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IS RUSIJOS.
Nusižudymai, mirties baus

mės ir cholera.
Štai trįs žodžiai, kuriuos 

beveik kasdieną galima už
tikti Rusijos laikraščiuose. 
Ir stebėtina! Beveik visi tie 
trįs žodžiai, kaip susitarę, 
pradėjo tankiau rodytis Ru
sijos laikraščiuose tuoj po 
“laisvės metų.” Nusižudy
mai, mirties bausmės ir cho
lera, taip tariant, Rusijoj 
jau įgijo “pilietiškas teises,” 
nes 3—4 metai kaip puikiai 
gyvuoja...

Ištikrųjų— nemalonus pa
veikslas. Čia beveik kas
dien po keletą žmonių, ypač 
besimokinančios jaunuome
nės ir be darbo esančių dar
bininkų, nusižudo arba sten
giasi nusižudyti; ir tankiau
sia jie aiškinąs, jog tai darą 
iš vargo arba dėl egzaminų... 
Ten vėl beveik nėr tos die
nos, kad teismas ką nors ne
pasmerktų pakarti arba su
šaudyti, kad budelis neuž- 
nertų virvės ant kaklo... ir 
vis tai tankiausia žmonėms, 
kurie “su ginklais rankose 
norėję nuversti dabartinę 
tvarką.” Kitur vėl žmonės 
krinta nuo choleros. Štai 
ir Rusijos sostapilyj, Peter
burge, jau trejetas metų 
kaip viešpatauja cholera. 
Maža to. Beskaitydamas 
laikraščius žiūrėk, ir užtiksi, 
kad vienoj ar kitoj vietoj 
vaikai, prisiklausę kalbų apie 
karo teismus ir mirties baus
mes, patįs sugalvoja būti 
teisėjais, nuteisia savo vieną 
draugą pakarti ir... pakaria. 
Toksai atsitikimas vidurinėj 
Rusijoj buvo ir šią nedėlią. 
Kitur gi kaimiečiai atvažia
vusius gelbėti nuo choleros 
daktarus ir felčerius ima 
mušti,sudaužo jų visus daik
tus, manydami, jog cholerą 
daktarai tyčia bevažinėdami 
sėja.

Vis tai matydami Rusijos 
šviesesnieji žmonės ne juo
kais pradėjo galvoti, kaip iš 
tokio padėjimo išėjus, nes 
aiškiai mato, kad jeigu ilgai 
taip bus, tai Rusija gali taip 
nupulti, jog sunku bus ir at
sikelti. Jie sako, kad rei
kia duoti žmonėms daugiau 
mokslo, reikia duoti jiems 
patiems savo reikalais rūpin
tis, tai pirmiau minėtos ne
laimės netrukus išnyks...Bet 
čia jiems užsistoja visą ga
linti dabar valdininkai, ku
rie vieni dabar visukuo “rū
pinasi...” Jie daugelyj vie
tų net skaitymų apie chole
rą neleidžia, o jau apie ko
kias draugijas—tai nei ne
užsimink...

Iš atskirų atsitikimų šią 
sąvaitę verta paminėjimo: 
už kyšius ir vagystes inten
dantų vėl nemaža suimta ar
ba patraukta teisman Peter
burge, Kieve, Nikolajevske, 
Tomske ir kt. Bet kas iš to,!

pildo. Vagysčių tiek pasi
rodė, jogei visus vagis suė
mus tarp valdininkų, daugy
bė tuščių vietų pasiliks, ir 
kas tad valstiją valdys?... 0 
ne vagies valdininko Rusijoj 
beveik nerasi.

Per visą šių metų pusmetį 
(iki liepos 1 d.) nuteista nu
žudyti 315 žmonių, o nužu
dyta 110 žm. Ir reikia at
siminti, jog šįmet, kaip pati 
vyriausybė giriasi, jau “ša
lis nuraminta...’ Beto,pa- tikslui likos išrinktas centra- 
staruoju laiku Lenkijoj la- liškas komitetas, kurio už- 
bai pradėjo atstatinėti nuo; duotim bus rengti priešval- 
vietų geležinkelių tarnauto- diškas demonstracijas ir or- 
jus ne rusus... iganizuoti katalikus. Vėliaus,

Artimieji Rytai. kada bus jau šiokia-tokia or-
Pastaruoju laiku vėl dau-l^nizacija, ,Putarta suorga- _ 

giau pradėta kalbėti apie nĮzu°ti karišką juntą kiek- Santikiai tarp Vatikano 
i c. l ____ r    j-   vi akiai nrnvi'npi "im _ x___ir*   

Bruzdėjimas Ispanijoj.
San Sebastian. — Pereitoj 

sąvaitėj katalikų junta (taip 
vadinamas ispaniškai slaptas 
politiškas suokalbis) nutarė 
savo susirinkime sutverti or
ganizaciją apginimui katali
kybės, kurią pastaruoju lai
ku laisvoji dvasia pradėjo 
varyti iš čia laukan. Tam

“artimuosius rytus” t. y.; vienoj provincijoj, 
apie Turkiją ir jos Balkanų Karlistų vadovai taipgi 
pussalio kaimynus. Juod- lajkč susirinkimą, bet prie 
kalnija (Černogorija) prade-:uždarJ7tų durių. Valdžia, 
jo lyg šnairuotis su Serbija, kuri daugiausiai susideda iš 
Visai skersuojasi Turkija su radikalų,bijosi, kad karlistai 
Grekija ir Bulgarija—su pir- nesusivienytų su katalikais 
maja už Kretą, su antraja Prl®s ją.
už Makedoniją. Ant Greki- Kardinolas Merry dėl \ ai 
jos rubežių gana tankiai bu- Į prisiuntė nuo popiežiaus jun- 
na susikirtimai tai su atski- tos prezidentui ir karlistų 
rais vienos ir kitos valstijos (juodašimčių)komitetui apaš- 
kareivių būriais, tai su šiaip fališką palaiminimą ir šir- 
žmonėmis, net su piemeni- dingiausį ačių už jų pasi
ims. Grekai, kur tik gali, Į šventimą kovai su bedie- 
tai keršija turkams, o šie ne- 
apsileidžia. Ant Bulgarijos 
sienos irgi būna susikirtimai. 
Mat, po “numalšinimui” 
Makedonijos turkai ėmėsi 
atiminėti nuo makedoniečių 
ginklus, bet ne nuo visų, o 
tik nuo krikščionių-bulgarii. 
Šie, žinoma, matydami tokią 
nelygybę ir atsiminę, kaip!

I

IS AMERIKOS.

viais.”
Paraginti tuo “apaštališ

ku palaiminimu,” juntiečiai 
su juodašimčiais parengė 
priešvaldišką demonstraciją 
ir šukavo: “Mirtis Ispanijai! 
Lai gyvuoja popiežius!” Po
licija demonstraciją išblaškė 
ir daug maištininkų arešta
vo.

Don Jaime, karlistų pre-

“Aš esu pasiryžęs tik ne
duoti klerikalizmui įsivy
rauti Ispanijoj. Su Vatika
nu gi aš neturiu jokių reika
lų ir todėl tarp jo ir Ispani
jos negali būt jokios neapy
kantos. Bet jeigu Vatika
nas nenori, kad klerikalai 
Ispanijoj butų baudžiami, tad 
jis privalo juos suvaldyti;ki
taip, jeigu klerikalai darys 
konspiracijas prieš valdžią,aš 
elgsiuos su jais taip, kaip 
mano pareigos reikalauja.”
Portugalija taipgi Į “bedie

vius virsta.”
Lizbona, Portugalija.— 

Antiklerikališka banga, kuri 
persirito per visą Ispaniją, 
užliejo jau ir Portugaliją.

» ir 
Portugalijos valdžios labai 
įtempti ir bile valandą gali 
pertrukt.

Nesutikimai kilo iš menko 
mažmožio. Valdžia nubau
dė vieną katalikų vyskupo 
leidžiamą laikraštį, kuriame 
dvasiškieji valdžią iškoliojo. 
Popiežius ir užpyko už tai.

Kariaujanti indijonai va
žiuoja Amerikon.

Kalkuta, Britiškoji India. J. . 
— Rytų indijonai pastaruoju sig^ąsti?

Hongkong, o iš ten mano Amerikos darbininkus.
_ „-____ Streikieriai meta bombas, 

policija atsisako nuo 
tarnystes.

Columbus, Ohio. — Rug-

—
D-ras Šliupas kalbūs Naujoj 

Anglijoj.
Rugpiučio 28 d. d-ras Šliupas kalbės 

Gardner'e. Mass. paskui — Bostone. 
Lawrence ir kitur. Iš viso bus čia 10 

‘ dienų. Aplinkiniu miestelių lietuviai, 
I kurie norėtumėt parengti prakalbas, 
kreipkitės į •‘Keleivio’- redakciją iufor- 
maei•ii-

Japonija nugązdino 
Ameriką.

Washington. — Amerikos 
prekyba su Japonija turės 
labai nukentėti nuo liepos 17 
d., 1911 m., nes nuo tos die
nos Japonijoj įeina gyveni- 
man naujas tarifas ant įve
žamų iš Amerikos prekių. 

• Ant nekuriu daigtų, kaip 
■ štai ant pasažierinių vagonų, 
muitas bus pakeltas 6 kar
tus augščiau: jeigu dabar 
Amerikos kapitalistai nuve
ža Japonijon tokį vagoną, tai 
turi užmokėti 5 nuošimčius 
muito; pagal naujų gi tiesų 
reikės mokėti 30 nuošimčių. 
Tokia žinia labai nugązdino 
Amerikos pramoninkus; Ja
ponija, pakeldama muitą, už
daro Amerikos produktams 
savo rinkų duris—kaip nenu- 

’ Bet tas lygiai, o 
laiku subruzdo važiuoti į £a^ da ’r aautjau nugązdina 

plaukti į Californiją. Neku- 
rie važiuoja su visomis šei- i 
mynomis. Didžioji jų dalis' 
priklauso prie kariaujančių 
kastų ir jie tikisi čion atva-
žiavę likti policistais ar bent pįuči0 13 d. dusyk kesintasi 
sargais.

talistai iš to pasinaudos.
Orlaivininkas užsimušė.

— . , -i judu jaiMit, naiusLu pi v- Berlvnas. — Oscar Heim, isaugoti strytkąrių nuo
prie sosto

Nėra abeionės kad kani-'išmesti * PadanSes strvtka JNera abejones, Kau kapi riŲ pašiurę. Abusyk bom 
bos ekspliodavo viduje. Ma 

i joras Marshall prisakė poli

kindavo Makedonijos krikš- , - ‘ — -__-...... -.......... ...............- • --
čionis bulgaras, priešinasi , S10m,S “,ehOmu Wright’o orlaiviu bandymus,. užprotestavo prieš majoro
tokiam turky vyriausybes kug laik js visomjs . 
parėdymui kiti bėga Bulgarių rfeš kilanči radika)iš_ 
rijon. Bulgarijos gi valdžia R • Tarp kito ko jis 
uz savo viengenčius, žinoma, <<Jci revoliucija 
negali neuzsistoti .! dės grūmoti tikėjimiškoms,

Apart to Turkija dar “turi J
reikalus” Urmijoj (su Persi
ja) ir kaip tik toj vietoj, kur 
ir Rusija turi Pretensijas. ] į M j
&vo kehu Poruoju la*u ;susi iza ir ,.lvi su. 
Turkija pradėjo linkti ne kįltj an( klekviono ženkl te_

taip pirmiau, bet prie v o- pasikėsinimo pues dabai tinę 
cietijos ir Austro-Vengrijos, dinastiją, kol karalius neuž- 
Vadinasi, stoja Rusijos ir kt. mirš galutinai, kad jis yra 
priešininkų pusėn. Politi- kataliku, arba kol neišsiverš 
kai sako, kad iš viso šito revojįucĮ.-a 
kartais gali būti košės. Labiausiai visiems juoda-

Kaliniai. šimčiams ir popiežiui nepa-
Pagalvyriausybėsapskelb-įtinka, kad Ispanijoj ketina- 

tų žinių sausio 1 d. 1905 m. ma išmesti iš mokyklų bibli- 
Rusijos kalėjimuose buvo vi- Ją. Popiežiaus organas 
?? 1 “Osservatore Romano,” iš

girdęs apie tą užmanymą, ra
šo:

“Mums praneša, kad Ca
nalejas dabar daro pieną, 
kaip čia atskyrus mokyklą 
nuo bažnyčios. Jeigu tas

L

šeimyniškoms ar kitoms ka
talikiškos Ispanijos senovės lės riaušės, 

i tradicijoms, aš pildysiu savo bė karišką stovį.

nupuolė su visu orlaiviu nuo prisakymą ir atsisakė ant 
ruS/Jn onrrčAiA iv mivfirioi Keli Ų \ RZUlCtlS* V CllcLUS <lt” 

sisakė majoro klausyti 20 
Į taip vadinamų “special” po- 
licistų, pranešdami, kad jie 
V““1:; “ tarnystės

: dėlto, kad nesaugoti kom- 
kurių dir-

t

Keturi žmones krinta nuo 
4 šūvių.

