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| 
Siaml.en eina smarki kova uz 
būvį, nz gyvenimą, kova mir- i 

Šiuoini pranešu visiems tina. Šiandien žmonija persi- 
,,Keleivio” skaitytojams, ka<i skyrus į dvi dali—turčius ir 
nuo 26 d. Rugsėjo, 1908 me- vargdienius. Pirmųjų saujalė, 
tų „Keleivio” spaustuvė, vi- antrųjų gi milijonai. Irta 
sos mašinos, visas knygynas saujalė valdo milijonų spėko- 
ir kiti to lygus daiktai, perei- mis, toj saujalėj visa galybė, 
na į kitas rankas. Nuo šio No. saujalėj milijonų likimas. 
„Keleivį” išleidiuės Jurgis 
Gegužis ir Kompanija. N 
šio No „Keleivio” aš per t ra u- vienas turi kvėpuoti tuom pa
kili visus reikalus su išleistu- čių oru, kiekvienas turi ly- 
ve. Nuo šios dienos su visais įgiai gimti, gyventi ir įnirti, 
reikalais kreipkitės ue pas Gamta žmouėse išėmimų ne
manę, bet aut žemiau paduo- įdaro.
to adreso pas naujus išleisto- 
jus.

yr daugybė ir kitų naujų 
varžančiųjų kalinius įstaty
mų. Taipogi įsakyta, kad ka
liniams badaujant, nesiųstų 

, juos i kalėjimo ligonbutį. liet 
palikti kameruose.

Viename Peterburgo ka-Į 
Įėjime politiškosios kalinės 
pradėj badauti. Mat kelios jų 

Gamta suteikė kiekvie- buvo neteisingai nubaustos, 
no na m žmogui lygias tiesas, kiek- taigi kitos užstojo už jas ir 

pradėjo badauti. Visai nusil- 
puėjilsios moteris buvo per
vežtos į kalėjimo ligonbutį.

Rugpjūčio 26 d. Peter- 
ge sustojo ėjęs juodašimčių 

Surėdyme draugijos irgi laikraštis „ Už Carą ir Tėvy- 
neprivalo būti išėmimai. Sau- nę”. Mažai skaitytoju turėjęs.

Per visą savo gyvavimą jale neprivalo valdyti inilijo 
„Keleivis” rūpinosi darbo jonų, nes tai priešinga gam- 
zmonių reikalais ir kiekvie-!tos įstatymams, nes ir ta sau 
ną vargšo žmogaus uuskriau- j jale nieko nėra valdoma, 
dimą „Keleivis” stengėsi ap Ir per amžius : 
ginti. Išleidinėjimas lietuviš- darbo žmonių luomą šiandien

Pranešimas
I *

fabriką ir per tris dienas dar
bavosi be pailsio. Iškniso visą 
žemę, iškratė visus sandelius, 
liet nieko panašaus surasti 
negalėjo. Aut galo pasirodė, 
kad tai buvo apgavingas pra
nešimas.

* Maskvoje buvo revi
zuojamas šnipų skyrius. Su
sekta, kad daugelis šnipų ir 

i imdavo nuo 
žmonių didelius kišius. Dau-

smaugta se’P 'aldinkų

ko laikraščio reikalauja daug jau pradėjo j ieškot i savo tei- gelis valdininkų teisman ati- 
pajiegu, todėl esu priverstas šių. Prasidėjo kova, pasipylė 'duota, 
nuo to viešo visuomeniško j darbinko kraujas. Kova sun- 
darbo pasitraukti ir užlei-ti 
žmones su tvirtesnėmis pajie- 
gomis ir, kaip aukščiau minė
jau, „Keleivis” pereina į ki
tas rankas. Dabartiniai ,,Ke
lei vio” leidėjai iš visų atžvil
gių yra jau žinomi darbinin
kų drangai ir maž daug žino : likus be apgynėjų, reikš tiek, ri,p
mi, kaipo veikėjai visuome- kiek dulkė prieš mūrą. Vie-’ Neužilgo bus karo teisino 
nišknose lietuvių reikaluose; j nybę galima įvykdinti vien teisiami 83 socijalistai-revo- 

Todėl, perduodamas visą t;k per apšvietą. ?' 
reikalą tiems savo draugams i,, Kelei vio” užduotimi bus— 
ir linkėdamas jiems geriau- platinti tarpe darini žmonių 
sios kloties, kreipiuosi į vi-į apšvietą, ginti jų reikalus, nu 
sus „Keleivio” skaitytojus, į rodinėti geresnius kelius, ir 
mano draugus, prietelius ir kovoti su skriaudėjais, melą 
pažįstamus, kad ateityje vi-įgiais,apgavikais ir prispaudė- 
same-kame teiktumėtės jiems | jais, 
padėti ir priremtnmet tą ben-. „Keleivis” bus pašvęstas 
drą lietuvių visuomenės vei- i tik darbo žmonių reikalams ir 
kalą. už juos tik kovos. Todėl jus,

Kreipianties su kokiais i broliai ir sesers—darbo žmo- . . ... „ - . , . ... , zysią. Daktarai įvede kelis islala : I iihu viri va n ramti ir nln.
minios į ligonbutį ir parodė 
jiems kolera sergančius ligo
nius. Minia po to nurimo ir 
išsiskirstė.

ki ir ji tęsis ilgai, tęsis tolei,
Maskvos karo teisman 

atiduota vienas sodžiaus ino-
pakol darbo žmonės atsakau- kytojas ir 35 valstiečiai, kai 
čiai neapsiginkluos. Vieuiu- tinami už prigulėjimą prie
telin ginklu yra suvienytos socijalistų—revoliucijouierių 
darbo žmonių spėkos; kada partijos ir kad jie buvo su- 
darbo žmonės susilies į vieny .j tvėrę savoje apylenkėje ,,Ru- 
bę, tuomet saujalė turčių, pa- S,J Valstiečių Sąjungos skv-

Kreipianties su kokiais į broliai ir sesers—darbo žino- 
nors reikalais į ,,Keleivio”re-;nės, privalote jį remti ir pla- 
dakciją, nuo dabar, visados 
reikia adresuoti teip:

„Keleivis”
28 Broadway,

So. Boston, Mass.
Su pagarba buvusia „Kelei- ! 

vio” leidėjas
A. Žvingilas.

Vie- ’
vįen teisiami 83 

Todėl ir į liucijouieriai.

•f Taganrogas.— Čia žmo 
■ nės kolera serga. Sergantiems 
į- I įtaisyta tam tikras ligonbu- 

tis. Kas tai pramanė, būk į 
tą ligonbutį vežami tik sveiki 
žmonės. Todėl susirinko dide- 

l le žmonių minia ir pareikala
vo, kad parodytų jiems, kas 
tame ligonbūtyj guli, kitaip, 
girdi, visa ligonbutį sūdau-

I tinti tarp savo draugų ir drau- 
■ gių. Męs iš savo puses steng- 
į simės darbuoties, kiek mums į 
pajiegos pavelįs ir kiekvie-i 

inam reikale kiekvienam iš jū
sų paduosime draugišką ran
ką; paduokit, draugai, ir

i mums.iI

Cholerai netoli galas.
Peterburgas, 26 d. Rug

sėjo.— Pagal nuomonės žino
vu. cholerai netoli jau galas. Į 
trumpą laiką cholera pasiekė 
savo maximumą ir dabar laip
sniškai pradės maži uties. Atei
nanti šalčiai turės ją panai- 
kinti.

Dabar išsiaiškino, kad 
daugiausiai prisidėjo prie Pe
terburgo choleros išsiplatini- 
mo užterštas Nevos vanduo, 
kurį visas miestas vartoja. 1 
Nevos upę išeina visi miesto 
nešvarumai, kuriuos paskui 
žmonės su vandenin sugeria. 
Netoli nuo Peterburgo, 36 
viorstai. yra didelis ežeras La
doga, iš kurio vanduo butų 
atsakančiausias ir sveikiau
sias. Bet valdžiai apie tai vi
sai nerūpėjo, ir tik dabar,ka
da cholera išskėtė nagus aut 
caro sostą]>i lės, jai tas paru
po. Ant tolinus ketinama į 
miestą pervesti vandenį išau- 
kščiaus minėto ežero.

Z

Užpuolimai ir apiplėšimai
Tiflisas.—Natani sodžiu

je keletas apsiginklavusių vy
rų užpuolė aut kunigaikščio 
Nižeradzės dvaro, sužeidė jį 
patį, bet nieko nespėjo pa
grobti. Du užpuoliku suimta.

« Baku. — Vakare už
pulta akt trijų šnipų, kurie 
ką tik buvo sugrįžę iš kratos. 
Vienas jųjų užmuštas, du su
žeista .

Kaluga. — Serpeisko 
mieste apiplėšta monopolius, 
pagrobta ^0 rublių. Mono- 
polščikas sužeistas.

Rygoje suimtas latvysį 
! Legediuas, kuris 1907 metais! 
užmušė I«itvijoj grapą Kei- 

„ , . zeirlingą. Legedinas prisipa-Su augšta pagarba , , ... . .. .° r ° žino, kad tikrai jis užmušęs
Redaktorius St. Michelsonas. Keizeirlingą ir išdavė kitus 
Administratorius J. Gegužis, dran^ns.

, , I Nuo latviu laikraščio,dabar
visuomet adresuokite šiteip:

„KELEIVIS”,
28 Broadway,

So. Boston, Mass.

Skaitytoju atydai.
Broliai ir serers! Kaip 

matote iš buvusio leidėjo pra
nešimo, nuo 6 d. Rugsėjo, šių 
metų, „Keleivis pereina jau 
į kitas rankas, į rankas su 
naujomis spėkomis ir nauja 
energija.

,,Keleivis” išgyvavo be
veik jau 4 metus. Nors trum
pas tai laikas ir jis dar jau
nutis, vienok daug-daug jam 
prisiėjo audrų išlaikyti ir var
go nukentėti. Vienok nepuo
lė dvasioje; ir nežiūrint ant 
visų keblumų, ,,Keleiviui” 
pasisekė susilyginti ir pra
lenkti vyresniuosius savo 
draugus-laikraščius, pasise
kė pasiekti tolymiausias ker
teles plataus mųsų pasaulio 
ir surišti lietuviškas širdis vie
nais jausmais, vienomis min
timis,o už karštą pasišventimą 
kovai su neteisybe, įgijo sim
patiją snsipratu8iųjų žmonių, kartą į mėnesį ant vieno pač- 
nors nemažai sutiko ir priešų, tos popiero laįielio. Kaliniai

Šanidien žmonija yra ant irgi tik kartą į mėnesį tega- 
kelio, vedančio į naują erą. galės rašyti. Tame įsakyme

I

Kreipianties su 
reikalais nuo Nuo

„Latvija’’ bauda 1000 rublių 
nuimta. Redaktoriui pasisekė 

i prirodyti, kad tilpusioj ,.Lat- 
i vijoj” karikatūroj caras vi
sai nebuvo išjuokiamas.

I v Karo teisinas per 3 die-
, nas teisė 16 Gazenpoto revo- 

’ Z^llllvO* volincįjonierių. Jie 1905 me-
v tais buvo surinkę daug gink-

1S MASKOLIJOS luotų valstiečių, užpuolė ir 
-------- sudegino kelioliką baronų

^Peterburgas.—Vyriau-^varųt 9Uar(iė geležinkelį ir 
šioji kalėjimų valdyba išsiun
tinėjo visiems kalėjimų virši
ninkams naują įsakymą, su- 
lyg katorgon pasmerktųjų 
kalinių užlaikymą. Taigi nau
jame įsakyme įsakyta „kali
niams pasimatymų tegalima 
duoti tik vieną kartą į mėne
sį, po penkiolika minučių, 
per grotas.ir tai tik artimiau
sioms giminėms. Kaliniams te
galima bus rašyti tik vieną

' , l T a-u UT. « a n ♦ *

! . Ilai Rusijoje nėra taip išsipla
tinę, kaip Tolstojo. Jo ištisų 
veikalu jau 10 leidimų išpar
duota, viso labo daugiau 80 
tūkstančių egzempliorių.

