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IS RUSIJOS.

Vyriausybes darbai.
Nuteista nužudyti 6 žmo

nes. Nubausta 4 laikraščiai 
1250 rb. ir 1 laikr. uždengta. 
Didesnės kratos ir areštai 
buvo: Kijeve, Omske, Balt
stogėj (10 arešt.) Vilniuj, 
Lenkijoj, Sibire (palei gelž- 
kelį apie 200 kraty) ir kt. 
Kijeve nubausta knygynas 
500 rb. Mariupolyj uždeng
ta mokykla už tai, kad jos 
užveizėtoja ištekėjo už “ne-: 
ištikimo” žmogaus. Mogi- 
leve uždengta lenku draugi
jos mokykla — prieglauda. 
Liublino gubernatorius išlei
do aplinkraštį, kur įsakyta 
visoms draugijoms vesti vi
sas knygas, sąskaitas ir kt. 
rusii kalba, taipgi atspaudas 
turi būti rusiškas. Šalia ver
time gali būti ir vietinė (len- 
ky) kalba. Kaukazo vietinin
kas paliepė vieno sodžiaus 
visus gyventojus išslysti, o 
patį sodžių “sulyginti su že
me” už dalyvavimą sukilimo.

Riaušės kalėjime.
Orio katorgos kalėjime 

dirbtuvėj buvo kalinių sumi
šimas: 4 kaliniai užmušta ir 
6 sužeista.

Šovė žandarų viršininką.
Vilniuj šauta per langą į 

žandary viršininko gabinetą. 
Nepataikyta niekam. Kal- 
tininky nesurasta; daro dėlei 
to kratas ir areštus.

Valdininkai vagia.
Ant Sibiro gelžkeliy suras

ta, jog valdininkų yra pa
vogta apie 23 mil. rb., o Ki
jevo gelž. tik per 10 mėty 
pavogta už 33 mil. rublių.

Suomijos reikalai.
Vyriausybė apskelbė nau

ją įstatymą “apie sulygini
mą kity Rusijos valdinių su: 
Suomijos piliečiais.” Tas 
“sulyginimas” apsireiškia ta
me, kad visiems Rusijos gy
ventojams, nors ir negimu- 
siem Suomijoj, užimant Suo
mijoj kokias vietas ar ką, 
duodamos lygios su suomiais 
teisės. Iš pažiūros, tai su
manymas gana “liberališ
kas,” ištikryjy gi čia yra šuo 
pakastas. Mat, pagal Suo
mijos konstituciją, visi Suo
mijos valdininkai turi būti 
vietiniai žmonės, mokslus iš
ėję vietinėse Suomijos mo
kyklose arba, jei iš kitur, iš
laikę tam tikrus egzaminus. 
Pagal šio gi įstatymo Rusi
jos vyriausybė gali įstatyti 
suomiy valdyti sau patinka
mus valdininkus...

Apie šį įstatymą paliepta 
Suomijos seimui išreikšti sa
vo nuomonę. Suomiai sako, 
kad jy seimas to įstatymo 
visai nei ne žiūrėsiąs, nes tai 
priešintųsi jy konstitucijai... 
Mat suomiai vis dar mislija, 
jog jie turi kokią ten konsti
tuciją...

Valdžios skriaudos.
Lodziuj nušautas sargybi

nis.
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1$ AMERIKOS. I lakių klebonas apskelbė iš 
sakyklos žmonėms, kad prie 
tokių apgavikų “šundakta
riu” nesikreipty gydytis, tai 
“daktarė” persikėlė į musų 
beplaukę apgaudinėti žmc- 
niy. Tik vargu tai jai sek
sis.

ŽINIOS IS VISUR, kino kapitonas Joseph Heugh. 
kuris buvo pakviestas ten 
kaipo mokytojas angliškos 
kalbos, ir sako, kad neužilgo 
chiniečių kalba užleis savo 
vietą angliškai, kuri bus pri
pažinta oficijališka kalba vi
soj Chinijoj. Jūreiviai esą 
mokinami kariškos tarnys
tes jau angliškoj kalboj.

“Prieš išvažiuosiant man 
iš Pekino —sako kap. Heugh, 
karalius išleido prisakymą, 
kad augštesnėse mokyklose 
butų išguldoma angliška kal
ba. Aš manau, kad trum
poj ateityj teismuose ir pra- 
monijoj bus Įvesta vietoj 
chiniškos angliška kalba. 
Chinija jau bunda iš savo 
tautiško fanatizmo ir prade
da suprasti, kad pakėlimui 
kultūros reikalinga ištobu
linta kalba.”

Laukia “mesijošiaus.”
Northf ield, Mass. —Atsi

buvusio j čia evangelistų kon
ferencijoj, vienas iš kalbėto
jų taip įsigilino į savo temą, 

! kad su ašaromis pradėjo 
tvirtint, jog Kristus ir vėl 
turės sugrįžti ant žemės, ir 
vėl turės kentėti, kad atpirk
ti nuodėmes ištvirkusio pa
saulio. Ir ant galo užtikri
no savo klausytojus, kad ne
užilgo gims “mesijošius.”

Taigi ir pas amerikiečius 
esama “kapucinų.”
Suokalbis ant Argentinos 

prezidento galvos
Buenos Ayres, Argentina. 

Policija čia susekė ant prez. 
Jose Alcorta gyvasties slap
tą suokalbį. Pereitoj nedė
lioj buvo daug kratų ir su
imta daug įtariamų žmonių. 
Toliau laukiama ir daugiau 
suėmimų.
Paslaptinga žmogžudystė.

Lunenburg, Vt. — Tūlos J. 
Dodge’ienės namuose mieg- 
ruimije likos nušautas Wil- 
liam Heath, kuris jau antrą 
sąvaitę dirbo tenai kaipo 
tepliorius.

Dodge’ienė yra turtinga 
našlė ir dievobaiminga mo
teris. Ji tvirtina, kad Heath 
nusišovė pats, pasiėmęs jos 
revolverį iš kamados, bet po
licija pripažįsta, kad jis pats 
nusišauti negalėjo, nes šau
tas iš užpakalio. Visos be
veik kulkos yra atsimušusios 
į grindis, kas liudija, jog 
Heath laike šovimo turėjo 
būt pasilenkęs ar atsiklaupęs 
ant žemes pasiimti maliavos. 
Daugiau žmonių tuose na
muose nebuvo, todėl pažval- 

i ga puola ant pačios Dodge’
ienės ir ji likos suimta.

banke 64 tukst. rb., Tomske 
iš pačtos—17 tukst. rb. ir iš 
traukinio pavogta 30 tukst. 
rb.

Suėmė orlaivininkus.
Lenkijoj nukrito su orlai

viu 3 vokiečiai. Visi jie bu
vo areštuoti kaipo šnipai, bet 
tuoj paleisti.
Prie Vonsiacko užmušimo.

Rusu laikraščiai vėl paduo
da nauju žinių. Pasirodo, 
jog jisai, Vonsiackis, buvo 
įsitaisęs sau visą armiją šni
pų. Vieniems už išdavimus 
mokėdavo pinigais,kitus ver
ste priversdavo, prižadėda
mas jiems “nepaliečiamybę.” 
Vienas iš Vonsiackio užmu- 
šikų dukart buvo nuteistas 
pakarti, o Vonsiackis už iš
davimus abudu kartu išgel
bėjo. Kartą per Vonsiacko 
užtarimą mirties bausmė bu
vo pakeista areštu 6 mėne
siams. Stebėtis tik reikia, 
kokių žmonių rankose esti 
kartais žmogaus gyvybė. 
Juk šnipas tai galingiausis 
dabar sutvėrimas.

Nežinomas lavonas.
Kazanius — Garlaiviu bu- 

i vo atvežtas siuntinys, kuris 
pradėjo labai smirdėti. Ka
da išrišo siuntinį, pasirodė 
esąs žmogaus lavonas, jau 
pusėtinai apipuvęs. Sužino
ta, kad siuntinys pasiųstas 
iš Astrachaniaus.

Merginų kerštas.
i

Talseno pav. (Latvijoj) 
i vieno ūkininko sūnūs suvi
liojo keliatą merginų priža
dėdamas apsivesti. Kada 
merginos suprato, kad jų 
numylėtinis apgaudinėja, su
sirinko visos ir nutarė už
mušti. Neseniai sutikę “jau
nikį” ant lauko keliais šu- 

įviais iš revolverio užmušė jį.
Priverstinas vaikų 

mas.
1 Peterburgas.—Iš 
ties didelio kasmet

• ir mirimo Rusijoj nuo raup
lių, keliatas dūmos atstovų 
buvo įnešę dumon įstatymų 
sumanymą apie priverstiną 
vaikų čiepijimą. Vidaus da
lykų ministerija paėmė ap
dirbt šį įnešimą ir dabar ap
skelbė.

j Nuo 1891 iki 1895 motų 
Rusijoj rauplėmis mirė 72- 
700 žmonių, arba ant 1 mi
lijono žmonių, mirė 1,180; 
nuo 1896—1900 met. mirė 
53,000, arba ant 1 mil.—780; 
nuo 1901—19<»5 numirė 41, 
200, arba ant 1 mil.—510. 
Vakarinėj Europoj ant 1 mi
lijono žmonių rauplėmis nu
miršta: Ispanijoj —225; Fran
ci jo j—100; Šveicarijoj j 5; 
Austrijoj—1; Vokieti joj, Šve
dijoj ir Danijoj nei vieno.

Ministerija buvo užklau- 
‘ susi 96 gubernijų, ir iš visų 

gavusi atsakymą, jog pri
verstinas čiepijimas nepa
geidaujamas, kadangi nesą 
tam nei pinigų, o priegtam 
ir neįvykdomas gyvenimam 

Pasiremiant užklaustomis 
gubernijomis, ministerija at
meta šitą sumanymą ir rei
kalauja, kad priverstinas 
čiepijimas butų tiktai pasto- 
jant į mokyklas, užimant 
valdiškas vietas ir t. t.

I

čiepiji-

priežas- 
sirgimo

Savelnikuose išplėšta
X ■- N:

Demonstracijos prieš carą.
Berlynas.—Pereitoj sąvai

tėj vokiečių socijalistai, ra
dikalai, liberalai ir demokra
tai surengė triukšmingas de
monstracijas prieš Rusijos 
carą, kuris viešėjo Friedbur- 
ge. Laike demonstracijų 
buvo laikomos karštos pra
kalbos, kuriose kalbėtojai iš
vadino carą kraugeringu ti
ronu, žmogžudžiu, žvėriškų 
skerdynių surengėju, demo
nu ir kitokiais epitetais.

Panašios demonstracijos ir 
prakalbos atsibuvo daugeli- 
jeir kitų miestų piet. Vokieti
joj.

Popiežius serga.
Roma. — Popiežius ir vėl 

susirgo staiga liga. Dakta
rai sako, kad jis ilgai jau ne
gyvens. Daugiausiai svei
katos jam suėda puolimas 
tarp žmonių katalikiško ti
kėjimo ir besiplatinimas lais- 
vamanybės.

Kaizeriui padėjo bombą.
Berlynas.—Iš Funkirchen 

(Vengrijoj) praneša, kad 
prieš pat atėjimą kaizerio 
trūkio, kuriame jis važiavo į 
Mochacs ant medžioklės, ant! 
geležinkelio bėgių atrasta 
didelę bombą.

Orlaiviai jau nepuls.
Roma.—Fernando Bernas- 

coni išrado prie orlaivių tokį 
pagerinimą, kad orlaivis pa
gedęs jau nenupuls stačiai, 
bet nusileis išlengvo. Apart 
to da tas palaiko orlaivio ir 
lygsvarumą. Jis bandė pul
ti nuo 1,000 augščio, bet kol 
nupuolė, orlaivis nulėkė da 
12 mylių.
Elektros užmuštas novelis- 

tas.
Madridas, Ispanija. - Gar

sus ispanų novelių rašytojas) 
Camnora prisiglaudė per ne
atsargumą prie elektriškų 
vielų ir ant vietos likos už
muštas.
Priaugo 100,000 socijalistų.

Berlynas.—Amato unijos, 
kurių nariai susideda kuone, 
iš vienų socijalistų, per pe
reitus metus laimėjo dau
giau, kaip 100,000 naujų 
draugu-socijalistų. Tas pa
daro iš viso Vokietijoj vieną 
milijoną ir 900 tūkstančių' 
(1,900,000) unijistų-socija-l 
listų.

Išviliojo $40,000,000.
Londonas. — Iš Salonikos 

praneša, kad turkai diploma
tišku keliu išviliojo iš Vo
kietijos $40,000,000 buvusio 
sultono pinigų, kurie buvo 
sudėti vokiečių bankuose. 
Turkai nekartą jau tų pini
gų reikalavo, bet valdžia ne
išduodavo, nurodydama, kad 
tai privatiškas sultono tur
tas. Bet dabar turkai nuta
rė nupirkti nuo vokiečių ran
do du senu karišku laivu ir 
pasiūlė už juos vokiečių ban
kuose esančius buvusio sulto- 

Į no pinigus. Ir vokiečiai su- 
jtiko. Tokiu budu turkai su
naudojo savo sultono pini
gus, o vokiečiai pardavė ne- 

i reikalingus laivus.

IŠ LIETUVOS
Cukraus trusto sekretorius 

pasmerktas kalėjiman. 
New York. — Charles R. 

į Heine, buvęs cukraus trusto 
sekretorius likos pasmerktas 
8 mėnesiams kalėjiman ir 
užmokėti $5,000 pinigais už
tai, kad stengėsi nusukti 
nuo valdžios muitą už impor
tuotą cukrų.

Suareštavo lovoj ligonį.
Biddeford, Me. — Pereitoj 

sąvaitėj policija čia suarešta
vo lovoj sergantį Richmon- 
dą H. Ingersollį, kuris keli 
mėnesiai atgal buvo vienam 
New Yorko banke kasierium 
ir išvogė pinigus. Bet atsi
rado draugai, kurie tuoj už
dėjo už Ingersollį $25,000 
kaucijos, tai vagišius likos 
paleistas.
Valtis apvirto, 4 prigėrė.
Nevvburyport, Mass.—Prie 

įtakos Merrimac upės ant jū
rių vilnįs išvertė nedidelę 
valtį su 6 žmonėmis, iš ku
rių 4 prigėrė, o du likos iš
gelbėti.
Chicago turi 2,185,283 gy

ventojus.
Washington, D. C.— Kaip 

cenzo biuras praneša, Chica
go pagal didumo užima ant
rą vietą tarpe Amerikos 
miestų; pirmą vietą užima 

! New York, trečią - Philadel- 
phia, ketvirtą — St. Louis, ■ 
penktą—Boston, būtent:

New York 
Chicago 
Philadelphia 
St. Louis 
Boston

Moteris myli
Pittsburg, Pa.—Tūla El- 

sie Greve, kuri anądien bu
vo areštuota už pasirodymą 
ant gatvės vyro kelinėse ir 
paliuosuota tik tuomet, 
da jos vyras atsišaukė į 
kiškąjį konsulį, pereitoj 
batoj vėl jau vaikščiojo 
riškai apsirengus.
Orlaiviu 70 mylių i valandą.

Garden City, N. Y.—Wal- 
ter Fairchild, elektriškas in
žinierius iš New Yorko, iš
rado naujos sistemos orlaivį, 
kuris į valandą padaro 70 
mylių.

Nepaprastas plėšikas.
Pittsburg, Pa.—Gerai pa

sirėdęs vaikinas valgė res- 
i tauracijoj vakarienę. Tuo tar- 
I pu įnėjo kitas svečias ir atsisė
do kitoj pusėj stalo. Vaikinas 
atsikėlė tuomet nuo stalo, 
priėjo prie kasos ir paprašė 
paskolinti didelį peilį. Gavęs 
peilį jis ramiai sau atėjo pas 
savo stalą ir griebė kitoj pu
sėj sėdintį svečią už gerklės. 
Kol žmonės subėgo, plėšikas 
nupiovė jam kaklaraištį su 
deimantine sagute, numetė 

į peili ir spruko laukan.
Apiplėštas vadinas Tho- 

mas Robertson, Beaver Co- 
unty banko prezidentas. Pa
vogta sagutė kaštavo $500. 
Chinija priima anglų kalbą.

New York.— Pereitoj są
vaitėj atvažiavo čion iš Pe-

4,766,883
2,185,283 
1,549,008 

687,029 
670,585

kelines.

ka-
vo- 
su- 
vy-

Gera Vieta.
Gali gauti jauni, gabys vy

rai arba merginos kaipo te
legrafistai ant geležinkelių 
arba prie bevėlinio telegra
fo. Kada per valdžią tapo 
įvesta 8 valandy darbo die
na, visokiose įrėdnėse pritru
ko 10.000 telegrafistŲ. Pra
dedant dirbti moka nuo $70 
iki $90 ant mėnesio. Męs 
veikiam po priežiūra tele
grafiškų viršininku,ir visiem 
pabaigusiems mūšy kursus 
gvarantuojam darbą. Ra
šykit reikalaudami pilny pa
aiškinimu į arčiausį jums 
mus ofisą.

National Telegraph Insti
tute, Cincinnati,Ohio; Phila- 
delphia,Pa.; Memphis,Tenn.; 
Columbia, S. C.; Davenport, 
Iowa; Portland, Ore.

Vilniaus policmeisteris 
prašo gubernatoriaus, kad 
padidinty policijos skaičių, 
taipgi jiems algas pakeltų, 
įsteigty tam tikrą mokyklą 
ir t.t. Dabar esančių 399 sar
gybinių ir 56 “okolodočni- 
kų” (neskaitant 8 antstolių 
ir policmeisterio su kancelia
rijų tarnautojais) esą per- 
maža ant 200 tukst. Vilniaus 
gyventojų. Policmeisteris 
nori, kad sargybinių* butų 
440, o “okolodočninkų” 80.,

“Ežio” byla. Rugp. 18 d. į 
Vilniaus Teismo Rūmų pro- į 
kuroras buv. “Ežio” redak-- 
toriui K. Stikliui pranešė, 
jog jo byla už “Ežį” pab^ig- 
ta ir jisai esąs išteisintas. 
Kaltinamas “Ežio” redakto
rius buvo ne už “šventvagiš
ką” straipsnį, kaip lietuvių 
laikraščiai buvo pranešę, bet 
“už giltinės bažnyčioje pa
juokimą.” Toliau “Ežys” 
nebeeisiąs.

“Wiedza,” lenkų kalba ei
nantį darbininkų laikraštį 
Vilniaus prokuratorius su
stabdė ligi teismo nusprendi
mui už straipsnį “Sumany
mai ir pajiegos.”

Tai jau antrą lenkų laik
raštį Vilniaus prokuratorius 
‘ ‘uždaro” kaip ir kalėjiman 
ligi teismo (pereitą sąvaitę 
tas padaryta su “Perkūnu”.) 
Ligšiol, paprastai, tik žmo
nės ligi teismo uždarydavo.

Pilviškiai (Suv. gub.) Vie
tinėj pačtoj dabar baisi be
tvarkė. Iš Amerikos parei
nanti laiškai “nužiūrėtų” 
žmonių būna atplėšti. Dėlei 
to kai-kurie žmonės turi ir 
nukentėti. Apart to dar 
būna atplėšiami laiškai pač
to sargo Jono Adomavičiaus 
pažįstamų merginų.

Kaip buvo pačtos viršinin
ku P. Dulkevičius, tai to ne
būdavo. Nežinia kaip ilgai 
seksis tam Adomavičiui laiš
kus plėšinėti, nes jau yra 
prirodymai ir ketinama pa
duoti skundas. Pažiūrėsi
me, kas iš to išeis.

Visgi amerikiečiams ir 
šiaip visiems, kurie turi ko
kius susinėsimus per Pilviš
kių pačtą, reikia būti atsar
giems, kad kitų neįkliudyt 
ir patiems nepakliut. Vie
nas jau pakliuvo per laiškus.

Jaunas Korespondentas.
Pilviškiai (Suvalkų g.) 

Kratos ir areštai. Rugp. 24 
d. n. sk. pas Kačergienę, 
Liudvinavičiutę ir Lozoraitį 
buvo kratos. Pas Liudvina
vičiutę buvo užėjęs Prancka- 
budžio Aglinskas, tai ir tą į 
suėmė ir išvežė Vilkaviškio 
kalėjiman. Lozoraitį paliko 
liuosą.

Taipgi suimta ir išgaben
ta Vilkaviškio kalėjiman 
Obšrutų Juoz. Stankevičius 
ir Miknaičių Plaušinis.

J. Kapsukas.
Lieplauke (Telšių apsk.). 

Stebuklinga daktarė. Liep- 
laukyj apsigyveno stebuklin
ga daktarė Januškienė. Mat

Juodvarnis.
Rėtavas (Ras. pav.). Lie

pos 28 d. kaime Liegų sude
gė trijų ūkininkų 12 butų. 
Priežastis gaisro — neatsar
gumas—moterįs ugnį suku- 
rusios paliko duris atviras,’ 
vėjas išnešė ugnį į stogą ir 
po visam. Seimo Lepšvs.

Kupiškis (Ukmergės pav.) 
Kupiškio miestelyj labai ser
ga žydai sunkia liga—tifu 
(karštinėmis). Liga tęsiasi 
jau daugiau kaip du mėne
siai, sergančių yra jau dau
giau kaip 300. Miršta gi į 
dieną po 5—10 žmoniii ir 
daugiau. Dabar jau ta liga 
ir į kaimus perėjo, nes žmo
nės nesiliauna girtuokliavę 
ir belandžiodami po smuk
les užsikrečia. Nors polici
ja ir įsakė neiti pas žydus 
nieko pirkti ypač iš valgomų 
daiktų, bet žmonės ant to 
nepaiso, ir juokavo, kol ne
pasijuto nelaimėj.

Netašytas ir Pipiras.
“Visuomenė” išėjo jau No. 

6. Šis laikraštis nors pusė 
metų kaip eina, bet ir kalba 
ir turiniu suprantamas be
veik tik “išrinktiemsiems.” 
Šiaipgi butų gana“įvairus”...

“Lietuvos Žinios” ėmė 
raginti inteligentus rūpintis 
jaunųjų kaimiečių savamoks
lių reikalais. Tik kasžin ar 
išjudins? Juk jau ne pirmas 
kartas.

Beto ‘ ‘Lietuvos Žinios” 
. nuo naujų metų eis jau 3 
kartus j sąvaitę ir ta pačia 
kaina, t. y. už 4 rb. metams.

Pilviškiai (Suv. gub.). Pas 
mus šiomis dienomis labai 
daug buvo kratų ir areštų. 
Areštavo 15 žmonių. Areš
tuoja Dievas žino už ka. <a- 
ko, radę kokį laišką ant ^elž- 
kelio pamestą, kuriame liep
ta buvę išplėšti tiltas ant Še
šupės. Mat caras turėjo va
žiuoti.

Svolkieniai (Kaun. pav.).
■ Rugp. 6 d. s. sk. vakare kilo 
. gaisras. Akiemirksnyie su

pleškėjo šešetas triobėsių. 
Spėjama, buk pypkelė pali
ko žmones ant žiemos be pa- 

’ stogių ir duonos.
Skaudvilė (Ras. pav.). Pas 

mus iš kažinkur atvyko kok
sai tai “daktaras”—vaikščio-

j ja per kaimus gydydamas
Į žmones. Už vaistus užsipra- 
i šo po 4 rub., bet ant galo su
tinka už 1 rub., ir net už 15 
kap.; gydo ir ant bargo. Vie
nas žmogus su tais jo vais
tais kreipėsi prie gydvtojo, 
ir rado vandenį, nudažytą 
kokiais ten lašais... Saugoki
tės apgavikų!

Lauksargelis.
(Iš ••Liet. Uk”).

Skaitytoju atydai
Meldžiame visu “Keleivio” 

skaitytoji}, kurių prenumera
ta pasibaigė, atnaujinti: ki
taip busime priversti laikraš
ti sulaikyti.

