
“KELEIVIS”
PARiK^IAVSIAS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS, leidžiamas

J. G. GEGUŽIO IK DRAUG.
BOSTON, MASS.

KAINA METAMS:
Amerikoje.....................................................$1.50
Kitose šalise (užrubežiuose)................... 1.75

PUSEI METŲ:
Amerikoje....................................................75 c.

Kitose šalise................................................91.00
Kreipiantis su kokiais nors reikalais į 

“KELEIVIO” redakciją arba užsimokant 
už laikraštį, visados reikia teip adresuoti:

“KELEIVIS”
28 Broadway, S. BOSTON, MASS.

%

“KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLY

------published by-------

J. O. OKOIŽIS & CO.
every Thursday in BOSTON, MASS.

Represents over 4.000 Lithuanians in the 
city of Boston, 50 000 in New England 

and about 400,000 in United Statės.

The best Advertising Medium. Execu-ef 
all kinds of Job and Book Printisg.

Translanting and Printing in all Mu 
dern Languages.

Ali Communications should be address^d:

“KELEIVIS”
2S Broadvvay, S. BOSTON, MASS.

No. 12 Boston, Mass., 24 Kovo |March| 1910 m.
..Entfkkd abSbcokd-Clarfmattkr” Februart 23, 1905, at tbb Post Offtcr at Boston. Mass.. ūndkb -reAct of Congrebb of March 3, 1879.”

Metas VI

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
linkim visiems gerbiamiems 
„Keleivio” skaitytojams.

„Keleivivio“ leidėjai.

VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.

Čircvnikv darbeliai.
Vėl areštuota už kišius 

Kieve 12 augštesniŲ inten
dantu, Kremenčuge net 18. 
Tif lise patraukta teisman šni
pę viršininkas Mačinskis ir 2 
nuovadu prižiūrėtojai už pa
dėjimą bombos pas turtingo 
gyventojo namus, kad pas
kui gaišty prie jo kibti ir pa
sipelnyti. Kišiniove nuteista 
4 met. katorgos, buvusia pri- 
stavo pagelbeninkas Zjlber- 
gis ir 4 metams tvirtovės pri- 
stovas Makedovas už slėpi
mą prasikaltimu, už keršiji
mus, pinigu lupimus ir tt.
Ir vėl atidengta vagystė.
Iš Liepojaus laikraščiai 

praneša, kad uoste surasta 
daugybę plytų, kurios buvo 
užkastos po žeme dirbant uo
stą. įvair iose vietose da esą 
užkasta daugybė įvairios 
trioboms statyti medžiagos.

Persekioja žydus.
Igaunijos gubernatorius į- 

nyko jieškoti žydę, kurie ap
sigyvenę ne teisiškai (be pas- 
portu). Susekta daug prasi
kaltimŲ iš pus s policijos. Už 
tad keletas policijos tamŲ ta
po nubausta.

Naujas būdas maskolinimo.
Belaukiant 200 šimtŲ mė

ty sukaktuviŲ prijungimo 
Baltijos krašto prie Rusijos, 
karės valdyboj yra nutarta 
pakelti patriotizmą kariume- 
nėje. Po visas įgulas ir tvir
toves kareiviams skaitomos 
lekcijos apie Petro didžijo ko
vas su žuvedais (šved.) Teip- 
pat augština ir Aleksandro I 
kariavimus prieš Napoleoną. 
Šitos paskaitos kareiviams 
labai patinkančios.—Supran
tama, tas daroma su tikslu 
kad kariu menė butŲ žiaures
nė prieš kitokiŲ tautŲ žmo
nes ir kad iškilus kokiems 
nors nesusipratimams, drą
siau šautŲ į žmogŲ. — Toks 
tautiškumas ištiesy gal pa
tiks irmŲSŲ „švariemsiems 
slogiams“, kurie panašiai 
mėgina pakelti tautą ant 
„aukščiausio“ intelektuališ- 
ko išsivystymo.

Pavojus kalėjime.
Rygos kalėjimuose dabar 

serga išberiamąja šiltinė apie 
40 kaliniŲ. Šiomis dienomis 
buvo tardin^jama, kaip su
stabdyti tą ligą kalėjimuose. 
Mat caro valdžia pabūgo, kad 
kaliniai neišmirtŲ. Susekta, 
kad toji pavojinga liga atga
benta iš miesto. Todėl nu
tarta neleisti atnešti kali
niams iš miesto jokiŲ valgiŲ, 
nė drabužiu. Mat valdžia ma
no kad nevalgęs žmogus nie
kados nesirgs.
Pavogė 100 tūkstančiu rub.

Apsivogė Peterburgo mies
to lombardo direktorius Mar-

tinsonas. Jis pasisavinęs vir
šuje minėtą sumą viešu pini
gu-

Kaltininkas suimtas.
Nuplėšimas vagone.

Kovo 3 d. tarpe Sartanas 
ir Mariampolio įpuolė į pirmą 
kliasą traukinio ginkluoti vy
rai. Išplėšė iš trijų keleiviu 
6,000 rub. ir prabėgo.

Baisus plėšikas.
Iš Šloko praneša: aną die

ną pavakare įsiprašė į gele
žinkelio sargo budelę varg
dienis. Budelėje tebuvo tik 
sargo žmona su duktere. Sve
čias tada atsidengė veidą (ne
są buvo su kauke/ir pareika
lavo atiduoti jam 60 rub.,ku
riuos tą dieną sargienė buvo 
gavusi už parduotą karvę. 
Sargienė įleido plėšiką į po
žemį, kame buvo pinigai, | 
drauge su mergaite; bet kaip 
tik juodu įlipo požemin ji 
užleido ir užrakino duris. 
Plėšikas perpykęs, kad nega- į 
Ii išeiti, nupiove mergaitės■ 
ausis,nosį ir liežuvį. Tuo tar
pu atbėgo traukinys, ir sar
gienė jį sustabdė raudona vė
liava. Traukinio žandaras su 
pagelba kitę suėmė tą baisų
jį plėšiką.

Nužudė.
Netoli Armaviro galvažu

džiai nužudė senatikį šventi
ką ir išvažiavo arkklius su 
vežimu.

Maras.
Astrakanėsgubernijoje vie

toje vardu Bodai, maras vis 
eina didyn. Vasario 13 d. ten 
apsirgo 9 ypatos. Maras pa
sirodė ir kitoje veitoje, vardu 
Kano stovykla.

Ir kunigai vagia.
Susekė, kad stačiatikiu 

konsistorija Charkovo gub. 
pardavė cerkvės žemės plotą 
su akmens anglimis už 60,000 
rub., kuomet ta žemė yra 
verta per milijoną. Mat, pir- 
kikas pakišęs šventikams po 
keletą tūkstančiu rubliu, tai 
jie padarę tą gešeftą. Pirki- 
ką dabar suėmė ir šventikus 
iškrėtė. Prie ju rado paslėp
ta daug pinigu.
Katastrofa kinemotografe.

Ryga. — Šventadienyj, va
sario 21 d. apie 7 vai. vakare 
kinemotografe,, N ordpol ‘ ‘bu
vo pilnas teatras žiūrėtojų. 
Staiga pasirodė šviesa, du-

ŽINIDS1S VISUR. rį, Meiningeną ir Hausmaną.
Oldenbergas yra labai di

delis valdžios šalininkas ir 
karštai ginė jos reikalus, o 
tris minėti atstovai išto šidy- 
jo. Tas baisiai ižeidė Olden- 
bergą ir jis nutarė su jais 
muštis. Matyt, smarkus vy
ras!

Persijos padėjimas.
Konstitucijinė Persijos val

džia dabar randasi labai sun
kiam padėjime.. Čia reikia 
likviduoti turtus, kurie da 
paliko po ilgai betvarkei čie- 
lybėj ir reikia žiūrėti, kad 
nebutŲ vėl kokio nesusipra
timo ir neįsimaišytŲ kitos ša
lys. Paskutiniuoju laiku bu
vo vienas gana įdomus atsi
tikimas. Nuo revoliucijos lai
ko da siautė kokis tai Rokin 
Chanas, plėšiku vadas ir bu
vusio šacho šalininkas Savo 
laiku jis buvo apgulęs Tabri- 
zą užpuldinėdavo ant pačtu, 
plėšdavo pakeleivius—žodžiu, 
šeimininkavo, kur tik buvo 
galima. Buvo tai priežastis 
išsiuntimo rusu kariumenės į 
Persiją. Nors Rusija sakė, 
jog siunčia kariumenę perse
kioti gaują plėšikę, bet kada 

minėtas Rokin

IS AMERIKOS.
Peštynės parlamente.

Budapeštas, Vengrija. — 
Kovo 21 d. Vengrijos parla
mente iškilo karštos peštynės, 
laike kuriu sunkiai tapo su-

! žeisti ministeriu pirmininkas 
ir žemdirbystės ministeris. 
Teipgi apdaužyta ir supiau- 
styta daugelį parlamento na
riu. Riaušės kilo iš karštos 
prakalbos. Metvtasi knygo
mis, juodilnyčiomis ir kitais 
daiktais, kokie tik pakliuvo 
po ranka. Policija per didelį 
vargą įvykdė tvarką.

Grasina „žavėtojos” 
teismui.

Venecija. Italija. — Slapto
ji Rusijos nihilistu organiza- 

i cija stojo apginyme griovie- 
nės Tarnovskienės gyvasties, 
kuri neseniai nužudė savo vy
rą grovą Komarovskį. Į teis- 

i mą. kur nagrinėjama minė- 
| tos Tarnovskienės byla atė
jo iš Rusijos keletas laišku, 
kuriu autoriai grasina teis
mui kerštu, jeigu tas pa
smerktu grovienę Tamovskie- 
nę. Visuomene teipgi prita- . 
ria tai moteriškei ir apskričio Jos vadas> . 
advokatas nuo kurio apkalti- Chanas apsirgo, tai rusai nu- 
nimas ar išteisinimas dau- Slun^e Jam savo gydytoją. 

Pasveikęs, jis sugriovė mies
tą Ardebil, o rusai pradėjo 
persekioti revoliuc-ijonierius. 
Todėl persai dabar bijosi, kad 
prie turtu sutvarkymo nekil
tu kokios riaušės, nes iš to 
pasinaudodama Rusija vėl 
galėtu užsimanyti tenai, .tvar
ką“ vykdint.

Ispanijos atbudimas.
Buvo laikai, kuomet viso 

pasaulio akys buvo atkreip
tos Ispanijos link, kuomet 
Ispanija buvo kultūros pa
vyzdžiu, bet nuo laiko įsivieš
patavimo tenai kunigijos, Is
panijos kultūra pradėjo 
sistematiškai pulti žemyn. 
Mokslas buvo persekio
jamas daugiausiai Išpanijoj. 
Baisiausia inkvizicija buvo 
Išpanijoj. Katalikystė įleido 
savo šaknis giliausiai Išpani
joj ir žmonės giliausiai pa
skendo į tamsą Išpanijaj Te
nai, kaip Lietuvoj ir Lenki
joj, žmonės įtikėjo į rąžančiu: 
didžiuma nemoka nė rašyti, 
nė skaityti. Kunigai pasėjo 
tarp žmonių nuomonę jog 
mokslas tai ištvirkimas, už 
kurį Dievas sunkiai baudžia. 
Ačiū tokiam žmonių tamsu
mui, dvasiškija ir kapitalis
tai išnaudoja juos ant kiek
vieno žingsnio. ’ Bet paskuti
niuoju laiku Išpanijoj prasi
dėjo atbudimas. Ferrer pir
mas metė laisvės grudus į 
atbukintus žmonių smege
nis, o Ferrer'o sušaudymas 
sujudino tuos smegenis ir pa
sėti grudai pradėjo dygt. 
Šiandien visoj Išpanijoj eina 
smarkus judėjimas prieš baž
nyčią ir visą despotu surėdy
mą. Per amžius varginti ir 
išnaudoti žmonės greitai už
sidegė laisvės dvasia ir gal 
jau netoli tas laikas, kada 
Išpanijoj žmonės apskelbs 
viešą karę tiems, kuriuos per iš 
amžius garbino. <’

giausiai priguli elgiasi labai 
atsargiai, kad nesukelti žmo- 
niŲ. Liudininkai pasakoja, 
jog velionis Komarovskis 
mirdamas išreiškė prie jos 
meilę ir sakė, jog Tarnovskie- 
nė yra žavėtoja ir prieš jos 
patraukimą niekas negalįs 
atsilaikyti kas tik sykį tapo 
jos vergu.

Laukia „gyvojo tavoro.”
Antverp, Belgija.— Ame

rikos valdžia gavo pranešimą, 
jog New Yorko , biznieriai“ 
išsivežė iš Paryžiaus 90 mo
terų. Anglijos ir Amerikos 
uostai uoliai saugojami ir vi
si laivai su pasažieriais kont
roliuojami.

Karalius Petras aplankys 
carą.

Bielgradar. - Karalius Pet
ras su ministeriu pirminin
ku ir kitais savo artimais sė
brais išvažiavo į Peterburgą 
aplankyti carą.
Rezignavo visa ministerija.