Chicago, III.—Tūlas W. J. 
Meyers, šaudymo galerijos 
savininkas, nušovė savo uoš
vį, žmoną, 7 metų sūnelį ir 
pats nusišovė.

Policistas eidamas pro šalį 
išgirdo šuvius ir kada įsiver
žė į vidų, 4 lavonai gulėjo 
ant žemės, o šalia jų rūk
stantis revolveris.

Meteoras uždegė namą.
Wakefield, Mass.—Netoli 

nuo čia nupuolė pereitoj są
vaitėj meteoras ir pataikė 
tiesiog į Alfredo H. Rickard- 
so namą. Meteoras buvo 
nedidelis, bet kadangi tas 
pasitaikė nakties laiku, tai 
nušvito visa apielinkė ir die- i 
vuoti žmonės pradėjo šauktis 
prie Dievo, manydami, kad j 
jau atėjo “svieto galas.”: 
Bet tuoj atvažiavo ugniage-1 
šiai, namą užgesino ir su tuo 
pasibaigė tamsių žmonelių 
baimė.

Nauja kometa.
Washington. — Jungtinių 

Valstybių jūreivi jos observa
torijos prof. Osaph Hale pra
neša, kad iš 11 į 12 d. šio 
mėnesio jis patėmijo naują 
kometą. Jis matęs ją žie
miuose. Kometa lekianti 
labai greitai iš rytų į vaka
rus, kuomet žemė sukasi iš 
vakarų į rytus.

Girių gaisras artinas prie 
miesto.

Wallace, Ida.—Giriu gais
ras kasdieną vis daugiau ar
tinas prie miesto, 
debesiai 
apielinkę. 
miestelių nuolat krinta ki- 
birkštįs ir degančios šakos. 
Gyventojai bėga.
Williamsburgo cukerne dir

ba, Morganas išteisintas.
Kaip laikraščiai prane

ša, Williamsburgo cukerne 
Brooklyne, kur liepos 28 d.

i

!S LIETUVOS

Durnų
turi užgulę visą 

Ant aplinkinių

Kalvarija. Liepos 22 Su
valkų apskričio teismas na
grinėjo gana garsią Dzūki
joje bylą apie užmušimą ant 
kelio palei Simną nakties lai
ku vasario 19 d. pereitų me
tų ūkininko Macevičiaus iš 
Buktininkų k., Simno gm. 
Kaltinami buvo tame užmu
šime to pat kaimo ukin. J. 
Judzentaviče, jo tarnas Alf. 
Simniškis (Simonaviče) - kai
po užmušikai, ir pirmojo mo-

i tina Ona Judzentavičienė, 
i kaipo anuodviejų prigundy- 
toja. Byla tęsėsi pusę die
nos; liudytojų buvo daugiau 
30. J. Judzintavičius nu
teistas 6 m. 8 mėn. kator
gos, Simniškutis, kaipo ne
pilnametis, 4 met. kalėjimo, 
o O. Judzentavičienė ištei
sinta ir paliuosuota.

Dusetai (Zarasų pav.,Kau
no gub.). Birželio 27 d. 2 
vai.po pietų kilo baisus gais
ras, kuris išnaikino apie 29 
namus ir 30 krautuvių, tarp 
kurių ir Dusetų Vartotojų 
Draugijos krautuvę. Apie 
70 šeimynų liko be pastogės. 
Rodos, jau butų užtekę du- 
sėtiškiams tos nelaimės. Bet 
štai liepos 4 d. tą pat valan
dą vėl kilo baisus gaisras ir 
tada jau išdegė beveik visas 
miestelis. Pagelbos nebuvo, 
nes Dusetų gaisrinė netvar
koje ir sugedusi, o smarkus 
vėjas visai nedavė gelbėti. 
Apverktinas padėjimas: apie 
2(X) šeimynų žydų ir 30 šei
mynų krikščionių liko be pa
stogės ir netur kur prisi
glausti. Pilni patvoriai ir 
laukai verkiančių be pasto
gės su mažais vaikais. Nu- 
kentėjusiems maistą dabar 
veža geros širdies žmonės iš 
artymesnių miestelių ir so
džių.

Gaisro priežastis nežino
ma, bet kalbų tai begalės. 
Žmonės baisiai nusiminę.

Dabar patogu butų Mask- 
vičių ūkininkams išsidalyti į 
vienasėdijas, bet atsiranda 
tokių, kurie nenori.

Papilio (Zarasų pav.) dva
re kaip tik pastojo kamiso- 
rium J. Pavolavskis, tai ap
linkiniams žmonėms jau sun
kus gyvenimas. Negana, 
kad už mažiausią daiktą rei
kia pinigai mokėti, negana, 
kad prie suderėtos kainos, 
ypač perkant medžius, tan
kiai reikia vėl pridėti (nes p. 
kamisorius išranda, jog tai 
medžiai labai dailus ir t. t.), 
liet ir rankos iki alkūnių rei
kia dar išbučiuoti. Nesidro
vi p. kamisorius kišti savo 
ranKas bučiuoti net 80 metų 
seneliams. Vieną žmogelį 
už žvyro vežimą (kurį buvo 
parsivežęs iš servitutų) pa
davė teisman ir reikalavo 3 
rb., tik kuomet teisme tasai 
žmogelis verkdamas puolė 
prašytis, kad dovanotų ir 
kuomet žemiečių viršininkas 
pasakė, jog neverta tokiais 
niekais užsiimti, tik tuomet 
tą trirublę dovanojo. Net 
nuo vargšų ir ubagų,kuriems 
grafas dovanai duoda pasi
rinkti žabų, kamisorius 
ima bent po 5 3 k. “už žy
gį”—mat, eina apžiūrėt, kad 
“gerų” nepaimtų. Sunkus 
dabar musų gyvenimas.

Miško Paukštis.
(15 “Liet.

I

250 pėdų augščio ir mirtinai' 
susižeidė. Sako, kad mirs, j

Kruvinos riaušės.
Roma.-Mieste Bari, iš|atsisako ir nuo 

priežasties pabrangimo gy- ’ 
venamų namų, pakilo dide-

Valdžia apskel-
Dešimts 

žmonių jau nušauta ir apie 
160 suareštuota.

Šaudo į orlaivius iš 
kanuolių.

Ruegenvalde, Prusai. — 
Atsibuvo čia bandymai arti
lerijos su orlaiviais. Artile
rija šiuo žygiu atsižymėjo la
bai gerai, nes kuone kiek
vienas šūvis pasiekė savo 
tikslą ir orlaiviai sprogo vie
nas po kitam.

Vokiečiai paima tuščią iš
pustą balioną, pririša jį ant 
ilgos virvės prie orlaivio ir 
orlaivis greitai skriedamas 
velka jį toli, toli paskui sa
vęs. Tokie tai baliunai ir 
buvo šaudomi.
Sniegas užblokavo geležin

kelį.
Santiago, Chili.— Pereitoj 

sąvaitėj apie čia tiek priver
tė sniego, kad daugelis trau-1 . _
kinių turėjo sustoti, kol nu- Bostone yra parduodama ar

kliena vietoj jautienos; tad 
" ’' sveikatos

. . .... .................. ,..avo vieną
ras*3- vežimą mėsos, kuri jai pasi-

Kalkuta, Indija.—Centrą- rodė kaip tik arkliena.
liškoj Azijoj atrasta penkių j Mėsa likos nugalinta nuo 
lapų kokį tai dokumentą,ant Į North st. ant Huntington 
eitonos popieros rašytą, bet avė., į sveikatos komisijos

panijos karu, ant kuriu dir-;„lvv^
ba streiklaužiai. MajorasJ L-orl i bUV0 kraUJ° Išliejimas,Hlg-apskelbė laikraščiuose, kad i 
jis reikalauja 2,000 liuosno-
rių pildymui policijos parei
gų, bet neatsišaukė nė vie
nas žmogus.

Vakare kėsintųsi susprog
dinti vieną strytkarį ant gat
vės, bet nepasisekė. Karas 
buvo tuščias ir aukų nebuvo. 
Daug žmonių suareštuota.

Nusiuntė užnuodintų 
cukrinių.

Carlisle, Penn. — Paliepus 
pačtos inspektoriui, tapo su
imta tūla H. Bernhart’ienė, 
nusiuntusi tūlai B. Mount’iu- 
tei užnuodintų cukrinių. 
Mergina tų cukrinių užvalgė 
ir susirgo, bet nuvežus į li- 
gonbuti likos atgaivinta. Iš
tiri mas parodė, kad cukrinės 
buvo užnuodintos strichnina.

Konfiskavo “arklieną.”
Boston, Mass. — Nuo se

niai jau eina gandas, kad

gi 1 d. 1909 m. buvo jau 180 
tukst., vadinasi visu 100 tuk. 
daugiau. Vieną gi laiką bu
vo net 222 tukst. kalinių. 
Kaip matote, kalinių skai
čius pasidaugino po “laisvės 
metų.” Iš 180 tukst. kali-___  ___ w___  --o- __
nių sirgo 172 tukst., iš jų 63 yra teisybė, tai ir aklas jau 
ttikst. lirppamoinis ligomis, maįyt prje ko stengiasi 
dė pabėgti (kiti ir pabėgo),Cal}aJeJas ir kaip jis yeid- valė geležinkelius. 11
o 43 kartus sustreikavo arba mainiauJa’ kada tvirtina, Rado nežinnmni kalbai pereitoj sąvaitėj
padarė net riaušes. buk jis nepriešingas popie- J J komisija konfisk

Pardavė valstybės paslaptį.
Baronas Sternburg, kuris 

buvo kelių laikraščių užsie- l,Kanut tr K7r,^!;u,^.in’L J1 Uap 
.... nio korespondentu, pardavė priešinga lr katalikybei, nes

kad senatoriai naro revizijas svarbius ralstybės dok " .. ............ . - ‘ h

kada tvirtina, 
buk jis nepriešingas popie
žiaus valiai. Jo politika 
yra priešinga nevien tik Va
tikanui ir klerikalams, liet ji

ir intendantais ar kitokiais tus ir bus atiduotas kariš- 
valdininkais kalėjimus pri- kam teismui.

t. . ... ■y. ’ geltonos popieros rasyl
iškrikščionyti tautą.”]Hg šiol kalbažiniai da nesu- laboratoriją. Po ištirimui 

ekė, kokioj kalboj jis para- pasirodė, kad mėsa yra kar-
umen- Jis non

Canalejas gi ant to atsa-] sel 
ko šiaip: j sytas. vės.

piučio 12 d. priėmė daugiau 
kaip 1,500 naujų darbininkų, 
reiškia—streiklaužių, ir pra
dėjo dirbti išnaujo. Streik
laužius privežta prie cuker- 
nes laivais ir išsodinta South 
Third gatvės doke, o tuos, 
kurie buvo dirbę per naktį, 
susodino ant tų pačių laivų 
ir išvežta namon.

Cukraus trusto kasierius 
Henry Morgan, kuris buvo 
suimtas už nušovimą Vale
rijono Novakovskio, likos 
jau išteisintas. Jeigu No- 
vakovskis butų nušovęs Mor
ganą, tai tas pats teismas 
butų pasmerkęs jį mirtin, 
nes jis teisėjams—ne drau
gas.
Galas kumščiakovai, sako 

Johnson.
Chicago, III.—Jack John

son, juodveidis, kuris anuo
met sumušė kumščiakovoj 
baltveidį, sako, kad Ameri
koj tas sportas jau miręs, 
laikraštija, girdi, tiek su
kritikavo muštynęant kumš
čių, kad visuomenė, kuri pir
ma buvo taip muštyne užin- 
teresuota, dabar 
priešinga. __ _______
muštis tiktai Anglijoj arba 
Australijoj. Bet geriausia 
butų Afrikoj.

labar paliko iau 
Jis tikisi dabar



KELEIVIS.
Pasikalbejimas 
Vtaikio su Tėvu.

Šviesos priešai.
Pastaruoju^ laiku 

visuose lietuviškuose laikraš
čiuose labai tankiai yra at- ■ 
kartojamas šauksmas: “Lie
tuviams stoka šviesos!” Ta-į 
sai šauksmas yra ženklu lie
tuvių atbudimo, ženklu paži
nimo paties savęs.

