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VISOKIOS ŽINIOS
1S RUSIJOS

^Kosija” apie žydų 
klausimą.

Valdžios laikraštis ..Bosi
ja”, rašydamas apie žydų 
klausimą, sako, kad žydai esą 
liuke prie revoliucijos, bet 
kalte tame esanti pačių rusų, 
kad 5iuilijonaigy venaučiu Ru
sijoje žydų nesijaučia tikrais 
Rusijos pavaldiniais Kaltė gi 
esanti tame, kad rusai nepa- 
dedą žydams kraustyties iš 
Rusijos, nejiešką jiems užsie
niuose žemės, nesteigią jų 
tarpe mokyklų, o nori, kad 
juos mylėtų ir gerais būtų pi
liečiais. Reikėję, „Rusijos'’ 
uuomoue. pagalvoti anksčiau, 
kaip padaryti iš žydų Rusijos 
piliečius, arba išsiųsti juos iš 
Rusijos ribų. Baigdama straip
snį ..Rosija” štai ką sako:

,,Kvailybe niekuomet nebu
vo gera politika.Tikrųjų-gi ru
sų atsinešimas į žydus kvai
las, ne valstybinis. Tarp žy
dų, kaip ir tarp kitos tautos 
žmonių, yra ir geri gaivalai 
ir reikia, kad tie gaivalai tar
nautų Rusijai,o ne nekęstų 
jos, nes šiaip ar teip negali
ma juk visų žydų prašalinti iš 
Rusijos. Vienas geras ir išmin
tingas rusas pasakė:

„Teip, jei man prisieitų gy
venti mažame žydų miestely
je. maitinties vien silkėmis ir 
negalėti niekur iš ten pasiju-
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Mirties bausmės.
Nuo sausio 1 d. ligi liepos 

, 1 d. š. m., anot ,.Reč’’ ap- 
■ skaitymo.ĮvairioseRusijos vie
tose karo apskričio ir kitokie 
teismai pasmerkė mirtin 739 
žmones. Nužudyta 347 žmo- 

Į nes. Sausio mėnesyje nužu

dyta 121 žmogus, vasario — 
Į182, kovo — 143, balandžo — 
69, gegužės— 151, birželio 

j — 123.

Spaudos baudimas.
Nuo sausio 1 d. ligi liepos 

1 d. š. m., administratyvinių 
bildu nubausta 90 laikraščių 
išviso 47,675 rubliais. Bausta 
laikraščiai netiktai pinigine 
pabauda, bet ir uždarinėta 
laikraščiai ir spaustuvės.

Pabaltijos krašte.
Vidaus reikalų ministerija 

i Įsakė Pabaltijos krašto pavie
tų policijos valdyboms suži
noti. kiek gyvena Pabaltijos 
krašte atsargos apiėierių ir 
kareivių vokiečių. Įsakyta 
taip-pat sužinoti, kiek dvar
poniai parsigabeno sau iš to
limesnių kraštų darbininkų 
ir kiek turi dvarponiai gink
lu.

i T

Caru pasimatymas.
Rusijos caras drauge su 

Anglijos karalium Eduardu 
ketina aplankyti Turkijos 
sultoną.

Naujas pasikėsinimas ant 
Molypino gyvybės.

Šiomis dienomis, kaip rašo 
,,Gol. Moskv.”, nežinomi pik
tadariai kėsinosi ant ministe-

dinti.niekur nerasti uždarbio. Įr’M pirmininko gyvybes. Ant 
—teip-pat pradėčiau mėtyti Kamenostrovsko prospekto, 
bombas”- Šitų žodžių neiei- Peterburge, jie pertiesę sker- 
kėtų užmiršt visiems rusams”, jsa’ S^vę vielas ir laukę atva- 

... . .. , . žiuojančio automobiliu Sto-keliu niiiiisteris Bnclilo- . . , . ... .. u .lypino, kad užmušti ji. Bet 
tuo laiku važiavęs prospektu 
Amerikos konsulis. kuris už
važiavęs ant vielų ir susižei
dęs. Dėlei to tat padaryta 
esą daug kratų ir suėmimų.

Dešiniųjų partijų susiva
žiavimas.

Rugpiučio mėnesyje ketina 
būti visos Rusijos dešiniųjų 

| organizacijų susivažiavimas.

, kuris svarstysiąs, kokie klau- 
nuolat . . . ... ..

Simai reiketu mesti \. Du- 
mon svarstyti. Susivažiavimo 
vieta dar nežinoma.

Kristaus grabą perka.
Jei tikėti rusų laikraščio 

,,Rusk. SI.’’ koresjiondento 
pranešimams, popiežius per
kąs iš turkų Kristaus grabą, 
kuris busiąs parvežtas Ry
man.

va s..
Kaip rašo laikraščiai, keti

nąs šią vasarą slapta pavaži
nėti geležinkeliais,kad arčiau 
susipažinus su viešpataujan
čia aut geležinkelių tvarka.

Nepav ykęs pasikėsinimas 
užpulti traukini. -

Baranovičių miestelin prie 
Pagirių gelžk. stoties atvyko 
kažin iš kur septyni žmonės 
ir, apsigyvenę ten,
pradėjo lankytis geleži n ke 
lio stotin. matomai norėdami 
apiplėšti vieną traukini ku
riame turėjo būti vežama apie 
40—50 tūkst. rb. geležinkelio 
pinigų. Geležinkelio j>olicija 
pastebėjo tai ir liepos 24 d. 
apspito būtą, kuriame gyve
no nežinomieji. Du jų užmuš
ta. likusieji suimta. Užmušta 
teip-pat vienas žandaras ir su
žeista sargybinis. Padarius 
kratą jų bute, rasta raktai, 
kaltai ir kiti daiktai vago
nams, kasoms ir k. d. atida
ryti'.

Tikėjimo laisve.
Vidaus reikalų ministeris 

išsiuntinėjo gubernatoriams 
ir miestų viršininkams aplin
kraštį, kad pirm atvergiant 
rudeninę 7. Dūmos sesiją 
praneštų jam, kiek per pas
kutinius ketverius metus per
ėjo stačiatikių į kitus tikėji
mus.

Šitos skaitlinės reikalingos 
esą dešinieinsieins V. Dmpos 
nariams, kurie nori prirodyti! 
skaitlinėmis,jog tikėjimo lais
vė gresia stačiatikybei.

Į 
gėrė 13 stiklinių arbatos. Pa- į 
matęs, kad visi stebisi, jis 
juokaudamas pasakė, kad da 
galįs išgerti 49 stiklinių. Tuoj 
susiderėjo iš trijų bonkų deg
tinės. Užkaitė du virduliu, i 
pakvietė ,,liudininkus” ir 
prasidėjo gėrimas. Išgėrė 39 
stiklines. Bet vos paėmęs j 
40-tąją. kaip truko iš nosies 
kraujas, iš burnos pradėjo te
kėti vanduo ir krito aut grin
dų. Tuoj išnešė jį priėmė- . 
nėn, ir mirė.

Advokatai protestuoja.
Peterburgas. 18 rugpiučio. 

— Keliolika advokatų įteikė 
tiesų ministeriui protestą, 
kad karo teismas nagrynėda- 
mas Orle 26 valstiečių bylą, 
visus kaltinamuosius statė 
prieš teismą surakintus rete
žiuose. Advokatai reikalauja, i 
kad nors statant prieš teismą 
retežiai butų nuimami.

Užmušėjas pasidavė poli
cijai.

Peterburgas, 24 rugpiučio. 
( — Tūlas Lariškin, kuris 1906 
metuose Suomijoj užmušė 
durnos atstovą Hercenšte ina, 
šiomis dienomis atėjo į polici
ją ir pasisakė, kad jis esąs tik
ras užmušėjas Hercenšteino 
ir pats pasiduoda policijai į 
rankas.

Daktaras Dubrovinas, re
daktorius „Tikrųjų rusų” or
gano „Znarnia”, teipgi kalti
namas toje užmušystėje, bet 
jis ne stoja į teismą.

Ištrėmė Tolstojaus 
įlinką.

Tūla, 24 rugpiučio. — Pri
vatinis Tolstojaus raštininkas 
Gusev, likosi ištremtas ant 
dviejų metų į Fermos guber
niją. užtai, kad apskelbė vie
šai Tolstojaus parašytą pam
fletą, ,,Tu ne privalai užmu
šinėti”.

Valdžios aukos.
Kurske jau apskelbtas teis-' 

mo nuosprendis apie Sčigro- j 
vo valstiečių soči jal-re volių - 
cijonierių sąjungą. Pirmosios 
Valstybės durnos atstovas 
Merkulev, darbo kuopos na
rys, buvo kaltinamas už su
tvėrimą sąjungos ir pirmse- 
džiavimą jos susivažiavimuo
se. Paskirtajam 19 metų ka- "V 
torgos. Šventikas Molokov, 
Micliailovo komiteto pirmsė- 
dis, nubaustas 4 metais kator
gos, agronomas Petrov — aš- 
tuoniais metais. Dvarponis 
Michailov paskirtas ištrėmi
mui. Antrosios durnos atsto
vas Pijanych ir jo sūnus Jo
nas buvo kaltinami už pri
klausymą į sąjungą ir šnipo 
Tichonovo užmušimą. Nu
spręsta juos pakarti. Septyni 
valstiečiai pasmerkti mirtin. 
Išlikusiųjų apkaltintųjų 22 
ypatos pasmerktos į katorgą 
įvairiam laikui, 33 ypatos iš- 

vietas, 
12 metų į ka-

Nesiseka.
* nstojo gyvavusi dėlei lėšų 

stok s Mykolo Arkaniolo są
junga, kurios pirmininku bu
vo žinomas Puriškevičius.

Geležinkelių pardavimas.
Laikraščiai praneša, kad 

šiaurės geležinkeliai greitu 
laiku būsią parduoti Belgijos 
akcijonierių draugijai. Mi- 
nisterių pirmininkas Stoly- 
pinas, o taip-pat kelių ir fi
nansų ministeriai sutinką 
parduoti šituos geležinkelius.

40 stiklinių arbatos išgėrė.
Viename gilios Rusijos kai

me jaunas vaikinas, būdamas |,rtl1V
svečiuose pas savo draugą, iš-rpotografuotų

rasti
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Buvusis Turkijos sultonas 
nenusimina.

