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Metas IV

Visokios Žinios.
IŠ MASKOLIUOS

Žemės drebėjimas.
Kijevas. 9 d. Spalio.— Že

mės drebėjimas piet vakariuėj 
Rusijoj pridarė daug blėdies. 
Sugriuvo daug triobų, tiltų 
ir suiro nemažai geležinkelių. 
Tarp žmonių kilo panika; gy
ventojai miestu pradėjo bėg
ti i laukus; aukų tarp zmo- 
rodos, kad nėra.

Studentų straikas.
Peterburgas, 10 d. Spalio.- 

Kadangi apšvietimo mintate- 
ris neišklausė studentų reika
lavimų. Peterburgo universi
teto studentai rengiasi strei
kuoti. o prieš persekiojimą 
pažangesnių profesorių ir stu
dentų, ketiua užvesti bylą. 
Praneša, kad Maskvos uni- 
versitetaę ir technologiškas 
institutas irgi prie straiko 
prasideda, o Dorpato ir Kije
vo universitetuose streikas 
jau apskelbtas.

Cholera.
Peterburgas. 12 d. Rugsė

jo. — Pereitą dieną susirgo 
cholera jau tiktai 74 žmonės, 
o mirė 50. 124 žmonės išgydy
ti ir apleido ligonbūti. Epi
demija perstoją būti pavojin
ga.

Pasikėsinimas ant mokyk
los direktoriaus.

Samara, 9 <1. Spalio. — Du 
mokiniai pradinės mokyklos 
čia norėjo nušauti mokyki >s 
direktori. Paleido i ii iš revol- 
verio 3 šūvius, bet nepatai
kė.

y
lo kontoros, p<mas Berliuas. 
gavo laišką su r«-ikalivimu 
vardan anarchistu 1.000 rub
liu Berliuas to reikalavimo 
neišpildė. Anarchistai nulė
mė uz tokį nt*paklusnunią 
Berlinui atkeršyti. Tam tik
slui jie padėjo po jo durims 
bombą, kuri sprogo be jokios 
blėdies. Keletas dienu vėliaus 
j>as Berliną vienas žmogus at
vežė grabą. Pasiuntinys pasa
kę, kad grabą jam pavedė at
vežti ue[>ažįstama. gražiai pa
sirėdžiusį moteriške, kurį jį 
užs; kiusi dailydžių dirbtuvėj, 
kurioj jis tarnaująs; už pris
tatymą jam užmokėjus 30 kp. 
Grabas, žinoma, reiškia, kad 
Berliuas jau pasmerktas anar 
chistų ant mirties.

!
mirelius sukrauna ten-pat ko- Kad jis 1805 metaiš pavogęs 
koje pa laĮ>i nėję.'La i p sukrau
ti numirėliai laukia po kelias 
dienas, kol sulaukia savo ei
lės, kad juos pakastų. Pasku- 
tiniose dienose, kaip rašo Pe
terburgo laikraštis ,.Slovo” 
pakasė,,Preobraženskio’’ ka
puose 500 numirėlių, o 200 
laukiančių savo eiles dar li
ko. Bet jau pradeda rupinties 
kasėjų ir vežimų vežančių nu
mirėlius kapau skaičių padi
dinti.

Kaip episkopas prakeikė 
Tolstojų.

Vienas stačiatikių vysku
pas, Germogenas. per Tolsto
jaus jubdejų prakeikė jį šiais 
žodžiais:

,,Prakeiktas niekše, rusų 
judošiau, užslopinęs savo sie
loje visą, kas švento, prakil
naus, gryna! Tu pasikorei ant 
sausos savo protu pasididžia- 

' vimo šakos ir pasileidusio ga- 
į bumo, su smegenimi ir kau
lais doriškai supuvęs! Tu sa
vo pekliškomis doriškai-tikė- 
jirniškvmis pažiūromis ap- 
kretėi visą šviesuolių v i šuo 
menės orą!!. . . Pražūtis tau. 
pasiutėli! Atkaklaus ir pasi
leidusio tavo gabumo nuodai 
užmušė ir nustūmė amžinau 
prapultin daugybe silpnadu- 

išių tavo tautiečių”... .

Sventikio (Japono paliki
mas.

Sventikiui Gaponui numi
rus paliko jo namai Poltavos 
mieste ir 20 tūkstančių rub
lių sudėtu Franuijos miesto 
Lijono banke. Pasilikę sūnūs 
ir duktė namus gali apimti, 
kaipo tėvo įpėdiniai, bet pini
gai sudėti banke aut Pelikso 
Ribnickio vardo, po kuriu pa
sislėpęs paskutinį laiką prieš 
savo nužudymą gyveno Gapo
nas ir kaip dabar vaikams 
įtikinti banką, jog Gaponas 
ir Peliksas Ribnickis ta’ vie
nas ir tas pats žmogus?

iš Liepojaus tvirtovės kulko
svaidi. išnešė jį iš tvirtovės ir 
užkasė žemėj, kad paskui ga
lėtų atiduoti ta kulkosvaidi 
re voli uc i jo’ 1 ieri u ra n kosna. 
Nuteistasis Liepinas padavė 

.'senatui skundą, kad ji netei
singai teip sunkiai nuteisė.

, Senatas teismo nusprendimą 
panaikino ir liepė Liepiuą ant 
rą kartą teisti. Bet teismas 
antrą kartąjį irgi nuteisė 15 
metų katorgos. Liepinas vėl 
padavė skundą senatui, kuris 
vėl teismo nutarimą pauaiki- 
kino. Dabar Liepinas bus tre
čią kartą teisiamas.

• Liepoj us.— Apicieris Ili- 
čenkovas šuviu iš revolverio 
užmušė gatve einantį jurinin
ką už neatidaviiną jam gar
bės (česti).

[skelbta mobilizacija 120,000 

rezervistų. Žmonės kelia de
monstracijas ir džiaugias lau
kdami karės su Austrija.Ant 
vieno iš Serbijos sostapilės 

Į piečių įsteigta biuras užsira- 
išinėjimui liuosnorių į atei
nančią karę

tusi bedarbiais ir neleistų 
dirbti aukščiau normos ilges
nio laiko. Dabar vieni dirbda
mi ilgą laiką atidirba ir už 
tuos, kurie darbo gauti negal.

Iš AMERIKOS.

sielius Tai to kompanijos iš
leido atsišaukimą.kad 10 tūk
stančiu ukėsu nevilkinant su- 

I -dėtų po 50 dolerių ant 
mo agitacijos už Taftą, 
jonieris (’arnegie tam 
lui paaukavo $20,000. 
tapti šalies viršininku
kia jokių nuopelnų, nereikia 
proto nė doros, — tik reikia 
pinigų.

vary- 
Mili- 

reika- 
Mat 

nerei-

Tolstojus sveikas.
Peterburgas.—Praneša,kad 

Tolstojaus sveikata jau pasi
gerino. Kas vakaras jis atlie
ka jlgus pasivaikščiojimus ir 
jodinėja raitas.

Užpuolimas.
Černigovas.— Kėlės dešim- i 

tis viorstų nuo Gomelio. Čer
nigovo gubernijoj, turėjo vie
tą nepaprastai drąsus užpilo- i 
limas. Aleksandras Liesauc-1 
kas kėlė savo dvare nepapra
stai didelę puotą, ant kurios 
suvažiavo daug aplinkinių 
dvarponiui. Laike to pokilioi 
žadėjo būti ir pamaldos atlai
kytos, tam tikslui kaip namiš
kiai, teip ir svečiai užsiėmė1 
parėdymu aukuro: tikėjosi 
kad neužilgo ir kunigas pri
bus. Staiga užpuolė Suvyru1 
su brauningais ir grūmodami 
visiems mirčia prisakė nė vie
nam iš vietos nesijudinti.Kuo
met vieni ištiesę brauningus 
saugojo, kiti iškratė visiems 
kišenins. pasiėmė pinigus,lai- 
krodėlius,žiedus ir kitus bran- 
gumynus. Pasiėmę kas tik 
patiko, pavalgė prie apkrau
to stalo pietus, išgėrė už visų 
sveikatą šampano, paskui pa
sikinkę svečių arklius visi iš
važiavo. Nežiūrint ant ener
giškų jieškojimų, plėšikų ne
susekta.

bombą, paskui nu pi r 
ko grabą.

Vilnius.— Perdėtinis žiba-!

Trestas Rusijoje.
E kateri noslavo mieste gele

žinės pabrikos savininkas Ja- 
įsiukavičia buvo sumanęs vi
sus Rusijos geležies pabrikų 

■savininkus suvienyti i drau- 
giją, kaip tai yra Amerikoj 
daroma. Tokie susivieniję pa- 
brikantai paprastai įgyja di
dele galę. Turėdami visą pra
mones šaką savo rankose, i 

i 
įstengia patįs skirti kokį uo
li darbininkams užmokesnį, 
kokią nori kainą už savo iš- 

• dirbinius ir turi paprastai ue- 
1 mažą įtekmę ant viso krašto 
politikoj.

Bet Ekaterinoslavo pabri- 
į kantui Jasiukavičiui nepasi
sekė jo užmanymas, trestas 

j neįvyko.

— Žada Rusijoje augliu ka- 
Isykių savininkai susivienyti 
įtręštą. Būk patįs turtingie 
ji jau yra susitarę.

Mili jonieris—pavargėlis.
Daug dabar kalbama Kije

ve apie septynių dešimčių 
metų senį Burgsdofą. Gyvena 
senis kaip tikras pavargėlis 
vos skarmalais savo kūną 
dengdamas. Taip-pat priver
čia ir šeimy nugyventi.

Tuotarpu ištirta, jog senis į 
turi banke pusantro milijo
no rublių susikrovęs ir nuo- 

' šimčių nuo tų pinigų nejudi
na. Pradėjęs teip gyventi nuo! 

skerdynių laiko.ĮDabar vis bi
josi, kad kas jam jo pinigų 
nepagalemžtų. Jo šeimyna yra 
įsitikinusi, jog seniui protas 

! sumišo. Tomis dienomis krei
pėsi jo šeimyna prie gydyto
jų nuspręsti apie senio nesvei
katą ir uždėti ant jo globą, 
kaipo ant sumišusiojo.

' Spaudos laisvė-
Eeina gandas, buk Berline 

susivažiavęs tarptautinis 
spaudos kongresas nutarė Ru
sijos carui išreikšti dėkingu
mą už dovanotą jo šaliai spau
dos laisvę. Kart meldžiama 
panaikinti bausmę už spau
dos peržengimus. Po tokiu 
prašym”, buk jau šimtas pa
rašų yra surinktų.

Nuo choleros mirusių jų 
laidotuvės Peterburge.

Visame pasaulyje nuo chole
ros mirusiųjų stengiasi neil
giau laikyti nepakastus, kaip 
21 valandas. Peterburge gy- 
dytojas-inspekterius Skaličev- 
skis teip-pat liepęs daryti,bet 
toks jo paliepimas vien ant 
popieros pasiliko. Vieninte
liai kapai nuo choleros numi- 
rusiems laidoti Peterburge 
yra kapai, vadinami „Preo- 
braženskio” kapai. Dabar 
tuose kapuose kasdien paka- 
sa apie 100 nuo choleros mi
rusiųjų, o kitus likusius nu-j

• Saratovo gubernijoj O- 
zerkų sodžiuje popas, besaky
damas cerkvėj pamokslą, pra
dėjo baisiai kolioti L. Tolsto
jų. Žmonės tuo teip pasipikti
no, kad garsiai pareikalavo, 
kad popas nustotų savo pur
viną darbą varęs ir nebenorė
dami daugiau to pamokslo 
klausyti, tuojaus visi išėjo iš 
cerkvės.

Anglija diplomatės roleje.
Londonas.— Anglija atsa- 

kime aut Austrijos praneši
mo apie prijungimą Bosnijos 
ir Hercogovinos, išreiškė sa
vo nuomonę labai atsargiu 
bildu. Ji įsakė savo ambasa
doriui Vienoj, kad jis steng
tųsi pertikrinti Austrijos val
džią, idant pastaroji gerai ap
svarstytų savo užmanytą žing
snį.

