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Metas IV.

Visokios Žinios.
IŠ MASKOLIUOS

('aro nusiminimas.
Peterburgas, 25 Spalio — 

Šiomis dienomis pasimirė čia 
vienas iš geriausių caro drau 
gų, geli. Orlovas. Iš tos prie
žasties caro palociu^apsiden- 
gė godulio skraiste.

Vantas to nuožmaus bude
lio (Orlovo) sujudina tulžį 
kiekvieno mylinčio laisvę 
žmogaus.

Po „laisvės laikų” Latvija 
likos paversta į griuvėsius; 
jos geresni sūnus iškarti, iš
šaudyti — tai. vis to paties 
Orlovo darbai. Kada pargrįžo 
tasai areižmogžudis į Peter
burgą nekaltu krauju aptaš
kytas, caras jį apdovanojo 
aukščiausios rangos kryžiais 
ir medaliais. Dabar jis mirė 
ir milijonai krūtinių lengviau 

• atsiduso: vienas tik caras su 
juodašimčiais nusiminęs, bet 
ir jį laukia tas pats likimas, 
—dings kaip nebuvęs, paly
dės tik pagėža ir liaudies pra
keikimas.

Naujas valgių išradimas.
Maskva, 26 Spalio. — Poli

cija susekė vagių technikoj 
naują išradimą. Išradimas 
yra visai prastas, bet labai 
atsakantis atidarimui užraky- 
tų durų, kuriose iš vidaus pa
liktas esti raktas. Yra tai 
prietaisą, panaši i dirbimui 
papirosų mašinėlę, tik su ta 
atmaina, kad užsidaro su pa- 
gelba šriubelio. Vagis 
mašinėlę į spyną, 
uždeda ją ant galo 
su pagelba minėto 
t*oiĮ» jį suspaudžia,
lenvumą atrakinimo kiekvie
nas jau gali numanyti. Va
gis atlikęs jau savo ,.darbą”, 
išeidamas duris vėl užrakina 
ir. .. visi pėdsakai prapuola.

susproginti Liepojaus uoste 
• šarvuoti „Slava”. Jau buvo 
Ostaškovui pasisekus „praga
ro mašiną” nugabenti lig pa
čiam šarvuočiui, kaip jį pa
sergėjo sargai ir suėmė. „Pra
garo mašina’’ pas jį rasta bu
vo didelios sprogstamosios 
spėkos.

įkišęs 
atsargiai 
rakto ir 
šriubelio 

kad apie

Likimo palengvinimas.
Peterburgo miesto galva pra
nešė Peterburgo gubernato 
riui, jog gyvenantiems Peter
burgo paviete politiškiems 
prasikaltėliams, esantiems }x) 
policijos priežiūra, leidžiama 
be jo jokių klinčių važiuoti 
užsienin. Dauguma jau pasi
naudojo tuo leidimu.

Urvas į kalėjimą.
Oreli burga s, rytinėj Mas

kolijoj, 21 d Spalio.— Vieti
nė policija susekė urvą, kuris 
buvo kasamas iš sinagogos 
(žydų bažnyčios) į netolimą 
kalėjimą, kuriame sėdi daug 
politiškų prasikaltėlių. Urvas 
jau buvo visai gatavas, rei
kėjo tiktai asfaltinę grindis 
išlaužti. Urve atrasta keilių 
drapanų kaliniams apsirėdy
ti.

Studentų straikas.
Peterbugas, 23 d. Spalio.— 

Peterburgo universiteto stu
dentai nutarė straiką pabaig
ti ir išnaujo pradėti klausimą 
išguldinėjimų. Bet kadangi 
valdžia ir dabar da neleido 
moterim ant lekcijų dalivau- 
ti, tai studentai nutarė strai
ką tęsti toliaus.

Caras paklausė ni kado*
Peterburgas, 22 Spalio. — 

Ja}K>nijos mikadas pareikala
vo nuo caro paliuosavimo še
šių savo kareivių, kurie buvo 
suimti Mikolajevske ir pas
merkti ant nužudymo už už
puolimą ant kalėjimo sargy
bos. Caras paklausė ir liepė 
japouiečius paliuosuoti.

Juodašimčių rūpestingu
mas.

„Golos Moskvy” praneša, 
kad „Sąjunga rusų tautos" 
nutarė per savo atstovą Du
rnoj, gr. Dorrerą, užklausti 
ministerių pirmininko, ar yr 
ministerijai žinoma, kad re- 
voliucijonieriai ant žiemos 
rengiasi prie visotino pasikė
limo? Jeigu žinoma, tai ką 
ministerija mano tame atvė- 
juje daryti? ar negalėti} prie 
išnaikinimo revoliuci joniškų 
lizdų ir jų sąjunga prisidėti?

Kada pavojus užeina, sa
vieji* visuomet į krūvą telkia
si.

Kodėl liko uždengtas Pe
terburgo universitetas.

Profesorių taryba padavė 
žmonių apšvietimo ministe- 
riui sekančias priežastis, pri
vertusias ją uždengti univer
sitetą Nuo pat pradžios juto- 
si studentų tarpe neramumas, 
matomai vedąs prie jųjų su- 
streikavinio. Profesorių tary- 
ba - stengdamosi neprileist 
prie streiko, nusprendė vien
balsiai per save posėdį, įvy
kusį Rugsėjo 14 d., kreipties 
prie stundentų su meldimu, 
netrukdyti paprastų univer
siteto darbų bėgį. Tečiaus 
toks profesorių meldimas nie
ko neįveikė. Didelis studentų 
susirinkimas padarytas be 
tam tikro daleidimo Rugsėjo 
20 dieną nutarė sustreikuoti. 
Iš prokuratoriaus paaiškinimo 
matyti, jog jau tą pačią die
ną po pietų nebnvo kam lek
cijų klausyti. Jei kokioje au- 
ditorjoje ir susirinkdavo ma
žas butelis klausyti lekcijų, 
tai tuoj įpuĮdavė daugiau stu
dentų,keldami triukšmą, arba 
vaidus su profesoriais ir ne
duodami niekam kiaušy ties 
paskaitymo. Vilties, jog stu
dentų tarpe šumišiinai greitu 
laiku nurims, nėra Tokiems 
santykiams beesant gali tik 
dar didesnė betvarkė sukilti. 
Profesorių taryba todėlei ir 
nusprendė bytinai mokslą 
pertraukti, ką ir meldžia žmo
nių apšvetimo ministeri leisti 
išpildyti.

Iš teismų.
Rugsėjo 22 dieną įteiktas 

apkaltinimo raštas 11 žmo
nėms, kaltinamiems už pri- 
guzėjimą prie socialrevoliuci- 
jonierių centrai i n io komiteto. 
Tart> kaltinamųjų yra Varšu
vos general-gubernatoriaus 
pagelbininko sūnūs Utgofas.

Suėmimai.
Į Peterburgą atgabeno iš 

Liepoj aus Baltijos laivyno ju
rininką Ostaškovą, mėginusį

Rusiškų valdininku algos.
Nėra tokios šalies, teip va

dinamam civilizuotam pasau
lyje, kur būtų didesnis skur
das tarp valstiečių ir miesto 
darbininkų, kaip šventoj Ru
sijoj. Bet nėra ir tokios Šalies, 
kur būtų tiek dykaduonių, 
ma učių tokias 
šventoj Rusijoj, 
gauna aut meti} 
apšvietus ministeri 
gauna 22,000, visi kiti minis- 
teriai gauna }>o 18,000, rub
lių ant metų. Oberprokurato 
rius „švenčiausio sinodo” 
[stačiatikių cerkvių viršinin
kas] gauna 26,740 rb..vyriau
sias caro kanceliarijos užžiurė- 
tojas, priėmimui h airių pra
šymų, gauna 22,000 rublių. 
Didžiausias algas ima gene
ral-gubernatoriai [mat jiems 
priseina sunkią kovą vesti 
su revoliucijonieriais]. Kau
kazo g.-gubernatorius gauna 
60 000 rub. ant metų, Varša- 
vos—38,000 rb.. Maskvos — 
36,000 rb , Rygos—30,000 r., 
Vilniaus, Kijevo, ir Mintau
jos—po 24.000 rb.. Irkutsko- 
22,000 rb. Mažiausiai gauna 
Samaros gen.-gubernatorius, 
būtent 18,000 rub. [mat Sa
maros tyruose nėra revoliuci- 
jonierių]. Prie to dar nerei
kia užmiršti, kad Rusijoj ma
doj yra vogti; taigi prie to
kių aplinkybių aukščiau mi
nėtas algos per metus trygu- 
bai pasididina. Caro įplaukas 
apskaito ant 12 milijonų rub
lių per metus.

_
ti vyrai užpuolė aut gatve 
nančio Belgijos valdinio De- 
forto ir atėmė nuo jo pinigus 
ir brauningą, o paskui įliejo 
į butą, areštavo jo žmoną, uoš
vę ir tarnaitę, paėmė pinigus 
ir sidabrinius daiktus ir, su- 
žeidę uošvę į abi kojas, pasi- 
slėpė.

* Ekaterinoslavas. — Gri- 
gorjevskos sodžiuje suiniant 
pabėgėlį iš Sibyro užmušta 
sargybinis, sužeista uriaduin- 
kas, sargybinis ir pašalietis.C? • a

algas, kaip
Stolipinas

26,000 rub., 
s Švarcas

Pasikėsinimas ant genero
lo Mišcenko.

Rugsėjo 22 d. Įvyko Asclia- 
bade (vidurinioje Azijoje) 
kariūmenės manevrai. Staigu 
kareivių dalis iššovė pilnais 
patronais į susirinkusių vir
šininkų būrį. Generolas Miš- 
čenko, kurs to būrio vidury
je stovėjo, liko sužeistas Į ko
ją: sužeistas teipogi veliįvne- 
šis apicierius.

Tuojaus tų kareivių dalies 
buvo apžiuromos šadyklės. 
Pasirodė. jog kai kurių karei 
viii šaudyklės buvo užtaisy
tos pilnais j attonais, o m* tu
ščiais, kaip lai yra reikalau
jama manevrų laike. Tuoj 
pradėtas buvo tardymas.

Taganrogas.—4 ginkluo- dymas prie gen. Nodzu grabo 
ei-; Amerikos admirolo Sperry’o, 

kuris iš gyvų gėlių sudėjo 
ant velionio koji} vainiką.

Kada admirolas Sperry 
žiavo iš Yokahainos, visos 
gatves buvo prisirinkusios 
žmonėmis, šūkaujančiais ant 
amerikiečių garbės. Visas 
miestas buvo gausiai iliumi- 

♦nuotas. Vienoj vietoj nuo 
prieuioniškų ugnių užsidegė 
parodai padaryti vartai, ant 
kurių plevėsavo Japonijos vė
liava.Iš Japouiečių neikus dar 
nesuspėjo sumanyti, kaip gel
bėti „tekančios saulės” velia.- 
vą, kaip staiga vienas iš Ame
rikiečių su katino vikrumu 
užlipęs nuėmė nuo degančių 
vartų vėliavą ir atidavė japo- 
niečiams. Su entuzijamu sti
liai Japonijos, nutvėrę ameri
koną, pradėjo ant rauki} jį 
nešioti.

Rodyt nevalia—o dirbt ga
lima.

Maskvos gubernatorius už
gynęs kinematogaafams (ro
dytojams krutančių paveik
slų) rodyti mirties bausmės 
pa veikslus.

• Tūlos kalėjime vienos 
kameros kaliniai, įsivilioję 
pas save kalėjimo sargą, atė
mė nuo jo raktus ir ginklus, 
surišo, uždarė jį savo kame
roj ir patįs jau buvo besiren
gią bėgti. Bet pamatę, kad 
negalės tai padaryti, sugrįžo 
atgal savo kameron ir užsi
darę su ginklais rankose, pa
sakė viršininkui, kad nepasi
duosią. Tuomet kareivių bū
rys šyvėį juos papliūpa irše- 
šius jų užmušė.

ŽINIOS IS VISI R.