Roma.— Ministeriu pirmi
ninkas ir kartu vidaus daly-b taiga pasirodė sviesa, du- 11 viuaubudiy-

mai ir ugnis iš aparato. Pub- ku ministeris Sidney Sonnino 
lika tuoj sukilo ir puolėsi; pranešė 21 d. kovo, kad re- 
bėgti oran. Pasidarė didis zignuoja visa ministerija, 
triukšmas: kėdės išvartė,klu
po, grūdosi prie duriu ir už
kimšo išėjimą. Piivirtoant 
kėdžių didžiausia krūva mo- j 
teru, vyry; kiti lipo per par
virtusius, mindžiodami vie- _
r.as kitą. Moters, vaikai šau- toliaus. Tas padarė tarp rū
kė, klykė voliodamiesi tarp sų dvasiškijos didelį įspūdį. 
kedžiŲ. Dar labai trukdė išė- nes nubausti popai buvo jau 
jimą keletas girtu vyru, su- geraį užsitarnavę ir plačiai 
stomsiv duryse,. kurie iškėlę pa^ję. švenčiausia sino- 
kan ir šaukė: „Nebijokite/das lsslunt,0«l° 'įsoms cerk- 
kvailiai.tenniekonėra“. Lais- vėms savo nuosprendį irhe- 
vanoriai gaisrininkai griuda- pė jį viešai skaityti, 
mi spruko laukan. Išsprukę 
tiktai movė ant rankos ženk
lą ir pradėjo tvarką daryti.
Keletas ypatų šaukė nesislcu- _ - x------ w.---------- „ —,
binti Daugelis liko be kepu- tėj laike sesijos, atgaleiviš- 
riu, be kaliošu ir sudrasky- kas vokiečiu parlamento na-

Atėmė kunigystės tiesas.
Maskva.— Švenčiausis ru

su sinodas atome dviem po
pam tiesas būti popais ant

Pašaukė į dvikovą par
lamente.

Berlynas.— Pereitoj sąvai-
binti Daugelis liko be kepu- tėj laike sesijos, atgaleiviš- 
riu, be kaliošu ir sudrasky- kas vokiečiu parlamento na- 
tais rūbais. Gaisrą netrukus rys Oldenberg pašaukė į dvi- 
sustabdė. kovą 3 pasiuntinius: Muelle-

Lietuviy laikraštininku su
sivažiavimas.

Kaip buvo jau garsinta, 
lietuviu laikraštininku susi
važiavimas jvyko 17 d. kovo 
Brooklyn, N. Y. Susivažiavi
me dalyvavo 9 laikraščiai: 
,, Lietu va“, „Katalikas“,

„Vienybė Lietuvninku“, “Ke 
leivis“, “Tėvynė“, “Laisvo- 

, „Viltis“ 
Posėdžiai 
Sutverta

tymo pasakė prakalbą arba to 
astą. Prakalbos ir toastai buvo 
griausmingiai apliauduojami. 
Po vakarienei buvo rodomi 

j kolioiuoti istoriški paveiks
lai, muzika ir dainos.

Philadelphijos streikas.
Kovo 21 d. Philadelphijos 

Istrytkariu darbininkai laikė 
! visą naktį konferenciją, ku- 
i rioj svarstyta pasiūlytas stryt- 
kariu kompanijos išlygas. 
Galu gale nutarta pasiulyji- 
mą atmesti ir strekouoti to
liau. Nutarta atsišaukti į ki
tus miestus ir surengti gene
rolišką streiką visoj valstijoj. 
Jeigu tokis streikas įvyks, 
priseis daug nukenteti visai 

Į pramonei ir vaizbai, o tūks
tančiai darbininku, dėl per
traukimo susinešimo, nustos 
darbo. . StrytkariŲ darbinin
kai pasiryžo tvirtai laikytis 
ir neit prie darbo, kol nebus 
išpildyti reikalavimai. Kom
panija teipgi nenori nusilei
sti, kad ir kas žin kiek tas 
jai prekiuotŲ. nes ji žino,kad 
jeigu dabar darbininkai pra
laimės, tai daugiau nestrei
kuos. Todėl abi pusi laikysis 
iki paskutiniuju.
Nelaime ant geležinkelio.

Marshalltown, Ia.— Kovo 
21 d. netoli nuo Green Moun- 
tain ant geležinkelio atsitiko 
baisi nelaimė, kurioj 45 žmo
nės likos užmušti ir apie ki
ta tiek sužeista. Lavonai teip 
sudraskyti, kad daugelio iš 
jų nė pažint negalima. Iš su
žeistu nevienas turės da mir
ti. Iš Marshalltown, Green 
Mountain ir Glad brook mies
tu išvažiavo automobiliais 
visi gydytojai ant nelaimės 
vietos.

Traukinis einantis iš Ce- 
dar Rapids į Woterloo, prie 
užsilenkimo iššoko iš rėliŲ. 
Garvežio ratai sulindo į min
kštą žemę ir traukinis susto
jo, tuotarpu užbėgo kitas ir 
keliatas vagonu sudužo į 
druzgus.

Mėsininkai patraukti į 
teismą.

Chicago, III. —Vienkart su 
apkaltinimu National Pack- 
ing kompanijos, miesto advo
katas patraukė į teismą ir ki
tas mėsos kompanijas už kri- 
minališką peržengimą šalies 
įstatymu. Skundžiama iš vi
so 15 didžiausiu mėsos kom
panijų. Mat Suvienytu Val
stijų tiesos neva draudžia 
tvertis komjianijoms į trus- 
tus, o dėlto visos kompanijos 
susitvėrė.

Tėvynė“, 
ji Mintis“, “Kova ‘ 
ir „Draugas“, 
traukėsi dvi dieni. 
Lietuviu Spaudos Draugiją,, 
kurion įėjo visi aukščiaus mi
nėti laikraščiai. įstojimas 
draugijon $25.00. mėnesinė 
mokestis $5.00. Nutarta iš 
tu pinigu pasisamdyti dides
niuose miestuose apmoka
mus korespondentus bei re
porterius. Svarstyta apie 
dienraštį, bet pasirodė, kad 
vargiai tokis galėtu užsilai- i 
kyti; palikta iki sekančio su
sivažiavimo. Agentai, kurie 
surinkę prenumeratą pasi
slepia, apskelbti visiems lei
dėjams. Apgavingus apgar
sinimus nutarta prašalinti 
Pašaliniai laikraščiai nepriva
lo kištis į tokiu organizacijų 
reikalus, kurios turi savo or
ganus. Polemika ir ypatiški 
ginčiai visai turi būt iš laik- 
raštijos prašalinti. Gali būt 
talpinama tik rimta ir beša
liška kritika. Teip-pat gali
ma ir organizacijų kritiką 
talpinti, jeigu ji bus švari, 
be ypatų dergimo ir tai tik 
tokiame atsitikime, jeigu or
ganas nepriimtu. Išreikšta 
papeikimas teip vadinamiems
,satvros“ laikraštukams ku- 

rie užsiima daugiau ypatų 
šmeižimu, negu satyra. Visi 
korespondentai, kliudanti sa- 

I vo korespondencijose ypatas 
i arba įstaigas, turi visuomet 
pasirašyti tikru savo vardu,o 
ne pseudonimu; tokios rū
šies raštai su pseudonimais 
nebus talpinami. Pakelta 
klausimas apie rašybą, bet 
dėlei stokos laiko nieko ne
nutarta; išrinkta komisija iš- 
dirbimui draugijinės termi- 
noliogijos. Ant galo Dr. Šliu
pas įnešė, kad musu laikraš
tija pasirūpinti įsteigti Ame
rikoj banką, kuri galėtu sko
linti pinigus išpirkimui dvaru 
Lietuvoj, nes kaip žinoma, 
pastaruoju laiku nusigyvenę 
Lietuvos dvarponiai vienas 
po kitam parduoda savo dva
rus rusams; tokiu budu Lie
tuvos žemė neužilgo galės 
atsidurti rusu rankose. Dr. 
Šliupo užmanymui visi prita
rė. Išrinkta tam tikra komi
sija dasižinojimui ar leis vai- ry miestelis ir vėl perėjoj 
džia čia tokią banką įsteigti, skaitliu slapiųjų. 22 d. ko- 
kad butu galima skolinti pi- vo nubalsuota atidaryti saliu- 
nigus į užrubežį. nūs, kuriu jau kelinti metai

Pasibaigus susivažiavimo čia nebuvo, 
posėdžiams, Brooklyno inte
ligentija parengė iškilmingą) Mulas užsparde mešką, 
vakarienę viešbuty j. Svečiui Huntington. Pa. — Ant tu
su laikraštininkais buvo į 60 1° \-iawley medžiojant už- 
ypatų. Laike vakarienės p. J-'^oda m<ska. 
J. O. Sirvydas supažindino su£eidė žvėrį, 
visus sviečius. Laike supa- švilpi 
žindinimo, kiekvienas beveik tuojaus atbėgęs abiem kojom 
”i laikraštininku, o teipgi prad jo ją spardyti ir užmu- 
daugelis ir svečiu, po persta- s<\ Meška sv- rė *292 svaru.

I

Ir vėl gers.
Worcęster. Mass.— Millbu

Mėsa pabrango ant 20 
nuošimčiu.

Chicago, III.— Bėgyje pe
reitos sąvaites Chicagoj kiau
liena, vešiena ir aviena mėsa 

) pabrango ant 20 nuošimčiu. 
Nevalia nešiot ilgu spilkp.

Chicago, III.— Išėjo nauji 
įstatymai, draudžianti mote
rims nešioti skrybėlėse ilgas 
špilkas. Kiekviena moteriškė, 
sugauta viešoj vietoj su ilga 
špilka skrybėlėje gali būt a- 
reštuota ir užmokėti 50 dol. 
bausmės.

Tas klausimas buvo svar
stomas Chicagoj visą mėnesį 
ir galu-galė 68 balsais prieš 2 
užgirta priešspilkinis įstaty
mas. Sulyg to įstatymo nie
kas neturi tiesos nešioti vie
šose vietose špilkų, išsikišu
siu iš skrybėlės daugiau kaip 
pusė colio.
Miesto „gaspadoriai” ant 

apkaltintųjų suolo.
Pittsburg, Pa.— Prisaikin- 

tuju teismas (Grand Jury) 
perkratinėjo 22 d. kovo mie
sto rodos nariu bylą ir 40 
„gaspadoriu“ liko apkaltinta 
už kyšiu ėmimą. Jie visi priė
mė ir pasidalyjo $102,000 ky
šį. Tą pasakė pats John Klein, 
buvęs miesto rodos narys. 
Kiti teisinasi, buk jie tiek ne- 
kuomet nėr gavę. Iki šiol de
šimts prisipažino prie kaltės; 
vienas iš ju gavęs $500, ant
ras—$700, trečias—$1.000, o 
kiti visi po $81.10.

Puode prigėrė moteriškė.
Lawrence, Mass. — Tūla 

Edith Wainwight prigėrė 
puode turinčiame apie 6 ga
lionus vandens. Ją rado įgu
lusią veidu į puodą negyvą.

Vieną pakrik štyj o, kitą 
užmušė.

Portland, Me.— Pas tulą- 
italą per krikštynas kilo gin- 

j čiai. Giuseppe Salemme li
kos peršautas ir nuvežtas į 

I ligonbutį mirė. Šovėjas Giu
seppe Beddia suimtas ir pa
statytas po $10,000 kaucijos.

Rockefeller pirmą syk 
bažnyčioj.

New York. — Pirmą syk 
nuo pastojimo milijonierium, 
J. D. Rockefeller apsilankė 
baptistu bažnyčioj.
Sufražistės išgąsdino atei

vius.
New York, kovo 22 d. — 

Būrelis ateiviu, kurie pirmą 
sykį iškėlė ant sausžemio 
New Yorko savo kojas, susi- 

į tiko su sufražiste. Tai buvo 
Mrs. Sophie Loebinger. Ji 
užlipo ant skrinios ir pradėjo 
jiems sakyt prakalbą, kad mo
terims reikalingos balsavimo 
tiesos. Ateiviai persigandę 
leidosi b**gti.

. - . Ieyiššaudė visą paraką ir vos tik 
Tuomet issu- 

savam mului, kuris

Kas rado mano pinigus.
Brangus draugai! Man at

sitiko didelė nelaimė. Kovo 
6 d. laike socijalistŲ prakolbu 
pamečiau $17 Knights Hali 
svetainėj, Montello, Mass. 
Pinigai buvo visi popieriniai, 
krajavoj mašnelėj. Tikiuos, 
kad susirinkusieji juos atra
do ir nenorės iš nano nelimės 
pasinaudoti. Jeigu kas su
grąžins, už atradimą aš ge
rai atliginsiu.

Juozapas Gecevičia,
175 Ames st, 
Montello, Mass.



KELEIVIS.
Pasikalbėjimas 
Paikio su Tėvu.

— Iš kur teip trauki, Mal
ke?

— Iš mokyklos. Tik dabar 
pasibaigė lekcijos.

— Et, niekais užsiimi, vai
ke. Kada žmogus sunkiai pa
dirbi. tai ir į saliuną sunku 
nusiristi, o jau į mokyklą ma
ne nė policistas neįvarytu.

— Prastai kalbi, tėve. At
mink, kad mokslas yra reika- 
lingiausis daiktas žmogui.

— Ne tiesa, vaike. Tėvai 
mano be mokslo pergyveno 
savo amžių, nemirsiu ir aš 
dėl mokslo. Kad duonos žmo
gus turi, o su mokslu. -. kaip 
Dievas duos.

— Klysti, seni. Kaip ma
tau, nuolatos aš turiu tau aiš
kinti visokius dalykus.

— Nagi darodyk, kur ma
no klaida!

— Klausykis. Tu sakai, 
kad žmogui duonos užtenka. 
Nors negaliu ant to sutikti, 
vienok daleiskime, kad tavo 
teisybė. Tečiaus ir duonos 
pasigaminimui reikalingas 
tam tikras mokslas. Reikia 
žinoti, kaip žemę išdirbti, 
kaip jos išdirbimui įrankius 
pasigaminti, kada ją išdirbti, 
kokiu laiku ir kaip katruos 
javus sėti ir valyti ir t- t. 
Juk jeigu tu nežinotum, kaip 
auga bulvės, tai sėtum jas 
kaip ir kviečius ant lauko.