Anglija nenori dabar šauk 
ti konferenciją sutvarkymui 
Balkanų pus-salio konflikto. 
Turkijai teipgi Anglija rody- 
ja susitaikyti su Bulgarija ir 
Austrija geruoju.

PoiicisUi ima kišiiis.
New York.—Seržantas Pe- 

ter Bird ir policistas Patrick 
Reid, praėjusioj są vaite j liko
si suareštuoti už ėmimą kišių. 
Apart to dar išsiaiškino, kad 
tie patįs policistai ant teismo 

I neteisingai prisiekė.„The Star 
Moving Picture” kompanija 
prirodė, kad vienas iš policis- 
tų reikalavo nuo jos, kaipo! 
kišio, $65.00,

ŽINIOS IS VISUR.

Turkija mobilizuoja lai- 
lai vyną.

Konstantinopolis.— Paskly
do čia gandas, kad prisakyta 
mobilizuoti turkišką laivyną, 
kuris busiąs išsiųstas Į Varną 
bulgarų uostą ant juodųjų 
jūrių.

Moteris boikotuoja kunigą.
New York. — Brooklyne 

baptistu kunigas laike pamal
dų liepe visoms moterims nu
siimti nuo galvų skrybėlės. 
Moteris, kuriu didesnė dalis 
neša Į bažnyčią savo skrybė
les parodymui, už toki prisa- 
kimą nutarė kunigą boiko
tuoti.

Darbininkų „draugas”.
Wasliingtou, D. C.—Agen

tas republikonų partijos, Ja- 
mes B. Revnold, skundė R<x> 
seivltui darbininkų sąjungos 
vadovąGompersą, kad jis sten
giasi darbininkų balsus pave
sti Bryauui. Reynaldas labai 
apgailestauja, nes, kaip jis iš
sitarė, jeigu Bryanas liktųsi 
išrinktas Į pretidentus, tuo
met turėtų ateiti Clevelando 
laikai ir darbininkams tuo 
met reikėtų sunkiai nukentė
ti; bet apie dabartini krizį, 
kurį pagimdė republikonų po
litika, tasai darbinkų „drau
gas” nė žodžio nesako.

(>0,000 balsų už Debs ą 
Ohio valstijoj.

Cincinnati, Ohio. — Iš tik
rų šaltinių praneša, kad 3 d- 
Lapkričio, laike rinkimo pre
zidento, socijalistų kandida
tas, Eugenijus Debsas. Ohio 
valstijoj gaus 60,000 balsų.

19 d. Spalio atsidarys va
karines mokyklos.

Boston, Mass. 19 d. s.
Bostone ir priemiesčiuose at
sidarys visos vakarinės mo
kyklos. So. Bostone Bigelow 
vakarinėj mokykloj, teip 
kaip ir praeituose metuose, 
mokytojai bus lietuviai, p. 
Ona A vieta ir p. Slipkauckas 
Todėl So. Bostono lietuviai 
ir lietuvaitės, kurie tik nori
te pramokti anglišką kalbą, 

įskaityti ir rašyti, visi kreip
kitės į Bigelow vakarinę mo
kyklą 19 Spalio, 7 vai. vaka 
re ant kampo Fourth ir E 
gatvių, kur kiekvienam pa
tarnaus lietuviški mokytojai.

Apvogė pačia.
South Hanson, Mass., 13 d. 

Spalio. — Vakar anksti iš 
ryto vagiliai čia apvogė pau
tą ant $200 pinigais ir štam
pais. Vagiai bupo atvažiavę 
su automobiliu. Policija ma
no, kad tai yra ta pati gauja, 
džentlmenų—vagių gauja, 
kuri pereituose metuose Nau
joj Anglijoj apvogė pautas 
įvairiose vietose ant $80,000.

Skaitlius gyvuliu Ameri
koj.

San Francico, Cal.— J. T. I 
Price ant „Trans-Misissippi I 

i Commercial Congress” meti- 
j ° I
nio susirinkimo nurodė ant 
kiek Suvienytose Valstijose 
yra išsivystęs gyvulių augini
mas! Iš perstatytos jo atskai
tos pasirodė, kad su pabaiga 
1907 m. buvo sekantis skait
lius galviju:
Melžiamų karvių 21,194,000. j 

jų vertę apskaito ant $65,001 
00,0(10; jaučių buvo 50,073,0- 
00. jų vertė siekė $845,938,0- 
00; avių 54,631,000, jų vertė 
$211,736,000; kiaulių 56,084,- 
000, verte— 8339,050,000. Iš
viso 181,982,000 galvų, abel 
na verte—$2,046 761,000.

Kurstytoju m Balkano su
bruzdimo yra kaizeris.

. Paryžius.—Dienraštis,, J ur
nai dės Debats" praneša iš 
tikrų šaltinių, kad svarbiau
sia prižasčia subruzdimo ant 
Balkano—yra Vokietijos kai
zeris, Wilhelm der II. Jis ma
tydamas, kad Turkijoj seno
ji tvarka jau griūva, o po 
įtekme ,,jaunųjų turkų” pra
sideda revoliucijoniškas ju-Į 
dėjimas, kam jis. kaipo kai
zeris labai priešingas , — pa 
kurstė Austrijos ministrą v. 
Ahreuthal’ą, kad nedaleisti 
Turkijos prie agijimo. Kaize
ris teip pat pakurstė ir Bul 
gariją, Kad ji atsimestu nuo 
Turkijos ir tu«>mi nusilpnin
ti jos spėkas.

i

iri

ne- 
ir

kitas 
idant

i

Valstybės tarybos narių 
algos.

Pirmsėdis gauna 25 tuk
siančius rublių vieniems me
tams. Pirmininko draugas 16 
tūkstančiu algos ir j usantro 
tūkstančio rublių priedo. Jš 
narių didžiausias algas gauna 
grovas Vite ir grovas Sokni
skis taip-pat kaip pirmsėdis 
po 35 tūkstančius rublių.

Buvęs tolimų rytų vietinin
kas Aleksiejevas irgi ima 
20 tukstančią. Kiti gauna po 
1$ tūkstančių, po 16, po 15, 
po 12. Mažiausia valstybės! 

tarybos narių alga 10 tūk
stančių rublių.

Europiečiai lankia kares.
Londonas.— Austrijos ka

ralius, Pranciškus Juozapas, 
apskelbė manifestą apie pri
jungimą prie Austrijos- Un- 
garijos dviejų Balkano pussa

į lio provincijų: Bosnijos 
Hercogovinos.

Bulgarija apšaukė sau 
prigulmybę nuo Turkijos
visa šalis beveik užtvirtino 
savo viršininku kunigaikšti 
Ferdinandą, kuris pats apsi- 
šaukė Bulgarijos caru.

Turkija atsišaukė į 
viešpatystes pagelbos,
apginti tą. ką užtikrina Ber 
lyno sutartis. Mat 1878 me
tuose Berlyne įvyko tarptau- 
tiškas viešpatysčių susivažia
vimas. kuriame padaryta su
tarti^, kad Bosnija ir Herce
govina turi bul tiklai po prie 
žiūra Austrijos valdžios, bet 
vyriausiu viršininku tų dvie
jų provincijų pasiliek i Tur
kijos sultonas. Ir štai Austri 
ja dabar sulaužė sutartį ir 
skelnia, kad Bosni ją ir Herco- 
goviną ji prijungia prie sa
vęs. Ant Bulgari jos 'Turkija 
teipgi skundžiasi

Austrija ir Bulgarija griež
tai tvirtina, kad to, ką pasi
ėmė, jau nebegrąžins.

Serbija teipgi karštai pro
testuoja prieš užgriebimą! 

Hercogovinos ir Bosnijos ir 
greitai ginkluojasi.

Kitos Europos viešpatystės, 
kurios buvo užtvirtinę Berly
no sutartį 1878 m., tariasi da
bar šaukti tarptautišką kon
ferenciją apsvaratymui šitų 
dalykų.

I Austrija mobilizuoja ka- 
riumeiię: Serbija persigan

do.
Viena, Austrija. — Nors 

iš sykio serbai labai Įsikar
ščiavo ant Austrijos rando ir 
net pašaukė 120,000 vyru prie 
ginklo, bet kadangi ir Aust
rija greitai sukruto ir apskel
bė mobilizaciją, tuomet ser
bams karštis prapuolė. Aust
rija dabar teip yra prisiren
gus prie karės, kad į 2ą va 
landas gali perkelti 150,000 
kareivių per Serbijos sieną. 
Šiądien armija is 10,000 vy
rų randasi yrie pat serbų sie
nos.

Beždžione sustabdė visus 
miesto strytkarius.

Portland, Oregon.— Iš vie
tinio cirko ištruko didelė bež
džionė, taip vadinama, Jocko, 
kuri užlipus aut stogo elektri- 
kinės stoties, įsitvėrė už elek- 

jtriškos vielos. Vnt sykio vi
sam Portlando mieste sustojo 
visi strytkariai. Beždžionė, 
per kurios kūną perėjo apie 
10,000 voltų, dar buvo gyva, 
ka<la ją atrado, bet teip sude
ginta, kad reikėjo pribaikti 
mušti.

m.

< Rygos karo teismas nu
teisė kadantais kareivi Liepi- 
ną I5 metų katorgos uz tai,

Serbijoj apskelbta mobili
zacija.

Belgradas, Serbija..— Pra
ėjusioj są vaite j Serbijoj ap-

Pusantro milijono darbi
ninkų neturi darbo.

Londonas — ,,Geu ereliško
ji darbininkų sąjunga” pra
neša,, kad dabar Didžiojoj 
Britanijoj randas 1,50(1,00(1 
žmonių be darbo, kurie turiA r

maitinti 7,500,000 ypatų (mo
terų, tėvų, vaikų irt. t.)

Sąjunga reikalauja 
valdžios įsteigimo tam 

j ros ministerijos, kuri

Vaikams valia rėkti.
Boston, Mass. — Gyvento

jai priemiesčio Brookline 
skundėsi Įiolicijai, kad tūlo 
Ch. Havardo vaikas teip rė
kia. kad kaimynai negali už
migti. Dalyką atiduota išri
šimui prisiekusiųjų tarybai, 
kuri išaiškino, kad nėra to
kių įstatų, ant kurių pasire
miant galima butų užginti vai
kams rėkti.

I • Lynn, Mass., 13 d. Spa- 
lio. — Šia učių streikas dar 
nesibaigia. Kompanija dar
bus siunčia į kitus miestus. 
Šiądien tarp darbdavių ir dar

bininkų eina tarylios.

i

nuo 
tik-

rupin- į

Repiiblikonanis trūksta 
pinigų.

New York. — Pastaruoju! 
laiku republikonų kasa galu
tinai beveik ištuštėjo. Kasie-i

Skaitytoju atydai.
Da kartą atkartojame, kad 

rašydami pas mus laišką, nie
kados nerašytų ant seno ad
reso (P. O. Bx. 3232, nes tas 
baksas mums dabar nepri
klauso).

Su visokiais reikalais kreip
kitės šiuo adresu:

KELEIVIS'
28 Broadway, So. BOSTON) Mass



tėve!

K E L g i V i S

/

— Sveikas—gyvas,
Šiądien tęsime savo diskus) ją 
toliaus. Ar neužmiršai dar 
apie ką aš tau pereitą sykį 
kalbėjau'

— Kur čia gali užmiršti! 
Aš vos tik iš proto neišėjau 
nuo mislinimo. Jokiu budu 
negalėjau {įersitikrinti, kad 
žmonės dabar galėtų sutverti 
naują surėdymą ir kad lietu
viai susilvgintu su kitomis 
tautomis. Man rodos, Kad tu 
meluoji...