Kruvinas susirėmimas.
Salonikai, 25 Spalio.— Pe

reitam utarninke bulgarų pa- 
rubežyj. netoli lino Džurma- 
ja, tarp turkų ir bulgarų ka- 
riumenių ištiko kruvinas su
sirėmimas. Kaip telegramas 
praneša, an mūšio lauko kri 
to 70 bulgaru ir 10 turkų. 
Tečiaus iš vėlesnių žinių ma
tyt, kad visi nesutikimai už
sibaigs taikos kelhi. Iš K011- 
stantinopoliaus praneša,kad 
tarp Bulgarijos pasiuntinio 
ir Turkijos rando eina tary- 
l>os apie susitaikymą. Dar vė
lesnės žinios praneša, kad 

(Turkija pripažįsta Bulgari 
jai nepriklausomybę, bet rei
kalauja nuo pastarosios 1 mi
lijoną dolerių metinės kontri
bucijos už už* mimą rytines 
Rumunijos Caras Ferdinan
das atšaukė savo pasinntini.| 1 
idant ypatiškai apsvarstyti 
tuos reikalus.

Japonija neteko diihyrio.
Tokio 

pas. mirė
grovas Michitsnra Nolzu 
vardas nuo rusų-jaĮionų ka
res pagarsėjo visam pasauly
je, o Japonijoj apvainikuotas 
nevystančiais laurais garbės 
vainiko.

i

— Pereit »j sąvaitėj 
japouu generolas, 

Jo

va-

Washingtoną įmetė Į eže
rą.

Y
Lugano, Šveicarija,25 Spa

lio.— Nedėlios naktyj nežino
mi žmonės, nuėmę nuo pa
pėdės Jurgio Washingtono 
stovylą, Įmetė Į ežerą. Polici
ja jieško piktadarių išsijuo
sus, bet surast iki šiam laikui 
vis dar kepasiseke.

Iš AMERIKOS.

Nepaprastas S.L A. Seimas.

Nuo musu korespondento.

•Į Voznesenskas. — Nušau
ta komisijonierius, kurs nešė 
1 tukst. rublių. Plėšikas pasi- 
slėpė, pinigų nesuspėjęs pa
grobti.

• Varšuva.— Genel i guber- j 
na torius neleido apvaikščioti 
garsaus lenkų rašytojo Svię- 
tocliovskio 50 meti} darbavi- j 
mos sukaktuvių.

•Į Peterburgas. Pravoslavų 
sinodas nusprendė Kėdainių' 
cerkvinę mokyklą vadinti 
„Stolipino”.

Pagarba japonų karžygiui.
Yokaliama, 26 d. Spalio.— 

Perei toj pėtnyčioj užsibaigė 
paroda iš priežasties apsilan
kymo Japonijoj Suvinytų 
Valstijų laivyno.

Apart daugelio Įvairių iš
kilmių, laike kurių atsibuvo 
su nepaprastu širdingumu 
amerikoniškų svečių prieini 
mai, didžiausi pakėlimą .p po
niučių dvasios iššaukė, paniro-

Wilkes Bare, Pa 
Spalio buvo čia 
tas „Susivienyjimo 
Amerikoj’’ seimas 
kuriais galėjo 
dali va vę vien tik 
seime, suvažiavo 47 
vienas, kaipo naujas 
tas, likos nepriimtu

Seimą atidarė p'rezidentas 
F. J. Bagočius, ir sutvarkęs 
delegatų listą, pratiesė, kam 
seimas buvo šauktas — minė
tinai. jog pats Susivienyjimo 
gyvenimas ir augimas iei- 
kalavo. idant iiau as čarteri 
būtu išimtas arba senasis pa 
taisytas. T liaus j s pranešė, 
jog per pasidarbavimą tūli} 
„tautiečių”, jo pilietiškos tie
sos esą susp-*u< 1 notos, ir jis 
negalėsiąs po aplikacija pasi
rašyti. (Kaip vėliaus dasižino- 
jau, Bagočius turįs 2 pirmas 
ir vienas pilnas popieras, ir 
užtai esąs apskųstas tų ypa
tų, kurios nenorėjo jį Susi vie
ny ji m<> prezidentu matyti. K.) 
Kalboj savo jisai nurodė, jog 
Seimo vedėju ir sekretorium 
turi būt tos ypatos, kurios 
pasirašys ant čarterio aplika
cijos; todėl, esą, reikalinga, 
kad Tareila būt vedėju sei- 
ni'', o Žemantanckas sekreto
rium. Teip ir buvo.

Advokatas Lopeta iš Wil- 
kes Barte perstatė porą rezo
liucijų. kurias Seimas apsvar
stęs priėmė, kaipo rezoliuci
jas prie pagerintojo čarterio 
išėmimo.

Antru svarstymu buvo Ba- 
gočiaus ,,rezignacija”. Nors 
jis aiškiai pasakė, jog nega
lėdamas per mėnesį ar du at
likti užduoties, būdamas be 
piiletiškų tiesų [jo prova

— 21 d. 
liepa į>ras-
Lietuvių 

Delegatu, 
būti 

pereitam 
, iš kuriu 

išrink

J
esanti korte ir išeisianti pra
džioj gruodžio, kada jis sakos 
atgausiąs savo tiesas, nes ne
są pakaktinai darodymų, jog 
jis nusidėjęs], vienok Žeman- 
tauckąs įspraudė į protokolą 
jog B. visai atsisakė. Bago- 
čiaus draugai protestuoja, 
priešai rėkia, trypia, ir gal 
vėl būt buvusios tokios pat 
peštynės, kai}) kad buvo ant 
XXIII Seimo. Vienok B. pats 
apmalšino, sakydamas, jog jį 
aprinko žmonės ir žmonės ap
rinkdami į jo vietą kitą, at
statys jį uuo prezidentūros, o 
ne kokie Seimai arba įsikarš
čiavę politikieriai. Teip ir li
ko. Tareila veiks, kol Bago
čius vėl nepareikalaus nuo jo 
kaipo nuo vice-prez., užiman
čio jo vietą, perdavimo reika
lų į jo rankas.

Karščiausios diskusijos ki
lo priėjus prie piuigiško 
klausimo. Mat, organas „Tė
vynė”, nežiūrint kad kiek
vienas sąnaris moka ant me
tų 50 c., Susivienyjimui ap- 
seiua labai sūriai. Nuo pat 
pirmos dienos jo įsteigimo 
reikalaujama vis naujų ir 
naujų šimtų jo iižlaikimui, 
teip kad ilgainiui, tokioms 
aplinkybėms esant, Susivie
nyjimo kasai gręsia pavojus. 
1 )idžiausias nesusipratimas 
kilo iš t<>, kad „Tėvynės” gas- 
padoriai neduoda atskaitų. 
Pav. p. Alyta užėmęs admi
nistratoriaus v:etą, priėmė 
nuo j). Jok uby 110 apie 300 
doleriu: už kelių dienų parei
kalavo nuo centro iždininko 
dar 400 dol., o visiem juk ži
noma. kad mašinų nė raidžių 
pirkt nereikėjo, prie to dar 
nereikia užmiršti, kad ir už 
pašdinius darbus (.džabsus’l 

i įeina po kelesdešimtis dol. 
i ant menesio; už apgarsinimus 
teipgi nemažinus, o centro iš- 

idininkas išmokėjo iš kasos 
jau apie $'800.00. tai mal
koms, tai randui, tai kraso> 
ž n k lėliams ir t., t.

Pareikalavus nuo adminis
tratoriaus bilų, jis atsakė, 
kad to negausite dabar. Prie 
to ./Tėvynėj’’ atskaitos teip 
neaiškios, kad nieko absoliu
tiškai suprasti iš jų negali
ma: pasakyta tik spaustuvės 
reikalams 100 dol., 150, 200 
ir t. t. Bet kokie tie reikalai, 
iš sąnariu nė vienas nežino.

Daug triukšmo pridarė kalba 
apie „Tėvynės” reikalus. Redakto
rius esąs tikęs tik malkas kapoti; 
korespondencijos ir straipsniai pa
žangesnės įtalpos, esą, siunčiami 
kitiems laikraščiams, „Tėvynė”vi. 
sada kaip tušti, teip tušti; vieno 

I doro straipsnio dar savyje neturė- 
! jo. Su išsiuntinėjimu jos ir nege- 
riatis. Kartais visa kuopa negau
nanti laikraščio, kitiems siunčiama 
po trys. Laikraštis 15 c. ant matu 
nevei tas. Ir teip. Sus., kaip matyt, 
visai nukryps, jei iš Centro Kom. 
ir redakcijos nebus prašalinti visi 
dabartiniai gaspadoriai. Sus. sąna
riai 
ti 
gal
akas yra žmogus, kuris norėtu el- 
gties, kaip pridera, o kiti, kaip iš 
jų kalbu matyt, tai tik stengiasi 
pasirodyt gerais, o vienok yla 
iš maišo lenda lauk,ir galas matyt.

Gaila botų, kad tokia orgrniza- 
cija, kaip Sus. L. A. nueitų... i>er 
didelę globą ir darbštumą savo 
naudai senų viršininkų.

Hm—hm.

I

turėtu ant viso to 
atydą. Visam 
tik kasierius

ntkreip- 
komitete 
Skritul-

Pa urenąs paliuosuotas ir 
vėl suimtas.

New York.— 27 d. Spalio, lat
viu repoliucijonieriue, Jonas Pau- 
renas, ant prisakymo, Suv. Valsti
jų maršalkos Henkelio, likos 10 vi. 
iš ryto paliuosuotas, bet greitai ir 
v61 suimtas ant pareikalavtmo ru- 

; siško konsulio, Slipenbacho, dėl 
peržiūrėjimo bylos išnaujo.

Paurenas jau stojo prieš nauju 
komisijonierį Hitchock’ą, nes pir
masis, kom. Sliields, kuris buvo 
jau nusprendęs išduoti Paureną ca
ro bernams ant pakorimo, prašė, 
idant ji paliuosuotų nuo tardymo 
tolesnio, o pavestą darbą kitam. 
Tečiaus apie galutini Paureno pa- 
liuosaviiuą jau negalima abejoti, 
nes 70,000 žmonių balsas daugiau 
sveria, negu toki carbernio Slipen
bacho, ir tas galutinis jo pasikėsi
nimas ant nekalto žmogaus gyvas
ties iššauks tik didesnę neapykan
tą ir panieką, kaipo iš ateiviu, 
teip ir iš vietiniu žmonių pusės.

Algos numuštos per Taftą.
l’ittsburg. Pa., 28 d. Spalio. — 

Matydamas, kad daug Tafto veid
mainysčių nebuvo visai niekur ap
skelbta ir jo atsinešimai link dar
bininku visai pastariesiems nežino
mi, atstovas ugnagesiu ir geležke- 
liečiu brolijos, H. R. Fuller, pasi- 
sirengė perstatyti keletą ponoTaf
to darbu tikroj dienos šviesoj.

1894 metuose, Balandžio 30 d., 
kada Taftas buvo Ohio apskričio 
teisme sudžia, Cincinati, New Or- 
leans ir Taxas Pocific geležinkeliu 
savininkai visiems darbininkams 
numušė 10 nuošimti algos. Darbi
ninkai padavė į teisiną peticiją,pra
šydami užtarimo. Taftas tuomet 
atsakė: ,,lš rustu valdišku atžvil- 
giu, darbininkams čia nėra vitoe 
jieškot užtarimo kokiu nors reika- 
iu. Teismas yra aprybuotas pildy
me savo pareigu tokiuose atsitiki
muose, kada eina apie užlaikymą 
turto ir niosavybės tose rankose, 
kurioms tas v* kas piiklauso.”

Ir alkos darbininkams buvo nu
muštos.

Taftas priešingas Įvedimui 
8 valandų darbo dienos.

Kalbant apie Tafto politikavimą, 
Fulleris nurodo, kad Taftas yra 
priešingas net ir 8 valandų darbo 
dienai. 1306 m. I5 Sausio, Taftas 
kreipėsi j Panamos kanalo komite
tą prašydamas, idant 8 valandų 
darbo dienos tiesos btltu suspen
duotos.

Ir 8 valandų darbo diena prie 
Panamos kanalo likos panaikinta.

Taftas per visą,laiką rėmė tik di
deliu kapitalistu reikalus, o spau
dė darbininkus, ir, jeigu ji dabar 
išrinktu prezidentu — vargas vi
siems darbininkams.

Pirmutinis sniegas.
St, Louis, M<>., 23 Spalio — Po 

ji etaus, kuris čia be pertraukos li
jo 48 valandas.prisnigo daug snie
go.

Pranešimas.
Pranešam visiems „Ke

leivio“ skaitytojams, ku
riems tik buvo per laišką 
pranešta apie pasibaisima 
prenumeratos ir jie nenž- 
simokėjo, kad šitas nume
ris bus jau paskutinis. Ku
rie nenorite pertraukti lai
kraščio siuntinėjimo, ma
lonėkit greitai atnaujinti 
prenumeratą.

