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VISOKIOS ŽINIOS
IS RUSIJOS.

Į .
ti streiką.

Uzlovaja stotyje 6 plėšikai 
užpuolė ant dvarininko Gri- 
gorjevo ir pagrobė 50 tūkstan
čių rub.

veikti. Kunigaikštis Jurgis iš-1 Valstybes Dilina, 
važiuodamas pasakė: Dumcs pirmųjų posėdžių

„Mums pataria laukti, męs programa pradeda aiškėti.Su- 
ir lauksim, bet jeigu tarptau-' manymas apie vietinių 
tiškos kvnferencijos pasekmė teismų teises bus vienas iš

Viskam kalta konstitnciia išpuls aut m?8U ueuaudos’. P^mųjų, kurią svarstys.
’ ’ męs busim priversti pradėti Paskui bus svarstoma tei- 

Kiekvienoj liberališkoj drau- vejkti aut savo rizikos. Nieką-' Smo organizacija, ir palies tei- 
gijoj,kieienoj sąjungoj,rei (p)tl nesutiksim, idant lupas smo būdas. Visi tie smuany- 
kalinga konstitucija, kaipo 1 U2^jaUpUS pražUti.” Į manymai apdirbti komisijoje,
įstatymu pamatas. Konstitu- i .. .. x ..... .

į.-? < ■<. 4.1 Us ♦, 1 • -1 • . 1— veikusioje Snbinskiui pirnu-cijąišdirba paprastai tam tik- (aikovskis vėl eis kaleji- ninkauiant

Peterburgas. 10 d Lapkri-i 
čio.— Garsus revoliucijonie- 
ris-raštiniukas, Mikalojus ‘ 
Čaikovskis, kurį anuomet už 
50,000 rubl. paliuosavo iš ka
lėjimo,ir vėl eis kalėjimai! po 
dviejų mėnesių. Mat valdžia 
išrokavo, kad šitokį žmogų 
laikyti laisvą, labai pavojin
gas daiktas.- Ir teip tas sene- 
uelis turės užbaigti savo gy
venimą tarp šaltų kalėjimo 
sienų už tai, kad troško ki
tiems laisvės.

Caruko titulai.
Peterburgas. 7 Lapkričio — 

Tarp didžiausių Rusijos urėd
ninkų jau užima vietą ir 4 
metų carukas vardu Aleksas 
Jis iš pulkauninko jau likos 
pakeltas į generolą ir nešio
ja šv. Andriejaus ordeną. Pa
gal savo tarnystės, žinoma, ir 
algą ima.

Vitte’i neduoda pašporto.
Peterburgas, 10 d. Lapkri 

čio. — Buvęsis ministrų pir
mininkas, grovas Vitte, norė
jo dabar išvažiuoti vėl į užsie 
ui paliebauti, bet teismas pri
sakė policijos viršininkui, kad 
Vitte’i neišduoti užsieninio 
pašporto, pakol jis neužmo
kės galvinių mokeščių. Buvę
sis ministeris Durnovas teip
gi negali išsiimti pašporto 
dėl išvažiavimo į užsienį. Da
lykas yra tame, kad tie po
nai, užlaikydami savo rezi
dencijas (apsigyvenimo vie
tas) Peterburge, gyveno užsie
nyje, už ką rusiškos tiesos rei
kalauja gana augštų mokeš
čių, o Vitte ir Durnovas jų 
nemokėjo. Ir tas yra tuomi 
juokingiau, kad Durno
vas ir Vitte, būdami dar vir
šininkais, patys užmanė to
kias tiesas i vesti.s

rai išrinkti žmonės. Pagal to-1 
kios konstitucijos turi būt ve-' 
dama politika ir visoki drau
gijos reikalai; prie jos turi 
laikyties ir visuomenė ir val
džia. Vien tik monarchiškuo- 
se kraštuose viskas rėdoma 
be konstitucijos. Šventoj Ru
sijoj pav. Mikė pats dąro įsta
tymus, pats juos naikina, ir 
nežiūrint, kad jis ant sosto 
tik vienas, o žmonių milijo
nai, jie neturi jokios tiesos iš
reikšti savo mislį ne norą; 
klausti jų teipgi niekas ne
klausia, ar jie užganėdinti ar 
ne. Vieni tik juodašimčiai 
tuomi užganėdinti, kad jų 
garsusis tautietis yra ant tiek 
galingas, kad vienu piršto pa
judinimu gali valdyt 140 mi
lijonų žmonių.

v
Šiomis dienomis ,,tikrųjų 

rusų sąj ungos”e( juodašimči ų) 
organas, besigėrėdamas pui
kia Rusijos tvarka, nurodinė
ja, kad tai vis ačiū neapri- 
buotai caro valiai teip gerai 
klojasi. Visos nelaimės Tur
kijos ir Serbijos, sako „Russ- 
koje Znamia”, tai vis pasek
mė konstitucijos. Juodašim
čių organas dejuoja, kad iš 
priežasties įvedimo konstitu
cijos, sultonas likos aprube- 
žiuotas ir turi klausyti viso
kių maištininkų. Po čielai ei
lei komiškų nurodininėjimų 
apie konstitucijos kenksmin
gumą, ponai juodašimčiai 
priduria šitokį išvedimą:

,.Balkano incindentas dar 
sykį parodo viso pasaulio tau
toms, kad ne monarc-hiškos 
valdžios spaudžia pavergtas 
tautas, bet konstitucijinės. 
Pav. Serbija iš priežasties Tur
kijos kostitucijos negali rei
kalauti savo teisių. Todėl ir 
mums tas turi būt pavyzdžiu. 
Neprivalom daleisti socijalis- 
tams ir revoliūcijonieriams 
paimti viršų, kurių užduoti- 
yra—visų pirmiausiai įvesti 
konstituciją. To tik maišti
ninkai gali reikalauti, lenkai, 
finai, latviai, lietuviai, žydai 
ir kiti rusų priešai”.

pas

Pabaigus su teismais, durna 
ketina užsiimti žemės klausi
mu. kurio ligšiol teip vengė.

Universiteto klausimą pa
siseks turbūtjspaliečiams kuo- 
toliausiai nustumti.

*

Serbijos kunigaikštis 
carą.

Peterburgas, 10 Lapkričio.- 
Pereitoj sąvaitėj Serbijos sos
to įpėdinis, išvažiuodamas iš 
Peterburgo, gavo nuo caro 
laišką savo tėvui, kuriame ca 
ras užtikrina Serbijos kara
lių Petrą apie savo sąjausmą 
serbams ir, kad stengsis pa
gal savo išgalės, idant dabar
tinį nesusipratimą užbaigti 
taikos keliu.

Vienok Rusija ne nori kiš
tis į karišką pavojų ir rems 
Serųijos reikalavimus tik tuo
met, kada serbai susilaikys 
besikarščiavę, o pradės rimtai

Kunigaikštis pavogė 4-tą 
arklių ir karietą.

Peterburgas, 10 Lapkričio. 
— Policija išsijuosus dadar 
jieško Kunigaikščio Jurgio 
Baratovo, kaltinamojo už pa
vogimą 4 arklių ir karietos.

Baratov gyveno neknrį lai
ką tūlam viešbutyj ant kredi
to. Ant galo užsakė pas vieną 
arklių savininką ketvertą ar
klių su gražia karieta, vertės 
5,000 rublių.

Tuoj pristatyta. ..Kunigai
kštis” apžiurėjo arklius ir su
derėjo 4,500 rublių. Bet pirm 
užmokėjimo pinigų, ^kunigai
kštis” pasiuntė arklių savi
ninką parnešti popieros pa
rašymui dokumento. Kada sa
vininkas pargrįžo su popierą. 
arklių ir ,,kunigaikščio’’ jau 
nė pėdsakų nebuvo. Vėliau 
atrado vieną arklį parduotą 
už 500 rublių. Kitų da nesu- 
rado-

• Pirmeivių kuopa besitar
dama spalių lo d., nusprendė 
reikalauti visųpirm, kad du
rna svarstytų biudžeto reika
lus, tuomet durna turėtų pro
gą pareikalauti platesnių tie
sų sprendime apie budžetą.

Suėmimai.
Iš Spalių 8 į 9 dieną pa- 

i čiam Peterburge ir apvgardo 
je padaryta daug kratų pasak 
slaptosios policijos nurody- 

1 mų. Visur rasta nelegalinių 
raštu. Suimtas vadinamasis 
soc. -revoliuci jonierių partijos 
technikas ir tos partijos tech
nikas ir tos partijos komite
tas. Suimta bveik 30 žmonių 
ir apie 300 nelegalinių raštų.

• Žemės tvarkomųjų rei
kalų komitetas paaiškino, jog 
lygiai su valstiečiais žemes j 
tvarkomųjų komisijų darbais 
gali naudoties. pirkdami že
mę iš žemiečių banko supirk
tųjų dvarų, ir kitų luomų gy-

I ventojai , bet tik tokie, kurie 
patįs žemės ūkiu užsiima ir 
netsiskiria nei turtu, nei gy
venimo būdu nuo paprasto 
valstiečio.
Žiema Rusijos pietuose.
Nuo Spalio 6 d. Rusijos pie

tuose ir pietvakaruose prade- 
jo šalti. Šalčio buvo du laip
sniu, ir Spalių 7 naktyje pra
dėjo snigti su baisiu vėju. Vie
tomis gelžkelio bėgius užgulė 
didžiausi sniego pusniai. Ne
toli Umanios ir Poltavos pri
siėjo iš tų pusnių priežasties 
traukinius sustabnyti. Gelž
kelio sargai neatsimena, kad 
kuomet Spalio mėnesyje toks 
sniegas būtu iškritęs.*• . •

Karo stovio panaikinimo 
pasekmes.

Namai Varšavoje (No. 12. 
prie Natalijos gatvės), iš ku
rių balkono Vanda I)obro- 
dzickienė 1906 m. metė dvi 
bombi į general-gubernatorį 
Skaloną, buvo atimti nuo sa
vininko iždo naudai. Dabar 
karo stoviui pasibaigus, liko 
vėl savininkui sugrąžinti.

• ('aras paliepė Suomų ge- 
neral-gubernatoriui uždengti 
Spalio 31 d. Suomų seimą.

Kijevas.— V. Durnos na
riu išrinkta Čerkasu miesto * 
galva Garkavenko, monar- 
cliistas.

Politechnikos studentai 
nutarė užbaigti streiką.

•į Charkovas. — Universi
teto studentai nutarė užbaig-

Simferopolis. — Netoli 
Vladislavovkos stoties 5 plė
šikai įsiveržė į II kliasos va
goną ir apiplėšė pasažierius 
ant 8 tūkstančių rublių.

* Ekaterinoslavas.— Gosu- 
darevo Baikaro stotyje 5 plė
šikai atėmė iš stoties iždinin
ko 240 rubl. ir iš kasu 40 rb. iI
Perplešę telegrafą ir telefoną 
plėšikai pasislėpė.

* Varšava. — Ant Auksa- 
gaivės sužeista tramvajų in- 
žinieris Majevskis.

Orias.— Elecko policija 
susekė slaptąją spaustuvę Su- 

! imta 3 žmonės.

Odesa. — Teismo rūmai 
išnagrinėjo vadinamąją Guri- 
jos respublikos bylą, išteisi
no du apkaltintuoju, 1 pa
smerkė katorgon 6 metams, 1 
4 metams, 8 ištrėmimui.

i

Ryga.— Karo teismas iš
nagrinėjo 55 žmonių bylą, 
kaltintųjų užpuolime 1906 
mete Mintaujoj. 32 išteisinta, 

; 1 pasmerkta 1 metams kator 
gon, 2—4 metams ir 13 ištrė
mimui.

Kaizeriui pataria al'i--i»? 
ti nuo sosto. 