— Naujas surėdymas tu
rės įvykti, kad čia truktų, 
plyštų! Sena tvarka jau at
gyveno savo dienas ir dabar 
jau ji netinka; taigi jos vie
tą dabar turi užimti tokia 
tvarka, kokios reikalauja ap
linkybės. x

— Tu, vaike, išsimokinai 
nuo socijalistų ir vis tą pati 
man pasakoji. Ar gi tu nori 
jau ir mane į ciciliką paver
sti?

Į

— Žiūrėk, tėve, koks iš ta 
vęs nesusipratėlis; tu tuoj 
ant socijalistų užsi puoli; pa- i 
sakyk kodėl' Juk socijalistai 
tokie pat žmonės, kaip ir tu. 
ir niekam blogo nedaro, nie
ko neskriaudžia, jie tokie pat 
vargšai, kaip ir męs. Vieniu 
telis skirtumas yra tame, kad 
socijalistai yra daugiau apsi
švietę ir kovoja su savo skria
udėjais ir išnaudotojais, o 
nesocijalistai yra žmonės pa
prastai tamsus ir duodasi 
lengvai išnaudoti. Ir kadangi 
socijalistai daugiau apsišvie
tę, todėl jie pažįsta geriau gy
venimą ir surėdymą draugi
jos; jie aiškiai mato, kad visi 
vargai, visos nelaimės ir aša
ros paeina nuo netikusio da
bartinio surėdymo ir todėl jie 
stengiasi jį panaikinti:o tam
si žmoneliai to visai nesu
pranta. Jiems rodos, kad teip 
dievas pasaulį sutvėrė ir ki
taip negali būti.

— Yes, Maike, tu teisybę 
kalbi. Gyvenimas musų šu
niškas, ypač mano: liet kaip 
tu čia jį pagerinsi? Aš jau 
nekartą sau galvojau, kai ta
pti milijonierium — negali
ma! Kaip tad socijalistai ga
lėtų jį pagerint?

— Vienas žmogus, tėve, ga
li tik išsimiegoti gerai, bet ne 
milijonierium tapti.

— Kad vienam, vaike, 
miegoti nesmagu. -

— Smagu ar nesmagu, vie
nok galima, o milijoną dole
rių uždirbti vienam visai ne
galimas daiktas. Pasakyk 
man, tėve, kiek tu uždirbi 
ant sąvaitės?

— Ką, kiek aš uždirbu?
— Teip.
— Aš jau pusė metų 

nedirbu. ..
— Nedirbi! Kodėl?
— Nugi ar tu nežinai, 

dabar bedarbė?
— O ar tu nežinai, kodėl 

šita bedarbė nepraeina ir kaip 
ji užėjo?

— Kaipgi nežinosiu. Dir
bom dienas ir naktis, pridir- 
bom daug daiktu, o išpirkti 
žmonės negali paspėti; fabri
kantai ir pradėjo fabrikas už
darinėti. Ir pasirodė liedarbe.

— Tai kam reikėjo dirbti 
teip ilgą darbo laiką? Jeigu 
butumet dirbę tik įx> 6 valan
das ant dienos, nebūtumėt ga
lėję tiek daug daigtų pridir
bti ir dabar nebūtų bedarbės.

ir

kaip

kad

Kaipgi nedirbti? Džiau
gies žmogus kad tik gauni 
overtaimą, daugiau gauni pė 
dės.

— Tai kiek gi uždirbdavai, 
tėve, su savo overtaimais?

— Po dešimtį dolerių išva
rydavau, bracia, ant sąvaitės.

— O kiek per tą laiką su- 
čėdyjai, tėve?

— Ką tu čia žmogus iš tiek 
sučėdysi? Reikia uz burdą, 
drapanas, reikia įsigerti, rei
kia tabako: ir tie 10 dolerių 
nė nepamatai kur dingsta.

— Na. o jeigu tu po 20 do
lerių uždirbtum ant sąvaitės. 
ar tuomet galėtum nors kiek 
sutaupyti?

— O! tuomet.vaike, trisde
šimtis dolerių drąsiai padė
čiau į banką kas mėnuo. Per 
metus susidėtų 360 dolerių.

— Teip, 360dolerių ant me
tu į banką padėti, tai būtų 
labai puikus daiktas, bet ar 
tu žinai, tėve, kiek laiko tau 
reikėtų dirbti, idant atidėda
mas kas met {>o 360 dolerių, 
galėtum sudėti milijoną?

— To aš negaliu teip grei
tai išrokuoti. Aš manau, vai- 

I ke, kad reikėtų apie 20 me
tų.

— Cha, cha, cha!...
— Ko tu teip juokiesi, vai 

ke?
— Kaipgi nesijuokti? Per 

dvidešimts metų galėtum su- 
dėti;tėve,vos tik septynis tūk
stančius ir du šimtu dolerių, 
o į milijoną eina tūkstantis 
tnkseančiu. Ar tu sali sau 
perstatyti kokis tai milžiniš
kas skaitlius?

— Yes, Maike, aš žinau,kad 
tai yra labai daug. Aš turbūt 
ir panešti negalėčiau.

— Žinai, tėve, jei tu bū
tum uzgimęsjvienoj dienoj su 
Krystum, ir nuo tos dienos 
būtum pradėjęs uždirbti po 
20 dolerių aut sąvaitės ir kas 
met būtum dėjęs į banką po 
360 dolerių iki šiam laikui, 
tai šiądien iki milijonui tau 
dar stokuotų su viršum trijų 
šimtų tūkstančių dolerių.

—O šventas Jokūbai! Argi 
gali būt teisybė? Juk žmonės 
sako, kad Rockfelleris į ke- 
lioliką metų sudėjo tūkstan
tį milijonų, o tu sakai, kad 
per 19 šimtmečių negalima 1 
milijono sudėti. Kaip tas ga
li būt?

— Tas y r teisybė, tėve, kad 
Rockefelleris tiek turto šią
dien turi, bet neteisybė, kad 
jis pats jį sudėjo. Jam dirbo 
tūkstančiai darbininkų die
nas ir naktis, kuriems jis mo
kėjo tik ant duonos, o visą 
{įeiną dėjo į savo kasą. Ir tie, 
kurie jam tuos milijonus su
dėjo, šiądien ne vienas iš jų 
vaikščioja be cento, be dar
bo. jau nuo pusė metų ir il
giau, lygiai teip, kaip tu, te 
ve. O Rockefelleris nežino 
kur dėti tuos pinigus, nežino 
ką su jais veikti. Kad prigim
ties tiesos daleistų, jis godžiai 
suėstų viso pasaulio smagu
rius ir išgertų visą šampaną, 
bet ant nelaimės paprasto 
mirtininko pilvo rubežiai jam 
to neleidžia.

— Ištikro, Maike, surėdy
mas yra biaurus! Tas, kuris 
nieko nedirba, gali ėsti sma
gurius ir gerti šampaną, otų 
varguoli turi graužti juodą 
duoną ir lakti surugu- 
sį lagerį, o dažnai ir to paties 
nuturi dar už ką nusipirkti.

— Taigi socijalistai ir nori 
šitą surėdymą panaikinti.

— Bet aš netikiu, Maike, 
kad jįe įstengs tą padaryti.

— Nebijok, tėve, įstengs, 
nes gyvenimas prie to pri
vers. Bedarbei galo dabar jau 
nebus: jeigu truputį ir pasi
gerins darbai, tai vis visi dar 
bininkai darbo sau rasti ne
galės, nes naujų išradimų ma
šinos užims jų vietas. Stoka 
darbo ir liadas slegia darbi- 
uinkus netik Amerikoj, bet 
visam pasaulyje, ir visose ia-

f 
lyse darbininkai suprato,kad 
vienintelis išėjimas iš dabarti
nio padėjimo— tai socijaliz- 
mas! Ir šiądien visų šalių var
gdieniai vienyjas po tarp- 
tautiška socjalizmo vėliava. 
Socijali/.mas turės įvykti vi
sose šalyse ir visas šalys jis su
lygins. Nuo rytų iki vakarų, 
nuo šiaurių iki pietų, lygios 
tiesos bus visiems: mokslas 
bus prieinamas visiems ir pri
spaustos tautos, palikus lais
vomis. urnai pakils ir susily
gins su kitoms. Lietuviai gi. 
kaip jų gabumas rodo, pakils 
greičiau už kitus ir bus ly
gus su anglais, francuzais ir 
vokiečiais.

— Smagu, vaike, tokius 
pranašavimus girdėti iš tavo 
lupų: vienok aš abejoju, kad 
jie galėtų išsipildyti. Jeigu 
lietuviai iš kultūriško atžvil- Mus bažnyčioj turi 
gio ir susilygintų su kitais,tai kunigas, o ne biznieris! 
iš materijališko negalės. Pri- skelbti mums mokslą, 
lyginkim paveizdon Lietuvą 
prie Amerikos: čia dideli mie
stai. fabrikai, geležinkeliai, 
geriausios mašinos, o kas yra 
Lietuvoj ?

— Gerai, tėve, kad tu už- 
duodi man tokius klausymus. 
Geriau išsiaiškins dalykas,tik 
pasakyk dar man pirma, kas 
žmogui yra reikalingesnis, ar 
maistas, ar mašina'

— Žinoma, kad maistas-.sti- 
klas alaus teipgi neprošalį.

— Na. jeigu teip. tai Lietu
vai tų fabrikų ir miestų visai 
nereikia. Lietuvos žeme gana 
derlinga ir paranki vedimui 
ūkio: tegul tik įvyks socijali- 
zmas, pakils mokslas, lietu
viai geriau išmoks ją išnau- 
dot. tuomet anglai už duoną 
ir mėsą pristatys lietuviams 
ir mašinas ir viską.

■

Korespondencijos.

pijos, kur tokie kunigėliai 
pavedė lietuviu turtą airių 
vyskupams. Todėl męs, New 
Haveno lietuviai, turim nuo 

’ to apsisaugoti
Męs, lietuviai, čia Ameri

koj ir teip jau nieko neturim 
apart lietuviško kraujo, ku
ris teka mųsų gįslose ir šildo 
mus kūną: nieko neturimtau- 
tiško; nieko naudingo. Todėl 
nors tos bažnyčios, kurias 
męs statom uz savo sunkiai 
uždirbtus centus, tepasilieka 
mųsų savastimi. Gėda ir {>a- 
mislyti ap>e tokius daiktus, 
gėda pasirodyti svetimtau
čiams, kad męs ant tiek esam 
nupuolę, kad ir bažnyčios 
savo nemokam valdyti. Ne- 
įstabu, kad tie patįs, airiai 
daužo mums skrybėles ir 
spiaudo ant mus.

Mus bažnyčioj

j

buti 
Turi 

o ne 
piktžodžiavimų mokinti: turi
platinti apšvietimą, o ne de
moralizuoti žmones velniais ir 
pragaro kančiomis. Vieninte
lė vieta, kur męs galim susi
rinkti — tai bažnyčia. Todėl 
bažnyčia turi būti mum ir 
mokykla, o kunigas mokyto- 
jum: tik tokiu budu męs ga- 

pasirodyti 
esam žilin

ant

lim apsišviesti ir 
žmonėms, jog męs 
nėmis ir tuomet 
mus nespiaudps.

Česnakas.

airiai

New Haven, (Jonu.
Pas mumis darbai biskį pa

gerėjo, o labiausiai teip vadi
namam ,. Winchester’yj”, kur 
dirba dieną ir naktį. Vienok 
darbininkus priima tik tuos, 
kurie seniau buvo dirbę.

Lietuviai pas mumis pusė
tinai apsišvietę. Susitvėrė čia 
jau šv. Kazimieao lietuviška 
kat. parapija ir jau 20 Rugsė
jo laikė trečią susirinkimą; 
veik visi New Haveno lietu
viai pripažįsta, ‘ kad lietu
viams bažnyčia reikalin
ga. Vienok bažnyčia, kurią 
ateityj pastatys, bus ne airi- 
šių vyskupui aprašyta, kaip 
tai yra kitur, bet pasiliks 
New Haveno lietuvių savasti
mi. Kunigą, kurį ateityj tu
rės. ketina užlaikyti geroj 
paguodouėj ir gerą algą mo
kėt. Įueigas ir išeigas bažny
tines nepaves niekam kitam, 
kaip tik patįs parapsjos žmo
nės kontroliuos. Toks tai už
manymas yra N. H. lietuvių 
ir ant tokių išlygų yra tve
riama parapija. Dėl aiškesnio 
su tuom dalyku susipažinimo 
nutarta partraukti kunigą 
Mickevičių ir parengti pra
kalbas ..........

