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Metas IV.

Visokios Žinios.
IŠ MASKOL1JOS

Dilina atidaryta.
Peterburgas, 3 d. lapkri

čio.— Pereitoj sąvaitėj, sere-; 
doj iš ryto atidaryta trečio
sios valtybės Durnos rudens 
sesija.

Taurydos rūme žmonių at
stovai visų pirmiausiai pakė
lė Balkano klausimą ir vien
balsiai nutarė stumti valdžią, 
idant kaip galima greičiau 
užkirsti kelią tolesniam išsi- 
vistymui nesutikimų. Atsto
vas Maklakov [kadetų par
tijos] smarkiai nupeikė savo 
valdžios besistenginią remti 
Austrijos-Vengrijos politiką. 
Užgrobimas per Austriją Bos
nijos ir Hercogovinos, sako 
Maklakov, yra viešu klausi
mu ir Rusija negali pavelyt 
Austrijai tų provincij ų skriau 
sti, uždedama ant jų savo 
jungą.

Naujas smūgis.
Varšava,3 d. Lapkričio. — 

Tik kelios dienos, kaip Len
kijos krūtinė atsiduso trupu
tį lengviau nuo panaikinini- 
mo karės stovio, kuris ją slė
gė per tris metus, štai ir nau 
jas smūgis! General-guberna- 
torius prisakė uždaryti visas 
lenkų privatiškas mokslo 
įstaigas. Priežastį tam surado, 
būk tų mokyklų išauklėti 
mokiniai visi išeina rusų prie
šais; idant faktiškai tą daro- 
dyti, valdžia pasamdė juoda
šimčius, kad tie padarytų už
puolimą neva lenkų vardu 
ant rusų studentų. Toks už
puolimas įvyko Varsavoj apie 
porą menesių atgal, o visą kal
tę valdžia suvertė ant lenkų 
privatiškų mokyklų.

Mokslo dalykai.
Spalių 2 d. Peterburgo uni

versitete įvyko riaušės tarp 
studentų. Riaušes pradėjo 
kelti „tikrieji rusai”. Du stu
dentu smarkiai toje kovoje 
nukentėjo. Buvo į universite
to rūmą įžengusi policija, jjet 
prorektorius Braun paėmė 
ant savęs studentų nuramini
mą. Profesorių taryba nu
sprendė uždengti universi
tetą iki Spalių 9 dienos. Ei
na tardymas apie tas riaušes. 
Kaltininkai bus teisiami pro
fesorių baudžiančio teismo.

T Odesa,
versiteto prof. Levaševas pa
samdė prie universiteto 23 
naujus tarnus iš ,,tikrųjų ru
sų” sąjungos ir liepė jiems 
prižiūrėti, kas proklamacijas 
išmeta. Teipgi liepė studen 
tus, renkančiusius ant lipi
nių, arba karidoriuose nors 
po tris į krūvą, išskirstyti, iš
vaikyti. Vieną tokį ištikimą 
tarną, narsiai ganiojanti ka
ridoriuose studentus, Spalio 
antrą dieną studentai nume
tė nuo lipinių ir jo apgynėjus 
išvilvė, pajuokė. Buvęs „tik
rųjų rusų” studentų kuopos 
pirmininkas, gimnazijos mo- 
kytojojas Vlazinskis kirto

Rektorius u n i-

I per ausi studentų kuopos pir- 
įmininkui Oluovskiui akyvai- 
i zdoje studentų ir profesorių.

•; Charkovo veterinarių uni
versitete lekcijos nėra skaito
mos iš tos priežasties, jog nė
ra klausytojų.

® Kijeve Spalių 3 d. buvo 
universiteto koridoriuose iš 
ryto 11 valandoje išbarstytos 
proklamacijas, šaukiančios 
studentus streikuoti. Įvyko 
triukšmas. Rektorius pašaukė 
policiją. Ant lipinių ir kori
doriuose buvo miestsargiai pa
statyti Policmesteris pareika
lavo studentus, nenorinčius 
lekcijų klausyti, pašalinti iš 
universiteto. Pribuvo raitieji 
sargybiniai ir sustojo prie 
universiteto rūmų. Apie pir
mą valandą po pietų policija 
pasišalino. Lekcijos jau ra
miai buvo klausomos. Septy
ni studentai suimti.

Kijevas. — Spalių 16 d. 
policija buvo pašaukta uni
versitetan, kuriame ėjo gin
čai tarp norinčiųjų ir neno
rinčiu jų streikuoti. Suimta 7 
studentai.

— Spalių 17 d. buvo užsi
ėmimai. Universitete polici
ja.

Peterburgas. — Užmušta 
policistas. Du užmušiku suim
ta.

4’ Tiflisas.-Tramvajuje už
mušta antstolis. Užmušėjas 
pssi slėpė.

•f Blagovieščenskas. — 6 
brauningais apginkluotieji 
vyrai išplėšė iš kyniečio pirk
lio Sachadino 400 rub.

Orias.— 4 apginkluotie
ji vyrai užpuolė ant Trosuos 
krasos, bet tapo sargybinių 
atmušti.

Maskva. — Petrasodnyj 
rasta slaptoji socijaldemokra- 
tų spaustuvė, ku
rioj suimta du žmogų. Be to 
kituose namuose suimta dar 
keletas žmonių.

Kijevas. — Prie Lvovo 
gatvės slaptoj spaustuvėj su
imta l žmogus.

•[ Ryga.— Karo teismas,iš
nagrinėjęs Liepojaus „Bekte- 
ro ir kompanijos’’ pabriko 
darbininkų bylą. 10 išleisino, 
kitus gi pripažino, jog dali- 
vavę Latvijos socijaldemokra- 
tų partijoje ir pasmerkė 1 am- 
žinon katorgon, 7—15 m. ka- 
torgon, 1—10 m. kat., 5—6 
m. katorgon, 1—4 m. kat., 8 
—ištrėmimui

Rusijos valstybės skola.
Sausio 1 d. 1908 m. Rusija 

turėjo 8.725.000.000 [8 bilijo
nai 725 milijonai] rub ; Sau
sio 1 d. 1909 m. bus jau val
stybės skolos 9.817.000.000 [9 
bilijonai 817 milijonų] rubl.

Maskva. — Bogorodsko 
paviete užpulta ant valdinin
ko, kurs vežė monopolių pini
gus. Sužeista vežikas, bet val
dininkui su pinigais pasisekė 
išsprukti.

5 Pedagogiška akademija 
Spalių 1 d. buvo atidengta 
Peterburge.

ŽINIOS IS VISUR. iš AMERIKOS.

Čekijoj riaušes.
Praga, 4 d. Lapkričio.— 

Tarp čekų ir vokiečių jau 
nuo seniau eina kova ant tau- 

, tiškų pamatų, o šiomis dieno
mis kilo tokios riaušės, kad 
įvykdinimui tvarkos buvo pa
reikalauta kariumenė, kuri 
visuose atsitikimuose stojo 
vokiečių pusėj, kas čekus dar 
labiau suerzino. Poreitoj pėt- 
nyčioj aut Pragos gatvių pa
sirodė barikadai užtvenkimui 
kariumenės judėjimo.

Visiems \okiečiams, gyve
nantiems Pragoj ir kituose 
Čekijos miestuose, gresia kas 
valanda- pavojus. Čekai prie 
kiekvienos progos užpuldinė
ja ant savo priešų ir keršy ja. 
kaip įmanydami. Daug vokie
čių sužeista.

Apiplėšimas Rankos.
Budapeštas, Vengrija.—30 

d. Spalio čia likos apiplėšta 
banka. Pačiam vidudienyj įsi
veržė keliolika ginkluotų plė
šikų ir, perkirtę telefonų vie
las, pareikalavo po mirties 
gręsme nuo viršininkų išda
vimo visų pinigų. Pasiėmę 
80,000 kronų, visi prasišali
no.

Revoliucija ima viršų.
Tabryzas, Persija. — Po ke

turių mėnesių smarkios kovos 
dalis Tabrizo, teip vadinama. 
Dači, iki šiolei buvusi senos 
valdžios rankose, pasidavė 
jau revoliucijonieriams. Kitos 
dalys teipgi nutarė pasiduo
ti.^

Šiandien Tabrizas, vienas 
iš didžiausių Persijos miestų, 
visai perėjo į revoliucijonie- 
rių rankas, o kartu ir kanuo- 
les. Revoliucijoninės spėkos 
su kiekviena diena vis auga.

Sultonas karštas laisvės 
šalininkas.

Konstantinopolis. — Atga 
leiviško laikraščio redakto
rius, Murat Bei, prašėsi pasi
matymo su sultonu. Sultonas 
atsisakė, vienok liepė paklau
sti, ko jis nori. Tuomet Mu
rat Bei paaiškino, kad esąs se
nos tvarkos šalininkų pasinn 
tiniu, ir praneša sultonui,kad 
toji partija jau pasirengus Į 
kovą su ardytojais senos tvar
kos ir laukia tik sultono pri
sakymo, kada sukilti.

Sultonas ant to nusiuntė 
atsakimą, kad velyk numirti, 
negu išsižadėti parlamentari- 
škos sistemos ir grįžti prie se
nos tvarkos, o Murat Bei’ą 
liepė suareštuoti už pasikėsi
nimą ant naujos valdžios.

Karės jau nebus.
Sofija, Bulgarija.—Bulga

rijos randas prižadėjo kitoms 
viešpatystėms, iki atsibus 
tarptautiškoji viešpatysčių 
konferencija, ne mobilizuoti 
kareivių. Yra viltis, kad kon
ferencija Balkano klausimą 
sutvarkys taikos keliu. Taigi 
galbūt, kad karės jau nerei
kės.
•j Berlynas.—Imperatoriaus 

Vilhelmo aplankyti atvyko 
Graikų karalius’

kad kun. neturi tiesos žmogų 
mesti laukan be reikalo ir 
narsusis mųsų Jasinskas nosį 
nuleidęs turėjo pasiduoti žmo
nių valiai.

Tenai buvęs.

Lawrence, Mass.
24 Spalio vietinė lietuvių 

jaunuomenė parengė balių, 
pelną iš kalno paskirdama iš
leidimui Kudirkos raštų. Tokį 
gražų užmanymą visuomenė, 
rodos, turėtų paremti, tečiaus 
ji apie tai nė nemislina; jai 
raštai ir apšvietimas visai ne
rupi. Ir kam tad dar kalbėti, 
kad kunigai mus skriaudžia? 
Atsineškit teip prie kunigų, 
kaip prie apšvietimo, neikit 
pas juos, nė cento jiems ne
duokit,—nenuskriaus tuomet 
jus nė vienas. Visi žinojo, ko
kiam tikslui balius pareng
tas, o kodėl gi teip mažai ant 
jo apsilankė? Kodėl ant S. L. 
R.K. baliaus daug prisirinko? 
Ar žinot, kur jųsų pinigai nu
ėjo? Buvo pasakyta, kad pel
nas skiriamas geriems žmo
nėms, bet kas tai per žmones, 
kas per reikalai ?Turbūt kun. 
Milukui ant kelinių prireikė
jo? ....

Geistina būtų, kad nors ant 
toliaus męs susiprastumem 
ir remtumem savo tautiškus 
darbus.

