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Metas IV.

I SKAITYTOJUS.
4

Pereitam numeryj „Ke
leivio.” buvojau pi a nešta,kad 
nuo 26 <1. Rugsėjo š. ui. ,.Ke 
leivio” spaustuvė ir knygynas 
perejo i kitas rankas.

Todėl mes, nauji leidė
jai. skaitom sau už pareigą 
pranešti garbingiems ,,Kelei
vio” skaitytojams ir paremė- 
jams, kad neuusimintų šita 
žinia; skaitytojas nė vienas 
nebus nuskriaustas, atpenč. 
męs stengsimės visame jumis, 
draugai, užganėdinti. Kiek
vienam savo skaitytojui apat
iniam duoti kuogeriausį pa
tarimą. išaiškinti kiekvieną 
nesuprantamą jam klausimą 
ir kiekvienam patalpinti sy
ki ant metu {•ajieškoj’iiuą gi
minių, draugų ir pažįstamų 
už dyką.

.Mųsų užduotimi yra leis
ti laikrašti ne dėl biznio, ne 
•dėl savo ypatiškos na ūdos, bet 
dėl naudos visuomenės. Musų 
užduotimi — ne krauti visuo
menės pinigus Į bankas, bet 
suvartoti juos visuomenės la
bui. Męs labai norėtumėm 
..Keleivio” prenumeratą nu
žeminti, kad kuopigiausiai 
skaitytajame apsieitų, kad 
kuolengviansiai ,. Keleivis” 
darbininkams būtų prieina 
m*s ir kuodaugiausiai jis bū
tų skaitomas ir kuodaugiau
siai tuomi plėtotusi tarp dar 
bo žmonių apsišvietimas. Męs 
užtikrinam, kad kuris ^Kelei
vį” per metus su atyda pas
kaitys, tas turės palikti susi - 
pratusiu darbininku, tas tu
rės praregėti, turės pamatyti 
pasaulio surėdymą tikroj mo
kslo šviesoj, turės pažinti sa
vo draugus ir priešus ir pa
žinti kas yr’ gera, kas bloga. 
Bet aplinkybės yra griežtai 
priešingos mųsų norams, jos 
neleidžia mums papiginti lai
kraštį. „Keleivis” turi suvir- 
3,000 skaitytojų; visi skaity
tojai paprastai užsimoka iš- 
kalno; tokiu budu, męs pa- 
ėmein laikraštį su iškalno už
simokėjusias skaitytojais ir 
visiems per ištisą metą turė
jime si lįsti „Keleivi” uždyka. 
Vienok tas mus nė kiek ne
baugina, nes mums biznis vi
sai nerupi, ir mintis mus ne
kankina, kad negalėsime 
gausiai doleriauti. Męs pilni 
energijos ir pasišventimo ko
voti už darbo žmonių labą ir 
turim vilti, kad jus broliai ir 
jus sesers—darbo žmonės, į«- 
remsite tą „Keleivį’’, kuris 
pašvęstas jūsų naudai ir uz 
jus kovoja. Todėl meldžiame 
tų draugų, kurių prenumera
ta jau pasibaigus, kad malo
nėtumėte ją atnaujinti. Mel
džiame teipgi savo draugų — 
„Keleivio’’ skaitytojų, kad 
kaip galint rūpintųsi platiuti 
„Keleivį’’ tarp savo pažįsta
mų. Nuo šios dienos stengsi
mės kaip norint uz tai atly
ginti; kiekvienam senam skai
tytojui uz kiekvieną naują 
prenumeratorįduosim po kny

gą-
Mųsų reikalai privalo tik 

mums rūpėti. Todėl dirbki
me, draugai ir draugės, visi

išvieno. o lygi bus visiems 
nauda. Kada kietos rankos 
susiners, jokia galy be jų ne 
perskirs. Lai širdis musu pla
ka vienais jausmais, o reika
lai mus lai sujungia mųsų 
rankas.

AW.
kreip

mui nusprendus, nužudyta psuį su ištraukomis iš Tolsto- 
17 žmonių Kazaniuje—l.Var- jaus raštų, nurodrnčiomis jo 
šuvoje— 1. Simferopoly j—8, pažvalgas ant valstybės surė- 
Rygoj — 2. Sarapuly— 5. dymo Straipsnis matyt buvo

perdaug „patriotiškas”, kad 
Peterburgas. — Mėnuo net valdžiai nepatiko. Laik- 
apšvietimo niinisteris raštis likos sukoufiskuotas, o

i

I

Su visais reikalai 
kitės šiuo adresu: 

„KELEIVIS”,
28 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

Pasarga: Nekuomet nedė- 
kit seno adreso: P.O. Box 3232 
Boston, Mass. Tas baksas 
mums hepriguli.

Visokios Žinios.

atgal
Švarcas išleicio įsakymą, kad redaktorius uz įžeidimą kar- 
visas moteris, kurios mokina- štais „tikrojo ruso” žodžiais 
si univesitetuose ir kitose au- aukščiausios valdžios, likos 
kštesniose mokyklose, butų iš patrauktas į teismą. Taigi se- 
mokyklų pa varytos ir dau- kaučiam numeryj, kur Dub- 
giau moterų visai nepriiminė- roviuas rašo apie konfiskavi- 
tu. Mokslas moterims, anot ulą jo laikraščio, veržiasi tam 
ministerio Švarco, esąs keuk- ponui iš „tikrosios rusiškos 

smingas. Iš priežasčių tokio krutinės” komiškas šukavi- 
biaiiraus įsakymo, sujudo vi- Inaa; „Irtai aš* Aš— Dubro- 
sos moteris ir daug kas užsto- vinas, prezidentas tikrųjų ru- 
jo už moteris, reikalaudami, Sq sąjungos. Jus mane, kovo- 
kad nebūt kliudoma joms mo- toją už tikėjimą, patvaldystę 

ir rusų tautą, drįstate kaltin-I

IŠ MASKOLIJOS
—

150 bombų ir 7 tonai di
namito.

Tiflisas, 6 d. Spalio —
Pereitoj sąvaitėj policijai čiafdiuėti mokslą 
pasisekė suosti didelį sandelį 
ginklų ir sprogstančios mede- 
gos. Sandelis buvo padarytas i 
uolose ant aukštų Tifliso kai-i 
nų. Į jį buvo iškasta iš aplin
kui keliolika urvų. Atrasta 
daug revolverių, karabinų ir 
150 pritašytų bombų ir, kaip 
praneša. 7 tonai dinamito bu
vo teu pat ^slėpta. „ i

1

Štai išlika choleros.
Peterburgas. — Statisti

kų parodė, kad nuo pat pra
džios choleros apsireiškimo, 
jaja susirgo iki 28 Rugsėjo 
15,583 ’ žmonės, mirė iš to 
skaitliaus 7,102 žmonės. Vie
nam Peterburge per tą laiką 
apsirgo 4,931 ypata, mirė— 
1,875.

Maksimas Gorkis a psivctlė.
Peterburgas, 2 d. Spalio.

— Visam pasaulyj pagarsėjęs 
rusų raštininkas, Maksimas 
Gorkis,apsivedė su Andreje
vą, Leonido Andrejevo pačia, 
su kuria du metai atgal buvo 
atvažiavęs į Ameriką.

kyties. Bet valdžia vis spyrė
si ir nenorėjo pavelyti mote- įj? 
rims aukštesniose mokyklose 
mokyties. Bet dabar vėl išėjo Darbavosi vyras liežiuvį iški- 
isakymas, kad moteris, kurios uj tėvynę, griovė revoliu- 
jau mokinosi, gali savo mok-i^j^ o £.įa kaip užmokė
sią baigti. Naujų visgi liepia j0 Ąr pradės dabar jis sa- 
nepriimineii. be to dar, mote- vo sąjungą agituoti prieš vai
rinis profesoriai turės išgul-i(Įzių ir parą*

skiriam nuo
vyrų (studentų). -------- --------------

Nabagas tas lhibn.vinas.

peštynes. Tas pats buvo su 
Rumunija, Serbija, Maeedo- 
nija, Graikija ir kitomis pa
vergtomis šalimis. Turkija 
būtu galėjus ne vieną iš tų 
tautelių sunaikinti, liet nelei- 
zdavo kitos viešpatystės. Da
bar pasinaudodama iš Turki
jos sumišimų, Bulgarija nu
tarė nusikratyti Turkijos jun
gą. Ir štai 5 d. šio mėnesio te
legramos praneša, kad kuni
gaikštis Ferdinaudas apskel
bė Bulgarijai ueprigulmybę 
ir pats apsišaukė jos caru, o 
žmonės tam pritaria. Naujas 
Bulgarijos caras kviečia prie 
save ir Rumuniją.

Austrija apskelbė, kad ji 
sąu pasiima provincijas Bos
niją, Hercegoviną. Prieš tokį 
pasielgimą kįla Serbija.

Iš KonstantinojMiliaus 6 
Spalio praneša, kad tarp bul
garų ir turkų jau prasidėjo 
mušis vakar iš ryto. -

Italija žada užgriebti Al
banija, Graikija—Kretą, ki
tos viešpatystės dalysis Tur
kiją, kas be krauju neapseis.

Ca- 
sve- 

vy- 
šll-

• Kugpiučio 27 d. dide 
lis šnipų, policijos, žandarų 
ir namų sargų būrys apstojo 
kelių msn isterijos spaustuvę

ŽINIOS 1S VISI R.
IŠ AMERIKOS.

Minių kerštas.
Smirna. Turkija. 3 

ir pradėjo daryti ten kratą'. I Sl>alio' ~ Aui! dieną turkis- 
JieSkojo uždraustų raštų.Kra- kas ”2važjav® Į“?

ta tęsėsi 31 valandą, nes ta! 
spaustuvė labai didelė. Sura- s 
sta daug uždraustų raštų.-' 
Niekas nesuimtas

d. 
š-

i neapsižiūrėjimą ant prietai
sus perkėlimui |>er vandenį 
žmonių ir paskandino 140 
ypatų. Įuirtę žmonės ant gar
laivio ėmė rinkties ir grūmo
ti kerštu garlaivių kompani- 

L jai. Ilgei netrukus pradėjo irJuodašimčiai kelia maištų. — -
Kijeve daugelis juoda- aktyviškai veikti. Viskas, kas 

simčių teisman atiduota už-, ^ik papuolė miniai po ranka 
tai. kad jie užpuldinėjo ir, įr kastik priklausė minėtai 
mušė žmones. kompanijai, sunaikinta ir su-

Rugpiučio 29 d. 200 juo- deginta.
dašimčių apstojo policijos 
butą ir reikalavo, kad būtų j ] 
išleisti jų draugai, kurie ten! 

sėdėjo už peštynes, Policijai^ 
j jų reikalavimų neišpildė, jTabrix<; ” V " kad‘
Juodašimčiai laikė butą a p- k.irimrieUH 

barduoja miestą. Dvi bombos 
sprogo šalę Amerikos konsu
lato. Mieste iš priežasties ga

lutinio išsi baigimo valgomu 
jų daigtų, viešpatauja badas.

Užpuolimas ant traukinio.
Vilnius, 29 d. Rugsėjo.— 

Ant vienos iš netolimų gelž- 
kelio stočių buria sudėtas iš 
30 ginkluotų vyrų apiplėšė' 
traukinį. Prieš pat traukinio 
atėjimą plėšikai užpuolė ant 
stoties ir užterorizavo visus 
tarnaujančius. Traukinį lydė
jo 6 kareiviai. Kada garveži 
mis nustojo šniaokšti, tuo
met iššoko pasislėpusieji plė
šikai ant' platformos ir visų 
pirmiausiai iššaudė visus ka
reivius. Paskui šaudydami į 
visas puses metėsi prie vago
no, kuriame vežta pinigai. 
Kiek išviso buvo vežta pini
gų dar nežinia, bet nemažiau, 
kaip 100,000 rublių. Plėšikai 
pasiėmę tuos pinigus, apiplė
št dar gelžkelio iždininką, 
kuris vežė visos dienos įplau
kas visų gelžkelio stočių tarp 
Vilniaus ir Virbaliaus. Pasi
ėmę ką tik galėjo, nieko ne
kliudomi prasišaliuo.

siautę 2 va landi ..Tuomet at
jojo daugiau policijos ir iš
vaikė juodašimčius; bet juo
dašimčiai užsidarė viename' 
name ir pradėjo į policiją' 
šaudyti. Policija visgi išlau
že to namo duris ir suėmė 16 
juodašimčiu vyresnybės.

• Juzovkos kasyklose vėl 
buvo baisus ir nelaimingas 
atsitikimas, Užgriuvo žeme ir 
prislėgė 7 darbininkus, kurių 
du luiriop užmušti, o 5 tik 
apalpę.