Taigi toks mųsų užmany
mas yra neblogas, tik broliai 
ir seseris, laikyki m savo pri
žadėjimą ir kad mųsų žodžiai 
ištarti nepasiliktų tik žodžiais, 
bei stotus kunu ir gyventų 
su mumis. Neklausykim, kad 
gal mus kas ir peiks, ar per
sekios, bet visi stokim į vieny
bę ir tvirtai laikykimės: čia 
mųsų laisvoj šalyj atsiranda 
daug tokių kunigėlių, kurie 
Lietuvoj kraučiavo, o atvykę 
į šitą šalį ir prisiplakę prie 
airių vyskupų, gavo diplo
mus kunigų. Tokie kunigai nė duonos, 
paprastai netik kad gązdyda-| Laukia žmoneliai išsižioję 
mi velniais ir pragaru patys rinkimų; mano, kad po rinki- 
mumis skriaudžia, bet atiduo- mų prasidės darbai.
da mumis ir airių vyskupų iš- Lietuvių čia yra ncperdaug 
naudojimui. . ir tie patįs išsiblaškę po visas

Mums gali būt pavyzdžiu dalis didmiesčio. Sunku pas 
Chicago, Philadelphia,Scran- mumis kas nors nuveikti, ka- 
ton ir kitos lietuviškos para- įdangi negalima susirišti į bu-

relį per didelį išsiskyrstymą. 
Yra čia kuojios S. L. A. ir L. 
S. S., bet abidvi silpnai gy
vuoja. L. S. S. -14 kuopa kaip 
kada dar parengia prakalbas 
ar prelekcijas, bet S. L. A. 
tai nieko o nieko neveikia. 
Yra teipgi jauna dar D. L. V. 
tautiška draugystė, bet ir ji 
nieko neveikia ant tautiškos 
dirvos; apie kitas draugystes, 
kurių yra dvi. tai nei minėt 
neverta.

27-tą Rugsėjo per pasidar
bavimą poros draugų likosi 
surengtas viešas susirinkimas 
su prakalbomis, deklemacijo- 
mis , skaitymais ir dainomis. 
Kalbėjo drg. Puskunigis iš 
Chicagos, A. Raulinaitis ir 
Klembauskas iš Springfield, 
111.: teipgi skaitė prelekciją 
Ignotas Kudlauskas, ant te
mos: Dėlko žmogus gyvena 
aut svieto?

Vienas jaunas vaikinas 
(pravardę pamiršau) padai
navo pora darbininkiškų dai
nelių: teipogi iš Kast St. Lo- 
uis F. K riši unas, Bulauskas 
ir vietinis Ignotas Kudlaus
kas padek lema vo keletą ei
lių.

iškalbėtojo pagirtinas drg. 
Puskunigis, kuris puikiai nu- 
{>asakojo apie mokslo reika- 
lsnguma moterims ir apie 
žiaurų Amerikos surėdymą. 
Teipgi drg. Ignotas Kudlaus
kas labai sujudino publiką 
su savo prelekciją. Jis nuro
dė dėlko žmogus vra sutver- 
tas ant svieto ir koks tikslas 
jo gyvenimo.

Kiti kalbėtojai ir neblo
giausiai kalbėjo, tik tiek,kad 
neužsilaikė temoje, užgavo 
daug klausimų ir nė vieno 
beveik galutinai neišaiškino: 
nupeikė republikonų irdemo- 
kratu partijas ir liepė už jas 
nebalsuoti, bet nepasakė uz 
ką balsuoti, ir kokią naudą 
suteiktų darbininkams sot-i- 
jalistas prezidentas. Kalbėto
jai kuodaugiausiai turėtų aiš
kinti tokius dalykus,kuriuos 
patįs geriau supranta.

Prakalbos traukėsi 5 valau-
I

das ir gražiai užsibaigė, tik 
pora vyrų atsistoję tartie pu
blikos pradėjo ko tai neri
mauti; aut kiek žinau, tai jie 
pirmiaus buvo L. S. S. na
riais, bet dabar likosi Sąjun
gos priešais. Iš jų buvo A.M. 
ir K. B.

Prakalbos užsibaigė net 12 
valandą naktį. Matyt, kad 
St. Lou j iečiai supranta svar
bą susirinkimų, tik bėda, kad 
kitos draugystės nesirūpina 
surengti tokius vakarus.Vie-] 
toj, ką męs laiką praleidžiam 
saliu nuošė prie baro arba 
prie kazyrių, geriaus jį pa- 
švęstumem dėl apsišvietimo ir 
apsvarstymo savo reikalų. 
Nors mųsų mieste kalbėtojų 
nėra, bet kiek aš žinau, tai ir 
skatymai prelekcijų nema
žesnę svarbą turi. Linksma 
mums būtų kas nedėldienis 
turėti tokius suririnkimus. o 

ti-

Scranton Pa. „
Mųsų mieste šeip viskas 

rodos gerai: darbai eina ge
rai, žmonės uždirba pusėtinai, 
gyvenimiški reikalai stovi ne
blogiausiai. Tik vienas daly
kas, tarpe lietuvių nėra suti
kimo, o tą viską daro ta šven
ta bažnytėlė su jos godžiais 
mokytojais. Kur tik pamaty
si būrelį lietuvių, tai vis išgir
si ginčus: vieni nori ir vėl pa
vesti visą turtą vyskupui, o 
kiti tam priešingi.

14 d. Rugsėjo atsibuvo su
sirinkimas 5 draugysčių su 
tikslu susivienyti visoms ir 
drauge kovoti prieš vyskupą 
ir kunigą Kurą.

Draugystės užgyrė 
nutarimas:

1) Visos šios draugystės 
eis išvien ir šelps parapijos 
reikalus kaslink provos.

2) Priimti kunigą, kuris 
užimtų vietą klebono mus pa
rapijoj ir guodoti, kaipo tar
naujantį savo tautai.

3) Jeigu vyskupas ir kun. 
Kuras darytų kokias periška- 
das pribuvusiam kunigui, 
draugystės užlaikys kunigą 
savo kaštais kad ir ilgiausi 
lai ką.

4) Visos draugystės išrinks 
po du komitetus, kurie veiks 
bendriai parapijos reikaluo-4 
se.

Taigi matomai, kad žmo
nės apšviestesni jau nenor 
savo turto pavesti čiutaba- 
kiams. Gana ilgą laiką po tei
smus tąsėmės ir išlošėm per1-------------------------------
aukštesnį teismą, kad vysku-įl trumpą laiką suprastum 
pas neturi nieko prie lietu- savo gyvenimo- 
vių savasties. Bet jis ir šią- Darbininkas,
dien dar vis nenori pasiduoti, 
ir vėl bando užvesti provą, Į Troy, N. Y.
bet ir dabar turbūt nieko ne- Lietuvių čia randasi apie 

'laimės. Kad tik atsirastų 10 šeimynų ir 30 pavienių, 
geras, mylintis savo tautą Darbai biski pasigerino: pra- 
kunigas. tąsyk pasibaigtų vi- deda dirbti pilną laiką, tik iš 
sos provos ir nesutikimai.

Karabelninkas.
4

St. Louis, Mo.
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kitur pribuvusiam sunku dar
bas gauti, nes vietinių dar 
daug yra be darbo. Geresniuo- 
niuose laikuose darbininkai

Kaip girdėt iš kitų miestų' uždirbdavo ant sąvaitės nuo 
dejavimai ir ašaros tarpe var- 5 iki 15 dolerių, o daįar dan 
guolių, teip-pat ir mųsų did- gumas gauna ir į>o 3 dolerius, 
miestyje. Tūkstančiai vaiks- Darbas čia lengvas: daugiau 
čioja neturėdami nė darbo, šia marškininės, audinyčios.

verpinyčios ir prosinimai,prie 
kurių dirba daugiausiai mer
ginos; yra teipgi keletas ir 
geležinių dirbtuvių, bet kito
kių visai nėra.

čia randasi du 
j saliunai ir viena 
Kalbinai daro labai 
nį; vienas neseniai

lietuviški 
keptuvė, 
gerą biz- 
tik užai-

dėjo ir puikiai sekasi. Subat- 
vakariais jis sukviečia viso
kias mergas patraukimui svie
to ir tokiu budu ne vienas 
prageria paskutinį savo cen
tą. o pauedėliui atėjus netu
ri ką valgyti. Apie laikraščių 
skaitymą negali būti nė kal
bos. Čia aišku, kad svarbiau
sia priezasčia lietuvių tamsu
mo—yra saliunai ir girtuok
lyste. Buvo pakeltas klausi
mas. kad sutverti kokią nors 
draugystę; bei kaip nėra ap
švietimo, teip nėra ir sądaros,
— vieni norėjo teip, kiti ki
taip ir'ant niekų užsibaigė. 
Dabar nekurie priklauso prie 
leukiškų draugysčių, liet di
džiuma nepriklauso niekur, 
tik kaziriuoja, girtuokliauja.
— tai ir viskas.

Tr< tyetis.

įvijos, likos paliuosuotas. Na
grinėjimas bylos bus 19 d. 
Spalio, Peoria, III. Tai ma
tote broliai ir sesers, kokiais 
darbasis užsiima mųsų „dva
siški tėvialiai” įtik žinoma 
ne visi]. Todėl atsišaukiam 
į visas draugystes ir kliubus, 
kad sušelptumet mumis nors 
kiek pinigiškai, nes reikės 
advokatų, o mus kasa silpna. 

Vardan D—stės L. A.
Ukėsų: J. Lingis,

Box 937, 
Spring Valey, III. 

(Žemiau seka antspauda).
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Ištrauka iš kareivio lai
ško.

Mielas drauge, A. 1>.!
Pranešu jums, kad jau 

apleidžiu kariunieuę ir va
žiuoju aut kailini, nes Petra- 
pilyj dabar labai blogai gy
venti: darbų nėra, svietas ba
dauja, iš didelio skurdo kilo 
cholera,kuri kasdiena iškrečia 

300 žmonių. Viena chole 
ra sergančių pilni ligoubu- 
čiai. Tarp darbininkų neispa- 
sakvta biednystė; kur pa
žvelgsi, ten skurdas, skurdas 
ir skurdas..

Atrašyk, mielas drauge, 
kas Amerikoj girdėtis. Su ne
kantrumu laukiu atsakymo.

Tavo draugas I. D.

Telšių apskritys. Kam 
teko keliauti po kitus kraš
tus, tam visų pirma galėjo 
mesties akysna nepaprastai 
gražus keliai; sodžius su so
džium, o neretai ir viensėdžiai 
viens su kitu sujungti tikru 
plentu; visa tatai rodo gyven
toju kultūringumą bei darb
štumą. Arba nejieškaut kur 
toli, bet štai kad ir Latvijoj; 
kas yra bent kiek čia važinė
jęs, tas galėjo pastebėti, kaip 
latviai kelio taisymą laiko di
džiu daiktu. Tuo tarpu pas 
mus Žemaitijoj — tikra pra
pultis: išsisuksi kur truputį 
iš savo kiemo, na, ir sveikas 
dingęs! ne vien prikamuosi 
arklius, liet ir pats susikraty- 

di-
bevely- 

negu kokį

Ištrauka iš laiško.
Ryga,20jix '08.