Berlynas 10 <1. La:-krieio. 
Pagarsėjęs . Zukum i-■ ;

milijonas 
:>met pri- 

iriuk- 
val
da- 

kai-
N

daktorius, Mak> 
1 Harden, kuris auu 
darė Vokietijoj daug 

jšmoper nurodymą auk; 
dininkų nešvarių <lar! '■ 
bar užsipuolė aut patč-s 

; zerio.
Pereitoj jietnyčioj L.: 

^sušaukė viešų Misi- inkč r 
prieš keliolika tukliai 'j a 
nią aštriai kriti 
politiką ir nurodč. k; 
Įkaizerio| senelis 1 n ■ 
niojęs politiką daug mažiau, 
negu Vilius, ir tai norčjo ;:'t 
dikuoti (atsisakyti nuo val
džios), o Viliui būtinai te
reikia padaryti.

Iki šiolei da nėr buvę : k:<> 
žmogaus, kuris išdrįstų 
smarksai kaizerį kritikiu*’ . .

. Nat ional Glass Co. ke- 
;i‘einančioj sąvaitėj ati- 
tį pi dirbtuvių, Pannsyl- 

~ valstijoj. Ohio, West 
iuia ii' Maryland.

1
tina 
dary 
vanij 
Virg

ones & Laughlin plieno
• anija pradeda iš naujo 

Verona geležkelio 
šiąuedėl pradėjo 
laiką-

.1
koiupž. _ 
darbus.
dirbtuves 
dirbti viri

■ Y< i u 1 igst< >\v 11. Ohio.—The. 
Ib nublic Iron & Steel koin- 
. . jį pradėjo dirbti jau pil
im laiką. Kitos fabrikos tos 

s kompanijos Magoningį 
Valley. Ohio, teipgi pradėjo!

i dirbti; šiomis dieno-! 
n Js priėmė 70 nuošimčių) 

pirma atleistų darbininkų.

ce, R. I., Fall River, Mass., 
Attleboro, Lavvrence, Worces- 
ter,New Haven,New Bedford, 
Franklin, N. H., Lowell, Re- 
adville, Mass., Bangor, Me., 
Coucord, N. H.,Portland, Me. 
ir kitur.

Užsienio buržujai džiau 
giasi iš Tafto.

Telegramai iš visų šalių at
siųsti su pasveikinimais Taf-J 
to, parodo, kad net užsienio į 
buržujai džiaugiasi, kad Taf
tas laimėjo kovą šiuose rinki 
muose. Didžiausi pasveikini
mą arisiuntė Peterburgas, 
kurio Taftas anuomet buvo 
teip mylimu svečiu ir po de
šimts sykių gėrė už caro ir 
kitų budelių sveikatą. Paskui 
ilgą telegramą prisiuntė Ry
mas, kurį ponas Taftas teip
gi savo laiku buvo aplankęs 
ir mylėjosi su popiežium ir 
karalium teippat, kaip ir su| 
caru. Francnzijos’ir Vokieti
jos turčiai tripgi džiaugiasi 
iš Tafto ir pranašauja net 
gerbūvį paėmus Trftui val
džią į savo rankas. JaĮionija • 
irgi sveikina Suvienytas Vai-j 
stijas su Taftų.

Francuzai prieš vokiečius
Paryžius, 9 d. Lapkričio.— 

Bėgyje paskutinių dviejų die
nų Paryžiuje nuo prakalbų ir 
susirinkimų net ūžė.

Niekados Francuzij<J tarp 
liaudies ir valdžios nėr buvę 
tokio susituokimo, kaip 
dien. Į porą dieni: u 
apie partyviškus nesutiki
mus, visa Prancūzija susilie
jo į vieną didelį kūną, 
pamatė savo tėvynei grūdan
tį karės pavoju.

Parlamente tūlas Artur M> - 
jer atsistojęs šaukia: .,Jei: m 
kaizeris trokšta kar s, Ui ir 
turės ją”. Karščiausią a; ■'a- 
ciją prieš t yės •

ze-

Nušautas dėlei politikos.
Nashville, Tenn.— 9 Lap

kričio po piet čia likos nušau
tas aut gatvės buvęsis senato
rius Edvardas Cormack, o da
bartinis redaktorius laikraš
čio ,,Tenneseean”.

Cormack ėjo gatve prie dar
bo ir susidūrė su Colouelu 
Cooperu. Akies mirksnyj pra
sidėjo šoudymas. Cooper pa
leido du šuviu į Cormacką, o 
Cormackas į sovo priešą—vie
ną. Cormackas krito ant vie
tos ir tuoj nirė.

Priežastis buvo tame, kad 
Cooper [demokratas"! varėsi 
ant gubernatoriaus, o Cor
mack, kaipo redaktorius, pa
talpino savo laikraštyj keletą 
priešingų straipsnių, kriti-

— Praėjusį kuodamas podraug ir visą de- 
tsidarė stiklo mokratų portiją. Kelios die-

socijalistai. Visa frau< 
mė kvėpuoja kares dvasia.

Visa Vokiclija iįcbž;;-.! 
dinta ant savo \

Viliaus.
Berlynas, 9 d. Lapkri 

Bėgyje pereitos savaip 
kieti jos laikraščiu o 
6,000 straipsniu, ; ; 
jančiij prieš kaizeri > 
škumą. Visa tauta s 
si,kad jis paiiko did- 
tokratu, neg i Mask > 
ras. Net karšči;: 
viai [tautininkai p;:>

! 1 ( > 4’.i 
atg
i ke, 

kaizeris turi geriau zier 
minės tvarkos, o ue 
pasaulio, kaišiojam 
uosi, kur neri iki;-, ir n 
miuibkanli teipdi. 
vališkai.

J M 
Lv

Nesutikiniai tarp Prancū
zijos ir Vokietijos.

Anuomet Afrikoj, Casa- 
blankos mieste suareštuota 
6 kareivius iš francuzų legi-l 
jos už pabėgimą iš kariume- 
nės. I)u iš jų buvo Vokietijos 
pavaldiniais ir vokiečių kon
sulas liepė juos nuvesti ant 
vokiško laivo, o francuzų ge
nerolas Amade liepė juos nno 
vokiečių atimti ir pasodinti 
Casablankoj francuzų kariš
kam kalėjime. Už tai vokie
čiai ir užsirūstino ant savo 
kaimynų. Nesutikimas eina 
vis aštryn. Vokiečiai reika
lauja, kad francuzų genero
las perprašytų jų konsulį, o 
francuzai juokiasi.

500 žmonių grižia prie dar
bo.

Trenton. — Jolin A. Ro- 
ebliugSons kompanija atida- 
rė čia savo geležies kočiotu- 
v -s. Prie darbo sugrįžo 500 
žmonių.

Nliklo dirbtuves atsidarė.
Indianopolis. 

panedelį čia a 
dirbtuves, pradedant iš kar-! nos atgal demokratų kandi- 

(iiH'ti pilną laiką. Užima datas Cormackui pasakė, kad 
Į .Oi n darbininkų. jis liautųsi jį kritikovęs, bet

panedėlyj tilpo dar aštresnis 
straipsnis ant Coopero. Cor
mack demokratiškąjį kandi
datą iki tiek suerzino, kad 
pastarasis iš piktumo jį nušo
vė.

Nauja auka carui.
Chicago, III.— 5 Lapkričio 

tapo suimtas Christijanas Ru- 
dovitz, kurį caro šnipai suse
kė ir pareikalavo, kad vieti- 

kaipo

10,000 grįž prie darbo.
Chicago. 111- — The Com- 

merc<‘ Ass’n praneša, kad 18 
tūkstančiu žmonių po rinki- 

i'i iki šiai d ienai sugrįžo prie 
J.irb.) ir pradėjo dirbti pilną 

, .-t. <> iki nauju metų neina-
, k;iip 40,000 dagaus dar
bą.

« CiiH-iunati. — Krippen-
<>, š N ! )ittman’o čeveryku nė valdžia jį suimtų,

i ,.-s pradėjo dirbti piI-:žmogžudį. Paureno apgynimo 
komitetas nutarė nevilkinant 
ištirti, ar Rudovitz yra kri
minalistu ar revoliucijonie- 
rium.

Komitetas susinešė su P.

p r. dėjo dirbti
na laiką Iki šiolei dirbo tik 
3 dienas į savaitę.

Pribūva daug užsakymų.
St. Louis. Mo. — Praneša.

kad po 
ant darbo i

• <; St. Louis apielinkėse 
:s nauji ir nauji už

sakymai. ■

r>. .(• ) dirbs pilna laiką.
T;> i v ■ . Mass.— .Jau nuo 

laiko čia dirbdavo tik 
laiko. Dabar New Eng-

■ '<>;;<> Voru Co. prade-
■ ■ ■ ’ darbininkų dirb- 

ią laiką.
• ( auolSotton dirbtuvė, 

-i nuo pereito pavasa-

Hnkimu padėjimas Sissmaun, rusišku advokatu 
lanko Žirniai geri- kaslink apgynimo Rudovitzo,

jeigu pasirodys, kad jis yra 
revoliucijonierium. Sissma- 
nas atsakė, kad Rudovitzo by
la bus 20 Lapkričio, ir kad 
per šitą laijią jis tikisi gauti 
visas reikalingas informaci
jas

Paureno apgynimo komite
tas dažinojo, kad rusiški šni
pai yra jau ant pėdų tūlo 
Aleksondravičiaus, kuris esąs 
sąrišyj su Rudovitzu. Alek- 

nJJ.-iry*a, šiądien pradėjo ^ndrovicius gyvenąs apie 
dh ’č i su 1-'>0 darbininkų. |Xew Yorką, ir trumpam laike 

Mašinų fabrikos, kurnuo'būsi^8ulinta8-
. ; U tedirbdavo tik 4 Panedėlyj Paureno apgyni- 
Janedėl pradėjo dirb- 1UO konferencija tarėsi sutver

ti 5 Kitus dirbtuvės čia teip- « tvirtą organizaciją kovoji- 
apturėjo naujus užsaky. mui su caro šnipais ir apgy- 

nii)s‘ir priima darbininkus. nimui pabėgėlių.

ralci-
1 1 metu

;;>use 1i na-
ziiiti t; laud

savo (13 su
ti pilic *

I Ii'r sai i*
S,<>Vėj

1$ AMERIKOS.
Darbai gcriiiaM.

VVinsted, Conn., l(,La! ’m:- 
čio. — The VIt. Vernon & 
Wood ('o. praneši. kn i 
pam laike New L’arli >r<!- 
bus atidaryta didelė e i • 
nė dirbtuvė: reikės 1 (n i ■ O- 
bininkų.

Pittsburg. Pa.. 10 La p r. 
Connellsville’s kokso i i r! - 
mo apygardoj darbai an’ 1 
pasigerino, kad trumpam ' 
ke, kaip savininkai sako, Ims 
stoka darbininku. Kelio.- 
nos atgal, buvo apskelbia pa 
j ieškojimas 1,000 darbini k . 
Tuoj pradės dar .3,"' 
deginti.

nimui pabėgėlių.
Socijalistai laimėjo.

Hiteman, Iowa, 11 Lapkri
čio. Visi socijalistų kandida
tai ant vietinių miestelio val
dininkų likos išrinkti, išski
riant tiktai vieną. Išviso soci- 

valan- pHstai-gavo 234 balsus, kuo- 
mer republikonai gavo 153, o 
demokratai tiktai 134.

* Everist, lova, 16 Lapkri- 
bėgyje šito mė- čio.— Debsas čia gavo 69 bal- 

prie darbo 20,000 sus, Brvanas — 68, o Taftas- 
62. Ant vietinių valdininkų 

pakilo!republikonai laimėjo 2 bal- 
Providen-. sais.

•joj‘00 e i iž prie darbo.
Mauchester, N. II.— Visos! 

' u -s m “dvilninės ir vilni-l 
i:,-dirbtuves, užimančios 151 
• v k-’ančių darbininkų, eina:

i d'ną laiką, po 58 *_____ .
da i ą va i tę, kuomet i>ereitą| 
rnd ’d šitam laike dirbo tik 5 
> vpra>to laiko. Ir kaip fabri
kantai sako, 
tiesio grįž 
žmonių.