Ant baliaus surinkta išviso 
tik $12.45; apmokėjus iškaš- 
čius, paliko tik $4.00, kuriuos 
pasiuntėm dr. Kudirkos raš
tams (? Red.)

J. Vuskelionis.

re, kada teip jauna mergina 
su didžiausia energija pradė
jo apie Lietuvą kalbėti.

Toliaus kalbėjo A.Kolnius. 
Jis teip aiškiai išguldė šian
dieninį surėdymą ir socijaliz- 
mo užduotį, kad aut syk ma
nyje užsidegė socijalisto dva
sia ir supratau, kad vien tik 
socijalizmui įvykus męs varg
dieniai galėsim susilaukti ge
ge resnio gyvenimo.

Paskui Emilia Grybiutė de- 
klemavo „Ilgus amžius Ne
munas bangavo”. Teipgi la
bai dailiai išėjo.

Paskui kalbėjo A.Liepulis, 
kuris savo kalboj nurodė, ko
kią rolę lošia politiškos parti
jos ir kuri iš jų svarbesnė.

Ant galo kalbėjo Makaus-

42,320 žmonių dalyvavo
procesijoj.

Boston, Mass. — 1 d. lap
kričio Bostonas turbut pirmą 
sykį savo istorijoj buvo liu
dininku teip didelės katalikii 
parodos. Apvaikščiota su
kaktuvės 100 metų nuo uždė
jimo Bostono vyskupystės.

Parodoj daly\ avo visos ba
žnytinės draugystės įvairių 
tautų, neišskiriant nė So. Bo 
stono lietuvių. Išviso dalyvau- 
tojų buvo 42,320 žmonių, mu
zikantų — 5,000, o šeip žiop- 
sotojų apie 600,000, 
kurie, pasinaudodami
gražum oru ir liuosu laiku, 
su vyko iš visų pakraščių.

Aliejaus trusto pelnas.
New York. Pereitoj sąvai

tėj pagarsinta aliejaus tru-1 kas; tas aiškino apie Tinki
nto atskaita už paskutinį ber-.mus ir balsavimą. Jis aiškiai 
tainį šių metų parodo, kad bė- nurodė, ką mums davė demo-

Naujas prezidentas.
3 Lapkričio rinkimai sutei

kė mums naują prezidentą, 
poną Taftą.

Taftas yra republikonas ir 
Roosevelto pasekėjas ir, kaip 
jis pats sako, varysiąs Rooęe- 
velto politiką pirmyn ir rū
pinsis darbininkų likimu. 
Ar teip bus? — „Dievas žiuo”

Roosevelto politika užsibai
gė kryžių. Ir šiądien penki 
milijonai darbininkų skursta 

i be darbo. Ateina žiemos šal
čiai ir vargas artinas dar bai
sesnis. Ką bedarbiai turi pra
dėti, tai tik naujas mus pre
zidentas, ponas Taftas gal pa
sakyti — tai „Dievas žino”.

Ar ponas Taftas rupin- 
■ sis pagerinti darbinin
kams gyvenimą, ar jam nore-į 
sis išsižadėti savo riebu drau 
guir stoti apginime apdris- gyje trijų mėnesių trustas tu
kusių vargšų? - „Dievas ži-(,t6J° Pelno $27,196,275, ant 7 

i no>, Ii jonų daugiau, negu perei-
Ar jis žino, kaip smaguitam bertainyje. 

būti alkanam su pačia ir vai į Nepaprastas atsitikimas, 
kais ir kaip malonu yra už So. Boston. Pereitoj sąvai- 

19 dol. ant sąvaites parduot nefoji nuo „ Common We-
(savo rankas ir sveikatą fabri- dokų atrastas vandenyj
kantui? .,Dievas žino’. žmogus. Kojos ir rankos buvo

Ką reik daryti, idant nie
kuomet nebūtų bedarbių? Ką 
daryti, jeigu pirkliai skun
džiasi, kad niekas neperka 
tavorų, o žmone skęsta neiš
tekliuose? Ką daryti, jeigu 
žmonės vaikščioja apdriskę, o 
rubsiuviai. neturi darbo, jei
gu anglių kasyklos uždary
tos, o žmones netur kuom pe
čių kūrinti; jeigu valgomi 
daiktai kirmyja, o žmones ne
tur ko valgyti? Ant tų klau
simų naujas mus prezidentas 
atsakys dviem žodžiais „Die
vas žino”.

Ant prezidento buvo pasta
tyta iš septynių partijų po 
vieną kandidatą: iš demokra
tų partijos buvo pastatytas 
William J. Bryan, iš prohibi- 
cijonalistų [tai tokia partija, 
kuri stengiasi panaikyt svai
ginančius gėrimus] — Euge- 
nue W. Chafin, socijalistų — 
Eugenue V. Debs, neprigul- 
mingų (Indepcndence) Tlio- 
mas L Hisgen, socijalistų - 
darbininkų — Martiu R. Pre- 
ston, populistų — Tlioinas E. 
Watson ir republikonų Wil- 
liam H. Taft, kuris ir liko iš
rinktas pagal didžiumą bal
sų; vietą jis užims 4 d. kovo 
1909 metuose.

Bostone Bryanas (deni) ga- 
41,572 baisų, Chafin (proh.) 
— 421, Debsas (soc.) —1447, 
Preston (soc.-dar.) — 277, 
Hisgen (nepr ) — 2,600, o 
Taftas 41,134 balsus, bet kiek 
kas gavo iš viso, šiuom žygiu, 
kada „Keleivis” eina į spau
dą, dar nėra žinios.

Gubernatorių iš viso iš
rinkta 24 rep. ir 22 demokra
tų partijos.

Bostono ir Massachusetts 
valstijos gubernatorium likos 
išrinktas Eben S. Draper, re- 
publikonas; lientenant guber
natorium — Louis Trotliing-i 
ham republikonas; sekreto
rium— Artliur B. Chapin,; 
rep.; kiti uredninkai teipgi 
daugiausiai iš republikonų.

surištos ir prikabintas 20 sva
rų akmuo.

Paliko prie vienos pačios.
Sau Francisko, Cal. Čia at

vyko turtingas kinietis su 4 
pačiomis ir didele gauja vai
kų. Kadangi emigracijos tie
sos užgina kinietėms Ameri
kon Įėjimą, tad, kaipo turtin
gam, pavelyta pasiskirti nors 
vieną pačią ir ketvertą vaikų. 
Kinietis sutiko.

•[ So. Boston. Mass. z 
Spalio lietuviškoj svetainė, 
teip vadinamoj „Kumelinė”, 
vietinis mųsų daktaras, F. 
Matulaitis (495 Broad \vay), 
turėjo prelekciją apie sudėji
mą žmogaus kūno. Prelekciją 
buvo labai naudinga, otuomi 
labiaus, kad išaiškinimui pai
nesnių dalykų buvo rodomi 
su pagelba „raganaus žibin
tuvo” paveikslai. Nuo klau
sytojų buvo paduota keletas 
klausinių, kuriuos prelekto- 
riuos aiškiai išrišo.

25

NUO KORESPONDENTŲ.

kratai, ką repulikonai; kaip 
vienų, teip ir kitų politika 
visuomet baigėsi bedarbe, ku
rios sunkumas paprastai su
griūva ant darbininkų spran
do.

Pirmą sykį buvau ant soci
jalistų prakalbų ir teip man 
patiko, kad nuo tos valandos 
palikau jų šalininku ir neap
sakomai džiaugiuos, kad nors 
sąjausmu galėsiu prisidėti 
prie kovotojų už išsiliuosavi- 
mą iš po kapitalo jungo.

Straus.

Livingston, III.
J ieškant darbo teko man 

užvažiuoti į Levingstoną. 
Kaip vėliau dasižinojau, yra 
tai dar nauja lietuviška kolio- 
nija, būtent lietuviai pradėjo 
čia apsigyventi tik nu pen
kių metų, o šiądien jų skait
lius siekia jau 400 ypatų.Gra
žus būrelis! Darbai čia eina 
neblogiausiai ;apskritai imant, 

įdirba po 4-5 dienas, tečiaus 
iš kitur atvažiavus darbo gau
ti negalima. Apart to, čia ap- 

( sišvietusiam žmogui ir apsigy- 
venti nėra kur; nors lietuvių 
yra nemažas būrys, bet teip 
tamsus, kad net šlykštu daro
si pažvelgus į jų gyvenimų. 
Iš viso tik apie dešimts žmo
nių skaito laikraščius, o kiti 
tai karkiamose praleidžia savo 
pinigus ir laiką.

A. A port ikas.

I

IŠ LIETUVOS.

Suvalkų gubernijoj Spalių 
d. nuimta karo stovis. Da

bar ten bus tik sustiprintoji 
apsauga.X

„Šviesos” draugija valdžios 
uždaryta ,,iki nebus nuimtas 
karo stovis”. Už pora dienų 
po šviesos uždarymo buvo nu
imtas karo stovis, bet ar ati- 
darys „Šviesą” nieko negir
dėti. Visas „Šviesos” centro 
komise tas—>, daktaras K- Gri
nius, daktarienė J. Griniuvie- 
nė, advokatas Ciplijautskas 
ir A. Verbyla Įmesti Kalvari
jos kalėjiman. Kaikurių kitų 
skyrių pirmninkai ir šiap žy
mesni nariai suimti ir kalė-X 
jimuosna sugrusti, visi „Švie
sos’’ knygynai užpečėtyti ar
ba išvežti, žodžiu sakant, visa 
draugija suardyta, išpustėta. 
Narių draugijoj buvo apie 
600,gyvavo 22 mėnesiu ir per 
tą laiką labai daug apšvieti
mo darbų atliko,

Saločiai. (Pan. aps.) Be
galo daug vargo padarė mųsų 
sodiečiams toks lietingas 
oras: lyja be perstojimo jau 
7-ta sąvaite. Daug javų piau- 
;ų ir neplautų pūva ant Jau
jų, bulvės kirmyja. Neturi
me dar nė saujalės rugių pa- 
sisėję. Jeigu nesulauksime 
oro permainos, tai ateinan
čiais metais bus labai sunku.

1

Haverliill, Mass.
11 d. Spalio buvo čia pra-

A.

Ednarilsville, Pa.
Atvykęs į šitą miestuką aš 

dasižinojau, kad vietinė L. S. I kalbos, parengtos kun. 
S. 91 kuopa turi surengus Jasaičio iš Lawrence, Mass. 
prakalbas Akyva man buvo ir kun. Pėžos iš Lowell, Mass. 
dasižinoti, kas per kalbėto
jai tenai bus ir ką jie kalbės, tis paaiškino, kad arcivysku- 
Nuėjau-gi ir aš su kitais. Įė-1 pas paskyrė į Haverhill’į kun. 
jus svetainėn puolė man į Pėžą ir kad su visais bažnyti- 
akis kabantis ant sienos E. niais reikalais dabar jau pas 
Dėbso paveikslas. Išžiūra jo jį reikia kreiptis. Po jo kal- 
buvo teip gaili, kad rodos, bėjo Pėža. Savo kalboj ponas 
verkte-verkė žiūrėdamas į Pėža truputį perdaug išgyrė 
darbininkus, kurie vienok nė arei vyskupą ir kitus airišius. 
atydosant jo neatkreipė.Man Iš publikos vienas vyras atsi- 

; bežiūrint pasidarė graudu, 
kad teip senas ir plikas žmo- 

1 gus, teip pasišventęs vargtsan-
čiai liaudžiai.