"Keleivio” Administracija.



Jonas Kazlauckas
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TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gan t i ę 
duoliu nuo \isokiu4i 
teisingiausius patarimus. Nes 
n a i

Vietines Žinios.

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’armenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
jau pa- -k nuogia
usia!. A eikit ti**- 
siok nūn© 1
tropais į v:: ų tik 
neikit į api.eką: 
mano durys bal
tos aro i lelef iia 
duok o a atestr 
Ofiso vai ai tos 
Nuo iki 11 ry'e 
nuo 1 iki 2 irb ikf 
S vakare. Teleplione 196? -3 RiCamon*

V*
*',

Pereitoj sąvaitėj, kada iš 
Bostouo prieplaukos išėjo 
laivas “Canopic,” pasirodė, 
kad 27 italai turi neteibiugas 
laivakortes. Juos tuoj nuim 
ta nuo laivo, iškelta aut 
krašto ir atiduota policijai. 
Suimtieji pasisakė, kad
laivakortes jie nusipirko pas 
vieną itališką bankierių, 
kėdami nuo $20 lig $22 kiek
vienas. Jie žinoję, kad tai 
yra tik pu«ė kainos, liet ban- 
kierius jiems paaiškinęs, kad 
kitą pusę jie turės ant laivo 
atidirbti.

Policija tuoj nuvyko pas 
nurodytą bankierių, bet tas 
buvo jau pabėgęs. Spėjama 
kad jis išvažiavo ant to pa
ties laivo Europon.

“Cauopico” kapitonas be
veliju telegrafu policijai 
praneša, kad jis turi suraki
nęs 4 vyrus iš savo igulos.ku- 
rie, kaip išsiaiškino, taipgi 
prie sufabrikavimo tų laiva
korčių prigulėjo. Policija gi 
pranešė kapitonui, kad pagal 
jos nuomonės ir pats bankie- 
rius turi būt ant laivo. Spė
jama, kad jis bus suimtas.

Gera proga dėl visp.
Parsidui-da trįs Saiiunai. Biznis eina 

girai. 1-mas apgyventoji vietoj lietu
viais. lenką s. rusais ir kilų tautų $3,500. 
2- *s £&SOO 3-eias

l’ard i <lu namus, farmas, lotus, pie 
šių (otali'voju). padidinu paveikslus (fo- 
togral jas) visokio didumo ir visokiomis 
spalvoti.is. Dirbu renius visokio didu 
nio. Užlaikau krautuve sietų, mar ki- 
nių. apikaklių ir it. Paveikslų (abrozų) 
x isokio didumo gražiausių pasaulyj. Už
laikau moksliškų knygų ir maldaknygių 
Užra šu visokius laikraščius (staže tas): 
-■Keleivį", "Koką', • Lietuvą", "Vie
ny i>ę Lietuvninkų’’ ir kitus. Lietu
vos: "Lietuvos Ūkininką" ir'T.ietuvos 
Žinias". Kas užsira ys laisra-lį. tas 
gaus moksliškų knygų d o anų vertes 50c. 
Norėdami plačiau dasižinoti kreipkitz-s 
šiuo adresu:

,1. J. VAITKEVIČIUS.
227 Cbapel st.. New Haveu. Conu.

Parduoda SlFKORTES už. pigiausią 
]>.-< i-ę u :uitGERlAl S1Ų ir GREIČIAU 
ŠIŲ I AIVŲ. Duoda rudą, kaip galima 
sugrįžti į tėvynę lengvu budo. Paduro 
dovieri.astis ir \ Įšokta., yopiera-. į aiiu- 
dtmtis |»r konsulį. Su viršuiinėlais rei- 
ka ais kreipkit4*s ■ iuo adresu.’

JOMS KAZIAI ( K AS.
73 "ėst st., \cm York. N. Y. (<.fr

geri uisiu gv- 
igu, teipgi ir 

čio- 
dirba lietuviškas klark.i

M illiaiu C. Bruzda.
John J. Lovvery

Kampas 6-tos 168 Dast
So Boston, Mass

Tei.ephone. 21U27 So. Uoston, Mas

Liet u vilkai-Lenkiškas

DENTISTAS 
(l>antų Daktaras.)

Or. S. ANDRZEJEWSKI
Ištraukia pa-igmliitusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.
Valandos: Nuo 1» ryto iki S vai. vakare.
23S Harrison avė., Boston.

JOHN E.NOLAN 
naujausios mados 

Graborius ir Baisa m uoto jas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 

kuogeriausiai už nebrangia prekę.
386 Broadvvay, So B( >S IX >N.

Gyvenimo vieta 045 Broadivay.

NAI JAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

su gyduolėms. kuriems duodame t< i 
sinkiausia rodą per laišku dvkai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkimą 
plaukų ir Plikimą. Pučkus, Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Mes 
turime apie pusę milijono laiškų su 
įiadėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BRl.NDZA CO .
Broadnay X s. S st.. Breoklyn.N Y.

KELEIVIS
J. P. TUINILACO

Vienatine iielu- 
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuvė.
Užlaikome \ isokius laik
rodžius. laikrodėlius. 

I ibinius ir deiutoniii.ius
visokius iš aukso ir s.labro 

Lietiniai paremkite lietuvį, 
žius-avo kosiutiieriaui į ..t .t

bmnzlet us. 
žiedus ir 
išdarbius

Laikrodi 
som di kai 
21-25 Bronį tield slrect.

BOSTON, MASS.
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

- W- Broadvvav kampas Dor 
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikaiauii ir per laiškus, o 
męs perexp:esą gyduoles prisiusiąs

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ

irPuikiausias Lietuviškas

A

M. Galjvan & Co RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir mot<>rims.

Laba: gera’Įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai ’ljc.

11 Savoy si. ir 1286 Nashington st.

GERIAUSIA AKUŠERKA

I

fO For F0<

t

i:ždetojas

NE TUŠTI KALBA, BET FAKTAI
u,>lo gerų daktarų gabumą ir atsakomyl>ę. 

. a būti gvdytoju ir apsigarsyti laikra- 
: Musu vargdieniai Lietuviai, serganti

z. oi. į- r. ;k:d;tuja knodaugiauseisuprantančių.
...u ižkit ir teisingu gydytojų, nes Jie ne gali 

iš luoti s ivo sunkaus uždarbio už nieką. Tau- 
t: . im ' Ne tikėkit save garbinantiems saldiems 
ž. > ižiams tokių ne žinomų daktarų kuriuos 
Ji t s p ižysrat vien tik iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

C'o'ditis'Nevv York Medikališko Instituto gy
dei .j ii. yra žinomi visiems. Collins New York

i ■dikaltškas Institutas užlaiko tiktai geriau- 
,- iis. tvirčiausius savo ąmate ir gaTzansius gy- 
dv toins tyrinėjimui vaistų. Jagu kankina ko
ki i ’iorints liga, ar tai pradžioje, ar jau už.si- 
s nėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, bet 
ješkok jngelbos tuojaus. Jagn ne žinot tikrai 
k is Jus kankina, pasiteirauk pas mųsų gydy
tojus, o Jie suteiks Jums geriausį patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus pas
Dr. S. E. Hyndtnan, edikališką Direktorių.

The Collins New York Medieal Institute
140 W. 34th St.- New York City

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nno 10 va 17 ryte, iki 5 vai. po pietų. 
Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai ryte, iki 1 vai. po pietų. Utur 

įlinkais ir petnvčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamė 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinu 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sa?a sveikata, keip jie Įgauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodijama kraujo, arba syfili, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 
na pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rhouma- 
tizma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir inkštu ligas, gali būt galintintii 
išgydyti sava nuomuse. privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. •

Tūkstančiai vyru aU-ava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pageilią tuos knygos. Ji Irakra. tuv.- ži
nios ir talpina šiam tvkrus slaptilcs, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiecaici už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt zaliutinai pagy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokant irpačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 301, 22 FiFTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresvota* ju«u pa- ;i ’:m»nui dykai 
siunstes knygoj ir non 
vieną iš tuo Kny^u.

Vardas ir pavardė

Adresas

.Ateitas

Mėnesinis susirinkimas So. 
Bostono L.Š.S. 60 kuopos bus 
nedėlioj, 25 d. rugsėjo, 10 
vai. iš ryto, po No. 
Broad way. 
draugai ateiti, 
nacija Centro 
daktoriaus ir 
riaus.

339 .W
Malonėkite visi 

nes bus nomi- 
valdybos, re- 
administrato- 

Sek. A. Ž.

Bostono žydai stato apleis
tiems žydu vaikams prieglau
dos narna. Pereitoj nedėlioj 
likos uždėtas kertinis akmuo. 
Namas kaštuosiąs $100,000

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą Domaus Medieal 

Uollege Baltiniore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia, visokias ro- 
das moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

30 \V. B r o a d w a y. 

JS<> Mass.

DIDYSIS GYDYTOJAS

Ferdinand Hartmann

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraiidvs:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozows’ki & Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 I). St.,

South Boston. Mass.

Užlaiko g'eriausio
E liaus Vyno. U kiurių 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom mūsų

SPKCl A E1ŠKVMAS.

366 Second So. Boston, Mass

Kasinėtai pasveiksta tūkstančiai sergančių dėlto, kad i laika pra
deda vartot Severus gyduoles.

DHRBininKU HELHIFiE
Apkurtinantis mašinų triukšmas, su kurio pavojum susiduria darbininkai 

vyrai ir moterys — amžinas vienodumas — rtų esčiai, suardo nervus ir geriau' 
sį organizmą. Vienatiniu ir atsakančiausiu vaist i nuo nervų via

SEVEROS
NERVOTONAS.

Tas vaistas pergalės visą nervų silpnumą, išsekimą, nupuolimą dvasios, 
melancholiją, nervišką galvos skaudėjimą, sunykimą ir kitus nesveikumus.

Kaina S I .OO.

SEVEROS GYDUOLES parsiduoda ;ipliekose: kitokios gyduoles nė
ra taip geros, kaip Severas - nei iš atžvilgio save stiprumo, nei čystu- 
nio, nei pasekmingnino. Temyli, kad tau duotu tikrųjų.

JurkeyRed

Didelius pinigus
kažkurie užmokėtų, k id išgydyt 

Įkirią inkstų ligą, bet nežino, kad tūk
stančiai vartojo

SEVEROS GYDUOLES 
NUO INKSTŲ IR KEPENŲ
ir persitikrino, kad nuo inkstu ir 

ke|>enų ligos tas rastas yra geriausias. 
Taigi, jeigu pagelbėjo tiems, kurie jau 
bandė — pagelbės ir tau.

Kaina 5Oc. ir $ I .OO

Tūkstantis laišku
gautų iš Įvairių valstybės kraštų 

aiškiai darodo, kad užterštas, pagedęs 
ir silpnas kraujas gali būt švariu ir 
stipriu, jeigu vartosi

SEVEROS KRAUJO VALYTOJĄ.
Imti jį gali visi: vyras, moteris ir 

vaikas ir visiems pagelbės, nes tai vai
stas, kuris atgaivina mezginius, sudru- 
tina kraują ir visą organizmą. Paban
dyk jo. pamatysi, kad pasveiksi.

Kaina $1.00

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co. c£D"1 RIPIOS 
DWA

CIGARETTĘS
yra padaryti iš svariau

sio Turkiško Tabako ir 
turi nepaprastai puikų 
kvapą, f kuri galima rast 
tik cigaretuose geriausio 
išdarbio.

Pirk skry nutę Šiandien. Pamė
gink viena skrynute, o niekad ne
norėsi kitokių paperosų rūkyt. 
Pats Suvienytų Valstijų Preziden
tas negal rast geresnių už Tl’R- 
KEY REO papirosus rūkyt.

PARSIDUODA VISUR.
S. Anargyros, kompanija valdoma 
t rusto.

The Atnerican Tobacco Co.

PRANESZA NESVEIKIEMS VY
RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir rargrtis ligoms, 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metų tyrinėjas medicinos mokslų ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geriausia gydo 
sergančio žmogaus kunti, per tai su geriau
sia pasekmę Xew Yorke išgydžmu daugiau 
Žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. Aš išgydžian tokias 
ligas, kurių jau nieks neįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas;—• per kų turiu daugybes padėkavo- 
nių ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

KRAUJAS TRATAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gytbtolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgy.iyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų 

Užtikrinu. I ad i tano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos li<ros; už tai ir daugiausia sergančių išgydžian ir tuos, 
kų kiti dukrai ii neįstengė.
P n sargai i ne<u institutas, nesidsngiu numirusio kito daktaro vardu, 

ne lttinibuka.. .-< nigeris šundaktaris, —- bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir se ętutį, kurį apsiimu tai ir išgydau.

SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Tegul bus paga rbintas Jėzus K ris tu s
Daktaras Hartmanas, esu neišpasakytai dėkingas, 

už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatos- 
nusilpnėjimo, ka gavau ta liga per saužagiavima.

M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont, C&l.

New York, 5 Geg., 1910.
Aš žemiu pasirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ferd. HastBanci, už 

išgydymą nuo 1 goe, kuri kankino manę per 3 metus, skaudėjimas 
\!d ri'nose, pagedusių nervų Ir kraujo; kas labai mane privargino, 
t ore kiti neįstengė išgydyti, bet, kad Dr- Hartmanas patalkė, grei
tai ir paznatiškal išgydyti, tad prlpažyetų, kad esi geras daktaras 
N’ew Yorke.

Pilnas guodonės FR. I.EVAČEKS,
544 XV. 50 St., New York, N. Y.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- 
mu negalim reikalaut.

Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei 
negali ateiti nėra skirtiuio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

IŠGYDYSIU:
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp- 
nejusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sekios nubčgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesini'", balt"jų tekėjimo, gum
bo ligų: neatbokit'kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisenejusias visokias ligas. Geriau, kad iš karto 
pas mane atsišauktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, aš suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant ligą, 

i klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:
Dr. Ferdinand Hartmann,

218 East 14>th St. New York, N. Y.
Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai. po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 1 po piet.

MONTELLO
Pas mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rtilisinvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames $ts.

MONTELLO, MASS

Rusiška- L ■ 11 k i šk a • Liet u vi š ka

Bronszteino
349 Harrison avė

Boston, Mass

kI

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N. Y. in SCRANTON FA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti UKRODŽIl!, UIKRODEUl. LENCIŪGĖLIU. PUIKIU ŽIEDU. ŠPILKŲ, 
KALČHU. KOMPASU. KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KURNĖ
TU, TRUBU. KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKATOJ1MU1 MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIO LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už ~ 
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBUJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

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

šiuo adresu: B. L MILIftlCR, 115 f. Isfibtl Są. SOANTM.
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IPasikalbėjimas 

Viaikio su Tėvu.
LAIKRAŠČIU PERŽVALGA.
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bet
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da- 
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čia 
tik

—Heilo, Maike! 
kas ten tarpe socijalistu gir
dėtis?

—Ar tu jau ir socijalizmu 
pradedi interesuotis?

—Vienas parapijonas man 
sakė, kad jys ketinat kokią 
ten ko-operaciją steigt, 
tas teisybė.

—Da nieko nenutarta, 
užmanymas jau yra.

—Tas negerai, vaike.
—Kodėl?
—Socijalistai neprivalo 

žmones išnaudoti.
—Kaip matau, tai tu, 

ni, nieko da apie tokius 
lykus nesupranti. Juk 
operacijos su tuo tikslu

xir steigiama, kad apsisaugo
ti nuo išnaudojimo.

—Na, jau ant to punkto 
tu manęs visviena neapgau
si, vaike. Aš gerai supran
tu, ką tai reiškia žodis ko-o- 
peracija.

—O ką?
—Ogi biznį!
—Iš dalies teisybė.
—Matai, kaip aš žinau. O 

kad biznieriai išnaudoja žmo
nes, tai tu, rodos, neužgin
čysi, nes patįs socijalistai tą 
patį per prakalbas bubnija.

—Matau, kad su tavim ki
taip susikalbėt negalima, tad 
einu prie pavyzdžių. Da
leiskime, tu kasdien perki 
pas Dešraucką po svarą jau
tienos...

—O ką tu žinai, ką aš per
ku? Aš perku kiaulieną, ne 
jautieną.

—Tegul bus ir taip, 
ką tu perki, tas mums 
nesvarbu, mums svarbu
tas, kad ant kiekvieno svaro 
Dešrauckas uždirba nuo ta
vęs 8c.

—O kiek jis da už tabaką 
nuo manęs uždirba!?

—Už tabaką jis taipgi už
dirba pusę ant pusės; prie to 
da aš mačiau tu suvalgai 
daug krieny: už tuos tu taip
gi užmoki jam dvigubai, ne
gu jam kaštuoja.

—Tas gali būt, vaike. Aš 
matau, kad tu tuos dalykus 
gerai supranti.

—Bet to da neužtenka, tė
ve. Juk vien tik su tabaku 
ir krienais tu gyvent negali: 
tau reikia ir švarko, ir kepu
rės—ir kur čia žmogus viską 
išskaitysi. O~už viską prisiei
na vis dvigubai, jeigu ne
daugiau, mokėt, ir tas pel
nas eina į Dešraucko kiše- 
nius. Ir čia jau yra išnau
dojimas. Bet paimk, tėve, 
ir prisikalbink sau, sakysiu, 
50 draugų, kad jie sudėty po 
du doleriu, o už tuos pasi- 
samdykit vietą, nusipirkit 
skerdykloj mėsos ir visi iš 
savo krautuvės pirkit. Są- 
vaitės pabaigoje tu pamaty
si, kad kasoj bus dusyk dau
giau pinigu, negu jys išdavėt 
ant nupirkimo tavoro. Tas 
vadinsis jau ko-operacija ir
Dešrauckas tavęs išnaudota 
negalės. Pelnas pasiliks tau 
pačiam.

—Aš nesuprantu, vaike, 
kokis iš to gali būt man pel
nas? Jeigu pinigy ir bus 
kasoj, tai juk mus pačių jie 
bus ir sudėti. Ir kas man iš 

e tokios ko-operacijos, kad aš 
pats iš savęs turiu daryt biz
nį?

—Kitą sykį aš tau išaiš
kinsiu, tėve, o tuom tarpų 
parūkyk.

«

Nelabai da seniai dvasiš
kas “Draugas” išburnojo sa
vo kliasiškais epitetais d-rą 
Avižonį, d-rą Šliupą, kunigą 
Dembskį ir daugelį kitu už 
tai. kad jie savo raštuose 
pripažįsta, jog žmogus galė
jo išsivystyt iš beždžionės. 
Pagal “D-go” nuomonės 
žmogus nekuomet negalėjo 
būt beždžione, nes Dievas jį į 
nulipino iš molio “ant savo 
paveikslo.” Bedieviai, gir
di, prasimanė pasaką apie 
išsivystymo evoliuciją, kad 
tik nepripažinti Dievo savo 
sutvertoju.

Taip informuoja savo skai-" 
tytojus Amerikos kunigu 

I “Draugas.”
Lietuvos gi įkvėptasis 

“Šaltinis” rašo visai “na 
oborot.” Vienam iš pasku- 
tiniyjy numeriy jis praneša, 
kad “tėvas” Kazimieras A- 
merikoj pasekmingai iš gy
vuliu daro žmones ir, žino
ma, prie to da gerus katali
kus.

Taigi “Šaltinis” “Draugą” 
' sukritikavo, nes faktais pa
rodė, kad ir iš gyvulio gali 
būt žmogus.

Dabar tas pats “Draugas: 
36-me- numeri j e 
cenzūrą. Pagal 
kos nuomonės 
cenzūra būtinai 
Ypač ant tokiy va raštų,kaip 
kun. Dembskio, d-ro Šliupo, 
d-ro Avižonio, na. ir kitiems 
laisvamaniu ir socijalisty ra
šinėliams. Ant kuniginiu 
rašiniy cenzūros, žinoma, ne
reikia, nes jie neklaidingi. 
Bet kadangi Amerikoj yra 
spaudos ir žodžio laisvė, tai 
cenzūros,tokios kaip Rusijoj, 
negalima įvesti nė ant tokiy 
raštu, kur “Dievas” rašoma 
su maža ja “d.” Todėl 
“D-gas” pataria užvesti in
deksą, kuriame turėty būt 
sutrauktas surašąs visų 
“knygpalaikiy,” kurios už
krečia visuomenę, kaip ko
kia limpanti liga.

Taip, “Drauge,” sumany
mas šitas all-right! Męs jam 
pritariam. Indeksas mums 
labai buty naudingas; tik ja
me turėty būt surašytos ne- 
tokios knygos, kaip Avižo
nio ‘ ‘Žmogus ir žemė, ” 
Šliupo ‘^Tikyba ar mokslas?” 
arba Dembskio “Inkvizici
ja;” bet tokios, kaip “Auk
so Altorius,” “Garsas,” “Pe
kla,” “Širdis žmogaus-baž
nyčia Dievo” ir kiti kunigy 
išleisti šlamštai, kurie pla
tina tarp žmoniy prietarus ir 
temdina jy protą.

gu jie savo darbo atsakan-, piučio mėnesije So. Bostone, kėlęs apie 200 pėdų, vėl pla
čiai neatliks, vėl juos numes 
ir išrinks kitus.

Iš to jau aiškiai matos, kad 
jys, viršininkai, dievaičiais 
nesat. Jys tokie pat Kaulai 
ir Jonai, kaip ir kiti nariai. 
Ar gi tad jums rodos, kad 
jys galit priverst visuomenę, 
kad ji jus garbintų? Sveiko 
proto žmogus gėdįtys su pa
našiais dalykais ir atsiliept. 
Kas vertas paguodojimo, 
žmonės tą ir guodoja; kas 
vertas tik šmeižimo, žmonės 
tą ir šmeižia.

po bažnyčia. .Vienas iš de
legatu buvo užėjęs ir “Ke
leivio” redakcijon, bet taip 
buvo “blaivas,”- kad negali
ma buvo nė susikalbėt.

Inspudžiai iš avi= 
jacijos lauko.

“Lietuvoj” (No. 35) p. 
Viskoškienė prane^, kad 
apskelbus sumanymą leisti 
motery reikalams pašvęstą 
laikrašti, gauta apie 300 laiš
kiu, kurie tą sumanymą pa
remia.

“Nors tai labai mažas

Buvo jau trečia valanda 
po pietŲ, kada męs užėmėm 
sėdynes, ant augšty pastaty, 
po atviru dangum pritaisyt ų.

Priešakij gali didelis lygus 
plotas lauko, apie pusantros 
mylios per diametrą.

Po kairei sustatytos 
viams baltos pašetrės,

skaitlius, — rašo p. Viškoš-

rašo apie 
jo kunigiš- 
iągįna, kad 
reikalinga.

kienė,—bet męs tuomi nenu
siminsime ir laikraštuką 
įstengsime išleisti... Jeigu 
jau nebūtų gana ištekliaus; 
pirmiems metams kas rnėne- 
sis išleisti po numeri, tai 
reikėtų kas antras mėnesis, 
arba kas šešios sąvaitės, kol 
finansai sustiprės.”

Linkėtina, kad tas suma
nymas įvyktų ir turėty gerą 
pasisekimą. Vienok negali
ma nepatėmyt, kad musu 
sądraugės į tą klausimą žiu
ri perdaug optimistiškai. Jy 
nuomonė, dabartiniai musu 
laikraščiai—tai vyrų laikraš
čiai. Vyrai juos leidžia, vy
rai redaguoja, vyrai sądar- 
bininkauja—na, ir kaip tokis 
laikraštis gali moterį ap
šviesti? Kitas dalykas, kada 
moterys laikraštį išleis! Ja< 
me bus gvildenamas vien 
tik moteriško pasaulio gyve
nimas. Tokį laikraštį turė
damos moterys greitu laiku 
ir apsišviest galės.

