
Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis’ išei
na kas ketvergas, kaina 
metams $1.50. Adresuoki, 
toip:

A. Žvinį/ilas,
P. O. liojt 3332, 

Boston, Mass.
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I skaitytojus.

Kad patikti didumui 
skaitytoji} pakraipa ir dvasia 
musu lajkraščio, širdingai 
meldžiame guodotinų savo 
skaitytoji}, kad kiekvienas 
malonėti} per laišką išreikšti 
savo nuomonę kas link ..Ke
leivio’’ pakraipos, t. y. kas 
skaitytojams geriausiai patin
ka ir kas nesitinka. K< kių 
daugiausiai žinių talpyt, t. y. 
ar apskritai imaut iš visos 
Rusijos, ar daugiausiai iš Lie
tuvos, ar iš visur, ar iš Ame
rikos? Paskui kokie straips
niai ir apisakos geriau patin-, 
ka—ar satyriškos (juokingos) 
ar politiškos, ar meiliškos, ar 
turi būti daugiau klerikališ- 
kos dvasios, ar daugiau lais
vos?

Meldžiame teipgi, kad 
prisiųsdamas ant mųsų klau
symo atsakimus, kiekvienas 
teiktumėties parašyti:

1) Kiek turite metų:
2) Kuomi užsiėmate;
3) ar apsivedęs ar ne:
4) kokius raštus esat skai

tę arba skaitot:
5) kur ejote į mokslainę. 

kaip ilgai ir
6) kaip seniai Amerikoj.
Tas atsineša prie kiek

vieno skaitytojaus, kuris tik 
skaito ,, Keleivį”. Todėl, ma
lonus mus draugai ir d rauges, 
teiksities tą padaryti nevilki- 
nant. Męs gavęs atsakymus, 
matysime į kurią pusę dau
giau palinkti laikraščio pa
kraipą. Tas netik mums pa
lengvins darbą, bet skaityto
jams atneš didelę naudą, nes, 
kas jiems daugiaus rupi, apie 
apie ką daugiaus nori žinoti, 
tą galės rasti tiimet ..Kelei
vyje”,

,,Keleivis’’ netarnauja 
jokiai partijai, ne ypatai, bet 
visuomenei. ..Keleivis" kovo
jo ir kovos su darbo žmonių 
skriaudikais, prispaudėjais il
su jų sėbrais. Drąsiai išrodi- 
nėja visų dykaduonių ir siur
bėlių žmonių kraujo darbus, 
nežiūrint, ar jiems patinka 
ar ne, ir kas jie nebūtų.

,,Keleivio” pareiga yra— 
šviesti darbo žmonės, ginti jų 
reikalaus, nurodinėti prieža
stį jų vargų, ir teip toliaus.

Kiekvienas susipratę: 
darbininkas ar darbininkė 
privalo platinti „Keleivį”, nes 
kas to nedaro, tas yra priešu 
ir mokslo.

„Keleivį’’ galima užsira
šyti kiekvienam meto laike; 
klysta, kas mislija, jog laik
raštį reikia tik ant naujų me
tų arba ant Kalėdų užsirašy
ti. Ne! „Keleivį" galima užra
šyti bile kada. Jeigu užsira
šysi kovo 20 dieną, 1908 meto, 
tai užsimokėjęs š 1.50, ..Ke
leivį” gausi iki kovo 20 d. 
1909 m. Visada prenumeratos 
metai skaitosi nuo to laiko, 
kada laikraštį užsirašo, iki 
tokio pat laiko kitų metu.

Į Lietuvą „Keleivis” kaš
tuoja tiktai 8 1.75 ant metu 
ir nueina kas sąvaitę.

Prisiųzdamas atsakymą 
ant mųsų klausymo t. y. apie 
ką,,Keleivis” turi daugiausiai i
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rašyti, padėkite šitoKį adresą: 
,,Keleivis’’, S. M., 
2* Broadway.
So Boston, Mč ss.