Administracija.

Atitaisinias klaidos.
Ant trečio puslapio, skyriuje Redak

cijos atsakymai”, statant raides įsiskver
bt* klaida. Atsakyme skaitytojui P.J.M. 
iš Orange, Mass. pasakyta. Klctpropri- 
jarija reiškia - prigimtą palenkimą, jau
smą. Bet turi būt: JnxtUcta» reiškia pri
gimtą palenkimą arba jausmą, o rkspro- 
pnįatija reiškia atėmimą teismo keliu 
nepajudinamo turto; šiandien plėšimą 
vadina eksproprijacija.



— Ar negalėtum, teye.uiau 
pasakyti, kodėl jie ir dabar 
to nepadaro? kodėl nepasta- 
to kokio Jankelio ant gminos 
vaito? kodėl nepastato kokio 
Šmuilio ant Durnos atstovo?

— Ve, kodėl nepastato? 
Kaipgi jie statys? juk jie ži
no, kad dabar nieks už juos 
nebalsuotų.

— Na, o kas tuomet pri
verstų už juos balsuoti?... 
Kodėl tyli?.. sakvk, tėve!

— Palauk, Maike, aš dabar 
turiu biskj pagalvoti.

— Na. kaip tu nori,
Maike, aš su tavo nuomone 
visai nesutinku kad socijaliz- 

mas padar ys ką nors gero.
— Ar tu sutin ki, ar ne, tai 

tas nesvarbu: kada prieis lai
kas, jis savo užduotį atliks, 
tėve.

— Ves,aš ir be tavęs žinau, 
kad jis atliks savo užduotį, 
bet ar bus iš to kokia nauda? 
Aš jau galvojau, Maike, ir 
šeip ir teip ir vis man rodos, 
kad gerumo nebus, jeigu žy
dai valdys.

— Argi tai socijaliumo už
duotis, kad žydai valdytų?

— Nagi tu j>ats, Maike, 
man pereitą sykį sakei, kad 
socijalizmui įvykus nebus 
skirtumo tarp tautų: taigi tas 
reiškia, kad žydai viską užval
dys, o lietuviai kaip buvo pri
spausti, teip ir bus.

— Ir tu, tėve, asilas kaip 
buvai, teip ir busi; tavęs nie
kas neb’išmokys. Jau ketvir
ti metai, kaip aš tave moki
nu, o tu dar nesupranti, ką 
reiškia lygybė tautų.

— Kaip aš čia viską galiu 
suprasti? Tu man apie tai dar 
niekad neaiškinai.

— Argi užmiršai, tėve, ką 
pereitą sykį tau pasakojau.

— Taigi, taigi, Maike! Pe
reitą syki tu man sr sakei, 
kad skirtumo tarp tautų ne
bus.

— Na, o ką tas reiškia, tė
ve?

— Ką tas reiškia? — Tas 
reiškia, kad... kad... aš, 
vaike, nežinau, ką tas reiškia.

— Tai kokiu budu tau pri- 
sisisapnavo, kad žydai valdys, 
o kiti bus prispausti?

— Alau n esi sapnuoja, tik 
teip faktai rodo. Žiūrėk, kodėl 
kiekvienas žydpalaikis vis so- 
cijalistas? Aiškiai matyt, kad 
jie nori dabartinę valdžią iš
griauti, o paskui viską į savo 
rankas paimti.

— Klysti, tėve, kad kiek
vienas žydas socijalistas. Pa
imk tuoj Rotšildą: jis yra žy
dų milijonieris-.didžiausi Lou- 
dono bankai vis jam priklau
so: jo bankuose guli ir popie- j 
žiaus <> milijonai padėti; o ar 
tu žinai, koks iš jo socijalis-Į 
tas?

— Ogi toks pats, kaip ir ki
ti.

— Visai ne-. Kuomet kiti 
žydai kovojo Rusijoj su caro 
valdžia, Rotšildas netik nepa
dėjo savo tautiečiams, bet pa
skolino carui kėlės dešimtis 
milijonų ant suorganizavimo 
juodųjų šimtinių ir surengi
mo žydų skerdynių. Žydai j 
daug daugiau nukentėjo 
nuo valdžios, negu lietuviai, 
todėl jie ir didesni priešai jo
sios paliko. Pri et o, žydai dau
giau už kitus apsišvietę ir to- ■ 
dėl pas juos laikositvirta vie-j 
nybė ir daugiausia iš jų soči- ■ 
jalistų.

— Tai pagal tavo kalbą 
išeina, kad žydai paliko soci- 
jalistais ne dėl to, kad kitus 
pavergti, bet dėl to. kad dau
giau apsišvietę ir dinesnį var
gą kenčia?

— Žinoma.
— Na tai vistiek, Maike.jie 

mus paskui prigaus. Duokim 
sau, reikės Lietuvoj preziden
tą rinkti,— jie pastatys kokį 
Šmuilį 
mums už jį balsuoti, 
tada išeis?

„Iš kur jums žinoma, kad 
Paurėnas ne kriminalis

tas?”
Jono Paureno byla pasta

ruoju laiku suskambėjo viso
se Amerikos kertelėse. Jaja 
pradėjo inresuotis ne tik Mas- 
kolijos ateiviai, bet ir patįs 
Amerikonai, — netik „grino- 
riai”, bet ir šios šalies pilie
čiai, įtekmingi žmonės. Kada 
70,000 parašų prieš išdavimą 
Pareuo caro budeliams nu
vežta į Washingtoną. pra- 
bylo ir Amerikos turčių laik
raštija: „Jeigu 70,000 žmonių 
pasiraše'už Paurono paliuosa- 
virną. męs turim jįpaliuosuo- 
ti! Jis yra kovotojas už lais
vę, bet ne kriminalistas, kaip 
Rusijos tyronas jį vadina, to
dėl mųsiĮ laisvoj žemėj jam 
turi būt prieglauda.”

Ant to išsireiškimo, vienas 
iš Bostono Buržujų atsiliepė 
į dienraštį „Boston Ameri- 
can” su šitokiu klausimu:

„Iš kur jums žinoma, kad 
Paurėnas neyra paprastu plė
šiku, kaip jį rusiška valdžia 
kaltina? Iš kur jums žinoma, 
kad jis yra kovotoju už lais
vę?”

Ant to redaktorius duoda 
itokį paiškinimą:

„Mųsų skaitytojas būtų ga
lėjęs klausti, kada Garibaldi 
(italų revoliucijonieris) atvy
ko į šitą šalį, ,lš kur jums ži
noma. kad Garibaldi neyra 
paprastu piktadariu?’

„Visas Rusijos psiryžimas 
su savo diplomatiškomis spė
komis išgauti Paureua atgal, 
yra jau faktu, kuris pats už 
save kalba, kad P a’ u r e n a s 
yra nekaltas!
„Ar vartoja Rusija šitokius 

besistengimus išgavimui nors 
vieno iš tūkstančių paprastų 
piktadariu, kurie apleidžia 
jos sieną? Ne: ji džiaugiasi, 
bile jie tiktai išvažiuoja. Apie 
paprastus piktadarius tokioj 
šalyj, kaip Maskolija, mažai 
kas paiso. Caras su savo bru- 
tališkais bernais ne tiesia sa
vo rankų už 3,000 mylių per 
vandenį, idant sugauti su pa- 
gelba mųsų valdžios, papras-j 

i tą vagilėlį.
„Paureno darbai yra teip 

skaistus, kaip Garibaldi.kaip 
j Kosciuškos — teip skaistus 
ir teisingi, kaip daugelio kitų, 
kurie tik kovojo su tyronais. 

.,Septyynios dešimtys tūkstan
čių vyrų ir moterų pasirašė už 

\ Paureno paliuosavimą, ir dar 
tūkstančiai tebesirašo.

„Argi gali Suvienytų Val
stijų valdžia sakyti, kad tie 
' 70,000 moterų ir vyrų susita
rė paliuosi piktadarį? Dešim
tys tūkstančių tų žmonių yr 

Į pabėgę nuo caro valdžios per
sekiojimo, prieš kurį Paure 
nas kovojo. Argi jie nežino 
jo nuopelnų geriau už komi- 
sijonierį Shilds’ą, kuris norė
tų Paureną išduoti ant kanki
nimo ir pakorimo?

,.Argi Rooseveltas, kuris 
turi galutinai tą dalyką išriš
ti, gali manyti, kad 70,000 
tokių pat žmonių, kaip ir jis, 
būtų pasirašę už paliuosavi- 
mą neteisingo žmogaus?
„Ir ne vien tik ant tų 70,000 

reikia pasitikėti, bet į
tą patį liudyja irofici-i 
jalškas raportas per

ai- Jankelį ir liejis statytas durnoj, kuriame bu- 
Ir kas vo išrėdyti žvėriški žiaurumai ’ 

į caro bernų. Gali būt, kad Roo-.

s:

suveltas 'to visko nėra skai-1 
tęs, bet kiti skaitė sudrebi-j 
nančią istoriją apie b metų 
mergaitę, kurią kazokai plie-< 
kė be susu mylėjimo, kad iš
gauti jos tėvo slaptas vietas.

„Tas kūdikėlis yra duktė 
Paureno, kuri ant Rusijos 
reikalavimo Suvienytų Val
stijų valdžia užrakino 
Yorke kalėjime.

„Ar caro bernai pliekė 8 
metų kūdiki dėlei susekimo 
paprasto prasikaltėlio, kuris 
papyldė vagystę? Ne, Rusija 
to tik nedaro.

,,Ji kankino vaiką, idant 
susekti ne vagi, ne plėšiką, 
bet žmogų, kuris buvo pavo
jingas caro autokratijai (pat- 
valdybai).

„Nejaugi Suvienytos Val
stijos išduotų Paureną atgal 
kazokams, kurie kankino jo 
kūdiki? Mums rodąs, kad ne. 
Ruošė veltas nepasakys, kad 
tie 70,000 žmonių yra mela
giais arba liisteriškais bepro 
čiais.

,. Paurėnas bus paliuosuo- 
tas. Bet kas jam atlygius uz 
tuos mėnesius praleistus ka-* 
Įėjime, kaipo kriminalistą? 
Kas nuims teip biaurią gėdą 
nuo mus žemės, kuri pati sa
ve vadina namais laisvės ir 
prieglados prispaustųjų?

,.Męs patariam Roosevel- 
tui atmesti sekretoriaus Roo- 
to užmanymus, atmesti nuta- 
rimą komisijouieriaus SShild- 
s'o, o Paureną tuojaus palino- 
suoti.

,.Paurėnas turi būt paliuo- 
suotas. Kamgi laikyti dar il
giau jį kalėjime?”

New

FELJETONELIS.
A brodiag na katoržnyja 

raboty...”
Rusijoj be pasporto negy

venk ir po psiaudonimu nesi- 
slapstyk — tai vienas iš tūk
stančių valdžios prisakymų.

Pasitaikė man sykį būti pas 
tardytoją.

Atvedė uriadninkas tėvą ir 
sūnų. Prasidėjo tardymas.

— Ir tikrai tu neprižįsti, 
kad tai ne tavo sūnūs?

— Kur čia nepripažisi.... 
Valkata tas! Tėviškės nežino.

— Na, o tu sakai, kad jis 
tavo tėvas. Gerai tai žinai?

— Kur aš tau nežinosiu. 
Tiktai ketvirti metai, kaip 
pabėgau nuo jo. Išlaikyt ne
galėjau. .. Nors ir tėvas, bet 
ėdė kaip šunį.

— Bet nieko nepadarysi, 
jeigu jis tavę nepripažįsta. A 
brodiag na katoržnyja ralio 
ty - -•

Teip užsibaigė tardymas.
Atvedė kitą, gana seną žmo

geli-
— Sakyk, iš kur tu?
— Žinoti negaliu. Tėvai pa

simirė prie mano kūdikystės, 
—aš jų neatmenu, žmonės pa
sakoja, kad buvę. Nuo to lai
ko pradėjau aš tarnauti pas 

j svetimus; vežiojo mane iš pa
rapijos į parapiją, vaikus pri- 

j statydavo auklėti, paskui už 
piemenį tarnavau, paskui už 
pusbernį ir teip toliau. So
džiuose pasporto nereikėjo ir 
aš visai užmiršau, iš kur pa
einu. Metų daug....

— Tu privalai žinoti iš kur 
paeini, a brodiag na katorž- i 
nvja raboty...........