— Tylėk, vaike! Tik bepro
tis teip gali daryt. Ateity 
kiaulės arba atlėktų varnos 
ir suėstų jas, jeigu ant vir
šaus paliktum. O jeigu karš
ti metai, tai saulė jas teip iš- 
kepmty, kad valgyt galėtum. '

— Tavo teisybė, tėve. Da ' 
daugiau nelaimių su bulvėm 
atsitiktų, jeigu paliktum jas ; 
teip, kaip kviečius. O prie to 
da kiek numestum jų berei- 
kalingai. Juk bulves sodina 
visą pėdą vieną nuo kitos.

— Tu nukripai,Maike, nuo 
dalyko. Kalbėk apie mokslą.

— Apie jį aš ir kalbu. Tik 
noriu darodyt pavyzdžiu, nes 
teip tu nesuprasi.

— Tu kalbi apie kviečius 
ir bulves. Tuomi tik mano 
apetitą suerzini.

— Taigi. Bulvių ir kviečių 
nori, tai ir išauginti juos pri
valai mokėt. Jeigu kviečius 
teip sodinsi, kaip daroma su 
bulvėm, tuomet tik ant nie
ko tavo darbas nueis, kadan
gi nuo kviečio lig kviečio bus 
pėda arba ir daugiau.

— Tu man nepasakok to
kių niekniekių! Aš pats žinau, 
kaip kviečius sėti, o kaip bul
ves sodinti.

— Vienok nebūtum žino
jęs, jei nebūtų kas pamoki
nęs.

— Manęs niekas nemokino. 
Tėvas, būdavo, sėja, o aš ir 
įsižiūrėjau.

— Reiškia nuo tėvo išmo
kai. Jeigu nebūtum tėmyjęs, 
tai ir nemokėtum. Abelnai 
didžiuma visokių darbų ir 
dalykų išsimokina žmonės 
vieni nuo kitų. Su tuo pačiu 
tikslu ir mokytojai mokyklo
se užlaikomi, kad nuo jų mo
kiniai mokytųsi. Juk prileisk 
vaikų į mokyklą ir palik juos 
vienus, tai jie ne tik ką nie
ko neišsimokįs, bet vieni ki
tiems akis išbadys, per lan
gus pradės šokinėt.

— Aš džiaugiuosi, vaike, ; 
kad ir mane j 
tiek mokytu- Būdavo,

kvailiu, tamsunu vadina, o Am. Ateivių Laikraščių Susi 
mat nežino besmegeniai. vieny j imas, kuris reprezen-

— Nesitikėk, tėve, kad aš tuoja 350 su viršum laikraš- 
taveaugštinu Tokių mokslin- čių, leidžiamų 24-se kalbose, 
čių, kaip tu. — labai daug- i Iš lietuviškų laikraščių tame 
Pati gamta verčia žmones proteste dalyvauja „Kelei- 
prie mokslo. Lai tik pabando vis“. Vasario 3 d. š. m. New 
kokis-nors gyvūnas nieko ne- Yorke buvo minėtojo laikraš- 
žinoti, nieko nesimokyti tuoj čių suvienyjimo atstovų po- 
jis turės mirti. Daleiskime, sėdis, kuris varde 14 milonų 
zuikis — ir tas turi ištirti, skaitančių laikraščius ateivių 
kaip geriausiai nuo priešų išnešė protesto rezoliuciją ir 
pasislėpti, kur maisto atrasti pasiuntė ją į Washingtoną, o 
ir nuo negero oro apsisaugo- kovo 7 nuvažiavo delegacija, 
ti. Kaip tik tiek proto pas jį Delegatai turėjo ilgą pasi- 
neliktų,tai ir dūšia šalin. kalbėjimą su prezidentu Taf-

— Aš apie zuikius nenoriu tu, ir jis jiems prižadėjo gin-
Juk aš ne zuikis. Kalbėk man ti ateivystę, ant kiek tas bus 
apie žmones. jo galėj. Jis užtikrino mus

— Tame dalyke nėra skir- delegatus, jog iš pirmo karto
tumo. Jeigu teip užsispiri,1 nepasirašys po tuo įnešimu, 
kalbėsiu apie žmogų. jeigu jį kongresas ir priimtų

— Pradėk. (mat pagal S. V. konstituci-
— Daleiskime kad žmonės ją, jei kongresas kokį įneši-

nemokėtų statyti namų, arti mą priima, tas persiduoda į 
žemę, pasidaryti įrankių dar- senatą; jeigu senatas priima, 
bui ir apsigyvenimui, — tuo- tuomet prezidentas jį užtvir- 
met jiems reikėtų važiuotI tina savo parašu, bet pirmą 
pas Abrahomą. j sykį prezidentas gali ant jo

— Bet aš žinau tokių žmo- nepasirašyti ir, nurodęs prie- 
nių, kurie nieko nedirba, o žastis dėlko teip daro, gali 
gyvena sau ant žemės da ii- atmesti; tuomet kongresas 
giau negu tie, ką dirba. su senatu perkratinėja tą da-

— Teip, tėve, yra tokių lyką išnaujo ir jeigu išnaujo 
žmonių: vieni jų vadinas ei- nubalsuoja priimti, tai prezi- 
getomis, kiti — kapitalistais. ! 
Vienok jie nemiršta tik to
dėl, kad yra didesnė dalis 
žmonių mokančių ir galinčių 
dirbti ir dirbančių.

— Ir aš dirbti galiu.

i

dentas jau turi pasirašyti). 
Delegatai turėjo pasimatymą 
su Vaizbos ir Darbo sekreto
rium, kuris teipgi prielankiai 
išsitarė ateivių reikaluose ir 
nepritaria nė padidinimui

— Beždžionė teipgi gali,tik pagalvės mokesčių, nė paliu-
reikia žiūrėt ar tas darbas dijimams, kokių reikalauja 
naudingas. Imkime, tu ak- Hayes ir Overman. Paskui 
menį nešiok kiek nori, o nau- delegatai apsilankė pas kon- 
dos tau nėkiek. greso ir senato imigracijos

— Aš nekokis-nors mulkis, komitetų pirmininkus, kur
kad akmenį tąsyt. kalbėjo varde 350 laikraščių,

— Imkime kitą pavyzdį, kuriuos skaito 14 milijonų 
Duokime, tu artojas. Iš to ateivių, nurodydami, jog visi 
darai sau pragyvenimą. No- tie žmonės protestuoja prieš 
rint turėti gerus užderėji- Hayeso ir Overmano įneši
mus, reikia mokytis, kas yra mus.
augmens, kuom'jie maitina- Atydosverta jog
si, kvėpuoja, kaip padaryti prez. Taft ir imigracijos vir- 
lauką derlingesnių, kaip at- šininkai labai maloniai priė- 
skirti žemės dalis ir tt Kada mž musŲ delegatus.
tu apie augmenis žinosi, tai _ _
perstosi manęs, kad kokia! I^smitoj vai. is ryto Dar- 
tai nematoma spėka juos au- lr \aizbos sekretorius, p. 
gina ir užlaiko. Tada pats į ^°tus Hammerlmg, Baltam- 
galėsi padaryt gerą uždereji- Name delegatus persta- 
mą j te Taftui. Delegatai perstatė

-Tas gerai, vaike. Rei.: Taftui sekančius faktus:
kės mokintis apie augmenis. Šešiasdešimts penki nuo

šimčiai farmerių, turinčių sa
vas farmas, yra ateiviai, ku- 

į rie atvyko iš Europos bėgyje 
paskutinių 30 metų.

Iš 890,000 angliakasių, ku-

Halley’o kometa 
jau matosi!

HaUey^o kometa, apie ku
rią skaitytojai atsimena iš 
pirmesnių ,, Keleivio“ apra
šymų. dabar ant tiek jau prie 
žemės prisiartino, jog supa- 
gelba paprasto kešeninio žiū
rono galima ją matyt. Ta 
milžiniška dangaus bastūne, 
kurios viena tik uodega 

Į traukias apie 90,000.000 my
lių, pasirodė pereitej sąvaitėj, 
9 d. kovo, ir daugelis jau ma
tė ją. Dabar ją galima ma
tyt tarp 6:30 ir 7.30 kas va-Į 
karas, kada oras esti tykus ir 
grynas dangus. Saulė dabar 
nusileidžia apie 6 vai. ir kaip 
tik sutemsta, tuojaus apie tą 
vietą, kur saulė nusileido, 
galima matyt kometą. Apie 
7:30 ji nusileidžia.

i
Harvardo observatorijoj a- 

stronomai atidžiai seka jos 
bėgį ir kas vakaras fotogra
fuoja. Diena ji randasi ant 

į atviro dangaus bet per sau
lės spindulius jos negalima 
matyt. Žinovai tvirtina, jog 
su žemė ji nesusitiks, tikper- 
šluos ją savo uodega arba, 
kitais žodžiais kalbant, žemė 
pereis per kometos uodegą. 
Tas jokios blėdies žemei pa
daryti negalės, tik jeigu tas! 
atsitiks nakties laiku, tai ma-i 
tysim „žvaigždinį lietų“. Sa-Į 
kysit, jog žvaigždės kris?! 
Žvaigždės nekuomet kristi

t

ją“ jis liepė kalbėt da šitokį 
pridečką: „Nuo velnio, tur
ko ir kometos išgelbėk mus 
Viešpatie!“

Mums šiandien nėra jokios 
baimės iš to. Męs jau pirm me
tų laiko atradom, jog pas mus 
ateina kometa ir męs laukiam 
jos su nekantrumu. Męs jau
čiamės labai laimingais, kad 
turėsim progą matyti tokį 
įdomų gamtoje apsireiškimą, 
kuris atsitinka tik sykį į ke
liasdešimtis metų. Kaip ži
noma mums, tokie apsireiš
kimai buvo 1799, 1833, 1872 
1385 metais ir vieną turėsi
me šiemet, 18 gegužės. Tai- 

, gi tą naktį, jei ne bus apsi- 
! niaukęs, matysim puikų 
i “žvaigždinį lietų“.

Jksas

keldamies darai, nes tai svar- Edwardswille, Pa. 
bus dalykai tavo praeities iš- Darbai eina labai gerai* 
tirimui. dirba kasdieną ir pribuvu-

Tik abejoju, kad jam pa- siems darbas galima gaut 
vyktų ištirti visą praeitį,kaip greitai.
jis prisižada, nes yra daug, Čia buvo susitvers iš 30 
mamų, kurios neprisileidžia j katalikų tautiškas choras. II- 
arti panašių vaikezų, o žmo- gą laiką jieškojo sau „profe- 
gaus praeities dalis slepiasi soriaus“, bet gero negalėjo 
mamose. Su auklėmis bus gaut, tai turėjo imt savo var- 

! teipgi nemažai vargo, nes jos gonininką. Jau antri metai, 
tankiausiai nesuskaitliuoja ■ kaip mokinasi ir laikas butų 
visų atsitikimų su vaikais. pasirodyt, bet visai negirdėt.

Reikia manyt, graži „Ko- Vienas iš jų išsitarė, kad da 
va“ liks,kuomet panašus da- dviejus metus trauks.va“ liks,kuomet panasųs da- dviejus metus trauks. Jie 
lykai užims joje vietą. skundžiasi,kad „profesorius“

Manau šiuom rašteliu at- menkas, o „profesorius“ sa- 
kreipsiu ir nekuriu komitetų į ko, kad mokiniai netikę. Ir 
atidžią į mano biografijos nežinia keno kaltė.

A'. Davikas.
Wilkes—Barre, Pa. ,

Peržiūrėdamas „Draugo“

h - - - - ,
fabrikaciją. Tai bent bus so- j 

j cijoliogiškas piešinys. Gaila, 
kad panašaus Maksimui Gor
kiui nėra Sąjungoj, tuometi... .. . 
tai butu apie ką rašyt „Ko- '

I vos“ redaktoriui. . . . , x
Ei, jus, darbininkai, neški- n0J . korespondentas mane

Naujas socijolio
gijos tirinetojas. te tik■ kas m6nuo

(Feljetonelis) ,,Kovosišleidinėjimui, o ji
--------  išmokins jus politiškos ekono-

Ponas Džei-By-Es, kuris į miJ0S’ surištos su Raulu, Vin- 
dėl kitų suspendavimo turėjo cu' ū* ves smarkią ko- 
progą likti „kompetentišku“! su kapitalistu Antonovu. 
„Kovos“ redaktorium, atsi--,. Kapitalistas A. Antonovir 
minė apie „Saulę“, kurią jis šitą raštelį rašo nesiklausęs 
anais metais redegavo ir pa- . ;^ovos ‘ redaktoriaus. _ Jis 
matė, kad jo praeitis labai i išdrįsta mąstyt ir kalbėt be 
blizganti, kad jo rašytieji i J?k\° lei^imo- J*1 >u ne1so‘ | 

'straipsniai prieš socijalistus clJulistiškai. Tik Amerikos

vos“ redaktoriui. kes-Barre, Pa. žinutę, ku-

neteisingai apkalba.
Tenai rašoma:
„Tūlas Vincas Demikis 

laiko štorelį. Vinco norėta 
atsižymėti ir jisai savo butą 
pavedęs cicilikams, padarė 
švietimo įstaigą.“ 
pirma pasakyti, 
pats simpatizuoju socijalis- 
tams ir esu nariu vietinės 

; kuopos. Mano bute kitokių 
švietimosi įrankių nėra, tik 
kuopa laiko susirinkimus ir 
yra kuopos knygynas. Kad 
aš padariau švietimosi įsta- 
gą, tai atsiprašau, (ar pagal 
„Drg. “ korespondento nuo
monės švietimosi įstaigų ne
valia steigti? Red.) Švietimo
si įstaigą kas rengia, tai ne
tik mano bute, bet gali būti 
ir kiekvienoj vietoj.

