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IŠ RUSIJOS.
Caras ]h> burtininkų įtek

me.
Peterburgas, 14 d. Lapkri

čio. — Kaip žinios praneša, 
Mikė visai jau baigia eiti iš 
proto. Jį užpuolė dabar mani
ja tikėti i burtus. Šiomis die
nomis pas jį sėdi tūlas Miller, 
kuris pranašauja jam visos 
Europos ateitį. Jo žodžiams va
ras šventai tiki.

Pereitoj seredoj Miller ca
rui pasakė, kad ateinančiam 
pavasaryj ant Balkauų kils 
karė.

Visi to burtininko žodžiai 
atydžiai surašomi į knygas, o 
jeigu apie ką nors jis išsirei- 
škia neaiškiais žodžiais, caras 
dreba iš baimės.

Rusijoj pradėjo eiti gandas, 
kad Miller yra konspiruotas 
nuo tūlos politiškos partijos, 
kuri per tarpininkystę Mille-i 
ro valdo silpnaprotį carą ir 
visą politiką.

< Peterburgas.— Nuo 1 iki 
7 Lapkričio, teismui nuspren
dus, nužudyta 7 žmonės. Char
kove—1, Saratove—2, Jeka- 
terinoslave—1 ir Cliersone— 
3. Nuteista nežudyti dar 18 
žmonių.

Policijai pasisekė suimti 
plėšiku gaują, kuri rengėsi 
užpulti ir atimti nuo vienos 
fabrikos kasieriaus 30 tūk
stančių rublių.

• Vilniaus, Kauno ir Gar
dino general gubernatorium 
manoma paskirti gen. Ren- 
nenkampfą, atsižymėjusį savo 
žiaurumu bemalšinant Sibire 
revoliuciją.

* Varšavoj per pasiūt i nius 
tris revoliucijos mėtės nužu
dyta iš valdžios ir žmonių pu
sės 5.094 žmonės. Prie to ne- j 
priskaityta tie žmonės, ku
riuos sušaudė ar pakorė teis
mams nusprendus.

■v

Šiomis dienomis valdžia už
darė kelias darbininkų ir 
amatninkų sąjungas ir drau
gijas. Mat vis „prieš valdžią” 
ė j nsios.

Per paskutinius 3 mėnesius 
vien Varšavoj teismas nus
prendė nužudyti 228 žmones.

— Lenkai reikalavo ir rei
kalauja, kad Varšavos uni
versitete ir kitose Lenkijos 
mokyklose mokslas būtų iš- 
guldomas lenkų kalba. Val
džia, žinoma. ant to nesutin
ka, nes, girdi, ,,valstybė ga-| 
linti sugriūti”. Todėl lenkai 
Varšavos universitetui apskel-1 
bė boikotą, vadinasi nenorė
jo jame mokyties ir tiek. Uni
versitetas stovėjo tuščias, nes 
nebuvo kam jį laukyti. Vai-1 
džia gi norėdama pastyti „ant 
savo” prigrūdo ten rusų semi
naristų, kurie ir stu
dentavo tame universitete.' 
Tas lenkams, žinomas daik
tas, baisiai nepatiko, bet vis 
gi laikėsi ramiai ir visai ne
kliudė tiems „mokslo vyrams’’ 
jų universitete mokyties. Bet
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atsirado tarp lenkų karštuo
lių kuopelė, kuri apdaužė 
tiems rusams studentams šon
kaulius. Taigi „teisingoji” 
mųsų vaalžia nusprendė už
tai lenkus nubausti. Ir tik 
klausykite, kaip ji „išmintin
gai ir teisingai” juos nubau
dė. Ogi ėmė ir uždarė Varša
voj dalį lenkų mokyklų,o jei
gu, girdi, dar uor vienas ru
sas studentas bus nuskriaus
tas, tai ir visas lenkų visoj 
Lenkijoj mokyklas uždeng
sią. Katė pieną paliejo, o šu-į 
n i pakorė.

• Striuko kalėjimas (Pskoj 
vo gub.). Neseniai išbėgo iš 
kalėjimo 18 politiškųjų kali
nių. Tarp jų bėgo ir tris nu-j 
teistieji katorgon lietuviai J. I 
Vilimas, J. Liaudanckas ir 
S. Usanis. 7 pabėgusieji su
imti, tarp jų ir S. Usanis.

—Perei

* Jurjeveco (Kostromos g.) 
kalėjime 18 kalinių užpuolė 
kalėjimo sargus ir stengėsi, 
atėmę ginklus, pabėgti iš ka
lėjimo, bet nenusisekė. Vie
nas kalinių užmuštas, o kitas 
sužeistas.

Tiflise įvedus ten šnipų 
skyrių, daugybe žmonių pra
dėjo gauti laiškus, kuriuose 
buvo reikalaujama nuo jų pi
nigai ,revoliucijos reikalams. 
Tokiu budu buvo išplėšta ke
lios dešimtys tūkstančių rub
lių. Dabar gi susekta, kad 
tuos laiškus siuntinėjo šnipai 
ir šnipų viršininkai. Tifliso 
gen.-gubernatorius tečiau ne
atidavė juos teisman, neįmetė 
kalėjiman, bet tik iš Tifliso 
liepe jiems išsikraustyti. Tei
singas žmogus!

* Jekaterinoslavo paviete 
valdyba sumažino per pusę 
stražninkus, nes to valstiečiai 
nuolat reikalavę.

* Latvijoj dabar, nuėmus 
karo stovį, galės sugrįžti tie, 
kurie buvo iš ten išsiųsti ,,vi
sam karo stoviui”.
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Metas IV.
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suotinas Rusijos moterų susi- ------------
važiavimas. Į tą susivažiavi- Baisi katastrofa,
mą ketina ir Lietuvos mote-' Hamm, Vokietijoj,
rįs pasiųsti savo atstoves. toj sąvaitėj, ketverge, netoli 

nuo miesto Hamm, anglių ka
sykloje atsitiko baisi katas
trofa. kurioj žuvo apie 350 
žmonių. Iš priežasties netiku
sios venti locijos, ekspliodavo 
ten'susikuopę gazai. Laike 
katastrofos buvo prie darbo 
380 darbininkų. Tuoj po eks- 
pliozijos šachtoje kilo gaisras. 
Pabėgti suspėjo vos (^užmu
štų ir sužeistų išnešta tik 
72 žmonės ;likusiems negalima 
buvo duoti jokios pageltos 
per liepsnas.Užgesinimui gai
sro nutarta užlieti kasyklą 
vandeniu. Tokiu budu 302 
darbininkai užbaigė skurdų 
savo gyvenimą pragaro kan-i 
čiose. Kada apie nelaimę pas
klydo gandas,iš apielinkių su-i 
vyko šimtai moterų ir vaikų.

• Peterburgas.—Eliza vet- 
grado, Aleksandrijos ir Ana- 
njevo pavietuose (Cliersono 
gub.) nepaprastosios apsau
gos stovis pakeista sustiprin
tąją apsauga.

• Cholera. — Per dvi die 
nas susirgo 35, pasimirė 10. 
Archangelsko, Vladikaukazo, 
Kijevo, Simbirsko, Elizavet- 
polio, Novočerkasko, Simfero
polio, Ti f Ii io, Tomsko, Novo- 
nikolajevsko, Jaroslavliaus, 
Rygos, Ekaterinoslavo, Om
sko miestuose ir sodžiuose per 
dvi dienas susirgo 153, 
107

mirė

Cho 
veži

Kišene vas. — Netoli 
tino miestelio užmušta 
kas ir sargybinis,sužeista kra- 
sininkas ir du sargybiniu ir 
pagrobta apie 20 tūkstančių 
rubl.. Suimta du įtariamuoju. 
Užpuolime dalyvavo 8 žmo
nės.

— Černigovas.—Starodubo 
paviete užmušta dvarininkė 
Charčenkienė. Sargybiniai pa- 
vyjo užmušėjus ir vieną jųjų 
užmušė.

— Vladikaukazas. — Clia- 
sa.tiurto apskrityj apiplėšta 
ir suimta nelaisvėn dvarinin
kas Neikefaldtas.

r Maskva. — Iš dvasiško
sios siačiatikių(pravoslav.)se- 
minarijos išvarė kelis išgul- 
dinėjusius ten profesorius už
tai, būk jie platinę tarp mo
kinių priešvaldiškąją dvasią. 
Vienas profesorius atstatytas 
užtai, būk jis mokinės, kad 
visi dabar esanti krikščionių 
tikėjimai paremti ne ant evan
gelijos mokslo, bet ant bibli
jos.

• Maskvoje žmonės pradė
jo smarkiai karštlige sirgti.

Tiumenio kalėjime rasta 
pinigų dirbtuvė.

Turkestanas.— Už šau-

— Tiflisas— Karo teisinas 
teisė 12 žmonių, kaltinamųjų, 
būk dalivavę užmušimuose ir 
apiplėšimuose Dusetų pavie-į 
te. 5 pasmerkta mirtin, 2 am- 
žinojon katorgon, 5 išteisin
ta.

Triukšminga demonstraci
ja-

Hamm. Vok., 14 Lapkri
čio.— Ant rytojaus po atsiti
kusios kasykloj nelaimės, čia 
įvyko triukšminga darbinin
kų demonstracija. Kada pasi
rodė kaizerio sūnūs, Eitel 
Friederich, minia pradėjo rė
kauti, kad jis kaltininkas pus
ketvirto šimto gyvasčių; jis 
neseniai su ministerių Del- 
brucku peržiūrinėjo kasyklą 
ir pripažino, kad viskas įtai
syta gerai. Demonstracija už
sibaigė revoliucijos dainomis 
ir karštomis prakalbomis.

dymą į generolą Miščenko 30 
kareivių teisman atiduota.

* Ryga. — Per revoliucijos 
metą sukilę žmonės norėjo už
griebti į savo rankas Mintau
ją. Todėl apgulė ją ir jau bu
vo beįsiveržę miestan, bet ka
reiviams visgi pasisekė juos 
nuvyti. Dabar karo teismas 
nuteisė vieuą iš tų sukilėlių 
6 metams katorgos, o kelioli - Į 
ka kitoms bausmėms.

— Tverius.— Dėl žemiečių 
valdybos išgriovimo ir sude
ginimo apskrsčio teisinas pas
merkė kalėjiman 2 vieniem 
metam. 7 aštuoniem mėne
siam, 1 dviem mėnesiam, 5 iš
teisino.

— Viernij.— Karo teismas 
už apiplėšimą valsčiaus val
dybos ir sargo užmušimą 2 
pasmerkė mirtin, 3 katorgon, 
3 areštai) tų rotosna, 1 kalėji
man, 8 išteisino. Nakty po 
teimui vienas pasmerktųjų 
pabėgo.

— Tiflisas. — Karo teismas 
išteisino vyresni ji armėnu 
dvasiškį [vikarą-arcliimadri- 

itą] Koriūną. kuri kaltino, 
būk priklausąs revoliucijonie- 

irių „dašnakeutiun” partijai, 
j dalyvavęs kovos kuopoje ir 
rinkęs pinigus revoliucijos 
naudai.

— Orenburgas.— Bevedant 
kalėjiman du suimtuoju kau
kaziečiu, vienas jųjų pradėjo 
šaudyt ir nušovė vieną poli- 
cistą.