VII rajono organizatorius, 
atidaręs susirinkimą, j>ersta- 
tė deklemuoti Agotą Grybiu 
tę iš Scranton, Pa. Čia vėl 
ant manęs didelį įspūdį pada-

Visų pirmiausiai kun. Jasai-

stojęs paprašė balso. Kunigė
liai, matyt, suprato, kad tai 
koks jau „cicilikas” nori juos 

; kritikuoti; balso nedavė. Tuo- 
l met šis užprotestavo. Kun.Ja
sinskas matydamas, kad prieš 
jį drįsta kalbėt šoko mesti lau- 

i kan nepaklusniąją avelę, bet 
visa svetainė pradėjo šaukti,

i

Susirinkimas.
8 dieną Lapkričio bus L. S. S. 60 kuo

pos susirinkimas po No 28 Broadway, 
So Boston: Kviečiami visi draugai, nes 
bns svarbus nutarimas Prasidės 2 vai; 
po pietiį.

Sekretorius St. Michelaon



Pasikalbėjimas Maikic su tėvu.

s v

— Sveikas, teve! Kaip šian
dien jautiesi?

— Prastai, Maike.
— Kodėl?
— Ir pats nežinau.... Tur

būt nuo didelio galvos suki
mo gumbas sugedo... Viduj 
kas-žin kas vis kruta, burbu
liuoja. ..

— Tai pabandyk, tėve, da
bar galvą sukti atgal, gal pe
reis.

— Argi tu, vaike, jau iš 
proto išėjei? Kaipgi aš galiu 
savo galvą sukti atgal? juk 
mano galva ne ratas.

— O kaip tu pirma 
kai?

— Kvaily, suprask, 
nesukau galvos,
tuščią puodą, uždėjęs ant 
kuolo, l>et mislinau daug.

— Na. tai atleisk man, tė
ve, kad aš negerai tavo mis-! 
lį supratau.

— Tai niekis; aš. Maike, už 
tokius mažmožius nepykstu.

— Ačių už tai... ir.tikiuos, 
kad galėsiu dasižinoti, apie 
ką tu mislinai.

— Ves. Maike. Aš vis 
linau apie žydus.

— Na, tai ką, ar gali 
man šiandien darodyt,

ja su

kad aš 
kaip koki

už apykaklės! puc į sprandą! 
ir dar sykį, aut galo nugabe
na į nuovadą. Žmcgusper na
ktį tur išgulėti pasmirdusiam 
urve, ant rytojaus stato tave 
prieš teismą ir atima tuos pa
skutinius penkis dolerius; o 
jei norėsi teisintis, kalbėti.tai 
gausi da sykį uuopolicmano 
i spraudą ir išmes tave lau
kan, lyg šunį. Žmogus teip 
apiplėštas pareina tuščias na
mo. o tenai pati prašo pinigų 
aut šolderio, vaikai verkia 
valgyt, butas šaltas, nėra 
kuom pečių kūrinti,o policijai 
tas nerupi. Todėl žmonės ir 
bijosi dabar jos rankų, ir ne 
kartą vienas-kitas bando ne 
pasiduoti. Policija gi, idant 
lengviau būtų galima apsidir
bti, nešioja sunkias lazdas 
prisijuosę ir revolverius. Bet 
socijalistai to nepavelys.

— Šiądien tu gerai kalbi, 
Maike: mautas labai patin
ka, vienok ilgiau aš negaliu 
klausyti, nes labai nesveikas 
esu. Pivas gieda visokiais bal
sais. Tikras koncertas, vai
ke.

— Turbūt prieš kokį orą.
— Tas gal būt, Maike. Na, 

tai sueisime dar kitą sykį.

SIl

Apie velnią.
Paraše A. Antonov. 

(Tąsa).

miš

ir, 
parkai

Tu sa-

jau 
kad 

įvykus socijalizmui jie paims 
į savo rankas valdžią?

— Šiur, kad aš galiu, 
kaip man regis, tie 
daug mums kenks.

— Kokiu gi budu?
— Ogi bile kokiu.

kei, kad už žydą niekas nebal
suos, o pagal mano apsvarty- 
mą išeina visai kas kitas.

— O kas?
— Išeina. Maike, tas, kad 

jeigu žydas bus pagarsėjęs 
dideliais darbais ir turės ant 
žmonių įtekmę, tai už jį ne
tik žvdai balsuos, bet ir lietu-

* I ’ •T-’ •viu tokių nemažai atsiras.
— Tai kokį tame blogumą, 

tėve, matai? Jeigu žydas galės 
kokį darbą atlikti geriau už 
kitą, tegul jis ir dirba jį. Dar 
geriau, jeigu visi gabesni sve
timtaučiai pradėtų ant mus 
naudos dirbti: męs turėtu
mėm būti jiems labai dėkin
gi už tai.

— Nou, ser. Aš nesutinku, 
kad koks ten brudas mane 
valdytų: jeigu męs patįs rin
ksim sau valdžią, tai turėsim 
rinkti lietuvius, o ne žydus.

— Jeigu socijalizmas. tėve, 
įvyks, tai męs nerinksime to
kios valdžios, kai šiądien yra; 
męs jai neduosim į rankas 
lazdos, kardo ir revolverio, 
idant jį mus valdytų ir šau
dytų. kaip gyvulius, bet tu
rės pildyti vien tik tą. ką męs 
prisakysime.

— Tai ką gi valdžia be gin
klų galėtų veikti? Ar aš dabar 
bijočiau policmano, jeigu jis 
neturėtų nė lazdos, nė revol
verio? Kaip jis girtą galėtų 
be lazdos suareštuoti?

— Kodėl negalėtų? Jeigu 
žmonės patįs nutartu, 
kad girtus reikia areštuoti, 
idant jie nesimaišytų kitiems 
po kojomis ir, kad už pasigė
rimą nė vieno nebausti, tai 
kiekvienas eitu su dideliu no
ru ramiai sau išsimiegoti. Da
bar žmogus turi dešimt dole
rių kišeniuje, o išpuošti sa- 
liuno langai jį vilioti-vilioja 
! vydų.
užeina. Prageria penkis dole 
rius ir pasigeria; išeina ant 
gatvės, o čia policmonas capt

Kitas ir neiškenčia,

— Kaip?!— užsirūstino fab
rikantas. — Mųsų įrankiais 
padarytus tavoms ji gali pa
sisavinti?! Nė už ką!.......

Velnias vėl pradėjo kvato
ti, pilvą susispaudęs.

Ponas Taft iš piktumo var
tėsi nuo šono ant šono ir sau
joms valgė tabaką.

— Įrankius teipgi padarė 
darbininkai, — traukė vel
nias.— Ir jeigu tik tais įran
kiais darytų tavoms dėl gam
tiškų reikalų užganėdijimo, o 
ne dėl pelno atskirų ypatų, 
tada darbininkai dirbtų tiek, 
kad visko būtų užtektinai, o 
jeigu perdaug ko būtų, tada 
visi to turėtų ir pasilsėt galė
tų.

— Tai tu sočijalistas!...— 
suriko Taft ir pradėjo kra
pinti velnią šventintu van 
deniu. Bet kadangi šitas vel
nias buvo specijaliskai leis
tas. tai Negelbėjo nė švente- 
nybėsių :

—*Aš prie jokios partijos 
nepriklausau ir neesu filipi- 
nų gubernatorium,— ramiai 
kalbėjo velnias, — bet žinau, 
kad privatiška savastis pereis 
į visuomenės rankas.

— Ak, tu, biaurybė! — su
šuko, pasikeldamas nuo sofos, 
Taft.— Išeik man tuoj lau
kan!

Jis ištuinė velnią ir užtren
kė duris. Atsigulė vėl ant so
fos, Užsirūkę dešimtą cigarą 
ir mislyjo apie nekviestą sve- 
čią.

ilintijį, velnias pats padarė į šaltąją Tai mat kokie vai
du žingsniu atgal. Bet kaip šiai girtuoklystės! Apsišvie- 

' tik Taft norėjo kiek pasilsėt, tęs žmogus nekuamet nedrįs- 
velnias tuoj kišt savo galvą tų ant gatvės kelt tokį škan- 
per langą, na. ir pasakoja, italą 
usus sukinėdamrs, apie tai,' 
kas laukia kapitalistus.

Žmonės kalba, kad ir šian- 
dieu ta keista komedija tęsė
si, ir jį nepasibaigsiauti

gali būti prezidentu.
Mus.) republikouas teip 

persigando, kad jam persista
tė visos minėtose vietose už
mušt uju dūšios.

— Neši u kis laukan!— užsi
puolė jis ant ve’nio verkda
mas, isterijos ištiktas.

— Velnius pasigailėjo jo 
ašarų ir išlindo per kaminą.

III
Taft jau buvo pusėtinai 

atsikvėpęs po išgąsčio, kaip 
štai kasžin kas pradėjo barš- 
kyt į jo langą.
Žvilgtelėjo jis plačiom akim 

į tą pusę ir išvydo tą patį 
velnią, kuris tiek nesmagumo 
padare.

— Ir vėl aš pas tamistą, — 
pasisveikino velnias, linkte
lėdamas galvą.

— Nenoriu aš tavęs... — 
pamojo Taftas ranka.

— Nori-nenori, o dabar to
kie laikai, kad noro uieks ne
paiso. Juk ir darbininkai 
daug ko nenori.

— Jis vėl su darbininkais!..
— Teip. Jie paims visus 

išdirbystės įrankius į visuo
menės rankas.

— Duok tu man pakajų! 
Ką gi jie darys paėmę? Juk 
pinigų reikia, kad išdirbystę 
palaikyti....

— Valdžia iš savo iždo sko
lins jiems, o jei to neužteks, 
tada iš užrubežio ant kelių 
milijardų paskolą galima bus 
gauti. Juk ir kapitalistai sko
lina. Vienai y patai baugiau 
skolinai, o visuomenei kiek
vienas sutiks skolint, nes ji 
niekada nesubadkrutys.

— O iš kur jie žalią me
džiagą gaus?

— Ir ją ne šventieji daro. 
Vieni žalią medžiagą gamįs, 
o kiti apdirbs ją. Valdžia tu
rės rūpintis, kad viskas regu- 
liariškai būtų vedama, tam 
patarnaus statistika, tam tik
ros įstaigos, susinėsimai tarp 
atskirų industrijų.

Taft visai Jpersigando.
— Eik po šimts velnių! — 

suriko jis ant velnio.
— Meluoji,— atsakė tas.— 

Dabar jau nepavarysi.
Ir galvą per stiklą įkišęs, 

vėl pasakojo apie kolektiviš- 
ką darbiniuki} gyvenimą.

Taft atsiminė, kad yra de
mokratų partija, kuri padės 
kovoti republikonams prieš 
darbininkus, ir pranešė apie 
tat velniui.

— Aš visai neatskiriu tų 
dviejų partijų, — atsakė tas, 
tik matau.kad abiem bus ga
las.

Riebus republikoaas nusi
minė, yt kunigas gaspadinės 
netekęs.