Iįauginusiai darbai 
šituose miestuose:
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Nemuno Vilnis.

KORESPONDENCIJOS

I\ifibernis.

Papleitakis.

I
I

o jeigu jus atsisa- 
aut galo mokėti, tai 

laišką su apgailes- 
kad jus nepaiso t 
sveikatą, ateitę ir

811.12.
Ant rytojaus, 26 d. Spalio, 

toj pačioj svetainėj surengta 
diskusijos; žmonės uždavinė-

Sako, pas ji kasdien toki 
stebuklai atsitinka.

Iš rusų legendos Liepa.

— Stebuklas, stebuklas!— 
ir aplaižė prokurorui batus.

I

Draugai ir draugės! Jeigu 
męs skaitysim laikraščius ir 
naudingas knygas, tai visgi 
daugiau naudos turėsim, ne-

Billerica, Mass.
,,Keleivyje” ir kituose laik- 

kad raščiuose, daug yra rašoma

Popu stebuklas.

sinodo, 
prokuroras 

veidais kaip

...IR DAUG ŽODIS GALI!

(’leveland, Ohio.
Lietuvių Clevelande yra

apie pustrečio tūkstančio. Su- ant svieto reikia patirti, 
sipratimas tarp žmonių pusė-

!

j

i

I 

t

I

KELEIVIS

so-

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu.

— Tu Maike sakei, kad 
cijalizmo laikuose policija vai
kščios be ginklų; tas negali 
būt. Kaipgi ji tuščiomis ran 
komis galėtų vagį sugauti?

— Tuomet vagių, tėve, vi
sai nebus. Dabar vogti pri
verčia biaurus gyvenimaSjSto- 
ka darbo, pinigų ir maisto.

— Eik tu po velniais, ką tu 
čia man teip giri tą savo soči- 
jalizmą, kad jau ir vagių ne
bus. O kur gi jie dings? juk 
kas jau gimė vagis, tas ir mirs 
vagis, socijalizmos to neper
dirbs.

— Kodėl tu toks kvailas, 
tėve? Kur gi tu matei, kad 
žmogus gimti} vagim? Gema 
visi lygus, tik paskui, kada 
žmogus pradeda augti, išeivy

* sto jo protas, išsivysto ir po
būdis. Ir kokiose aplinkybė
se žmogus išauklėtas, jis tokį 
ir palinkimą turi.

— Na, jau tu man, vaike, 
to neįkalbėsi. Doras žmogus 
kad ir praščiausioee aplinky
bėse būtų, bet vogti niekad 
ne vogs, o vagis ant nieko ne
paiso, -vagia ir gana. Kaip gi 
čia žmogus ne vogs, kad ne
turi ko valgyti ir niekas ge
ruoju neduoda, o nupirkti ne
gal, nes pinigų neturi. Badą 
kęsti teipgi baisu; na, ir pri
verstas žmogus vogt.

— Na, kalbėk tu sau kaip 
nori, bet man rodos, kad va
gys visuomet turės būti.

— Pakol šiaudieninis surė
dymas gyvuos, žinomas daly
kas, kad vagys neišnyks, nes 
tai vagių surėdymas. Bet ka
da žmonės susipras, visi susi
jungs į vieną draugiją, kuriai 
prigulės visa šalis, žemė, ang
lių, geležies ir aukso kasyk
los, geležinkeliai, fabrikai ir 
miestai, tuomet kiekvienas 
draugijos naris bus savininku 
visų turtų. Kas gi tuomet ga
lės savo daigtus vogti?

— Tai atsiras koks žydas, 
kuris prie tos draugijos ne
prigulės ir tas galės vogti.

— Ne, tėve. Draugija bus 
viena kiekvienoj šalyj, ir kas 
tik ant tos žemės gyvens, prie 
jos ir prigulės.

— Tai ir tas dar nedaug 
reiškia; juk aš prigulėdamas 
prie draugijos teipgi galėsiu 
vogti. Tu sakai, kad žmogus 
savo daigtų vokti negali, bet 
toks daiktas negali būti ma
no savastimi, jeigu jis priklau
so lygiai ir kitiems. Duokim 
sau, męs susidėję dešimts vy
rų po nikelį, nuperkam kvor
tą šnapso. Męs tuemet jau vi
si esam to šnapso savininkais, 
bet visgi daug geriau būtų, 
jeigu tas šnapsas prigulėtų 
tik man vienam. Ar neteisy
bė, Maike?

— Ar jau viskas?.
— Teip. Ir tas, matai, 

gundins mane tą šnapsą 
vogti nuo savo draugų, 
tas pats, vaike, ir socijalizmo 
laikuose bus.... vogs kaip 
pašėlę.

— Jau tave kas nors primo- 
kino, tėve, nes pirma tu toks 
filozofas nebuvai.

—'Aha! matai, Maike,, kaip 
aš tave šiandien sukirtauJNet 
man smagiau....

— Nesidžiaugk, tėve, soci
jalizmo laikuose be abejonės 
šnapso nebus,o jeigu ir būtų, 
tai vogti vistiek nereikės; vi
siems bus paskirta, lygi dalis 
irkiekvinas ją gaus. Kitų

daigtų teipgi niekas nevogs, 
nes visi bus draugijos nariais 
ir visi lygiai viskuom naudo
sis. Jeigu tau reikės ploščiaus 
— tu jį gausi, reikės čevery- 
kų— gausi, reikės kelinių — 
gausi, stubą teipgi gausi , ir 
kam tau vogti? Kur tu pavo
gęs dėsi?

— Parduoti galima.
— O kas uuo tavęs pirks, 

jeigu tuos daiktus bus gali
ma už dyką gauti? Apart to 
kiekvienam žmogui bus žino
ma, kad niekas neturi tiesos 
pardavinėti visuomeniškąją 
savastį.

— Bet man, vaike, neaišku, 
kad už dyka būtų galima vis
ką gauti. Kodėl gi dabar nie
kas nieko dykai neduoda?

— Todėl, kad dabar toks 
netikęs surėdymas. Turčiai 
viską laiko savo rankose, o 
darbo žmonės neturi nieko. 
Bet socijalizmas šitą tvarką 
suardys ir tuomet ką tik žmo
nės padarys, tas jiems ir pri
gulės. Ar dabar jau aišku?

— Duok man, vaike, parni- 
slvt dabar.

• O • ♦ ■ -------

Mano atsišaukimas Į Aiue- 
kos Lietuvius.

jau 
pa- 
Tai

Pats šventasis ir neklaidin
gasis švenčiausiojo 
viršiausias 
raudonais
gaidys, išsiskėtusiais šonais 

. kaip statinė, pasituksinusiu 
pilvu kaip šieno kupeta, vie
tininkas daug pasnykavusio 
apaštalo Petro, sėdėjo puikio- 

! je ir kaip pūkas minkštoje ke- 
, dėje, ir padėjęs savo kojas 

ant patiesto ant grindų auk
su išsiuvinėto divonėlio, pu
ta vo-kvėpavo, dešine ranka 
braukė po daug sykių savo 
kaklą, bet vis negalėjo sugal- 

i voti, ko čia da valgyti ar ger
ti. Daryti ką nors dailgiaus, 
apart pagarbinimo savo taip 
„švento” pilvo, neprisėjo, nes 
viską už jį darė Levai-jezu- 
itai.

— Švenčiausiasis! — žemai 
nusilenkdamas prabylo vienas 
ir lyžtelėjo prokuroro batą. 
— Ar nepalieptumete duoti 
ricinos ar „ant vėmimo'’, kad 

, šiaip ar taip praliuosuoti vi
durius, o tada vėl galėsite 
valgyti ir gerti.

— O aš patarčiau jo šven
tenybei muktelti kokią porą 
stiklinių vyno, — pratarė tar
nas ir tuojaus pastatė ant sta
lo didelę blauzdinę puikaus 
raudono vyno.

— Mgum... — suniurnėjo 
prokuroras.- Ar jus nežinote, 
kad aš negeriu nė jokių svai
ginančių gėralų. Aš blaivybę 
ir susilaikymą aukščiau visko 
statau.Tuojaus atimk stiklinę, 
tegul ji čia mano nekaltų 
akių nepiktina!..

— Ar ir bonką su vynu, jū
sų šventenybė, liepsite atim
ti?—lyg susimaišęs įsikišo tar
nas.

— Ar girdite, kvailiai, sa
kau, kad eikite visi von iš 
čia!—suriko prokuroras.

Visi išėjo, o kada po 16 mi- 
nutų sugrįžo, tai pamatė, kad 
bonka su vynu pabalus; nė 
lašo vyno joje nebuvo, nors 
stiklinė ir buvo atimta.

— Kas tą raudoną bonką 
pavertė į baltą? — paklausė 
jo šventenybė.

— O tas, kas pats paraudo
navo!—paaiškino arkirėjai.

— Ar gi aš raudonas?-klau- 
sė prokuroras.

Pažiurėjo į jį visi ir pečiais 
traukydami stebėjosi: apašta
lo Petro vietininkas buvo pa
mėlynavęs.

— Jųsų šventenybė mėly
nas!— visi vienu balsu paaiš
kino.

— Tame irjlalykas; ženkli
na ne aš vyną išgėriau, o kas 
kitas — nematomas ir nežino
mas.

Galvočiai, arkirėjai "ri }>o- 
pai susėmę galvas stebėjo-

Jau iš anksto žinau, kad la
bai retą lietuvį rasi, kuris ma
no (Liepuko) raštų nebūtų 
skaitęs. Mano raštai, 
kaip ir visų kitų rašėjų, vie 
niems lav.ai patinka, kitiems 
nepatinka. Kas visiems įtiks? 
Pats Dievas (Kristus), atėjęs 
aut žemės žmonių [savo su
tvėrimų] mokyti, nįtiko, tada 
ji kunigai išdavė valdžiai, ku
ri jį pavedė kunigų valiai, o 
tie su savo bernais nukryžia- 
vojo.

Kaip visi mato, aš esu atsi
davęs su širdžia ir vėlia rašlia
vai, bet kaip pas mus dar nė
ra tam tikros tvarkos, tai ra- 
šėjams priseina be laiko, ba
do ir vargų kankinamiems, 
jaunystėje nužengt į kapus. 
Žinau, kad man be laiko nu
mirus. Lietuva ir jos žmonės 
daug nustos ir, manę gailėda- 
mi, statys brangius pamink
lus. Aš to visai nereikalauju. 
Aš garbės netrokštu. Aš tik 
noriu turėti prigulintį mano 
skilviui duouos kąsnelį. Tad 
ne pagarbos, nė pašalpos, nė 
aukų neprašą u. tiktai meldžiu 
padėti man varyti, sunkų, la
bai sunkų rašliavos dirvoje 
darbą, nuo amžių dar neju
dintuose Lietuvos dirvonuo
se.

Nesistebėkite, kad aš į jus 
toje vis laisvesnėje šalyje gy
venančius kreipiuosi su savo 
atsišaukimu. Aš gerai žinau, 
kad kitas žmogus, nors ir la
bai norėtų darbuotis, nors ir 
norėtų savo draugui padėti 
vilkti sunkią naštą, bet neži
no nė kur nė kaip, o rašėjas 
savo raštais, šalčiui užėjus.pe 
čių kūrina ir vagsta, badau
ja, noksta.

Taigi išgalintieji apsiim- 
kite mano šiokius-tokius ra
šinius išleisti! Dar geriau bū
tų, kad keletas žmonių susi
dėję sumestų keletą dolerių ir 
apmokėtų už rankraštį bei iš
leisdami palaikytų rašytoją ir 
paleistų tarp savo brolių nau
ją naudingą knygelę. Turiu 
keletą rankraščių parašęs, bet 
nėra kam išleisti. Taigi, bro- 
liai-sesers, palengvinkit ma
no sunkią naštą!