Argi ne vaikiška nuomo
nė?

Parodykit nors vieną laik- 
raštį, kuris buty pašvęstas 
tik vyry reikalams. Juk nė
ra tokio. Laikraščiai leidžia
mi visuomenei, -kurioj vyrai 
moterims pirmutinę vietą 
skiria. O kad tuose laikraš
čiuose moteris neranda at
sakančio savo sielai maisto, 
tai ne vyry kaltė. Kodėl gi 
moterys nesądarbininkauja? 
Jos nori, kad vyrai jy reika
lus gvildenty. Jie ir gvil
dena, kiek gali. Vieny tik 
motery reikalams laikraštį 
pašvęst? Kokie gi tie reika
lai?

I
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“Vienybė Lietuvninkų” 
(No. 36) apsiskelbia, jog 25 
mėty savo gyvavimo sukak
tuvėms išleis “Historiškai 
geografišką atlasą” ir duos 
jį dovanai tiems iš savo skai- 
tytojy, kurie už laikraštį už
simokės už 2 metus iš kalno 
($4.00).

Nėra abejonės, kad “Vien. 
Liet.” atliks nemažą darbą 
išleisdama tokį atlasą, o prie 
to gi ir rekliama pusėtina 
pasidaro!

“Tėvynės” 37-me nr. cen
tro valdyba vėl spenduoja 
vieną S. L. A. narį, būtent J. 
Pricevičiy iš Waterbury, Ct., 
už... šmeižimą centro virši
ninky.

Perskaitęs žodį “už šmei
žimą” norom-nenorom turi

į žmogus pamisly t, jog tie vir
šininkai, tai turi būt kokie 
nors dievaičiai, nes žmogus 
neišdrįstų su tuom ir atsi
liepti.

Vienok męs gerai žinom, 
kad tik keli mėnesiai atgal 
S. L. A. nariai išrinko juos 
pildymui organizacijos nuta
rimu, o už kelių mėnesių,jei-

orlai- 
o vi

duryj lauko stovi kariškas 
laivas, Į kurį orlaiv minkai 
turės iš oro mėtyt bombas.

Praslinko pusė valandos 
laiko, bet orlaiviu vis da ne
simato. Iš publikos vieni iš
tiesė žiūronus, kiti šiaip žiu
ri akis įrėmę.

Tarp publikos užviešpata
vo kapo tyla. Žmonės, ro
dos, užslėpė ir kvapą savo 
krūtinėse. Da valandėlė - 
ir pasirodys stebuklas.

Ten, toli, tarp pašėtriy vė- 
ėliavą ir pub- 
kad jau kįla: 

f'? v' ir 
juo-

jas pajudino v 
lika sušuko, 
“Look-at! There it is 
tuoj linksmas jaunu ją. 
kesis pripildė visą orą.

Pagalios skeptiškesni 
rėtojai pradeda abejoti, 
na sena moteris, netoli 
mus, atsiliepė: “Aš jiems ne
tikiu. Tai humbugas. Na, 
kaipgi tas žmogus, sutvertas 
Dievo vaikščiot po žemę, ga
li pasikelti į orą?”

Bet neužilgo ant lauko 
pradėjo skraidyt paukščiai. 
Jie išrodė lyg ko tai persi
gandę ir, ištiesę galveles že
myn, nuolat čirškėjo. Ir 
męs pamatėm, kad apačioj 
orlaivininkas jau rengia 
vo mašiną.

Publika vėl nutilo, tary
tum užhipnotizuota.

Staiga suparpė motoras, 
ėmė suktis propalerai vary
tojai ir štai orlaivis jau pra
deda ant ratų važiuot; tuo 
tarpu avijatorius pakelia 
priešakinį kraštą sparnų ir, 
dešimtį sieksnių pavažiavus 
žeme, mašina išlekia į orą.

Paukšteliai dabar visi nu- 
tįla. Jie, matomai, 
ka sau išaiškint, ar 
priešas, ar draugas.

Z. a Lt

Vie
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J. Gabrys, užbaigęs savo 
“biznį” su tautiečiais, mato
mai nutarė prisiplakt prie 
dvasiškijos, nes 36-tame 
“Draugo” numery  j jis rašo 
apie Šileikos paveikslu paro
dą Chicagoj. Prasmė to ap
rašymo maž-daug tokia: p. 
Šileika turi gerą talentą, bet 
reikia da pasimokinti, nes 
paveikslai nevisai gerai ap
dirbti.

Taigi supraskit, amerikie
čiai, kad jys bereikalo ant p. 
Gabrio užsipuldinėjat, kad 
Kudirkos raštams iliustraci
jas jis davė žydams padaryt. 
Kasgi kitas jas padarytį? 
Šileika turi da pasimokyt.

Vienok p. Gabrys užmirš
ta, kad ir Paryžiaus Levis 
turėty pasimokint, nes ilius
tracijos padarytos labai pras- 

į tai; net lietuvišky typų ne
mokėta nuduot.

I
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Miluko “Žvaigždė” dabar 
atspauzdino lietuviy “blai- 
vininky” susivažiavimo pro
tokolą. Nors viešam gyve
nime ty “blaivininky” nie
kur nesimato, ir mažai kam 
tokia draugija žinoma, bet 
iš protokolo matyt, kad šį
met buvo jau antras jos at
stovą? susivažiavimas.

Susivažiavimas buvo rug-

nemo
tai ju 
Jie iš

tolo lenkiasi prieš jį iš kelio, 
bet ant kiek jis išrodo jiems 
baisus, ant tiek ir žingeidus. 
Kada jis juos jau pralenkia, 
jie visi pradeda paskui jį vy
tis. Bet jie tuoj 'persitikri
na, jog tas gigantiškas 
paukštis yra ne jy veislės ir 
jo sparnai, tai ne jy sparnai. 
Jis taip smarkiai lekia, kad į 
minutą laiko jie atsiliko nuo 
jo ant pusės mylios.

Lėktuvas lėkė vis aplink 
ir aplink, ir kas kartas kilo 
vis augščiau ir augščiau.

Už 20 rainuty jį ves tik 
buvo galima matyt nėr rūką 
debesise. Tai buvo ,V. i glito 
sistemos biplanas, 'avijato- 
riaus Johnstone’o rankose.

Tuo tarpu pakilo Grahame 
White, britietis, su B’erio- 

to sistemos monoplanu, ir 
lekia da smarkiau, negu pir
mas. J is apsuka tris kartus 
apie lauką ir tiesiu, kaip sty
ga, keliu leidžias juriy link, 
prie Bostono švyturio, ir 
tuoj išnyksta iš akiy.

Publika vėl iškelia augš
ty n žiūronus ir pradeda j ieš
kot padangėse pirmojo. Ir 
kada jau visi įsmeigė į jį 
akis, jis, kaip akmuo, prade
da pulti žemyn. Puola tie
siai ant vidurio lauko, galva 
žemvn. Da minuta, da se- 
kunda ir jis, rodos, sutru
pės. Bet prie pat žemės 
mikliai pakelia iš priešakio 
sparnus ir su visu smarkumu 
išlekia vėl augštyn, o pasi-

deda skraidyt aplinkui, tai 
r.usileizdamas, tai vėl pasi
keldamas, tai šiaip jau įvai- 
riy-įvairiausius vingius ore 
darydamas.

Tuo tarpu nuo juriy tele- 
fonuoja, kad Grahanie-White 
atlėkė pas Bostono švyturį, 
už ką “Globė? paskiria *10,- 
000 dovanų, dusyk jį apsuko, 
ir vėl grįžta atgal. Ir neuž
ilgo drąsus avijatorius vėl 
pasirodė ant lauko.

Jo sugrįžimas padarė -di
delę sensaciją. Automobi
liai pradėjo pusti ragus, o 
publika ploti rankomis ir ple
vėsuoti skepetaitėmis.

Jo kelionė tęsėsi išviso 39 
minutas, o pralėkė 33 my
lias.

Žiūrėt į orlaivius labai ma
lonus yra daiktas. Jie pa
rodo, kokius stebuklus moks
las gali sutverti. Kas galė
jo tikėti 25 metai atgal, kad 
žmogus, “sutvertas Dievo 
vaikščiot po žemę,” galės 
taip lengvai po orą lekiot? 
O šiandien lekioja. “Dievas” 
nedavė žmogui sparny, ne
davė plunksnų, bet jam to 
ir nereikia; jis tyrinėdamas 
gamtą, nors bažnyčia jį už
tai persekiojo, atrado, jog 
oras, tai medega, kurios ju
dėjimas suka malūno spar
nus, pumpuoja vandenį, va- 
i inėja ant juriy laivus ir 1.1. 
Mislydamas jis pritaikė prie 
tos medegos tokią mašiną,
kurion jam atsisėdus nerei-g 
kia nė sparnais plesnuoti, nė 
energijos eikvot, jis tik pa
leidžia motorą ir lekia grei
čiau už paukščius.

Žiūrint mums 
ickiojar.čius virš i 
orlaivius, iši odo, 
niy išradimu ant 
negalės būti, 
mos bažnyčia nebūty 
nūs per 
gyslos, 
nes, ant žemės 
daug didesnius mokslo ste
buklus, negu orlaiviai.

S7. Šfichel*t>n.
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kad tavo brolis, lietuvis, be- Beždžionė taip sušuko, kad 
sidarbuodamas ant savo tau- aš net prabudau. Paėmiau 
tos labo," nori tau jau pan
čius -užnerti. Nors ma
tai ir supranti, kad čio
nai viršininkai tave ap
gaudinėja, suvadžioja ir 
'skriaudžia, bet turi tylėti; 
kitaip busi nubaustas per ca- 

Į rukus. Taigi, broliai, ką 
darysime su tais pinigais, 
kurie, kaip 35 num. “Kelei
vio” buvo aprašyta, nežinia 
kaip tarp T. M. D. valdybos 
ir J. O. Sirvydo sudilo? Ar 
gi juos davanosime? Bet jei
gu dovanosim, tad ar męs 
galime visiems gudruoliams 
pavelyt save apgaudinėt, ku
rie vardan tautiškumo patai
ko mumis suvadžioti?

Iš protokolo laikraštinin
kų susivažiavimo matyti,kad 
p. Sirvydas stengėsi įkalbėt, 
kad pašaliniams laikraščiams 
į draugysčių reikalus nesi
kišti, kurios turi savo orga
nus. Matyt, jis jau tada ge
rai žinojo, kad ne - tik orga
nus reikia cenzūruoti, bet ir 
neprigulmingus laikraščius 
pažaboti. Turbut jam rūpė
jo reikalas apie T. M. D. kny
gas, kurias neteisingu budu 
įgavęs pardavinėja. Nejau
gi męs negalime patys val
dytis, kaip valdėmės, kol ne
buvo cenzūros ir*tokių vado
vų, kurie mus apgaudinėja 
ir skriaudžia? Ką kiti ant 

i to sakote?
Sn^^udavini(t Aarys.

tuoj sapnininką, bet jis nie
ko man neišaiškino. Štai 
ant rytojaus gaunu organą, 
perskaitau ir randu, kad aš 
ir du mano draugai esame 
suspenduoti iki 26 seimui. 
Tada tik atsiminė man sap
nas.

Kdzlauckas.

Iš netolimos pra
eities.

(Laiškų ištraukos l‘>04—1910.)

Keistas Sapnas.
(Feljetonėlis )

šiandien į 
mus galvy 
kad dides- 
žemės jau 

Bet jeigu Ro- 
slopi- 

tiek laiko pirmžen- 
., šiandien, be abejo- 

matvtume

Ar ilgai taip bus?
Matyt, musu “tautiečiai”, 

nusižiūrėję į despotišką val
dymą caro ir cenzūros vertę, 

. labai ją pamylo, kad dabar 
S. L. A. ir T. M. D. užvedė aš
trią cenzūrą. Kada visas pa
saulis žengia pirmvn ir lais- 
vėn, tai lietuviai, it vėžys, 
traukiasi atgal. Ką apšvies
ti žmonės pameta ir laiko už 
paniekinimą, musy “tėvy
nainiai” tas išmetąs susiren
ka. Rods keliatas mėty at
gal lietuviškoj laikraštijoj 
pa našios bjaurybės - cenzū
ros nebuvo, bet pasidėkavo- 
jant keiiatui politikierių, ku
rie yvairias intrigas varinėja, 
ir visuomenės sudėtus pini
gus savo naudai stengiasi su 
vartoti, užvedė ją. Pirma, 
rodos, ir organizacijose ne
buvo tokiu “šachar machar,” 
kaip kad dabar, kad už par
duotas T. M. D. knygas pini
gai sudilo tarp tos draugys
tės komitety ir pirkėjo p. J. 
O. Sirvydo, kaip va aprašy
ta T. M. D. nario “Keleivio” 
35 num. Knygos išparduo
tos., o pinigai dingo. Nega
na to, šimtais dolerių dali
nama už nebūtus sumany
mus ir nereikalingas keliones. 
Štai, Gabrys važiuoja pasi- 
merginėti į Tilžę, T. M. D. už
moka po 100 dol., o tokiy at- 

' sitikimų net trįs buvo. Kas- 
gi padarė tą, ar ne cenzūra? 
Parašo žmogus į organą, nu
rodydamas viršininkų sukty
bę, cenzūra nepriima; atsi
šaukia žmogus per susirinki
mą, valdyba SĮ>enduoja.

Kaip yra liūdna, kad vos- 
nevos pradėjome pažinti sa
vo tautos reikalus, tuojaus 
ir carukai atsirado! Tik pa- 

Imisiijus reikia apsiverkti,

—
Nekuomet netikėjau sap

nam, kol pats nepersitikri
nau j y vertėj... Aną naktį, 
rodosi, atėjo pas mane kažin 
iš kur baisi didelė beždžionė 
ir prabilo pusiau-žvėrišku 
balsu:

— Ar tu žinai, kad tu esi 
pasmerktas ant kartuvių? 
Tuoj busi su daugeliu kitų 
pakartas ir kabosite tenai iki 
26-tam šimtmečiui... paskui 
jusy kunus sudegins ir pele
nus išbarstys ant vėjo.

Aš nenusiminęs atsa
kiau, jog aš gyvenu laisvoj 
Amerikos šalij ir nesu nieko 
blogo padaręs,—nieks negali 
mane karti.

Vos-tik tuos žodžius pra
tariau, kaip beždžionė šoko 
prie manęs ir, blizgančiomis 
akimis šnairuodama, suriko:

— Čia ne Amerika, bet Af
rika... šalis čia musų, bez- 
džionių, o ne jųsų... Jys no
rite sugriauti musu tvarką ir 
niekinate musy vyresniuo
sius... Ee?!

Užklausiau, kokius.
i —Kokius?— atkartojo bež
džionė.—Štai musy valdonas 
gyvena Chicagoj, ar tu da jo 
nežinai? Jis paeina iš gorilų 
veislės, o panašus į jautį, tu
ri storą balsą ir bajorišką 
būdą. Męs visos jo klauso
me, nes jis yra daugiausiai 
tarp beždžionių atsižymėjęs: 
būdamas šalij vadinamoj 
VVaterbury, pas vieną ūki
ninką išgėrė 5 tuzinus kiau
šinių... Antras gi musų .vy-J 
riausybės narys yra žemes
nės kilmės, bet augštą vietą 
užima, taip, kad vienas nu
dilęs kunigas j| beveik vys
kupu pripažįsta... Jis yra 
tikras musy tautietis, ką liu- 
lija reti jo plaukai ant gal
vos. Ir pamokytas jis... Be 
Jo męs negalėtume gyventi. 
O jys, nevidonai, kurstot 
maištą prieš tuos vyrus? Bu
sit jiakarti.

Čia beždžione truputį pa- 
mislijo ir da baisesniu balsu 
pradėjo:

— Męs nepasiduosim. Bež
džionės turi jums parodyt,ką 
jos gali. O prie to juk mu
sų rankose ir vyriausybė... 
Jei norite gyvent ant svieto, 
tai guodokite mumi, kitaip! 
pražusit. Mirtis beždžionių | 
priešams! i

Birželio 11,05. buvo gegu
žinė netoli Š... Susivažiavi
mas buvo didžiausias; važia
vom be baimės, nes su dalei- 
dimu valdžios. Buvo muzi
ka, bet mažai kas tešoko; 
daugiausiai laiką užėmė vi
sokios kalbos ir pasišnekėji
mai. Puikias kalbas kalbė
jo mysy tolimesnieji svečiai- 
lietuviai; vis revoliucijoniš- 
koj dvasioj;—jausmingai ir 
įspūdingai. Nuo tų kalbų, 
rodos, lyg visi atsigavo dva
sioje; sutvirtėjo spėkos ir su
žibėjo viltis geresnės ateities. 
Buvo daug darbininkų; gra
žiai padainavo. Visi buvo 
užganėdinti: linksmus, sma
gus — žibančiomis akimis. 
Naktis nemaž neprailgo: vie
nas taip šneka, kitas kitaip; 
klausykis tik ausis ištempęs. 
Išaušus uždainavo dainius, 
baigęs konservatoriją. Na, 
nemoku aprašyti, kokį pada
rė įspūdį; jo dainos visiems 
ašaras iš akiy išspaudė. 
Apie 8 vai. išsiskirstėme su 
vilčia kitą metą vėl pasima
tyti dar tvirtesniais.

Po piety susirinkome vie
nos moterįs. Tarpe moterų 
taipogi buvo daug šneku, ki
tos net referatus turėjo pa
rašiusios. Daugiausiai kal
bėjo apie tai: kaip išauklėti 
naują kartą, kaip išnaikinti 
prostituciją, kaip darbuotis 
ir užsidirbti sau duoną, ne
laukiant vyro pagelbos,— 
taip ir tam panašiai, klegė
jome keliatą valandy.

Vakare buvo perstatymas: 
svečiai balsu kvatojo; mato
mai patiko lošimas. Po per
statymui, nuo galerijos pasi
pylė atsišaukimai; net visų 
galvas apskleidė. Prasidė
jo šokiai, kiti svečiai ėjo lau
kan. Bet policija užstojo už 
durių; mat klausukai buvo 
įsistebėję, kas bėrė atsišau
kimus; tuojau tą žmogy su
ėmė ir nuvedė į policiją. Tik 
įpuolė vienas į salę šaukda
mas: “Nebėra laiko šokti, 
vieną musy draugą, jau su
ėmė.” Visi išsigando; kiti 
norėjo bėgti, bet salės duris 
uždarė, o tuo tarpu muzika 
griežė marselietę. Kaip jau 
visi apsitaisė, atidarė duris 
ir sykiu vyrai ir moterįs, dai- 

: nuodami nuėjo į policiją, nu
ėję šaukia: “Atiduokit musų 
kalinį!” Durįs užrakintos, 
sargas neduoda raktų. Tuoj 
sargui į sprandą: kiti duris 
laužia, o kiti akmenais lan
gus daužo. Sargas nemitęs, 

i metė raktą. Įėję, ant ran- 
;kų išnešė kalinį... “Ura!”... 
sušuko minia ir eina visi at
gal dainuodami. Iš kur bu
vęs, beatbėgąs žandarų ofi- 
cierius; tuoj išsitraukė kar
dą. Mūsiškiai atsisukę, grie
bė už rankų; sulaužė kardą 
ir užmetė ant stogo, o apo- 
lėtus ir kepurę ant kito sto
go, o magaryčių: kelis sy
kius į sprandą. Tas buvo 
apie 4 vai. ryto, o apie 8 vai. 
visur .tyku, kaip nieko nebu
vę; policijos langai visi su
dėti; niekur jokio ženklo. 
Jei bent sargo ir to žandaro 
sprandai skaudėjo.—Taip at
likome gegužinę.

* #
♦

Apie karę, nors - vėlai ir 
mažai, bet vis tik žinome, 
kad gudui visai nulaužė

v



KELEIVIS.

4 sai nereikalaus užkinkimo 
automobiliaus, kaip kores
pondentas kalbėjo, bet galės 
da ir automobilių 
jeigu tas sustos.

“Mano orlaivis 
ant fiziškų gamtos 

_ir kils su pagelba sparnų, ku
rie keisis visai nauju budu, 
ko neišrado kiti išradėjai.”

Nėra abejonės, kad tai bus 
lygiai tokis orlaivis, kaip 
Šutkaičio amžino judėjimo 
mašina.

sprandą. Gaila tiek žmonių 
žuvusių! Musų vyresnybė 
muilina mums akis, prižadais 
visokių palengvinimų. 0 
čia tuo tarpu po miestus su
mišimai, streikai. Begink
lius žmones muša, šaudo; bet 
yra atsitikimai, kad ir ka-_ 
reiviai atsisako šauti į minią. 
Pavasaris, ore kvepia sumi
šimu; vasarą tikimos visuoti
no streiko.-- Gal ir jus par- 
važiuotumėt? 0 jei nėra vil
ties parvažiuoti, tai pasirū
pinkite kokiu nors t budu 
mums pagelbėti.

* * •*
Kad jus krutate Amerikoj, 

tai nėra nei ko stebėtis, — tai 
susipratusių žmonių pareiga! 
Turite naudotis liuosybe; tu- 

- rite stengtis pagelbėti ir 
mums prislėgtiems caro val
džios despotizmu!

“D.B.” ir “D.” gavome, o 
atsišaukimais, tai stačiai ap
verčia mus; pareina pundas 
po pundo. Kur gi dėsi? rei
kia skleisti... Mųsų platirito- 
jai taip yra išsilavinę, kad 
po visam, viename bažnyt- 
kiemije paskleidžia po kelis 
šimtus. Už poros minučių 
jieškok, nei vieno neberasi, i 
0 policija daboja, kaip padū
kusi. Viena bobelė radusi 
atišaukimą, rodo kunigui:— 
kas tas yra? klausia. < 
sis kunigas suplėšė ir nume- Šešupė,” “ 
tė, tuomi parodė, kad neskai- j “Maršas sugrįžimo” ir “Lie- 
tyti.-Ot,valdžios tarnai ka-!tuva, Tėvynė musų.” 
me buvę?!

A. Žymantas.

traukti,

paremtas 
įstatymu

i

Redakcijos atsakymai. DraugysčhjReikalai
M. A.—Ką kunigai per 

pamokslus plepa, to niekas 
nekritikuoja. Visas jų mok
slas neišlaiko kritikos, o apie 
S mokslus tai negali būt nė 

lbos. Kas link Kristaus: 
jeigu tokis kada ir buvo, tai 
visgi negalėjo būt ne kuom 
daugiau, kaip tik žmogumi. 
Bet daugelis senovės tyrinė
tojų abejojo, kad Kristus ga
lėjo kada nors gyvent. Spė
jama, kad tai ne kas kitas, 
kaip tik mitiškas padavimas, 
kitais žodžiais sakant, — iš
mistas.
F. D u 1 s k i u i. —Rašot tru

putį per aštriai, bet kadangi 
daug tame ir teisybės, tai 
visviena sunaudosim.

Nariui 64 kuopos.— 
Užteks jau tuom tarpu apie 
S. L. A. centro valdybą. Kas 
reikėjo, tas jau ir pasakyta.

K. Pipirui.— Žiūrėkit 
atsakymą M. A.

P. Sinku i.—“Neteisin
ga nominacija” gauta, tik 
dėl stokos laikraštije vietos 
užsitęsė nepatalpina, bet ji 
nepasens ir kaip tik “Kelei
vį” padidinsim, tilps. 0 kas 
link S.L.A. reikalų, tai “Tė
vynės” redaktorius nekaltas, 
nes seimas įvedė cenzūrą ir 
be jos žinios redaktorius ne
gali talpint tokių rašty, kur 
akėjami viršininkai. “Ke
leivis” taipgi nenori perdaug 
užsiimti tais reikalais, nes 
tas padaro perdaug vienodu | 
ir nuobodžiu laikraščio tu
rinį.