Konstantinopolis. Naujoji 
Turkijos valdžia susekė buvu
siojo sultono Abdul-Hamido 
susinešimus su šalininkais. 
Atrastas pas ji laiškas, kuria
me kalbama aĮŪeauklėjimąke- 

; liti, reikalingų sultono pa bėgi- 
i n r ii c 11 i j i n »

Darbininkai dirba pas 
save.

Tai vienoj, tai kitoj Rusi
jos vietoj pradeda atsirasti 
barljininKų bendrijos, užde
dančios savo dirbtuvėlės. Šio 
se dienose Dediucliine, arti 
Ekaterinburgo, atsidarė drus
kos dirbtuvė. Bendrijoj ran 
dasi 120 narių.Valdžia jiems 
įsteigė dirbtuvę ir davė 30.000 
rublių užvedimui darbų. Ži
noma, darbininkai apsiėmė 
grąžinti valdžiai turtą.’ Kitą 
dirbtuvę darbininkai turi Že- 
mamjam-lsėte, kur teipgi pa
sekmingai eina jų reikalai.

Persijos šaclias norėjo nu
sinuodyti.

Londone cirkuliuoja gan
das, buk naujasis Persijos ša
chas 12 metų vaikiščias,norė
jęs nusinuodyti, kas jam ne
pasisekę.

Burtininkės darbas.
Sodžiuj Diatličuos, Minsko 

gub., viena ūkininkė pasiryžo 
išvaryt iš savo sergančios kar
vės „naminį” (pas rusus yra 
tradicija, sulyg kurios, kiek
viename name apsigyvena ne
matoma dvasia „naminis”). Iš 
neatsargumo ji uždegė tvartą. 
LIgnis pasiekė 80 kiemų ir su
naikino juos.

Reakcijonierius naikina.
Telieran, Persija. Nakčia 

(suareštuota 6 reakcijonieriai. 
Tarp kitų suimtas žymus juo- 

jdašimtis Fazlulą. Jo sūnus, I 
Į kunigas (muilą) palaimino' 
kartuves, ant kurių atvedė 
karti jo tėvą. Muzaffer-ul- ■ 
M ui k liko pasmerktas mirtin 
ir tuoj jį sušaudė. Kartuvės, 
ant kurių pakorė Saniją-Gaz-; 
rietą, kaip pasirodė, buvo pa
darytos iš supuvusios medr- 

| gos. Nakčia jos nugriuvo. Mi
nia pati stato naudas kartu-! 
ves, kad išnaikinti reakcijo- 

i nierius.

trėmimui i Įvairias 
viena ypata 
Įėjimą. Išleisinta 20žmonių.

Suareštuota moteris.
Greitam traukinyj, išėju

siam iš Odesos Į Peterburgą, 
] suareštuota moteris, pas ku
rią atrasta keletas sprogstan
čios medegos prietaisų, revol
verių. patronų ir daugybė 

i paveikslėlių.

kalbos apie aninistiją.
Kalbama, kad greitu laiku 

būsianti duota amnistija visai į 
eilei politikos prasikaltėlių.

*
Apie ateivystę.

Žydų išeivystės draugijos val- 
‘dyba Kijeve gavo pranešimą 
iš Amerikos, kad Suvienytų 
Valstijų reikalavimas nuo 
kiekvieno ateivio parodyt 25 
dol. nepaliečia tų ateivių, ku
rie atvažiuoja )>er portą Gal- 
vestoną.

Japonija susitaikė su Ki
nija.

Tokio, 20 rugp. d. valdžia 
apskelbė, kad nešiu įpratimai 
tarp Kinijos ir Japonijos liko 
sutaikyti. Tuom pačiu laiku 
Japonija gabena savo karei- 

t 
(

I

f

I 1vius Į Mandžuriją, kas l»eabe- 
! Jonės privers prie naujų ne-

; susipratimų. Gal Japonija no
ri sustiprint savo pajiegas 
arti Kinijos ruliežių ir pas
kui ,,nelenks galvos prieš ją”.

Bruzdėjimas Meksike.
Mexico City,21 rugp.d.Į lai k 
raščius pranešama, kad iš vi
sų krautuvių ginklai likę iš
pirkti. Gyventojai ginkluoja
si, manydami, kad prisieis 
remtis su Di jazo valdžia. Kaip 

(jau buvo pranešta, Dijazas 

vėl nori likti prezidentu, kad 
draugaujant su Amerikos ka
pitalistais išnaujo surengti 
skerdynes. Gyventojų didžiu
ma agituoja už Reyes’ą. Val

džia juos persekioja. Bruzdė
jimas prasidėjo visose Meksi
ko dalyse. Dijazo valdžia iš- 

. siuntinėjo visur kariumenę, 
i ypač į vakarus. Pasklydo 
. gandas, kad Reyes likęs su- 
. imtas kalnuose arti Monte- 

rey. Žinia dar nepatvirtinta, 
vienok kruvinasis Dijazas ant

. i visko yra pasirižęs.

Kareivius mobilizuoja.
Madrid, 20 rugp. d. Galici

joj sumobilizuota 5000 karei
vių. Jie sulyg tvirtinimų ko 
respondentų, bus išsiųsti 
Morokko malšinti murinus.

Graikijai jau geriau.
Konstantinopolis, 21 rugp- 

d. Graikijos tavorus jau ne
boikotuoja turkai tiek daug, 
kaip pirma, nes išgirdo, kad: 
kirčiai už sala Krita busią, -
užbaigti ramiu bildu.

Streikas Švedijoj.
Štockliolm. Streikas, sulyg 

valdiškų žinių, baigiasi. Tuk- 
j stančiai darbininkų grįžta i 
darbą. Darbininkų unija ap 
skelbus, kad streikas turi 

j pasibaigti 23 rugp, d. Socija- 
j listų atstovas parlamente Ka
rolis Lindley pasakė kad jei- 

■gu valdžia butų pasiuntusi 
kariumenę malšinti streiki
ninkus, tuomet butų iškilus 

j revoliucija visoj Švedijoj. 

Streikininkų reikalavimai 
nuodalies užganėdinti liko.

Molerų demonai i a- i jo .
Ijondon. 19 d. rugp. dauge- 

(lyj Anglijos miestu sulragis- 
L s padare demonstracijas. 
Nekurtos jąs liko suareštuo
tos. Liverpulyj jos stengės 
pertraukti kares sekretoriaus 
kalbą ir ėmė mėtyti akmeiiais 
Į langus, kur atsibuvo susirin- 

į kimas. Glazgove užpuolė jos 
ant namo, kur atsibuvo „mo
terų teisių priešų” susirinki
mas, ir išdaužė visus langus. 
Anglijos materys nesnaudžia.

Nelaime ant geležinkelio. 
Sautijago, Chili. 30 mylių Į 
vakarus nuo Sautijago ėjo 

^geležinkeliu du traukiniu pil
nu greitumu vienas Į vieną 
pusę, kitas-Į kitą. Kelyj jiedu 
susitiko ir teip smarkiai susi
mušė, kad tik skeveldos liko. 
Žuvo daug žmonių. Pinigiškų 
nuostolių padaryta ant 150 
tūkstančių dolerių.

Morokkos sultonas 
kreipėsi Į sukilėlius.

Tanger, 20 d.rugp. Sultonas 
kreipėsi Į murinus, besimu-: 

• Šančius su Ispanijos kariume- 
ne, kad susilaikytų nuo veiki
mo, kol pribus pas juos sulto
no pasiuntinis ir praneš, ką 
reikia toliau veikti.

l

IŠ AMERIKOS.
K ašy klose nelaime.

Mexiko City, 15 d. rugp. 
Kasyklose Cainelia ištikoeks- 
pliozija. Užmušta 20 darbi
ninkų.

Karštuoliai areštuoti.
Youkers, N. Y. Du jaunu 

'Vaikinu varžėsi už merginą 
ir iššaukė vienas kitą į dvi. 
mūšį. Kada jiedu pasirodė 
sode, kur buvo nusprendę 
muštis, policija suareštavo.

Bus nužudyta moteris.
Riclimond, Va Marija 

Tarbox buvo kaltinama už
mušime savo vyro. Teismas 
pripažino ją kalta ir nuspren
dė užmušimui ant elektrikos 
kėdės. Tai pirmas atsitikimas 
šitoj valstijoj, kada baudžia 
mirtim moterį.

Nauja pranašė.
Minueiapol is. Minu. Tūla 

Ona Bisant, religijos išguldi- 
nėtoja ir kunige,tvirtina, kad 
ji daug sykių gyvenus aut že
mės. Ji sako, kad pirmą sykį 
užgimus Peru 12 tūkstančių 
metų atgal. Antru sykiu ji 
pasirodžius pasaulej Kinijoj 
10 tūkstančių metų atgal. Ji 
sakos atmenanti didžiąją bib- 
lijoteką Aleksandro Didžiojo. 
Ne sykį užgimus Indi joj,Itali
joj Anglijoj. Sakos pažinojusi 
daug augštų ypatų. Tik juo
kas, iki ko tie fanatikai daei- 
na.

Pakartas.
Monroe, La. Vienas negrą.- 

nuteisė baltveidį už nušovi
mą jo karves. 15 rugp. nak
čia negrą atrado pakartą aut 
įiiedzi. . Matyt, baltasis išpil
dė tautišką pareigą.

Žmones galės lekioti.
l»s Angelus, 15 d. rugp. 

P r< liesomis Tveniiing pritai
sė i< k>ojamajai maginai spar
nus 22 coliu ilgio. Šitie spar
nai panašas Į paukščio spar
nus ir be motoro Sparnus rei 
kia judinti rankom ir viena 
koja. Bandymas lekioti kol 
Kas uasiseKe. Turėsime da 
vieną išradimą.

Mreikas
New Yorke sustreikavo 

tarnaujanti mėsos krautuvė
se. Reikalavimai ekonomiški. 
.Jie p_rašo. kad moterys neeitų 
pirkti mėsos į tas krautuves, 
kur dirba ne junijistai.

Darbai eina.
Vienas korespondentas 

„Rus. Gol.” praneša iš Ash- 
land, \V isc., kad ten darbai 
eina gerai. Uždirbti galima i 
dieną 1 dol. 65c. ir 2 dol. 20c. 
Dirbantieji giriose gauna į 
menesi nuo 25 dol. iki 40dol. 
Pragyvenimas jiems duoda

mas.