Tolaiu rašoma:
„Žmonės pasakoja, kadci- 

cilikai laikydavo ir mišias.“
Būdamas socijalistu, pasa

kau, kad „cicilikai“ apsiei
na ir be mišių laikymo, o ką 
dalydavo kas komuniją iš 
dešros pasidaręs ir kitokius 
dalykus, tai tokius žmones 
aš neišmokinsiu. Jie turi pro
tą ir kaip nori lai sau daro 
— jų valia.

Rodos, čia ne mano kaltė. 
Jeigu kas tyčiojasi iš tikėji
mo, tai gali tyčiotis visur.

„Dievas yra kantrus ir tei
singas.“

Na. aš ir nesiginčysiu dėl
to, nes, turbut nė pats 
„Draugas“ nežino ir nebuvo 
pas Dievą.

Antroj žinutėj rašoma: 
„Revoliucijonieriai dirbo 
bombą”. Bomba buvo daroma 
ne žandarams mušti, bet tik 
parodymui ant scenos. Lo
šiant prisieina ir ne revoliu- 
cijonieriams turėti,jei veikalo 
pastatymas to reikalauja.

Toliaus rašoma:
„Vinco butą nepaprasto 

mechaniko: jis davė lekciją 
ir savo draugams. “

Turiu pasakyti, kad aš nė 
vieno iš savo draugų nemo
kinau boml as dirbti, nes ir 
pats neturiu pilno supratimo 
apie jas.

Toliaus: „Bomba sprogda
ma sužeidė abi Vinco ranki.” 
Čia rašėjas ir vėl pamelavo. 
Man bevyniojant bomba tru
ko ir sužeidė vienos rankos 3 
pirštus ir delną; užsinuodyjo 
kraujas ir ligonbutyje turėjo 
3 jų pirštų galus nuplauti. 
Tiesėji gi ranka yra suvis 
sveika ir veidas teipgi sve- 
kas. Vincas Demikis.

Lavrence, Mass.
Vasario 27 d. atsibbvo čia 

prakalbos, kurias parengė 
vietinė socijalistu kuopelė.

Tyčia užtraukiau kelias 
dienas po prakalbų, kad per
sitikrinti, ką musų visuome
nė apie tai kalba. Pasirodė, 
jog didžiuma labai užganė
dinta, tik keliems tamsunė- 
liams nepatiko, nes prakal
bos buvo pirmeivių sureng
tos ir pirmeiviai kalbėjo. F. 
J. Bagočius ir J. Gegužis iš

Turiu 
kad

liko užmiršti. Na ir leidosi valdžia teip gali leisti, suku- 
; nekviestasis kitu gvvenimą rlf* socųahsta1 jokiu prietikiu

gali nerašyt biografijų apie 
liuosai kalbančius ir mąstan
čius. bet jokiu budu nedasi- 

I leis to , kompetentiškas“ 
.Kovos ‘ redaktorius.

O A. Antonov - ar rašyk 
apie jį biografijas ar ne-kal- 
bės, rašys ir mąstys kaip apie 
socijalistus, teip ir apie kito
kius dalykus.

Jis buvo ir yra priešu tokio 
„socijalizmo“, kuris varžytų 
žmonių nuomones, kalbą.

A. Antonov.

tirinėt. Istorikas!-nėra ko Tik Amerika valdžia
sakyt. Daleiskime, jam jau 
pasisekė suuosti arba sušnipi- 

negali. Kada žemė pereina ka(^ Ą* Antonov apsive-
per kometos uodegą, tai to- j Paskui dažinota, kad tas
kis lietus visuomet lija, bet i Antonov iš Bostono išvažiavo, 
tai nėra žvaigždės, tik mede- Toliau ištirta, kad jis Colin- 
ga,iš kurios susideda pati ko- 80 Institute dirba. O kas 
meta ir jos uodega. Neaišku, į svarbiausia, išgirsta, buk tas 
kas per medega? Tai tokia nenuorama Antonov išdrįsta 
pat medega, kaip ta, iškurios „Kovos“ redaktoriaus nesi-j 
susideda mus žemė, tik ko- klausęs kalbėt. Oi, tas kra- 
metose ji yra daug liuosesne. niolnmkas:. kalba ir apie so- 
o jų uodegose visai palaida, cijalistus, ir apie Grikšto pro- 
Stambiausios jos dalys ran-! sandelį, ir apie Sąjungą, 
dasi pačiam branduolyj, uo- Tik niekai ir valdžia šioje ša-. 
degoj gi medega visai skys- jYJ’ kad neareštuoja tokių 
ta. Prisiartinus tokiai kome- žmonių; tur būt, ji užmiršta 
tai prie saulės, po pritrauki
mo įtekme, jos medegoj įvyk
sta gana smarkus judėjimas. 
Įvažiavus-gi žemei į kome
tos uodegą, išrodo, kaip kad 
nuo dangaus kristų žvaigž
dės. Tai yra kometos dalys. 
Jos jokios blėdies mums ne
gali padaryti, nes musų že
mė yra apšarvuota storu oro 
sluogsniu, per kurį kol prasi
muša kokis akmenukas, tai 
nuo trinimosi įkaista, sužiba 
ir bežiūrint sudega.

Halley'o kometa bus mato
ma ištysai per visą balandžio 
mėnesį, o gegužės 18 d. pa
sieks didžiausį didumą ir bus 
šviesiausiu kunu daugaus rui
muose, išskiriant saulę. 18 
gegužės ji bus arčiausia prie 
musų žemės ir, jeigu debe
sys neuždengs jos prieš musų 
akis, turėsime puikų reginį: 
apie vieną trečdalį dangaus 
bus užlieta skaisčiai’ geltona 
šviesa ir nuolat sijosis ugnis. 
Halley'o kometa yra šviesiau 
šia iš visų kometų, kokias tik 
musų žemės gyventojai turė
jo progą kada matyt. Keli 
šmtai metų atgal kada 
astronomijos mokslas buvo 
stropiai Rymo persekiojamas 
ir žmonės apie dangaus rui
mų paslaptis nieko da neži
nojo, tai pamatę tokį apsi
reiškimą manė, jog svietui 
atėjo jau galas.

Buvo tai 1456 m., kada a- 
ėjo. kaip spėjama, ta pati 
Halley'o kometa ir ant dan
gaus pasirodė didelė ugninė 
rykštė, visa žemė paskendo 
nusiminime, žmonės nieko ne
veikė, tik meldėsi ir laukė 
paskutinės valandos. Popie-_  ______
žius Calixtus prisakė visiems ■ vardu ir pavarde, kaip tėvas,1 j > • e-f* _• r 7 i

ka Marija“, užtikrindamas tamistėlė ne pagal pas- 
žmones,

II

Tik niekai ir valdžia šioje ša-

Eiles prozoje
pasiklaust pas „socijalistišką-! 
jį“ „Kovos“ redaktorių. Ne, 
ne, teip negalima: reikia vis
ką sužinot apie jo praeitį ir 
apipublikuoti visuomenei,— 
mažu ir valdžia pasinaudos.

Kitas irnedasiprotėtų,kam 
reikalinga Lietuvių Socijali- 
stų Sąjunga, jei redaktorius 
nedarodytų. Ne, d raugučiai, 
palaukite, organas reikalin
gas, kad galima butų šiteip ve 
paimti ir nežinomas ypatas 
išaiškinti. Labai paranku:; 
pakviesk, kad įsirašytų į Są
jungą, paskui bus prie balsa
vimų legitimacijos (tik reikia 
tėmyt, kad labai aiškios bu
tų), toliau, reikia kviesti 
„draugus“ su raportais, kad 
surinkti medegos apie vieną 
ypatą ir „apipublikuot“, pa
skui apie kitą ir tt. Ir viskas 
tas vadinsis politiškąją eko
nomija arba darbininkų susi
pratimu. Aiškiau sakant, tai 
bus „Kovos“ redaktoriaus 
idealizmas.

Tokio darbo neturite tiesos 
pavadinti šnipišku, nes jį at
lieka socijalistiško laikraščio 
redaktorius. Neklausanti bus 
apskelbti šnipais, juodašim
čiais. ..

Tik kvaili tie proletarai už 
nepriklausimą į Sąjungą: tur 
būt, jie nenori matyt savo 
biografijų, kurias „Kovos“ 
redaktorius prižada dovanai 
suteikti.

Sakysite, socijalistai nesi
kiša į privatiškus reikalus. 
Tai seniau tik butą arba, tei
singiau sakant, teip yra pas 
kitokius socijalistus, o ne bio- 

i rius ne tekis paikšas: jei tik I Pne ™ ™<>k?.n™«a P™’ 
nepasikrikštijaj tokiu pat | det°.keleta? »

- • - • • ■ - j nuėjo gandas, kad čia soči ja-
kalbStikasdienąpo triakei-! tuojį.a,įkelbs: meldžiama^1 kaži,nk* P8*“?-
i™ užtitaindamas sis/tautelė ne pagal pas- 0 tam,sufhV nuom,°-

o___  ___ , ,__ . . „. ■______» kad aukščiausis iš- portą gyveni! Rautai, neuž- kur socijalistai priguli,
pripažinai šiek- Ii protestai. Visų pirmiausiai Hay«6‘o ir Overman'o įneši- kiauSys jų maldas ir kometą miršk pranešti „Kovos“ re- tai ten jau negali būt Dievas. 

Būdavo, visi milžinišką protestą surengė mai nupuls. sulaikys. Prie „Sveiką Mari- daktonui, ką tu guldamas ir Paikas Piemuo.

PROTESTAS PRIEŠ ATEI 
VYSTĖS APSUNKINIMĄ

Tūlas laikas atgal, Hayes: rje pristato anglis viso kraš
to industrijai, 63o,ooo yra 
musų žmonių.

Iš 58<),000 darbininkų, dir
bančių geležinėse ir plieno 
dirbtuvėse, kaip parodo vė
liausia plieno ir geležies indu- 
stri j os(išdirbystės)statistska, 
mųsų žmonių yra 4oO,20o.

Bėgyje paskutinių 30 me
tų prie geležinkelių statymo 
musų žmonių dirbo 9o nuo
šimčių. Taigi Suvienytų Val-

ir Overman įnešė į kongresą 
sumanymą, kuris antsyk už-! 
muštų ateivystę, jeigu kon
gresas užtvirtintų jį. Dabar 
kiekvienas ateivis, neišski
riant nė mažų vaikų, išlipęs; 
iš laivo, tuojaus turi užmo-; 
kėt $4 (8 rub) pagalvės mo
kesčių. Bet sulyg Hayes įne
šimo tie mokesčiai turi būt 
pakelti iki $10 (20 rub.) ir, 
apart tų $10 mokesčių, kiek
vienas vyriškis, virš 16 metų ’ .. , - ... - - x _
amžiaus, turi turėti da priešą-I stU? geležinkeliai pastatyt! 
vęs $25 (50rb.). Kas to neturi, rankomis ateiviu kuneda- 
nėgali būt įleistu į Suvienytas ter tuos geležinkelius ir pa- 
Valstijas. Teipgi negali būt tals0*
įleista nė viena našlė, nė mer
gina, kuri negali užmokėti 
$10 pagalvės ir neturės prie 
savęs $25. Apie moteris, ku- 
riŲ vyrai pirma atvažiavę į 
šią šalį, Hayes savo įnešime, 
rodos, nieko nesako. Bet tai 
da neviskas. Apart padidini
mo pagalvės ir kity apsunki
nimu, kiekvienas turės turėti 
nuo savo valdžios paliudyji- 
mą, jog jam leidžiama išva
žiuoti. Čia jau yra kilpa poli
tiškiems pabėgėliams, kuriu 
daugelis atvyksta pabėgus 
nuo kartuvių arba išsprukus 
iš kalėjimo. Tokie, žinoma, 
reikalaujamo paliudyjimo ne
gali turėti ir turi būt grąži
nami atgal.

Taitokisyra p. Hayes‘o 
įnešimas. Prieš jį pakilo dide-

Šitie faktai turėtu pertik- 
i rinti kiekvieną Amerikos 
; ukėsą, jog dėl labo šios ša

lies ateiviai turi būt pagei
daujami, nes jie geriausi dar
bininkai ir atlieka sunkiau
sius darbus. Čionai ateina 
suaugę žmonės, gatavi dar- 
bininikai, kuriu išauklėjimas 
jau neapsunkina šios šalies; 
jie išaugo svetur, o čia atne
ša tik spėką, kuri suka visą 
kapitalizmo mašineriję ir tve
ria turtus.

Atsakyme ant tu faktu, 
prezidentas ilgai kalbėjo,kar
tas nuo karto atkartodamas, 
jog jis viską padarys, kas tik 
bus jo galėję, kad apginti 
ateivystę.

Taigi galima tikėtis, jog

Ramiai naktį kaimas stovi 
tarp sniegų gilių. Mėnesie
noj susiglaudę namas prie na
mų. Vėlu, vėlu Ant dan
gaus mėlynės skliauto, žvaigž- 
dužėlės mirg‘ gražiai, toli,to
li tik girdėti, garsas varpo 
skamb‘ skardžiai. Kaimas 
miega. Žiburiai užgeso, ne
matyt languos šviesos; užsi
darę langinyčias, žmonės 

‘miega giliuos' supnuos*. Su- 
1 girgždėjo rogių balsas kaimo 
pamiškyj ir nutilo. Vėl ra
mumas miglotoj naktyj. Aš 
tik vienas dar nemiegu gam
tos tylumoj, žiuriu, kaip sne- 
geliai krinta ir nykst‘ tam
sumoj. Ar tu buvai čionai 
su manim, ar aš sapnavau?.. 
Tiesa, negaliu gerai atminti 
—dabar suradau! Štai tik 
naujos pėdos tavo, tu tikrai 
buvai! Kodėl tavęs dabar nė
ra? . Man vienam čionai be 
tavęs neramu labai. Ar tu 
busi kuomet norint da su ma
nim drauge ir kalbėsim apie 
viską, geras mano drauge!...