S. N-ui.—Verstos eilu
tės negeros, nes pagadintas 

! ritmas.
K. Šm erių i.—Mums to

kie ženkleliai nežinomi. Kas 
; kokią reikšmę priduoda kir- 
' viui ar kardui, taipgi sunku 
žinot.— Valnamanis ir laisva- 

j manis, tai vienas ir tas pats.
P. J. M i lcunui.—Žiū

rėkit atsakymą nariui 64 kp.
J. J.—Neaiškiai persta- 

i tot dalyką. Netilps.
Kun. V.Dragunavi- 

č i u i.— Tamistos atsakymą 
į Bagočiaus korespondenciją, 
gavom, bet į šį numerį jau 
negalėjom patalpinti—sekan
čiame tilps.

Lietuvon Vaziuojantiem
Žinotina, jog laiks nuo laiko laivų kom
panijos atpigina savo prekes ant greity, 
reguliarišky 'aivų, ir ant tų žmonės gali 
parvažiuot labai pigiai. Tie laivai išeina 
sekančiomis dienomis:

October (Lapkričio) 13 ir 27. 
September (Rugsėjo) 15 ir 21,

Kaštuoja iš New Yorko visa kelione iki:
Eydlkuiiu arba Tilžei ' *35.00
Bajoru arba Klaipėdai *35.50
Kaimo*arba Vilniaus *38.00

Kadangi ant ty laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietas prisiysdami 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 

i pasitiksime ant stoties Bostone arba New 
! Yorke, nuvesime pas konsulį, išimsime 
pas pertus ir galėsite sau ramiai traukt į 

; Tėvynę At minkit, tai Dera kokie skebi- 
i ne j laivai, kuržmonėssu gyvuliais sykiu 
važiuoja, l>et geri, greiti laivai.

„Keleivio“ Agentūra
28 W. Broadvvay Boston, Mass

Hartford, Conn.
i Darbai čia eina neblogai, 
i dirbtuvės dirba pilną laiką, 

bet iš kitur pribuvus darbas 
gauti sunku. Šiomis dieno
mis iš vienos dirbtuvės atlei- 

I do 500 žmonių, kurie dirb
davo naktimis. Miestukas 
nedidelis, tai tokis skaitlius 
bedarbių pripildė visas gat
ves duonos jieškotojais.

Lietuvių čia yra apie 500 
asmenų, bet labai apsileidę, 
draugijinio gyvenimo pas 
juos kaip ir nėra.

M. Kirtiklis.

Benld, III.
Rugpiučio 20 d. anglių ka

sykloj čia likos elektra už
muštas lietuvis, Antanas Ži- 
linckas, tik 20 metų amžiaus 

Neseniai velionis 
kurio 

tekėt, bet kadangi vyrai be- nariai nupirko dabar už $15

Maynard, Mass.
Čia yra pusėtinas būrelis 

lietuviu, tik bėda, kad jie 
nori būti ponais, lenkais, tai 
per tą ponystę negalima nie
ko naudingo nuveikti ant 
“mužikiškos” naudos.

Laikraščiu iš viso pareina 
apie 12 egz. (“Keleivio” ir 
“Tėvynės”), o lietuviu yra į 
200 asmeny. Iš to jau gali
ma matyti, ant kiek tie žmo
nės gali būt apsišvietę. Ge
gužės mėnesije atsidarė čia 

: aludės, tai lietuviai ir links-

Dr-stt* Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III. 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. .1. Bierzynskis, 
-V<>00 S. Paulina st.

Vice-prez. A. A. Poszk*. 
4603 So. Ilarmitag.- avė.

Prot. rašt. K. A. Cziapas, 
4436 S. Hennitage avė .

Turtų sekr. I.eonginas Jaugilis. 
4606S. Paulina st.

Kasierius F Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

KORESPONDENCIJOS j0 pralei’
Socijalistas.

Lewiston, Me.
Patėmijau 35 ‘ ‘Kel. ” num., 

kad tūlas korespondentas ra-
Pub- i š°» buk čia yra daug mergi- vaikinas.

Grand Rapids, Mich.
Rugsėjo 4 d. T. M. D. 158 

kp. statė ant scenos “Vel
nias—ne Boba” ir “Neat- 
mezgemas Mazgas.” . - - . . v_ . T XT „
likos buvo pilna svetainė. nŲ’ kurlos noretŲ Jau lr is-prisirase prie L.N.K., 
Kaip girdėjosi, nekurie žino- ...... - • -
nes stengėsi atkalbinėti, kad veikvisl bedieviai, socijahs- vainiką ir gražiai palaidojo 
neitų į T. M. D. rengiamą te- Jos nabages tokių bi- ant Gillespie, III. kapinių,
atrą, nes tai esą bedievių su-. . ... .. .. 3. J. Guzevtcia.
rengtas vakaras. Kaslink!.. U^iu, is kur J1S gali ==
, . r ,, i žinoti, kad merginos čia no-lošėju, tai nieko blogo nega-; išteka’ Žmoons
Įima užmesti, nes daugelis;^ Ų I • «>.
stojo tik pirmą sykį ant sce- ?uk neįa11 s“ostl ™s’
nos. Vakaro programas bu- ■ he?š. . Respondentas
vo pamargintas įvairiomis lsŪrtl me^my nu°-
dainomis, deklamacijoms irįm .. .. / .. .
prakalbomis; tarpais orkes- ^allst’! .arR. b^leV1V’ irusią 
tras grieže lietuviškus mar- ^1 "etosybe.

Gera- šus, kaip antai: “!
Kariškasjtfaršas,

Atsakymas p. J. Wasi 
liauckui.

‘“Keleivio” No. 36 p. J. 
Wasiliauckas užsipuola ant 

Kad merginos bijo manęs už korespondenciją, 
p “Keleivio” No. 32, 

Lewisto- buk aš jį esu apšmeižęs.
Kur bėga ne J™ aPsišvietusiV Tiek sakysiu, kad aš ne-
c ” merginų, kurios skaito laik-kuomet nieko da neapšmei-it nieko da neapsme 

raščius, knygas ir vaikščioja žiau, ir tą korespondenciją 
ant sočijalistų prakalbų. Tą rašiau visai su kitokiu tikslu,

|tuva, Tėvynė musu.” Buvo negu p. tVasiliauekas mano:
deklamuojama p. L. Braškio ’ Kada susirinkime aš išsi-
apie dangiškus paukščius, ku™ buv0“M'., 
bet apie taip augštą jojo fi-L d- kaįbejo čia

Visuomene ir Moksleivių lozofiją sunku buvo suprasti. . -1.?s * . .?
Paskolės Ratelis. .Iškaseiv to vakaro surengi- kall,Ų suslrinko R'elk ™os

--------- mui pasidarė apie$30.00, bet merg>n«* lr,mJot^s'.
- jau reiškia, kad “bedievių 

jos nebijo.
J. Krapavickas.

Cambridge, Mass.
Rugsėjo 4 d. Krasnickas

Kiekvienas viešas atsišau- lengvai visus uždengta 
kimas į visuomenę randa pa- įplaukų, 
rėmėjus naudinga užmany
mu. Kiekvienas draugijos 
gyvavimas priguli nuo parė
mimo plačios visuomenės; 
kiekviena draugija neša nau
dą pačiai visuomenei, kuri 
palaiko tą arba kitą draugi
ją. Męs turime nesuskaito
mą daugybę įvairių draugi
jų, kurios turi pažymėtus sa
vo tikslus; vienos atlieka sa
višalpos darbą. Kitos užsi
ima platinimu apšvietos, o 
trečios labdaringais darbais, 
šelpimu neturtingų mokslei
vių. Bet pastarųjų mažas 
yra skaitlius: “Aušra” ir 
“Moksleivių Paskolės Rate
lis.” Paskutinis, kaipo nau
jai susitveręs, reikalauja vi
suomenės paramos, o parem
ti galima prisirašant prie jo.

Kiekvienas, norėdamas tap
ti sąnariu M.P.R., turi mo
kėt tik 25c. į mėnesį arba 
ant syk paskolinti $50.

Kiekvienas skolintojas tu
ri tiesą gaut savo įmokėtus 
$50.00 atgal. Moksleivių 
šelpimas yra dideliu ir gar
bingu visuomenės darbu. Ku
ri tauta turi didelį skaitlių 
mokslo vyrų, ta ir kultūriš
kai stovi augščiau. Todėl, 
kurie atjaučiate moksleivių 
skurdą, gelbėkite nors sko
lindami centus jų pašelpai.

4-tos kuopos M. P. R.
Komitetas.

e7. Avižius.

Lewiston, Me.
Rugsėjo 1 d. D. L. K.Gede- iafoaį išbarė savo parapijo- 

mino D-ja parengė prakal- L___ _
bas. Kalbėtojas buvo d-ras fcifokię negerų susirinkimų. 
J.jSliupas. Iš pradžios kai- j rugpiučio buvo

nūs už lankymą prakalbu ir

Lietuvio “Išradimas.”

Reikalingas
Jaunas vaikinas už pagelbininką prie

1 barbeno. Atsigaukit pis
P. Klimą

115 Rroadway So. Boston. Mass.

PARSIDUODA
du puikus lotai West Parke prie Mc 

Kees Rocks. Pa. I’uiki vieta dėl namą 
lietuviui. Prekiuoja tik 1750.00. Atsi
kreipki! ar rašykit pas.

E. KATAUSKAS.
117 Bell avė., Mc Kees Roks, Pa.

Mokykis Angiiszkai!

/
Skaitymo, 
Silabavimo, 
Aritmetikos.

i Geografijos, istorijos 
geriausia metodą ir su geriausiu pasi

sekimu. Brukuotos lekcijos išsiuntinė
jamos po visus pasaulio kraštus. Rašyk 
post k arte.
Korespoudencijinis Angliškas Mokytojas
Ph0C A ifjffū Sonth 5-th street, bllač ». Jailti philadelphia, pa.

Žemaites Raštai
ANTRA PATAISYTA LAIDA, 

Leidžiama prenumeratos keliu.

Jei lietuvis, svetur duona bevalgv- 
damas, užmiršty Lietuvą, jos žmones, 
jy būvį, sielvartas, linksmybes, bet 
bundančios sąmonės kurstomas, pano
rėtų atgaivinti kūdikystės vaizdelius, 
pasakyčiau jam: skaityk ŽEMAITES 
RAŠTUS!

Jei lietuvis, norįs išsitobulinti lie
tuvių kalboj, klaustų kokiu budu ga
li tai padaryti, atsakyčiau jam: skai
tyk visus ŽEMAITĖS VEIKALUS:

Jau atėjo visi Žemaitės raštai galu
tinai prirengti spaudai. Todėl pasi- 
skubinkit tuoj užsiprenumeruoti, nes 
kaip išeis iš spaudos, bus daug bran
gesni. '

URENI M KRATA DABAR IŽ YI- 
Sl'S RASTIS TIK

ANTANAS ŽYMONTAS,
318W- Broadwav- S-Boston.Mass-

NEPAMIRŠKIT!
Geriausis Amerikoj kriaušius randasi 
7SC Main st., - Cambridgeport, Mass

Geriausiai pasiuva vyrams siutus ir o- 
verkočius. taipogi moterims ir mergi
noms siutus ir dreses. Reikalingas lie
tuves kriaučius. Darbas ant visados. 
Euerene Glane Main street ‘-'“SVIIC VIlAllC, CAMBRIDGEPORT

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

mųsų dirbtuvėj žmogų, kalbantį jy pri
gimta kalba, kurs paims mierą ir pada
ręs atsakančiai darba.

Padarom puikiai visokius VY RIŠKUS 
ir MOTERIŠKUS DRABUŽIUS, taisom, 
čystinarn. prtjgtvojam greitai, gražiai ir 
pigiai. Neužmirškit adreso:

I L WHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st, - Brighton, Mass-
Parsiduoda namas.

Ant dviejų familijy. S ruimai, yra į- 
vestas gazas ir įtaisytos maudykles. Na- 
mas randasi po No,248Gold st^So.Roston, 
Mass. Norintiejie pirkti kreipkitės šiuo 
adresu:

J. JASULAITIS. C£
P.O.Bos 1029. Stoughton, Mass.

ėmiau iš kišeniaus tą laišką, 
tuoj centro nariai ir kiti vie
šai pranešė, kad tai darbas 
p. Wasiliaucko, užtvirtinda
mi, jogei ji^" gerai tamstos 
rašybą pažįsta. Todėl aš už
sitepdamas jiems ir apskel
biau, kad tai tamstos darbas.

Jeigu jie klydo man taip 
sakydami, tai jie ir atsako 
prieš tamistą, o ne aš.

Toliau p. J. W. kviečia 
mane drauge su kitais laišką 
mačiusiais į savo -raštinę. 
Klausčiau p. W., kur ir ko
kią tamista raštinę užlaikai, 
nes da neėsu girdėję^, kad 
nors viens lietuvis-darbinin- 
kas Baltimorėj užlaikytų ko
kią raštinę-kanceliariją. Ir 
ką joj veikti, kadangi reikia

3iE ;
Telephone 7 <>2 So. Boston.

IDr.F. Matulaitis!
495 Broa.lway, So. Boston.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų

iH
: į

H

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

Šitas biuras yra įgaliotas vesti teisiš 
kus reikalus. Mes parūpinant advoka
tus. padarom pardavimo papieras. per
leidimo popieras ir kitus teisiškus doku
mentus su užtvirtinimu jy per konsulį 
korespondencijos keliu. Męs iškolektuo- 
jam paveldejistes. skolas ir banky ro- 
kundas. Viską atliekam teisingai, sau
giai ir pigiai.‘ Reikalaudami užsaky
mo blankų ir prekiy. atsišaukitje pas

RUSSIAN AMERICAN BUREAU,
56 Fifth avė., Chicago, III.

DR. J. ALFRED
Montello, Mass.

Praneša savo kostumeriams. kad po 
vakacijos pargrįžo rugsėjo 1 d ir priimi
nės sergančius tose pačiose valandose, 
kaip kad pirmiaus.

bėtojas perbėgo Lietuvos is
toriją, kaip lietuviai gynė ša- 

: lį nuo kryžiuočių, kaip pas- 
įkui lietuvius buvo pavergę, 
uždėję baudžiavos jungą ir 
atėmę spaudą, o per tai lie- 

, tuviai ir nuo civilizacijos at
siliko. Išaiškino keliatą sa
kinių iš Biblijos, kuri sako, 
jog Dievas sutvėrė tik Ado
mą ir Jievą, kurie turėjo du 
sunu: Kainą ir Ablių. • Kai
nas užmušęs brolį Ablių, iš
ėjo į tolimą šalį, vadinamą 
Nod, kur pasistatė miestą ir 
apsivedė. Iš kur tad jis ga
lėjo gauti sau moterį, j- igu 
Dievas buvo sutvėręs tik 
Adomą ir Jievą?

Toliaus nurodė, kad Kris
tus turėjo keturis brolius ir 
dvi seseris. Kai kuriems 
tas išrodė labai stebuklinga, i

D-ras J. Šliupas, galima 
sakyt, yra vienas iš geriau-! 
šių kalbėtojų. Neužtaria nė 
musų patrijotų, kurie mano 
Lietuvoj užkelti ant sosto! 
kunigaikščius bei carukus, iš
gavę autonomiją. Šliupas 
tokius kritikuoja. Jei musų 
Lietuva, sako, gaus laisvę, 

; tai męs nekelsime ant sostų 
jokių kunigaikščių ir nelai
kysime dykaduonių. Pasa
kė dar, kad lewistoniečiai 
esame laimingi, kad netu
rim bažnyčios, kuri papras
tai niekuo daugiau neužsi
ima, kaip tik temdinimu ir 
išnaudojimu žmonių. Ant 
galo ragino skaityti laikraš
čius visokio turinio: katali-rios labai nenusisekė, 
kiškus ir bedieviškus, kad kui išėjo kun. I. Gadeikis 
galėtumėm suprasti tikrai, kalbėt, bet nieko nepasakė, 
kas tai yra tikėjimas ir mok- 0 kad laiko da buvo daug, 
slas. Publika tam pritarė tai vienas iš publikos norėjo 
garsingu delnų plojimu; ma-pakalbėt, bet rengėjai pa- 
tyt, tokia prakalba labai pa- klausė kunigo, ar jis nebus 
tiko. tam priešingas. Kunigas,

Žmonių buvo į 300; užsi- matyt bijojo, kad jo nesukri- 
laikė labai ramiai. Aukų su- tikuotų ir nepavelijo. Ant 
rinkta $13.54 uždengimui lė- pabaigos keli smarkuoliai da 
šų, už ką aukavusiem širdin-, susipešė ir ant to vakaras 
gai ačių. užsibaigė.

K. P. Kaulalcis. |

Juozas J. V. Kaulinskas 
iš Philadelphijos mums rašo, 
kad jis išradęs naują orlaivį. 
Nors męs netikim, kad tai 
butu teisybė, bet dėl skaity
toju žingeidumo paduodam 
čia iš jo laiško ištrauką:

“ ‘Keleivio’ 35-tam nume
ri j aš patėmijau,—jis sako, 
kad tūlas korespondentas ap
rašo, kaip vienas vaikinas 
pasidaręs čia orlaivį Farmer 
parke darė bandymus. Tas 
neteisybė. Viena, čia tokio 
parko visai nėra; antra gi, 
apart manęs, čia negirdėt nė 
vieuo orlaivio išradėjo.

“Aš išradau orlaivį ir mo
delis jau paduotas į ‘Patent 
Office’ Washingtone.

“Yra tai išradimas, kur-

parengtos čia socijalistų pra
kalbos, kur kalbėjo d-ras 
Šliupas ir Michelson, kurie 
mus kunigėliui išrodo bai
siais griovėjais tikėjimo, o 
ant tų prakalbų, kaip tyčia, 
visi parapijonai ir subėgo. 
Taigi, atėjus nedėldieniui, 
p. Krasnickas per pamokslą 
išvadino juos už tai veršiais 
ir šiokiais ir tokiais, neuž
miršdamas gražiai pagarbint 
ir kalbėtojus.

Paskui pradė jo ragint, kad 
visi ateitų ant parengto jo 
baliaus bažnyčios naudai :bus 
netik šokiai, deklamacijos ir 

į dainos, bet ir alaus.
Tiesa, dainos šiokios-to- 

kios buvo, bet deklamuot tai 
jau nereikėjo, nes deklama
torius P.Z. peranksti pasigė
rė. V. GenyS.

Rochester, N. Y.
Parapijonai čia linksmus, 

kaip ant Velykų, nes už mė
nesio laiko tikisi turėt jau 
neva savo dievnamį. Bet 
nežino, kad tuoj reikės var
gonininko, kunigo, o tam 
jaunos gaspadinės—ir visus 
reikės užlaikyti

P. Pilkalnis.

East St. Louis, III.
Rugpiučio 28 d. buvo ba

lius ir teatras parengtas nau
dai besimokinančios jaunuo
menės. Vaidinta “Knarkia 
paliepius.” Atlošta neblo
gai. Po perstatymui buvo 
dainos ir deklamacijos, ku- 

* ” ' Pas-

i

M. Pa-čius.

___  
dirbtuvėj prabūti po 12-15 
valandų į dieną?

Pagalios aš nesu nė kiek 
užgautas, kad eičiau pas ta
mistą teisintis; jeigu tamis
ta taip jau smarkiai jautiesi 
užgautu, tad teikitės atsilan
kyti į centro susirinkimą ir 
pasiteisinti.

Jt/mn Bulota.

• • 'V’ f ® o •Paj ieškojimai

Laiškas Redakcijai.

Garbus Redaktoriau L
Mano nuomonė kaslink 

“Keleivio” pakraipos tokia: 
dabartinė yra gera, bet ne
gana tik dabar, reikia palai- 

„„j. 1

GERIAUSIAS
IŠSIUNČIA DYKAI

Aprašymus nuo ko plaukai slenka, galva 
nuplinka ir kaip nuo to apsisaugoti. Ra
šykit pas:

BRINDZA ACO..
1O<> Hillinisbtire, Brooklvn. N. Y.

aoe
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Pajiešsau brolio Pranciškaus Dong- 
veckio. paeina iš Kauno gub., Triškių 

I parap.. Nabazy kaimo; jis pats ar kas jį 
i žino, meldžiu pranešti ant šito adriso: 

John Solkus
: 39 Bank St. Montello. Mass.

P;'jieškau brolio Vitoldo Giradvinio, 
| kuris paeina iš Triškių miestelio, Šiau
lių pav. Neseniai gyveno Philadelphi- 

i joj. bet kur dabar—nežinau. Busiu la
bai dėningas, kas suteiks man jo antra
šą. J. Girdvainis
191 Broadvvay So. Boston. Mass.

Pajieskau brolio Miko Sliesoraičio. pa
eina iš Suvalkų gub., Mariampolės pav.. 

1 Veiverių valšč.. Girninkų kaimo. 1907 
m. gyveno Sant Francisco. Gal,, tais pa
čiais metais dirbo giriose apie Algomah. 
Gal. Jau ketvirti metai, kaip neturiu 
aP*** jį jokios žinios. Jis pats, jeigu yra 
gyvas, arba kas kitas malonėkite atsi
liepti ant šio adreso:

P. Naudžius,
28 W. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Paj-e;kau Jono Burbulio, kur s paei
na iš Telšių pav.. Kaunogub Neseniai 
gyveno New Yorke, o dabar- Blerton, 
Pa. Kas žino jo antrašą, arba jis pats, 
malonėkit pranešti ma-v

J. BuHvulis
191 Broadvvay So. Boston. Mass.

Pajieškati draugo ir drauges Juozo 
Žako ir Onos Zakiutes; paeina abudu iš 
Suvalkų gub. Labai norečia dažinot. 
kur jie gyvena, tai jie pats arba kas ki
tas teiksis man pranešt arba atsišauki 
šino adresu.*

W. S. Racila
Ilovverbank. Me.

Pajieškau Kazimiero Skrebnno, Kau
no gub.. Ukmergės pav.. Kavareko par.. 
Meldžiu atsišauki šiuo adresu:

Amanas Skroblinės,
Box 27L Ra.vmond. Wash.

| Pajieškau pusbrolio Antano Zlatkaus. 
| Kauno rėdv bos. Vilkmergės pav. Kleš- 
į toriaus parapijos. Didžiagraščių sodžiaus, 
j Meldžiu atsišaukti ant šio antrašo:

Marijona Urbanaučiutė,
217 Part St. Ijevviston, Me,

Pajieškau save pusbrolio Povvlo Ba
rono. Kauno gub., Paneviežio pav.. 

į Krinčino parap., Mezunų kaimo. Jis 
i pats ar kas kitas malonėkit pranešt i lino 
I adresu:

Povylas Baronas
I Box 1602, Station 2 Fitchhnrg. Mass.

Pajieškau brolio Tadeušo Žitkevičiaus. 
Kauno gub. Pancviežio pavieto, miest. 
Krinčino.20 m. Amerikoj.seiliaus gyveno 

\ Philadelphia. Pa. Turiu svarbų reikalą, 
todėl jis pats ar kas kitas malones alsi- 

! šaukti šiuo adresu:
Antanas Žitkevičius

106 De.an St Norvvood, Mass.

PajieJkau pažįstamo Mikolo Tamavi- 
I čiaus, Kauno red., Rnseinų pav., Ne- 
| makščių parap.. Sugeni y kaimo. Tu
riu jam svarbų reikalą pranešti, teiksis 

I atsišaukti šiuo adresu:
Joe Y’gnatav ičia

1880) Nayang Avė. Scranton. Pa.

Pajieškau daktaro, kuris Įiagvdytų 
mano žmoną nuo paraližiaus. nevaldo 
vienos puses kimo. Liga prasiilejo į pu 
ra savaičių po kūdikiui. Sleldžiu para
šyti* ?