Streikas nesibaigia.
McKees Rocks, Pa. 20 d. 

rugp. sustreikavo darbinin
kai, dirbanti prie „P. N. 
Pliail”. Jie pritaria seniau au
strei kav usiems „Pressed Steel 
Car Co.’’ darbininkams. Val
džia leidžia melagingus pas
kalos, buk streikieriai dina
mitu pradedą veikti, kad pri
versti darbdavius pasiduoti.

•Tvauas.^
Denver, Colo, 20 rugį*. d-Upė 
Platte teip išsiliejo, kad pat
vino visos gatvės. Netiktai 
skiepai. l>et ir žemiau esantie
ji kambariai prisipildė van
dens. Nuostoliai dideli. Gy- 

iventojai užsirūpinę, kaip išsi
gelbėt nuo tvano, kanangi 
vietomis ir aut gatvės negali
ma išeiti. x

Kaitra.
Kansas City, Mo, 18 rugp. 

d. Čia viešpatauja didelėkai’- 
ra. Jos aukomis krito 12 
tų ir 6 guli ligonbutyj. 
mometras taukiai rodo 
su viršum laipsuių.

Lokomotivo eksplodavi- 
mas.

Detroit, Mich, 19 rugp.d. Į 
čia pribuvo žinia, kad arti 
Grand Lodge ekspliodavęs 
lokomoti vas. Esą da ug užm uš- 
tų ir sužeistu.

Darbininkai nukentėjo.
Philadelphia, Pa. 19 dar

bininkų, dirbančių naftos 
sandėlyj „Reading Co” sun
kiai nukentėjo nuo ištikusios 
eksplozijos.

Klastingų pinigų meiste
riai sugauti.

Philadelphia, Pa. Slėptoji 
policija tvirtina, kad suėmus 
tūlą Iuolą Specą New Yorke, 
įtariamą klastingų pinigų da
ryme, pasisekę surasti ir ki
tus me sterius. kurie po visas 
Suvienytas Valstijas buvo 
pasiskirstę leisti klastingus 
pinigus,

ypa- 
Ter-
100

Miego liga.
Seattle, Wash. Neperseniai 

buvo dingęs tūlas vaizbūnas 
\Villiam Kemedy iš Wauke- 
gan, III. Po kelių sąvaičių at
rastas jis ligonbutyj. Atrado 
jį miegant ant gatvės ir nega
lint susi kalbėt, nuvežė į ligun- 
butį. Ir čia jis nekalba, o bd- 
paliovos miega.

Sudegė 75 arkliai. .^1 
Louisville, Ky. 21 rugp. d. 
Užsidegus tvartui „Cooper 

Stable Co. ’’ sudegė 75 arkliai. 
Nuostolių aut 30.000 dolerių.

Pralaimėjo iaižybas.
Cliicago, III. Ch. Blaine su- 

(siginčyjo su J. \Vard. Pirmas 
sakė, kad Ward'o pirmas kū
dikis bus mergaitė, o antras 
tvirtino, kad vaikas- Kas į- 
spės, tas, pagal sutarimą, tu
rės sėdėti karuky, o neįspė
jusią turės vežioti jį po mies
tą 8 mylias. Ward išlošė ir 
gavo pavažinėti, kas labai 
prijuokino publiką.

Prasidės darbai.
Columbus. Ohio. „Carnegie 

steel Co.” valdyba išleido pa- 
garsiuimą, kad greitu laiku 
atsidarys laike krizio uždary
tosios dirbtuvės. Atidarys 
taip greit, kaip tik paspės 
pataisyti dirbtuvių namus ir 

i inašiuas. Galima tikėtis, kad 
nuo rugsėjo mėnesio bus pri- 
imta ten darban keli tukstan 

’čiai darbininkų.

Kiek girių išdegė.
Wuniipeg. Man. Sulyg val

diškų žinių, laike pastarųjų 
metų, ugnis sunaikino girių 
už 25 milijonus dolerių. Su 
dege maž-daug 40 milijouų- 
;pėdų medžio, tinkančio būda- 
i vojimui, neskaitant jau ma- 
žesnios inedegos. Nuo girių 
'gaisrų žuvo 25 žmonės.



KELEIVIS

Profesorius Lougli tvirtina, 
kad atsitikimai tautu ir mies
tų gyvenime, kurie buvo aiš
kinami Dievo įsikišimu, da
bar liko išaiškinti ekonomiš
komis priežastimis. Ne vienas 
miestas, kaip raštai aiškiua, 
nepuolė nuo Dievo rūstybės. 
Ninevija ir Babilionija išau
go dėlto, kati jos buvo pake- 
lyj į Indiją. Apie 650 me
tus graikai pradėjo keliauti 
}>er Dardauelių ir Juodąsias 
jūres; šita kelionė buvo pa
rankesnė ir pigesnė, negu va 
žinėjimasphenikų sausžemiu. 
Kada pradėjo plačiai naudo
tis naujuoju keliu, Babilioni- 
ja puolė. Nebuvo jokio rašy
mo apie tai ant sienos Dievo 
ranka. Dievas neskirstė seno
vės viešpatysčių. Buvo tai 
paprasta kova už pirmybę 
pirklystėj.

Prof. Iloffman sako, kad 
žydas,skelbiantis, jog Dievą 
aprinko jį vienatiniu jo va
lios pildytoju; islamitas, žiū
rintis į Koramą, kaipo viena
tinį vadovą ir teisybės šaltinį 
ir krikščionis, kuris randa 
naujam jame palikime viena
tinį religijos šaltinį — yra 
lygus visi vienas kitam.

Tai tokios mokslo 
nuomonės apie religiją. Jei
gu jie klaidingai supranta, 
kritikuokite juos.

vyrų

I ————• t

IfflDCCDAkinCklPI lA C kariai vaikščioti. Tada apgi- KUntOr UNUtNuluUd Uejas nurodė sudziai, kad čia 
yra laisva šalis ir kalbėtojų 
neturi tiesos policinauas areš
tuoti, vien tik turi tiesą nu
rodyti, kur yra platesnė gatvė. 
Tuomet slidžia, neturėdamas 
ką sakyti, savo tarnams pri
sakė, kad daugiau neareštuo
tų socijalistų,antra sykį radęs 
socijalistų mitingą, jei siaura 
gatvė, tai nurodyti platesnę. 
Po teismui J. Semaško tą 
pat į vakarą ir ant tos pat vie
tos surengė ir vėl prakalbas. 
Prieš prakalbas dainuota 
Marseli jutę, Varšavietę. Pir
mutinis kalbėtojas buvo dr- 
gas T. Frenkel. Pradėjo jisai 
aiškinti susirinkusiems apie 
laisvę Suvienytų Valstijų, ku
ri yra iškovota per kraują ir 
ne vienas savo gyvastį paau
kavo už ją, bet dabar kur 
męs ją turime? Patys jau 

1 matome, jogei prisieina ko
voti ir mums uz laisvę, kaip ir 
mųsų protėviai kovojo. Kaip 
juos kišo į kalėjimus ir kan
kino, tą patį ir su mumis ma
no padaryti buržuaziška— 
republikūniška valdžia. Bet 
už ką? Už laisvę! Išgirdęs 
kun.Kriaučiūnas,kad ir šiau- 
dien socijalistai laiko prakal
bas toj pačioj vietoj, atbėgo 
susirinkimai), norėdamas savo 
parapijonus atkalbinti, bet 
iš minios pasigirdo protestas 
prieš kun. Kriaučiūno agita
ciją. ,, Kodėl męs turime klau-

■ siti, kaip tu sakai pamokslą 
bažnyčioi, nesakydamas 

’ vieno žodžio teisybęs, o čia 
* mums sako teisybę’’. Kunigas 

Kriaučiūnas pašaukė patrol 
—vežimą, kad suareštuotų so
cijalistus.Pribuvo patrol—ve
žimas. Kalbėtojas išsiėmė iš 
kišianiaus pavelijimą ir pa
rodė. Bet jK'licmanai sako,jog 
čia nevalia prakalbų laikyti. 
Kalbėtojas atsakė: jeigu išda
vėte pavelijimą,tai irlaikau.o 
jei čia nevalia, tai nurodykie 
kur valia. Bet tas nieko negel
bėjo; suėmė ir nuvežė į nuo
vadą, vienok tenai paliuosavo. 
Vieton Frenkelio atsistojo 
kalbėti dr-gas, J.Semaško.Su
dainuota „Raudona Velia 
va”. Žmonės ir vėl iš visų pu
sių ėmė rinktis. Policija suė
mė ir antrąjį kalbėtoją; bet 
užtelefonavns į nuovadą, ga
vo atsakymą, kad vežimo ne
išsiūs, tik liepė nurodyti kur 
platesnę vietą, kur galėtų 
prakalbas sakyti. Tada polic- 
manai ir kun. Kriaučiūnas 
pradėjo prašyti, kad eitų ant 
platesnės gatvės Čia girdi ar
ti bažnyčia ir „Kataliko” 
spaustuvė. Mat kun. Kriau
čiūnas bijosi, kad neišbaidyti 
„Kataliko. Socijalistai sutiko 
ir su visa minia su dainomis 
nuėjo ant kitos gatvės, pas 
pačią kleboniją, kur kunigas 
Kriaučiūnas gyvena irtenuž 
baigė prakalbas.

I. Jonetzkis.

Springiield, III.
Tūla Nora Sams liko sutru

pinta į gabalėlius lokomotivo 
ant geležinkelio Chicago ir 
Altona arti 11 gatvės ir Rid- 
gely avė. -

L. Biggs su savo moterim 
pasiryžo subatos vakare išva
žiuot už miesto pakvėpuot ty
ru oru. N. Sams prašė, kad ir 
ją paimtų sykiu, kas ir liko 
išpildyta. Kada jie važiavo 
tramvajum per geležinkelio 
relies, užpuolė lakoinotivas ir 
trenkė į tram va j ų. Biggs ir jo 
žmona nušoko į šalį, o mergi
na N. Sams lyg tyčia stovėjo, 
kol tik nepateko įk> lokomoti
vo ratų. 

Ten buvęs pats.
Norwood, Mass.