— Voronežius.— Bevažiuo
jant Pavlovkos sadžiun užmu
šta antstolis ir sargybinis.Su- 
imta 3 valstiečiai iš U ra j e vo 
ir Urazovo sodžiaus, kurių 2 
suimant juos urėdninkui sun- 

j kiai sužeista.
— Kerčias.— Suimta plėši-1 

Įkų kuopa.

Socijalistų vadas paliuo | 
suotas.

Paryžius, 17 Lapkričio. — 
Pereitoj s u bato j likos paliuo- 
suotas iš kalėjimo Gustavas 
Herve, redaktorius laikraščio 
,.La Guerre Sociale”. Herve 
buvo suimtas ir pasmerktas 
2 metams kalėjiman užtai, 
kad aprašė savo laikraštyje 
žvėriškus darbus, kokiais už
siimdavo franeuzų kariume- 
nės vadovai Afrikoj

Prieš Herve’o suėmimą ėjo 
smarki agitacija ir protestai • 
buvo daromi paskui protestų.’ 

i Valdžia, matydama žmonių 
neužsiganedijimą, išlaikius j 
Herve'ą 9 mėnesius, pereitoj 
subatoj paliiiosavo.

Autorių nuosavybes tiesos.
Londonas. Anglija. — Ko-j 

respondentas laikraščio „Ti- 
mes” iš Berlyno praneša, kad 
buvusioj dabar ten tarptautiš-Į 
koj konferencijoj, nutarta ru- 
I>estingai ginti autorių savas
tį.

Viso pasaulio teismai stro
piai persekios už vogjmą, t. 
y. už išleidimą l>e autoriaus 
pavelyjimo raštų, teip lygiai 
už originalus, kaip ir už ver
timus.

damas anglams pasakė, kad 
Anglijos polit’ka Voketijai 
nepatinka ir visa vokečių 
tauta anglams yra labai prie
šinga. Šitokią jo kalbą paga
vę tuojau angliški laikraščiai 
apgarsino, kas suerzino visą 
Angliją prieš Voketiją. Ir to
dėl vokečiai supyko aut savo 
kaizerio. Sušaukta nepapras
tą. susirinkimą komiteto už- 
rubežinių dalykų, kuriame 
svarstyta apie susiaurinimą 
kaizario tiesų politikoj. Pri
pažinta, kad kaizeris dažnai 
pats nežino apie ką kalba ir, 
apie aukštesnį mokslą, apie 
dailą ir politiką, jis neturi 
mažiausio supratimo. Tokie 
,, kompleinentai” surašyti žo
dis į žodį ir pasiusta kaizeriui. 
Daugelis dienraščių pataria 
kaizeriui apskelbti manifestą 
išsižadėdamas ant toliaus to
kio sauvališkumo.
Kinų karalius nužudytas.

Pekinas, 17 Lapkričio. — 
Jau trečia diena, kaip iš Pe
kino ateina neaiškios žinios 
apie kinų karaliaus mirtį. 
Karalius nuo tūlo laiko jau 
sirgo. Eina gandas, kad jis 
likos nunuodytas. Susekta, .

lesą, ir suokalbis vienos iš po
litiškųjų partijų, kuri sten
giasi sugriauti senąją valdžią 
Eina gandas, ka dkaralienė 
teipgi mirė.

Vėliausios žinios karalių 
mirtį patvirtina. Pekine pra
sideda revoliucijoninis judė
jimas, kurio numalšinimui 
naujas valdytojas, Chun, lie
pė ant gatvių pastatyti 3,000 
žandarų.

Darbininkai renka valdžią.
Melbourne, Australija, 17 

Lapkričio. — Kadangi buvu
si valdžia neišpildė darbinin
kų partijos reikalavimo, žmo
nės apskelbė kabinetui neuž- 
sitikėjimo v o t u m. Iš tos 
priežasties, kabinėtas atsisa
kė nuo tarnystės. Suorgani
zavimui naujo kabineto iš’ 
rinkta p. Fislierį, pirmeiviu 
darbininkų partijos vadą.

Australijoj jau antrą kar
tą valdžia renkama darbinin
kų partijos.

Kaizerini nesmagu.
Berlynas, 17 Lapkričio. — 

Voketijos kaizeris dabar la 
bai nesmagiam padėjime. Net 
arčiausi jo pataikūnai sukilo 
prieš jį. Mat kaizeris papras
tai mėgsta labai daug kalbėt, 
girtis ir didžiotis. Jis besigir-

1$ AMERIKOS.

i t
French E. Oliver, laike savo 
pamokslo apskelbė atvirą lai
šką, kuriame kviečia Bryaną 
prisidėti prie pasekėjų jo ba
žnyčios, Tuomet, girdi, Bry
anas būtų lygus apaštalui šv. 
Povilui.

Matyt, karštas demokratas! 
iš to pasterio.
Liūdnas likimas prigautų 

darbininkų.
Nevv York. — Pereitoj są

vaitėj apskričio teisme išėjo 
aikštėn nežmoniškas pasielgi
mas tūlos kompanijos su dar
bininkais. Apie 3,000 darbi
ninkų, suviliuotų „Florida 
Kast Coast Rahvay” kompa
nijos apgarsinimais, kuriuose 
šita kompanija žadėjo nepa
prastai geras darbo sąlygas ir 
didelį užmokestį, atsišaukė 
pas tuos kompanijos agentus 
prašydami žadėtojo darbo. 
Darbininkai likos priimti ir 
sykiu sugrusti į keletą trau
kinių. Kaip tik išvažiavo iš 
New Jersey valstijos giliau į 
pietus, vagonai likos visi už
daryti ir pristatyta ginkluo
ta sargyba. Nelaimingoms 
kapitalizmo aukoms valgyt 
nieko daugiau neduota, kaip 
tik sudžiovusia duona ir ne
žinia iš ko padarytos dešroš. 
Ant galo iš vagonų gyvas ta- 
voras likos perkrautas ant 
laivo ir nuveštas į Floridą, 
kur vietoj žadėto rojaus, ne
laimingi žmoneliai pamatė 
niekad žmogaus, nelankytą 
girią, pilną nuodingų žalčių 
ir gyvačių. Pabėgti buvo ne
galima. nes ant kelesdešimts 
mylių aplinkui nebuvo nė 
žmonių nė gelžkelio. Vietoj 
gero užmokesčio, kokį žadėjo 
kompanijų agentai, darbinin
kams mokėta korčiukėmis, už 
kurias galėjo imti iš tos pa
čios kompanijos krautuvės 
pasmirdusi maistą ir kuopraš- 
čiausius aprėdaius. Duoti ko
kią nors žinią per laišką ir gi 
buvo sunku, nes kompanija 
kontroliavo kiekvieną laišką 
Tečiaus keletui iš jų pasise
kė galu gale pranešti apie tai 
savo gyminėms, kurie įnešė 
skundą į teismą.

Pirmas teismas buvo jau 
lo Lapkričio ir tęsis toliau.

Juodoji ranka.
Detroit, Mieli. — Praėju

sioj sąvaitėj nariais „juodo
sios rankos’’ čia likos su pa- 
gelba dinamito išmestas į pa
dangę tūlo italo namas. Ne
seniai savininkas to namo ga
vo anonymišką laišką, kuria
me reikalauta $500.

Bomba sunaikino namą.
Philadelphia, Pa. — Ant 

kampo lotos ir Dainbridge 
gatvių, pereitoj petnyčioj 
ekspliodavo bomba padaryda
ma daug bledūs namui. Nuo 
griūvančių sienų sužeisti 3 
vaikai. Bomba įmetė „juodo
sios rankos” nariai.

Kriaučių straikos.
Baltimore, Md. — Pereitoj 

petnyčioj sustreikavo čia 600 
kriaučių, dirbančių firmai, 
,. Henry Sonuenborn & Co.’’ 
Priežastis — įvedimas darbo 
nuo štukių.

Vilioja ateivius.
New York.— Kadangi dar-

Bryanas nepuola dvasioj.
Lincoln, Neb.—Senas Bry

anas, pralaimėjęs savo „cam- 
paign” da nepuola dvasioj. 
Sulyg jo demokratiška nuo
mone, dabar tai tik jo parti
ja pradės žaliuoti. Nepasise
kimas šituose rinkimuose, tas 
senis sako, neprivalo ant ge
rų demokratų turėti blogos 
įtekmės, atpenč, tas 
turi priduoti tik daugiau ener
gijos ir pakelti jų dvasią.

Mat politikai-žinovai pra
dėjo pranašauti brainizmui 
nupuolimą. Kiti sako, kad jau 
iki ateinančių rinkimų demo
kratų partija turės žlugti. Tas 
tai ir privertė j>oną Bryaną 
savo partiją žodžiais pakelti.
Bryanas lygus s v. Povilui.

Burlington, Kas. —Tūlas 
evangeliškas pastorius, vardu

bai truputį pasigerino, tai 
daugelio firmų agentai pra
deda vilioti iš Europos atei
vius, išsiuntinėdami tūkstan
čius laiškų ir telegramų, ku
riuose sako, kad Amerikoj 
jau grįžta „aukso laikai.”

Gubernatorius Įveltas į 
žmogžudystę.

Nasliville, Tenn. — Pamaži 
išeina eikštėn, kad į užmuši
mą buvusio senatoriaus Car- 
macko yra įvelta daug aug- 
štesnių valdininkų; tuomi esą 
sutepti net paties gubernato
riaus pirštai.

Apie užmušimą Carmacko 
buvo jau rašyta pereitam No. 
„Keleivio”. Jį Nušovė demo
kratų kandidatas ant guber
natoriaus už šmeižimą per lai
kraštį demokratų partijos, 
vardu Cooper.

Susimušė traukiniai; 11 
žmonių užmušta.

New Orleans. — Dvylika 
mylių nuo čia susimušė du 
traukiniai su žmonėmis. Ka
tastrofoj 11 žmonių likos ant 
vietos užmušta, o daugelis 
visaip sužeista. Nelaimės vie
ton tuoj išsiųsta specijališkas 
traukinis su gydytojais ir ap
tieka.

Nauja orlaivių fabriką.
Detroit. Mieli.— Netrukus 

čia bus uždėta fabriką, kurioj 
dirbs vien tik mašinas oru le- 
kiot. Taja promone vadovau
siąs pagarsėjęs jankių oriaivi- 
ninkas Orville Wright.

Už porą metų drąsiai galė
sim aplankyti savo kaimy
nus ant maršo

120 mylių i adyną.
Philadelphia, Pa. — Tarp 

Philadelphijos, Manhatan ir 
New Jersey neužilgo bus įves
ti elektriški lokomotyvai, va
ranti su greitumu 120 mylių 
įadyną

Nuskriausti darbintnkai.
New York.— Sudžia Hough 

apreiškė, kad jeigu valdžia 
uedarodys, kad „Frorida Co
ast Ra i lvvay” kompanija, kuri 
apskųsta už prigavimą ir ne
žmonišką išnaudojimą 3,000 
darbininkų, yra kalta, tai tei
smas bylą atmesiąs.

Jeigu jau ir šitokiam atsiti
kime darbinininkai negalėtų 
pas valdžią ir teisme rasti sau 
užtarimo, tai nieko daugiau 
nielieka. kaip savo reikalus 
ginti patiems.... plėšikams 
bausmę skirti teipgi patiems.

