...aš pinigų neturiu nė 
su<lylūšio cento, ji teipgi ne
turtinga: o be pinigų kaip 
apsivesti?

— Mali rodos, kad aĮNši- 
v ėdimui ne pinigų reikia, bet 
meilės: o jeigu jus vienas ki
tą mylite, tai kam dar pini
gų reikia?

— Matai, vaike tu dar 
jaunas ir apie tokius dalykus 
nedaug supranti, 
pinigu iš meilės 
naudotis; vien tik 
reikia užmokėti 15

I

..Enterkd as SecO!»d-Class mattkk' 
Fkbrvary 23, 1905, at thk Post 
Office at Boston, Mass., cndkr 
the Act of Congbess of March 3, 

1879.”
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Rusija Amerikoje, dauti, o kapitalistą uz juos 
valgyti; darbiuink ii turi leu- 
kties—kapitalistai juos plak
ti. Kapitalistams n-ra jokių 
įstatymų, varžančiųjų sauva
lę ir ištvirkimą. Kapitalistas 
gali nusukti, pavogti, api
plėšti, užmušti ir jis bus did
vyris, bet ne piktadaris. Ir 
kuo daugiau jis yra nuskriau
dęs, kuo daugiau ašarų ir 
kraujo dėl jo išsiliejo, tuo 
daugiau jis yra guodojamas 
ir didesnę turi galybę.

Turtas—tai darbikiuko 
prakaitas. Išdirbimas turto 
ueapseino vien tik su prakai
tu,bet reikalauja daug gyvas
čių ir kraujo. Ir kuo didesnis 
kapitalisto turtas, tuo dau
giau jisai yra žmonėms iš
čiulpęs prakaito, kraujo ir 
gyvasčių. Taigi kiekvieną 
milijonieri drąsiai galima pa
vadinti daugkart didesniu 
kriminalistu, negu Zilberštei- 
nas, kuris New Yorke, kaip 
turčiai sako, metęs bombą ir 
buvęs auarhistu.

Jeigu Zilberšteiuas nebū
tų numiręs, kapitalistai jį pa
kartų. Ir jeigu Zilberšteiuas 
buvo vertas pakorimo, tai mi
lijonieriams,kaipo didesniems 
prasikaltėliams, pakorimo dar 
permažai.

Gal kitas milijonieris vi
sai nesijaučia esąs kriminali
stu, bet kad 
susideda iš žmonių skriaudų 
ir gyvasčių—tai faktas. Dar
bininkai sukrovę jam turtus, 
suteikę galybę, visuomet 
gauna nužeminimą ir panie
ką.

Jnodveidžiai teipgi tokie 
pat darbininkai,teųi-pat dir
ba ir jaučia, l»et kapitalistai 
ne augščiau juos laiko, kaip 
gyvulius. Valstijoj Delavare 
užgynė j uodveidžius tituluoti: 
Mr., Mrs. arba Aliss, nes tai 
—sako—įžeidžia baltveidžius.

Bet ar jnodveidžiai kal
ti, kad šiądien turi gyventi 
tarp tų savmilingų amerikie
čių? Juk jie pribuvo į Ameri
ką ne iš savo liuoso noro: tie 
patįs baltveidžiai juos čionai 
atvežė po prievarta ir čielus 
šimtmečius būdami vergais, 
turėjo dirbti savo prispaudė
jams kaip gyvuliai.

Kada tik pradėjo Ameri
koj vystytis žemdirbystė, sto- 
kavo darbininkų. O darbinin
kų teikėjo daug ir pigių. Tuo
met europiečiai pradėjo vežti 
Amerikon pavergtus Afrikoj 
negrus. Pirkėjų buvo daug. 
Pirmutinistransportassu juo
dais vergais atėjo lf»20 metuo
se į Jamestown’ą. Virginijoj. 
Nuo to laiko prasidėjo nėg- 
grais pirklystė ir jų vergija. 
Europietis apsigyvenęs, nu
pirkęs sau vergus laikydavo 
juos gyvulių vietoj. Priešino-

Keistas ir nesuprantamas 
dalykas!—pamislįsi skaityto
jau. — Kaip gi Rusija gali 
būti Amerikoje? Bet jeigu ne
matei, o uor girdėjai apie su
drebinančias žydų skerdynes 
Odesoj. įlomėlyje,Kijeve, Ki- 
šineve, Baltstogėj ir kituose 
Rusijos miestuose, ir pamaty 
tum juodveidžių skerdynę 
Springfielde, III., tai beabėjo- 
nes pamislytumei, jog tu esi 
ue\,laisvoj” ir ..kultūriškoj” 
Amerikoj, liet juodašimtiš
koj Rusijoj.

Kaip buvo jau „Keleivy
je” savo laiku apie tai paini- 
nėta,Mpriugfięlde tūlas juod- 
veidis (negras) užpuolė ant 
baltveidės moteriškės ir nie
ko nekliudomas pabėgo. Ne
trukus policija įtariamąjį už
puoliką suareštavo. Bet pa
jutus, kad žmonės rengiasi jį 
atimti ir patįs kaltininką nu 
Išausti, išgabeno jį kitur. Įsiu
tę ,,kultūriški” amerikiečiai, 
kad auka išpruko, pradėjo 
abelna negrų skerdynę. Irdėl 
nusidėjimo vienutės, tūkstan
čiai niekuom nekaltų juod
veidžių turėjo teip baisiai nu
kentėti Nukentėt vien tik dėl 
to, kad piktadaris buvo juod- 
veidis, o juos gamta irgi ta 
pačia spalva odos apdovano
jo-

Kad springfieldiečiai už 
skriaudą vienos moteriškės 
prisotino žvėriškus savo jans-
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Neturint 
negalima 

uz šliubą mus krauju ir ašaromis tuk- 
dolerių, o

reikia juk ir vestuves iškeli, 
kitaip niekas pas tave ir ne
ateis: o kur da karietos? Ir 
kaip be pinigų pradėt gyven 
ti? Juk ir pati nemylės. Ką 
dabar sakysi?

— Aš, tėve, sakysiu, kad 
jei tu pinigų neturi, tai kuni
gas šliubą duos uždyka, jis 
tavo apverktų centų neimtų, 
kad ir siūlytum, nes jis nuo 
parapijos gauna gerą algą, o 
patarnauti žmogui penkias, 
minutes jam nesunku. Karie
tos tau visai nereikia, tu turi 
sveikas kojas ir gali pėkščias 
nueiti, o jei toli—galima aut 
staykario nuvažiuoti. Pradėt 
gyventi tau nereikia, nes tu 
seniai jau gyveni: tavo mer
ga teipgi gyvena: tai kodėl 
gi jus apsivedę negalėtumėt 
gyventi?

— Aš, vaike, nesutinku 
su tavo nuomone. Pėkštiems 
eiti arba ant strytkario važiuo
ti visai svodbai į ka tai pana
šu? O šliubo, kaip tu sakai, 
už dyką teipgi nenorės duoti.

— Jeigu šiteip, tai poli
cijoj gali išsiimti tam tikrą li
cenciją ir tuomet šliubo visai 
nereikės.

— Kaip tu šiteip drįsti 
man kalbėti? Ar tu nežinai, 
kad aš katalikas?

— Ar civiliškas šliubas 
užgina būti kataliku?

— Užgynti-neužgyna, bet 
jis neturi jokios vertės, jis 
nesuriša į stoną moterystės; 
su tokiu šliubu žmonės ne- 
kuomet negali sugyventi, nes 
kaip tik susipeša—tuojaus ir 
persiskyria.

— Šliubas, tėve, kaip 
man rodos, nekuomet negali 
žmonių surišti, jei meilė ne
riša jų širdžių. Meilės jausmas 
yra žmogui prigimtas instik- 
tas, bet šliubas nieko neturi 
bendro su prigimimu, tik p ri
ša vi n ta apeiga. Todėl, jeigu 
meilės tarp jųsų nebus, jus 
galit imti dešimti šliubų ant 
sąvaitės, bet sugyventi nega
lėsite. *

— Tai tu man rody ji gy
venti be šliubo?

— Man tas visviena, tė
ve, kaip tu gyvensi. Jei tau 
nieko nekaštus, gali imti šliu
bą. jis nieko blogo žmogui ne 
padaro.

