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Metas IV.

Visokios Žinios.
IŠ MASKOLIJOS

Durnos sušaukimas bus 
atidėtas.

Peterburgas 20 d. Spalio. 
— Peterburge pasklydo gan
das, kad užsakytas Durnos ati
darymas pabaigoje šito mėne
sio, bus atidėtas aut neapru- 
bežinoto laiko. Dabar, girdi, 
negalima Durną atidaryti dėl
to, kad Peterburge cholera 
siaučia.

Kiti sako, kad valdžia ant 
choleros tik priežašti suver 
čia; ištikro gi čia dalvkas vra 
visai kitas. Valdžia bijosi, kad 
atidarius tuoj Durną nekiltų 
triukšmas dėlei juodašimtiš
ko j*asielgimo apšvietus mini- 
sterio, kuris išleido isakvma, 
pagal kurio moterįs neturi 
būt prileistos prie aukštes
nio mokslo.

keletą oficierių su ka’eiviais 
ir apsuko nurodytą lizdą. Ka
da pabildeno į duris, iš vidaus 
pasipylė šūviai. Policija teip
gi dėl formos atrakinėjo šū
viais. Šaudymas tęsėsi kele 
tą minučių, paskui revoliuci- 
jonieriai per stogą pabėgo. 
Laike ša ud y mosi sužeista du 
paaficieriai ir užmuštas žan
darų viršininkas, 
žinos, kad nereikia 
neprašo.

('aro kazokai

Tas dabar 
lįsti, kur

d
čia

vagia.
Irkutskas, Siberija, 19 

Spalio. — Netoli nuo 
miestelyj Sobolino, šeši gink
luoti kazokai užpuolė ant pa
uto biuro ir apiplėšė jį ant 39 
tūkstančių dolerių. Grynais 
pinigais pavogė 25 tūkstan
čius dolerių ir prisiųsto iš ka
syklų aukso aut 14 tūkstan
čių dolerių vertes. Nabagas 
tas caras! Jo ištikimiausi žmo
nės pradeda jau skriausti.

• Vyriausis karo teismas 
patvirtino Priamuro karo ap
skričio teismo nusprendimą, 
kurs pasmerkė apicierį llo- 
dioną, inžinierį Okunevą, ir 
kitus 4 katorgon iki gyvos 
galvos, ir dar du jų draugu 
15 metams katorgon. Kalti
nami visi buvo sutvėrime re- 
voliucijonierių kuopos.

Čaikovskis paliuosuotas.
Peterburgas, 17 d. Spalio.— 

Plačiai žinomas revoliucijo- 
nierius,Mikalojus Čaikovskis, 
kuris parvažiavęs iš Amerikos 
tuoj tapo suareštuotas ir 10 
mėnesių išsėdėjo Petro-Povi- 
lo tvirtovėj, dabar, uždėjus 
25,000 dol. kaucijos, likosi 
paliuosuotos iki teismui, ku
rio laikas dar nepaskirtas.

Cholera.
Peterburgas, 15 d. Spalio. 

— Praėjusioj są vaite j, iš se- 
redos į ketvergą mirė 24 žmo
nės,.o susirgo viso 77.

Studentų straikas.
Peterburgas, 15 Spalio. — 

Universitetų studentų strai
kas iš priežasties įvairiu ap- 
rubežiavimų politikos dirvoj, 
kokius įvedė pastaruoju laikuX 
apšvietos ministeris, Švarcas. i 
baigia plėtotis po visą Mas-: 
koliją. Kaip kur jau kįla j 
smarkus bruzdėjimai. Kaza 
niuje tarp studentų užgimė 
jau -grynai revoliucijoniška 
dvasia. Numalšinimui riau
šių pašaukta kazokus: suare
štavo su viršum 400 stnden Tatorijos [būstas, kur gamtą 

tų.

Suėmė pinigų dirbėju sai
ką.

Katovicai, Lenkija, 19 Spa
lio.— Susekta čia dirbtuvė 
netikrų popierinių pinigų 
Suimta 4 meistrus. Kaip vė
liau tirinėjimas parodė, buvo 
tai tarptantiški apgavikai ir 
ką tik atvažiavę iš Suvieny
tų Valstijų.
Lenkijoj panaikinta karės metuose 350,000 gy

stovis.
Peterburgas, 17 d. Spalio. - 

Užvakar panaikinta karės 
stovis visoj Lenkijoj išski
riant Piotrkovos guberniją, 
kurioj stovi ..maištiškas”mie
stas Lodžius.

Saudynė laike kratos.
Stremiešicai, Lenkija. — 

Šnipai susekė revoliucijonie j 
rių lizdą, apie ką tuojau pra
nešė aukštesnei valdžiai. Pas ■ 
taroji vardan tėvynės ir caro 
meilės sujudino visą policiją, 
žandarus, į talką pasikvietė į

Į
vijos yra arti 18,000 politiš
kųjų ištremtųjų. Ministerija 
įneša Dūmon reikalavimą pa
skirti jų laikymui 1.781.000 
rublių.

Nubausti daktarai.
Vitebsko daktarai Kazano

vas ir Gruževskis atsakė da
ryti operaciją sunkiai susir
gusiai, dėl to, kad jį neturė
jusi užmokėti 20 rublių. Apy
gardos teismas nubaudė vie
ną— 1 mėnesiu arešto, o kitą 

1 — 2 dienomis.

• Peterburgo apskričio tei
smas nagrinėjo karo medici
nos akademijos studento Dob- 
bžynskio bylą. Tas studentas 

ipasižinęs Perline su grovu 
Mengdėnų šeimyna, susižadė
jo su grovaite. Įtikinimui sa
vo sužiedotinės apie savo tur
tus, pasidirbdino dokumen
tus, skelbiančius apie jo di
delius dvarus Kijevo guber
nijoje. Sužiedotinės motina 
patyrusi, jog tie raštai netei
singi yra, padavė Dobžynskį 
teisman. Apskričio teisinas 
studentą išteisino.

Anglija ginkluojasi
Londonas. 20 d. Spalio.— 

Iš priežasties paskutinių atsi
tikimų aut Balkano, Anglija 
nutarė padidinti laivyną ir 
sausžemio kariškas spėkas. 
Vokietija matydama, kad jos 
kainyne ginkluojasi, norės 
susilyginti: reikės išduoti mi
lijonus markių, kuriu ir teip 
jau nėra. Tokios lenktynės 
visuomet priveda prie finau- 

: siško suirimo ne vieną šalį, o 
visas sunkums puola ant dar
bininkų. Ir šiandien Anglijoj 
pusantro milijono žmonių 
šaukia duonos, o valdžia svar
sto apie laivyną, apie armiją, 
kas praryja visą turtą, o dar
bininkai tebadauja sau. 14 
Spalio, Londono vidurmiestyj 
buvo sukoncentruota* 5,000 
ginkluotų kareivių numalši
nimui išalkusiu vargdieniu. 
Policijai „tvarką” darant li
kos daug žmonių sužeista, 

j 24 morerįs ir 12 vyrų tapo su

areštuota.

i

. • Slaptosios policijos sky-
’rius išsiuntinėjo telegramas, 
jieškedamas suimti Agrizo 
miesto krasos ir telegrafo vir
šininką Pavlovą, pagriebusį 
iždo pinigų 6000 rublių.

• Rugsėjo 20 naktyje buvo 
Peterburge padaryta daug 
kratų spaustuvėse. Vieną 
spaustuvę pačioje didžioje 
„Liteinvj prospekt” uždarė.

• Vvriausis karo teismas 
H

šiomis dienomis nagrinėjo by
lą tūlo Bondarčuko, kaltina
mojo už žandaro užmušimą. 
Samarkando karo teismo pro- 
knrorius buvo pranešęs, jog 
Bondarčukas už savo kaltę 
yra buvęs vietinio teismo per-

hlaug sunkiai nubaustas. Re
tas atsitikimas, kad prokuro- 
rius reikalautų nuteistajam 
bausmės sumažinimo. Proku
roro balsas liko išklausytas.

Žibalo versmės.
Peterbugo geologiškas (ge

ologija—mokslas apie žemę) 
I komitetas gavo žinią, jog sa- 
Į loję Čelekeue gulinčioje Kas- 

į pijos jūroje, atsivėrė vers
mės, purkščiančios kasdien 
žibalo po 40,000 pūdų.

• Peterburgo miesto labo-

tyrinėja] prižiūrėtojas gydy
tojas Jakovlevas pranešė sa
nitarų komitetui, jog rado 

i choleros bakterias vandenyje, 
pravestam taubomis į taip va
dinamosios Viborgo miesto 
dalies namus.

I

ŽINIOS IS VISUR.

Judėjimas darbininkų An
glijoj.

Londonas, 20 d. Spalio.— 
Tūkstančiai moterų, teip va- 

‘ dinamų sufrazyščių, drauge 
Į su vyrais neturinčiais darbo, 

išnaujo sukėlė ant kojų viso 
Londono policiją savo pasikė
sinimu prieiti prie parlamen
to rnmo.

«

Jau kelios dienos Londono 
gatvėmis bedarbiai vaikščioja 
demonstratyviškai ir kiekvie
ną dieną renkasi ant plėciaus 
ties parlamentu. Policija gi 
stengiasi darbininkų nepri
leisti prie parlamento, idant 
alkanų žmonių balsas ne Der
vuotų parlamento ponu.

Anglija ketina ginti Kon
stantinopoli.

Paryžius, 20 d. Spalio. — 
Visas pavojus dabartinio kon
flikto (susirėmimo, ginčų) 
guli Bulgarijoj, kuri turi jau 
pašaukus prie ginklo 120,000 
vyrų. Visiems yra žinomas 
dalykas, kad jeigu Turkija 
nepripažins Bulgarijai uepri- 
gulmybės. tuomet „caro’’ Fer
dinando armija pereis Turki 
jos sieną, idant varu sau pa
imti laisvę. Jeigu iš Bulgari
jos pusės matytųsi Konstan
tinopoliui pavojus, tuomet 
Anglija ketina iškelti savo 
kariumenę. kuri dabar randa
si ant turkiškų vandenų, ap- 
ginimui Konstantinopoliaus 

■ (Turkijos sotap’lės).

Išsikėlinias gyventojų Si
biran-

Valdžia 1909 metams ketina 
prirengti, kaip ir praslinku-'

ventojams žemės gabalus.Tik 
reikalauja iš iždo 23.277 tūk
stančiu rubliu tam tikslui, 
nes nori prisitaikyti prie du
rnos atstovų ištarto reikalavi
mo ir atkeliavusiems gyven- 

j tojams suteikti žeme šiek tiek 

■ apdirbtą. Ateinančiuose me 
tuose ketinama Sibire apgy- 

~ vendinti 100 tnkstaneių šei- 
įmynu arba 500 tūkstančiu 

i atskirų žmonių.

Armija politiškai ištrem
tųjų

Rusijoje po priežiūra poli

Tarptaiitiska viešpatysčių 
konferencija.

Londonas.— Anglija dabar 
labai nenorėjo šaukti tarp- 
tautišką konferenciją. bet 
Rusijos užsinio ministeris, Iz- 
volskis, kuris dabar vaišėsi 
Anglijoj, įstengė pertskrmti, 
kad koaferencija būtinai da 
bar yra reikalinga kaip su
tvarkymui Balkano klausimo, 
teip ir kitų dalykų. Anglija 
.sutiko ant galo šaukti konfe
renciją. vienok priešinga ko
kiai nors Įiermainai kas link 
Berlyno/traktato (sutarties). 
KitaipZAaustrija ir Bulgari- 

jjua; t<»L

Bosnija, 
Bolgariįa 

] įstatų

Į
zidentas nuoširdžiai rengiasi 
i Afrika ant medžioklės. Iš 

I v
visos Amerikos ginklu fabri
kantai jau siunčia karabinus, 
kuriuos Rooseveltas kasdien 
mėgina. Dieve padėk jam 
daug tigrų iššaudyt, anot 
Dėbso, tai atsakančiausias 

j jam darbas ir Afrikos Pelkė- 
! se atsakančiausia jam vieta.

Delei šunies papiove žmo
gų.

Glastonburg,Conn.,19 Spa
lio.— Einant tūlam vyrui pro 
šalį Rubakso namo,šuva įkan
do jam koją. Nukentėjas vy
ras užėjo pas Rubaksą į vidų 
ir užprotestavo, kodėl tokį šu
nį laiko nepririštą. Žodis pas
kui žodžio Rubaks įsikarščia 

' vo ir paėmęs peilį smeigė 
praeiviui krūtinėn. Nepažįs
tamas ant vietos krito negy- 

i vas.