Apsiverkė senelis. Varg
šas. .. Sunku jam atminti 
kūdikyste!

Atvedė tretį Šitas da jau
nas vyras, inteligentiškos iš
vaizdos, matyt, rašėjas kokis.

— Jus turit pasakyti tikrą 
savo pavardę ir iš kur kilę!

— Tikra mano pavardė yra 
ta, kuri man patinka nešioti. 
Pavardė žmogaus nemaino, ji 
nėra prigimtis. Juk ir ta pa
vardė, kurią mano tėvas ne
šiojo, teipgi buvo jo paties 
arba jo pratėvių išmislyta.

— Labai malonu tai girdė
ti. Jeigu pavardė nieko ne-i
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Imainu, tad tikiuos, jus pasa
kysite, kaip tikrai jus vadin
ti, t. y. pagal tėvo pavardę.

— Aš su tėvu persiskyriau, 
nes jis pasiliko anapus pro
greso. Teisingiau sakaut, aš 
jo netekau. Kiti mano gimi
nės teipgi niekina pasiskirtą 
mano kelią. Tokiu budu aš li
kau vienas. Aš giliai persiti
krinęs, kad visa pasaulė ma
no tėvynė, visi žmonės lygus 
mano giminės, o pavardę ga
lime apsirinkti. kokią kas no
rime. Aš negeidžiu.kad mane 
pririštumete prie paskirtos 
vietos ir kokių-ten ypatų, 
tuom tik savo idėją suterš- 
čiau.

Tardytojas nutolo... tik 
parašė nuosprendį... . .a 
brodiagu na katoržnyja rabo
ty. ..”

Teip yra Rusijoj, biurokra
tizmo lizde. Bet kada apsigy
vename kiek laisvesnėse šaly
se, pa v., Amerikoj, tad pas- 
putų ir paliudijimų neberei- 
kalauja ir pavardę nešioti ga
li, kokią nori.

l’žtat čia Lietuviu Socija
listų Sąjunga daro savo są
nariams biurokratiškas ope
racijas.

Padėsime, pribuvo iš Rusi 
jos pusėtinai darbštus socija
listas ir ėmė varyti agitaciją 
Sąjungos naudai. Jeigu jis 
uieko neveiktų, tad būtų iš
tikimas, o dabar naujas kuo
pas tveria, karštus straipsnius 
rašo, revoliucijai aukas ren
ka, žodžiu, pats pusbadžiu 
dvėsdamas darbuojasi. Ir pas 
sąjungiečius kįlsta klausimas: 
ar tik ue šnipas?

Kur tau ne. Juk tiktai šni
pai nori socializmą išplatinti, 
o mųsų Sąjungiečiai ramus! 
Atvažiavo tokis A. Žagaras ir 
—apgink viešpatie—be pas- 
l>orto, rodo kokius ten doku
mentus nuo partijos... Jeigu 
tai būtų nuo vidaus dalykų 
miuisterio, tad kitas dalykas. 
A. Antonovas vėl „neaiški 
praeitis”: ir ne tautietis ir ne 
katalikas. O kaip tik leidžia
si kur agituoti, tuoj naujos 
k u opos, caro ir Tafto nu
li upeikimai. ir straipsnius to
kius karštus rašo. Ar tik ne- 
pasiųsti juos į žandarų valdy
bą ir užklausti, iš kur jie pa
eina. Brooklvniečio šitas klau- 
simas pajudintas, tiktai kito 
kioj formoj, bet pasekmės bū
tų vistiek tos pačios. Kur tau, 
be ištirimo negalima. Nežiū
rėkime, ką jis daro, bet ištir- 
Kime. kaip jis užgimė. Ar tu-j 
ri atestatą, ar turi pasportą 
nuo valdžios. Juk ir karštas 

Į mųsų tautietis—o gal ir pa 
trijotas!— f>onas Janonis nu
sistebėjo ir liepė agitatoriams 
net valgyt neduoti. Argi jie 
negali gyventi šventa dvasia.

J. Baltrušaitis teipgi neišti
kimas. Jeigu jis nebūtų šni
pas, tai nestotų teip karštai 
už socijalizmo principus. Ga
tavas numirti. Ir drįsta kriti
kuoti anarchistus, eserus, ka
talikus ir kitus. Tai provoka
toriaus darbas. Dėlko męs to 
nedarome? Męs nežiūrim, prie 
kokios tu partijos priklausai,! 
tik būk mųsų Sąjungoj — ir 
atliktas kriukis. P. Dubickas, 
matyt yra Baltrušaičio sėb
ras.

F. Bagočius iš praeities ži
nomas, bet ne'štikimas atei
čiai. Jis gali išeiti į kunigus, 
nes išmislijo Amerikoj moky
tis. Kas tai matė!... Jis dirba 
visomis pajiegomis dėl Sąjun
gos ir pasekmingai, bet tik
slas nesuprantamas. Juk teip 
atsiduoti socijalizmo platini
mui geras socijalistas negali.

Yra ir daugiau socijalistiš- 
ku veikėjų, kurių analizavi
mu užsiima daugelis mųsų są
jungiečių, ir, tikiuos, pasek
mės iš to bus neblogos, ypač, 
kada mųsų veikėjai sugrįž į 
Rusiją. Čia, gal, jiems žanda
rų rotmistras pracituos 
Amerikoj nuveiktus darbus j

I

į Ameriką... Nenori pripil
dyti legitmacijos — šalin iš 
Sąjungos įstaigų... ,,A bro- 
diag na katoržnyja raboty...” 

Dono kazokas.

Korespondencijos

ad-
Pa- 

par-

ir pasakys: „ .. .a brodiag na rokratizinas, atvažiuoja jis ir 
katarznyja raboty..

Draugai sąjungiečiai, jus 
bijote šnipų, užtat tyrinėjate 
labiau darbščių veikėjų „ne
aiškią praitį”, teip kad tas 
lig žandarų valdybos nuskam
bėtų, o tada jųsų veikėjai 
jums padėka vos. ir kaip ne
liks kam veikti, tada jus ap
saugoti nuo šnipų, Galėsite 
saldžiai miegoti!

O veikėjai vis savo kalba: 
.,tik šnipams reikalinga ziuo- 
ti mųsų praeitis. Jie ir tirinė- 
ja.” „Kas eina prieš eoci ja liz
ino principus, tas yra ne mų
sų draugas”. Męs šnipų nebi
jom, nes ne jiems nuslopinti 
mųsų darbą”. „Jeigu bijei 
zuikio, tai ir iš namų neeik”. 

Gali atsirasti Sąjungoj vie- 
nas-kitas provokatorius arba 
profesijonališkas šmeižikas, 
kurie „mokina vadovus” ir 
pusėtinai apdrabsto jus pur
vais. Juk dabar liko duoti 
pipirų vadovams... Ir ar yra 
visoj Sąjungoj nors vienas są
narys, kurs nesistengtų vado
vauti vadovais? Bet keista tas, 
kad visa Sąjunga pripažino 
pasportinę sistemą, kuri Ame
rikoj liko per kruviną kovą 
panaikinta.

— Ar nori būt išrinktas į 
kokią-nors Sąjungos įstaigą? 
Jeigu teip, tai duok šian pas- 
portą!

— Neturiu, nes iš Rusijos 
turėjau irinešinti,o čia mados 
nėra išdavinėti pasportus... 
Gauti negaliu.

— Be rekomendacijos ne
galima. Gal nuo partijos turi 
paliudijimą?

— Su savim neatsivežiau. 
Jeigu gausiu iš ten adresą tų 
draugų,su kuriais vienoj kuo
poj buvome, tai gerai, — jie 
atsius.

— O iš centro?
— Ten nelaiko centre 

resų. Juk jie kartais gali 
kliūti valdžiai, tada visa
tija nukentėtų. Visus suareš
tuotų.

— Laukti męs negalime. 
Gali nesurasti tų draugų, ku
rie paliudytų, tada vėl nesma
gumas.

Ir teip, jis negali būt ren
kamas.

Kadangi beveik visi neturi 
Sąjungos reikalaujamų pas- 
portų ir paliudijimų, tai liko 
pripažinta padaryti teip,kaip 
daro Rusijoj tardytojas. Skir
tumas tame, kad tokis būdas 
Rusijoj vadinasi „tardymu”, 
sąjungiečiai pavadino jį „le
gitimacija”.

Turi parašyti, kur gimei, 
kur užaugai, kur mokinais, 
prie kokios partijos priklau
sei, kokias nuomones turi 
apie Sąjungą ’r t. t. ir t. t. Ir 
tai žiniai vien tik Pildomojo 
Komiteto.

Maxim Gorki, Skitalec ir 
kiti savo vertės vyrai dėl vie
nos legitimacijos turėtų atsi
sakyti nuo Sąjungos, o Rusi
jos socijaldemokrata i pasiųs
tų mus pas poną Stolypiną 
panašias legitimacijas rašinė
ti.

Ir čia labai tinka mųsų są- 
jungiečiams Magdelenos*) žo
džiai: „... Jus klausiate jo, iš 
kur atėjęs?.. Kas jums gal
voj, iš kur jis atėjo?., juk 
jus žinote, kurlink jis eina!.. 
Deja!. Mano bėdini vaikai, 
jis atėjo iš tos pačios šalies,iš 
kur ir jus... iš ten, iš kur 
ateina visi vargstantieji, visi 
kenčiantieji badą! O eina vie
nintelėn tėvynėn visų, kurie 
turi viltį... į laisvą laimę... 
Eikite į ją, į tą tėvynę! Jo
nas žino kelius, kurie ten ve
da. Eikite. .. eikite su juo... 
ne su tais, kurių rankos pa
raudę nuo vargšų kraujo!”

Bet kam čia mųsų sąjugie- j 
čiai žiūrės, kur kas eina. Lai 
jis eina, kur nori, tik pažiu- < 
rėkime, iš kur atėjo. ]

Oi, tas, biurokratizmas,biu- 1
•) O. Mirbo. Blogieji vadovai.

Apie velnią.
J rašė A A uUmo v.

I

Pabaigęs nelengvius caro 
Mikės kursus apie viešpatys
tės valdymą ir už tai persta
tytas kandidatu i preziden
tus nuo repubbkouų partijos, 
karės miuisteris, Filipinų gu
bernatorius ir daugelio dirb
tuvių savininkas, pa vedantis 
viešpačiui dievui rūpintis 
apie bedarbius ir da kitokius 
tytulus nešiojantis, p. \V. 
Taft, sugrįžo į tėvynę pasil
sėt ir paagituot pats už save, 
nes T. Roozeveltas greitai ke- 
tiuo apleisti Ameriką ir išva
žiuoti į Afriką, kad susipa
žinti sū liūtais, tigrinis ir slo- 
niais, ir pasimokyti civilizaci- i 
jos pas beždžiones, tuos geis
tinus į iliečius.

Kūnas p. Tafto pusėtinai 
sumenkėjo: vos 7 pudus svė
rė. Veidas liko labai tinkan
tis piešiniams ant cigarų dė
žučių, — tur būt, dėlto ame
rikonai pasiskubino išleisti 
naujus cigarus po vardu: 
„Jude Taft’’.

Po mažo sporto, laike k u 
rio revol’ucijoniškas arklys 
bandė nusikratyti nuo kon- 
servati visko republikono.
pastarasis pusėtinai nuvargo. 
Sugrįžęs namo, atsigulė prie
šakiniame kambaryje ant 
minkštos, kyniečių padarytos 
sofos, ir kad butų kiek vė
siau, paliko atdaras duris. 
Vienok prakaitas, maišytas 
su taukais, bepaliovos siur- 
bėse iš kūno. Ypač karštis 
pasididino, kada atsiminė, 
jog jis ne vienas yra kandi
datu į prezidentus.

Nusišluostė jis prakaitą, iš
sitiesė ir apsivertė ant kito 
šono.

Tame laike kas-žin kas pa
pūtė nuo durių.

Atkreipė į ten p. Taft savo 
akis. Ir kas gi? — Tarpdu 
ryje stovėjo gana simpatiškas 
velnias. Skirtumas šito sutvė
rimo nuo jam panašių buvo 
tame, kad jis turėjo usus ir 
buvo specijališkai paties die
vo padarytas XX amžiui.

Išpradžios busiantis prezi
dentas nusigando ir norėjo 
kalbėti poterius, bet... jau 
buvo primiršęs. Atidžiau įsi
žiūrėjęs į velnią, jis persitikri
no, kad tai visai inteligentiš
ka ypata ir su ja galima pa
sikalbėti.