Ir ištikrųjų, jeigu pažvelg
sime į lietuvius iš pusės kul
tūriškos, tai pamatysime, jog 
jie užima beveik paskučiau
sią vietą tarpe visų civilizuo
tų tautų. Lietuviai dirba 
sunkiausius darbus, o gauna 
mažiausią užmokestį; lietu
viai gyvena prasčiausiose su
lūžusiose stubelėse; lietuviai 
tankiausiai kenčia bedarbę 
ir nedateklių; lietuvių mote
ris tankiausiai susitinkam 
basas ir nuskurusias; beveik LAIKRAŠČIU PERŽVALGA. kasdien męs matom nuplvšu- 

---------  sius ir alkanus lietuvių vai- 
“Vienybės Lietuvninkų” kus,—žodžiu sakant, lietu- 

No. 30 tūlas P. D. Papartis, viai už visus daugiausiai tu- 
užsirangęs ant viso pirmuti- ri nelaimingų... Ir veržiasi 
nio puslapio, pasilsėdamas klausimas, kodėl gi mųsų 
pasakoja apie reikalingumą lietuviai pasaulyje yra taip 
lietuviško dienraščio Ameri
koj. Autorius pripasakoja 
ten visko: ir kaip chinai su 
turkais atsilikę kultūroje per 
savo nerangumą, ir kaip Ru
sijos caras ganabija Suomiją, 
ir apie gruzinus, ir apie toto
rius, o ant galo pradeda jau 
ir apie dienraštį. Perskai
čius šešias skiltis tų išvadžio
jimų, išeina šitaip: Lietuviai 
taip atsilikę nuo civilizuoto 
pasaulio dėlto, kad jie netu- pirklyboj arba abelnai visuo- 
ri geru laikraščių. Dabar- se užsiėmimuose, jeigu nei 
tiniai laikraščiai—tai niekai; mųsų dyki staugimai šventa- 
juose visko randi, yt žydo dieniais ir subatvakariais,i 
kromelyje, bet tas viskas jeigu ne mųsų “lietuviškos” Į 
skaitytojaus neužganėdija, krikštynos ir vestuvės, ku-i 
neužganėdija, nes žinios pa- rios beveik visada užsibai- 

• senusios, seniai jau girdėtos gia peštynėmis, išdaužymu 
i ir t. t.
riaus žodžiais, mums reikia suskaldymu galvos,

man lekciją iš psichologijos. 
Psichologija, tau, tėve, 

nereikalinga. Tau reikalin
gesnė angliška kalba, kad 
lengviau butų gyvent.

—Tu, vaike, apie mano 
gyvenimą nesirūpink. Ang
liškai aš susikalbu ol-rait. 
Bet aš noriu žinot ir apie 
psichologiją; noriu žinot, kas 
tai yra meilė.

—Meilę, tėve, geriausiai 
ištirti apsivedus.

—Ne teisybė, vaike. Ap
sivedęs žmogus apie meilę 
nenori nė pamislyt.

—Bet aš tau visviena ne
aiškinsiu. Jei nori, aš galiu—Gerai, Maike, kad mudu 

šiandien susitikova;turiu pas tave pamokint mandagumo, 
tave reikalą. —O kas tai yra manda-

—Sakyk, tėve, greitai ka- gumas?
me dalykas, nes aš šiandien —Kitą sykį duosiu tau
laiko neturiu. mandagumo lekciją.

—Aš, vaike, norėčiau, kad 
tu duotum man lekcijas iš 
mokslo. Į Valparaiso aš 
jau nutariau nevažiuot, nes 
apsvarsčiau, kad ir tu gali 
mane išmokint.

—Gerai, tėve, aš neatsi
sakau, tik turiu žinot, kokias 
lekcijas tu norėsi imt.

—Iš mokslo, vaike; aš no
riu apie viską žinot.

—Visko, tėve, žinot nega
li. Mokslas yra padalintas 
ant įvairių šakų; gali pasi
imt tik vieną šaką ir joje la
vintis; o jei mokinsiesi vis
ko, tai neišmoksi nieko.

—Ar tu, vaike, manai,kad 
mano galva tokia jau silpna, 
kad tik vieną mokslo šaką 
tegaliu išmokti?

—Ne apie galvą aš kalbu. 
Tavo galva gali būt geriau-1 
šia, bet mokslas yra taip 
platus, kad žmogaus amžius 
yra perdaug trumpas, idant 
jį visą galėtų pažinti. Paim
kim tik mokslą apie vieną 
žmogų: jis dalijasi ant kelio
likos šakų ir kiekviena šaka 
yra taip plati, taip gili, kad 
juo daugiau mokslinčius pra
deda ją tirinėti, tuo daugiau 
randa paslapčia apdengtų da
lykų, tuo daugiau neišriša- j 
mų klausimų.

— Eikjau eik! Kokis čia' 
gali būt mokslas apie žmo
gų. Aš ir taip žinau, 
tai yra žmogus.

— Mokslinčiai, tėve, 
kuomet nesako, kad jie 
ką žino. Paimk tu mokslo 
vyrą su pražilusia jau galva 
ir užklausk jo, ar jis viską 
žino, kas lytisi jo mokslo ša
kos. Jis? tau atsakys, kad 
jam reikėtų da tris amžius 
pagyvent ir tai vargiai da 
viską galėtų sužinot. Tai 
tik apie vieną dalyką. O ką
gi jau kalbėt apie visą pa
saulį!

—Palauk. Maike, aš turiu 
klausimą: kas tai per moks
las, kuris, tu sakai, taip di
delis. apie žmogų?

— Ant pirmos vietos šian
dien stovi anatomija arba 
sudėjimas žmogaus kūno,ku
rį amžinai daktarai tirinėja, 
bet viską ištirti ligšiol da 
nepasisekė, 
psichologija, 
mutinės visai jau nekliudo; 
ji apima vien tik dvasiškąją 
žmogaus pusę: kaip žmogus 
jaučia ir kodėl jis jaučia? 
Kaip jis mislija ir kodėl mis- 
lija? O taipgi kas tai yra 
meilė, piktumas, džiaugs
mas, nusiminimas ir kaip tie 
visi pajautimai ]>as jį atsi
randa, kaip praeina ir t. t. 
Paimkime dabar miegą. Per 
metų eiles mokyti tą klausi
mą rišo ir iki šiai dienai tas 
pasilieka paslaptije. O tu, 
tėve, sakai, kad apie žmogų 
viską žinai. Matai, kaip tu 
klysti.

—Gali būt, vaike, kad ma
no klaida. Aš, mat, apie 
psichologiją nebuvau da gir
dėjęs, o gražus žodis, man 
jis labai patinka; tu man jį 
užrašyk, nes kitaip aš užmir- 
šiu... arba ne—geriau duok

I

i

jau nelaimingi? Kas jiems 
daugiausiai kenkia? At
sakymas vienas —girtuo
klystė.

Girtuoklystė yra viena iš 
pragaištingiausių ligų mųsų 
tautoj. Ji netik nupuldo 
mus fiziškai ir protiškai, bet 
sukelia neapykantą visų ci
vilizuotų tautų prieš mumis. 
Svetimtaučiai žiūrėtų į mus 
kitaip ar tai darbe, ar tai

Įmes ir vargus pastarųjų. Zo- inteligentišku visuomenės) 
džiu sakant, mųsų dvasiški-

'nes 
Į tik ant tamsos ir pasiremia 
visas fundamentas sutrūnė
jusio jos mokslo!...

Atgijus kiek pas lietuvius 
tautiškam susipratimui, mų
sų dvasiškija išvien su kar- 
čemninkais skubiai apsitaisė 
rūbais karštų “tautos pa
triotų” ir pastaruoju laiku 
labai tankiai nugiria lietu
vių tautą ir jų protėvių ge
rus ir karžygiškus darbus 
Bet ar to užtenka? Vien 
tik nuo pagirimo praeities 
nepakils juk lietuvių tauta, 
jeigu męs nenurodvsim da
bartiniu gyvenimo ydų ir jų 
visiškai iš mųsų tarpo nepra- 
šalinsim.

Taigi, gerbiamoji dvasiš
kija, ir jus, lietuvių tautos 
šulai, karčemninkai, jeigu 
jus skelbiatės vadais lietu
viškos visuomenės, jeigu 

! jums bent kiek rupi jos ge
rovė ir giedresnė ateitis—tu- 

Į rit suprast tą, kad tik blai- 
I vomis spėkomis ir per tyrą 
mokslą galima atsiekti ką- 
nors augštesnio. Taigi bent 
nuo šio laiko liaukitės trau
kę minią prie, svaiginančių 
gėrymų, liaukitės gązdinę ją 
nebutu pragaru ir kitokio
mis nesąmonėmis, bet paro
dykit žmonėms pragarą ant 

Į žemės, atveskit juos prie ty
ro kelio apšvietos, o prašvis 
tada lietuvių akys...

J. Neviackas.

Keliatas minčių
Man atsimena keliatas 

minčių vieno rašytojo—pub
licisto p. St. Š., kurios man 
patiko; manau, kad bus nau- 

Taigi, kalbant auto- viens kitam akių ir dantų, dingą dar jas atkartojus, 
o ant Mažiau-daugiau šiaip skam- 

dienraščio, ir tai gero dien- galo teismu ir užsimokėjimu ba: 
raščio, kuris galėtų pakelti bausmės... 
lietuvių apšvietimą. Įstei- ’ Jeigu norime būti guodo-

; girnas dienraščio padarytų jamais kitų, guodokime pa
mušu laikraštijoj didelę per- tys save - bukime blaivais.

i mainą, nes paliuosuotų są- Tik blaivas žmogus yra nuo 
i vaitraščius nuo bergždžio ir visų guodojamu. Girtuoklį 

, i tuščio balasto — susenėjusių gi visur laukia panieka: net 
a> žinių, ar tam panašių šiukš-į “malonus” karčemninkas, iš- 

lių, kurięs tik į dienraštį tin- traukęs iš jo paskutinį centą, 
vis Į ka, į sąvaitraštį gi—ne.

(šitokia: Įsteigti dienraštį.su
dėti į jį visas pasenusias ži
nias ir tam panašias “šiukš
les” — ir dienraštis bus all- 
right!

Toliau seka
Šita šaka pir-

išstumia ant galo per du- 
Taigi konkliuzija pasidaro ris...

Girtuokliavimas nupuldo 
žmogų kuožemiausiai doriš
kai ir padaro iš jo gyvulį. 
Kas valkiojasi naktimis po 
visokius nemalonius užkam
pius, kas užmiršta apie pačią 
ir vaikus, paliktus Lietuvo
je, kas kankina nežmoniškai 
savo šeimyną, kas apvagia 
savo draugus ir pažįstamus? 
Vis tai girtuoklis lietuvis.

Pažvelgus į tą viską, gali
ma užtikrinti, jog taip lietu
viams girtuokliaujant, ap- 
švieta pas juos nekils.

Antru priešu prasiplatini
mo apšvietos tarp lietuvių 
yra mųsų d v a s i š k i j a. Ji 
gana aiškiai mato žemą sto
vį musų brolių; ji labai gerai 
supranta, iš kur paeina tam
sių žmonelių nelaimės; ji net 
žino būdą tų nelaimių pra- 
šalinimui—vienok tyli ir nie
ko, grynai nieko tame atve
ju je neveikia. Ji, vieton 
šviesti, dar labiau temdo tą 
nelaimingą minią, gązdina 
ją visokiais nebūtais velniais 
ir kitomis išsvajotomis galy
bėmis, o kas svarbiausia— 
draudžia tai tamsiai miniai 
po bausme pragaro skaityti 
progresyviškus laikraščius ir 
knygas, kurias platina pa
žangesni lietuviai. Baisus 
yra musu dvasiški jai socija- 
listai, bedieviai; baisus jai 
visi tie, kurie tik žengia pir
myn išvien su visu civilizuo
tu pasauliu,—bet nė kiek ji 
nesibijo puslaukinės ir neap
šviestos minios. Pašvenčia 
ji griausmingus pamokslus 
iškeikimui pirmiijų, bet ne
pasako nė žodžio apie nebi

“Lietuva” praneša, jog 
Chicagos lietuviai įsteigia 
amatų mokyklą. Tam tiks
lui esąs išrinktas jau ir ko
mitetas, kuris padarys apro- 
kavimus, kiek tokios mokyk
los užlaikymas kaštuos ir tu
rės išrasti būdą, iš kur gauti 
reikalingus pinigus. Mokyk
lą žadama steigti dailydėms 
ir stalųdailiams.

Pagirtinas chicagiečių su
manymas! Amatninkystė— 
tai vienatinis kelias, kuriuo 
darbininkas gali pagerinti 
savo būvį. Tik labai abejo
tina, kad iš lietuviškos mo
kyklos išeitų amatninkas. 
Kad išsimokyti dailydystės, 
reikia mokytis 4 metus; prie 
to reikalingos mašinos, įvai
riausi įrankiai ir medega. 
Bėgije 4 metų žmogus turi 
išmokti vartoti visus įran
kius ir iš atminties žinoti 
kiekvieną darbą. Bet kaip 
to visko išmokys lietuviška 
mokykla? Daleiskime, kad 
žmogus ir gaus tenai sukalti 
stalą, spintą, arba kėdę, tai 
tas visgi da nepadarys jo 
amatninku. Jeigu tokia mo
kykla nieko nekaštuotų, tai 
kieki joje žmogus išmoktų, 
tiek butų gerai, bet dėti jos
užlaikymui pinigus ir netu
rėti naudos — neužsimoka. 
Pagalios kokis reikalas steig
ti savo, jeigu tokios mokyk
los yra amerikonų? Pas juos 
lietuviai ir privalo amatų 
mokytis.

veikėju.
* -X-

* <

Netaip dar seniai, lietuvių 
visuomenės veikėjų buvo tik 
sauja, o darbo begalė. Kiek
vienas žmogus buvo reika
lingas ir brangus kaipo prak
tikos veikėjas, nes reikėjo 
varyti platų darbą—reikėjo 
kovoti į visas puses. Nebu
vo laiko galvoti apie ateitį, 
nebuvo galima taupyti kul
tūros darbininkų ateičiai,nes 
einamoji valanda jų reikala
vo. Sąmoninga žmonių da
lis, įsitraukusi vieną sykį į 
darbą, paskęsdavo jame. Ta
sai darbas buvo jiems vie
natinis tikslas. Žmo
gus, taip sakant, ištirpdavo 
idėjoj. Jo reikalai—idėjos 
reikaluose. Beto, pati idėja 
nebuvo paini. Socialinės— 
draugijinės sriovės dar tik 
formavos. Viso judėjimo 
turinys buvo dažniausiai lie
tuvių apgynimas nuo ištau- 
tėjimo. Kova pareikalavo 
tam tikro plataus išsilavini
mo. Kad veikus ant minių, 
užtekdavo prigimtųjų gabu
mų ir energijos.