A. 2.

Bristol, Conn.
Lietuvių čia nedaug ir tarp 

tų pačių nėra sutikimo. Tam
sus žmoneliai visaip persekio
ja apšviestesnuis. Keletas 

I jaunų vyrukų sutarė išsimo
kinti ir atlošti teatrą, bet ne- 

I žinia kaip nusiseks, nes die
vobaimingi tam priešingi ir 
nori tą darbą sugriaut Mat

(Tas* ant 3 puslapio) •
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V. S. Morozov.

UŽ VIENĄ ŽODI.
Žodis į skaitytojus nuo L. Tolstojaus.

* K

-------- o---------
Šitas papasakojimas yra parašytas 

mano mylimo mokinio iš pirmos mano mo
kyklos 1862 m.,tuomet mylimo 12 m. Vas- 
kos Morozovo, o dabar gerbiamojo 60 metu 
Vasilijo Stepanovičio Morozovo.

Kaip tuomet man buvo brangus ma
žojo vaikino besistengimas, jo meilumas 
ir svarbiausia, pastovus būdas, — teip pat 
ir dabar man patiko tos ypatybės šitame 
paprastame papasakojime, kuris teip ski
riasi nuo didelio daugumo raštu musu lite
ratūroje.

Tu jauti, kad čia nėra nieko daulaus, 
bet papasakota teip, kaip atsitiko. Tas pa
imta iš gyvenimo, ir tikrai iš rusu gyveni
mo su jo tamsiaiais, liūdnais, vienok bran
giais apsireiškimais. Manau, kad skaity
tojams papasakojimas patiks teip pat, kaip 
man.

į

L. Tolstoi.

Nežinau, kaip man tada žiemos laike 
pasitaikė tūlam viešbutyj gerti arbatą. 
Tai buvo apie ketvirtą valandą po pietų ir 
man, kaip visados, padavė laikraštį. Aš 
užsidėjęs akinius atsidaviau skaitymui ir 
atradau L. Tolstojo straipsnį. Viešbutyj 
būva tyku, žmonių vos keletas, ir aš su vi
sa siela galėjau atsiduoti skaitymui.

Bet už valandėlės prisiartino senelis 
su ploščiu,vyžom ir su ryšeliu rankoj. Jis 
išpalengvo uždėjo ant mano pečiu ranką 
ir sakė: , Skatiku! Valgyt noriu.“ Man 
nepatiko, kad toks begėdis žmogus per
traukė man skaitymą. Aš pats save skai
čiau už vargšą, bet tik ne už elgetą, ir aš 
nenukreipdamas akiu nuo laikraščio jam 
atsakiau: „Daug jusu alkanu valkiojasi: 
aš irgi esu alkanas. Eik po velniais!“

Tą pasakęs aš ir vėl pradėjau skaityt. 
Bet ir vėl man skaitymą pertraukė senelio 
verkiantis balsas. Aš nusiėmiau akinius ir, 
padėjęs juos ant laikraščio, pasižiurėjau į 
maldaujantį skatiko. Tas senelis, kaip ma
tyt kaimietis, buvo išbalęs, suvargęs ir su
silenkęs. Jis stovėjo nepasijudindamas ir 
iš jo įdubusios krutinės veržėsi verksmas 
ir sunkus dūsavimai.

Staiga aš pajutau gėdą ir skausmą.
Nežinau,kas man įsispraudė gerklėj,ir 

aš vos tik susilaikiau nuo ašarų. Man bu
vo gėda ir aš mėginau save užmiršti, kad 
jam netik nieko nedaviau, bet siunčiau da 
jį pas velnius. Aš esu alkanas ir su ne
maža šeimyna, pamislyjau pats. Bet ma
nyje kalbėjo balsas: „Vistiek teip nerekė- 
jo pasielgti su juo. Negerai, negerai pada
rei, Vasilijau!“

Aš nežinojau, kas jį spaudė teip grau
džiai verkti , a ar stoka duonos, ar aštrus ma
no pasielgimas Visam savo 60m gyvenime 
mažai esu matęs džiaugsmu. Nuo to laiko, 
kaip aš tik galiu atminti, man irgi nesykį 
prisiėjo ragauti žmonių šaltumą ir girdėti 
nuo ju tokius pat žodžius, kokius aš sa
kiau tam seneliui. Vienok man buvo gėda 
ir teip skaudu. Aš sėdėjau. Jis stovėjo ir 
mudu tykiai žiurėjova vienas į kitą. Aš il
gai nesuradau žodžiu, idant jį prakalbinti. 
Ant galo aš pergalėjau sumišimą ir tokiu 
pat nevienodu ir nedrąsiu balsu, su kokiu 
jis prašė skatiko, aš sakiau:

— Kodėl draugas verki? Tas nieko 
nepagelbės, geriau kentėt.

— Sunku kentėt• Norėjau gauti 
darbą. Nėra. Pašelpos maldauti —neįpras
tas darbas... Ir neduoda. Mat, paleido 
iš kalėjimo, tikėk, mano mielas, trečia 
diena duonos kąsnio ne esu valgęs. Baisiai 
alkanas!

Ir jis primerkė akis. įtraukė orą per 
nosį ir jo akyse pasirodė ašaros. Man buvo 
nesmagu. Bet man išrodė: jeigu šitas žmo
gus yra tik dabar paleistas iš kalėjimo, tai 
jis netik dėl duonos dejuoja, bet jo sielą 
kankina kit-kas, gal da svarbesnis. Aš 
stengiausi pradėti kalbėti su juo, kad kaip 
nors suraminti.

— Su ašarom, broluži, neišsigelbėsi— 
aš sakiau — bet labiau save suvarginsi. 
Atsisėsk čia prie manęs, pasikalbėsiva. Iš
pasakok viską protingai-

Senelis atsisėdo. Ryšelį jis pasidėjo 
ant savo keliu, ir aš pradėjau klausinėti:

— Tu iš kur esi?
— Aš? Aš esu iš Kursko gubernijos, 

Obojanos pavieto, Ribacko valsčiaus 
brovkos kaimo.

— Kaip tu čia atsiradai?
— Kaip atsiradau? Ištrėmė.
— Už ką tai?
— Ištrėmė tik ir gana! Teip, už vieną 

žodį, už vieną žodį!
— Kas tas per žodis, mielas žmogau? 
Senelis žvalgėsi į visas puses, bijoda

mas man sakyti, už kokį žodį jis tkenči a.

Bo-

į

į

I

i

KELEIVIS.

KORESPONDENCIJOS. ra!“ Baranauskas sako:Nors ir aš esu kaimietis, vienok ajfcirėdęs 
pagal miesto mados: man ploščius ir geri 
batai, man akiniai ir priešais laikraštis. 
Visą tą jis apžiurėjo ir nutilo, beabejonės, 
neužsitikėdamas man: „Na, veltui jis ma
nęs klausinėja, kas iš kur ir kaip. “ Ir se
nelis nutylo, mislydamas, jog geriau tylė
ti, negu sakyti žodį nevietoj.

Aš supratau, jog jam sunku yra pasa
kyti tas žodis, už kurį jis kenčia, nepažįs
tamai miesto ypatai. Tą aš supratau ir ne
besistengiau dasižinoti, nors man ir labai 
buvo žingeidu, kaip galėjo tokis žmogus 
būt ištremtas. Matomai, jis buvo istrem- rašė 3 draugai, 
tas kaipo „politiškas.“ Aš žinojau,žinojau Uždengimui lėšų sumesta ant pašvientinimo lie-

(Tasa nuo antro pusi.)

* » 
męs atvešim kūną pas kuni
go duris“. Vienok ant galo

So. Bostono buvo kalbėto-1 Kuras pavelyjo palaidoti ant 
jais. Pirmas aiškino tikėjimu nišyemytv kapiniVuž$.5.^ 
paėjimą, antras kalbėjo apie 
omijaiuauą. Žmonėms tas . , • .»
viskas gerai patiko, tik kele- Velioniui Barauskui!
tas tautiečiu liko neužgadin- į ne£yveh

paėjimą, antras kalbėjo apie 
socijalizmą. '

ty. Ant galo Bagočius paaiš
kino naudingumą organizaci-

Kovo 6 d. per savo ,,pa- 
‘, kad rėžė, tai rėžė 

„Ža-

,Tai! tvirtintas keliais liudininkais 
ir tamista turit paduot tikrą 
savo vardą ir antrašą. Kiteip 
męs talpint to negalim. Gali 

i būt, kad tai viskas išmislyta 
i —męs neturim faktŲ.
i

i pas mano duris! Tai aš bučiau 
žinojęs, ką su juom padaryti:

jy ir ragino prie ju prigulėti. bučiau skūrą nulupęs ir davęs
Prie LSS. 135 kuopos prisi- padaryti būgną. Tai būt ge

rai bugnyt Kazimierinei drau

Telephane 7«2 Se. Boston.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston.

Valandos:
Nuo 8*10 iš ryto ir nuo 7-8 vakare. 

Nedėiioms iki 8 vai. po pietų

daug politiškųjų, su nekuriais iš ju gyve- 54.46. Visiems aukavusiems 
nauvienam kambaryj. Daugumas iš j u 
būva jauni žmonės, pasišventę jaunikai
čiai. Kaip galėjo visai nepanašus į juos, 
apgailestaujamas senelis, įkliūti tarpe poli
tiškųjų?

— Ar žinai ką? — aš sakiau įeik į 
tą kambarį ir pasėdėk-biskutį. Kada susi
rinks vežėjai, aš mėginsiu dėl tavęs ką ge
ro padaryti. Bet dabar paprašyk kopūstu 
ir duonos, kiek tik gali suvalgyti.

— Bet kaip tai, juk aš pinigu netu
riu?!

— Prašyk ir valgyk, pinigu gausi va.— 
Senelis išėjo. Aš ir vėl palikau vienas; už
sidėjau akinius ir pradėjau skaityti. Vie
nok ir dabar man skaitymą pertrakė. Pri
siartino tarnas.

— Vasilij Stepanovič! Jus liepėt duot 
seneliui kopūstu ir duonos?

— Teip.
— Jus užmokėsit 12 kapeikų?
— Teip.
Už valandėlės visi stalai buvo užimti 

vežėju. Jie, kaip traukinis išėjo, susirinko 
gerti arbatą. Tykus viešbutis prisipildė‘ kaltas, sunku sužinot. Kaip 
kalbom. Vienas pasakojo apie žandarus, keno pravardės buvo užrašy- 
kitas apie keliauninkus ir 1.1. Aš pats esu tos, teip jos ir pasigarsino; 
buvęs ilgus metus už vežėją. Aš juos paži
nau gerai ir jie mane pažino. Aš ilgai da 
nedrįsau pradėti. Ant galo susiėmiau ir 
kreipiausi prie vieno, nuo kurio tikėjaus 
greičiaus gauti pašelpą tame dalyke. Tas 
buvo Aliocha, bet tokiam svarbiam atsiti
kime aš jį šaukiau Aleksejų Titiču. Aš jam 
viską išpasakojau ir liepiau kreiptis į drau
gus dėl nelaimingo žmogaus, musu brolio 
kaimiečio, kuris kenčia, kaip jis pats sakė, 
už vieną žodį ir meldžia pašelpos.

Aš pašaukiau senelį iš tamsaus kam
bario. Nuo vežėju pusės nebuvo klausimu: 
kas? iš kur? užką? Kaip užburti vienas 
paskui kitą išsiėmė delmonus ir variokai 
plaukė iš visu pusiu į senelio rankas.

— Nesujieškosi,tėve. Dabar teip yra: 
už niekus reik eiti pražutin, — sakė au
kautojai duodami variokus

Senelis buvo teip sujudintas, kad var
giai tik begalėjo linguot galva prieš au
kautojus. Darbas buvo padarytas: senelis 
turėjo pilną saują varioku. Dabar aš sene
lio nebegalėjau išgązdinti savo žingeidu
mu ir klausiau vėl, kaip su juo atsitiko. 
Aš meldžiau jį atsisėsti šalia manęs ir, ka
da jis atsisėdo, aš klausiau:

— Už kokį žodį tave, tėve, ištrėmė?
Jo neužsitikėjimas buvo pražuvęs. Jis 

pasižiurėjo į aukautojus, tarsi ir juos mel
sdamas klausytis, ir pradėjo pasakoti:

— Sunku, draugai, oi,kaip sunku! Ti
kėkit, tik vienas Dievas težino. Jis tegul 
liudyja, kad aš teisybę kalbu. Tik už vieną 
žodį aš kenčiu. Dalykas tame. Pas mus 
Kurskoj gubernijoj buvo pogromas. Aš 
manau, esat girdėję.

— Ir kaip da, — atsiliepė kiti, — ir 
laikraščiai rašė.

— Mat... teip, teip, galbūt ir rašė 
laikraščiuos, vienok kalbos buvo apie tai 
visur girdžiamos. Teip tai: kaimiečiai pra
dėjo ponus vaikyti, viską jiems atiminėti, 
ir nekuriose vietose pradėjo dvarus degin
ti.

— Ar ir tu, tėve, dalyvavai? — klau
sė Aliocha.