I
• Minske dabar yra di 

delis Lietuvos ir Baltarusijos 
popų suvažiavimas. Tariasi, 
kaip geriau butų kovojus su 
kataiikų tikėjimu. Žinoma,, 
l>e valdžios nemano apsieiti. 
Kovos, vadinasi, ne tik žo 

įdžiu, bet ir kumščiu,

Per vieną sąvaitę, teis-

Revolincija Persijoj.
Konstantinopolis, 4 Spa- 

.— Turkijos pasiuntinys iš 
I šąvho 

vis dar tebelioni-

Suokalbis nenusisekė.
Buda pešta.-, U ngagija.— 

Kaip žinoma, Išpanijos kara
lius, Alfonsas, buvo užmanęs 
apsilankyti Bmiaįt-šte. Duži
uoju apie tai ir anarchistai, 
kurie jau kelis sykius kesiuy-

• - *'

si ant Alfonso gy vasties. Šiuo 
kartu jie irgi nutarė pasiuau- 
doli ir progos ir surengė vėl 
suokalbį ant Išpanijos valdo
no, vienok policija į laiką 
sužinojo ir suokalbininkus 
suareštavo.

se. Kasmet piktadarystė ir 
ištvirkimas vis auga. Ir vis 
tai yra pasekmės republika
nų ir demokratų tvarkos. Tų 
demokratu ir republikonų.uz 
kuriuos jus visuomet balsavo
te! Ir jeigu jums šitokia tvar
ka gera, balsuokit ir šįmet 
už kapitalistus! Ir dar par
duokit save aut keturių me
tų (griausmingas plojimas).

„Taftas likos išrinktas į 
kandidatus ant prezidento 
per Roosevelto agitaciją, o 
Rooseveltas yra produktas ka
pitalistų luomos. Jis pats yra 
kapitalistas. Jis nekuomet 
nėr buvęs darbininkams prie
lankus, nes kapitalistų reika
lai yra griežtai priešingi dar- 

! bininkų reikalams! {ilgas plo
jimas].

„Vis viena, kuris iš tų 
dviejų ponų nepaliktų prezi
dentu, Bryanas ar Taftas, pa
sekmė bus ta pati, nes jie 
abudu kapitalistų atstovai.

„Rooseveltas visą laiką 
demoralizavo liaudę. jis vi
suomet kalba apie darbinin
kų gerbūvį, jis visuomet jums 
kalba, kad jis jiersekioja tur
tingus piktaėarius, t rustus ir 
išnaudotojus. Tas yra abso- 

! liūtiška neteisybė. Męs ma
tėm kriminalistą Paulą Mor- 
touą, kurį Rooseveltas pada
rė sąnariu savo kabineto.

„Tas pats prezidentas 
į Rooseveltas neužilgo keliaus 
iš Valstybės namo į Afrikos 
pelkes ir ten jam bus atsa- 
kančiausia vieta (Rooseveltas 
neužilgo rengiasi važiuoti Į 
Afriką ant medžioklei. Red.) 
Ir kada jis pasieks tuos ty
rus jis tenai ir pasiliks. Jis 
tenai atsieks galutinį savo 
laipsnį (garsus juokai ir plo
jimai).

„Kada Haywood, Moyer 
ir Pettibone buvo teisiami va
karuose, męs prašėm Bryano. 
dabartinio demokratų kandi
dato ant prezidento, kad jis 
padėtų mums ginti nekaltus 
darbininku vadovus, Bryanas 
tuomet atsisakė, nes kasyklų 
savininkai buvo jam apmokė
ję laike rinkimų jo kompani
jos lėšas”.

Tokioj pakraipoj buvo 
visa kalba socijalistų kandi
dato ant Suvienytų Valstijų 

į prezidento, Eugenijaus V. 

Dėbso. Pabaigęs kallią svetai
nėj, jis išėjo ant skvero, kur 
jura žmonių su nekantrumu 
laukė jo visą vakarą ir išvy
dus priėmė griausmingu 
;,.Ura!‘‘ ir petardų šūviais. 
Debsas ant skvero neilgai te
kalbėjo, nes buvo pavargęs 
ir buvo gana vėlus laikas.

I

kalbėti socijalistų kandidatą 
ant Massachusetts gubernato
riaus, drgą (’arey. Kada 
rev atsistojo, sudrebėjo 
taiuės langai. Moters li
rai, seni ir jauni, plojo,
kavo, kėdės į grindis traukė 
per čielas penkias minutes. 
Pradėjo Carey kalbėti. Malo
ni jo išžiūra ir patraukianti 
kalba vėl sužadino pailsusioj 
publikoj eiituzijazmą ir vėl 
prasidėjo ilgas plojimas, ku
ris kartas nuo karto atsikar
tojo per visą jo kalbą. Pas
kui kalbėjo dar tris kalbėto
jai, kurie teipgi padarė gilų 
įspūdį ant klausytojų.

Staiga 9:40 aut kiemo 
trenkė benas Marselietę. Mi
nioj, kuria buvo ajisuktas vi
sas rūmas Faneuil svetainės, 
pasigirdo Dėbso vardas.

Štai, per užpakalines du
ris pasirodė aut estrados nus
kustas veidas ir plika senelio 
galva. Kaip elektro užgauta 
pašoko visa publika, o nuo 
triukšmingo šukavimo, sudre
bėjo rūmo pamatai. „Ura 
Debsui!” „Lai gyvuoja Deb
sas!” „Lai gyvuoja socija- 
lizmas!” Saukė tūkstančiai 
užkimusių jau balsų. Debsas 
palenkimu galvos dėkąvojo 
miniai už prielankumą ir sa- 
jausmą. Kada jau žmonės pa
ilso ir gerklės galutinai už
kimo ir šukavimai nutylo. 
Debsas pradėjo kalbėti. Ne
suspėjo keliu žodžių ištarti, 
publika ir vėl ėmė šaukti ir 
vėl ploti ir Debsas buvo pri
verstas laukti, pakol žmonės 
nutils.

Visų pirmiausiai Debsas 
paaiškino priežastį, kodėl teip 
vėlai pribuvo. Pasirodė, kad 
jis buvo atvažiavęs ant Soutli 
Station 6:30. Bet matydamas, 
kad tūkstančiai žmonių ir 3 
benai laukia jį lydėti i Ea- 
ueuil llail. o bodamas labai 
pavargęs, Debsas nutarė de
monstracijoj nedalyvauti, bet 
tiesiog nuvažiuoti i svetainę, 
lodei Debsas iš traukinio ir 
neišliį»o, o v yresuybe apsi
ėmė jį nu ežti ant North Sta
tion. Nežinia dėl kokių prie
žasčių traukinis nuėjo į Som- 
merville, ap:e porą mylių nuo 
Nortli Station ir tokiu budu 
sugaišino apie 3 valandas su: 
viršum.

Savo kabioj jis aiškiai 
nurodė publikai partijų ver
tę. ir kokią naudą kuri par
tija atneša darbininkams. 
„Republikonų kandidatas ant 
prezidento”, sako Debsas, 
„pripažįsta, kad daug darbi
ninku vargsta ir neturi dar
bo, bet kaip tą rikštę praša
linti, .Dieva« žino', o jis ne
žino. Bet dabar, kada jam 
reikia darbininkiškų balsų, 
tai jis žino, ką daryti. Jis pas 
dievą neprašo sau parėmimo, 
het kreipiasi pas darbinin

kus.
„Dabar yra 5,0m»,ooo žmo

nių Amerikoj be darbo, 10ų,- 
()00 išsigimusių ir nupuolu
sių doriškai, vadinami valka
tomis, soo,ooo vagių ir pikta

darių ir tūkstančiai 

nių skursta ir kenčia

i

Kaip Bostonas lauke Delisa
Boston, Mass, 5 Spalio.— 

Dar niekad, turbut, tarp Bos
tono darbininku nėr buvę tiek 
entuzijazmo, tokio pakilimo 
dvasios, kaip 5 Spalio. Tą die
ną visi laukė IJebso. Vakare; 
ant stoties susirinko skaitliu-: 
ga min5” žmonių—moterų ir 
vyrų; > beveik su raudo-: 
nais vėnukais. Prie kiekvieno! 
suskambę j i mo ga r vež i m io va r-' 
pelio sujuda visa minia, tar 
tnrn vienas kūnas. Kada atė
jo traukinis 6:30, o buvo sa
kyta, kad apie tą laiką apva
žius Debsas, iš tūkstantinės 
minios krūtinių išsiveržė 
griausipingas „Ura!’’ Iškilo 
šliupai raudonų vėliųkų, uz 
plevėsavo tūkstančiai skej>e 
tpičiu ir skrybėlių <> šauk 
smas visaugoir augo. Vie
nok tuoj pasirodė, kad dėl 
nežinom i priežasčių Debsas 
nepribuvo. Tuomet minia su 
raudona vėliava priešakyj, 
putra ūke deinonstratyviškai 
su muzika į įmestą. Kada tūk
stančiai žmonių maišavo gat
vėmis,kiti apgulėjau iš laiko 
Faneuil Hali, kur turėjo atsi-į 
būti prakalbos. 7 valandą su 
dideliu vargu atidarė apgul
tas svetainės duris. Žmonės 
pasipylė į vidų, kaip vanduo.' 
Bėgyje dviejų minučių dide 
le Faneuil svetainė prisikim 
šo sulyg du rim, o ant kiemo, 
aplink svetainę, minia 
augo ir augo. Atėjjo 8 
da, tuoni tarpu parėjo

1 uionstracija iš miesto, 
kambėjo graudingas 
Marselietės, svetainėj 
ka atsistojo. Kada

I
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Užsakė 50 orlaivių.
Le Maus, Francuzija. — 

Žinomas orlaiviui mylėtojas, 
z Lazare \Veiller, užsakė pas 

oriai-

„Kovotojas” už „teisylu;
apkaitintas. :Willbury \Vrighta 50

Juodašimčių organą „Rus- vių.
skoje Znamia”. sutiko’ neti
kėta nelaimė. Redaktorius to 
laikraščio, ponas Dubrovinas, 
velydamas Rusijos žmonėms 
iš tikros širdies viso gero *ir 
norėdamas palaikyti „tikrųjų 
rusų” dvasią, patalpino strai-

TarptautiSka kare 
ant EuroĮMis.

Kaip žinoma. Bulgarija 
iki šiam laikui buvo j>o Tur
kijos Globa ir nuolat tuodvi 
kamynės veždavo tarp savęs

kabo

Y 
vis 

valan- 
ir de- 

Sus- 
aidas 

publi- 
muzika 

nutilo, užgriovė griausmingas 
delnų plojimas ir šukavimai 

! „Ura Debsui!” „I^ai gyvuoja 
socijalizmas!” O Dėbso vis 
dar nebuvo. Prasidėjo prakal
bos. Krankliu H. Wentworth 
iš Salėm. Mass. atidarė susi
rinkimą ir įiaaiškinęs tos iš

kilmes tėmą ir mierį, perstatė į ūmose ir prieglaudo

vargdie- 
kalėji- 

namuo

53 dirbtuves straikuoja.
Lynu, Mass. 5 d. Spalio. 

— Šiądien tarp verpėjų ir 
audinių dirbtuvių atstovų 
pradėta vesti tarybos apie- 
susitaikymą. Čia straikuoja 
dabar 53 dirbtuvės ir savi
ninkai ketina uždaryti ir ki
tas darbo įstaigas, jeigu dar
bininkai nenorės sutikti ant 
statomų išlygų. Tuomet tūk
stančiai darbininkų netektų 
darbo, kas siųiaralizuotų visą 
miesto pramonę.



I

— Na, Maike. aš ir

stančiųsu mažais ir senais, ('aras, 
su moterims ir vyrais, ir jei
gu visi męs a vsigiukluo* li
meni kardais, susėdę ant lai
vų sykiu išvažiuotumem, tai 
caro kariški laivai pasitiktų 
mumis ant 
retų, tą su 
tėve.

— lai

kelio ir ką tik no- 
mumis padarytu.

vėl 
turiu svarbų klausimą pas ta
ve klausti, tik nežinau, ar ne
reikėtų mums liudininko, nes 
kitaip tu mane vistiek pri- 
gausi.

— Neprigausiu, nebijok, 
tėve: tiktai pasakyk kame 
dalykas, aš mielai tau paa iš- 
kiusiu. jei tik bus protingas 
klausimas.

— Tu žinai, kad aš kvai
lais klausimais neužsiimu, nes 
ant v vaito klausimo nėr atsa- 
kimo.

— Tai kanie-gi dalykas? 
ko tu norėjai mane klausti?