Visai kas kita šiądien. Ju
dėjimas žymiai surimtėjo. 
Jis reikalauja rimtų vyrų, j 
labiau išsilavinusių publicis- 
tų — praktikos veikėjų. — 
Ekonominis plėtojimasis su
sipina su dvasios besiplėtoji- 
mu visose kultūros srityse. 
Iš silpnų praeities diegelių, 
išaugo rimtos draugijinės 
sriovės, kurios pradeda rimtai 
kovoti. Visuomenės darbi
ninkų, ant kurių remiasi vi
sas mųsų judėjimas, nebe 
sauja, bet gerokas būrys. Jų 
skaičius nuolat auga ir auga.

* *
“Tik smulkus, klaidingas 

y pa tos egoizmas liepia už
kietėti paklaidose, liepia bi
joti viešai jų prisipažinti, 
įsižiurėkit į gyvenimą! Kas 
daugiau bijo pasakymo:— 
Tamsta klysti—ar išsilavinu
siu ar siauražinys, ar rim
tas, patyrusis veikėjas, ar 
dar tik pradėjęs jaunuolis?

Kas žino, gal tiesa visose 
i mokslo srityse butų veikiau 
pasiekta, kad ne baimė pri- 

P?
* **

Taip rašo Europos-Lietu-

“Daug gražių žodžių ir 
minčių, daug skambių obal- 
sių jau kalbėta ir rašyta. 
Svarbu tai ir naudinga, nes 
žadina mųsų jausmus—su
teikia medžiagą pabudusiai 
minčiai galvoti.

Daug daugiau išpasakota 
skundų, pykta ant nerangu-Į įipažinti savo klaidų?3 
mo. Svarbu ir tai, nes už
gauna kiekvieno garbę; įžei
džia jį, liepia teisintis, o juk vos veikėjas-rašytojas. Kad 
kaltinamojo tėisinimasis — taip mums amerikiečiams 
ženklas, jog kalte jau atjaus- j prisilaikyti maž-daug jo iš- 
ta,—pirmas žingsnis prie pa- reikštų minčių ir atrasti bu- 
sitaisymo. <jas prašalinti iš mųsų tarpo

Bet nei vieno žodelio ne- ■ tas bereikalingas vienas kitą 
buvo dar tarta, kad išaiški- neapkentimas?! 
nūs praktiškąjį turinį skam-I A. Žymontas.
biųjų obalsių. O tai bene 
tik svarbiausia.

Juk maža sužadinti mintį, 
jausmus, reikia dar duoti 
jiems progą apsireikšti, nes 
kitaip vėl gali atšalti. Maža 
tikėti tvirtą prasikaltėlių no
rą pasitaisyti, reikia dar nu-

KO-OPERACIJU KLAUSIME.

Pagalios nėra skirtumo, kuri 
pusė nukentės: ko-operacija 
ar privatiška krautuvė—vis 
tai lietuviška įstaiga ir tik 
lietuviai atjaučia. O kad 
taip yra, tai patvirtina dau
gybė nusibankrutijusiu liet, 
ko-operacijų ir privatiškų 
krautuvių įvairiose lietuvių 
kolionijose. Ant kiek skai
tytojam yra žinoma, tai vė
liausios ir geriausios pasek
mės turinčios ko-operacijos 
yra Brightone ir Lawrence, 
abi Mass. valstijoj, bet kada 
arčiaus į jas prisįžiuri, tai ir 
jų būvis neužvydėtinas ir 
gyvastis ne amžina.

Aš sakyčiau, kad męs liau
kime sekę kitas tautas, nes 
męs da esam ne pribrendę 
gana, kad nuveikt tokius 
darbus, da neturim buchhal- 
terių, ekonomistų ir kitų to 
dalyko žinovų. Pažiūrėkim 
patįs į save, o pamatysim, 
kad męs da negalim pride
rančiai atlinkt tokius darbus 
kaip ko-operacijos; palikim 
tai mųsų gentkartei. Mums 
kooperacijos lygiai taip se
kasi. kaip šių laikų orlaivi- 
ninkams: tik išgirsi, kad lie
tuvių ko-operacija arba kom
panija jau subankrutijo, lyg cagos majoru, su 

Ikokio francuzo ar vokiečio skrybėle ir 1.1, ir pasigyrė, 
į orlaivis: iškilo, sulužo ir pats kad pavasaryje š. m. nuva- 
orlaivininkas susikūlė. žiavęs į Washingtoną, D. C.

Jeigu lietuviai jau negali ir užrašęs lietuvius lietuviais, 
apsieit be ko-operacijų, tai Ant galo pradėjo sakyt pa- 
tegul vengia nors tokių aiš- sakas, kaip keliatas šimtų 
kių klaidų, kaip steigimas metų atgal buvo kokis tai 
valgomų daiktų krautuvių, senelis, girioje meldės palei 
nes tokių visur jau pilna yra; kelmą per keliatą metų ir 
galima uždėt drabužių ar 
apautuvų krautuvę; galima 
nupirkt gabalas žemės ir pa
stačius namą su pelnu par
duot, arba ir seną gerai nu
pirkus aptaisvt ir palūkėjus, mirė, tai dūšia nuėjo į “dan- 
iki kaina pakils, parduoti; gų.” Dabar p. Elijošius iš- 
toliau kitą pirkt ir vėl su veda, kad rožančius —tai di- 
pelnu parduot ir t. t. džiausiąs ginklas! Ant galo

Taipgi galima uždėt kokią užsipuolė ant valparaisiečių, 
nors mažą dirbtuvėlę kaip nes jie esą socijalistai, be- 
Bostone lietuviai turi apie 30 dieviai ir griovėjai mųsų ti- 
savo siuvinyčių, daugiausiai kybos.
pavieniai, o kodėl to nega- Trečias buvo perstatyTtas 
Įima padary t susidėjus į ko- anglas už kalbėtoją, kuris 
operaciją? Bet ne vien tik maž-daug aiškino Lietuvos 
siuvinyčios, yra daugybės ki- istoriją, išgirdamas lietuvius 
tokių naudingų darbų, ku- už jųjų narsumą.
riuos galima patiems išdirbt Prie to dar bažnytinis cho- 
ir patiems per save nusipirkt.! ras padainavo: “Kur ban- 
Bandykit! guoja Nemunėlis,” “Kur te-

Raulinaitis. ka Šešupė,” “Lietuva, Tė- 
— :=iwnė Mųsų” ir “Męs lietuvių

KORESPONDENCIJOS d Avižius
Baltimore, Md.Į

Liepos 16 d. vietinės pa-
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ma pinigų tiems reikalams. 
Toliaus kalbėjo kun. Serapi
nas iš Chicago, III. Jis savo 
kalboje perbėgo mųsų istori
jos puslapius ir mūšį ties 
Žalgiriu. Patėmyt čia nėra 
ko; kaip ant kunigo, kalbė
tojas dar gerai nukalbėjo. 
Išgyrė lietuvišką kalbą, sa
kydamas, kad tai 
puikiausių kalbų.”
galo savo kalboj, kaipo 
šių ganytojas, neiškentė 
užsipuolęs ant tų, kurie 
ba ant politiškos dirvos, 
kydamas: “dabar męs
rim dar didesnius kryžeivius, 
kurie griauna mųsų tikėjimą 
ir ardo tautą. Tokių reikia 
saugotis!”

Sekantis buvo perstatytas 
ponas Elijošius iš Chicagos, 
kuris tuoj iš pirmo žodžio 
šoko ant socijalistų, sakyda
mas: “Girdėjau, kad ir pas 
jumis yra kokie tai socija- 
listai, kurie griauja jųsų pa
rapiją ir tikėjimą.” Toliau 
kalbėjo daugiausiai apie sa
ve: kaip jis esąs Chicagoje 
amerikoniško kliubo prezi
dentu ir turįs gerą vietą, ge
rą vardą; kaip važiuojąs vie
nam automobiliuje su Chi- 

šilkine

buvo apžėlęs taip, kaip tas 
kelmas, o kada prisiartino 
mirtis, jis laikęs rožančių 
rankoje ir šaukęs kunigą su 
šv. sakramentu, o kada nu-

Kad lietuviai myli pamėg
džiot kitus, tai tas geriau
siai duodasi matyt iš daugy
bes įvairių-įvairiausiųjų su-

rodyti pasitaisymo kelius. Ir ni.'mymip.pnyektv. 
juo daugiau pabudusių, juo, 
uoliau privalom rūpintis net lr bjedingų.

labai naudingų, o tankiai 
. Prie pasta

rųjų aš priskaitysiu mųsų 
ko-operacijas. Paskutiniais 
metais įėjo labai pas mus į 
madą tverti ko-operacijas ir 
steigti valgomų daiktų krau
tuves. Nors tai yra vienas 
iš geriausių būdų darbinin
kams šiek-tiek atsikratyt 
nuo kapitalistų išnaudojimo,

kiekvienu jų žingsniu.
Taigi, vyrai, gana sau kai

lį perti! Gana dejuoti, kits- 
kitą nerangume kaltinti. Ga
na, nes galim tapti panašiais į 
aną girtuoklį, kurs sėdėda
mas aludėj, mušasi kumščia 
krūtinėn ir verksmingu bal
su skelbia visiems aludžių , . . ... ,. - -_x i r bet kur tik gali kooperacijamylėtojams:—as girtuoklis,.. , . . . . * J. 4 , ®, . fiiiRitvort tnkinsp vipfnsp na-
taip sakant, paskuciausis 
žmogus, niekšas... Kaip tai 
žemė nepraryja manęs... — 
bet, vos tik baigęs paskutinį 
žodį, išmaukia stikliuką ir 
vėl šaukia pardavėją naują 
paduoti...

Pradėkim tverti!
Ne naujas tai šauksmas. I saV0 konkurentą. Ne- 

Bet vis dėlto jo turinys tebė- gana, kad su pagelba girty- 
ra uku aptrauktas—neaiš- atkalbinėja vieni nuo ki-
kus. Ką tverti? Kaip tver- pirkėjus, bet tankiai daro 

vieni ant kitų pasikėsinimus,
Tverti—tai veikti, tąsosi po teismus ir t. t. O 
Veikti, kad tapus visa- tas priveda vieną, o tankiai 

pusiškai išsilavinusiu, tikrai Ur abi puses prie bankroto.

susitvert, tokiose vietose pa
prastai esti jau nuo seniai 

uu įsikurusi privatiška krautu
vė. Taigi ir prasideda kon
kurencija tarpe ko-operaci
jos ir privatiškų krautuvė- 

i lių, o karėj už būvį kiekvie- 
I nas stengiasi panaudot žiau- 
iriausį būdą, kad tik nupul- 

. Ne-

Grand Rapids, Mich.
Ir tarp mųsų atsibuvo vie

nas iš svarbiausių apvaikš- gelbinės draugystės apvaikš- 
čiojimų, t. y. paminėjimas) čiojo 500 metų sukaktuves 
Kovos ties Žalgiriu su kry
žeiviais.

Diena buvo graži. Ap- 
vaikščiojime dalyvavo ketu
rios vietinės draugystės. 
Maršavimas prasidėjo nuo 
Jurgio salės ir traukės gat
vėmis į miestą. Perėjus 
miestą, grįžo pas lietuvišką 
bažnyčią.

Paroda buvo labai dailiai 
ištaisyta: priešakyj jojo 50 
raitų kareivių ir D. L. K. Vy
tautas, paskui važiavo Keis
tutis su savo motere, dukte- 
re ir narsiais savo kareiviais.

Vežimas buvo puikiai iš
taisytas ir prekiavo apie šim
tą dolerių; iš to stebėjosi ir 
svetimtaučiai. Laike paro
dos griežė trįs kapelijos. Ir 
dar vienas malonus dalykas, 
kad nesimatė nė vieno girto 
iš lietuvių, gal tas pagelbėjo, 
kad jau seniai buvo šaukia
ma per susirinkimus, kad bus 
bausti pinigiškai.