Straikieriai laimėjo.
Lynu, Mass., 15 d. Spalio.- 

Joseph Count Co. ir 46 kitos 
čeverykų dirbtuvės jau galu
tinai pasidavė darbininkams. 
Tiesa, nekurios firmos buvo 
labai tam priešingos, kad 

"darbininkų unijai reikia pa
siduoti, kuri išdrįso savo po
nams statyti reikalavimus, 
bet didesnei dalei daugiau 
rūpėjo pradėti biznį, negu sa
vo garbė. Iš viso streikavo 
tiktai 1,800 žmonių, be kurių 
vienok negalėjo ir kiti dirbti. 
l)elei tos priežasties turėjo 
sustoti dirbę apie 15,009 dar
bininkų, kas per ilgesnį lai
ką galėtu suparali'uoti visą 
Lvnno pramonę.

„ Juodoji renka” reikalau
ja nuo kunigo $1,000.
Chicago, III., I9 Spalio. — 

Kunigas A. C. Diion gavo 
du laišku su „juodosios rau
kos” parašu, kuri reikalauja, 
kad kunigaB padėtų ant baž
nyčios prieangio cigarų dežu 
tėj 1,000 dol., kiteip bažnyčia 
busianti išmesta į padanges. 
Kunigas pranešė apie tai po
licijai, kuri pristatė detekti- 
vus (šnipus) saugoti ar ne
ateis kas pasiimti reikalauja 
mų pinigų.

Streikas.
Boston, Mass., 21 Spalio.— 

j G. A. Woltham Co. čeverykų 

dirbtuvėj 200 darbininkų ap- 
i skelbė straiką. iš tos priežas

ties ir kiti negali dirbti; išvi
so G. A. Wolthain Co. užima 

■ 1,800 žmonių, tame skaitliu- 
je 400 moterų. Dirbtuvė užsi
darė ant neaprubežiuoto lai
ko.

Italų muštynė.
Boston, Mass. — Praėjusį 

nedieldienį ant Hanover gat
ves, po numeriu 422, tarp ita
lų ištiko didelė muštynė. A. 
Cassetta likos nušautas, jo 
brolis užrakintas į kalėjimą 
už žmogžudystę. B. Mirobilo 
nugabentas į ligenbntį su 
peršautu šonu, jo tėvas gavo 
dvi kulkas į galvą, o „burdin- 
gieris” į šoną.

Pastoris teisinasi.
N e vada, Mo., 18 d. Spalio. 

— W. H Force, proteetonų 
pastoris čia likos pasmerktas 
3 metams kalėjiman už daug
patystę. Kunigas, kuri teis
mas klausė, kodėl vedė teip 
daug pačių [jis turėjo 4 pa
čias], teisinosi, kad silpna jo 
atmintis neleido jam atsimin
ti, jog buvo jau vedęs.

Bomba.
New York, 18 Spalio. — 

Ant plėciaus tarp 56 ir 57 
gatvių, netoli nuo 8 avė., 
nežniomi žmonės metė bombą, 
kurios sprogimas tarp žmo
nių padarė didelį sumišimą. 
Aut to plėciaus buvo vienos 
kompanijos 250 įvairios rų- 
šies vežimų, kurios vežėjai 
streikuoja. Kompanija kalti
na streikuojančius savo dar
bininkus metime bomlios į 

kad Debsasstreiklaužius. Straikieriai gi 
!r sako, kad su bomba nieko ne- 
1; lai-1. . . .

turi tiendro.

Roosevellas rengiasi ant 
medžiokles.

]

landų ir padare į tą laiką apie 
1250 kilometrų.

Darbininkai streiką lai
mėjo.

San Juau, Porto Rico, 20 d. 
Spalio.— Užsibaigė čia ciga
rų dirbėju straikas darbinin
kams ant naudos. Tarptau-
tiška unija cigarų dirbėjui 
prisiuntė streikuojantiems 
$4,000, kas parėmė straiką. 
Visur reikia vienybės.

Tiltas išmestas Į padan
gę-

Peterb u rgas, 1S spa 1 io. — 
Iš Belgrado praneša, kad te
nai gelžkelio tiltas ant upės 
Bosnia likos išmestas dinami
tu į padangę.

IŠ AMERIKOS.

Pakol šachą neužmuš 
laisves Persijoj nebus.
Odesa, 19 d. Spalio. — Na-: 

ris buvusio Persijos parla
mento, Iflik-ul-Atebba, ku
ris dabar apsilankė į Odesą, 
apie Persijos padėjimą išsi
reiškė šiais žodžiais:

„ Persijos žmonės tolei ne
turės konstitucijos, kolei da
bartinis šachas nebus 'už
muštas ir žmones paims val
džią į savo raiškas.’’

Iš Odesos jis važiuos į Kon
stantinopolį, kur ketina už
dėti biurą Persijos revoliu- 
cijonierių.

Europiečiai pavojuje.
Tabrizas, Persija, 19 d.Spa

lio. — Padėjimas europiečių 
iTabrize labai pavojingas. Ru
sų generolas Liochovas su ka
zokais ant tiek įkyrėjo per

lams, kad pastariejie Įnirto 

ant visų svetimtaučių, yų.-ač 
ant turčių, kurie palaiko val
džios pusę. Keleli*>lika tur
tingų namų revoliucijonieriai 
jau apiplėšė, o kitiems grę- 
sia tiesiog skerdyuė.

I 
I

niekad nesutiki ka 
1! rcogovina. arba 

tsiliktų aut s-iiiį

Orlaivių lenktynes.
Berlynas, Vokietija. 18 

i Spalio.— Praėjusio j'savaitė j 
atsibuvo tarptautiškos orlai
vių lenktynės. Dovaną aptu
rėjo šveicariškas orlaivis.,Hel- 
vetia”. Jis išbuvo ore 70 va-

t

Socijalist ų denionst racija 
Pittsbn rg e.

Pittsburg, Pa.. 18 d. Spa
lio. — Dar pirmą sykį Pitts- 
burgo istorijoj atsibuvo teip 
didelė politiška demonstraci
ja, kada darbininkai fabrikų 
ir kasyklų susirinko pasitikti 
E- V. Debsą. socijalistų kan
didatą į prezidentus.

Atsibuvo Bijou Teatre 2 
susirinkimai, vienas 3 vai. 
po piet, kitas 8 vakare. Per 
abu susirinkimu Debsas kal
bėjo kiekvieną sykį į 6.000 
žmonių svetainėj, kuomet tū
kstančiai kitų pripildę aplin
kines gatves grūdosi ir veržė
si artyn, norėdami išgirsti to 
garsaus oratoriaus kalbą.

Pastaruoju laiku socijalis
tų propogandoj pasirodė ant 
tiek pasekmingi apsireiški
mai, ko ir patįs karščiausi so
cijalistai nesitikėjo. Kapita-i 
listų laikraščiai jau patįs pra
našauja senoms partijoms, t. 

, j y. republikonų ir demokratų, 

galą. Gyvenimas aiškiai rodo, 
' kad šitokia tvarka ilgai ne
įgali jau gyvuoti, ir todėl su 
kiekviena dienasocijalistų ei
lės vis auga ir plėtojas.

,,Times” rašo: „Rvtuose re- 
publikonų partija negali jau 
turėt pasisekimų. Demokratų 
eilėse tenai teipgi nėra jokios 
vilties. Bet tarp socijalistų 
tenai didelis entuzijazinas”.

New Yorko „Suu” patalpi
no žinią iš Columbiis. Ohio. 
kurioj nurodydamas kaip 
smarkiai socialistų partija 
pradėjo augti, tarp kitko ra
šo: ,,Visi apsireiškimai liudi
ja, kad socijalizinas nepapra
stai platinas. Stiklo dirbtu- 
ve j , Fastoria’ dirba 600 dar
bininkų ir pusė iš jų sako, 
kad balsuos už debsą”.

Žinoma, šįmet socijalistai 
gal dar nieko nelaimės, ir, 
kaip matyt iš viso ko, prezi
dentu bus išrinktas republi- 
konas, Taftas. 3 d. Lai*kričio 
bus rinkimai, todėl kiekvie
nas balsuojantis lietuvis savo 
balsą tebul atiduoda vienok 
už darbininkų partijos kan
didatą. už Debsą: kiekvienas 
tegul atsimena, 
yra pats darbininku i 
tik mus reikalai terūpi; Taf-j 
tas ir Bryanas yra kapitalis- į 
tais, mųsų gyvenimo jie visai 
nepažįsta ir ar męs sotus ar 

.alkani, jiems nerupi.

d.

Ne ant savo pataikė.
Wilkesbarre, Pa. — Tūlas 

į valkata nuėjęs ant Snyder’io 
j farmos ėmė prašyti valgyt, 
j Snyderienė, graži moteriškė 
((apie 300 svarų),davė prival- 
gyti kiek tik jam lindo. Val
kata matydamas, kad moteri
škė viena pati, pradėjo jai 
daryti įžeidžiančias propozici
jas. Tuomet Svyderienė pa- 
(griebė besarmatį į savo rau- 
Į kūtes ir teip jam pradėjo kai- 
I ii dirbti, kad šis vardan Kry- 
staus visa gerkle ėmė pasi
gailėjimo prašytis. Aut rik- 

jsmo suliėgo visi kaimynai ir 
'dasižiaoję kame dalykas, no
rėjo valkatą pakarti, bet Sny
derienė to nepavelyjo, nes, 
girdi, jis savo jau atsiėmė 
net ir su „magaryčiais”.

Anglekasių straikas.
Scranto, Pa. — 15 Spalio 

čia atsibuvo iš trijų distriktų 
anglekasių konvencija, ku
rioj išrinktas komitetas išdir
bo rezoliuciją reikalaujančią 
padidinimo mokesties ir su
trumpinimo darbo dienos.

$000,000 bausmes už ap
šmeižimą.

Omalia, Neb. — Šerifas 
Stewart įteikė au1 trau
kinio neprigu Įmingu jų parti
jos vadovui, p. Hearstui, 
skundą nuo Oklaliomos gu
bernatoriaus Haskell’io, kurį 
Hearstas apšmeižė tuom i, kad 
nurodė kiek jis priėmė nuo 
aliejaus trusto kišių. Guber
natorius reikalauja kaipo at- 
liginimo už apšmeižimą $600, 
000.

11 vai. naktį šerifas įėjęs į 
Hearsto vagoną, pradėjo ba
ladoti duris; Hearsto pati at
sakė, kad vyras išėjęs ant 
stoties telegramą duot.Policis
tas nepaklausė ir liepė atida
ryti duris. Ka<ia Hearstienė 
atsisakė, policistas išmušė jas 
pečiais, vienok apart pusnuo
gės moteriškės nieko nerado. 
Tuomet policistas įsilaužė į 
reikiaviete, kur atrado mie
guistą Hearstą ir persigandu
siam iteikė skundu.

*
i

T Fort Collins, < olo. — 
Spalio kasykloj ,. 1 nsieiide'' 
atsitiko baisi ekspliozi ja, nuo 
kurios žuvo Is darbininkų,

VVashington, D. C. — .Pre . apar to dar 23 visaip suleista.
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Raulinaitis.

lietuviškų darbininkų

Stebuklai
(Feljetonėlis.)

J
suskirstė juos į 

kiekviena tauta 
pasaulyje

— Ar žinai, Maike, aš visą 
sąvaitę galvojau apie tavo iš 
vadžiojimą, ir matai kaip su
blogau į tą trumpą laiką?

— Ar tai tu mislijai. tėve, 
kad nuo galvojimo pilvas 
užauga?

— Šiur, aš teip mislijau! 
Juk protingi žmonės visi pil
voti.

— Klysti, tėve. Dideli mis- 
linčiai ir filozofai visuomet 
sudžiovę. Žmogus, kuris dir
ba protu, kuris rūpinas—ne- 
kuomet negal nutukti.

— Na. Maike, dabar jau 
aiškiai pamačiau, kaip tu ma
ne prigaudinėji; o aš tikėda
mas visuomet pasilikdavau 
ant juoko...