— čia yra dalykas toks, 
Maike: aną vakarą aš su Pet
ru Gremėzdu susidėjau i lai
žytas ant penkių doleriu, o 
pinigų neturiu nė cento: ir 
nežinau kas bus. jeigu mano 
butų pralaimėta. Aš pradė
jau pasakot. ka<i neužilgo lie
tuviai susilygins su kitoms 
tautoms, jis-gi tikrino, kad 
neužilgo lietuviai suvis turės 

.išnykti. Ir mudu kirtom į lai- 
žybas. Pasakyk dabar man, 
vaike, kuris iš mųsų laimėjo?

— Tavo laižvbos išlamė- 
tos, te ve, ir tau mokėti ne
reiks.

— Tai reiškia, kad P. 
Gremėzdas turės man 5 dole
rius užmokėti? Net smagiau 
ant širdies pasidarė!

— Nesidžiaug, tėve, tu 
gauti teipgi nieko negali, nes 
gremėzdas nuo tavęs reika
laus tikrų faktų, otų nuro
dyti jų negali.

— Tai kam tu mane da 
erzini, kad aš laimėjau?

— Tu laimėjai ir laikui 
bėgant lietuviai turės su ki
toms tautoms būtinai susily
ginti, tečiaus pakol tas Įvyks, 
tai tu, tėve, ir tavo Gremėz
das, gulėsite jau šaltoj žemėj.

— Aš, Maike, ir dabar 
galiu nurodyti , kokiu budu 
lietuviai iškils. Taigi nereikia 
mums nė laukti, pakol tas 
Įvyks ir man rodos, kad pen
kis dolerius aš turiu tuoj 
gauti, nes pinigai man reika
lingi; reikia naujų čeverykų, 
reikia keliniu............

— Kokiu-gi budu tu, tė
ve, gali tą darodyĮi?

— E, tą nurodyti*nesun
ku. Ar tu nematai, kad dabar; 
pradeda Amerikoj t verties 
lietuvių kareiviškos draugys-; 
lės? Neseniai atgal keletas iš 
jų dalyvavo pašventinime So. keliai, laivai, 
Bostono lietuviškos bažnyčios; 'gos. 
ar tu nematei, kokie ilgi ir 
aštrus jų kardai?....

— Ar tu manai, kad per daryta ir 
kardą lietuviai gali pakilti? 
Tai klaidingas tavo būtų nu
rodymas.

— Kodėl tau. vaike, teip 
rodosi? Aš manau, kad mums 
reikia tiktai suriturti, o visi 
apsiginklavę ir sykiu nuva
žiavę į Lietuvą, maskolius iš- 
skintumem. kaip lepšius. Aš 
ir važiuočiau savo tėvynei 
liuosybę padėti išpirkt: kad 
tik kardą kur gauti, o muštis 
jau mokėsiu, mačiau ant te 
atro, kaip lietuviaiai gudus 
kapojo. O! prieš mane ir dvi
dešimts gudų neišlaikytų.

— Senas esi. o kalbi lyg 
mažas vaikas. Tos kareiviškos 
draugystes nieko nereiškia. 
Lietuvių Amerikoj yra apie 
tris' ar keturis šimtus tuk-

kokiu gi budu pa
gal tavo nuomonę męs galė- 
niem pakilti?^

— Idant gerai tą supras 
ti. reikia daug aiškinimo. Jei
gu tu. tėve, netingi klausyti, 
aš tau galiu pasakoti.

— Pasakok, vaike, paša 
šakok, aš klausysiu nors ir 
lyg rytdienai, nes noriu vis
ką gerai žinoti ir noriu pen
kis dolerius nuo P. Gremėzdo 
išlošti.

— Na, tat gerai tėmyk, 
tėve, o jei kas bus neaišku, 
tai klausk, aš tau paaiškinsiu 
plačiau.

— Ol-rait, Maike!

— Lietuviai, tėve, yra 
labai gabus žmonės. Iki šiam 
laikui męs negalėjome nė 
kuomi atsižymėti todėl, kad 
mums tėvynėj viskas buvo už
ginta, ka<i męs buvom baisiai 
prispausti vargais: užrube- 
ziuose lietuviai negalėjo į mo
kslą eiti, nes skurdas visuo
met jiems stovėjo ant kelio, 
liet dabar visur prasidėjo ko
va už laisvę ir ueprigulmybę. 
Sukilo žmonės Maskolijoj,ki
ta ir kituose kraštuose. Šią
dien visas pasaulis jau supra
to, kad dabartinė tvarka vra• 
netikusi, kad reikia ją jianai- 
kiuti, o Įvesti naują.

— Palauk, Maike, datar 
aš turiu klausimą, pritveriau 
tavę meluojant. Tu sakai, kad 
šitą tvarką męs turim panai
kinti, tai reiškia—pakelti re
voliuciją, visus išplauti, viską 
išdeginti ir išgriauti, o pirma 
sakei, kad kareiviškos drau
gystes niekam nereikalingos, 
kardais męs nieko negalime 
iškovoti. Jeigu teip, tat paaiš
kink man, kokiu budu męs 
galim dabartinę tvarką panai- 
kyti?

— Nepyk, tėve, jei aš ta
ve pavadinsiu už tai asilu.

— Bile tik gražiai, gali 
vadinti ir mulu, aš nepyksiu.

— Kitokio gražaus var
do aš tau negaliu išmislyti,tė
ve. Ar gi tau rodos, kad pa
naikinti dabartinę tvarką, tai 
reikia žmones išplauti, mies
tus išgriauti, turtus sudegin
ti? Tik asilas teip mano, kada 
jam ožka pasitaiko ant liep
to. Męs, protaujanti žmonės, 
galim susitaikyti viens kito 
neskriaudžiant. Pasaulis, tė
ve, labai platus, žmonių ga
lėtų būt trigubai daugiau.ne
gu dabar ir tai vietos užtek
tu visiems: neišmatuoti žemės 
plotai stovi neapgiventi ir vi
sai neišnaudojami, gamta tur
tinga. duonos ir turtų negali 
pritrukti. Tai kam gi mums 
ta kare, kam save žudyti! Vi- 
si miestai, fabrikai, geležin- 

visokios įstai-
universitetai, ligon bu

čiai, muzejai, knygynai, teat
rai, viskas mųsų rankomis pa-, 
u-—*- -- viskas mums yra 
reikalinga. Ir beprotiškas bū
tu darbas, jeigu mes dabar 
pradėtumeni viską griauti ir 
deginti.

— Tai kaingi tu sakai, 
kad dabartinę tvarka reikia 
panaikinti:

— Nemislyk, tėve, kad 
netikusi tvarka reiškia, jog 
ir fabrikai vra netikę, ir to- 
dėl juos reikia panaikinti, o 
pastatyti naujus ir Įvesti nau
ją tvarką. Nė, tėve tas vis
kas yra gerai ir teip turės pa
silikti, tik surėdyme draugi
jos reikia naujos tvarkos ir 

r...............
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to šiądien visose šalyse žmo
nės jau reikalauja.

— Na. vaike, aš jau ne
turiu daugiau laiko, užbaigsi 

(kitą sykį.
V
\

KELEIVIS

cariene ir,,išmin
tingas’* Vanka.

Tūlą gražia dieuą caras 
užmanė parodyti carienei sa
vo kariumenę. manydamas, 
kad tuomi Įiadarys jai dideli 
smagumą. Iš ryto išduota pri- 
sakimas, kad viskas būtų 
tvarkoj:’čebatai nušvaksuoti. 
kelinessulopytos.guzikai tvir
tai prisiūti, diržai nušveisti 
irt. t.

Visam pulke kilo sumiši
mas. Visi sujudo: siuvo, švei
tė, kalė, trinė, kaip tik kas 
išmanė, o B valandą po pietų 
viskas buvojau tvarkoj. At
važiavo ir Mikė su Mikine. 
Pagal rusiško papročio, apziu 
įėjimas karimnenės prasidė 
jo nuo guzikų prie kelinių ir 
muudierių. Viskas buvo gerai 
sutaisyta ir Mikė labai tuomi 
buvo užganėdintas, tik Mi 
kieuė kas-žin ko vis dairėsi ir 
nerimavo. Idant užganėdinti 
savo prisiegą, Mikė liepė pul
kauninkui pašaukti išmintin 
giausį iš viso pulko kareivį.

Pulke ir vėl pasidarė pa
nika. Iš kurčia paimti išmin
tingą kareivį, kadangi visas 
pulkas sudėtas iš tikrųjų ru
sų iš pat vidurinės Maskoli- 
jos—tikri galvijai. Oficialiai 
truputį tarp savęs pagroda
vę, nutarė, kad atšaka nčiau- 
sias tam tikslui bus iš ketvir
tos rotos virtuvės mazgotojas, 
Vanka Oslouchovas, kuris ne
tik savo rotoj, bet visame ba
tai jone buvo žinomas savo iš
mintimi ir drąsumu.

Teip ir padaryta. 
Atsistojo prieš carą 

žiniškas stuobris ir, pagal ru
siškos disciplinos, išsitiesęs 
kaip seyga. tiesiog žiurėjo ca
rui i akis, kuris jam siekė vos 
tik pažasčių.

— Kaip tu vadiniesi?— 
pradėjo caras.

— Ivan Fedorovič Oslo- 
uchov!— Atkirto Vanka drą
siai ir garsiai, žinodamas,kad 
rusiškam kareiviui visuomet 
reiki būti drųsiam ir trum
pai, o aiškiai kalbėti.

— Molodiec!— pagyrė ca
ras. — Bet pasakyk man da
bar. Oclouchov, ką tu dary
tum, jei būtum ne kareiviu, 
bet....caru?

Carienė smailiai nusišyp
sojo. kad jos Mikė toks suma
nus, ir pridėjus pirštą prie 
plonų savo lupų, su įtempi
mu klausėsi, koks bus karei
vio atsakymas.

Vanka tylėjo.
— Na, sakyk gi! Drąsiai, 

atvirai... .nebijok— drąsino 
cara.

Bet Vanka jokiu budu 
negalėjo sau iškombinuoti at- 
sakimo; atsiminė tiktai atsa 
kimą. koki pagal disciplinos 
privalo žinoti kiekvienas ru
siškas kareivis ir čia jį pa
naudojo:

— Neprivalau žinoti, jų
sų didybė — ir teip nuolat 
kartojo.

Caras matydamas, kad 
kareivis labai laikosi discipli
nos, permainė savo taktiką ir 
pradėjo į kareivį teipgi kal
bėti pagal rusiškos kareiviš
kos disciplinos:

— Ak. tu. brodiaga! ka- 
levaiki!.. Sakyk man aiškiai, 
nes kitaip aš tau visus dantis 
išdaužysiu!........

Vanka išgirdęs carą kal
bant paprasto viršininko bn- 
du paliko drąsesnis ir lyg nu
sijuokęs tarė:

— Nedrįstu sakyti, jūsų 
didybė!

— Kalbėk, svolač, grei
čiau! — susiraukęs caras gru
ma vo.

Vanka. apsidairęs, ar ne
stovi arti jo viršininkai, pus- tarptautiška, beabejo-
- - - nes bus priimta visuose kraš

tuose ir visose įstaigose. Mo
kyklose nereikės bereikalin
gai laikas žudyti ant studija
vimo francuziškos, vokiškos, 
angliškos; italijoniškos, grai-

mil-

raukė ir mosuodamas savo lie
somis' ra n komis prieš milžino 
uosį, pradėjo net kojomis, 
trej»sėti rėkdamas:

— Tu, durniau! balvone! 
Pamislyk su kuom kalbi!.... 
Sakyk man. ką darytum, jei 
butnm caru?

Užstojo ir vėl tylėjimas. 
Kaip tyčia, rodos, visos min
tis Vankai iš galvos pabėgo. 
Iš užpakalio Vanka jautė ant 
savęs atkreiptas akis pulkau
ninko kapitono, feldfebelio-vi 
so pulko. Net drebėti nabagas 
pradėjo iš baimės. Jis žinojo, 
kad uz išmintingą atsakimą 
gaut nuo vyresnybė, pagiri- 
mą, o tarp kareivių jis dar 
daugiau pagarsėtų. bet uz 
kvailą atsakimą viršiniuiukai 
žandus aĮ>daužys ir kiekvie
nas kareivi paskui pirštu ba
dys. Ir šita mislis jam galuti
nai sumaišė protą ir atėmė 
drąsą, o caras spyrė vis dau
giau ir dauginu. Pagaliau*

- prabylo.
— Jei aš bučiau caru, 

jūsų didybė, visus generolus 
ir pulkauninkus sustatyčiau 

i į glitą ir visiems iš eilės išta
šyčiau žandus.