Pagrįžus iš miesto pas lie
tuvišką bažnyčią, prasidėjo 
prakalbos. Pirmas buvo 
perstatytas už perstatinėto- 
ją iš programos vietinis kle
bonas Matulaitis.

Pirmas už kalbėtoją buvo 
perstatytas miesto majoras, 
kuris savo kalboje aiškino 
apie mokyklas ir kares, ir 
kiek Amerikoje yra padeda-

kovos ties Žalgiriu.
Ant 2 valandų po pietų 

susirinko į Lietuvišką Sve
tainę, o potam traukė su pa
roda iki Baltimore st., kur 
laukė tam tyčia pasamdyti 
karai, kurie nuvežė į Griebs 
parką, kuriame turėjo atsi
būti prakalbos.

Parodoj dalyvavo visai 
mažas būrelis, nes vos tik 3- 
4 šimtai, iš 7-8 tūkstančių 
čia gyvenančių lietuvių.

Parke pirmutinis kalbėjo 
d-ras J. Šliupas. Jo prakal
ba patiko netik taip vadina
miem “šliuptamiams,” bet 
ir katalikams, ką liudijo tan
kus delnų plojimai. Pabai
gus kalbą, centras 5 drau
gysčių padovanojo p. Šliu
pui bukietą gyvų gėlių.

Poram prasidėjo piknikas, 
kuris traukėsi iki 12-tai va
landai nakties. Pelnas nuo 
apvaikščiojimo paskirtas vie
tinio tautiško knygyno nau
dai.

Da vieno dalyko negaliu 
palikti nepranešęs visuome
nei, jog kada męs nutarėm 
už kalbėtoją parkviesti d-rą 
Šliupą, tai iš Baltimorės pra
dėjo rašinėt jam laiškus, kad 
jisai nevažiuotų, nes gausiąs 
mušti, negerų kiaušinių ir t. 
lt. Vieną laišką p. Šliupas 
I man perdavė, iš kurio męs
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pažinom,kad tai rašytas taip 
vadinamo katalikiško inte
ligento ir net knygyno orga
nizatoriaus. Ar ne gėda 
tau, brolau, užsiimti pana
šiais dalykais?

Beje, ir kun. J. Lietuv
ninkas neužmiršo “pabagas- 
lovint” apvaikščiojimą ir p. 
Šliupą.

Taip, 17 d. liepos, vietoj 
pamokslo skaitė tik straips
nį iš “Žvaigždės” No. 28, 
užvardintą “Biauriausis pro
vokacijos būdas.” Na, ir 
kliuvo tiems bedieviams ci- 
cilikams. Taipgi pranešė, 
kad p. Kapucinas pribus ir į 
Baltimorę rudeniop. Na, 
teks ir mums pamatyti nors 
kartą beždžionę pavidale 
žmogaus, kokiu yra tėvas 
Kazimieras Kapucinas.

Juozas Bulota.

Norwood, Mass.
Šitą miestelį labai sparčiai 

pradeda apgyveni lietuviai. 
Nekurie iš ju turi jau ir sa
vo stubas nusipirkę. Lietu
viu susipratimas toks pat, 
kaip ir visur: vieni liuosą 
nuo darbo laiką praleidžia 
prie bačkutės ir kazyriu, kiti 
daro susirinkimus ir veda 
ginčus, daugiausiai apie po
litiką ir tikėjimą. Čia gy
vuoja jau net dvi pašelpinės 
draugystės: D. L. K. Keistu
čio ir Sv. Jurgio, ir dvi kuo
pos: L. S. S. ir T. M. D. Šv. 
Jurgio draugystę sutvėrė dar 
neseniai keli susitarę tautie
čiai, su tikslu kenkti dr-stei 
D. L. K. Keistučio, prie ku
rios priklauso daugumas so- 
cijalistŲ.

17 d. liepos buvo laikytas 
susirinkimas dr-stės D. L. K. 
Keistučio. Tarp kitko p. p. 
Kudirkai ir Kuras prašė 
draugystės, kad toji daleis- 
tu jiems varde draugystės 
išreikalauti iš “Kel.” redakci
jos “tikrą” pravardę K. J. 
Šulo, kuris juos “skaudžiai” 
įžeidė, aprašydamas neku- 
riuos jy negeistinus darbus. 
Draugystė jy prašymą atme
tė, paaiškindama, jogei su 
atskiry ypaty reikalais netu
ri nieko bendro.

Kaip girdėtis, nekurie 
Norvvoodo tautiečiai nutarė 
boikotuoti krautuvninką T. 
iš tos priežasties, kad pasta
rasis socijalistas. Jie dabar 
ima produktus nuo žydo. 
Tas tai jau visai netautiškai: 
visi tautiečiai stengiasi pa
remti lietuvį, o norwoodie- 
čiai remia žydą.

K. J. Šulas.

Draugysčių Reikalai
I“Jo sustojo į eilę ir sveikinosi su 

j p. A. M. Kareiviu viršinin
kas besisveikinant įteikė

kus sekančio turinio: 
Mylista! N. N. Malonėsite 
pributį ant susirinkimo, nes 
bus svarstyta jysy reikalai.” kun. Čuberkiui tam tyčia su- 
Daugumas pamislijo, kad 
stengsis padėti pakelti biznį (pasveikinimą).
kokiu nors budu. Bet apsi- Iš kareiviu neatsirado nė 
riko! Kun. apreiškė, kad vi- vieno kuris buty galėjęs ga- 

: si biznieriai turi susitarę pra- biai tą toastą perskaityti, 
dėti busimą bažnyčią, var- tad kun. Čuberkis apsiėmė 
gonus ir t. t. O kuris ne- i tą pasveikinimą pats per
duos auky, tai niekas neis skaityti. Perskaičius pa
pirkti pas jį. Taipgi p. Ki-. sveikinimą Draugininkui 
montas, vienas iš smarkiau-svečiai ir kun. Čuberkis su
siu parapi jonu, pasakė: “Jei- ėjo plačion ir dailion svetai- 
gu neduosite ant bažnyčios, nėn ir linksminos kelias va
tai męs neisime pirkti pas landas kuogražiausiai. Sve- 
jus.” Tada vienas jam pa- čiams besilinksminant kun. 
stebėjo: “Drauge! O kur da-;Čuberkis kalbėjo nuo savęs 
bar perki? Ar ne iš žydo 
štoro?” Dar S. Morkis pa
sakė: “Kunigėlis bažnyčioj 
per pamokslą užsakei, kad 
niekas neity pirkti pas ma
ne, verčiau kitur, supranta
ma, pas žydą; tai kodėl ne- 
prašot žydo auky?”

Mat visi neturi malonės 
ant kun. J. Krasnicko, kad 
jis pradėjo kištis jau į krau- 
tuvninky reikalus.

Daugiaus nieko tą vakarą 
nenutarta, kaip ant rugpiu- 
čio 14 d. paimti bačkutę 
alaus ir vėl sušaukti biznie
rius; tada gal bus galima ir 
auky bažnyčiai parinkti, o 

i su sveiku protu niekas ne
aukauja.

Kertėj Betupįs.

CIeveland, Ohio.
Pas mumi 24 d. liepos at

sibuvo apvaikščiojimas mū
šio ties Žalgiriu su kryžei
viais. Apvaikščiojime daly
vavo S. L. A. abi kuopos ir 
visos bažnytinės draugijos; 
pavieniai taipogi neatsiliko- 
ir jie pėksti ir važiuoti trau
kė nuo bažnytinės svetainės 
į Germaniu svetainę, kur bu
vo prakalbos, dekliamacijos 
ir dainos. Buvo užkviestas 
ant prakalby p. J. Gabrys, 

Į bet dėl nežinomos priežasties 
nepribuvo, tai jo vietoj kal
bėjo kun. J. Halaburda. 
Viskas nusisekė gerai. Cho
ras buvo net iššauktas neku- 
rias dainas atkartot. Žmone
lių buvo pilna svetainė, apie 
600-700 ypatŲ. Pelnas pa
skirtas vietiniai lietuviškai 
mokslainei.

§ 21. Valdyba išdirba kas- f 
met ir išsiuntinėja nariams 
taisykles, pagal kuriŲ dali-l 
narnos paskolos. Dr-stė Lietuviška Tautiška

§22. Kasmet valdyba iš-l Tėvynės Mylėtojų No. I.
Towu of Lake, Chicago, III. 

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas A. J. Bierzynskis. 

4<5OO S. Paulina st.
A. A, Poszka, 

1603 So. Ilarmitage avė.
Prot. rašt. K. A. Cziapas.

4436 S. Wood st. 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

445045 S. Paulina st. 
Kasierius F Jaugilis.

44506 S. Paulina st.

macijų privalo prisiųsti at
sakymui 25c. markę.

2) Meldžiame visy lietu
višku laikraščiy redakcijų 
siuntinėti mums savo laik
raščius.

Krokuva,30-VI-1910.

j tuose pradėsime jau ir sve
tainę statyti. Tas parodo, 
ką gali žmoniy vienybė. 
Nors priešu ir trukdytoju 
yra ir pas mus, bet kada 
žmonės darbuojasi solidariš- 
kai, jie nedrįsta nė pasiro
dyt.

J. J. Gerdauskas.
Buenos Aires, Argentina.
Lietuviy Buenos Aires 

randasi nemažas skaitlius; 
, yra keliatas ir šeimyny. Lie- 
; tuviai dirba daugiausiai prie 
kanalu, geležinknliu ir dirb
tuvėse. Fabriku mažai. Už
darbiai Argentinoj juodadar
biui nuo 2 piešų 50 cen. ir 
3.00 ligi 3.50 į 8 vai. darbo 
dieną. Amatninku — nuo 
4.50 ligi 5.00 ir 5.50. Me
chanikai uždirba nuo 8.00 li
gi 10.00 p. (piesas turi 80 
kap.)

Šeimynoms gyvenimas 
sunkus. Ypač brangiai ap
sieina kambariai. Samdant 
pavieniui ir tai už kambarį, 
4 metru ilgio ir tokio pločio, 
reikia mokėti nuo 25-kiy lig 
35-kiu piesy ant mėnesio.

Todėl kaslink buto yra 
! skurdas, kadangi čion šal
čiu neesti, tai visi namai iš
statyti pavieniai ir papras
tai žemi; gyvenimo sanligos 
prastos, o ypač lietuviu tar
pe, tarpe kuriu baisus tam
sumas viešpatauja.

Buenos Aires norint ką 
nors visuomeniško nuveikt, 
reikia iš kalno parūpint 12 
tuz. bačky alaus, tai tik to
kiu budu bus galima lietu
vius sukviest.

Iš viso čianykščio lietuviu 
gyvenimo tuom tarpu yra 
darbininku sąjunga, bet ir 
tą nusilpnėjus, nes nustojo 
daug savo nariu, kadangi 
darbai nereguliariški, tai 
daugelis išvažiuoja toliau.

A. Šmulkštys.
Wailingford, Conn.

Lietuviu skaitlius čia vis 
auga, o kartu su juo auga ir 
plėtojus apšvieta. Laikraš
čiu pirmeivišku, kaip “Ke
leivio” ir “Kovos,” pareina 
daugiausiai ir geriausiai jie 
mylimi.

Keli mėnesiai atgal susi
tvėrė L. S. S. kuopa, kuri ne
seniai turėjo prakalbas ir vi
si tautiečiai buvo tuomi labai 
užganėdinti —kuopai simpa
tizuoja.

Liepos 24 d. vėl buvo pa
rengta giraitėj paskaitą te
moje “streikas, revoliucija 
ar mokslas?” Susirinko be
veik visi lietuviai. Apart 
paskaitos, drg. A. Žilinskas 
kalbėjo apie išdirbysčiy išsi
vystymą. Viskas publikai 
patiko. Kada užklausta, ar 
ir ant toliaus tokius susirin
kimus rengti, publika prita
rė delny plojimu.

V. Jokymas.
Gardner, Mass.

Patėmijau 30 num. “Ke
leivio” p. D. Klingos prane
šimą apie Gardnerio lietuviu 
ko-operaciją. Jis sako, ko
operacija gyvuoja, kaip ant 
vištos kojos, nes akcijos nei
na ir akcijonieriai neina į 
krautuvę pirkti.

Kaslink nepirkimo, tai tik 
pats pirmininkas nepirko ke- 
liatą sąvaičiy; o kad neperka 

i daugiau akcijy, tai reikėtų 
I p. Klingai suprasti, kad lie
tuviai to reikalo da nesu
pranta.

Kaslink komisijos, tai sa
vo darbą atliko gerai, tik p. 
Klingai nepatiko, kad ne jį 
išrinko į komisiją. Jis sako, 

1 kad mums reikia da moky
tis. Męs tam pritariam ;mo- 
kytis reikia visiems, o p. 
Klingai ypatingai.