Sinertis šunims ir katėms!
Wilkesbare, Pa., 18 Lap

kričio. — Vietiniai daktarai 
pripažino, kad šunes ir katės 
yra priežastimi siaučiančios 
dabar tenai difterijos. Todėl 
miesto taryba prisakė išmuš
ti visas kates ir šunis.

Rusija medžioja ant revo- 
liucijonireių po Ameriką.

Pasklydo gandas, kad Apo- 
linarius Aleksandravičius,ku
rį caro šnipai, suėmė Chica- 
goj užpereitą sąvaitę, likos 
jau išsiųstas Maskolijon ant 
lavo „Korea”, kuris išplaukė 
15 Lapkričio, 9 vai. iš ryto, 
iš Brooklyno į Liepojų.



KELEIVIS

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

1

4 j »

Vilioja augštyu.—
Ir skausmai vieni 
Spau< lž’ širdį labyu.

Vincas.

vaikščiot metus ir dau- 
pakol fabrikantai išpar- 
jų padarytus daiktus, 
buvo prie Clevelaudo,

toks

Mai-

kaip

teip 
Juk

— Heilo, Maik!
— Kodėl tu šiandien 

linksmas išrodai, tėve?
— Būtum ir tu, vaike, lin

ksmas, jei teip gerą džiabą 
gautum, kaip aš.

— Ką, ar jlu darbą gavai?
— Yes, Maike!
— Kokį? kur?
— O ką, gal ir tu norėtum 

ten įlisti? Nesakysiu, nes tu 
mane galėtum da iškikiut... 
Šią subatą gausiu jau ir pėdę; 
jei nori, gali ateiti pas mane, 
užpundysiu ir tau.

— liet kodėl tu, tėve, šian
dien teip angluoji?

— Reikia taikytis, vaike, 
prie šito kontro mados.

— Gali taikytis, bet ištau- 
tėti neprivalai.

— Tai ne tavo biznis, 
ke!

— Tu šiandien kalbi, 
koks demokratpalaikis-

— Nou ser, aš republiko- 
nas.

— O kuom busi rytoj?
— Repulikenu.
— O į>o ryt?
— Republikonu, republiko

nu iki numirsiu.
— O paskui?
— Republikonu.
— Ir kokiu budu tu 

surepublikonėjai, tėve?
tu pats republikonus keikei, 
kada republikoniškas policis- 
tas aptašė tau žandus anuo
met.

— Kaltas buvau ir negaliu 
už tai pikti; o kad jis perskau- 
džiai mine užgavo, tai atleisk 
jam, viešpatie! Bet socijalistų 
daugiau nebusiu. 
' — Kodėl?

— Todėl, kad socijalistai 
negal tiek gero man padaryt, 
kiek republikonai. Taigi aš 
už republikonus ir einu.

— Ką gero tau republiko
nai padarė?

— Ar tu, vaike nematai? 
Tik apsižvalgyk! Visoj Ame
rikoj buvo bedarbė, o kaip 
tik republikoną prezidentą 
išrinko, tuojau suužė fabri
kai. Ar taida mažai gero pa-i 
daryta? Tūkstančiai darbi
ninkų gavo darbą: aš irgi ga į 
vau......

— Gerai, tėve. Tu sakai, 
kad kaip tik republikoną iš
rinko, teip ir liedarbė pasi
baigė, bet pasakyk man, ko 
ji prasidėjo?

l-

tas nereikštų, kad ji ant visa
dos jau pasibaigė. Kapitalis
tai eidami lenktinių vėl rin
kus užvers tavorais ir vėl kils 
bedarius, ir vėl milijonai dar
bininkų su tuščiais viduriais 
turės 
giau, 
duos 
leip
teip dabar yra prie Roosevel- 
to. teip pat bus ir prie Tafta. 
O tu. tėve, sakai, kad ačių re 
publikonui pasibaigė bedarbe.

— Aš jau žinau, Maike, ta
vo mislį: tu nori pasakyt,kad 
socijalistai geresni, negu re
publikonai. Ar ne?

— Aš, tėve, tame nekaltas, 
į kad republikonu tokia neti
kusi platforma. Socijalistai 
išdirbo sau daug geresnę ir 
jiems reikia pripažinti teisy
bę. Dabar tik laikinai darbai 
}>akila, liet kaip matai ir vėl 
bedarbė. Kada socijalistai pa
ims valdžią į savo rankas ir 
išdirby stės įrankiuis paves 
visuomenei, tuomet išnyks 
konkurencija ir bedarbė pra
nyks aut visados.3

Vargdienis.
Nieks vargdienį nepriglaus, 
Bet kiekvienas jį nuskriaus... 
Nieks jam rankos nepaduos, 
Nors jis verks, kentės, dejuos.
Nieks vargdienį nesušelps, 
Į jį meilai nepažvelgs.... 
Nieks vargdienį neužtars, 
Tik visi jį skaus ir bars ...
Nėr vargdieniui palaimos. 
Nėra žiemą šilumos.... 
Nelaimingi jo vaikai, 
Skaudus, graudus jų takai.
Turi šaltį kęst, baduot! 
O jei gauna ką uždirbt.
Turi turčiams atiduot 
Ir badu be laiko mirt....

Liepukas.

Vargo žmones, kilkit!
Vargo žmonės, kilkit!
Prieš savo skriaudėjus: 
Atvirai prabilkit.
Jau gana tylėjus....

Vargo žmonės eikit 
Priešais prispaudimą. 
Susispietę veik it — 
Plieskit apšvietimą.

Vargo žmonės! laikas 
Jau išsiliuosuoti!
Prispaudimo tvaikas!...
Oi, sunku kvėpuoti....

Kraugerių griūk valdžia, 
Reik žmonėms Ii uosy bes. 
Vargo žmonės geidžia 
Mokslo ir šviesybės....

Liepukas.

Draugei.
Ilgai, ilgai slenka dienos, 

Kada tavęs nėr;
Liūdžiu laukiu visai vienas. 

Liūdna vis tebėr:
Tu negrįžši suramįti

Manęs, vargdienio;
Tu n eteisi užgesįti

Ilgo lūkesio.__
Gražu, šilta, saulė šviečia, 

Vasaros diena:
Skausmas širdį mano liečia: 

Tu viena, viena....
Vincas.

Kvietkelis.
Užaugo kvietkelis aut lauko 

[po saule.
Pražydo gražiai ir puikiai pa

kvipo,
Jį lanko vabždžiai ir lauko bi 

[telė:
Sapnuoja jisai, kad laimę už- 

[tiko...
Štai vėjai ir audros smarkiai 

[atkaukia — 
Nulinksta kvietkelis ik žemei 

[su baime,
Jis graudžiai vaitoja, kaip kū

dikis verkia,
Ir skausmą pajutęs, jis mel

džiasi laimei:
Bet laimė ta spindinti, laimė 

[auksinė— 
Ji nebegrįžta, ji jau praėjo... 
Ir ilgėsis baisus ant amžių su- 

[ trynė
Dar gryeą jaunystėj širdį 

[kvietkelio. 
Vincas.

mos. Senapilė.

KORESPONDENCIJOS

riškadyjo žmonėms klausytis Sutikimo lietuvių tarpe čia 
ir negalėjo daug gerų dalykų nėra, liet ir būt ne gali, nes 
išgirsti. Bet tai dar neviskas, kaip, girdi, tikram Rymo-ka- 
idomiausiai, kad ir mųsų jau- talikui prisidėt prie kokių 
ui socijalistai prie te priside
da. Jie sykiu valgo saldukus, 
šnekučiuoja ir krikščia su 
mergoms. Tas jiems labai pa- 
dyvytina. Jiems jau reiktų tą 
suprasti.

Gaila, labai gaila, kad musu 
jauni vaikinai teip žemai sto
vi susipratime. Vadina neva 
save socijalista's ir apsišvie
tusiais žmonėmis, o ant susi
rinkimų apseiua kaip kokie 
balabaikininkai.

6 Lapkričio pas A. Grybą
> šventė varduves Onos Keršu- 
liutės. Tą gražų vakarą su
rengė jaunos mergaitės. Tas 
pašiliųksminimas tai buvo ti
krai lietuviškas, nes per visą 
vakarą skambėjo jautrios lie
tuviškos dainelės irdekleina- 
cijos. Teipgi buvo suaukaula 

.50 c, kuriuos paskyrė mok- 
slaeiviams. Pinigus pridavė 
..Aaušroskasieriui Dr-ui Šliu
pui. zl. Vyšnaitė.

J e va Zaparackiutė 5 c. Viso 
labo pasidaro $5.10. Pinigai 
perduoti komitetui rėmimo 
Paureno bylos 4 Spalio 1008 
m. Priėmė Cliarles VV. Hand- 
can, Sec’y, 2 Eduarets st., 
Ųuincy, Mass.

Vardan Paureno, aukavu
siems ištariu širdingą ačių.

L. Grikštas.

Montello, Mass.
8 d. Spalio buvo paprastas 

nedėliuis susirinkimas L. S.S. 
17 kuopos. Kalbėta buvo aut 
temos: demokratija, republi- 
ka ir socijalizmas. Pasibaigus 
minėtam susirinkimui, įpuo
lė svetainėn keletas juoda
šimčių, pradėjo šaukt ant so
cijalistų: ,,tai yra vagis, ap
gavikai, laisvomaniai, bedie
viai, kiaulių j iemenys” ir 1.1.

Vadas tų tamsuolių buvo 
Jeronimas Kiemzura ir kiti... 
Už durų lauke da daugiau jų. 
Tvarką įvesti buvo jau per- 
vėlai, tai susirinkimo pirmsė- 
dis, J. Januševiče, liepė vi
siems išeiti ir užgesyti žibu
rius; ant to ir pasibasibaigė 
juodašimčių intriga. Išeinant 
šaukė ant L. S. S. draugų: 
šnipai, vagis ir 1.1.

Tarpe Montello lietuvių da 
viešpatauja tamsumas, girty
bė ir nesusipratimas. Laikas 
būtų,broliai tautiečiai, mums 
jau susiprasti; jau XX šimt
metis užstojo. o męs vis da 
kaip laukiniai.

K. Stogeviče.

I

Ką mųsų socijalistai su me
lu nori atsiekti?

Ponas Strazdas, „socijalis- 
tas”, „Keleivio” No. 45 rašo, 
buk aš savo prakalboje, lai
kytoje ant metinio apvaikš- 
čiojimo Dr-stės Simano Dau
kanto Chicagoje, 25 lapkričio 
šių metų, keikęs socijalistus 
perkūnais, išvadinęs maišti
ninkais, anarkistais, vagimis 
ir kitokiais bjauriais vardais.

Ant to turiu atsakyti, kad 
jeigu ponas Stazdas šitokius 
žodžius prikaišioja mano kal
bai, tai matyti, kad jis aut 

į virš minėto apvaikščio
jimo nebuvo ir mano kal
bos negirdėjo; turėjo jam kas 
nors kitas teip papasakoti, 
kaip kad jis „Keleivyje” rašo; 
o jeigu jis pats ant minėto 
apvaikščiojimo yra bavęs ir 
mano kalbą girdėjęs, o šiteip 
rašo, tai jis yra begėdiškas 
melagis.