— Kas tau darosi, tėve? Ar 
tau ištikro galvoj pradeda 
jau suktis malūnas?... Ar ne
stovėjai šiądien kur nors aut 
kampo prie didelio salinau? 
— Dar juokus tu čia iš manęs 
darysi?. .. Kad aš tau kirsiu, 
tai net šimtas velnių tave 
trauks!...

— Tėve, kas tau pasidarė? 
Ko tu teip piktas šiądien? 
Gal prisisapnavo koks baisus 
sapnas?... Kame gi aš tave 
prigaudinėju?

— Tu visuomet man me
luoji, visuomet prigaudinėji. 
—Sakei, kad lietuvių tauta 
gali pakilti per socijalizmą. 
aš tai papasakojau salinne ki
tiems vyrams, — jie vos tik 
nesu mušė mane užtai. Jie sa
ko, kad jeigu socijalizinas 
įvyktų, tai Lietuva visai tu
rėtų pražūti, nes visi socijali
stai yra priešais tautystės; jie 
ir dabar jau veda kovą su 
tautininkais.

— Gerai, tėve, gerai: t (įp
jaus tau išaiškinsiu...

■y .— Sad-ap! Nešok man į ke
lią, aš turiu pabaigt savo,tuo
met galėsi aiškinti.

— Gerai, gerai, tėve, l>aigk 
savo.

— Tai vis dėl tavęs. Maike, 
Į tokį karštį buvau papuolęs 
jau kelintą sykį. Dabar tu vėl 
nori man sumeluoti, kad gar- 
aus vyrai niekad negali būt 
nutukę. O aš žinau tikrai, 
kad garsiausia Amerikoj 
ras turi didžiausi pilvą.

— Kas jis per vienas?
— Ogi Ta f tas! Ar jis negar

sus? Šiądien visi laikraščiai 
apie jį rašo, visa Amerika 
apie jį tik ir kalba, o kaip 
žmonės sako, jis jau dvide
šimts metu savo kojų nėr ma
tęs už pilvo. Tai kur gi čia 
tavo teisybė? Paaiškink man 
dabar.

— Ar žinai, tėve, ką?— ne
vaikščiok jx> saliunus, skai
tyk daugiau laikraščius,mok 
sliškas knygas, protauk, svar
styk, tuomet ir pats suprasi, 
kad žmogaus protas telpa ne 
pilve, liet galvoj: ir todėl di
delis pilvas nereiškia. kad 
žmogus protingas, liet, kad 
didelis tinginys!

— Tai tu sakai, kad repub- 
1 ikonų kandidatas ant prezi
dento yra tinginys?

— Ne vien tik jis. bet visi 
storpilviai tinginiai. Jie nie 
ko neveikia nė rankomis, nė 
protu, tik ilgai miega, daug 
geria, gardžiai valgo ir todėl 
užsiaugina sau pilvus, kaip 
Ihičkas.

— Tai kodėl gi juos teip 
štai guodėja? Pažiūrėk į 
Skus laikrasčibs •

gali būt jokio skirtumo. O 
juodašimčiai pradėjo rėkti, 
kad socijalistai griauja tauty
ste. Ta paskala užklydo ir 
pas lietuvius. Tamsus mus 
tautiečiai nepažįsta soči jai i z- 
nio ir dažnai klvsta manyda- 
mi. kad tikrai socijalizinas ve
da mus į prapultį.

— Na, užteks šiam kartui. 
Dovanok, vaike, kad aš aut 
tavęs truputi supykau, pas 
mane mat mužikiškas paprati
mas — tuoj muštis. Kitą sy
ki kaip sueisime, tai papasa- 
si man daugiau: dabar aš tu
riu viską apsvarstyti, ką tu 
man kalbėjai.

vienam numeryje Rasi raitą, 
Bryaną. Rooseveltą ir kitus. 
Negana to, dar po kelis sy
kius ir paveikslus jų įdeda. 
— Argi tu mažas vaikas, tėve! 
Kodėl tu negali suprasti.kad 
tie laikraščiai priklauso stor
pilviams ir todėl juos giria. 
Jie užĮierka dažnai net ir mų
sų lietuviškus laikraščius.kad 
juos išgirtų. Bet tai neyra 
garite. tik apgarsinimas. Di
džiausi niekšai ir žmonijos iš 
naudotojai — tai dideli tur
čiai, milijonieriai: jie valdo 
pasaulį,jie žmones skriaudžia, 
jie dėl savo naudos kelia ka
res, dėl jų žūsta jauni vyrai, 
dėl jų liejasi motinų ašaros, 
palieka tūkstančiai nelaimin
gų našlių, o vienok jie yra vi
suomet išgirti ir garsus, liet 
tolei tik garsus, kolei gyvi ir 
patįs save garsina. Numirus 
gi tokiam žmogui, numiršta 
jo garbė, numiršta jo vardas 
—numiršta viskas.Kitaip vie
nok yra su mokslinčiais ir iš
radėjais. Kolumbus buvo pa
niekintas ir išjuoktas, kaipo 
beprotis, kada užmanė apva
žiuoti aplink žemės kamuolį 
ir iš kitos pusės pasiekti In
diją. arba ant kelio atrasti 
naują žemę. Kopernikas buvo 
prakeiktas, kada nurodė, jog 
žemė yra apskrita ir rukasi 
apie saulę. Bruno už tą patį 
tapo gyvas ant laužo sudegin
tas. Galilėjus tapo iki žeme 
supūdytas ir tūkstančiai kitu 
buvo storpilviais persekioti 
ir liūdnai baigė savo gyveni
mą — vieni žuvo liepsnose, 
kiti kalėjimuose, treti ant 
kartuvių, liet vardai jų nežu
vo—dabar jiems stato pamin
klus ir vainikuoja nevystan
čiais laurais: o darbai jų įvy
kdė pasaulyje dideles permai
nas.

— Tu, Maike, perdaug at
sitolinai nuo dalyko. — Juk 
męs kalbėjom, ar protingas 
žmogus gali būt pilvotas.

— Kodėl tu toks avinas, tė
ve? Žinomas dalykas, kad ga
li, tik didelis pilvas nereiškia 
protą, ir todėl aš tau primi
niau garsiausius mokslo vy
rus, kurių paveikslai liudyja, 
kad tai buvo suvargę žmonės, 
o savo išmintimi ir darbais už- 
sipelnyjo sau nemirštančią 
garbę.Ir niekad žmogus daug 
dirbantis kimu ar protu ne
gali būti riebus, kaip meitė
lis.

— Natai tuščia jų: gal būt, 
kad čia jau ir tavo teisybė: 
bet kaip tu sakei, kad socija- 
lizmui įvykus lietuviai susi
lygins su kitoms tautoms, tai 
aš netikiu: greičiau galėtu 
visai pražūti. Juk tai tikra 
teisybė, kad socijalistai dide
lė priešai tautystės.

— Tai yra tikras melas, tė
ve, bet neteisybė. Paimkim 
Maskoiiją. — Rusai spaudžia 
lenkus, lenkai lietuvius, lie
tuviai, jeigu gali, spaudžia 
žydus ir vieni su kitais veda 
nepabaigtą kovą. () pažiūrėk, 
tėve, kas per žmonės, kurie 
teip daro? Tai, teip vadinami, 
karšti tautininkai. Na, ar 
tai dorai?

— Tas nieko, vaike, neken
kia, kad lietuviai žydus spau
džia: tų biaurybių veislę vi
sai reikia išnaikinti. Ant tos 
intencijos ir aš Sveika Mariją 
sukalbėčiau.

— Tai tu būtum iuodašim- 
tis tėve. Juk tikrieji rusai ir 
sako: išnaikinti žydus, išnai
kinti lenkus, latvius, lietu
vius, o lai gyvuoja šventoji1 
Maskolija! Bet pažiūrėk, ką 

'ant to sako protingi rusai: 
Tolstojus, Čaikovskis. Gorkij 
ir kiti: socijalistai teipgi pei
kia tokį darbą ir sako, kad 
kitų tautų persekioti negali
ma, nes jeigu gamta žmones 
sutvėrė .ir 
tautas, lai 
turi lygias tiesas 
gyventi. Todėl tarp žvdo, len- yra leidžiamas už prakaituo 

_ kiek- ko, lietuvio, latvio ir ruso ne-, tus

tė-

Atleiskite man, garbus „Ke
leivio” skaitytojai, kad aš ju
mis užimsiu valandėle laiko. 
Aš noriu jums papasakoti 
apie stebuklus.o jus juk mėg
stat apie stebuklus klausyti 
ir tikit įjuos, todėl tikiuos, 
kad ir manęs pa klausysite. 
Nors paviršiui išrodo, kad 
šioj gadynėj stebuklų ir nė 
ra. liet reikia tik geriau
myti, o stebuklais ir dvide
šimtasis amžius gana turtin
gas... ir labai įdomus kar
tais! Teip paveikslan: kvai
lys tapo išmintingu vyru, pa
triotas— socijalistu, socijali- 
stas — patriotu, katalikas — 
bedieviu, bedievis — katali
ku ir teip viskas keičiasi,mai
šosi — yt košė! Pilnas pasau
lis stebuklų. Kartais net di
džiausi socijaliznio ir revoliu
cijos priešai pavirsta į karš
tus revoliucijonierius.o ypač, 
kada pritrūksta pinigų ir nė
ra už ką įsigerti, o iš revoliu
cijom arba socijalizmo, anot 
Janionio, galima biznį pada
ryti. O gal netikit?— še jums 
faktai: tūlas So. Bostono an- 
tisocial-revoliucijonierius, J. 
M.. karštas patriotas, S. L.A. 
kolonijos komisorius, buvu- 
sis ,,Tėvynės’’ sądarbininkas, 
XXII S. L A. seimo delega
tas. vienos d-tės pisorius ir 
načaluikas ir t. t. ir t. t., bū
damas karštu patriotu, turi 
užsipelnyjęs be galo ir be kra
što daug visokių rangų ir gar
bės.— šiomis dienomis staiga 
pavirto į karštą revoliuc-ijo- 
nierį! Jis nuvažiavo net apie 
12 mylių nuo Bostono į Nor- 
vvoodą ant revoliucijos aukų 
rinkti. Bombų, girdi, reikia, 
armotų reikia — meskit vy
rai po kvoterį, iškovosim tė
vynei laisvę. Ir būtų didelį 
darbą tas revoliucijonierius 
atlikęs jei; nebūtų surinkęs 
udtektinai aukų ant armotų 
ir bombų, tai nors iš alinių 
bonkų būtų pašaudęs... Na, 
ar tai ne stebuklas? Ir didelis
stebuklas, tik ant nelaimės 
nelabasis atnešė iš So. Bosto
no vieną ciciliką. Šis ir suga
dino biznį, Negana, kad gė
dą padarė tam karžygiui, bet 
ir pinigai į jo rankas pakliu
vo, o buvo jau surinkta 85 c. J 
kuriuos atidavė L. S. S. 60 k. 
sekretoriui. Visas to vyruko 
triūsas nuėjo ant šunes vuo- 
degos....

KELEIVIS

centus ir, kaipo organas, turi 
apie 6,000—7.000 skaitytojų, 
iš kurių gal 2-3 nuošimtį ra
sime „biznierių ’, o kiti—tai 
vis skurdžiai darbo žmoneliai, 
pūslėtoms rankoms uždirba 
ant savaitės atkritus $8—«9 
ir daugiau uieko.lr leidžiamas 
mus laikraštis, rodos, turėtų 
būti apgynėju ir niokytojuni 
tų vargšų, kurie jį užlaiko, 
turėtų būti žibintuvu, apšvie
čiančiu kelią į geresnę ateitę. 
turėtų skelbti gryną mokslą 
ir teisybe, bet aut nelaimės 
mus „Tėvynė’’ eina 'kas-žin 
kokiu keliu ir kokios laikosi 
taktikos ir vardan kokios idė
jos veda mumis ne pirmyn, 
bet atgal, ir atgal į praeitę.

Keletassąvaičių atgal,,Tė
vynei” prisisapnavo, kaddar- 
biuinkų kandidatas ant pre
zidento, dėlei stokos pinigų, 
po Ameriką su agitacija dau
giau nebevažibėsiąs; ir tuo
jau su džiaugsmu tą ,,link
smą" žinią pasiskubino mums 
pranešti. Bet tas pasirodė 
grynu išmislu. Uz kelių są- 
vaičių Debs’as (tas pats kan
didatas) atvažiavo net ir į Bo
stoną. kur jį sutiko tūkstan
čiai darbininkų.