— Na tai aš su

• — Good morning, Maike!
— Kodėl nekalbi lietu

viškai, tėve?
— Kam čia lietuviškai?

juk aš ne grinorius..........
— Ar tau rodosi, kad tik 

tie grinoriais vadinasi, kurie 
gryną savo kalbą vartoja?Ne, 
tėve. Teip mano tiktai neiš 
lavinti žmonės, ypač mus tau
tiečiai, gimę ir augę kaimuo
se arba girioj; jie apart dar
bo valgio ir miego daugiau 
nieko nėr matę ir daugiau 
nieko nežino. Atvažiavę tokie 
žmones Amerikon nusiperka 
juodą žiuponą, skrybėlę, už
sideda baltą apykaklę, išmo
ksta pasakyti goodmorning, 
sure, ollright, ir jau pasto
ja amerikonais: o vėliau atva
žiavusius vadina nieko neži
nančiais grinoriais.

Kad teip ir reikia, Maike. 
Kitas atvažiavęs nemoka nė 
angliškos kalbos, nė pažįsta 
šitos šalies, o pradeda senus 
amerikonus mokinti. Ir kaip
gi tokį grinorium nevadinti?

— Argi tau rodos, kad 
tik mokėdamas anglišką kal
bą žmogus gali būti protin
gas? Ar be angliškos kalbos 
žmogus negali žinti Amerikos 
istorijos ir konstitucijos? Ar 
gi be angliškos kalbos žmo
nių negalima mokyti? Anglų 
kalba tik anglams reikalin
ga, nes jie kitokios nemona.

— Bet visgi anglišką kal
bą reikia mokėti čia gyve
nant.

— Beabejonės, tėve, ją 
reikia būtinai mokėti: vie
nok negalima ja teršti .lietu
višką kalbą. Pažiūrėk, ar dar
ko teip savo kalbą vokiečiai, 
švedai, franeuzai? Ne! O vie
nok jie yra daug daugiau 
guodojami, negu lietuviai.

— E-e! ko čia mums bar- 
ties, vaike: tegul šneka kaip 
kas nori, o mums užtenka sa
vų reikalų. Aš ve dabar esu 
labai keblam padėjime ir ne
žinau, kaip iš jo išsirangvti... 
Nors tu per jaunas, kad tau 
apie tokius dalykus pasakoti, 
bet vis gal galėtum duoti ko
kį patarimą.

— Klysti, tėve. Visuo
menės reikalai yra svarbesni, 
negu vieno žmogaus, todėl apie tai pakalbėsiu.

kurie veisiasi žmogaus kūne 
ir naikina jį. Oda neperki- 
džia bakterijų, bet jeigu ji 
sužeista, gyvūnėliai lengvai 
rauda dirvą savo išsivysty
mui. Vabalas įgildamas gali 
perduoti ligą per odą. Burna 
apsaugota nuo bakterijų. Sei
lės naikina bakterijas, neduo
da joms veistis. Bet jeigu ku 
nas dėl kokios priežasties nu 
silpęs, bakterijos paima vir
šų ir burnoj pasidaro skau 
dūliai. Torisilai—grumuliai 
giliaus burnoje yra vartai.per 
kuriuos eina visokios bakte
rijos. Skilvio rūgštis žudo 
bakterijas, bet kada jis tuš
čias, bakterijos gali pereit 
per jį. Puletekio organizmas 
mėgsta apsigyventi lytiškam 
orgaue. Apskritai įvairių 
ligų liakterijos apsireuka 
sau tinkamiausias vietas ap
sigyvenimo žmogaus kūne. 
Ant galo ligos gali būti per- 
dutos nuo tėvų kūdikiams, 
da negimusioms. Teip esti 
perduodamas syphilis. Pir
ui iaus buvo manoma jog džio
va (>erdu<xiama tokiu pat bū
du, bet uaujausi ištyrimai tą 
nepatvirtino. Jei būna toki 
atsitikimai būna tai labai re
tai. Džiova užsikrečia nuo tė
vų po gimimui.

Besiveisdamos bakterijos 
paleidžia į žmogaus kūną

jo milijonai/nuodus, kurie ir padaro ligą.
i paveikslan imkim diphterijos
• nuodus. Užtenka įleisti gyvu 

liui diphterijos unoiius lie pa-
; čių bakterijų ir apsireiškimai 

esti tie pats, kaip kad užkra
tus su bakterijoms.

c Kad užkrėtimas būtų ga
limu, reikalinga tam tikros 
sąlygos. Aut odos ėsti daug 
gyvūnėlių, bet jie nedaro nie
ko blogo: ar jie persilpni, ar 
oda perstipri tvirtynė. Bet 
jeigu priešas dėl kokių nebūk 
priežasčių sustiprės, ar tvirty
nė apsilps, tada priešas ima 
viršų. Žmogaus kulias turi 
visą eilę apsigynimo įmonių. 
Oda neperleidžia bakterijų; 
viršutinis jos sluogsnis nu
dulka, nunešdamas su savim 
bakterijas. Prakaito rukštis 
teipgi nėra maloni gyvūnė
liams; paraudonavimas odos 
reiškia kraujo priplaukimą. 
kuris naikina bakterijas. Ger
klėje yra siūleliai, kurie vil- 
niuojasi. kaip rugiai pavasa
rį ir sriovė tų vilnių atkreip
ta į lauką ir neduoda bakteri
joms dasigauti gilyn. Jeigu 
visgi bakterijos pereina gilyn, 
tai ten jos rauda priešininkus 
paveiksle kūno audinio ir 
kraujo kūnelių, kurie, kaipo 
tikri žmogaus sargai, veja sa
vo priešus. Balti kūneliai 
plaukia kraujo skystime ir 
kur tik pasirodys koks pavo
jus, jie ten skubinasi kūno 

si ir sukildavo juodiejie, bet apgynimui. Jie ryja savo prie- 
■ baltųjų ginklai greitai juosi «us, kartais žūva drauge su 

numalšindavo. Tik laikui bė- jais, bet kovoja, iki pajiegos 
gaut ir kultūrai vystarities, neša. Paveikslą tokios kovos 
vergija likos panaikinta, prie galima matyti pūliuose. Kur 
ko daugiausiai prisidėjo Lin- yra bakterijos—kimo priešai, 
colnas. Ir juodveidžiams pri- ten yra kūno audinys sunai- 
pažinta lygios tiesos su balt kintas priešų, ten yra ir žuvę 
veidžiais. kūno apgynėjai—balti kune-

Ką dabar Lineolnas pa- l>ai, kurie kovoje padėjo savo 
sakytų atsikėlęs ir pamatęs, gyvastį. Apart baltų kūnelių 
kad jo iškovota juodveidžiams kraujuose yra da ypatingos 
laisvė šiądien yra teip min- medegos, apginančios kūną, 
džiojama po kojoms? Kad jo Tarp tų verta paminėt opso- 
paties sostapilėj jankiai sker- niną—medegą, kuri pagelb- 
džia negrus, kaip Maskolijoj *»ti baltiems kūneliams prary- 
„tikriejie rusai’’ žydus ir ki- ti bakterijas. Ta medegą ne
tils svetimtaučius? seniai ištirta anglų daktaro

Skerdynė pakelta dėlto, Wriglit’o ir žada ateityje su
kai! kraujo trokštanti spring- kelti didelę įierversmę gydy- 
fieldiečiai negavo į savo ran- Labai gali būti, jog
kas suareštuoto už užpuolimą netolimoj ateityje opsoninai 
juodveidžio, bet dabar išaiai- įdirbti labaratorijose bus vie- 
škino kad užpuolikas pabė-'natinis vaistas. Apart a|>so- 
go, o suareštuolas visai kitas 
ir niekuom nekaltas negras.

merga

stančių negrų, nuskriaustą
ja i nuo to nepalengvėjo.

Jeigu už skriaudą vie
nos ypatus Springfieldo pilie
čiai daužė ir degino namus, 
naikino turtą. nužudė apie 
apie dešimtį žmonių ir apie* 
60 sužeidė, kokią tad bausmę 
jiems reikėtų paskirti už 
skriaudas tūkstančių nekaltu 
žmonių?

Nėra tos sąvaitės, kad 
amerikiečiai nesulinčinotų 
kur nors juodveidžio. Žino 
apie tai ir valdžia,žino ir spau
da, bet visi tyli, niekas nesi
rūpina apie panaikinimą tos 
biauriai įsišaknėjusios rasi
nės neapykantos, to gyvuliš
ko instikto. Ir kaip čia naiky- 
ti tokius instiktus? Juk per
sekiot kitataučius—tai instik- 
tas patrijoto, o Amerikos bur- 
žuazai, ar tai republikonai ar 
demokratai—visi patriotizmo 
idolą garbina. Kapitalistai ir 
jų važdžia gerai žino, kad, ku
ris tiki į dievą—tas yra visuo
met geras patriotas ir visuo
met prieš savo patri jotą-kapi- i 
talistą nuolankiai lenkia 
sprandą ir parsiduoda jam su 
kaulais ir skūra. Todėl nega
lima jų ir i>ersekiot.z Didelis 
ten daiktas, kad jankiai pas 
maugia ant sąvaitės kokį vie- i 
nąar porą afrikiečių? Nuo to 
juk kapitalistui pilvas nes
kauda!