O užsirašydamas „Kelei- 
ir prisiųsdami pinigus,VĮ

adresuokite švip:
A. Zvingilas.
P. O. Box 3232, 
Boston, Mass.

iŠ RUSIOS.
teisiu

pasklydo čia gandas apie at
važiavimą šitan miesran Ispa
nijos karališkos poros (jie ke
tino atvažiuoti kovo 12 dieną) 
visas miestas liko aplipdytas 
proklomacijomis, kurtose pa
sakyta, kad karalius su pačia 
turi būt užmuštas, 
kad jau pasibaigė 
gadynė.

lykų ministeris Tralle, atsine
šė su tuo klausymu į Angli
jos ir Prancūzijos randą, kad 
užprotestuotų prieš tokį sau- 
vališką Rusijos paselgimą. 
Jeigu Anglija su Prancūzija 
paremtų Žuvėdijos puse, tai 
Mikei reikėtų išsižadėti gar 
dalis kąsnelio.

• Maskva, kovo, —
Šiądien čia likosi pakarti du 
politiški kaliniai, už tai, kad 
bandė išsigaut iš kalėjimo 
ant laisvės. Vienas jų buvo 
universiteto studentu, pa
smerktas 190ū metuose už pa
sikėsinimą aut Trepovo gy
vasties, •”> metams kalėjimai!.

pavyks įvykdyti savo rusini 
mą kalbų”. Kelepovskis sako, 
kad ir be ginčių kiekvienas 
tikras rusas žinos už ką bal
suoti ir papeikia centrą, kad 
jie parduoda rusų žemę (truk
umas). Gulkinas sako, kad vi
si piliečiai turi būti lygus, 
bet stebiasi, kodėl vokiečiai su
siliejo su rusais, lenkai tuo 
tarpu padarė 
..lenkų ratą", 
prašo kalbėti 
Kelepovskis iš 
kad kalbėtojas ____  _r._
reikalą. Pirmininkas sako: 
..V. durnos narį, Kelepovskį, 
prašau jųsu nekalbėti iš vie
tos. o jei norite vadovauti gin- 

ičais, tai ar nesutiksite užimti 
mano vietą? Kelepovskis iš 
vietos: „aš nemoku plepėti, 
kaip kairieji’’ [riksmai: „ša
lin!”] Pirmininkas skambina 
ir kreipiasi į Kelepovskį: „jei 
dar tokioj formoj kalbėsite, 
tuomet aš {.atariu prašalinti 
jus iš durnos" [ilgi delnų plo
jimai]. Gulkinas palaikovysk. 
Evlagijo pataisymą. Sazono- 
vičius papeikia Anrepą už jo 
kalbą, tečiaus ir jis nesutinka 

I su v. Eulogiju. Ginčiai už
baigti. Grafas U varovas ir 
Anrepas atsako kai-kuriems 
kalbėtojams, kurie ypatiškai 
buvo juos savo kalbose užga
vę. Balsuojant, durna balsų 
dauguma priima įstatymų 
projektą taip, kaip jį inešė 
dumon reakcijinė komisija, 

j 3 vai. 45 min. apskelbta pu 
sės valandos pertrauka. Po 
Po pertraukos pirmininkas 
praneša, kad iš 30S kortelių 
273 paduotos už baroną Mei- 
jendorfą(ilgi delnų plojimai), i 
Baronas Meijendorfas pakįla 
iš savo vietos ir eina prie {ur
mininko tribūnos. Durnos pir
mininkas spaudžia jo rauką, 
baronas Meijendorfas lenkia 
galvą durnai ir užima senąją 
savo vietą (ilgi delnu ploji
mai). Iš eilės finansų komi
sijos pranešimas apie {>eržiu 
rėjimą įstatymų projektų kas- 
link gelžkelių teismo valdžios 
lėšomis. Žukovskis sako kad 
gelžkelių teisvmas yra labai 
svarbus daiktas ir tą klausima 
privalo svarstyti finansų kom- 
sija. bet kad ši komisija labai 
apsunkinta daugybe darbo, 
todėl Žukovskis prašo visus 
įstatymu projektus apie gelž- 
kelius duoti ne finansų komi
sijai. bet kelių komisijai. Ma- 
klakovas yra tos nuomonės, 
kad tokius įstatymų projek
tus svarstytų kelių komisija 
Durna vienbalsiai sutinka su 
tuo. Paskiaus svarstyta dar 
180 durnos narių įneštas pro
jektas, kad valdžia šelptų iš 
pinigyno nukentėjusius plė
šikų ir revoliucijonierių žmo
nės. Gr. Bobrinskis palaiko 
tą projektą ir papeikė terrorą. 
Tos pat nuomonės prisilaiko 
ir vidaus dalykų ministerio 
draugas Makorovas dėkavoja 
durnai, kad ji sumanė įnešti