—Nors velnias, bet žmoniš
kas,— tarė sau Taft ir pra
dėjo diskusuoti.

— Ko tu čia atėjai? — už
klausė jis velnio.

— Dievas žino, — atsakė 
tas, ir patraukė pečiais.

— Tu esi velnias— ir ži
nai nemažiau už dievą!— už
sipuolė republikonas ant vel
nio. — Juk kaip tik žmonės 1 
ko nesupranta, tuoj jie sako: 1 
„velnias žino”. <

— Tame ir dalykas,— atsa- I 
kė velnias, sukinėdamas usus 
ir šipsodamos. — O tu pasa
kei, kad ik dievas žino, ką 
reikia su bedarl)ėm daryt. Vi
sai užmiršai, kad ir velnias 
žino.

Taftas užrukę cigarą ir da 
sykį ajjsišluostė veidą. Pas
kui sukosėjo jis ir graudulin
gai užklausė:

— Na, ką gi daryt dėl be 
darbių prašalinimo, jeigu ir 
teip perdaug ta vorų padirbta?

Velnias nusijuokė.
— Sakai:—tavorų perdaug, 

—nusistebėjo jis,— o milijo
nai netnr ko valgyti, kuom 
apsirėdyti, kur gyventi. Teip 
yra dėlto, kad tavoms daran
čioji visuomenė ne sau juos 
pasilieka, bet atiduoda ke- lai į tokius 
lioms y pa toms.

(Toliaus bus.)

New Philadelphia, Pa.
„Žvaigždės 40 nu m. patė- 

myjau neteisingą koresonden- 
ciją kas link prakalbų Susiv. 
Liet. Am, kurios turėjo būti 
18 Rugsėjo š m., kuri iš tie
sų tik ir gali tilpti vienoje 
,, Žvaigždėje”; joks kitas lie
tuvių laikraštis gal neišdrįs
tų tokius melus ir nešvaru
mus platinti po žmones. Biau- 
riai neteisingai „Žvaigždė” 
nusidžiaugia iš žodžių savo ko- 
respondeuto, k d socijalistus 
išvaikė iš svetainės.

Nekalbėsiu plačiai, pažįsta
ma mums kuuigų politika su 
jųjų juodašimtišku organu 
„Žvaigžde”. Tiek turiu pri
minti, kad minėtos prakalbos 
buvo rengiamos 18 kuopos 
Susiv. Liet. Am., kuris netur 

1 nieko bendro su jokia politi
ka. Toji lietuvių organizacija 
yra sušelpimo organizacija. 
Ką kalbėtojai būtų kalbėję, 
to nikas nežino, bet iš apskel
bimų matyti kad būtų buvę 
kalbama apie Susiv. Liet. Am. 
reikalus .

Jeigu „Žvaigždės” kores- 
Į>ondentas aprašo, kad publi
ka išgązdino kalbėtojus savo 
katalikiškoms dainoms, tad 
sudėję savo rankas prie žmo
giškos sąžinės ištariam: „Vie
špatie atleisk jiems, nes jie 
nežino, ką jie daro”. Tegul 
kiekvienas iš tų žmonių, ku
rie ten buvo susirinkę, patik
rina savo sąžinei, kad ten bu
vo kas nors daugiau toj pub
likoj girdima, kaip tik „ru
pūžės”, „gyvatės” ir tam pa
našus riksmai ir kas-žin koks 
pasiutęs alasas, tad aš prisi- 
imu ant savęs visokią bausmę 
lygiai nuo Dievo, kaip ir nuo 
žmonių.

Baigdamas turiu tiek pri
minti, kad toks žvėriškumas 
įsigyvendino tarpe tų tamsių 
žmonelių pasidėkavojantkun. 
Kaminckui ir kompanijai.Jei
gu kun. Kaminckas po kiek
vienų kokių nors prakalbų 
arba susirinkimėlių, kaipo 
Dievo tarnas, rankas iškėlęs 
į viršų, plūdo ir prakeikė be 
jokios žmogiškos doros tuos 
žmones, kurie tokius susirin
kimus lankė ir ragino net 
mušti, tad nėra ko stebėtis, 
kad neįsilavinusį žmogų pa
vertė į grynai pasiutusį gyvu
lį, kuris savo nesupratime pa
sirengęs savo artimą nužudyt 
ant vietos, vardan įkalbėto
sios per Die o tarną [kuni
gą] Dievo garbės. Bet toks 
tamsumas neilgai sviete gy
vuos ir mųsų pusės, iš pusės 
tų kunigų prakeiktųjų, męs 
prašome mųsų Dievo, kad 
toks kerštas tuos šiandien 
gerbiamuosius avelių ganyto
jus toks minių žiaurumas nie
kados nesutiktų;nors tas juos 
laukia, bet męs stengsimės, 
kaipo jųjų prakeikti, tokį 
žiaurmą manančioj žmonijoj 
panaikinti. Ir nors ,,Žvaig
ždės’ ’ korespondentas dang
sto save katalikyste, tai tė- 
čiaus, remianties ant žmogaus 
doros, reikia biaurėtis tokių 
biaurių (nors ir kataliko var
du) ir šmežiančių artymą me
lagysčių.

Pagirti tuos žmones, kurie 
savožvėrišku išauklėjimu lau
žė laisvos šalies konstituciją, 
kur galima kiekvienam žmo
gui laisvai kalbėti, negalima. 
Nors męs, tie aptariamieji su- 
lyg „Žvaigždės”, socijalistai, 
nejieškome ir neisime bytinė- 
tis su tokiais aklais netikrų 
kunigų pasekėjais, vienog 
prieš tokius kriminališkus 
prasikaltimus priversti esame 
viešai kalbėti. Da bjauresnis 
yra’dalykas kišti į tokius biau- 
rius darbus ir civilizuotą an
glų tautą, nes paprastai ang- 

žvėriškus užpul
dinėjimus neįsileidžia. Gali
ma gal būtų išsitarti tą apie
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A DIEVO ŽMOGUS
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kiant juos deželėu, vėliau matėsi jam, kaip 
po tokio subraškėjimo pasirodė balta liep
snelė, kaip toji liepsnelė išlėto raudonėjo, 
paskui mažinosi ir vėl išnyko, o aut tam
saus sienos šono, vieton liepsnelės, pasiro
dė siauras, aprūkusiai raudonos šviesos rė
žis, tai vėl tasai rėžis prasitęsė ilgiu per vi
są sieną ir išmesdamas aprūkusiom tainsion 
gryčion pluokštus šviesių spindulių, vėl iš
nyko. ..

Simui Čia pasirodė k«s-žiu kas nepa
prasto, pastebėtino; jis baisiai sujudo. Jam, 
dabar tame pat akies mirksnyje, kada tas 
viskas apie jį dėjosi, kad kyląs gryčios ker
tėje Krystaus paveikslas nusileido į jo lovą, 
prispaudė Simą prie regimos kairiamjame 
jo šone opos ir jį ramino. Bet vos šiuštelė- 
jus minčiai apie užveizdą Pavyduolį, jo 
darbus ir žiaurų pasielgimą au darbinin
kais, tasai ant raudauo dugno nupieštas, 
bet nuo aprūkime vos-vos pažįitamas Kris
taus paveikslas, sudrebėjo ir išblyško,o kar
tu su tuom tame pat akies mirksnyje lyg 
iš žemės dygo švari, bet didei pasiputusi 
žmonija, šarvuotą kariumenė, daugybė įvai
riausios rūšies valdininku, fabrikus iusj»ek- 
torius ir drūčiai prisispaudęs prie vieno 
riebaus pono ir tik vos vos patėmytinas už- 
veizdas Pavyduolis ir tiesiosios rankos smi
lium pirštu stačiai rodė į išblyškusįjį Kry
staus paveikslą. Vos tiktai jam parodžius, 
tasai paveikslas neužmatomai išnyko,ir be
matant aplinkui Simo lovą apsireiškė plati 
rinka (bazaras), pilua lyg koksai milžiniš
kas skruzdėlynas, išdžiuvusios,nuskurusios 
ir aprūkusios žmonijos. Toje-minioje Simas 
mate ir kai-kuriuos savo fabrikos draugus.

Simas pašoko, bet jo spėkos teip buvo 
sumenkusios, kad jis tuojau susmuko at- 
gol lovon..........

Jau iš seniai Simas buvo prisižiūrėjęs 
į tą šventojo paveikslą ir gana taukiai lai
ke nemigos jis. nualsindavo Simo mintis. 
Ypatingai lizdavo Simui galvon klausimas: 
už ką gi ir kas tą Dievo žmogų nukryžiavo- 
jo? Nekartą priseidavo jam sunkiai apie 
tai galvoti, nekartą jis perkratinėjo šven
tąjį raštą (Bibliją) ir visados prieidavo prie 
to paties; kad Krystų, kurį šiandien garbi
na visokių tikėjimų ir tautų bažnyčios, vi
sokia svietiškoji ir dvasiškoji valdžia, tai 
tuomet, kada Krystus gyveno su žmonėmis 
ant žemės, jis daugiausiai buvo atsidavęs 
pakėlimui žmonių bažnyčios, kada Krystus 
lankė kiekvieno vargšo ir griešninko aplū
žusią gryčią ir skelbė doros prisakymus 
Dievo žmonijai, tuomet patįs žmonių kuni
gai, pasiremdami ant savo galės, pasmerkė 
mirtim ir nukryžiavojo tikrą Dievo žmogų, 
tikrą Dievo sūnų. Ir tokiose valandose,ka
da Simo protas galutinai buvo nuvargęs 
nuo graužiančių jo mintį klausimų, kada 
jis priėjęs prie dabartinio draugijos surė
dymo, kuriame dabartiniai visokio skyriaus 
didikai, skurdžių persistato sau, kaipo di
džiausi niekšą, o ne kaip sau lygų artymą, 
—tada kiekvieną kartą pažvelgus jam i tą
jį Krystaus paveikslą, iššaukdavo jame ar
ba apgailėtiną arba kankinantį išsireiški
mą.

Apgailėtiną iššaukdavo tuomet, kada 
jis apgailėjo savo netikėjimą, kad valdžios 
kankino ir nukryžiavo Krystų už tad, kad 
tasai, atidavęs visą save, žadėjo privesti tą 
pačią draugiją prie gerovės ir ištiesų tuo
se laikuose rėmėsi tikėjimu, kuris turėjo 
žmonijai vadovauti sąžiningai ju užduočiai- 
Kankinantį gi išsireiškimą iššaukdavo ta
da, kada savo išsausėjusiussmagenis užkai
tindavo piktumu, o tas piktumas skaudžiai 
supurtydavo jį prieš kiekvieną skriaudą, 
pasipynusią toj valandoj jo mintyse ir lyg 
grynas oras palengvindavo ant valandėlės 
jo kvėpavimą ir didžiausiu greitumu skrai
dydavo mažai pas jį esantįjį kraują po vi
sas jo gyslas.

Simas tada verkdavo, verkdavo gailiai, 
lyg skaudžiai nubaustas kūdikis ir priėjęs 
prie galutinio suirimo atsigręžęs į tą aprū
kusį paveikslą tardavo: „Krystau, tu bu
vai žmogus pilnas tvirtybės, tave šiandien 
garbina ir vadina šventu tie, kurie tuo 
kart kryžiavojo-kankino; tu galėjei neprie
teliams atleisti, aš negaliu! Negaliu!.. To
dėl prieš kiekvieną skriaudą, prieš kiek
vieną nedorą, biaurų darbą, prieš kiekvie
ną iškreiptai skelbiamą šventenybę pasike
tinęs esu kovoti, kovoti iki pat grabo...

Tokiose nerimus valandose, nakties 
tamsumoj šventojo j>a veikslas rodos išlėto 
prisiartindavo prie Simo, Stodavos vis jam 
aiškesniu, iškeldavo ištemptas savo rankas 
ant Simo, idant jį palaiminti ir patvirtinti 
jojo persitikrinimuose.

Ir dabar, kada sargas Mykolas apžiu
rėjo gryčia, Simą buvo apėmęs toks pat ne-

se
ne
lis

: ramumas ir jis baisiai šnibždėjo: „Negaliu, 
negaliu!” ir lyg persigandęs ir baimyngai 
nusikreipė nuo Krystaus paveikslo.