Springfielde apjakę pat- 
rijotai tris dienas siautė: de
gino, laužė, žudė, šaudė, o 
valdžia „negalėjo” sustabdyti. 
Bet reikėjo ką nors panašaus 
socijalistams padaryti... .ma
šininės kanuolės tuoj „tvar
ką’’ įvykdintų.... 
New Yorke ant Union Square 
tūlam žydeliui tik šūvis para
ko pykštelėjo irtai kapitalis
tų policija mindžiojo žmones 
arkliais ir skaldė lazdomis gal
vas. Mindžiojo todėl, kad te 
nai nebuvojankiai-patrijotai 
ir kapitalistų pataikūnai, 
kaip Springfielde, bet buvo 
alkani darbininkai. Jie susi
rinko tik pasiteirauti iš kur 
duonos gaut ir tai likos ke-' 
liolika suareštuota ir susirin-, 
kimas išblaškytas. Bet tokių 
atsitikimu galima pilną lai
kraštį prirašyti ir tai dar ga
lo nebus.

Tai kapitalistiškojo surė
dymo tiesos. Darbininkai tu
ri dirbti, o kapitalistai nau-iOT #--------,---- - ...
doties; darbininkai turi ba-k vadinami mikroorganizmais, (priešų gali būti susilpnytas!

gų

ninų yra da sultys, kurios iš
tirpina bakterijas, kitos teip 
veikia ant bakterijų, kad jos 
susitraukia ir supuola į ke- 
kias. Iš to matyti, kokius 
įvairins apsigynimo įrankius 

Priežasėia užkrečiamų Ii- turi savyje organizmas, 
yra mažyčiai gyvūnėliai, Kūno apsigynimas nuo

Užkrečiamos ligos.

Protas.
Žmogaus protas, pagal išti

ri m y Bostiono ir daugelio ki
tų žinovų, yra nutveriamas 
ant svarščio. Proto skirtumas 
tarp įvairiu tautų pas suau
gusius uedi'bdis. Jis sviruoja 
tarp 49 ir 50 uncijų (apie 3 
svarus). Moteriškė visuomet 
turi ant 10 nuošimčių proto 
už vyrą mažiau. Bezdžiouė 
aukščiausios kliasos proto tu
ri tiktai 16 uncijų (lygiai vie
ną svarą).

Proto organizmas susideda 
iš 300,000,000 nervinių gisle 
liu, iš kurių snisinaudoja ir 
pragaišta 3.000 kiekvieną mi
liutą. Kas 60 dienų pas žmo
gų įvyksta vis nainas proto 
org.iu z.mas.

Jeigu žmogus gyvena sun
kiuose sąlygose, be atbilsio, 
tai protas jo puola. Po 50 m. 
amžiaus aitrinai jau kiekvie
no žmogaus protas nupuola 
po 1 unciją kas 10 metų.

Taigi matom, kad išauklė
jimui didesnio proto būtinai 
reikaliaigos geros sąlygos gy
venimo, reikalingas pasilink
sminimas ir geras atsilsis.

Jei kuri tauta gyvena di
desniuose varguose už kitas, 
ta visuomet žemiau stovi pro
tiškai už kitas.

Mųsų tauta stovi pirmoj ei
lėj tamsesniųjų. Priežastim 
to tamsumo — yra skurdas ir 
vargai, kokiais apdovanojo 
mus likimas.

Vieni priversti dirbti ilgą 
laiką ir aikvoti energiją pro
to ir kūno, kiti per tamsumą 
savo užsiimaa biauriais dar
bais ir laiką praleidžia ant 
savo nenaudos; neturi kada 
atsakančiai pasilsėti nė pasi
stiprinti, ir tokiu bildu demo- 
ralizuojasi dar labiau. Ir 
kuomet kitos tautos atsižymi 
dideliais išradimais ir voso- 
kiais pagerinimais, lietuviai 
atsižymi tik girtuoklyste ir 
muštynėmis.

Pastaruoju laiku tarp Bos
tono lietuvių jaunuomenės 
labai įėjo madon lankymas, 
taip vadinamų, hoteliu, 
teisingiaus pasakius — na
mus paleist u vystės ir nedo
rybių. Ten praleidžia brangų 
atliekamą laiką ir sunkiai 
uždirbtus pinigus. Labai daž
nai girdėtis, kad vienam din
go iš kišeniaus 50dol., kitam 
100, trečiam dar daugiau; 
paskui klausinėja rodos, ką 
bedaryt netekęs pinigų? Bet 
ką čia galima daryt! Eik 
daugiau uždirbti ir daugiau į 
šitokias vietas nesilankyk. 
Pagaliaus netik jaunuomenė, 
bet ir vedę žmonės dažnai ten 
lankosi.

e7.« B. B ūme it.
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ĮSPŪDIS.

Panedėlio rytas šiltas, gra
žus; nesigirdi paprasto ratų 
bildėjimo ir ^triukšmo, nesi
girdi ir fabrikų staugimo.... 
Tai darbininkų šventė—La- 
bor Day.

Saulutė maloniai šviečia 
išilgai tiesio, kaip styga, Bro- 
adway, tarsi norėdama pra-

Lietuvių paroda Berlyne.
Prūsų lietuviai reugia 

Berlyne pradžioj laipkričio 
mėn. paroda visokių lietuviš
kųjų išdarbių, ypač moteriš
kųjų. Berlyno moterų draug. 
„Frauen Gewerbe”, 'kurios 
viršininke pra Grovienė von 
Šlieben (iš rytinių Prūsų), 
yra prižadėjusi parūpinti vel
tui butą, skelbti, reklamuotu 
ir sušaukti tam tikrą komite
tą iš Berlyno aristokratų bei 
mokslininkų. Parodos tikslas 
dvejopas: 1) parduoti lietu
viškuosius rankų išdarbius ir 
tuo suteikti pelną lietuviams 
išdirbėjams, o Išparduoti bus
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KELEIVIS

rodytų „liudininkų”, būtent: 
antrą kunigo brolį Joną Sta-

nesunku, nes mųsų audeklai nupieštus pi veikslus apie V. 
Vokiečių labui pageidaujami Durną, policiją ir t. t. Dau- 
ir Lietuvių minėjus Tilžėje giaus nieko nerado.
turi iš to gerą pelną. 2) Pa- Po kratai policija nuvy
nioję ras tai j»ojau vietų ne ko į Adoma vos sodžių, kuria- 
parduotini originališki seno- me klausinėjo įskundime nu
ves rūbai tai namų rykai pla 
čiamjam svietui parodyti se
nosios lietuvių kultūros tai kėlę, Juozą Stakelę, Mykolą 
dailus laipsnį. Cepouį, Antaną (Jurgio) Če-

T’aigi parodos tikslai ge- ponį ir kitą Antaną [Jokūbo] 
abejotina, ar gana Čeponį. Kaip ir galima buvo 

medžiagos bus pristatyta, nes laukti, liudininkai 
dabar kumiečiai laukų dar
bais užimti. Galėtų atsitikti, 
kad pirmoje pandom dienoje 
butų mažne viskas išparduo
ta ir parodos tikslas tik išda- 
lies tebątų atsiektas Todėl 
labai velytina, kad iš Didžio- i 
sios Lietuvos būtų parodai 
medžiagos surinkta ir priau
sta, Visi, kas suprauta šios 
Į>arodos naudą, galėtų išdar
bių surankioti ir tad juos 
krūvoje atsiųsti į Tilžę (iki 
15 d. Spalių) iškur bus siun
čiami Berlynan. Prie kiek
vieno daikto reikia nurodyti 
kam priklausas, ir kaina ma
žiau kurios negalima |>arduo- 
ti.

Kreipties —dėl parodos 
reikia į mane šiuo adresu: Dr. 
Gaigalat in Prokuls. Ost- 
preussen. Aš visus daiktus 
parodai nuvešiu Berlynan ir 
Į»ats prižiūrėsiu, kad viskas 
butų parduodama tikromis 
savininkų nurodytomis kai
nomis, tai kas ueparduotina į 
atsakančią vietą atgal grązį 
siu. Kaštų jokių nebus, tik 
reikės daiktus Tilžėn, arba 
Klaipėdon pristatyti.