Vincas Gencevičia,
26 Shorest.. Providence. R. L

kyt ją ir ant toliau; tik bis- 
kį daugiaus pipiru kunige-kj daugiaus pipirų kunigė
liams, davatkom ir jų visiem 
pasekėjam. Satyra reika
linga kiekvienam num., o 
taipgi ir juokingos apysaku- 
tės, kaip dabar yra “Kelei
vi i,” geros visiem skaityt; 
eilės ir gerai; jei ne kiekvie
nam num., tai nors kas ant
ram. Esu 35 metų afnžiaus, 
16 metų kaip šioj šalij ir 
skaičiau visus lietuviškus 
laikraščius, kokie tik kada 
Amerikoj buvo pasirodę, da
bar skaitau vien tik pirmei
viškus ir iš tų visų man ge
riausiai patinka “Keleivis”.

-7. P. Baulinaitis.

Nauji Raštai.
Žmonės. Drama 3-jose 

veikmėse, parašė Br. Varg
šas, /išleista “Lietuvos” tur
tu ir spauda, Chicago, III. 
Veikiančių ypatų 8, pusi. 38.

Pa’gal įstatymus.— 
Parašę M. Konopicka, vertė 
P. Siūlelis, išleido “Lietuva.” 
Kaina 35 c., pusi. 158.

Sapnai. Parašė Olive 
Schreiner, vertė J. • Laukis, 
išleido “Lietuva.” Kaina 15 
c., pusi. 80.

Namelis antVolgos. 
Apysaka S. Stepniako, vers
ta iš rusų kalbos. Kaina 
20c., pusi. 72. Išleista “Lie
tuvos.”

NAUJĄ SPAUSTUVĘ
įrengėme taip puikiai ir su nau
jausiais įiajerinimais, kad joje 
atliekame dailiai, greitai ir už 
prieinamą kainą jvairiu-įvai
riausius spaudos darbus, kaip 
va: draugijų konstitucijas, ti
ldei us. programus teatrams ir 
baliams, \ isokiusapgarsinimus. 
knygas ir t. t. Spalvuotas dar 
bas yra musų sperijališkninii. 
Norintieji tureti rūpestingai at- 
liktą spaudos darbą, kaip iš dai
lės. taip ir iš kalbos pusės, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku 
šiuo antrašu:

5S> 
£

Mano dirbtuve
šiai, naujausios mados įrankiai, 
ku darba artistiškai. Padarau l

puikiau
Atlie

ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju nntura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

453 Brcadway So. Boston, Mass 
Rūkyk KLEINO papirosus!

Geriausi 5 c. Cigarai ant svieto.
Pamėgink „PRESIDENT” gilzes ge

ria'sios. ką gali gauti. Iš Geriausio RU
SIŠKO 3 abako.

228 Broadmy, SO.BOSTON, MASS.
J, ILGAUDAS & P. GARMUS 

1613 S. Halsted st., Chicago, III.

Tikras jusy brolis 
lietu vys

F

Puikų, naujausios 
mados

SIUTĄ
pasiuvame už
S 15.00.

Gražios, tvirtos suknios 
ir naujausios mados

KELINES
pasiuvarr.e’už $3.00 
Jeigu užsisakysit da

bar rudeninį ploščiy, 
tad $25.00 vertės, pa
siuvame už 15.00.

222 Broadway
SO. BOSTON. Į



KELEIVIS.

Vietines Žinios.
Rugsėjo 9 d Faneuil sve

tainėj buvo viešas susirinki
mas dėl apgini m o \Vezosolo. 
Susirinkimą atidarė E- Cle- 
meut, buvęs redaktorius laik
raščio “Boston Transcript”

Pirmutinis kalbėjo Ch. 
Russel, kuris rimtoj savo kal
boj nurodinėjo, kaip elgiasi 
Rusijos valdžia su politiškais 
prasikaltėliais.

Antras kalbėjo pats Wezo- 
sols. Pasirodžius jam aut 
estrados publika trenksmin- 
gai suplojo delnais. Wezo- 
sols kalbėjo latviškai ir su
prantančius tą kalbą labai 
sujudino, kitus net lig aša
rų. Nurodė daug baisių val
džios darbų, kaip žudomi bu
vo Pabaltijo.-; krašte vaikai, 
moteris ir seneliai. Nupiešė 
vieną sujudinantį atsitikimą, 
kaip Friedrichshofo paviete 
kazokai nužudė tėvą ir moti
ną, o pasiliko du vaikai: vie
nas 12, kitas 14 metų. Jiems 
nieko neliko, kaip tik mirt 
'badu. Bet pirma jie nutarė 
savo tėvų užmušėjams atker
šyt. Naktį jie padegė kazo
kų namą ir leidosi bėgti. Bet 
sargybos kareivis juo* suga
vo ir jie prisipažino prie kal
tės. Tuoj pasmerkta ant vie
tos juos sušaudyt. Pririšo 
juos prie stulpų ir užrišo 
akis. _ Bet vyresnysis nusi
traukė nuo akių raikšti ir su
riko: “Didvyris drąsiai žiuri 
mirčiai į akis!... Lai gyvuo- 

* ja žmonijos laisvė!” Tuo 
tarpu kazokai šovė ir jauni 
du revoliucijonieriai krito.

VISU ATYDAI!
Lietuviai ir lenkai, visados gal rasti 

mųsų dirbtuvėj žmogų, kalbantį jų pri
gimta kaito, kurs paims mierą ir ]>ada- 
rvs atsakančiai darba.*■ V w

Padarom puikiai visokius VYRIŠKUS 
ir MOTERIŠKUS DRABI Žll S, taisom. 
čysiinam. prosavojam greitai, gražiai ir 
pigiai. Neužmirškit adreso:

I L VVHITKIN Kriaucziu szapa,
(Mūrinis namas)

246 Market st, - Brighton, Mass-
Parsiduoda namas.

Ant dviejų familijų. S ruimai, yra į- 
vestas gazas ir įtaisytos maudyklės Na
rna- randasi jk> No,24>Gold st^So.Bos’on, 
Mass. Norintiejie pirkti kreipkitės šiuo 
adresu:

J. JASULAITIS. 6£
P.O.Bos 1029, Stoughton, Mass.

Gera proga dėl visų.
Patsiduoda'trįs Saliuna:. Biznis eina 

gerai. 1-mas apgyventoj vietoj lietu
viais. lenkais, rusais ir kitų tautų 33,500. 
2-ras 32.800. 3-čias $1.700.

Parduodu namus, farmas. lotus, pie
šiu (tnalevoju), padidinu paveikslus (fo
tografijas) visokio didumo ir visokiomis 
spalvomis. D.rbu rėmus visokio didu
mo. Užlaikau krautuvę siutų, marški
nių. apikaklių ir it. Paveikslų (abrozų) 
visokio didumo gražiausių pasaulyj. Už
laikau moksliškų knygų ir maldaknygių 
Užrakau visokius laikraščius (sazietas): 
"Keleivį". '‘Kovą", "Lietuvą". "Vie
nybę Lietuvninkų’’ ir kitus. K Lietu
vos: "Lietuvos L kininką" ir “Lietuvos 
Žinias’’. Kas užsirašys“' laikraštį, las 
gaus moksliškų knygų dovanų vertes 50c. 
Norėdami plačiau dasižinott kreipkit.-s 
šiuo adresu: „

J J.VAITKEVIČIUS.
227 Chapel st.. New Haven. Conu.

J. P. TUINILA CO
Vienatine lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuvė. I
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius,

branzlelus. šliubinius ir deimonlinius 
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius Lietiniai paremkite lietuvį 

Laikrodžius savo k oštum oriam patai
som dykai.
21-25 lirom tie Id street.

BOSTON, MASS.

■

Jonas Kazlauckas

RUSSIAN AMERICAN
BUREAU.

V • •••viŠitas biuras yra įgaliotas \esti teisiš . 
kus reikalus. Męs parūpinant advoka
tus. padarom pardatir*’ papieras. per
leidimo popieras ir kilus teisiškus doku- j 
mentus su užtvirtinimu jų per konsulį 
korespondencijos keliu Męs iškolektuo- 
jam paveldėjistes. skolas ir bankų ro- 
kundas. Viską atliekam teisingai, sau
gia: ir pigiai. Reikalaudami užsaky
mo blankų ir prekių, atsišaukitje pas

RUSSIAN AMERICAN BUREAU,
56 Fifth avė., Chicago, III.

Pranešu
visiems lietuviams-Jog esu geras kalvis 
ir šliesorius. galiu dirbti pas farmerį ar
ba kontraktorių pats vienas vr^iSus 
darbus kaip iš medžio taip ir iš geležies 
Esmių nevedęs ir negeriu jokių svaigi
nančių gėrimų. Turiu gerus paliudiji
mus. Kalbu lenkiškai, rusiškai, lietu
viškai, angliškai—mažai. Reikale kreip
kitės šiuo adresu: (ye)

Antanas Kazlauckas
Box 316, Great Neck. I.. I.. N. Y'.

Rūkyk KLEINO papirosus!
Geriausi 5 c- Cigarai ant svieto.

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

228 Broadway, SO.BOSTON, MASS.

Parduoda Š1FKORTES už pigiausią 
prekę ir ant GERIAUSIŲ ir GREIČIAU 
S1Ų I AIVŲ. Duoda rodą, kaip galima 
susrrįžli į tėvynę lengvu budu. Padaro 
doviernastis ir visokias popieras. pabu
dintas per konsulį. Su \ iršminėtais rei
kalais kreipkitės šiuo adresu:

JONAS K AZLAI ( KAS.
73 " ėst st., Sew York, N. Y. (st

Lietuvitkai-Lenkiškas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.) ,

Dr.S. AHBRZEJEWSII
Ištraukia pasigadinusius dantis be jokio 
skausmo ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare.
238 Harrison avė., Boston.

J

NAUJAS IŠRADIMAS
Visi žmonės užsitiki mums ir mus 

sų gyduolėms, kuriems duodame tei
singiausią rodą per laišką dykai.

Kaip išgydyti Pleiskanas Slinkim* 
plaukų ir Plikimą. Pučkus. Didervi 
nes. Niežus ir lytiškąjį brudą. Męs 
turime apie pusę milijono laiškų su 
padėkavonėmis nuo žmonų visokių 
tautysčių. Rašyk pas:

Dr. J. M BRUSDZA 00..
Broadivay A S. S st.. Brooklyn .N.Y.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozovvski & Yudeiko ir Co
3o4 Broadway ir 259 1). Si.,

Šou t b Boston. Mass.

G E R1AUSIAS

MlV5

Rngs. IS d. L.U.Kliubo bus 
mėnesinis susirinkimas po 
No. 330 Broadvvay, 2 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti.

Orlaivininkų bandymai Ii- 
likos pailginti iki ketvergui, 
o gal užsitęs ir lig subatai, 
nes publika labai tuomi inte
resuojasi.

NEPAMIRŠKIT!
Geriausis Amerikoj kriaučius randasi 
786 Main st . - Cambridgeport. Mass 

Geriausiai pasiuva vyrams siutus ir o- 
verkočius. taipogi moterims ir mergi
noms siutus ir dreses. Reikalingas lię- 
tuvys kriaučius. Darbas ant visados. 
Euffene Glane ',ai"Aaugviic UiailC, CAMBRIDGEPORT

Mano dirbtuve nata puikiau
šiai, naujausios- mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, tnalevoju natura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku gero velijančiu
George Stanaitis

1453 Broadway So. Boston. Mass

*4
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JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų | 

kuogeriausiai už nebrangią prekę. 
3St> Broadvvay, So BOSTON. 

Gyvenimo vieta 645 Broadvvay.

*n?5(STsnj jąqpn|Įsns jįįys 

*sseyy ‘uojsog 
O££seuųni js uofecM

3S0H M30NVX31V 
-SltĘj(|Vp ouispi SKĮĮfOSĮA JI SUKI 
-.Cii^stsjaj SiKjanlod smfsjsaiijį 
‘suuiĮiVĮi:')!■•){ Sapnuos s.tuiiirp*^

:snit:>Įtoj sni>(ostA n^aipy 

svavuoaciv 
•uojįi>-"P.T. "S’M mrję -pj.

SEVEROS ŠV. GOTHARDO ALIEJUS yra geriausiu liuenieutu”, 
rašo p. Clias. ConifT, viešbutiiiiukasiš Ashley, Pa. ‘‘Turėjau didelį skau
smą kojose, bet ištrynus tuo aliejum Į keturias dienas skausmas perėjo.

•Mf ■ ■ ■ ■

>•

Nuo neuralgijos ir scija-
J tikos, sustingimo spran- X' 

do ir skausmo streuo>e

VISUOMET VARTOK

SEVEROS

skausmų ir sulaužy
mų, išsisukimų ir 

sumušimų

/

SZV. GOTHARDO ALIEJŲ.
Vienatinis, tikras ir jau nno seniai išbandytas li- 

nimentas. Pabandyk jo! Tikrai busi užganėdintas iš 
greito palengvinimo, koki jis tau atneš. Laikyk jį vi
suomet po ranka. Kaina 50c.

Nuo sutinimo, užsiasietrinimo. paralyžiaus, 
reumato, sąnarių ir raumenų sustingi

mo ir skausmų pečiuose ir krūtinėj.

y‘h;
O iii į
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SEVEROS GYDUOLES parsiduoda aptiekose; kitokios gyduoles nė
ra taip geros, kaip Severos - nei iš atžvilgio savo stiprumo, nei'ryžtu
mo, nei pasekininguiiio. Temyk, kad tau duotų tikrųjų.

Ankstyva senatve
atena, kada visokie grumulai 

silpsta ir neatlieka savo užduoties.

“Pasitaisau”

b

nu-

Severos Gyvasties Balzamas 
padaro taip, kad laike malimo grumu
lai pradeda semti iš skilvio maistą ir 
tokiu budu suteikia žmogui naują gy
vastį. Kaina "5c.

yra tai paprastas žmogaus atsaky- 
kymas. kuris serga paprastomis plau
čiu ligomis (išskiriant džiovą), jeigu 
jis vartoja

Severos balzamą plaučiams.
Jis turi už savęs užrašą geraj išgydytų 
ligų bėgyje 30 metų. Yra tai geriau
sias vaistas nuo kosulio 25c. ir 50c.

1%

Teisingas daktaro patarimas dykai e

VU. F. Severą Co. ced‘™pids

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atvda. nežiūriai ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadvvay kampas Dor 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisiusim

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusį kursą Womans Medieal 

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

\
Ofisas randasi:

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

SO BOSTON, Mass.

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Bliaus Vyno, Likierių 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCIA LIŠK ŪMAS.

366 Second So. Boston. Mass

ir

SENI VYRAI
JAUNI VV

X

I

DIDYSIS GYDYTOJAS NEWYOEKO

Hartmann
Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman,
7 I’arinenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gv 
dau pas-kmingia- 
usiai. A teikit tie- 
siok pas mano 1 
tropais į virių tik 
neikjt į aptieka: U 
mino durys bal- l 
tos arba telefoną v 
duok o a’; atesir ‘ 
Ofiso valau los 
Nuo 9 iki 11 ryte 
ano 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telephone 1967- -3 Ricuffion*

* •• vafe

O =?
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KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida pervirJumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas ir kodiel jie netųr apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantaihuje kalboje keip 

varai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba ajĮflII, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusitpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglrnus, Rheuma- 
tizma. Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. {

Tūkstančiai vyru attrava sava tobulą sveikatą. spėkau. 
ir stiprumą per pagčibą tuos knygos. Ji ira krautuve ži- 
:ixm ir talpina šiam tykrus siaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrvtikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskailisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Mes užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda. pa
varde ir adresą ant šio kuiama ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO. 
L 301, 22 FIFTH AVĖ., CHICACO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Varda? ir pavarde..

Adresas

S te j tas

RUSIŠKA PIRTIS 
Vyrams ir moterims.

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

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

\ COLLINS
| NEW YORK
I MEDICAL J 
F INSTITUTE-^

• '■!1

Dr. E. C. COLUSS 
uždėto jas 

I NE TUŠTI KALBA, BET FAKTAI 
Į darodo gerų daktarų gabumą ir atsakomybę, 
j Ne gana buri gydytoju ir apsigareyti laikra- 
Į šėiuose. Mųsų vargdieniai Lietuviai, serganti 

žminis reikalauja kuodaugiauseisupragjančių. 
sąžiniškų ir teisingų gydytojų, nes Jie ne gali 
išduoti savo sunkaus uždarbio už nieką. Tau
tu ėiai! Ne tikėkit save garbinantiems saldiems 
žoižiams tokių ne žinomų daktarų kuriuos 
Jus pažystai vien tik iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

Collins Nevv York Medikališko Instituto gy
dytojai. yra žinomi visiems. Collins New York 
Medikališkas Institutas užlaiko tiktai geriau
sius, tvirčiausius savo ąmate ir gabiausius gy
dytojus tyrinėjimui vaistų. Jagu kankina ko- 

Jjįa norints liga, ar tai pradžioje, ar jau užsi- 
senėjusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, bet 
ješkok pagelbos tuojaus. Jagu ne žinot tikrai 
kas .Tųs kankina, pasiteirauk pas mųsų gydy
tojus, o Jie suteiks Jums geriausį patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus pas
Dr. S. E. Hvndman, edikališką Direktorių,

The Collms New York Medieal Institute
140 W. 34th St.- New Yurk City_
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Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nuo 10 vai. ryte, iki 5 vai. pietų. 
Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai. ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar 

ninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 vai. vakare.

PRANESZA NESVEIKIEMS VY
RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir vargytis ligoms, 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metų tyrinėjai medicinos mokslų ir gyduo
les, už tai žinan, kurios geriausia gydo 
sergančio žmogaus kuna, per tai su geriau- | 
šia pasekmę Xew Yorke išgydžius daugiau 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. Aš išgydžian tokias 
ligas, kurių jau nieks neįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas;— per ką turiu daugybes padėkavo- 
nių ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

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

Užtikrinu, kad tvano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 
ką kiti Jaktar .ii neįstengė.
Pasarga: r.' ne-su institutas nesidingiu numirusio kito daktaro vardu, 

ne bumbuka^ -i« nigeris šundaktaris, —bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir se; ę: »ti, kurį apsiimu tai ir išgydau.

SKAITYK ŠTAI K4 IŠGYDYTI RAŠO:

Daktaras Hartmanas, esu neišpasakytai dėkingas, 
už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatos- 
nusilpnėjimo, ką gavau tą liga per saužagiavima.

M. ANDRUŠENKAS.
Clairmont, Cal.

.Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus.

New York, 5 Geg., 1910.
Aš žemin piairtšęs, širdingai dėkavojn Dr. Ford. Hartkianui, cž 

išgydymą nuo 1 gos, kuri kankino maną per 3 metus, skaudėjimas 
\ld ^iuoee, pagedusių nervų ir kraujo; kas labai mane privargino. 
Nors kiti neįstengė išgydyti, bet, kadDr- Hartmanas patalkė, grei
tai ir pamatiškai išgydyti, tad prlpažyetų, kad esi geras daktaras 
New Yorke.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEKS,
514 W. 50 St., New York, N. Y.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- 
mu negalim reikalaut.

Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei 
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

IoGYDYSIU:
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp- 
nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ: skausmingų mėnesinio, baltųjų tekėjimo, gum
bo ligų; neatbokit* kad kiti (Kiktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisenėjusias visokias ligas. Geriau, kad iš karto 
pas mane atsišauktumčt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, ai suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikyaiu gy
duoles. kurio* yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant ligą, 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

Dr. Ferdinand Hartmann,

218 East 14-th St New York, N. Y.
Ofiso vai. nuo 11 is ryto iki, 5 vai. po piet. Nedėlioms nuo 10 iki 1 po pl«L

MONTELLO
l'as mus randasi viršutinių ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rnbsiuvių dirbtuvė, todėl siutus gali
ma užsisteliuoti parai savo skonio. Pa
siuvant rreitai ir gerai. Senus išvalom, 
išprosinam ir padaram kaip naujus.

II. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames $ts.

MONTELLO, MASS

Rusiška-Lenkiška - Lietuviška

.A PTIIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

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 žAtiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti UKRODŽni, UlKROtfUU. LENCHCtUl), PUIKIU ŽlEBU.ffUU, 
KALCKU. KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KURNĖ
TU. TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BUTVU. visokio skyriaus DRUKAVOJINUI MAŠINIKIŲ. ALBUMU FOTNRAFUOKS, (U- 
MIMU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gmmatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupėiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalauki t šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c, 
markę gausit ji su 156 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtų. Aš 
gvarantuoju. kad mano tavoms 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 L MILIEIICM, 115 i. MšfttT % SOAIITON



KELEIVIS.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

BAŽNYTINES MOKYK
LOS AMERIKOJ.

išvažiavai į i
tokia mislis

i

ant Šliupo

per-

jam

—0, tai tu čia, Maike? Aš 
maniau, kad tu 
Kaliforniją.

—Kodėl tau 
užėjo?

—Todėl, kad
prakalbų tavęs nemačiau. 0 
tau būtinai reikėjo tenai būt, 
juk tu šliuptamis.

—Aš ir buvau. Bet man 
įstabu, ko tu ten atėjai? Juk 
tu katalikas.

—Aš norėjau pamatyt, 
kaip išrodo tas garsus bedie
vių tėvas. Teisybė, eidamas 
visas drebėjau, kad velnias 
nepristotų: užsidėjau du rą
žančiu, apsijuosiau švento 
Pranciškaus juosta ir persi
žegnojęs nuėjau. Lietus švei
čia, kaip iš viedro, o aš einu 
ir gana. Maniau, kad aš tik 
vienas tenai busiu, bet pasi
rodė ne tas: žmonių, bracia, 
kaip bičių. Visi tik apie 
Šliupą ir kalba. Rodos, vi
sas So. Bostonas čion susi
rinko. Net ir dievobaimin
gi parapijoms atėjo.

—Na, o kaip tau jo kalba 
patiko?

—Gerai, tik vietomis 
daug bedieviškai buvo.

—Bet teisingai.
—Visviena, vaike, aš

pritariu. Ligšiol aš vis mis- 
lydavau, kad Biblija, tai iš- 
tikrujų šventas raštas, o da
bar aš jau žinau, kad tai se
novės žydu literatūra ir šven
tumo tenai nėra nė ant aguo
nos grūdo. Ką žydų rašti
ninkai parašė, tą krikščionių 
kunigai išvertė ir tas pasa
kas pavadino šventraščiu. 
Tokio šventraščio man nerei
kia. Aš, vaike, nesu žydas, 
ir ką tų pagonų svajotojai 
parašė, aš nepripažįstu.

—Kaip matau, tai tu jau 
bedieviu palikai.

—Ne, vaike, aš visviena 
kataliku pasilieku, tik žydiš
kų raštų nepripažįstu. Šalti
nio taipgi nekuomet neskai
tysiu.

—Kodėl? Juk tas nėra 
Maižiaus parašytas.

—Kas jį parašė, aš, vaike, 
nežinau; bet aš dabar žinau, 
kad Vilniaus žydai jį išleido. 
Kunigai tuomi nė kiek nesi
rūpino ir per du šimtu metų 
nuo įvedimo Lietuvon kata
likybės jie neparengė mums 
nė vienos knygutės.
tokią tinginystę mus dvasiš
kųjų vadovų ir aš, 
protestuoju.

—Urrrra! tėve, prieš tuos 
tinginius.

—Žinoma, kad tinginiai ir 
be reikalo jie mus duoną val
go. Tik tu pamislyk, vaike, 
ką jie mums v ra nuveikę? 
Ar jie padarė kokį nors išra
dimą? Ar parašė nors vieną 
mokslišką knygutę? Nieko 
ant svieto. O tiek turi lai
ko! Taip puikiai gyvena! Ir 
kokia iš jų mums nauda? Jie 
mums da žydiškus raštus lie
pia garbint!...