Šimtai žmonių buvo salėje 
ir girdėjo ką aš kalbėjau. Aš 
savo prakalboje nepavadinau 
socijalistų nė jokiu kitokiu 
vardu, kaip vien „mųsų soci
jalistai” ir niekur jų nenieki
nau, tiktai nurodžiau jų klai
das, kad tūli iš jų, nesupras
dami socijalizmo principų, ko
voja ne prieš kapitalą, tik 
prieš sau lygius skurdžius, ir 
tuomi teršia socijalizmo var
dą ir kenkia jo augimui." O 
kad diduma lietuviškų socija
listų teip daro, tai aiškiai pa
rodo ir paties p. Strazdo raš
tas, tilpęs virš minėtam „Ke
leivio” numeryje, kuris ma
no kalbą apkaišė savo nukal
tais žodžiais ir vardais.

Įstabu yra žinot,- ką mųsų 
socijalistai tikisi atsiekti su 
savo melais ir purvų drapsty- 
mu ant sau nepatinkamų ypa
tų? Ar jie tiki, kad jų mela
gystės ir purvai ištiesų kenks 
tiems, aut kurių jie užsimer
kę juos drėbė? Ar gal tokiu 
savo pasielgimu jie tikisi pa
kelti socijalizmo vardą ir gar
be?

4

Malonėčiau, kad šią ,,ta- 
jemnyčią’’išaiškintų*man svei
kesnių pažiūrų socijalistai už 
p. Strazdą.

A.. Olszewskis.

Red. prierašas. Beabejo- 
nės, kiekvienas neteisingas 
užmetimas yra skaudžiu įžei
dimu, ir jeigu p Olszewskis 
dėl vienos ypatos užsipuola 
ant visų socijalistų ir prime
ta visiems socijalistams melą, 
tai pats daug toliau nužengė 
tokiam atvėjuje,negu p.Straz- 
das, nes įžeidžia visuomenę, 
įžeidžia idėją, kurią guodoja 
milijonai žmonių. Jeigu p. Ol- 
szewskis per prakalbą ir ne 
niekino socijalistų, tai bent 
savo atsakyme ant p. Strazdo 
straipsnio prisega jiems mela
gių ir purvo drabstytoji} var
dą. Klaidas daryti, tai žmonių 
darbas; todėl gali ir socijalis- 
tas tatai padaryti; vienok ne
galima to užmesti visuomenei, 
negalima sakyti, kad socija
listai stengiasi savo tikslą at
siekti per melą, kaip p. O. 
sako.

ir kiti rei- 
prigulėjimas 
kompanijos, 
ir kitoki pa

Malianoy City, Pa.
28 Spalio Shenandoah’rio 

Lietuvių Teatrališka Kuopa 
atlošė čionai trijuose aktuose 
farsą po vardu „Audra Gied
roje”.

Aktorkos ir aktoriai savo 
roles atliko neblogiausiai, o 
ypač rolę senio Bertašiaus, 
kurią lošė J. Rudminas ir rolę 
Kupečio, kuria lošė K. Bub- ■v
nys. Šituodu abu labai pub
liką pajuokino. Gerai lošė Ka- 
počiutė rolę Barbės. Jos loši
mas buvo labai naturališkas 
ir vaizdingas

Tarpuose aktų buvo dekle
macijos, dainos, duetas ir so
lo. Dainavo maišytas choras: 
„Tėvynė” ir „Sugrįžk”, kurios 
nusisekė pusėtinai. Vyrų cho- 
rasdainavo: .,Žvaigždelės’’ir 
„Miegok saldžiai”.kurios nu
sisekė labai pilkiai. Neblogai 
padainavo dvi merginos du- 
etą„Viltis” ir vienas vyras so
lo ,,Sudiev kvietkelė tu bran
giausia’’.

Deklemacijos nusisekė la
bai gerai; vienos užgavo kaip 
keuo širdis publikoj, kitos-gi 
prajuokino.

Visas perstatymas nusisekė 
puikiai, ką paliudyjo delnų 
plojimas. Tik tiek gėda, kad 
žmonių susirinko teip mažai; 
kad užpildė vos ketvirtą dalį 
svetainės, iš kurių dauguma 
buvo iš Slinandoah’rio. Ma
tyt Mahanoy’j iečiai nesupran
ta, kas yra daila.

Labai gėda matyt mus lie
tuvius kur smuklėse laiką 
praleidžiant.

O, žmonės!.. Pažiūrėkit, 
koks yra skirtumas tarp jus 
ir tarp tų artistų, kurie vei
kia jums vakarus, o jus tuos 
vakarus kur ant niekniekių 
praleidžiat; nepaisot, kad jie 
nori jus nors tiek apšviest, 
kad jus pažintumėt, kas yra 
daila. kas yra gražus pasilink
sminimas. ... Kada jus susi
prasit? ..

Garbė jums, Shenąndoah’- 
rio Lietuvių Teatrališka Kuo
pa, už padėtą jus triūsą. Ma
lonu matyt rengiant tokius 

ir tuos Sraž’us vakarus. Malonu būt, 
kai! jus ir ant toliaus neuž- 

| mi rštnmet veikt.
Petronėlė-

Ceutralia, Pa.
Antra sąvaitę, kaip anglių 

kasyklose čia dirba jau pilną 
laiką. Ir iš kitur pribuvus bu
tų galima keliems darbiniu* 
kams gauti darbas, tik bėda 
su apsigyvenimu. Lietuvių 
čia visai nedaug ir iš tų pa
čių ne pas kiekviena galima 
susipratusiam žmogui gyven
ti. Yra tokiu tamsuoliu, kad 
už carą gatavi ir galvas pa
dėti: jei prieš valdžią ką nors 
pasakysi, tad ant tavęs lyg 
juodieji supuola; caras, girdi, 
tai mus tėvas, o kad maišti
ninkus karia, tai ir gerai da
ro. Draugysčių pašelpinių vi
sai neturim, Tik neseniai at
gal susitvėrė L. S- S. 110 
kuopa iš kelių draugų, bet 
silpnai gyvuoja; buvo prisi
rašę pora kazirninkų, many
dami, kad prigulėdami prie 
kuopos, turės sau draugų ir 
naudosis iš socijalistų ruimo, 
bet kada tiems ponaičiams 
paaiškinta, kad socijalistai 
užsiima tik platinimu apšvie
timo ir lavinimosi politikoj, 
o ne lošimu kozyroms, tai jie 
atsimetę nuo mųsų kuopos 
dabar bando ją suardyt. Bet 
nedaug tokių asilų yra ir nie
kas jų neklauso.

P. Butkevičius.

ten socijalistų, bedievių arba 
šliuptaruių? Kunigas prie iš
pažinties nepriimsiąs.

Iš to jau matyt mųsų varg
šu brolių tamsumą. Palaiky
tojom tamsumo čia buvo ku
nigas J. Jakštis, kuris tik už 
dolerį žadėjo dangų ir atledi- 
mą griekų; lių>o paskutinį 
kailį savo avelėms, platino 
liesuti kuinus, išvadindamas 
daugiau susipratusius ir nesi- 
duodaučius išnaudot žmonės 
bedieviais, šluptarniais ir 1.1.

Kunigas Jakštis, pragyve
nęs šitam miestelyj su viršum 
tryliką metų, jiereitam Gegu
žio mėnesyj kaž kur dingo, 
o su kunigėliu dingo nemažai 
ir pinigų, kurie buvo parapi
jom} sudėti statymui naujos 
bažnyčios. — Mat ta „šventa” 
ypata, gyvendama čia suvir- 
šum 13 metų, per visą laiką 
rinkdavo pinigus neva staty
mui bažnytėlės. Prie bažnytė
lės buvo mat 
kaiai, kaip tai 
prie gelžkelio 
pirkimas stubų
šaliniai gešeftai; o ant galo 
užlaikymas gaspadinės ir gi
minės. teismai su jaunoms, 
merginoms, kurių turėjo net 
kelis (už ką?— skaitytojai ga
lės suprasti), kaziriavimas ir 
t. t. Pinigai, žinoma, dėl visų 
reikalų ėjo iš parapijos kasos.

Vos tik spėjo imuryt baž
nyčiai skiepą, pasakęs, kad 
gerų katalikų maldas Dievas 
ir skiepe išgirs, kaž kur iške
liavo, palikdamas su viršum 
penkiasdešimts tūkstančių 
($50,000) (? Red.) dolerių
skolos parapijai ir su procen
tais. Neužtenka to, da išvežė 
kelis tūkstančius dolerių pa
vienių ypatų.

Gal būt, kad Jakštis dar 
teip greit būtų mus ir neaplei
dęs, bet aut nelaimės pasimi
rė jojo gaspadinė, ant kurios 
laidotuvių dalyvavo net keli 
užkviesti kiti kunigėliai; Jak
štis pasakęs su ašaroms ant 
numirusios kapo griaudin- 
gą pamokslą, šita vargšė, 
girdi, už savo kentėjimus eis 
tiesiog į dangų! Po šermenų 
Jakštis tuoj išvažiavo.

Dabar sulaukėm naują ku
nigėlį poną Julių Rodzevičių 
iš Bufallo, N. Y., neseniai pri
buvęs iš Peterburgo, kur sa
ko, suorganizavęs iš 30,000 
darbininkų juniją ir raitas 
ant arklio pabėgęs į užsienį, 
valdžios jx>rsekiojamas.

■v

Šitas tai jau tikras, matyt, 
apaštalas, nes vartojąs net aš- 
tuonias kalbas, bet nuvažia
vęs pas vyskupą susišnekėt 
negalėjo, turėjo prašyt len
kų kunigą.Lietuviškai kalbėt 
mažai tegali, vienok sakyda
mas pamokslą ,,bedievis” iš
vadint jau šeip-teip lietuviš
kai pramoko.

Atvažiavus p. Rodzevičiui, 
pašelpinės lietuviškos draugy
stės, pri klausančios prie baž- 
nyšios, išsirinko po kelis at
stovus dėlei rūpinimosi baž
nyčios reikalais, sušaukė pa
rapijos susirinkimą dėlei iš
rinkimo parapijos komiteto, 
bet atėjęs kunigėlis pasakė, 
kad jokio komiteto nereikia, 

į ir kad tam yra priešingas net 
pats vyskupas. Irtas likosi 
neįvykdinta. Vos tik sutiko, 
kad būt išrinkti nauji rinkė- 
kėjai dešimtukų bažnyčioje 
prie durų. O kad rinkėjai de
šimtukų negalėtų kiek prisi- 
savint sau, tai prie durų įtai
sė ,,cash register”. Mat kuni
gėlis žino, ką daro. Kaip gir
dėt,rengiasi rinkt pinigus baž
nyčiai išnaujo,nes dešimtukų, 
ką surenka kožną nedėldienį 
į porą šimtų dolerių (? Red.) 
dar neužtenka. Tik nežinia,ar 
galės ką pelnyt, nes parapijo- 
nų tar|>e girdėtis smarkus 
bruzdėjimas.

S. J. Bakanauskas.

Seranton, Pa.
1 d. Lapkričio buvo čia pra

kalbos ir deklemacijos, su
rengtos Joakimo Lelevelio 
Draugystės apvaikščiojimo gi
mimo dienos Simono Daukan
to, Lietuvos raštininko.

Susirinkimą atidarė F Ži- 
vatkauckąs, kuris labai pui
kiai išaiškino darbininkų pa
dėjimą ir kaip turim balsuot 
už darbininkų partiją. Kalba 
labai patiko publikai. Nes tą 
liūdyjo garsus delnų ploji
mai.