Adresas mano ,,Keleivio” i 
redakcijoje.

Su didžia pagarba
Liepūkas.

Nauja teorija apie paėjimą 
lyties.

nesnis už motiną,— gims ber 
čia;.

Iš to išeina, kad tame atvė- 
juje veikia pati gamta. Ji rū
pinas. kad žmonių lytis būtų 
lygiai padalyta. Jeigu silpnas 
vyras apsiveda su stipria mo
teriške, jis greičiau susiuau- 
doja fiziškai ir greičiau mirš
ta. Todėl gamta rūpinas, 
kad jo vietą užimtų naujas 
vyras pirmiau, negu tas silp- uKM-iauoiu
nas išnyks. Tas pats ir su mo- visai nesirūpina apie žmonių 
terims: jeigu moteriškė yra sveikatą, nieko nerašo apie 
daug silpnesnė, gamta rupi- hvgieną; kodėl, girdi, svetim- 
nas paremti ją dukterimis. taučiai kitaip darbuojasi.

Abeluai imant, ant 100 ber- (Mat stebuklingi institutai 
naičių gema 105 arba 106 tuomi darbuojasi: jie dykai 
mergaitės: ir kaip statistika dalina savo ,,Vadovus į svei- 
parodo, yra tai reguliariška katą”, nors teisingiau būtų: 
pro{>orcija. Po didelių karių, ,,Vadovus į kišenius”). Pasa- 
kurios suryja daug vyrų, tas kyta tatai su išrokavimu ant 
reguliariškumas vienok visuo- ... .naudos. Tiesiog pasyky- 
met keičiasi. Pirmuose metuo ta. kad lietuviški daktarai, tai 
se jh> karės pas tas tautas vi- niekai, nes nieko savo tautie- 
suomet gema daugiau bernai- čiams apie hygieną neparašo, 
čių. negu mergaičių: bet po bet institutai, tai kas kita,— 
uekurio laiko tas persikeiti- jų „vadovai” teip ir veda 
mas ir vėl grįžta prie senos žmonės ,,Į sveikatą”. Taigi, 
normos. Teip buvo Francuzi- lietuviai, kurie tik sergat, vi
joj laike didelių karių ir ki- si rašykit į stebuklingus in- 
tuose panašiuose atsitikimuo- stitutus, o tenai „profesoriai” 
se. apuostę laiškus, „stebukliu-

Ant galo prof. dr. Lint pa- gu” budu pažius jųsų ligą ir 
duoda šitokias skaitlinės: nusiųs Įninką „patentuoto’’

Jeigu tėvas yra tvirtas ir vandenėlio, už mėnesio kitą 
jaunesnis, negu motina, tai bonką, paskui trečią, ketvir- 
ant 1000 dukterų išpuola tik tą ir t. t., 
865 sunai. • kysit
Jeigu tėvas yra vienų metų su gausit 
motina, - ant 1000 mergaičių tavimais, 
išpuola jau 088 bernaičiai. apie savo

Jeigu tėvas vyresnis už mo- t. t.; antrą gausit jau aštres- 
tiną ant 1—6 metų, tuomet nį, o trečią jau su grumoji- 
ant 1000 mer. gema jau 1039 mais policija ir kalėjimu.... 
bernaičiai. Ir štai, ką kartais žodis ga-

Jeigu tėvas vyresnis ant 5- Ii!....
11 metų, aut 1000 mer. gema 
1,257 bernaičiai ir t. t.

Seip ar teip, tečiaus tas iš
vadžiojimas visgi neišriša 
klausymo: „kokiu budu kįla 
lytis?” Gali būt, kad, atetyj 
mokslas suras būdą produ
kuoti sau patinkamą lytį. Bus 
tai geras išradimas ar blogas?

Jeigu tas įvyktų, tada mo
terų skaitlius labai nupultų: 
visi norėtų tik sūnūs turėti, 
nes su jais mažiau tėvams ru- 
peščio.

Ir teip, moteriška lytis pra
dės nykti. Bet kas paskui 
bus? Vyrai negalės gauti sau 
pačių. Neskaitlingos moteris 
pradės nepaprastai didžiuotis. 
V yru vertė labai nupuls, mo
terų gi pakils. Na...tuomet jau 
beabejonės, visi tėvai nemą
stytų ne apie sūnūs, bet apie 
dukteris. Bet tas jau nebūtų 
sunkus daiktas, nes pagal sa
vo noro galėtų turėti tą, kas 
geriau patiktų, arba kas bū
tų reikalingesnis.

Ar šeip ar teip, visgi pro
gresas.

1
jo lietuviškiems daktarams 
gerą padaryti, nurodydamas 
nors nešvarų, bet tikrą kelią į 
savo tautiečių kišenius; o gal 
tik norėjo nupeikti juos už 
ueapsukrumą ir nemokėjimą 
biznio daryti.... turbūt teip, 
nes aiškiai pasakyta, kad lie
tuviški daktarai, tai ne kas 
kitas, kaip votis. Jie. girdi,gy
vena iš mųsų raumenų ir krau 
jo be mažiausio atlyginimo

Ponas Daugmatis visai, tur
būt, galybės žodžio nežinojo, 
jeigu teip neatsargiai su juom 
pasielgė. Pirm to niekas apie 
institutus nė nemanė judinti 
klausimą; tik pacijentai per 
laiškus, būdavo, ką duoda 
„velnių’’ savo profesoriams, 
tai ir viskas. Bet neatsargus 
žodžiai pono Daugmačio, pas
kui ,,profesoriaus’’ Mielke, 
verste verčia pakalbėti apie 
tai plačiau

Dr. F. Matulaitis pirmas at
siliepė, Dr. Rutkauckas ant
ras, o pasekmės matyt labai 
negeistinos tų atsiliepimų.

Ir štai ką kartais žodis ga
li ! St. Michelsonas.

[
tinas. Gyvuoja čia šv. Jurgio 
parapija, keletas pašelpiuių 
draugysčių ir politiškas kliu
bas. Draugystės,žinoma, įvai
rių pažiūrų, viena pirmeiviš- 
kesnė, kita atgaleiviškesnė, o 
trečia visai atkakli, bet kliu
bas tai neprigulmingas, jis 
neina nė su viena partija ir 
savo balsus parduo<la tik tai, 
kuri geriau užmoka. Apart

gu kaip iš tų bačkų alaus ir 
degtinės.

Šiuom laiku pas mus dirba 
kiekvieną dieną ir uždirbti 
galima uuo 20 dolerių iki 50. 
Pirma buvo sustoję dėl sto
kos vandenio, bet kompanija 
turėjo gerą užsakymą ant an
gliui, tai padarė kontraktą su 
gelžkelio kompanija, kad pri
statytų vandenį iš kitur.

20 d. Spalio anglių kasyk- to yra čia S. L. A. 14 kuopa 
Ellsuorth Coal Co.No. 1 atsiti- ir L S. S. 3 kuopa, kuri už 
ko nelaimė: du lietuviai nak- visus daugiau ir darbuojasi. 

I čia kirto anglis bet uegalėda- Ji 25 Spalio surengė prakal- 
mi sulaukti vežėjo, kad už ve- bas. Žmonių prisirinko kiek 
ztų prikrautą vežimą, pasiėmė galėjo į svetainę sutilpti. Kal- 
moderį ir nuvažiavo patįs, pa- bėjo drg. Antonovas, po jo 
sodinę ant vežimo slovaką, keletas vyrų ir merginų pa- 
kuris krovė anglis. Bet nemo- dainavo „Atsimeskim nuo šo
kėdami važiuoti, išvertė veži- nojo svieto”. Paskui kalbėjo 
mą ir slovakas likos mirtinai vėl drg. Antonovas, o po jo 
sužeistas, o lietuviai suaręs- drg, Bartkus. Kalbos ir daina 
ti. Tas, kuris važiavo ir dabar žmonėms labai patiko. Aukų 
tebesėdi kalėjime. Vis tas surinkta uždengimui lėšų 
vargšas darbininkas kaltas.

J. Bentvielietis.

Minersville, Pa.
Oras jau atvėso, kartais pa- jo visokius klausimus, o drg. 

lyja, o kaip kada ir sniegas Antonovas juos rišo. Toks 
pasirodo. Anglių kasyklos jau abelnas pasikalbėjimas žmo- 
pradeda dirbi i geriau, po 4-51 nėms teipgi labai patiko ir 
dienas į savaitę, nes dabar geistina būtų, kad tokios dis- 
jau vandens atsirado ir gali- kusijos būtų rengiamos kuo- 
ma apsieiti be pirkimo. Žmo- taukiausiai, nes jos išaiškina 
neliai jau truputį linksmesni kiekvieną pakeltą klausimą; 
paliko, kada darbai pradėjo žmogus pamato nėsupranta- 
po biskįkrutėti. mus sau dalykus tikroj mok-

Lietuviai gyvena čia gra- slo šviosoj, pamato kas yr ge- 
ziai,sutikime ir pusėtinai yra ra, kas bloga ir kas jo drau- 
apsišvietusių, kurie stengiasi gas, kas priešas. Dabar dau- 
vis šį bei tą ant mus tautiškos gelis iš mus lietuvių laiko už- 
dirvos nuveikti savo viengen- kabinę languose Tafto pavei- 
čių ateičiai. kslus, ko susipratęs darbinin-

Yra čia sutverta teatrališka kas turi biaurėtis, bet tamsus 
kuopa, kuri neužilgo ketina žmoneliai neatskiria savo iš- 
parengti perstatymą, nes mo- naudotojų nuo užtarėjų, o iš- 
kinasi jau duo ilgo laiko ir aiškinti žmonėms tą galima 
galima tikėtis, kad nuveiks tiktai per prakalbas ir disku- 
gražų darbą. Dabar čia kalba-'sijas, 
ma jau apie dainorių kuopą ir 
beabejonės sutversime ir tą.

Pereitą vasarą keletas darb- Į 
štesnių vaikinų susitarę pa 
prašė miesto valdžios, T 
įsteigtų šitam rudenyj vaka- apie miestų darbiukus, o apie 
rinę mokyklą, pasimokinimui ųkes (farmų) darbininkų pa- 
angliškos kalbos ir rašto, kaip dėjimą nieko negirdėti. O 
lietuviams,teip ir kitiems sve-. tuom tarpu farmų darbiuin- 
timtaučiams. Valdžia iš sykio įai prispausti daugiau, negu 
apsiėmė, bet paskui pareika- miestų. Mat farmeriaitur ne- 
lavo, kad po to reikalavimu iapribuotą valią ir pasiprieši- 
pasirašytų bent 20 ukėsų. Pa- nimas jų valiai yra beveik ne-

„Bernaitis ar mergaitė?” — 
yra klausimu beveik kiekvie
nų tėvų, kada gema pas juos 
kūdikis. Noras jų visuomet 
linksta prie bernaičio. Kodėl? 
Atsakymas šiandien ant to 
klausimo nesunkus: gyveni
mas su kiekviena diena daro
si vis sunkesnis; vyrui kovoti 
už būvį yra visgi sunkiau, ne
gu moteriškei; ir todėl tėvai 
dažniau geidžia sūnaus, negu 
dukters.

Dabar kįlaklausimas: kodėl 
kartais gema bernaičiai, kar
tais mergaitės? Ar yra kokie 
nors išlaukiniai apsireiškimai, 
pagal kurių galima būtų įspė
ti busiančio žmogaus lytį? 
Iki šiolei buvo daug įvairių 
nuomonių apie paėjimą lyties, 
bet nė vienas iš jų nesirėmė j 
ant tikrų faktų.
Šiomis dienomis Holandijos 
mokytas, Van Lint, apskelbė 
savo teoriją, kurios parėmi
mui priveda šitokios faktus;

Jeigu tėvas yra daug svei-. 
kesnis ir tvirtesnis, negu mo
tina. vaikai bus moteriškos 

i lyties; bet jeigu tėvas bus silp- Į

„Vien. Liet.” jiaskutiniam 
numeryj tilpo straipsnis po 
antgalviu ,,Ką kartais žodis 
gali”. Aš gi patvirtinu, kad 
kartais ir daug žodis gali. Kar- į 
tais gali net labai negeistinus 
vaisius autoriui atnešti.