Brangus Staseli!
Rašai mums, kad Ame

rikoj dabar sunkus laikai.bet 
pas mumis dešimts sykių sun
kesni. Visi laukėm pasigeri- 
nimo, bet su kiekviena diena 
padėjimas ėjo aršyn ir aršyn. 
Fabrikai stovi, darbininkai 
vaikščioja be darbo nuskur
dę ir išalkę, o pragyvenimas 
brangsta ir brangsta. Skurdas 
ir vargai pasiekė jau, rodos, 
maximumą. Elgetų pilnos ga
tvės. Aplink skurdas ir nu
liūdimas. Ant mokslaeivių 
tokis nupuolimas teipgi skau
džiai atsiliepia: pernai poli
technika turėjo studentų 30 
nnošimžių žemiau normos, o 
šįmet gal dar mažiau bus.Len- 
kų korporacija ,.Arkonia” 
vos tik gyva, o ,,Valecya” vi
sai suiro. Tvirčiausiai dar lai
kosi vokiečių „Baltica’'. Neži
nia kas ir bus, jei teip eis to
liau.

Tavo senas draugas C. H

Atsišaukimas.

si. — Kelias taisyti čia 
džiausiu sunkenybė 
jame patįs žūti.
žvyro vežimą prie kelio atvež
ti; ir čia dar vargo pusė; ki
tas didesnis vargas—tai tiltų 
nebuvimas. Tiltams papras
tai medžiagą duodavo dva
reliai, ues jie šiaip kelių ne
taiso, bet paskut’niu metu 
ponų gireles jau diktai išre
tinus ir šiems medžiagos pa
gailo. Keliose vietose, kur 
jau-dvieji-trieji metai kaip 
tiltai sulūžo naujų nieks ne
betaiso,— valstieč ai gi veda 
nebaigiamą bylą su {Minais, 
tuotarpu keliaujantije plu- 
kasi po upę, da gi kitas kar
tais ir galą gauna. Neseniai 
teko keliauti Kretingon. Til
to nėra, upė Akmena nuo da
bartinių lietų milžiniškai pa
kilusi, įvažiavus upėn, ark
liams ligi pusės šonų, van
duo apsėmė visą vežimą net 
sukti pradėjo, nepratusiam 
pasirodė, jog tikrai jau gil
tinė žiuri į dantis. Prie vieš
kelio iš Skuodo į Liepojų ke
lintus metus nesant tilto, pats 
tiesusis kebas visai pagaišo.- 
ir t. toliaus. Saukiame ant 
visokių iš biurokratų pusės 
mums užmetamų priespaudų, 
bet kas link kelių taisymo tai 
čia tarsi tyčia laukiame tos 
negardžios nagaikos, kad pa
ragintų mus prie tojo bendro
jo darbo—kelio taisymo, 

Damazas Treigys.Broliai ir serers lietuviai!
Siuomi jums pranešam, kad 

1 ant mus, Amerikos Lietuvių 
1 U kęsų Draugysrės !

Valley, III., krito didelė ne-j bai sirgti vaikai baisia
laimė. Gal daugelis iš jųsų bga, limpa ji labai smar- 
jau girdėjo iš angliškų lai- kiai: suserga išsyk bemažko 
kraščių, kuomi męs likom '"i80 sodžiaus vaikai: šią vasa- 
apšaukti savo kunigo Valai-1^ kas ^va’te dvi dieni į Mo
čio. Jis prisegė mus draugys-i sėdį atvažiuoja daktarsas P. 
tei juodąjį „anarchistų” ir Veitas, Ilakiškis. todėl žmo- 
,,žmogžudžių” vardą. Priežas nėms greitame reikale Desun- 
timi to užsipuolimo buvo tas, ku pagelbą gauti, tik stoka 
kao mes nusiuntėm kunigui j 
Valaičiui protestą prieš užsi 
puldinėjimą ir niekinimą mų
sų draugystės per pamokslus 
ir atkalbinėjimą nuo jos są
narių. 15 d. Rugsėjo tapo su
areštuotas J. Gvazdikas neva 
už šaudymą ir metimą bombos 
į kun. Valaitį ir kun. Ambro-, 
zaitį. Vienok pasirodė kad 
tai neteisybė, nes kaip kun. Į 
Ambrozaitį šaudė, tai Gvazdi
kas tą sykį buvo Philadelp- 
hijoj, Pa. Tečiaus byla trauk
sis ilgai ir nemažai kaštuos 
pinigų; dabar tik pradžia, o 
$100 jau išėjo. Draugas G vaz- 

įdikas, uždėjus $1,000 kauci-

Mosėdis (Telš. pav.).Čia
Spring paskutiniu laiku pradėjo la- 

 l vidu- I .....

čia geros vaistinės, esamoje 
tiek vaistų terandama, kad 
juos visus sukrovus lengvai 
galėtų ant kupros panešti.
✓ Dam Tr—gis.

Vilniaus gubernijai gre
sia cholera.

Vilniaus gubernatorius 
gavęs nno vidurinių dalykų 
ministerio pranešimą, jog 
Vilniaus gubernijai gręsia 
cholera, sušaukė 24 d# Rugsė
jo sanitarų komisiją.

Į tą komisiją liko pakvies
ti visų žinybų atstovai, mies
to {Milicija ir gydytojai. Svar
biausias klausimas, kurį la

If

*

♦
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nie posėdyje svarstė, buvo 
priedermių apsvarstymas, ko
kias sveikatos dėlei turės pil
dyti Vilniaus miestas ir visos 
gubernijos pavietai.

Prašymas uždengti alu
des ir monopolį.

Markovo miestelio, Vil
niaus pavieto,gyventojai pa
darė nutarimą melsti vyriau
sybę leist i uždengti jų mies
telyje dvi aludes ir monopolį. 
Su tuo prašymu atvyko da
bar pas gubernatorių vietinis 
šventikas ir mokytojas.

— Gubernatoriaus kance
liarijos viršininkas Stankevi- 
čia vakar išvažiavo visam mė
nesiui pasilsėti. Jo prieder
mes pildys tuotarpu vyresny
sis gubernatoriaus valdinin
kas Škotas

— Ką tik atvykęs naujas 
Vilniaus mokslo apskričio 
globėjas Levickis pasisveikin
damas su mokyklų viršinin
kais. meldė jų padėti jam 
įvesti naują tvarką, kurios 
teip didelei reikalauja vieti
nės mokyklos.

Marijampole (Suv. gb.) 
Krata. Per išpažos šven
tę buvo iškrėsti visi Sena pi
lės karabelninkai. Krėtikas 
peržiurėjo visas knygutes ir 
žiūrinėjo, ar nėr pas kurį nors 
socijalistų arba uždraustų ra
štų. Spėjama, kad buvo jieš- 
kota „Žarijos’’ ir „Kibirkš
ties”. Krata nepasisekė nes 
nieko nerado. Tą kratą atli
ko Senapilės... manot poli
cija'. .. ne policija, tik kun. 
Antanavičius. Visokių krėti- 
kų būna.

Pajevonys (Vilk. pav.) 
Juodašimtišką lapelį „Į tė
vus lietuvius” galima gauti 
pas kun. Staniulį. Jis juos da
lina tik sav,o „ištikimiem- 
siems”, nuo kurių ir aš esu 
gavęs.

Panevėžys. Akčyžių 
valdi n kas Š., nepakeldamas 
sunkios gyvenimo naštos, šo
vė į žmoną, paskui gi pats 
dviem šūviais nusišovė. Jo su
žeistoji žmona šoko prolangą, 
bet likosi gyva.

Kurkliai [Ukm. pav.]. 
Rugpjūčio i* d. vietiname ar- 
batnamyje buvo pirmutinis 
Kurklių ūkio ratelio susirin
kimas. Į valdybą tapo išrink
tos sekančios y pa tos: pirmi
ninku Kazys Staikūnas, jo 
pagelbininku Kazys Bistra- 
mas, sekretorium Justinas 
Alekna, iždinininku Jonas 
Sližis.

PRANEŠIMAS.
Kas per knyga yra„Baltra 

miejaus Naktis”, kurią para
šė prancūziškai Prosper Ma- 
rimee, apie jos vertę, tai pla
čiai žinomas, kaipo iš geriau
sių, vertėjas p. Rač. ^Vieny
bės” 34 num. platokai paaiš
kino.

Aš ir turiu pridurti, kad 
yra tai vienas iš svarbiausių 
veikalų, lietuviams reikalin
gas,— bet kad toje knygoje 
apart supuvimo karališkos 
šeimynos ir yra aiškiai paro
dyta sutrešimas popiežijos, t. 
nuo augščiausibs dvasiški jos 
iki paprastų kunigų,—tai 
visgi musų publicystai nedrį
so išleisti tą knygą.idant kai
po nuo „dvilypinių brolių” 
neužsitrauktų persekiojimo 
ir prakeikimo. Rods apie 7 
metai tam atgalios „Vienybė” 
buvo pradėjusi savo skiltyse 
talpinti „B. N.’’, bet dėlei ai
škių priežasčių pasiliovė.

Aš būdams kaipo nepri- 
guliningas, žinodamas gerai, 
kart man šulynį neuždegs, ku-» 
rio ir teip neturiu, — nepai
sydama jokių vartojamų ..boi
kotų”, nupirkau šitą veika
lą, t. y. vertimą lietuvių kalį 
bon „Baltramiejaus Naktis”, 
kuri yra spaudoje ir veik, jau 
baigiamas darbas.

Nore kiti ir baimijosi šitą 
knygą išleisti bet aš tikiuo
si, kad pataikysiu nemenkai 
išplatyti, kad ir priešais norą 
„bažnyčios šventos”, tuomi 
labiausia stengsiuos tą pada
ryti, kad toji knyga labai 
naudinga ir akyva.

Bet kad neišeitų teip kaip 
su „Raistu”, kurio permažai 
atspaudžiau, nes jau visai ma
žai tebliko; todėl iškalno ap- 
reiškiu visiems knygų parda
vėjams bei agentams, kad 
duotų žinią, po koki skaitlių 
egzempliorių ,, B. N.’’ nori už- 
sisteliuoti—kad žinočiau, kiek 
užtektinai atspausti.

„Baltramiejaus Naktis” bus 
stora didelė knyga, o kaina 
tik 75 c. Perkupčiams papra
stai duosiu nemažą rabatą.

Pavieniai tik dėl savęs, kad 
pirmiau už kitus gautų šią 
svarbią knygą, tai jau ir gali 
užsisteliuoti, prisiunčiant tik 
75 centus (kad ir markėms).

Rašant reikia adresuoti:
J. Naujokas,

Medison Sq. box 180, 
New York, N. Y.

I

Sis=tas apie žydus.
(Iš žydų Talmudo.)

(Tąsa.)

Tokiu budu bajorai visos šalies įgyjo 
tiesą varymo arįelkos ir jų apygardėse,1

Z

Ramygala [Pan. pav.] 
Per 24 valandas! Iš Ramyga
los miestelio'ukininkas Jonas 
Jakaitis turi pirkęs Lingerio 
dvare žemės. Jis važiuodavo 
į tą žemę per kitų ūkininkų 
žemę siauru takėliu ir mindy
davo javus. Tie ūkininkai už
tvėrė tvorą ir nebeleido jam 
važinėti. Jakaitis pasidavė į 
valščiaus teismą, bet nieko 
nepešė. Tada jis apsiskundė 
zemskiuh Zemskis atsiuntė 
staršinai paliepimą, kad per; 
24 valandas būtų išlaužta 
tvora ir padarytas kelias! Tie! 
ūkininkai nepaklausė to pa-! 
liepimo ir nedavė laužti tvo-| 
ros. Zemskis už neklausima j 
pasikvietė du vyru, Antaną 
Narsutį ir Petrą kuodį, ku
riuos turbūt manė nubausti, 
kaipo didžiausius priešinin
kus. Bet ramygaliečiai su
pranta ir vienybės galybę:' 
jų nuvažiavo ne du, bet vie
nuolika. Zemskis pamatęs 
tiek vyrų nieko neareštavo ir 
nieko nepasakęs liepė važiuo-! 
ti namo.

>z

— „baltinio” koresponden- Į 
tas labai giria „V. Z.’’ agen
to apsukrumą, kuris neseniai 
atvyko Pikeliusna.