Toliaus buvo perstatyta kal
bėt Dr-ė Šliūpienė. Ji kalbė
jo apie lietuvių nesusiprati
mą. kad lietuviai neįsteigia 
knygynų, kad neturi teatra
liškų kuopų, kad neskaito lai
kraščių, o duoda gerinusiems 
mųsų laikraščiams žūti.

Potam kalbėjo Dr-as Šliu
pas. Jis perbėgo trumpai Lie
tuvos istoriją nuo žilos seno
vės iki dabartiniu laikų, nu
piešė trumpai Simono Dau
kanto bijografiją. Užbaigus 
Šliupui kalbą, stojo kalbėt 
M. Valentanavičia. Jo kalba 
buvo............ Valenianavičia
pradėjo keikt šv. Stanislovą 
ir kitus šventuosius. Publikai 
tas labai nepatiko, nes Valen- į 
tanavičia pats apsistatęs lan
gus visokiais šventaisiais, pa
taikauja tąmsiems žmonelėms, 
daro iš jų biznį ir juos kei
kia. Tuos pačius šventuosius 
žmonių tarpe platina i____
pačius iškeikia.

Toliaus buvo deklemacijos. Į 
Deklemavo Agota ir Emilija 
Grybiutės.

Po deklemacijų buvo už
kviestas kalbėt senelis kun. Į 
Demskis. Kun. Demskis.kaip 
senas žmogus, kuriame visgi 
įsišaknėję senovės atspindi i ai, 
bet tačiaus kalbėjo gana ge
rai.

Viskas, viskas, bet vienas, 
kuris publikai labai nepati
ko, tai tas: kada kalbėtojai 
kalbėjo, tai mųsų jauni vai
kinai saldukus nešiojo mer
goms. Kaip tuos suvalgo, tai 
visi plumpų, plumpu per sve
tainę, kaip kokie nesusipratė
liai. Toks jų pasielgimas pe-

Mc Kees Rocks, Pa.
Pranešu savo tautiečiams, 

idant neapsigautų viliojami 
patraukiančiais apgarsini
mais, kaip jau sykį atsitiko. 
Turčiai, matyt apdumimui - 
darbininkų akių,nori parodyt 
jog darbai prasideda jau gerai 
eiti. Štai šiomis dienomis ang
liškuose laikraščiuose tilpo 
apgarsinimas, kad tokioj ir 
tokioj geležinėj fabrikoj rei
kalaujama kelių tūkstančių 
darbininkų. 8 Spalio suvažia
vo baisi daugybė darbininkų; 
apgulo dirbtuvę iš visų pusiu. 
Kiekvienas stebėjosi, kur čia 
tuos žmones galės dėti, turė
damas vienok viltį tikrai dar
bą gauti. Bet viltis visus pri
gavo. Viso labo priėmė gal ne
daugiau, kaip 20 žmonių. Ki
ti pasidarę sau iškaščių ant 
kelio, turėjo grįžti namo.

A. Z.

Vargdienio skundas.
Man vargas paskirtas ant že- 

[m ės
Nuo pat mažumėlės jaunos, 

Nėr vilties pas mane ant lai- 
[mės,

Be vargo nėra valandos. 
Aš vargsiu, dejuosiu... iškęsiu

Kančią gyvenimo šalto, 
Aš menką gyvybę vis tęsiu

Gilmėn pradėtojo vargo. 
Aš grūdą į žemę įbersiu,

Aš jįjį nupiausiu toliau, 
i Aš jįjį į trobą suvežšiu,

O kas jį valgys, nežinau. 
Oar-gi nelinksmu man žiūrint,

Kaip auga, žaliuoja javai, 
. Smagu man jiems žemę išpū 

[rint...
Te būna pilni aruodai!..

Aš vargsiu, dejuosiu...iškęsiu 
Kančią gyvenimo šalto.

Aš menką gyvybę vis tęsiu 
Gelmėn pradėtojo vargo. 

Vincas.

— Aš to negaliu tau pasa
kyti, Maike; žmonės kalba, 
būk netikus tvarka buvus.

— Tai kodėl gi ji netikus?) 
Juk Rooseveltas toks pat re- 
publikonas, kaip ir Taftas.

— Ant galo, ką tu čia ma
ne teip tardai! Bile tikras dar
bą gavau, o daugiau man nie
kas nerupi.

— Na, o kiek tu algos gau 
ni? į

— Dolerį ir kvoterį antdie-
nes.

— Ir tu sakai, kad tau nie
kas daugiau nerupi?

— Kas man gali rupėt? Pa
čios ir vaikų neturiu....

— O jeigu užveizda tau 
praneš, kad daugiau darbo 
tau tenai nėra.— tas nerupi?

— Ar tai didelė baimė? Be
darbė jau pasibaigė; jei ne 
ten, tai kitur, vis darbą gau
siu.

— Ne, tėve, bedarbės dar 
galo nesimato. Jeigu ji ant 
nekurio laiko ir sumažėtų, tai

\

Į

Nnliudimo balsas.
Tamsu ant širdies,
Kaip tamsu nakty
Ir nėra vilties
Jokios ateity: 
Tamsu ir baugu — 
Tuštybė viena!
Neišgirsi balsu — 
Toli dar diena.
Žvaigždute šviesi

Worcester, Mass,
gyvenimo lietuviu.

Worcester’is tai tukstan 
čiais lietuvių apgyventas mie
stas. Lietuviškų organizacijų 
čia raudasi arti dviejų deset- 
kų, bet kad jos čia nieko nau
dingo neveikia, tai turbūt 
kiekvienas laikraščio skaity
tojas tą galėtų paliudyti. Vien 
tik socijalistų kuopelė šeip- 
-teip gyvuodama kartais su- 
sengia prakalbas, bet užėjus 
bedarbei ir toji apslobo, nes 
liko vos tik }>enkiolika drau- 
CT-

I 
!
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Brighton, Mass. 
Surašąs aukų dėl Paureno.
Aukavo žemiau minėti drau

gai' •
Petras Piluckis $2, Rapolas 

Ciuberkis 50 c., Leonas Grik
štas 50c., Matulaitis 25 c, Jo
nas Kūgis 25 c., Povilas Rut- 
kauskis 25 c., Pranciškus Ku
šina 25 c., Domininkas Pan- 
cerzinskis 25 c., Stanislovas 
Panceržynskis 25c.. Edvardas 
Lukauskis 15 c., Edvardas Ar- j 
lauckas 15 c., Vaclovas Jonu
šas 10 c., Jonas Boneviče 15c.

Kaip jam geriaus.
Vaikui teka iš nosies krau

jas. Motina jam sake:
— Jonuk, nelaikyk žemyn 

nulenkęs galvą, nes dar dau- 
giaus kraujo nutekės.

Tėvas: Galvą gali ir nulen
kęs laikyti, tik nosį užversk 
aakštyn.
*



KELEIVIS

DIEVO ŽMOGUS.
(Pagal J. M rs |>araše J. G ZIS.)

(Tąsa.)

Fabrikus kiemas ilga pakalue tęsėsi į 
paupį.... Jis išveizdėjo lyg kokia plati 
gatve, abipusiai kurios betvarkiai riogsojo 
įvairaus augštumo, fonuos ir didumo fab
riko* triobėsiai ... Buvo pašalęs, tylu ir 
taiusu ir tiktai iš kaikurių dįdelių,išaugan
čių tiesiog lyg iš į>o žemės Įaugu, nuo kuri- 
nimo garinių katilų, liepsnojo milžinai-gai- 
srai ir ugningos virpančios jų bangos tai 
raitėsi siauru rėžiu po kiemą, tai vėl pra
nyko, palikdamos tamsoje rėžį geltono spin
dulio ....

Kiekviena vietelė, kiekvienas to fabri
ko užkabaris labai gerai buvo žinomi Si
mui!. ... Kada tai, da vaikysčių, už jo žva
lumą ir mokėjimą skaityti ir mažumą skai
tliuoti, paėmė jį fabrikos koutoron pasi- 
siuntinėjimui. Simas kasdieną su įvairiais 
paliepimais lyg paukštukas skrajojo po vi
sus fabrikos skyrius. Jis lyg ungurys pra- 
sklysdavo pro šalį smarkiai sukančių ir 
baisiai bildančių masinu, kurių buvo lyg 
grūste prigrūsta drėgni, tamsus, karšti pil
ni garo ir dvokiančio gazo budinkai, tai vėl 
lyg ritinis raičiodavęs po nesuskaitomus, 
siaurus, visaip išsuktus laiptus....

Vaiko dienose Simas buvo labai mit
rus ir vertė nekartą manyti, kad jo krau
ju je nuo nežinomų jo gimdytojų buvo 
įgimtas ir ištirpytas fabrikos mitrumas, ku 
ris daugely j kartų nustebino ne vieną. Pil
dydamas jis fabrikos užveizdų paliepimus, 
pakelyj padarydavo tokius pavojingus pa
siryžimus, kad kartais net plaukai ant gal
vos stodavus.

Tokie vaikai paprastai ne aut ilgai už
silieka farbrikiniuoso kontoruose. Draskan
čios įvairių meisterių žiūros, greitai patė- 
myja jų gabumą ir tuojaus tas gabumas 
būna paleidžiamas veikmėn išdirbystės la
bui ir savininko naudai.

Tas pats buvo ir su Simu. Kiek paau
gus, bet esant jam da vaikysčių, jis pateko 
už mokinį prie šaltkalvių, kur jo gabumas 
ir mitrumas tapo įtemptas fabrikos naudai. 
Jam priseidavo gana tankiai lyg driežiu 
slankioti tarpe ir po mašinoms, laipioti pri
statytais, stačiai stovinčiais laiptais, užsi
segti palei pat lubas ant varomų mašicas 
volų, tai vėl nusileisti į milžiniškus katilus 
ir gilius šulinius, persluokti per siaurus. ; 
dvokiančius, troškius ir tamsius perkasus 
ir todėl visą fabrikos surėdymą ir tuos bau
gius kunus Simas pažino labai gerai!. .Dau
gelį vietų jis neužmirš iki neužbers jo akis 
žemėms.

Štai šitam aukštaiti siauram skyriuje, 
pro kurį dabar eina, nusprudo jis nuo volo 
ir nupuldamas labai skaudžiai užsigavo; 
ten toliau, tame žemamjam ilgame skyriu
je, sugriebė greitai sukantysis volas jo mar
škinius, tai buvo valandėlė, kurioje jo gal
va arba turėjo persikelti tvirtas lubas arba 
pati suteškėti į šmotelius į jas atsimušus ir 
ačių tiktai vien kartu su juom dirbančiam 
gabiam jo draugui, kuris smarkiu peilio 
piuviu perplovė apsisukusius ant volo Si
mo marškinius ir be sąmonės nupuolė jis 
ant akmenimis išklotos aslos....

O kiek šeip visko atsitikdavo?!... Dau
gelis jau ir pasimiršo, daugelis niekados 
neišeis iš minčių....

Štai dabar šioj valandoj, einant jam 
per tą tamsų kiemą, nenoroms lenda min
tis, kaip prisieidavo jam nekartą išplėšti iš 
kruvinų mašincs dantų šmotus žmogaus 
kūno ir paskui prisigėrusią aliejumi skara 
apsiuostyti kruvinus kokio nors rato krum
plius. Mašina, tai žvėris, jeigu sugriebs, tai 
nugrauž, sutrįs plieniniais savo žandais ir 
dantimis ir iš žmogaus paliks tiktai krau
juotus šmotus mėsos ir kruvinas vietas.