— Jeigu tik socijalistams 
pateks valdymo valdžios, ta
da turės kilti revoliucija, — 
bandė jis nugązdinti velnią.

— Darbininkams ir reikia 
revoliucijos, — nudžiugo vel
nias. — Tik bėda, kad dabar 
kapitalistai, turėdami valdžią 
savo rankose, neleidžia jai iš
siveržti.

— U-u! — susipurtė Taft 
iš baimės. — J ai kraujo pra
liejimas!

— Visai ne,— atkirto vel
nias. — Tiktai pervertimas. 
Jeigu jus norėsite sukruvinti 
revoliuciją, tai neišliksite sau
si nė patįs... Bet jus liksite 
silpni priešintis.

— Ką-gi kapitalistai turės 
daryt?

— Dirbti turės eiti: kas ga
tves šlavinės, kas kiaules ga
nys, o kas fabrikose dirbs.

Tas visai įsiutino ponąTaf- 
tą*

— Šalin tu nuo manęs! — 
sušuko jis į velnią.

— Dabar jau nelauk, kad 
prasišalinčiau. Kol tik darbi
ninkai nepadarys to,kas jiems 
reikia, aš tau vis pasakosiu... 
Aš žinau, ką jie padarys....

— Nutylk! — suriko Taft. 
Velnias nusijuokė.
Kada Taft bandė praša-

M. F.

dami jį bado nasrams. Tre
čia, ištvirkėliais jie irgi nėra, 
ir to jiems negali prirodyti nė 
pats tų ištvirkėlių autorius. 
Nes jie nėra praleidę savo gv- 
gy venimo aut saldžiųjų lėba
vimų, vien tik aut sunkaus 
nuolatinio darbo; uieks jų nė
ra matęs slankiojant gatvė
mis i>e naudos, nes jiems rū
pi iš maitini mas savo šeimy
nos. kurią ir-teip vos gali ap
rūpinti tais trupučiais, kurie 
lieka nuo pavoktojo jų uždar
bio. Vienu žodžiu, jie-nėra 
didžturčiais, liet prispaustais 
po nuolatiniu darbo jun
gu vergais! Tat jie ir neturi 
laiko lėbauti.

Ištvirkėlio vardas tikrai 
priguli mųsų oponentui A. 
Olševskiui. Bereikalo sten
gias jį kitiems primesti. ..

Tiek to viso, gaila ir laiko 
ir popieros tokiems p. O. žo
džiams rašinėti. O vienok mų
sų garsusis „literatas” p. 
Laukis neva vadįs jo (Olšev.) 
„kleketu”, nes tai jo drau
gas. Greič’au pasakys: aiškiai, 
rimtai kalbėjo „tai ne juo
kinga”.

Kažin-ką pasakytų, atsikė
lęs iš kapų, mųsų istorikas 
Simonas Daukontas, matyda
mas tokius neva jo garbinto
jų darbus?!..

Oi jis verktų, graudžiai 
verktų!..

& Strazdas.

Iš Chicagos.
Pasmus, Chicagoje, užėjus 

kol slapiam rudens orui, persikei- 
nebus išrinkti valdininkai-iš tus temperatūrai, keičiasi ir 

mųsų lietuviškųjų tautiečių 
protas. Kaip čia seniai, ro
dos, kaip mųsų grrsusis „ke
linių profesorius’’ p. J. Lau
kis davė pipirų socijalistams 
už tai, kad jie (anot jo) vie- 

Apie „Antonovo” žodyną. toje mokslo platina šlykščias 
Nors buvo jau savo laiku intrigas ir t. t.

pranešta, kad tūlas apgavi- 8tai lyg tyčia pasirodė,
kas, pąsivadinęs A. J. Anto- ^aT sako sena patarlė: ,,puo- 
novu, kuris garsino, jog už das puodą mazgoja, abudu juo- 
20 centų duoda $6.00 vertės di ’• Teip tai su mųsų tautie- 
angliškai-lietuvišką žodyną, *^aj® atsitiko.
yra ne kas daugiau, kaip tik "tai d. Lapkričio buvo 
apgavikas, vienok matyt,kad c’a parengtas jubilejus, at-

lauš, kad visur būtų įvesfti S 
valandų darbo dieno, kad lai
sve žodžio, organižacijų, strei
kų piluai bujotų, kad būtų 
uždraustas vaikų ir paleng
vintas moterų darbas ir t. t. 
Jis praneš, kad visiems atei
viams būtų išduotos pilietiš
kos popieros, sutinkant
konstitucijos nurodymais, be 
jokių aprubežiavimų, nes ta
da milijonai darbininkų eis 
rinkti valdininkus ir, beabe- 
jonės, kaip į žemąjį, teip ir į 
augštąjį parlamentą pateks 
socijalistai. O jeigu tie du 
parlameutai bus konservaty- 
viški, tai prezidentas nepra
leis negerų jų nutarimų, pasi- 

; remdamas....
— Nutvlk, ištvirkėli!— su- 

riko Taft.— Aš tau neleisiu 
čia prakalbų laikyti? Tu iš
randi tokius kelius, kad dar 
bininkai visai mus gali paža
boti ...

Velnias susispaudė šonus 
rankomis ir pradėjo juoktis. 
O Taftas vis šluostė nuo kak
tos riebų prakaitą.

— Da ne viskas, — šnekėjo 
toliau velnias. — Jeigu darb- 
davis nepildys abelnų įstaty
mų, jis turės užsimokėti bau
smę arba jam visai uždraus 
samdyti darbininkus, o jo 
įstaiga pateks į visuomenės 
rankas. O kaip tik katras ka
pitalistas uždarys savo išdir- 
bystę ir atleis darbininkus, 
tai tie nedvės badu, bet pa
tys atidarys fabrikas, dirbtu
ves, kasyklos ir kitką...

Taft sugniaužė kumščius 
yt laisvamanis prieš dievą ir 
rustai suriko:

— O policija, o kariumenė
— kam?! Lai tik jie pabando 
kišti savo nosį prie mųsų sa
vasties!. ..

Velnias da labiau susuko 
usus ir tarė:

— Prezidentas skaitosi va
du visos kariumenės,— o jei
gu jis uždraus jai eiti prieš 
darbiuinkus, ką-gi jus pada
rysite? Policija teipgi turės jo 
klausyti. Gali atsitikti, kad 
kariumenė bus pasiųsta ap
ginti darbininkus nuo užpul
dinėtoj ų. Tada jus ir nosies 
neparodysite...

— Už pinigus męs pasisam- 
dysime apgynėjų. Ypatingai 
tada bus lengva, kaip visi 
neteks darbo ir badaus.

— Apsirinki, republikone: 
jeigu tik bus leista darbinin
kams atidaryti dirbtuves, ta
da jų nepapirksi, nes nė vie
nas gyvasties nenori žudyt. 
Susipratusieji darbininkai, 
tiesa, drąsus, bet jie visi eis 
prieš kapitalistus, o tamsū- 
nai yra bailus; jeigu jie pa
matys. kad valdžia stengiasi 
atidaryti jiems darbus, tada 
jie patys ją rems. Jus savo pa
sipriešinimais tik labiau suer- 
zįsite žmones ir pasirodysite 
darbininkams, kas esate, — 
tada jie ir kalbėti su jumis 
nenorės.

Taft pasidarė neapsakomai 
nerviškas. Jis pašoko nuo so
fos ir trenkė koja į grindis, 
tartum šventas Jurgis smakui 
per sprandą. Paskui, kiek pa
stovėjęs, liepė velniui listi at
gal per kaminą.

— Da aš neužbaigiau,—pa
aiškino tas ir ironiškai nusi- 
šipsojo.

— Laukan, valkata 
su didžiausi azartu 
Taft.

— Velnias pradėjo 
ti ir spardytis.

Išpradžios Taft nusigando 
ir stovėjo kampe susitraukęs, 
bijodamas, kad smarkus sve
čias neįspirtų jam į storą pil
vą. Vienok matydamas, kad 
tas aprimo, vėl paprašė išsi- 
nešint.

— Ypatos nepaliečiamybė, I
— atsakė velnias. — Čia tau 
ne Kolorado, Chicago, ne New 
York, ne Philadelphia.

Ir vėl jis pradėjo spardytis, 
kad ne vienas tiktai Taftas

t

II
Vos, vos buvo pradėjęs po

nas Taft snausti, kaip pasi
girdo baisus švilpimas.

Jis atsižvelgė — ir vėl 
išvydo tą patį velnią, sto-i 
vintį pasienyj.

— Kaip tu čia įuėjei?— ru
stai užklausė jis velnio.

— Per kaminą įlindau,— 
atsakė tas sukinėdamas usus.

— Išsinėšink!
— Meluoji. Dabar agitaci

jos laikas—ir aš galiu pasi
naudoti žodžio laisve.

— Na, o ką tu turi pasaky
ti?

— Tą, kad darbininkai 
greitai panaikys kapitalistiš
ką surėdymą.

— Kokiu budu? — paklau- : 
sė nusigandęs Taft.

— Budų yra daug, bet pir- ■ 
masis yra šitas: darbininkai 
išrinks socijalistą į preziden
tus pastaris,į pasiremdamas 
ant pamatinės Suvienytų Val
stijų konstitucijos, pareika-

i 
I

I

i

tas!— 
suriko

kvato-

I

darbininkų rarpo.
(Galas.)

Homestead, Pa.
15-X, 08.
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ant to pranešimo nedaug kas minčiai mųsų neužmirštinojo 
atkreipė atydą, nes nuolat istoriko Simono Daukouto. 
gaunam laiškus su skundomis, Bet vargu jį galima pavadin- 
kad Antonovas neišsiunčia ža- ti jubilejum, atminimui to 
dėto žodyno. mųsų garbaus rašejo, nes vie

nTaigi atkartojau! dar syki, toje paminėjimo mųsų rasejo
nuopelnų, buvo girdėtis vien 
šlykštus apšmaižos žodžiai,su
maišyti su anarchistais, vagi
mis, ir t. t., kuriuos neverta 
nė į laikraštį rašyti.

Neminėsiu čia visų kalbė
tojų, kurie ten kalbėjo, pami
nėsiu tik vieną, garsiausi, tai 
yra 'p. Olszewskį, išleistąją 
laikraščio „Lietuvos”.

Tas žmogelis, pražudęs sa
vyje žmoniškumą, dorą ir jos 
etiką, per visą savo kalbos 
laiką spardėsi ant estrados, 
biauriai keikdamas. Jis,vieto
je paminėjimo Simono Dau- 
konto nuopelnų, siuntė šim
tus perkūnų cocijalistams! 
Apdovanojo juos įvairių-įvai- 
riausiais išmistais; išvadino 

Į maištininkais, anarchistais ir 
" "1 „kas 

tik yra vagis, plėšikas, iš
tvirkėlis, — tai socijalistas 

kas kitas, (sic!)’ anarchiitas!”
Toliau nurodė neva, kaip 

socijalistai mano padaryti 
- - , tarpe visų lygybę; kaip jie

tai priešinga prigimties' įsta- mano Padalyti tarpe žmonių 
tymams, ir todėl, jeigu kas turtus, girdi „ vienam duos 
kalba apie panašius dalykus, ^ano^> kitam duris,trečiam zo- 
—jis begėdiškai meluoja, jis 'Neskųs, ketvirtam kaminą, 
yr apgavikas; o kas į stebuk- Na ir bus tarpe visų lygy- 
lus tiki,— apgaudinėja pats be... ’ 
save, o apgavikas naudojasi. Ant pabaigos mųsų garsu- 

Jeigu tu, skaitytojau, mų- sis agitatorius štai ką pasakė: 
sų žodžiams netiki, bet tiki į kapitalas-kapitalistai visai 
stebukladarius, tad jeigu jie nespaudšia darbininkų; spau- 
tave nuskriaus, tu mums ir džia vien tik mažuosius kapi- 
nesiskuskie.

kad niekas daugiau tam ap
gavikui pinigų nesiųstų, nes 
nieko už tai negaus. Ponas Mi- 
kolainis iš Brooklyno tyčia 
buvo į Jersey City nukeliavęs 
ir jokio Antonovo ant nuro
dyto adreso nerado.