Priimami bus visoki iš
darbiai, audeklai (ploni), ab- 
rusai, staltiesės, servietai,- lo
vų dangalai, išadyti marški
niai, žiurstai, skepetos, už
valkalai, marginės pirštinės, 
juostos, kašės, maukęs, išra
šyti sienų dangalai ir t. t., 
priegtam visokie namų rykai, 
ūkio prietaisai Į mažame for
mate ], taip jau ir dailos daik
tai, paveikslai, fotografijos 
ir kas tam lygu. Taigi tau
tiečiai rinkite parodai išdir 
kinius!

Prašom visų laikraščių šį 
straipsnį perepauzdinti.

D-ras Gaigalaitis.

Čeponį, Antaną (Jurgio) Ce-

ri. Tik

Žodis Tikinčiojo.
(Parašė gudiškai Lantane, vertė F. L.) 

(Tąsa.)

Taigi paliuosuokite tas teip brau 
gias tiesas, paliuosuokitesavo pūslėtas »ran 
kas.

VII

Įėjimo ir kankinti kuožiauriausiai, jeigu 
! nenorite, kad ankščiaus ar vėliaus jie mu
mis iškeptų. Atminkite, budelis—pirmuti
nis ministeris gero kunigaikščio’’.

Ir vėl visi atsakė: „Teisingai. Budelis 
pirmutinis ministeris gero kuigaikščio”.

Toliams šeštas kalta:
Aš teipgi pritariu kuogreičiausiam 

bau- 
žino*

i

„RAISTAS” („The Jungle”)

„patvirti
no” tai, kas įskundime ant 
M. K. prirašyta.

Pompenu skriauda aidas.

Iš „V.Ž.”

NAUJI RAŠTAI.
Revoliucijos giesmės“’, 

prirengtos vyrų chorams ant 
dviejų, trijų ir keturių balsų. 
Forma t as 11 x 14 col i ų. Toj 
knygoj telpa visos svarbesnės 
revoliucijos ir. tautiškos dai
nos. Rekomenduojama cho
rams ir kiekvienam mylėto
jui dainų. Kas prisius 35 cen. 
stempoins, tas gaus „Revoliu
cijos giesmes’’.

Turtu ir ’aida ,, Keleivio”, 
28 VV. Broadvvay, So. Boston. 
Mass.

f

„Kerštinga meile”, tra
gedija 3 aktuose, iš šeimyni
ško gyvenimo. Parašė F. Juš- 
kauskienė .Kaina 10 c. Turtu 
ir spauda „Keleivio”, 28 Bro- 
adway, So.Boston, Mass.

„Čigonas”, parašė J. Ma- 
tijimas. Labai juokinga ir u- 
žimauti knygutė, kaštuoja ti
ktai o c. Kas prisius 7 c. stem- 
poms, tas gaus t>Cigoną”.

Turtu ir spauda „Keleivio” 
28 Broadway,So. Boston, Mas.

,,Nauja skaitymui kny
ga’, lietuviškoms mokslai-* 
nėms Amerikoje, dalis trečia, 
su paveikslais. Spauda ir lė
šos ,. Kataliko”, 3244 So. Mor
gai! st., Chicago, III.

„Cierorius Romicijonas 
ir kasėjai katakumbose”, Į 
istoriškas apsakymas laikuo
se krikščionių jiersekiojimo; 
pagal lenkų kalbą P. B. Tur
tu ir spauda „Kataliko” 3244 
So. Morgan st., Chicago, III.

„Lietuvių parapijų mo
kykloms Siaurinėje Ame
rikoje Lementorius”. Sutai
sė S. P. Tananeviče. Lėšos ir 
spauda „Kataliko’’, 3244 So. 
Morgan st., Chicago, III.

„Vėjinis Malūnas”, pagal 
lenkišką F. B. Turtu ir spau
da „Kataliko”, 3244 So. Mor
gan st., Chicago, III.

„Geležinkelis”, pagal sve
timus rašinius parašė K. Stik
lelis. Turtu ir spauda „Kata
liko’’, 3244 So. Morgan st., 
Chicago, IH.

♦

PUMPĖNAI. |Pan. pav] 
Pumpėnų valse. Adomavos 
sodž. žmonės turi dau bylų 
su Adom, dvariuko savinin
ku, KaraleAičiu, dėlei ganyk
lų, žemes, miško ir t. t. Tas 
bylas veda garsus kun. Sta- 
kelė, kuriam Adomava yra 
gimtinė vieta. Tečiaus bylos; 
nekaip sekasi valstiečiams. I 
daug jų pralošė. Iš to kilęs į 
didelis piktis tarp dvaro ir 
sodžiaus, kuris kartais apsi
reiškia labai bjauriai. Taip, 
nežinia kieno prikalbinti so
diečiai įskundė valdžiai Ka- 
ralevičiaus sūnų, Mykolą.
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būk esąs revoliucijonierius.Sį 
įskundimą padavė valdžiai 
kunigo brolis Jonas Stakelė, 
o kitus užrašė liudininkais. 
Įskundime J. St. sako, kad 
M. Karalevičius 1905 m. kė 
lęs valstiečių sujudimą, lai
kęs prakalbas, uždaręs mono
polį, atstatęs rusus mokytoją 
ir raštininką, dalinęs atsišau
kimus, liepęs nemokėti mo
kesčių, turis šautuvų, revol
verių... Beto St. pataria, 
kaip parankiausia padaryti 
kratą, apstoti namus ir t. t.

Todėl liepos 19 d. Pasva
lio pristavas su sargybiniais 
darė pas Karalevičius kratą, 
jieškuodamas ginklų ir už
draustų raštų. Pasiėmė vie
ną šautuvą, — Beto konfiska
vo kelius „Žarijos” ir „Juok- 
dario”numerius; Į>aėmė kelio
lika laiškų, prašymų (kokių? 
Red) juodraščius ir kelioliką 
rankraščiu, 
atspazdinta laikraščiuose, ki-įGnka. 
ta dar ne. Konfiskavo ir ke- P i u s u i N a i k o 1 i u i. 
liūs 12 metų P. Karalevičiausj Netilps.

I

Redakcijos atsukimai.
Mažam S u n u i. Nors 

ir prašote, vienok talpinti į 
laikraštį negalima, nes taniis- 
tos straipsnyje nieko nepasa
kyta. Didžiu m a vadina
si didesnė dalis skaitliuje ar
ba masoje; mažu m a gi — 
mažesnė dalis. Nuo to paeina 
žodžiai: „mažumiečiai” ir „di- 
džumiečiai”. Apie neteisingą 
pasi vadinimą,,didžumiečiais’’ 

į —ne mųsų dalykas.
Z. J. iš Valparaiso. Tamis- 

tos veikalėlis „Vakaras” 
mums nebuvo atsakantis: pa

čiutėm į „Tėvynę ”. Ištariam 
širdingą ačių už pasidarbavi
mą.
Laisvam Lietuviui, 
tatai dėkavojam tani i sta i už 
darbštumą, tat kadangi apie 
panašius dalykus jau buvo 
daug rašyta, tai atkartoti ne
užsimoka. Padedam areli y van.

X

Šarkos Vaikui. Ko- 
kurių dalis jau respondencija į laikraštį ne-

I 
Į

Tas atsitiko tamsioj naktyj. Bežvaig
ždis dangus slogino žemę, tarsi juodas ak
muo, kurs spaudžia palaidoto kapą. Visur 
buvo tyku ir niekas nedarkė tos marinan
čios tykumus, tik retkarčiais skraidė aut 
kaimų ir miestų koks tai uavatnas ošimas, 
panašus į lengvą plėsnojimą sparnų.

Naktis, rodėsi, dar labiaus temo ir 
kiekvienas jautė, kaip kraujas gįslose stro
piai bėgiojo ir širdis skaudėjo. Tuom kart 
vienoj salėj, išklotoj juodais kaurais, matė
si raudona šviesa: ant 7 geležinių kėdžių 
sėdėjo 7 karūnuoti žmonės, apsitaisę bran
genybėmis, ant jų galvų žėrėjo karūnos. 
Viduryj salės stūksojo sostas, padarytas iš 
žmonių kaulų, o žemai, vietoje suolo, drypo- 
jo parverstas kryžius: priešais sostą stovėjo 
stalas padirbtas iš juodo medžio, ant kurio 
buvo pastatytas indas su putojančiu raudo
nu krauju, o šalę gulėjo žmogaus galvos 
kiautas.

