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„KELEIVIS“
GĖRIAI S1AS VISLUME- 

MIŠKAS LAIKRAŠTIS,

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliukus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, ku'otlaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis* išei
na kas ket vergas, kaina 
metams $1 50. Adresuoki! 
teip:

A. Žvingilas,
1‘. O. Bot 3S3H, 

Boston, Afasa.
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IS RUSIOS.
Jucdoji Dilina teip sun

kiai darbuojasi, kad vos du 
kait per savaitę gali riiikties 
i Ta urydos rūmą. o kitas lai
kas yra pašvęstas pailsini at
stovų. po 2 dienų sunkaus 
darbo. Todėl tame nėra nieko 
pastebėtino, kad ji nieko dar 
nenuveikė iki šiam laikui. 
Diduma atstove, y r pasiry žę 
karštai kovot už tėvynę, jie 
dėl energijos ir dektinės ne
mažai išgeria ir „Dieve gel
bėk carą" su popais pabau- 

bet vis veltui, vis žmo- 
vis šau-

.,laisvės" ir t.

I * - - Iignoruoja \ illielmo politiką 
ištardama savo simpatiją len
ką ms^

Londonas.—,,Standard” 
apturėjo telegramą iš Lizbo- 
nos, Portugalijoj, kad pagal 
nuomonės visuomenės, užmu
šimas karaliaus Carlos’o. bu
vo neišvengtinu ir teisingu 
politišku darbu. Daugumas 
dainavusių užmušime iki 
šiam laikui dar nėrsuareštuo 
ta, nežiūrint, kad ir žinomi 
jie policijai. Repuhlikoniški 
laikraščiai būtinai reikalauja 
nubaudimo kareivio, kuris 
nušovė vieną revoliuciojonie- 
rį laike užmušimo žmonių 
prispaudėjo ir šalies ardyto, 
jaus.

Palikusiai šeimynai už
muštojo revoliucijonieriaus 
iš visų šalių plaukia aukos. 
Iš to inayt. kad revoliucijai 
visi simpatizuoja išskiriant 
tik klerikalų ir monarcliis- 
tu gaują.
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kilo dėlto, kad nugazdint Du- jr Rusijos, prieš 
nmj kelius pirmeivius, kurie 
išdrįso „maištišknose” savo 
kalliose pasakyti, kad kariš
koms sferoms neverta d įloti 
tasai 31 milijonas rublių gar 
laivių statymui. Vieno tokio 
išreiškimo užteko, kad'juoda
šimčiai pakeltų kalbas apie 
Dūmos uždarymą.

Durnoj dabar eina nema
toma. liet smarki kova deši- 
uesniujų su kairesuesiais. De- 
šiuesneji organizuojasi ir ve
da kovą prieš Stolipiną, ku
ris karštu juodašimčių laiko 
mas už „kairiąjį”, nes. girdi, 
duoda valią Durnoj revoliu- 
cijonieriams,' kuriuos seniai 
reikėjo jau pakarti. Jie, juo 

Mąšimčiai, žada Stolypinui pa
kišti koją klausime apie ka
riškąjį laivyną ir apsvarstant 
taryboj, įneštąjį ministerijos 
sumanymą, kaslink įvykdini- 
nio vietinių teismu, kuriuos 
juodieji atranda perdaug li
berališkais, t. y. per lėtais 
laisvais.

Rusijos žmonės lauke 
naujų metų su viltimi, kad 
jie atneš jems kokį nors palen
gvinimo, atneš naują gyveni
mą, o gal ir vargai mųsų — 
mislijo žmones — pasibaigs 
kartų su tais, ašaromis per
mirkusiais senais metais, gal 
nors kartą ir į mus saulute 
laimes maloniai prasišipsos, 
bet viltis apgavo. Antras 
meno naujų metų jau baigia
si. o reakcija eina vis smar
kyn ir smarkyn ir tolei ji 
tęsis, kolei susipratę prolieta- 
rijatas ne sugriaus to, biau- 
raus dabartinio surėdimo.

bia,
nes neužganėdinti, 
kia: ..duonos”,
t. Bet teisybę pasakius, sun
ku visiems įrikti: „geri” žmo
nės, kaip va juodašimčiai, la
bai užganėdinti Durnos dar
bais, tiktai vis tie nenuora. 
mus revoliucijonieriai ir soči- 
jaiistai kelia triukšmą. Bet 
Durna vistiek ..darbuojasi’’. 
Ji vieną irtą patį dalyką 
perkratinėja kelis kartus, o 
jeigu tas perdauk nusibosta, 
tai ji atideda į šalį tą, o ima
si už kito-

Jūmioji Durna „darbno-j 
jasi” jau kelintas menuo , ji 
,.darbuosis" dar kelis mėne
sius. ant galo gali ..darbuo
tis" ir kelis metus, bet žmo
nės jokio palengvinimo ne
sulauks. Evoliucijos keliu 
Rusijos žmonės savo inierio 
neatsieks. Vienintelis būdas 
išgelbėjimui darbininkų luo
mo iš {>o despotizmo — yra 

spėką 
spė-

revoliucija. — Prieš 
turi būt vartojama 
ka.

Reakcija eina vis 
Ji bujoja!

kurią Žuve-

si.
Ant Baltijos jūrės 

25 mylios nuo Žuviedijos pa
kraščio, randasi A landi jos sa
los. prigulinčios Rusijai, ku
rį įiastaruoju laiku pradėjo 
tas salas fortifikuoti (statyti 
tvirtoves, ginkluoti ir t. t.) 
/urėdija pareikalavo dalbą 
sustabdyti.

Lon-
ap

kalė

Subriizdimas Italijoj. susimažino skaitlius Išdar
bių.

,, Darbams prasidėjus, 
pradeda apsireikšti reikalin
gumas geležinių išdarbiu, 
kaik va: rei;es, budavojimo 
materiolas, v* das ir t. t.”

Cincinasti. < >hio. Tū
las Peter Gruener. 40 metu 
amžiaus, vakar anksti iš ryto 
nušovė savo pačią, o paskui 
pats nusižudė. Palika aštuo
netas vaikų. Priežastis neži 
noma.

Roma, 16 d. Vasario. — 
Laikė metinių sukaktuvių 
nužudymo Giordano Bruno 
(Bruno tapo gyvas kunigų su
degintas už skelbimą mokslo), 
senu papročiu žmonės suren
gė antiklerikališką (priešingą 
dvasiški jai), demonstraciją, 
kuri užsibaigė kraujo pralie
jimu susirėmime žmonių su 
{Miliciją ir kariumenę.

Demonstraiicija viešai 
buvo apskelbta. Policija ir 
kariumenėatsistojo po ginklu. 
Visi tiltai vedanti į Vatikaną 
likosi užimti raitelių. Susi
rinkimas prasidėjo 3 valandą 
įio pietų ant plecaus Campo 
dei Fiori, kur stovi Bruno'so 
paminklas. Stovylą to gar- 
sarsaus vyro žmonės papuo
šė brailgiomis kvietkomis ir 
vainikais. Kalbėtojai savo 
prakalbose uguiniais žodžiais 
išrodinėjo barbariškus dar
bus dvasiškijos. Vienas orato
rius priminė neseniai atsiti--į 
kusią tragediją Lizbonoj. Mi
nia susidedanti iš kėlės de
šimts tuksiančių žmonių iš
reiškė kalbėtojui savo simpa
tija gausu rankų plojimu. 
Tūlas kunigas atidaręs lan
gą. išmetė ant pliacaus glė
bį lapelių, tvirtinančiu, kad 
susirinkusieji ant pleeiaus 
yra aršausiais žmonėmis visos 
Italijos.

Lnyrtę žmonės ir.etesi 
ant namo, norėdami atmokėt 
už toki begėdišką darbą, bet 
policija užstojo. Kįlo susirė
mimas, policija negalėdama 
duoti rodos, pareikalavo ka
riumenės pabelbos. Pribuvo 
pekštininkai, bet išskyrstiti 
žmonių vistiek negalėjo, tada 
pribuvo raiteliai ir su dide
liu vargu demostrantus apga
lėjo. Kariumenė nešaudė į 
žmones, tečiaus sužeistų yra 
labai daug.

Mat valdžiai baisiai ne
patinka, kad žmonės išrodinė- 

: jo jos pagelbininkės - dvasiš
kijos darbus.
Bet žmonės jau bunda. Kas 
ją užstos, kada visi susi
pras?
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vagystėmis, l’ž tą viską 
dono teismas pasmerkė 
gavi ką ant 20 metų 
jiman,

• Viena, Austrija.—Pa
sklydo čia gandas, kad Persi
jos šachas Mohannned Ali 
Mirza likosi nugalabintas pa
našiu bud u, kaipi Portugalijos 
karalius. Tas gamtas iki šiam 
laikui dar nėr parvirtv- 
tas.

Mahammed Ali Mirza 
sostą užėmė Lapkričio nene- v 
syje. užpereitų metų. Salį 
rado pilname suiaime ir ne
tvarkoje,

Pereitų metų. Spalių me
nesyje buvo sušauktas par
lamentas, kuris išdirbo nau
ją konstituciją, kurią šachas 
po prisieka apsiėmė {ūldyti, 
tečiaus savo prisiekos niekad 
nepildė ir nuolat laužė kon
stitucijos Įstatus, todėl nebū
ti^ nieko tame pastebėtino, 
kad revoliucijonieriai ir pra
šalintų netikusį valdoną. Žmo
nės pradeda jau suprasti, 
kad ne žmonės privalo val
džiai tarnauti, bet valdžia 
žmonėms, todėl ji turi būt to
kia, kokios žmonės reinalau 
ja. o jeigu ji nepildo žmonių 
įsakymų, tai šalin ją!

Ribija rengiasi į kare.
Peterbia^j as, 19 d Vasa

rio. Kaip telegramos šiądien 
pranešė, Maskolija rengiasi į 
karę su Turkiją.

Iki šiam laikui klido gan
das pranašaujantis susirėmi
mą su Turkiją, kuris sukėlė 
visoj E u ropoję aliarmą. Visuo
se Rusijos sluoksniuose dabar 
laikosi nuomone, kad lie ka
rės neajsieis laikraštija viso
kią pakraipų tam klausimui 
{ ošvenčia visas savo pa jėgas.

M. Gučkov, vadas Durnos 
didumos, vakar apskelbė, kad 
sekančiame Durnos susirinki
me jis pakels klausimą kas- 
link gatavumo Rusijos į karę, 
kuri yra neišvengtina.

Kelcai, Lenkija.—Du ne
žinomi jauni vaikinai pradėjo 
šaudyt i du kareiviu, kurie 
vedė iš teismo į kalėjimą vie
ną merginą. Vienas kareivis 
krito ant vietos, antras sun
kiai sužeistas: vaikinai pasiė
mė merginą pabėgo laimin
gai.

Irkutskas. Siberija.-Tris 
ginkluoti vyrai užpuolė vidur
dienyj l’zbaikalo gelžkelio iž- 
dhinką ir pareikalavo iš jo. 
esančių pas jį 11,000 rublių., 
Lydėjęs iždininką kurjeris, 
šovė ir sužeidė vieną užpuoli
ką. Kiti tumet leidosi bėgti, 
kurjeris pradėjo vytis, bet 
krito nuo šūvio užpuolikų. 
Vieną užpuoliką publika ap
stojo ir būt suėmusi, bet jis 
pats nusišovė.

Cuabarovskas, Russija. 
—Iš Oročevo pranešama, kad 
už 130 varstų nuo C ha baro v- 
sko, miesto rytuose užmuštas 
Oročeno viršaitis su šeimyna 
ir giminėmis: užmušta iš viso 
5 vyrai. 7 moters, 5 vaikai ir 
iš j >lešta turto ant ls,0O0 rub
lių. Atsitikimo vieton išvažia
vo teismo valdžia.