—Aš džiaugiuos, kad tu, 
tėve, nors kartą susipratai. 
Bet to da neužtenka: tu turi 
eit pas savo pažįstamus ir 
jiems tą patį aiškint Tuo
met tavo susipratimas bus 
naudingas ir kitiems.

—Tas man patinka, vaike, 
kada tu mane susipratusiu 
vadini. Lai gyvuoja susi
pratimas!

Prieš

vaike,

Pastaraisiais metais visam 
civilizuotam pasaulije prasi
dėjo bruzdėjimai prieš kata
likų dvasiškiją. Kur tik gi
liaus ji buvo įleidus savo 
viešpatavimo šaknis, ten 
šiandien eina smarkesnė ko
va su ja. Jau visos civilizuo
tesnės šalįs suprato jos neti
kusį mokslą ir todėl prašali
no jį pirmiausiai iš mokyklų. 
Kitose šalįse dvasiškija savo 
skriaudimu jau ant tiek 
žmonėms įkerėjo, kad tie 
reikalauja visiško jos prasi- 
šalinimo.

Amerikos dvasiškija, ma
tydama šitokį pavojų katali
kystei, griebiasi visokių prie
monių, kad tik ją palaikyt. 
Ji labai gerai supranta, kad 
jos likimas daugiausiai pri
klauso nuo jaunos Amerikos 
gentkartės ir todėl stengia
si ją išauklėti dvasioj katali
kystės ir patriotizmo. Ji sa- 

. vo bažnvtinėse mokvklose, 
kurių čia priviso jau beveik 
tiek, kiek ir valdiškų, sten
giasi įkalti jauniems kūdi
kiams tikėjimą į visokius se
novės laikų “stebuklus,” į 
nematomas ir nežinomas ga
lybes; stengiasi pripasakoti 
dar neįstengiantiems protau
ti vaikams apie “niekingu
mą” kitų tikėjimų ir apie 
“nedorybes” visai netikin
čių žmonių. O kad daugiaus 
įtikti Amerikos patriotams, 
dvasiškija stengiasi sukelti 
neapykantą Amerikoj gimu
sių vaikų prieš svetimže- 
mius, kurie iš visų despotiš
kų šalių kasdien vis dides
niais būriais spiečiasi į “lais
vą” Amerikos šalį, jieškoda- 
mi sau laimės.

Štai eina Amerikos miesto 
šaligatviu viens iš tokių lai
mės jieškotojų. Jo reti ir 
dideli žingsniai, apvali ir iki 
ausų užmauta kepurė, sune
šiotas švarkas, apdulkėję ba
tai, galiaus nuo jūrių van
dens geltonai aptrauktas vei
das—aiškiai liudija, jog tai 
yra ateivis. Eina jisai ne
drąsiu žingsniu ir nerviškai 
dairosi į šalis. Jo visos min
tys yra atkreiptos į naują 
gyvenimą “palaimintoj” 
Amerikoj.

Kada jo mintįs buvo nu
kreiptos toli, toli į ateitį, 
staiga jisai pajuto, kad į pe
čius kasžinkas jam sudavė. 
Pakėlė jisai akis ir pamatė 
prieš save visą būrį vaiku su 
akmenimis, plytoms, paga
liais ir kitokiais įrankiais. 
Tasai būrys, išsyk nedidelis, 
su kiekviena minuta vis di
dinosi ir greitai apsupo jį iš 
visų pusių. Ir štai pasipylė 
plytos ir pagaliai ant musų 
svajotojaus. Metasi nelai
mingas į vieną, į kitą pusę, 
norėdamas pasprukti, bet 
veltui. Akmenįs su kiek
vienu kartu jam tankiau pa
taiko tai į šonus, tai į kojas, 
o kartais ir į galvą.

Vienas praeivis norėjo pa
gelbėt nelaimingam, bet 
kliuvo ir tam. Reiškia ne
bandyk pertraukti jauniems 
patriotams “nacionališką 
žaislę.”

Ir kas gi atsitiko?
Ar tie maži liuosos žemės 

sūnus pažino jame kokį nors 
plėšiką ar žmogžudį ir nori 
jį užtai nubausti? O ne! Jie 
pažino jame “grinorių,” o 
prisiklausę nuo savo mokin
tojų pasakojimų apie šlykš
tumą visokių “eretikų,” ma
nė, jog šitas, dėl jų nepa
prastas žmogus, yra vienu iš 
tokių.

Tokius pasielgimus bažny
tinių mokyklų auklėtinių jau 
žino beveik kiekvienas atei
vis, o ypatingai lietuviai ir 
lenkai. Kur tik katalikais 
apgyventa dalis miesto ir 
kur tik yra daugiau bažnyti
nių mokyklų, ten svetimže-

I

\

miui, nenusiskutusiam barz
dos ir ūsų ir nekramtant ta
baką, pavojinga yra praeiti 
gatve.

Ir kodėl Amerikos valdžia 
neatkreipia visiškai atydos į 
tokį demoralizavimą jaunuo
menės ir leidžia dvasiškijai 
užlaikyti šitokias mokyklas?

Atsakymas lengvas. Ame
rikos valdžia yra kapitalis
tiška ir todėl ne tiek jai ru
pi liaudies apšvietimas, kiek 
jos išnaudojimas. Valdžia, 
matydama tokį “patriotiš
kumą” bažnyčios auklėtinių, 
netik kad nedraudžia, bet 
dar džiaugiasi iš to. Ji žino, 
kad taip išauklėta jaunuome
nė paliks jos aklais vergais, 
o tuomi prisidės prie palai
kymo dabartinės netikusios 
kapitalistiško surėdymo sis
temos. Iš tokių tai žmonių 
daugiausiai susideda ir Jung
tinių Amerikos Valstijų ka- 
riumenė, kuri, valdžiai pa
liepus, drąsiai šauna į savo 
viengenčius, reikalaujančius 
nuo darbdavių didesnio sau 
kąsnio duonos...

Lietuvių tarpe taipgi yra 
gana daug tokių tėvų, kurie 
siunčia savo vaikus mokin
tis į bažnytines mokyklas. 
Ant kiek man teko patirti, 
tai pasekmės tokio mokini
mo yra apverktinos. Pabai
gęs bažnytinę mokyklą mo
kinys negali pastot į jokią 
augštesnę mokyklą, nes, iš
skyrus poterius ir mėtymą į 
žmones akmenimis, jisai 
daugiau nieko nežino. Žinau 
jau keliatą lietuvių jaunikai
čių, baigusių bažnytines mo
kyklas, kurie nieku daugiau 
ir neužsiima, kaip tik užsi
puldinėjimu naktimis ant 
žmonių, o daugiausiai ant 
savo viengenčių lietuvių.

J. Neviackas.

I

Atsišaukimas in 
visuomenę.

34 num. “Tėvynės” S. L. 
A. centro valdyba išdavė sa
vo dekretą, jog męs, žemiaus 
pasirašiusieji, esame suspen
duoti ir atimtos visos tiesos 
iki 26-tam seimui.

Žvelgiant abelnai į civili
zuotą pasaulį, išskiriant Ru
siją, niekur nerasime tokio 
užvedimo,kad prasikaltėlius, 
nors ir didžiausio laipsnio, 
pasmerktų stačiai be ištyri
mo. Bet musų c. v. ir Ame
rikoj pasmerkė mus be išti- 
rimo. “Tak dolžno byt!” ir 
viskas.

Ji mus apdrėbė purvais 
prieš visuomenę, pastatyda
ma laužytojais S.L.A. įstatų. 
Taigi rašom šį straipsnelį, 
paaiškindami, kaip męs per
matome bėgančius reikalus, 
o S.L.A. nariai ir “Keleivio” 
skaitytojai lai sprendžia, ar 
męs teisingai užsipelnijome 
tą pasmerkimą, ar ne.

Kas skaitė 142 kuopos at
sišaukimus, už kuriuos męs 
likom suspenduoti, aiškiai 
matė, kad męs nesavaran
kiškai išleidom juos į Con- 
necticut’o kuopas, bet kitų 
S.L.A. narių buvom išrinkti 
tą darbą atlikti.

Vienok c. v. neatkreipė ant 
to atidos.

Tiesa, męs gavome panašų 
laišką nuo p. Damijonaičio 
rugpiučio 13 d., kad atšaukt 
mus parašus iki rugpiučio 10 
d., ir tame pat laiške buvo 
grumojama suspendavimu 
iki 24-tam seimui (ne iki 26). 
Taigi sveiko proto žmogus 
gali jau suprast, kokis tas 
laiškas buvo ir kad tokį ra
šyt galėjo tik žmogus iš pro
to išėjęs, gązdindamas perei
tais laikais. Todėl nestebė
tina, kad p. Damijonaitis nė 
ant tiek neturėjo supratimo, 
kad konferenciją šaukė kuo-

kios milžiniškos organizaci
jos?

Toliaus p. D. nurodo, kad 
męs einame prieš 25 seimo 
nutarimą (nor ne męs, bet 
kuopa). Bet ar gi nebuvo 
pirma tam panašių nutari
mų seimuose, kaip tai: nu
pirkimas ūkės su prieglau
dos namais, aprašymas Bal
sevičiaus padovanotos ūkės 
.ant S.L.A. ir t. t., kuriuos 
■pirmininkai, nors ir prisilai- 
1 kė vienos pusės, bet į S. L. A. 
reikalus žiurėjo sąžiniškai ir 
klausydami daugumos kuo
pų patarimų, tuos nutarimus 
paliko tik nutarimais, ir ar 
ne gerai padarė?...

Ar galima šiandien tokį 
seimo nutarimą į vykdinti, 
kaip įvedimas į S.L.A. nau
jų tiesų, ir tai tokio seimo, 
kur vieno Chicagos miesto 
dalyvavo 54 delegatai, o iš 
kuopos, iš kurios tapo ap
rinktas pirmininkas, net 19 
delegatų? Čia aišku kiek
vienam, kodėl seimas pa
smerkė 78 kuopų reikalavi- 
mus, o priėmė tik kelių ir 
dabar tas pirmininkas nori 
uždaryti burnas visiems, ku
rie išsitaria už senus įstaty
mus, prie kurių jie prie S. L. 
A. pristojo.

P. Damijonaitis, pasmer
kęs mus, ramina S.L.A. są
narius, kad nesibaidytų nau
jos konstitucijos, nes ji yra 
gera ir seniems nariams mo
kėt reikės tik po 13 c. ant 
mėnesio.—Bet kodėl p. D. 
nepaaiškino skirsnio XIV, 
par. 3, kur pasakyta: a) de
vyni centai kas mėnuo Sus. 
vai. lėšoms; b) vienas centas 
labdarybės tikslams; c) pen
ki centai už organą, d) de
šimts centų paval. kuopos 
užlaikymo ir e) nariai turi 
mokėt visas kitas mokestis... 
Taigi čia aišku, jog ir se
niems nariams reikės mokėt 
ant mėnesio ne 13 centų, bet 
38 centus, o per metus $4.65, 
o jeigu prisirašys naujas na
rys, vidutinio amžiaus, da- 
leiskime, 32 metų, ant $150
posmertinės, tai turės mokėt i 
kas mėnuo po 45c., o per me
tus $5.45. Tai vadinas ne 
augšta mokestis! Pašelpinės 
dr-tės už tokią mokestį mo
ka posmertinę ir pašalpą li
goje. Na, ir kas gi dabar 
prie S.L.A. norės rašytis? O- 
juk senesnio amžiaus žmo
nėms mokestis bus da augš- 
tesnė. Ir jie mus spenduo- 
ja už tai, kad męs nurodėm 
gręsiantį iš tos pusės Susi
vienijimui pavojų!...

Kodėl p. D. nepaaiškino, j 
kad prie naujos konst. rei
kės mokėti už organą po 60c 
visiems nariams ir šeimynoj 
esantiems, t. y. vyrui mote- 
rei ir vaikams priverstinai? 
Kodėl neparodo, kad nauja 
konst. uždaro S. L. A. duris 
visai jaunuomenei lig 18 me
tų? Ar gi tas ne priešinga 
tautystei? Juk visiems ži
noma, kad jeigu męs jau
nuomenę atmesime, ji jieš
kos prieglaudos prie svetim
taučių.

Palaikytojai naujos kons
titucijos tvirtina, kad tokių 
tiesų Am. tiesos reikalauja, 
bet... visai užmiršta, kad jie 
tų tiesų nepažįsta, jie sako 
šiandien vieną, o ryt kitą ir 
į savo kalbas netiki. Paim
kime 24 seimo protokolą, se-

gi turės daryti tos valstijos, 
kurios priešingos, kad augš- 
čiausią mųsų valdybą “pras
čiokai” rinktų visuotinu bal
savimu? Jau čia išeina ,kad 
Jungtinės Valstybės turės 
pertaisyti savo konstituciją 
ir pritaikyt ją prie S.L.A. 
tiesų. Ar netaip,ponai advo
katai?

Toliaus jie gal prasimanys, 
kad tie “juodi darbininkai” 
turi mokėt jiems priversti
nas duokles sakydami, kad 

i Am. tiesos to reikalauja.
Jeigu tokius seimo nutari

mus c. v. mums brukti-bru- 
ka, tai galime spėt, kad ga- 
lų-gale kokis nors seimas nu
tars, kad susivaževę į seimą 
delegatai turi pasidalyt visu 
Š. L. A. turtu; o kadangi 
tai bus seimo nutarimas, tai 
pagal p. Damijonaičio, nie
kas negalės prieš jį kelti pro
testą. Mat, seimo nutari
mų nariai negali laužyt. Ar 
netaip,augščiausioji valdyba?

Bet Susiv. visi nariai ly
gus ir visi turi turėt tiesą 
svarstyti savo reikalus ly
giai! Męs niekados nepave- 
lysim, kad iš prakaituotų 
musų centų jus darytumėt 
sau biznį, o iš tautiškos mu
sų organizacijos— ‘ ‘Insuran- 
ce Co.” Jeigu norit šiltų 
vietų, dirbkit sąžiniškai ir 
klausykit visuomenės. Taigi 
ar 142 kuopa S.L.A. prasi
žengė tame, kad nurodė, jog 
tokia permaina, t. y. įvedi
mas naujos konstitucijos, or
ganizacijai negeistina? Svar
stykite jus, visi S.L.A. na
riai, su sąžine!

Kada caras sumanė išnai
kinti musų tautą ir užgriebt 
mus turtus, tai visupirmiau- 
sia uždarė spaudą; taip ir 
musų S.L.A. politikieriai el- 

i giasi. Susivienijimas turi 
organą, bet per jį valdyba 
tik savo “ukazus” gali skelb
ti, nariams gi įvedė aštrią 
cenzūrą ir męs per organą 
išreikšti savo 
galim. Ir šį 
darni turime 
laikraščių.

Kas mums
sakykit? Ar laukt valdybos 
malonės? Ne! Mums reikia 
stoti visiems iš vieno: tautie
tis, socijalistas, katalikas ar 
kitokis ir jei kas nori mumi 
skriausti, tą prašalint iš sa
vo tarpo ir visiems iš vieno 
dirbti tautos labui. Pamąs
tyk apie tai, visuomene, ir 
teiski mumi. Lygiai teisk ir 
centro valdybos pasielgimą. 
Pagal musų nuomonės ji, c. 

j v., yra peržengusi dabarti
nius S.L.A. įstatus, skyrių 
VI, par. 3. Kuopos turėtų 
tai apsvarstyti ir su nutari
mais kreiptis į tam tikrą ko
mitetą.

Rugpiučio 14 d. New Ha- 
venebuvo konferencija, ku
rioj išrinkta tam tikslui ir 
komitetas.

Su guodone pasiliekame su
spenduoti per S. L. A. c. v.

J. T. Kazlauckas. 
Motiejus J. Voketaitis.

Petras T. Karalius.

kaimo artojėliai tiek teskai- 
tys, kaip iki šiol ka^l skaitė, 
tai iš musų spaudos neveikiai 
galėsime pasidžiaugti.

♦ ♦
*

Povilas Viš. sakosi esąs la- 
gjbai nuvargintas tuo vaikų 

tu nebegalėsi pareiti' bet mokymu prie grafo—blogai 
girdint karės baisybes, kiek išrodo. Laukia kuomet pa- 
musiškiai kenčia, vėl nu- j° metai, o ant kitų
džiungu, jog nebereikia nors buk jau nusiderėjęs
tau kentėti. Knyga parėjo P35 P* Janavičią vaikų mo- 
ant mano vardo, ten įdėtas kyti. Negaliu nė pamislyti, 
ir laiškelis nuo draugų; jie ^ajP man skauda, kad jis 
įkalbinėja grįžti atgal, nes taip žudosi negaudamas ge- 
paskiau nebematysi savo resnes vietos ir liuosesnio 
krašto. Man skaitant jų darbo.
laišką, tu jau kasžin kame L Pas mus jau pavasaris: 
besisukinėjai. Aš taipgi medeliai sprogsta, žolele 
maž ne rašiau grąžindama į dygsta; rugiai žaliuoja, van- 
tave. Taip man širdis su- duo liūliuoja; -paukšteliai 
skaudo, kaip paminėjo, jog čiulba, tetervinai ulba;gužu- 
niekuomet nebegalėsi pas tis kinkuoja; varlelės šokuo- 
mus pasirodyti. ja J graustinė sudundėjo, že-

Manęs dar valdžia nieko melė sukrutėjo...
neklausė apie tave, o žmonės Zymontas.
visi numano kur dingai. Vi- ■ 
šokių kalbų: buk 30 apgarsi
nimu išlipyta buvę S... ta
vęs jieškančįų. Kaip kas 
įmano taip plepa. Kasžin, 
kaip butų, kad tu dabar par
važiuotum? Kaip tau rodos; 
visuomet ilgėsis savo krašto? 
o gal toliau priprasi. Nura
šyk greitai prie UI... gal jis 
kaip nors atims tavo daig- 
tus, o labiausiai raštus; ma
no laiškus lai sudegina, o ta
vo raštus gal man pasiųstų.

# **
Po Velykų buvo atnešę ki

tą “paviestką” nuo aseso
riaus, tavęs jieškodami; aš 
nebuvau namie. K... pasa
kęs, kad tavęs daugiau čia 
nejieškotų, nes tu seniai iš
važiavai. Nežinau ar dau
giau tavęs jieškos pas mane. 
Daugumas sako, kad per
daug paskubėjai išvažiuoti; 
gal būti, jog ta karė mums 
neatneš jokios naudos, jokio 
palengvinimo; tuomet jau 
niekuomet nebegalėtum par
važiuoti... Taip norėčiau, 
taip norėčiau, kad gudui nu
laužtų ragus. Rašinėk tan
kiai; andai rašiau, kad kitą 
laišką ant mano vardo rašy- 
tumei, bet ne, bijau, kad 
kartais nesuostų šunes tavo 
pėdas. Visur, kur negyve
ni, vis ta pati padangė, ta 
pati žemė ir tie patįs žmo
nės.

Iš netolimos pra 
eities.

(Laiškų ištraukos—1904—1910 m.)

Man tankiai, kaip peiliais,
I širdį perveria ta mintis, jog,

nuomonės ne- 
straipsnį rašy- 
maldauti kitų

dabar daryti,

juo-

KORESPONDENCIJOS

Ko tu liūsti.
Jaunas žiede, ko tu liūsti? 
Kas tau kenkia, ko tu džiusti?
Jaunos dienos,gyvent miela- 
Ko tau liūdna, jauna siela? 
Veidas tavo skaisčiai žydi, 
Tau vaikinai net pavydi, 
Gamtos deive net vadina— 
Tavo jie vergai, mergina! 

siją VII, par. 2, kur paša- Jei dievaitė pripažįsta— 
' ................................ ...... m — i —’ "ta

risti.
“Tiesą tanus,reik užkaisti, 
Kad iš jų aš myliu vieną. 
Mąstau naktį, mąstau dieną 
Ir todėl širdis man vysta, 
Kad jis manęs nepažįsta.” 

Jauna Mergina.

kyta, kad pagal advokato J. Tavo laimė jau pražvsi 
S. Lopatto, o taipgi advoka- Išgyvuos ji toliau ska
to T. P. Bračiulio paaiškini
mo pasirodė, kad rinkimas 
c. v. visuotinu balsavimu yra 
priešingas Pennsylvanijos 
tiesoms; šįmet gi iš protoko
lo teko patėmyt, jog tų ponų 
advokatų aiškinta buvo, kad 
tai New Yorko valstija prie
šinga visuotinam balsavimui, 
bet kad jau delegatai buvo 
persitikrinę, kad tai melas, 

pa, o ne męs. Na, ar tokia i visuotinas balsavimas likos kad ir tėtušio nosis nuo deg- 
ypata gali būti vadovu to-1įvestas,kaipolegališkas. Ką-Įtinęs raudona.

Tėvas:—Onyt, ką tu da
rai?

Onytė:—Dažau lėlei skruo
stus.

Tėvas:—Su degtine?
Onytė:—Taip; mama sakė,

tinęs raudona.

* **
Šiądien atėjo žinia, buk 

japonai sumušę gudus į 
dą dumblą ir Port-Arturą at
ėmę. Sako, gūdy mažai te- 
krito, iš Port-Artūro išbėgę 
dar apie trįs tūkstančiai (“v 
poriadkie”). P. P. man sako: 
“ar matai, tamstyte, gailė- 
jais pabėgusio sunaus, o da
bar būtumei beverkianti ne
begyvo ar sužeisto.”— Kad 
tokios žinios ateina, tai ir 
širdžiai linksmiau. Nors be
galo skaudu, kad mušiškių 
tiek žūna; bet vis-gi smagu, 
kad carizmas smunka žemyn. 
Jei pasiseks japonams nusuk
ti gudui sprandą, gal ir su 
tavim kuomet pasimatyčiau.

Girdėtis, jog iš Francuzi
jos išvarė jau dievą. Gal ir 
iš Amerikos varo?—Palinkė
čiau laimingos kelionės.

# **
Su ligi tavo išplaukimu į 

Ameriką, pas mus jau nau
jienos—spauda jau daleista. 
Džiaugiamės ir rankomis 
plojame. Kiti vis dar neno
ri tikėti; bet jau skaitėme 
lenkų ir gūdy laikraščiuose 
pranešimus apie mums spau
dos leidimą. Jie rašo, buk 
tai esanti didi malonė caro— 
tai netiesa—tai žmonių iško
vota. Taigi matai, kas pas 
mus dedasi. Dar nežinia, 
kas kur uždės spaustuvę ir 
kas išleidinės kokį nors laik
raštėlį ir kas pirks musų pa
rašytus raštus? Iš pradžios, 
žinoma, medus, o paskiau, 
bus et tiktai paprasta putre
lė... Jei paprastieji musų

Montello-Brockton, Mass.
5 d. šio mėnesio vietiniai 

lietuviai turėjo didelę šven
tę—apvaikščiojimą lietuvių 
pergalės ties Žalgiriu. Apart 
gatvinės parodos, kuri, kaip 
vietiniai pasakojo, nežiūrint 
ant lietingo oro, labai pui
kiai nusisekė, buvo sureng
tos trenksmingos prakalbos, 
o kalbėtojai pakviesti ir ap
garsinti: kunigai Dragūną vi- 
čius, Žilinskas ir Urbonas; 
d-ras J. Šliupas, F. J. Bago
čius ir studentėlis H. Vaičiū
nas. Vienok kunigai, išgir
dę, kad Šliupas bus kalbėto
ju, toj pat dienoj atsisakė ir 
kalbėtojų liko tik trįs pasta
rieji.

Žmonių prisirinko pilna 
Masasoit svetainė, į 1800- 
2000 asmenų. Užsilaikymas, 
publikos per visas prakalbas 
buvo pagirtinas.

Visųpirmiausia susirinki
mo vedėjas, Juozas Vaičiū
nas, perstatė kalbėt miesto 
gaspadorių, Clifford’ą, kuris 
pasveikinęs lietuvius ir pa
gyręs juos, kalbą užbaigė.