Ant rytojaus net ir kapita
listų visi laikraščiai pašven
tė savo skiltys aprašymui Dėb
so apsilankymo ir publikos 
entuzijazmo, liet .,Tėvynėj” 
netilpo nė „šnipšt” apie Deli- 
są. Negana to; redaktorius 
nors žodžiu išjuokė tuos lai
kraščius, kurie sinųiatiškai 
išsireiškė apie Debs ą. Geisti
na būtų žinoti, kodėl ,.Tev.’’ 
redaktorius teip daro? Ar ne
skaito tik save jau prie kapi
talistų?

išrinkti reporterį. kuris viską 
surašytu ir i laikrašti paduo- 
paduotų. Tokiu budu kiek
vienas perskaitęs žinotų, ką 
męs veikiam: susirinkimai 
teipgi butų garsinami ir sek
retoriams nereikėtu pačtakor- 
čių kas mėnesį siuntinėti.

P. Pi 1 nekis.

Laiškas į redakcija.
Maloni Rėdystė!*

Malonėkite patalpinti
ma-

į

lie-
pas

Raulinaitis.

Trumpa autobiogra
fija.

Pagarsėjęs rusų raštinin
kas. Maksimas Gorkis, ant 
prašymo tūlo išleistojans jo
jo raštų. parašė šitokią 
autobiografiją:

,.1870 metuose buvau kur
piaus mokiniu; 1879 met. bu
vau mokiniu tėplioriaus:lb80 
metuose dirbau virtuvėj ant 
k rasos garlaivio: 1884 metuo
se buvau uždegėju gatvinių 
lempų; 1885 kepiau duoną: 
1886 m. buvau keliaujančio 
choro giedorium: 1887 m. no
rėjau nusižudyti; 1890 m. bu
vau nuorašininkų pas advo

katą; 1892 m. išleidžia'u savo 
pirmutinę apysakaitę.”f

Red. prierašas. Tuos 85 
c. man pridavė J. Neviackas. 
Rinkėjas sakęs, jog aukas ren
kąs ant revoliucijos, todėl be- 
abejonės, vardan tos idėjos 
žmonės ir aukavo, bet kadan
gi dabar revoliucija užgesus 
ir aukų ant jos tuom tarpu 
niekas nerenka, tai pinigus 
skiriu į literatūros fondą; bus 
nusiųsti sykiu su 60 k. mėne
sinėmis mokestimis.

Michelsonas.

,,Tėvyne" prieš darbinin
kus.

S. L.A. organas, .,Tėvynė”,

DRAUGYSČIŲ ATIDAI! 
Nepraleiskime žiemos be 

naudos.
Mieli draugai irdraugės vi-; 

su draugysčių! Štai ateina jau 
žiema, laikas pradėti mums 
jau darbuoties. Neleiskim nė 
vieno vakaro bė naudos,-reng- 
kime prakalbas, pasikalbėji
mus, prelekcijas, diskusijas, 
o vaisiai bus gausus. Ypatin
gai, kur yra daugiau lietuvių 
ir turi savo svetainę Viena iš 
tokių kolonijų yra So. Bosto
nas. Kelios draugystės turi 
pasisamdė svetainę,kuri dau
giau stovi uždaryta, negu ati
daryta. Ir kokia iš to nauda? 
Gana jau to, gana miegoti. 
Yra išrinktas bendras komi
tetas prižiūrėjimui tos svetai
nės; draugystės gali tam ko- 

: mitetui pavesti rengimą pra
kalbų, skaitymų ir t. t.

D-ras F. Matulaitis pats 
i apsiėmė vieną nedėldienį ant 
mėnesio skaityti referatą, 
bet lieka dar 3 nedėldieniaiai 
mėnesyje, reikėtų ir juos 
išnaudoti, o su laiku galėtu
mėm visi gerai prasilavinti.

Mųsų geriausis dabar laik
raštis So. Boston’e — ,,Kelei
vis”. Kiekvienas draugystės 
sąnarys galėtų jį užsirašyti ir 
jame galėtumėm talpinti su
sirinkimų nutarimus: ant 
kiekvieno susirinkimo galim a

I 
i I
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74; nors ne smarkiai bujoja, 
liet šiuo.n sykiu laikosi pusė
tinai.

24 Rugpiučio vietinė L.S.S. 
kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėtoją uzsikvietė Valpa- 
raišo studentą, D. Kasparką, 
kuris tuo laiku čia buvo aut 
vakacijes. Kalbėjo jisai dvie
juose atvejuose. Pertraukose 
dr-gas F Žukas padainavo 
solo Varšuvietę. Kalba D. 
Kasparkos susirinkusiems la
bai patiko, ką liudyjo garsus 
delnu plojimas.

K. Počesa.
jus gerbiamąjį laikrašti 
no pranešimą.

Aš pranešu Amerikos 
tuvių visuomenei. kad
mane buvo apsigyvenęs, iš 
dalies jau žinomas, po vardu 
Vitoldas Svirskis (tikra jo pa
vardė. ant kiek mums žinoma 
—yra Gecevičia. Red.) Jis 
prisidengęs socijalisto vardu, 
keli mėnesiai atgal važinėjo
si su A. Antonovu po Pensil
vaniją su prakalbomis,paskui 
jiedu paleido paskalą, kad 
keliausią ,,apliuk visą svietą”. 
Bet tas, matyt, nepavyko ir, 
kaip patįs sakė, jiėsti turėjo 
ateiti iš Pittsburgo, Pa. net į 
Taunton, Mass. A. Antono
vas apsigyveno pas savo švo- 
gerį. o V. Svirskis pradėjo 
manęs prašyti, idant jį priim
čiau nors į pastogę, nes netu
rįs nė kur gyventi, nė ko val
gyti. Aš. atjauzdamas jo kri
tišką padėjimą, priėmiau jį 
vardan meilės artimo, kaip 
tėvas tikrą savo vaiką: ne
užilgo pampinau ir darbą, 
vienok darbas jam pasirodė 
persunkus ir jis jį tuoj pame
tė. Išbuvo pas mane apie 3 
mėnesius ir netik kad uždy- 
ka valgė ir gėrė, bet ant ga
lo dar apvogė mane.

25 Rugsėjo išėmė iš skry
nios 95 dolerius pinigais. 8 
auksinius žiedus, du auksi
niu kryželiu su retežėliais ir 
auksuotą laikrodėlį, aut ku
rio iš vidaus išgraviruotas ma
no vardas: . ,G e o r g e L e p o- 
n i s 1 9 0 2 m.” Pasiėmęs au
kščiau minėtus daiktus, Svir
skis prasišalino ir, kaip gir
dėtis, jau išvažiavo į Lietuvą. 
Man padarė ant 250 dol. nuo
stolių. Todėl, jeigu kas jį kur 
nors pažintų, malonėkit jį 
paduoti į policijos rankas, už 
ką aš paskiriu 25 dol. Jis yra 
19 metų amžiaus, 5 pėdos ir 
8 coliai aukščio, šviesių plau
kų ir labai liesas:kalba 7 kal
bas.

Patarčiau socijalistams,kad 
daugiau neduotų kredito ir 
savo vardo tokiems, kurie iš 
Lietuvos neturi jokio paliu
dijimo, kad tikrai yra socija- 
listais, o ne vagiliais. L. S. S. 
kuopos teipgi turi į tai at
kreipti atydą, idant tokie 
Svirskiai jų tartie negalėtų 
turėti vietos ir neterštų jų 
vardo.

Svirskis paeina iš Kauno 
gub., Telšių pavieto.

Labai bučiau dėkingas.kad 
kiti laikraščiai malonėtų šitą 
žinią perspauzdinti.

Jurgis Lpeonis, 
31 Monroe st., 

Taunton. Mass.

So. Boston, Mass.
So. Bostoue lietuvių skait

lius siekia.gal netoli 4,000, o 
gal ir daugiau, tikrai niekas 
nežino, nes daug yra tokių, 
kad nežinia, jog jie ir ant 
svieto gyvena.

Užsiima lietuviai daugiau
siai kriaučyste: lietuviškų 
rubsiuvių dirbtuvių yra apie 
15 ir viso.- beveik ima darbą 
nuo Taibut < o. Sąlygos labili 
blogos. Nekuriu dirbtuvių sa
vininkai su savo tautiečiais 
darbininkais apseina laivai 
negražiai. Žinoma, protingi 
žmonės apsieina žmoniškai, 
bet yra keletas tokių tamsuo
lių, kurie [>aprastai save sta
to aukščiau kitų ir darbinin
kams gatavi ant sprando jo
dinėti.

K ria ličius.

Korespondencijos

visi pasišiaušę, veidai sudras
kyti, net biauru. Negana to. 
Daugelis pateko į teismą, kur 
užsimokėjo po $25.50 baus
mės. Ar nelaikąs būtų jau 
užmiršti tuos papročius, ku
rie tik žemina mus vardą ir 
stabdo progresą? Ar uebūtų 
galima prie krikštynų ir var
duvių apsieiti be bačkų alaus 
ir degtinės? Pagalvokit, bro
liai, visi, kokią mums naudą 
atneša tas bia urus paprati
mas? Trenki m jį į šalį! tegul 
nuo šios dienos jis neturi dau
giau vietos mus tar|>e. Tuos 
pinigus suvartokmi ant laik
raščiu ir knvgu.

Lietuvaitis.

Pittsburg, Pa.
Oras urnai pradėjo eiti vė- 

syu. Darbai pradeda jau tru
putį geriau eiti; kurie nedir
bo jau uuo 10 mėnesių, dabar 
jau didžiuma gavo darbą, vie
nok daug, daug dar vaikščio
ja žmonių be užsiėmimo, to
dėl iš kitur tegul niekas čio
nai nevažiuoja .

Pastaruoju laiku apsilankė 
pas mumis drg. Antonovas. 
30 Rugsėjo 55 kuopa L. S.S. 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
drg. Antonovas. Žmonių bu
vo nedaug, bet užsilaikė gra
žiai, išskiriant laisvos drau
gystės sekretorių ir kasierių, 
kurie visą laika rūkė pypkes.

Pittsburge yra tūlas K. M. 
jis paeina iš Suvalkų gub., 
kur paliko savo žmoną, o čia 
dabar jieško sau merginos 
apsivedimui. Taigi jus mergi
nos apsisaugokit, neklausy
kit melagio saldliežiuvystės. 
Skaitykit daugiau pamoki
nančius laikraščius, tuomot 
uesunku bus pažinti melagį 
ir žmogų teisingą; apsišvietu
si mergina vis neteip greit 
galvą į kilpas įkiš.

Vaikinas.

J. J Paukštis Brook- 
G. J. Jiešmontas 
Komitete palikti 

Valentą na vičia 
Paltanavičia se-

Lietuvių agentų Susi važia* 
vintas.

Lietuvių šifkorčių agentų 
susivažiavimas atsibuvo 27 ir 
28 Lapkričio New Yorke. 
Mieris susivažiavimo buvo 
tas, kad pagerinti kelionę lie
tuviam kelia u ninkam į Lietu
vą ir iš Lietuvos i Ameriką. 
Kad lietuviai keliauninkai 
nebūtų skriaudžiami per viso
kius lupikus New Yorke ir 
kad jų reikalai keliaujant bu 
tų užganėdinti. Šie agentai 
priguli prie Susi vieny jimo 
Lietuviškų agentų: M. Valen- 
tanavičia Serą u ton. Pa., J. 
Skritulskis New Britam, 
Conn., M. Paltanavičia \Vor- 
cester, Mass., A. Kamanauc- 
kas I^twrence, Mass., G. Bar- 
tašius So. Boston, Mass., N. 
Gendrolis So. Boston, Mass. 
P. V. Obiecunas Pittsburg, 
Pa., A. Olšewskis Chicago. 
III., T. Paukštis Pittston, Pa., 
R. Stauislavičia Amsterdam, 
N. Y.,

: lyn, N. Y., 
Pittsto, Pa. 
tie patįs: 
pirmsėdžiu,
kretorium, Skritulskis kasie- 
rium. Šitie susivieniję agen
tai turi surėdę savo pasažie- 
riam priimimą New Yorke, 
nakvynę, nuvedimą pas kon- 
sulį, pasitikimą ant stočių ir 
nuvedimą ant laivo. Taigi lie
tuviai agentai vieną ir dide- 
lei svarbų darbą jau nuvei
kė, dabar tik reikia ištobulin-
ti. Nutarta surinkti kitus a- 
gentus ir išimti čarterį, teip
gi pasirūpinti, kad musų re
prezentantas New Yorke tu
rėtų tiesą lankytis kaslegar- 
nej ir duoti pagelbą užlaiky- 
tiem emigrantam. Buvo nu
tarta, kad kreiptis prie Susi- 
vienyjimo Lietuvių Ameriko 
je ir kariu darbotis su Susi- 
vienyjimo L. A. emigrantų 
komitetu, kuris teipgi rupi-

*nasi apie emigracijos reika
lus. Lietuviški agentai, ku
rie dar nepriguli prie suvie
nytų agentų ir nieko nežino 
apie šitą susi vien y j imą, tegul 
kreiaipsi prie sekretoriaus M. 
Paltanavičiaus. 15 Millbury
st. Worcester, Mass., tad ap- 

Į turės visą informaciją ir kož
nas galės prigulėti. Laikas lie
tuviam griebtis prie geresnio

kuriose mųsų susitvarkymo tų reikalų, ku-

Ansonia, Conn.
Labai smagu yra matyti laik
raštyje žinutes iš įvairių vie
tų apie lietuvių gyvenimą,tik 
iš mųsų miestelio iki šiam 
laikui niekur nesimatė jokios 
žinios, tartum čia nebūtų nė I 
vieno lietuvio.