Laikraštis už apgarsinimus 
negali imti ant savęs atsako
mybės. Skaitytojai neprivalo 
būti tokiais lengvatikiais,kad 
kiekvienam apgavikui tikėti. 
Nereikia manyti, kad viskas, 
kas tik laikraštyj pagarsinta, 
yra teisinga. Nereikia užmir
šti, kad už 20 c. niekas nega
li daugiau duoti, kaip tik 20 
c.: jeigu kas garsina, kad už 
20 c. duoda prekę 21c. ver
tės, — jis jau meluoja; jeigu 
jis sako, kad už 20 c. duoda 
knygą $6.00 vertės,— jis 5S0 “^t Aag*mis- -ses 
sykių meluoja. Tą reikia įsi- 
tėmyti. Visoki stebuklingi ap
garsinimai tai ne ] ... ___ ,
kaip tik vienas melas ir apga
vimas. Jokių stebuklų pasau
lyje nėra ir negali būti, nes

Iled.

i Korespondencijos

listus”. Tik dievai žino, kodėl 
nepasakė da, kad jį spau
džia?....

Teip, tiesą pasakė p. Olšev- 
skis. Kapitalas-kapitalistai 
visai nespaudžia darbininkų, 

; nes jų delmonas visada yraMontello, Mass.
Lietuvių čia gyvena dau- tuščias; kapitalas nespaudžia 

gybė; miestelis nemažas ir be- darbininkų, da palengvina 
veik visas lietuvių apgyven- Į jiems tą sunkumą, kurį nešio
tas; yra ir gerai pasiturinčių. Ja S&70 kišenėse tik tokie po- 
Yra čia draugystė šv. Roko ir na^ Olševskiai. Teip, jų nieks 
L. S. S. 17 kuopa: abidvi gy-j *r nespaudžia. . 
vuoja gerai. Prie S. S. pri-1 Kapitalas spaudžia vien 
klauso nemažas būrelis ir ga- tuos, kurie nežino, kas yra gy- 
lima sakyt, žmonės susipratę, venimas ir kova už būvį, ku- 
bet kaip visur, teip ir pas rie nejaučia žiemos šalčių ir 
mus yra daugybė tamsuolių, Į vasaros karščių, kurie nežino 
kurie socijalizmo bijosi.

Nedėlioj, 11 Spalio,tris kar
žygiai, įsitraukę dikčiai ru
džio ir išėję ant gatvės, pati
ko priešingą sau žmogų, ir 
tuojau norėjo atsilyginti su 
anuo lietuviškai, bet tas kaip 
ten išspruko. Netrukus pasi
taikė antras,drąsesnis ir akies 
mirksnyj prasidėjo paprasta 
lietuviška karė.

Po kelių minučių susirinko 
daugybė žmonių pažiūrėt. Ki
ti , pamatę savo pažįstamus 
teip kovojant, puolė skyrstyt, 
bet kaip tik pasikišo, ir šie 
gavo į kailį, ir kas-žin kas bū
tų išėję, jeigu nebūtų polici
ja pribuvus su dideliu veži
mu. Kaiptuos’keturkojus kil
pom ėmė gaudyt, kaikurie iš- 
pruko, o nekuriuos nugabeno

kas yra badas—neturtas. Pa
galbaus, kurie negirdi silpnu
čių kūdikių verksmo, karie 
išalkę glaudžias prie matu
lės, prašydami jos kąsnelio 
juodos duonos....
Tokius tik kapitalistai spau

džia. Ačių p. Olševskiui už
tai! Dabar męs žinosime, ką 
spaudžia kapitalizmas. Bet 
kaslink anarchistų, vagių, iš
tvirkėlių, ir t. t., kuriais jis 
apdovanojo socijalistus, ne
sutinkame. Tie visi žodžiai 
priklauso tikrai jam! Viena- 
socijalistai niekados negali 
būti anarchistais ir nebus 
jais niekados, antra—vagiais 
jie negali būt, nes jie stoja 
kovon su vagiais, kurie darbi
ninko triūsą pavogę, kelia 
sau linksmas puotas, palik

St. Clair, Pa-
X

Šitas miestukas stovi šiau
rių link nuo Pottspille. Lietu
viai čia pradėjo apsigyventi 
nuo praeitų metų ir šiandien 
jau yra apie 100 ypatų. Ge
resnių darbų, kaip auglių ka
syklos, čia nėra; pastaruoju 
laiku ir tie patįs sumažėjo. 
Nors nedaug mus čia yra, vie
nok turim sutverę L. S. S. 53 
kuopą ir S. L. A. 189 kuopą. 
29 d. Rugpiučio socijalistai 
parengė prakalbas su daino
mis ir deklemacijomis, kurios 
susirinkusiems labai patiko. 
Žmonės užsilaikė gražiai iki 
pat galui ir užganėdinti išsi
skyrėte. Aukų surinkta lite
ratūros fondui $5.30. Ant ry
tojaus parengta diskusijos, 
kurios tęsėsi iki 11 vai., o po 
pietų atsibuvo V rajono kon
ferencija. Prie kuopos prisi
rašė 10 naujų sąnarių.

A. Žukauskas.

Worcester, Mass.
Čia gyvena ant 362 Millbu- 

ry gatvės tūlas lietuvis, kuris 
save skaito geru kataliku, o 
kaipo toks, laiko savo pareiga 
naikinti, anot kunigų, tikėji
mo „priešus” [suprask, socija- 
listusj. Sykį, šalę dirbantis, 
kitas lietuvis, patėmyjęs, kad 
jo kainynas nuolat keikia so- 
cijalistns, atnešė jam knygu
tę apie socijalistus, idant ma- 
žiau-daugian galėtų suprasti, 
kas tie socijalistai yra. Pama
tęs knygutę, mųsų katalikas 
pradėjo žegnotis; žmonės, ži
noma, pamatę silpnaprotį, pa
sileido juokais. Tuomet minė- 
tasai „katalikas” , rankas su
dėjęs, ėmė keikti visus „be
dievius’;teko girdėti kuobiau- 
riausių žodžių. O kas tame 
kaltas, kad ne tie kunigai,ku
rie patįs bažnyčioj duoda žmo
nėms pavyzdį.

J. Bau.

Bandymas.
Tėvas: Kaipo studentas me

dicinos ir busiantis daktaras, 
dabar, beabejonės, panorėsi 
išbandyti, kiek laimės žmo
gui suteikia užsilaikymas nuo 
girtuoklystės.

Sūnūs: Aš pirmiau noriu 
ant savęs išbandyti, kiek tas 
užsilaikymas atneša nelai
mės...

Skaitykit ir piatinkit 
„KELEIVĮ”



KELEIVIS

DIEVO ŽMOGUS.
(Pagal J. M re, paraše J. GŽ1S.)

(Tąsa.)

ta, laimingosios dienos mano jau prabėgo, 
liko da kančios ir mirtis!...

— Na, na?!..- Per jaunas teip kalbė
ti...

— Iš tiesų!... Palikau labai godus 
orui. Kiek to oro man nebeduotų, o man 
vis jo permažai. O kuriam nepakanka jau 
oro, tad su tyoni blogas dalykas. Blogas 
tėvui, juk t-a-u?!... — Norėjo jis da ka- 
žinką daugiau ištarti, bet tais žodžiai pa
springo ir pritroško.

Mykolui, nuo nenukrypstaučios į jį 
Simo žiūros, pasidarė nesmagu ir perkniu- 
bo jis ant lovos, o po valandėlei, kada pa
juto, kad Simas vėl atsikvėpė, kabėjo to
liau.

— Teip, t'esa vaikeli!... Oras visgi 
svarbu kiekvienam, rodos jojo begalės, ga
lėtų užtekti visiems, aut jo rodos nėra už
dėta mokesčių, o darbininkams tačiaus jo 
trūksta.

Ištaręs tuos žodžius Mykolas per
traukė kalbą ir parėmęs ant raukos galvą 
užsimislijo.

— Bet kaip kada ir ore raudasi nėra 
mu, susigriebęs vėlei prabilo Mykolas.

— Kaip, ore neramu?! — lengvu bal
su, šypsodamos užklausė Simas Mykolo. 
Negaliu to suprasti...

— Iš tiesų teip yra!... Tu mielasis 
nesijuok, bet geriau štai paklausyk: kaip 
kada, ypatingai artinauties pavasariui, 
būdavo kaip įsilysiu į savo smirdančią ka
marėlę, užvirsiu ant lovos ir nespėsi už
merkti akių, o štai prieš akis ir užgriuva 
oras...

— Kogi juokies?— Tikras oras, toks 
kvepiantys, grynas ošiantis...

— Teip būdavo ir pašoki jį susigauti, 
net išsižioji, o jis nulekia sau, ir nėra oro!

Tada tai pasidaro ilgu, ueramu—pra
tęsiančiu balsu, tyliai užbaigė tuos žodžius 
senio.

— Turi teisybę, pasidaro ilgu, bet 
tik ne nuo oro, — pusbalsiai kalbėjo Si
mas ir per nublogusį jojo veidą perbėgo 
lengvas, ramus nusišipsojimas.

Juodu nutilo...
Mykolas įkišo tiesiąją ranką į gilų že 

mai nutysusį kišenį, išsitraukė iš jo margą, 
susiuvinėtą iš šmotelių aūdiminę tabokos 
mašną ir ramiai iš palengvo ėmė kimšti į 
trumputę savo pypkę. Simas tuom 
laik nutraukė nuo savęs išklotą vata ploš- 
čių ir pasidėjo jį po galva.

"— Šimuli kur tu dabar? — prabilo vėl 
Mykolas ir mušnuodamas pypke į galą Si
mo lovos, iškratė iš jos pelenus ir liekanas 
tabako.

— Kur?!... suniurnėjo Simas ir da 
labiau susirietė.

— Klausi da kur... Lyg nežinai, kad 
išveja..

— Išveją?!... Iš kur gi tu tą ištrau
kia!?!...

— Iš kur? ... Beabejonės ne iš kiše- 
nio... Užveizda Pavyduolis, nuo tavęs 
atbildėjo tiesiog pas manę ir pasakė: Simą 
pavariau, ryto iš ryto tu jį palidėk, o jo 
vieton ateis kitas vyras, tad parodyk jam- 
jam vietą!”

— Nereikės išlydėti, tegul jam galva 
nuo to neskauda, išeisiu pats vienas be 
palydovų. — Simas sudrebėjo, pasišiaušė, 
lyg butų jį drugys sukrėtęs ir nemaloniai 
pasižiurėjo į Mykolą.