Antru kalbėtojum buvo 
d-ras Šliupas. Kalbėjo per 
dvi valandas smarkiai, šir
dingai ir užimančiai. Per
bėgo Lietuvos istoriją, kiek 
lietuviams prisiėjo kentėt, 
vargt, kol Lietuva pagalios 
tapo viena iš vadovaujančių 
tautų Europoj. Aiškino apie 
dvasiškąjį ir ekonomiškąjį 
mus nuopolį, jo priežastis ir 
pasekmes. Nupeikė kunigi
ją už jos veidmainiškumą ir 
suvadžiojimą pavestos jai 
“vesti” minios, pasmerkda
mas tų “vadovų” nerangu
mą ir neatbojimą lietuvių 
gerovės, bet žiūrėjimą ir jieš- 
kojimą sau ypatiškos naudos. 
Publika kalba labai buvo už
ganėdinta ir ilgas apliauda- 
vimas lydėjo kalbėtoją nuo 
estrados.

Sekantis kalbėjo Bagočius 
apie atsiradimą kryžiuočių, 
jų atpludimą į Lietuvą, nuo
latinius užpuolimus, drasky
mą Lietuvos ir galutiną jų 
sutrinimą per lietuvius ir jų 
pakviestuosius talkon kai
mynus, liepos 10 d., 1410 m. 
ties Žalgiriu. Priminė, ko
kia nauda ir nenauda iš tos 
pergalės išėjo, kada ta per
galė suartino mus su lenkais; 
bajorija, ir kunigija pasken
do lenkizmo bangose taip, 
kad lietu vys—sermėgius li
kos pajuokos ir pažeminimo 
objektu.

Toliau išėjo kalbėt Hero- 
nimas Vaičiūnas, “Valparai- 
so Universiteto studentas.” 
Tas vaikiščias kalbėjo 27 mi- 
nutas, bet apart tuščių ple
palų, d-ro Šliupo kalbos 
“kritikavimo”,nieko nepasa
kė. Užmetinėjo Šliupui ko
kius tai ilgaskvernius, baž
nyčių deginimus ir kunigų 
korimus, ko Šliupas niekur

I



KELEIVIS.

nė neužsiminė. Tas parodo,1 
kad kunigai, bijodami patįs 
save diskredituot, pasiuntė 
tą ožiuką, kaipo auką ant 
pajuokimo, nes vaikas, ma
tyt, nemokytas ir nepažįstan
tis istorijos. Štai keliatas 
jo kalbos f ražų, kurias aš 
trumpraščiu žodis- į-žodį už
sirašiau:

“Vytautas, kurio rustus 
veidas čia spinksti mums į 
akis ir kurio pirmutiniai kal
bėtojai nė nepagyrė, kiek 
jis kalėjimų kentė nuo tūlo 
lenkbernio, buvo stiprus ka
talikas ir kytras žmogus, nes 
jis atskyrė pravoslavus nuo 
katalikų, ir lietuvius prirašė 
prie Rymo, kaip gerus žmo
nes, kad jiems gerai butų, o 
pravoslavus, kaipo niekur 
netikusius, atstume į antrą 
pusę.”

Vargšas! nežino nė to, kad 
Vytautas dėl politiškų sie
kių stengės suvienyt katali
kus su pravoslavais, kas bu
vo pradžia išsiplėtojimo baž
nytinės unijos, kuri po Vy
tauto mirčiai, 1437 m. per- 
Florencijos konsilium užtvir
tinta buvo.

Toliau:
“Pirmeiviai pripažįsta 

šventu Andriejų VIII, kuris 
neklausė popiežiaus, norėjo 
persiskirt su boba ir gyveno 
su mergina nelygios sau ly
ties (tai buvo ir lygios lyties 
merginos?).” Gal studentas 
norėjo pasakyt apie Henriką 
IV ir jo pažeminimą per po- i 
piežių Gregorių VII Kanos- 
soj, kur popiežiui viešint 
pas savo “draugę,” impera
torius Henrikas IV su mote- 
re buvo priverstas per tris 
dienas basas, be kepurės po 
jo langais stovėt ir šalt. 
Šliupas manding priminė tik
tai tuolaikinę popiežių galy
bę, bet kas girdėjo apie And
riejų VIII, kuris, anot “stu- 
dento”Vaičiuno, “mėgino gy-' 
vent su mergina nelygios; 
sau lyties?” Gal Valparaiso 
Universiteto istorikai ir mo
kina taip, bet istorija apie 
tokį sutvėrimą nieko nežino.

Arba:
“Dievas davė mums orga

nizaciją ir kitoki tam pana
šus gyvulėliai gatvėse bė
gioja. Ir net Valparaisoj, 
kur yra mokyčiausi žmonės, 
kepures maunasi prieš tą, ką 
aš vadinu Dievu.” — “Nede
gintam bažnyčių ir nekeikim 
ilgaskvernių ir neklausytam 
pirmeivių, nes jie dolerio no
ri (o ar “studentas” ir jo il
gaskverniai, kuriuos jis mi
nėjo mažiausiai 50 kartų per 
27 minutas savo kalbos, Die
vu iš dangaus mėtoma man- 
na gyvena, ir nuo dolerio 
bėga?)”—“Bukim katalikais 
ir žengtame šiaip ar kitaip.”

Po tai “prakalbai” aš pa
prašiau pirmsėdžio (studento 
brolio), kad Šliupui duot at
sakyt, bet šis užstatė bažny
tinį chorą ir davai dainuot 
Nors dainos nemokėta, ir 
publika jau pradėjo neri
maut, vienok tyčia tęsta, kad 
Šliupui neduot žodžio. Pa
galios dainininkai nutilo ir 
aš perstačiau d-rą Šliupą, 
kad jis nori porą žodžių pa
sakyt. Dainininkai (ne visi) 
vėl pradėjo rėkt, o klerikas 
ir keliatas mergaičių iš cho
ro (kurių ir vardus turiu) at
sistojo ant visų keturių ir 
pradėjo šunies balsu lot, o 
viena užsilipus ant stovinčio 
ten piano pradėjo jį mušt 
rankoms ir kojoms; pats 
pirmsėdis (aš buvau tik dvi- 
tris pėdas atstu) iškėlęs ran
kas su tulu Wermaucku try
pė ir šaukė prieš 1800 žmo
nių. Tūla moteriškė neiš
kentė ir vienam iš jų davė 
per veidą. Kada ergelis nu- 
simalšino, Šliupas pasiteisi
nęs atsisveikino su publika, 
o pastaroji atsakė gausiu 
delnų plojimu, kuris tęsęs į 
10 minutų laiko.

Vieną tik aš sau negaliu velijo užkasti lavoną, priim- 
išrišt: jei tos mergaitės iš damas $40.
choro pačios sukėlė ar- Kur dabar teisybė? Už 
myderį— atleistina; kunigui pinigus ir blogiausis žmogus, 
reikėtų nubaust už nežmo- savžudys gauna dangų, o be 
nišką apsiėjimą ir gana. Bet pinigų ir geriausis turi 
jei tas (kaip man vyrai iš į balą, 
choro pasakojo) pačių kuni
gų tyčia buvo nuplianuotas, 
ir choristės šuniškais balsais Darbai eina gerai, bet iš | 
lojo ant Šliupo pagal klebo- |ęįtur atvykusiem ir nemo- 
no įsakymą,—ką jus, mieli kantįem kėdžių darbo, dar- 
konfratrai nuo knygos, ma- sunk t Uždarbiai: 
not atsiekt tokiais darbais nuo $1 iki $2>50> 0 kar. 
-0-tam šimtmety. Ar tai įr daugiaus į dieną už 10 
gražu tokiems darbams is- valandŲ darbą.
naudoti savo pasekėjų tam-, T. . ..
sumą? Labai gali būt, kad. Lietuvių yra netoli oOO y- 
“Drauge” ar “Žvaigždėj” !s ®ema,u-

. ? j . J šia bus sv. Petro ir Povylo,pasirodys da ir pagyrimas , . , • x i • • - xIi • • ! bet kaip tokia jau šventa,tokio cirko. ., . . x • • - -i i •.. T „ .. tai šventai ir užsilaiko, nie-r. J. Bagočius. ,ko neveikia. Daugiausia at- 
Cincinnati, Ohio. sižymi savo prakilniais už- 

Rugp. 29 d. pasimirė čia manymais L.S.S. 89 kuopa; 
lietuvis Jurgis Čepulis, žmo- turime ir lietuvišką beną, ne
gus laisvų pažiūrų ir nieką- seniai susitvėrė, o jau neblo- 
dos nelankęs dievnamių; tu- giausia pagriežia; šį pa vasa
rojo sučėdi jęs apie $900, bet j rį susitvėrė ir teatrališka 
kad staigi ir netikėta liga kuopelė ir jau du kartu vei- 

I velionį užklupo, tai likos ge- kė ant scenos. Rugpiučio 28 
rų kataliku nugabentas į d. susitvėrė čia iš 10 narių 
“Seserų Mielaširdystės” Ii-I laisvamanių kuopa; buvo pa- 
gonbutį, kur apie pora dienų rengtos prakalbos ir kalbėjo 
pakankintas, prie lovos pri- garsus kalbėtojas, lietuvių 

| rištas ir numirė. Prie lovos tautos žinovas ir istorikas 
buvo pririštas už tai, kad ne- d-ras J. Šliupas. (Prakalbos 
simeldė ir nesišaukė kunigo, turinio neatkartojam, nes 
tai “seserįs” mislijo, kad tas tas buvo rašyta jau pereitam 

numeri j. Red.)
D. G. Balčiūnas.

So. Boston, Mass.
Rugsėjo 6 d. D. L. K. Vy

tauto D-tė parengė prakal- 
bas; kalbėjo d-ras Jonas Šliu- 

ir pas ir F. J. Bagočius.
Pasirodžius ant pagrindų 

d-rui Šliupui, svetainė sudre
bėjo savo pamatuose nuo 
delnų plojimo. Kalbėtojas 
padėkavęs publikai už išreiš
kimą prielankumo, pradėjo 

Keliatą jo kalbos 
aš čia pabriežiu: 

“Lietuviai, persikeldami nuo 
Balkanų pusės į Europą, at- 

■ sinešė su savim pirmutinę ci
vilizaciją, kuri tuose laikuo
se buvo da barbariška.

JiTarpe gerų pusių, pas 
lietuvius užsiliko ir blogos:, 
tarpe savo genčių nesilaikė 
vienybės ir girtuokliavo.

“Lietuviai buvo narsus.

gult

A.
Gardner, Mass.

Darbai eina gerai, bet iš

P. I

nių nelaimė slepiasi ne tur-' 
tuose ir technikoj, bet turtų 
padalinime. Turtais turi 
naudotis visi lygiai.

“Darbininkų klesa turi or
ganizuotis, šviestis, spiestis 
į krūvą ir kovoti už geresnę, 
ateitį. Męs turime jieškoti 
laimės ant žemės, o dangų 
palikime kunigams ir davat
koms...”

laiminti ubagai dvasioj, nes 
jų karalystė dangaus.” Čia 
aš nežinau, ar Kristus neiš
laiko kritikos, ar aš klaidin
gai suprantu, nes man rodos, 
kad tie patįs “ubagai dva
sioj” ir 
Ar gi ir 
minti?

Kristų nukankino, 
jie gali būt palai

I

žmogus “velnio apsėstas.” 
Vos tik žmogelis numirė, tai j 
tuoj pas lenkų kun. Baran- 

, skį užsteliuota katalikiškos j 
šermenįs ir iškilmingai kata
likiškai palaidojo. Tūlas lai
kas atgal čia numirė Bend- 
ruvienienė ir* Barauskas, ir j 
nors jie buvo gerais katali
kais, bet kadangi pinigų ne
turėjo, tai nereikėjo jiems 
nė bažnyčios, nė katalikiškų 
kapinių, ir šiandien niekas 
nežino, kur juos padėjo mies- 

j to ligonbutisr-

I

I.B. B r—as.
__________________________

!S LIETUVOS

; kalbą.
Šiuomi persergim draugus ^^2+^ 

laisvamanius ir socijalistus, _ .. 
neturėkit daug pinigų, nesi . _
kaip papulsit į tokių katalikų į 
rankas, tai ir jumi padarys 
šventais. Matot, kokią ga
lybę turi tas mažas doleris!

Mirusio Draugas.

Baltimore, Md.
Da neseniai taip garsiai 

skambėjo čia p. J. B-tos pra- Apturėjo pergalę ties Grun- 
kalbos kuriose jis be pasigai-valdu; panaikino kryžeivių 
Įėjimo plakdavo dvasiškiją zokoną, o tuomi padėjo Eu- 
ir tuos, kurie ją palaiko; bet ropai pasiekti civilizaciją, 
kada dievobaiminga Magdu- Nors męs nesame krauge- 
tė nusišipsojo maloniomis riais,—sako kalbėtojas,—te- 
akutėmis, suminkštėjo kietas čiaus galim šiandien didžiuo- 
4 "bedievio” būdas ir 27 d. tis atsiminę, jog męs buvom 
rugpiučio mųs skelbėjas lais-tais karžygiais, kurie pa- 
vamanybės su savo mylima gramzdino kryžeivių ordeną, 
atsistojo prieš kunigą ir gal- nes tas turėjo visasvietinę 
vą nulenkęs priėmė nuo jo svarbą. Kryžeiviai buvo stip- 
“palaiminimą” ir moterystės ri popiežiaus parama, 
ryšį.

I

I

Ačiū 
tai paramai, popiežius buvo 
įgijęs tokią galybę, kad visa 
Europa prieš jį drebėjo. Jis 
duodavo karaliams karūnas.

Sintautai, Suv. gub. Pra
džioje rugpiučio policija suė
mė Paprūsėje pas gyvanašlę 
Zokienę chuliganą — plėšiką 
Strimą, kuris paėjo iš Luk
šių. Pereitą rudenį jis pa

arėjo iš Amerikos, rodos, iš 
Chicagos, kur paliko pačią. 

1 Matyt, užsinorėjo lengvos 
duonutės pavalgyti, nes dirb- 

; ti tingėjo. Apsiginklavęs 
i brauningu ir Mauzerio siste
mos revolveriais jis užsiimi
nėjo plėšimu ir atiminėjimu 
pinigų.— Iš vieno ūkininko 

į atėmė net porą šimtą rublių, 
1 kuriuos paskiaus pragėrė. Ir 
taip savo biaurų darbą varė 

i per visus metus, kol antgalo 
nepakliuvo į policijos nagus. 
Žmonės jo bijodavo ir tylė
davo, nes kitaip jis butų ker- 

įšinęs mirtimi. Jis pereitą 
rudenį nušovė Bedalių kai
mo Baltrušaitį, su kurio se- 
sere~ buvo ženotas. Vedė 
gana biaurų ir ištvirkusį gy
venimą, taip kad net šian
dien 5 merginos rauda jo nu-» 
skriaustos. O kiek jis įtrau
kė į nelaimę nekaltų žmonių! 
Areštavimai, tardymai, tai 
vaisiai jo darbų. Bet leng- 
gva duona, mat, neilgam: 11 
žemsargių naktyj užpuolė jį 
bemiegantį, nė ginklų nespė
jo pasiimti, nors ir gyrėsi 
pirmiau, kad gyvas jis nepa-1 
siduosiąs. Žemsargiai gavo 
po 5 rublius' dovanų už jo 
skurelę, o Lietuva nustojo 
vieno chuligano.

Šiomis dienomis girdėjau, 
kad vėl sugrįžo iš Amerikos 
du ekspropriatoriai: J. P. ir 
J. L., kurie 1907 metais bu
vo išmesti iš L.S.D:P-jos ir 
buvo viešai apskelbti “Ko
voj” jų biaurųs darbai. Ir 
vėl žmonės turės ant savo 
sprando nepakeliamą naštą 
ir baimę, o ne vienas gal ir 
gyvasties nustos, jeigu nepa
siseks policijai greitai sugau
ti tuos paukštukus, nes su
grįžo apsiginklavę braunin
gais ir mauzeriais. Lietu
voje dar vis neišsibaigė toki 
chuliganai, o žmonių jau ir 
be to sunkus padėjimas pasi
daro stačiai nepakeliamu. 
Laikas jau butų žmonėms 
susiprasti ir pradėt patiems 
rūpintis apie savę, o ne bijo- 

’’ ti ir sėdėti nuleidus ranka*,
> ir

F. Simonas, 
Kenosha, Wis.

Atsakymas:
“Ubagai dvasioj” reiškia 

žmonės visai be dvasios, ty
kus, apsileidę, nuolankus ir 
t. t. Tie gi, kurie Kristų 
nukankino, negalėjo būti 
“ubagais dvasioje,” nes jie 
buvo nuožmus ir kerštingi.

Kaslink “palaiminimo” ir 
“dangaus karalystės,” tai 
visai kitas dalykas. Dvasiš
kija mokina žmones būti u- 
bagais dvasioje ne dėlto, kad 
jų butų karalystė dangaus, 
bet dėl to, kad jie tylėtų, 
kada jiems kailį lupa. Ypač 
tas buvo reikalinga, kada 
buvo baudžiava.

; ir su nedideliu pataisymu at- ( 
spausim. Rašykit daugiau, 
išsilavinsit.

Nihilistui.— Raštų, be au
toriaus parašo ir adreso, ne
talpiname, o ypač jeigu juo- 

j se užgaunamos da ir ypatos.
Jonu i Brigeliui. —Netinka.
J. Nepadabnam. — Tamis- 

tos korespondencijoj užgau
namos ypatos, todėl su sla
pyvardžiu jos netalpinsim. 
Gali būt, kad tas ir teisybė, 
bet ieigu teisybė, tai nerei
kia bijotis nė savo vardu pa
sirašyt.

1. Beširdžiui. — Korespon
dencija netilps, nes nešvari. 
Prie to da tamista naudoji 

. svetimą slapyvardį, tas taip
gi negerai.

I

Garbi Redakcija!
Malonėkit paaiškinti 

sekančius klausimus:
1. Tankiai galima girdėt 

Tannenbergą (Žalgirį), kur 
lietuviai mušėsi su kryžei
viais. Taigi kokioj apygar
doj, paviete ir gubernijoj ta 
vieta randasi ir kodėl ji 
dviem vardais vadinama?

2. Kaip yra geriau rašyti: 
“teip” ar “taip,” “susivie
nijimas” ar “susivienyji- 
mas?”

K.F.E., Springfield, III.
Atsakymas:

1. Tannenbergas randasi 
rytiniuose Prūsuose (Ost- 
preussen), netoli nuo mieste 
lio Osterode,per kurį geležin-

i kelis eina iš Eidkunų į Jab- 
lonovo. Tannenbergas yra 
kaimas, kur 1410 m. lietu
viai su lenkais sumušė kry
žeivius, netoli nuo buvusio 
tuomet jų lizdo Marienbur
go arba Malburgo. Mušis 
atsibuvo prie miško, kurį vo
kiečiai vadino dėl ,’jo žalumo 
Gruenwald’u,kas reiškia Žal
girį arba žalią mišką.

2. Geriau yra rašyti “taip” 
ir “susivienijimas,” nes taip 
daugiau vartojama, nors ne
kurie amerikiečių laikraščiai 
vartoja * da seną rašybą: 
“teip” ir “susivienvjimas.”

Lietuvos gi laikraščiai to 
jau nebevartoja.

man

i

Ka zys Walder.

Philadelphia, Pa.
L. K. Teatrališkos grupos . V1 „ 0VUVV1

draugai turėjo susirinkimą ar nuspyrdavo juos nuo sos- > atiduodant savo pinigus 
ir nutarė greitu laiku persta- jeifp1 jajn išdrįsdavo ku- mergaites dėl išgėdinimo. 
tyti paprastoj svetainėj rje pasipriešinti. Bet kada Darą Mylintis.
“Audra giedroje,” o paskui ^tuviai jam tą paramą , Sintautai, Suv. gub. Lie- 
vaidinti 5-kių veikmių trage- kryžeivius panaikino, jo ga- pos menesį buvo kamisoriaus 
diją “Keistutį” dideliam te- nupuolė ir Europoj tuo- sušaukti skolininkai dėl per-
atre. Prie perstatvmo taip met prašvito kita gadynė- žiūrėjimo imtųi iš kasos pini- 
didelio veikalo reikės daug 
žmonių, todėl teatro mėgė
jai kviečiami prisidėti. Ga-1 
lit ateiti į susirinkimą, kurie 
laikomi kiekvieną seredos va
karą paprastoj svetainėj.

Siuvėjų darbai čia dabar 
sumažėjo, todėl siuvėjai te
gul nevažiuoja čion darbų! 
jieškot

A. A. Garliauslras.

Anjsterdam, N. Y.
Keliatas sąvaičių tam at

gal, čia likos ant geležinke
lio suvažinėtas jaunas lietu
vis, Jurgis Novikas. Tėvai 
velionio paliko didžiam nu
liūdime ir ašarose, o tą padi
dino da kun. Židanavičius, 
kuris iškeikęs velionį nepa- 

(laidojo ir nedavė prigulinčios 
vietos ant lietuviškų kapi- 

I nių, tik nuošaliai baloje pa-

i

gadynė mokslo ir civilizaci- gV« Buvo ir Katilių kaimo 
jos.” ūkininkas našlys Plaušinis.

Perbėgęs svarbiausius at-.To^ paties kaimo mergina 
sitikimus lietuviu istorijoj 
pajudino ir šiandieninį dar
bininkų klausimą:

“Nelygus turto padalini-

Kalvaičiutė paprašė jo par
vežti namo. Plaušinis atsa
kė, kad jeigu ji su juom “ki- 
binsis,” tai navėžįsęs. Mer
gina, nieko blogo nemanyda-
binsis,” tai navėžįsęs. 
gina, nieko blogo nem_

mas skriaudžia darbininku ma jr bijodama perkūnijos, 
luomą, bet toji uoliai turi sutiko važiuoti. Ant kelio

Pajieškau į aptieką vietos.
Aš esmių tarnavęs 3 metus aptiekoj 

Lietuvoje. Turiu paliudyjimus, rodei 
malonėliau tokį pat užsiėmimą gaut A- 
merikoj. Kalbu 5 įvairus kalbas. Jei
gu rastųsi kur tokia vieta, teikitės atsi
šaukti šiuo adresu:

Petras Kazlauckas,
P.O. Bos .'49, Stoughton, Mass.

Draugysčių Reikalai
Dr-stė Lietuviška Tautiška 
Tėvynės Mylėtojų No. 1. 

Town of Lake, Chicago. Iii.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas A. J. Bierzynskis, 
4600 S. Paulina st. 

Vice-prez. A. A. Poszka, 
4603 So. Ilarmitage avė.

Prot. rašt. K. A. Cziapas, 
4436 S. Hermitage avė , 

Turtą sek r. I.eonginas Jaugilis. 
4606 S. Paulina st.

Kasierius F Jaugilis.
4606 S. Paulina st.

Pa j ieškojimai
Pajieškau apsiveilimui merginos, my- j 

! linčios skaitymą ir apšvietą, nuo 18 iki i 
i 23 melą. Norinčios arčiau su manim I 
susipažinti, meldžiu atsišaukti ant šio į 

I adreso:
W. W. Simonauskas.

' P.O.Bok 143, Mexico. Me.