Šis miestas nevisai ir ma- I 
žas; fabrikų yra 11 didelių ir 
2 mažesnės, 1_____ - w C i
tautiečiai uždirba sau pragy-iriuos lengvai jau galime, 
venimą, gaudami nuo pusan- • M. Paltanavičia.
tro iki dviejų dolerių ant die
nos. Darbai eina neblogiau-; ' ; ......
šiai, — dirba po 5, o kai kur Mųsų daktarai, 
ir po 6 dienas į sąvaitę. Kiek, Daktatas N. labai nemėg- 
pirmiau, priimdavo ir naujus davo, kad jį naktį būdytų, 
darbidinkus, bet dabar palio- Vieną vakarą, vos ti dakta- 
vė. Žmonės pranaušauja, kad rui užmigus, pradėjo kas be 
ir čia prasidės liedarbė. paliovos skambyti.

Tarp lietuvių didelis tam-į —Kas ten?—klausia supy- 
sumas. 4 d. Spalio pas vieną kęs daktaras, 
mus tautietį atsibuvo krikšty- i 

čia nos; be alaus ir degtinės, ži-i

Livingston, III.
Dažnai reikia trankytis iš 

vienos vietos į kitą, nes mus 
prie to priverčia šiądieninės 
sąlygos, o ypatingai šiuose 
k'rizio metuose, kada darbai 
visur sumažėjo. Teip ir
minkštų anglių kasyklos at- noma neapsiėjo. Kaip papra 
jaučia tą patį: dirbą vos 
dienas sąvaitėj: <’ 
pradėjo biskį labiau krutėti, jo girtuokliavimas: o pasek- 
bet lietuviai tegul čia neva- mes tojau žinomos — piktžo- 
žiuoja, nes dar basam ku gau- džiavimai ir peštynės, 
ti. \

Šitas miestelis ja 
ventas lietuviais jau r 
tūrių met i Susitvėrė i 
kuopos: S. A. 19&

- 3 štai pas mus esti, susirinko 
dabar jau daugybė žmonių ir prasidė-

Apie 
•antrą valandą naktį kilo bai- 

užgy- sus triukšmas, prasidėjo plau- 
> ke- kų mainymas. Ant rytojaus 

dvi krikštynų svečiai išrodė,kaip 
,,S.S. apiplėštas stogas po audrai;

— Greičiau, greičiau, pons 
daktare! Mano sūnūs šį vaka
re praryjo pelę!

— Na tai liepk jam 
praryt katiną, o man 
te užmigti! — atsakė 
ras.

dabar 
duoki- 
dakta-

—Žmogeli pasikelk! Tuat- 
sisėdai ant ką-tik nutepto 
suolo.

— Tai dar keltis? V ištiek 
jau pervėlu!



DIEVO ŽMOGUS.
(Pagal J M r*, paraše J. (« 21S.)

Atstu nuo labai gražių mūrų, kurių 
Įaugai buvo išpuošti visokiais braugumy- 
nais, o viduryje jų buvo sukrauti milijoni
niai turtai visokios rūšies prekių, kiek į 
pakaluęnuo milžino nuiro, kuris tame lai
ke buvo prikrautas valgomais produktais, 
ėjo siauras takelis prie aukštos tvoros, ku
rios galo nė iš vienos, nė iš kitos puses ne
galima buvo užmatyti. Iš už tvoros matėsi 
milžinai-kaminai, kurių viršūnės šiame 
ūkanotame ryte rodos parėmę laikė debe 
sius, kad šie nenupultų.

Nuo pat vaiko dienos, kaip tik pradė
jo būti sugadus fabrike pasisiuntiuėjimui, 
bėginėjo jaunas, vikrus, gerų norų ir la
bai paklusnus Simas. Jis buvo gerai žino
mas visiems fabrikos užveizdoms ir senes
niems darbininkams, nes jau pulkas metų, 
kaip jis čia sukinasi ir dabar jau buvo bar
zdotas, suaugęs ir net sulužes vyras.

II '
Apie pavarymą jo iš fabriko, Simas su

žinojo da pirm pareisiant darbininkams iš 
darbo....

Užveizdą* Pavyduolis, apie 4 valandą 
dieną, atėjo Į grįčią, kurioje miegojo Simas 
ir daugelis kitų fabrikos darbinkų ir pra
dėjo kanšėti snaudžianti pusiau atviromis 
akimis Simą...

Buvo jau visai tamsu, todėl Simas 
uegreitai suprato, kur jis yra ir kodėl, ne 
žinia, kas ten jįjį purto ištraukia už ko
jos.

Simas neatmerkęs nė akių kažin-ką 
niurnėjo, prispaudė koją, už kurios ji tąsė 
Pavyduolis, ir apsivertė ant kito šono. Jam 
buvo tingu žiūrėti Į dideli tamsų stulpą. 
Į kurį pavirto nuo spingstančios žiburėlio 
šviesos Pavyduolio šešėlis ir karojo uždri
bęs tiesiog ant jo akių.

— Simai, ei Simai!....—kurtus.meg- 
čiojantis ir vientomškas Pa v^duoliom bal
sas galutinai išbudino Simą. Jis staiga pa
šoko, paskui pašlijo atgal ant aplužusios 
lovos ir pasišiaušės, išgąstingai žiurėjo į 
užveizdą. lyg laukdamas nuo jojo labai, la
bai skaudaus smūgio.

Paprastai visi fabrikos darbininkai 
užveizdos Pavyduolio labai bijojo ir dide
lei neapkentė. Bet jam užsitarnaut paguo- 
donę darbinkų tarpe nebuvo galima... Jis 
viena vale, nuo pat anksti ryte, iki vėlai va
kare. trainiojosi darbininkų tarpe, pasiro
dydamas tai veik’ vienur, tai veik’ vėl 
kitur, ateidavo jis visai netikėtai, išlysda
vo tiesiog lyg iš po žemės ir tai visad pasi
rodydavo tokiose vietose, kur užspėdavo 
kame uors prasikaltusį darbininką. Pavy
duolis būdavo ka4 kartą susitiks tai su pa
sivėlavusiu į darbą, tai vėl visai netikėtai 
atsidurs užpakalyj užsnudusio, tai vėl už- 
spės kitą beskaitant kur-nors laikraštį ar 
knygą, arba visai nematomai įsiskverbs į 
darbininkų būtį, apkalbančių kokius-nors 
fabrikoje apeinančius juos reikalus; o pa
sekmė tokių netikėtii Pavyduolio pasirody
mų darbininkų tarpe, susitikimai su pasi
vėlinusiais į darbą ir kitokie susidūrimai. 
būdavo: pašaukimai prasikaltusių arba nu- 
žiuromų darbininkų’fabrikos kontoron,kur 
stebėtinu šaltumu ir nesuarzinančia pauto- 
mina fabrikos administracija užrašinėdavo! 
jų atskaitos knygutėje jiems baudas, tai 
už pasivėlinimą darban, tai už snaudimą, 
skaitymą darbe, pasikalbėjimus ir t. t. ir t. 
t., arba tiesiog be jokio ten didelio kaman
tinėjimo būdavo praneša tiems darbinin
kams, kurie drąsiausiai kalbėdavo apie ko
kias nors fabrikos betvarkes arba gindavo 
darbininkų tiesas, kad tau darbo nuo tada 
ir tada nėra....

Toksai Pavyduolio veikiumąs turėjo 
ypatingą žymę ant jo kurtaus, vientoniško 
ir migčiojaučio balso, o ant jo lyties, kuri, 
ueveizdint ant jo tvirto sudėjimo, būdavo 
svyruojanti ir nedaili, ir podraug ant jo 
keturkampio, sotaus ir šlakuoto veido, ant 
kurio visados buvo išgąstingą žyme: jog 
štai tame pat akies mirksnyj kirs kam nore 
į žandą arba uždrož sprandiuį....

— Ką pasilpai!? — veikiančiai užklau
sė Pavyduolis Simo ir pasirėmė ant užpaka- 
liniojo lovos galo.

Simas išgąstingai įsmeigė akys į užvei
zdą ir tylėjo.

— Ko gi tyli!? Aš pas tave atėjau ne į 
svečius, bet su reikalu!....

— Su reikalu atėjei, tad reikalą ir kal
bėk, bet prisilaižyti lape nereikia! O gal 
jau įsirašei į mielaširdystės seseris'!.. Klau
sinėja — ar pasilpai!? O tu... Ir su kokiu 
reikalu... Atėjai išvyt, tai ir vyk; o kaip 
tu vysi, tai pamokinti tavęs man nereikia, 
juk jau ne vieną šimtą žmonių su tavim iš 
čia išpiudė!

Užveizdas Pavyduolis lyg suiręs, lyg 
sugėdintas drąsiais sergančio žodžiais, atsi- Į

traukė nuo lovos ir atsargiai stovėjo....
— Ir ko dabar stovi, lyg šuo perkali- 

dęsmusę?!... Tverkis, kask?... Ha, ha, 
ha, ha, kask jei gardu, tau nenaujiena. .. 
Simas juokėsi, juokėsi jis lengvai, garsiai 
ir jautriugai; teip juokiasi paprastai tik 
laimingi, tvirti žmonės

— Viena koja jau 6tovi grabe, o vis da 
ueprikandi liežiuvio. Neužsikask per skau
džiai vargšo šmote, laikas auksinių gady
nių tavo prabėgo; štai, jau dabar nepasi
velki, veikiai negalėsi nė per slenksti per
žengt, — vienbalsiai, truputį suturėdamas 
savo pyki ir baukštindamosi užpuolimo Si
mo, kalbėjo Pavyduolis. — Juokis, juokis 
tu purviau, tik žiūrėk neapsirik ir veizdėk, 
kad bent nepriseitų tau da kojas išbučiuo
ti; pakolei tu da nusprogsi, gal priseis ne
mažai pabadėti.

Bet kartu su tokiu tvirtu juoku buvo 
matoma aut Simo ir nusilpimas, jis pritroš- 
ko. J uokas su syk nutruko. Bet tuojaus jis 
ir vėl susisigriebe, atsisėdo lovoje ir nors 
negarsia, liet labai sujudusia savo kalba 
perkirto užveizdą Pavyduolį:

— O pašportą ir likusiąją algą ar at- 
nėšiai?!. . . Jei atnešiai, tai duok šen ir 
savo keleis! .*..- Ištaręs tuos žodžius, Simas 
vėl paršlijo aut lovos ir nusikreipė visai į 
kitą pusę, kad nematytų Pavyduolio.

— Teip, labai gerai, gana tau; užtek
tinai tu visko pripleįiėjai ant manęs ir fa 
brikos savininkų, nemažai kurstei visus 
darbininkus prieš mus; dabar tavo dienų 
galas priėjo, užsičiaups tavo lupos... Štai 
tavo likučiai, atsimk — ir eik, kad dau
giau męs tavęs nepamatytumėm!. . .

— Padėk.— sunkiu sujudusiu balsu 
atsakė Simas.

— Štai dar yr likę tavo be dešimtuko 
11 rublių. Už šiandien paskaitė pusę. Tris 
rublius pridėjo ponas nuo savęs, sakė, te
gul pasigydo. Nesi tu to vertas, bet prie
šais pono malonę negaliu aš priešintis.. ..