tokį projektą. Prieš 
projektą kalba Bulota ir Po- 
krovskis antrasis. 6 vai. 10 
min. apskelbta posėdžio per
trauka ligi 9 vai. vakaro.
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socijaldemokratų padėjimas 
yra labai sunkus—Yra noras 
dirbti, bet yr spėkos darbui ir 
darbas yra, dirbti niekonega 
Įima. Juodašimčiai neleidžia. 
Kas dabar daryti socijaldemo- 
kratams? Gal visai juodojoj 
Durnoj nedalivauti — atsisa
kyti nuo jos? Bet koks gi tik
slas tas daryti? Ar tam juos 
žmonės rinko, artam j uos siun
tė į Peterburgą kad jie apžiū
rėtų jo mūrus? Žmonės padė
jo visą vilti, visą užsitikėjimą 
ant savo atstovu, kurie su 
karšta širdžia prižadėjo ginti 
prispaustų žmonelių teises, 
ginti jų reikalus, o čia nė vie
no jų įnešto projekto nepri
ėmė ir nepriims poniška Du
rna.

Kad skaitytojams butų 
aiškiau, kaip Durna renkasi 
ir kaip ji veda posėdžius, čia 
pridursime debatus posėdžio 
laikyto vasario 21 dieną.

atskirą savo 
Pirmininkas 

apie reikalą 
vietos sako, 
kalba apie 

Pirmininkas sako:

Matyt, 
karalių

Ir vėl vieną valdovą 
norėjo užmušti.

• Christijanija, Norvegija. 
10 d. kovo. — Tūlas žuvedas 
(švedas) vardu Johaunes 
Gren, šiądien bombardavo ka
rališka j į palovių. Išleido 12 
šūvių iš vintinės šaudyklės, 
bet be jokios pasekmės. Ke
lios kulkos išmušė tik stiklus 
languose ir sienoj padarė 
skyles.

Gren likosi tuojau polici
jos suimtas ir nugabentas į 
policijos skyrių, kur pasakė, 
kad jis šitam mieste gyvena 
jau nuo kelių metų ir užsiim
davo kalvyste. Ant užklausy- 
mo, kam šovė į karaliaus pa 
locių, Greu atsakė, ka kara
lius Haakon imdamas iš val- 
stybos iždo sau milžinišką al
gą, skriaudžia visą šalį, o 
o daugiausiai darbinkų luo
mą, todėl, kaipo negeistiną 
skriaudiką jis norėjo prašalin
ti. O prietam, pridėjo Gren, 
karalius Haakon turįs visai 
neteisingai Norvegijos sostą 
užėmęs.

Kišeniuje pas jį atrasta 
patronų.

Karalius Haakon su sa- 
žmona Maud, laike šaudy-X 

Sovejas.
tvirto

• Jekaterinodaras, 7 d ko
vo 
darbininkų susirinkimą

ir suareštavo jų va
dą Starosielskį, buvusi Kuta- 
iso gubernatorį, 191)5 metuo
se Srarosielskis budąmas gu
bernatorium atidavė miestą 
revoliucijonieriams ir pradė
jo jiems įvesti vidtinę respub
liką, kuri užsilaikė kelis me
nesius. Paskui, kada miestą 
užėmė kariumenė ir įvedė iš 
naujo caro valdžią, Starosiel- 
skis iki šiam laikui turėjo 
slapstytis.

Policija čia išvaikė
Kare tarp Japonijos ir Ki

nijos.
X

• Izmdonas. — Iš Sang- 
Cliajaus praneša, kadsątikiai 
tarp Japonijos ir Kinijos la 
bai įternti. Kii? i jos valdžia su
ėmė Japonijos garlaivį , ,Tat- 
su Maru', kuris vežė Kinijos 
sukilėliams ginklus ir amuni
ciją. Kinija mato Japonijoje 
tikrą savo priešą kuri, kurstą 
Kinijoj revoliucijos ugnį ir 
pristato revoliucijonieriams 
giuklus, kad paskui turėti 
gerą progą įsimaišyti ir už
griebti Kiniją į savo rankas, 
ir laivo neišduoda. Japonija 
sako, kad, jeigu laivo jai ne- 

į sugrąžins, tai kils karė.