— Suprantama, kad policijos nelauk
si!... Bet žinai, tas pranešama paprastai 
užlaikymui tvarkos.—

— Sunku man ir nusispiauti ant jųsų 
tvarkos ir tiesų!...

— Nesispiaudyk, pritruksi seilių!.. •
— Jeigu tu atėjai mokyti mane tvar

kos, tad geresniai eik savo keliais iš kur 
atejei. Tokius nelabai aš myliu. — Trum
pai ir aštriai ištaręs tuos žodžius, Simas 
nusikreii»ė nuo Mykolo.

— Ką-gi aš kaltas?!... Kam užsipuo
la ant manęs?!... Jeigu kurį išvaro, tai aš 
ne... ir ne už manę....

— Nė veja, nė pavaro, bet atleidžia!.. 
Vaiko tiktai šunis, ar suprati mielasis!?... 
Vaiko tiktai šunis. — Suriko kiek tiktai 
turėjo spėkos Simas ir pradėjo mostiguot 
rankoms.

— Na, na, užvirė virdulis!.... Tad ir 
pradėjo į visas šalis taškyti verdančiu. Ką 
gi aš tau padariau blogo, žodžiu arlia gal 
pirštu kada nors užgavau?!... Tik žiūrėk, 
susikrimto, įniršo vyrukas!...

— Jeigu žodžiai atstovėtų verdantį 
vandenį, tad visus niekšus aš nuplykyčiau! 
Da smarkiau sujudo Simas.

— Ko gi tu piltoji?... Aš tavęs gal 
daugiau gailiuos, negu tu pats. Aš jau 
įstojau į septintą dešimtį, ketvirta dešim

tis kaip nustojau būt žmogum, o tu ant 
manęs lyg papykęs šuo, šoki ir lojojies... 
Ir be tavęs jau gana mane šutino. 0 jei
gu, Dieve sergėk, mane iš čionai išvytų, 
tad vardau Viešpaties, nepavelytų man nė 
žebrokauti, ir kaipgi galėtų pavelyt, nes 
su mano snukiu visos apielinkės kūdikius 
pergazdinčiau. Bet ką gi aš tau tokio pa
dariau, siusti tau ant manęs visai nėra už 
ką!...

Įtemptai su didžiausia energija kalbė
jo Mykolas. Paprastas juokas nuo jo veido 
išnyko ir stojosi jis savo išveizdoj da bau
gesniu, negu paprastai. Sutraukta ir per
kreipta burna, nespėjo išleisti skubiai ta
riamų žodžių ir jie betvarkėj užsikimšo jo 
gomoryj ir iš tenai veržėsi gana sunkiai 
suprantamais.

— Nelaimė stovi man užpakalyje ir 
jos vaisius aš gerai supiantu!... Tavoji da 
priešakyje, ji tau da nežinoma, o aš jau ją 
žinau; žinau ne tiktai tavo vieno nelaimę, 
bet užmatau mus visų nelaimę, todėl aš vi
sų ir gailiuos...

— Meluoji senas šunie!.. Tu gailies 
tiktai savęs... Kas tavo užpakalyj stovi su 
bizunu, tam tu ir kojas laižai — tam tu 
tarnauji ir parduodi savo žmogišką sąžinę 
ir viską kas tave nuo galo lupa. Atsimink, 
kiek savo liežuvavimais tu išpiovei savo 
brolių iš čionai!

— Ne, šitą, Simai, kalbi bereikalo — 
mikčiodamas, gėdingai tarė Mikolas.

— Kaip bereikalo!... Ha, ha!... Be
reikalo!... Žiūrėk tiesiog man į akys ir ne
kraipyk veidmainingų savo akių. . Berei
kalo?! 0 Petrą Drąsuolį kas išdavė?... 
Kas?!... Jis tau dovanojo tiktai dėl tavo 
nelaimingumo, o šiaip tad gal ir kitos 
akies būtumei netekęs!... Tau visų gai
la!... Begėdi, toks tavo gailestis!... Už ne- 
prielelius, skriaudėjus, tu apsirūpini, nors 
ištiesų, nėra už ką tau būt jiems dėkingu...

— Mykolas nutilo, susitraukė lyg po 
po kirčiu, susilenkė, pasidarė net mažes
niu Paminėjimas apie Petrą Drąsuolį, 
Mykolo susenėjusiems smagenims matomai 
buvo per skaudu išgirsti.

— Ką, gėda?!... Gulinčių aš nemušu, 
o jei tau užvežiau žodžiu.., Jeigu pasudai 
kuomet kokį nors latrą — girtuoklį, nors 
ir tai negražu, bet tiek to; bet Petrą Drą
suolį reikėjo visiems guodoti kaipo žmogų 
sąžiningą, lyg kokį šventąjį, jisai troško 
gero ne sau, bet visiems, visiems skur
džiams, jis troško lygybės, jis reikalavo są
žiningai pasielgti su kiekvienu žmognmi, 
jis neapkentė neteisybės, jis....

— Perstok, Simai! — Mostelėjo ran
ka Mykolas ir susikūprinęs lyg nešdamas 
ant savęs sunkiausią naštą, skubiai ėjo 
prie durų...

Simas akimis jį lydėjo, jis gailėjos 
to nelaimingo sugonyto senelio, tai vėl ki
lo neapykanta....

IV.
Išėjus Mykolui, Simas sunkiai atsikė

lė, išsitraukė iš polovos aplužusį savo ku- 
parėlį, užsikėlė jį ant vidurio lovos ir atsi
daręs antvožą šalę jo atsisėdo.

— Pradėsime ruoštis!... Pratęsiančiai 
ir rūsčia pajuoka murmėjo sau Simas ir 
sudžiuvusioms ir gana ilgoms rankoms pra
dėjo iš lėto griostis po kuparėlį... Ant 
vidurinės kuparėlio antvožo pusės matėsi 
storas, subėgusios žvakės gabalas ir kolios 
išdegusios vietos, o pakraščiais, betvarkė
je išmėtytas Simo turtas: dvi ar trys po
ros sunešiotų skalbinių, įvyniota raudo
nam kaklaryšyj eilė apskurusių rūbų, ap
nešioti, nugeltę batai, autai, apvalus veid
rodėlis, didelės medinės šukos, ryšelis laik
raščių ir knygų, skardynė kurioje buvo 
keli šmoteliai cukraus, stiklinė su žolynais 
(arbata) ir puodukas...

—- Tai viskas, - lengvai atsidusęs ir ty
liai sau vienas kalbėjosi Simas, paskui pa
sislinko jis kiek toliau nuo kuparėlio, gė- 
ditinai užsistojo už savo turto kūjis, ap
šviestas drumsta šviesa nuo kybančios šo
ne lempelės buvo sumišęs betvarkiškame 
ryšyje ir išveizdėjo labai biauriu.

— Viskas... 0 aš pridečkai!... Da 
tyliau šnabždėjosi sau Simas, baugiai žval
gydamos į šonus tuščios, pripildytos tik 
šalto tamsumo grinčios ir vis labiau pasi
šiaušė

„Oaš, pridečkai!...” Tie ištarti teip 
tyliai žodžiai, tokio menko turinio ir leng
vus, sparčiai augo, pasipyldė platesniu ir 
jautresniu turiniu, pasikeitė į žodžius di
delius, sunkius ir visu savo sunkumu ap
globė Simą ir lyg slogulia vis tvirčiau ir 
sunkiau jį slėgė...

Simą apsiautė nesuprantamas nusi
gandimas... Veikti toliau pradėtą savo 
darbą, jis toliau negalėjo... Apimtas neži- 
nės kas su juom darosi, baugiai dairėsi į 
šonus... Kraujas jo karštėjo ir skubriai 
biegiodamas gyslose suskubino mušnojimo 

(Toliaus buB)

KOKESPONDEN DIJOS.

Springfield. III.
Darbai pas mus pradeda 

jau geriau eiti. Mainos, ku
rios ilgai stovėjo, pradeda 
dirbti po 3-s dienas per są- 
vaitę.

25 d. Spalio čia apsilankė 
E. V. Del>sas. Žmonių tiek 
susirinko, kiek nekuomet da 
nebuvo matyta. Pirma buvo 
atvažiavęs su agitacija Brya- 
nas, bet žmonių nė per pusę 
tiek nebuvo, kaip dabar. Deb- 
sas padarė didelį įspūdį aut 
žmonių. Po Dėbso prakalbų 
lietuviai surengė tą patį va
karą lietuviškas prakalbas. 
Kalbėtojais buvo du vietiniai 
ir iš Chicagos d r. Puskuni
gis. Prakalbos nusisekė gerai, 
ypač žmonėms patiko Pusku
nigio kalba.Tikis priežasties 
biauraus oro nedaug žmonių 
tesusirinko. Padaryta kolek- 
ta uždengimui lėšų. Surinkta 
visai nedaug; ižkaščių negali
ma buvo uždengti. Mat tarp 
mųsų tautiečių dar daug 
trūksta susipratimo. Parapi- 
jonai pešasi su kunigu, dievo 
čiai su bedieviais ir 1.1. Jau 
kelis sykius buvo apskustas 
airių vyskupui vietinis mus 
kunigėlis, bet vyskupas visai 
ant parapijonų nepaiso. Al
ne geda mums, springfieldie- 
čiai, su savo reikalais šauktis 
dar pas kokį ten airį? .i ik 
mųsų bažnyčia, mus pinigai, 
męs patįs juos ir kontroliuo- 
kim. O jeigu kunigas ant to 
nosutiuka, tai gali sau vietos 
kur kitur jieškoti, o męs gau
sim tokį, kuris atliks savo 
darbą, kaip priguli už pas
kirtą algą.

Laisvas Lietuvis.

das $3, P. Piluckis $3, L. S.S. 
60 k susirinkime $1.55, L. 
Grikštas $1, J. Kūgis §1. V. 
S. Jokubynas $1, S. Danilavi- 
čia $1. S. Pancežinskis, P. 
Sulitis ir R. Ciuberkis po 50 
c.; S. Uečkauskiutė, D. 2ie- 
kauskiutė, K. Mitkus, E.Va- 
ratinskas, P. Moturienė, K. 
Barboravičienė ir E. Boskau- 
skis po 15 c.; J. Vaškis, D. 
Pancežinskis, B. Noža, A. 
Buleski, D. Jordon, A. Vin
gras, K. Vaškis ir X. X. po 
10 c.; Ą. Žukauskis. J. Vase- 
selis, J. Lakauskis, K. Rut- 
kauskis, J. Smitli ir J.Seniar- 
skis po 5c. Viso $19.25 c. ar
ba 37 rub., kuriuos pasiun
čiau 31 d. Spalio, 1908 nu

Vardan J—ro tariu auka
vusiems ačiū! Vėliau, tikiuo
si, jis pats parašys.

A. Zimontas.

So. Boston, Mass.

I

Ištrauka iš laiško.
Guodotinas V. K!