— Ar aš? Tas tiK blogumas ir yra,kad 
ne. Mane tik už žodį ištrėmė, už vieną žo
dį. Važiavau aš į Obojanus ir sykiu važia
vo musu pono darbininkai. Jie mane žino 
ir aš juos žinau. Jie sako: „Na gerai, Mi- 
kiška, jusu obojaniečiai nuvalė musu pono 
laukus, kad dabar nuvalytu teip kaimu ar
ba sudegintu?“ Bet aš tik pridūriau: „Mu
sų obojaniečiai nuvalė savo laukus patys, 
jeigu norite sudeginkit cavo kaimą.“ Su 
tais žodžiais pasikalbėjimas užsibaigė. Męs 
atsisveikinom ir jie nuvažiavo savo keliu, 
o aš savo Aš užmiršau apie tai apmąstyti. 
Gyvenau namie. Tik užsąvaitės... Buvo 
jau arti vakaras. Aš užlipau ant krosnies. . 
Guliu. Ir tik pradėjau snausti, staiga neži
nia kas subeldė prie lango. Ak, kad tave 
nelaimė paimtu! Net sudrebėjau. <

(Toliaus bus.) ;

Vertė Barabošius.

tuviškos bažnyčios Pittston, 
Pa. “ Ar negėda yra kunigui 
tokius niekus šnekėti pas 
šventą aukurą stovint? Aš 
velyčiau scrantoniečiams,kad 
iš pono praboščiaus skuros 
būgną duoti padaryt, tai bent 
jau butu būgnas!

Jo didybė kun. Kuras ant 
pabaigo s savo ,, pamokslo ‘ ‘ 
liepė neskaityti paleistuvingŲ 
knygų, nė laikraščiu, o la
biausiai ,,Inkvizicijos“ kun. 
Dembskio. Liepė skaityti kan- 
tičkas, šaltinius, peklas. gy
venimus šventųjų ir „Drau
gą. * ‘ Bržvi Ikietis.

ištariam ačiū.
P. A. Jatulavicius.

Gardner, Mass.
Lietuviai čia darbuojasi. 

27 vasario susitvėrė koopera
cija, prie kurios prisirašė 54 
nariai. Girdėt, kad ir dau
giau yra norinčiu prisirašyti.

Darbai eina neblogiausiai.
Vasario 7 d. čia buvo ves

tuvės. Jaunavedis prisipirko 
alaus ir sukvietė visus pažįs
tamus, kad suaukautu dau
giau pinigu. Po auku ėmėI 
pardavinėt alų už pinigus. 
Tuomet pasidarė betvarkė.

A. M.

ATSAKYMAS.
Patėmyjau „Keleivio-‘ 9— į 

tam num. trijų ypatų rugoji- 
mą, buk juju vardai nebuvo bą Leonido Andriejevo nove

lę ,, Razskaz o siemi poviešen- 
nich *. Malonėkit paaiškint 
per Jūsų laikraštį, ar būtinai 
reikia gauti autoriaus leidi
mą, ir ar galima tai padaryti 
nesiklausius.

Su pagarba
Kr. Kurklietis.

KLAUSYMAI IR ATSAKY
MAI'

Garbi Redakcija!
Aš verčiu į lietuvišką kai-

pagarsinta su aukomis. Tas 
galėjo atsitikt, bet kas tame

i

i

da ir dabar turiu tasias ko
pijas ir teip aukautojai, kaip 
ir aukautoju pravardžių už- 
rašėjai gali pas mane atėję Nors dėl mandagumo ge- 
persitikrinti, ar aš tame kal-

ar ne.
-S. Polo,

1439 N. 14th st. 
St. Louis, Mo.

Atitaisymas klaidos.
8 num. „Keleivio“ tilpu- 

sioj korespondencijoj iš New 
Haven Conn. pasakyta klai
dingai. kad: V. Greiviukas ir 
0. Ambrazaičiutė (maži vai
kučiai) padainavo; turėtu būt 
padeklemavo.

Pauksčiutė.

tas.

Scranton, Pa.
Vasario 6 d. buvo sušauktas 
kun. Kuro susirinkimas Šv. 
Marijos svetainėj W. Market 
st. Susirinko pusėtinas bū
rys žmonių, spangu Kuro pa
sekėju. Buvo atėję pažiūrėti 
dėl žingeidumo keletas ir 
priešu. Susirinkime kun. Ku
ras įnešė, kad: 1) Šliubai turi 
būt apmokami po $25. 2) pa
laidojimas—$15. 3) krikštą/ 
—$9 ir Velikinės kortelės po 
$6. Jo ištikimi pasekėjai ar
ba, geriau sakant, nesusipra
tėliai, visus Kuro įnešimus 
patvirtino be jokio apsvarsty
mo. Atsirado daugumas prie
šingu, bet prieš jo didybę ne
valia buvo šnekėti. Policmo- 
nai vedė tokius per duris lau
kan. Kun. Kuras atsistojo 
ant pagrindu ir pradėjo šiais 
žodžiais: „Ačiū jums, mano 
mieli! gyvenkit Krystuje 
klausykite, ką aš jums kalbu! 
0 klausydami manęs nė vie
nas nepražusite. Matau, kad 
visi iš to esate užganėdinti“. 
O laike to užganėdinimo po- 
licmonai kaip tik spėja per 
durįs mesti nepaklusnuosius.

Porą sąvaičiu atgal tapo 
sužeistas anglekasyklose Ba
ranauskas. Keletą sąvaičiu 
pasirgęs atsiskyrė su šiuom 
svietu. Velionio brolis nuėjo 
pas kun. Kurą maldauti, idant 
tas pavelytu palaidoti ant lie
tuvišku kapiniu. Kuras tuoj 
pradėjo klausynėti, ar buvo 
velionis kada nors ausinės? 
ar aukavo ant bažnyčios? Ve
lionio brolis sako: to negaliu 
pasakyti, ar jis buvo kada 
ausinės, ar ne; ar mokėjo ka
da ant bažnyčios, ar ne. Ku
ras ant to: „Ant šventytu 
kapiniu tokiems vietos nė-

riau butu užklausius, bet jei 
autorius ne padeda pastabos, 
jog visas tiesas jis pasilaiko 
sau, tai reiškia, jog jis apie 
tai nepaiso ir tuomet galima 
versti jo neklausius. Lietu- 

| viški leidėjai Amerikoj per
spausdina sau ir lietuviškas 

i knygas, o apie vertimus ne
gali būt nė kalbos, ir tuomi 
labiau, jeigu verčiamoji kny
ga išleista Europoj.

Garbi Redakcija!
Matydamas, jog daugeliui 

duodat per gerbiamąjį Jūsų 
laikraštį naudingus paaiški
nimus, kreipiuos ir aš pas Jus 
su klausimu.

Jeigu męs žinom, jog žemė 
apsisuka apie savo ašį į 24 
valandas, darydama savo ke
lionėj po 30 kilometru į se
kundą, ar galętŲ tad orlaivis, 
pakilęs, duokim sau, Chica- 
goj, sulaukti Europos, jeigu 
j is stovėtu ore ant vietos?

Su pagarba .
Kas link greitumo, tai ne

galima pasakyti, jog žemė 
sukasi 30 kilometru į sekun
dą. Greitumas priguli nuo 
vietos; pavyzdžiui, ties ek
vatorium žemė sukdamosi pa
daro 225 mylias į valandą, 
bet juo daugiau seksime nuo 
ekvatoriaus žemgalio link, 
tuo sukimosi greitumas bus 
mažesnis ir mažesnis, o pats 
žemgalis visai jau stovės ant 
vietos.

Orlaivis, kaip ilgai jis ore 
nekybotu, jis visuomet bus 
ant tos pat vietos, ties kurios 
apsistojo, nes oras sukasi sy
kiu su žeme ir viską neša su- 
savim, kas tik jame randasi.

Redakcijos atsakymai.
R. Baltrūnui .-Tilps 

kitam numeryj.
A. V. V a s n e 1 i u i. - 

Straipsnelis geras; tilps se
kančiame numeryj. Gal pa- 
briežtumet ir daugiau ką nors 
panašaus.

V. J. Pšelgauskiui. 
—Tokiu klausimu męs neri- 
šame.

F. S. Rubinsonui. 
—Tokis dalykas turi būt pa-

Paj ieškojimai!
Didelis lietuviškas storas.

Pas mus galima gauti visokių drabu
žių, skribėliu, marškinių, kelinių, ova- 
ralls, abrozdų. popieros gromatoms ra
šyti, visokių knygų ir gražių istorijų. 
Visus laikraščius užrašom ir kas per mus 
užsiraša laikraštį dodam dovanų už $1.00 
knygų. Čia gauste puikių laikrodėlių, 
žiedų ir lenciūgėlių, auksinių ir paauk
suotų už pigią prekę, prie to da parduo
dame daug pigiau negu kur kitur. Lai
kom trajankos ir zmeječniko nuo 60 li
gų. Turime gerų britvų. Parduodame 
laivakortes (šipkortes) ant geriausių li
nijų.

P. BARTKEVfČIA & S. MORKIS.
719 Main st., Cambridgeport, Mass.

Pajieškau draugų Jono Baltušio ir jo 
pusbrolio Alizo Baltušio. Jie paeina iš 
Kauno rėdybos, Vilkmergės pav., Kupiš
kio parapijos. Puponių sodžiaus. Treti 
metai kaip atkeliavo į Ameriką Jie pa
tys ar kas apie juos žino malonėkit pra
nešti ant šio adreso:

Juozapas Kapickas.
360 Lizbon st., Lewiston, Me.

Pajieškau dėdes Jokūbo Kasparavi
čiaus, paeina iš Suvalkų gubernijos Kal
varijos pav. Apie aštuoni metai buvo su
grįžęs į Lietuva Jis pats, ar kas apie jį 
žino, teiksis pranešti ant šio adreso.

J. Liutkevičia.
17 \Vilson st., Worcester, Mass. 6l

Pajieškau Vinco Lišaucko, 21 metų 
amžiaus be ūsų, apie 5 pėdų ir 8 colių 
aukščio. Pavogė mano siutą $30 vertės ir 
$19 pinigais ir pabėgo. Siutas spalvos 
mėlinam dugne, langučei baltais siūliu
kais Kas pažins, malonės pranešti, už 
ką gaus dovaną. Adresas toks.

J. Basaitis, gy
182 Washington st., Worcester, Mass.

Atyda!!!
Iš priežasties išvažiavimo, parsiduoda 

; rašoma mašinukė geriausios pasaulėj 
fabrikos „Remington” vertes $70.00,a- 
tiduosiu už 25 dol.

R. Vasiliauskas,
23 Salėm st., Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Franciškaus Čes-1 
nučio ir pusesers Česnutaites.Abudu Kau 
no gubernijos Šiaulių pav. Jie patys, ar 
kas apie juos žino, teiksis pranešti ant 
šio adreso.

F. Balkauskienė
5 Athens st., So. Boston, Mass

Pajieškau krikšto duktės Malvikos Ta
rasevičiūtės. Wi [niaus gubernijos, I)uz- 
minų parapijos. Turiu svarbu reikalą. 
Ji pati, ar kas ap;e ją žino teiksis praneš
ti ant šio adreso.

S. Tarasevičia,
157 E Main st., Plymouth. Pa.

Pajieškau savo brolio Motejaus Žilio. 
Kauno gub.. Raguvos mostelio. 19 metų 
kaip Amerikoj. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats, arkas apie jį žino, teiksis 
pranešti ant šio adreso.

L. Zelaiįis,
71 Clinton st., Binghamton, X Y.

Pajieškau mano vyro Vincento Žilin- 
skio. Vilniaus gub.. Trakų pavieto, Alek- 
sandravos vals.. Kalnėnų kaimo. Keli 
metai kaip išvažiavo nuo manęs ir neži
nau kur jis gyvena. Todėl jis pats, ar 
kas apie jį žino, teiksis duot žinę ant šio 
adreso.

Valerija Žilinskienė
P. O. Box 619, Thompsonville, Ct,

Pajieškau brolio Justino Dabreckio, 
Kauno gub.. Telšių pav. Turiu svarbų 
reikalą, todėl maloniai prašau jo paties, 
arba kas apie jį žino, pranešti ant šio ad
reso.

L. Stančius
P. O. box 765, Stoughton, Mass.

47.50 Szifkortes
kaštuoja nuo Liepojans ar

ba Eydkunii i Bostoną.
Kam mokėt brangiau, kad 
galima gaut pigiau Keleivio’ 
išleistu vėj.

$28.00 nuo New York 
iki Roterdamo.

Atyda!
Lietuviai, kurie norite gyvent ant far- 

mų, męs galėtumėm jums patarpininkau 
t i. Turime farmas ir kvočiame daugiau 
lietuvių, kad mestumet jungą ir pradėtu- 
m t gyvent patys dėl savęs. Galite atsi
šaukti. o męs plačiau paaiškinsime 
per laišką.

Juozapas Kuodis, 
SummitCity, Mich

K

0

*

*

Reikalingas kriaučius.
Kuris bent oiskį apsipažinęs su tuo 

darbu. NereikalaujuĮ labai mokančio. 
Mokestis ano nedėlios nemažiau kaip 9

Į dol. ir nedaugiau kaip 12 doL
Joseph Šamai lis,

58 Danport st., Portland, Me.

Gera proga lietuviui.
Aš užlaikau plumer shop ir Sheet Me

tai VVork. Iš priežasties senumo norė
čiau gauti partnerį, arba ir šiaip žmogų, 
kuris mvlėtu ta darba. Gali atsišaukti ir 
nemokantis to darbo Korint prisidėt 
prie biznio reikia įnešt biski pinigų. Dė 
didesnio aiškumo kreiptis laišku. Adri 
sas toks.

A. Gecevič g
9 A mes st. Montello, Mass.

Gausi ant išmokesėio.
Katalogas dykai.

Gali gauti gryno aukso visokio skiriaus 
laikrodėlius, retežėlius, kompasus, leke* 
tus aukso ir daimanto špilkas ir žiedus, 
aukso guzikus marškiniams teipgi ir Sila
binius žiedus. Jeigu ką reikalauji iš mi
nėtų dalykų, rašyk tuojau pas mus, o 
pasiųsime reikalaujamus dalykus. Po 
aplaikymo mokėsi kas mSnesis po 2 dol. 
pakol išmokėsi visus pinigus už kiek 
vertes paėmei. Prisiųsk savo adrisą ir už 
7c. markių dėl prisiuntimo katalogo ir 
paminėk kur matei šilą apgarsinimą ka
talogo Siunčiame vyrui bei moterei, 
vaikinai ar merginai. Adrisuok.