Moteris reikalauju 
lygybės.

Peterburge neseniai atsi
buvo po vadovyste O. G. Ben- 
na visų progresiviškujų mote
rų draugysčių susirinkimas, 
kuriame nutarta kreipties į 
Valstybes Durną kas link ly
gybes moterų teisi} su vyrų 
teisėmis. Sustatyta peticija. 
Jos turinys skamba šeip:

..Tautos atstovai, gerieji 
žmones! Mes—nuskriaustos ir 
paniekintos Rusijos moters, 
kreipėmės i jus su tvirta vil
timi. kad jus palaikysite, pri 
tarsite ir padėsite jai. mote- 
rei, iškovoti tą jos sumanymą, 
tą tiksla-siekį, kurį ji teip 
tvirtai yra sumanusi pasiekti. 
Laisvas pilietis negali būti 
sūnumi vergo. Męs prašome 
teisių lygybės ne kaipo malo
nės—męs reikalaujame sau 
teisių lygybės, kaipo būtino 
daikto. Moteris jau darodė 
savo teisių lygybę h moksle, 
ir dailoje, ir darbe. Jus. ge
riausieji savo tėvynės sūnūs, 
neapvilsite mųsų užsitikėjimą 
į jus: jus suteiksite Rusijos 
moterei tą, kas teisingai jai 
pridera — teisių galybę. Jei 
jumyse yra teisingi jausmai, 
jus nedaleisite. kad jūsų žmo- 
uos, motinos ir sesers vilktų 
nužeminto vergo jungą".

Toliaus seka apie 2009 
moterų parašų ir apie šimtą 
vyrų. Peticija nutarta paduo
ti profesoriui Miliukovui.

Kaip Dilina priims tą 
klausimą, negalima žinoti.

1 Jeigu juodieji jos gaivalai žiū
rės į tą klausymą teip, kaip 
jie žiuri į kitus laisvės teises 
paliečiančius klausymus, tai 
moterų peticija beabejones 
nueis į gurbą.

Durna darbuojasi ir dar
buojasi, bet nuveikti nieko 
da nenuveikė. Apie darbiniu 
kų reikalus ji visai nesirūpi
na. Ją rinko'ponai. ji ponams 
ir tarnauja. Valstiečių ir 
miestų' darbininkų gyveni
mas skurdus, šaltas ir su kiek
viena diena eina vis baisyn ir 
sunkyn. O ponai atstovai ima 
sau algos iš valstybos iždo, 

į kuris susideda iš kruvinų pra
kaitų aplietų žmonių skatikų 
ir puotauja. Žmonių apginė- 
jai socijalistai ir socijaldenio- 
kratai nieko negali padaryti, 
nes visi juodašimčiai su dva- 
siškija eina išvien prieš juos. 
Jeigu kuris išdrįsta pasakyti 
nors žodį apgynime darbinin
kų., tai jam tuojaus atiėina 
balsą, rėkia, kelia triukšmą,
grumuoja išdaužimu dantų ir siėmę privilegija ant patrio- 
ir t t. Žodžiu, socijalistų ir Į tizmo veltui masto, kad jems
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DŪMA.
Posėdis atvertas 2 vai. 4 

min. dieną Pirmininkauja 
Chomiakovas. Apskelbta bė
gantieji reikalai ir renkama 
durnos pirmininko draugas 
vieton atsisakusio barono 
Meijendorfo. Socijaldemo
kratų frakcija ir darbo kuopia 
praneša, kad jie pirmininko 
draugo rinkime nedalyvaus.

Ir vėl svarstoma klausi
mas apie valdžios apmokamus 
mokytojus lenkų kalbos And- 
riejevo. Solico, Siennico, Vi- 
mislinsko ir Lenčicos moky
tojų seminarijose ir lietuvių 
kalbos — Veiverių mokytojų 
seminarijoj, o taip-pat apie 
aritmetikos lenkiškai išguldi- 
uėjimą Cholmo ir Bielskio 
mokytojų seminarijose. Ko- 
valevskis nesutinka su vysk. 
Eulogijoauameposėdyje įneš
tųjų pataisymu. Eulogij vėl 