Ištariu širdingą ačių ūž lai
šką ir labai dėkavoj u už lai
kraščius, kuriuos tu man siun
tinėji. Aš jų laukiu, kai di
džiausios laimės, o kada gau
nu, tai skaitau su didžiausiu 
džiaugsmu. Tiesa, turim męs 
ir Lietuvoj laikraščius, bet 
jie yra suvaržyti cenzūros re
težiais; redaktoriai nedrįsta 
nė žodžio ištarti apie svarbes
nius dalykus, nes kitaip arba 
laikraštį uždarys, arba pini- 
nigiškai nubaus, o kad ne, tai 
į kalėjimą. O kaip ateina iš 
Amerikos, tai valdžia neturi 
prie ko kabintis. Karta ga
vęs iš pačto „Keleivį” skai- Į 
tau, o susirinkę kaimynai 
klausosi ir lėpsta juokais, i 
kaip Maikis su tėvu ve
da ginčus. Staiga šmakšt į i 
kambarį uriadninkas su ko
kiais ten reikalais, ir pama
tęs laikraštį, tuojau priėjęs 
užklausė: „Otkuda vzial eto?” 
,, Gavau iš Amerikos...” atsa
kiau jam. Paėmęs „Keleivį" ; 
rankon, pavartė, pavartė ir 
klausia: „A čtooni tut pišut?” 
„Apie viską rašo”, sakau. 
Kaudonsiulis tik susiraukė ir 
numetė laikraštį man vėl ant 
stalo.

Todėl labai būtų geistina, 
kad broliai amerikiečiai ne 
mestų perskaitę savo laikraš
čius ant šiukšlyno, arba į pe
čių, bet kikvienas tegul suvy
niojęs į popierą užrašo adre
są ir užlipinęs uz vieną centą 
krasos, ženklelį pasiunčia į 
Liejuvą savo draugams ar gi
minėms. Tai geriausia dova
na. E. Č.

Auka rašėjui J—ui.
Tūlas laikas atgal per tar- 

piniukystę motinos ir draugo 
K. susipažinau su rasėj u -|>oe- 
tu J—u ir patyriau, kad jo 
materijai iškas padėjimas ne
pergeriausias; tad pasiryžau 
surinkti nuo draugų nors tru
putį aukų. Parašiau vienam- 
kitam draugui, kurie neatsi
sakė prisidėti nors maža da
lele. Aukavo šie žmonės:

A. Zimontas $3, J. Ilgau-

I

i ig. kudlauckui.— Straipsni 
i „Diena artinas” gavome ir tu 
rim pripažinti, kad tema la
bai puiki, vienok reikia neuž
miršti, kad iš lietuvių, abel- 
nai kalbant, gal tiktai penk
tas nuošimtis tėra balsuojan
čiu, o kitiems turinys nesu
prantamas ir be naudos, to
dėl ir netalpiuom.

j.LELioNivi.— Ačių už pra
nešimą, bet sunaudot nega
lim.

I

PAJIBŠKOJIMAI.

Pajieškau savo draugo Jur
gio Stulgaičio; apie pora me
tų atgal jis gyveno Pittsbur- 
ge, Pa. Turiu pas jį labai 
svarbų reikalą. Taigi jis pats 
ar jo draugai molonės atsi
šaukti aut šitokio adreso:

A. Arnikas, 
2026 No. 11-th st., 

Springfield, III.

Guodojanioji Redakcija:—
Sumaniau išleisti Didelį 

Amerikos Lietuvių Albumą, 
tikėdamas tuom prisitarnauti 
musu literatūrai, o kas svar- 
blausia — palikti ateičiai aiš
kų Amerikos lietuviškos vi-1 
suomenės atspindį. Kadangi 
surinkti tam Albumui mede- 
gą galima vien tik su tos pat 
lietuviškos visuomenės prita
rimu ir pagelba, todėl malo
nėkite patalpinti Jųsų ger- 
biamamjame laikraštyje ma
no nuoširdų meldimą, kad vi
si prijaučiantieji šiam mano 
sumanymui malonėtų prisių
sti kaip savo, teip ir draugų, 
draugių bei pažįstamų foto
grafe jinius paveikslus kartu 

įsu trumpais aprašymais: ke 
no paveikslas, iš kur ypata 
paeina, kur gyvena, kuom 
užsiima ir t. t. Pageidaujami 
yra paveikslai kaip visuome
nės veikėjų (laikraščių leidė
jų, redaktorių, sandarbinin- 
kų, parapijų klebonų, vika
rų. klerikų, vargoninkų, za
kristijonų, komitetų, organi
zacijų ir draugysčių viršinin
kų, daktarų, rašė jų, mokyto
jų, mokslaeivių, prakalbinin- 
kų, agitatorių, biznierių ir t. 
t.), teip ir darbininkų grupų, 
dainininkų chorų, teatro ra
telių, orkestrų, draugysčių, 
vestuvių, šeimynų, pavienių 
ypatų [kaip vaikinų, teip ir 
merginų], susirinkimų, pik- 
ninkų, susivažiavimų, proce
sijų, bažnyčių, svetainių, lie
tuvių apgyventų vietų ir t. t. 
ir t. t. Iš visų tu paveikslų 
bus atspauzdinta graži knyga, 
kurią kiekvienas prisiuntęs 
paveikslą gaus pigiaus pas-1 
kirtos kainos Paveikslus mel-I
džiu siųsti mano čia paduo-Į 
darnu adresu.

Su pagarba
P. Bukšnaitis.

141 Washington st., 
New York Citv.

Pajieškau pusbrolių, Jono 
ir Adomo Bogdišankų ir An
tano Jezaponio; visi iš Kau
no gub., Ukmergės pa v., Any
kščių parapijos ir Starių so
džiaus. Kas apie juos žino, 
meldžiu pranešti ant šitokio 
adreso:

Anton Zabela, P. O. Box 5, 
Mc Kees Rocks, Pa.

Pajieškau savo brolio, Sta
nislovo Pociaus, Kauno gub., 
Šiaulių pa v., Ožvinčių para
pijos, Daugvetų sodžiaus.Pir- 
ma gyveno Chicagoj, dabar 
nežinau; je'gu kas kas apie jį 
žino, malonėkit man praneš
ti ant šitokio adreso:

Miss Anielia Pociūtė,
26 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
Pajieškau savo brolio Jono 

Šiaško, Kauno gub., Aisenų 
sodos; pirmiau gyveno Phila- 

' delpbia, Pa. Kas apie jį žino 
ar jis pats meldžiu atsišaukt 
ant šio adreso:

Katarina Šiaškas,
124 Cherryst., 
New York, N. Y. (46)

Pa j ieškau Kazimiero Bana- 
lo, Kauno gub.. Panevėžio pv. 
Girandų vai., Danienų kaimo. 
Girdėjau kad gyveno New 
Haven. Conn. Jis pats ar kas 
kitas malonėkit pranešti šiuo 
adresu: Mr. P. K., Bx. 534, 

N. Brokfield, Mass.

Sidelis ms.in s 
BALI US.

Dr. Sv. Kazimiero parengė puikų me
tinį balių, kuris atsibus 26 Lapkričio š. 
m., salėje Hirbeuiau Hali. 103 Federal 
sąvare. West. Lyun. Mass Prasidės 2 va
landą dieną ir tęsis 12 nakt es Muzika 
bus kuopuikiausia. Todėl užlcviečiatne 
visus garbi- gus lietuvius ir lietuve' at
silankyti ant to prakilnaus bailaus, iš 
kiuio. tikimės, busite visi užganėdinti.

įžanga: Vyrams 81.oo,
M rgi >oms ir tnoterin s

Užprašo KOMIThT »

M0TERĮS IR MERGINOS!
Šiuomi jums pranešu, 

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

Ona Baronaičiutė,
132 Gold st. (trečias floras)

So. Boston, Mass.

Nerelk Mokintoju
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 be 

mokintojo (ypatingai merginoms, kurių 
daugelis jau išmoko). 10c.

Pinigus siųskite per MONEY ORDER 
arba pačto markėmis ant šio adriso:

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

Lity.

LIETUVIAI TEMYKITE.
Vienatinė lietuviška Cam- 

bridgeĮžort’e krautuvė viso
kių vyriškių, moteriškų ir 
vaikų drabužių. Laikau gry
nų vilnų sveterius, gražiausių 
marškinių,skrybėlių, kepurių, 

Į lietsargių ir t. t. Laikau tre- 
• janką, britvų ir knygų moky- 
; tis angliškai. Visokius naujus 
ir tvirtus rubus galite gaut 
pigiau negu kitur.

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

(46)

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 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 ukvatą gali 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 8HENANDOAH, l’A.

Redakcijos atsakymai.
ilgunui. — Eiles gavome; 

reikalauja patasymo. Kaip 
turėsime daugiaus laiko, pa
taisysime. ,,Pamokslas” ge
ras be pataisymo. Tilps.

j. baronui. — Straipsnelį 
„Ko męs laukiam” truputį 
sutrumpinę patalpinsime ki
tu sykiu.

bakučiui. — Gavome rank
raščius „Daina” ir „Kunigų 
daina”. Abidvi reikalauja pa
taisymo, ką apsiimam turėda
mi laiko padaryti.

j. kazlauckui. — Labai dė- 
vojam tamistai už suteikimą 
žinios, bet kadangi jau nema
žai apie tai buvo prirašyta, o 
tamistos straipsnelis gana il
gokas ir reikalauja daug vie
tos laikraštyje, tai priversti 
esam jį atidėti.

r. vasiliauckit. — Kadan
gi apie Dėbso apsilankymą 
buvo rašvta, tai kad ir kito-I 
kioj formoj, bet atkartot ne- 

j užsimoka.

Apgarsinimai.
Teatras ir Balius!

Atsibus 7 d. Lapkričio, 2 vai po pie
tų, salėje „ German Odd Fellows Halie”. 
kampas 18 tos irSarah st. S. S-- Pitts 
burg, Pa. didelis balius su šo
kiais. Graijis geriausis orkestras. Sve
čių suvažiuos iš visų miestų Bus įtaisy
ta lakiojanti pačta. Ta mergina, kuri ap- 
laikys daugiaugiausiai laiškų, gaus gra
žų kvietkų buketą.

Nuo S vai. vakare prassidės teatras. 
Gabus artistai susivažiuos iš visų miestų 
ir atlos da niekur nematytą ir negirdėtą 
komediją, po vardu ..BOMBA”.

Po teatro bus monologai ir deklemaci- 
jos. Paskui vėl šokiai, lakiojanti pačta 
irt t. Bus visokių gėrimų ir valgią.

Inzanga: Vyrams 50 c., moterims 25 
C. Kiekvienas vyras gali įsivesti vieną 
moterį dykai.

KOMITETAS.

„NAUJAS IŠRADIMAS”.
Kaip pritraukti meilę.

Katras vaikinas nori prisivilioti sau 
; merginą arba mergina vaikiną, teipgi 
j katra ženota pora nemyli vienas antro,— 
! tegul rašo prie manęs. įdėdami į koper- 
: tą $;;.oo, arba Money Order, Uždėk tokį 
adresą: Mr. B. K. Selemonas

4413 S. W<xm1 st, Chicago. 111. (48)

Telephone 7ft2 So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
persikėlė ant

495 Broadvvay, So. Boston’e.
Vali odos:

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

Montello, Mass, 117 Ames st- į
Utarninkais ir pėtnyčiomis nuo 3 

iki G po piet.