Iš atskirų knygų labiaus 
išsiplatinus: „Kaukazo belai-! 
avis” 250 tukstančių egzem
pliorių: „Šeimininkas ir jo,
darbininkas” apie 200 tilk
sta učių; „Kuom žmonės gyve
na” apie 150 tūkstančių:} 
„Tamsumo viešpatavimas" 
apie 140 tukstančių. Tiek tė
vynėje. O vertimai į svetimas 
kalbas tarytum dar didesnį 
tarp skaitančiųjų pasiseki-1 
nią turi. Neskaitant viso to, 
kas laikraščiuose buvo at- 

i spauzdinta, skyrium iš Tol
stojo veikalų vertimų, buvo 
dar išleista vokiečių kalboje 
daugiau 200; francuzų kal-i 
boję 150; anglų — apie 175; 
švedų ir danų — apie 50; vi
sų k-tų tautų kalbose, skai
tant kartu ir japonų, totorių 
nuo 1 lig 20 vertimų.

Pirmas Tolstojo veikalų 
vertimas įvyko 1S70 metuose 
Graiku žemėje: augiai pra 
dėjo jo veikalus versti į savo 
kalbą 1875 metuose, francu- 
zai 177 m., vokiečiai 18<S7 m.

Dabar yra tikra žinia,jog , 
Tolstojo veikalai yra išversti 
į visas kalbas; 1S95 metuose 
išleido chinai jo veikalus sa
vo kalboje, o 1899 liko jie iš
versti ir i senovės žydų kai- 
bą.

i

ŽINIOS IS VISI K.

Šachas išleido manifestą, ku
riame kalba apie snšaikimą 
naujo parlamento.

Iš Tabrizo praneša, kad 
šacho kariumeiiė uždavė revo- 
liucijonieriams skaudų smu- 

Įgį. Mušis tęsėsi 6 valandas. 
Vadovaujantis šacho kariu- 

i mene suImiiubardavo visą prie
miesti Khiaban.

i

IŠ AMERIKON.

Choleros baimė.
Wasington, D. C., 30 d. 

Rugsėjo.— Jungtinių Valsti
jų randas pradėjo rupinties, 
kad neįleisti į Ameriką chole
ros, kuri dabar siaučia Mas- 
kolijoj ir aut*Filipinų. Įsaky
ta, kad visi lavai, ateinanti iš 
Maskolijos ir Filipinų, būtų 
gerai kontroliuojami. Visi 
Amerikos konsulai Maskoli- 
joj gavo įsakymus, kad aty- 
džiai tėmytų cholerom apsirei
škimus ir reportuotų apie tai 
Amerikai. Iš Suvienytų Val
stijų likos pasiustas į Liepo- 
jų sveikatos skyriaus virši
ninkas, kuris tiriuės kiekvie
ną laivą išeinantį iš ten į 
Ameriką.

• LIfa.— 20 v įurštų atstu 
nuo miesto ginkluotųjų būrys 
užpuolė ant vėtančiųjų kra- 
są. Užmušta vienas sargybi
nis ir vienas arklys, sužeista 
1 sargybinis ir du arkliu. Li 
klišieji sargybiniai ir pačta- 
lijouas šūviais atgyne užpuo
likus ir visą krasą (300 tūk
stančių rubliu) pristatė Uf<>n.

• Tiflisas.— Ečiniadzino 
apylinkėj užpulta ant vienuo
lyno kaznačeja lis. .Jis ir jo 
pagelbininkas sužeisti. Pa
grobta 3000 rb.

pasipriešino kariumenei. Vie 
ną iš jų teisinas nutarė nužu
dyti, 3 i karorgą 4 metams, o 
8 išteisino.

400 fabrikų užsidarė.
Mancliester, Anglija. — 

Praėjusioj sąvaitėj iš priežas
ties nesusipratimo tarp fabri
kantu ir darbininkų, vienoj 
dienoj kapitalistai uždarė 400 
audekliniu dirbtuvių, ir 140 
tūkstančiu darbininku per 
vieną dieną neteko $700.000 
uždarbio, kapitalistams pertą 
pačią dieną nejplaukė $250 
milijonu paprasto [telno, t.y. 
kapitalistai nustojo 357 sy
kius daugiau pinigų, negu 
darbininkai.

■

* Baku.— Rugsėjo ląd. 
11 valandą ryto ant didžiosios 
gatves apiplėšta valdinkas, 
kur vežė iš valstybes iždo 2674 

. rb. Pinigai pagrobti. Valdi 
įlinkas sunkiai sužeistas. Plė- 
šikai pasislėpė.

Pridarė policijai darbo.
Maskva, 26 d. Rugsėjo. - 

Praėjusioj sąvaitėj kasžin kas 
danešė policijai, kad revoliu- 
ėijonieriai turi parsigabenę iš 
užsieno daug gi ūkių ir bombų, 
ir buk tas viskas paslėpta tū
loj fabrikoj, prigulinčioj ame
rikoniškai firmai. Pažinojus 
apie tai policija.apsuko visą

• Saratovas.— Atkarsko 
paviete užpulta ant monopo
lių sborščiko jis užmuštas! 700 
rublių paimta.

Į
dinėja Amerikos visuomenei, 
kad Haskell visuomet buvo 
išgama ir trustams tik tarna
vo ir įiuo jų už tai kišius ėmė. 
Bryanas pasijuto labai už
gautas tokiu apskelbimu ir 
pareikalavo nuo Rosevelto 
darodymų. Rooseveltas uorė 
damas sukompromituoti ne
apkenčiamą sau Bryauą ir 
visa demokratų partiją, pasi
skubino su atsakimu. Jis su 
pagelba viso savo kabineto tą 
atsukimą sufabrikavęs,vėl vie
šai pagarsino, nurodinėda
mas, kad Haskell, demokra
tų mašinistas, netik trustus 
gindavo, kaip tas paaiškėjo 
laike garsios bylos su , ,Stan- 
dard Oil Co. ”, liet užsiimda
vo tokiais darbais, kuriuos jis, 
Rooseveltas, tiesiog škanda- 
liškais vadina ir, kad toks 
žmogus, kaip Oklahomos gu
bernatorius, t. y. Haskell, ne
gali būti jokiu urėdninku. 
Prie to dar ponas Roosevel
tas savo atsakime negailėjo 
tulžies ir pačiam Bryanui.

Kaip ant pikto, tas pats 
republikonų ėdėjas, \Villiam 
R. Hearet, galutinai nuplėšė 
ir nuo demokratų skraistę, iš 
po kurios pasirodė labai ne
geistini Bryanui dalykai.

Hearstas surinkęs demo- 
mokratų laiškus, apskelbė 
juos viešai ir nurodė, kad 
Bryauo mašinistas, Haskell, 
netiktai už kyšius gynė alie
jaus trusto reikalus, bet su
tvėrė plieno trusto šaką po 
vardu ,Tedera 1 Steel”. Roo
seveltas neapsakomai tuomi 
apsidžiaugė, bet štai tas pats 
Hearstas nubraukė ir jam no
sį. Jis surado, kad laike pe
reitų rinkimų tas pats buvo ir 
su Rooseveltu. Buvęsis tuo
met republikonų partijos mar 
šinistas (vadovas), Cortely- 
ou, reikalavo ant varitno už 
Rooseveltą agitacijos pinigų 
ir kreipėsi su tuo reikalu pas 
„Staudard Oil Co.” Iš sykio 
trustas dar nenorėjo duoti, 
bet greitai susitaikė ir Rogers 
su Archboldu trusto vardan 
paaukavo $200,000. Roosevel
tas vienok bijodamas, kad tas 
neišeitų eikštėn ir uepagadiu- 
tų viso reikalo, patarė savo 
iždininkui pinigus trustui su
grąžinti. Bet iždininkas uetik 
tų pinigų nesugrąžino, bet 
pareikalavo nuo aliejaus tru
sto dar $250,000. Trustas dau
giau nedavė.

Debsas atvažiuoja i Bosto
ną.

Socijalistų kandidatas ant 
prezidento ateinantį panedė- 
lį, 5 d. Sjialio, ant teip vadi
namojo ,, Red Special” trau
kinio pribus į Bostoną. Sykiu 
važiuoja ir liuosuorių benas. 
Traukinis apsistos 5 Spalio 

’ Springfielde. Natick e ir 
VVestfielde; į Bostoną atva
žiuos tą pačią dieną ant South 
Station 6:20 po pietų, kur jį 
sutiks Brocktono socijalistų 
lienas ir finų socijalistų be
nas iš Quiucy. Paroda prasi- 
dės 7:15 vakare ir trauks 
Kneeland ir Boylston gatvė
mis iki Tremontgatvės, nuo 
ten per Cornhill iki Faneuil 
Hali sųuare'o. Susirinkimas 
bus laikomas Faneuil Hall ėj.

I

laiš- 
I

i

K nniioles ekspliozija.
Tulonas, Francuzija. — 

Praėjusioj sąvaitėj, laike la
vinimosi francuziško laivyno, 
aut skraiduolio „l^itouche- 
Treville ekspliodavo viena iš 
didžiausių kanuolių ir visiš
kai sunaikino bokštą, kuria
me buvo patalpinta.

Trylika jūreivių
sudraskyta į gabalėlius, o ke- 
liosdešimtįs sunkiai sužeista.

likos

dasižinota, kad 
Feraker priėmė 
trusto du kišiu: 

ki-
Forakeriui

• Peterburgas. — Caras 
leido Nuomų senatui trum
pam laikui užtraukti paskolą 
16 mil. suominių markių.

Policija muša bedarbius.
Mancliester, Anglija, 26 

d. Rugsėjo.— Subatos naktį 
minia’alkanų darbininkų ban
dė prieiti prie miesto majoro 
rūmo, kur jis tą naktį kėlė 

.didelį puotą. Policija vienok 
neprileido darbininkų. Kada 
pastarieje nenorėjo klausyti, 
tad (Milicija paleido į darbą 
savo lazdas, sužeizdama jomis 
daug beginkliu darbininkų.

Tolstojo veikalai.
Nė vieno rašytojo veika-į

Triukšmas politikierių 
tarpe.

Tūlas W. R. Hearst, va
das naujai susitvėrusios poli
tiškos partijos „lndependen- 
ce”, pridarė daug triukšmo. 
Jis ant agitaty visko susirin
kimo savo partijos, perskaitė 
kas-žin kokiu budu jam pa
kliuvusius į rankas du
ku. rašytus nuo aliejaus ma- 

Įgnato Archboldu pas Jungti
niu Valstijų senatorių Fora- 

: kerį [republikonų partijos].
Iš tų laišku 
senatorius 
nuo aliejaus
vieną ant sumos $15.000, 
tą ant $14,000.
pinigai buvo suteikti už apgi-l 
nimą senate aliejaus trusto: 
reikalų. Laiškuose buvo 
nurodyta, kokius straipsnius į 
įstatymuose kaslink to trusto! 
panaikinti, kokius įvesti.

'l'iios laiškus Hearstas 
apskelbė iniente Colnmbus, 
Oliio, paskui nuvežė į St. L<>- 
uis ir tenai teipgi viešai juos 
apskelbė. Prie to dar aįiskun- 
dė. kad Foraker apart Arcli- 
boldo kišių, priėmęs nuo Stan- 
dard Oil Co. kiši Sumoje 50 
tūkstančių dol., tai yra, išvi
so republikonų atstovas pri
ėmė nuo kompanijų $ 79,000.

Forakeris šįmet buvo pa
sidavęs aut republikoniškojo 
uominato į prezidentus, bet 
laike nominacijos Taftas li
kos išrinktas.Dabargi Foraker 
buvo pasirižęs agituoti už sa
vo draugą Taftą, bet išėjus 
eikštėn jo niekšystėms, jis at
sisakė prakalbas laikyti.