Caras net pažaliavo nuo 
piktumo ir norėjo šaukti jau 
pulkauninką ir duoti jam tik 
rai rusišką Įtamokslą už toki 
asilą kareivį, bet carienė. ku
riai kareivio sudėjimas labai 
patiko, sulaikė savo Mikę, o 
kareiviui pati uždavė klausi
mą:

— Klausyk, Vanka—sa
ko carienė—iš tavęs nepapra
stas mužikas. Pasakyk man... 
ar tu esi jau vedęs?

Caras išvertė akis. »
— Dar ne, jųsų mylistė!

— atsakė kareivis.
— Nelaimingas tu vaiki

nas!. .. Na, o pasakyk man— 
traukė toliau carienė, — ką 
tu pirmiausiai darytum, jei 
turėtumei carienę ir patsai 
būtum caru?

— Aš su cariene visų 
pirmiausiai lysčiau į lovą!...

Carienė apsigryžo užga- 
uėdinta ir kumštelėjus Mi
kei pašonėn. tarė:

— Matai, kvailas muži
kas, o žino, kokios yra caro 
priedermės.... Otų, Kolia, 
než.............

Mikė užsirūstino. Jis mi
elino savo dvasioj, kad kiek
vienas kareitio atsakymas bu 
vo labai išmintingas ir daug- 
reiškiantis, tik ant nelaimės 
jam nesuprantamas. Pašau
kęs pulkauninką, caras liepė 
kareiviui duoti rublį pinigų 
ir šmotą lašinių.

Ant rytojaus carienė pa
ėmė Vanką už savo vežėją.

I 
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Esperantistų susivažiavi
mas.

Turbūt nedaug tokių yra. 
kurie nebūtų girdėję apie 
tarptautišką, teip vadinamą. 
Esperanto kalbą.

1887 metuose Varšavoj 
pasirodė nedidelė knygutė 
užvardinta: „Język między 
narodowy d ra Esperanto” 
(tarptautiška kalba dro Espe
ranto). Tokiu slapivardžiu bu
vo pasirašęs daktaras Zamen- 
hof ir tuom pačiu slapivar
džiu apkrikštyta nauja kai 

į ba.

Esperanto kalba yra svar
biausiu klausimu žmonijos. 
Esperanto kalba prašalins vi
sus sunkumus susinėsimuose* 
tautų tarpe; ji pakels civili
zaciją ir kultūrą ir ji suriš 
viso pasaulio tautas į vieną 
kūną. į vieną tautą.

Esperanto kalba, kaipo

balsiai prabylo:
— Jeigu bučiau caru, jū

sų didybė, tai atsipiaučian 
virtuvėj šmotą lašinių, pavog
čiau rublį pinigu ir pabėg
čiau į kitą pavietą.

Mikienė suprunkštė juo- kiškos ir kitokių svetimų kai 
‘ k u, o Mikė dar daugiau susi > bų; užteks išmokti savo kai

bą ir Esperanto, oesperantiš 
kai mokės visas pasaulis.Kuy- 
g< s bus rašomos teipgi esj>e- 
rantiškai daugiausiai, idant 
kiekvienas galėtų jas skaityti 
ir. ką parašys fraucuzas, vo
kietis, italas, galės skaityti 
lietuvis, rusas, lenkas, ang
las, japonietis ir t. t.

Kad Esįierauto bus Įvyk- 
dinta, rodos, jau negalima 
abejoti. Europoj šiądien kiek
vienam didesniam mieste yra 
susitvėrę esperantistų drau
gijos, i kurias įeina įžymiau
si veikėjai ir žinovai visokių 
mokslo šakų, biądien Espe- 
rantiškoj kabioj išeina jau su 
viršum 70 laikraščiu Įvairiose 
pasaulio šalyse,

v
Šiomis dienomis (16 —22 

Rugpjūčio) atsibuvo jau ket
virtas tarptautiškas esperan
tistų susivažiavimas. Pirmas 
buvo 1905 metuose Bonlogue 
sur Mer mieste, antras —1906 
m. Genevoj. trečias 1907 m. 
Cambridge. Anglijoj ir ket
virtas šįmet Drezne.

IV susivažiavimas paro
dė, ant kiek esperantizmas 
smarkiai pradeda bujoti. Su
sivažiavime dalyvavo 30 vieš
patysčių pasiuntiniai, visi 
Saksonijosministeriai ir pats 
karalius. Drezno miestas ant 
platinimo EsĮierantizmo pa
aukavo 3,000 markių. Gra
žiausi miesto rūmai buvo ati
duoti susivažiavimo reika
lams: visi tramvajai ir laivai 
delegatams tarnavo uždyka. 
Sulyg valdžios prisakimu, 
Drezno miest-* pirm laiko iš
mokyta esjieraniiškos kalbos 
24 Įiolicistai ant patarnavimo 
iš viso pasaulio pribuvusiems 
svečiams. Dideli entuzijazmą 
iššaukė ant publikosesįieran- 
tiškoj kalboj teatrališkas per
statymas ..Efigeni in Tauri- 
da”, parašytas garsaus vokie
čių raštininko, Goethe. Apart 
to buvo dar keletas perstaty
mų. kuriuos lošė garsiausi ar
tistai ir dabar ketina važinėti 
po visą Europa.

Nėr abejones, kad laikui 
bėgant įvyks ant žemes viena 
kalba, o išnyks tautystė, iš- 
nyks ir neapykanta tarp žmo
nių. — Nebus nė žydo, nė lie
tuvio, nė airio, nė lenko, nė 
anglo,— bus tik žmonės.

I
drįso stot ant platformos ir 
atkartot savo tas blevizgas iš
tartas 23 d. Birželio.

Gėda tokiam „juristui”, 
kuris bijosi pasirodyt ir ka- 
vojasi, kaipo šikšnosparnis 
nuo dienos šviesos. • »

Tiek-to, nors diskusijų 
ir nebuvo, vieuok drg. Rago- 
čiu- aiškini išguldė visus Ga- 
linaičio žodžius, užmestus ant 
socijalistų, teip aiškiai, kad 
kiekvienas galėjo gerai su
prast. Drg. ’ Bagočiaus kalba 
publikai labai patiko, ką pa
rodė gausus delnu plojimai.

Beto, buvo dar ir teatras 
povąrdu „Daktaro kabine
te”, pastatytas Į>er vietinę 14 
kuopą L. S. S.; aktoriai savo 
roles atliko neblogai ir publi
ka turėjo daug juoko.

Teip ir pasibaigė viršmi- 
uėtas vakaras. Paraginus kal
bėtojui, kad . paaukatų kas 
kiek išgali „Literatūros fon 
dan”, ta|x> surinkta $5 su 
centais.

i

Tegul atkreipia į tai aty- 
dą ir „V. L.” ir ne veidmai
niauja, bet jeigu yra pasi- 
šventusdarbininku reikalams, 
tai tegul ir dirlia darbinin
kams, o ne kapitalistams!

M. G. Paukščiu t ė.

Korespondencijos

Nantyglo, Pa.
Rods apie šitą miestelį 

niekur lietuviškuose laikraš
čiuose nebuvo aprašyta. Man 
čia pribuvus ir šį-tą pa
tyrus apie šio miestelio aplin
kybes stengsiuos šiek tiek su
pažindinti su jomis „Kelei- t v
vio ’ skaitytojus. Sis mieste
lis yra ne visai mažas: apie 
1<> tūkstančių viso gyventojų; 
dirbtuvių nėra, tik minkštų 

Y

anglių kasyklos. Čia lietuvių 
gyvena 30 šeimyuų ir apie 
150 pavienių, taikraščių be
veik niekas neskaito,iškiriaut 
tik kelias y patas. O jau ką 
mųsų lietuviškos moterėlės, 
tai ’atai toli pasilikę n ’o ki
tų miestelių lietuvišku mote
rų. Čia susipratusiam lietu
viui sunku ir „burdas” gauti; 
o jeigu išgirstų dar iš tavo 
lupų, kad kapitalistas prie
šas darbininkų, tai jau 
išgirstumei: bedievis, socija- 
listas, „bezbaznykas’* ir t. t.

Yra čia pašelpiuešv. A n. 
tano draugyste; sąnarių išvi
so turi 32: tautiškai nieko ne
veikia, gal užtai,kad poairišiu 
kunigo sparnu prisiglauda. 
Dabar airiškas kunigas rei
kalauja bažnytinių duoklių 
nuo lietuviškų avelių (nors 
uetautiškos, ale vilna ta patii, 
nuo zeuotų po 810, o nežabo
tų įm) $5. Mat kunigėlis dar 
neturi gražių rūmų, tai lietu
viai darbininkai turi pastaty
ti.

Nen llaven, Cohii.
37 num. „Vienybė*- Lie

tuvninku” aš užtėmy ja u. ne 
tik aš, bet gal ir daugumas tą 
galėjo matyt, ant kirk veid
mainiauja musų laikraščiai. 
Aukščiau* m i ne tasai No ,. V. 
E” buvo papuoštas šlykščiais 
paveikslais su parašais: „For 
President \Viliiam H. Taft”, 
..For vice President James S. 
Slierman”. „Partija, kuri šel
pia darbininkus”. „V. L.”
liepia mums balsuot už repu- 
blikonų partiją, už „šelpėją” 
darbininku, bet nenurodė, 
kur ir kada ji sušelpė kokį 
nors darbininką? ir kuom ji 
sušelpė? Kietoms lazdoms ji 
šelpia darbininkus, kurie pa
reikalauja geresnio kąsnio 
duonos! Republikoną partijos 
prezidentas, ponas Roosevel- 
tas. pašaukia kareivius, idant 
sušelptų streikuojančius dar
bininkus švininėmis kulko
mis. To ,,V. L.’’ šiuoin kartu 
visai nemini, tik sako, kad 
šelpia: turbūt sušelpė repub- 
likonų partija „V. L.’’ už to
ki patarnavimą jai.

Draugai, darbininkai! 
matom kokie mųsų laikraš
čiai ir į ką jie pavirsta už pini
gų. Už pinigus parduoda save 
kapitalistams. Rekomonduoja 
mums dykaduonių partijų at
stovus. Kur gi męs. darbiniu 
ninkai, galim rasti sau užta
rimą? Kur galim rasti teisy
bę?. ...

Kada pradėjo išeidinėt 
laikraštis „Pimyu”, redakto
rium to laikraščio buvo drg. 
Antonov. Phsirodė keliuose 
numeriuose apgarsinimai su 
patarimais, idant, kurie bal
suoja už republikonų partiją, 
balsuotų už kokį ten republi
koną ant sudžios. Pamatę to
kį apgarsinimą, visi pradėjo 
rėkti ant redaktoriaus už par
sidavimą ir veidmainyste, ir 
pati „V. L.”, darbininkų už
tarytoja, nesigailėjo Antono-

Baltimore, Md.
Kaip jau yra žinoma 

suomenei iš korespondencijų, 
tilpusių „Keleivyje”, „Lietu
voj” ir kituose laikraščiuose, 
jogei tūlas „tiesažinystės stu
dentas”. p. A. Galinaitis, lai
kė prelekciją 23 d. Birželio, 
pašvęstą vien tik „kritikavi
mui’’ socijalizmo teorijos, ku
rioje jis [Galinaitis Į išliejo 
visą savo tulžį ant. socijalistų, 
išsvajodamas visokias nesą
mones.

Tečiaus vietiniai socija
listai nė kiek nenusiminė ir 
stengiasi dabar tuos purvus, vui malonių žodelių už tokį 
kuriuos p. Galinaits buvo darbą.
ant jų užmetęs, nuvalyt. Tam biauriaus pasielgė. Na, ir ką 
tikslui 23 d. Rusėjo parengė dabar kaltint? ar redaktorių, 
prakalbas, arba geriau sa-'drg. J. O. Sirvydą? Man Te
kant. viešas diskusijas, ant gjS) kad nei čia visai 
kurių pakvietė už kalbėtoją 
drg. F.

vi-

Dabar-gi pati dar

ne re
daktoriaus kaltė, bet išleisto- 

,J. Bagočių ir manė jaus, kuris dėl kelių dolerių 
užprašyti p. Galina itį, kaipo laikrašti parduodą, laikrašti 
priešą socijalizmo. idant sto- paverčia ne į teisybės skelbė- 
tų Į disputus, vienok apsiri- ją, bet j veidmainių ir išga- 
ko: nes kada pasiuntiniai nu- mų organą. Argi ,,V. L.” ne

, kad tūkstantinės ini-j 
tai jis nios vargdienių darbininkų 

be darbo, duonos kąsnio ir be 
pastogės skursta, o ar šelpia 
nors vieną badu mirštantį re- 
publikonų partija. Gal jau 
visi žino. ką pasakė ponas 
Taft'as, kada jo užklausė, ką 
jis mano daryt su bedarbiais, 
tai jis atsakė: „dievas žino”. 
Mat kaip jam rupi darbinin
kai? Apie juos tegul dievas 
rūpinasi, bile tik jis visko 
priėdęs.