JOHX MORRIS,
B 123 Warsaw X. Y.

IT* (M AA gHUsi 10 tuzinų gra- 
U Z JI.UV žiausių popierų. 38 

patunku su gražio
mis dainelėmis ir puikioms kvietkoms 
bei konvertais. Teipgi ir visokių knygų 
r popierų katalioga siunčiu už 4 c. stem- 
pą. Reikalauju partlavėjų ir duodu gerą 
pe ną.

M. ZUKAITIS, h
227 E. Main st., New Britain, Conn.

PINIGUS išsiunčiame Į
Russia 

Preke už 
100 rub.

$51.80.
Priimame vi 
sokius teisiš
kus ir kup
riškus reika
lus.

RUSSIAN AMERICAN BUREAU
5(5 Eiftharenue, CHICAGO. ILL.

zlv zl?

FBrai! Ferai!
Rengia trįs suvienytos So. Bostono Draugystės 

D. L. K. Vytauto, šv. Kazimiero ir Ukėsy Kliubas 

Prasidės 28 Kovo {Mareli!, ® 
t. y. antrą dieną Velykų ir trauksis per

Ištisą sąvaitę

Lietuviškoj Svetainėj
166 BKOADVVAY EXT„ ♦ 
So. Bostone. X

Kiekvieną vakarą prasidės nuo 7 vai.
PELNAS NUO FERŲ BUS APVERSTAS STA- T 
TYMUI LIETUVIŠKOS SVETAINES BOSTO- »
NE. Todėl, lietuviai ir lietuvaitės, kokiu jus pa- 
žvalgu nebūtumėt, užduotis jusu viena — atsilan- * 
kyt ant rengiamu fery, nes visiems lietuviams * 
svetainė yra reikalinga. Kiekvieną vakarą bus 
muzika, dainos ir kalbos. Pasitikim, jogei nė vie
nas lietuvys neatsisakys paremti šį musu naudin
gą darbą.

ZECOZhZETTJETTVS.
V/ M/ V/M



KELEIVIS.

Vietines Žinios.
Pereitam subatvakaryj ties 

South Station užsidegė New 
Englaud Building-. nors suva
žiavo viso miesto ugniagesiai, 
bet namas šių liaškejo nuo 
viršaus iki pamato. Nuosto
lių apskaitliuota į $250,000. 
8 ugniagesiai tapo sužeisti.

draugystes, dažinoję apie ren
gimą ferų naudai lietuviškos 
svetainės, sumanė tani dar
bui užkenkti. Jos teipgi nu
tarė rengti fėrus ant naudos 
parapijos. Yra lai labai ne
gražus apsireškimastarpr bos
toniečių lietuvių. Vieton pri 
gelbėti vieni kitiems n u veikti 
naudingus darbus — bandoO 
kenkti.

Dr. Cabot išsireiškė laike 
savo lekcijos, laikytos Har 
vaido med’ciuos mokykloj, 
kad per daug jau yra dakta
ru. Ger’ausis, giidi daktaras, 
pabaigęs mokslą, per kelis 
metus negali sau uždirbti ant 
pragyveipnio iš savo pr« fesi 

virai

Dr. J. Breeman nnvaž’avosu 
automobiliniu pas lig-uiį ant 
Scotia Road. Kuomet dakta
ras įėjo vidun, nežinomi žmo
nės atsisėdo į jo automob lių 
ir nuvažiavo. Policija j ieško 
vagių.

jos. o pralobti daktaras 
jau negili.

Ateit atsčioj nedėlio5.
13 d. kovo, lietuviškoj 
taitiėj bus dideles prakalbos 
surengtos .. Birutės Kanklių" 
choro. Kalbės Liet Soc Deni. 
Partijos atstovas Baranaus
kas ir F. J Bagočius. Prasi- 
6 vai. vakare.

t. y. 
sve-

Bostono kontra ktoriai. ku
rie užlaiko keliniu dirbtuves, 
buvo nutarę streikuoti, bet 
drapanų išdirbėjai sutiko 
brangiau mokėti už darbą ir 
streiko.šinom tarpu nebus.

Kovo 4 d. ant Monadnock 
g atvės, Dorchester.eksplicda 
vo gazas. Trenksmas buvo 
teip smarkus, kad sudrebėjo 
visas Dorcliesterio apskritys. 
Vienas darbininkas sužeistas 
ir iškeliolikos langų išbirėjo 
stiklai.

So. Bostono tris suvienytos 
draugystės, DLK Vytauto,šv. 
Kaz'rniero ir Lietuvių tikė
si} Klinbas, pradėjo stropiai 
rūpintis apie }>ast«tymą lie
tuviškos svetainės. Šiam tiks

lui nutarta po Velykų su
rengti fėrus, kurių pelnas 
eis statymui svetainės. Apie 
tai tapo pranešta per laiškus 
visoms Bostono ir aplinkinių 
miestelių draugystėms Iš 
rinkta tam tikri k lektoriai, 
kurie jau pradėjo rinkti au 
kas tain reikalui. Pereitam 
So. Bostono Lietuvių Uke-u 
Kliubo susirinkime surinkta 
nuo sąnarių aukų 25dol.. o 
susirinkime draugystės DLK 
Vytauto—29 dol. Reikia teip 
gi pridurti, kad bažnytinė-

8 d. kovo konfiskuota 4 to
nai senų kiaušinių, kurie bu
vo paskirti Bostono keptu
vėms. Kiaušiniai supilti Chi- 
cagoj į 574 dėž s ir atvežti Į 
Bostoną, o čia stovėjo užšal
dyti. Juos konfiskuota, kaipo 
netinkančius maistui. Kaip 
girdėt, kiaušiniai bus apipilti 
karboli u m ir parduoti oda
dirbiams. kurie vartoja kiau
šinius prie zomšiaus išdirbi
nio.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visų ‘ Keleivio’’ 

'kaitytųjų, kurių prenumera
ta pasibaigė atnaujinti, ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

“Keleivio” Administracija.

J. P. TUINILAC0
Vienatinė lietuviška dzie- 
gorėlių ir auksinių daiktų 

krautuvė
Užlaikome visokius laikrodžius, laik

rodėlius, branzlelus.šliubittius ir deinv n 
tinius žiedus ir visokius iš aukso ir 
sidabro išdarbius L etuviai parem
kite lietuvi

La krodžius savo kostumeritim patai- : 
sont dykai.
21-25 Broinfield street. 

BOSTON, MASS.

Pranešimas.
Nuo šios dienos „Kelei- 

vio’Tedakcijoi atsidaro didelė 
laivakorčių, geležinkelio bile- 
tų ir pinigų siuntinio agen
tūrą.

,, Keleivio“ išleistu ve da
bar turi didžiausią spaustuvę 
tarpe Amerikos lietuvių, nes 
čia išeina tris laikraščiia: 
,,Keleivis,“ „Strahdneeks,“ 
„Gazeta Bostonska“ ir atlie
kami didžiausi drukoriški 
darbai daug geriau, negu 
kitose spaustuvėse, kurios 
neturi naujausių mašinn. To
dėl „Keleivio“redakcija, ga
lima sakyt, yra didžiausiu 
Rusijos išeivių centru; čia 
atliekami svarbiausi reikalai 
ne vien tik lietuviu, bet lat
viu, lenku ir kitų tautų.

Jeigu jums reikia atsiimt 
Lietuvoj savo dalį ar skolą, 
jei norit tenai nupirkti ar 
parduoti namus arba žemę - 
kreipkitės pas mus. Viskas 
bus atlikta greitai ir be kla- 
pato.

Jeigu norit važiuot į 
Lietuvą arba parsitraukt iš 

; tenai savo šeimyną ar pažįs- 
1 tarnus — kreipkitės pas mus. 
Męs suteikiam visokias žinias 
ir patarimus, parduodam lai
vakortes ir geležinkeli ii tikė
tus pagal tokiu prekių, kaip

I

jie parsiduoda kompanijų ofi
suose, o rodą visuomet gausit 
už dyką.

Pinigus siunčiam į visas 
šalys pagal dieninį kursą.

Rašydami su visokiais
! reikalais adresuokit šiteip:

“K E LE I VIS‘„
28 W. Broad'vay.

So. Boston. Mass.

The C barter street 
Medical Clining.

Jeigu sergi ateik pas mus; nereikės 
tau ilgiau kentėti nuo jokios chroniškos 
ligos, jeigu tokia bus da išgydymą Jei
gu sergi sloga, gerklės ligų (Bronchitisl. 
džiova, hirdies. skilvio, inkstų arba ke
penų liga.

Musų gydymo pasekmė yra stebėtina. 
Praktikuo. ant por ilgus metus išradau 
savot šką. lengvai suta somą gyduolę

Musų būdas stebėtinu greitumu gydo 
odos, kratt o ir nervų lig-.is

Ateik šiandien, patarimą gausi dykai
Ofiso vaiandos: 10 — 12 vai. iš ryto. 2 — 3 
vai. po pietį-, ir 7 — 8 vakare. Nedėliiontis 
nuo 11 lig 2 po pietų

< BARTER street MEDICAL ULINIO
4 CIIARTER street (kampas Hanov. r).

HOSTON, MASS.

G E R I A U SI A S

i

Mano dirbtuvė yra įrengta Įtiekiau 
šiai, naujausios mn.los įrankiai. Atlie 
ku dtuba artistišk-i. Padarau fotogra 
tijas kuopuiki.TUK'iai. malevoju natūra 
liškom parvom. iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu į namus folografuo 
ii.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Bro idw3y So. Boston, Msss
MO?MTFLLO

Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 
vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsiuvių dirbtuvė, t dėl siutus gali
ma užsisteliiiot' Įitga1 savo skonio. Pa
siuvant greitai ir g.-rai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

H. STANKUS
681 N. Maii ir kampas Amas sts.

MONTEl LO. MASS

Gerbusias Lieturiszkas Siuvėjas
Siuvame visokius ru 
bus merginoms ir 
vyrams Turi
me visokių audimų 
r suknios. Dirbame 

visokius siutus ir 
overkotus Už-ik pa
žiūrėt o jeigu nori 
turėt gražią drapa
ną męs galime tau ją 
padaryt.

DOVANAI
Kiekvienas gaus puikia dakiati-ka kuv- 

gą su naudingais patarimais. Kaip už
taikyti sveikata ir kaip gulyti- apsirgti-'! 
su daugi tx- receptų nuo geriausių įla - ‘-a- j 
rų. Kniga verta dol-rio. Kas užsirašys; 
aut ineių nors viena ts že - iau padu tų, 
la.kra-čių • Kolei į •• Venytę Li'tuv- 
:iiu,ų“. ‘‘Kataliką '. •‘Lietuvą”. “Lilis 
va mintį“ ir' Daro.įlinkų Vinį ‘ Pas • ; 
liauti -šit, i es tie,kurie u sira-e. siun- ia . 

i'niuiii., patiėkavones. .lie-gu noii daugiau i 
<i-ie Mtyga žinoti pru\va ka ologo, pa- , 
luok savo 'aiškų adresą irs u.k pinigu- i 

;>o šiuom adresu.
.M. Paltgnavičia

15 Millbury >t.. \Vorcester Mass.

P. J. Kaimietis
Naujausių madų ntbsiuvys. Siuvau' 

, visokias moieių ir vytų drapanas. 1-va 
' kiltie. išp.Aujaiu pletntas ir išprusiname 
j l>:-.rba atliekame v stulos aut pužadetolai 

ko k nepuikiausiai už prieinama prekę, 
i Ilirbtuvės viela:

244 W. 4-thst, So. B-ston, Mass.

I

§

/

SERGĖKIS!!!
Sergėkis nuo prastu - pigių vaistu, 
kuriuos netikri daktarai siūlinėja III

Mat dabar metų laikas, kuriame žmonės labiausiai 
serga; todėl y vai rus daktarpalaikiai ir siūlinėja pra
stus be vertės vaistus, kurių iki šiol niekas nežinojo ir 
vietoje gero, tik daugiau blogo padaro ir kenkia svei
katai labiau nei pati liga. ____________

APGINK PATS SAVĘ IR ŠEIMYNĄ?
Kiekvienas lietuvys tegul gelbsti i»ts ir savo šeimyną nuo ne

tikrų daktarų.Neapsigauk ir neatsidėk ant daktarpalaiki'ų, kurie ne
pažysta ir nieką j u nežinojo ik dakar. Stebuklingas daktaras, COL- 
L1NS NEAV YOKK MEDIKAL INSTITUTO, yra visiems gerai ži
nomas pasauleje. Per 13 metų šiame Institute, išgydė tūkstančius 
lietuvių, kurie buvo desperacijos apimti; užtai, kad kiti daktarai 
nežinojo paslaptis stebuklingųjų vaistų priskirti, tik Institute 
esanti galėjo patirti. Musų tūkstančiai testamonijų, liudvja apie tai.

Žinai, ka 1 čionai apturėsi vaistus, kurie rūpestingai užrašyti 
Profesoriaus šio di.lžio INSTITUTO, kuris per 13 metų išgydė daug 
lietuvių. Jug kiekvienas lietuvys žino gerai, kas tai yra COLLINS 
N.Y.MEDIKAL INSTITUTAS ir kid jis yra geriausias, seniausias, 
ir tai pirmutinii INSTITUTAS New Yorko valstyjoj, kaipo viena
tinis šalyje, kuristiktai gali vadintis COLLINS NEW YORK MEDI- 
CAL INSTITUTE. Kiti daktarai garsindamiesi ir ką žada išgydyti, 
beabejonės nori, kad gautų dirbti po priežiūrą daktaro COLLINS 
NEW YORK MEDIKAL INSTITUTĘ ir ištirti paslaptis, kokie 
čionai stebuklingi vaistai išgydymui sergančių vartojami.