:— K-ą-a?!— nesavo balsu suriko Si
mas, pašoko, užsimojo abiem rankom, liet 
daugiau ištart nieko negalėjo. Užveiždos 
žodžiai teip smarkiai jį suerzino, kad lyg 
būtų Pavyduolis kalbėjęs ne žodžiu, bet 
įkimšo jam gomuriu ką nors draskančio, 
spraginančio. Be žado sukrito ant lovos ir 
skaudžiai žiurėjo į Pavyduolį, akys jo liep
snojo, kvėpavimas kas-kart ėjo sunkyn, o 
pūslėtos bųi karštos nuo sujudimo jo ran
kos taisė ir glostė susiraukšlėjusį ir susi
šiaušusi pilką vilnonį užklodalą.

— Tegul pasigydo, sakai!— po valan
dėlė kurčiai prabylo vėl Simas ir rodos iš- 
krankždamas iš gerklės paspringimą, pra
tęsiančiai atkartojo: pasi-gy-dy-mui!... 
Ha. ha, ha!... Ak. niekšai, niekšai!... 
Liuosai, pilna krutinę ir tvirtu balsu rik
telėjo vėl Simas ir išrodė, kad jis nebuvo 
visai ligotas, nusilpęs ir išsekęs, bet tikrai 
sveikas, tvirtas žmogus ir seniai dainuoja
moji jo daina toli da toli ne iki galui išdai
nuota.

Pavyduolis, lyg paristas ritinis, atšoko 
uuo Simo lovos ir nors ant sutukusio ir mar
go nuo šlakų jo veido aiškiai matėsi pa
juoka, dėl tokio akyvo Simo pasipriešini
mo, bet pasilikti ilgiau pas Simą, toje dide
lėje, tuščioje ir šaltoje grįčioje buvo bau
gu: juo baugiau buvo erzintis su ištiesų li
gos suvargintu ir negalingu Simu, kuris 
pykyje galėjo dasileisti sau visko.

— Jeigu nenustipsi iš piktumo, tai štai, 
pasimk savo mantą,— apreiškiančiai ir gar
siai ištarė Pavyduolis, bet įtraukęs spran
dą, lyg laukdamas kirčio ir pametęs ant sa
le stovinčios lovos Simo pašportą, pinigus 
ir kitus prigulinčius iš fabrikos jam daig- 
tus, greitais žingsniais skubinosi prie du
rų/

— Niekšai, niekšai!—atkarojo Simas 
kas kart vis lėtesniu ir sunkesniu balsu. 
Jo spėkos matomai vėl keitėsi ir silpnėjo, 
jam truko oro, ir po trumpo pertrūkio jis 
užsikosėjo paprastu,springstančiu kosuliu.

III
Trumpai prieš patpareisiaut iš darbo 

darbininkams, grįčios prižiūrėtojas Myko
las pradėjo uždarinėti mažus langus, kurie 
išėjus darbininkams darban buvo atviri 
per visą dieną pravėdiuimui kambario, ir 
užžiebė kybančias pasieniais mažas lempe
les.

Saitu ir sunkiu oru pripildyta grįčios 
tamsa, uždegus lempukes. nuo traukiančio 
oro pasiskleidė j>o grįčią, bet visai ji neiš
nyko, ir pati šviesa išrodė į gęstančio kur 
toli žiburėlio šviesą.

Simas nemiegojo. Jis gulėjo ant savo’ 
lovelės apie nieką nemanydamas, bet 
didžia atyda sekė Mykolą ir saugiai prisi
žiūrėjo tiesioginiam jo darbui. Jis girdėjo, 
kaip uždarant jam langus bildėjo visa grį- 
čia, o smarkiau pritraukiant juos prie ap
ledėjusių langinyčių braškėjo skaudžiu bal
su: girdėjo, kaip subraškėjo degtukai, brau- 

(Toliaus bus.)

IS LIETUVOS.

i

Vilnius. Dar apie traukinio y 
apiplėšima Bezdanuose. Šio
mis dienomis Antakalnyje 
plėšikų bejieškant buvo iškra
tyti visi vasarnamiai.

Visi gandai apie suimtuo
sius plėšikus yra neteiaingi. 
Teisybė, Rugsėjo 14, 15d. 
Bezdauių apliukyje ir trau
kiniuose buvo virš 20 žmonių 
suimtų, bet jau dauguma jų
jų paliuosuota.

Bombos, kurios rastos sto
tyje, visos įvyniotos Varšavos 
pabrikos popieryje. Vis dar 
nežinoma tikrai, kiek pagrie
bė pinigų, žinoma tik.jog 
nusiuešė keturius auksinių 
pinigų maišus, ir 24 išlošia- 
m uosius tikietus. nešančius 
6.000 rublių.

Prie žinios apie iškasi
mus palei Gedeuiino kal

ną.
„Vilensk. Viestn.’’ aiškina, 

jog pradėjus nuo Rugsėjo 
1 dienos, Vilniaus viešo mu- 
zejaus prižiurėtotojas kasdien 
užrašo visus rastusius daik
tus ir padeda juos inžinierių 
valdybos kanceliarijoj. Kasi
niui pasibaigus, bus apgar
sinta apie visus tuos radinius, 
bet ar jųjų daug žūsta, sun
ku numanyti, ypač jog daug 
žmonių lanko kasamąją vietą. 
Šiaip darbininkai smarkiai 
prižiūrimi, kad nei ko nepa- 
glemžtų.

Katalikų dvasiški jos tar
pe.

Šiomss dienomis katalikų 
kapitula paėmė atgal į savo 
valdymą visus savo turtus, 
kurie buvo atiduoti vietinios 
administracijos laikiuiai glo
bai. Dokumentai, paliečian- 
tieji tą dalyką, buvo guber
nijos valdybos įteikti kuni
gui Savickiui.

Nebegaliu tylėti.
Šv. Tėvas savo prakalboj į 

Lietuvius, atvykusius Ryman 
iškilmingiausiai jį pasveikin
ti „vardan visos lietuvių tau
tos’’ (kaip dar pirm kelionės 
buvo „iškilmingai” rašyta), 
tarp kitko pasakė tuos netikė
tai skausmingus, Lietuvių 
tautos kruvinai iškovotą au
toritetą užgaunančius žodžius: 
„...Laikykitės šv. katalikų 
tiesų ir mokėkite atskirti jas 
nuo tautybės klasinių?' („Vil
tis’’ No 101.)

Nežinau, gal kas iš tarpo 
Lietuvių ir atjautė tikrą tų 
žodžių prasmę, iškilmingai 
paslėptą autoritete.... 
Nežinau, gal ir daug Lietu
vių, apsvarstę tuos žodžius, 
nusiminė ir... nutilo... Čia, 
brolau jau negalima „kriti- 
kuokuoti”. .. čia reikia tvlė 
ti ir savo odą „nuo rykščių 
daboti”...

Bet aš nebegaliu tylėti!
Tad klausiu: ką reiškia tie 

Šv. Tėvo žodžiai?
Nejaugi „šv. katalikų tie

sos” vien tik ore—padangėse 
skrajoja ir „tautiškuoseklau
simuose” suvis nebegyvena— 
nea psireiškia—kai į »< > pa v yz- 
dis? Nejaugi „šv. katatalikų 
tiesoms” gali kenkti ..tautiš
kieji klausimai”?...

Anaiptol! —atsakau.
„šv. katalikų tiesos” reali

zuojasi tautiškame gyvenime! 
To mus mokikiua katalikys
tės historija. .. Lenkai, Pran
cūzai, Hišpanai vien tik kai
po galingos tautos per ilgus 
šimtmečius buvo katalikys
tės apgynėjais! Ypač Lenkija 
įgyjo— kaipo tauta (pa
braukiu tą žodį)—garsų „ap
gynėjo” vardą... Bog i Oj- 
czyzna”— šitai Lenkijos net 
ir dabar viešpataujanti devi
zą, kūnai šv. Tėvai neprieš
taravo ir neprieštarauja!. ..

Man matos, kad Sv. Tėvas 
įsakydamas Lietuviams-kata
nkams „mokėti atskirti šv. 
katalikų tiesas nuo tautybės k

klausimų”, e x o f f i c i o iš
reiškė Vatikano politikos bal
są, kursai Lietuvių—kaipo 
ta u tos— ne pri pažįsta? A rgu- 
mentum-. skaičiau daug šv.Tė
vo prakalbų į f ra ucuzus, Len
kus, Vokiečius ir t. t. ir vie
šai liudiju,kad nei vienai tau
tai uepasakė Šv. Tėvas taip 
karčių žodžių, kaip Lietu
viams. .. Priešingai, ir Len
kams ir kt. išreiškė savo „be- 
nedicamus’’— be jokio tauty
bės klausymų apdraudimo! 
Ir vieniems, ir kitiems liepė 
būti gerais tautiečiais katali
kais!...

'l ik Lietuviams-katalikams 
šv. Tėvas ,,e x o f f i c i o” 
isakė būti katalikais „kasmo- 
politiškoje prasmėje”. Ko
dėl? Teatsiliepia į»<>nai ,,Vil- 
tie’’s Redaktoriai... Aš tuo 
kart uztylesiu. . .

Kokia-gi tų šv. Tėvo žodžių 
reališkame tautų gyvenime 
kensekvencija? Sitai svarbus 
klausimas. Lenkai-katalikai 
(nekalbėsiu jau kitus Lietu
vos priešus) gali sau dergti 
Lietuvius už jų tautiškumą 
(separacija—aha!), nes (klau
sykit!) šv. Tėvas „e x o f f i- 
c i o” liepė visiems Lietu
viams katalikams „atskirti 
katalikų tiesas nuo tautybės 
klausimu!” Išties kruvina iro
nija... Lietuvių tautos kru
vinai iškovoto autoriteto ne
pripažįsta nei politiška val
džia (Rusija, Vokietija), nei 
dvasiška valdžia Į šv. Tėvas Į! 
Išties baugu!... Nejaugi Lie
tuvai atėjo „galas paskuti- 
UIS ?..

Sitai skausmingai liūdnos 
pasekmės „Lietuvių kelionės 
Ryman”— Atvažiavo pas šv. 
Tėvą atstevauti [o kaip gi j 
visą Lietuvių tautą ir. .. ap
turėjo „mouitum’’ — tapo 
skaudžiai nubausti, nes šv. 
Tėvas — kaipo .,atstovų” — 
priimti jų nenorėjo!. .

Roma locuter. „Lietuvių tau
tos nėra”! Yra tiktai Lietu
vos „plebs"! Se tau, Lietuvi, 
už tavo kruviną kovą vardan 
Tėvynės!..

Lenkai-katalikai gali [net 
ir privalo ačiū Sobieskio „tra
dicijai” j vardan „Dievo ir Tė
vynės”, šaukdami „Jėzus,Ma
rija” [skaityk Senkevičiaus 
„Trilogiją”] dergti ir smaug
ti Lietuvius-katalikus už jų 
tautiškumą — žinoma! Vien 
tik Lietuviai privalo atskirti 
Dievą nuo Tėvynės ir. .. kai
po seniau buvo—vergais bū
ti, vergais ,.kitų" katalikų 
(kaipo tautų) tapti!

Taip Roma locuta'...
Kas šiądien būtų su 

tauta, jei būtu buvusi 
klusna” tą.jai teorijai?
seniai Čekų tautos nebebūtų, 
nes ją būtų suėdę., vokie- 
čiai-katalikai!

Kas bus su „katalikiška 
Lietuva”, jei tos teorijos klau
sys? Manding suės ją Lenkai- 
katalikai, Rusai-krikščionįs 
vardan „savo Dievo ir savo 
Tėvynės”...

Roma locuta! N e prieštara li
kit belaisviai!

Bet aš nebegaliu tylėti: ma
no širdis alpsta iš gėdos ir 
meilės skausmo...

Teatsiliepia tie, kurie, 
taip pat. kaip aš šioj valan
doj, jaučia ir trokšta regėti- 
Lietuvą laisva, neprigiilmiu- 
ga!..