Nemanau visai eiti į pole
miką su tokiomis ypatomis, 
kaip to straipsnio autorius, 
ne gi manau kritikuoti patį 
straipsnį, nes tai būtų darbas 
žemiau kritikos, tik labai man 
gaila, kad ,,Vien. Liet.”, vie
nas iš progresyviškesnių mų
sų laikraščių, talpino pirmu
tinėj vietoj tokį nonsensą.

Daugmatis savo straipsnyj, 
,,Lietuviškos votįs ir jų gy
dytojai ”,pataria lietuviškiems 
daktarams užsiimti tokiais 
šarlataniškais darbais, kaip 
,,stebuklingi” institutai užsi
ima ir teip (nes kitaip nega- sako, 
Įima), kaip institutai, per lai-;dos turėsime... 
skus gydyti savo tautiečius, o 
vietoj gyduolių vartoti „ste-|

. buklingą” vandenį.
Gal ponas Daugmatis norė-

[1
darėm ir tą. 24 Spalio gavom galimas, o ypač šiais krizio 
nuo valdžios pakvietimą, kad metais. Nors žvėrišku budu 
norintieji mokytis, nueitų už
sirašyti. Visi pradžiugom, 
kad gausim progą pasimoky
ti angliškos kalbos,be ko teip 
sunku šitoj šalyj gyventi. Bet 
štai ir vėl kliūtis: superinten
dentas pareikalavo, kad būtų 
nors 20 mokinių žemiau 21 
metų amžiaus, o jeigu to ne
bus, tad vargiai, sako, bus ga
lima jųsų reikalavimui užga
ną padaryti, o jeigu ir gausi
te ruimą, tai nedaugiau, kaip 
du vakaru ant sąvaitės. Tuo
met sukrutom rinkti jaunus 
vaikinus, kaip kas galėdamas 
ar stuboj, ar ant gatvės suti
kęs, kalbinom ir agitavom, 
kad eitų užsirašyti į vakarinę 
mokyklą.

Superite ridentas (užžiurėto- 
jas) mųsų prašymą ketino pa
remti kiek galėdamas ant mie
sto valdžios susirinkimo, o 
kaip bus nutarta, sako, tai pa
matysite 30 Spalio laikrašty
je „Free Prese’’.

Ir gavome mokyklą ačių 
savo rūpestingumui. 9 d. Lap
kričio pradėsim jau mokyties.

Todėl dabar kviečiami visi 
vaikinai ir merginos; kiekvie
nas gali ateiti mokyties dy
kai. Už tą teip naudingą 
mums užmanymą tu rim visi 
ištarti širdingą ačių socijalis- 
tams, nes tik ačiū jų pasidar
bavimui męs gavome sau mo
kyklą.

Bentleyville ir EIlswortli, 
Pa.

Šitie du kaimeliai guli ar
ti vienas kito, ir lietuviai iš- 
vieno veikia, ypatingai drau
gystės ir kuopos neturi skir
tumo, ar Ellsvortho, ar Bent- 
leyville, bet čarterius tai ima 
visos ant Bentleyvilles vardo, 
nes čia daugelis lietuvių turi 
savo privatiškus namus, o 
Ellsvvorthetai kompanijų grį 
čios ir viskas; todėl prie Ben
tleyvilles vardo ir laikosi vi
si lietuviai. Čia yra pusėtinas 
būrelis mus tautiečių; susi
pratimas tarp mus nelabai 
pakilęs. Nors ir nėra čia smu
klių, bet galima pa vadinti be
veik kiekvieną grįčią smukle, 
nes sulaukus subatos vakaro, 
beveik kiekvienoj grįčioj bū
na po 5 ir 6 bačkas alaus. Jei
gu po užmokesčio dienai pa 
puola sušaukti susirinkimą, 
tai jau su visu mažai susiren
ka, o kas ir ateina, tai jau su 
kitu svietu kalba. Ar nelai
kąs, draugai, tą biaurų pa
pratimą jau pamesti, o pra
dėti darbuoties žmoniškai ?Už- 
siimkim skaitymu laikraščių 
ir naudingų knygučių. Nors 
čia ir pareina keliolika ek- 
zempliorių laikraščių, bet 
niekas jų neskaito. Paprastai 

tai kiekmęs iš jų nan-
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išnaudotų, negali tarti žodžio 
priešingo jų valiai

Laikas darbo neapribuotas: 
vasarą, švint,—stok prie dar
bo, temst, — atstosi nuo jo. 
Žiemą be šviesos kelsi,be švie
sos paleis nuo darbo. Nė pus
ryčiai, nė pietai nesitęsia il
giau dešimtięs miliutų. Čia 
reikia paminėti, kad ir šven
tą dieną ne visur gausi išsi
nerti iš darbinių smirdančių 
drapanų. Darbas ant farmų 
yra nešvarus ir sunkus, o už 
tą visą kasdien 15 valandų 
darbo moka £5-8-10 retai 
daugiau į mėnesi laiko. Šito
kie krizio metai farmeriams 
yra geistini, nes didelę jiems 
naudą atneša. Jie gali skriau
sti darbininką, kaip tik jiems 
patinka. Neužprotestuosi. Jie 
tave perka ir labai begėdiš 
kai apsieina, drįsta išlojoti ir 
išginti^ nė kuom neprasikal- 
tusį. Štai faktas, kurį teko 
matyti nedėlioj, 1 Lapkričio: 
fanneris V. Martin (Marti
naitis) išvarė stačiai tris dar
bininkus. už tai, kad jie ne
norėjo eiti nedėlioj į girią su 
įrankiais dirbti. Neatrodytu 
keistai, jei tą būt daręs kokis 
iaisvomanis, bet tas žmogus 
karštas katalikas (fanatikas).

Biedni žmoneliai ne ką be
darę, susirišo į rišius drapa
nas ir patraukė Bostono lin
kui. Stritkariai pilni žmonių, 
visi žiuri į naujuosius pasa- 
žierins su dideliais rišiais ir 
stebėsi, klausinėja vieni kitų, 
ar pažinsti, kas tie per vieni?

O gaspadorius pasilikęs 
dejuoja: Viešpatie, augščiau- 
sis, atitolink nuo tokių nepa
klusnių darbininkų. Mat ko



KELEIVIS

DIEVO ŽMOGUS.
(Pasai J. M rtų parašė J. G-Ž1S.)

(Tąsa.)

pulso... Galva jo prisipildė įvairiomis,stai
giai kertaliojančiomis mintimis... Visokie 
žodžiai, visokie išsireiškimai veržėsi jam 
j ausis, akyse rodėsi bėganti pro jį žmonės 
—jis matė jų daugybes. Matė, kaip nepa
našus jie buvo vieni kitiems, kada stovėjo 
jie stovėjo atskirai vienas nuo kito ir vėl, 
kaip vienodi jie buvo tada, kada susitelkė 
krūvon, kada stovėjo greta viens antro prie 
vieuodo darbo...

Bet greitai tų visų žmonių Simas vėl ne
mato, jų vieton pamato jis tiktai slegiantį 
juos sunkumą.— Tasai sunkumas spaudžia 
ir jį, lenkia visai prie pat žemės, kur guli 
jau keletas parplokštų. Jie guli teip arti 
prie kits kito, kad negali vienas antrojo 
matyti, o tasai sunkumas prie menkiausio 
kurio nors pasikrutinimo da smarkiau ir 
spaudžia ir nė valandėlės neleidž’a jiems 
liuesai pažvelgti nė į šonus, nė aukštyn. Pa
misimus vienam arba kitam ką nors tokio 
pasipriešinančio, nors ir sąžiningo, tasai 
sunkumas, skaudžiai neištrivotinai, spau
džia ir kankina, lyg padūkęs....

Trumpas Simo amžius greitu prabėgo... 
Jis nepažino nė kūdikystės, nė jaunystės, 
nepažįs nė senatvės... Jam visados buvo 
sunku, bet pirmiau nebuvo baimės prieš 
ateitį.... Nieko nesibijojo ir nieko neat- 
bojo. Visados eidavo prie sūkių darbų, dar
be būdavo pirmutinis... Ir tiktai dabar 
Simas susiprato, dabar, kada paliko jau be 
spėkų. Suprato dabar, jog jį išsunkė lig 
kaulo, išsunkė, bet neužmušė!... Paliko 
jam da vieną, bespėkę gyvybę, paliko da 
ligi grabo vargų naštą!... Simas da gyvas, 
da jis jaučia... Jis gyvas ir kartais rodos 
jis jaučia, kad jame slepiasi nežinoma spė
ka. Toji spėka negali nešioti nė kęsti jo
kių sunkybių, jokios skriaudos,todėl nega 
Ii niekas jo priverst sėdėti per kiauras 
dienas prieš džiovinamąją, negali teip nesą
žiningai nieks jo skriausti — bet dabar 
teip yra!... Ką gali toji padaryti, to Si
mas nežino... Nežino, bet nori jis dažino- 
ti... Stengiasi jis sužinoti vif-ą savo galę 
ir tasai noras sustiprina Simą, iškelia jįjį 
vėl virš kitų, sukelia jame piktumą, pasi
didžiavimą, žiaurumą, iššaukia jį kovon 
priešais tvirtus ir galingus, iššaukia pagel- 
bon silpučiams.... Laimingos valandėlės, 
bet už tų laimingųjų jautėsi ilgos valandos, 
dienos, mėnesiai, metai,kada Simas jaučia, 
kad jojo rankos silpnos, spėka jam atsakė 
tarnauti-padėdi; kojos jo nusilpo,mažai re 
mia, krūtinė tuščia—trūksta kvapo... 
Toks nusilpimas.. .Visai netikėtas!. . Grei- 
tesniai bent nusprogti!!!....

Atjautimas tokių skaudžių valandų, 
apėmė Simą baisus graužimas jo sąžinės, 
atėmė jį neapmatoma ir nežinoma baimė, 
jiobijosi visko ir visų.... Tokios nesuval
domos mintys bėgiojo per visą Simą ir vi
sas sudrebėjęs sau kalbėjosi:

— Ateikite jus, žmogėdos, riškite ir

voj rinkosi grįčion; įnėję pasiskirstydavo 
kas sau, ir daugiausiai eidavo kiekvienas 
prie savo lovos. Grįčia žymiai pasipildavo 
gyvybe-riksmu, bet toji gyvybė greitai ap
mirdavo, riksmas nutildavo. Didesuėji dar
bininkų dalis, nenusirengę, parvirzdavo 
ant lovos ir apsisukę galvą pilku taukuo
tu uždangalu, užmigdavo. ..

Šiandien ir tame buvo permaina. Ant 
spingstančios žvakutės šviesos, sugužo žin- 
geidesnieji ir daugelis apsistojo palei pat 
Simą. Vieni stovėjo, kiti pasirėmę aut ga
lų lovų, kaikurie įsirangę į stovinčias kai- 
mynystėjeSimui lovas ir išsitiesę ant jų, su
kišo savo galvas net į pat jo kuparėlį....

Simas, matydamas aplinkui savęs būrį 
j žingeidžių žiūrėtojų, jautė savyje neramu
mą; jis tylėjo ir stengėsi pasilikt ramiu, 
peržiūrėdamas ir kraustydamas savo daik
tus ir tik retkarčiais pažvelgė į būrį apsu
pusiųjų jį darbininkų. Ratas žingeidžiųjų 
tai susisiaurino, tai vėl prasiskėtė, bet be
formiškos siūbuojančiai krutančios jo ^sie
nos kaskartą daiėsi vis storesnėms, ir pavir
to į kurčiai triukšmingą alasą.