Septyni karunuočiai sėdėjo nuliūdę ir 
užsimąstę, retkarčiais jų įdubusios akįs ži 
bėjo judošiška šviesa.

Štai vienas iš jųjų atsikėlė ir kripuo- 
damas prisiartinęs prie sosto primynė koja 
kryžių. Drebulys perbėgo ver jo visus sąna
rius ir vos neapalpo. O kiti žiurėjo tylėda
mi ir nesijudino iš vietos, tik ant jų persi
kreipusių lupų matėsi nežmoniškas juokas. 

Tas, kurs vos neapalpo, pagriebė pri- 
pyldvtą krauju indą, prisipylė iš jo į kiau
tą ir išgėrė.

Tasai atsigėrimas, tarsi, pastiprino jį, 
ir jisai pakėlęs galvą gargaliuojančiu bal
su suriko: „tai bus prakeiktas Kristus,įvyk- 
dinęsis aut žemės laisvę!”

Kiti šeši karunuočiai pasikėlė iratkar- , 
tojo4ą patį: „ 
davusis žemei laisvę!”

Potam jie posenovei susėdo ant savo 
geležinių kėdžių, o pirmasis kalbėjo: „bro
liai,ką turim veikti, kad žmonyse užgesin
ti laisvės jausmus? Juog visiems jau aišku, 
kad mus viešpatavimui artinas jau galas. 
Vieninteliu darbu, ką męs galim nuveik
ti,— tai užkirsti kelią laisevi; dabar kiek- „
vienas iš mus tegul paduos savo įnešimą, dyje viešpatauja rojus. Jis turi Dievą sa
ką jis išranda tam tikslui geru”. vyje užtai, kad Dievas — meile’’.

„Aš iš savo pusės galiu perstatyt se- Sugadintas žmogus nemyli ir bepalio- 
kančią rodą: prieš atsiradimą Kristaus ar vos vaitoja. Jis nuo’at kenčia badą ir iš-- 
dryso kas prieštaraut mumis? Jo tikėjimas troškymą; jo išveizda panaši ant išveiz- 
prapuldė mus. Panaikykim jo tikėjimą.’’ dos gyvatės, jis galėdams suėstų, kas tik 

„Teisingai! Panaikykim tikėjimą Kri- jam pasitaiko ant kelio.
ataus”, atsakė visi. Meilė ilsisi gilumoj teisingų dūšių,

Antras priėjęs prie sosto, paėmęs žmo- tarytum rasa , kuri ilsisi viduryj gėlės la- 
gaus kiautą, pasisėmė kraujo ir išgėręs ta- pelių.
re: Taigi, kad jus žinotumėt, ką reiškia

„Reikia panaikyt visą mokslą ir lais- meilė!... Jus turtingi, kalbate, kad mylite, 
vą mislį. Mokslas veda prie ištobulinimo to o kiek brolių jūsų reikalauja duonos, pa
kas mumis yra priešinga, o vienoda mintis laikymui savo gyvybės, drabužio uždengi- 
visuomet pasirengus sukilt prieš mus, arba mui savo nuogumo, pastogės apsigyveni 
prieš prispaudimą.” mui nuo audros, kuomet jus gyvenate pui-

„Teisybė, panaikykime mokslą ir lais- kiltose ruimuose ir nardotės ištekliuose.
vą misšlį”,—atkartojo visi. Jus valdantiejai sakote, kad mylite, o

Sekdamas anuodviejų pavyzdžiu, tre- tuom laiku neišpasakyta daugybė ligoniu 
čias prabylo: nustoję pagelbos, miršta savo prastuose gu-

,,Paversim męs žmones į gyvulius, per Tykiuose, kiek ųelaimingų vaitoja neras- 
atėmimą nuo jų mokslo ir laisvos minties, darni nė vienokas palengvintų jų nelai- 
ir tuumi męs nuveiksime daug, bet dar ne mę. Kiek mažų kūdikių drebančių nuo šal
vį ską. Teip žmonės, kaip ir gyvuliai turi čio vaikščioja iš vieno kaimo į kitą mels- 
jausmus ir pavojingus mums palinkimus, darni turtingųjų nors trupinių nuo jų sta- 
Netbutinai reikalinga sutaisyt teip, kad lo ir negauna nieko.
viena tauta negirdėtų balso kitos;. tas la- Jus kalbate, kad mylite savo brolius: 
blausiai reikalinga laikuose sukylimų vie- pasakykite kaip elgtumėtės, jeigu nekęstu- 
nų žmonių, kad jų pavyzdžiu nesektų kiti, mete jų?
Tegul nė jokios žinios jiems nedaeina’’. Aš sakau jumis, kad kiekvienas kur-

- Visi atsakė: „Teisingai. Tegul nė jo- gali pagelbėt savo vaitojančiam broliui 
žinios nedaeina jiems ” ' 'ir negelbsti - priešas jo; kiekvienas ga-

Toliaus ketvirtas kalba: pavalgydint, o atsisako suteikti mai-
,. Mųsų reikalai priešingi reikalams ,st3 broliui savo užmušėjas jo.

žmonių. Ieigu jie susivienys dėl apsigyni- IX
mo prieš mumis, tai kaip mums veikti to- Nedasileiskite apgaudinėt savę tuš- 
liaus? Pagal manęs, dėl didesnio jų apruta- čiais žodžiais. Daugumas stengsis pertikri- 
žiavimo. suskyrttykime juos. Sutverkime net jumis, kad tikrai esate laisvi, teip 
kiekvienai kunigaikštystei, kievienam mie- kajp parašyta jų ant popierinių lakštų ir 
stui ir kiekvinam kaimui skirtingus įstaty- apgarsinta ant visų kryžkePų.
mus su visai priešingomis tiesomis kitų Laisvė tai neapgarsinimas. kuriuos 
provincijų miestų ir kaimų įstatymams. To- meto ant gatvių. Ji gyva spėka, kurią 
kiu bildu visi neužkęs vienas kito ir nega- žmogus jaučia savyja ir aplink savę kaipo 
lės vienytis vieni su kitais prieš mus’’. .apginėją jo šeimyniškų ir visuomeniškų 

Visi užtvirtino: „Suskyrstykime var- i reikalų.
<lan viešpatavimo, nes jųjų vienybė mus 
pražudo’’.

Penktasis dvigubai prisipylė kraujo į 
žmogišką kaušą ir, ištuštinęs jį, kalbėjo:

s,Aš pagiriu visus tuos sumanymus:jie 
geri, bet neužtektini. Paverst žmones į gy
vulius—tas gerai. Bet apart to, tuos gyvu
lius reikia laikyti didžiausioj baimėj, už 
mažiausi pasipriešinimą bausti ta pasigai-

žino-
Gera-

, įvykdiuimui didžiausių neišvengemų 
smių. Vienok atminkime yra gašlus 
nes, kurie nesibaugina kankinimu.

„Jeigu jus norite lengvai valdyti 
nės, privalote lepint saldviliugyste.
darystė dėl jų suvisai nereikalinga, ji iš
naudoja spėką. Męs išnaudokime ją pasi
leidimu’’.

Visi jam atsakė: „Teisingai, išb yrki- 
kime žmonės ir siurbkime jų spėkas”.

Ant galo septintasai atsigėręs kraujo 
iš žmogiško kaušo, priminęs koja kryžių 
tarė’ „Šalin Krystų! Nuo šios valandos 
iššaukiame karę mirties, karę amžiną tarp 
mųsų ir Jo. Odei geresnio su vadžiojimo 
liaudies malonėkite priimti mano įnešimą: 
reikia papirkti tarnaujančius Krystui tin
tu, garbe ir valdininkyste.

,,Tegul jie vardan Krystaus liepia 
žmonėms klausyti mus visuose reikaluose.

„Žmonės jų klausys ir nuolankiai 
lenksies, o mųsų valdžia bus daug drūtes
nė, negu pirmiaus’’.

Ir visi užtvirtindami atsakė: „Teisin
gai, pa pirkim tarnaujančius Krystui ’.

Akies mirksnyj žibintuvas šviečiantis 
salėj užgeso, o karunuočiai išsiskyrstė tam
sumoj .

VIII
Jeigu jums čia ant žemės.pasiliktų gy

vent viso tik viena diena, tai stengkitės ir 
tą praleisti sutikime; nė matot ant ko 
pasiryžę jus išnaudotojai. Pats Jėzus milė- 
jo artimą iki paskutinių gyvenimo savo 
dienų.