Tokiose gyvenimo aplinkybėse Simui 
bėgo metas po meto. Nežiūrint ant tų visų 
sunkenybių, kurios buvo užkrautos ant jo 
pečių, Simas augo ir tiesėsi. Nors jis nuo 
to nenuriebėjo ir nepasunko, liet laikas nuo 
laiko darėsi vis nerangesniu, sustyrusiu ir 
neskubriu. Meisteriai Simo darbu galų ga
le pradėjo neužsiganėdinti ir ant jo vietos 
jieškojo kito,mitresnio ir daugiau atsakan- 
tesnio tiems fabriko reikalams. Dabar jau 
Simui priseidavo kartas papusti kalvėj dum 
tuvus, pamušti su kuju, sukti sukamąjį 
gręžtuvo ratą, nešioti sunkias mašinos dalis 
ir kitokius įvairius našulius, o prabėgus ko
kiam laikui ir sukakus jam vos 30 metų, 
dirbo jis tokius darbus prie kurių nereikė
jo didelės spėkos rankose, strėnose ir kojo
se, bet reikėjo didelės kantrybės per kiau
ras dienas sėdėti ant vienos vietos ir nenu
leidžiančiai atkreipti atydą ir žiūrą idant 
pasiekti nesumatomai bėgančią šeštarnę ir 
valdyti staungiančius uuo greito bėgio ma- 
mašinos muštuvus.

VII.
Simas perėjo per fabrikos kiemą ir 

priėjo prie siaurų vartų, per kuriuos gali
ma buvo išeiti į siaurą gatvukę.... Nuo 
upės papūtė smarkus, šiurpus vėjas. Didie- 
je vartai buvo užrakyti. Varteliai, 
kurie buvo greta didžiųjų vartų, per 
kuriuos išeidavo ir įeidavo žmonės, teipgi 
buvo da užrakyti ir uždėti stora geležia... Iš 
šalę vartų stovinčios budelės matėsi iškiš
tos šiltai apautas ir pridengtos apdrisku
siais kailiniais sargo kojos.... Prašnekus 
Simui, jo kalba iššaukė aut užsnudusio sar
go didelį sumišimą. Pavyzdyj didelio, ne
gražaus, juodo stulpo išsivertė jis iš savo 
budeles ir, nežinodamas kame dalykas, try
pė prieš Simą, tai pakeldamas abiem savo 
rankom užsmaugtą iki pat nosiai gauruotą 
kepurę, tai taisydamas aukštą kailinį kal- 
nierių, tai vėl graibėsi už skvernų uutrušu- 
sios rudinės, kurie vilkosi plonai apsnigta 
sniegu žeme.

— Kad tave ten kur nelabasis, teip per- 
gązdinai!... Tfiu!.... Iš miego, tad patį 
velnią ir tai persistatym sau žmogus už val
dininką! Seip tai tuščia jo, bet žiūrėk, im
ta ir užmušta.... Ogi tu?!.__ Vidurnak
tyj, kur gi tad tave negerasis neša?!....— 
sujudusiai, negalėdamas užslėpti savo krū
ptelėjimo ir sumišimo, kalbėjo senas sar
gas.

— Atrakyk vartelius, nes man reikia 
išeiti.

— Geriausią kokią tik galima, apsi
rinkai tu sau valandą. Puiku, da net ir su 
našuliu.... Tik tu matyk jį, gudraus čia 
paukščio butą!.. .Geriausią valandą, kokia 
tik gali būt vagims; tropijai tu apsirinkti! 
Tik tu matyk jį, nepaiko būta?! ..

— Na, na, negiedok teip ilgai savo li
tanijos, prašau išleist laukan, nes man čia 
jau ne vieta....

— Tai tau da ir na, na!... Matyk tik 
tu jį, kas per ponas, parodyk tad paliūdy- 
jimą, o ne tai...— Atrėžė rūsčiai sargas, pa
skui pasiraivė ir gardžiai nusižiovavo.

— Kokių tau čia paliūdyjimų?!... Aš 
einu juk iš gryčios, o ne iš fabrikos! Ar 
1u to nespranti. gal nežinai!—Atidarky, il
gai čia stovėti negaliu, nes man čia ne vie
ta!...

— Štai, čia tau, nugi neatidarysiu!.. |
— Matyk tik tu jį, ir jis lyg šuo pra

deda užsipuldinėti!..
— Tu pats šuo, o gal da baisesnis ir 

už šunį!.. Be paliudyjijimo buk tu čia 
nors pats generolas ir tai neišleisiu.

— Kis gi tau pasidarė, argi tu nema
tai, daiktai mano paties, o kokių tau čia 
da paliudymų reikia!..

— Man vis tiek daug,—prisakyta vei- 
zdėt man ant visko ir tiek; jeigu šiandien 
pasitikėti žmonėms, tai ir veizdėk, po maž
možį ir išvalkiotų visą fabriką... Kaip tu 
čia nekalbėtum,be paliudymo nevalia ir tu 
nors tu čia mušk su galva žemę!..

Simas noroms nenoroms turėjo nusilei
sti. Paklausęs senio nurodymų, jis nuėjo į 
nepertoliausiai stovinčią sargybinę, kad pa
laukti iki kol ateis užveiždas ir gauti nuo 
jo paliudymą, kad galėtų jį išleisti.

Sargybinėj buvo smagu, šilta ir nuo 
pilnai prikimštų ir gražiai degančių pečiu 
je šakalių pakaktinai buvo šviesu. Pečiaus 
durys buvo tiesiog ties pat gryčios durimis, 
teip, kad peržengus Simui slenkstį , iš tam
sos ir šalčio tuaj aus jis pasijuto priešais 
šviesiai degančią ugnį. Pasienyj tiesiosios 
pusės gryčios stovėjo suoliukas, o sale jo 
siauras stalas, prie kurio sėdėjo vienmarš
kinė, užsimetusi margą, trumpą sijoną jau
na moteriškė; greta jos abipusiai sėdėjo du 
vaikučiai ir viena mergaitė. Kairysis gry
čios šonas buvo pridengtas aprūkusia už
kaba, o išilgai per visą ilgį nuo pat prieša
kinės iki užpakalinės sienos buvo nutiesta 
keletas plačių lentynų.

Toje sargybinėje gryčioje gyveno da
bar apie desėtką visokių fabriko sargų. Kai 
kurie gyveno čia su visa šeimyna— Visi 
nevedusieji gulėjo ant tų lentynų, o žeuo- 
tiejie kartu su savo šeimynoms apačioje tų 
užkabų. Viena iš tų užkabų buvo atitrauk
ta, iš po kurios matėsi apmesta surūkusiais 
skarmalais skrynia,o ant tų skarmalų apsi
kabinęs rankoms galvą, gulėjo didelis, bar
zdotas vyras. Sale jo kabojo lopšys, iš 
kurio laikas nuo laiko girdėjosi užkimęs 
kūdikio verksmas.

Toji jauna, pilna skaistumo moteriš
kė, gražiu, grynu ir maloniu veidu, pasi-j 
raitojus rankoves, kur ant stiprios, suniku
sios rankos buvo matomas ranbas, ramiai 
gėrė sau arbatą ir visai neatkreipė jokios 
atydos ant įėjusio ir stovinčio su ryšiu ran
kose pas duris Simo.

— Gal galima bns čion palaukti — ne
aiškiai lyg gedėdamas prabilo Simas.

sudribusiu 
balsu atsakė moteriškė ir pažiurėjus į Simą, 
bet veikiai vėl tingiai nusikreipė nuo jo.

(Toliaus bus)

IŠ LIETUVOS
Kaunas- Socijaliniaį kursai. 
Susitvėrę* tam tikras socija- 
linis komitetas (kun. K. Ol- 
šauskis, kun. J. Bikinas, kun. 
A. Dambrauskas, kun. P. Ja- 
uusevičius, kun. K. Šaulys,, gaUt} 8vojo šeiniinkui lazda ir 

I mokyt. \ okietaitis, mok. Da- au( vietos jį užmušė. Užmu- 
mijonaitis, mok. 1. Žilinskas, į^jas įįq nesuimtas.
dakt. R. Šliupas, advok. Sa
majauskas ir p. A. Voitkevi- Tamošblldis (Naumiesčio 
čius) sumanė padaryti Kaune.pav.) Rugsėjo 30 d. apie V vi. 
eilę viešų paskaitų apie visuo- vakare atėjo plėšikai į Pata- 

. menės mokslus inteligeutams. mošių sodžių pas darbininką 
Joną Majaucką. Šiam nesant 

Drąsus vatjis. Naktyje iš namie, jie išmušė duris ir iš jo 
Spalių 14 į 15darbiuinkas Jo- moteries reikalavo 15 rb. Ji 
uas Solonevičius grįžo važiuo- turėjo tik 7, iš kurių 6 pasi- 
tas į savo namus, kurių lan- ėmė, o 1 paliko. Išeidami pri- 
guose nors taip vėlyvam laike žadėjo po pusei metų juos su- 
išvydo šviešą. Susirūpinės me- grąžinti.
tė neiškinkytą arklį kieme ir Iš „V.Ž.”
šoko į triobą. Čia rado žmoną ----- ----------------

i ir dukterį surištas, su užkim į p .. -i .. •
štomis burnomis ir keturius. 1 d-J 1 llld.1

: vyrus, šeimininkaujančius su 
šviesa rankose ir talpinančius 

i į ryšius jo mantą. Vagis dagi
Į jį pradėjo šaudyti, tik nesu 
žeidė. Paskui skubiai išbėgo 
ir įsėdę Į jo kieme paliktus ra
tus, išdūmė. Solon. nubėgo 
prie kaimynų pagelbos jieš- 
koti ir su jais kart, ėmė vagis 
vyti. Rado Užvingio girioje 
tuščius ratus su savo arkliu, 
bet nei vagių, nei mautos, ku
ri nešė 20o rub.

„I™ “7 X.“"“ Didelis koncertas 
jo pas mažažemį J. Gistaucką 
kažin .koks žmogus ir radęs 
visus sumigusius, ėmė klė
ties duris mušti. Viduj esą n 
čios merginos ėmė rėkti. Mer
ginų tėvas bego gelbėti. Ne
pažįstamasis, pamatęs atbe-

Pajieškau savo tikro brolio 
Jono Jankiaucio, Kauno gub. 
Panevėžio pav.,Ponpianų pa- 
rap., Jurgianių sodžiaus; 14 
metų kaip Amerikoj,pirmiaus 
gyveno Neįtarsi, Mass. Kas 
man apie jį praneš tikrai ar 
jis gyvas ar miręs, tas gaus 
penkis dolerius nagrados.

Antanas Jankiaucis,
312 N. Chicago st., 

Kekosha, Wis.

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

So. Bostono 6<> kuopa L. S. 
S. rengia ant 21 Lapkričio di
deli 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 lekiojantis 
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.

46

i Bos 1095-* New Britain, Conn.
L Gerdauska

New Britain, Conn.

70

Bos 291

19 Cross st.

— O man kas... Lauk!

Šiauliai. Į valdybą nese X
niai susitverusios Šiauliuose 
dramos,muzikos ir dainų drau
gijos „Varpas” išrink tos šios į 
ypatos: S. Bogušytė, K. Ven- 
clauskis, P. Kairiūnas, Dakal- 
skis ir A. Povylius. Valdyba 
iš savo tarpo išrinko pirmi-1 
ninku K. VenclauskĮ, sekre
torium S. Bogušytę, iždininku 
A. Povylių.