M a drit, I špan i ja.—K ari- 
ška ekspedicija generolo Ma
rino, gubernatoriaus Melilli 
užėmė miestą Machiva, Marok- 
ko’je be mažiausio pasiprieši
nimo čiabuvių.

• Peterbugas, 1S d. Vasa
rio,— Delei įvykdinimo Ma- 
cedonijoj reformų. Rusija 
įstsngiasi padaryti su Angli
ja sutartį ir tikisi, kad Fran
cuzija teipgi remrią-
ti jos užmanymą, o gal ir 
Italija ant galo pritars.

Ir jeigu tokia koalicija 
(sąjunga viešpatyščių su po
litiškais mieriais) įvyks, tai 
tik todėl, kad Viliukas, ar- 
čiausiasai Mikės draugas, 
padavė ranką sultonui (Tur 
kijos karalsui), kada pastara- 
sis(snltonas) pradėjo grumot 
Mikęi aĮiskelbimu karės. Mat 
keizeriui nepatinka, kad jo 
kain ynas laikosi dar pusėti
nai. Jis, Viliukas, padarytų 
viską, kad tik Mikei galuti
nai ragus nusukti, bet visa 
neapykanta buvo {iridengta 
la{ iėsvuodega, ir Mike misli
jo, kad tikrai jis^uri gerą 
ir ištikimą kaimyną, bet da
bar išlindo yla iš maišo. Ka
da Turkija pradėjo ginkluo
tis ir siųsti kariumenę ant 

lįsi jos jr Persijos rubežiu, 
Vokietija norėdama Turki
jai įdrąsįt ir lyg ragindama 
ją į karę, - viešai apskelbė 
ant konferencijos ambasado
rių Kanstantinopoiyj per ša
po pasiuntinį baroną Marš 
chalą zvon Biebersteiną, kad 
Vokietija neims dalivumo su 

. - kitomis viešpatystėmis, reika-'
nes ji, girdi, pavirsta, ne {avime, kuri kitos kitįos šalis

Turkijai stato.
Tuoin pačiu laiku kilo.

smar
kyn. Ji bujoja! Pastarai
siais metais žmonės buvo iš
kovoję sau nekurias teises, 
bet reakcija eidama dideliais 
žingsniais pirmyn, baigia vis
ką naikint.

Prašalinimas apšvietus 
ministerio Kafmauo ir jo pa
keitimas Švarcu, iš paviršu
tinio pažvelgimo, nulos netur 
jokios svarbos, jokio skirtu
mo tarp jų nesimato, liet už
tenka pažiūrėt į juodašimčių 
laikraščius, tai čieii špaltai 
pašvęsti išgirimui Švarco ir 
nuĮieikinmi senojo t. y. Kauf- 
mano, kaipo liberalo. Na, ir 
nieko tame pastebėtino, kad■v 
tie laikraščiai giria Švarcą, 
jis mat, teipogi.... jodašim* 
tis: jis nepaspėjo da nė kojų 
sušildyt, o jo darbai, kaip 
va, uždarimas lenkų apšvie 
tos draugijos „Macierz Szkol 
na” praskambėjo {»o visą civi
lizuotą pasauli, o kiek jis dar 
tokių darbų atliks, tai pama 
tysime artimoj ateityje, jeigu 
revoliucionieriai nenusiųns jį 
pas Abraomą dešinėj sterblėj 
pasėdėt.

Šių metų reakcija apsirei
škia visokiose pavidaluose. 
Dabar pasklido kalbos apie 
galimą uždarimą net trečio
sios Durnos. Reakcijai mat ir 
šita, paklusnoji Durna netin
ka, i 
į pagelbininką „Tėvynės at
naujinimo”, bet į trukdytoją 
to darbo. Visos tos kalbos pa- nesutikimas tarp Austrijos

ŽINIOS IS Vist R.

Londonas. — Mrs. Park- 
hurst. pirmininke „of suffra- 
gettes’’ .kovojančiu moterų 
už ligias tiesas rinkimuose, 
balsavimuose, tapo kartu su 
kitom suareštuota už baudi
mą sukelti triukšmą parla
mente. Slidžia reikalavo, kad 
pasirašytų, jog daugiau „tvar
kos neardys", kadangi jos vi 
sos nuo to atsisakė, tapo 
pasmerktos ant 6 savaičių į 
kalėjimą.

Marsylija. Franciui ja.— 
Šiądien pribuvo čia buvusis 
Portugalijos ministerių pir
mininkas Franco ir su visa 
šeimyna apsigyveno viešbu
tyje, kur neprisileidžia jokių 
korespondentu.

Viena, Austrija.—Perei
tą savaitę visoj Ausrrijoj bu
vo dideli šalčiai, ypač Galici- 
cijoj, kur tiek sniego nupuo
lė, kadgelžkelių susinėsimas 
visiškai pertrauktas. Lvovas 
likosi galutinai atskyrtasnuo 
Vienos ir Krakovo. Nekurto
se vietose užpustė namus. 
Storumas sniego siekia 20 
{vedų.

Ioliet, 111.—Iki šiam lai- 
laikui nežinomi piktadarai, 
baudė išmest iš vsežų graitajį 
traukyni linijos „Santa Fe’. 
Tam tikslui jie sukrovė ant 
relių didžiausią krūvą medžiu, 
liet aut laimes apsiriko. Med
žius sudėjo visai ant kitų vie- 
žų, kuriomis ėjo prekių trau- 
kyuis, ir tas nusmuko nuo re
lių, liet nelaimes jokios nebu
vo, nes ėjo labai lėtai, l'z 
adynos vjeliaus tomis vielo
mis perėjo vienas greitasis 
traukynis, su greitumu 60 
mvliu i adyną.
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Minia nedir- 
kuri po 

Stevarto Gray'o
iš Manchester’io į| 
šiądien apsistojo

• Londonas. — Kari Lud- 
i wig von \Veltheim. vokietis, 
kurs priėmė Amerikos ukėsy- 
stę. nedaug gero atnešė sa- 

i vo naujai tėvynei Nuduoda
vo jis save už baroną ir pa
sivadindavo visokiais vardais. 
Nuvaževęs į Londoną, bandė 
barbarišku budo išgauti iš 
Afrikos bankieriaus S. B. Jo- I
ela $30.000. prie tam pasiro
dė, kad VVeltheim turi 7 
čias, tarp kurių randasi 
na turtinga Amerikone, 
rios vardas yra laikomas 
slaptyje.. VVeltheim
moteriškes vien tik dėl pini
gų 'Tolesnis tardymas paro
dė, kad jis yra pabėgęs iš vo
kiškos kariumenės ir tūlą 
laiką užsiimdavo Europoje

pa- 
vie- 
ku- 
pa-

viliojo

• VVaterbury, Conn. — 
Tūlas Jolin VValsh esąs nepa
prastu myjėtojugyvačių, ku
riam draugas atsiuntė iš pie
tinės Amerikos aštuonetą žal
čių. Žmogus, kuris anešė žal
čius. neradęs paties \Valsh'o 
namie, pastatė ju< s {>o lova. 
Žalčiai išsivaikščiojo į visas 
puses. Tūlas Movei*, kituose 
namuose, iš ryto nubudęs iš
vydo iškištą iš {m> paklodės 
žalčio galvą su įremtomis į jį 
akimis. Moyer šoko, kaip ele
ktrų užgautas ir pusiau liuo
bas išbęgo ant gatvės.

Kitame name vargonin
kas Richard Lind kaziriavo 
su rubsiuviu J. Marchit, stai
ga pra vertose durise pamatė 
žaltį. Rubsiuvis palindęs po 
lova užsibarikadavo, o vargo
ninkas per langą iššoko.

žalčiai neramino gyven
tojus apie sąvaitę. bet dabar 
visi liko išgaudyti.

Newark, N. Y.— Čia at
rasta tarp Essex pavieto jhi- 
pierų dokumentas su parašu 
Jurgio \\ashingtono. Doku
mentas tas yra paliudijimu, 
kad pulkauninkas Francis 
Wolker, \adas antrojo pulko, 
laike išsiliuosavimo kares, kri
to ant mūšio lauko 11 <1. Va
sario 17SS metuose.

I

Londonas. 
bančių darbininkų, 
vadovyste 
mašįruoja 
Londoną. 
Windsor’e

Norėdamas įvesti į gyve
nimą H. George’o teoriją apie 
padalinimą žemės, Stevart 
Gray reikalauja, kad nedir
bantiems darbininkams butu 

įduotas darbas ant karališkų 
plotu žemes. Reikalauja jis 
nė mažiau, ne daugiau, kaip 
dik 50 akru ant pradžios gy
venimo: šitą žeme turi Imt 
paimta iš karališku parku, 
kuriuos Eduardas laiko sau 
dėl medžioklės. Jeigu tas rei
kalavimas nebus išpildytas, 
Gray žada atsisakyt nuo val
gymo ir numirti badu, o<1 rau
gai mano—sako Gray—paims 
mano liekanas į Škotiją at
gal.

I

Berlynas. — Veikimas 
Amerikos lenkų prieš Voke- 
tijos politiką, padarė Prusno
se labai įspūdingą atbalsį.

Patriotiškas vokečių lai k
raštis „Die Koelnische Volks-’ 
zeitung”, patalpyno straip
snį. kuriame atkreipia vald
žios atyda ant Amerikos len
kų agytacijos. vedamos Ame
rikos kongese prieš vokečius. 
Nurodinėja teipogi, kaip mil 
žinišką nuostolį atgabeno Vo- 
ketijai jos kvaila politika. 
Prispaudimas, persekiojimas 
ir germanizacija lenkų iššau
kė neapikantą visame civili
zuotame pasaulyje, apart to 
pagimdė boikotą Voketijos iš- 
dirbysčių: dabar Austrijoj, 
Vengrijoj, Galicijoj, Lenkijoj 
ir kituose vietuose, Voketijos 
prekių (tavorų) niekas nė į 
rankas neima. Negana to. 
Amerikos lenkai perstatė 
kongrese. Voketijos žvėriška 
persekiojimą lenkų, nuo kn 
rių netik atima visas žmogaus 
teises, bet ir turtą jems išplė
šą. Voketijos pasielgimas per
sekiojime lenkų {žėrėjo visus 
žvėriškumo rubėžius. Visa
Europos laikraštija ruščiai į

I

Praba, Čekija. — Nese
niai čia pribuvo pabėgęs iš 
Rusijos kalėjimo tūlas rusas. 
Apsigyveno jisai pas tūlą 
našlę Hudick, ir tuoj gavo 
darbą vienoj dirbtuvėj.

Vieną dieną vaikai naš
lės atėjęs iš mokslaines, rado 
savo motiną kraujuose paplū
dus negyvą, visą peiliu su
pjaustytą.

Nuo tos dienos Rusas 
kažin kur dingo. Mano, kad 
papilde žmogžudystę. Vardas 
nežinomas.

IŠ AMERIKOS.

New-York. — Sakoma 
su atėjimu pavasariokad

pirklyste ir pramone eis labai 
gerai. Darbai visokiose dirb
tuvėse pradeda kilti. Atskai
ta R. G. and Co. skamba

i šei p:
,, A bei na pramone žirniai 

pradeda eiti geri y n. nors iš
mokėjimas ir nėra da regulia- 
rišku. Pereita sąvaite pramo
nei daug užkenkė blogas 

'oras ir švente, mažiau buvo 
išpirkta ūkiškų produktų, 
mažiau frachtos persiuntimų 
ir išmokėjimų bankų.

„Bet už tat fabrikuose 
darbas pradėjo eiti gerai, jau 
reikalaujama daugiau darbi
ninkų, o atėjus {>avasarini 
darbai prasidės visur.