F. J. Kučinskas.
Cambridge, Mass.

Liepes 30 d., š. m., atsi
buvo lietuvišku biznierių su
sirinkimas. Mat kun. J. 
Krasnickas išsiuntinėjo laiš-

I

i

I

rengtą nuo kareiviu toastą

toastą Antanams. Vienas 
Antanas buvo iš muzikantu, 
o kitas kareiviu viršininkas. 
Kun. Čuberkis toasto pras
mėj karštai ragino visus var
duvių apvaikščiotojus prie 
tautiško susipratimo ir tau
tišku idealu- Jokios asme
niškos simpatijos Antanams 
neparodė. Taippat niekas 
.iš kareiviu minėtos dr-stės 
į saliuną kojos neįkėlė, jiems 
buvo plati vieta svetainėje 
ir p. A. M. bute. Kas link 
p. Baltrušienės, tad jokiu 
ginčiu arba vaidu su kunigu 
ji neturėjo, bet kaip papras
tai kulturinguose pavieniu 
asmenų susirinkimuose, mo- 
terįs nedalyvauja, todėl ir 
čia kun. Čuberkis užsiminė, 
jog moterįs neprivalo daly
vauti, tad tuomi p. Baltru- 
šienė įsižeidė, ir tuojau 
apleido svetainę, neparody- 
dama nė žodžiu nė pasielgi
mu jokios neapykantos. Ne
suprantu, iš kur Springfiel- 
diečiui atėjo galvon tas ne
sukoncentruotas faktas, kad 
pokilyje buvo susipykimai bei 
vaidai? Ką Springfieldietis 
pasakoja, kad p. A. M. šven
tino saliuną ir jo plačias ke
lines, tai grynas apjuodini- 
mas ypatos ir žiaurus ciniz
mas. Nebuvo ten jokiu 
šventinimu nė pamokslu, tik 
kunigas Č. kalbėjo nuo sa
vęs toastą. Matomai Sprin- 
fieldietis da neatskiria toas
to nuo pamokslo. Kas kaip 
nekalbėtu, jam vis tai pa
mokslas. Aš da nesu paty
ręs, kad iš Springfield’o kas 
nors butu padavęs sveiką ko
respondenciją. Vis tik užsi
puldinėjimai ant ypatų. To-

susitvėrė čia kie korespondentai demora- 
o teisingiau lizuoja skaitytojus, o vieti- 

Bu- nias partijas arba draugys-

duoda atskaitą kuopoms ir 
visuomenei per laikraščius.

§ 23. Nariai per referen
dumą sprendžia apie svar
besnius draugijos reikalus, 
išriša kilusius draugijos vei
kime nesusipratimus, spren
džia apie įstatu permainą.

§ 24. Referendumą tvar
ko draugijos valdyba.

§ 25. Pamatinieji draugi
jos įstatai (1-4) negali būt 
permainomi be dvieju treč
daliu nariu sutikimo.

§ 26. Draugijai nustojus 
gyvuoti, jos turtas pereina į 
rankas draugijos su panašiu 
tikslu.

Paj ieškojimai
Pajieškau <1 raugo Kazimiero Bagdono, 

paeina iš Kauno gub., Itaseinių )>av.. 
Kaltinėnų par.. Lentinės sod. Treti 
metai kaip Amerikoj, pirmiau gyveno 
Kengsington, III., o dabar nežinau kur. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu atsisaukt, ant šio adreso:

• Jonas Urbutis. ££
Stoughton. Mass.

1

Vice-prez.

Piknikas ir Prakalbos.
Lietuvių Socijalistų 17 kuopa Brock- 

: ton, Mass. parengia ant 13 d. Rugpjūčio 
; pikniką ir prakalbas. Prasidės 7:00 vai. 
j vakare ant pievos, arti lietuvių bažny- 
. čios. ant Ames st įžanga vyrams 15c.

moterims 10c. Kalbės Bagočius. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Meldžiame atkreipti atydą!
Bėgančių apgarsinimų prekes “Kelei- 

I vvj’’ sekiančios: 1 colis viena karta 50c. 
| 1 colis per mėnesį -SI.25c.

Pajieškojimai: Yieną kartą50c. Norint 
pajieškoti tą pačią ypatą kelis karius, 
kiekvieną tolimesnį kartą po 25c.

i 'Keleivio’’ skaitytojams pajieškojimą 
giminių arba draugų viena kartą per mi
tus patalpiname dovanai.

Pajieškojimus apsivedimui merginos ir 
tam panašius, nors ir "Keleivio” skaity
tojai. turi apmokėti teippat, kaip už pa
prasta apgarsinimą.
-----ta— ----- -

Ten buvęs.
Mass.

jie tve- 
atstovas 
susineša

New Britai n, Conn.
Jau antri metąi kaip vie

tiniai lietuviai darbuojasi, 
kad pasistatyti savo svetai
nę. Pereitais metais per už
manymą Liet. Uk. Nepr. 
Kliubo, visos šešios vietinės 
draugystės po kiek išgalėda- 
mos paaukavo tam reikalui 
iš savo iždo; tokiu budu ant 
pat pradžios pasidarė $3,000 
ir visos draugystės išrinko 
iš savo tarpo po 3 narius į 
komitetą, kuris varys darbą 
pirmyn prie tikslo.

Komitetas aprinko kelias 
vietas, sušaukė visuotiną su
sirinkimą ir nutarta vieną iš 
aprinktu vietų nupirkti. Nu
pirkta namas ant 3-ju gyve
nimu, atneša $30.00 ant mė
nesio; vėliaus parengta ba
lius ir fėrai, kas atnešė $1,0- 
00 pelno.

Liepos 29 d. vėl buvo vi
suotinas draugysčių susirin
kimas, kuriame nutarta su
tverti kooperatyvišką bend
rovę, išimti čarterį ir tą 
mą nustumti toliau, kad 
daryti vietą prie gatvės 
tymui svetainės.

Taigi nepraslinko nė metu 
nuo pirmo užmanymo, o jau 
turim vietą nusipirkę; įmo
kėta $2,800 ir apie $1,500 
kasoj. Jei taip seksis ir to- 
liaus, tai ateinančiuose me-

na-
pa- 
sta-

Orange,
Liepos 28 d. 

L. S. S. kuopa, 
sakant —atgijo mirusi, 
vo taipgi ir prakalbos. Kai- tęs suveda Į neapykantą. Per 
bėjo J. D. Taunis ir P. A. tokias nesveikas korespon- 
Jatulavičius. Prie kuopos dencijas vietiniai lietuviai 
prisirašė 7 nariai ir 2 seni, bijosi vienas antrą užkalbin- 
taigi išviso 9, tame tarpe ti,kad negautu purviną žodį. 
.---------Iš nariu vie- Dalyvavęs varduvėse.

Atyda,
Parsiduoda geras naujas dviratis(Rise- 

bycicle), gaus už pigią prekią. 
A. Kietis.

28 \V. Broadvvay. So. Boston, Mass.

Box 890.

Pajieškau keturių draugų Mateušoi 
Bružo. Adomo Miškinio. Jono Cheruno | 
ir Kazimiero Šeškaus. Visi paeina iš 
Kauno gub.. Vilkmergės pav.. pirmuti 
niai trįs Kurklių par . o Šeškus Kovar- 
sko par. Turiu svarbų reikalą. Jie 
pats ar kas kitas teikitės duoti žinia ant 
šio adreso:

Peter Pippen.
65 Iludson avė.. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
1S iki 21 metų. Aš esrnu 25 metų. Gei
stina. kad atsišauktų merginos laisvų 
pažvalgų. mylinčios apšvietę, lietuviškai 
ar lenkiškai kalbančios, man vis tiek. 
Kurios norite plačiau žinoti, kreipkitės ] 
laišku prie manęs šiuo adresu:

Stanislovas Mickevičia,
362 Kensington avė., Chicago. III.

Pajieškau tari>e lietuvių |>o pavarde 
“NARKYS”. Jeigu atsirastų kas su 
tokia pavarde, tai meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:

S. Narkys.
62S Standard st., Išacine. Wis.

Pajieškau draugo Juozo Cižaucko. 
dveji metai atgal gyveno Philadelphia. 
Pa., o dabar nežinau kur. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite pranešti šiuo adresu

J. Puniškis.
545 Railroad st.. Fitchburg. Mass.

Pajieškau diaugų Petro Korsako ir! 
Jurgio Ciurlianio. abudu Vilniaus gub . Į 
Trakų pav.. Merkines par.. Biugelių į 
kaimo. Jie patįs ar kas apie juos žino' 
malonėkite praneši šiuo adresu:

Pranas Skulanys.
Bo.v 1, Branford, Conn.

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Tadeušo 
Centų. paeina iš Kauno gub.. Panevėžio 
1»hv.. Mediniškių kaimo. Jie patįs ar 
kas apie juos žinote malonėkite praneš
ti ant šio adreso:

A. A.Garli auckas.
6 Packer PI.. Philadelphia. Pa. ■

Pajieškau Jurgio Povilionio. iš Mi-: 
kierės sodž.. Šimonių par.. Vilkmergės 
pav.. Kauno gub. Jis pats ar jo drau
gai malonėkite pranešt j šiuo adresu:

Jonas Jurgelionis.
15 Millbury st . tVorcester. Mass. !

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekes ant greitų, 
reguliariškų laivų, ir ant tų žmones gali 
parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

August (Rugpjūčio) 3 ir 17.
September (Rugsėjo) 1 ir 15,

Kaštuoja iš New Yorko visa kelionė iki:
Eydtkunij arba Tilžei $35.00
Bajorų arba Klaipėdai $35.50
KaiiHo"arba Vilniaus $38.00

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuojamai užsisakikit vietasprisiųsdami 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
Yorke, nu vėsime pas konsulį. išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kuržmonessu gyvuliais sykiu 
važiuoja, bei geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W- Broaduay Boston, Mass

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais pagerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą įvairių-įvai- 
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti
kietus, programus teatrams ir 
baliams, visokius apgarsinimus, 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar 
bas yra mušti speeijališkuniii. 
Norintieji turėti rūpestingai at
likta spaudos darbą, kaip iš dai
lės. taip ir iš kalbos puses, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
šiuo antrašu:

“PARAMOS” ĮSTATAI.
I.

§ 1. Vardas: Lietuviu 
Moksleivių Savitarpinės Pa
šalpos Draugija “Parama.”

§ 2. Draugija veikia tarp 
Vakaru Europos lietuviu 
moksleiviu.

II.
§ 3. Draugijos tikslas: pa

gerinti materijalinį nariu 
būvį. Draugija remia ne- 
prigulmingai nuo politikos 
partiją.

$ 4. Tam tikslui draugija: 
a) suteikia savo nariams pa- 
skolę trumpam laikui, o pa
gal išgalės ir ilgesniam—iki 
mokslo pabaigimui; b) rūpi
nasi padėti nariams įgyti iš 
įvairiu moksleiviu šelpimo 
draugijų, įstaigų ir pavieniu 
žmonių paskolę mokslo pa
baigimui; c) rūpinasi surasti 
savo nariąms darbą vakaciju 
laike ar mokslą pabaigus; d) 
rūpinasi pagal išgalės ser
gančiųjų nariu likimu ir e) 
įsteigia informuojantį apie 
mokyklas biurą.

III.
§ 5V Draugija susideda iš 

tikrųjų nariu ir nariu rėmė
ju-

A) Tikrieji nariai.
§ 6. Tikraisiais nariais ga

li būt Vakaru Europos lietu
viai moksleiviai vyrai ir mo
terįs.

§7. Jei kuriame mieste 
yra keli nariai, tai 
ria kuopą, kurios 
surenka mokesčius, 
su valdyba ir 1.1.

§ 8. Narius priima drau
gijos valdyba ar jos kuopa.

§ 9. Kiekvienas tikrasis 
narys mokslo metu pradžio
je Įmoka draugijos kason 2 
rub.—5 kron.—5 fr. 33c. .

§ 10. Nariai rūpinasi drau
gijos plėtojimu.

§11. Nariu priedermė— 
suteikti inform. biurui ži
nias.

§ 12. Nariu priedermė— 
grąžinti paskirtam laike pa
skolę, ilgesniam gi laikui 
paimtą paskolę narys priva
lo sugrąžinti ne vėliaus, kaip 
per 3 metus mokslą pabai
gus.

§ 13. Paskolės, draugijai 
rekomenduojant paimtos nuo 
moesleiviu šelpimo draugijų, 
įstaigų ir pavieniu žmonių, 
turi būt jiems grąžinamos 
paskutiniame laike, jiems 
gi atsisakius priimti—drau
gijai.

B) Nariai rėmėjai.
§ 14. Nariu rėmėju gali 

būt kiekvienas žmogus,drau
gija ar įstaiga, įmokant 
draugijos kason 4 rublius— 
10 kronu—10 fr. 66c.

IV.
§ 15. Draugijos turtas su

sideda iš:
a) tikrųjų nariu ir nariu 

rėmėju mokesčiu;
b) auku,
c) įeigu iš steigiamu 

karu ir t. t.
Draugijos valdyba.

§ 16. Draugijos valdybą 
renka kasmet tikrieji nariai 
lapkričio mėnesije per refe
rendumą.