Dabar „Varpiečiai’’ galvo
ja, kai pradėjus „Varpo” gy
vavimą. Manoma lapkričio 
pabaigą prieš adventą įreng-1 
ti vakarą. Norima pastatyti V'
pirmą kartą Šiauliuose „Kei
stutį”, manoma kreiptis į 
drauges pagal tikslo Vilniaus 
artistų kuopą , kad paskolin
tų reikalingus pastatymui 
„Keistučio” papuošimus. Ma i
noma teipgi užkviesti kurį 
nors Lietuvos dainininką. Ga
lutinai nutarta, gal kaip ki
taip virs. Jieškoma draugystei 
butas, kuriame galima būtų 
tankiai susirinkti rengti šei
myniškus vakarėlius, mokin- 

1 ties dainuoti, turėti savo skai
tyklą, daryti paskaitas ir daug 
manoma, daug girdžiama, bet 
kiekvienas lietuvis gerai žino, 
kaip nelengva gerus norus 
įvykinti, kaip visuomet su
tinkama daug keblumu, daug 
trukumo.

Ta: ne naujiena.—paprasta 
jau nuo seno, daryti sau nau
jus takus per visokius žabar- 
kštynus.

Vistiek Sauliečiai mano sta
tyti aukštą bokštą savo 
„Varpui” ir nuo jo pritarti 
Lietuvos orkestrui, pradedan
čiam skambėti įvairiuose Lie- 

: tuvos kampuose ir už Lietu
vos.— Kartais trūksta stygos, 
vejas užpučia šviesą, arba lie- 

itauti debesys aut valandėlės 
užtemdo, ką tik brėkštančią 

•aušrą—tai ne naujiena, pa
prastas dalykas iš seno. Tai
pogi nenaujiena, jog kartais 
miglotam, del>esuotam ore sil
pnai girdėti varpo gaudimas. 
Bet nurims vėjai, išauš auš
ra atkamšys senutė mažus 
langelius šukėtos grįtelės, su
kils išmiegoję vaikai, išbėgs 
ant šilto gražaus oro ir žais 
kiekviens savo žaislu, o gau
dimas Šiaulių „Varpo nuo 
aukšto bokšto bus toli-toli gir- 
dėties.

A. Varpininkas.

Pajieškau savo dėdės, Alek
sandro Jonuškaus; paeina iš 
Kaunogub., Raseinų pavieto, 

į Vaiguvos par. Pajieškau teip
gi savo draugo, Mikolo Pau- 
lauskio, paeina iš ten pat.Kas 
apie juos žino, meldžiu pra
nešti ant šito adreso:

K. Jenkus, 54 7-th st., 
Grand Rapids, Mieli

Pajieškau savo seno drau
go, Stepono Tautveišo, Kau
no gub., Šiaulių pav., Zingių 
kaimo. Jeigu kas apie jį žino, 
teiksis pranešti ant šio adre
so:

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 ir trauksis 
iki 5 vai. iš ryto. Todėl guo- 
dojami Lietuviai ir lietuvai
tės, malonėkite atsilankyti 
ant to mųsų puikaus pasilin
ksminimo. Muzika bus kuo
puikiausia.

Įžanga vyrams 50 c., mote
rims 25 c.

Nuoširdžiai kviečia: 
KOMITETAS.

Konstantas Jasutis,
5 Merchant st., 

N. NValpole, N. H.

Pajieškau savo sunaus Ber- 
nasiaus Kesnežio, paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., 
Kalvių par., Velonių kaimo, 
ketvirti metai kaip apleido 
mane ir nežinau kur išvažia
vo. Jis pats, arba kas 
kitas malonėkit atsišaukti 
šiuo adresu:

Mart. Kesnežis,
17 Langdon st., 

Worcester, Mass.

Didelis metinis 
BALI US.

Dr. Sv. Kazimiero parengė puikų me 
tinį balių, kuris atsibus 26 Lapkričio š. 
m.. salėje Hirbenian Hali, 105 Federal 
sųuare. West, Lynu. 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)

Nereik Mokintoju

JUOKAI
Į žydišką aprėdalų sąkrovą 

užėjo lietuvis nusipirkti sau 
švark. Užsivilkęs liepė žydui 
paduot dar petnešas; kada 
žydas užsigryžo jieškoti pat 
nešu, lietuvis pasileido bėgti. 
Pro šalį ėjo poliemonas ir pa
matęs bėgantį žmogų, išsitrau
kė revolverį. Žydas išbėgęs iš 
sankrovos rankomis mosuo
damas rėkia: ,,Ui, šauk jam 
į kelnes, kad nepagadintu m 
man švarką!”

Redakcijos atsakymai ■

j. m. šilingui.— „Laiškas į 
dvasiški ją” netilps.

a. daniunui.— Ištariam ta- 
mistai širdingą ačių už sąjau- 
smą, liet per laikraštį ta gar
sinti neužsimoka.

ooor Vyskupui Ropui Spalių 
13 d. išsiųsta iš Vilniaus daug 
sveikinančių jį telegramų.I

GRAMATIKA angliškos kalbos mo
kintis be mokintojo (apdaryta) $1 OO

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin 
lis skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.

NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 
mokintojo (ypatingai merginoms, kurių 
daugelis jau išmoko). 10c.

ARITMETIKA mokintis rokundų 
be mokintojo, su paveikslais (apdary
ta) 35c

Pinigus siųskite per MoNEY ORDER 
arba pačio markėmis ant šio adreso:

P. M i kol aini s,
P. 0. Box 62, 

New York,City.

. „Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Ross avė. Seranton Pa

J. Ignotas,
22 St. S. S. Pittsburg, Pa.

John Luis,
521 W. Lombard St. Baltimore, Md.

M. Senkus
Leviston, Me.

J. Čeponis
21 Pleasent Str.

Jonas
Lafaet St.

Povilas Simonavičius,
Linden st. VVest Lynn, Mass.

J. Raulinaitis
So. Boston, Mass.

P. Mikalauckas
So. Boston, Mass.

K. Kazlanekas
Struthers, Ohio.

M. Česnickas
Boston, Mass. 

M. Petrauskas
323 Oak St. Kenosha, Wis.

Jos. Mažeiko,
27 Connerton St. New Britain, Conn.

B. P, Miškinis
I 6 Arthur St. Montello, Mass.

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

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

F. Laurynai lis
1010 Church St. Easton, Pa.

WATERBURY, CONN.
824 Bank Str

102 Charles st.
39 VV. Porter St

Poleknovič
Montello. Mass. 

Grikštas
BrightOD, Mass.

S. Milinovskis
4357 S. VVood st.
Petras Kailius

Vasiliauckas ir
2515 Kensington av.

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

J. Lukauskas
54 Haverhill st. Lawrence, Mass.

Mike Galgat
P. 0. 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. IVest 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. Fitchburg,

Jonas Walaitis
490 Green st.

Jokūbas
I5O6 Payne all.

J uozas
Box 5O Sta. A.

į J. Žemaitis 
| K. Asevičia,
Žemantauckas 

Pranas 
35 Arthur st.

Leonas 
j 83 IVaverly st.

Chicago, III.

Girard, Ohio, 

Dobrovolskis
Chicago, UI.

332 13 st.

Box 614

Ig-
Mass.

24 Spruce Mass.

Conn.

MOTERIS IK MERGINOS!
Siuomi 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.

į Apgarsinimai.
“ K E L E I V 10“

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 

j nepraeiti pro šąli.

128 Broadvay, SO. BOSTON, Mass.

Telephone 762 So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
495 Broadvvay, So. Boston’e.

Vali ndos:
Nuo 8-10 iš ryto ir nuo 7-9 vakare.

Nedėlioms iki 3 vai po pietų

Ansonia,

ChestniH
Allegheny City. Pa"

Variakois
So. Gardner, Mass.

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

A. Shidlofsky
1405į N. 7-th st. St. Louis, Mo.

C. Kavolius
19 Harrison st. Cambridgeport, Mass.

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

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

A. Černius
New York, N. Y.

Danielius
New York. N. Y.

P. Tila
941 Oakland av. Cbarleroy, Pa,

502 W. 47-th st.

J. M.
19 st.451 W.

ŽINIA DĖL VISŲ!
Jog jau man prisiuntė iš 

Palangos Lietuviškos ,,TRE- 
JANKOS”, sutaisytos iš pen
kių devy nerių 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. 
sta m p., apturės daktarą na
muose. Perkupčiams duodu 
gerą uždąrbį. Adresuokit:
A. J .Gurkdaunis, 30 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

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

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

J NAUJOKAS’
Madison Sipiare Sta Box 189, • - NEW YORK.

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



KNYGOS UZ PUSE PREKES!1
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikyv knygų vertės S10.
Kas prisius ŠIO. tasaplaikys 
vertės $25.
Knygų galima gauti G-uties Įtalpos ir 
pasiskirti i* bile kokio katalogo Musu 
katalogą aplaikvs kozuas k:t» prisius 
savo adrisą ir už 5 c. mai kę

Adresuoki! teip:

V. 3 Kraut kas.

H
H Puikiausias Lietuviškas

Sk
6

*I
1 GALIŪNAS it RESTORAGIJA

2-'
6
X

5S kartą pas n u» atsilankys
fe

To niekad nesigraudys; fe
ta 
fe Alus, vynai mus gardžiausi, fe

Cigarai iš Turkijos, geriausi.
fe

« Lazauckas. Judeika ir Co fe
4
1 3o4 Broad«ay tr 259 D. Si., H
4 South Boston, Mass. H a?

Atsimik ir nemirszk!
107 E. 8-th St. New York, N. Y.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuv- . Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siulbs ir 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražia drapana, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

z. bidkeckis.
222 l.roaihvay $•- liostou.

Z. l’udrei kis.

LITLV1ŠIAS DAKTARAS

G. B. Wernick

TEL. 22148 RICHMOND
259 HANOVER ST

Lenkiškai Lietuviška
APTIEKA

257 llanover Street 257

Jeigu nori gražiai paveiks
lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

( ASS1LL O STUDIJA,
376 Broad\vay.

So. BOSTON, Mass

Yni tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- Į 

paveikslus už žemą prekę.
Paveikslai vestuvių, arba 

iitokių grupų, vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisoin. 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iškuria 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautu
V 1 S I E M S VUlkTStli a,r,nvnikli‘ skriPk,i- klertn-tų, trutbu. imi irV 1 d 1 L H! d daugybe klioktų muzikališkų instrumentų. Geriausiu dzu- L 

leiKtugų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksiniu ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grumulų, pu- 
k>ĮibrlD<i. aibumų portretams, revolverių. Šaudyklių (strielbu . 
kišeninių lempukių guminių liiarų. adresams p-G^įų. pamauk■; 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istonškų ir maldų knygų kuk : • 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo grooit tu

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvertais tuzinas 25c.. 5 tuz.im.i 
uzsjl.oo, 1000 uz $6.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už ūc 
markę ir teisingą adresą, o apturės dideli N 3 nauja K A T L LO G L D O Y i X VI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu .'reisai i vis s 
Amerikos ir Kanados kraštus. PerkupČiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur' 

patni,!"kl' Vi‘r'h-‘ kmramo matei apga^nimu.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y>

I,0D0SmDYKAIpX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI

uvl siu

Urediškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki l»

DR. JOS. LISTER C.