.,Dabartinis padėjimas 
y ra -tuomi geresnis, kad daug 
vietose darbams prasidėjus,

Cambridge, Mass., 19 d. 
Vasario.—Pereitą naktį Da- 
vid Smith, 60 metų am
žiaus. tapo apiplėštas ant 
VVillovv gatves tarp Lincoln 
gatves ir \Vebster ave.,7 va
landa vakare.

David Smith grižo išdar* 
bo namon. Staiga sulaikė jį 
užmaskiruotas (su pritaisytu 
veidu) vagis ir pridėjęs revol
veri prie krutynes, lie{ie už
kelti rankas aukštyn, tuo tar
pu prišoko kitas plėšikas ir 
iškratęs visus kišenius. atėmė 
koncertą su 15 doleriu algos, 
kurią tą vakarą buvo gavės, 
auksinį laikrodėli ir mašnelę 
su $3.75.
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5. 3-ji Valstybes Ihima
1. Pripažindamas ’l-o,- kad 

šiuo laikinai suslėgusios re
voliucijos metu ir renkant 
atstovus i 3-ąja Valstybės 
Pumą ir pačiai Dūmai esant, 
budresniu paliks politiškasis 
\ aistibes givenimas:

2-o kad to budrumo me
tu visuomenė greičiau skir
stosi i klesas, o kiekviena kle- 
sa aiškiau parodo visas savo 
ypatybes:

8-a kad ne vien tas pasi- 
skyrstymas, Liet ir ypatiugus 
toti.10 meto sąlygos dumia so- 
cijaldemokratams progą smar
kiai varyti agitaciją miniose.

4- o kad Durna tuo labiau 
revoliuciumzuos darbo žmo
nes, juo daugiau joje bus su
sipratusioje proletarijato at
stovu — socijal demokratu;

5- o kad nors susiaurinto
mis paliks rinkimų tiesos, vis 
tik kaip kur galima yra tšrin- 
kti atstovais i Durną soc ijal- 
deinokratus. —

Suvažiavimas nutaria: 
Partija kuo-veik liausią priva
lo dalivauti ir atstovų rinki
muose, ir tame, ka veiks pati 
Durna. TeČiau jis pastebi iš- 
anksto, kad i Durną jis žiuri, 
kaipo i tribūną agitacijai ir 
propagandai socijaldem* >kra- 
tų reikalavimų ir liaudies or
ganizavimui su Durnos pagel- 
ba revoliucijos kavai.

[Principe uz rinkimus — 
13 bl.; už Durnos boikotą— 
7 bl.: susilaikė — 1; už paduo- 
damają rezoliucija — 10 bl.] 
II. Blokai ir susitarimai.

Sulig bloku ir susitarimų 
Susivažiavimas nutaria rinki
mų kampanijoj i 3-aja Durną 
dalyvaujant. L. S. D. P.

1- o darbininkų kurijoi. 
nesitariant su kitomis parti
jomis, susideda į blokus su 
socijaldemokratų partijomis, 
stengdamasi bet gi pravesti 
sava j Į kandidatą:

2- o pirmajam rinkimų 
laipsnyje miestuose ir kaimuo 
se L. S.-D. P. tesitaria su soci- 
jaldemokratais ir socijalistais

darbu ^endrjems kandidatams pa
statyti):

3 o pavietų rinkimiose

ne-

!savo mielių ir pliauo, parengė 
16 d. vasario prakalbos. Kal- 
betojois buvo: advokatas How, 
organizatorius k<x>perativiš- 
kų draugysčių Barlo\v ir keli 
lietuviai. Visi aiškino ant 
kiek kooperacija svarbi ir rei
kalinga; aut galo kalbėjo kuu. 
Žiliuskis, kuris tarp kitko vai
kiškoj savo kalboje pasakė, 
kad jis nieko, nieko nežinąs, 
nieko ueišmanąs. ir nieko apie 
ją uekalbėsiąs, tik tą galęs pa
sakyti, kad kur tik kooperaci
ja užsidėjo, ten subankrutijo. 
Žmonės išgirdęs tokią kalba, 
išsigando, pamislijo, kad ir 
šita tuoj subankrutys.

Draugai, neklasykit! Šita 
kooperacija yra tveriama ant 
visai kitokių pamatų irbank- 
rutyt ji negales. Jeigu męs 
žemę nupirksime, tai ji būs 
mųsų! Jeigu namą pastatysi
me, kas ji galės pavogti?... 
Ir kokiu budu męs galim su- 
baukrutyt?. .. Vyrai drąsos! 
Darbas pradėtas, darbas labai 
gražus, tik stumkime jį pir
myn! „Kas sėja, tas ir piauna“ 
— skamba senovės patarlė. 
Taigi sekim, draugai ir drau
ges, o vaisiai būs gausus. 
Nedideli tai pinigai š 5, bet 
įdėti į kooperaciją, atneš di
delę naudą. Kiek męs išlei-. 
dziame visai bereikalingai, 
visai ant bergždžių dalykų? 
Net širdį skauda, kaip pamis- 
liji! Tūli individuumai tūk
stančius prašvilpia, mųsų pra
kaitu aplietų pinigėlių, beva
žinėdami po Europą... Drau
gai ir drauges! I .a i kas atėjo 
susiprasti, laikas praregėti, 
stoti prie vieno bendro darbo 
ir stumti jį pirmyn!

M. Autorius.

H aukegon, III.
Darbai čia visai menkai 

eina: dirba tik dvi dirbtuves, 
ir tai nepilną laiką, kitos gi 
dirbtuves visos stovi.

Žiema čia labai šalta, snie
go apie cielo aršyuą storumo.

Lietuvių čia randasi pu
sėtinas būrelis. Gyvuoja trįs 
draugystes: viena tautiška, po 
vardu Lietuvių laisves mylė
tojų, o dvi bažnytines, — šv. 
Juozapo ir šv. Baltramiejaus. 
1 d. vasario Lietuvių laisves 
mylėtojų draugyste buvo pa
rengus prakalba s; kalbetojum 
buvo Karolis Rutkus. Kalbėjo 
apie padėjimą mųsų tėvynės 
Lietuvos, apie vargingą gyve
nimą mųsų sąbroliu, ten. toli 
už marių, po despotišką ranką 
kraujuoto caro ir apie Ame
rikos bedarbę. Nežiūrint, kadi 

loras buvo biaurus, sale buvo' 
pilna žmonių. Kalbėtojas už
manė padaryt koliektą revo- j 
liucijos rejkalams, ant ko 
žmonės noriai sutiko. Surink
ta $8.80, už ką ištariam šir
dingą ačiū aukavusiems drau-! 
gams už prijautimą revoliuci-/

• jeigu kur k< kį maištišką pa
gauna, tuojau grūdo i pėčiį! 
Ne gana to. Vienas iš mintin
gos vyras, paėmęs numeri 
.Keleivio“, nunešė Į policijos 
skyrį, pareikalavo, kad ji su
areštuotų ir Įdėtų i kalėjimą 
ant supuvimo, o kad policija 
išjuokė ji, jisai karčiai apsi
verkė iš piktumo. Štai tau ir 
kultūriška Amerika! Policija 
išjuokia šitokius vyrus... Net 
kepenys man pradėjo skaudet 
nuo prisiryšimo prie to vyro. 
Aut paminklo jis turi atsive
žęs iš caro kariumenės varini 
knvpką nuo šinieliaus ir šauk- 
štą. su kuriuo valgydavo „sol- 
datskuju kašu“ (kareivišką 
košę). Sako, kad tų dviejų 
daiktų už jokius pinigus ne 
parduot. Teip ir reikia! Labai 
gražu! Tik nelaime, kad tų so
cijalistų dabar visur priviso, 
visur jie erzina gerus žmones, 
visur tveria kokios ten kuo
pas, reugia prakalbas žodžiu 
sakant — auga, kaip grybai 
po lietaus. Št«i ir įlydė Parke, 
pirmą niekas nė negirdėjo 
apie juos, o dabar jau net kuo
pa yra susitverus; vienok aš 
tikiuos, kad jie čia gvvuot ii 
gai negales, nes čia moterįs 
smarkios. — vyrams laikraš
čių skaityt neduoda, o už pri
gulėjimą prie socijalistų ir 
skruostus apglosto. Apie jų 
gyvenimą aš jums nerašisiti, 
nes žinau, kad tuomet visą 
mano .praneš, mą redaktorius 
numest Į gurbą, o antra ir lai 
ko neturiu, nes turiu ruoštis 
Į kelio ę. Laiškų mano iš pra
garo. kuriuos talį ysiu „Ke. 
leivyje“, laukite išsižiojęs, 
nes juose aprašinėsiu visą 
kepins surėdimą. Kas,.Kelei
vio“ dar ne skaito, tai dabar 
tegul užsirašo, o aš jo skaity
tojus pasistengsiu supažin
dinti su velniu gvveuimu.

Viso gero jums velijantis 
Jfr. VejabroliSy 

0,000 Melu gatve, 
miestas Tryku - Fraku

IŠ LIETI VOS.

VILNIUS. Greitu laiku 
paduoti užtvirtinimuibus

„lietuvių mokitojų savitarpi
nės šelpimo draugijos“ Įsta
tai.

v

—Švietimo ministeris už
klausė Vilniaus apskričio glo
bėjo, kokiose Vilniaus ir 
Kauno gub. privatinėse mo
kyklose išguldoma lietuvių ir 
leukų kalba, keuu leidimu, 
kiek yra mokyuių ir kas tų 
kalbų mokiua.

— Sausio 6 d. „Vilu. Ži
nių“ redakcijos bute buvo 
bendrovės „VilniausŽinioms“ 
leisti susirinkimas. Į susirin- 

. kinią atėjo policistas ir polic
meisteriu vardu užgynė laike 
posėdžio kalbėtis lietuviškai. 
Susirinkusieji atsisakė kalbė
ti rusiškai ir pareikalavo su
statyti protokolą.

— Konfiskuotas pirmas 
š. m. „Žarijo?“ numeris.

KAUNO kalėjime yra 
išviso 124 politiškieji kaliniai. 
Dauguma jų lietuviai.

LIUDVINAVAS. (Kalv. 
pav.) Nėra dar ir metų., kaip 
Liudvinave susitvėrė ,,švie 
sos“') skyrius, o kiek jau kri
to aut jo galvos visokių už
puldinėjimų šeip žmonių ir 
keiksmų vietinio klebono. 
Kiek jau visokių skundų aut 
jo buvo paduota žandarams 
ir policijai.

Vieni, mat, bijo, kad 
„Šviesa“ „bunto“ feprieš val
džią nepakeltų, kiti, ypač ne- 
kurie ūkininkai, kad darbi
ninkai streikų nedarytų. Na
bagai, mat taip Įbauginti 
streikais, kad dabar visame 
tik ir mato juos. Taip, daug 
yra trukdytojų ir net tokių, 
kurie dėl klebono skanaus 
papiroso, ar saldžios degti
nes „čerkos“. Jei tik išgirsta 
koki nors atsiliepimą apie 
blogus kunigųdarbns, tai tuo 
jau pasiryžę yra lermą kelti.

Vyresnysis Liudvinavo 
žemsargis matyt taip pat bijo 
„bunto“, ir norėdamas tur 
būt ji perspėti gruodžio (s. st.) 
22 d. Į skyriaus susirinkimą 
atėjo su dviem žemsargiais.

1 Mat kažinkas jam buvo pra
nešęs, kad tą dieną „šviesie- 
čiai“ tikrai pakelsiu triukšmą.

Ypač jiems visiems ne
duoda ramumo Juozas Ake
laitis, kurs 4 metam buvo iš
tremtas ir, matyt, ne tik žem- 
sargiai bijo ..bunto“, bet ir, 
tarp mųsų ūkininkų atsiran- 

jda toki kaip va M. J. Šis, su
sitikęs Senapileje žandarų 
vachmistrą Fedorovą, pasa
kojo jam, kad Liudvinave 

i „Šviesa” turi „buntą” pakelti, 
nes jos valdyboje esąs toks 
neištikimas žmogus, kaip Juo- ' 
žus Akelaitis. Nežiūrint Į tą 
viską „Šviesos” skyrius bujo
ja ir galima tikėtis, kad daug 
ką galės padaryti šviesos pra- 

į platinimui.