Apart to dar išsiaiškino, 
kad Oklahomos gubernato 
rius C. N. Haskell (demokra- 

jtasi, Bryauo kompan/1**® iž- 
1 dininkas, teipgi prizmė nuo 

Staudard Oil Co. gerą kiši. 
^Dažiuojęs apie tai Roosevel

tas, apskelbė per laikraščius

I
I

I

Revoliucija Persijoj.
Teheranas. 29 Rugsėjo.- atvirą laišką, kuriame uuru-
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Kas gir-

Laud of tlie pilgrims pride 
Erom every mountain aide 

lx*t freedom ring.
O Francuzijoj, tėve, tau

tiškas himnas—yra Marselai- 
se. Laike tautiškų švenčių,te
nai nuo jos aidų skamba mie
stai ir kaimai.

— Ir man tas laibai įsta
bu išrodo, vaike. Jeigu Mar
seliete vra tik laisvės daina, 
jeigu ji neužgauna nė tikėji- 
mo.ue amerikouiškos valdžius, 
kam tad valdžia turėtų ją je-r- 

nieko nesu-

nieko nerei- 
tėve; valdžia

bet 
iš- 

ku-

— Sveikas tėve!
dėtiB naujo'

— Oi. blogos naujienos, 
Maike...

— Na, na, kas gi teip?
— Ugi neužilgo be poli

cijos pavelysimo ne bus gali
ma mums kalbėti apie viską.

— K’uia tu. tėve, apie tai 
sapnavai?

— Aš nesapnavau, 
tikrai girdėjau, kad bus 
duoti tam tikri įstatymai,
rie užgins žmonėms kalbėti 
apie priešingus valdžiai daly
kus. v * • •— Salto vandenio atsi
gėręs,spjauk. tėve, i akis, kas 
tokias kvailystes kalba. Argi 
tu nežinai. Kad Amerikoj ne 
caras valdo, bet išrinkti pačių 
žmonių viršininkai, tai yra. 
patįs žmonės valdo kraštą

— Palauk, Maike, man 
rodos, kad tu čia jau pradedi 
meluoti. Amerikoj žmones pa
tįs nevaldo, kaip tu sakai; čia 
teip, kaip ir Maskolijoj, val
do gubernatoriai ir policmeis
teriai.

— Teisybė, tėve, kad čia 
teipgi daro Įstatymus ir val
do gubernatoriai, bet atsi
mink, tėve, kad čia guberna
torius renka patįs žmonės, 
ir todėl kie
kvienas gubernatorius, majo
ras, ar kitokiu valdininkas 
stengiasi nors kiek žmonėms 
įtikti savo darbais, nes kitaip 
ant sekančių rinkimų, jo tar
nystei pasibaigus, jis jokios 
vietos daugiau negautu: to
dėl valdžia niekad negali būt 
ant tiek kvaila, kad ji kištų
si į privatiškus žmonių reika 
lūs, kad užgintų apie bile ką 
kalbėti. Apart to, tas būtų 
priešinga Suvienytu Valstijų 
konstitucijai,

— Na, ką tu čia su ma
nim dar ginčini, vaike! £tai 
žiūrėk, Marselietę jau 
nė giedoti...

— Kas užgynė?
— Nugi valdžia.
— Kas tau sakė apie tai?
— Aš žinau....
— Iš knr tu žinai? Kur ir 

kada tas buvo apskelbta?
— Ogi praėjusį ketver

gę So. Bostono Suvienytų 
draugysčių komitetas davė 
naujam lietuvių chorui sve
tainę prasi lavinimu i dainuo
ti, bet Marselietę mokinties 
užgynė, sako, kad tas valdžiai 
nepatinkąs. Dabar jau supra
tai?

— Spiauk, tėve, aut to
kio begėdiško melo. Marselie
tei tik juodašimčiai gali būti 
priešingi, nes tai yra kovoto
jų už laisvę himnas. Ameri
kos žmonės niekad laisvės dai
nai negali būti priešingi, nes 
jų tėvai už laisvę kraują liejo 
ir gyvastis aukavo. Ameriko
nai, tėve, moka gerai guo- 
doti laisvę, nes jiems niekas 
jos dykai nedavė, jie turėjo 
ją savo krauju nupirkti,ir to
dėl gėda būtų mums ir saky
ti, kad jie yra priešingi mu
lu Marselietei: jie teipgi turi 
savo tautiškąjį himną, kuris 
lygiai teip pat laisve skamba, 
kaip ir marselietė: —

My country, ’tis of thue, 
Sweet land of Ii bert y. ' 

Of thee I sing; V 
Land vhere my fathersdied,

užgy-

sekioti? Aš čia 
prantti. Maike.

— Čia tau 
reikia suprasti,
į šitokius dalykus visai nesi
kiša, ir aš netikiu, kad-mųsų 
draugysčių komitetai, prie 
kurių priklauso nemažai ir 
ūkėsų, kalbėtų tokias nesą
mones. Turbųt tu girdėjui ne 
iš tikrų šaltinių?

— Kad manę žemė pra
rytų, jei aš neteisybę kalbu: 
pats buvau aut susirinkimo 
ir viską girdėjau savo ausy
lais.

— Tai tu nesupratai, tė
ve; jie turbut tiktai juokavo. 
Juk negalimas daigtas, kad 
mųsų draugysčių komitetai 
butų atgaleiviški, nes jie to
kie pat darbiniukai, kaip 
ir kiti, ir tokie pat žmonės ir 
su tokiais pat jausmais, kaip 
kiti, todėl jie negali būti 
priešais Marselietės, kuri ža 
da mums laisvę ir brolybę vi
sos žmonijos. Kurgi tu toki 
beprotį matei, kuris butų 
priešingas laisvei. Juk že
miausias gyvulis jos trokšta,o 
kagi bekalbėti apie tobulą 
esybę, apie žmogų?

— Visai nejuokavo; jau 
pranešė ir chorui, kad Mar
selietės nevalia mokinties ant 
salės. Delko, tai aš nežinau: 
kaip girdėjau, tai valdžia 
esanti priešinga.

— Neteisybė, tėve, val
džia nepriešinga. Kad ir butu 
priešinga, tai ne Marselietei.

— Teisybė, ir man labai 
gaila, jeigu tas nutarimas tu
rės spėką. Nors aš neesu re- 
revoliucijonierius, vaike, bet 
Marselietę labai myliu: 
išgirstu jos graudingą 
tai net visas tirpstu.

— Ne bijok, tėve,
nutarimas Marselietes užgin
ti negal, nes to neužgina šios 
šalies konstitucija, o jeigu 
konstitucija ką pavelyja, o 
privatiškas nutarimas sten
giasi tą užginti, tai tas yra 
peržengimu konstitucijos, į- 
statymų ir užsitraukimu bau
smės.

kame teisyliė jo aprašymo. 
Tada p. Laukis teip dailiai 
atsakė: kad jis tą parašęs iš 
apsirikimo... Ir pridūrė, kad 
... perdaug bergždziąs dar
bas sujieškoti kaltininką, ku
ris tėip rašęs.

Žinomas dalykas, kad ta
da jo tautiškiems akiniams 
pasirodė perdaug bergdžias 
darlms patvirtinti savo išmis- 
lus faktais.—parodyti kame 
teisybė. —Jis pasakė, kad to 
numerio neturįs, kur teip bu
vę rašyta: o apie kitus negali
ma esą nė kalbėti.

Na, štai ir pasirodė pats 
į>er save, kam tie vaidai buvo 
keliami: jie buvo keliami vien 
su tikslu pažeminti socijalis- 
tus visuomenės akyse, pada- 
daryti juos iutrizantais, iš
tvirkėliais, kosmopolistais ir 
kitokiais ,,istais”.

Bet vargšams nepasise
kė. Vietoje nužeminti socija
listus, jie patįs nusižemino 
prieš visuomenės akys,— pasi
rodė su visomis savo teisybė
mis atbuloj formoj, neteip 
kaip manė.

Na, bene dabar prieš pa
ti p. Laukį atsikreips jo žo
džiai, kuriais jis kada tai so- 
cijalistus užklausė: „Su kuo 
socijalistai neturi nieko ben
dro? su mokslu? su daila? 
Kuomgi tad jie užsiima?”

Na, su kuomgi p. Laukis 
turi bendro? ir kame jis mato 
dailą? Artuose savo išmis- 
luose, kuriais jis socijalistus 
teip apdovanojo? Ar tame, 
kad jis socijalistus bemoky
damas dailus, pats kasžinkur 
nuo jos nuklydo: ir pradėjo 
tą socijalizino įrankį (anot jo) I 
dailą pats vartoti kaipo tau
tystės įrankį. atsiginimui 
nuo savo priešų? Jeigu teip, 
tai puiku!

Žmonės! Kada mes su
si prasime? Kada męs išmoksi
me pažinti pirma j>atįs save 
ir savo klaidas, tik paskui ki
tus mokinti?

S. Strazdas.

» t

tavoje’’ jam pristigo vietos 
vien dėlto, kad jos auklėti
niai ten yr paliečiami.

.S’. Strazdas.

'J

Korespondencijos

Keiktų nukentėti.
Šoko visi ąut vaikino— 

į Nori ji sumušti; 
Žmonės tuomi pasbiaurino

Ir pradėjo ūžti.
i Paskui dar vienas likos

Draugystės atstovas,
Bet ir tas uekatalikas,

Kaip sakė vadovas,—
Nuo kazimierinės buvo

Paskirtas kalbėti,
Bet ir tam vietos nebuvo

Ant scenos stovėti.
Žmonės šaukė,rankoms plojo, dviejų, nes prie progos pareu- 

,.l)uok Milvidui kalbėt!”
Kiti kai šunes lojo.

Nedavė pradėt.
Štai Milvidas pasirodė,

Žmonėm*3 ačiū tarė, 
Nesą Jocius, M., Gadeikis

Jam burną uždarė.
III

Už kokių sąvaičių poros
Praded’ laikraščiai rašyt. 

Apie mus didvyrių doras 
visam svietui duod matyt. 

Pirmiausia tai „Darbininkų
Vyltyj” paširodė,

Kurioj patsai Kliubo naris
Teisybę nurodė;

Paskui net ir „ Kataliko”
Skiltis atsidarė.

Mųsų vyrams nepatiko.
Kad juos draugas barė.

Ant galo net ir „Keleivis”
Apie tai prabylo,— 

Lakūnas, jaunas jūreivis,
Ir tas nenutilo.

Mus Kliubo vadovams
Labai nepatiko

Ir Kodavičius ant draugo
Užpuolė per „Kataliką”.

Sako, ką ten draugas rašo,
Tai tikrai meluoja.

Ir visokiais gražiais žodžiais
Jis jį iškoliojo.

Barė jis jį ir koliojo,
Milvidu vadino,

Bet to straipsnio gi autoriaus kunigą ir liepia anam ran

kada 
aidą,

joks

Į

sipirkimo—sėdi keletą dienų. 
Vis tai pasekmes baisaus pa
skendimo tamsybėj; daugiau
sia teip daro karšti katalikai. 
Gėda jum Burlingtouiečiai, 
gėda teip daryt!.... Čia lie
tuviai tūri vieną pašelpiuę 
draugystę šv. Kazimiero, ku
ri iš dalies net despotiška,ant 
tautiškos ir darbininkišnos 
dirvos visiškai nesidarbuoja, 
tik ramiai sau miega.