22 rugp. d. Draugystė D. L. 
K, Keistučio, kuri yra sykių 
ir S. L. A.kuopa, parengė pra
kalbas. Kalbėjo A. Antonov 

, ir J. Tareila. Publikos buvo 
daug. Kalbos žmonėms labai 
patiko. Į draugystę Įsirašė 14 
naujų narių. 

Reporteris II.

Burlington, N. Y
Šitas miestelis guli ant u- 

pėe Delevare kranto. Oras ja
me sveikas. Lietuvių gyvena 
nemažai, tiktai jie nieko kul
tūriško neveikia. Degtinė ir 
alų ragauja gerai. Yra čia tris 
liejyklos, viena šilkų audiny- 
čia, trįs čeverykų dirbtuvės ir 
viena medžio dirbtuvė. Lietu
viai pastarosiose dviejose ne
dirba. Uždarbiai maži. Žiema 
galima buvo audinyčioj už
dirbti po 9 dol. 10 c.į sąvaitę, 
dabar-gi po 7 dol. Mašynų tai
sytojas P. J. yra lietuvis. Jis 
visom keturiom pataikauja 

darbdaviams, prikalbinėja, 
kad darbininkai imtų valdyti 
po 3 mašinas. Vos 3 atsirado, 
kurie jo klausė.

Yra čia 113-ta L. S. S. kuo
pa. Ji visai nusilpnėjo, nes 
daug narių išvažiavo kitur, o 
likusieji dėl vasaros šilumos 
nesilanko i susirinkimus.v

Tūlas K. Bučius neseniai 
apdaužė alaus išvežiotoją J. 
Kamintaucką. Pavasarį pasi- 

I rodė korespondencija iš mųsų 
! miestelio ,,Lietuvoj”. Kamin- 
tanekas ragino tuomet Bučių, 
kad suareštuotų koresponden
tą P. Povilaucką. Dabar pa
tys susipešė. Žinoma, tai gir
tuoklių paprotis.

lea buvęs

Chicago, 111.
Policija areštuoja socijalistų 

kalbėtojus.
Tarptautiška Lietuvių soci

jalistų 29 kuopa 7 d.rugpiučio

I

ne

IS LIETUVOS

Nors lietuviai ir mažai su
sipažinę su rusų leteratura 
ir literatais, bet bus nepro- 8 v. vakare parengė prakal- 
šalį supažindint „Kel.” skai- bas ant 33 čios ir Morgan gat. 
ty tojus, kaip rusai guodoja 
savo rašėjus. 9 dieną gegužės 
nuo 8 va landos ryto jau pra
de j rinktis žmonės aut to ple- 
ciaus. kur turėjo būt atiden
gtas paminklas Gogolio. Die
na apsiniaukus. Saulutė pasi
rodys ir vėl lenda i rudus de
besis. Žmonių minios pradėjo 
plaukti iš visų kampų miesto. 
Apie 10 valandą rinkosi mok- 
slaeiviai, kaip vidutinių, že
mesniųjų ir augštesniųjų mo
kyklų, nešdami vėliavas įvai-i 
rių spalvų ir vainikus. 12 va
landoj dienos tamsi uždan
ga nukrito nuo paminklo ir 
šimtai tūkstančių akių sužiu
ro Į juodą akmenį, ant kurio 
sėdi Gogolis. Jo figūra tamsi, 
veidas žiaurus. Tame pačiame 
akimirksnyje užgriežė 13 or 
kėstrų muzikos ir oras pildė
si skambančiais balsais himno 
Gogolio. Praslinkus nekuriam 
laikui viskas n uty ko. Pasipy
lė prakalbos, kurios tęsėsi a- 
pie valandą, potam nešė vai
nikus. Kiekvieno trauke žvil
gį auksinis vainikas nuo laik
raščio „Novoje Vremia’’ ir nuo 
Ukrainiečių žemdirbystės mo
kyklos rugių pėdai. Vainikų 
sunešė i kelis šimtus. Potam 
vėl pradėjo griežt muzika ir 
jaunikaičiai mokiniai žemes 
nių mokyklų dainavo dainas. 
Korespondentai rusų ir įvai. 
rių šalių lakstė aplinkui,raši
nėdami į knygutes. Ant stogų 
žmonių buvo pilna. Aplinki
nių namų langai atviri, per 
kuriuos žiurėjo žmonės.

1. Beširdis.
■ ■■* -  

Karti nėra grieko.
Popas archiriejui: Pasaky

kit, .jųsų ekselencija, ką da
ryti su tuo revoliucijonie- 
rium? Jei aš jį palaimįsiu 
su kryžium prie kartuvių, tai 
socijalistai rėks, kad męs per
žengiau) Dievo prisakymą.

Archiriejas: Kvailiai-gi jus, 
kvailiai! Dešimty j Dievo pri
sakymų pasakyta: „neuž
mušk“, bet niekur nėra pasa
kyta: „nepakark“. Dabar 
aišku?

Pati: Keistas sutvėrimas
tas žmogus: kuo daugiau tu
ri, tuo daugiau nori.

Vyras: Argi tu, širdele, ir 
vaikų daugiau norėtum turė
ti?....

Kalbėjo J. Semaško. Prieš 
atidarymą susirinkimo buvo 
padainuota Lietuviška Marse- 
lijetė ir rusiška, ir lenkiška 
ant barikadų. Po padainavi- 
mo virš-minėtų dainų kalbė
tojas pasistojo ant kresės ir 
pradėjo sakyti prakalbą, ku
rioj nurodinėjo, iš kur suside
da Suvienytų Valstijų vai 
džia ir kad ji nė kiek ne ge
resnė už Rusijos Mikės val
džią. Klausytojų buvo apie 
700. Netru kus pradėjo rink 
tis policija, kuri stengės kelis 
sykius nutraukti kalbėtoją 
nuo kresės; ant galo užsiundė 
nesubrendusiais vaikais, kad 
anie maišytų kalbėtojui pra
kalbą laikyti. Paskui pradė
jo prašyti jau geruoju, kad 
nustotų kalbėti, bet kalbėto
jas, priėmęs daugiau energi
jos, atsakė, jog neliausiąs kal
bėti. Policmauai tuojaus pra
dėjo susirinkusią minią laz
domis mušti ir vaikyti. Išvai
kius publiką suareštavo kal
bėtoją ir tuos draugus, kurie 
dainavo t.y. Dom. Matuzą, P. 
Taiuavičią, A Šliažą ir Z.Šu- 
valovą; sukišo į patrol-vežimą 
ir nugabeno į kalėjimą. Li
kusieji drangai pradėjo tei
rautis, kad nereikėtų suim 
tiems sėdėti per naktį irčielą 
nedėldienį kalėjime. Vienas 
iš republikonu partijos lietu
vis padėjo $1-000 kaucijos ir 
socijalistus iš kalėjimo palei
do. Ant rytojaus jie nuvažia
vo pas centro raštininką ir 
ten atrado susivažiavimą de
legatų nuo visų Socialist Par- 
ty kuopų. Susivažiavimas nu
tarė užprotestuoti prieš tokį 
begėdišką valdžios pasielgimą 
Panedėlio vakare, t.y. 9 d. 
rugp, nutarta ant tos pačios 
vietos padaryti didelį susirin
kimą ir ten išnešti protestą. 
Teisinas suimtų draugų buvo 
9 d. rugp. 2 v. vakare ant 35- , 
tos ir Halsted gat. Prieš teis
mą stojo kalbėtojas J- Šernas 
ko ir keturi jojo draugai, t.y. 
D. Matuza, P. Tainavičia. A. 
Sliazas, Z. Snvalova*, ku
riuos ginė Socialist Party na
riai: t.y. adv. T. Frenkel ir 
adv. T. J. Morgan. Policma- 
nas savo raporte kalti no socija
listus, kad susirinkime buvo 
su virš 10000 žmonių, o gatvė 
persiaura; negalėjo nė strit-

į Kovai SU kolera. Vil
niaus gubernijoje Vilniaus 
gubernatorius prašo vidaus 
reikalų ministerijos paskirti 
20 tūkstančių rublių.

t Kalbos apie pabėgėlius 
Iš Polocko, kaip pasirodo, 
neteisingos. Policmeisteris 
pranešė miesto galvai, kad 
žinios, buk iš Polocko atvažia
vę 10 žydų šeimini}. esą netik
ros; nieko panašaus nesą.

t Pagyrimo vertas pa
vyzdys- Peterburgo laikraš
čiai praneša, kad Pietų-Rytų 

įgeležinkelių valdyba nutarusi 
duoti tarnaujantiems Peter
burge laikinę pašalpą, kad jie 
koleros metu galėtų geriau 
maitintis. Būsią duota pusė 
mėnesinės algos.

J Ekzaillinai norintiems 
įstoti junkerių mokyklon bus 
rugpjūčio 16 dieną

t Naujas rusų laikraštis. 
Liepos 21 d. išėjo No. 1 nau
jo rusų laikraščio vardu „Na
ša Kopeika” (,,Vilenski Kur- 

I Jer’)
t Kunigų permainos.

Kun. Jonas Kunigėlis iš Lie- 
tupės paskirtas Dubingių pa
rapijos klebonu, Vilniaus pa
viete.

+ Atstovo nuo Vilniaus 
gub. V. Tarybon rinkimai bus 
Vilniuje rugsėjo 10 dieną.

i Iškasta kaulai. Pereitą 
sąvaitę kasant Kijevo gatvę, 
prie Orenburgo gatvės rasta 
daug žmonių kiaušų ir kaulų. 
Rasta taip-pat ir arklių kau
lai. Kaulai rasta dviejose krū
velėse. Nei ginklų, nei rūbų 
nerasta. Atrastieji kaulai bu
vo per pusantros aršinos gilu
mo užkasti. Ligšiol iškasta a- 
pie 400 kiaušų. Spėjama, kad 
pirm 200-300 meti} buvo čia 
koks nors didelis mūšis.

t Netikrieji pinigai. Vil
niuje paskutiniu laiku esą la
bai daug pasklydusių netikrų 
sidabrinių pinigų. Juos gali
ma esą atskirti tiktai iš vos 
tik žymios vario spalvos ir val
stybes erelis esąs rupiai pada
rytas. Daug esą netikrų ir va
rinių pinigų. Jie labai esą 
minkšti ir valkus.