— Į pailsį rengiesi, šaunus tamsta?! — 
iš kurčiai klegančios minios atsiliepė neži
nia keno malonus giedautis balsas ir tasai 
klegesys iš karto aptilo, teip kad rodos ap
supę Simą darbininkai ant klausimo užsi- 
mislyjo ir laukė ant to kažinkokio atsaky
mo.

Simas ramiai pakėlė galvą ir pažvelgė 
į ta šoną iš kurio atsiliepė tasai maloniai- 
giedančio balso duotasis jam klausimas; lū
pos lo sukrutėjo, bet žodžių nebuvo girdėt.

— Mus pailsį, matomai kas nors suvo
gė sau!.... garsus kažin keno balsas per
kirto tylą, o toj pačioj valandoj užstojo da 
didesnė tyla. Susipratę darbininkai nepa
sijudindami iš vietos žvalgėsi vieni į kitus, 
tylėjo ir iš jų veidų buvo matoma, kad jie 
kažin-ką galvojo......

— Teisybę ištarei, suvogė!—atsidusęs, 
tyliai, lyg pats dėl savęs, vėl kažinkas pra
bilo.

— Tik matyk!... — Drąsiau ir gar
siau vienu kartu riktelėjo iš būrio keletas 
balsų ir visa minia vėl suerzėjo; iš karto 
erzėjo susilaikančiai ir ramiai, bet paskui 
vis garsiau ir triukšmingiau. Kalbėjo visi, 
bet atydą atkreipė tiktai nekurie balsai ir 
ir išsireiškimai irtųjų balsai, kaipo aidas 
atsikartojo minioje....

— Sunku pasilsėti, kada neatgauni 
kvapo!...

— Paerzėjo tarp savęs ir ačių Viešpa
čiui, ar už malonę, arba už išmetimą!...

— Kas buvo vilko dantyse, tas mažai 
kam tinka!!!...

— Jeigu jau bent vieną kartą apvogė, 
tad reikia vagį su j ieškoti!...

— O kam gi jo jieškoti?... Jis nesisle
pia. .. Vagia jis akyse!...

Pavieniai balsai garsiai atsikartojo bū
ryje, minia staigiai paleido iš akių Simą ir 
pradėjo gyvuot savotiška gyvybė....

— Tamsta, ne teip. — Išsiskyrė iš su
judusios minios vienas barzdotas žmogus ir 
nurodančiai pradėjo kalbėti Simui.—Pada-

IŠ LIETUVOS
Vilnius. — Vilniaus vysku

pijos valdytojas kanaunikas 
Michalkevičius ketina įvesti 
kai-kuriose Vilniaus bažnyčio
se lietuvių kalba pamaldas ir 
pamokslus, liet pirmiau nori 
ištirti ar daug yra Vilniuj lie
tuvių, norinčiųjų melstis baž
nyčiose savo kalba. Todėl ka
nauninkas įsakė, kad per tris 
nedėldiėnius kaikuriose Vil
niaus bažnyčiose būtų sako
mi lietuvių kalba pamokslai, 
kad matytų ar daug žmonių 
suveina klausytų. Trečią gi 
nedėldienį lapkričio 2 d. gy
venantieji Vilniuj lietuviai 
turės nuvėję bažnyčion užsi
rašyti pas kunigą savo vardą, 
pavardę ir adresą. Pagal tą 
sąrašą bus matyti, kiek Vil
niuj yra lietuvių, norinčiųjų, 
kad Vilniaus bažnyčiose būtų 
lietuvių pamaldos. Toks ka- 
nauniko Michalkevičiaus pa
liepimas lenkams baisiai ne
patiko. Lenkų kunigai per 
pamokslus visaip atkalbinėjo 
žmones eiti lietuvių pamokslų 
klausytų, o kai kurie kunigai 
tai tiesiog per pamokslus iš 
sakyklos pasakė, kad yra tai 
velnio sumanymas. Lenkų en- 
dėkų laikraščiai, Įpratę prieš 
augštesniają dvasiškiją kniū
psčioms nuolat perpulti ir da
bar da bijo ir tartum nedrį
sta prieš kanauninko kilti, 
bet užtai lietuvius kur galė
dami visaip išpravardžiavo.

Bartininkai, (Vilkav. ap.) 
Mųsų klebonas turi žemės 
apie 50 margų. Darbininkų 
matyt nelabai nori samdyti. 
Taigi visus jo darbus atlieka 
bažnyčios tarnai. Zakristijo
nas per darbimetį tik šventa
dieniais bažnyčią pamato. 
Varpininkai—tai tikri klebo
no kumečiai. Zakristijono 
žmona turi bažnyčią šluoti, 
skambinti, dumt, o vasarą 
klebono gaspadinė varo ją 
daržovių ravėti. Vargoninin
kas vasarą irgi turi dirbti 
lauko darbus.

Laikas būtų parapijonams 
susiprasti ir neduoti mųaų 
klebonams bažnyčios tarnų 
taip skriausti.

J. Peleda.

nešti ant šio adreso, nes turiu I 
labai svarbų reikalą.

Vladislav Vegis, 
miest. Sosty, pačt. Shonberg,

Kurland, Russia.

Redakcijos atsakymai.
Ant. Jakeliui. — Akras tu

ri 30 ketvirtainiškų sieksnių.
F. L. —Straųisnis ,,Soci 

jalizmas neyra priešas tikėji
mo’’ netilps, nes negerai ap
dirbtas. Socijalizmas teipgi 
yra tikėjimas, kuris ateityj 
sulygins visą pasaulį. Kiek
vienas tikėjimas yra žmonių 
sutvertas, ir laikui bėgant lai
psniškai keičiasi. Tikėjimų 
yra daugybė ir visi viens ki
tam priešingi. Socijalizmas, 
kaipo vienas iš naujausių, tu
ri visose šalyse ir tarp įvairių 
tautų, daugiausiai pasekėjų. 
Socijalizmas neyra priešingas 
tikėjimams, bet seni tikėjimai 
priešingi socijalizmui.

J. Noreikai. — Suvienytos 
Valstijos iš viso turėjo 18 ka
rių, kurios lėšavo $7,450,691,- 
882.26 pinigais ir 642,243 
žmonių.

Apgarsinimai.
Didelis koncertas

”Keleivio” agentai.
j.

1514 Ross avė.

J.
46 22 St.

Petrikis,
Scranton Pa

Ignotas,
8. S. Pituburg, Pa.

Jobn Luis,
521 W. Lombard Si. Baltimoro, Md.

M. Senkus
Leaiston, Me. j 

Čeponis 
New Britain, Conn.

1. Gerdauska 
New Britain, Conn.

Povilas Simonavičius,
70 Linden st. West Lynn, Mass.

Bos 109

J.
21 Pleaseut Str.

Jonas
$4 Lafaet St.

J. Raulinaitis
So. Boston, Mass.

P. Mikalauckas
So. Boston, Mass.

K. Kazlanckas
Struthers, Ohio.

M Česnickas
Boston, Mass.

M. Petrauskas 
St.

Jos.
27 Connerton St.

B. P,
6 Arthur St.

Box 291

19 Cross st.

323 * >ak

Mass.

Kenosha, Wis.
Mažeiko,

New Britain, Conn.

Miškinis
Montello,

P. Glaveckas
635 VV. Lombard St. Baltimore, Md. 

Andrew Wickel,
2752 E. Venango St. Philadelphia, Pa. 

F. Laurynaitis
1010 Church St. Easton, Pa.

Ū’ATERBURY, CONN.
824 Bank Str

102 Charles st.
39 W. Porter St 

Poleknovič
Montello. Mass.

Grikštas
Brighton, Mass.

S. Milinovskis
Chicago, III.

Girard, Ohio,

Dobrovolskis
Chicago, 111.

J. Žemaitis
K. Asevičia, 
Žemantauckaa

Pranas
35 Arthur st. 

Leonas
83 Waverly st.

BALIUS! BALIUS!
So. Boston, Mass. Draugys

tė Lietuvos Dukterų paren
gia puikų Balių, kuris atsibus 
25 d. Lapkričio 1908 m., sve
tainėje DAHLGREN, kam
pas E. ir Silver gatvių, Prasi
dės 7 vai. vakare 
iki 5 vai. iš ryto, 
dojaini Lietuviai 
tės, malonėkite
ant to mųsų puikaus pasilin
ksminimo. Muzika bus kuo
puikiausia.

Įžanga vyrams 50 c., mote
rims 25 c.

Nuoširdžiai kviečia:
KOMITETAS.

ir trauksis 
Todėl guo- 
ir lietuvai- 
atsilankyti

Didelis metinis 
BALIUS.

Dr. Šv. Kazimiero parengė puikų me 
tinį balių, kuris atsibus 26 Lapkričio š. 
m., salėje Hirbenian Hali, 105 Federal 
sųuare. West, Lynn. Mass.Prasidės 2 va- 

; landą dieną ir tęsis 12 nakties. Muzika 
bus kuopuikiausia. Todėl užkviečiame 
visus garbingus lietuvius ir lietuves at
silankyti ant to prakilnaus baliaus, iš 
kurio, tikimės, busite visi užganėdinti.

įžanga: Vyrams Sl.oo, 
Mirginoms ir moterims 25 c.

Užprašo: KOMITETAS. (47)

I

meskite nusilpusį vargšą į sąšlavų duobę...
V

Petras rado Simą nepasijudinančiai sė
dintį priešais jojo kuparėlį.. Jiedu pa
sižiurėjo viens į kitą ir abudu tylėjo.... 
Petras užsirangė ant savo lovos, atsigulė 
kniupščias, parėmė rankoms galvą ir įsmei- 
akis į siaurą ir sulinkusią simo nugarą.... 
Jam pasirodė,kad Simas sėdi ne grįčioj ant 
lovos, bet fabrike ant siauro suoliuko džio- 
vintuvėj, priešais karštai virinamojo pe
čiaus sienas.... Ir štai, štai, tuojaus jis 
nuvirs nuo suoliuko ir nubildės apačion į 
baltųjų išdirbinių sandelį, o jam susižei
dus aptaškys viską krauju... Užveizdasgi 
vėl apipraus Simą už tai nuo kojų iki gal
vos perkūnais ir įvairiausiais keiksmais...

— Gal užvalgysi barščių, atnešiu?!.— 
Petras tyliai pakilęs nuo lovos norėjo eiti.

— Apsieisiu ir be barščių — nepažvelg
damas visai nė į Petrą, pajuokiančiai atsa
kė Simas.

— Ką gi tu čia.... triūso nedaug, aš 
juk nepatrūksiu....

— Palik su tais barščiais lindęs prie ma
nęs!

— Ana, kaip sau nori, bet kokėl gi ne 
galėčiau kame nors tau padėti!...

— Padėti?!...— Simas griežtai atsigrįžo 
į Petrą ir prisikabinančiai įsmeigė į jį savo 
akis

— Ko gi tu prikibai?! —Susiraukęs kal
bėjo Petras— bet jo balse Simas girdėjo 
priprastą jam erzinimą.

— Teip tuščias.— Godžiai žiovaudamas, 
kalbėjo sau Simas,ir nusikreipęs nuo Petro 
pradėjo vėl griostis po savo daiktus...

--------- o----------
Pavakarieniavę darbininkai,kaip visados, 

pavieniai, poromis arba keletas vienojkru-j

ryk šiteip: paimk vienus senesnius marški
nius ir padaryk iš jų maišiuką. Geriausiai 
padaryt tą teip: apykaklę užrišk su ranko
vėms ir sukimsk ten visą savo turtą, paskui 
šitai diržialis, persirišk su juom parankiau
siai, o tada nešk jį nors už tūkstančio vars
tų!... Puoduką, nors aptriušęs, kad nesu, 
simuštų, gali suvyniot į autus.... Veidro
dėlį, vėl teip negalima! Nors tai daiktas 
menkas, bet trupus, todėl reikia apvyniot 
kuom nors minkštu... Batai, tai smagus 
daiktas, surišk ausiukias Į krūvą ir tiek, o 
kada eisi, tai permetei per petį ir Dieve pa- 
dėo!....