Turiu teipgi primyt, kad 
nelabai seniai čia gesu sude- 

i gė viena moteriškė lietuvė. ..
Burlingtono lietuviai! pa

meskit girtuoklystę ir kazy- 
ros, pameskit leidę savo sun
kiai uždirbtus centus aut to 
pragariško skistimo, pa mes
kite tyčiotis iš savo skaitan
čiųjų brolių ir draugų, pa- 
meskite niekinę pirmeivius, 
bet ir jus griebkitės prie skai
tymo darbiniukiškų knyge
lių ir laikraščių, ten tik atra
site susipratimą ir mokslą, 
gyvenk ii sutikime, meilėj ir 
vienybėj! Kur vienybė, te u 
galybė.

mėnesinių susirinkimų mažai 
tepasirodo. Teipgi čia yra ir 
teatrališka kuopa po vardu 
„Perkūno’’, kuri kiekvieuą 
nedėkiienį laiko susirinkimus 

, Į reĮieticijas] ir kas nedėle 
moka po 10 ceutų į teatrališ
ką fondą. Toji kuopa netoli
moj ateityj žada jierstatyti 
kokį-ten veikalą.

Trečia yra L. S. S. 61 
kuopa, kurios veiklumas šiek 
-tiek yra žymesnis, negu anų

Kast St. Louis :t p vaikščio
ji litas

I
Pasakyk tu man, Lakūne,

Kur čia yr teisybė,
Ar tikrai mus tautos kūne—

Męs tveriant vienybę?
Pasakyk man, mielas drauge:

Ar alaus bačkomis,
Kaip mus didvyriai suaugę

Skelbia šioms dienomis,
Gali prikelti mus tautą

Iš sunkaus miego.
Atgaivint pilį sugriautą

Ir sustipryt jiegą?
Ar ištikro mokslas plusta

Iš radžio, degtinės?...........
Meilė ir vienybė žūsta 

Tarp suuų tėvynės!.__
II

Sykį gražią, šiltą dieną
Štai kas atsitiko:

(Nors tai nėr jokia naujiena),
Lietuviai suvyko—

Iš aplinkiuių miestelių
Į mus Kast St. Loujų

(Mat tą dieną rengė balni
P. K. Lietuvių jaunųjų).

Nagi ir parodą garsią
Suorganizavo.-

Vytautas galiūnas, tarsi,
Su kareiviais savo,

Tris benai iš apielinkės
Pūtė puikų maršą,

Kad parodyt airiams, jan
kiams

Lietuvystės naršą.
Suplaukė kuopos, draugystes

Į Elijošiaus miestą.
Kad prakalbas ten išgirsti,

Kaip buvo užkviesta.
Plakatai, o ir programai

Teip garsiai skambėjo,
Kad visos draugystės tame

Atstovam turėjo.
Po parodai visi žmonės

Į parką suėjo,—
Eilės, prakalbos ir giesmės

Tuojans prasidėjo.
Pirmiausiai tvarkos vedėjas,

Ponas Rodavičius
į Ant estrados užėjęs.

Rodo į virpičius,—
Sako, štai laisvės vėliukas,

Darbininkams šventas,
Kurs nuo vėjo laksto, sukas.

Kai vilnįs mus Ventos.
Męs turim į jį tikėti

Ir jam dėkavoti,
Jis tai duoda mums kalbėti,

Duoda apaliuoti.
Paskui perstatė majorą.

Miesto gaspadorį.
Kuris girės savo dora

| Ir valdžia padoria.
Šakė, jog męs čia laimingi

Žemėj Amerikos,
Tiktai nebūkim priešingi

Republikonų rykams.
Ir daug dar jis priplepėjo

Ten visokių niekų,
Kuriais neverta rašėjui

Užimt rašte vieta.
Paskui dar keli kalbėjo

Apie mokslus, šviesas....
Štai iš kaž kur atitraukė

Rasi m ūką biesas.
Tai St. Louis atstovas

V y tauto draugystės, 
Priklausąs prie kuojios, „Ko

vos”,
Priešas — girtuoklystės.

Pradėjo jis paminėti
Lietuvos senovę;

Gadeikis praded žiūrėti,
Šaukia „O Jahova!

Kas čia tam dar cicilikui
Daleido kalbėti?

Čia tik geram katalikui "
Priedermė stovėti!.. ”

Paskui Rodavičius šoko
Prie M. Rasi m u ko,

Pirštu rodydams ji moko;
Paskui atsisuko—

Į savo sėbrus—biznierius,
Pasišiaušiusius lyg ežius,

Ar nereiks imt už kalnie 
riaus

Tą raudoną vėžį....
Kas tai matė! Nuo gėrimo

Žmones atkalbėti,— . _ _
Jog mums visiems nustojimą gio, kuri savo veikiamu apart; jų- Kuris neturi pinigų dėl iš-

gia ir prakalbas, ir dar žada 
savo namą įsteigti; ar tas pa
siseks,—ateitis parodys.

13 d. Rugsėjo, aukščiau 
minėta 61 kuopa L S. S. pa
rengė prakalbas, ant kurių 
pribuvo žymus kalbėtojai: 
drg. Bagočius—pirmsėdis S. 
L. A. ir kun. MickeviČia/Pir- 
mas kalbėtojas, t. y. drg. Ba
gočius, pirmoj daly j savo kal
bos nurodinėjo apie S. L. A. 
naudingumą. Antroj gi dalyj 
savo kailius laimi gražiai nu
rodė apie socijaliziuo pradžią, 
ką jis dabar veikia ir ką jis 
atneš vargstančiai žnonijai 
paskiaus. Kalba drg. Bago 
gočiaus publikai labai patiko, 
ką liudvjo kartais griausmin
gi delnų plojimai, kartais bal
singi juokai, o karnai s lieku 
rių net ataros riedėjo per vei
dus.

Tolinus kalbėjo kuu. Mic
kevičių. Jisai savo kalboj nu
rodė, ant kiek mes, lietuviai, 
esam nupuolę, nes duodam iš
naudoti patįs save airių vys 
k u pams, atiduodami jiems 
bažnyčias, savo kruvinu pra
kaitu pastatytas. Airių vys- 
kupai-gi į musų katalikišką 
bažnyčią pastato mums žydą

Ten buvęs.

r

Mahanoy Clty, Pa.
Čion pas jnumis dar vis 

darbai nepasigeriuo, — dirba 
tik po 2-3 dienas jier sąvai- 
tę; sąlygos gyvenimo yla var
gingos.

25 <1. Rugpjūčio atšilau- 
kė pas mus draugas F. J. Ba- 
gočius iš Philadelphijos ir J. 
Rudmiuas išShenandoah, Pa. 
Tam tikslui L. S. S. 46-ta kuo- 
pa pasamdė prakalboms vie
tą. Prakalbos prasidėjo S-ta 
valandą vakare: susirinkimą 

į atidarė F. Keblickas. Pradžio
je F. J. Bagočius su pora vai
kinų padainavo ..Atsisakom 
nuo senojo svieto!’’ Potam 
pirmsėdis jierstatė kalbėtoją 
J. Rudminą, kuris užėmęs sa
vo vietą kalbėjo apie praeitę 
mųsų tėvų-protėvių, kaip jie 
buvo priverstiper darbdavius, 
būt dideliais jų vergais ir vi- 

, sad turėjo prieš juos leuktis 
ir smirdančius jų skvernus bu
čiuoti,— bet šioj gadynėj vis- 

i kas persimainė kitaip.... ir 
tas vsskas atsitiko dėlto, kad 

■ darbininkai jau pradėjo su- 
siprast ir vienytis į darbinin
kiškas sąjungas ir politiškai 
vesti kovą prieš išnaudotojus 
dėl pagerinimo. Toliaus kal
bėjo apie vargingą vaikų 
auklėjimą, kaip vaikai yra 
atstumti nuo mokslaiuių per 
šiądieninį netikusį surėdymą, 
kad tėvai, turėdami šeimynas, 
negali vieni išmaityt jų ir to
dėl priversti varyt savo jau
nus kūdikius į surūkusias 
dirbtuves, iš ko jų gyvenimas 
pasilieka tamsus ir vargingas. 
Toliaus kalbėtojas aiškino 
apie kandidatus republikonų 
ir demokratų pusės, plačiai 
nurodinėdamas jų blogus pa
sielgimus. Baigdamas savo 
kalbą, J. Rudminas ragino 
publiką, kad atiduot savo bal
sus už darbininkiškus kandi
datus, t. y. už socijalistus.

Toliaus kalbėjo draugas 
F. J. Bagočius. Užėmęs savo 
vietą jisai plačioj savo kalboj 
aiškino abelnai apie vargingą 
darbininkų būvį po sunkum 
jungu kapitalizmo, ir primi
nė, kad šiądieninis surėdymas 
yra subudavotas ant pamato 
vagystės, paleistūvybės ir va
gystės, o kad tą biaurų pama
tą perkeist į pamatą lygybes 
ir doros, tat neatbūtinai rei
kalingas apsišvietimas ir vie
nybė, nes tik per apšvietę ir 
vienybę prašalinsime nuo sa
vęs sunkius retežius. Pabai
goj savo kalbos kvietė susi
rinkusius jungties be skirtu
mo lyties ir tikybos į socija- 
lišką darbininkų sąjungą ir 
lavintis politikoj per skaity* 
mą knygų bei laikraščių.

Ant šių prakalbų -publi
kos susirinko nemažai iš abie
jų lyčių ir visi, matomai, pa
siliko užganėdinti, ką liudyjo

kas bučiuoti ir klausyti jo. 
Baigdamas savo kalbą kun. 
MickeviČia klausė susirinku
sių.ar nelaikąs jau lietuviams 
turėti savo neprigulmingas 
bažnyčias- Publikos buvo pil
na salė; visi buvo labai užga 
nėdinti ir ramiai užsilaikė,iš
skiriant 3pasigėrusius vyrus 
(F. Sadauskį, S. Kūliką ir J. 
Lakačauskį), kuriuos reikėjo 
nuo svetainės prašalinti. Au
kų uždengimui kaštų suren
gimo prakalbų surinkta $5.80. 
Kunigas MickeviČia teipgi 
rinko aukas ant stacijų.

Brightonietis.

Jis visai nežino.
Statos jis save didyvriu, 

Tautos pakelėj u:
Šiaušias, pučias, save giria. 

Kaip katė prieš vėją.
Argi protingas tu esi, 

Ponas Rodapičiau,
Kad nežinai pats, ką peši? 

Aš to nerašyčiau,
Bet tu ant žmogaus užpuolęs, 

Esi neteisingas.
Paikas esi tu kaip kuolas! 

Ar tu išmintingas?
Giries, kad Kliuba pakėlei 

Per darbštumą savo.—
Dar Chicagoj tebsėdėjai, 

Kaip Kliubas gyvavo.
Šitas Kliubas yr sutvertas 

Tai pono Ražo ko;
Ar tai tu tos garbės vertęs, 

Kurs kazoką šoko?
Tavo darbas—tai pas Šerną 

Rudį tik šinkuoti 
Ir Kliubo vardą paėmęs 

Plakatus drukuoti: 
, Su republikonu skraiste 

Po miestą bėgioti,
Tarp lietuvių tamsą skleisti, 

Pas Joci vilioti. ..
h-

Geriaus tamsta patylėtum 
Jei rašo teisybę,

O garbę įgyt galėtum 
Per meilę, vienybę. 

l,alrunas.

i

P. S. Gal draugams. ,,Ke
leivio” skaitytojams, šis ma
no straij>snelis pasirodis gana 
keistas ir nesuprantamas. 
Keistas dėlto, kad „Keleivio” 
skaitytojai mažai težino apie 
ta dalyką, apie kurį čia eina 
kalba: nesuprantama dėlto, 
kad jis (straipsnelis) ne ten 
{•atilpo, kur ta visa tragi-ko- 
medija buvo prasidėjus, bet 
„Keleivyje”.