X Kybartai. (Suv gub.). 
Naujienėlės: Neseniai 
buvo kratos pas Raudondva- 

i rio Punišką ir Svoteli su Būt- 
kum Kybartuose. Visur kaip 

Į ir nieko nerasta. Už kelių die
nų šaukta tyrinėjiman Poniš
ka ir Svotelis. Klausinėjo jų, 
ar neimą .,Kovos”, kurį girdi 
esanti draudžiama.

Kaipo pasekmė kratos pas 
J. Vabalą Daugėlaičiuose už
dėta priežiūra ant studento 
A. Vabalo. Žandarų viršinin
kas surašęs protokolą išsiuntė 
prokurorui.

Liepos 14 d. sugrįžo iš Kai 
varijos Mickevičius, kurį iš 
Vilka viškiosiuntė Kalvarijon 
etapu vien tuo tikslu, kad at
siimtų popierą. Be jokios kal
tės išsėdėjo du mėnesiu.

Uždėta taip-pat Priežiūra 
ant Pravuolianio ir dar ant 
keliu vaikinu už tai, kad dai- 
navę uždraustas dainas.

Kybartielis.

t Šimonis. (Ukm. pav.). 
Pro mus perėjo keli kareivių 
būriai; jie tyrinėja apylinkių 
vietas dėl rudens manevru, 
kurie busią rugpiūčio mėn. 
Ukmergės ar Zarasų paviete,

v-

greičiausiai Svėdasų krašte. 
Kariumenės sueisią arti 50 
tūkstančių iš Rygos,Mitaujos, 
Kauno ir Vilniaus. Žmonėms 
užsakoma taupyti ėdesį ir val
gymą. už kuriuos būsią mo
kama. Už padarytąsias blėdis, 
išmindžiotus laukus tiek-pat 
busią atlyginama—dėl to su
sidarysiančios tam tikros ko
misijos nuostoliams nuspręsti, 

į Valstiečiams, žinoma, nereikia

f Į
tylėt, nuo kareiviu nukentė
jus. Tiek-pat ir valsč iai galė
tų reikalauti atlyginimo uz 
sugadintuosius, anuotoms be
sitrankant, kelius. Č’Z.”

+ Dusetos (Ežerėnų pav.).
Jau beveik du metu dusėtiš- 
kiai rengia lietuvių vakarą, 
bet vis nepavyksta surengti. 
Vis trukdė valdžia. Šiemet 
pagalios gauta jau leidimas 
ir liepos 26 d. bus vakaras 
Jaskomiškėse, už 2 varstų 
nuo miestelio. Bus vaidinta: 
„Mūsų bajorai” ir,.Nutruko”, 
po vaidinimo vietinio vargo
nininko V. Mūrelio veliamas 
choras dainuos keletą tautiš
kų dainelių, balalaikininkų 
choras paskambins, paskiau 
duetas—smuikas su fortepi
jonu ir aut galo šokiai ir 
skrajojamoji krasa.

t VyŽOliis. (Ukm. pav.). 
Lie}>os 26 d. bus čia lietuviu 
vakaras. Bus vaidinta: ,,šv. 
Elzbieta” ir „Dėdė atvažia
vo’’. Paskiau deklemacijos.

į Vidukle. (Ras. pav.). 
Nuo Naujų Metų čia ketina
ma atidaryti pačtos skyrius. 
Jau pradėta ir namai statyti, 
pinigus tam dalykui sudėjo 
miestelio žydai ir apylinkės 
dvarininkai. Ketinama taip- 
pat atidaryti čia šiemet ir 
ir pradinę mokyklą užlaikys 
valdžia.

(Iš „Liet. Žin.”)
t Didelis—Likiškis. (Aly

taus vai., Kalv. pav.). Liepos i 
3 d. ant kelio rado užmuštą ir 
peiliu subadytą žmogų-Sima- 
ną Ivaškevičių. Įtariami ir su
imti: Adomaitis ir Jokūbas 
Daukša su sunumi Jurgio, 
Žmonės kalba, kad Ivaškevi
čius 1907 m. sudeginęs visas 
Daukšos triobas su javais ir 
gyvuliais ir dabar Daukša jam 
atkeršijęs. Ivaškevičius savo 
laiku buvo geras arkliavagis.

Simanas.

t Vilkaviškis. (Suv. gub.) 
Liepos 8 d. kažin koks pikta
darys nušovė grįžtanti iš mu
ges Vincą Visgirdą ir sužeidė 
jo draugą. Užmušėjas suim
tas. Silpnutis Švaruolis.

t Gražiškiai. (Vilkaviš
kio pav.). Mųsų klebonas 
mėgsta, kad prieš jį žmonės 
labai nusižemintų ir kiekvie- 
jo žodį šventai pilditų. Štai 
šiemetatstatė vargonininką ir 
atsitraukė zakristijonas. Da
bar gi atstatė ir varpininką, 
visai biedną žmogelį, be jo
kios iš ano pusės kaltės—tik 
per neteisingus liežuvius.

Joniškėlis. (Panev. pav.)- 
Pradžioje birželio mėn. Joniš
kėlyje apsigyveno du sargy 
biniu [stražniku]—matyt ant 
visados.

Iš Vilkaviškio kalėjimo, 
pabėgo vienas kriminalinis 
kaliuys, Fridmanas, kuriam 
pasisekė išsprukti į Prusus. 
Bet ten jį susekė ir pargabe
no atgal į Vilkaviškio kalėji
mą. Kaliniai tapo dabar dau
giau suvaržyti-ir tankiau pas 
juos daro kratas.

Barzdyla.
(Iš ..Liet. U k.”)

I

Reikia aktorių.
So. Bostono teatrališka kuo

pa rengiasi duoti didelį pers
tatymą šį rudeni, būtent ,. Iš- 
griovimą Kauno Pilies”, prie 
ko reikia daug veikiančių 
ypatų, todėl, kas turi norą, 
mus kuopa kveičia prisidėti. 
Ateikite l.d. Rugsėjo (Šep.), 
S vai. vakare i „Keleivio” re
dakciją, kui augščiaus minė
toji kuopa laikys susirinkimą.

Su pagarba
K o m itetas.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo tikro brolio Juozapo 

Gruinio; 17 metų kaip Amerikoje: paei
na iš Kauuo gub., Telšių pav. Tėvas 
mųsų buvo vardu Jonas. Kas man pra
neš apie jį. tas gaus ."> dol. dovanų. Mel
džiu duoti žinią ant antrašo:

Petras Gruinis,
Bos 93, Nori h Jay, Me.

Pajieškau savo draugo Antano Andriu
lio: paeina iš Kauno gub.. Baseinų pav.. 
Kelines parap. ir Kelmės dvaro, 2 metai 
kaip Amerikoj, 
doah. Pa.
reso:

ub.. Baseinų pav.. 
nes dvaro. 2 metai 

Pirma gyveno Shenan- 
Mekižiu atsišaukti ant šio ad-

Jotias Jogminas,
Bos 135, Virden, III.

Pajieškau Stanislovo Rutkaueko. pa
einančio iš Kauno gub.. pirma gy veno 
l.avvrenee. Mass. Kas apie jį žino, mel
džiu pranešti ant šio įpireso:

Sinjon Voki iš j-g
58 t'hestnul st.. Latvrence. Mass.

Pajieškau kunigo Adomo Simkevi- 
čiaus. Kas apie jį žino, meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

P. Bartkevičius. 
719Mainst.. Cambridgeport, Mass.

Apgarsinimas.
Daktaras, kuris 

išgydo.
Keturios dešimt metų prak 
Ūkavęs ir tūkstančius ligų 
išgydęs didžiausias speci- 
ialistas Amerikoje, GEOR

GE PAYNE.
Jeigu jus sergate, jus nega

lite užsitikėti ant mažo mok
slo daktarų, nege aut paten
tuotų gyduolių, kurias par
duoda pedlioriai ir aptieko- 
riai.

Maži daktarai nėra ant tiek 
mokyti ir nėra ant tiek išsi
lavinę, kiek reikalauja ištyri

mas ligonio. Jie teipgi neturi 
brangių elektriškų mašinų, 
su kuriomi jie galėtų matyti 
kiaurai }>er žmogaus kūną 
kur yra ligos pradžia, ir ne
turi mašinų, su kuriomis ga
lėtų tas ligas gydyti po išty
rimui. Jie remiasi aut pigių 
gyduolių, aptiekuose fabri
kuojamų. Kaip jus galite ži
noti ir kaip tie daktarai gali 
žinoti, ar tos gyduolės yra 
šviežios, ar pasenėjusios ir 
nustelbę? Jųsų sveikata ne
užtikrinta, o rasit ir gyvastis, 
nekalbant jau apie jus pini
gus.

Nebūkit lengvatikiai! Jei
gu jus lankėtės pas mažus 
daktarus be jokios pasekmės, 
ateikit pas Dr. Payne’ą. Jis 
su pagelba savo stebuklingų 
mašinų pasakys kas su jumis 
yra. Jis nereikalauja to spė
ti, kaip tai daro kiti daktarai. 
Ir jus galit būt išgydyti su 
pagelba mašinų — Inhalato- 
rium, kuris išgydo džiovą, 
broncliitis, slogą ir asthmą. 
Kitos gi mašinos pas jį gydo 
nervų ir odos ligas, reumatiz
mą, sutinimus ir tt. Galva- 
niškoji ir beradiškoji mašinos 
gydo strikturą ir kitas vyrų 
ir moterų ligas. Kitomis ma
šinomis gydo kurtumą, gal
vos užimą, slogą ir tt. Vio- 
let Ray mašina gydo skilvio, 
kepenų ir inkstų ligas.

Prie to da jeigu jums rei
kia gyduolių, jus galit būt 
užtikrinti kad jos visuomet 
bus šviežios ir stiprios, nt 
jos sutaisomos jo paties labo 
ratorijoj po jo paties priežiū
ra. Ir teip, jus eidami pas 
Dr. Payne’ą nedarot tik ban 
dynio, bet tiesiog gaunate tą, 
kas jums reikalinga — pigų 
ir greitą gydymą.

Tiktai ne užsivilkite. Atei
kite šiandien. Apžiūrėjimas 
dykai.