ėjo užkviest p. Galinaitį ant mato, 
viršminėtų diskusijų,

. visiškai atsisakė pribūt. šaky
,dainas, jogei su tokiais mul- 

i kiais, kaip socijalistai. gėda 
man ir stot i disputus; girdi, 
kurie nepažįsta nė A. B. C. 
ir drįsta da vest ginčus su

Į „mokslo” vyru, argi ne juo
kinga?

• Vienok, matyt, kad p. 
Galinaitis pabijojo, tų „mul
kių”, anot jo socijalistų,ypač 

(drg. Bagočiaus, užtat ir ue-

i

Peabody, Mass.
M ųs miestelyj darbai ei- 
nesuvis blogai. Lietuviu 

i, apie
šeimynų;

II
na

! čia yra nemažas būreli
50 pavienių ir 13
tarĮie mus nėra jokio susipra
timo. Laikraščhi ir knygų 
mus lietuviai nenori imti nė 
į rankas; vos-nevos čionai pa- 
reina 3 egz. ,,Keleivio”, 1 eg. 

j „Kovos” ir 1 „V. Lietuvnin
kų”. Ir tų pačių mųsų tautie
čiai nenori skaityti. Žinoma, 
čia lietuviai apsigyvenę dau- 
iš V. g,, kurie myli būti len
kais, o savo tautos brol i ua ne
nori nė pažinti. Bet laikui 
bėgant pradėjo ir mus dasie- 
kti šviesos spinduliai. 10 die
ną Rugsėjo atsibuvo prakal
bos pas J. Naujoką ruime. 
Kalbėjo F. Bagočius. Žmonių 
buvo prisirinkęs pilnas rui
mas ir visi labai ramiai užsi
laikė. Kalba Bagočiaus susi
rinkusiems. matomai, labai 
patiko, ką liudyjo tankus ir 
garsus delnų plojimas. Žmo
nes laike kalbos kartais ver
kė, kartais garsiai juokėsi. 
Drg. F.Bagočius kalbėjo apie 
tautos ir darbininkų reika
lus ir ragino tautiečius pabu- 
stie iš tamsaus susuudimo ir 
nebūtie šašais savo tautos ir 
tėvynės.

A. Cekavičia.

Chicago, III.
Jau nekuria laikas atgal, 

kaip Chicagoj tarp lietuvių 
susitvėrus tam tikra taryba iš- 
liuosavimui revoliucijonie- 
riaus Jono Pureno nuo Rusi
jos caro valdžios nagų. Virš- 
minėtoji taryba susitvėrus iė 
visų kuopų gyvuojančių Chi
cagoj L. S. S. ir kelių pirmei
viškų tautiškų pašelpinių 
draugysčių.

Taryba rengia |>o visas 
miesto dalis protesto mitin
gus, renka parašus imi rezo
liucijomis ir aukas ant vedi
mo bylos.

Ačių tarybos pasidarba
vimui surinkta gerokai para
šų ir aukų. Draugystė „Liuo- 
sybės” ir „Lietuvos Šunų” 
tam tikslui paaukavo iš savo

II



KELEIVIS

kasų po $5. i „Birutės kanklių” dai- j
Gaila labri, kad tarp lie- nonų draugijos dainų prakti- 

tuvių yra daug tokių, kurie kos būna kožną sąvaitę, pėt- 
nesilanko ant mitingų ir nesi- nyčioj nuo 8 iki 10 vakare, 
rašo po rezoliucijomis. svetainėje 166 Broadivay Ext.

Ar ilgai dar lietuviai bus So. Boston, Mass. 
pasinėrę tamsybės bangose?...

Delegatas.

Šis-tas apie žydus.
(Iš žydų Talmudo. >

(Tąsa.)

Lietuviai ir lietuvaitė!— 
Kurie turite šiokį-tokį balsą 
ir uorite prikelti lietuvišką 
dainą, ateikite ir prisidėkite 

„Bi
C'liiiton, Imi.

Iš kitur tegul niekas pas prie daiuorių draugijos 
mus nevažiuoja, nes darbai l*lltČ8 Kankles*’!!! 
eina labai blogai ir minios 
vietinių darbininkų vaikščio- tetas: 
ja be darbo.

Lietuvių čia nemažas bu- 
relis;visi tamsus ir labai skur
džiai gyvena. Jeigu kurie ir 
dirba, tai uždarbį visą pralei
džia ant girtuoklystės. Tuos, 
kurie prie girtuokliavimo ne
prisideda, skaito knygas ir 
laikraščius, vadina bedieviais 
ir „raudonais šulais”. F 
tvėrė čia L. S. S. 104 kuopa,

„Birutės Kanklių” komi-

Pirm. A. Zimonta».
Sek/-. .M. Nececkieut.

IS LIETUVOS.

Kaunas. Gyvoji prekė.
Jauna Gyvenimo nusivilimų 

" neprityrusi lietuvė tarnaitė L 
Susi- 2^ netekus tarnystės, dviem 

- ■* sąvaitėm atgal kreipėsi prie
iinoma, iŠ daugiau auaipratu- kas.žil, kokioe m„Ura tarpi. 
ai, žmonių, kurie pasiėmė uinkaujaui.io8 taruvatėa „ 
sau UŽ tikslą platinti ap^ie-. jieėk„jilne. Ta nuvedė ją prip 
tuną tarp savo brolių. TeHaua ka6.liu k„ki„ į K. gyvosios 
tamsuoliams tas nepatiko. prekė8 pirk|io į-aaai paskuti 
Prasidėjo priešinga agitacija uis prikalWjo L 2 drauge 8U 
ir ketina net panaikinti visa tn„m ikv, 
„cicilikų lizdą’’.

Clintoni» tis.

su-

uis prikalbėjo I. Ž. drauge su 
juom išvažiuoti už miesto, ne
va į kokį vasarnamį. 1. 2. nie
ko blogo nejnzdama sutiko 
ir I. K. išvežė ją į Senapilę. 

Caiubridge, Mass. Ten atvežęs, jisai pardavėją 
čionai darbai* eina ne-1 tjėsiok paleistuvių namau. 1. 

pergerai; žmonių be darbo ^*841 vo niatė, kaip I.
yra į valės, todėl pribūvu j°® pristatymą
siems iš kitur darbo gauti ne* “uo tl> uam’J savininko 15 rb. 
galima. Lietuvių čia yra apie kada 1. Ž. naujojo pono pa- 
keturis šimtus. Du metai at- 8iklau8us(» kokia čia bus jos 
gal vietiniai lietuviai buvo tarnystė, jisai pataręs jai ge- 
atsižymėję ant tautiškos dir- ra* Prni iesiiniegoti, o apie 
vos, bet laikui bėgant visai užsieu,imą, girdi, vėliau pasi- 
apsilpo. Y’ra Čia pašelpinė kalbėsiąs. Netrukus mergai- 
draugystė po vardu Lietuvos apspito vietinės tų uamų
Sūnų po S. L. A čarteriu, veu^°Jos *r paaiškinusios
prie kurios priklauso apie jab^arji esanti ir kas ją 
pusantro šimto narių. Neku- lan^’a- meldimų, nei ver- 
rie draugai buvo užmanę, kad k811’1) nepaisant, savininkas 
neatbūtinai reikia parengti Pa8’8aulcę siuvėją: ir liepęs 
prakalbas, bet didžiuma tam uau.jai į jo Įstaigą įstojusiai, 

drabužius siūti. Apart to išsi
gandusią merginą raminę, jog 
vešęs ją Varšavon, kur ji gy-, 
vęs yt ponia laiminga ir tur
tinga.

Bet I. Ž-ai, dvi dieni pa * 
vargus, pasisekė kaip tai iš 
verpeto išsprukti. Ji nubėgo 
pas vietinius kunigus, kurie; 
ją ir išliuo8avo iš vargo, į ku-1 
rį buvo įpuolusi. Kunigai par-

f

»

ne tik vyriškoje eilėje,žydams, mokantiems 
nusilenkti, visuomet linkėjo. Teip tas pats 
Zygmuntas I. įstatė dėl Lietuvos žydu vy- 
riausijį rabiną, kurio pavadiuimas tiesiai 
nuo jo užgulėjo. Tokiu pirmutiniu vyriau
siu rabiuu buv Mikelis iš Bresto. Tas pats 
Zygmuntas I. daleisdavo žydams dvarus 
įgyti, imti arendou muitų rinkimą ir dal i
nėdavo jiems kitus didei naudingus užsi
ėmimus urėdystėj.

Toks karalių su žydais pasielgimas pa
darė tą, jog žydai išlengvo visą prekybą į 
savo nagus paėmė, o imdami areudon mui
tus didei gyventojams kaip Lietuvos, teip 
ir Lenkijos įkerėjo. Į kožną vežimą į mies
tą važiuojantį žydas kišo savo uosį, jis rė
kavo kožną galvijų stukį ant turgaus atve
stą, jis išmėtinėdavo, rok uodavo sausų žu
vį, jis turėdavo sargybę prie miesto švaisti
klių žiūrėdamas, idant koks javų gorčius 
nepraeitų pro šalį be pa mokėjimo prigulin
čio jam skatiko.

Dėlto nėra ko dyvytiesi, kad žydai teip 
žmonėms įsipyko.-Jie save rokavo ne uz 
prastus žmones, bet paskleidė pasaką, buk 
tai jie visi paeina nuo Jeruzolimos bajorų. 
Tas niekosakis atsimušė ir įstatymuose. 
Įstatymuose Kazimiero Janailiuno, Lietu
vos ir Lenkijos karaliaus, patvirtinančio 
m. 1499 duotus Lenkijos žydams įstatymus 
nuo Boleslavo ir Kazimiero didžiojo, yra 
pridurimas, kuriame sakėsi, jog ne tik žy
das, bet ir žydelka krikštą psiėmę už l>ajo- 
rus tur būti parūkuoti.

Toliaus, nors ir viskas gan greit buvo 
žydų rankose, bet pagal ištatynnis jie bū
davo dar vis rokuojami už atėjūnus ir mie
stuose negalėjo, kaip jiems norėjosi, išsi
plėsti. Tada mislydami apie tą, kaip ir tą 
paskutinę periškadą dėl suėmimo viso ko į 
savo rankas peržengti, m. 1539 išdavė loty
niškai parašytą knygą, paskirtą dėl aug- 
štesnių Lenkijos luomų, kurioje buvo pasa
kyta, jog „Lenkijoje amatninkų lenkų 
kaip ir nėra, prekikų [kupčių] tėra apie 
penkis šimtus, kuomet žydai tame krašte 
tur su viršumi tris tūkstančius prekikų, o 
amatininkų trejopai liek”. Toliaus, jog 

■ „Lenkai mažiaus ta vorų parduoda, negu 
žydai dėlto, jog juos parduoda branginus,o 
teip tur parduoti dėlto, jog daug pinigų 
išleidžia ant savo naminių reikalų, netaiky-

nepritarė ir nubalsavo, kad 
prakalbos nereikalingos. Gai
la, draugai, kad męs tik ant 
tiek tesusipratę. Geistina bū 
tų, kad męs k uotą n kiaušiai 
rengtumem prakalbas, tada 
beabejonės pažintumem pra
kalbų naudą.

Yra čia susitvėrusi 71 
kuopia L. S. S. Ši pastaroji 
daugiausiai darbuojasi. 16 d.
Rugsėjo jį surengė prakalbas, siuntė ją atgal į Kauną, kur 
ant kurių susirinko skaitliu- ji prigulėjo prie vietinės sv. 
gas būrelis lietuvių; salėj uet 2itos tarnaičių draugijos, 
sėdjnių stokavo. B. Vilemas.

Susirinkimą atidarė drg. 
J. Broniš ir, paaiškinęs mierį 
prakalbų, perstatė .pirmą kal
bėtoją draugą L. Grikštą, ku
ris daugiausiai kalbėjo apie 
darbininkų nesusipratimą ir 
kovą už būvį. Toliaus dekle- 
mavo eiles F. Kazokienė ir 
Stasė Vaitkevičiūtė. Po dek- 
lemacijų kalbėjo drg. St. Mi- 
chelsonas. Jis nuo pat gilios 
senovės aiškino žmonijos išsi
vystymą ir perbėgo net iki 
dabartiniam laikui. Toliaus 
kalbėjo F. J. Bagočius. Jis 
daugiausia aiškino apie dar
bininkų šiądieninį skurdų pa
dėjimą ir kaip jo galima iš
vengti. Prakalbos ir deklema- 
cijos publikai labai 
nes nuolat girdėjosi 
delnų plojimai.