Taigi, nors trumpai pra
nešiu to viso priežastis. Virš- 
minėtas mano straipsnelis bu
vo pasiųstas į ,, Lietu vos” re
dakciją. kurioje tie visi vai
dai prasidėjo. Bet j>o dvieji) 
sąvaičių letargiško miego,ma
no straipsnelis sugryžo pas 
mane atgal.... Nežinia, ko
kios tame priežastįs buvo, nes 
mano straipsnelis buvo jau 
gatavai prirengtas spaudai, 
ką liudija redakcijos pataisi- 
mai ir patėmijimai. Turbūt 
..Lietuvos’’ redakcija pasigai
lėjo savo auklėtinių, kurie 
tiek prakaito yra išlieję bera- 
šiuedami socijaiistams ,,Pa
mokslus”, K. A. „Ar nejuo
kinga’, „Progresas” ir t. t.

Ir ji neva atsakė: „nebe- 
reik, esą, tų vaidų kelti iš- 
na ujo’’.

Žinoma, kad tada „Lie
tuvos” redakcija pamatė iš 
naujo vaidus,kada parodė joe 
auklėtinių „teisingumą”. Bet 
dėlko ji pirma nematė tų vai
dų, kada beveik kiekvienas 
„L.” numeris buvo užpildy
tas jais? Kada Laukis per 
kiekvieną „Lietuvos” nume
rį kalė jos („Liet.”) skaityto
jams savąjį kelinių mokslą? 
O dabar ji pamatė vaidus! 
Veltui, neužslėps „Liet.” re
dakcija to, kad ir kaip norė
tų.

Štai dėlko aš buvau pri
verstas šį savo straipsnelį tal
pinti ..Keleivyje”. Nes,.Lie-J

Burlington, N. J.
Skaitydamas laikraščius

Petrausko jau nėra.
(Užbaiga.)

Laukis stojo Balevičiaus 
vietoje—tapo jo advokatu! 
Nes man pareikalavus p. Ba- 
levičiaus, per tą pačią „Lie
tuvą”, nm. 13 šių metų, kad 
jis parodytų nors vieną tei
singą faktą, iš cielos saujos ir 
paremtų jį tikra teisybe, o ne 
išmistais. Tada gerbiamas 
„progreso” autorius rado rei
kalingu gudriai nutylėti. Nes 
kamgi jam to ir bereikėjo.Et, 
tegul patįs nusivalo jo užme
stus purvus.... '

Na ir stojo p. Laukis jo 
vietoje. Prasidėjo vėl sena ko
medija, plūdimai, išmistai, ku
rie teip toli nuėjo, kad nei 
ypatiškos kelinės nepasiliko 
ramiai ant savo vietos......

Ir vis tai buvo daroma 
dėl Petrausko ypatos ir dai- 
los.... Bet yra sakoma:,,vis
kam yra savo galas’’. Teip Il
ginai turėjo ateiti galas ir p. 
Laukio literatiškai-davatkiš- 
kiems plepalams. Turėjo pa
sirodyti kame teisybė tų jo 
pasakojimų.

J r kada jo užklausė J. A. 
Šnerinickas. ant kurio jis bu
vo paleidęs vieną iš tų dauge
lio išmislų, kad jie parodytų,

<

i

I
randi iš visur žinias, bet iš šio
miesto nesigirdi nieko, tary- 
rytum jo visai nėra. Taigi 

I nors dabar pasistengsiu para
šyti apie jį, jame gyvenan
čius lietuvius ir jų susiprati
mą.

Miestas ne visai mažas. 
Yra tris geležinės fandros, kur 
dirba paipas ir kitokius daik
tus. Yra viena čeverykų dirb- 

' tuvė, bet ji jau seniai stovi.
Audimo šilkinių dirbtuvė lig 
kol eina gerai, nes dirba vi
sas dienas, kai-kada net virš 
laiko. Vienok iš kitur lietu
viai nevažiuokite darbo jieš

, koti, nes ir čia yra užtekti- 
g nai darbininkų, ir jeigu ku

!

I

Brigliton, Mass.
Darbai mųsų miestelyj, 

sulyginant su kitais mieste
liais, eina gerai, nes guminė 
dirbtuvė (Hood Rubber Co.) I™ ^una darbą, tai turi dvi 

įdirbo pilną laiką per visą va- sąvaites arba ir daugiau dirb- 
sarą, tai yra po 6 dienas į są- 
vaitę. Teipgi ir kitos smuike- 

i snės dirbtuvės dirba neblo
giausiai, vienok iš kitur pri
buvusiems yra sunku darbas 
gauti. Pas vietinius gyvento
jus, matyt, pinigų nestokuo- 
ja, nes kur tik veseilios arba 
krikštynos, ten ir peštynės, 
kas nemažą pelną atneša kor
tams, nes kiekvienas už to
kius darbus būdamas suareš
tuotu turi užsimokėt nuo 5 į 
iki 50 dolerių. Teip neseniai 
du smarkuoliai iš So. Bosto
no per vienas krikštynas 
Brihtone užsimokėjo už peš
tynes po 5(K dolerių.

Iš pašelpinių draugys- hcija visus smarkuolius pamo
čių čia yra draugystė šv. Jur-1 dina į tamsiąją ant regulekci-

iti uždyka.
Lietuvių čia yra nema

žas būrelis, išviso apie pusan
tro šimto, bet nekurie sulen
kėję net pasididžiuodami kal
ba ,,poniškai”. Knygas ir lai
kraščius mažai kas skaito, sa
ko būk laikraščiai tik baikas 
kas rašo; skaitančiųjų laikra
ščius neapkenčia ir tičiojasi 
iš anų. Apie politiką nė ne- 
užsiimk kalbėt, nes tavo žo
džius vi«aip iškraipo, o pas
kui teip tavęs neapkenčia, 
kad beveik su pirštais bado.

‘ Subatvakariais užsiima gir
tuokliavimu, iš ko kįla vaidai 
ir peštynės; už tokį darbą po-



visų rainus užsilaikymas ir 
ant pabaigos garsus delnų 
plojimas.

A. Aponikas.

1r 
zempliorių ,,Keleivio” ir ga
lėtumėm siųsti daugkart dau
giau, jeigu tik visuomenė 
mums padėtų.

Šis* tas apie žydus.
(Iš žydų Talmude.)

Laiškas iš Lietuvos.
Maloni redakcija!

Viso pirmiausiai širdin
gai Tamistoms dėkavoju už 
teisingą jūsų laikraštį, iš ku
rio aš gyvendamas laisvoj 
Amerikoj per trįs metus su 
viršumi, sėmiau, kaip iš ko
kio šaltinio įvairias žinias, 
mokslą ir naudingus patari
mus. Dabar gi, užėjus bedar
bei, buvau priverstas apleisti 
Ameriką; maniau, kad tik 
Amerikoje netikusi kapitaliz
mo tvarka suiro, bet apsiri
kau. Pasirodė, jog Maskolijoj 
dar biauriau; dabar nežinau, 
ką liepradėti. Amerikoj dar
bininkus plėšia kapitalistai, o 
Maskolijoj valdžia, ponai ir 
paprasti plėšikai. Neretai api
plėšia brolis brolį, draugas 
draugą: apiplėšia per prievar
tą: visai neajaūždamas savo 
artimo nelaimės, neatjauzda- 
mas, kad jis jam atima viską.

Svarbiausia priežastis tų 
nedorybių — žmonių tamsu
mas. Žinoueliai be mokslo ir 
labai girtuokliauja, o jeigu 
žmogus nesusipratęs ir prie 
to dar pasigeria, tai lengva 
numanyti, kokie gali būti jo 
darbai. Jis pavirsta į gyvulį, 
nustoja ir tų savo neišlavintų 
žmogiškų jausmų, jis visiškai 
ištvirksta. Bėgyje 3 sąvaičių, 
kaip iš Amerikos parvažia
vau, jau teko matyti du žmo
gų peiliais supiaustytu ir 
daug muštynių. O paklaustu
mėt, ko tie žmoneliai pešasi 
tarp savęs,—nebūtų jokio at- 
kimc. Čia aiškiai matyti sto
ka apšvietimo. Aš kalbinu 
visus prie skaitymo laikraš- 
čių, prie mokslo, kaip galė
damas, bet sunkus tai darbas 
vienam žmogui; todėl krei
piuos į jus, draugai amerikie- 
ir ,,Keleivio” skaitytojai, kad 
prisidėtumet prie platinimo 
mųsų tėvynėj apšvietos, kad 

- neužmirštumet savo pa vargu 
sios motinos Lietuvos, kad 
selptumet ją visomis savo pa- 
jiegomis. Jus, broliai ir sesers 
Amerikiečiai, daugiau galite 
pagelbėti Lietuvai, negu męs, 
būdami namieje. Kiekvienas 
beveik iš jūsų siunčia į Lie
tuvą p’nigus savo broliams, 
tėvams-; siunčiat po kėlės de
šimtis rublių, taigi nesunku 
jums būtų ir laikraštį užrašy
ti.

Broliai ir serers! Kiekvie
nas iš jus tegul užrašo į Lie
tuvą savo tėvams, kaimynams 
ir draugams po laikraštį. Jus 
Nuveiksite tuomi labai daug! 
Aš patarčiau jums, brangus 
broliai amerikiečiai, užrašyti 
,,Keleivį”, nes „Kelesvis”, aut 
kiek aš patyriau, geriausiai 
žmonėms patinka ir į Lietu
vą kaštuoja tiktai $1.75 ant 
visų metų.

Kreipiuos teipgi su pra
šymu į „Keleivio” redakciją, 
idant prisiųstų po keletą ek- 
zempliorių savo laikraščio, o 
aš pasistengsiu juos išplatin
ti. Dirbkime visi!...

, Su guodone
Jonas Pivoris, 

Plungė, Kauno g.
Redakcijos prier. Mie

lai pritariam mus korespon
dento nuomonei ir darbuosi
mės tame atvėjuje, kiek mus 
pajiegos pavelys. Vienok sun
kus tai yra darbas ir net ne
galimas, jeigu visumenė apie 
tai nesirūpina. Męs pasirengę 
dėl labo lietuvių tautos ir 
brangios mųsų tėvynės išda
ryti viską, tečiaus nždyka 
siuntinėti laikraštį jokiu bu
du negalime, nes pinigiški 
reikalai mums nepavelyja. 
Taigi, tas dalykas daugiaus 
remiasi ant visuomenė Męs 
išsiunčiam į Lietuvą kiekvie
ną sąvaitę su viršum 200 ek-

IS LIETUVOS.

Višakio-Ruda. (Šen. ap.) 
Čionai įvesti prekymečiai,ku
rių labiausiai geidė aliuių sa
vininkai; mat pirkdami, ar 
parduodami žmonės neapaeis 
be „magaryčių” ir visgi bus 
šioks-toks pelnas. Šventomis 
dienomis čionai uždrausta par
davinėti alų ir degtinę. Tik 
labai, labai reikia gailėtis, 
kad tuos savo nutarimus pa
tįs valstiečiai ir aludžių savi
ninkai mindžioja, nepaisyda
mi nieko.

Per pirmutinį prekymetį 
Rugpjūčio 18 d. čionai vie
nas įtariamas žmogus užmušė 
panašų į save J. Žiuoina, kad 
tas viskas atsitiko ne per ką 
kitą, kaip per degtinę. Rug- 
24 d. j>er šv. Baltraus atlai
dus kažin-kokie piktadariai 
įsilaužė į vietinę koplitėlę ir 
pagriebė sudėtus aukoms pi
nigus. Vienas iš jų suimtas ir 
atiduotas į valdžios rankas. 
Turiu čionai pridėti, kad kai 
kurie mųsų žmones turi lau
kinio žmogaus būdą: taip, ve
žant suimtąjį per Rudą buvo 
taip įniršę žmonės, kad norė
jo kaltininką ant vietos už
mušti, tik policija juos sulai 
kiusi. Gėda, gėda! Kodėl ne- 
pagalvojatee, ką geresnio bū
tumėte padarę už tą, ant ku
rio teip nežmoniškai įpykote?