O mums šviesą ir šilumą, męs 
bedarbės nematysime. Tada 
išsipildis patarlė — ,,Nėra 
nieko blogo, kas neišeit ant 
gero"

— Bet ką žmonės dary
tų. je* jiems pritruktų že
mėj auglių?

— Tas, tėve, niekad
gal atsitikti, nes, jeigu žmo
nės ir sunaudotų sausiemio 
anglius, tai jų randasi be 
skaitliaus, be mieros jurėj, 
kurią netolimoj ateityj galės 
ekspluatuoti ligiai teip, kaip 
dabar ekspluatuoja sausžemi. 
Vienok aš abejoju, kad prie 
to prieis, nes techninika su 
mechanika paskutiniuose lai
kuose pradėjo kilt, kaip ant 
mielių ir galima tikėtis, kad 
pabaigoje šito amžiaus, jau 
nereiks anglių,—šilumą švie
są ir spėką pagamins elek
tras.

— Juk prie išdirbimo 
elektro teipgi reikia ang
lių.

— Teisybė, teve, kad šią
dien to reikia, bet kasžin ar 
reikės ateitvje?

— Na. tai ačių tau, vai
ke, už papasakojimą, dadar 
aš jau daug gudresnis busiu. 
Kitą sykį tu man papasako
si, kiek anž žemės paviršiaus 
yra žmonių, žvėrių ir teip 
toliau. O dabar sudiev, as ei
nu aut savo reikalo.

„Kaip
„Saulė”

Į
ko pavalgyt ir apsiredyt. 
susipratę darbinkai greitai 
ras būdą pagerinimui savo 
gyvenimo. .. Pažiūrėk, tėve, 
kaip gamta turtinga! Ji su
teikia mums viską, kas imo- 
g ii yra reikalinga: orą, ku- 
r.uo męs kvėį uojam: šviesą, 
kurį palaiko visą gyvybę; 
duoną, geležį, anglis, med
žius, auksą, sidabrą, druską 
ir t. t.

— Ei, palauk, Maike! Jau 
tu čia. kaip žiuriu, perdaug 
stambiai pradėjai man me
luot.

— Tu apie tai nedaug iš 
miiaai, teve, todėl klausyk 
ir tylėk!

— Na, nesigvrk teip daug 
vaike su žinojimu: aš teipgi 
dabar jau pusėtinai žinau 
ir] t galiu tau darodyt, 
kad tu meluoji. Aš skaičaiu 
„Saulėj”, kad Amerikoj ge
rumo jau ne bus, nes žemėj 
pritruko jau turtų, 
šūdvabaliai — sako
— iščiulpia mėšlą, teip — sa
ko — Amerikonai perkniso 
visą žemę ir išėmė visus mi
neralus”, o tu dabar sakai, 
kad gamta dar teip turtinga, 
ar gi tu nemeluoji?

— Tas yra paikystė, tik
ras melas! teve. Žemės turtų- 
niekas dar ueapskaitė, niekas 
neišmieravo — jie yra neiš- 
semami. Kas‘metas kalnaka- 
systė vis geriau išsivysto, 
kas metai atrauda vis nau
jus šaltinius aukso, auglių, 
vario, druskos' irkitu’ mine- 
ralų. Na, bet grįžkime^ [ prie 
dalyko.

— Palauk dar, vaike. Jei
gu teip yra, kaip tu sakai, 
tai kodėl gi dabar užstojo 
blogi lakai? Man rodos, kad 
„Saulė’’ teisybę rašo, jog že
mė] yra jau perdaug išnaudo
ta.

— Tu, teve, patylėk, o aš 
tau viską išaiškinsiu.

— Na, gerąi, vaike, aš jau 
tyliu. Tik nieko man neme
luok.

— Priežastis šitų blogų 
laikų yra visai kita. Juos pa
gimdė turčiai eidami linkty- 
nių ant pramonės ir vaizbos 
lauko. Apie tai aš tau anuo
met pasakojau, kad visų tur
čių, tai yra pramoninkų užda
viniu yra kuodaugiausai ant 
rinkų versti savo išdarbius. 
Tokiose linktynėse išdirby- 
stė peraugo reikalavimą t. y, 
kad daugiau išdirba, negu 
žmonės gali išpirkti. Pramo
ninkai matydami, kad pe
reitą vasarą teip smarkiai 
dirbant prisikrovė dideli sąda 
lai neišperkamų produktų, 
pradąjo uždarinėt fabrikas, 
išmesdami tūkstančius dar
bininkų už vartų; dabininkai 
neturėdami darbo, neturi už 
ką pirktį tų pačių išdarbių, 
ir tokiu budu, pirkėjų dar 
mažiau pasidarė ; tada fabri
kų da daugiau užsidarė ir 
kilo bedarbė.

— Dabar vaike aš jau 
supratau kame dalykas, bet 
aš tik negaliu suprasti, ko
kią tas naudą gali 
darbininkams, kaip 
kiai?

— Darbininkams, kaip 
tau ką tik sakiau, tokią 
naudą gali atnešti, kad tas jie 
vargo spaudžiami, greičiau 
pradės j ieškot budo, kad nuo 
jo atsikratyt, o atsikratymui 
nuo šito jungo yra vieninte
lis crinklas — susipratimas, 
susiliejimas visų šalių darbi
ninkų i vieną kūną. Darbi
ninkai susipratę, paims į sa
vo rankas valdžią, paims dar
bo Įrankius, paims žeme, gel- 
žkelins, panaikins kariumenę, 
kuri dabar tiek turtų prary
ja, panaikins žmogžudystės 

išėjimo mašinas, pranyks tada karės.

i

t
..Entered as Skcond-Ci.ass matter' 
1'kbkuahy 23, 1905, at the Post 
Office at Boston, Mass.. undkr 
the Act op Congress op Marcb.3, 

1879.”
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Jungtinio ir septintojo Lietuvos 
SOCIJALDEMOKRATŲ PARTIJOS 

susivažiavimo nutarimai.
Bugpiūčio mėnesyj 1907 m 

Jungtinio Centro Komiteto tapo sukvie
stas susi|ungusitį Partijų, L. S -D P. ir 

S.-D P L., susivažiavimas.— Na, Maike, apie ką 
męs šiądien kalbėsime, 
turiu gražaus laiko! 
Dievui jau nebešalta...
man turėsi šiądien daug daly
kų išaiškint.

— O! su dideliu noru aš 
tau, tėve, apsiimu tą pada
ryt.

— Taigi pasakyk man, vai
ke, ar pasitaisys dabartini 
Amerikos laikai, ar teip, eis 
toliau — vis blogyn ir blo
gyn?

— Beabejonės, tėve, pasi
taisys! Nors daug darbinin
kams reikės da prakaito išliet, 
nors daug sunkumų reiks dar 
nešti, bet prieis laikas, 
kada pasibaigs tas biaurus, 
kartus gyvenemas! „Nėra to
kio blogo, kuris neišeit ant 
gero” skamba žmonių patar
lė. Tuose šešiuose žedžiuose 
slepiasi didelė mislis, dar di
desnė gale. Buvo laikai, kad 
žmonės buvo laikomi, ponų, 
žemiau gyvulių. Senovės Ry 
mionai manė, kad Dievas rei
kalauja, idant pavergti per 
karias žmonės būt laikomi 
vergijoj — dirbt dieną ir na
ktį kolei galės, o paskui būt 
Dievui aukaujami per sude. 
ginimą; o laikui bėgant, vi- 
šitie laukinių papročiai, 
kaip sapnas išnyko. Tiesa, 
vergija dar visai neišnyko, 
bet ji ne tokia žiauri, ne 
tokia baisi, kaip buvo Be
niaus. Jau nekuriose šalyse 
duotos neva lygios teisės Į 
darbininkų klesai su aukšte
sne žmonių luomą balsavi
muose; štai kaip Amerikoj, 
apart bado niekas,negali dar 
bininko priversti dirbti jei 
jis nenori, ir t. t. Dabar 
Amerikoj užstojo bedarbė, 
kurios atbalsis atsimušė net 
Europoj: visų šalių darbiniu 
kai pasijuto kritiškam padė
jime, visur šauksmas: blogi 
laikai! Bet tame nėra blogu
mo, tas atneš 
didelę naudą, 
tams pražūtį: 
darbininkus
privers juos ješkot 
iš to padėjimo .privers juos 
galvoti ir tokiu budu jie daug 
greičiau susipras, negu „ge
ruose” laikuose, kada turi dar

V

D. sąly-

auto
ji, S.

darbininkams 
o kapitalis 
tas greičiau 
suorganizuos.

II L. S. D P. bu R S.
D. P. susidėjimo

gos.
1-o L. S D, P. yra 

nominė, teritorijalinė 
D. D, P organizacija

2 o L S- D. P. varo dar
bą tarp darbininkų visų tau
tų, gyvenančių jos 
apimtam plote ir jungia vie
non partijon visas įdirbančias 
Lietuvoje socijademokratų į valstieii„‘ turio)oj. reikaiui 
organizacijas.

3- o L. S. D. P. turi tiesą 
savirankiai rupintie* visais 
savo organizacijos reikalais, 
prisilaikydama ant bendro
sios S, S. D, D. P. programos 
taktikos ir bendrųjų Parti
jos susivažiavimų nutarimu.

Prierašas. Prisiimdama
R. S. D. D. P. programą, L.
S. D. P. pasilieka tiesa agi
tuoti ir propaganduoti įdėtą 
jos programan reikalavimą 
Lietuvai autonomijos,

4- o Bendrieji R. S, D.
D. P. sumanymai įvikinami 
Lietuvoje, su L, S. D. P. tęsu
si pratus, 
o..................................................

iI

t

atnešti 
tu sa-'

pranyks ir konkurencija; 
žmonės tik tiek dirbs, kiek 
jų pragyvenimui bns reika
linga, ir pakol saule siųs

esant, tariasi su socijalistais 
ir radikalais:

4- o Gubernijos rinkimuo
se konservatorių ir atžagarei
vių apgalėjimui ir pravedimui 
i atstovus socijaldemokratų 
tariasi reikale ir su buržuazų 
partijomis (lietuviai-demokra- 
tai, radikalai, kadetai, berg- 
reicheriai irt. t.) kurios prieš 
valdžią stoja opozicijom

5- o sudrutinimui agita
cijos miuiuose geistina deties 
į blokus su socsjaldemokratų 
partijomis. Tikusius tam da
lykui nurodymus duoda vie
tinėms partijos organizaeioms 
Centro Komitetas.

(Prjimta balsų dauguma)

6-0 L. S. D. P. turi savo su
vagiamus. kuriu svarstomi ir~ 1
tariami esti visi vietinio 
Partijos darbo klausymai ir 
kurių renkamss L. S. D. P, 
Centro Komitas socijaldemn- 
kratiškam darbui Lietuvoje 
vėsti.

To ...................................

8-0 L. S. D. P.Dalivanja 
bendrajam Partijos suvažiavi
me ar konferencijoje lygioms 
tiesomis su kitomis R. S. D. 
D. P. organizaciioms.

9- o Delegaci joj, kurią R. 
S. D D. P. siunčia į tarptau
tiniu socijalistų kongresus, 
dalivauja ir L. S. D. P.

10- •••..............................
.......................  •«••••«••••••• 

11-oL. S. D. P. saviran- 
kiai riša žemės klausymą, 
prisitaikinus prie vietinių są
lygų. R. S. D- D. P. žemės 
programa nėra per tai I* S. 
D. Partijai priverstina 

12...............................