Aukų surinkta 
Aukos apverstos ant apmokė
jimo lėšų. Prie kuopos prisi
rašė trys merginos ir vienas 
vyras. Labai malonu, kad jau 
mųsų merginos pradeda susi 
prast i ir kartu su vyrais sto
ja į eiles kovotojų už laisvę.

Našlės Vaikas.

Panedelis (Zarasų pav.) 
Pas mus nutarė ligšiol skirs- 

■ tyties į viensėdžius šie sodžiai: 
Gineičiai, Buividžiai,

patiko, 
gausus

4.90 c.

Pane
munio miestelis, Skapiškio 

i miestelis; Poževiškiai jau an-; 
tri metai kai išsiskirstė ir ne- 

j begali atsidžiaugti ir kitus 
prikalbinėja prie to. Čečiš 
kiai beveik visi stambus ūki
ninkai iršie-tiek susipratę ir 
skaito „V. Ž.’’. Abeliai teipgi 
nutarė skirstyties į viensė
džius ir taip daugybė sodžių 
norėtų skirstyties, tik vieni 
žiuri, kaip seksis pirmuti
niams, o didžiausi s ten keblu
mas, kur yra dauguma beže
mių, o svarbiausia mažažemių. 
Pas juos ir žemės mažai ir pi 

i nigų nėra trioboms persikelti 
ir ganyklų trūksta ir t. t.

O sulig durnos, tai žmo
nės nuo trečiosios nieko ne
laukia, sako: „Ji nieko nepa- 
darisianti, visą viltį reikia ki
tam kame turėti’’.—

Pas mus v s lietus Ii ja, 
ueduoda nė rugių pasėti, 
vasarojaus nuimti.

P. Š—ka.

I
nei

Tlltagalių kaimas (Uk-
, merges pav.) Sis kaimas jau 

So. nuo pernai metų išsiskirstė į 
Bostone dainoriu draugija; viensėdžius. Kiti džiaugiasi, 
„Birutės Kanklės” taria Jiem8 £erai’ yra ir to- 
draugijoms: D. L. K. Vytan ki»L knrie labai verkia, jog 
to, Šv. Kazimiero ir L. U. Jie,n8 balos PaP’»<>la, k>tam 
Kliubui už suteikimą avėtai- kelminas. 
nes dainų praktikoms, nuo-į Muz’kontas.
širdų toms draugijoms ačių. i Iš „V.2.”

AVIŲ! AČIIJ!
Neseniai susitvėrusi

1 I

I 
I

Lietuva dėl prekybos turėjo susineši- Į 
mą su kaimyniškomis viešpatystėmis—Len
kija ir Gudija, kur žydai buvo, tai gali
mas daiktas, jog ta pati prekyba žydus į 
Lietuvą atviliojo, labiausiai, kada m. 1113 
Gudijos kunigaikštis Vladymieras Mono- 
makas juos iš Kijevo išvarė. Žinoma, tik 
tai yra, kad nuo aukščiaus paminėtųjų me- i 
tų, 1171, žydai jau buvo Lietuvoje ir rėdė
si jau jiems pripažintais įstatymais Boles 
Javo ir Kazimieao didžiojo. — Čia vieta 
pripažinti,jog jeigu patįs žydai Lenkiją ro
kavo dėl savęs už antrą Palestiną, tai Lie
tuvoje jų padėjimas buvo dar geresnis.

Teip, kada Boleslavo ir Kazimiero įsta
tymai kalba tiktai apie žydus, nė žodžio 
apie žydelkas nesakydami, įstatymai Vy
tauto duoti žydams Lucke m. 1388 kalba ir 
apie žydelkas, o tai: jeigu žydelka būtų 
krikščionimis primušta, arba kitaip nu
skriausta—tada krikščionis tur būt nu
baustas pagal vietinius įstatymus. Toliaus, 
Lenkijoje nuo Kazimiero didžiojo žydams 
buvo užgiuta, pinigus paskolinant, imti, 
kaipo užstatymą nepajudinamą.)į lobį, že
mę: Vytautas gi tuose pat metuose, t. y. 
1388, Lucke, pavelyjo, kad žydai gal imti 
žemę kaųx> užstatymą, ir jeigu skolininkas 
skolos neužmokėtų, lai žemė tur būti žydui 
atiduota višiškai. s

Nuo laiko suvienijimo Lietuvos su 
Lenkija [m 1386] kada gangreit visi Lietu
vos kunigaikščiai podraug buvo ir Lenkijos 
karaliais: įstatymai išduoti vienoje ir kito- 
toje žemėje, jeigu tiktai nebuvo užtėmyta, 
jog tai vienos Lenkijos, arba vienos Lietu
vos dasiliečia, turėjo galybę abejose vieš
patystėse. Dėlto tai ir tolimesneme pažvil- 
gyje, kas bus apie žydus sakyta, vienoje 
ar kitoje viešpatystėje—dasiliečia abejų.

Metuose 1492 sutiko žydus notikėtina 
nelaimė, sakau uetiketina dėlto, kad jie vi
suomet prieš didžiūnus šio svieto mokėdavo 
nusilenkti ir perdirbti juos į savo globėjus. 
O tai: Gnėzno arcivyskupas, Mikalojus Trą- 
ba, apturėjęs nuo popiežiaus daleidimą, iš
davė nuo savo pusės įstatymus, kuriuos ka
talikai, abejų viešpatysčių,‘tai yra, Lenki- darni savo išdėjimų, kaip tai žydai daro ’, 
jos ir Lietuvos, turėjo pildyti visuose 
kiuose su žydais, idant neprapuldyti 
dūšią.

Arcivyskupo įstatymai yra šie: 
daugi krikščionims rokuojas už grieką»dami žydams prieštarauti tame, jog Lenki- 
valgyti ir gerti drauge su žydais, bovytiesi joj mažai tėra lenkų amatninkų, pasiuntė 
ir trupinėti ant jų svodbų, arba. laike pas vyresnybę popierių, kuriame sakė, jog 
jaunio: pirkti nu jų mėsą, kuri gal būti ap- i „žydai dėlto teip daug darbo tur, kaip pa- 
nuodyta. artintiesi prie tų, kurie ima be tįs gyrėsi, kad bile kaip amatą atlieka, tas 
galo didelius uuomus; karaliai neturi krik--gi ne tik kad naudos kraštui neatneša, bet 
ščionims tokio pasielgimo už piktą rokuo-»dar apmaudą daro.” 
ti’’. Toliaus buvo pasakyta, jog žydai drau- Reda tada tiems žodžiams įsitikėjusi 
ge su krikščionims negal į vieną pirtį eiti, išdavė šį paliepimą, kad tose vietose, kur 
nei turėti tarnų ir tarnaičių krikščioniškų, amatai čekų ir brolininkų yra varomi, žy- 
o labiausiai momų, o jeigu ir turėtų tarnus dai amatais užsiimtų ant aiškaus kuraliaus 
ir tarnaites, tai tiems ir toms yra užgynta paliepimo, ir tai amatais, kurie dėl pačiu 
nakvoti drauge su žydu po vienu stogu: jog žydų reikalų yra reikalingi.

Tei-pat nuo išdavimo tos knygos, nes 
ji užgavo garbę Lenkijos kupčių, tarp ku
rių nekurie pagal patį karalių arti stovėjo,

®4ti- Žydai nuo paminėtos knygos laukė 
savo dėl savę aukso kalnų, bet atsitiko kitoniš

kai. Čekai, kuriems miestuose buvo paves- 
,,Ka- tas amatų atlikimo prižiurę j imas, negalė-

žydus reikia atitolinti nuo pildymo 
visokių urėdų, o labiausiai nuo muito įėmi- 
mo ir t. t.

Are i vysk ūpas, norėdamas prispausti žydai tapo atstumti nuo muito arendavoji- 
įsikerėjusius žydus, išdavė tuos įstatymus, 
paėmęs juos iš vakarinės Europos, kur jie 
buvo pildomi. Bet žydai susigriebė ir patįs 
karaliai mažai težiūrėjo ant tų įstatymų. 
Teip pats Jagaila ir jo sūnūs Kazimieras 
išleisdavo areudon muitus žydams, 
pat darė ir Aleksandras, Kazimiero sūnūs.

Metuose 1521 žydai sunkiaus buvo už- i

------- ■

MOTERIS IK MERGINOS!] Kals. Me. Ačių už suteiki- 
Šinomi jums pranešu. n,4 šinios, bet į laikraštį tal- 

kad siuvu moteriškas dreses.; pinti to neužsimoka, nes tas 
j j neatneš mažiausios naudos; 

tokie žmonės laikraščių nes
kaito ir papeikimo nematys.

G. L i e p a u i u i, Ta- 
unton. Mass. Męs to negalime 
i laikraštį talpinti l>e oficija- 

lliško paliudijimo, nes tai yra

kotus, jakutes ir t. t.: prietam 
dar išsiuvu dajlias kvietkas, 
tei)>, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

Ona Baronaičiutė,

132 Gold st. (trecias iloras) kTiminališkas dalykas ir jei- 
S«>. Boston, Mass. ;gU pasirodytų paskui, kad tai

—■ - neteisybė, męs turėtumėm at-
Nereik Mokintoju. :««k.vu pri<s «a«k u- 
----------------------------------- mista pas uotarijušą paliudy- 

j mą, męs apskelbsime.
A n t. G u 1 b e n u i . 

Kaip geriau vyną daryti, męs 
tamistai negalime pasakyti. 
Rankvedėlio apie darymą vy
no lietuviškoj kalboj nėra.

J. L e v i s’ u i, Baltimore, 
Md. Kaip prisiusite piuigus, 
tai tuomet ir pagarsiusiine.

Iksui, Shenandoali.Pa. 
Klaidinga tamistos nuomonė. 
Daug Amerikoje vartojamų 
dalykų visai nėra praktiškais 
Amerikoj vartojamus Fahren- 
lieito termometras yra labai 
neparankus ir nepraktiškas. 
Celzijaus termometras yra 
praktiškiausias. Amerikos pa
triotai nenori tos garbės sve
timtaučiui pripažinti ir var
tojo savo. Apart to, Ameri
kos visi saikai,mastai ir svar
sčiai yra vieni iš nepraktiš- 
kiausių. Visa Europa (išski
riant Maskoliją) vartoja mei
liškus saikus, kurie labai pa
rankiai duodasi skaitliuoti, 

ruimų, Metriškuose saikuose,mastuo- 
preke 1,800. Kreipkitės pas: 1 ir svarsčiuose prie padau

ginimų arba sutrumpinimų 
galūnės skaiUiuių 

nesibaigia vienutėmis: 1, 3. i> 
ir t. t., kas labai apsunkina 
skaitliavimą. Metriški saikai

GRAMATIKA angliškos kaltam mo
kintis be mokintojo (apdaryta) $1.25

VAIKŲ ĮHIAIGAS arba kaip mukiu 
tis skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.

NAl’.lAS nokialts r*&yii i»-
Mokintojo (ypatingai merginoms, kuriu 
daugelis jau išmoko). 10c

Pinigus siųskite per MoNEY’ oliliElt 
arba pačio markėmis aut šio abrisu;

1*. Mikolainis,
0. Box 62 New York. 

lity.
P.

Nauja ilsia ( ainhi itUeporte 
lietuviška krautuve

PETRO BARTKEVIČIAUS
Užlaikau didelę krautu

vę visokių apatinių drabužiu, 
kaip tai: marškinių, svederių, 
skrybėlių, lietsargiu

Atsilankykit 
719a Main st.

( ambridgeport,

ir t. t. 
nuin.