J. V.

I

I

G Tušinuke. Grušlaukė- 
je per šienapjūtę kilo nesu
sipratimas tarp valstiečių ir 
dvarininko Novickio. Valstie
čiai pradėjo šienauti pievas, 
kurios nuo kelių metų prigu
lėjo jiems, bet nuo pernai me
tų tapo primieruota dvarui. 
Novickis partraukė iš Plun
gės sargybinius ir su pagelba 
ją nuplovė šieną. Tiems, ku
rie pasiskubino nuplauti ir 
suvežti buvo įsakyta, kad iš 
savo daržinių suvežtų į dvarą. 
Tiems paprašius užmokėti 
nors už darbą buvo suimti, 
bet prižadėjus suvežti, vėl bu
vo paleisti.

Timasuilis.
- Suvalkai. Rugpjūčio 28 

dieną prasidėjo Suvalkų gub. 
Vilniaus karo apskričio ka-j 
riumenės mankvrai, kuriuose I 
vadovaus patsai Vilniaus ka
ro apskričio viršininkas, gene
rolas Krzivickis.

Iš „V.Ž.”
Vilnius. Lietuviuii 

pasveikinimas L. 
Tolstojaus. Vilniaus 
lietuvių laikraščiij redakcijos 
ir draugija valdybos rugp. 
28 d. nusiuntė L. Tolstojui 
šitokią telegramą: Giliai ger- į 
biamasai Mikalojaus Levai!; 
Jūsų gimimo 80 metų sukak- Į 
tuvių dieną jaunutė lietuvių 
spauda ir lietuvių draugijos 
nuo širdies siunčia Tau pa
sveikinimą, Didisai Dalinin
ke ir Teisingasai Žmogau. 
Lietuvių laikraščių: “Vil
niaus Žinios”, Lietuvos Ūki
ninkas” ir “Viltis” redakci
jos, ir draugijos: švietimo 
‘‘Vilniaus Aušra”, mokslei
viams šelpti ‘‘Žiburėlis”, lie
tuvių šelpimos draugija, lie
tuvių dailės draugija, lietu
vių muzikos ir dainos draugi
ja “Vilniaus Kanklės”, lietu
vių moterų sąjunga.

— Vilniaus gubernato
rius leido miesto valdybai nu
siųsti Tolstojui pasveikinimo 
telegramą.

— Lietuvių Dailės Drau-1 
gija nusiuntė Tolstojui pa
sveikinimo telegramą.

— Tą patį nutaręs pada
ryti visuotinis Vilniaus atlie
kose tarnaujančiųjų draugi- į 
jos susirinkimas ir lenkų in-l 
teligentų būrelis.

I IS„L.Ū.“

_ KELEIVIS
u ■■■"—" -
gyvenę neturėjo įstatymų, pagal kuriuos 
būtu galėję elgtiesi. Ikišioliai jie buvo lai
komi už atėjūnus ir barniui tarp jų ir len
kų kilus neturėdavo ant ko atsispirti. Pa- 

Ldėjo tada jie sau už mierį išsistorcti įstaty
mus, ir tai ne bile kokius, bet dėl savęs 
naudingus, ką ir pasisekė jiems m. 126ą 
nuo kunigaikščio Boleslavo apturėti.

Koks tai puikus įsiatyuias! Pagal tą 
Boleslavo įstatymą žydai Lenkijoj turėjo 

įtiktai rupintiesi apie padidinimą rėdos iž
do: kožnas norintis žydui apmaudą padary
ti—per tą pat daro rėdos iždui apmaudą. 
Tokiu budu žydai iškarto dėl savo apgyni
mo turėjo pačią rėdą.

Žydai .taisė ponystę Įicnystėje. Jiems 
buvo daleista turėti savo rėdą, savo įstaty
mus, savo tetsdarius. Viršininkais žydų jų 
teisdaris ir iškalinis, o jų globėju karvedis 
arba vaivada. Karvedys turėjo prižiūrėti, 
idant žydai savo teisdario klausytų. Auk
ščiausiuoju žydų globėju buvo pats jo my- 
lista karalius.

Pagal to laiko nuomonę tiktai žydams 
pinigus paskoliuant, pritinkančiu buvo im
ti nuomą-(procentą) nuo paskolintų piui- 
gus. Pagal Boleslavo įstatymą pinigai žydo 
paskolinti niekados negalėjo jam drauge 
su nuomais prapulti. Tai turėjo rėdos bū- 

• ti rupestyj, idant žydui skolininkas sugrą- 
'žintų netiktai vien skolą, bet ir nuomus. 
Dėlto tai buvo daleista žydui pinigus pas
koliuant imti užstatymą. Užstatomi galėjo 
būti ne vien tik nekurie daiktai, bet ir ne
pajudinamieji lobiai, dvarai. Paskutiniam 
atsitikime žydas nuo kožuos paskolintos se-

*

„RAISTAS” („The Jungle”)

Žydų tėvynė — tai Palestina arba Ju
dėja su miestu Jeruzolimu ir upe Jordanu. 
Jie liuosi bebūdami čia užsiimdavo žemės 
išdirbimu, auginimu daržolių, augiuimu 
vaisingų medžių, o Dovidui ir Salamonui 
viešpataujant nekurie iš jų ir prekybą ve
dė.

Neilgai prieš Kristaus užgimą Judėja 
Kymijonais buvo pamušta ir tada daugu
mas žydų išsisklaidė netik po Aziją, bet ir 
vakarinėje Europoje Nelengva buvo žy
dams vakarinėje Europoje: žemę sunku 
buvo gauti, prekybą ir amatus varė žmo
nės tų kraštų, į kuriaos jie buvo atkelia
vę. Žiuoina ir vienu ir kitu būtų galėję už
siimti, bet vis tas jiems nesiūlijo didelio 
pelno— jie gi to norėjo, nes mislijo sau, 
laikams atsimainius, tėvynei išsiliuosavus, 
su pinigais pigiaus bus agal grįžti. Dėlto 
tai ir pasigriebė už prekybos gyvų tavorų- 
- žmonėmis. Tas amatas, kaip pats iš savęs 
nedoras, mažai turėjo amatninkų, nors ir 
gerą pelną siulijo.— Žydai-gi neatsižiurė- 
mi ant jo dorumo, pradėjo nelaisviais žmo
nėmis mainikauti. Ir kaip prėkikai žmonė
mis per ilgus šimtmečius drauge irRymijo- 
nų kari u menė jie pludinėjo po Germaui- 
ja ir Europos šalis, kur pasisekė Rymijonų 
kalavijas.

Nėra ko dyvytiesi, jog žydams Europoj 
Įmonių pardavimu užsiimant, niekas jų 
nemylėjo, bet visi turėjo juos ueapykauto 
je: labiausia gi čekai ir vokiečiai. Užpuoli-Į novės grivinos negalėjo daugiaus nuomo 
mai, nors to nėra galima pagirti, ant žydų imti, kaip vieną skatiką, o kad tokioje gri- 
dažnai atsitikdavo. Čia gana bus pridurti venoje būdavo 48 skatikai, tada nuomai 
tiktai tą. jog Petrui pustelninkui 1096 m. laike metų buvo aukštesni, negu paskolin- 
apšaukus kryžiaus karę, mieriu kurios bu- ti pinigai. Tokiu budu šydas imdamas už- 
vo atimti is turkų rankų Jėzaus grabą, statyme nepajudinamąjį lobį, pinigus pas- 
po visą \ okietiją kryžiokai pradėjo žydus kolinant, pagal įstatymus galėdavo nuo 
kamuoti, būk tai norėdami juos į krikščio j kožno šimto skolos imti su viršumi 100 nuo- 
uišką tikėjimą apversti, o drauge su tuomi mų!
juos iki paskutinių skatikų nuplėšdami. Žydai apturėję nuo Boleslavo įstaty- 
\ ienoje Bavarijoj tada žydų buvo išmušta mus, negalėjo atsidžiaugti. Lenkija dėl jų 
iki penkiolikai tūkstančių. - tapo antra Palestina. Jie patįs reip vadino

Žodžiu sakant, sunku žydams ir labai I tą kraštą savo raštuose.
sunku buvo X okietijoje, dėlto tai metuose Vienok kaip pirmiaus, teip ir dabar 
892 jie išsiuntė Šviesiausius savo rabinus žmonės pradėjo skųstiesi, kad žydai pasi- 
pas viešpataujantį Lenkijoj Lešką, melsda- gaudami jiems įduotų įstatymų smaugia 
mi aną, idant jis žydams Lenkijoje duotų | lenkus, Kazimieras didysis tada tų žmonių 
žemę dėl ūkės vedimo, galvijų auginimo ir skundus išklausęs m. 1347 užgynė žydams 
daleistų amatais užsiimti. Žemė jiems ne- pinigus paskolinant imti užstatyme nepa
buvo duota, bet buvo daleista kam norint judinančius lobius: užstatymu galėjo būti 
į Lenkiją persikelti ir užsiimti tuomi, apie tiktai nekursai daiktas, arba koks galvi- 
ką jie buvo prašę. jas. Tokiu budu žydai, skolas skoli-

Tada 894 m., tai yra apie tūkstantį me- ninkams negalint užmokėti, negalėdavo 
tų tam atgal, daugybė jų iš Vokietijos į nuo žmogaus dvaro, arba jo žemės atimti ir 
Lenkiją persikėlė. Čia jiems be palyginimo tuomi visiškai nunuoginti. Negana to — 
buvo geriaus, negu V okietijoj: žmones Čia ; žmonės teip-pat rėdai pradėjo išmėtinėti, 
nebuvo dar gerai jų darbams prisižiūrėję ir kad nuomai per žydus imami yra teip auk- 
pigiai tikėjo jų švelniems žodžiams. Žydai §ti, kad žmogus sykį į skolas įbridęs jau nie- 
ir mislyte nemislijo apie žemės išdiruimą— kados iš ju nebegali išsiristi. Tada pats len- • V _ _ J . • _ • T !_• e • — •

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

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

Perskaitęs Kaistą, geriaus pažinsi Amerikos gyve
nimą, ne kaipdaugmetų čiagyvenęs.ir visų suktybių pa
slaptis: atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
|er įvairių žingeidžių dalykų. Daug kytrumo yra toj kuv-1 
[goj-

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

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

J. NAUJOKAS,
Madison Sq Sta- box 189, New York City, X. Y.

MOTERĮS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
132 Goid st, (trečias floras)

So. Boston, Mass.

Nerelk Mokintoju
GRAMATIKA angliškos kalbos mo

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

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

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

Pinigus siųskite jierMONEY oRDER 
arba paJto markėmis ant šio adriso:

P. Mikolainis,
P. 0. Box 62 New York, 

City.

I Naujausia Cambridgeporte 
lietuviška krautuve 

PETRO BARTKEVIČIAUS
Užlaikau didelę krautu

vę visokių apatinių drabužių, 
kaip tai: marškinių, svederių, 
skrybėlių, lietsargių ir t. t.

Atsilankykit po num. 
719a Main st.

Cambridgeport, Mass.
to

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

Jonas Meška.
142 Endicott st., 

Boston, Mass. (ot)

Pa j ieškau brolio Stepono 
Žimouto, paeina iš Kauno 
gub. Šiaulių pav. Užvinčio 
miesto, 8 metai kaip Ameri
koje meldžiu atsišaukti.

Autanas Žinion tas,
47 Kastom ar 

\Vorcester, Mass.