Professor George H. Payne,
America’s Great Medicine 

Specialist
585 Boylston st., Boston,

Ofiso valandos:
nuo 9 ryto iki 8 vakaro; 

Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai.
Kalba lietuviškai.

• >

Teleplioiie 762 So. Boston. j

IDr.F. Matulaitis!
• :

495 Broadway, So. Boston’e. .
Valandos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare j :
Nedėliotus iki 3 vai. p<> pietų. p

!

E

I.

Parsiduoda Duonkepe.
Geriausia proga lietuviui, mylinčiam 

tą bizni, nes viskas įrengta pagal dabar
tinį laiką. Biznis išdirbtas. Dasižinot 
irreit apie vissa laišku arba vpatiškai

N. k'ARLoNAS,'
101 Oak st., Lavvrence, Mass.

Parsiduoda Bekarne
Parsiduoda lietuviška bekarnė tankiai 

lietuviais apgyventoj vietoj. Kreipkitės 
šiuo adresu:

K. BORISAS,
40 Vechanie st.,

Newton Upper l-'alls, Mass.

MONTELLO 
Lietuviška 

Krautuve 
Vyrišku ir moterišku drabužių: Marš
kinių, kelinių, kalnierių. pančekų ir tt. 

KRIAUČIŲ DIRBTUVE: 
hiu.-am v.\rams ir moterims naujus siu 
tus ir užlaikom visokias materijas. Iš
valome, išplaujanie ir išprusiname senus 
Darba atliekame greitai ir gerai.

H. STANKUS 
681 N. Main ir kampas Ames streets 

MONTELLO, MASS.

PIKNIKAS. ,
Bostono Latvių Darbininkų Draugija 

rengia ant <> Rugsėjo (Labor Da\) didelį 
I pik n i ką, kuris atsibus < >K I.AN D < JBOV E, 
į I-'.AST DEDU AM. Bus baudimai, lenk- 
; linės. šokiai ir t.t. Užatsižymėjimą 
' diKMlomos dovanos.

I*. S. Važiuojant, nuo Dudlev st. 
| kia imti IVashington & Grove arba 
dbani arba East IValjiole karą, išlipti ties 

: Grove st. ir eiti (važiuojant reikia imti 
1 Oakdale karą) iki Boidon sq., nuo tenai 
pasisukti Centrai gatve žemyn ir perėjus 
imt tiltą, eiti paupiu iki pat pikniko vie-

bus

rei-
I)e-

LAIŠKAI REDAKCIJON. 
Garbi „Kel“ Redakcija!
„Kel” No 34 patėmyjau 

draugystės šv. Petro ir Po v. 
pranešimą, buk aš neteisiu 
gai ją užgavęs.

Dalykas štai kame. Beno 
nariai tris sykius ėjo pas jus 
prašyti aukų ir jus vis atsa
kėte. Tiktai kada patilj>o 
„ Kel” korespondencija, tad 
paaukavote. Iš to aš džiau
giuosi. Bet jeigu ne paragini
mas, vargiai butų buvę aukų. 
Juk už jas daugelis draugys-t 
tės narių neužganėdinta.

Kaslink „Kel.”, tai dr tės 
nariai jį skaito, vienok iš pa
sirašiusiųjų įk> laišku —nė; 
vienas.

IT. J. Kučinskas.
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Vietines žinios.
Ne Įeit. rugpiuČioatsibuvo susiva

žiavimas Mass v aisti jos. S-L. A. kuopų, 
kuname <ialv v av< ‘s atstovai nuo sekan
čių kuopų 1'56. II. .-03, 211. 17. 33. 57, 
li-5 ir 104 Sale to į minėta susivažiavi
mą pr usiuntė lai'kus 177 kp. iš Becke- 
m«y er. 111 ir iš Homestead. Pa

Susivažiavimas buvo atvertas 10: 35 
vai. išryto Išrinkus susivažiavimo val
dyba buvo skaitomi visi iš eiles įnešimai 
i- kurių Gi:'--ė sekančius nutarimus:

1 Pasi. eaiami ant 24 tojo seimo proto- 
kolo j>os--dži< VII.: skyriaus.nutarta pa
reikalaut nuo s 1 A. advokato .1 S.Lee 
patto ir ..Tevyn- s” redaktoriaus nurody
mų. kur ir kaip draudžia Pennsylvani" 
jos vaBt i os t iesvis.tokiai draugijai, kaip 

rinkime

Antanas Gurklis. kuris apie pora metų 
atgal atvažiavęs iš Baltimore. Md. pas 
vadino Antanu Gurkdamiu ir pasigirs-, 
esąs karštas revoliucijoniens ir bu\ęs 
kokioj ten tvirtovėj pasmerktas jau aut 
sušaudiiuo, l>et, ačiū savo gabumu i. pri
gavo rusiškus urėdninktu ir pabėgo.Pas
kui vėl ta|x> suimtas, surakintas gele
žiais ir etapu varytas į kalėjimą, bet ka
da įėjo girion, jis sušaudęs žan'darus pa
liego. Atvyko ant galo Amerikon. Kaipo 
karštam revoliucijonieriui. A. Žvingilas 
suteikė priglaudą, už ką vėliau tas reio- 
liucijonierius padavė jį į teismą reika
laudamas nevr -t«— 
lerių. bet uieko 
garsino dideliu mechaniku ant gale 
buklingu daktaru ir net burtininku. 
Kiek vėliau sutverė kompanija, ketino 
neva laikraštį lėistį. Kompanija uždėjo 
krautuvėlę ir jį pasky rė administrato
rium* o jis tą kratuveię pardavė savo 
fiai* Dabar eina byla.

I’KANESIMAS
64-ta kuoįKi L.> S A. Lswrvncv. Mass 

irusia BALIŲ su įH-rsiutv ir.u trijų akiu 
farso •*AU1>KA GIEDROJE" ir lakiu- 
jaučia
Balius ir leatr s bus divu * « Labor <ia\ ’
G IhlUNUjo SepUsnlx r) 1909

Svetainėje “MUSIC HALI”
( uli niu ;r kam i a* An t .>l>ury st.

a už darba kelių šimtų do
ko nelaimėjo. Paskui apsi- 

ste-

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuve. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus :iauj<-s <iir 
b’.uvės, o jeigu nori 
turėt gražia v'iapaua. 
męs galime ją tau
tuoj padaryt. Z. Budreckis

Z. BIDKECKIS.

tad pa- 
be kuo-

S. LA . visuotinąjį baisa vintą 
valdininkų.

2. Jeigu lokio įstatymo nėra, 
naikinimas visuotino balsavimo
pu žinios skaitomas už nelegališką ir 
centro valdy ba idant palaiky t ramumą 
organizacioj. tur. i'siuutinėt kuo- 
p<.n.s biankas. kad vis. nariai nubalsuo
tu ar visuotinas balsavimas turi būt at
mestas arba palikt jį ant toliau. Balsa
vimo paseknt*-'turi būt apskelbtos or
gane.

3. Kad pritaikyti charterį prie visų 
J ■..ligtiniAn • rikos \ alstijų ir kad tą 
r- ik tlą kaip galint paskubinti.

t. K avi pa eisi ant 'i’arterio žodžius 
..pab-lpa goję”, ž ožiais ..pašelpa ne
laimė e* *.

Buvo manoma suvienytomis visųesan- 
, Mass valstijoj kuopų spėkomis 
• ur-tigt: i tatyvilkas prakalbas visur, 
kur ii raudis n tuvių šioj valstijoj, bet 
pr. ■ dabartinių apiirkylių matėsi to
kioms prakails.nis .'migelis kliūčių ir tas 
re i.a ■>' h. o at iib-tas. Apskrieio valdy
ba p t : i po s novei

DIDELIS BALIUS 
BOSTONE!

Gedemino Lietuvių Ukėsų Draugyste 
parengia didelį ir iškilmingą Balių dėl 
Bostoniečių ir aplinkinių ant ti d Rugsė
jo (September), t. y. dienoje I.aborDay 
Pasilinksminimai prasidės 12 va dieną 
ir trauksis iki vėlai nakties ant didelės 
ir puikios salės BOTVDOIN 11ALL. Bow- 
doin sų.. kampas Uhardon ir Greensts. 
West End. Boston. Mass

Grajis puiki lietuviška muzika—Ven
ckaus orkest ra. Užprašo visus Bostono 
lietuvius ir lietuvaites atsilankyti 

KOMITETAS-

Tarp- i'.k , t'i;s kalbos. . s ’r dv- 
kjetnacijos. Kalbės garsus kalbėtojai 
iš Mass valsti os D ras F M;.' įkaitis ir 
A. Antonov

Bus tai pirmutinis toks iškilmingas 
pasilinksminimas tarpe Lawr< 
vių. Kadang. tniueias veikalas bus pir
ma karta |K-rstatomas I.avvrvnee ant sce
nos. todėl kvHs-ume atsilankyti netik 
visus vietinius, bet ir iš apielinkės lietu
vius ĮŽANGA tik 25c y;;

•M k I.SSA KOMITETAS.

TAMOSZAICZIO ir 
JURCELIUNO 

Didžiausia krautuvėčeverykų 
ir pasipuošimų So. Bostone. 

Užlaikome geriausius naujausios ma
dos vyrišku*, moteriškus ir vaikams če- 
verykus. Užlaikom teipgi visokias skry
bėlės. marškinius ir kitokius pasipuoši
mo ajKiarus Visus lavorus parduodam 
už piges prekes. Todėl lietuviai, ku
riems reikalingi tokie daiktai, užeikite 
l>as mus.
233 Brorihvay. So. Boston.

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška 

-A ZF*T IZEZEC-A- 

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

222 Broadnay So Boston.

GERIAUSIA AKl’SERKA

F. STROPIENE

JOHN E-N0LAN
naujausios mados

Graborius ir l>alsamuotojas
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangią prekę.

386 Broadvvay, So. BOSTON.
Gyvenimo vieta S45 Broadvvav.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daiba artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškoni parvom, iš mažų padidinėju ir tt- 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

Temykil! Tėinykit
DIDELIS PARDAVIMAS

KAMBARIAI
Gaunami su valgiu ir b<- valtie po Xv. 