KORESPON DEN (UOS.
So. Boston, Mass.

So. Bostono lietuviai, ku
rių skaitlius siekia arti 4.000, 
pastoroju laiku stropiai pra
dėjo darbuotis. Rengia pra
kalbas, koncertus, lošia teat
rus ir 1.1. Žirniausią rolę tame 
pirmeivystes judėjime lošia 
socijalistai, bet nesnadžia ir 
niti.— Nelabai seniai susitve
ria čia jaunomenes kliubas, 
kuris visą žiemą rengia šokius 
ir nemokančiusmokyna šokti; 
Daskui susitverė teatrališka 
kuopa po vardu „Žaibas“, 
kuri dar nebūdama tikrai su
sitverusi, atsižimėjo perstaty
mu anuomet dvejų dramų: 
,.Lėke kaip sakalas, nntupe 
kaip vabalas“ ir ,,Paskutine 
Banga“.

lOd.vasarioatlošta „Tris lal' .
Myliinos*':lošeuaujakuopėle, Lietuviu čia užlaikola- 
lošėjai atliko savo darbą pa- ha’ graliaupėštyn.ų irgirtuo- 
girtinai klėčių pas mus vis nėra, visi

_ . skaito laikraščius ir knygas.Apart to. čia yra susi t ve- . . .... . .. ... * , .. Tarp savęs gyvenam, kaiptik-rusi kooperativiską draugija, r- 
kurios mieriu yra — pastaty- —
mas lietuviškojo namo su sa
le, krautuve ir „saliunu“. 
„Šerai“ yra pardavinėjami mus darbai menkai aina. 
kiekvieną seredą ant 28 Broad- vo sustoję visi fabrikai, 
way, ..Keleivio“ buste, kur po 3 sąvaičių ir vėl pradėjo 
aukščiau? minėta draugija krutėt nors po trįs dienas | 
vakarais laiko susirinkimus, sąvaitę.
,Ščrų ‘ kaina $ 5.00. Kas no- Lietuvių čia yra tiktai 

rė, gali ir kelis tokius Šerus v’ena šeimyna ir S pavieniai, 
pirkti. Nupirkusieji „Šerą“ Vis’ gyvenam krūvoje, kaip 
pastos nariais kooperacijos yienU tėvų vaikai, turime 
t. y. bendrini? ateinančio na- draugybę visokių knygų ir 
mo, krautuves ir viso to, ką ateina keturi laikraščiai:, Ke 
tik kooperacija įsteigs. Taigi,įĮe*v’8’ „Saule , „Katalikas 
yra tai svarbiausias ir didžiau- *r „dilgeles“, iš kuriųgeriau- 
siasmųsų. Lietuvių užmani- 8įa’'’8t? -ra P’rmu'
mfs nes tai vienintelis kebas tm,s L *’ ”kele,v,s • L,UO83 mos, ntš tai ueninteiis Kelias. laiką visada pašvenčiam ant 
kurio galime pi įeiti prie ge- skaitymo. Girtuoklyste neuž- 
resnio gyveninio, vienintelis sjėmame.
būdas pa kelinio ekonomiškojo; Oras pas mus šiltassnie- 
mųs padėjimo. Žmones go nebuvo tik 17 d. sausio 
nežinanti kooperacijos prin- siautė čia baisi audra su per- 
cipų, abejoja apie įvikdinimą kunija ir lietum, mislijom, 
jos Į gyvenimą; todėl koo perą- kad jau su visais namais į 

Balandėlis

Vejabrolio pranešimas
Brangųsmano draugai, o 

drauges dar brangesnes! Ka
dangi jumsiš dalies apie mano 
kelionę po men ui i ir maršą jau 
žinoma, tai daugiau apie ją 
nieko ir nerašvsiu. Ot, da- 
bar. neužlgo keliausiu į peklą 
pas Poną Liciperj, lai tada aš 
jums prirašisiu daug žingei
džių dalykų. Pirmą užkvie- 
timą gavau nuo savo tėvo, ku
ris pasimirė 7 metus prieš ma
no užgvmimą; antrą gavau 
nuo paties viešpatie- tamsy
bių pereitą vasarą par S. R. K. 
seimą: trečią.... O, trečio ne
žinau: ketvirto negavau, o 
penkto jau nelaksiu... Tfu. 
po 1 aibaliais! kad kiek, ir bu
čiau užmiršęs, apie ką norėjau 
Tašyt, t. y. kas man teko pa
tyri Hyde Parke. Mass. Čia 
lietuvių gyvena apie 30-^eiiny- 
nų. tiesa, skaitlius nedidelis, 
bet jis daug vertesnis, negu 
visos Amerikos socialigtai.
Laikraščiu netik neskaito, bet tiviška draugija, išaiškinimui i dangų nuneš.

I I

G. J.

Mucklow, W. Va.
Kaip visur, teip ir pas 

Bu- 
bet

I

S pietietis.
PUŠALOTAS. (Panvėžio 

pa v.) Jau ir pušalotiečiai tu
ri mokytoją ir raštininką lie
tuvius. Kaip girėtis, kad ki
tuose kampeliuose valstiečiai- 
lietuviai džiaugiasi susilaukę 
savųjų (mokytoju, raštinin
kų), bet pašalotiečiai — nela
bai- • • • Žinoma, daugiausia 
dėlto, kad pastarieji nenori 
pasirodpti lietuviais esą... 
Mat, kituosie kamuoliuose 
mokytojai ir raštininkai-lietu- 
viai darbuojasi valstiečių ap
švietimui: steigia apšvietimo 

^draugijas, daro teatrus irt.t., 
o mūsiškiai apia tai nenori 

' nei užsiminti...
Laisvės Szalin\nlras,

PUMPĖNAI (Panevėžio 
pav.) Pumpėnų ,, Vilniaus. 
Aušros” draugijos skyrius 
greitu laiku Įsteigs viešą kny
gyną ir skaityklą. Dėlei to 
dalyko jau paduotas guber
natoriui prašymas. Į knygy
ną jau nupirktos knygos. Į 
skaityklą nutarta persisiuz- 
dinti: „V ilniaus Žinios“, „Lie*



. KELEIVIS

tuvos Ūkininkas*1 ir Žarija’*.' 
Kas link persiuuzdinimo kitų 
laikraščių- tai stoka draugi
jai pinigu Greitu laiku drau
gija ketina surengti teatrą.

La išveš Sza lin inkas.
KALTIN IENAI. (Rasei- 

uų pav.). Žiūrint į kitus, ir 
pas mus kilu klausimas apie 
įkūrimą sau krautuvės, kur . 
galėtume turėti įvarius ūki
ninko gyvenime reikalingas 
prekes (tavoms). Vietinis ku
nigas 1). kartu su išmintin- 
gesniaisiais parapijonimis su
taisė tam tikrus įstatymus ir 
nusiuntė gubernatoriui už
tvirtinti. I

Daug praėjo laiko, kol 
išgavome užtvirtinimą tų įsta
tymų. Dabar su pagelba to pa
ties Kunigo, pradėjome rinkti 
pinigus. Pinigų greitu laiku 
buvo sudėta į 3000 r. Reikėjo 
tik išrinkti valdyba. kad 
draugija pradėtų veikti. Visi 
sąnariai laukė tos valandos, 
kada gi atsibus tie rinkimai. 
Bet štai pasklido gandas, kad 
jau valdyba esanti. Kokiu bū
du tas atsitiko, niekas neži
nojo. Pradėjome teirautes, 
klausinėti — ir dasižinojom, 
kad kunigėlis kokį tai šven
tadienį pustuščioje bažničioje 
sakęs, kad rinkimai valdybos 
sąnarioių būsią tokią tai ir 
tokią dieną valščiaus būste.

Tokiu būdu keli suėję 
sąnariai išrinko: pirmiuinku 
—kunigą D., jo pagelbininku 
— bajorėlį X., iždininku — 
vietinį vargoninka, o jam į 
pagelbą ištautėjusi valstietį 
S.; į revizijos komisiją taip 
pat pakliuvo žmonės tam ne 
atsakantieji. O visi tie. kurie 
iš pradžios apie tą dalyką rū
pinosi. mųsų inteligentai, li
ko neišrinkti, .kaipo nebuvę 
susirinkime. Lauksime išrink
tosios valdybos darbų.

Teisibžinis.
ERIOGALA. (Kauno 

pav.) Į Eiriogalą, kaip paty
riau nuo krasos viršininko, 
ateidavo ...Jubilėjinio Salti-: 
nio‘* K'oo egzempliorų. Yra 
toki namai, ka visa šeimyna 
po egz. išsirašė, net ir toki, 
ką nė vienos raidės nepažįsta. 
Arba viena ypata užsisakė 
keletą „Šaltinio ‘ egz., pakeis
dama tik vardą. Viena žydel- 
kytė, nemokėdama lietuviškai 
skaityti, užpirko sau kito var
du laikraštį su sąlyga, kad ji 
atiduos tam žmogui visus 
laikraščio numerius, o pati 
pasims sau dovaną.

„Šaltinis” giriasi pasie
kęs savo tikslą, bet man ma 
tos, jis prasprūdo pro tikslą. 
Kiek aš žinau, žmones prieš 
pasirodysiant „Šaltinio“ ju-! 
bilejiniam kviesliui ketino 
imti jį visiems metams, bet 
pamėginę jubilėjinio, staiga 
atšoko ir suvis apie kitus ma
no. Jau pirmiau ..Šaltinis’’: 
vėliausia pranešdavo .žinias, 
o dabar tai jau taip skubrus, 
kad po dviejų sąvaičiu tepa
tenka į išsirašusiujų rankas. 
Norėjo per tai patraukti 
dr’ig skaitytojų ateinantiems 
metams, dabargi gal girtis 
tik praeite. o ne ateite: iš šim
to vienas jeigu išsirašys. Teip 
kalba žmonės.

A. Kačinskas.
LUKŠAI, (Naurn. pav.l 

Vagystės. Nakty iš 16 į 17 
sausio dieną Bekelių kaimo 
ūkininko Antano Aleksos pa
vogt šešetą arklių; prieš nau
jus metus Zyplebūdžio kaimo 
ūkininko Juozo Kubiaus pa
vogė trejetą arklių. O kiek 
vagysčių pa pildyta prieš ka
lėdas per ištisą metą? Vagy
stės pas mus tai nuolatiniai 
atsitikimai, nelyginant kaip 
vestuvės, o gal ir tankiaus. 
Vagystės — tikra sloga mųsų 
apygardoje. Mųsų ūkininkai 
nė dieną nė naktį neturi ra
mumo: dieną-vargai darbai.o 
naktis atėjo, tai per vagis ne
pasilsėsi. Budėk žmogus, kaip 
šuo, ir dabok, kad tavo kru
vino turto, kad nelaboji ran
ka neišplėštų. „Liet. Ck.”.

I

kam bari

musų 
neve- 

jo už 
mums

KODĖL AŠ NE APSIVEDŽIAU.
-------- o---------

— Ačiū tamistai —atsakiau jai senti- 
nientališkai. — aš svaiginančių gėrimų ne
vartoju.

— Cha, cha, cha! O moteriškes tamista 
myli?— užklausė ji manę ironiškai nusi
juokus.

— O kas gi jų negalėtų mylėti — atsa
kiau, — o ypač tokios... .kaip tamista! 
Ji nusišipsojus paėmė savo stikluką, išgė
rė, užkando ir tarė : — kodėl tamista ne
geri? Gerk, busi drąsesnis!
Aš išgėriau.
Ji pripylė antrą sykį ir mudu abudu išgė
rėm. trečią, ketvirtą, penktą, šeštą ir man 
galva apsisuko, nežinojau, kur aš esu, su 
kuom jr kaip. Ji atsisėdo man ant kelių, 
prisiglaudė prie krutinės ir padėjus galvą 
aut mano peties kasžin ką praėjo kalbėt. 
Paskui ji nuvedė manę į vieuą 
ir liepė .... išsimiegot.