Pajieškau savo draugo Juo
zapo Ramančiuno. Paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakrojų valščiausir Jokiškių 
sodžiaus. Kas apie jį žino, lai 
praneša ant šitokio antrašo: 

T. Bavko,
54 Washington st.
CambridgeĮMirt, Mass.

iš pradžios ir Lenkijoje žmonėms mainyka- 
vo, o potam po truputį pradėjo imtiesi už 
prekybos visokiais daiktais. Žydai teip mo
kėjo kunigaikščiams ir karaliams Lenkijos 
įtikti, jog anie jiems buvo pavedę pinigų 
mušimą. Negana to — jiems buvo pavestas 
ir rinkliavos įpadotkų] rinkimas. Lengva 
suprasti, kokią didelę naudą iš to jie ga
lėjo sau traukti. Dėlto ir džiaugsmas jų iš 
to atsitikimo buvo neišpasakytas. Ant vie
no iš išmuštų piningų jie negalėjo susitu
rėti, idant neišreikšti: Linksminkiesi Ab
raomai, Yzaokai, Jokūbai. Ant kitų vėl iš
muštų piningų Mečislovą III [1202 m.] jie 
vadina palaimintu ir teisingu, o tai dėlto, 
jog šis paskutinis buvo dideliu jų geradėju. |nž apmaudą. Juk-gi žydai nuo pat pradžios 
Bet jeigu žydams buvo pasisekę apeiti len-: Lenkijos ten nebūdami ir savo kraujo už 
kų karalius ir jų didžiūnus švelniais žo-j Lenkiją nebuvo pralieję. Už tai gi abu- 
džiais ir beabejojimoduosningomisdovano- du įstatymu jiems gynė po sodžius mai- 
mis, tai visiškai kitaip buvo su žmonėmis to'n j tavo, miestuose gi ir miesteliuose jiems 
krašto, kurie jautė aštrius nagus atėjūnų, buvo daleista užsiimti tokiais tiktai dar- 
Jau dvyliktame amžiuje mes matome mo-j bais, ar tai prekybos, ar tai amatu dasilie- 
kyklų jaunuomenę su akmenimis rankoje kiančiais* ant kuriu su miestų ir miestelių 
ant žydų uzpuolančią. suokalbis buvo padarytas. Tokios tiesos ta-

Tas turėjo dėtiesi ne be žinios tėvų jau- \ dalyke prigulėjo, ir dasiliesdavo ne -
nuomonės, kuriuos žydai visaip kamavo ir žydai, bet ir visų žmonių iš svetimų 
kuriems iš nagu uždarbį buvo išplėšę. Žmo- kraštų atkakusių, 
nes viso krašto pradėjo šaukti, jog tie atė- Tokius tada įstatymus žydai Lenkijoj 
junai vietoje užsiimti žemės išdirbimu, kaip turėjo, kada m. 1386 Jagaila, didis Lietu- 
buvo prižadėję varo prekystę apgaudinė- vos kunigaikštis, apsipačiavęs su Jadviga, 
darni ir į savo vietas suima geriausias vie-: Lenkų karalaite tapo ir Lenkijos karaliu- 
tas visoje ponystėje. Leškas baltasis tada Nuo laiko Lietuvos žydams tapo pri- 
1205 m., sykį klausydamas teisingų žmonių duoti tie patįs įstatymai, pagal kuriuos 
aimanavimų, sykį pats datyręs žydų šelmy- Lenkijos žydai buvo rėdomi. Teisybė, ne- 
stes, jiem užsiimant pinigų mušimu irrin-jkurie įstatymų skyriai truputį buvo at- 
klavos ėmimu, visus tuos užsiėmimus nuo mainyti, bet tą męs dasižinosime iš sekan-

kų karalius Kazimieras didysis numanyda
mas visą teisingumą žmonių skundos m. 
1368 paliepė, idant žydai, pinigus pasko
lindami. neimtų aukštesnius nuomus, kaip 
50 skatikų aut kožno 100 paskolintų ska
tikų. Tokiu budu nuomo didumas pagal 
Boleslavo įstatymus buvo ant pusės numa
žintas.

Toliaus turime priminti, jog kaip Bo
leslavo įstatymuose, teip ir tuose pat įsta
tymuose su mažomis atmainomis 
ro didžiojo patpirtiutuose, žydai 
kilojami pagal tiesą už atėjimus, 
sybę jie negalėjo nuo čiabuvių 
lauti, ką anie jiems duoti dėl savęs rokavo

Kazimie- 
biivo ro- 
Pagal tei
to reika-

r žydų atėmė ir pavedė juos savo krašto žmo- /:*° žeminus aprašymo.

Žydų į Lietuvą atėjimas ir jų ten 
Įsigyvenimas iki pabaigos praėjusio 

šimtmečio.
Kada žydai į Lietuvą atkeliavo, nėra 

jie jau buvo
kurs nuo Vilniaus

nėms.
Vienok ta nelaimė ne tik kad nesn- 

klupdė žydų, bet ir neatvedė jų ant gero 
kelio. Sykį pinigus įgyję jie pasijautė ga
lingais esant. Nors aukso užsiėmimai nuo
jų ta{K) atimti, vienok liko daug dar kitų tikrai žinoma, liet 1171 m. 
užsiėmimų, kur galima buvo gerai pelnyti Eikšiškią miestelyje, 
pinigus turint. Blogiausiu dėl jų buvo tas, į yra devynių mylių atstumo. Kadangi Lie- 
jog jie Lenkijoj jau keletą šimtmečių pra- | (Toliaus bus.)

Ant pardavimo.
Parsiduoda plytinis namas 

susidedantis iš 10 ruimų, 
prekė 1,800. Kreipkitės pas: 

Mrs. Schneider.
83 Bolton st., S<>. Boston. 

[<-t]

Pajieškau savo pusbrolio, 
Vladislavo Glebo. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., 

; Sidlavos parapijos ir Liaudiš
ki ų sodžiaus. Pirma gyveno 
Waterbury, Conu., o dabar 
nežinau: kas apie jį žino arba 
jis pats tegul praneša ant ši
tokio adreso:
Mr. Stanislovas F. Syrusas, 

24 Henry st.,
New Britain. Conn.

I

Parsiduoda nauji forničiai. 
priežastis pardavimo — savi
ninkas išvažiuoja į krajų. 
Kam butų reikalingi prašom 
ateiti apžiūrėti.

A. Žvirblis,
30 School st.

Cambridgeport, Mass.

Pajieškau savo pusseserės, 
Elzbetos Janiunaičiutės. Pa
eina iš Kauno gub., Panevė
žio pav., Panedėlio parap., 
Vazgučių sodžiaus. Praėju
sioj žiemoj dar tebegyveno 
So. Bostone, o dabar - neži
nau Turiu labai svarbų rei 
kalą; rašiau laišką, bet sugrį
žo. Jei kas apie ją žino, mel
džiu pranešti ant šitokio ad
reso:

Kriaučių atydai.
Parsiduoda

biznis išdirbtas per 5 metus, 
teipgi 3 ruimai 3U rakandais, 
perkantis turi mokėt kirpi
mą ir nebūt girtuoklis. Prie
žastis pardavimo — pralobau 
ir nenoriu daugiau dirbt. Ad- 
resuokit:

Wm. Tuynell, 
Buckiey, Wa.

I

kostumerskas

PAJIEŠKOJIMA1.

Pajieškau savo švogerių 
Antano Kazlanskio ir Kazi
miero. Paeina iš Kanno gub. 
Šiaulių pav.,Loukė8 vai. Apie 
keturis metus Amerikoj. Pir
miaus gyveno Portlande, Me., 
paskiaus Brockton‘e, Mass.

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

Juozas Kasparavičia,
191 Silver st.,

So. Boston, Mass. (r i

Zofia Petronienė,
68 Cedar st.
Saint Charles, Iii.

Pajieškau savo pusbrolio 
Juozapo Smetonos: šįmet at
vyko Amerikon ir gyveno 
Scrantone, Pa. Kur yra da
bar - nežinau. Melščiau, kad 
atsišauktų ant šito adreso: 

J. Maskaliunas, 
2218 Forbes st. Pittsburg, Pa.

J UOKAI.

R e f k pataisyt.
Gaspadinė: Kur tu, Katre, 

ketini nešti tą budininką 
- laikrodi?

Tarnaitė: Nešiu pas laik
rodininką gal pataisys, nes 
tas laikrodis, kas dien apie 
šeštą valandą ryto teip biau- 
riai pradeda skambėti, kad 
jokiu budu negaliu ilgiaus 
miegoti....

Skaitykit ir platinki! 
„KELEIVĮ"



LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėhu: 
visada švieži, vynai ir v įšoki likterta. 
kog- rausi. Gėrymus dėl vi-selijų. krik 
štyuų ar š.-ip balių siunčiam į namus.

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

KMYGOS UZ PUSE' PREKES!
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų verter* Xl0. 
Kas prisius $10 tas aplaikys 
vertės $25.
Knygų galima gauti vi-okio* i!alj><>« ir 
pasiskirti iš bite kokia katalogo Mu«u 
katalogą aplaikys kozua* šas prisius 
eavo adrisą ir tu 5 c markę

Adreauokit teip:

V. J. Kudarauck.is.

M
* I
Ii

n
♦i
%•i i«

Puikiausias Lietuviškas

GALIŪNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

’l'o niekad nestgraudys. 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o-J Br>adway ir 259 l>. s*l._

Šou t h Kušinu, Mhw.

107 E. 8 th St. New York, N. Y.

Ant pardavimo.
Farsiduoda ra katulai (b>r- 

nišiai) labai geri. Priežastis 
pardavimo — išvažiavimas ki
tur Ateikit dasizinot vaka 
įe aut adreso:

Kazimieras Bačinnas.
13S B<>\vvn St.
So. Boston, Ma ofr

TEISINGIAU- A ii: Ei' Al '1A

Aptieka
Šutais*'Ulė RėC' - ■' . -
ai> da ■ • I
vežti M V. r. . I.'. . .
galitegau’i k*’i...s t. .. .’
vartoja tei^i ;-ado> ... - . - 
tuvis a; tiek 1 K. ši 1:1.a:

Sa'. rninkas
Edvanias Daly

2 W Broadvvay B*>r-
chveter uve. §0- Boston, MuSS.
Galit reika&uti ir per ku<kus o I 
Du§s per expresa pr lūšim ;

i A

I
t

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skryln-- 

lių sąkrova.
Pranešu visom savo serer m Lė-uvėm r 
Liotuvailem kad pertraukiau i-.au. :<us:os 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išoirinkti fitali pagal savo norą. 
Teipgiperrėdau papuo i;:.us .r pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prie: am ■austą 
prekę. Todėl meldžio seserų kraiptiesi 
prie manę Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone
Miss. S Gaievvsky

255 Broadway So Boston Mass

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks-. 

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotogra fintą:

< ASS1LLO STUDIJA,
37 •> Broadtvay.

S<>. BOSTON, Mass

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

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą pleke.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija "įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarį>e kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa <iel ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Re
niu departamentas talpina 
Šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau pati n- 
kalniausius.

Iš mažu fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 

37fi Broaduay,
So. Boston. Mass

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpala*-.ius. varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
)x*r tų tų daktarų nesuiniuiinią ar neturėjimą gerų vaistų. ; rba jei tau nusibodo numlintis 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 laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar miške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Medieal Institutą i I )r. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgy<k> visokias sunkias ir u/.sisenejnsias ligas, kaip V\!.iJ teip MOTERĄ ir \ AIK^’, kožnas 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgvdimą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bildu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai uekuri laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido.A. I Į e Tokiu budu. kad The (<>LL1\8 NEW YORK MEDU Al. I'.sTUT TAS

j\lSaK\maS lengvas, užlaikomas geriausiu diplomatu daktaru specijUli-lų: vImis liau upra- 
šymus su atida ištiria <|*ccijališkai, uuo meukiau^io iki ^arbiau'io lisro* apdrri'kimo Išrijo* p.uu.ūo. ir nutaiso 
atsakančius kiekiivuaui pritaikytus vaistus i-tridymiii ligos ir sil;n>ybią$ ues šita* Institutą* užlaiko di<L.iau*ią 
Laboratorija vaisiu iš viso svieto šalių, tarp kuriu daužtis yra pačiu daktaru išrasta, kuriu niekur kitur negalima 
irau t i. litai išgvdvme ligų uėjok* daktaras nė kitas iustitutaj bešali įvirinti*, per La mokslini tai ir pavadino tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia ap<l< vmoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės 

padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodamo či> n kol ss.

a

Išgydyta nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir skrepluvimų. 

skaudėjimo šonuose, sąnariuo 
se ir neuralgijos llgoo. Jau 
pauiatiakai e veika ir \iegal pa- 
dekavoja a&vo paveikslą ataių- 
Sdaiua.