The Collins N. Y. Medical Institute,
Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent.nuo 10 ik 1. vak.Ut. irPet. 7-8 

^^^Prisiųsk 10c. markėms, apturėsi garsiąją, knygą Dr. E.C.
Collins, “Vadovas in Sveikatą” parašytą lietuviškai.

Dr. S. E. Hyndman, Medical Direktorius.

Dr. E C. Collins
Uždėtojas

740 W. 34th STREET, NEW YORK.M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausi.)

Eliaiis Vyno, Likierių 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom mūsų
Speciališkcmas.

366 Second So. Boston. Mass

II

Z. BUDRECKIS,
222 Broadway, So. Boston, Mass

Telephone. Back B-y 2350.

Dr. Lewandowski
Vienintelis :enkiškai-lietiiviškas dak

taras Bostone ir Masrachusetls Valsti.2..j
PRIĖMIMO VALANDOS:

Nuo U vai iki 1 vai. diena.
6 vai. “ 8 vai. vakare.

419 Boylstoil st. ruimas 432 
ROS TO N, - - MASS.

GERIAUSIA AKUŠERKA

ZEGORELIS DYKAI- 
ir devis'ra
Amerikoai-kas laikrrdėlis 
ų čystais .aukščiais luk>- 
vis. g.ar.mtuotais 5 nie

• ams visli DYKAI kiek.- 
vienam. kurs parduos 2.

motelius mus bizuleriios po 10c. ki c k- 
vienas Atsiusk varca. męs tykesime tat . 
Kaip parduosi, p isiųskit 82 40 gaus, 
zegoruką.
Henry Jetveriy Co. Dep. 240 ( hicago.lll

Rusiška-Lenkiška- Lietuviška 
_A PTIEKA 

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

F. STROPIENE
Paboigusį kursą V'omans* Medical 

Coilege Baltiuiore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligos parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 W. B r o a d w a y.
SO BOSTON Mass.
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. ueziucjn: ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik ; asauiėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Gal t reikliau.i ir per laiškus, o 
męs Į»erex:>resą gyduoles į ri-insim

!

j

I

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlii 
visada švieži, vynai ir visoki likierit 
togeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krtl 
tvnų ar šeip balių siunčiam į nam

117, i 19 and 121 A St.,
^o. BostorhIVIass
t
*

Temykit! Temykit

DJDELJS PARDAVIMAS
Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku

tis. Sijonai. Šlebės. teipgi gražus vaikų 
parėdai. Skrynios, valyzos, viskas par
siduoda labai pigiai.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau!

i. sacowitz,
128 Broadvvay (tarpe A ir B) 

South Boston, Mass.

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mų 

'sų gyduolėms, kuriems duodame tei 
tingiausią rodą Į>er laišką dykai. .

Kaip išgydyti Rupturą, Slinkimą 
plaukų ir Plikimą.'Pučkus. Didervs 

(ties. Niežus ir lytiškąjį brudą. Mę 
.turime apie pusę milijono laiškų su 
ipadėkavonėmis nuo žmonų visokių 
[tautysčių. Rašyk pas:

Dr. X M BRL'NDZACO..
; Broadvt ay A b. S st.. Broolykn.N Y.

t r

KOSULYS

Balzama

;•

y

Plaučiams.

S eimynos, turinčios į o ranka Severus vaistas, nežino ka< tai yra baime.

visokio budo—aštrus arba valkus, kuriam’seka uždegimas 
gerklės, pažiaunių, arba paeinantis nuo Į>eršalimo — pas 
vaikus arba suaugusius-greitai pranyksta vartojant

SEVEROS

Suminkština flegmą, prašalina apsikraujavimą plaučių, 
alsavimą daro lengvu ir teip kenkiantis kosulys tampa su
laikytu. išgydytu. Parsiduoda pas aptiekorius.

Kaina 25 ir 5OC.

pas savo aptiekoriu arba pardavę 
vardo „SEVERĄ“ ant viršukų. Neimk kitų

Netyras kraujas.
Kiek tai ligų paeinančių nuo nety 

ro krajo, labiausia apsireiškia para 
savyj, o retai kuris iš mus gali ji} iš
vengti.

Severos Valytojas Kraujo
prives sukopusį kraują prie naturališ 
ko savo styprunio Gydo visokius s po 
gurius, šašus, tekančias žaizdas, akru 
fuią. išbėrimą ant skuros ir visą kitą 
eilę nesmagumų, paeinančių iš prie
žasties nevalumo žmogaus kraujo.

Kaina. š] 00

Ar patemijai?
jog tavo fiziškos pajėgos sunyko, 
valgys kurį vartoji neina ant gero, jog 
gromulioji nereguliariškai, ir maistas 
neatneša tau naudos? Tai yra ženklu, 
jyg turi vartotiSevaros G/vaitias Balzama

Jis veikia sustiprinančiai ant viso 
žmogaus organizmo, per ką turi neap- 
kainuojamą verte laike visuotino nu
silpimo amenijos, dispepsijos, pagelto 
navimo, užkietėjimo ir tankaus gal
vos skaudėjimo. Visą organizmą į>a- 
daro galingu priešintis ligoms.

Kaina 75c.

Norėdamas gauti atsakanti daktarišką patarimą, parašyk pas mus į dakta- 
riškaji departamentą.

W. F. Severą Co. ce™owb.‘™s f

Liefuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmeuter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gv 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
stok pas mane 1 
tropais į vir ų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oa'atesir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti iki 
8 vakare. Telephone 196” -3 Ric^moai

Puikiausias Lietuviškas ■

S ALIUKAS ir RESTORACIJA 
t 

kartą pas mus atsilankys, t
To niekad nestgraudys: <

Alus, vynai mus gardžiausi. J 
Cigarai iš Turkijos, geriausi 4............... <1

Lozowski & Yudeiko ir Co «
3o4 Broadway ir 259 D. St., Į|

South Beston. Mass. įM

I

NAUJIENA!
“BROADBINE HALL”

311 Albany. ir kampas liovei streets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors pokyliams, su visais reika
lingais rakandais už $15.00.

Savininkas J. SIDMAN.

20 Laconia st. Boston,Mass.
Telephone 1364-4 Tremont.

TEISINGIAUSIA APT1EKA
Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokių ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

VVilliaiu C. Brūzga.
John J. Lowery

Kampas G-tos 158 D. st
Sc. Boston, Mass

Telephone 21027 So. Boston, Mas

ę GARSUSIS KEW YORKO DAKTARAS

ĮFerdinand Hartmann M. D.
JOHN E.NOLAN

naujausios mados
3^. Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogetiausiai už nebrangią prekę.
386 Broadu-av' So BOSTON.• 7

Gyvenimo vieta 645 Broadvav.

SKAITYK 0 Z1SOSI VISKĄ.
jagn net « mano kataliogą rašyk šendien o apturėsi gereusių armonikų,fkripk 

clernetų, tiubų, koncertinų ir daugyoę kitokių tuoztkahškų instrumentų Cisto a 
sso 14 K. Šiiųoiuių žiedų, dziėgortų, lenciūgų, špilkų, kolcikų, kom
pasų aqks*nių ir paauksuotų, girų t-rilvų, vis^k.o skiriam dt ukavoji- 
mo masynuktų, a.oumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, airesam pečečių, istorišku ir inaldaknygų kokiu tik randasi lie- 
tuvlškoi kaiiKti,gražių pop erų dėl rišimo grom^:.j __ ” ' ’’ _
skaitymais ir dainoms su drukuotais oplink kotivertais tuzinas už 25c 
5 tuzinai už$',OO, 1<KW už $>.(•<>. Lietuviška biblija ar: i šventas raštas 
seno ir naujo te -tame tto lietuviškom literom pus’.tp. 1127 drrčei a! da
ryta, prekė su prisiuntimu $3,00. E’ektrikinis žiedas no reumatizmo, su Jnit it;

kūno, atgaivinimo kraujo, sutaisimo roivu ir daugy! ę k: 
klų ligų. Tūkstančiai žmonių dėkavoja už ižgvd'ma, 14 
paauksuotas ant 20 mėtų prekė $3.00. prasto $’,00. I‘ti-iv 
kitę savo fikrų adresą iri r. Re. marke o apturėsi šio mėti ka 

ę" talogą dvKai su 4.‘0 paveikslais ir 1000 t-audingu daiktų. 
V'” Štorniknm, agentam ir pedlioriam parduodu visokius t." 
x vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuv 

gausite, teisingus tavoms.
Adresuokite: K- WttKEW»CH, 112 Gratid St. Broaklvn. N. Y-

ils t p .ik?usi;:is ap-

L1ETUVI5ZKA GYDYKLA
Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMl’SOJi 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai j jį kreipsis, bei parašys tikrai 
paliks išgydytas, net iš tokių figų, kurtų 
kiti daktarai neįstengė išgydyti. Ka
dangi jisai pabaigė augštesnius mokslus 
N«-w Yorke ir Pary žiuj ir visą savo jau
nystę pašventė vien studyjavimui medi
cinos. chemijos ir chirurgijos,

Ji«ai gydo visas ligas: paprastas, chro
niškai užsisenėjusias, veneri-kai-ptslap- 
lingas, teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
kitas ligas, paeinančias nuo jaunystės 

j išdykumo ir savižagystės.
Soliteri (kirmėlę) prašalina į 24 va

landas
Todėl, jeigu kuris nedagali kokia 

nors liga, nept i valo leist laiko, bet tuo- 
jaus prisiųsti D-roi Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 

: lakštą, o tuojau* bus išsiųsta Jam pa- 
gelb.i. kuria tikrai išsigydys. Išgyily 
mas gvarniituotas. Patarimai veltui.

Amžius. 
Kiek svėrėto. 
Kaip seniai sergate. 
Ka labiausiai skauda.*
Arturėjei kada nors kokią lyt'k 

jei turėjot parašykite kokę. X 
Ar neužsiimdavot savižagyste. 
Ar skauda jums galvą. 
Ar skalda krutinę bei plaučius 
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skaudi 

kas bei kojas.
Ar turite ant kūno pučkus.
Kokis apetitas.
Ar turite poluciją. Ar skauda inkstai 
Ar lytiški orga ai nusilpnyti.
Ar vedęs, ar moteriškė, ar jaunikaitis 

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susinę 

Šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai to 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

1 gą

ran

Meldžiame kreiptis šiuo adresu.-

I

I

l)R. J. E. TH0MPS0N,
342 W. 2<-1h s t ne t. NEW VORU, N. Y

Prleiniino va landės: šiokiomis dienomis nuo 1 vai. D‘i 5 vai. po pietų.
Nedaliomis nuo 11 vai, ryto iki 3 vai. po pietų.

f sako: j
J Jei sergi, nesikankink, bet pribuk arba parašyk pas mane, aš išgydysiu! į

Per 30 metų daktaravęs, tyrinę- j 
jęs medicinos mokslą ir gvduo- J 
lių veikmę, kurios geriausia ■ 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs^ 
universitetą per 20 metų gy-« 
džiau Didžiam jam Nevr Yorke < 
VYRUS IR MOTERIS ir iš- į 
gydžiau greitai ir gerai. <!

10 mėty, atsidavęs mokslui <; 
praktikavojau Paryžiuje, Lon U 
done, Berline ir Peterburge,-' 
surasdamas naujausias gydtto 
les išgydymui visokių ligų. Su- ' 
grįžus iš Europos daktarų bend \ 
rovė išrinko savo pirm sėd žiu; o i' 
dabar nžkviečiu sergančius vi- i J 
šokioms ligomis, nes paaukauju < 
visa savo mokslą sergantiems. J1

f
1 Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikata, o sergančius ičgy-
■ dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui.

__  _ ________ ____ v__ • _________________
b PROGRESAS MEDIKALISKAM MOKSLE!
į Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija | medicinoi moksle pro- 
Į gresą; katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, užtai kad užrašo gyduoles , 
’ ne naujansio budo, nes naųjansi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
į nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad

I KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.;
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokią ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ! j
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie 5

; ims ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgvdžian ir tuos, ką kiti 5 
? daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai S
> tikrai apturėsi sveikatą. <
< D \ Q \ PU A • Sergėkis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti kom- ’
> i AoA KUiA. pąnijų šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, net J
y numirusį daktarą ' _ garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai, !
>: jog geras daktarais niekad už algą nebernaus. Matant tokias neteisybes, kad < 
i apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos ’ 
Y išgydžiau. kad serganti žinotų kur atrastYikrą pagelbąsveikatai, apsigarsinau. r

ArSIMU JUS IŠGYDYTI
č nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. ’ > 
y Užkietėjimą, skaudėjimą irnedirbitną vidurių. Galvos skausmą, širdies,^
> inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per- L 
C šaltino, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykinto, Dyspc- p 
y psijos. neuralgijos bei nervų ligos: teip-pat nuo saužagystės ir iš to įgautų 3 
? nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių ujsikre- / 
y čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ: skausmingų ir f 
>> nereguliariškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: !

nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy- J 
K dysiu šviežias ir užsisenėjusias ligas. Butų geriau, kad iš karto pas mane r 
» atsišauktum, pirm.au negu kur kitur: jei no asabiškai, tai parašyk lietuviš-č 
?’ kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus U 
v savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles. L 
'' kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsit sveikatą, be skirtumo c' 

kaip toli gyvenate Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitur. Biednus gydau dovanai! į i

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
> 218 E. 14-th sL, New York City.;!

Į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. v 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pietų. 1
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