§ 17. Draugijos valdyba 
susideda iš 5 nariu: pirmi
ninko, iždininko, sekreto
riaus ir dviejy vald. nariu-

§ 18. Pirmininkas, iždi
ninkas ir sekretorius renka
mi iš to miesto, kur gyvuoja 
nariu dauguma.

§ 19. Valdybos nutarimai 
tiesoti trim nariam sutikus.

§ 20. Vaidyba veda infor
macijų biurą.

J. ILGAUDAS & P. GARMUS 
1613 S. Halsted st., Chicago, III.

ŠIFKORCIŲ AGENTŪRA
po No 877 Cambridge st.,

| CAMBRIDGE, MASS. (prie soduko) 
: Parduodam šifkortes ant geriausių linijų 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovanų puikią knygą.

Turim gražiausių popierų grotnaloms 
rašyti. Užlaikėm geriausias ir aštriau
sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sių marškinių ir kitokių apredalų. la
kom gyduolių nuo daugelio ligų. Puiki 
dainų knygele 55c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BAKTKEVICZ.

877 Cambridge st., Cambridge. Mass.

A. f A.
CHICAGO. ILL. 29 d. Liepos šių me

tų persiskyrė su šiuom pasauliu Katrina 
Urba, 24 metų amžiaus. Pa<-j<> iš Kau
no gub. ir pavieto. Tebūna jai lengva 
šioji Amerikos žemele.

Ignacas Urba.

viena moteris. Iš nariŲ vie
nas pasakė: “Dabar jau mp- 
sų kuopa nebeiširs.” To
dėl atgaivintai kuopelei ge
ros kloties.

P. A. J-čius.
Springfield, III.

Garbi “Keleivio” Rė/ystė! 
Meldžiu nepavydėkite savo 
laikraščio skilčių dėl mano 
keliu žodžiu:

Patėmijau “Keleivio” No. susitvėrė.
28-tam iš Springfield, III. jį stengsis pagerinti ma- 
korespondenciją kokio ten terijalinį savo nariu būvį ir 
Springfieldiečio, tad ant jo suteikti reikalaujantiems ži- 
melagingŲ žodžiŲ priverstas nias apie Vakaru Europos 

mokyklas ir pragyvenimo 
sąligas.

Į draugijos valdybą išrink
ti šie: Liudas Vailionis pir
mininku. Rapolas Rasikas iž
dininku, Justinas Vienožin
skis sekretoriumi, Jurgis 
Šaulys ir Viktoras Vitkaus
kas valdybos nariais.

Kadangi tuo tarpu drau
gijos nariu dauguma yra 
Krokuvoje — šioji rokuojasi 
valdybos buveinė. Adre
sas: Europe, Oesterreich, 
Galicija, Krak<»w, Akade- 
mia Sztuk Pięknych, Justy- 
nowi Wienožinskisowi. 

Su pagarba 
L. Vailionis.

P. S. 1) Prašantieji infor-

Pranešimas.
Pranešame draugams-mok- 

sleiviams ir Amerikoje gy
venantiems tautiečiams, kad 
pagalinus gegužės 18 d., š. 
m., Vakaru Europos lietuviu 
moksleiviu savitarpinės pa
šalpos draugija “Parama”

VYRAI!

Iesu darodyti skaitytojam 
teisybę kas link apjuodinimo 
ypatŲ. Birželio 13 d. pri
puolė Šv. Antano diena. P. 
Antanas Marcinkevičia su
rengė toje dienoje savo var
duves ir užprašė pasilinks
minti naujai susitvėrusios Di
džio Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Draugystės karei
vius. A. M., kaipo pavyz
dingas katalikas,užpirko mi
šias prie savo patrono. Po 
pamaldy visi minėtos drau
gystės kareiviai ir svečiai 
dalyvavusiejie bažnyčioj nu
važiavo gatvekariu pas p. A. 
M. Iš karo atstu du bloku 
maršavo tvarkoj iki Marcin. 
namy. Atėję visi kareiviaiI

i

va-

i

Puiku, naujausios 
mados

SIUTĄ
pasiuvame už
S 15.00.

Gražios,tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES 
pasiuvame už $3.00
Jeigu užsisakysi t da- * 

I ar rudenini ploščiu, 
tad $25.00 vertės, pa
siuvame už I 5.00.

Tikras jusy brolis 
lietu v vsv

222 Broadway į 
SO, BOSTON.



KELEIVIS

Vietines Žinios. ei ja jau paduota pildančiam 
jam komitetui.

'Tarpe policijos ir500juod-i 
veidžių pereitoj sąvaitėj West 
End’e buvo karštas susirė-į 
mimas Kova traukėsi apie 
valandą laiko ir daug jnod-j 
veidžių likos britvomis su- 
piaustyta.

Plytos ir akmenis lak>t«”, 
kaip bites. Policijos lazdos 
taiįigi buvo j>aleistos i darbą 
ir daug buvo sužeistu.

Išviso Įiolicija areštavo tik 
5 negrus, kitus gi išvaikė. 
Kiek buvo sužeistų, tikrai 
nežinoma, bet jų buvo daug, 
nes daug gaivu sudaužė {>oli- 
cija, o daug daugiau buvo 
supiaustyta britvomis, kurias 
vartojo riaušėse juodveidžiai.

Muštynės pradžia buvo to
kia: įiolicistas norėjo areš-j 
tuot girtą juodveidi. Tas Į 
nepasiduot. I talką jam su 
bėgo daugiau jnodve«džių ir 
ėmė iiolicista atakuot. I* * j
trumpą laiką susirinko apie1 
500 juodveidžių ir pasidarė Į 
abelnas sumišimas.

' panų, 
ir Pense 
riką.

Kaip 
naktį jam juisisapnavo 
nematyta da mašina, 
ria skalbykloj džiovina dra
ikanas. Ji visai nebuvo pa
naši i tos rūšies jau vartoja
mas mašinas. Jis atid. iai 
apžiurėjo jos sudėjimą ir ka
da pabudo, turėjo atminty j 
kiekvieną dalyką. Jis patla- 
rė kelintą tokią mašinų ir jos 
Į»asirode labai praktiškomis. 
Tuomet Pease pasiuntė mo
delį į \Vashingt<mą ir gavo i 
patentą.

jis pasakoja, vieną
visai 

su kn-

Bostono chiniečiai padavė 
majorui prašymą, kad tas už
draustų perstatymą “The 
Great Trunk Mystery” (di
delė skrynios paslaptis). Mat 
ta tragedija tik dabar para
šyta ir parodo, kaip New Yor- 
ke cliiniečių kolionijoj buvo 
nužudyta Elsie Sigel. 
nančiam Teatrų sezone
giama tą tragediją pastatyt 
Grand Opera House teatre, 
taigi chiniečiai pabūgo, kad 
tas nesukurstytų prieš juos 
amerikonus ir prašo majoro, 
kad neleistų statyti jos ant 
scenos Ar majoras atkreips 
i tai atidą, sunku patikėt.

Skaitytoju atydai
Meldžiame visu ‘ Keleivio’’ 

skaitytojų, kurių prenumera
ta pasibaigė atnaujinti, ki- 

į taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

“Keleivio’’ Administracija.

ANT PANDOS
Geras natos su gazu. 3 kambariai T7.G0. 
4 kambariai $S.OO ir 4 kambariai *7.00.

Atsišaukit pas
ALENAM>ER BOSE.

294 TVashington st.. room 330, BOSTON.

Atei-
ren-

Parsiduoda.
Geras namas ir geroj vietoj parsiduo 

da už pigią prekę. 2 Šeimynų namas. 
11 ruimų ir maudykle. Užpakalyj pa 
šiurės susidėt visokiems daiktams, la
bai gražiai išsižiuri ir gražioj vietoj. 
Parsiduoda už $2.600. Kreipkitės po 
šiuo adresu:

A. F. MARCINKOIVSKI.
175 S-ihst., So. Boston, Mass

Miesto taryba užgyrė rezo
liuciją sulyg kurios {Milicijos 
viršininkas O’Meara turi pa
sirinkti sau vieną iš dvieju: 
arba apvalyti nuo valkatų 
Bostouo sodus, arba pasi
traukti nuo vietos. liezoliu-

sveikata.
iš daugumos

Gera proga dėl visų.
Pa:siduotla tris Saiiunai. 

gerai. I-nias apgyVentoj vietoj 
1 tais, lenką s, 
2-ras #2.SGo

Bizuis eina 
ietu- 

sais ir kitų tautų 83,500. 
3-čias $1.7;Xt.

Parduodu namus, (urmas, lotus, pie
šiu (mah uju), padidinu paveikslus (fo- 
lograf.jas) visokio didumo ir visokiomis 
spalvomis. D r’ou renius visokio didu
mo. Užlaikau krautuvę si- tų. mariki 
ipių. apikaklių ir H. Paveikslų (abr-izų) 
visokio diilmno graž aus ų pasmlyj. l’>- 
lait.au įii.iksii-kų knygų ir maluaknygių 
Užr i :iu 1 :sokr s laikra-čius (gazi tas): 
■ Kelelių". "Koią’ . ■■Lietuvą", "Vie- 
ii\I><' I. et u luini u ’ ’ ir kitus Iš l.etu- 
ios: 1‘l.iei mos l kininka" ir "Lietuvos 
Žinias“. K -s užsirašys" laisraštį, tas 
gaus moksliškų knygų d vauų vertės 50e. 
Nt r-darai plačiau dasižinoti kreipkitės 
šiuo adresu:

J.J.VAITKEVIČIUS,
227 (’luijiel st.. Nen llai< n. fonu.

Telephoue 762 So. Boston. ;

Dr.F. Matulaitis!
Į
Ę

r.

495 Broa.lway, So. Boston.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare 
Nedėliotas iki 3 vai. įh> pietų

i
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i
i
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Jonas Kazlauckas
Parduoda SIFKORTES už pigiausią 

ptekę i.- ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU* 
ŠIŲ LAIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
sugrįžti į tt-vynę lengvu budu. I’adaro 
doviernastis ir visokias popieras. paliu- 
dii.ias per ■nsulį. Su viršminčtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS KAZLAUCKAS,
• 73 AVest st., N’evv York, N. Y. (<.f

ŠIFKORdl AGENTŪRA 
po No- 877 Mridge st-, 

CAMBRIDGE, MASS- (prie soduko) 
Parduodam Šifkortes aut geriausią liniją 
Užrašom visus laikraščius ir prie to duo
dam dovaną puikią knygą.

Turini gražiausiu popierą gromatoms Į 
rašiti. Užlaikomi geriausias ir aštriau- 
sias britvas. Čia galima gauti puikiau
sią marškinią ir kitokią apredalą. Lai
kom gyduolią nuo daugelio ligą. Puisi 
dainą knygelė 35c. vertės dabar parsi
duoda už 10c.

Su guodone
P. BARTKEVIOZ.

S77 Cambridge st.. Cantbrii ge. Mass

bninzlei us.

» :

l ž!a:koin<* visokius laik
rodžius. laikrodžius.

^Kubinius ir <b im. ulinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
i'darbtus Lietuviai paremkite lietuvį 

Laikrodžius savo košt iimi-ri.iro |.t.u 
som dykai.
21-25 Broiiifirld shert.

BOSTON. MASS.

TE1SING1AI SlA IR GERtAl SiV

Aptieka
Sutaisome Receptus su b.Iži.n,-A 
atida. Beziurini ar iš Lii-tuvos at
vežti ar An.'*rikoni-ki. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptickori.is K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

~ W- Broadvvay kampas i><>r 
chester avė. g0. Boston, MaSS. 
Galit reikalai!,i ir imt laiškus, o 
mes perezpresa gyduoh s prisiusim

F. STROPIEME
Pabaigusį kursą M'omans Tledicai 

College Baltimore Md-
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose parūpina gyduoles.

P. J. Kaunietis.
Naujausiu mailių rubsiuvys. Siuvam 

visokias moterų ir vyrių drapanas. Kva 
lome. dp’aujair plėtmas ir išprosiname- 
Darbą .-įtinkame visados ant pažadėtolai' 
ko kuopuikiausiai už prieinamą prekę. 
Dirbtuvės vieta:

244 W. 4 tn st. So.Boston, Mass

Ofisas randasi:

30 W. B r.o a d w a y.

SO ROSTON, Mass.

G E KIAUSI A S

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

Df. S. ANDRZEJEMSKI
Ištraukia paviradinusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.
¥alandi»s: Nuo 9 ryto iki S vai. vakare
23S Hnrrison avė., Boston.