Giedru ir linksma pasidarė Simui. Ta
sai aplinkui jį erzėjimas, tasai malonus se
nis su savo širdingais patarimais, ant valan
dėlės nuvarė slogutį nuo širdies... Reiš
kia, jog jis ne vienutėlis; to negana ir kiti 
aplink jįjį kalba tuom pačiu piktu liežiu- 
viu ir tuos pačius piktus žodžius apie tas 
pačias skriaudas, kur teip tankiai pritrū
kus spėkos, nutrukdavo jam nuo liežiuvio 
ir neleizdavo iškalbėti.

Giedru, linksma ir kiek dabar pas Si 
mą prisirinko spėkų, štai atsikelti, atvert 
burną ir visi tie sujudę, užsikaršiavę ir ke
lianti riksmą žmonės kartu aptiltų ir pra 
dėtų klausyti; pasiklausę taptų tvirtes
niais, pasidarytų sąžiniškesniais ir guodo- 
tų Simą da daugiau. Tada jisai paliktų da 
stipresnis, dvasia jojo būtų linksmesnė, 
skaistesnė....

VI
Ryto metą, labai anksti darbininkai 

da miegojo ir buvo tamsu, Simas pasiėmęs 
h ranką rišelį ir persisvėręs per petį batus 
sunkiais pailsusiais žingsniais išėjo iš gry
čios ir staigiai pranyko dideliam, tamsiam 
fabrikos kieme....

(Toliaus bus.)

Graužiniai, [Vilk. ap.J. 
Mųsų apielinkėj begalo daug 
priviso šnipų. Kas tik nors 
kiek apsišvietęs, tai atsiduria 
valdžios rankose. Žemsargiai 
taip ir giriasi, kad žino visus 
„cicilikus’’. Reikia dabar sau- 
goties tokių prietelių, kurie 
gal nuvesti į šaltąją.

Miksa.

Kas turi savyje gyvą dušę, 
o kišeniuje nors sudilusį kvo- 
terį, visi klausykit:

So. Bostono 60 kuopa L. S. 
S. rengia ant 21 Lapkričio di
delį koncertą. Programas 
bus labai įdomus: bus persta
tyta labai juokinga komedija 
„Knarkia paliepus”. Tas 
veikalėlis plačiai jau žinomas 
Amerikoj ir Europoj, kaipo 
vienas iš juokingiausių mųsų 
literatūroj. Ir jus, pijokai, 
ateikit, o turėsit daugiau juo
ko, negu saliune alaus;kad ir 
verktumet iš nusiminimo,bet 
pamatę „Knarkia paliepus” 
turėsit juokties susiriezdami. 
Po teatro griežš jautri orkes
trą, paskui prasidės deklema- 
cijos, dainos, monologai, du
etai, solos ir t. t. Po koncerto 
prasidės šokiai ir lėkio j antis 
pačtas; kas gaus daugiausiai 
laiškelių, tas apturės gražų 
paauksuotą laikrodėlį.

Prasidės 8 vai. vakare ant 
Dahlgren Hali, kampas E ir 
Silver st. So. Boston, Mass.

Kaip So. Bostono, teip ir 
apielinkių vyrus ir moteris, 
vaikinus it merginas, senus ir 
jaunus, visus, kas tik gyvas, 
kviečia: KOMITETAS.

ir

4357 S. Wood st.
Petras Kailius

Vasiliauckas
2515 Kensington av.

R. Vasileuckas
99$ Oak st. Lawrence, Mass.

J. Lukauskas
54 Haverhill st. Lawrence, Mass.

Mike Galgat
P. O. Bos 68 Port Griffith, Pa.

G. Baronas
1013 Charters avė. McKees Rocks, Pa.

Vincas Yankauskas
1438 E 25-th st Cleveland, Ohio

Franas Bakanauskas
45 High st. Nashua, N. H.

Vincentas Staševicz
839 Ashland av, Chicago, III.

E. Rudminas
236 N. West st. Shenandoah, Pa.

J. Vaitkevičius
145 Congress av. New Haven, Conn. 

Jonas Žvingilas
1711 E. Matheny avė. Springfield, III.

M. Kudlauskas
Niagara Falls, N. Y.

H. Lada 
Holyoke,

Vincas Samuolis
st.

Jonas
490 Green st.

MOTERIS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
132 Gold st. (trečias floras)

So. Boston, Mass.

Nereik Mokintoju.
GRAMATIKA angliškos kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) $1.00
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin 

tis skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 

mokintojo (ypatingai merginoms, kurių 
daugelis jau išmoko).

ARITMETIKA mokintis
be mokintojo, su paveikslais
ta)

Pinigus siųskite per MONEY
arba pačto markėmis ant šio adreso;

P. Mikolainis,
P. 0. Rox 62, 

New York,City.

10c.
rokundų 
(apdery-’

85c 
ORDER

ig-
332 13 St.

Bos 614 Mass.

Karveliai! Karveliai!
Turiu ant pardavimo įvairios rūšies 

karvelių visokių preisų. Reikalaujanti 
kreipkitės pas: A. Vaičių Ii n i s,

12 Centel avė., Reading, Mass. (4«)

Paj ieškoji mai
Pajieškau savo brolio Jono 

Šiaško, Kauno gub., Aisenų 
sodos; pirmiau gyveno Phila- 
delphia, Pa. Kas apie jį žino 
ar jis pats meldžiu atsišaukt 
ant šio adreso:

Katarina Šiaškas,
124 Cherry st., 
New York, N. Y (-16)

METINIS BALIUS!
Dr. šv. Kazimiero parengė 

pirmą balių šituose metuose, 
kuris atsibus 21 Lapkričio š. 
m. salėje O’Donell Hali ant 
kampo High ir Scliool gatvių 
Nashua, N. H. Prasidės 7 va
landą vakaro ir tęsis iki 12 
nakties. Muzika bus kupui- 
kiausia. Todėl užkviečiam vi
sus garbingus lietuvius ir lie
tuves atsilankyti ant to pui
kaus lietuviško pasilinksmi
nimo kaip vietinius, teip ir iš 
apielinkės.

Įžanga: Vyrams ir mergi
noms 25 c.

Užprašo: Komitetas.

24 Spruce Fitchburg,

Walaitis
Ansonia, Conn.

Mass.

Jokūbas Chestnut
lįOG Payne all. Allegheny City. Pa

J uozas Variakois
Bos 5O Sta. A. So. Gardner, Mass.

V. Raudonius
P. O Box 205 Collinsville, III.

A. Shidlofsky
1405į N. 7-lh si. Si. Louis, Mo.

C. Kavolius
19 Harrison st. Cambridgeport, Mass.

A. Unguraitis
120 Grand st. BrooUyn, N. Y.

Vlad. Domasheviče
836 Prooklyn st, St. Louis, Mo.

A. Černius
502 W. 47-th st.

J. M.
19 st

P.
941 Oakland av.

LIETUVIAI TEMYKITE.
Vienatinė lietuviška Cam- 

bridgeport’e krautuvė viso
kių vyriškių, moteriškų ir 
vaikų drabužių. Laikau gry
nų vilnų sveterius, gražiausių 
marškinių,skrybėlių, kepurių, 
lietsargių ir t. t. Laikau tre- 
janką, britvų ir knygų moky
tis angliškai. Visokius naujus 
ir tvirtus rubus galite gaut 
pigiau negu kitur.

Petras Bartkevičius, 
719a Main st., 
Cambridgeport, Mass.

(46)
451 W.

Pajieškau savo pačios, Zo- 
fijos Saputienes. iš namų Sta
nevičiūtė. Ji pabėgo nuo ma
nęs su Antanu Samalium.Kas 
ją pažintų, meldžiu pranešti 
man ant žemiau paduoto ad
reso. Moteriškė vidutinio ūgio, 
tamsių plaukų, ant 
dešinio veido turi pučkelį iš 
kurio auga keli plaukai ir 
dešinės rankos viršus apde
gintas ir matoma žymė. Jisai 
aukšto ūgio, nusiskutęs 
juodų plaukų.

Aleksandras Šeputa,
P. O. Box 61.

Brockton, Mass.

ir

Viešos diskusijos.
60 kuopa L S.S. rengia ant 

15 Lapkričio viešas diskusi
jas. S.Michelsonas skaitys re
feratą. Bus svarstomi labai 
svarbus klausimai. Meldžiam 
susirinkti kuoskaitlingiausiai 
2 vai.po piet, po num. 166 
Broadway Ext. Įžanga dykai.

Po diskusijų Tėv. Mylėto
jų Dr tės posėdis.

Komitetas.

New York, N. Y.

Danielius
New York, N. Y.

Tila
Charleroy, Pa. I - , - -

knyga Magiškų Stukų versta is fran- 
cuziškos kalbos, kurioj talpinąs daugy- 

j bė mandriausių magiškų štukų. TOS 
KNYGOS PREKE TIK $100. Kas pri- 

I sius už 2 c. markg aptuiės štukų kata- 
j liogą. Pinigus reik siųs šiuo adresu.

’ Mr. JUOZAPAS VIZGIRDAS, 
4600 R So. Paulina st CHICAGO, III 

tot)

Sztukos, Sztukos!
Neperseniai iš spaudos išėjo didele

Pajieškau savo švogerioJur-
Y

gio Šukio, paeinančio iš Kau
no gub., Panevėžio pav., pa
rapijos Sosty, sodžiaus Dra- 
nų, treti metai kaip Ameri
koj. gyvena Philadelphia,Pa. 
Jis pats ar kitas,meldžiu pra-

Telephone 762 So. Boston.

DP. F. MATULAITIS
persikėlė ant

495 Broadway, So. Boston’e.
Vali ado*:

Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėlioms iki 3 vai po pietų

Montello, Mass, 117 Ames st-
Utarninkais ir petnyėiomi* nno 3 

iki 6 po piet.

ŽINIA DĖL VISŲ!
Jog jau man prisiuntė iš 

Palangos Lietuviškos ,,TRE- 
JANKOS”, sutaisytos iš pen
kių devynerių šviežiausių žo 
lių ir šaknų, geriausiai gy
dančių įvairias vidaus ligas; 
surinktos tiesiog iš girių ir 
laukų, nebuvę nė sykį krau
tuvėse, užtai stiprios, gerai 
gydo ir daug geresnės, negu 
amerikonų. Kas atsiųs 25 c. 
stamp., apturės daktarą na
muose. Perkupčiams duodu 
gerą uždąrbį. Adresuokit: 
A. J .Gurkdaunis, 30 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

“KELEIVIO“ 
SPAUSTUVE

Visokius spaudos darbus atlieka 
gražiai, greitai ir pigiai, nes tur 
savo mašinas ir naujausios mados 
raides. Teipgi galima gauti viso
kių knygų gromatoms popierių ir 
t. t. Reikalaujant kokių nors 
spauzdinių arba knygų malonėkit 
nepraeiti pro šalį.

28 Broadway, SO. BOSTON, Mass.

“RAISTAS”! (“The Jungle”)
Šita knyga parašyta, garsaus Amerikos raštinyko Upton Sinclairio. 

jj yra išversta iš angliško originalo į lietuvišką kalbą. Gaunama vi
suose knygynuose ir pas išleidėją, pasiunčiant | doleri; reikia adr.:

J NAUJOKAS’
Madiaon 8quare Sta. Bos 189, * ■ NEW YORK.