įgina savo pataisymą ir peikia 
'centrą nž nepatrijotiškumą, 
nes sako jis, durna balsuoda
ma už įstatymų projektą, tik 
palaikys priešrnsišką pakraš
čių gyventojų politiką (kai
rieji juokiasi. dešinieji ploja). 
Anrepas (spalietis) sako, kad 
kiekvienas galisavap supra
sti patriotizmą ir tėvynės mei
lę, bet kiekvienas žmonių at
stovas privalo gerbti visus 
valstybės gyventojus: kitaip 
elgties negalime, nes męs esa
me ne pavietų ir ne gubernijų 
tik visos usijos atstovai. 
„Mums nėra šiame krašte 
priešininkų, męs privalome 
rūpinties visų gyventojų ge
rove. Tebūnie visi valstybės 
gyventojai piliečiai, nežiūrint 
i jų tikėjimą ar tautystę’’ (cen
tras ir kairieji ploja, dešinie
ji kelia triukšmą). Kalhėto- 
tojas ant galo pataria atmesti 
vysk. Eulogijo pataisymą.

Gr. L'varovas sako, kad 
įneštasis Etilogijo pataisymas 
negalinsią priimti, .fnes—sako 
—argi atsiras Lenkijos moky
toji} seminarijos norintieji 
mokyties lenkiškąi, jei to ne- 
I>anorės tų mokyklų viršinin
kai”. Kalbėtojas užbaigia sa
vo kalbą šiais žodžiais: „Pa-

•j Chersonas, 7 d. kovo.— 
Vakar čia atlikta dievobai
mingas darbas. Gauja caro 
hermų norėjo suimti du žmo
gų. Ant laimės butą netoli 
kelių revoliucijonierių, kurie 
Į užpuolikus tuoj davė ugnies 
ir ant vietos paguldė 4 rau 
dosiulius. o kitus sužeidė. 
Teip ir reikia.

IŠ AMERIKOS.

< Peterburgas, 4 d. kovo— 
Valdžia neapsileidžia. Kelios 
dienos atgal išmestais Du
rnos atstovas Smidt, už tat, 
kad pardavė Anglijai Rusi
jos plianus kanuolių ir lai
vams šarvų išdirbinio, kurį 
Rusijos valdžia laikė paslap
tyje. Šmidtas prigulėjo prie 
juodašimčių sąjungos, tečiaus 
už veidmainystę Dūma didžiu
ma balsų jį išbraukė, nežiū
rint i jo juodašimtiškus nuo
pelnus. Vienu chuliganu pa
liko mažiau. Kad neapsileisti, 
valdžia įnešė vakar Dūmon 
reikalavimą, kad išmesi i iš 
jos du atstovu: Kolubiakiną 
ir Kosorovą už persižengima 
prieš valdžią ..maištiškose” 
Raibose. Kolubiakinas yra 
konstitucijiniu demokratu, o 
Kosorovas socijalistų. Argi 
valdžia neina prieš žmones?

* Tiflisas. — Veljaminor- 
skoj gatvėj tris vikrus vaiki
nai 15 šūvių iš revolverių už
mušė du apsaugos skyriaus 
agentu. Jiems jau seniai to 
reikėjo.

ŽINIOS IS VISUR.
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vo
mo nebuvo namie, 
matyt, buvo nelabai 
preto ir neprigulėjo prie jo
kios partijos, nes teip rodo 
slipnas pasikėsinimo {(lia
nas.

• Paryžius, d. kovo. — 
Prancūzijos parlamentas ir 
vėl buvo regykla juokingos 
dramos, kuri kilo po diskusi
jai Marckos klausyme.

Buvusia ministras Bert- 
raux išvadino vidaus dalykų 
ministerį Mendelį visokiais 
biauriais vardais ir grūmojo 
dar primušimu. Ponas Men- 
del pasijuto labai užgautu ir 
ir pradėjo Bertrauxą šmeižti 
dar biauresniais žodžiais. Ber- 
traux šoko su kumščiais ant jo 
ir parvertęs jį ant žemės, ge
rokai apdaužė.

Turbut bus dvikova ant 
vėjo, kaip paprastai Paryžiu
je esti.

____________ i

• Stokholmas. — Visa Žu- 
vedija yra sujudinta Rusijos' 
pasielgimu. Pirmoji pasirem
dama ant traktato, snlyg ku. 
rio Rusijai uždrausta yra ant 
Alandijos salų statyti tvirto
ves, — smarkiai 
Rusijos randas 
kad akyveizdoj 
įvykusių tarp 
Norvegijos prietikių, 
likosi palinosuota 
prižadėjimų ir dabar turint 
liusos rankos bu< lavoj i m u i 
tvirtovių.