Iš „V. 2.”

Vieši skaitymai.
Pranešu Bostono lietuviams, 

jog esu užmanęs viešus skai
tymus apie sveikatą, kas ket
virtas nedėldienis mėnesio 
ant salės po num. 166 Broad- 
way Eitension, kurią tam ti- 

j kslui pavedė So. Bostono 
draugystės. Pirmas skaitymas 
bus laikomas Spaiio(October) 
25 ant 4 vai. po piet.

Daktaras I. Matulaitis. \

Pas šokių mokytoją.
Naujas mokinis atėjęs 

pas mokytoją šokių žemai pa
silenkęs sako:

— Pons mokytojau, prira
šykite ir mane prie savo mo
kinių.

— O kaip tavo vardas' — 
klausia mokytojas.

— Ar aš žinau!—sako mo
kinis.

— O kaip tave ponai vadi
na?

— Pone visuomet 'vadina 
asilu,* ponas — beždžione, [o 
ponaite kaip esti kada geram 
upe, tai sako: kvaily arba žio
ply, o kaip užpyksta, tai nie 
ko nesako, tik ima už ausų ir 
tempia.

Skaitykit ir platinkit 
„KELEIVĮ”

sau
O turėdami apie jos varymą pažintį, pradė
jo ją varyti ir pardavinėti po savo karčia
mas.

Žydai iš karto suprato, jog tai toks 
yra reikalas, ant kurio galima daug pelny
ti, ir dėlto tai po miestus pradėjo imtiaren- 
don karčiamas drauge su tiesa darymo 
alaus ir arielkos,—ir teisybę reikia pasaky
ti, jog viltis jų neapgavo.

Vienas tiktai daiktas tame reikale žy
dams nepatiko, kad karvedis tos apygar
dos, kur karčia mos stovėjo, arba jo draugi
ninkas turėjo kasmet arba pats, arba per 
savo pasiuntinius, apžiūrėti po miestus vi
sas vyninyčias, išmėginti gėralus ir saikus 
išsaikyti.

Tas, sakau, žydams didei netiko, nes 
negalėdavo kaip gėralų, teip ir saikų klas
tūnu. Norėdami kaip norint išsisukti iš 
karvedžio nagų, jie sumislyjo jiškoti pa- 
gelbos po bajorų sparnais. Tai teisybė, ro
ką vo sau žydai, jog męs, atsižadėdami ka
raliaus ir jo vietininko, karvedžio, globimo 
ir pasiduodami bajorams, pražudysime sa
vo liuosybę; už tai. rokavo toliaus, po mie
stus, bajorams prigulinčius miestelius ir so
džius. apturėsime naudingas arendas ir ta
da galėsime arielką pardavinėti bė jokio 
prižiūrėjimo; labiausia laike kermošių gir
dysime netik praščiokus kiemonis, bet ir 
visokius bažnyčios tarnus,kunigėlius ir pa
čius bajorėlius.

Kaip pamislyjo, teip ir padarė. Bajo
rai nuo žydų prikalbėti, ant sueimės Kro-; 
kovoje m. 1539 išprašė nuo Zygmunto I, 
idant bajoriškuose miestuose žydai nuo 
karvedžių valdžios būtų išliuosuoti, ant ko 
karalius gavo daleidimą, sakydamas:

„Bajorai meldė mus, idant nuo to lai
ko nuo žydų, po jų miestelius ir sodžius gy
venančiųjų. patįs neštų naudą ir teip jų 
turėtų tiesą daryti pagal savo matymą.Ant 
to męs atsakome: kad žydai išsižadėdami 
aut ateinančių laikų savo pačių teisdarių,o 
teip-pat tiesų jiems mųsų pranokėjų duo
tų, o per mus patvirtintų, per tą pat išsi
žadą ir mųsų globimo,už taigi męs ant atei-i 
nančio laiko neturime nuo jų nei jokios 
naudos traukti, o per tą ir nerokuosime už j 
savo reikmenę teikti jiems visokias geradė- 
jystes’’.

Tekiu tada budu dalis žydų nuo kar
vedžio prižiūrėjimo išsisukusi pradėjo žmo
nes gvrdyt po miestus ir miestelius, po so
džius ir sodelius. Miškuose ir pakelėse kar
čiamas prisistatę, jie keleivius sutikdavo 
duryse su arielkos bonkele. Kiek tose kar- 
čiamose lobio pražuvo — nereikalauju sa
kyti.

Lietuvos raštininkas, vardu Michalo- 
vas, pusėje xVI amžiaus skundžiasi ant žy- i 
du, jog klastauja tavoms, pinigus, raštus 
ir antspaudas.

Gudų viešpatystei,' per totorius esant 
paveiktai’, daugumas gudiškųjų žemių nuo 
Lietuvos buvo užimtas. Gudai laikui ei-1 
nant, nuo totorių išsiliuosavę, pradėjo mi- 
slyti apie atsiėmimą nuo Lietuvos savo 
kraštu. Tokiu budu metuose 1553—64 bu- 
vo miestas Polockas nuo Lietuvos gudais 
atimtas. Lietuvai valdant, žydai Polocke 
buvo įsigyvenę. Carai tada miestą 
jg’ję prisakė, idant visi žydai apsikrikšty. 
tų, nes kitaip bus prigirdyti Dauguvoje, 
pagal miestą plaukiančioje. Tuos aštrius 
žodžius išgirdę, žydai miestą apleido ir į jį 
tiktai tada sugrįžo, kada lenkų karalius 
Staponas metuose 1582 atgal nuo gudų Po
locką atėmė.

Tą dėlto pridūriau, idant parodyti, koks 
su žydais pasielgimas buvo kaimyniškoje 
viešpatystystėje. Jau augščiaus buvo pasa
kyta, kaip žydai iš Kijevo buvo pavaryti. 
Tas-gi vis dėjosi dėlto, jog Gudijos prota
kai. sykį išpažiuę.kokią apmaudą gal jiems 
žydai padaryti, meldė savo viešpačius jų į 
Gudiją neleisti. Dėlto tai ir 1610, kada ėjo 
rokavimai, idant sūnų Zygmunto III, pas- 
kiaus Lietuvos ir Lenkijos karalių, Ladi- 
slovą IV pakelti į Gudijos viešpačius, tai 
ketvirtaine tų rokąvimų punkte buvo pa
sakyta, jog nei jokiu budu neturbuti da-1 
leista žydams į gudų viešpatystę persikelti.

Lietuvos ponai turėjo žinoti apie šį j>a- 
skutinį gudų pasielgimą, o vienok tas jiems 
ant naudos nenuėjo. Metuose 1633 kelda
mi karaliumi tą patį I^adislovąlV, pasiun
tiniai didžios Lietuvos kunigaikštystė rei
kalavo, idant visoje Lietuvoje, o labiausiai 
Vilniuje, butų daleista žydams liuosai mai- 
nykauti kromuose ir po savo namus. Suei- 
mė užganą padarė tam prašymui. Lenkijoje 
buvo kitaip: ten žydas nore ir savo namuo
se, galėjo tik tada prekybą varyti, kad ant 
to buvo gavęs daleidimą krikščioniški!

I

prekikų.
Tokiu tai budu Lietuvoje ir prekyba 

visa persikėlė į žydų rankas, ir tai pagal 
įstatymus. Prekybą ir karčiamas savo ran
koje turint, jie nors neinatytinai, bet d e 
fakto valdė visuomi kraštu.

Nors Lenkijoje, labiausiai Lietuvoje, 
žydams kuogeriausiai klojosi, vienok ėmė 
juos nerimastis. Jausdami patįs, kokią dide
lę apmaudą kraštui jiadarė. mislyjo sau, 
kas bus, jeigu žmonėms akys atsivers ir

■ jie panorės iš savo krašto išvyti? Vyresny
bei reikia nusilenkti, sakė gudročiai. Tuo
met tam tikslui po visą kraštą nuo žydų 
rinkti pinigus ir dėti juos prie kabalų,idant 
jų, valandai pagabei priėjus, galima būtų 
pasigauti.

Teip žydams besitaisant atėjo pabaiga 
praėjusio šimtmečio.

(Galas.)

i

Išeiviai.
(Pagal A. Nieuiojewskio )

— Pasakykie motinėle, 
Kur mus kraštas, kur stubelė?... 
Naktis tamsi, žaibas tiška 
Ir nuo vėtros medžiai piška, 
O padangės juodas plotas, 
Ten nuo gaisro lyg kraujuotas. ... 
Ach, kaip ilgu čia, motele! 
Nėr tos žemės nė kaimelio, 
Kur javiį laukai skambėjo, 
Kur jautriai paukščiai čiulbėjo, 
Kur linksmų piovėjų dainos, 
Yt vanduo, tekėjo sraunos; 
Jų veidai visų teip linksmus 
Niekad mintyj neišnyks mums.... 
Kam apleidom męs tą šalį? 
Juk čia laimėsTast negalim..........

— Cit neverkie, mažutėle, 
Nėr mus žemės, nė kaimelio, 
Cit, duktyte mano brangi, 
Mus laukai jau vr’ apaugę 
Piktoms dilgėms ir usnynais.... 
Nes'matysim su kaimynais!.... 
Plačios minios darbininkų 
Sėjo vilti,— vargus rinko.... 
Tėvas verkdama atsiskyrė, 
Per pasaulį nusiyrė,— 
Pelno j ieškot pasiryžo, 
Yrės, yrės... neb’sugryžo.... 
Nors irbiauriai vėjas kaukia, 
Nors ir medžiai lūžta smarkiai, 
Nors ir baisu labai tau čia. 
Nors aplinkui audra siaučia, 
Eikim, dukryt, eikim širdis, 
Kur mašinų triukšmas girdis, 
Kur nuo liepsnų dang’s raudonas, 
Eikim, dukryt', jieškot duonos.

— Motin, motin, apsiriksimi 
Ten daug vargo męs sutiksim. — 
Lyg griaustinį, girdžiu trenksmą, 
Tarp ūžimo vaikų verksmą.... 
Aplink dūmai, o ant mūrų, 
Tarsi, kraujo riokso jura. 
Kūjai skamba, garas šniokščia... 
O, aš tenai da užtrokščiau! 
Liepsnos ūžia, ratai trankos... 
Ten mus laukia baisios rankos! 
Męs, kaip musės, žūt ten galim.... 
O, pasukim, mam’, į šalį!....

—Cit, širdele,
— Mus likimas čion atvarė! 
Aplink ūžia tik mašinos, 
Žmonės vargsta ir kankina-'; 
Tiršti durnai saulę dengia, 
Turčiai vargšus visai p engia: 
Nėr kur žmogui pasidėti. .. 
Bet kol gyvas — tur kentėti. ..

— Tark tad’ mama, kas čia kaltas. 
Kad mus būvis teip yr’šaltas? 
Kodėl skundos tik girdėtis?— 
Verk' miestėnas ir kaimietis? 
Kodėl visur iš aplinkui 
Teip daug vargo darbininkui? 
Kodėl ponams ant šios žemės 
Teip pasaulis nėr aptemęs? 
Kodėl dievas vaikams savo 
Lygiai dalios n’išrokavo? 
Ir už maldas mus karščiausias 
Skiria bausmes kuosunklausias? 
Kodėl ašarų nuo skruosto 
Jis mums niekad nenušluosto?.... 
Jam negaila, kad pasmerkti 
Vaikus savo nuolat verkti?...

Teip kalbėjo kūdikėlis, 
Greta savo motinėlės, 
O nuo šalčio net paraudęs 
Vis drebėjo, artyn glaudės. 
Nakčia dangus raudonavo, 
Arti miestą pranašo. 
Motė nieko neatsakius 
Jai pradėjo šluostyt akos. 
Audra siautė lyg padukus, 
Ošė lankos, kalnai bukus, 
Ir šlamėjo medžiai kurtus, 
Kaukė vėjas lyg užburtas. 
Tamsi naktis ir skambėjo, 
Kada vaikas prakalbėjo.
VII '08, So. Bozton, Mass.