Užtaigi ir jus mylėkite brolius savo, 
gyvenančius šiam pasaulyj, mylėkite iki 
galui savo gyvenimo.

Meilė nepailstanti, meilė neišsibaigs. 
Ji gyvena ir visados lankysis ten, kur ją 

Lai bus prakeiktas Kristus, kviečia; kuo daugiau ją išnaudoja, tada 
tik ji išduoda vaisius.

Kas myli savę labiau brolio savo, toks 
neyra vertas Krystaus, toks negyvas dėl 
brolių savo.
Jeigu jus atiduodate savo turtą, drauge 
atiduokite ir gyvastį savo, meilė sugražins 
viską.

Ištikro sakau jumis: „pas mylinti šir-

Prispaudejas dengstantis jos vardu yra 
piktesnis už draskantį žvėrį, nes vergiją 
užkloja melu. Saugokitės tokiu, kurie kal
ba: „Laisvė, laisvė”, o patįs savo pasielgi
mais naikina ją.

Ar jus renkate iš savo tarpo tuos, 
kurie valdo jumis, liepia jums daryti 
tą, kas 

I (l’oliaus bus)

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

Raistas teip žingeidi ir visoj pasaulėj reikalauja- 
Ima. kad jau išverta į 18 visokių kalbų. Mums tuom aky- 
Ivesnė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo išlipimo iš 
laivo ir visą gyvenimą Amerikoje kaipzerkole—perstato.

Terskaitęs Raistą, gyriaus pažinsi Amerikos gyve
nimą. ne kaip daug metų čiagy veuęs.ir visų suktybių pa
slaptis; atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairių žingeidžių dalykų. Daug kytruino 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 didele knyga dabar prekiuoja tik 1 (tol.
Siunčiant pinigus adrisuot:

J NAUJOKAS,
■adison Sq Sta. box 1S9, New York City, X. Y.

Kas važiuoja Lietum!

'X ***" "

>iądii-n atsidarė naujas kursas. I’r k- s un/.-mi:itos iki 21 dolerio per 
vandenį Kas mano važiuot Į Lietuvą, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kortės pigios, oras šiltas, per vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo Fr<-kės vėl pakils. Važiuodamas į Lietuvą arlra norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas šifkorčiu visuomet kreipkitės į .KELEIVIO” 
redakcija pas:

A.
28 Broadvvav,

laivakortes

$28.00

ZVINCiLA,
So. Boston, Mass

MOTERIS IR 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,
303 VV. 4-th st.

So. Boston, Mass.

Nereik Mokintoju
GRAMATIKA angliškos kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) $1.25
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokiu-, 

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

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

Pinigus siuskite per MoNV ORDER 
arba pauto markėmis ant šio adriso:

P. M i kol ai uis,
P. 0. Box C»2 New York, 

City.

280 pa 
puslapis i 
The Sal.

Dovanai- Dovanai!
Žodynas lietuviškai -ang

liškas ir angliškai-lietuviš
kas. Formatas?x 12. 
veikslu: išviso 982 
Šitą žodyną išleido
society lietuviam dėl pasimo- 
kinimo angliškos kalbos ir 
bus prisiųstas kiekvienam d v- 
kai, kas tik prisius savo adre
są ir 20 centų markėm ar pi
nigais dėl apmokėjimo pačio 
kaštu. Lietuvi, jeigu nori iš
mokt šios šalies kalbą, tai ra
šyk tuojuus, o tikrai išmoksi 
be mokytojaus gerai ir grei
tai. Atsimink, jog gauni kny
gą dykai vertės £0.oo, išmo
kus anglišką kalbą bus tau 
lengviau. Kreipkis pas musu 
agentą po adresu:

A. J. Antonov, 
22 VValnut st., 

New Jersey City, N. J. (1'7

Baltus!
Sv, Kazimiero Kaieiviu 

Draugystė rengia puiku ba
lių, kuris atsibus 19 d. Rug
sėjo (September) š. m. ant 
svetainės I.afayette Hali, 41 
Lafayettesų., Haverhill,Mass.

Širdingai užprašom atsi
lankyti visus lietuvius ir lie
tuvaites. kaip vietinius, teip 
ir iš apilinkės. Prasidės nuo 
8 valandos vakare ir tak
sis iki 12 nakties.

Įžanga vyrams 25 c., mer
ginoms ir moterims 15 e.

PASARGA: Šis balius

buvo rengiamas ant 7 d. Rug
sėjo (Labor Day), bet iš prie
žasties važiavimo Sv. Kazimie
ro Kareiviu Draugystės .ant 
parodosSo. Bostone pašventi
nimo bažnyčios S v. Petro Pa
rapijos. pasiliko atidėtas ant 
19 d. Rugsėjo, subatos vaka
ro. Su gu<xlone: Komitetas.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieskau brolio Vladis

lovo Meškos. Antri metai kaip 
išvažiavo iš Lietuvos į Ameri
ką. Paeina iš Kauno guberni
jos, Šiaulių pav., Stonelių 
džiaus. Prašom atsišaukti 
jis pats, ar kas kitas apie 
žinantis ant adreso:

■ Jonas Meška.
142 Endicott st., 

Boston, Mass. (g(j
Pajieskau pusbrolių:Fra- 

ir Jono Bukantų. Pirmas 
i 10 metų kaip Amerikoj, 

4, ir sesers Onos Bu-

so- 
ar 
ji

: no )
i jau 
\ antra 
kautaitės, S metai Amerikoj. 
Visi paeina iš Kauno gub.,✓
Saulių pav., ^Užviečių par. ir 
Tiuapių sodžiaus. Apart to, 

l pajieskau dar pusbrolio Jono 
Bartoševičiaus, 4 metai kaip 
Am., pirmiau gyveno Skran- 
tone. Ra. Paeina iš Kauno 
gub., Šauliu pav., Vaiguvo 
par. ir Gedvilių kaimo. Jie 
patis ar kas kitas teiksitės 
atsišaukti ant adreso:

Jonas Bukantas, 
B6 Nash.ua st.

Boston, Mass.
Pajieskau savo draugės, 

Marijonos Jasinckiutės paei
na iš Suvalkų rėd.. Saurių 
par., antri metai Am., apsive- 
dus su Jonu Jenulioniu. Ji 
pati ar kiti, teiksitės greitai 
atsišaukti, nes labai svarbų 
reikalą pas jos gimines turiu-

X

Kazimieras Šimkus, 
298 Bedford avė., Box 534, 

Brooklyn, N. Y.

Pa j ieškau savo pažįsta
mu: Sint i jono Griebo. jo bro
lio Bronislovo ir sesers Mari
jonos ir Motiejaus Jakščio:vi- 
si jie iš lepsemj kaimo. Suval
kų gub. Meldžiu atsišaukti 
ant šitokio adreso:

• Jonas Valaitis, 490 Green st. 
Antonija, Conn.

Skaitykit ir platinki! 
„KELEIVĮ”

Nash.ua


I
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Dideles prakalbos 
^Atsibus nedelioj, 13 Ruį> 
bėjo ant 166 Broaduay E\ 
So. Bostone. Kalbėtojais 
bus kun. S. B. Mickevičių 
ir S. L. A. prezblentas F. 
Bagočius. Prasidės antra 
valandą po pietų. Įžanga 
dykai. Visus kviečia^ atsi-j 
lauk)t 1). L. h. Vytauto 
Draugystes KOMITETAS.

P. S. Tą pačią dieną, va
kare, tie patįs kalbėtojai kal‘ 
bes Brightoue ant Barneli 
Hali, 3 Chesnut Hill avė.

LIETIMU UŽEIGA

GHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gervinus, alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį likiertai 
kogeriausi. Gervinus dėl veselijų. krik
štynų ar -< ip balių siunčiam į namus.

DF F. MATULAITIS
persikėlė aut

495 Broadvvay, So. Boston'r.
Vai; ndost

Nuo S-10 i- ryto ir nuo 7-9 inkare. 
NedėUoms iki 3 vai po pietų

Montello- Mass- 117 Ames st-
Utarniukais ir petiiy čiouii> nuo 3 

iki tt po piet.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys

To niekad nesigraudys; 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broailaay ir 25® lt. Si . 

Soutti Bostou, Mass.
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KNYGOS UZ PUSE PREKES!
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės s 10. 
Kas prisius $10. tas aplaikys 
vertės 825.
Kt.ygu galima gauti visokios Įtalpos ir 

Musu 
keznas kas prisius 

e markę.
>kit tein;

pasiskirti iš bile kokio katalogo, 
katalogą aplaikys 
savo adrisą ir už •>

Adres u>

V. J Kudamitckas.
107E.8tliSt. York, N. Y.

Pajitškojimai.