64 G. st.,So. Bostone p»s I.agsdina. Ka. 
balatviškai, vokiškai, rusiškai :r ang.:š- 
kat.

MOTERIS‘IR MERGINOS!
v
Siuoiui jums pranešu, 

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

ON A BAKON A1ČIUTE

1T»5 Broadvvav, So. Boston.• *

Paboigusj kursą M omam Medical 
( ollege Baltiuiore M. D.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligas parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

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

> 1M >ST< )N Mass.

S. B. KLEIN
\ įsokie cigarai, tebakas ir ciga- 

retai pagal svholesale ir retail 
prekių. Užlaikom gražiausius at
vipus lankelius ir rusiška ir tur- Ir 

kiška tabaka.«, *
228 Broadtvay

kampas C st.
Soutli BOSTON, Mass

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

VVilliam C. Brūzga.
John J. Lowery

Kampas 6-tos 168 D.st
So. Boston, Mass

Telephone. 21027 So. Itoston. Mas

Visokie moterų ir vyrų parėdai: Jaku- 
tes Sijonai. Stebės, teipgi grąžys vaikų 
parėdai. Skrynios, valyz.os. viskas par
siduoda ant nužemintų prekių.

Ateik ir išsirink ką nors pats sau'

I. SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B) 

South Boston. Mass

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

Parsiduoda Forniciai.
proga įgyti pigiai rakandus (for- 

Kas reikalauja, kreipkitės šiuo
Gera 

niture). 
adresu:

V MII.lAUt KAS
110 Bowen street. So. Boston

D. Venckus.

IW NAUJIENA!
•‘BKOADB1NE 1IAI.L ”

311 Albany ir kampas l>o\er streets. 
išsiduoda ant vestuvių arba šeip ko
kiems nors ĮK'kyliams, su \ isais reika
lingais rakandais už $l.> (Hl.

savi: :::kas J SIDMAN

20 Laconhist. Boston,Mh>n.
Telephone 13G4-4 Tremom.

I

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptieki r.i:s K. SI1ILAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor 
ehester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs perexpresa gyduoles prisiusim

Liaiiiviszkas D-ras M. Ziselman.
7 1‘ariueuter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pas-kmingia- 
usiat. A.eikit tie- 
siok pas mane l 
t re pat s į viršų tik 
neikit | aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesie 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 irti ikf 
8 vakare. Telephone 1967 -3 RicLtnon<

Telephone Back Bay 2350

Dr. Lewandowski
Vienintelis lenkiškai-lietuviškas dak

tarus Bostone ir Massachusetts Va)sti.2,j
PRIĖMIMO VALAN1M1S:

Nuo 11 vai iki 1 vai. diena.
Ovai. ** S vai. vakare.

419 Boylston st. ruimas 432 

BOSTON. - - MASS.

M. Galjvan & Co.

Duodu lekcijas ant pijano. smuikus ir 
ant visų pučiamų instrumentų Teipgi 
graijinu ant balių, koncertų, vestuvių ir 
t. t. Turiu ant pardavimo 2 pijanu. Pr-- 
kė vis li pigi Kreipkitės šių. adr<-si:: 

D VENt KUS.
gi ' ■' Broadvvay . So: Boston.

DK U (iYSUll ATIDAI

M :-.ev -ii p::si’>a ge L.' R gpi čio ..Me 
nes, i ‘ armija, k. r .-s užduotim: buvo 
-m : B<.Sto-ui. angai-*::, r B stonasc. '

:ui:inias- Vienkart su manevrais ant 
sausžemi". manevrai ėjo :r ant jurių.kur 
vieton kariškųjų laivų buvo vartojami 
paprast i tavoriniai

Užduolinio armija turėjo skry bėles.ap- 
juostas raudonais kaspinais, apginimo gi 
- mėlynais ’odėl p rmoji vadinosi . rau
dona -. pastaaoj:--. mėlyna”.

S-abatoje ir n- ib-ltoje pilnas Bostonas 
buvo kareivių, kurie po manevrų suva- 
ž avoį miestą panedėlį vaikščiojo su pa
roda. potnm vis: grįžo namo, nes daug 
ju buvo iš kitų valstijų.

Reikalauju 200 agentu
1M pardavinėjimo auksiniu, sidabri

nių ir nikeliniu laikrodėliu tarp lietuvių 
ir lenkiį NleldžNi atsišaukti kuoBo$rrvi- 
čiausiai. idant nebūtų vėlu. n»*s tik 
200 tereikia Agrantu graii būti Štdrai- 
kas. perlioiius ir tu. jeigu sunkiai dirbi 
•Igas valandas už $1.50. tuojaus atsišauk 
pas mane, nes mano agentai uždirba ant 
dienos po $25.00. Aš tavora pabartuoju 
savo agentam iki $2000 aut 60 dieniu. Ra
tai iosas ir visos informacijos ir v i šok i pa
mokinimai dovanai. Aš laidrodėlius, žie 
dus, retežius ir kitus auksinius d-iiktu^ 
parduodu tuzinais Tiktai į er 30 duodu 
visiems ant bargo. Rašydamas :nd*-k 
tiktai už 10c. markę dėl prisiuntimo mu
sų milžiniško katalogo.

<;E(> M ASU ALI.
Elmhurst. N. Y.

Išdirbam visokius Draugystėms 
darbus Kokardas. Snrpus. Kal- 
nierius. Vėliavas :r :-ažnytines Ka
rūnas. Abeinai visokius draugys
čių vartojamus daiktus. Musu 
darbus atsakantis, nes patys dir
bam. o ne samdininkai Prašome 
gerbiamu draugysčių kreiptis 
panašiais reikalais prie

M. A. Norkūnas
1621’rospev t st ,LAWRE8( E. M
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Puikiausias Lietuviškas

Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno. Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
SPKCIALIŠKL'MAS.

366 Second So. Boston, MassLenkiszkas-Lietuviszkcs Dentista
Dr. S. ANDRZEJEHSKI

HOTEL CLLYDE
Isabella st.. kampas Columbus avė. ir 

Berkeley st . BoSToN, Mass.
472 Cambridge st.. E. Cambridge. Mass. 

Ofiso valandos
Nno s iki 10 iš lyto ir nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 10 iš ryto ir nuo 
4 iki 7 vakare.

Kalba Lenkiškai. Rusiškai Vokiškai.
Prancūziškai ir Angliškai.

SKAITYK O ŽINOSI VISKĄ.
jagu neturi mano kataliogą rašyk šeudieuo apturėsi gereusių armonikų, skrjpku 

tlernetų, trųbų, koncertinų ir daugybę kitokių mozikališkų instrumentų Čisto tu 
Kso 14 K. Šliųbinių zjedų. dziėgorių, lenciūgų, špilkų, kolcikų. kom
pasų auksinių ir paauksuotų, gerų britvų, visokio skiriaus drukavoji- 
mo tnasynukių, albumų portretam, revolverių, šaudyklių, guminiu li- 
terių, adresatu pečečių, istorišku ir maldakny gų kokiu tik randasi lie- 
tuviškoi kalinti,gražių popierų dėl rasimo gromatų su pu.keusiais ap
skaitymais ir dainoms su drukuotais opi: ik ko-.v,:s tuzinas už. 25c 
5 tuzinai už$i,tM>, 10KO užLietuviški K .ji a: a švemas raštas 
seno ir naujo testamento lietuviškom literom pas'ap. 1127 dručei ai įda
ryta, preke su prisiuntimu Ą3.00. Elektrikinis žiedas no reumatizmo, sudrutinin.

kųn<>, atgaivinimo komio, sutaisin-.o t ervu irdaugyt ę kit< 
kių ligų. Tukstanč'ai rr.mhj dūk tvoja t:ž ižgvdyma. 14 K 
paauksuo’-’s a' t 20 mr ų p ekc $ štai, p: st.i $'..imi. Fri-ei
kite savo «:kra ;d esą ir cž 5e markę <> apturM šio mf k a 
talogą d' Kai su 4'0 paveikslais ir 1(MM> naudingu d i’k'n.

Štomikam, agentam ir pedlioriam parduodu visokį: s *:: 
vorus labai pigiai. Reikalaudami viską pas tikra lietuv: 
gausite, teisingus tavoms.

Adresuokite: K. V. ILnEės'ICIi, 112 Grand St. Brooklyn, Pi. Y.SAUUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad aesigraudys: 
Alus, vyną: mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 D. St.. 

South Boston, Mass.
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O DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.

No. 1005. — Gvarautuotas per F. \V. SEVERĄ CO.. sutinka su tiesomis 

apie Valgius ir Vaistus nuo 30 Birželio 1906 metų.
■ ■ ■ ■ ■ M ■ ■ ■'< ■

Sustiprink savo organizma
Jei nori užlaikyti savo energiją, turi būt jaunas protiškai ir fiziš
kai. Jeigu tavo sjiėkos eina silpnyn, jei nervu sistema netvarkoj, 
nelauk pakol visai susirgsi, bet imk

Severos Nervotona
Jis pataisys tau miegą, nuramins nervus, paskatins protą ir sustip

rins nervus. Pavedam jį silpnom5’ ypatoms kaipo sustiprintoją ir persi
dirbusioms atgaivintoją kūno spėkų. Daug pagelbsti bemiegėje ir ameni- 
joj, nerviškiems sugrąžina sveikatą, o seniems jaunystę. Prekė ši.00.

Pagelbėjo ten, kur gydytojai negalėjo pagelbsti.
Pana M. Figerlee, 419 Kast 64-th street, New York, N. Y., neseuiai štai 

ką mums rašė: “Severos Nervotonas yra puikus vaistas. Trys metai atgal, 
vienas iš mus šeimynos apsirgo nervais ir Nervotonas jį išgydė, nors mus gy
dytojas to padaryti negalėjo”.

Parsiduoda pas visus aptiekorius. Reikalaukit SEVEROS. Kitokiu neimk.

Ponas h. Confal iš Garwin. Minu., 
rašo mums: ,.Pranešu Tamistoms, kad

Severos vaistas ink
stams ir kepenims 
pasirodėįlabai pasekmingas. Po ketvir
tai d< zai pajutau dideli palengvinimą, 
o k; da jau pusę bonkos suvartojau, 
buvau visiškai eveikas.

Šitokius la ikus gaunam kasdiieną 
J e lmdyja, kad šis preparatas yra vi 
ruge?iausias inkstams,kepenims, kada 
įkanda strėnos, kojos ir t. t.