Aut rytojaus nubudau ir nieko nelau 
kęs pardrožiau namon. Kas ten man 
atsitiko, visai neatsimenu. Pililiuli man 
stovėjo akyse, kaip ragana. Nežiūrint ant 
jos turtų nulėmiau atsikratyt nuo jos... 
Bet kaip išrast priežastį? Užvakar sakiau 
jai. kad myliu, ir nutarėm jau vestuves 
už dviejų sąvaičiu......... lokiu budu atsi
kratyt ne galiu! Paskutinėj dienoj prieš 
vestuves atėjo man į galvą išmintinga mi
slis; — Tamista esi turtinga — sakau jai, 
—ir labai norėčiau su jumis susijungt, 
bet nelaimė! .... Ach! — atsidusau aš..

— Kas do nelaime? — užklausė nusigau
ti us.

— Sąžinė verčia manę išpažiut jums savo 
grieką, o tas beabejonės užkenks 
sužiedotuvėms. — Nors esu dar 
dės, vienok turiu sūnelį ir apleist 
viso svieto pinigus nenorėsiu, taigi
apsivedus, tamista turėtum jį priimti, kai
lio tikrą savo sūnų, nes tai yra tikras 
mano kraujas.

— O! tuo geriau!—atsakė ji.— Tas 
nieko nekenkia: labai gerai, dabar aš ir 
turiu progą tamistai prisipažint, jog ei
dama už pirmutinio savo vyro, Dieve duok 
jam dangų, teipgi atsivedžiau dvejatą vai
kučių, iš kurių vienas numirė, o antras 
šiądien V ienoje: ir nežiūrint į tą labai 
gražiai gyvendavom, tiesa buvo ir nesusi
pratimų bet labai mažai, tik vieną sykį ne
atsimenu dėl ko susibarėm. Jis manę pa
vadino paleistuve, na, žinoma už tokį žo
dį dovanot uegalima! Kaip turėjau šam
pano butelį, teip ir trenkiau tam puzriui 
į galvą. Už penkiolika dienų ir užkėlė 
kojas.

Sumišau! stovėjau išsižiojęs, nelyginant, 
kaip ožys ant vandenio žiūrėdamas ir ty
lėjau. Eh! pamislijau, užmuš, užmuš! 
Vis tiek sykį mirt reiks... Apsivesiu gi!

I nosis: melinos akis; geltoni tresnis, kaip kėlia k lesąs išė- 
plaukai ir ūsai; mėgsta la- jęs.
bai išsigert, pasigėręs tankiai Lygei pranešu, kad ,,Rai- 
akims mirkčioja, rankoms 8to’’ iš angliškos į lietuvišką 
mosuoja; senas ploščius ir ru--kalba lengvai kiekvienam sū
dą kieta skrybėlė. Šitas žino- pranta ma ir smagi skaityti, 
gus naktį į 9 dieną vasario nes tai Seriasias veikalas, ko
pa vogė nuo manęs 20 dolie- kis lietuviškoje kalboje gali 
rių ir pabėgo iš musų mies- būti, o viskas gryna teisybė.

BALIUS.
Parengtas Cambridge Lie

tuvos Sūnų Draugystės; atsi
bus 22 dieną Vasario, 12 vai. 
dieną ant 85 W. Concord st. 
Deacon Hali Aunex, Boston, j 

Mass.
Komitetas.

pa stovėjo rainiai laukdamas dviejų, vie
nas mintis išliejančių širdelių, arzuolinis 
suolelis, ant kurio Aleksandras su Ksenią 
atsisėdo. Buvo tai nepaprastai smagi ir 
patogi vieta jaunai porai. Jie čia apart 
ūžiančių miško viršūnių daugiau niekam 
nebuvo matomi. Paukščiai linksmai čiulbė
jo, žuvys upelyj šokinėjo, oras buvo šil
tas ir tykus: medžiai, lapeliai žolė ir kviet- 
keliai puošė tą stebuklingą gamtos paveik
slą, Vaikinas pasidarė meškelį, pririšo 
kabliuką, užkabino gabalėli marmelados, 
ir atsikėlęs nuo Suolelio, nusileido 
ant pat upelio kranto ir atsisėdęs greta 
tarp krūmelių, užleido meškeri

— Džiaugiuos, kad esame čia vieni — 
pradėjo Merginevičius. atydžiai dairyda- 
mas aplinkui. — Turiu Tamistai daug ko 
pasakyti, miela Ksenyte! ... Ach! Labai 
daug.... Kada pirmą syki tamistą pama
čiau .... Pamylėjau tamistą......  Acli, kaip
jus myliu.... O, o. kas žin kas judina kab
liuką!.... Dabar žinau, kam gyventi, ži
nau, ką mylėti: žinau, kad dabar tik lai
mingas esu .... Tamista mauo laimė, ide
alas mano: sudedu tamistai po kojom 
mano gyvastį, širdį ir paguodojimą .... 
Rodos, kad didelis lidys čiupinėja kabliu
ką ......... ir iš karto įsimylėjau į tamistą,
pašęlusiai įsimylėjau. Pirmą kartą pa
mylėjau teip karštai, teip tikrai!... Rei
kia daugiau atleist šniūrą, tegul gerai nu
ryja..........PasaKyk mauo mielausia ,mano
brangiausia, ar gali mano meilej sąjaust? 
O, aš niekšas! Aš to nevertas..........vie
nok ar galiu tikėtis?... Daugiau! dau
giau! greita ! greitai! O, greičiau trau
kit!....

Ksenia pakėlė aukštyn ranką su meške
rių, patraukė ir suriko. Ore supurtėjo bliz
gančia žuvis.

— Oi!, oi!... Greičiau!... Oi, oi, oi!.. 
Ali! Nutruko..........

Žuvis negerai buvo prarijus kabliuką ir 
tokiu bildu nuo jo nusmuko. Nulėkus 
ant žemės supurtėjo ir dasigavus prie 
prigimto sau gaivalo, su džiauksmu din
go. Ponas Merginavičius griebdamas 
žuvį, kasžin kaip per apsirikimą nutvėrė 
panai už rankos ir instiktiviškai prispau
dė ją prie savo lupų. Ji susigėdus norė
jo lyg neduot, bet buvo jau per vėlu.

Papūtė vėsus vėjalis. Veidai jaunųjų 
nuliūdo. Ji uždengus mažiutėms ranku
tėms akeles dūsavo, o jis giliai užsimąstė. 
Praėjo pusė valandos, iš abejų lupų nei- 
išėjo nė žodis. Ksenia sunkiai atsidūsė
jus pakėlė nedrąsiai savo akytes ir atvdziai 
apsidairius aplink, prisiartino prie Alek
sandro. Netrukus jų lupos susiliejo į 
karštą, ugninį bučkį. Tas atsitiko teip 
staiga, teip netikėtai, kad ir ir jie patįs 
to nepatėmijo. Bet pradžia tik sunki. Tuo
jaus antras bučkis, neužilgo — trečias, 
paskui —ketvirtas, penktas, šeštas, septin
tas, dešimtas, dvidešimtas!. .. Ant galo jų 
lupos augte - suaugo į krūvą ir rodosi, 

i kad pasiliks jau ant amžių nepersiskiria- 
momis. Viens kitą apkabino ir vėl..........
i............................... ..............................................................

I

Po vestuvių buvau pavargęs pirmą va
karą ir laukiau pailsio, kaip išganimo 
kokio. Buvo jau antra valanda naktį. Sve
čiai sugulė. Pililiuli nusivedė ir manę Į sa
vo miegstubĮ. Buvo tai tas pats kambaris, 
kuriame aš mačiau anuomet tą baisų.su- 
tAėrimą ir tiek visokių prietaisų.

Mano Pililiuli visų pirmiausiai nusiėmė 
„savo” gražus plaukus, išsiėmė dantys, 
nuėmė krūtis, - pripumpuotus oro gumi
nius krepšelius, nuėmė visą savo apvalu
mą ir paliko ta ragana, kurios aš buvau 
išsigandęs. O, Dievuliau mano! Kad per
kūnas Į mus būt trenkęs, nebūt tokio su
mišimo. Aš šokau teip, kaip sudegęs, ji 
manę turėti: apvertom stalą su visais in
dais, sndaužėm lempą— paliko tamsu, iš 
to aš pasinaudojau—smogiau Į nosį sa
vo „mylimai” ir pabėgau. Nuo to karto 
atsižadėjau vėsti sau pačią ir neesu dau
giau mylėjęs nė ant aguonos grūdo, vie
nok, kad gerai pasitaikyt, pabandyčiau 
dar kartą

(Pabaiga-)

ILOALIEZIUVIS.
o

Aleksandras Merginavičius, aukštas, 
gražios išžiuros vaikinas, linksmas ir pilnas 
meiliško gyvumo, ėjo su Ksenią Milvaki- 
nevičiute, jauna, gražia, raudona. 18 me
tų mergina su užriesta nosyte, žibančio
mis akutėmis, šipsančioms lupelėms ir 
karštai ir tankiai plakančia širdele. Ta
kas buvo siauras, todėl musu pažįstamieji 
turėjo eiti susiglaudę Po kairiai ir po 
dešiniai buvo aukštas, gražus, žalias miš
kas. Ųž pusės valandos ėjimo.. musų jau
nieji pamatė prieš save žalią, kvietknotą 
lanką, per kurią tekėjo sraunus upelis. 
Ant kranto upe’io. po plačiai šakuota lie.

i

Trečias Mėliais
BALIUS

So. Bostono Lietuviško Bano 
Atsibus petnyčioj 21 Vasario. 
February, 1908 m. ant Broad- 
bine Hali 311 Albany st. Bos 
ton, Mass. Prasidės 8 vi. va
kare ir trauksis iki rytui

Užprašo: KOMITETAS.

‘BALIUS.
Rengiamas Švento Kazimie

ro Kareivių Draugystės, kuris 
atsibus 22 dieną Vasario, Feb. 
1908 m. subatcs vakare, die
noj gimimo George Washiug- 
tono. Prasidės nuo? vakare 
ant Lafayette Hali 41 Lafay- 
ette sq. Haverhill. Mass. 
Užprašo visus atsilankyti: 

Komitetas.

: i

TEATRAS IR BALIUS.
Parengtas Lietuvių Ukėsų 

Kliubo, atsibus 22 d. Vasario 
[February. subatoje] ant 
TL’RN HALI. 29 Middlesex 
st,. Bostone Užprašom atsi
lankyt kuoskaitlingiausiai. 
nes tokio pasilinksminimo 
lietuviai dar nėr turėję -bu 
lošiama komedija 
von -

to. Jeigu kas toki kur pate- Darbininkai visokių tautų su 
mytų, meldžiu pranešti man didžiausiu 
ant žemiaus paduoto adreso, 
už ką aš busiu labai dėkin
gas.

Frauas Va i n utis
72 River st., Haverhill, Mass.

Antanas Baronaitis, kar 
pasivadindavo Boronevtais

skiu, Suv. gub. pa j ieškomas 
per puseserę Oną Baronaičiu- 
tę: kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti ant žemiaus paduoto 
adreso, už ką busiu labai 
dėkinga.