Teip-at pranešame, jog netrukus apleis spauda "BALTRAMIEJAUS NAK
TIS”. Apie šitą knygą plačiai buvo paaiškyta ”KELEIVYJ”.Jau galima užsi. 
steliuoti pas išleidėją J. Naujoką tuom počiu adresu. Kaina 75 centai

i
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Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės X10.
Kas prisius $10. tas aplaikys 
vertės £25.
Knygų galima gauti visokios Įtalpos ir 
pasiskirti iš bite kukio katalogu. Musų 
katalogą aplaikys kozttas kas prisius 
savo adrisą ir uz 5 c. markę

Adresuokit teip:

V. J. Kudarauckas.

107 E 8-thSt. New York, N. Y.

TEISINGIAUSIA (R GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly 

2 W- Broadvvay kampas Dor
chester avė. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusim

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTORAGIJA 
kartą pas mus atsilankys 

Tu niekad nestgraudys: 
Alus, vyną: mus gardžiau-... 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Jude'ka ir Co 
3ol Broadvvay ir 259 D. St., 

South llustun, Mass.

D0 V ANAI JTemykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
triubų. koncertinų ir 

Geriausių dziegorių. BAR SKAITYKITE!
? •

I

laimiu gas gyvenimas

V I ę I F M I*u‘Kiausių armonikų, skripkų, klernetų,
V I d I E H d daugybė kitokių muzikaliJkų instrumentų.....................  .......

lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbų). 
kišeninių lempukių. guminių litarų. adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
lik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su koncertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
už $1.00, 1000 už $6.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 v įsukių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
t a voras pirmos kliasos, o prtkės pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima.
K. V1LKEVICH. 112 Grand st„ Brooklyn, N. Y»

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILLO STUDIJA,
376 Broadvvay,

So. BOSTON, Mass

Melina antspauda garantuoja cigarus
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Yra tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se- 
uiausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarĮ>e kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl 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 sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą krejon ar a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broadvvay,
So. Boston. Mass

Rūkydamas cigarus, dirbtus tikrai sanitarišku budu busi visuomet svei- 
ir linksmas. Jei nori tokius cigarus rūkyt, pirkdamas visuomet žiūrėk.kas

kad ant dėžutės butų molinas ženklas.

l (ATaMSUMAS,
* (iebrolysfe,5Kurdas

50,000±EmDYKAIp™ą
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

į „VADOVAS IN SVEIKATA
1 Ta garsioji knyga parašyta Dr. E. C. Collins, bet paskutinė laida padidinta, f visokius ligos, jų vardai, kaip nuo ligų išsisergėti, išsigydyti ir kaip būti sveiku.
• aprašyta laimingam ženybiniui gyvenimui,

su nauju priedu, 22S lapu dydžio, pripildyta
|the collins new york medical
k
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TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų rudeninių ir žieminių 
skrybėlių. Išsirinkti galipagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kretptiesi 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su truodone

Miss. S. GA1EWSKY
255 Broadvvay So Boston Mass

Z. Budreckis. 11-

ir

James H. Criffin & Co.
ir

iki

BOSTON. MASS

6 Beacon st. Boston.

i

f

Inhalatorium po priežiūra musų išlavintų profesorių 
Žinant apie tokius stebuklingus gydymus, ar gi ne 
verta ateiti! Taigi ir neatideliok, juo greičiau, juo 
geriau ir pranešk tą gerą naujieną savo draugams.

Su mumis kalbėti jums nieko nekaštuos.

423-424 Beacon Bhlg.,

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

BOSTON CLINIC, INC.
175 Tremont st. Suites 6 7 & 8.

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 12 po pietų.

ne
vieti^

— Geriausis galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kordaševvski. 
nes gausi geriausių gervinu ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausia preke.

115&117 Dorchester avė. and 
1 &31% Division st. Sc. BGSton 

Telephone 21O6S Se. Boston

L. A. — G. 22—5th Avė., kamb 500, €hicago,IIl

Miss. C.
24 Beruick Park,

„j, «.'»•. « ^iSTs??ir-

e
Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedčliomis nuo 9 iki la

KATALOGAS 
SZTCKU DYKAI
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2c 
marke. Pamokinantisir naudin
gas kožnam, Adresas Toksai:

/J. TWARDOWSKL Dept F
214 WISCON. St MILAVAUKEE. AVIS.

f

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
1‘irkit cigarus ir sigarėtiisnanjo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių, o 
kendžių kendžių! kokių dar ne ne 
buvoKtigaetu srilzu irKusko tabako.

S B. K LIEK
228 Braodvvay. cor. C st 

So. Boston, Mas-

X .....—

„NAUJAS IŠRADIMAS”.
Kaip pritraukti meilę.

Katras vaikinas nori prisivilioti sau 
merginą arba mergina vaikina, teipgi 
katra ženota pora nemyli vienas antro.— 
tegul rašo prie manęs. įdėdami į koper- 
ta $3.oo. arba Monev Order, Uždek tokii, “

adresą: .Mr. B. K. Selemonas
4413 S. TVood st, ( hicago. iii (48)

99

Naujausios ketvirtos laidos.
su daug nauju išaiškinimų, 
Daug žingeidžių paslaptybių

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
sukuios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapana, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

Z. BUDRECKIS.
222 Broadvvay So. Boston.

LlTlVlŠkAS DAKTARAS

G. B. Weraick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

Lenkiškai-Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street 257

RODĄ DYKAI.
DR. JOS. LISTER C

GERIAUSI AKUSF.RKA

F. Yuszkauskiene 
1'abaiiriau kursą M’otnans Medical 

(bllege Baltimore M. 1>.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palasro. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoniu, pastai nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 
264 E st., kampas Boven st.

So. Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

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

J. M BRUNDZA C0-, 
! Broadvvay & so. 8-th st..

Broolykn-N'ew York.

TĄ KNYGĄ SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI suteiks tikrą rodą gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems kur 
ir kaip išsigydit. Yra tai pirmutine lietuviškoj kalboj, tokia naudinga knyga.

rinAV 4 IV 8VV1L' UI’ i ” kuris tik perskaitys, netik mokės nuo visokių ir užsikrečiamų ligų 
,, » AMUI A. 1A v T Lili Al A išsisergėti, bet ir daktariškam moksle apsišvies.
Toje knygoje apart aprašymų yra daug paveikslų, kad žmogaus subudavojimą ir vidurines paslaptis kaip 

zerkole permatys,— teip atvirai ik šiol nieks nedrįso viską parody ii.
„VADOVAS IN SVEIKATĄ” yra labai naudinga seniems ir jauniems, vyrams ir moterims, apsiveditsiems ir jauni
kiams, kiekvienoje stubuje ji turėtų rastis. Tik viską dasižinosi, kaip pačią knygą perskaitysi. Ji tuksiančius sveikais 

padarė, kitus nuo mirties išgelbėjo ir gyvena laimingai.
SZIOS PASKUTINES LAIDOS IR VĖL 100,000 ISZLEISTA, 

kurie dar neturit, todėl pasirūpinkite tą knygą, yra tai kaipir turėti daktarą savo namuose. Dabar ,.Y. iuS.” 
stora, didelė knyga, bet jos prekė ta pati, tik 45 cen., vienok kad ji labui visuomenės išduota, tad kiekvienam bus 

prisiųsta VISAI DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiuntiuią 10 cen. markėms.
Jei sergi pirmiau nekaip kreipsies! prie kokio nors daktaro, tai reikalauk ir perskaityk „VADOVAS IN 
SVEIKA T Ą ”. Sergantiems męs rodijame skaityti apie REUMATIZMĄ, PLAUČIU, KEPENŲ, INKSTŲ, ŠIR
DIES, VIDURIŲ, VYRŲ IR APIE MOTERŲ ligas. Sveikiems kitus skyrius, nes kiekvienas straipsnis labai akyvas 

ir naudingas. „V. in S." reikalinga kiekvienam, tai perskaitęs nepateks įligos nasrus.
Teipat išleidėjai „VADOVO IN SVEIKATA" užlaiko grynas, geriausias gyduoles, kokias 

tik gamta ir mokslas išduoda, ir išsiuntinėja visur. Rašant adresuoti

The Collins New York Medical Institute, inc.
140 W. 34 Str„ New York, N. Y.

.» *»■ o-

»

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas 80. Bos

tone.
Moteriškos skrybėlės, jakutės. kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas 
t. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

APGARSINIMAS. 
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. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto 
11 valandai vakare.

Jurgis Bar tąsiu s
258 W. Broadvvay So. Boston, Mass.

Rusiška-Lenkiška-Lietn- 
viška

-A ZPT I

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

GERIAUSIAS
I)r. S- Andrzejewski

Mtv>

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra- 
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidineju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo
ti, teipsri nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

1

I

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

Shavvmut avė.

Boston, Mass

M. Galjvan&Co.
Uzlaiho geriausio

Elians Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Speciališkumas.

366 Second So. Boston, Mass

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

M. V Stankevičius.

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

I

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 
ctau pasčkmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit Į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Ric..mond

DIDŽIAUSI AMERIKOS SPECIJAL1STAI
Prof. Dr. Payne, dabor isz Londono ir Paryžiaus

Ii*!■■j*"

Pažymus Bostono bažnytinis giedorius. 
Boston Clinic, 175 Tremont st. Boston, Mass.

Stebuklingas gydymas su Inhalatoi iuin.
Boston Clinic, 175 Tremont st. Boston, Mass.

Aš siunčiu širdinga ačiū Boston Clinic daktarams už 
išgydymą manęs nuo reumatišmo ir aš rodiju juos kiekvie
nam. Jie išgydė mane greitai ir už labai mužus pinigus.

M. Ilobs,
Boston. Mass.

X RAY. Magina peržiūrėjimui žmogaus kūno.

Gerbiamieji: - Išreiškiu jums gilią savo paguo- ! 
donę už sveikatą ir spėką, kuri nustebina mano pa
žįstamus ir draugus, nes vargiai keli mėnesiai atgal 
aš buvau amžinas elgeta, išbliškęs, sudžiūvęs. Da
bar mano plaučiai teip stiprus, kad lengvai galiu 
grajiti ir apsiėmiau iš naujo vienoj Bostono bažny
čioj vadovauti chorą, ir tenai visi stebėsi, kad da
bar aš galiu geriau giedoti, negu pirma.

•Jus galit pas mane atsiusti kokį nors pacijentą.o 
aš parodysiu kiekvienam savo fotografiją, kuri ge
riau paliudys koks aš pirma buvau, negu žodžiai.

kurtumas.
Boston, Mass.

Boston, Mass.

Išgydyta ir
422 Massachusetts avė.,

Boston Clinic,
Mane kankino ilgai sloga ir kurtumas. Keliolika dak

taru manę per tą laiką gydė, bet ne vienas nepagelbėjo.
Kada pradėjau pas jumis gydytis, i kelius mėnesius 

pasijutau daug geriau.
Aš negaliu atsiminti tokio gydymo, kaip pas jus. Ir 

už tai aš ištariu Bostono Clinico daktarams širdingą ačiū, 
su pagarba

Evelyn B. Ileon.

Džiova ir sloga galutinai apgalėtos.
Mušti Inhalatorium gydymas greitai ir lengvai nai

kina^ visokias džiovas ir slogas.
Per ilgą laiką atsakančiausiu gydymu tų bjaurių ligi; buvo 

— tankus permainymas oro arba kelionė, bet šitoks būdas bu
vo prieinamas tik turtingiems. Šiądien to jau nereikia. Be žu
dymo daug laiko ir pinigų jurais galime išgydyti tas ligas su

BOSTONO CLINICAI aš esu be galo dėkin
gas už stebuklingą išgydymą ir pataisimą mano 
išžiuros.

su pagarba

Winifred Robinson,

Mųsų Įstaigos specijalistai gydo reumatizmą, 
skilvio, plaučių, inkstų, kraujo, kaulų ir odos li
gas. Galvos užimą, slogą, astmą ir kt. Nelauk 
pakol liga užsisenės.

Apžiūrėjimas dykai.

158 Marrimack St.
Ofisas atidaras kasdiena nuo 9 ryto iki 8 vakare.

ILovvell office Fall River ofice: 37 Main St
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.

Masina gydymui džiovos ir slogos.