Kaina 50c. ir £1 00.

Keturiolika dienu,
o išbėrimas išnyko. Štai ką mums 

rašo p. Antanas Kasacek iš West Wel- 
lington, C’onn.: ..Severos mestis nuo 
niežų, sumaišyta su

Severos Kraujo Valy= 
toju

pasirodė labai pasekminga. Po dviejų 
sąvaicių išbėrimai išnyko. Malonu 
man rekomenduoti jųsų vaistus.

Severos kraujo valytojas 81.00; Se
veros mostis nno niežų — 50c. Pamė
gink.

W. F. Severą Co. ““‘L".'™5

Offiso Teleplt. 397-1 Cambridge.
Gyvenimo Teleph. 397-2 Cambridge.

S. F. Polakiewicz
Graborius ir Raisatnuotojas

Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę, teipgi 
parsamdo karietas ant veseilių ir krik- 

: štynų

53 5th street> CAMBRIDGE, Mass.
Atidarytas nuo S iki 9

i Gyv. vieta: 37 Fift street. Cambridge.

Sveikatos patarėjo

D-ro JONO E. THOMPSONO
Direktorius ir sveikatos Patarėjas 

Lietuviškos Gydyklos D-ras THOMPSON 
pilnai gvarantuoja. kad kiekvienas, ku
ris liktai į jį kreipsis, bei parašys tikrai 

i paliks išgydytas, net iš tokių ligų, kurių 
kiti daktarai neįstengė išgydytu Ka- 
dangi jisai pabaigė augėlesnius mokslus 
New Yorke ir Paryžiuj ir visą savo jau- 

' nystę pašventė vien studyjavimui medi- 
' cinos. chemijos ir chirurgijos.

Jisai gydo visas ligas; paprastas, chro
niškai užsisenėjusias. veneriškai-paslap- 

! tingas. teip-pat lytišką nusilpnėjimą ir 
’ kitas ligas, paeinančias nuo jaunystes 
: išdykumo ir savižagystės.
i Soliteri
■ landas.

Todėl.
! nors liga.
| jaus prisiųsti D-rui Thomson'ui apra
šymą savo ligos, pagal šį apsireiškimų 

i lakštą, o tuojaus bus išsiųsta Jam pa- 
! gelba. kuria tikrai išsigydys. Išgydy
mas gvarantuotas. Patarimai veltui.

(kirmėlę) prašalina į 24 va-

jeigu kuris nedagali kokia 
neprivalo leist laiko, bet tuo-

Amžius.
Ki<-k sverete.
Kaip seniai sergate.
Ką labiausiai skauda.
Ar tur’-jei kada nors kokia lvtiška liga, 

jei turėjot parašykite kokg.
Ar neužsiimdavot savižagyste.
Ar skauda jums galva.
Ar skauda krutinę bei plaučius.
Ar kosite. Koks alsavimas.
Ar skauda vidurius. Ar skauda ran

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

ar panelė.
Ar jaučiate skaudėjimą, kada susine- 

šate.
Negalite nieko užslėpti, nes tiktai 

kiu budu apturėsite pilną sveikatą.

Meldžiame kreiptis šiuo adresu:

DR. J. E. THOMPSON,
342 W. 27-th street. NEW YORK, N

Priėmimo valandos: Šiokiomis dienomis nuo 1 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Nedėliomis nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.
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Mųsų tavorai yra %

Parduodam “rLir - *labai žemos.

Laikrodėlius

tValtham ir Elgin 
laikrodėliai: auksi
niai. sidabriniai ir 

nikeliniai.

Lenciūgėlius. ‘Žiedus ir kitus 
tam panašius daiktus

TIESIOG IŠ FABRIKOS 
ir kiekvieną daiktą kuri męs 
parduodame ir pilnai gvaran- 
tuojame. Atsimink mųsų 
vardą ir adresą, nes pas mus 
perkant sučėdysit pinigas.
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Washington 
Jewelry Co.

387 Washington st., (vienus trepus) BOSTON, Mass

LAIKRODĖLISC •n'OJffj META.1.0

-t srin.A Tism
a B K A I.ENDORISIS

tai ę3.f)5, jrnūsų draugystes sąnariams už $3.55

GARSUSIS PASAULYJE 
Profesorius Medicinos

Dr. E. C. Collins,
l'ždėtojas

Collins N. Y. Med. Instituto.

Tik
Laba! pn kn-* nuolatinis kalendorinis 

te kr kuris visada parodo se-
k ;nd*-, nanutae. valandas, eanvaitee ir 

diena3, menesius ir visada parodo 
k . p mCn lis stovi. Užlaiko labai gerai 

ką ir jra pilnai per firmą gva-
ra tuotas. Pryšakye labai puikus, 
a :k>inCe rodyk’Cs ir eu auksiniais pagra- 
žxn mate. Kit s firmos parduoda tą patį 
l ii erode! Į už kelte kartus daugiau®, bet 

pateld me už tą prekę, kad apgarein* 
ti mųsų pirklystę, ne® norime parodyti sa
vo tautiečiams. jog męs galime parduoti 
geresnius tavoms Ir pigiaus kaip svetim 
t.a ičiai, nee mųsų firma yra labai didele, 
i r męs pirkdami daug ant karto, pigiai ga
li me pargabenti iš Europos arba imti nuo 
Amerikos fabrikų.

Be lenciugelio duodame už $3.95, mųsu 
draugystes sąnariams už $3.55, o su auk 
siniu (gold filled) labai puikiu lenciūge 
liu už $4 95. Kiti parduoda tokius lenciū
ge liūs po kelioliką kartų daugiau? kaip 
męs.

Kas prisius pinigus per pactę, laikro
dėlis tuojaus bus išsiųstas per pačtą mu
šu kastu, bet jeigu kas nori užsimokėti už
tavorų ant expreso,tada siusime per ezpresųjr pirkėjas užsimokės visus prisiuntimo kastus.

Per mųsų draugystę galima gauti visokius tavorus pigiau ka^p kitur. Męs turime savo 
spaustuvę ant 942 Lombard St., Philadelphia, Pa., atliekame visokius drukoriškus darbus 
ir išleidžiame didelius kataliogus nuo visokių tavorų visokiose kalbose. Ant pareikalavi
mo prisiusime mųsų kataliogns dovanai. Prašome prisiųsti savo ir draugų adresus.

Męs nesiūlome ir negarsiname jokių tavorų uždykų, apart mųsq kataliogo, bet parduoda
me gerus tavoms pigiaus kaip kiti. Tie, kurie garsinami ir prižada duoti ką nors už dyką, 
visi yra prigavikai ir nuo jų reikia saugotiesi, nes už dyką tavorus duodant niekas prekys- 
te*» negali varvtL

Mųsų yra tikra lietuviška ko-operatyviška draugy*-!.’ir kiekvienas gali prie mųsų drau
gystes prisirašyti. Akcijos yra po vieną dolerį ir atneš ne mažiau kaip aštuonis procentus 
kas metų. Prigulinti prie mų«ų draugystes gali tavoms pirkti 10 procentų pigiaus kaip 
kiti. Už kviečiame v tau tautiečius prie mų®ų pirkliškos drangvstr«» prisirašyti nors su vie
nu doleriu. Pinigus siųskite per Money Order iš pnero arba rertetravotoje gromatoje.

ATLAS TRADING ASSOCIATION. D p’ 5 P 0 Box 722
41G-41S-42O S. Broad St. ir !>12 E<»iiib:ir<l St.

PHlI.AItKI.I’ll ii. /'i., r. Ai .f J

300.000 IŠGYDYTI!
Nereikia ilgiau sirgti! 300.000 -žmonių 
buvę varginti visokiomis ligomis. Tapo pasek
mingai išgydyti ir tie. kuruos kiti daktarai ir 
Institutai buvo pripažinę už neišgydomus; vie
nok garsiv ei daktarai Collins New York Me
dinai Instituto ir tuos išgydė.

Nenustok vilties! Nepaisyk kaip yra 
sunki arba užsisenėjusi liga, nes tie patis Spe- 
eijalistai ir Tave teipgi gali išgydyti. Neatide- 
liok, ateik (arba parašykie lietuviškai), oaptu- 
turesit pagelbėjimui vaistus, kurie tuojaus 
suteiks palengvinimą ir padarys sveiku.
NCDavesk savo sveikatos ir ateities

vru ‘'menkiems ir nepatyrusiems dak
tarams, apie kuriuos nieks nežino. Už tai ne
laimėje ligos, be apsirikimo, kreipkis prie 
visiems žinomų geriausiu gydytojų!

Collins New York Mediral Institutas yra 
seniausias, didžiausias ir atsišaukus, jo suma
nus speci alistai daktarai direktoriai, tuojaus 
užsiims tavo ligos išgydymu.

TEISINGI DAKTARAI! GERI VAISTAI!
TIKRAS GYDYMAS!

Reikale tam tikras specijalistas daktaras pa
daro operact jas.

Patarimai DOVANAI!
Ateik, ar parašyk. Insįnuto 
daktarai suteiks dovanai.

Kad apturėtume! šviežius 
ir grynus vaistus, tai speci- 
jalistai Instituto Laliorato- 
rijoje sutaisys ir pastuns į 
namus, kurių kitur niekur 
negali gauti.

Jeigu sergi reumatizmu, užsikrečiamoms slaptoms ir kraujo užnuodijimo 
ligoms, ausų, kaklo, krutinės, kepenų, širdies, plaučiu, strėnų, nugaros ir 
tam panašioms. VYRAI ir MOTERIS, ateikite arba rašykite, adresuojant:

COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
140 WEST 34th

OFISO VALANDOS:
Kasdiena nuo 10 iš ryto iki 1. 
po pietų nuo 2 iki 5 vai.

Šventadieniais nuo 10 iki i
Vakarais utarninke
nuo 7 iki 8 vai.

Dr. J. McGLAPE,

STREET. SEW YOllK.
Jei nori apsišviestu išmanyti apie svei

katą. kaip ją užlaikyti, oapsirgus, kur ir 
kaip išsigydyti, rašyk, o apturėsi Prof. 
Pr. F.. C. Collins knygą „Vadovas įSvei- 
katą", tik prisiųsk 10c.'markėms už pri- 
siuritimą.

Pr. .1. F. ('PYLE, Gydymo Direkloriai.
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