Mass. 
te

Ant pardavimo.
Parsiduoda plytinis namas

susidedantis iš 10

Alrs. Svhneider,
Bolton st., So. Boston. nekuomet

[st]

PAJ IEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo švogeriui visuomet dalinasi ir daugina- 

Antano Kazlauskio ir Kaži-is* ant 10, ir galo i isados 
. turi ritinėli (0). Pavyzdys: 1 miero. Paeina iš Kauno gub. . , ju. s i metras lygus 10 decimetram:Šiaulių pav„Loukes vai. Apie . . . ,ę decnnetras=10 centimetram: 

keturis metus Amerikoj. Pir į centimetras—10 milimet- 
miaus gyveno Portlande,Me„ ■ ralB Tokiu budu jei reikia 
paskiaus Brockton‘e, Mass. j metrą sutrupinti į decimet- 

Jie patįs, ar kas kitas ži- rus> tai užtenka prie vienutės 
nantis prašom pranešti ant 1 prirašyti ritiuėlį 0 ir bus 
adreso:

Juozas Kasparavičių,
191 Silver st,

So. Boston. Mass. (tl

Pajieškau savo draugo, 
Stanislovo Vaškelio: paeina 
iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav.. Gižų valsčiaus, Rudos 
kaimo. Kas apie jį žino, mel 
dzin pranešti ant šitokio ad
reso:

Mr. L. Žvingilas. 
P. O Box 555, Clinton, Ind.

jau 10 decimetrų; jei tuos rei
kia sutrupinti į centimetrus, 
užtenka prirašyti dar ritinėlį 
ir bus jau 100 centimetrų, 
norint tuos sutrupinti į mili
metrus, reikia vėl prirašyti ri
tinėlį ir bus 1.000 milimetrų. 
Metrą susmulkinant priside
da lotyniški žodžiai: iZeci-met- 
ras, ceali-metras ir mili-met
ras Prie padidinimo metro 
rasoti graikiški žodžiai: <Zek«- 
-metras, /zc/To-metras ir kilo- 
- metrą s. l)eci- ir dėka- reiš
kia 10: ceuti- ir hekta- reiškia 
i00. o mili- ir kilo- reiškia

| - 1,000MitcheU. Nangatuvk, 
Užsimokėta už laikraš 

22 rugsėjo 1909 m.

mo ir nuo kitų dnosuingų vietų ponystėje. 
Ta nelaiminga knyga tą padarė, kad 

kaip turtingiems, teip neturtėliams žydams 
pradėjo eiti bloginus. Bet tas neilgai tru
ko, nes tuose pat miestuose karčema atida 

Teip rė jiems laimės duris. Čia tie sau šimterio
pai tą sugrąžino, ką kitur pražudė.

Tas-gi ši te i p atsitiko: 
gauti, o tai dėl priežasčių šio atsitikimo.; ' isoje Lietuvoje ir l>*nkij<»je virti alų
Gyventojai miesto Lavavo tuose metuose U r oiidų dėl sa\ęs buvo koznam daleista bet 
nusiuntė pas gyventojus miesto Poznanės L parduoti tuos gėrimus galėjo tiktai tas. ant 
raštą, kviesdami, idant drauge su jais anie į ke,,° žem^s stovėjo stuba, gėralus isjiardnu
pultų prie karaliaus ir išrūdytų anam.^kiek arba vėl galėjo tą tas daryti, kurs
tai apmaudo abiem tiem miestam -žydai da- nu” triolx>s valdytojo daleidimą turėjo.

Po miestus buvo užtektinai vokiečių; 
tus ir prekybą.Karalius tada Zygmunitas I j>^ms kaip alus teip ir midus išrodė persil- 

ni esant: jau dvyliktame amžiuje jie iš ru
gių pradėjo varyti stiprų gėralą, „degina
mu vynu’’ vadinamą, kurs niekas kitas ne
buvo, kaip arielka (leukiškai gorzalka), iš 
to paeina žodis d egt i nė.

Miestai įsikurdami įgyjo sau vokiškus 
įstatymus, magdebutineis vadinamus, pagal 
kuriuos netik kad pačiuose miestuose, bet 
ir jų apygardose, niekas kitas negalėdavo 
netik kad arielkos ir kitų gėralų varyti, 
kaip tiktai vieni miesčionei.

Labiausiai miestas Gdanskas, iš ariel-

ro, periskadydami atsakančiai vesti ama-

I

z. v i r i > i i u i i s p a s t o- 
gės. \Vaterbnry, Conn. Ta- 

, mistosstraipnio netalpin.'ime, 
nes viena p»-nl<zas. antra — 

Į.. ..ųs neikveps mųsų visuomenei 
proto, tik daugelį suerzins ir 
pagimdys vaidus, kuriu męs 
būtinai turim vengti.

C i c i 1 i k n i, Rmnford

Svarbi naujiena!
Jei nori tureli puikų auksinį laikrodė- 

• i. vertes 20—25 dol., gvarantuotą ant 
Alni ir tint visada. tai atėjęs pas mane 
/ausi tokį ant išmokėjimo, mokėdamas 
kas menuo 2 dol.. arba prisiuntęs 2 dol. 
galite gaut ant pasižiurcjimo. Jeigu vie
nas nepasidabos, tad prisiųsim kitą ir 
siųsim teip ilgai iki kolei jums patiks. 
Kartu su kožnu dziegoreliu prisiųsim ir 
jo numerį ir ta numerį turėsit išmokėt. 
Teipgi jei turi ukvatągali užsirašyti prie 
išlaimejimo laik.odelių. Tada mokėsi 
kas Į>edė po 1 dol. ir išiaimejęs gausi už 
2u dol. laikrodėlį. Adresas:

STASYS STAŠKEVKTl’S
112 E. Centre St. SHEXAN1M>AH, PA.

prašymą abiejų miestų ant sueimės |>a siun
tė. Sueime Krokavoje sukakusi ne tik .kad 
su karaliumi prikalbinėjo žydus, idant attie
stuose prekiotu tiktai nutartu ta vorą,, liet 
dar priminė jiems ir senovės įstatymus , o 
tai, jog jiem yra uždrausta po sodžius pre- 
kioti: jog jeigu jiems būtų prirodyta, kad 
yra pirkę vogtą daiktą, o jie negalėtų palo
dyti ypatos, nuo kurios daiktą buvo pirfcę^ 
tada ne tik kad daiktas nuo jų bus atimtai 
bet ir patys, kaipo vagis, ant kartuvių 
gaus galą. Sueimė pridūrė teip pat, jog pa
gal sinodų įstatymus žydai tur dėvėti aky- ikos varymo garsus, vedę ginčą su bajorais, 
rimas neg'krikščionys drapanas ir tai vi- į ap i gardo j e to miesto gyvenančiais. Kara- 
suomet. išimant tiktai laiką, kada "kelio-, Rus Zygmuntas L, tą ginčą perkratinėda- 
nėje yra. Ant galo buvo pridurta, kad ar- mae, šiaip nutarė: „Bajorai netiktai kad 
kliais mainykavimas jiems yraušgin.las po ! gal dėl savo reikalų daryii visokius gėralus, 
mirties grėsmė. ’ bet jeigu nekuriu iš tų gėralų turėtų per-

Vienok neatsitiurint ant to, jog kava-į daug, ta.i gal juos siųsti į savo karčiamas 
liūs Zygmuntas I. išklausė prašymo "Levą-1dėl pardavimo, 
viečiu, teip pat ir visi Jagailos pa tekėjai, (Toliaus bus.)

1



Užlaiko puikiausius sūrymus, alus. «liu. 
visada švieži, vynai ir visokį likienai 
ko>r<-i ausi. Gervinus dėl veselijų. krik 
šiy ,ų ar šeip balių siunčiam į namus.

I LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

KNYGOS UZ PUSE PREKES:
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertes S10.
Kas prisius $10. tas aplaikys 
vertės >25.
Knygų galima gauti li^okio- Įtalpos ir 
pasiskirti iš bite kukio katalogu Husu 
Katalogą aplaiky- kuzuas kas pri-iu-. 
aava sdi i»>u ir uz 5 <- markę

Adresuok it teip;

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
t kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys. 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai IS Turkijo., genaus:.

Lazauckas, Judeika ir Co
3og Brvad.ay ir 259 1». Si.. 

Šou lt; Botttuu, M»l«
3

V. J. ku<iai*auuka<*.
107 E. 8 th St. New York, N. Y.
*

TEISINGIAUSIA IR geriausia

Aptieka
rpttiS su diti/iausia 
ii ar iš Lietuvos ai- 
komški. G vd uoliu 
jkios lik pasaulėj 
visados raudasi Lie-

h. šlbl.u SK vs.

Sutaisome Rec 
aivda. nežiūru 
vežti ar Amen 
gante gauti, k 
vartoja teipgi 
tuvis aptiekoriu

San i įlinkas
Edvardas Daly 

2W Broadway kampas i»<>r- 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikaiauti ir :-*-r aiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusim

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks- • 

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

( ASSILL O STUDIJA,
376 Br<>adwiiy,

So. BOSTON, Mass

i

TEMYK1TE!
Puikiausia moteriškų skryIže

lių sąkrova.
Pranešu isc-u* savo serenm Lietiseni ir 
LjetuvaiTėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų vasariniu sKrybr-lių. 
Išsirinkti įjfaii pairai savo nota.
; <. .

senas kuopciki:xusiai už prieii.auiiausia 
prekę Todėl meldžiu seserų kreipi iv si 
pm nane Pa -

Su K uodone
Miss. S Gaiewsky

255 Broadway So Boston ^ass

— (įrtiansis Galiūnas — 
Klausk apie 1 roti! Kortiasėnski, 
nes gausi geriausią irėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir baliiį už pi

giausia preke.o r 4,
115&117 Dorchester avė. and 

1 &d ‘ Division st. So. Boston 
Teiephūne 21008 So. Boston

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

Jisai daro gražiausius pa
pu veikslus uz žentą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
(’assili. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisoin, 
tarjie kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fot<tgrafuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mu departamentas talpina 
šimtus y vairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt ►au patiu-♦ 
kalniausius.

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

Cassills Portrait Studio

376 Broadvvay,
So. Boston. M ass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė Turiri:.- 
visokiu audimų ir 
suknios. Dirbame ■ 
puikiausius siutbs ir ' 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt ruus naujos d:r 
btuves. o jeigu nori 
turėt gražią drapaon 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z
222 Broatltvav

Z. Budreckis.
Bt I>KE< KIS

So Boston.

GERIAUSI AKUŠERKA 

F. Yuszkauskiene 
Pabaigiau kursą Momans Medical

* ollege Baltiniore M. D. • 
Pasekmingai ai lieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gvdoles. 
ofisas randasi: 30 W. Broadway 
2<>4 E st., kampas Boven st.

So Boslon. Mass.
teip k:ui ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

Ii-

ir

ne
\ iety

LITI V IŠKAS DAKTARAS

G. B. Wernick

i

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius. varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tų tų daktarų nesunianituą ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis arabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Medical Institutą j l)r. R. Mielke, kame pase'kniingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERĄ ir \ A1KIC, kožuas 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydima ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu badu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai neturi laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido.

At^Lvm^ Ipncrv^- ^collins \kw york medųal institltas
1 LUUlvy 1 ličio lvllg\do. užlaikomas gyriaiisių «ii|ri<»utatų daktarų s|Ms-ųuiistu; vi-uslisruapra- 

žymus m atyda ištiria specijališkai, nuo Mienkiau.iu iki startoiausio liirus apsireiškimu bei jus pamalu, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikjius vaistus i gj(hutui li^us ir silraiy bių; urs šilas Institutas užlaiko Uidžiausią 
l.aburatariją vaikiu iš viso svieto šalin, tarp kul iu daugelis yra pačiu daktaru išrasta, kuriu niekur kitur negalima 
gauti. Vitai išgvdvuie ligą nė joks daktaras nė kitas iustitutaj Legali lygintis, per ka mokslinčiai ir paimtino tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žvdinčio S'><ino da glauda moja 3rrg»nčius sveikata, tai aiškiai matyt :š daugybė* 

padėka vonių, kurios ateina ka diena, p .duoJatne či n kri as.

Ki

yA:
e

legyayti nuo: moteriškos ligos 
kankynių ir oKrepnavimų

6k Al dėjimo šonuose, sąnari xo 
to ir neuralgijos ligo». Ja 
Dnniatiakai sveika ir v leeal pa 
deka»o]M3avu patelksią ataių 
•dama.

Mm- FRANCIŠKA 
ŠKLENARIEN&, 

(moterie Jono)
Hoate No2,B. 65, Cereaco, Neb

Al’GSTAl GUMUOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkau Jh už išardymą t*i jau mano prtdteryatė taipgi -n-ik-Ji 

padėkavonę už isg\dyxaa L'oe, kurią nu*) manę* ktup eiu*inMi.tį kmiiuą a 
ksaė, pėr -a! > 1-ę aagbU) iuokbIo ir aulais*tų vaiatų, kt*riuoa.AU&.'i pr.
•iuntė ir pag-.l pamokinimus suvartojau. Pr.ei tai netikėjau, kad per »av. 
išdykumu e*u&rdy tų sveikatą ijalėč au dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dūlei, 
nusilpnėjimą teipat vėliau ir mano inkstai buvoaavvtę, draugo ir viaw> 
durtais organika'. * buvo suirzę ir tik kaip lapas rudenije savyu*^ laukiau 
kada nukristi Be: kad išskaičiau laikraštije apie .1 ųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistui, tad atsišaukta ir atsiuntė man v iatua, kuriuo* buv&rtoja 
pagal pamvkiniiuus, aakau kaip kainą uuuasė, teip nuo man<» Ii rą, likans 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoja už aaažinišką ir gabų išgydymą. I>al»^r 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir e'-eikas, o tai visiems br< ham? 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie J ųs gydytis laike nelaimės ligos

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą, 
jonas sm:bnšviežia,

1625 Front st., Philadeli hia Pa

Si f
y -

T (
»rg*8 per dn metu, skaudai* 
ou\t ėnų. krutinėję dieglių, 

• t>» e ų nesveikumu, avalgl- 
tnuirei'&udėjhuo galvos, žva
li .niuo au«ie*» ir a bei no nuail- 

nėjuuo ant aveikatot* Į 13 
dienų pilnai išgydytas, su pa- 
•■.ė a'ooe ir paveikei^ pri- 
'i; uiė p a taip m t j laikraštį.