Jau ilgus metus tą gryčią priveizdėjo 
Mykolas. Jį visi labai gerai pažinojo. Paži
nojo jį iš seniai apsigyvenęs darbininkas, 
įsitėmyjo jį ir tiktai vos kelios dienos pri
buvęs naujokas. Įsitėmydavo jį teip grei
tai todėl, kadangi veidas Mykolo buvo la
bai žymus, jis pasitėmydavo iš karto ir il
gai, ilgai neišeidavo iš minties kiekvienam 
čion buvusiam.

Daugelis sulaužytų ir bespėkių darbi
ninkų tarnavo prie to fabriko už įvairius 
sargus. Tarpe jųjų nenaujiena buvo sutik
ti šlubą, sukrivusį, be rankos arba be ko
jos. Tokius darbo invalydus ponai fabri
kantai samdydavo dėl daugelio įvairių prie
žasčių: idant pasirodyt gerais ir turėt pa 
guodone pas sveikus ir stiprius darbinin
kus; kad sumažinti savo išlaidas ir turėt pa
klusnesnių. O tokie bėdžiai-sulužėliai, ne
matydami nieko tokio, kad galėtų sulaukt 
ką nors geresnio, garbindavo savo darbda
vius ir visa gale rūpinosi įtikti.

. Mykolas teipgi buvo vienas iš tokių 
pat suleistųjų. Jau pulkas metų praė jo, 
kada vieną karta iš katilo, kuriame taisyda
vo visokius dažus, iššoko verdantis burbu
las ir tas baisiai karštas ir skaudžiai degi
nantis skystimas užtiško Mykolui tiesiog 
ant veido ir baisiai apdegino. Nuo visos 
tiesiosios pusės galvos išdegė plaukai ir 
nuo to tiesioji akis ajuiugo kieta bereikalin
ga mėsa. Visa tiesioji pusė veido ir didesnė 
dalis smakro buvo negražiai raukšlėta ir pa
sruvusi kraujais dėmė traukėsi net iki au
siai, teip, kad visas Mikolo veidas buvo 
baisiausiai sukraipytas, o didžiausiųjų per
šulių vieta, ant kurios tiesiog buvo užtiš- 
kęs lašas to baisaus skystimo, kiekvienam 
nesumaningam žmogui priduodavo progą 
pasijuokti. Tie patys darbininkai, su ku
riais kasdiena Mykolas turėdavo susitikti,* 
tankiai šaipydavus iš jo, uor jųjų juoke 
niekados nematomas buvo pasityčiojimas...

. Pikčiausiai pasijuokė iš Mykolo tiktai 
Įjojo žmona. Ištikus Mikolą tai nela:mei, ji 
pametė savo vyrą ir suėjogyventi :u jau
nu, gražiu jaunikaičiu.

Visas tas praeities atsitikimas j iu 
niai išėjo iš minties Mykolui, bet k ad 
nustoti to paskutinio kąsnio duonos,
niekad neišdrįsdavo pasakyti ką uoi 3 blogo 
priešais fabrikos savininkus arba vyriausy
bę ir visados saugiai pildė savo darbą. Ir 
teip diena po dienai, metas po meto, nesi
rūpindamas, ne kas per metas, nė kas per 
diena, Mykolas gyveno ir dirbo. Iš ryto bū
davo peršluoja gryčią, apžiūri lempeles ar 

■ visos sveikos, ar yra jose žybalo, nušluoja 
takus, prineša virtuvėn malkų: išėjus dar
bininkams į darbą atidarinėja langus, pa
taiso lovas, paskui nueina patarnauja fab
rikos užveizdai, prisiklauso darbininkų 
kalboms ir teip būdavo diena prabėgo ne
matomai. Parėjus darbininkams iš darbo ir 

i susitelkus gryčion, Mykolas nukiutydavo į 
savo kambarėlį, kuris buvo pašaliai prieme- 
nios. išsigerdavo tenai kiek tiktai sveikata 
neša kokio nors skystimo ir išsitiesęs ant 
sava lovelkos ilgai-ilgai kažinkąsau vienas 
barškėdavo. Pasikalbėjęs su savim lig so
čiai, jis užmigdavo, idant ryto metą vėl 
pirmuoju atsikelti ir vėlei pradėti savo pa- 
paprastą dirbamos dienos triūsą. .

IV
Dabar tokioj skaudžioj valandoj, kada ne
galingam Simui, gulinčiam be spėkų ant 
lovos, atėję fabrikos užveizdas Pavyduolis 
lyg kokiam niekšui paliepė išeiti iš gryčios, 
jis baisiausiai susikrimtęs gulėjo ant lovel
kos ir nežinojo ką daryti ir kur dėtis. Jo 
mintys lakstė lyg didžiausios audros nešio
jama dulkė. Dabar jis nerado niekur nė 
Įdraugo, nė prieteliaus, nė geradėjo, nes jis 
buvo bespėkis. ligos parbaigtas ir turėjo 
prie savęs vos keletą sunkiai uždirbtų rub
lių.

Mykolas užbaigęs savo darbą, atėjo 
pas Simo lovą ir paršlyjo ant užpakaliniojo 
jos galo. .. Simas staigiai kilstelėjo galva 
ir skubiai pratiesė jam tiesiąją ranką.

— Ką tėvuli, tu dar vis kruti?!..........
— Kiek galėdamas, išlėto, stenėda

mas krutu sau, vaikeli, ir gana!. ..
— Matomai da vis tau nepritrūksta 

spėkų, bet su manim, tėvuli, jau bloga;pra- 
dedu pasiduoti negalei, silpstu žymiai...

Mykolas palingavo galva ir sunkiai at
sidusęs vėl prabilo.

— Oi vaikeli peranksti skundies!... 
Pasilsėsi valandėlę, o tada su naujoms spė v 
koma, lyg blezdingė, skraidysi ore. Šian
dien ir fabrike vaike kas kita. Viską, kas 
Įtik sunkesnio, atlieka mašinos, o darbinin
kams tiktai reikia stovėt, prižiūrėt ir ret
karčiais prikišt savo rankas, ir viskas gerai 
eina...

— Ne tėvuli, bet su manim jau užbaig- 
(Toliaus bus.)

i
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KORESPON DENCUOS.

Tąsa nuo 2-ro puslapio.

airius, bet ir tai da būtų per- 
skaudu, l>et apie pačius tik
ruosius anglus teip ką išsi- 
reikšt reikia gėdėtis, laikraš
ti jos etika (uors paimkime ir 
tą pačią svetimtaučių katali
kiškąją laikraštiją —to nesu
tinkame) kiek aš suprantu, 
tokių besąžiningų melų nors 
įr prieš savo priešą skelbti vi
suomenėje nepavelyja ir to
kį j u b i 1 e j ų galima pripa
žinti tik lietuviškai-katalikiš- 
kai ,,Žvaiždei’’. o patį veiklu
mą tokios prakilnios- katali
kiškos žmonijos, kuria gėrisi 
,,Žvaigždės’’ korespondentas, 
kun. Kaminckui su jo išlavin
ta juodašimtiška armija!

S ikenosparn is.

IŠ LIETUVOS.

-----------------------------------------
Redakcijos atsakymai.
Ig. Kudlauckui. iš 

St. Louis, M o. Tamiatų pra
nešimą gavome pervėlai ir to
dėl netilpo.

A. B. Strimaičiui 
Kad A. J. Antonovo apgarsi
nimas buvo apgavingas, apie 
tai buvo jau savo laiku „Ke
leivyje” pranešta, todėl tą 
patį atkartoti neužsimoka.

Kurtinaičiui išNew 
Yorko. Neprausta burnė ga-Į 
Įėjo bliužnyti, bet į laikraštį 
talpinti to negalima.

J. M a ž e i k a i iš New 
Britain, Conn. Tai yra keb
lus dalykas; apskelbti viešai 
per laikraštį to negalima, nes 
tas žmogus knygas tamistai 
gali sugrąžinti, o mus tuo
met apskųsti už apšmeižimą.

I

PAJIBSKOJIMAI

Pajieškau savo pusbrolių 
Juozupo ir Vadavo Pigogų: 
paeina Vilniaus gub., Trakų 
pav , Niedzingių par., iš kai
mo Varta va lakiu. Kas apie 
juos žino ar jie patįs meldžiu 
atsisaukt ant šito adreso:

Karol Pigoga,
Bradley Fertilizer Co., 

Nortli Weimonth, Mass.
Pajieškau savo brolio Jono 

Kiero; paeina is Vilniaus gb., 
Traku pav.. Valkininką par. 
Kas apie jį žino, tegul prane
ša aut šitokio adreso.

Laurinas Kieras, 
Bands Court No. 19, 
Lowell, Mass.

Pajieškau savo draugų, An
tano ir Vadavo Dumeiku;

i

Smagi žine.
Kankintas ligonis ilgą lai

ką plaučių kataru ir skreplia- 
vimu, skaudėjimu šonuose ir 
krutinėję, taip-pat ir pilvo 
nesveikumo, kaip ir skaudė
jimo sąnariuose, nors nuola
tos gidžiaus vaikščiodamas 
tai prie vieno, tai prie kito 
vietinio daktaro ir vis varto
jau vaistus, bet buvo veltu 
ir tik jaučiaus aršesniu li
goniu. Visai buvau nusto
jęs vilties, kad kada nors 
būti da sveiku, bet aut paro- 
dijimo pažįstamo, aprašiau 
savo nesveikumus, laiką sir
gimo ir gydymosi pas vieti
nius daktarus, žodžiu, visą 
ligos nuotėkį, Collins New 
York Medical Institutui, ir 
prisiųstus vaistus vartojau 
pagal pamokinimus: paju
tau plaučių veiklumą, įga
vau apetitą, prašalino visus 
skaudėjimus ir esu dabar 
sveikas vyras ir gerai štedy 
tendinu savo darbą. Būdams 
sveikas ir dėkingas, atlieku 
savo pareigą, kaip pirma 
prižadėjau: jeigu mane Col
lins išgydys, tai padėkavosiu 
laikraščiuose. Todėl ir sude
du širdingiausi ačiū už 
gerą sveikatą tam garbingam 
Institutui.

Su guodone
Geo. Angelas, 

5 Collins st, 
Nevvport, R. I.

P. Čechanowskiui abudu paeina iš Kauno gub., 
iš Rumford Falls, Me. Męs Į kiaulių pav., ir Šiaulių mies- 
negalime sutalpinti visų ko- telio. Bus 4 metai, kaip at- 

_ _ ___ j iš Lietuvos; pirmiau
Męs gerai žinom, gyveno Philadelpliia, Pa., o 

____________ Jie pats, ar 
kas kitas teiksitės duoti žinią 
ant adreso.

VViktor Kulakausky, 
Granby Hotel, Phoeuix 

British, Columbia.

•t

respondeucijų į laikraštį jo keliavo 
kiu budu.
kad kiekvienas koresponden- dabar nežinau, 
tas norėtų savo straipsnį laik
raštyje matyti, bet tas nega
lima. Męs turim rinkti svar- 
besnias, daugiau apeinančias

buvo jisnuomon leidžiamas, v’8Uomen^' 
o šiemet išdalino jį į dalis po N e m o k y t a m iš Orange, 
8 lig 10 margų. Dabar pas 
klydo kalbos, jog jis bus iš- j 
parduotas. Kai kurie atsar
gos kareiviai padavė meldi- Gavon nuo tamstos straipsnį 
mus į caro kanceliariją, kad “Socijalizmas ne yra tikėji- j 
jiems leįstų tą žemę pirkti be mo priešu”. Peržiurėsim. 
taksos, tik pagal apkainoji- J. Brazinskiui iš Į 
mo. Iš Peterburgo susilaukė Athol, Mass. — Męs nieko 
jie atsakymo, jog tą žemę ke- nežinom apie tamistos kores- 
tinama nuomon duoti vieti- pondenciją nuo 17 Rugsėjo, 
niem sentikiams mažažemiams Tur būt ji pas senąjį išleisto- 
ir bežemiams. Tuo tarpu,kiek ją žuvo. 
yra žinoma, Naumiesčio pav. P. J. M. iš Orange, Mass.— 
ir visoje Suvalkų gubernijoj Kosmopolitizmas yra grekiš- 
sentikių nesama, tai dabar ir kas žodis, sudėtas iš kosmos ir 
nežinia, kam bus tas dvarelis politika. Pirmas reiškia visa- 
nuomon atiduotas. tą, o antras mokslą apie surė

dymą draugijos, gudrų besi- 
steugimą atsiekti savo mierį 

Kalvarija [Suv. gub.]. Ką ir t. t. Kosmopolitizmas reiš- 
žmonės mano apie trečiąją du- kia — ,, viso pasaulio ūkėsys- 
mą? Kalvarijos apielinkės te”; kosmopolitas tai toks 
žmonės beveik suvis nesiinte- I žmogus, kuris už tėvynę pri- 
resuoja apie durną ir nieko pažįsta visą pasaulį, o už tau- 
nuo jos gero nelaukia. Apie tą—visą žmoniją. Konsekven- 
dumosdarbus mažai kas vai- ^ja yra lotyniško paėimo; 
stiečių žino, nes retas kuris reiškia pasekmę, išeigą. Ap
skaito laikraščius. Durnos at- j>rojpryacžy<z-lotyniškas žodis; 
stovų žino tik vieną Bulotą, reiškia prigimtą palinkimą,

Slavikai. (Šilgalių valšč., 
Nauimeščio pav.) Saly Slavi
kų bažnyčios yra buvęs baž
nytinis dvarelis Slavikai (120 
margų žemės), dabar priklau
sąs valdžiai. Iki šiam laikui* >

. ’ I
Mass. — Tamistos feljetonas 
netilps; blogai apdirbtas.