Ona Baronaičiutė 
Broadway, So. Boston, 

Mass.
28

Ona Ziedičiutė, Kauno 
gub., Pašvietinio parapijos 
Jauiouių sod., pa j ieškoma 

I per pusbrolį Kazimierą San
dari, kas apie ją žino, arba 
jį pati, teiksitės pranešt ant 

| šio adreso:
K. Šandaris,

181 E. Main st., 
Amsterdam, N. Y.

i

pasigerėjimu ją 
skaito, nes ta knyga išersta 
į 18 visokių kalbų, o lietuviš
ka dabar 19-ta, t. y. visą pa. 
saulę aptvinus. ..Raisas to
kią galybę savije turi, jog vi
siems labai naudinga. Ameri
kos prt židentas Roosevelt ir 
kiti milijonieriai kaip perskai 
tė, tai dauttmis griežę; rast 
jiems nesmagu teisybei Į akis 
pažirėti. Tai rods knyga, kad 
neno.i, o turi skaityti. Šiam 
pranešime jos visus nuopel
nus negalima išskaityti, bet 
reikia pačią knygą perskaiti- 
ti Man ta knyga teip patiko 
angliškai, jog nesigailėjau su 
viršum tūkstanti dolierių, iš
leisti lietuviškoje kalboje, nes 
žinau, kas tik perskaitis, tai 
bus dėkingu
Reikalaujanti knygos, siųski
te $1.5oc., o tuojaus apturėsi
te. Adresuokit ant išleieisto- 
jaus vardo:

J. Naujokas,
Medison sq. sta. box 189 

New York, N. Y.

ANT PARDAVIMO

„Žilė gat
vei n ias vuodegon’’ 

KOMITETAS.

JAU, JAU
„RAISTAS” ta garsingo

ji knyga, išėjo iš po spaudos 
kurie iš kalno užsimokėjo

Pajieškojiinai.

Jeronimas Milinau-

Puikiai Įtaisytas „pulru- 
mis ir 4 vonios. Labai paran
ki vieta Įtaisymui „barber- 
nės” Lietuvių čia randasi la
bai daug. Atsišaukit šiuo ad
resu:

M. J. J aka von is,
118 Ames st. 

Montello, Mass.

ir
už ją, tai 22 dieną Vasario 
visiems pasiusta. Todėl gar
bus prenumeratoriai, tėmy- 
kite ir atsiimkite nuo pačto- 
riaus savo knygą Pranešu vie 
šai! Teipat apreiškiu visiems,

skas, Kauno red. Telšių pav. kurie jei biojo iš kalno pre- 
Ilakų parapijos ir valščiaus, uumeratą užsimokėt, tai tą 
Gričaičių dodžiaus, 36 metų svarbų lietuviškoje kalboje 
amžiaus. 13 metų kaip Ame- literatūroje „žiedą” dabar 
rikoje; šnekėdamas labai že- galite gauti, drąsiai kaip tik 
maičiuoja; moka’latviškai, an
gliškai teipgi kalba, bet ne- tokia preke, tuojaus pasiųsiu 
gerai; 6 pėdų aukščio, vei

įgausiu $1.50c„ nes knygos
! . - . * — a • . _ .

knygą be atidėliojimo. Per
dąs rauplėtas: trumpa, plati skaitęs „Raistą” tuoj busi ki

JUOKAI.

Ir vėl pradėjo mėiluotis, ir vėl praskam 
bėjo malonės žodeliai, prisiekimai, ir vėl 

| prižadėjemai ir vėl laimingos valandos! 
i Bet žmogaus gyvenime niekad neesti lai
mės neaprybuotos. Paprastai žmogus lai
mingomis valandomis neilgai te džiaugiasi, 
nes jeigu juose pačiuose nesislepia kokie 
nors nuodai, tai visada jus užuuodina pa
šalinės aplinkybės.

Teip ir dabar atsitiko. Kada jauna pora 
jausmingai pasibučiavo, upės link prade- f
jo kasžin kas balsaiai juoktis. Jauni žmc- 
nes pašoko tarsi elektro užgauti. Upėj sto-’ 
vėjo ligi puses vanndenyje Ksenės brolis 
ir Įnrėmę.- į juos savo akys juokėsi su py
ktų džiaugsmu.

— Cha! c ha!cha! .... Dabar bučiuoja- 
ties .... Viską mačiau! — šaukė su pasi- 
tyčiavimu . — Tas labai gražu! O, kaip 
gražu! Viską mamai apsakysiu-

— Andrukas! .... Ak.... Andruk .... 
aš • • • męs čia .... aš tikuosi— mikčiavo 
sumišęs ir paraudi navęs Merginėti" ’s, — 
kad tu nebusi toks plepesas, buk vyru: 
tasneražu ir sarmata žmonėms pasakot, 
nes kožnas palaikys tavę už ilgaliežiuvį.. 
Geras žmogus niekad apie tai nepasakoja, 
jeigu jam pasitaiko ką nors netikėtai pa
matyt........... Tikiuosi, kad ir tu, Andruk,
norėsi būt geru ir ištikimu vyru.

.— Duok man tamista dolierį, tai jau gal 
ir iškęsiu nepasakęs —apreiškė Andrukas. 
— Bet jeigu man dolierio neduosi, tai 
tuojaus bėgu ir visiems .... Aš visiems iš
pasakosiu!

(Toliau* bus.)

* TEISYBE TURI VIRŠŲ!
Kad The Collins N. Y. Medical Institutas, daugiau 

visokiu ligų išgydo, ne kaip koks kits Institutas Amerike, 
tai ir už suteikta pagclba sveikatai, gydiniai virš paminė
tam Madikalškam Institutui, viešai savo dėkingumus 
išreiškia, kame ne jokie kiti Institutai ne daktarai negali 
pasigėrėt ir padekavoniu ne gali parodyt kaip Collins 
New ork Med. Inst. kurio apgarsanimas ir mus laik- 
raštije, kitoje vietoje yra, taisi pats darbai už save kalba.

1 uli unkščia, ar iš tikro yra pačiu išgyditu tos pa- 
dekavones ir ar jos tikros?!! Kad jos via tikros ir tei
sybe turi viršų, o geriau patikrint ir negalima, nes, 
kiekvienam padekavoniu laiškus negalima prisiust, teip 
kaip jos yra rašytos žmonių, už tai čia, viena iš daugelio 
gydiniu, prisiųsta padekavoniu rikra ranka rašyta, 
išgydito Lietuvio, patalpiname, teip kaip stovi orgi- 
nališkai, ką rašo Collins Medical Institutui:

P a k e n č i n t i e j i.
Mokįtojas: Vebliudas gali se
ptynias dienas dirbti nieko 
negrdamas....
Vaikas: E, tai menkniekis, 
pons profesoriau! Mano tėtis 
gali septynes dienas gerti 
nieko nedirbdamas!

Žydeliai sude.
Jankelis: Ponas Sūdžiau! 

Aš paskolinau Ickui puodą o 
jis tą {modą sudaužė. Aš nor- 
hi. kad Ickns man už tą puo
das užmokėtum!

Ickus: Oi. ponas sūdžiau! 
vi kas tas neteisybė. Pirmas- , 
kad aš nuo Jankelis puodą 
suvis... neskolinau antras kad 
tas puodas jau buvo suku1, 
tas, kaip Jankelis ji man sko
lino .... ant galo, kad aš tą 
puodas suhražinau Jankeliui 
visiškai sveikas irj nė biški 
nesumuštas. Tas yra teisybė, 
šventa teisybė: aš galiu ant 
to visko prisiegas padaryti!

Užmiršus.
Ką beveikia tavo tėvas* 

—klausia profesorius moki
nio.
— Ar tai ponas brofesorius 
jau užmiršo, kad mano tėvas 
jau antri metai kaip numi
ręs'
— Aha teisybe...........Atsi
prašau!. ... Aš norėjau pa- 
klausti, ar dar vis tavo tėvas 
numinęs?....

li o v a n a .
— Štai šendie suėjo 30 me
tų.'. kaip dirbu Tamistos biz
nyje. ...
— Aha.... gerai.... Užsi- 
rukik. tamista, už tai papiro
są!
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KELEIVIS

I LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėry mus dėl ve.*e!ijų krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Pajieškojimas
Pajieškau savo pusbro

liu Vinco ir Miko Česuuką 
arba jų sesers, 
ar kas kitas teiksities 
žinią aut šio antrašo:

Indrius Šmulštys,
162 Bolton st.
So. Boston, Mass.

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

k U A. U

Ar jie patįs < 
duoti l

o
bb a į a a i i 1 «

Puikiausias Lietuviškas

TEMYK1T 
•Lietuviai ir Lietuvaitės

1 dieną Kovo 1908 m. svetai
nėj Music Hali pu nin. 320?, Com- 
rnon st. kampas Amesburg si 
Lawrenee, Mass., at-ibus didelius 
prakalbos su dainoms ir deklema- 
eijoms parengtos per L. S. Drau
gystę. Kalbės garsus kalbėtojai: 
J. Perkuns iš New Yorkų, dakta
ras F. Matulaitis ir J. Jokubynas 
iš So. Bostono, Mass. Užkvie- 
čiam atsilankyti visus vietinius ir 
iš apilinkiniu miesteliu, nes išgir
sit tą, ką dar negirdėjot. Pra
kalbos prasidės 2-rą valandą po 
pietų. Inžanga visiems už dyką 
Meldžiam susirinkti kuoskaitlin- 
giausiai.

L S. D. KOMITETAS.

SALIUNAS
Kart} pas mus ats.lankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
.lot Broaduay ir 259 D. Si .

South B.«stou, Mass

IR VĖL 100 TUKSTANCZ1Ų ISZLEiSTA
LIETUVIS

Daktanszkos

VADOVAS IN 
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Dabar laikas naudokitės visi!
Skrn i?\- ’ ' ‘ <lrkilao »“ Ul.au, Arua>Bvks.
u. Kir: ,u- Tr,u'u ,r dius“» »“*■•
Ži-.iu t • C* ; ru *uk>iniuiu, vilkiu
v. riu 's’r.,.0,'',-,“’.''? Albu,““<iė! fotografijų. Bevol.
»;.iu iv.’, 'm ė, " L‘“»‘Pukiu. kobiniu Ut.ru, Adr~ 
d'uu m r .’.P uk;;,u»u-“"u [toitutamp.-u;, cr;<«iatiku. Ž- 
švino™ , 'ku,r 'Ii“da '■'’*>!•'» rražiu Popi.ru d. ira-

k tuzie » ruziuiu ui
ii u ir gr<-iiaidrukuoja. lit.ro. ir vi-a n, ' U,' 2"'11 drukuo m:;.-, musinukė gauu gra-

ViU.k.u kitokiu BUrbiu .Oinuk.ukZ ^uAu^ c ''iT’10 
dniL’U vilktu daiktu. Ku- aor apturėt k.t..k>g» t<- ui pris'uj/ uifcZ
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M. Galjvan & Co. LITI ViŠk AS i AI.TAItls
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V
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TII E OUTLET
Pranešu, kad męs partraukeni 

daugybę visokiu aprėdalų rudini- 
niu ir žieminiu dėl meteru ir vyru 
su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.(k* dol. 
štampu. Atsiiankykit «> persitik
rinsite.

THE OLTLET
3s."> Bkoadvay. Betv«-en E. & F. St-

SO. BOSTON, MASS.

PRANEŠIMAS.
Siuomi pranešti garbingai lietu

viu visuomenei, kad BROADBINE 
HALL, 800 - 311 Albany ir kam
pas Dover st., išsiduoda už žemiau
sią prekę su visais indais ir rakan
dais ant .įsukių balių, vestuvių ir 
t. t. Dėl mitingu turime tam tik
ras sales po 2 doleriu ir aukščiau, 

J. SIDMAN.
Tel. 1877-3 Treniont.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atisakanti 
fotografistą:

U ASS1LL O STUDIJ A
37i‘> Broad\\av,

So. BOSTON, Ma<s

Nes piriMcsuės po 50 tūkstančių laida-.; kaip bitės lietuviai išnešiojo po tisą pasauU knygas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių e;z. LAIBA, su daug*pridėjimų ir 

išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip Imti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsl- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Tą KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITA KNYGĄ Įierskaiies. nei ik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokiu ligų apsiserg.-ti. bet ir daktariškam mok

sle apsisvies. o ir žinosi kur ir kaip jss.gydyt sergantis. ..Va.l? in Sveikata’ ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subu.lavėjimo Žmogaus visas paslapty bes. lygei plačiai aprašytą vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abieju pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAB VADOVAS IN SVEIK ATA didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVAN AI ją kiekviimas apturės, kuris atsiųs tik 10 centu 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIPSERGI, kad be tikru gerų vaistu ir !>e <I M \NAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai <’OLI.IN> 
N. Y. M EI >I< AI. INSTITUTAS dMlXi»usias ir seniausias Amerik< j, pasekmingai visekias '.igas iigv.io. m-s jame 
darbuojasi daktarai specialistui ant visokių ligų ir vanoja geriausias, tinkamas gytiimtes. penjal-jitnui cv-'. 
teikia sveikatai pagelbą. atsišaukus asabišąąi ar apra-.au: .In-tus i-va; Ii • , n<-s\,-ikumus, je-r laišką.