L. A. — 6. 22—5tli Avė., k a m b. 500. ( hieauo. 111..J*

LIETUVIU UŽEIGA

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

BOSTON. MASS.

..NAUJAS IŠRADIMAS”.

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

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

Kaip pritraukti meilę -
Katras vaikinas nori prisivųioti sau

mergina arba mergina vaikiną, teipgi 
katra ženota Į*'ra nemyli vienas antro.— 
tegul rašo prie manęs. Įdedami i koper- 
ta $3 oo. arba Money Order, Uždek tokį 
adresą: Mr. 1>. K. Se'cinomis

4413 S. YVihmIsL. Chicago. III (Iš)

Cassills Portrait Studio

376 Broadtvay,
So. Boston. Mass

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame lai
ke. \ ietoje senų atauga nauji, gra
žus plaukai. Y isokia informacija 
dykai. Artesnėms žiuioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį.

J. M. BRlXDZA CO..
Broadtvay A. So. S-tli st.. 
_________ Broolykn-New York.

LIETUVISZKAS RUBSIUVIS
Siuvu pagal nau

jausia madą viso
kius drabužius. 
Prekės kuoprieina- 
miausios. Sunešio
tus išvalau, išpro- 
sinu ir padarau 
kaip naujus. Kas 
nori turėt gražius 
drabužius, tegul 
ateiea pas

V. Inta
245 'V 4-th st. kainp ( st. So. Boston.

G KRIAUŠI A K U š E R K A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vouians Medical 

( ollege Balti m ore M. I).
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodima li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 \V. Broadiray ir 
264 E st., kampas Boven st.

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

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

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

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

ir

APGARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už. garbę pranešti Jum 
Rr. liti ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad Įtarduodu 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 S vai. rvto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25S V. Broaihvay So. Boston, Mass.

James H. Criffin & Gc.
LIETUVIAI TEMYKITE.
Vienatinė lietuviška Cam- 

bridgeporte krautuvė viso
kių vyriškių, moteriškų ir 
vaikų drabužių. Laikau gry
nų vilnų svetelius, gražiausiųi 
marškinių.skrybėlių. kepurių, 
lietsargiu ir t. t. Laikau tre-t» - Į
jauką, britvų ir knygų moky
tis angliškai. Visokius naujus 
ir tvirtus rubus galite gaut 
pigiau negu kitur.

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

— GerJausis saliunas —
Klausk apie Teofil Kordaševvski. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115&H17 Dorchester avė. and 
1 &i1^’Divisicnst. So. Boston 

Telephone 21O6S So. Boston

NAUOOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigarėtiisuaujo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžiųl kokių dar nė ne 
buvo.ccigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cok. C st 

So. Boston, Mas-

Rusiška-Lenkiška-Lietu- 
viską

APT1EK.A
Bronszteino

349 Harrison avė. 
Boston, Mass,

Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantis ir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

KATALOGAS 
SZTUKU DYKAI

7j. TWARDOWSKL Dept F
214 WISCON. St. MIIAVAUKEE, WIS.

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. į 
Teipgi j>errėdau papuošimus ir pertaisau į 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią ' 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi Į 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos j

Su guodone

Miss. S. GAIEAVSKY
255 Broadway So Boston Mass

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W- Broadway kampas Dor- j 
chester avė. So- Boston, MaSS.
Galit reikalauti ir per laiškus, o I 
ntęs per erpresą gyduoles prsiusim I
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_išmintis h’ 
laimiu gd.3 gyvenimas
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su daug mtujų išaiškinimų, J
Daug žingeidžių paslaptybių f
ir išleista I
INSTITUTO! į

iii

LTAMSUMAS, 
beprotystė,Skintas 
-ligos 
—-o

Naujausios ketvirtos laidosm
+*
J Ta garsioji kayga parašyta Dr. E. C. Collins, bet paskutinė laida padidinta, f visokios ligos, jų vardai, kaip nuo ligų išsisergėti, išsigydyti ir kaip būti sveiku.
* aprašyta laimingam ženybiuiui gyvenimui,
j su nauju priedu, 228 lapu dydžio, pripildyta
f THE COLLINS NEW YORK MEDICAL
* 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.
. 111 U 4 IV w i’ p > . nn . .. kuris tik perskaitys, netik mokės nuo visokių ir užsikrečiamų ligų

k ‘AVvt.l 1A k. VISIKAI A išsisergėti, bet ir daktariškam moksle apsiš vieš.
I Toje knygoje apart aprašymų yra daug paveikslų, kad žmogaus subudavojimą ir vidurines paslaptis kaip 
” zerkole permatys,— teip atvirai ik šiol nieks nedrįso viską parodyti.

„VADOVAS IX SVEIKATĄ” yra labai naudinga seniems ir jauniems, vyrams ir moterims, apsivedusiems ir jauni
kiams, kiekvienoje stuboje ji turėtų rastis. Tik viską dasižinosi, kaip pačią knygą perskaitysi. Ji tūkstančius 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 ,.V. iii S.” 
stora, didelė knyga, bet jos prekė ta pati, tik 45 een., vienok kad ji labui visuomenės išduota, tad kiekvienam bus 

prisiųsta VISAI DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiuntimą 10 een. markėms.
Jei sergi pirmiau nekaip kreipsiesi prie kokio nors daktaro, tai reikalauk ir perskaityk ..VADOVAS IN 
SVEIKATĄ". Sergantiems męs rodijame skaityti apie REUMATIZMĄ, PLAUČIŲ, KEPEXŲ, 1XKSTŲ, ŠIR
DIES. VIDURIU, VYRŲ IR APIE MOTERŲ ligas. Sveikiems kitus skyrius, nes kiekvienas straipsnis.labai akyvas 

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

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. j
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G E K 1 A U SI A S

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass

Dr. S. An<lrzejewski

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet

433 Shawmut avė.
Boston, Mass

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

M. V Stankevičius.

John J. Lovvery & Co.
Kampas 6-tos 168 D.st

So. Boston, Mass
Telephone. 21027 So. Boston, Mass

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPECIALIŠKf.MAS. ,

366 Second So. Boston, Mass

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

Visokias ligas gy 
aau pa-rkmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mane i 
trepais į vi-tų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a< atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir6 ik.
8 vakare. Telephone 1967—3 Ricdmund

DIDELI DAKTARAI BOSTONO CLINICOJ
T< nai aplankė Anglijoj didžiausius Londono ligonbučius ir 
profesorius. Francuzijoj teipgi ilgai tirinėjo Paryžiaus Ii 
gonbtičius, idant atvažiavęs įvesti naujausias metodas gy- 
mo, kokios tik yra žinomos mokslui i Boston Clinic.

Jie aukauja visuomenei patarimą ir apžiūrėjimą ir 
daktarai, kurie turi tokius ligonius, kuriu negali išgvdyt, 
visi gali gauti patarimą dykai. Boston Clinico patarnavi
mas atviras teip biedniems, kaip ir turtingiems: teip kad 
darbininkas lygiai kaip ir bankieris arba nn’lijonieris gali 
atgauti savo pražudytą sveikatą. Priėmimas kasdieną nuo 
1> vai. rvto iki 8 vai. vakaro; nedėkiieniais nuo 10 vai. ry
to iki 1 vai po piet. Jeigu kiti daktarai jums nepagelliėjo, 
ne meskit vilties, bet ateikit pas mus. Dideli daktarai pa
sekmingai gydo Reumatizmą. Džiovą, Gerklės, Skilvio, 
kepenų. Inkstu, Kraujo, Kaulą ir Odos ligas; Ligas vy
ru ir moterų, Kurtumą, Galvos užima, Slogą, Austi, Akiu, 
Astliuią. Noses ir gerklės ligas greitai ir lengvu bildu per 
savo išsilavinimą. Syki atėjęs pas šituos daktarus sutau
pysi pinigus, laiką ir sveikatą. Štai čia keletas ligą, ku
rias jie stebuklingu bildu išgydė be operacijos.

Prof. Dr. Bacon žiuri kiaurai žmogaus kimo su 
X RA Y mašina.

Daktarai turinti ligonius su sunkiomis ligomis, kuriu jie 
negali patįs išgydyti, tegul kreipiasi į Boston Clinic dėl apžiū
rėjimo ir patarimo, kuri suteiks jiems dideli daktarai dykai.

l’o 10 metu gydymo, gabus Dr. I’ayne nukeliavo i Europa.

Miss. Evelyn Hoen, 3 14 Cambiidge st., Allston, Mass. 
Išgydytas kurtumas, kuris per daug metą ją kankino.

Miss. Bessie E. Hersbirg, 58 Clifford st., Roxl>ury, 
Mass. Išgydyta iš reumatizmo, kada daugelis daktarą po 
ilgo gydymo pripažino jos ligą už neišgydomą.

Miss. Elisabeth Bainville, 75 Ruben st. Fall River. 
Mass. Išgydyta votis ausyj be operacijos.

John Charles Cordoza, 144 Halden st., Flint Villiage, 
Fall River. Mass. Išgydytas iš nuomaros po cielu metu 
kankinimosi.

bu

Išgelbėtas nu peilio. Išgydytas iš 
vėžio ligos, kuri kank’no ji ilgą lai
ką ir nuo kurios vien tiktai mirtis bu
tą galėjus paluosoti.

Boston, Mass.

kada kiti daktarai

už neišgydoma.

sen, 423- 424 Bose

vo pripažinę jos

Miss. \\ in fred

Bldg.. Beacon st.

Miss. Bosą Gillman, Norfolk 
st., Dorchester, Mass. Išgy
dyta iš sloginto kurtumo.

Jos. Cronin, ĮŽNoanetst., 
Boston, Mass. Išgydytas iš 
spangumo, kad po ilgu gydy
mą akiu specijalistai turėjo 
atsisakyti išgydyti.

Miss. Annie Curries, 160 
Robinson st., Fall River 
Mass. Išgydyta iš odos ligos.

Mr. Joe de Sylvia, River 
point, R. I. Išgydytas iš džio
vos, nuo kurios,' kaip kiti 
daktarai sakė, nebuvo jau 
gyduolių,

John N. Piccard, 107 3-rd 
st., Auburn, Me. Išgydytas 
nuo dispepsijos ir slogos.

Prof. Dr. Payne, 
niai iš Londono, 
jos ir Paryžiaus, 

euzijos.

nese
Angli
Fran-

Frank B. Mendoza, YVaąuirt, Mass., Bos 4. Išgydyta 
vėžio liga, kuri, baigė jau ryti jo gyvastį.

Antanas Pilvenis, 174 Bowen st.. So. Boston, Mass. Iš
gydyta skilvio liga. Kiti daktarai buvo atsisakę ta padaryti.

Joseph Sylvia, 4 Blinnes st., Tauton, Mass. išgydyta 
akiu liga.

Mantiel Sousa, 2338 So. Main st., Fall River, Mass. Kū
dikis negalėjo vaikščioti visus metus. Boston Clinico dakta
rai išgydė jį į trumpą laiką. Jis dabar yra sveikas ir vaikščiot 
gali be mažiausio sunkumo.

Apžiūrėjimas dy kai.

BOSTON CLINIC, INC.
Lovvell office: 158 Marrimack St.

Ofisas aii<)aras kasdiena nuo 9 ryto iki 8 vakare.
I 75 Tremont st. Suites 6 7 & 8.

Y’alandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 12 po į i etų.

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