St. Michelson.

mote tarė,

I

Administracijos atsakymai.
p. A. Daniunui išTroy.N. Y. 

Malonėkite prisiųsti to žmo
gaus adresą, kuriam užrašėt 
laikrašti i Lietuvą, o tada 
duosime atsakymą: nes perė

jus „Keleiviui” į kitas rankas 
p. Žvingilas niekuom nesi
rūpina.

Ant pardavimo.
Parsiduoda plytinis namas 

susidedantis iš 10 ruimu,C 1

prekė I,8o0. Kreipkitės pas:
M re. Schueider.

83 Bolton st., So. Boston.
[čt]

PAJIESK0J1MAI.

Pajieškau savo pačios, Zo- v
fijos Saputienės.iš namų Sta
nevičiūtė. Ji pabėgo nuo ma
nęs su Antanu Samaliu. Kas 
ją pažintų, meldžiu prauešti 
man ant žemiau paduoto ad
reso. Moteriškė vidutinio 

į ūgio, tamsių plaukų, aut de
šinio veido turi pučkelį, iš ku
rio auga keli plaukai,
augšto ūgio, nusiskutęs 
juodų plaukų.

Aleksandras Seputa,
P. O. Box 61, 

Brockton, Mass.

Jisai
ir

Svarbi naujiena!
Jei nori turėti puikų auksinį laikrodė

lį, vertės 20—25 dol.. gvarantuotą ant 
20 m. ir ant visada, tai atėjęs pas mane 
gausi tokį ant išmokėjimo, mokėdamas 
kas mėnuo 2 dol.. arba prisiuntęs 2dol. 
galite gaut aut [>asižiurvjimo Jeigu vie
nas nepasidabos, tad prisiųsim kita ir 
siųsitn teip ilgai iki kolei jums patiks. 
Kartu su kuinu dziegoreliu prisiųsim ir 
jo numerį ir ta numerį turėsit išmokėt. 
Teipgi jei turi uk vatą gali užsirašyti prie 
i-i^;m>jinio laikrodėliu. Tada mokėsi 
kas pėdė po 1 dol. ir iškurnėjęs gausi už 
80 dol. laikrodėlį. Adresas:

STASYS STAŠKEVIČIUS
112 E. Centre St SHENA.YbOAH. FA.

Lenkiškai Lietuviška

Jieškomas yra Juozapas 
Grigorius. Jeigu kas apie ji 
žino, meldžiu pranešti „Kelei
vio” redakcijai.

Pajieškau savo draugo 
Juozo Juzokaičio, Suvalkų 
gub., Degėsių kaimo, 3 metai 
kaip Amerikoj. Jeigu kas 
apie ji žino, meldžiu praneš
ti ant šito adreso:

Kranas Pličetaitis,
546 Willbury st.,

Scranton, Pa-

Pajieškau draugą Mate- 
ušą Urbonavičių, Kauno gb., 
Šiaulių pavieto: turiu svar
bų reikalą. Prašau atsišaukti 
ant ant adreso-

Jurgis Wonagas,
1413 Dace str.,

Siour Citv Jowa.

Pajieškau savo pusbrolių 
Zidoriaus Danuso ir Viktoro 
Grabausko. Apie 5 metai A- 
merikoj. Paeina iš Kauno 
gub. Raseinių pav., Mankunų 
valščiaus. Jie patis ar kas ki 
tas žinantis tegul atsišaukia 
ant adreso:

Monika Jankauskiutė, 
[ po vyro Volongevičiene] 

152 Ames st. Monterio, Mass.

REIKALINGAS DUONKEPIS.
Lietuvis kuris norėtų varyt bizni 

duonkepio, visi rakandai duonkepes y ra. 
prie kepimo ir važiuojimo; galima gerą 
b>znį daryti, nes šiame mieste yra su 
viršum 100 lietuvių, o duonkepio lietu 
vio nėra Norintis atsišauki! ant antra-o

ALEKSANDRA KRAUČIUNAS.
2 < ’orbott place Winter st Loveli. .Ylas.

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
132 Goki st, (trečias floras)

So. Boston, Mass.

Nereik Mokintoju
I
• GRAMATIKA angliškos kalbos mo
kintis be mokintojo (apdaryta) $1.25

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

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

Pinigus siųskite jierMONEY ORDER 
arba pačto markėmis ant .šio adriso:

P. Mikolainis,
P. 0. Box 62 New York, 

City.

i

Naujausia Canibridgeporte 
lietuviška krautuve

PETRO B A RTK E V K IA L S
Užlaikau didelę krautu

vę visokių apatinių drabužių, 
kaip tai: marškinių, svederių, 
skrybėlių, lietsargiu ir t. t.

Atsilankykit p) num. 
719a Main st.

CambridgeĮ>ort, Mass.
K-

APTIEKA
257 Hanover Street 257 

BOSTON. MASS.

JUOKAI

Nėr s t r i o k o.
•— Aš sutinku uz tamis- 
leisti savo dukterį, vienok 
i galiu išmokėti tik už

tos 1
dalį 
dviejų metų ....

— Tai nieko: aš galiu du 
metu palaukti su vestuvėms!

M i 1 a š i r d i n g a s sve
čias.

Restauracijoj svečias sa
ko tarnui: ..Man iš kišeniaus 
išpuolė ant grindų pusdole- 
ris: jei rasi, tai man atiduok, 
o jei nerasi, tai gali sau pasi
laikyt!”

tečiaus V. buvo tokia 
kad uždyka negalima 

specijalistai

Išaiškinimas nesusiprati
mo.

Kelios sąvaitės atgal, po
nas Vareitis patalpino,Kelei
vyje” straipsnį, kuriame smar
kiai uždrožė Boston Clinic’os 
daktarams. Jis sako, kad nu
ėjus jam su neapmokamu ku
ponu pripažino, kad jo vidu
riai visai supuvę ir privisę 
kirmėlių. O už išgydymą to 
viso reikalavo Š67.00. Nors 
kuponas ir sakė, kad visos Ii 
gos ir gyduolės bus duotos už
dyka. 
liga,
buvo gydyt ir 
pareikalavo tiktai $5 00

Boston Clinic yra viena iš 
didžiausių stebuklingų įstai
gų visam Bostone. Dešimtis 
daktarų, kurie tenai užsiėma, 
yra plačiai žinomi, kaipo 
džentelmenai ir geriau lietu
vius gydo, negu kiti specija
listai: ir todėl ką V. rašė, yra 
absoliutiškai neteisybė. To
dėl visiems lietuviams, kurie 
tik reikalauja stebuklingų 
daktarų, rekomonduojami 
Boston Clinic’o specijalistai. 
Jie turi mašinas, su kurioms 
permato viso žmogaus kūną 
ir kurios pa rodo plaučius, jak- 
nas ir visus kirmynus ir kir- 
mynukus. Šitokia mašina va
dinasi X Ray. Apart to, Bos
ton Clinic turi didelį profeso- 
rį, kuris išgydė pusę Euro
pos. o dabar atvažiavo anieri-, 
konus gydyti.

Atkartoju dar sykį, reko
menduodamas Boston Clinico 
specijalistus visiems lietu
viams ir kitiems, kurie tik 
serga neišgydomomis ligomis. 
Teipogi reikia pridurti, kad 
Boston Clinic’oj nėr nė vieno 
žydo, bet visi geri katalikai.

Z. N. M.

I

NAUJAS IŠRADIMAS
Šust i pri n i nmi ir nzlaikvmui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame lai
ko. Vietoje senu atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai Artesn--ms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį.

J. M BKISDZA ( O . 
Broailna) A M. S-th st..

Broolykn Xew York.



Triephon** 7i»2 So. Bo*t<»n

DF. E. MATULAITIS 
persikėlė aut

495 Broadway, So. Boston’e.
Vali ūdos:

Nuo S-1O B ryto r nuo 7-i» inkare 
Nedėliotas iki 3 tai po pietą

Muntfello, Mass. 117 Ames st
Uui 'uiukais ir pelui čioiui- nuo 3 

iki 6 pv piet

LIETUVIU UŽEIGA
— PAS -

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alų.-., eitus 
visada švieži, vynai ir vtM-ki likimu 
kogertauM. Gėrymus dėl veselijų. kr>k- 
Mynų ar šeip bailų siunčiam į namus.

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

KNYGOS UZ PUS PREKES! Puikiausias Lietuviškas

Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės ŠIO. 
Kas prisius $10 tasap’aikys 
vertės $25.
Knygų galima gauti Usokios itaip<»< ir 
pasiskirti U bile kokio katalogu Husu 
katalogu aplaiky* kozua* kas prisius 
»avo arimą ir uz 5 r. marke

Adresuok i t teip:

SALIUNAS ir RESTORACIJA
kartą pas mus atsilankys. 

To niekad ne&igraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, JuJeika ir Co 
?*o4 Broidw*y r r 2’9 1). Si..

South Bo*t«»u, Mkbak.

V. J. Kudaranekas
107 E. 8 th St. New York, N. Y.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
at) da. nežiūrint ar is Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pssauiėj 
vartoja teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekories K. ŠIDl.Al >k L s.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadvvay kampas D«>r- 
eheBter avė. So- Boston. Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusim

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai pa veiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotograf istą:

UASSILL O STUDIJ A
37t> Broadway,

So. BOSTON, Mass

TEMYKITE! .
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lit-uvėui ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
madc« moteriškų rudeninių ir žieminių 
skrybėlių Išsirinkti galipagal savo norą. 
Teipgi perredsu papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 

‘ prekę Toael meldžio seserų kreipties: 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su guodone

Miss. S. GA1EVVSKY 
255 Broadway So Boston Mass

Jamas H. Criffin & Co.
— Geriausia galiūnas —
Klausk apie Teofil Kentašen-ku 
nes gausi geriausių gervinu ant 
vestuvių, krikštynų ir l.alių už pi

giausią prekę.

115 &i1 17 Dorchester avė. and 
1 &i1>; Division st. So. Boston 

Telephone 21068 No- Boston

Yra tai viena iš geriausiu 
fotograf i Ak ii studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupYi. vaikų ar sęuų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tartie 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 y vairių stylių iš kuriu 
galinta pasirinkt >au patiu- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 

37<> Broad \vay,
So. Boston. Mass

I* I

-zx

'ri'.p'lCilo.

Lsirydyta nuo teriiko® lig<w 
tankyalų ir ekrepli&vimų. 

sonuoets aąn&rno 
m* ir n*>. rslgijos ilgo®. Jau 
p&ni&tiakai sveika ir vieaai px 
d«*ka*o'asavo patelksią atelų- 
sCaiua

Mrs PRANCIŠKA 
ŠKLESAK1KSĖ, 

(moteris Jono)
Ronte No 2,B. 65, Ceresco, Neb

fet

irgęt> per du metu, skaudėti- 
m strėnų. krutinėję dieglių, 

«n ėių nesveikumo, »vaū’Ci- 
no .r Skaudėjimo galvos, zva- 

j .tu.v ausiee ir abelnu nt.ail- 
uėjuno M-t pveikatoe į 13 

■ fi-nų pilnai išgydytai, su pa- 
lėtai one ir paveikei^ pri- 
-i a’A patalpfat į laikraštį.

..’>!! N PAULI' IS,
" w*ayette Co., Orient, Pa.

kvėpavimo, kepenų 
atėjimo ir skaudėjimo ‘ridu- 
' <r mo kraujo

ne .'r o < įos, reumOtiZlnO, 
u<> iibtlno nusilpnėjimo 
mrcišk uiHiit h no slapty 

sunkumo ir ska nxmO 
it (-r»g ui tari į', a antdi apdr 

rios tik hgos varginimui žinomu užimola.