I

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmones užsitiki mums ir mus 

su gyduolėms, kuriems duodame tei- 
s n.ia tįsta rodą t>r laiška dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padek.-.vonėtnis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BIILNDZA CO.
Broadvvay A !s. 8 st.. Brookly n .N Y

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie 
ku datba artistiškai. Padarau fotogra 
lijas kuopuikiausiai. maievoju natūra 
liškoni parvom. iš mažų padidineju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo 
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass
I

Vardas xr pravardė

Pačta

50,000 KNYGŲ
DYKAI DĖL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing' mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygeli pašakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodysima, silpnibes vyriškume, abeii.am nupulime spėkų, rbumatizme. orga
niško ligoje, vyduriu, kepenų, inkstu arba pūsles lygosie, gali lengvii isigydyta 
namosie. Jeigu asatie nusiminė niokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negandams jokiospagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė dėl vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $190.00. Jie pasakis nu kuo jus’sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava svi-ikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigetės. Ta knylielč ira krautuve žinių, apie kuries kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mis 
užmokani ir pačtau. Jškirpkite Semia paduota kuponą, ir priaiuskitie mum. omas 
kuo greičiaus priūusma jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LISTER & CO., L.701 Northvrestern B’.dg., 22 Fifth Avė.. Chicago, III. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysaidykai, jusu abgarsinta knygele.

'JŽI'IllsO SERGANČIUS, SAKYIDMAS
ATEIKITE ARBA PAKASYKITE PAS MANE, LŠ IŠGYDYSIU;

toib l. kad esu se :as ii.it.: ar-:s, naži.ns: :i v:>- l.r s ligas ir t . i: pat gyduoles, kurios 
gali gi-nausiai pageib i Vyram? ii* Moterims, :-'-s dau-ii.v'onią perlei- 
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiamjam 
Neiv Yorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą: lodei, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas. n< sgeriausias išganymas 

Aš daugiausia išgjM:: tt sergančią ir daugiau už kitus gaunu laiškų padėkavouiu su 
nors keletą čion patalpinu.

A. VOLCIK. iš Ma.lhcson, Canada, Ont.
Išgydytas nuo gaivos skaudėjimo ir 

kurtumo.

MARE ZLATA. 577 Gibson st.. Y’ongs- 
town, O. Išgydyta nuo skausmą vidurių 

ir moterišką ligos silpnybių.

GEO. SUNES, box 112. IV. Pittsburg, 
Pa. Išgydytas nuo romatizmo, ir vidu

rių slogos ir kitų.
GUODOTAS LR. IiARTMA>N! Ne teip seniai kaip *• s naut*'jau J iryd.< le>*. tai nno jų •jr’.ta.i pasveikau, n r-= buvau fi'rgęs il/ą laik^, o kaip pc 
operacijai h špitolė g Mjau, ttd ja’.čianei blogiau. Jers-y C tv ten daktarai n et x b vo vilfes mane isgvdy ti; bet «J ųe darodėte, kad ne t&aybė, i«gy 
dyd&mimane! I ž tai eiidingaldėkavoju Jcms. VA L. NTINAS l-’JhGoVIČ . Hend-re-n tt . Jersev Citv. N J

Todėl čia kalba žmonės, ką aš jiems padariau, per tai ir tau galiu teip padary ti. Kosi -s, kad geresnių darodyinų nega
lima reikalauti!

SI-.’tGEKl.š nuo meškeres knygutes vadinamos ..Vadovu į sv." nes yra tai teisingai ..VA iKYVAS Į LIGA", kurią siūlo. U 
brudą. suviliojimo INSTITUTAS.

Kad jautiesi nesveiku, tai netroty k laiko, nesendink ligos, jei neri būt išgydy tu, tai kreipkis prie manęs, kurie gal 
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi i mano ofisą usabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant k< 
j autiesi nesveikas,

atsišaukusius apsiimu išgydyti:
Reumatiz*' ą, skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, j.ečių ir šor.ų. Užkietėjimą, s ^uaėjiiuą ir ned.mimą vidurių Gal-os ekanemą, širdi t 

inkstų ir p'arč ų 1 iras. Greito pailsi o, sunkaus kvėpavimo, tloęų ir n R-iLtnėjesius v\r = s. Didelio •npykiiY.o. dyspe: s ios nervų liiroe, teipgi no 
jaunystės klaicų i autų n» sveikumų sėklos nu bėgimo. blogu sip?.ų, u2-»: krečiamų L_’ų. T<*:p pat M<>; ERŲ: skausmingų mėnesinių
baltųjų t?ke im » g mb > i- visokių moteriškų ligų; n- atboitK&d k ti d i tarai J nm- nepagelbėjo, ls kad a s.imu tai ir išgydjstu šviežias ir užsisenė 
jnias ligas. Geriau, k <1 *s karto pas mane aUisault m, pir.ahn n‘gn kur ' it r; lo a-ab.škai, tai parašyk lietu vestai. Kasyk 'alpmokiir ka4j 
jauti nesveikumus e ivy; e : sz. supras, u, Isztirsiu duosiu rodą, ktd reikės y r; t it g-di cZe,-. l.i ri- s yra gc r.ai eios ir narja* šio Jsz.*ad.mo, o apturėsi
sveikatą be skirtumo kaip toli gyvenat. / prasint 1 gą, kla rian: r<d<n»M’O I PA ! O. vi»-hda adresu ti art mano varde tai; :

DR. F. HARTMANN,
218 East 14th St. New York City, N. Y.

Of;so \ai uuo 11 išZ ryto i i ’. n * • 2 ■ ki ’ vai. po p. šventadieniai? nuo 10 iki 1 \ • r -> ’ : r ėtn nuo 7 S

RUGSZTIS

BITTERS

JUOZAS liARTOSZ IŠ PRAGUE, OKI.A. RAŠO

Vaistai turi ant bonkų išspmstą mųsų vardą.

Kaina $ I .OO.

Severus vaistai yra sutaisomi pagal taisyklių, paremtų ant praktiš
kų ir moksliškų farniacijinių patyrimų

APETITO NETEKIMAS
Nemalimas ir dispesija yra paprastomis ligomis, pa

einančiomis nuo nepaisymo ir sugadinto skilvio.

SKYLVIUI

yra jau seniai žinomas vaistas, kuris pataiso apeti
tą. sustiprina skilvi, pataiso maisto malimą, atima gal
vos skaudėjimą, ramina kiekvieną vidurių skausmą.

Duoda spėką silpnam
ir energiją pavargusiam W. F. SEVERĄ CO.

“Severos rūgštį skilviui laikom zž goriausi vaistą, sustiprinanti apeti
tą ir spėkas”.

Rusiška- Lenkiška - Liet aviška 

.A PTIEKA 

Bronszteino
349 H arrison avė

Boston, Mass:

M.GaIjvan&Co
Užlaiko geriausio

Eli.-ms Vyno, Likicrių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SrtK lA I.IŠKVMAS.

H

i

8<><> Secoud So. Boston, Mass

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims.

Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai 25c.

11 Savoy st. it 1286 Washington st. 
BOSTON, - MASS

Rūkyk KLEINO papirosu*!
Geriausi 5 c- Cigarai ant svieto.

Pamėgink ..PRESIDENT” gilzes ge
riausios. ką .ali gauti. Iš Geriausio RU
SIŠKO Tabako.

228 BfcjM, SO.BOSTON, MASS.

SpecĮjalislas ir Profesorius medicinos

Lietmzkas O-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St
Boston, Mass. 
.c.k' -i-- ligas gy

MOFn’ELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškių ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rnbsiuvių dirbtuve, todei siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siniam greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus

H. STANKUS
681 N. Moin ir kampas Ames Sfs.

MONTELLO, MASS

LIETUVIU UŽEIGA
- PAS

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, č'iu- 
visada švieži, vynai ir visokį tiki rir- 
koge iausi. Gėrymus dėl vose'.ijų. kr 
šią n arši-ipbali siunčiam į n am

\

z

Ofiso vai in .. 
Nn<- iki ii r

1

SKOLA DĖKINGUMO
Nuo keliu metų buvau kankinamas ly

tiška liga ir nuo jos paeinančiais skau
dėjimais: strėnų, galvos, abeino nusilp 
m-jinio. taip-pai !>oinii-gi-s :rs ok?s krau
jo Kreipiausi beįeik į visus daktarus 
Ciiicagoj ir į institutus Neiv Y'orke. vie
nok niekur negu ėjo mane išgydyti. Da- 
siz.inojęs apie Dr. J. E. Tilt iMTSONA. 
parašiau jam laišką. Prisiuntė man tris 
kartus vaistus, kurie mano visi kai išgy
dė ir šiandien džiaugiuosi pilna ir tikra 
sveikata, už ką esu jam dėkingas ir sten 
giuosi jo daktarišką gabumą ir sanžiniš- 
ką gydymą gars-nti tarpe savo pažįsta-

T
Gero vilijantis pacijcntas

J YNAS NOW.\ K< »\VSKIS. 
512 IV. .55-tli st., Neiv Y’ork t’iti.

Dažinojęs, kad mano'įrangas J. No- 
nakouskis tapo išgydytas per D-rą .1 E. 
TIIOMiSoN'A iš tokios didelės ligos. <•
kreipiausi ir aš pas Jį su sai o skausmais: 
skaudėjimu kryžiaus, galvos, mušimu 
širdies, skaudėjimu koją ir ranku, taip 
gi kataru vidurią. Thompsonas buvo 
taip malonus ir prisiuntė man vaistus, 
kurie suteikė dalelį pah ngi inimą Para 
šiau apie kitus ir su dliaugsmu pasiju
tau visiškai sveiku Dabar budatros 
sveiku ir negalėdamas kitaip jam atsi- 
dėkavoti. rašau porą ž tižiu dėkingumo 
ir veliju kiekvienam jieškoti jo pagel
bės.

Su pagarba pacijentas 
LUCl.IoNAS GAŠTAITAS. 

100 S. Orange st.. Neivark.

Brangis Tautiečiai ir ligoniai! Męs. au gščiau pasirašiusieji, 
apreiškiam tai viešai, viena, kaipo skola dėkingumo, o antra, idant persergėti sa
vo brolius n.io išnaudojimo kitą daktaru. Taigi, jeigu kuris iš jąs. broliai, serga
te. su pilnu užsitikėjimu kreipkitės pas D-rą TUO MUSONĄ žemiau padėta adre- 

o jis j u s i šgy d i s <

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th st., New York, N. Y.

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU. LAIKRODĖLIU, LENCIUGElIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
ULŪKU. KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNE- 
TU. TRUBU. KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAV0J1MU1 MAŠINIKIŲ, ALBUMU FOTOCRAFUOMS, 
MUDU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ granatoms rašyti 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ

JOHN E. KOLA N
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuog riausiai už. nebrangią prekę. 
7oSC> Brndvvay, S«> BOSTON.

Gyvmimo vieta 615 Broadway.

-«...«

T uikiau sias IJ et aviškas
SALIUTAS ii RESTORACIJA

karią pas mus apsilankys 
To niekad nesigraudys: 

Alus, vyną: mus gardžiausi.
Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski & Yudeiko ir Co
M Broadway ir 259 T). St..

Sonth Boston. Mass.
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:! Teisingas daktaro patarimas dykai.

W. F. Severą Co. ced’"w<*pi“s

tu
su 
už 

25c., 5tuž. -$1.00. Perkupčiarr.s 1.000 už $6.00. UETUV1ŠKA OELUA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis literomis pusi. 1127. drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikra savo adresą ir už 5c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos .klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties 

šiuo adresu: ■. L MLLKEMICI, 115 V. MARUT Str.,hwtace H SCRANTON, PA.

TtISINGIAUSIA APTIEKA
Kurioj galit gauti geriausių gy
duolių nuo visokiu ligų, ti ipgi ir . - . . - • - ». -.teisingiausius paturimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

\VilIiaiB P. Bruzęa;
John J. Lowery

Kampas t-ios 168 D. st
So. Boston, M3ss
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INSTITU
0r. E. C. COLLINS

uždėto jas
NE TUŠTI KALBA, BET FAK PAI 

rhrodo gerų daktaru gabumą ir atsakomybę. 
Ne gana būti gydytoju ir a; sigarsyti laikra- 
šėinose Mųsų vargdieniai Lietnviai, serganti 
žruinįs reikalauja knodaugiansei suprantan’ių. 
sąžiniškų ir teisii’gii gydytoji;, nes Jie n> gali 
išiinoti savo sunkaus uždarbio už nieką. Tau
tiečiai ! Ne tikėkit save garbinantiems saIdi -ms 
žodžiams tokių ne žinomų daktarų kuriuos 
Jus pažystat vien tik iš paveikslų ats; austu 
laikraščiuose.

Oollins New Y’ork Medikališko Instituto gy
dytojai. yra žinomi visiems Collius New Y’ork 
Medikališkas Institutas užlaiko tiktai gert.iu- 
sins, tvirčiausius savo ąmato ir gal <ansius gy
dytojus tyrinėjimui vaistų. .Tagu kankinako- 
kia norints liga, ar tai pradžioje, ar jau nz.-j- 
senėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, b-t 
ieškok pagalbos tnojaus. .Tagu ne žinot tikrai 
ka, Jus kankina, Įnsireirauk p.s musų gydy
tojas, o Jie suteiks Jums geriausį patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojans įkiš
Dr. S. E. Hyndntan, edikah'kų Direktorių.

The Collins New York Medical Institute
140 W.34thSt.-New York City_ _ _
Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nuo 10 vai. ri te, iki 5 vai. po pietų. 

Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar 
ninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

NEWVO
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