Karveliai! Karveliai!
Turiu ant pardavimo įvairios rūšies 

karvelių visokių preisų. Reikalaujanti 
kreipkitės pas: A. Vaičiulinis,

12 Cente! avė., .Reading. Mass. (4o)

Lenkiškai- Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON. MASS.
Sztukos, Sztukos!
Neperseniai iš spaudos išėjo didelė 

knyga Magiškų Stuku versta iš fran- 
cuziškos kalbos, kurioj talpinąs daugy
bė mandriausių magiškų štukų. TOS 
KNYGOS PREKE TIK $100. Kas pri
sius už 2 c. markę apturės štukų kata
logą. Pinigus reik siųs šiuo adresu.

Mr. JUOZAPAS VIZGIRDAS, 
4000 R So Paulina st. CHICAGO, UI.

ŽINIA DĖL VISŲ!
Jog jau man prisiuntė iš 

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

“RAISTAS”! (“the Jungle”)
Šita knyga parašyta, garsaus Amerikos rasti nyko Upton Sinclairio* 

Ji yra išversta iš angliško originalo j lietuvišką kalba. Gaunama vi
suose knygynuose ir pas išleidėją, pasiunčiant | doleri; reikia adr.:

J. NAUJOKAS’
Madison Sąvare Sta Box 189, • NEIV YORK.

Teipat pranešama, jog netrukus apleis spauda "BALTRAMIEJAUS NAK
TIS”. Apie šita knygą plačiai buvo paaiškyta "KELEIVYJ”.Jau galima vžsi- 
steliuoti pas išleidėją J. Naujoką tuom pačiu adresu. Kaina 75 centai.
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KNYGOS UZ PUSE PREKES!
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikys knygų vertės X10.
Kas prisius $10, tas aplaikys 
vertės $25.
Knygų galima gauti vi-oldos įtalpos ir 
pasiskirti iš bile kokio katalogo Musų 
katalogų aplaikys kozuas kas prisius 
savo adrisą ir uz .» c markę

Adresuokit teip:

V. J Kudarauckas.
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ir RESTCRACIJA
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudy.;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadvvay ir 259 1). Si..

Soutb Boston, Mass

fe 

fe.... i

107E8-thSt. New York, N. Y.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Saviniukas
Edvardas Daly 

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

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

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

Su guodone

Miss. S. GAIEWSKY
255 Broadway So Boston Mass

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbtuvė. Turime 
visokių audimų ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujosdir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
męs galime ją tau 
tuoj padaryt.

z.

Z. Budreckis. 
Z. BUDRECKIS.

222 Broadvvay So. Boston.

“Keleivio”
SPAUSTUVE

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

28 Broadway, SO- BOSTON, Mass.

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

/ j~TWARDOWSKI. Dept F
214 5VISCON. St MILYVAUKEE. YVIS.
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DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
V 1 ę I F M ę Pulklausx1 armonikų, sknpkų. klernetų, triubų. koncertinų irV 1 □ 11 H d daugybė kitokių muzikaiiškų instrumentų. Geriausių dzie-onų 

lenciūgų, visokių tiedu. Uketų. špilkų, kolčikų auksinių ir plauk- 
suotų. Visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatu. pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbu) 
kišeninių lempukių. guminių litarų, adresams peėįčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokiu 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašvmo gromatu

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su koncertais tuzinas ŽSc., 5 tuzinai 
už 81.00, 1000 už 86.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už oc 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ 1> O V A N 11 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 v įsukių naudingų daiktų. Aš gvarintuoju. kad mano 
tavoras pirmos kliasos. 0 prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur?

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima.
K. VILKEVICH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y.
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Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakautį 
fotograf istą:

CASS1LL0 STUDIJA.
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpte 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 kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio
376 Broaduav,

So. Boston. Mass

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Momans Medical 

College Baltimore M. I).
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pasai nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay ir 
264 Ėst., kampas Boven st.

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

LITLV1ŠKAS DAKTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

James H. Criffin & Co.
— Geriausis galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kerdaševvski, 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią preke.

115& 117 Dorchester sve. and 
1 &J%.Division st. So. Bcston 

Telephone 2106S So. Boston

Melina antspauda garantuoja cigarus

AM UdKi fe/ bC MOfSfeę totM

-------------- -------------- —šio X“. JKT
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Union-made Cigars.
ShS (IfrtlfirJ ■lumbc-u. a*s*b,ifsS-ilC$
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Rūkydamas cigarus, dirbtus tikrai sanitarišku bu.iu busi visuomet svei
kas ir linksmas. Jei nori tokius cigarus rūkyt, pirkdamas visuomet žiūrėk, 
kad ant dėžutės butų molinas ženklas.

50t000knycel DYKAI PER
PAČTĄ

PASLAPTINES VYRU LYGOS

Urgdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedčliomis nuo 9 iki 12RODĄ DYKAI. ’
DR. JOS. LISTER C

k- A- — D- 22—5tli Avė., kaiub 500, (Tiicairo, III.

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A

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

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

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

I. SAC0WITZ,
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

ir

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigarėtiisnaujo 

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

S B. KLIEN
228 Braochvay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

NAUJAS IŠKABIMAS 
Stiprinimui ir užlaikymui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puraus plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų vaivos labai trumpame lai
ke. \ tetoje senų atauga nauji, gra 
žus plaukai, y isokia informacija 
dykai. Artesnėms žinioms reikia ra- 
-yti įdedant krasos ženklelį.

J. M. BRI NDZA CO.. 
Broadnay A No. S-th st..

Broolykn-Nen York.
I

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

AFCARSINIMAS. 
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25S W. Broadvvay So. Boston, Mass.

I

Rusiška- Len k iška-Liet n - 
viską

LEPTIEKA.

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

IMS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
per tų tų daktaru nesumaniuių ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpa'aikiais, 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 
negaišiuos laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Medicai Institutą į I>r. R. Mielke, kame pasektuiilgiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožuas 
kas čiou kreipiasi, dekavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu b u d u su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai uekurį laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido.

A Kalvmac Unrrvac- Tokiu budu’ kad The COLUJis XEW ¥0KK INSTITUTAS
r^lexlfk.y Illas lCIl^Vao. užlaikomas geriausių diplomatų daktarų specųalistų; visus litrų apra

šymus su atyda ištiria specijališkai, nuo meukiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bet jos pamato, ir sutaiso 
atsakančius kiekvienam pritaikytas vaistas išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausią 
latboratoriją vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačiu daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti, l'žtai išgy dyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per ką mokslinčiai ir pavadiuo tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno dangiauris a[><l<>v><noja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybes 

padėkavonių, kurios ateina ka-diena, paduodame čion kelias.

J

Išgydvta nuo: moteriškos lig<* 
kankynių ir skrepliavimų. 

skaudėjimo šonuose, aąnariuo 
ir neuralgijos ligos. Jau 

pamatiskai eveika ir viešai pa 
dekavoja savo paveikslą atsių 
sdama.

Mre. PRANCIŠKA 
ŠKLE5AK1EN£, 

(moteris Jono) 
Konto No 2.B. 65, Cereeco, Neb

AUGŠTAl Gl’OlMkTAMAS DAKTARE!
Jeigu kiti dėkavoja u2 i»gydyxąą, Ui jau mano prlderyatė teipgi išreikšti 

padėkavonę už išgydymą ligos, kurią nuo manęs kaip sloginantį kalną nu- 
kaeė, per galybę augštu mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kariuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš Ui netikėjau, kad per savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėč:au dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 
nusilpnėjimą, teipat vėliau ir mano inkstai buvo suvytę, drauge ir visus vi
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenije suvytęs, laukiau 
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikrastije apie J ųsų galingą gydymą ir 
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man v .istua, kuriuo® suvartojau 
pagal pamokinimus, sakau ksip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad ir dėkavoju už sanžinišką ir gabų išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a gimęs, linksmas ir etikas, olai visiems broliams 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės Ilgos 

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J ųsų garbingą vardą,
JONAS bMIRNAViCZIA,

1625 Front st., Pliiladelphia Pa

j

irgęs {>er gu metu, skaudėji- 
. ėu.į, krutinėję dieglių, 

plaučių nesveikatno, s^šiigl- 
moirskaudėjimo galvos, zva- 
n’jimo auriise ir abeluo nusil- 
■ uėjiiuo aut sveikatos į 13 
»!i -nų pilnai išgydytas, 8U pa- 
uėkavone ir paveiksią^ jiri- 
siuntė patalplnt į laikr^tj.

JOHN PAULU IS, 
r’ayetteCo., Onent, Pa.

n.

$ •
SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, r.ese.-ci.ik, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 

kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų 
trinkstu {kidneys} ligos, dispepsijos, nevirinlmo, viduriu ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, Šonuose, tultymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visa kuna, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abdno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptų 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nėbutų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų vlsoklųligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, neregu! iariškų antdrapa- 

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 BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant: 

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

f
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GERIAUSIAS
Dr. S. Andrzejewskj

i

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

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

433 Shawmut avė.
Boston, Mass

M. Galjvan&Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų 
Spkciaeiškvmas.

366 Second So. Boston, Mass

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

M. V Stankevičius.

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

So. Boston, Mass
Tklephose. 21027 So. Boston, Mass

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

Visokias ligas gy
dau pascįkmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
t repais į vir'ų tik 
neikit į aptieką: 
mano duryg bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 0 iki
S vakare. Telephone 1967—3 Ric^mond

DIDŽIAUSI AMERIKOS SPECIJAL1STAI■fe

■ Al
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įX-RAY. Masina peržiūrėjimui žmogaus kūno.

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

kina visokias džiovas ir slogas.
Per ilgą laiką atsakančiausiu gydymu tų biaurių ligų buvo 

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

Lowell office: 158 Marrimack St
Ofisas atidaras kasdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

fe

Prof. Dr. Payne, dabor isz Londono ir Paryžiaus.
*

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

Su mumis kalbėti jums nieko nekaštuos.

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

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

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

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

su pagarba

IVinifred Robinson,

423-42-4 Beacon Bldg., 6 Beacon st. Boston.

Stebuklingas gydymas su Inhalatoiium.
Boston Clinic, 175 Tremont st. Boston, Mass.

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

M. Hobs,
Boston. Mass.

Miss. C.
24 Bertvick Park,

kurtumas.
Boston, Mass.

Boston, Mass.

Išgydyta ir
422 Massachusetts avė.,

Bo9ton Clinic,

Mane kankino ilgai sloga ir kurtumas. Keliolika dak
tarų manę per tą laiką gydė, bet ne vienas nepagelbėjo.

Kada pradėjau pas jumis gydytis, į kelius mėnesius 
pasijutau daug geriau.

Aš negaliu atsiminti tokio gydymo, kaip pas jus. Ir 
už tai aš ištariu Bostono Glinico daktarams širdingą ačiū, 

su pagarba
♦ Evelyn B. Heon.

Mųsų įstaigos SĮiecijalistai gydo reumatizmą, 
skilvio, plaučių, inkstų, kraujo, kaulų ir odos Ii 
gas. Galvos užimą, slogą, astmą ir kt. Nelauk 
pakol liga užsisenės.

Apžiūrėjimas dykai.

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

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 12 po pietų.
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Mašina gydymui džiovos ir slogos.

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