Mre PRANCIŠKA 
ŠKLENAKlENfi, 

(moterį. Jono)
Konto No 2.B. SS, Cereoco, Neb

AŪGŠTAl GLOBOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėuavoja už vdymą tai jau mano priderystė teipgi i-reiks»i 

p&dėkavonę už išgydymą'ivue, kurią nuo manęs kaip •logiuautį kalną n*.: 
kabė, j>er galybę augŠto mokslo ir gerai »utai»yti| \tidtų, kuriuo* įuau pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Er.e» tai netikėjau, kad per »a\“ 
išdykumą auardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiami didelį 
nusilpnėjimą. teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvyti*, drauge ir visub vi
durinio organl.mss buvo euln*a ir tik kaip lapas rudenije euvyt<a, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraatije aule J ųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad at>.saukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukabė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju ui sanžimšką ir gabų išgydymų. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės ilgos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jnsų garbingą vardą,
JONAS SMIRNAV1CZ1 A,

IftiS Front st., Philadelphia Pa
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Sirgęs per du metu, skaudėji
mu strėnų. krutinėję dieglių, 
pia čių ne»*\eikuuio, svaigi* 
nio ir skaudėjimo galvos, xva- 
u’jinio ausise ir abelno nusil
pnėjimo aut sveikatos. Į 13 
dienų pilnai išgydytas, sups* 
dėkavone ir paveik*lą^ pri
siuntė patalpint į laikrašti.

JOHN KAULĮ' IS 
Fayette Co., Ori**nt, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, ■eatideli.'k, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
kaulio, kataro, plaučiu nr-teetkumo, truvtpo ir sunkaus kvėpavimo, k^penvį

ir inkstą \kid/ieys) ligos, duspep-ajo#, uevtrin>wm, vidurių ligas, 'užkietėjimo ir skaudėjimo vidu- 
ri’ų, Šonuose, tuktymuose ir po krutinę. (jalc<>s Kkiiud'j-ino, užiino t r .spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvė'ms ir nažais. .<euralgiįos, neurastenija#, reumatizmo, 
skaudėjimo po visa kūną, kaulą sąnarių ir nuo sutirimu , geltligės. uo abelno nusilpnėjimo 
blogą sapną ir jaunystės išdykumo—sugriovimo Sce>kaH’s. Prlepuolo, nerdiškum“t nm> slaptą 
ligą,—kukio jus vardu ar skyriaus nebūtą.—Pu-dės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitą visokią ligą vyrą kaip ir moterų: skausmingą, nereguliari ik ą antdrapa- 

nią ir baltąją, arija kurios tik Ilgo# varginimui žmonių užpuola.

>5?#^TAS INSTITUTAS ISZSIUNT1NEJA GYDUOLES^;.
I VISĄ AMERIKĄ, ( ANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ. AFRIKĄ ir Al STRAUJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SI ROT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATS1ŠAI Kli. adre-uojaut: 

The Collins New York Medieal Institute <lnc> 
140 W. 34 st., (arti Broadway) New York.

mb Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

James H. Criffin & Co.

GERIAI’SI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą M’ouans Medieal 

(.diege Baltimore M. 0.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
oalago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadnay ir 
264 E st.. kampas Boven st.

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

Susink! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutes. kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdu. Teipgi pa- 
iedeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas ir 
i. t. Ateikite ir persitikrinsite.'

I. 8AC0WITZ, 
128-Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston. Mass

LITIVISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
, TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai- Lietuviška

257
APTIEKA

Hanover Street* 257

GERIAUSIAS

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padiditiėju ir 11 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

DOVANAI
VISIEMS

V
A

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Uu.T.^1 aLrt“O,,,k‘(’ sknPtų. klernetų. tnuUų. koncertinų ir 

1 ° ®uzlk»liskų instrumentų Geriausių dzieuorių.
< nciugvp v įsukių žiedų, lakėjų, špilkų, kolčikų auksiniu ir paauk

suotų. »įso 10 skyriaus mašiuukių dei drukavojimo aromatų, pui
kių brilvų. albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbu) 
„įseiunių leinpukių. guminių litarų. adresams pečečių,* gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokiu 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grumulų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis-su kelneriais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $1.00. lOdO uz «o.oo. Kas voktų ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir tmsmgą adresą, o apturės didelį N 3 nauja K IT KLOG 1 ii
su 315 aiškių pavoksiu ir 10W visokių 'naudingų daiktų. Aš ašarintuoju, kad mano 
tauras pirmos kišuos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i s sus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug ptguiu kaip kitur"

'ardą laikrašč-io. katr:.:ne a:.
K. VILK.EV1CH. 112 Crand st., Brooklyn, N. Y.

ii

50,QOOJSDYKAI PER
PAČTĄ

PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ

‘šfeS“"- •
Vrgdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedčliomis nuo 9 ikiDYKAI. 1

DR. JOS. LISTER C
A ~ G ~2-5th Ate., kaino 5D0, Uhimgu. UI.< ’■

Mehna antspauda garantuoja cigarus.

_ Union-made Cigars.
Į

V '‘j? V* “* Cl*’ «*&"«« •*» bo- S<W OM b, » f Ū£- ifete’

Ai: ta, ijte tai Kasin) to 1m.
* p "kf- {kL- ii'-'-snl, PresiJent.

siuiitar.'ku l.miu, busi visu<>in,.. svei- 
rukyt. pirkdaasas visuomet ?n.rėk;

GERlAt'.sE I ŽEKš.L DĖL LITI VI

M A C’ANNON
PAS

Mes .o s koni geriausius gėrimus kai|n. lai arielką, vyną.višuiovka. mali 
tiovką. kiliminei alų ir kiiokiusuaminius ir importuotus. Turime puikiausių 
cigarų is lurkijos. Gėrio.us ; ristai, n: am vesiuvių. krik-'i \ nu ii sim : m . 
a; nikiu us įmestus. Nepamirškit mūs adriso:

kš. A. CANNcN 4S-45 Eiidicott 25 27 < ross street, Boa. Mass.
““““i M ——-------- ----  .. a

D r. S. Andrzejetvski M. Galjvan & Co
Vienatinis lenkiškas Dentista

ofiso valandos:
Nno S iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

403 Shavvmut avė.

Boston, Mass 
------------------------------------------------- •

Uzlailio geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Sl'KCl ALlšKt MAS,

3G<» Second So‘. Boston, Mass

— Geriausis galiūnas — 
Klausk apie -Teofil Kerdaševtski. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių krikštynų ir balių už p: 

giausią prekę.

115&.117 Dorchester avė. and 
1 &-1 % Dtvision st. So. Boston 

Telephone ŽIOBS So. Boston

KELEIVIO” 
SPAUSTUVE

Atlieka visokius spaudos darbus gražiai, 
greitai ir pigiai, nes tur savo mašinas ir 
naujausios mados raides. Reikalaujam 
kokių nors spauzdinių nepraeikit pro 
šalį.

28. Broadnay. So. Eostou. Mass

U
NAUOOKIT GERA TVBAKA.

Pirkit cigarus ir sigarėtnsnaiijo 
išdirbinu.

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

S B. KLIEN
228 Bra«xlway, cor. C st 

So. Boston, Mas-

BOSTON. MASS

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

M. V Stankevičius.

>■

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Brolui ir Sesers Lietuviai ir I. etuvaitrs. 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvon į Ameriką važiuojantiern ant 
geriausių laivų už pigiausią į rėkę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

< tfisas atidarytas nuo 8 vai. r\ to 
11 valandai vakare.

Jurgis Bar ta sius
258 H. I*.roa<lway So. Boston, Mass.

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

John J. Lowery & Co.
Kampas 6-tos 168 D. st

So. Boston, Mass.
Tf.i.ephonk. 21(>27 So. Boston. Mass

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
T Pariueuter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie-

I siok pas mane l 
trapais į viršų tik 
neikit į aptieka:

! mano durys bal- 
I tos arba telefoną 
' duok o aš atesiu.

Ofiso valandos
' Nuo 9 iki 11 ryte 
j nuo 1 iki2 ir 6 iki
i S vakare. Telephone 1967—3 Ricl.mond

Kam būti aklam.
Williamso gydymas ir tam tikri akiniai naikina 

akluma.*

Męs epam pagarsėję, kaipo geriausi akiu gydytojai visoj 

Amerikoj, ir męs turim geriausias ir naujausias mašinas vi
soj Amerikoj, ne tik dėl ištyrimo ir gydymo visokių ligų 
akiu, bet teip pat ir kitų dalių žmogaus kūno.
Mųsų gydynyčia įsteigta be atžvilgio ant iškaseių. Męs turi
me X RA Y mašiną, ULTRA-VIOLET RAY mašiną, LEN- 
CODESCENT RAY, D’ARSONOOLA, FARADIKĄ ir GO- 
I.OANIKA. su kuriomis i trumpą loiką išgydom visokias li
gas. Apart to pas mus dar yra daug kitokių mašinų ir elek- 
Inškų priemaišų gydymui slogos, ausų liga, nupuolimą ant 
sveikatos, džiovos ir t. t. Apžiūrėjimas ir patarimas dykai.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikinusia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiurai mus'naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
mes galime ja tau
tuoj padaryt. Z. Budreckiš.

Z. BlDRECKlS.
222 Broadway 8o Boston.

I-
NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymai plauku

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

J. M. BRUNDZA (O . 
Broadvray ii so. 8-th st..

Brooklyn-Xew York

A (lynos: nuo 9 iki b kasdien: šventadieniai* ir nedeldieniaia nuo 10 iki 12

Williams
DPTICAL <& MEDICAL CO. Ine.

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

Rnsiška-Lenkiška-Lfetn-
viška

Męs nereikalaujant jokio užmokesčio už

Kraujo ligos

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

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

Lovvell office: I 8 Marrimack St.
Ofisas atidaras kasdieną nuo# ryto iki 8 vakare.

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

PTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Džiova

anksti iš 
Profeeori 

nuo 5—8 
ir vyris-

IMIALATURIUM 
%

palankimą mu
sų įstaigos. Męs už kviečiam visus savo paeijentus ir žingei
džius apsilankyti ir pamatyti didžiausi daktarą visame pa
saulyje. Jis ką tik pagrįžo iš Europos aplankęs didesnius 
ligonbučius Italijoj, Francuzijoj, Vienoj Voketijoj ir Mas-

kolijoj. Dabar jis yra pas mus Boston Clinic ofiseK 175 
Tremont st. Iškirpk šitą kuponą, jis tau suteiks vieną 
sykį apžiūrėjimą ir patarimą už dyką. Atėik 
ryto, pakol žmonių dar nedaug prisirinkę. 
Backerį galite pamatyti nuo 9 vai. kasryt ir 
vakare. Jis yra didžiausias žinovas moteriškų
kų. kroniškų ir nerviškų ligų, o su pagelba naujausių 
aparatų jis gal matyti žmogų kiaurai ir teisingai pažin
ti ligas. Apait to jis turi su savim atsivežęs dvi svar
bias mašinas ištirirnui kraujo, raumenų ir nervų. Ne
praleiskit progos, šitas profesorius pas mus bus tiktai 
4 mėnesius, paskui jis vėl griž į Europą. Jeigu kiti 
daktarai tau nepagelbėjo, nenustok viltes ir ateik pas 
šitą ♦ nropišką profesorį. Tūkstančiai likos jo išgydyta 
įh> visą pasaulį, o dabar jis yra Bostone ir gali kiekvie
ną iš jųsų teipgi greitai ir lengvai išgydyti.
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