JOHN PAULI' I\ 
.-'ayette Co , Onent, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesentiii.k, nt-alideliok. bt! atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 
k'^ulio, kataro, planetų nearei k ni,a>, (Insulto, traibjut ir »unkati» krėpa rimo, k’pentį 

ir inkztiį ikid/ufyš- ligos, d>*/*p«tį<ul- orr,rm< ■>■■■, eobtrio hy>m, užk-etėjlmo ir skatulėjiiHO rldu- 
'ritį, io-nuoxe, tuityinuose ir po kratine. Gaire* d. aitdėp >n<>, užima cr *p< gimo au^y*?; kraujo 
netystumo, iibėnmo spuogais, purdgalvėiKs »r me2U‘*. St uralgt/<>.., ucara*t^ni}>>*, rrumatizmo, 
skaudėj lino po visa kana, kaulą sąnarių ir nuo *utininio, geltligės. ė\ uo alsino nusilpnėjimo 
Uoga sapnu ir jaunystės Išdykumo—sugroiruiio sreikato*. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligų.—kokio jos cardo ar skyriaus neįeitų.— Z1u*le* ligos, nemieyojuni>, sunkumo ir skausriio 
kojose, rankose ir kitų Tįsoki tį Uau r y ra kaip ir moterų; skausmingų, loreguhariškų antdrapa- 

liių ir baltųjų, ariu kurios tik lajos eargtnimut žmonių uži>m>ia.

>^rrAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES*<V<. 
Į VISĄ AMERIKĄ, CASADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMU. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE. JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS. TIK ATSIŠAUK IT, adresuojant: 

The Collins New York Medical Institute <lnc> 
140 W. 34 stų (arti Broadway) New York.
Ofiso valandos: iš ryto šuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

ir inkštų (kldneyš ligos, d't*į>tpšij(*.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
D.tižiausias nupiginitnas So. Bos- ■ 

tone.
.Moteriškos skrybėlės, jakntės. kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

I. SAC0WITZ,
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

i

TEl. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

ir

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit ci£arus ir sigarėtusnaujo 

išdirbinio
Parį ra u k ė m puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių! kokių dar ne ne 
buio i’cigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st 

So. Boston, Mas-

1

DOVANAI
VISIEMS

A/ i

Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
Puikiausių armonikų, sknpkų. klernelų. tnubų. koncertinų ir 
daugila- kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių. 
lenciūgų, visokių žiedų, lakelų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų. visokio skynaus mašinukių dėl drukavojimu grvinatų pui- 
kių bntvų albumų portretams, revolverių, kudyklių (strielbų). 
kišeninių lempukių, guminių litarų. adresams pečėčių. gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokiu 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo g romam 

- --------- 4—su koncertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 

marsę ir teisingą adresą, ©apturės didelį N.i naują K AT ILOGLDOVANLI 
su 315 aiškių pavu.kslų ir 10U) visokių naudingų daiktų. Ai gotuoju, kad mano 
tavoras pirmos khasos, o prekes pnjesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i x įsus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur'

Reikalaujant katalogo painu,-k.t vardą laikraščio, katrame matot ap-aršininr.
K. VILKEVICH. 112 Grartd st.» Brooklyn, n’ Y.

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis 
už ll.oo, 1000 už $(i.oo.

50,000jsDYKAIpX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

y-?.
?

i

lt Ina Vįuiią

"'ę.člk *“"*

‘gSs.-- 4)
RODĄ DYKAI. UrėdLkos valandos nuo 9 iki 5; nedėliotais nuo 9 iki 13

D R. JOS. LISTER C
L. A. — <>. 22—Stli Avė., kauti) 500J. < ’hitago, Į||.

Mėliina antspauda garantuoja cigarus.
isso.

Išsūed by AuinorSy oi Uie Cližr MaKerv lnternjUonžl 'u~Jn’<7, 

iŠlSjK — ---v—*
išlliš Cntlfir? IMU»0wr,Me»ne<i .ntuabo.

,ZV ». - JK

Union-made Čigars.
į «iewixt*6o»MMKU-iėinMiiomL’ MKr^nOlkaO^MSTBlU^ kTĮuK.IAMUMUl P,u 
iį ttebe to >tl VnjKcr-. c* wodč_t Ali uėtoo LoSet te to

Prtsick nt,._____ 9 CM / UafA^rirg

M
-J. «

STaMP

Rūkydamas ei-arus dirbtus tikrai sandari k u bodu busi visuomet svei
kas ir linksmas. Jei nori tokius cisrarus rūkyt, pirkdamas i^.uomet žiūrėk 
kriti ari! dt-žui^s butu {Relinas ženklas.

i.ERlAI Sk l Žh.KiA OEI. 1 I I I \ 1 p\s

M A (’AN’NON.
.Mes už aikom geriausius gėrimus Uuiįh, tai; arielka vyną.vi-niovka. :<.ai; 

moką, kiliminei alų ir kitokiusuaminius ir imj.oriuotus. Turini.-puisiauviu 
< >cani iš Turkijos, l.erin.us prisiaiom ant vestuvių, kukžtynų ir siunč atn • 
aplinkinius miestus Nepamirškit mūs nurišo:

M. A. LANNGN 43-45 Emlicolt 25-27 t ross street. I’.on. Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidarytas nuo S vai. ry 
11 valandai vakare.

Jurgis Barta sius
258 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

GERIAUSIAS
l)r. S. Andrzejewski

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

Nno 9 iki. 12 ir nuo 2 iki s po piel

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Bliaus Vyno, Likierin ir 
Citra hi.

Shaivmut avė.

Boston. Ma-tf
Paiuaiimas šeimynom musu

. SPKC1AL.IŠKIMAS.

366 Second So. Boston. Mass

Rnsiška-Lenliiška>Lietu- 
viška

_A ZPTI jBZK2_žk.

Bronszteino

Mano dirbtuve yra Įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra- 

’fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir t: 
Esant reikalui einu į namus fotografuo- 

■ ii. teipgi nedėldieniais fotografuoju.
Pasilieku gero velijančiu

TEISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausiu gv 
duoliu nuo visokiu ligų, teip»i ir 
teisingiausius paturimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

M. V Stankevičius.

I

I

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

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

So. Boston, Mass.
Tet.f.phone 21<>27 So. Boston. Mass

I

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
« Barmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
uau pas.-kmingia- 
usiai. Ateikit tie
sink pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aplieką: 
mano durvs bal
tas arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir •> ikf 
8 vakare. Telephone 1967- Ric ai mond

Daktarai, kurie turi neiszgydomus ligonius, tegul su 
kreipės prie musu, o mes suteiksime patarimą jiems

savo pacijantais
Męs nereikalaujam jokio 

užmokesčio už a [ 'laukimą 
musu įstaigos. Męs užkvie- 
čiain visus savo pacijentus 
ir žingeidžius apsilankyti ir 
pamatyti didziausį daktarą 
visame pasaulyje. Jis ką tik 
pagrįžo iš Europos aplan
kęs didesnius ligonbučius 
Italijoj, Eraucuzijoj, Vie
noj Voketijoj ir Maskolijoi. 
Dabar jis yra pas mus

Boston Clinic, 175 Tremont st.
Iškirpk šitą kuponą, jie ta- 
vęsykį apžiūrės ir patarimą 
anksti iš ryto, pakol žmo- 

Profesorį Backerį ga
lite pamatyti nuovai. kasryt ir nuo 5—Svakare. 
Jie yra didžiausias žinovas moteriškų ir vyriškų, 
kronišku ir nervišku ligų, o su pagelba naujausių 
aparatų jis gal matyti žmogų kiaurai ir teisingai 
pažinti ligas. Apait to jis turi su savim atsivežęs 
dvi svarbias mašinas ištarimui kraujo, raumenų ir 
nervu. Nepraleiskit progos, šitas profesorius pas 
mus bus tiktai 4 menesius, paskui jis vėl griž į 
Europą Jeigu kiti daktarai tau nepagelbėjo, ne
nustok vilt» s ir ateik pas šitą » uropišką profesorį. 
Tūkstančiai likos jo išgydyta po visą pasaulį, o 
dabar jis yra Bostone ir gali kiekvieną iš jūsų 
teipgi greitai ir lengvai išgydyti.

duos uz dyką, 
nių dar nedaug prisirinkę.

Dabar atsidarė tam tikras skyaius dėl 
akių, an8ij, gerklės ir uoses ligų. Neikite pas 
nepažįstantį savo darbo ir netoli nuo mijsų gydo 
akys, bet ateikite pas mumis, kur rasite specija- 
listus |*ažistančius savo darbą. Prie to męs gy
dom džiovą, silpnumą, slogą, kurtumą ir visokias 
ligas vyrų ir moterų.

Tegul iniisiĮ pacijantai apie mus kalba.
IŠGYDYTA NUO PARALYŽIAUS.

Joseph E. Spencer. 5 uexington pi. Boston, 
Mass. ,, Aš noriu padėkavot jums daktarai už 
išgydymą mano žmonos nuo paralyžiaus. Ji gali 
dabar dirbti ir vaikščioti, tarytum nieko jai blo
go nėr buvę. Aš jums dėkavoju ir praša šitą laiš
ką apgarsinti, kad visas pasaulis žinotų, kad jus 
išgydite mano pačią”.

IŠGYDYTAS NUO REUMATIZMO.
Sam Hamburg, 111 Pleasentst., Boston, Mass. 

„Aš siunčiu širdingą ačiū Boston Clinic dakta
rams už išgydymą manęs nuo reumatizmo ir aš 
rodiju juos kiekvienam, jie pildo savo prižadėji
mus. Jie išgydė manę greitai ir už labai mažus 
pinigus ir aš prašyčiau šitą laišką atspausdinti 
laikraštyje, idant visi žinotų, kad jie mane išgydė 
Aš kankinaus per 18 metų, o jie išgydė.

IŠGYDYTA NEREGYSTE.

Joseph Sylvia, 4 Blimes st., Tounton, Mass. 
,,Kada aš pirmą sykį pas jaos atėjau, aš buvau 
visai aklas; motina tutėjo manę lydėti. Jūsų gy

dymas išgelbėjo man akis. Dabar aš galiu skaity
ti smulkiausi raštą-be akiniu. Manė motina, aš 
pats ir visa musų šeimyna dėkavoja jums ir tegul 
didysis Dievas jums už tai užmoka. Aš ’>oriu,kad 
jus atspazdintumet šį laišką, o jei kas netiki, lai 
parašo pas manę. Aš buvau neregys, dabar ma
tau. Tikiuos, kad tamistos apgarsinsite šitą lai
šką ir sisas pasaulis žinos apie jūsų didelius dar
bus. Jumis guodojantis.

KŪDIKIS NEGALĖJO VAIKŠČIOTI.

Manuel Louza, 2338 S. Vlain st., Fall River, 
Mass. ,, Boston Clinic’o daktarai sugydė mano 
kūdikį. Jis dabar vaikščioja, geros sveikatos, uz 
ką męs ištariam tieindideleni daktarams širdin
gą ačiū.

PUOLANČIA LIGA (epilepsija) IŠGYDYTA.

John C. Cordoza, 144 Holden st., Fall River, 
Mass. ,,Turim ištarti ačiū Boston Clinic’o dakta
ram už išgydymą manę nuo puolančios ligos. Aš 
Aš puldavau kiekvieną dieną ir negalėjau la kyti 
darbą. Bet dabar esu sveikas ir dirbu ir dekavo- 
ju jums už pasekmingą gydymą. Jus išgyd-t ka 
da visi daktarai Lizbonoj, Azoros'e ir Fall Rivere 
negalėjo išgydyti ir aš kankinausi per 8 metus. 
Aš ant visados pasilieku jums prielankus ir dirb
siu dėl jus ką tik galėsiu.

Fall River *fi<e: 37 IVIain St.
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.

Lovvell office: 158 Marrimack St
Ofmas ktidaras ka diena iiuu 9 r\ to iki 8 vakar.

t ’ 

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Vedelioms nuo K* iki 12 po pietų