Pajieškau Jono Jonio, paeina iš Vil- 
! niaus gub., Traką pav., Aleksandrov- 
skos vol., Daugą miestelio. Jis apvo
gęs žmogą pabėgo iš So. Bostono 20 bir
želio. palikdamas visą šeimyną dideliam 
varge.Minetas Jonis 23m.,nedidelio ūgio, 
geltoną plauką, rauplėtas, be ūsą ir kup
rotas. Kur jis dabar gyvena, neturime 
jokią žinią. Todėl meldžiam visą ger
biamąją lietuvią. jeigu patempsite kur 
nors tokį vyrą, malonėkite duoti žinę 
šiuo adresu:

Marjona Jonienė (zj) 
42 Silver St. So. Bosion, Mass. I

Pajieškau švogerio Mateušo Jasinsko. 
Naujiką sodž... Vabalninką par., Pane
vėžio pav., Kauno gub. 10 mėnesi ą at
gal prapuolė Bostone eidamas iš darbo. ■ 
Meldžiu atsišaukti. Turiu svarbą rei- j 
kala.| »

K. Krij>aitis,
197 Ames st., Montello. Mass. į

Pajieškau draugo V. C. Kasperavičios, 
l>aeina iš Suvaiką gub., Naumiesčio pa
vieto, Tamošbudžio gminos ir kaimo. 
Jis pats ar kas kitas malonėkite duoti 
žinią šiuo adresu:

jonas Kazlauckas,
56 Jersey st.. Ansonia, Conn. į

Pajieškau draugą Petro Beržinio, P. j 

Jurevičios, Andriaus Ambrazo, A. Am- 
brazo, Selemono Vereškos. Jurgio Palai
mos. Andriaus Steponavičios, paeina iš 
Suvaiką gub., Senapilės pav. P. Berži
nis ir P. Jurevičia kaimo Krūvelių, o A. 
Ambraza, Ant. Ambraza ir S. Vereška 
Kazlą Rudos. Turiu labai svarbą reika
lą, todėl jie pats ar kas kitas malonėkit 
pranešt šiuo adresu:

Petras Calkevičia.
46 River st., Rnmford,

Pajieškau savo dviejų pusbrolių 
dviko ir Aleksandro Gudiną, 
Suvalkų gub.. Mariampolės pav.. Jeva- 
ra vo gm i no, Igliaukos kaimo. Turiu la
bai svarbą reikalą, todėl malonėkit atsi
šauki i ant šio adreso:

Titras Stankūnas
i P. O. Box 106. Williamstown, Pa. j

Pajieškau daktaro, kuris pagydytą 
{ mano žmoną iru o paraližiaus, nevaldo 
i vienos pusės kūno. Liga prasidėjo į po- 
' ra sąvaičią po kūdikiui. Meldžiu para
šyti.

Vincas Gencevičia, gg
6 Sliore st.. Providence. R. I.

Pajieškau ilvieją draugą Stanislovo į 
Poškos ir Vinco Rastaucko. abudu paei- I 
na iš Kują kaimo, Gudelią gmino, Ma
rijampolės pav.. Suvaiką gub. S. Poška ' 
6 metai atgal gyveno Scotland. iš ten iš
važiavo į Suv. Valstijas. Girdėjau, gy- ! 

I vena Naujojoj Anglijoj. Jie patįs ari 
kas kitas teikitės pranešti Šiuo adresu: 

Jonas Jesevičia,
P.O.Box 171, Pittsfield. Mass.

9

‘ KTelephone 762 So. Boston

IDr.F. Matulaitis
495 Broadvvay, So. Boston. |j

Valandos:
i Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. į 

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų
I

I

Me.

Liu 
paeina iš

Ar mokat taisyti čebatus?
Jeigu mokat taisyti šiušius ir dar turi

te kiek pinigų dėl naujo užsidėjimo. 
tai tuojau atsišaukite į mano storą, ba 
aš turiu dėl lietuvio gera vieta, kur ga 
Įima gerus pinigus uždirbti.

Kreipkitės tuojau prie
P. BARTKEVIČIAS. Ot

877 Cambridge st. E. Cambridge. Mass.

DR. J. ALFRED
Montello, Mass.

Praneša savo kostumenams. kad po 
vakacijos pargrįžo rugsėjo 1 d ir priimi
nės sergančius tose pačiose valandose, 
kaip kad pirmiaus.

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

October (Lapkričio) 13 ir 27. 
September (Rugsėjo) 15 ir 24.

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

Kadangi ant tų laivų daug žmonių va
žiuoja, tai užsisakikit vietasprisiųsdami 
pinigus iš kalno. Męs rezervosim vietas, 
pasitiksime ant stoties Bostone arba Xew 
Yorke, nuvesime pas konsulį. išimsime 
pašportus ir galėsite sau ramiai traukt į 
Tėvynę. Atminkit, tai nėra kokie skebi- 
nėj laivai, kur žmonės su gyvuliais sykiu 
važiuoja, bet geri, greiti laivai.

„Keleivio" Agentūra
28 W- Broadnay Boston, Mass

IŠSIUNČIA DYKAI
Aprašymus nuo ko plaukai slenka, galva 
nuplinka ir kaip nuo to apsisaugoti. Ra 
švkit pas:

BRĮJNDZA A CO..
KM. Hillinisburg, Brooklyn, N. Y.

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

Garbi Redakcija!
Meldžiu paaiškinti, ką reiš

kia ir kam reikalingi dabar
tiniai šliubai ir kontraktai? 
Jeigu jis myli ją, o jinai my
li jį, ar negalėtų gi tuomet 
jiedu gyvent laisvai, be kon
trakto, be šliubo?

Nemylinti kontraktų, 
Philadelphia, Pa.

Atsakymas:
Jeigu vienas kitą myli, tai, 

pagal sveiko proto, jiems ne
reikalingas nė šliubas, nė 
kontraktas. Meilė yra daug 
galingesnė, negu kunigo stu- 

| la, ir jeigu ji suriša dvi šir
dis, tai rankų rišimas jau ne
reikalingas. Žiedų mainy
mas ir lakštymas vandeniu 
taipgi neturi tame jokios 
svarbos. Protaujanti žmo
nės tų bergždžių priemonių 
jau ir šiandien nepripažįsta, 
o laikui bėgant, kada žmonės 
daugiau susipras, jos visai 
bus atmestos. Gali būt, iog 
su laiku ir kontraktai nebus 
reikalingi, bet pakol kas vi
suomenė jaučiasi, kad be to 
ji apsieiti da negali. Vyras, 
vesdamas, moterį turi civiliš
koj įstaigoj prisižadėti, kad 
duos jai užlaikymą ir paguo
dos ją. Ir tas vadinas kon
traktu.

kovoti, idant pagerinti savo jis pradėjo ją “kibint” ir siu- 
buvį. Negreitai gal socija-. net pusę rublio. Mergina, 
lizinas įvyks; gal jis bus ki- £

gti, o Plaušinis ją 
et ant merginos

tv.yivB, gal Jis uus ki- išlipo iš včžimo ir pa
tokioj formoj, negu męs da- siiei<Jo be' ™ '
bar jį persistatome, bet vis- vytis.
viena turtų padalinimas atei- j laimės jis pargriuvo ir ta 
tij turės būt maž-daug ly-1 paspėjo pasislėpti į rugius, 
gus. Tik kovoj su kapita- ___________ Cicilistu Dėde,

:lizmu nereikia naikinti dar- ri||ięv|M| m IT01vVuii 
baviečių, daužyti mašinų.: KLAuoTUri m AloHTMAI, 
Mašinos nekaltos. Turtai --------
reikalingi; jie yra vaisiais Garbi Redakcija!
žmogaus triūso. Mašinos-gi
tą triūsą palengvina ir atne- šį klausimą: Kristus laimin- 
ša daugiau vaisių. Taigi žmo- damas žmones sako:

Malonėkit man paaiškint

Redakcijos atsakymai.

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

iI “Pa-

Jaunai Merginai.—Eilutės 
jau sekasi geriau. Gavom 
“Numirus mergina” ir “Ko( 
tu liūsti?” Abidvi neblogos



K E L E I V I S.

Vietines Žinios.

13-tai

išviso 
tarpe

TU1N1LA CO-
Vienatine lietu
viška dziegore- 
lių ir auksinių 
daiktų krautuve.
Užlaikome visokius laik
rodžius. laikrodėlius,

šliubinius ir deinionlinius

Tas ponas nėra jokis orlaivi- 
į niukas, bet užtai jis yra mili
jonierius—ir to jau užtenka, 
kad turčių laikraščiai pašvęs
tų čielus puslapius jo rėklia 
mavimui. Bet kada prisiėjo 
tam ponui lėkti, tai vos tik 
pakilo 25 pėdas ir tuoj su vi- 
su orloiviu nudribo žemyn. 
Iš orlaivio paliko tik šipuliai, 
kuriuos žmonės subėgę pra
dėjo rinkti sau aut atminties, 
o pats Harmon per plauką 
tik išliko gyvas.

dienai;

su va
du iš

Pereitoj subatoj po pietų 
Bostone, už miesto, prasidėjo 
orlaivininkų lenktynės, ku
rios trauksis lig 
rugsėjo.

Orlaivininkų 
žiavo 20, tame 
Anglijos.

Lenktynes surengė Harvar
do universitetas. Vieta, kur 
sustatyti orlaiviai, įsidavus 
pussaliu į jūres, o aplinkui 
didelis klampynas ir prieit 
galima tiktai tam tyčia pa
darytu keliu, ant kurio iš pat 
galo prie vartų parsiduoda 
bilietai. Viduje, kur orlai
viai pasikelia, padaryta ap
linkui 30,000 sėdynių ir visos 
esti užimtos.

Be bilieto arčiau per pusę 
mylios prieiti negalima.

Turčiai ir sportsmanai su
važiavo iŠ visos Naujos Ang
lijos. Laukai aplinkui nu
statyti automobiliais, kuriu 
niekur ir galo nematyt, kaip 
po Mukdenu Kuropatkino 
armijos. Už kelią dienu 
prieš lenktynes jau parsida- 
vinėjo po $2.00 sklypeliai 
lauko automobiliams pasista
tyti.

Orlaivius, vienok, galima 
puikiai matyt ir iš Bostono, 
kada jie iškila oran. Ypač 
gerai matos So. Bostone pa- 
jurėj ties G gatvės, kur kitoj 
pusėj randasi minėtas pussa- 
lis, ant kurio jie stovi.

Lenktynėms paskirta $50-, 
000 dovanu, kurios padaly
tos į skyrius. Orlaivininkai 
iškilę į padanges mėto bom
bas į tam tyčia pritaisytas 
ant žemės leikas. Kiekvieno 
orlaivininko užduotis — kuo- 
daugiausia bombų pataikyt į 
leikos vidų. Kas geriausiai 
tame atsižymės, tas didesnę 
dovaną gaus.

Vienok lenktynės neapsiė
jo be nelaimi!}. Pirm kelių 
dienu laikraščiai pradėjo gar
sinti, kad lenktynėse daly
vaus milijonierius Harmon.

P;

viais.
2-ras

Gera proga dėl visų, 
neduoda iru Sali anai. Biznis 
. J-mas apgyvento j vieloj 1 

, lenkais, rusais ir k ii u tautu $3,oOO.

■rmas, lotus, pie 
Inu paveikslus (fe 
Ir.mo ir visokiomi 
mus visokio didu- 
>ve siutų, marški- 

(abrozųj 
įlyj. Uz- 
i knygių, 
izietas): 
, "Vie- 
A I.ietu- 
. i et u vos

Pa veikslų (
aus ių pašau
gu iir malda
irasHos (n• k T L ieiuva”.
ir k itus. 1
link a*’ ir “I.
asvbi* lai Km'

vaitu vei
:inoti k n

branzlet us,
žiedus ir visokius iš aukso ir sidabro 
išdarbius Lietuviai paremkite lietuvį. 

l.atkroJž.ius savo kostumeriam patai
som dykai.
21-25 Rromfiehl street. 

ROSTON. MASS.
J.J VA1TKEVK lUS.

227 Chapel st.. New Havęn. Conu.

■ ■ ■ ■ ■
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Utarninko vakare, 6 rugsė
jo, So. Bostone atsibuvo pra
kalbos, surengtos Dr-stės 1). 
L. K. Vytauto. Kalbėjo d-ras 
J. Šliupas iš Šcranton. Pa. ir 
F.J. Bagočius—vietinis. Žmo
nių prisirinko netoli 2,000. 
Nežiūrint ant to, kad salėj 
nebuvo užtektinai sėdynių ir 
kad buvo labai troškus oras, 
publika užsilaikė labai ramiai 
ir visą laiką atydžiai klausė
si kalbėtojų.

Rūgs. 11 d. 10:30 vai. ryte 
A. Žymontas skaitys referatą 
po No. S Moore street, Cam
bridge, Mass., o rugsėjo d 
Faneuil Hall’ej, Bostone, > 
vai. vak. bus viešas susirinki
mas Vecozolo apgini mo rei
kaluose.

Rūkyk KLEINO papirosus’
Geriausi •> c. Cigarai ant svieto.

Pamėgink ..PRESIDENT" gilzes ge
riausios. ką gali gauti. Iš Geriausio RU
SIŠKO Tabako.

228 Broadway, SO.BOSTON. MASS.
G E R I A T S 1 A S

Jonas Kaziauckas
Par<]

a

- •> 
i

oda SIFKC 
ant GERI? 
ivr. duo

TE:
S K 

t ro

as per Kulis
is kreipkite

JONAS KAZLAI ŪKAS.
A’est st., New l’ork, N. Y. (£t

Liet u vitkai-Lenk i>kas

DENTISTAS
(Dantų Daktaras.)

Or. S. 1NORZEJEWSKI
Iširaukia pasigadinusius dantis be jokio 
xk ilsino ir pigiai. Užtaiso pagedusius ir 

įdeda naujus. Darbas gvarantuotas.
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vai. vakare
23> Harrison avė.. Boston.

NAUJAS IŠRADIMAS
SL1S

4 j
ngin usia rodą tx*
Kaip išgydyti 1

es. N it Męs
4 SU

. bruda,
įHIsk 

moliu visok

Dr. J. M BRUNDZA CO .. 
Broaduay A>. S si.. Brooklyn. N Y.

4 o s 
fe' 
fe 
fe 
fe

» a fe fe fe fe fe fe fe fe S fe
fe

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RĘSTOSACiJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys; 
Alos, vynai mus sardšiauši.

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lozowski & Yudeiko ir Co
3o4 Broaduay ir 259 D. St., 

Seslh Boston. Mass.

X.

V 
fe 
fe 
fe 
fe 
fe 
fe

JOHN E.NOLAN
naujausios mados

Graborius ir Balsamuotojas 
i. visokį darba prie palaidojinru 
^geriausiai už nebrangia prekę. 

386 Broaėhvav, So BOSTON. 
a <;iū R

Mano dirbtuve puikiau
j šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie- 
I ku darbą artistiškai. Padarau fotogra

fijas kuopuikiausiai. malevoju naiura- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir t: 

i Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti.

Pasilieku sero velijančiu 
George Stanaitis

453 Broadway So. Boston, Mass

i

i

T.' [SINKIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sut i:scme Receptus su didžiausia 
ntyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
varnųa. teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K. SIBLAL'SKAS.
. Savininkas

Edvardas Daly
2 W- Broadvvay kampas Dor 
eh< >ter avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nųs perezpresą gyduoles prisiusim

I

SENI VYRAI
JAUNI VYRAI

Adresas

S te j tas

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamč 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti būdome tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfill. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpneima, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali būt galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. '

Tūkstančiai vyru atsra\-a sava tobulų sveikatų, spėkas 
ir stiprumų per pagčlbų tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitiati šitų knygų Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda. pa
varde ir adresų ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. LISTER A CO.
L. 301, 22 F1FTH AVĖ., CHICAGO.

Godotini: Aš esu ūžinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygros ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde.................................................................

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabarusį kursą Honians* Medical 

College Baltiniore Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
pa 1 aro. teipgi suteikia visokias ro- 
<ias moterų ligose parūpina gyduoles.

Ofisas randasi:

BO VV. B r o a d w a y.

SO IM >ST( >N Mass.

1
r

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman,
7 Parmenter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dan pas kmiugia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais Į vir-ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a’ ati-sir 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki llryte 
nuo 1 iki2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone 1967 —3 RiCumom

DIDYSIS GYDYTOJAS NEW YORKO,

Ferdinand Hartmann
PRANESZA NESVEIKIEMS VY

RAMS IR MOTERIS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgti ir vargytis ligoms, 
nes aš Jus išgydysiu; todėl, kad aš per 20 
metų tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo
les, už tai žinau, kurios geriausia gydo 
sergančio žmogaus kuna, per tai su geriau
sia pasekmę Nevv Yorke išgydžiau daugiau 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. Aš išgydžiau tokias 

’ ligas, kurių jau nieks Beįstengė pagelbėti 
ir kiti daktarai buvo pripažinę už neišgy
domas:— per ką turiu daugybes padėkavo- 
nių ir už moksliškus darbus už tai, kad 
aš pramaniau jog:

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolė-?, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali _ 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligą 

t žtikrinu. 1 ad t tano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos lisros; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 
ką kiti daktai ii neįstengė.
Pasarga: r.’ ne<u institutas, nesidengiu numirusio kito daktaro vardu, 

ne liainbuka.. '.iv nigeris šundaktaris, —bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS ir se. ęi ttti, kurį apsiimu tai ir išgydau.

SKAITY’K ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio 

E linus Vyno. Likieriu 
Cigaru.

Pardavimas šeimynom musu
Spect A Lis k ūmas.

360 Second So. Boston. Mass

RUSIŠKA PIRTIS
Vyrams ir moterims

Labai gerai įtaisyta. Kiekvienam at
skiras kambarys. Tiktai 2jc.

11 Savoy st. ir 1286 Washington st.

ir

Pasitaisau"U

nu-

MONTELLO
Pas mus randasi viršut inių-ir apatinių 

vyriškų ir moteriškų drapanų krautuvė 
ir rubsinvių dirbtuvė, tolei siutus gali
ma užsisteliuoti pagal savo skonio. Pa
siuvant greitai ir gerai. Senus išvalom. 
išprosinam ir padarom kaip naujus.

H. STANKUS
681 N. Main ir kampas Ames sts.

MONTELLO, MASS

NEW YORK
MEDICALB
INSTITUTE Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus.

“SEVEROS ŠV. GOTHARDO ALIEJUS yra geriausiu iiiieineutu”, 
rašo p. Clias.ConifT, viesbutiiiiiikasis Ashlcy, Pa. “Turėjau <1 diUį skau
smą kojose, bet ištrynus tuo aliejum Į keturias dienas skausmas įForejo.

Nuo neuralgijos ir scija-
S tikos, sustingimo spran- J 

do ir skausmo strėnose

VISUOMET VARTOK

SEVEROS

< COLLINS
.ztlctojas

NE TUŠTI KALBA, BET FAKTAI 
’.rodo _ • daktarų gabumą ir atsakomrlię. 
> mina būti gydytoju ir apsigarsyti laikra- 

aose Musu vargdieniai Lietuviai, serganti 
. l il ilauja kuodaugiauseisaprantančin. 

ku irt-įsingų gydytojų, nes Jie ne gali 
i ;noti savo sunkaus uždarbio už nieką. Tan- 

. ia;' Netikėkit save garbinantiems saldiems 
/ ližiatns tokių ne žinomų daktarų kūrinos 
. t:s pažystai vien tik iš paveikslų atspaustų 
laikraščiuose.

Collins New York Medikališko Instituto gy
dytoj ii. yra žinomi visiems. Collins New York 
?b dikališka- Institutas užlaiko tiktai geriau
sius, tvirčiausius savoąmate ir gabiausius gy
dytojus tyrinėjimui vaistų. Jagu kankina ko- 
kia^ndrints liga, ar tai pradžioje, ar jau užsi- 
s.-nejusi, ne lauk, kolei taps neišgydoma, b' t 
ješkok pagalbos tuojaus. Jagu ne žinot tikrai 
kas Jus kankina, pasiteirauk pas mųsų gydy
tojus, o Jie suteiks Jums geriausi patarimą 
suvis dovanai. Rašyk tuojaus pas
Dr. S. E. Hyndman, edikališką Direktorių, 

The Collins New York Medical Institate 
140 W. 34th St.- New York City

, t ' Daktaras Hartmanas, esu neišpasakytai dekįngas, 
‘f .?’ už išgydymą mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikatos- 

M nusilpnėjimo, ką gavau tą liga per saužagiavim*.
M. ANDRUŠENKAS.

Clairmont, C&l.

New York, 5 Geg., 1910.
Aš žemiu pasirišę*, širdingai dėkavoju Dt. Ferfe. HaStManul, cž 

išgydymą nuo 1 gos, kuri kankino manę per 3 metus, skaudėjimas 
\ld rinose, pagedusių nervų ir kraujo; kas labai mane privargino. 
Ners kiti neįstengė Išgydyti, bet, kadDr- Hartmanas pataikė, grei
tai ir pamatiškal išgydyti, tad pr i pažymų, kad esi feras daktaras 

Yorke.
Pilnas guodones FR. I.EVAČEKS,

544 W. 50 St., New York, N. Y.

SZV. GOTHARDO ALIEJŲ
Vienatinis, tikras ir jau nuo seniai išbandytas li- 

uimentas. Pabandyk jo! Tikrai busi užganėdintas iš 
greito palengvinimo, koki jis tau atneš. *Laikyk jį vi
suomet po ranka. Kaina 50c.

Nuo sutinimo, nžsiasietrinimo, paralyžiaus, 
reumato, sąnarių ir raumenų sustingi

mo ir skausmų pečiuose ir krūtinėj.

SEVEROS GYDUOLES parsiduoda apdekose: kitokios gyduoles ne 
ra taip geros, kaip Severos - nei iš atžvilgio savo stiprumo, ne: rysi li
mo, nei pasektu i ngnmo. Temyli, kad tau duotu tikrųjų.

Ankstyva senatve
atena. kada visokie grumulai 

silpsta ir neatlieka savo užduoties.

Severos Gyvasties Balzamas 
padaro taip, kad laike malimo grumu
lai pradeda semti iš skilvio maistą ir 
tokiu budu suteikia žmogui naują gy
vastį. Kaina 45c.

yra tai paprastas žmogaus atsaky- 
kymas, kuris serga paprastomis plau
čių ligomis (išskiriant džiovą), .jeigu 
jis vartoja

Severus balzamą plaučiams.
•Jis turi už savęs užrašą gerai išgydytų 
ligų lygyje 30 metų. Yra tai geriau
sias vaistas nuo kosulio ir 50e.

Teisingas daktaro patarimas dykai

W. F. Severą Co
t

Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nuo 10 vai. ryte, iki 5 vai. po pietų. 
Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 vai. ryte, iki 1 vai. po pietų. Utar 

įlinkais ir petnvčiomis nuo 7 iki 8 vaL vakare.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- 
mu negalim reikalaut.

Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei . 
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

IoGYDYSIU:
Skaudėjimą sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp- 
nėjusius vyrus, dvspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pat MOTERŲ:'skausmingų mėnesini'', baltųjų tekėjimo, gum
bo ltgų: neatbokit'kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai 
ir išgydysiu šviežias ir užsisenėjusias visokias ligas. Geriau, kad iš karto 
pas mane atsišauktumčt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, aš suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu gy
duoles. kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašant ligą, 
klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip:

Dr. Ferdinand Hartmann,

218 East 14-th St. New York, N. Y.
Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai. po piet . Nedėlioms nuo 10 iki 1 po piet.

Rusiška- Len kiška - Lietuviška

_A PTIiEKA

Bronszteino
349 Harrison avė

Boston, Mass

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 
gfelit gauti LAIKRODŽIU. UlKROOtUU.LENCIUGf.Lnj. PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALŪKL. KOMPASU, KRYŽIUKU. Tuikiansiu ARMONIKŲ. SKRIPKU. KLERKE 
TU, TRUKU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITUI, visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ. ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, 
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MM.3A KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TU3NA 
25c., 5 tu2. -$1.00, Perkupčifms 1.G90 už $0.00. IJFTUYLKA BIBLIJA arba ŽENTAS RASTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis literomis pus!. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisitmtimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 

V gvarantuoju. kad mano tavoms 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: I. L MILIEM1CB, 115 W. lARatf SfeJYsoitn H SOANTW. PL

GU
su 
už