čekų 
„pa
jau

Jaunuti*-I ienuolis.
Rymas, 19-IN 908.
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pajieskojimai.
Pajieškau savo dėdės Jokū

bo Lauciaus, Kauno gub., Uk
mergės pav., Dišpandelių kai
mo. Trįs metai kaip Ameri
koj. Kas apie jį žino arba jis 
pats teiksitės pranešti ant ši
to adreso:

Paulina Jakštaičiutė,
124 Bowen st.,

So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Ado
mo Taraškevičiaus, 10 metų 
kaip gyvena Amerikoje, pir 
ma jis gyveno San Clair, Pa., 
New Pliiladelphia, Pa. ir ga
vau nuo laišką pirm 3 metų 
būdamas Lietuvoje ir Franck- 
fort, Pa. Turiu labai svarbų, 
reikalą pas jį. Todėl jis pats 
arba jeigu kas nor apie jį ži
notų, malonėkit pranešti.Šiuo 
adresu:

Jonas Taraškevičius,
18 S. Jardin st., 

Shenandoah, Pa.

Pajieškau savo brolio Vik
toro Ališavskio; paeina iš 
Kauno gub., Baseinų pav., 
Girkalnių par., Pašarpelkių 
kaimo. 16 metų kaip Ameri
koje, pirmiau gyveno Law- 
kingan, 111. (?) ir vadinosi 
Viktor Alis. Jis pats arba kas 
kitas teiksis pranešti šiuo ad
resu:

J urgis Aliszavskis, 
Hatshkissville, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio, 
Juozapo Rauduvio. Kauno 
gub., Panevėžio pav., Girsu- 
dų sodžiaus. Kad apie jį žino 
arba jis pats, teiksitės 
kaukti aut šio adreso:

J. Činga,
553 Main st

( ’ambrigeport, Mass.

atsi-

Parengė 67 knopa L. S. 8. ▲. 
Brighton, Mass. Atsibus Ket
verge 99 Spalio (October) ant 
Raddy Hali, Market st Šo
kiai prasidės nuo 7 vakare ir 
trauksis iki 12 nakties. Tar
pe šokių bus deklemacijos ir 
„Maikio su tėvu šnekta” 
Įžanga vyrams 35c., moterims 
ir merginoms 25c. ‘

_______ _______________ j!

MOTERIS ir MERGINOS!
Žinomi jums praneša, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir 11. ; prietam 
dar išsiuva dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu More pirkti, ir gražiau 
atrodys. Adresaa JHtoks:

Ona Baronaičiutė,
132 Gold st, (trečias floras) 

8a. Boston, Mass.
.—:—;—- «- - -

*1_________ **_ m*_*_*_*_*__

GRAMATIKA angliško* kalto* šo
kinti* to mokiDtojo (apdaryta) Sl.Žo

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokiu 
ti* skaityti ir rašyti be mokintojo lae.

NAUJAS BUDAS mokintis rąžyti be 
mokintojo (ypatingai merginoms. kuri<į 
daugelis jau išmoko). lte.

Pinigus siiįskite |>er MONEY ORDER 
arba pačto markėmis ant šio adrūo;

P. M i kolai uis,
P. 0. Box 62 New lork, 

į Ctty.

Svarbi naujiena!
Jei nori turėti puikiu auksinį, laikrodė

lį, vertės 80—25 dol., gvarantuotf ant 
20 m. ir ant visada, tallttėjjs pas mane 
gausi tokį ant išmokėjimo, mokėdamas 
kas mėnuo 2 dol., arba prisiuntf* 3dol. 
galite gaut ant pasižiūrėjimo. Jeigu vie
nas nepasidabos, tad prisiijsim kit| ir 
si tįsi m teip ilgai iki kolei jums patik*. 

■ Kartu su kožnu dziegoreliu prisiųslm ir 
jo numerį ir ų numerį' turėsit išmokėt. 
Teipgi jei turi ukvatj gali užsirašyti prie 
išlaimėjlmo laikrodėliu. Tad* mokėsi 
kas pėdė po 1 dol. ir iMaimėjjs gauai už 
20 dol. laikrodėlį. Adresas:

STASYS STAŠKEVIČIUS 

112 E. Centre St SBESAAUOAl, PA.

i

Pajieškau Kazimiero Aidu- 
kevičiaus; neseniai iš Mon- 
tello išvažiavo i Bostoną. Kas 
apie jį žino, meldžiu man 
pranešti, nes labai svarbų rei
kalą turiu.

Antanas Gulbenas, 
Bcx 22 W. Hanover, Mass.

Telephone 762 to. Boston.

BK. F. MATULAITIS
persikėlė ant

495 Broadway, So. Boston’e.
I ai: hdos:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėlioms iki 8 vai po pietą.

Montello, Mass, 117 Ames st- 
, l tarninkais ir petuyėiomis nuo 3 

iki 6 p<> piet.

Lenkiškai-Lietuviška
APTIEK A

257 Hanover Street 267
BO8TOH. MĄ8S.

Sztukos, Smuko*!
Nepersooiki ii sptudos išėjo didelė 

knygų MigUką Štukų v«jrst* ii ŽMn- 
cuziikos kalbos, kurioj talpftos daugy
bė mandriaosių magiiką, štukų. TOS 
KNYGOS PREKE TlK*100. Kas pri

sius už S c. markę apturės katalic^ą. Pi
nigus raik siųs Šiuo adresa.

Mr. JUOZAPAS VIZGIRDAS, 

4000 B Sa. Puolia* at. CBICAtiO, 111.

Ant pardavimo!
Pigiai parsiduoda Damas aut Attoos 

st.. So. Boston, Mass. Kaina *1.600, ant 
labai lengvu lŪygiį. Pasinaudoki! ii 
progos, kam reikia namo. Kreipkitės į 
„Keleivio” redakciją. 28 Braadway So. 
Boston* Mass.

■ ■ • ■ „■

Bausmė. Rugsėjo 16 d. na
grinėjo senatas bylą buvusio 
„Liet. Uk.” rcdakiorieus Gai- 
delionio ir patvirtino teismo 
nusprendimą. Gaidelionis už 
tilpusi .,Liet, l’k” straipsnį 
„Apie mokesčius”turės vieną 
mėnesį kalėti.

Iš „V. Ž

Iš skausmų | sveikatą
Mergautiems kai gydytojas pagelbėja, iAgyjęe džiaugėsi 

r gydytoją savo draugams parodyja; kurio patįs darbai 
"z savę kalba apart išgydytų dėkavojančių. IS daugybė® at 
nųstų, dou patalpiname originališką įlaišką, p. Vincento 
Mazmeros, iš VVestviUe, III. box 652. Rugsėjo 21 d. 1908.

et/-

«

f

Skaitykit ir platiiikit 
„KELEIVI”
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KHYGOS'j UZ PUSE PREKES!
Kas prisius ,5 dolerius, įas 
aplaikys knygų vertės ŠID.
Kas prisius $10. tas ajilaikys 
vertės $25», <
Knymi galimu gnu t i visokio-. Įtal|>os ir 
pMiikirtl iš biie kokiu tauUco Mu-u 
katalogų Bplaikys- kuzua- t- lu i-iu* 
uu adrUu Ir uz .< <• markę.

Aareauokit leip;

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudvs: 
Alus, vynai mus gardžiau*:. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co 
3o4 Broadoy ir 259 D. Si., 

Šou t h Mass.

*>o
DOVANAI
VISIEMS

V. J. Kudaraiiekas,

107 E. 8 iii St. New York, N. Y.
------------------------ . . .-fc

TEISINGIAUSIA ir geriai sia

. Aptieka
Sutaisųpję Receptu. su didžiausia I 
atyda aėžlūrinvstr tuves at
vežti a«. Asfčrjkoi ;k l Aitu-Uų
gaiite_gayiu, koku s tik pasaulej 
vartoja ieipg.' v sados randasi Lie- 
tuvu lųiiie.Ai .u k. siDI.lt A>.

įmukas
* Edvardas Daly

W Broadvvay timpas Iior- 
ehester avė. So-• Boston, MaSS. 
Galit reikalauti, ir., per laiškus, o 
nijb per eapresą gyduo.es prsiusiiu 

is i.1 L .v: 1 -ri

B

*

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
! fotografistą:

CASS1LL0 STUDIJ A
Į 876 Broadvvay.

s- So. BOSTON, MassI j. . ..

TEMYKITE!* • •
Puikiausia''moterišku skrv be-• •

l.iu sąkrova.
Pranešu \ įsom sav<. serėrun Lacuvėm u 
LietuvsTtėnn kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų .rudeninių ir žieminių 
skrybėlių. Išsirinki, galipaga savo norą. 
Teipgi perrėdau-papuušur.as ir pertaisau 
aeu&s kuopui.kiaų^y. už pt leiuamiausią : 
preky. Todėl meldžiu seserų kre:p'.iesj! 
prie mauf. PataiTtViH.u- termos k'i ąsos '

Su guodone - - ■

Miss. S. GA1Ę\VSKY 
25b Broadvvay Sp Boston Mass

Geriausias. Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia“' knan. .- ■ _<- 

čių dirbtuvė Tur;nie 
visokių ■auitasų • ir .į 
suknios.-'- Dirbame.;* *  ____  
puikiausiu* «l»*t.bs ir w
overkotus. U žejk pa- .. ,^Į
žiūrėt mus naujus d ir 
bluvės, o-jeigu. nori 
turėt gražią drapaaą.
męs g*hine ją . tau .
tuoj padaryt .

• Z. BVVKU-K1S;
222 Broadway--- . - - So Boston.

Yra tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir s»‘- 
niausią Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa
pu veikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaikų ai Senų 
būna artistiškai pa<laryti pas 
tassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa de! ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mu departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt siu patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfiju padaro 
dideli paveikslą krejou ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

876 Broad\\ay,
So. Boston. Mass

“ I 3 rr.<"> :rr.re..-. ' L- j

Z, Riuhvrkis.

’ KelėlYio” agentai.
/’ Y’ Petrikis^ ’ ’

1514 Ross ave^r. Scranton Pą

-v>;L':4gt»via\ : .
4C 22 St. S. S. Pittsburg. Pa.

• JcĮsp Lpu>, '
521 W._ Lunbard St. Baltimore, Md. 

SįįiA .«• -■ ' . . . .
M Sensiis'

fctor lc9v. --žAvį — L'.A tiuliu
♦ 1 y "d » * - •-

. J ionis 21 Pleasent Str.
. Jonp.'s .k Gerdauska 

Lataėt'St '• -New Brtnfiu. Crtnh.
- - • -.- . . 

Povilas. Simona' ičius• • , -4 . ,
Juinden, st. West Lv’nn, M:is&

■ - s •» -

•J. Rau-huaitis
• So. Ecsron. Mass.

P" Mikaiauckaš
So. Boston,- Naš<

- j ... .

..-A. Petrauskas'
Wėst Si, ifRenosha

Jos. Mažeiko.
27 Connertdri St. ’ Nevv BrJi i::: (’onn-

—■B. P, Miškinis -. Į - j
t Art Imt MougJIo. Mass. j. -L c. |

1^. Glivėckšs.
fi3£» \V. Lombard Si. Baltimore. Md. į

GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą V ūmaus Medieal 

College Raltiniure M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro 
das dėl ligonitj. pagal nurosimą li
gos parūpina gydoies.
Ofisas randasi: 30 W. Bruadtvay ir 
264. E st.. kampas Boven st.

Su Bustoji. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei ne 
vienoj. tai kitoj iš minėtu vietų 
visada galit rasti.

, -- -----------------------------------------------------------------

LITI VISKAS DAKTARAS 
G. B. Wernick

I

5<

76

20 Wis.

I

TEL. 22148 RICHMOND
259 HANOVER ST

James H. Criffin & Co.
— Geriausia saliūnas — 
Klausk apie Teefil Kerdaševtski, 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 &-117 Dorchester avė. and 
1 &(1%iDivision$t. So. Boston 

Telephone žKNi-S Su. Boston

Temykite gerai! tikrai lietuviška 0i3El£ krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų, klentetų. tnubn. koncertinų >r 
daugybė kitokių niuzikali-kų instrumentu. Geriausių dzi<-t.-i> 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir pZauk- 
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatu. pui
kių bntvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbti . 
kišeninių lempukių. guminių htarų. adresams peč^f ių. gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knvgų kokai 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražiu ja.pieni dėl rašvmo gaunam

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis su kum ertais tuziuas 25c.. 5 tuzinai 
už $l.oo, ltKH) uz i«.oo. Kas veli tų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 

<rkę ir teisingą adresą, o apturės dideli X 3 naują k k T A LOG Ą I>0 V A X A 1 
- - 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. AŠ gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant kaialou" patniu.-kit v ardą laikra^i... katrame matėt ap^arsnumu
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Melina an^spauda garantuoja cigarus

ki.eU Oy A-Uu..tyo! tne Cigdf M4*e<g Internadjnai Union oi

Union-made Cigars.
eilei CfrtrflčS Įw n» tąo? .-UM ba m. b. . FkUTks H>4»¥.