F. Laurinaičiui.—

I

Piplys.

i

kaipo darbo žmonių užtarėją; jausmą. Kulminatyviškas pa-
................ " ‘ 1 - - J

i

ŽINIA DĖL VISŲ!
Jog jau man prisiuntė iš 

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

So. Boston, Mass.

Svarbi naujiena!
Jei nori tureli 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 ant pasižiūrėjimo. Jeigu vie
nas nepasidabos, tad prisiųsim kitą ir 
siųsim teip ilgai iki kolei jums patiks. 
Kartu su kožnu dziegoreliu prisiųsim ir 
jo numerį ir tą numerį turėsit išmokėt. 
Teipgi jei turi ukvatągali užsirašyti prie 
išlaimėjimo laikrodėlių. Tada mokėsi 
kas pėdė po 1 dol. ir išlaimėjęs gausi už 
20 dol. laikrodėlį. Adresas:

STASYS STAŠKEVIČIUS
112 E. Centre St SHENANDOAH, PA.

Lenkiškai- Lietuviška

Nereik Mokintoju

APTIEKA
257 Hanover Street 257 

BOSTON. MASS.

kai-kurie dar pažįsta pragar- eina BUO iot. žodžio kulmina- 
sėjusi savo „skandalais” Pu- cija; reiškia tai aukščiausi 
riškevičių. Iš turtingesniųjų padėjimą arba laipsnį ant že- 
žmonių jokios apie durną ir mes paviršiaus. Traktatas lo- 
jos atstovus neišgirsti nuomo- tiniškas žodis; reiškiasądarą, 
nes. Jiems, matyt, rupi durna sutartį tarp viešpatyščių. j 
tik, kaip kam niekas. Emancipacija lot. žodis; reiš-

Tik smulkieji ūkininkai, kia paliuosavimą nuo vergi- 
arba šiaip neturtiugi žmonės, jos arba šeip kokių užsisenė- 
kaip-kada paklausia skaitau- jusiu įstatymu. Automatai 
čiųjų laikraščius: grekiškas žodis; reiškia tokį

— Na, o durna ar da vis daiktą, kuiis pats veikia, 
Peterburge?... Ar atstovus juda.
nesukišo kalėjiman? Ar ivei- ... . , .

‘ Y įsiem* koi espondentiims ke atstovai mimstenus? „ , ...... ._ . ,, . ... kad neužimti laikrastyjeiTeip paklausmeję, prideda . . A , . .... daug-vielos, praneša m visiemssavo toki išvedima: , , . , . . ,
... \ .. 7. , korespoiirleidams sykiu, kad— Inrbut is sitos durnos . . . . „.i- , , , , delei stokos vietos, prisiųstinieko nebus!.. Sako, sako ,x . .... ..., , , , . rastai veikiai patilpti negali.;prakalnas. daiu; kalba, l>et ,, . , "' , 1 odei meldžiame draugu kan-mažai ką padaro!....... A . . .trybės.męs pasistengsime kaip 

galint jus užgauėdint; kurių 
seniau prisiųsta ir tiks į spau
dą , tilps sekančiame num., 
kurių netiks, bus pranešta.

Vilnius. Letuv. Mokslo 
Draugijos inuzejiin gauta nu«> 
d-ro Griniaus iš Mariarnpolės, 
tarp kitko, kryžuočių šarvai, 
kurie tuo tarpu Lietuvoje 
bus, regis, vienintelė liekana 
iš lietuvių su tais plėšikais 
karų laiko. Geležiniai šarvai 
buvo at-asti kur girioje apie 
Dubiškius, Keturvalakių pa
rapijos, Vilkaviškio pav., že
mėje, ir juose buvę kryžuočio 
kaulai, kuriuos žmonės iškra- 
tę nežinia Kur palaidojo, o 
šarvus pasiėmę. Tai atsitikę 
prieš kokiuos 20 metų. Nuo 
to laiko viena kita jų dalis 
pražuvo. Dabar vra likę tik 
šalmas, dalis saidoko ir vie
nos alkūnės apdangalas, ku
rie ir pateko, ačių p. Biel- 
skaus ir d-ro Griniaus rūpes
niui M. Draugijom

Iš „V.Ž.”

Administracijos atsakymai.
A. Daniunas, Troy, N. Y. 

Laikraštis į Lietuvą ant var
do Kazimiero Drasučio, Jadi- 
konių sod. siunčiasi nuoBspa- 
liaus š. m. ir bus siunčiamas 
iki 6 8{)al. 1909 m.

Patėmyjimas.
Siunčiant laiške Money Or- 

der niekad laiškų ne regist- 
suokite ir niekad nelipykite

I
Į už vieną centą štampą. Suvie
nytose valstijose ir į Angliją 
ant kiekvieno laiško, ne sun
kesnio kaip viena uncija (še
šiolikta dalis svaro), reikia 11- 

i pyti už 2 c., į kitas šalis už 5 
, centus štampą.

GRAMATIKA angliškos kalbos mo
kintis be mokintojo (apdaryta) $1.25

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

NAUJAS BUDAS mokintis ra-yti b«- 
mokintojo (ypatingai merginoms, korių 
daugelis jau išmoko). Hk*

Į Pinigus siųskite per M< >NEY ORDER 
j arba pado markėmis ant šio adriso:

P. Mikolainis
P. 0. P»ox (>2 Ncw York, 

lity.

Sz^ukos, Sztukos!
NeĮterseniai iš spaudos išėjo didelė 

knyga Magiškų Siutu v rsta iš frau- 
cuzi'kos kalbos, ktirioj (alpinas daugy 
bė mandrianstų magiškų štokų. Tos 
KNYGOS PREKĖ TIK $100. Kas pri

■ sius už 2 c. marke aptviės štokų kata- 
liogą. Pinigus reik siųs šiuo adresu.

Mr. JlOZU’tS VIZGIRDAS. 
14600 K So Paulina st CHICAGO. III.

____ (<»t>

LIETUVIAI TEMY KITĘ.
Vienatinė lietuviška Cam- 

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

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

(46)
I

Telephone 762 So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
persikėlė ant

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

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

Montello, Mass. 117 Ames st-
VtarninkaiH ir petnyčiomi* nuo 3 

iki 6 p<> piet.

PADĖKA.
Aš, J. Slavinskas su savo 

prisiega ir vaikučias, sinčiu 
širdingą padėką Boston Cli- 
nic’os europiškam profeso
riui ir daktarams, už išgydy
mą mano baisios ligos.

Nesitikėjau, kad gyven
siu dar ant svieto, nesgy- 
džiaus per du metu, pas 
Įvairius daktarus ėjau, gy
duoles vartojau kasdiena, 
pinigus visus prasirgau ir 
niekas negelbėjo; ėjau vis 
blogyn; viduriai visai suge
do, gromulis sustojo dirbęs. 
Džiūvau ir skaičiau dienas 
baigimo savo. Prietelka ir 
vaikučiai mano žiurėjo į 
mane ašarotoms akims, lyg 
į rauką. Susigraudinau, išėjo 
man iš sausų akių ašaros. 
Tartum kas liepė: eik, ban
dyk dar pas Boston Clini- 
c’os profesorius. Laiminga 
ta minutė ir ta mislis, ir aš, 
kad paklausiau tos rodos. 
Kada aš atsilankiau pas juos, 
tai nė nejutau kur esu, tik 
akys matė įvairias elektriš
kas mašinas ir prietaisas 
dėl žėdnos ligos ir organiz
mo vis kitokia. O jų egza
minas ir gydymas teip man 
patiko, rodos medum kas 
kai širdį tepė. Užtai vėlinu 
nuo širdies žėduam, kuris tik 
serga kokia nebūk liga, kad 
eitų pas juos. Jų žodžiai tei
singai išsipildė: į trumpą 
laiką pagijau, dabar jau 
dirbu šapoj.

Su dėkingumu
J. Slavinskas.

137 Center st.
Chester, Mase.



■ TTMĮU KMX KS

Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikts knygų vertės X10.
Kas prisius $10. tasaplaikys 
vertės s‘*5
Knygų galima gauti vi-okios įtalpos ir 
pasiskirti iš bile kokio katalogo Musų 
katalogą aplaikjs kozuas .e prisius 
savo adi i-a ir uz ■> c markę
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS it RESTCRACI.'A
kai ą pas n.us atsilankys 

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co 
3ol Brvadaay ir 259 1>. Si., 

Šou t h Boston. Mass.

feX
O

DOVANAI
VISIEMS

V. J Kudaraiiukas.
107 E. 84h St. New York, N. I

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 aptiek<r;us k. Š1DLAI SKYS.

Sa\ įninkąs
Edvardas Daly

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

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų rudeninių ir žiemiu ų 
skrybėlių Išsirit kti vviipaga'savo norą. 
Teipgi perrėslau iiapu-.šimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinstniausią 
preke. Todėl meldžio seserų kreipties! 
prie many. Patarnavimas pirmos klia-os

Su guodone

Mi>s. S. GAIEMSKY
255 Broadwr,y So Boston "ass

s
Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau 

čiu dirbtuvė. Turime 
visokių audimu ir 
suknios. liirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražia drapana, 
męs galime ja įau 
tuoj padary t.

Z. I
222 Broad way

i
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Dr. S. Andrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

Shawmut avė.

Boston, Mass

No. Boston, Mass.

>

v
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M. Galjvan & Co.
Ofiso valandos:

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

TEISINGIAUSIA APTIEKA-
Kurioj galit gauti 
dualiu nuo visokiu

geriausių laivų už pigiausia prekę, 
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

ofisas atidarytas nuo 8 vai. rvto 
11 valandai vakare.

Jurgis Barta sius
258 IV. Broadvvay

«

t.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILLO STVD1JA,
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass

Z. Budreckis.
Bl 1>RE( KIS.

So Bo-ton.

“Keleivio”
SPAUSTUVE

Visokius spaudos darbus atlieka 
gražiai, greitai ir pigiai, nes tur 
savo mašinas ir naujausios mados 
raides. Teipgi galinta ganti viso
kiu knygų gromatoms popierių ir 
t. t. Reikalaujant kokiu nors 
spauzdiniu arba knygų malonėkit 
nepraeiti pro šąli.

28 Broadway, SO. BOSTON, Mass.

KATALOGAS
SZTUKU DYKAI
Bus nusiustas kožnam. kuris jo 
pareikalaus prisiusdamas už 2C 
marke. Pamokinantisir naudin
gas kožnam. Adresas Toksai:

/ J. TWARDOWSKL Dept F
214 5VISCON. St. MIL5VAUKEE, WIS.

Temy kite gerai! tikrai liztuvička oisele krautuve 
Puikiausių armonikų, skripkų, klertietų, triubą, koncertinų ir 
daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausiu dzie -oriu 
lenciūgų, visokių Žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių d.-l drukavojimo grouiatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbu), 
kišeninių lempukių, guminių litarų. adresams pečėčių. gramatikų 
mokintis angliškos kalbos. Žodynų, istoriškų ir maldų knvgų koki-; 
tik randasi lietuvi-koj kalboj, gražių tx>pierų dėl rašymo grvmaui

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis su konvettais tuzinas 2čc., 5 tuzinai 
už *l.oo, 1000už$G.oo. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už5c 
mark j ir teisingą adresą, oaptur< s dideli N 3 nauja K A T A L O G A 1>O V A N 11 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. A4 gvarantuoįu. kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius‘išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupėiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.'