Kad apsiima, tai ir* išgydo: VYKI S ir MtlTEKiS. senus ir jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias lig-;., paamsi ,s. u '. -n-l ir pa-Iaplas užsikrečiama* išgydo; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimų iš daugelio talpiaatue nors keletą.

Uzlaiho geriausio

Eilinis Vyno, Likicriu ir 
UigariĮ.

Pardavimas šeimynom niūsuait '
Si lici VI.1-1,1 MAS.

366 S«*rond So. Boston, Mass

fi. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
i

50,000®šŠdykaip™
PASLAPTINES VYRU LYGOS

Už krau- 
gyvenimo ruimus 
tik 15 dol, ant mė-

daugiausia apgy-

Gera proga. 
Lietuviai pasinaudoki!!

Parsiduoda valgomu daiktu krau
tuvė bueerne su visais reikalingais 
inrankiais: arklys, vežimas ir t. r. 
Stovi geriausioj daly j miesto, biz
nis nuo seniai išdirbtas, 
tuvės butą ir 3 
randus mokama 
tiesio.

Sis miestelis
ventas lenkais ir lietuviais ir bu- 
černe yra tik viena - lietuvio. Vi
si lenkai ir lietuviai reikalingus 
daiktus perka pas lietuvi. Kadan
gi čionai visada darbai gerai eina 
ir karčemų nėra, žmones visi gerai 
pasilaiko ir su bueerne gerai gali
ma pasilaikyti. Todėl lietuviai, jai 
kuris nors kiek nusimanot sulyg 
vertelgystės, pasiskuhinkit nusi
pirkti šitą krauttivę. Norėdami ar
tesnių žinių kreipkitės šiuo adresu:

W. MASON, 
19Wrterst. Eseter, N. II.

Yra tai viena iš geriausią 
fotografišką studiją ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokiu grupu. vaiką ar seną 
būna artistiškai padaryti pas 
CassilĮ. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisoin. 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografiją vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mą departamentas talpina 
šimtus yvairią stylią iš kurią 
galima pasirinkt sau pat^n- 
kamiausiua.

Iš mažą fotogrfiju padaro 
dideli paveikslą.krejon ar a- 
liejini labai gražiai.

Cassills Port ra it Stndio
376 Broaduay,

So. Boston. Mass

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS
Dermatologijos moksle.

Daugybė odos ligų paeina nuo nešva
raus užsilaikimo ir užsikrėtimo, teipgi ir 
nuo vidurinių ligų. Daugumas gauna 
pučkus, pleiskanas, slinkimą plaukų, 
plikimą per apsileidimą. Gydosi per ne
atsakančius daktarus ar agentus, kurie 
tik pinigus išvilioja, o paskui rašote 
mums, kad emete daugybę gyduolių iš 
įvairių apgavikų o pagelbos negavote ir 
sakote, kad gal musų gyduolės negelbės 
(Taigi meldžiame mums darodyti. ko
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap
gautas) Turime tnkstančins originališku 
padekavonin. Tegul nors vien.-s dakta
ras parodo mums tiek padėkavonių, o 
męs duosime didelį atlyginimą. Pliką 
galva sunku gyditi. jeigu senas ir galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima, 
jeigu jaunas, o turi retus plaukus o 
odos matyti maži plaukučiai, tai 
galiima suteikti pagelbą; plauna: ne 
grybai viena diena neišdygs,
kiantiems nusiusim dyką informaciją su 
plačiais aprašimais- Alsi aukit. Adresas

J M BRUNDZA (O
New York A: Brooklyn-

GERIAUSI AKUŠEĘKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą YVomans Medical 

t'ollege Baltimore M- D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas raudasi: 28 W Broadvvay 

So Boston. Mass. ir 
589 Franklyn st Cauibridge. Mas*. 
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg iui galiu būti, o So Bostone 
visada galit rasti.

ant 
tam 
yra 

Atsisau-

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA
Aptieka

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

i

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisytą 
pagal geriausį kalbatnoks'linį būda, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M PALTANAV1ČIA
15 Millbury St, \Vorcester, Mass.

Išgydyta nuo už- 
sendir.tos ligos
skausmingos mė
nesinės. baltųjų, 
ir dieglių. vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydy t.

Agnieška Daškene
New Rockfonl. N. įtakota.

Mylimas l>r. sitcįalintas. 
lK-kingax vsu už vaikius, ku

rie mane išgydė nu<> atieiuo nusilp
nėjimo ir jauny st.-s gy \ etiinie klai
dų nors butu sarmatą apreik-l vi
są !>U': si n elaiminv urną, b-t Ve
lydamas dėl tu o : ;| siapt i ilguose a!

| likimuose apturet tykrą išgydinia 
kad kreiptųsi priėjus ir kad

į kiem lie pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemety tų. l>a- 
!>ar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vanta visiem 
garsinsiu laikydamas jmgodoiie.

S. A. Kardulis
719 O'Fallon st. St. Louis, Mo.

1 ’ypres a\ e.

11 .-ai sirgtas inkstų 
viduriu liga, skaudė 
jinu> kojose. ranko
se ir sąnariuose plati 
ličiu nesveikumų- 
kosėjimu su skrep
liu vi mu.
1-gyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.
Nikelis

.lohnstoįvn Pa.
i

ueW>isv«'- VBr
Urėdiškęs valandos nuo 9 iki 5; nedėlioniis nuo 9 iki 12RODĄ DYKAI. ’

DR. JOS. LĮSTĖR C
(0 Dearborn Street. La. 6 CH1CACO, 1LL . u S A

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speriališkai atėjus asabiškai ar laišku atsišau- 
Gyduolės išsiunčiamos, po visa Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

140. W ĖST 34 STR. <arti Broadvvay)

* «

I)r. S. AndizejcHski
V ienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S j.. p!el

43j Shavvinnt avė.
Boston. Mass

4

257
APTIEKA
Huuuvcr Street 257 

BOSTON. MASS.

GERIAUSE UŽEIGA

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
L>r K. MIK1.KE, rūpintojais lydiniais Institute.

GERIAUSI AUŽS1RAŠYK1T „KELEIVI” 
kaina metams tik SI.50

M A CANNON-

VIENATINIS :
W. KAŽI KO, 7 Hnsliigiiton ,st
gu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau’kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Fžlaikau puikų Kotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
j Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius tlarbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykil gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WRi(’AS RAŽUKAS

LIETUViSzKAS : HOTELIS
NEVI VORE

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai arielką, vyną, alų ir kitokius 
na minius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus pri- 

st atcni ant vestuvių, krikštynų ^siunčiam į aplinkinius miestus.
Nepamirškit mūs adriso:

43-45 Eudieott 25-27 Cross street. Boston, Mass j
M

f

M. A. CANNCN

Geriausi So Bostone
Lietuviški Siuvėjai.

222 W. BROADTVAY
ir kartu su Zenonu Budreckiu uždėjome 
puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuves, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galim*- ją 
tau tuoj padaryt.

Z BI'DRECKIS ir VIS. INTAS

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidarą tas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
258 H. Broadvvay So. Boston, Maso.

Mano dirbtuvė yra įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju irti 
Esant reikalui einu j namus fotografuo-' 
ri. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvny Si Boston, Mass ’

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus ir sig.irėtusnaiijo 

išdirbinio 
rartraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausią pipkių, o 
kendžių kendžių! kokių dar ne ne 

buvo.eeigaetu gilzu irRusko tabako.
S B. KLIEN

22S Braochvay. cor. C st. 
So. Boston, Mas-

Teisingiausia
Aptieka.

Į > Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 

| teisingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai tel< fontiokit.

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

So. BGStcn, fc'css.
Teikiu, s r. 21027 So. Bi.stcn. Mass

Daniei J. Kilej
301 Broadvvay, kampas D. gatvių.

(,ER1AL>IA APTIEKA.

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuviška klerką• • 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

Sustok!Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginimas

So. Bostone!
.Moteriškos skrybėlės. jnkutės. koipai ir 

vystės.
I’ilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavoms, kaip tai k ufarelius, 
valizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SACOWITZ.
128 Broadway (tarį>e A ir B 

gatvių) S. Boston. Mass.

1

MOCKAUS TEATRU CO.
Perstatines teatrus šiuose vjetnose:

15 ir 16 <T. Gruodžio (Dec ). Yoeaus salėj 537 Colin- 
sville avė. E. St. Iziuis III.
18 ir IV Gruodžio, Cliapa* salėj AVestville, III. 
Prasidės nuo 8-tos valandos vakare. Įžanga "25 cen. 
Uzprašom susirinkti kuoskaitlin; iausiai.

Su guodone Mockaus Teatru ('o._______

i

TEMYKITE!
Puikiausia moterišką skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvčm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Bsirinkli gali pagal 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

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

Visokias ligas gy 
uau pasekmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas matie 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare, Telephone 1967—3 Richmoprt

— Geriausia galiūnas
Klausk apie Teofil Kordašenski, 
nes gausi geriausių gėrynių ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115& 117 Oorchester avė. and 
1 & 1 % Oivision st. So. Boston 

Telephone 21068 So. Boston

N-R A Y masina, varto
jama dol kožno reikalau
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą, kuri 
parodo mums

SITIKEK.
Jeigu tau kas viduriuos skauda, nesitikėk, kad su- 
gysi be daktaro ir nelauk pakol tavę ligi užmuš, 
nes tada, kad ir norėtum išsigydyti, bet bus jau j>er 
vėlu. Ateik pas mus, o mes tau ligą mžmušim, k »- 
kia ji nebūtą.

Padarytum didėlę klaidą, jeigu susirgęs neatei
tum pas mus. Gydime šitą ligą męs Įgijom daug 
persitikrinimą ir (ištyrimą iš ko tas paeina ir ko- 
lengvai išgydyti- Męs išgydėme jau tūkstančiustą

daktarai išgydyti negalėjo, 
kuogreičiausiai kreipkis pas mus, pakol liga neuž>ise-

kiu budn galima 
tokiu, kurių kiti 
Nevilk ilgai, liet 
nėjusi. Męs sutrumpinsitn tau skausmą, sučedysiine lai ką ir pinįgus.

Męs turime stebuklingą INU ALATORIUM kabinėtą, su kurios pagel- 
ha, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia jū
sų liga nebūtą, o bus kaip su ranka atimta musą specijališkų profesorių 
Rodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilginus

BOSTON CLINIC,
175 Tremont st. Suites

Va'andos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien.

kankvtis.

INC.
6 7 & 8

Nedėliotu, nuo 10 iki 1 po pintu.

New Bedford’e ofisas: 126 Furchase St.
Ofisas atida ras Panidėlinis ir Subatom nuo 0 ryto iki 9 vakaro.

Fall R iver rūmai 12S-129 Granito Bldg. So. Malu St.
Tiktai nedalioms nno 10 iki k vakare.

J

Ut.ru
Popi.ru