U »< K< MAt J A m gust*!. M JAK Sf th£ ui
Ali M,aįmta UM« tfe lao «i. :e i-itei Kcortef to Ijm. 

-** J 7 Tlf ž i fTirsi Jt nf. I
STAMP

Rukjdvnas ci-zarus. dirbtus tikrai sanitarišku budu busi visuomet svei
kus ir hnk-mas. Jei nori tokius cigarus rūkyt, pirkdamas visuomet žiūrėk. 
.:«d ant dėžutės butų mėlinas ženklas

50,000±^DYKAIpX
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliotais nuo 9 iki 12RODĄ DYKAI. 1
D R. JOS. LISTER C

L. A — 6 22—5th Avė., kamb 500. (’liicago, IU.

I.IETl \TU UŽEIGA

CHAPLIKA

t

Užlaiko puikiausius gerymu>, alus, ėlius 
visada vyną, ir visoki likieriai
kugvr ausi. Gervinus dėl veseliju. krik- 
’-ynų ar balių siunčiam į namus.

117. 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass

Sustok! Žiiirek! Klausyk!
Didžiaus;!-. nupiginimas .So. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakntes, kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir .isus kitus ta
voms. kaip tai kujKjrus, valizas ir 
i. t Ateikite ir |>ersitikrinsite.

I. SACOWITZ, 
128 Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

i NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sitrurėtusnaujo 

išdirbimu
Partraukem puikiausių cigarų, viso 
kio iabako. puikiausių pipkių, o 
kendžsų kendžių! kokių dar nė ite 
buvo :-cigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodvvay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

i

■j

i

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo* 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plautų galvos labai trumpame lait 
ke. \ ietoje senu atauga nauji, gra 
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai. Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį.

J. M. BRUM1ZA CO.,
Broadnay Jt So. S-th st..
___  Broolyšu-Xew York.

APCARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuva ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę, 
no ofisas įuri geriausias kelio linijas 

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. rvto 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
258 W. Broadnav So. Boston, Mass.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tų tų daktarų nesuinanitną ar net-rvonių gerų vaistų, arba jei tau nasibodo nuodintis visokiais j 
patentuotais vaistpalaikiuis. vvnais ar balza , ais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekt: tta.':. -s kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per 
The Collins Nevv York Medical institutą i l> r. R. Mielke, kauie pasek m i ilgiausiai 1 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ii; <s, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas 
kas čiou kreipiasi, dėkavoja už išgydituą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekuri laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido.

Unnvae* T,iki“ kad , h“( oLL1NS NEW Y0Rk *E,H( Al 1?«ST‘ * lTAS 
z\l-drk.y 1I1C17> do. u/iaįį,l,t>i:;i ?< riau-ią diplomatų daktarų specijaliotų; visus ligų upra»

švtuus su atida ištiria s|M'cijališkai, uuu mei.ki.u.'ic ik:-lai'biau-Iu ligos apsirviškiuiu bei jus jiamalo, ir -.litais© 
at-akauėius kieki ienaiu pritaikytus vaistus i:eiūv ūmi ligos ir sil mybiu; ties šitas Institutas užlaiko didžiausių 
Laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu d..<igelis yra pačių daktarų išru-ta. kurių niekur kitur uegaliiua 
gauti, litai išgvdyuie ligų nė joks daktaras nė kitas iustitiitas t.egali ilsintis, per ką mokslinčiai ir puiadiuo tų 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno dangiau-ia apdi»v»noja serįjančius-sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybe* 

padėkavoniu, kurios ateina ka diena, paduodame ei n ko! as.

>
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Išgydyta nuo : m< teriakoe ligos 
kankynių ir ekrspliavimų 

skaudėjimo eonuose, sąnari.:o 
se ir neuralgijos ligoe>. Jau 
paiuatiskai sveika ir v;e&al pa 
aekavoja savo paveikslą atsių 
sdaina.

Mre. FRASC1ŠKA 
Š£LENAR1£N&,

(moterie Jono)
Ronte No 2.B. 65, Cereeco, Neb

AUGŠTAI GUO1MMAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėka ja i.-^y iyiuą tai jau mano prideryetė teipgi išreikš’! 

patlėkavont* uZ išgydymą ligos, kurią nuo manos kaip sloginanti kaluą nu 
kasė, per galybę a'o~u> mokslo ir gerai BUtaiin tų vaistų, kuriuo* man pri
siuntė ir pagal p&mokinlmud suvartojau. Pr'eš tai netikėjau, kad per savo 
išdyka&ą Buarūyrą sveikatą dar atgauti Pirm laukta jauuiai;»i dldt-k
nuailpnėjimą. t- ut vė.. .e i.-.aūo buvoectytę. Jrac e ir visu- v.
dūrinisorga^izmae buvo Buūęs ir \ Kaip lapa- >'ii\vtv*.-, laukiai
kada nukrikti. Bet kad išskaičiau laikraštine apie J galinį;4 » dymąir
grynus vaistui, tad atsišauk is ir atsiuntė man v Aatua, kuriuo* suvartojai: 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukabė, teip nr-o manęš li_ią, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavo j a u* sanžinis-ąir gabų išgydymą. Dab.-r 
jaučiuosi kaip naujai a girnas, linksmas ir sveikas, o tai visiems br; Mani- 
lietuviams pranešu, idant kreiptu prie Jus gydvtis laike nelaimės ligos.

Pasilieku dėkingas ir visada garaicsiu Jųsų garbingą vardą,
JO.NAS saCRSAVlCZH,

1625 Eroiit st., Philadelį hia

perdu metu, skaudėji- 
m u i-r rėnų. krutiuėje dieglių, 
•Ij. čilj nesveikumo, = 'idgl- 
*no »r skaudėj i m u gaivos, žva
li Riao attsiee ir ahelno nueit* 

.ėjimo aut sveikatos Į )3 
• ’ių pilnai išgydytas, su pa- 

oėxa.c.ae ir paveikslą* pri- 
n ė patalpini i iaikrUtĮ.
JOHN PAULI' I\

Co., Orient, Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, utoendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kili nuo: 
koitulio, kataro, j/lauėnį .■>exr(</'•.-<///</, trumpo zr sunkaus kvėįuirirHO, kepenų 

irinkstu <kidnei/s ligos, <bxj*px'/' *. nc'.'ir<e><!ari>i lhj<>s, ‘uzkirtėjnno ir skaudėjimo vidu
riu, šonuose, t ustginuose i r po krutinę. (dairus skaudė/• um. ūžimo ir spiegi mo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, ji:odgalrėit'S ir i'^zats. ^euralgi/os, neurastenijos, reumatizino, 
skaudėjimo po riša kana, kaulu sanarui ir nuo sutinimo, geltligės. Ako dbelno nusilpnėjimo 
hlogu sapniį ir jaunystės išdykumo—sugriori mo sreikatos. l^uepuolo, nerrišktrmo; nuo slaptiį 
ligiį.—kokio jos rardo ar skyriaus nebut'i.—Jausies ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitiįvisokiiįligiprynį kaip ir moterų-, skausmingu, 'nereguliarišku antdrapa- 

niu ir baltiįjtį, arini kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

>55^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^ ^ ^
Į VISĄ AMERIKĄ. CANADĄ, EUROPĄ, AZIJA, AFRIKĄ įr AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

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

The Collins Nevv York Medical Institute <,nc> 
140 W. 34 stų (arti Broadvvay) Nevv York.
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

GERIAUSIAS
l)r. S. Andi*zeįewski

xnv>

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

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

3 Shavvinut avė.

Boston, Mass

M. Galjvan&Co.
Uzlailio geriausio

Eliatis Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas Šeimynom musu 
Shkciališkimas.

366 Second So- Boston. .Mass

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
siai. naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, tnalevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinę j u ir 11 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, taipgi nedėldietiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

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

M. V Stankevičius.
John J. Lowery & Co. 

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

Telephone. 21027 So. Boston. Mass

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. A.eikit tie
sink pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik.
S vakare. Telephone 1967—3 Ric.imond

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

savo pacijantais
Alęė nereikalaujam jokio 

užmokesčicr už aplankimą 
musų Įstaigos. Męs užkvie- 
čiani visus savo pacijentus 
ir žingeidžius apsilankyti ir 
pamatyti didžiausi daktarą 
visame pasaulyj**. Jis ką tik 

, pagrįžo iš Europos aplan- 
. kęs didesnius ligonbučius 
Italijoj, Fraucnzijoj. Vie
noj Voketijoj ir Maskolijoj. 
Dabar jis yra pas mus

Boston Clinic, 175 Tremont st.
Iškirpk šitą kuponą, jis ta- 
vę syki apžiuręs ir patarimą 
anksti iš ryto, pakol žroo- 

Profesori Backeri ga-
duot? už dyką. Ateik 
nių dar nedaug prisirinkę, 
lite pamatyti nuo 9 vai. kasryt ir nuo5—Svakare. 
Jis yra didžiausias žinovas moteriški} ir vyriški}, 
kroniškų ir nervišku ligų, o su pagelba naujausių 
aparatų jis gal matyti žmogų kiaurai ir teisingai 
pažinti ligas. Apari to jis turi su savim atsivežęs 
dvi svarbias mašinas ištiriinui kraujo, raumenų ir 
nervų. Nepraleiskit progos, šitas profesorius pas 
mus bus tiktai 4 menesius, paskui jis vėl griž i 
Europą. Jeigu kiti daktarai tau nepagelbėjo, ne
nustok vii tęs ir ateik pas šitą europiską profesori. 
Tūkstančiai likos jo išgydyta po visą pasauli, o 
dabar jis yra Bostone ir gali kiekvieną iš jūsų 
taipgi greitai ir lengvai išgydyti.

Dabar atsidarė tam tikras skyaius dėl 
akiu, ausų, gerklės ir noses ligų. Neikite pa? 
nepažįstantį savo darbo ir netoli nno musų gydo 
akys, bet ateikite pas mumis, kur rasite specija- 
Uistus pažįstančius savo darbą. Prie io męs gy
dom džiovą, silpnumą, slogą, kurtumą ir visokias 
ligas vyrų ir moterų.

Tegul m asu pacijantai apie mus kalba.
IŠGYDYTA NUO PARALYŽIAUS.

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

IŠGYDYTAS NUO REUMATIZMO.
Sam Hamburg, 111 Pleasent st., Boston, Mass. 

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

IŠGYI )YI’A N EREGYSTE.
Joseph Sylvia. 4 Blimes st., Tounton, Mass. 

.. Kada aš pirmą sykį pas jaos atėjau, aš buvau 
visai aklas: motina turėjo manę lydėti. Jūsų gy

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

KŪDIKIS NEGALĖJO VAIKŠČIOTI-
Manuel Louza, 2338 S. Main st., Fall River, 

Mass. „Boston Clinic’o daktarai sugydė mano 
kūdikį. Jis dabar vaikščioja, geros sveikatos, už 
ką męs ištariam tiemdidelem daktarams širdin
gą ačiū.
PUOLANČIA LIGA (epilepsija) IŠGYDYTA.

John C. Cordoza, 144 Holden st.., Fall River, 
Mass. „Turim ištarti ačių Boston Clinic’o dakta
ram už išgydymą manę nuo puolančios ligos. Aš 
Aš puldavau kiekvieną dieną ir negalėjau laikyti 
darbą. Bet dabar esu sveikas ir dirbu ir dėkavo- 
ju jums už pasekmingą gydymą. Jus išgydėt ka 
da visi daktarai Lizbonoj, Azoros’e ir Fall Rivere 
negalėjo išgydyti ir aš kankinausi per 8 metus. 
Aš ant visados pasilieku jums prielankus ir dirb
siu dėl jus ką tik galėsiu.

Lovvell office: 158 Marrimack St.
Ofisas atidarąs kasdiena nuo 9 rvto iki S vakare.

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremont st. Suites6 7 & 8

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedalioms nuo 10 iki 12 po pietų.
Fall River ofice: 37 Main St.

Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.
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