Pajieškau sau dėl a psi vedi
mo laisvos minties merginos; 
gali būt bile kokio tikėjimo, 
kad tik ne fanatikė. Turi būt 
ne jaunesnė kaip 16 metų ir 
nesenesnė kaip 307 Teiksitės 
atsišaukti ant šitokio adreso: 

Frau k Corbin,
Box 65, Milton, N. H.

Pajieškau sau apsi vedimui* 
nesenos merginos; turi numa
nyti nors kiek apie bizni. 
Mergina kuri ukvatina ant 
gero gyvenimo, tegul atsišau
kia ir sykiu prisiunčia savo 
fotografiją. Adresas šitoks: 

J. A. Graužalis,
Clothing house 

Bentleyville Main St. 
Elsworth, Pa.

Pajieškau Jevos Meilutės, 
antri metai kaip Amerikoje, v
paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav.. Naujos Žagarės pa
rapijos. Dilbinų kaimo. Ži
nau. kad gyvena Kavine, 
Wisc., bet neturiu adreso. Ji 
pati ar kas kitas, teiksis atsi
šaukti. Teipgi norėčiau, kad 
kas nors iš mano pažįstamų 
praneštų artai teisybė, jog, 
Ona Melienė pabėgusi nuo 
vyro iš Bostono su valkata 
Julium Pirantu ir gyvenusi 
su juom Cliicagoj ant Canal 
gat., 11 pereito kovo atrasta 
vienam kieme negyva* 
apie tai žino, meldžiu 
nešti ant šitokio adreso;

Jonas Mėlis, 
28 Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Sujaukite vagi.

25 dol. dovanos tam. kas su
gaus Juozą Menkaucką, 20 
metų amžiaus, šviesios išžiū
rės, kregždžiuoto veido, vidu
tinio ūgio. kalbą vartoja tik 
lietuvišką: paeina iš Vilniaus 
gub.. Trakų pav., Dvarališ- 
kių sodžiaus* 7 Rugpjūčio 
man pavogė, Providence, R. I. 
280 dol. ir pabėgo, Kas apie 
jį žino, tegul praneša aut že
miau paduoto adreso, už ką 
apturės aukščiams minėtą (lo
va na .
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Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
i’otografistą:

t’ASSILL'O STUDIJA,
i 3 < g B roai i w a s,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa 
paveikslus uz teiną prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristii Kie
ki riki ne šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patiu- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait St tūlio 

376 Broad\vay,
So. Bostou. Mass

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau tursą Momaus Medical 

t'oliege Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių. pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi 30 W. Broadvvay 
204 E >t., kampas Boven st.

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

Ii-

ir

ne 
vietų
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Susink Žiūrėk! LITI VISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
Lenkiškai Lietuviška

Avn”
APTIEKA

Klausyk*
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės. kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledemv už pigiau ir .išus kitus ta- 
vorus, kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

ir-'ęs perdi, luetn. š*kaiulėji-

JOHN EAUtriSOrient. Fe.e-tte ,

A.*

rviškumo:
nemieiĮ”/ mm

New York.

SERGANTIEMS ŽYDI!
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarjmlaikius, varginti save liga ir leisti jei Įsisenėti, 
per tn tų daktarų nesiiiaaniitią ar ueturėjimą 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, irto " gulo 'ori Imti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko am visokių niekų tuoįaus kreipkis a.-ab; ..-• laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins New York Medical Institutą <>r. K. Mielke, kame pasek maigiausiai 
išgydo v isokias sunkias ir už.'i<i‘n< iusias ligas, kaip V Y KįT teip MOTERĄ ir NAIKIU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydiiuų it* būna sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami. Lokiu bildu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekuri laiką gydę, 
rankas nulėkdami apleido.

Unrrvac- T"Uu 1 tM* ‘ OL, lXS XKW Y0KK »» »*< AL INST1TLTAS
z vlo<JKy Uldo K liOVAle, iižluiLotuas gvriauMų diplomatu daktaru'|M-«-ųalistu: visusligųapni- 

šyiutis su atola ištiria-.pt-cijuliškai. uuo uiel.ki.tu'iu iki svur!>iuiixi<> lig.c ap'irri-kiiuu Im-i jos paiualo, ir sutaiso 
atsakaučius kiekiieuaiu pritaikitus v.-ustus i gjdy tuui ligos ir silpuybių; lies šitas institutas užlaiko didžiausią 
Laboratoriją vaistą iš viso svieto šalių, tarp kur.u daugelis yra pačiu daktarą išrasta, kurią niekur kitur įiegalima 
gauti, i žtai išgvdvuie ligą nė joks daktaras t:ė kitas institutas ueaali Ivariutis. |»er ka įuokdiuėiai ir pavadino tą 

Collins N. Y. M. lnst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio s>h’h<> da>.^iau'it ap>i.-v m. a aor^siičius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybes 

pmlėkavuiiių, kurios ateini ka diena, psduolam.* či n kol ns.

išlydy tik būo : moterUkoe 
kankynių ir skrepliai imu.

skaudėjimo šonauo*?, sąnarit.o 
Sė ir neuralgijoj UgOa. Jau 
paui atlapai ė veika ir \ ;eaai pa 
aekavojasavo paveiksią aiai^ 
atlaida

Mra FRANCIŠKA 
ŠKLENAR1£n£, 

(moterų Jono)
Route No 2,8.65, Cereeco, Neb

a lustai <u<»l^»)amas daktare? c
JėE-.t kiti ja n?, t- ydymą ia.1 jau rn&no priderytste UJpgi išreikš’i

padėkavuuę u?. 1 - * <1 vilią ligoj, kurią nuo manės kaip alo^Iaaatį uu
kūid, per augalo Uu»K?h> ir geTki BUtalsytų Vaistų, kuriuos luau pri
siuntė ir pa .1 paaiOč.iuiuius suvartojau. Fricš tai uetikėjaši, kad per sav«» 
išdykuo*4 aG&rd tą sveikatą galėčiau dar at/auti. Firmiauaia jaučiausi didelį 
nuailpn* jlrną. t» .pat vėliau ir ui ano inkstai buvo suvytu, drauge ir viaud vi 
darinis or anLzm.ns buvo buIt^s ir tik kaip lapas rudenije būva tęs, laukiau 
kada nukruti &&■:;* •'kaičiau iaikraatije apWtTųsų galiu^^ gydymą ir
grynus valetui, tad aL-i6aukua ir ataluntė man vaiatua, kuriuo* Bevartojau 
pagal pamokinimas,Sakau kaip kaln^ nukabė, teip nuo įuanęH Ii *-ą, likausi 
pilnai s veika*. Tad ir dėkavoja u?. Han21nišk^ ir >bų lš<vdyxu4 
jaučiuosi kaip naujai a-linksmas ir sveikas, o tai visiems Ore liam* 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie J ųe gydytis laike nelaimės figos 

Pašiliekn dėkingas ir visada .'arsinaiu Jųeų garbingą vardą, 
jonas sm:kna\ iczia,

Front et., Phiiadelphia Fa

iGUHfjėKų. krutinėję dieglių, 
I ta čia net»\ <-i k u tu o, s 
inutr dLatšdėjiiuu galvoe, zva- 
nijimo ai.si.-r ir abeinu nudil-

1 ėjimo n' t BV^ikatoe. | 13 
'.t.-nų pilnai vdytaei, bu pa- 

■Jėkavone Ir |>aveik*ląv prl- 
-i.jirė p&t&kdlit i l&ikrasti.

SKAITYTOJAU! Jei Ta»e vargina žemiau paminėtos ligos, nesenėmk, neabdeliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
ki/Sulto, kataro, plaučuį ntxct<koin", trumpo ir tmniaioi krėparriiiu

ir inkstu ^kidrirt/s ■ figos., diš/upst/o*, ntCi r< hiih<>, vntur<u l<g<>s, ‘užkiet'jtmo t r skaudėjimo vulu- 
ritį, įiūtaose, tiutyiuuose ir pu kratine. G ai eos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo austjse; kraujo
'MČttstumo, išbėrimo spuogais, juodgalrėms ir nlezais. Si uralgijos, /teuritstenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo pu riša kana, kauhį sanarttį ir huu sutimmo. 
blogu saįmtį ir jaunystes išdykumo—sugrioctmo sveikatos, 
ligi}.—kokio jos vardo ar skyriaus mbutiį.—Juslės ligos 
kojose, rankose ir kiltį visokį iį ligtį i'yrtį kaip ir mote ru‘.

nių ir baltųjų, arba kurios tik ligos 'varginimui

>^tTAS INSTITUTAS ISZSIUNTiNEJA GYDL’OLES^^ ,
AM KOŽNO PAREIKALAVIMO.

geltligės. Šuo abi Ino
t*riepilolo,

Jonas Genia,
6 TVolling St. 
Providence, K.

kepem tį

Ipnė)nnu

sunfi iimo ir
ii uo slaptiį

skausmo

ZuumtU užpuola.
g ui airišku antdrapa-

Į VISĄ AMERIKĄ, UAAABĄ, EI KOPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ
Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.

KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BU 11 IMabYTAS. TIK ATSIŠAVhlT, adresuojant:

The Collins NewYork Medical Institute5,nc>
140 W. 34 st, (arti Broadvvay)
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki a po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

257 Hanover Street 257

Kas
pra-

I.

M. Galjvan & Co
Uziaiho geriausio

Elians Vyno, Likierin ir 
Cigarų.

Parda\ imas šeimynom mūsų
Speciališki MaS.

366 Second So. Boston, Mass

flMMMi■■MMM■■■■■MMM

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigarėtusnaujo 

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

S B. KLIEN
228 Braodu-ay. cor. C st 

So. Bostou, Mas-
F’SMMMMMMMMMBi^HM

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti irai i pagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptirsi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su sruovione
Miss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston Mass

Bentteyville & Ellsvorth, Pa. 
vienatine krautuve.

DOVANAI Temykit* gerai! TIKRAI UIETVVISka, DiptUC KRAUTUVĖ 
U I C I C M C rulkliUls‘'i ar,Uu|ilklh skripkų, k.erneių, triubų, koncertinų ir T 1 □ 1 E. M □ daugybe kitokių muzikaliskų instrumentų. Geriausių dztegoriu. 

lenciūgų, visokių žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų. visokio sky riaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių brilvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbu), 
kišeninių lempukių, gumiuiųlitarų. adresams pečečių. gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokiu 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromaių 

, 5 tuziną t 
tegul prisiunčia už. 5c

Geriausių dziegorių.

su puikiaisiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c.,
už $l.oo, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, 
markę ir teisingą adresą, oaptun-s dideli N 3 naują KATALOGĄ D O V A A A 1 
su 315 aiškių (uiveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
ta.oras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupėiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo pamim kit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinin
K. VILKEVICH. 112 Grand at., Brooklyn, N. Y.

5O,OO0jS!S!DYKAIpa“a
PASLAPTINES VYRU LYGOS

is£Te'-w”u“ Me
DYKAI. Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5: nedėliotais nuo 9 iki j*

DR. JOS. LISTER C.
22 5tli Avė.. kamb .500, Cliiragu. Iii.

Mehna antspauda garantuoja cigarus.

Issuoi ty AuihoiKyot^n* C«ar Mocis inier>uiUu<ul UnKxi ot Amer.cu

„ _ Union-made Cigars.
chlS (f fltlfld IW the cnfaned urtlM bo* Mm bm> by j FtCdOaSS WjrtUUft

4*ttjahut T»< UMOMtf an o.ouAUJbu. Cculcd J.
WKrBeitloltkMW<AiMA.t»«A!4Aj<1»IUlfClLAl.W(UAK.Ul Du OtAi L 1^1.^^.,,

Loš«i to

Prrudint.
__ C M ! U.fA^na

STaMK

-■>! linas cigarus d.rt.tus tikrai sanitarišku laidu busi v isuomet svei
kas ir l-iil.su.Jri no.i tokius cigarus rūkyt, pirkdamas visuomet z.orėk, 
kad am <!.-žules i.utų ineltna. ženklas.

Dr. S. Andrzejpvvski

V i enatinipįk i kiška>įDriitista i 
oiis«- v.!ando>:

Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki s p., piet

43j Shatvinut avė.

1 >• įsi ois. M

EUROPJSK.AN IIAKTAR VS &

JOSEPH LEWANDOWSKI,
Valandos. II - 1 a. M.; U - x P H j 
4P Boylston St. Boston, fra si

| U'arren Chambers- H
Telephone. Back Bay 2::50. H 

Gyvenimas: SS.'» VLumi. ims,-t G iv.- p 
Uambridge, Ma>s.

\ kilnios , s - 10 ryto.

---------- —-------------- - - - ■ - - ---------------—
: LIETuVISzKAS 

RAŽU KO, 7 IVashigiiton ,St 
su važiuojate į Lietuti : 1 i 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut, laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų kotelį kuretne 

; galite gaut valgių ir gervinu ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietu vą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas r.u 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

MIJiCAS RAŽUKAS.

NE H YORK

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIBLACSK AS.

Savininkas
Edvardas Daly

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

BOSTON. MASS

James H. Criffin & Co.
— Geriausia galiūnas —
Klausk apie T.-ofil Kordašew-ki. 
nes gausi geriausių gėrynių ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 £117 Dorchester avė. and 
1 &1I/2 Division st. So. Boston 

Telephone 2106$ So. Boston

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokių 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.
Tei.eI’IIone. 21027 So. Boston, Mass

Situose dvejuose miestuose geriausia 
krantui., drapanų: šventadienių, darbi-., 
nių ir daug visokių daiktų, ka kas rei
kalauja: teipgi padarau siutus ant sle- 
liavimo, ..verbuotus ir kutus. Reikalin- 
< i agentai, gali uždirbti nuo *10 iki 
uit dienos, Priiniu už.sisteliaviinus 

sf-l.i l drapanų visi kreipkitės pas;
J. A. Graužalis,
<LOTH1NG HOUSE

Bentteyville Main st Ellsworth, Pa.

♦20 
vi-

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

Visokias ligas gy 
<lau pasekmingi*- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais i virių tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
< >fiso valau dos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ilu
3 vakare. Telephone 1967—3 HiCuniod*! I

APGARSINIMAS.
Pi'iskiiites atmink!

Laikau sau už garbę prr.uešti .lutn 
Rroliii ir Sesers Lietuviai ir I ietuvaitės. 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvon į Ameriką važiuojant ;em ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

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

Jurgis Bartašius
25S W. Broadivay So. Bosima, Mass.

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass-

Mano dirbtuvė yra įrdhgta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi ned.-ldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
sukuios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir - 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt nttis naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapana, 
męs iraliine ją tau
tuoj padaryt. Z. Btidreckis.

Z. BIDRE4KIS.
222 Br.mduay So Boston.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sudiprininiui ir užlaikymui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpi me lai 
ke. Vietoje senų atauga n: uji, gra
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai. Artesnėms*žinioms teikia ra 
šyli įdedant krasos ženklelį.

J. M BRUNDZA <>».
Broadnay A So. S-1 Ii st.. 

Brooklyn-N*ew Vork.

Riisiška-Lenkiška-Lietu
viška

_A FT1

Bronszteino
349 Harrison 

Boston, Mass

Džiova.

J Bose.

✓

Kraujo ligos.
Negronmllavimą, silpnumą, nerviškos ir visos kroniš- 

k<>s ligos lengvai gydomos paaktiškiausiu Hudu Bostono Kli

nikoj. Mųsų specijalistams niekas lygintis negali. Perskai 
tyk žemiau paduotas žinias nuo ligonių, kuriuos męs išgy
tiem. Jeigu nori būt išgydytu, turėsi pas mus ateiti tuoj ar 
vėliau.

Mr. Jo. Rose, 10* Robinsoa st. Providence, R. I.
Man trūksta žodžių išreikšti gabumą ir galybę Bosto

no Klinikos SĮrecijalistų, kurie paroęė gydyme mano 
ligos. Ir skaitau sau už pereigą pranešti apie tai vi
suomenei. Jie išgydė mane iš sunkios ligos ir kančių, 
ką kiti daktarai visai negalėjo pagydyti.

Aš bi jau čia pasakyti kiek aš daktarų perleidau, 
nes jus man netikėtumet. Nesakysiu teipgi ir kiek 
šimtų dolerių praleidau be naudos. Viskas ką aš šią
dien galiu pasakyti tai tas, kad esu sveikas ir stip

rus. O sveikatą man sugražino man Bostono Kli
nikos speci jalistai.

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremont st. Suites 6 7 4 8.

Valandos: nuo 9 iki s vakare kasdien. Nedėlionfs nuo 10 iki 12 po pietų

Lowell office: 158 Marrimack St.
< ifisas at idaras kasdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

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