AUKŠTAI GI’ODOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoju už išgydymą tai jau ’uan*> pridfrystė telp£i išrviks’i 

padėkavonę uz išgydymą ligos, kurią nuo manę* kaip •loginiu iį aalną nu 
Kasė, per ,:aly roę augs t o mo šalo ir gerai nutaisytų vaisių, k.Tluoa alau pri 
aiuntė ir pagal x«amokiaiinus suvartojau- Pr ea tai netekėjau, kad per k.\«« 
išdykumą suardytą sveikaTą galėč au aar atgauti Pirmiaunia jau<-au»i didei* 
nuailpni jimą. teipat kėliau ir mano inkstai buvo a a vytų, drauge ir visus vi 
dūrinis organini n s buvo »u‘.rųa ;r tik kaip lapas rudenije suvytus, lauki*!, 
kada nukrikti kad .sukaičiau laikraštija apie J ųsų galingą gyuymą i:
•jryziua vaistui, tad atsišaakna ir atsiuntė man v istua, kuriuos suvartoja 
pagal pamokinamus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs lizą, likau* 
pilnai sveikas. Tad ir dAkavoju už aanžinišką ir gabų išgydymą Dab r 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir s^eiaias, .o tai tįsiems bn liaai 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie J ųs gydytis laike nelaimės !ig»»s 

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą, 
JONAS SMIRNAV1CZ1 A,

1625 Front st., Philadelphia Pa

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nedidink, neatideliok, bti atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 
£>Xch7zO, kataro, pltlut'tt^ irmo, t! <ixi'lto, trumpo ir tiku Uit

ir iuksttį (kidneys < ligoti, dtsptjm j‘». tw-ruouo . r-tlumį lnjox, užk< 
ntį, Sonuoite, tuzf^tnuo^e ir po kratine. tkalr<.s xk‘tmliįim‘>. ūžimo 
nefijutumo, išbėrimo spuogai*, ju‘»d.g<ilrėii‘-Į ir nitzan. At uralgi/<<■-<, 
skaudėjimo po visa knita, kauliį sunartu ir nuo xut<mmo, grltllgės. 
blogu sapniu t r jaunystės išdykumo—sugrirrriino seeikatos. t'i 
ligų.—kokio jijs, t'tirdo ar skyriaus mbutu.—rialui ligos, neinirgtyiiiio. 
kojose, rankose ir kitu visokitį ligiį vyru kaip ir mi4erip. skausmingu 

iiitį ir baltiįjtį, arba kurias

^-^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^-v . 
Į VISA AMERIKĄ, PAVADĄ, EUROPĄ. AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ. ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuviškai. 
KAM SIKGT IR VARGINTI SAVE. JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS. TIK ATS1ŠAUK1T. adresuojant: 

The Collins New York Medical Institute <lnc> 
140 W. 34 st, (arti Broadway) New York.

Bfli Ofiso Talnndos: iš ryto nuo 10 iki o po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius dak'arpalaikius, varginti save liga ir leisti jei Įsisenėti, 
|>er tu tų daktarų neeumanimų ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko aut visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Medicctl Institutą i Dr. R. Mieike. kame pasekiuingiausiai 
išgydo vi-okias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas 
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

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

Unova«- T“kin kad The ^L,1>S XEW YOKK MEDU AI. INSTITUTAS
.Aic'dKv lllaS Iv lig \ ctc. uilaikouiiK geriausių diplomatų daktarų ■.pecŲalistą; v ism, ligų apra

šymus <u atyda ištiria speeįjališkai. nuo Hieukiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvieuami pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; ue- šitas institutas užlaiko didžiausią 
laboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačiu daktaru išrasta, kurių niekur kitur negalinta 
gauti. Užtai išgydvme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, p-r ka moksliučiai ir pavadiuotą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno da igiausia ap<l<-v»tioja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugi bės 

paddkavotiių. kurios ateina ka-diena, paduodame či- n kol as.

DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve 
i c I r ki C Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų. triubų. koncertinų ir 

V 1 5 1 t i" o daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegvnų. 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kulčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromalų, pui- 
‘ brilvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (siriolbųj, 

minių lempukių, guminių litarų, adresams peč-ečių, gramatikų 
kintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
randasi lietuviškoj kalboj, gražių popieru dėl rašymo gromalų 

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinui 
už tl.oo, 10U) už $<>.oo. Kas vehtų sau ką parsitraukti, tegul prisiunč ia už 5c 
u .arkę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ D O V ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. AS gvarantuoįu, kad mano 
tavoras pirmos kiiasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai Į visus 
Amerikos ir K mados kraštus. Porkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalau’ant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsiniui-.
K. V1LKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.
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PASLAPTINES VYRU LYGOS

RODĄ DYKAI • Urėdiškos valandos nuo g iki 5; nedčliomis nuo 9 iki 12 
DR. JOS. LISTER C.
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Melina antspauda garantuoja cigarus.
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STaMF

Rūkydamas cigarus, dirbtus tikrai sanitarišku budu busi visuomet a\<-i 
kas ir linkimas. Jei nori tokius cigarus rūkyt. pirkdau>xs visuomet žiūrėk 
kad ant dėžulės luitų mėliiias ženklas.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čių dirbtuvė Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius sivtbs ir 
overkotu^ Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ja tau 
tuo] padarir.

Z 1
222 Broadsvay

i

Z. Biidreckis.
Bl OREI KIS.

No Bo>ton

GERIAUSI AKUŠF.RKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vouians Medical 

Uollege Baftiniore M. h.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligoniu, pagal nurodima 
gos parūpina gvdoles.
Ofisas raudasi . 30 IV. BriMulvray 
204 E st . kampas Boven st.

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

li-

ir

ne
v ietų

LITI VISK AS DAKTARAS

TEL. 22148 RICHMOND

. 259 HANOVER ST

Sustok! Žiūrėk!
n

Klausyk!
Diožiausias nupiginimas So. Bos

tone.
V.oieriškos skrybėlės, jakutės. kei- 
pai ir vystės. Pilna eilė naujausios 
mailis krikštui parėdų. Teipgi pa- 
l«iemi už pigiau ir .isus kitus ta- 
vorus, kaip tai kuperus. valizas 
i. t. Ateikite ir persitikrinsite.

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

ir

RAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sięarėtiisnaiijo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio labuko, puikiausių pipkių. o 
kendžiu kerdžiui kokių* dar nė ne 
buvo ccigaeiu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st

So. Boston, Mas-

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Rroliii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės.

' kad parduodu laivakortes Į Lietuvą ir iš 
Lietuvos j Ameriką važiuojantlem ant

1 geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

■» Ofisas atidarytas nuo S vai. ryto iki

Jurgis Bartašius
2.»S W. Broadnay So. Boston, Mass.

Rusiška-Lenkiška-Lietu- 
viška

_A FTIEKA

Bronszteino
349 Harrison avė. 

Boston, Mass.

(i E 11 1 A l S I A S

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

Pasilieku gero velijančiu

l)r. S. An<irzejewski

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

43j Shawmut avė.

Boston, Mass

M. Galjvan & Co.
Užlaiko geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Uigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPKCIALIŠM M AS.

3C»f> Second So. Boston. Mass

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

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

M. V Stankevičius.

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

So. Boston, Mass.
Tei.ephonk. 21027 So. Boston. Mass

Ljeiiifiszkas D-ras M. Ziselman.
7 l’arnienter St.
Boston, Mass.

■į Visokias ligas gy 
aau pas-kmingia- 
usiai. A.eik it tie
siok pas mane 1 
t repais i vir:ų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o a< atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
auo l iki 2 ir 6 iki
s vakare. Telephone

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

savo pacijantais 
uz dyka

Męs nereikalaujam jokio 
užmokesčio už aplankitną 
nms’Į Įstaigos. Męs už k vir
čiam visus savo pacijentus 
ir žingeidžius apsilankyti ir 
pamatyti ttidziausi daktarą 
visame pasaulyje. .Jis ką tik 
pagrįžo iš Europos aplan
kęs didesnius ligoidničius 
Italijoj, Francnzijoj, Vie 
uoj Voketijoj ir Maskolijoj. 
Dabar jis yra pas mus

Bostcn Clinic, 175 Tremtini st. 
Iškirpk šitą kiųtoną. jis ta
vę syki apžiūrės ir patarimą 
anksti iš ryto, pakol žrno- 

Profesori Backeri ga-
duos U2 dyką. Ateik 
uiu dar nedaug prisirinkę, 
lite pamatyti nuo D vai. kasryt ir nuo5—Svakare. 
Jis yra didžiausias žinovas moterišku ir vyriškų. 
kroniškiĮ ir nerviškų ligų, o su pagejba naujausių 
aparatų jis gal matyti žmogų kiaurai ir teisingai 
pažinti ligas. A pa it to jis turi su savim atsivežęs 
dvi svarbias masinas ištirimiii kraujo, raumenų ir 
nervų. Nepraleiskit progos, šitas profesorius pas 
mus bus tiktai 4 mėnesius, paskui jis vėl griz i 
Europą. Jeigu kiti daktarai tau nepagelbėjo, ne
nustok viltes ir ateik pas šitą europišką profesorj. 
Tūkstančiai likos jo išgydyta po visą [>asaulį, o 
dabar jis yra Bostone ir gali kiekvieną iš jiisų 
teipgi greitai ir lengvai išgydyti.

Lovvell office: 158 Marrimack St.
Ofisas »tidar;.s kasdiena nuo 9 ryto iki S vakare.

Dabar atsidarė tam tikras skyains dėl 
akių, ausų, gerklės ir noses ligų. Neikite pas 
nepažįstantį savo darbo ir netoli nuo musų gydo 
akys, bet ateikite pas mumis, kur rasite specija- 
listus pažistančius savo darbą. Prie to męs gy
dom džiovą, silpnumą, slogą, kurtumą ir visokias 
ligas vyrų ir moterų.

Tegul musu pacijantai apie mus kalba. 
IŠGYDYTA NUO PARALYŽIAUS.

Josepli E. Spencer. 5 i^exington pi. Boston, 
Mass. ., Aš noriu padekavot jums daktarai už 
išgydymą mano žmonos nuo paralyžiaus. Ji gali 
dabar dirbti ir vaikščioti, tarytum nieko jai blo- 
go nėr buvę. Aš jums dėkavoju ir praša šitą laiš
ką apgarsinti, kad visas pasaulis žinotų, kad jus 
išgydite mano pačią”.

IŠGYDYTAS NUO REUMATIZMO.
Sam Hainburg, 111 Pleasentst., Boston, Mass. 

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

IŠG YI )Y T A N E R EG YSTE.

Joseph Sylvia. 4 Blimes st., Toiinton, Mass. 
,.Kada aš jiirmą sykį pas jaos atėjau, aš buvau 
visai aklas: motina turėjo manę lydėti. Jūsų gy

BOSTON
I 75 Tremont

ValatKijOs nUo 9 iki 8 vakare kasdien. Ne<|ėĮioms nuo 10 iki 12 po pietų

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

KŪDIKIS NEGALĖJO VAIKŠČIOTI.

Manuel Louza, 2338 S. Main st., Fall River. 
Mass. ,.Boston Clinie’o daktarai sugydė mano 
kūdikį. Jis dabar vaikščioja, geros sveikatos, už 
ką męs ištariam tiemdideleni daktarams širdin
gą ačiū.
PUOLANČIA LIGA (epilepsija) IŠGYDYTA.

John C. Cordoza, 144 Holden st., Fall River, 
Mass. ,,Turim ištarti ačių Boston Clinie’o dakta
ram už išgydymą manę nuo puolančios ligos. Aš 
Aš puldavau kiekvieną dieną ir negalėjau laikyti 
darbą. Bet dabar esu sveikas ir dirbu ir dykavo- 
ju jums už pasekmingą gydymą. Jus išgyd-t ka 
da visi daktarai Lizbonoj. Azoros'e ir Fall Rivere 
negalėjo išgydyti ir aš kankinausi per 8 metus. 
Aš ant visados pasilieku jums prielankus ir dirb
siu dėl jus ką tik galėsiu.

CLINIC, INC.
st.^Suites 6 7 &. 8 Fall River ofiee: 37 Main St.

Atidarytas kasdien nuo 9 iki 3 vakare