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarainima.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Melina antspaudu garantuoja cigarus

SERGANTIEMS ŽYDI!
d i’;ift oš'.],-Tins, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
ji.;i g. t' vaistu, arba įei tau nusibodo nuodintis visokiais 

.......... ai.- i:- i-.>, kurie niekad negali ligos išgydytų 
serga'.ėio, ir ant galo ne i būti sveiku ir laimingu, tai 

'■ •c: ,is aseb ' ii ai laiške aprašydamas savo ligą |>er 
.k'.i Irigritut 1 i 1b. lt. Mielke, kame pasek m i ilgiausiai 

s, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožu&s

Yra tai viena iš g< riaušių 
fotografiškii studijų ir se
niausia ištaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų. vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
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
mu departamentas talpina 
šimtus yvairiu stylių iš kuriu 
galima pasirinkt .-au patiu- 
kamiausius.

Iš mažu fotogrfiju padaro 
dideli pateiksią krejou ar a- 
liejinį labai gražiai

CassiPs Portrait Sttūlio

76 Broad\\ay,
So. Boston, Mass

GERIAUSI AKUŠEREA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą M onians Medical 

t ollege Baltimore M. I».
Pasekmingai atlieka savo darbą prie

ro-
li-

palago. teipgi suteikia visokias 
das dėl ligoniu, pagal nurodimą 
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broathvay 
264 E st . kampas Boven st.

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

ir

ne 
vietų

LITI VISKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

James H. Griffin & Go.
— Geriausi? saliunas — 
Klausk apie Teofil Kordašenski, 
nes gausi geriausių gėrymu ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už. pi

giausią preke.

115& 117 Dorchester avė. and 
1 & Divisionst. bu. Bcsten 

Telepliotie 21068 So- Boston

-sci xbsuedby Autboriyot tne Ci<ar Maxvf$ tMEfnaujndi vaion of Aner.c/ 
Ųnion-made Cigars."* 7'4** intftK bo* by 4 flStOfiSHttOAot Amto. an O'ęaazJtMja (JtfkGt—* •«*-* - * ' TRALiM AfUurut KUAtt Gf Tht fe-.Ač L Ibrvtodt. A Aję v „1IM xne tei <3 De ta!jw.

\ _ Cif/U'f

Rūkydamas cigarus. dirbtus tikrai 
ir linksmas. Jei nori tokius c..ar sIls

:id ant dėžutės butu molinas ženk

PER 
PAČTĄ

ii

'J
PASLAPTINES VYRU LYGOS

>

v.Una 
x • Vnv2°ie - sC""' v*'1'

liūsu<

RODĄ DYKAI. Urėdiškos valančios nuo 9 iki 5; nedėliotais nuo 9 iki 12
DR. JOS. LISTER C.

L. A. - 6.J • —Siu Avc.. kisiiU; Jn). ( hieago. III.

LIETUVIU UŽEIGA

GHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėliu- 
visada švieži, vynai ir visr.ki iik.-.- a 
kogeriausi. Gėrymus dėl veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass.
Sustok! Žiūrėk! Klausyk!

I tulžiausias nupiginimas So. B a
tone.

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

1
1. SACOVVITZ.

128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cisrarus ir sigaretiisnaujo 

išdirbinio
Partrauk-m puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkiu. o 
kendžių kendžių! kokių dar ne ne 
buvo ccisaetu g-ilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodwav, cor. C st

So. Bostou, Mas-

v
•i
4
J

Sii-tiprininiui ir užlaikymui plaukų
Tuksiančiai plikų žmonių atgavo 

puikius plaukus, si.laiko slinkimą 
i-la. kų galvos labai tnimpame lai
ke. \ ietoje senų atauga i-auji, gra 
žus plaukai, lisokia informacija 
dykai Artesnėms žinioms reikia 
:yl: įdedant kra-os ženkleli

N U JAS ISRAIHM AS

J. M BRI NBZA (O ,
Broaihvny A bo. S-th st..

Brooly k ii-Neiv York.

AFCARSINIMAS 
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broli ti ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuva ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant

Rusiška-Leiikiška-Lietii- 
viška

-A PTIEKA.

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

Jei tau nusibodo landžioti pas visok'i’s 
per tu tu daktaru ne.- tutita t.r :• luic': 
patentuotais vaistpalalkiab, vy.Hts ■ 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo 
negaišiuos laiko ant visokiu niek ; tilt : : 
The Collins New York Me& 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias Ii 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgvdimą ir būną sveikas ir linksmas.

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

A b^lcvmaą Uncrvac- Tok,u k!“* The SEW Y0KK MED1CAL INSTITUTASZkloctivy tildo lvllįjVdo. užbukomio geriausių diplomatų daktarų s|H‘cųalistų; visus ligų apra> 
šyiuus su atyda ištiria specijališkai, uuo nieiikir.U'io Iki viarl>i:iii<o ligos apsireiškimo bet jos pamato, ir šutaiso 
atsakančius kiekiienam pritaikytus vaistus i <!y tttui ligos ir sil >tiybių; nes šitas lustitut:*.* užlaiko didžiausią 
Ijilmratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačiu daktarų išrasta, kurių niekur kitur uegalinia 
gauti. Užtai išgytlvme Hgu nė joks daktarai nė kitas institutas tegali lygintis p»T ^4 mokslinčiai ir patadiuo tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno da įgiausia apl- ' noja Sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybes 

padėkavoniu, kurios atein i ka-diena, paduodame ei n kel es.

Išgydyta nuo: m< teriaKoa Ilges 
kankynių ir 8krepDavimų 

skaudėjimo šonuose, sąnari‘-o 
tM ir neuralgijos ligos. Jau 
Satuatiškai sveika ir \ eeai pa 

akavo ja savo paveiksią alsių 
sdarna.

Mre PRANCIŠKA 
ŠKl-ENAKlESĖ, 

(moteris Jobo) 
Konte No 2,B. 65, Ceresco, Ne?

ALUŠTAI GUODOJAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja už iš'gydymą, tai jau mano prideryatė teipgi i»reikš*i 

padėkavonę už išgydymą li/oa, kurią nuo manęs kaip bloginantį kalną nu
kasė, įu*r galy Im* augsto mokalo ir gerai autaiaytų vaistų, k tyriuos man pri
siuntė ir pa.'.l prmo inimus nuv art*‘j?m. I*r eš tai netikėjau, kad per 
išdykumą ei.ard.' tą -veil .Uą gtdėč au dar atgauti Pirmiausia jaučia::»i dideii 
nutiil; aėjimą. t«Lt»ai \ė.iau ir mano inkstai buvoauvyt^, drauge ir vi«u3 vi 
dūrinis crgauizm s buvo 8ti.r^ą ir tik k&rp lapas rudeuije »avytę% laukia: 
kada nukristi. Bet kad > še kaičiau laikraštije apie J ųsų galingą gydymą ir
gry n»’.a vai: t tie, tad aU.š&u kas ir atsiuntė man v istu«, kuriuos suvartoja 
pagal ; auv-Lininius, eakau k>.ip kalną nuganė, teip n »o iuan^š ligą, likatis- 
pilnai sveika Tad ir dėkavoja už aanžiniš ą ir g.bų išgydymą. Dab.^r 
;a; ’i:.osi ka'p n&ūjai a gimęs*, iia kernas ir e eikas, etai visiems broliams 
lietuviams pranešu, ida.‘;t kreiptųsi prie Jus *yd'.tis laike nelaimės ligos

1 asiiioku dėkingas ir visa ta garbinsiu Jųsųą»arbingą vardą,
JON AS SM R5 A VICZ!

152^ Frc.nt Pt , Philadel* hia Fa

irgęs p.r u metu. skaudėj!- 
•d;i /i ėnų kJ u*.:iiAje dieglių, 

ta č ų • •ikuu.o, s'aigi- 
•■dirs aiidėjiai.k galvotų žva

li .m.» ausise ir aheino nusll- 
uėjtin-> a t sveikatos Į >3 

n ų pilnai išgydytas. Rifpa- 
:* a*, ne ir paveiki lą^ p ri

ti ė p&t&iptnt į laikrašti.
JO!!N PAULI IšrveiteCo, Ora-nt. P&.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, i v-, ici..’:, r.egtideliok, bet atsišauk, o galėsi Luti išgydytas kaip i< kiti nuo: 
Z-o.vor//o, il. Hif . trumpo ir sunkaus kripa-rimo, 1. p<-wų

ir inkstu ikiilmi/s Ikjos, <!<sp> /"s. žtev-r .-■/.'////-<-, rnįuru!, !hjos, uzku'trjt mo tr skaudėj tino vttlu-
ri>f, fSotittose, tušti/inuost irpošr‘di>n. sk-audė/tnto, 'užtino ir spiegimo ausyse; kraujo
nėčystunio, išbėrimo spuogais, juodgalrėms ir niežais, ^eura/gijos., neurastenijos, 'reumatizmo, 
skaudėj imo po visa kana, ka td tį sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. ao aMno nusilpnėjimo 
hlogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Prtepuolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligų.—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.— Pūsles ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir motirtp. skausmingų, nereguliariškų antdrapar 

nių ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

^^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
l VISĄ AMERIKĄ, CANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE. JEI LENGVAI GALI BLT1 IŠGYDYTAS, TIK ATNIŠAI KIT, adresuojant:

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

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
iiškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotosrrafuo- 
ti. teįpgi nedeidieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

geriausiu gy 
ligu, teipgi ir 

teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirba lietuviškas klarka

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

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

Tei.ephonk. 21027 So. Boston. Mas$

Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas Šeimynom mūsų 
Spkciališki mas.

366 Seeond So. Boston. Mass

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

Visokias ligas gy 
dau pas-kroingia- 
usiat. A.eik lt lie- 
siok pas mane 1 
trapais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ik.’
8 vakare. Telepliotie 1967—3 Ric..mond

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

savo pacijantais 
uz dyka.

duos už dyka. Ateik

Męs nereikalaujatn jokio 
užmokesčio už aplankimą 
musų įstaigos. Męs užkvie- 
čiam visus savo pacijentus 
ir žingeidžius apsilankyti ir 
pamatyti didžiausi daktarą 
visame pasaulyje. Jis ką tik 
pagrįžo iš Europos aplan
kęs didesnius ligoti bučius 
Italijoj, Francuzijoj. Vie 
tioj Voket.ijoj ir Mabkolijoj. 
Dabar jis yra pas mus

Boston Clinic, 175 Tremont st.
Iškirpk šitą kuponą, jis ta- 
vę sykį apžiūrės ir patarimą 
anksti iš ryto, pakol žmo

nių dar nedaug prisirinkę. Profesorį Backerį ga
lite pamatyti nuo *.♦ vai. kasryt ir nuo 5 — bvakare. 
Jis yra didžiausias žinovas moteriškų ir vyriškų, 
kroniškų ir nerviškų ligų, o su pagelba naujausių 
aparatų jis gal matyti žmogų kiaurai ir teisingai 
pažinti ligas. Apait to jis turi su savim atsivežęs 
dvi svarbias mašinas ištirimui kraujo, raumenų ir 
nervu. Nepraleiskit progos, šitas profesorius pas 
mus bus tiktai 4 mėnesius, paskui jis vėl griž Į 
Europą. Jeigu kiti daktarai tau nepagelbėjo, ne
nustok viltes ir ateik pas šitą t uropišką profesorį. 
Tūkstančiai likos jo išgydyta į»o visą pasaulį, o 
dabar jis yra Bostone ir gali kiekvieną iš justi 
teipgi greitai ir lengvai išgydyti.

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

Tegul m ilsų pacijantai apie mus kalba. 
IŠG Y1 > YTA N UO P A It A LYŽIA U S.

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

IŠGYDYTAS NUO REUMATIZMO.
Sam Ilamburg, 111 Pleasent st., 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 Įier 18 metų, o jie išgydė.

IŠGYDYTA NEREGYSTE.

Joseph Sylvia. 4 Blinies st., Tounton. Mass. 
,, Kada aš pirmą sykį pas jaos atėjau, aš buvau 
visai aklas; motina turėjo manę lydėti. Jūsų gy

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

KŪDIKIS NEGALĖJO VAIKŠČIOTI.

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

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

Lowell office: 158 Marrimack St.
< Iftsas at Klaras kasdiena nuo 9 ryto iki 8 vakare.

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

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėliotus nuo 10 iki 12 po pietų.
Fall River ofi<e: 37 Main St.

Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.