Žuvėdijos užrubežinių da

protestuoja, 
nurodinėja, 

naujai
Žuvėdijos ir’ 

Rusia
nuo savo

• Cleveland, Ohio. —Pe
reitą savaitę, 4 d. kovo. 9.30 
iš ryto, priemiestyj Worth 
Collinwood, pradinėj vaikų 
mokslainej kilo gaisras, ku 
riame žuvo 170 vaikų, kelios 
mokytojos ir kelios dešimts 
apturėjo sunkios žaizdos.

Gaisras kįlo iš skiepo. 
Nuo pečiaus užsidegė laiptai 
ir vienam akiesmirksnyj lieps
na užtvėrė išėjimą. Moki- 
tojos sustatė vaikus į eiles ir 
pilnoj tvarkoj vedė žemyn. 
Pirmutinė eilė priėjus prie 
liepsnos, norėjo grįžti atgal, 
bet kiti nuo viršaus grudesi 
visomis spėkomis žemyn ješ- 
kodami greičiau išėjimo. To
kiu bud u visi griuvo į ugnį 
ir žuvo baisia mirčia.

Mokslainej buvo 325 vai
kai. o sveikų išliko 80. Aut 
rytojaus i s po griuvėsių sude
gusios mokslainės išimta 168 
liekanos pražavusių vaiku ir 
dviejų mokytoji}.

• Vashington. I). —
Paskutinės kelios užmušystės, 
baisiai sujudino Amerikos 
valdžią. Policija ne gali duo
ti sau rodos su, J uodą j a Ranka' 
o čia dar baisesnė šmėkla ro
do dantis—anarchija.

Policijai viso krašto įsa
kyta, kad kiekvieną įtaria
mąjį anarchistą areštuotų, 
ir jeigu toks nebus išbuvęs 
trijų metu Amerikoje, tai 
kaip „nepageidaujamas sve- 
timžemis”, turi būti deportuo
tas, t. y. išsiųstas atgal į se
nąjį kraštą jeigu pasirodys, 
kad tiktai yra anarchistu.

• St. Luis, Mo. — Kuni- 
Timothy Dempsey. —katali
kiškos šv. P. bažnyčios, gavo 
laišką grumuojautį mirtim. 
Ant 
doji1

< Lisbona, Portugalija. 
Jaunasis Portugalijos cieso- 
riukas, kuris po tėvo užmuši 
mo apėmė sostą, ketina vesti 
sau už pačią keizeriutę Vik 
toriją Luizą, vienatinė keize- 
rio Viliaus dukterį. Keizeriu- 
tė yra gražiausia mergaitė 
pasaulyje(?), yra ne pilnų 
16 metų amžiaus, o Manuelis, 
josios jaunikis. neturi dar 
pilnų 19 metų. Ir žiūrėkit,ko 
tiems snargliams jau užsino-

I rėjo-

5 Barcelona. Orgeutyna, 
Pietinėj'Amerikoj. — Kada

laiško pasirašusi „Juo-
Ranka".
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letarų judėjime Rusų valsty
bėje:

3-o kadangi be tų bend
rųjų priežaščių, darbas iš vie
nos pusės dėlto nesiplėtė, kad 
žydų ir krikščionių darbinin
kų organizacijos per mažai 
buvo tarp savęs susirišę, iš 
antrosios dėlto, kad nebuvo 
tam tyčia įkurtos organizaci
jos. kuri būtų rūpinusi vado
vauti ir tvarkinti darbą tarp 
žydų-proletarų:

todėl suvažiavimas pripa
žįsta:

1- o L. Se-l>. P. ir tolimes
niam leikui privalo varyti dar
bą tarp žydų darbininkų:

2- o vietiniai komitietai

On 
On

— - -- y
.. Estebed as Skcokd-Class matteb’ ' 
Febrcary 23, 1905, at the Post 
Office at Boston, Mass., usdkk 
THE ACT OF COSGRESS OF MaRCH.3, 

1879.”

— Heilo, Maike! Na, tai 
vos, vos tavę suradau. Jau 
nuo vakar ješkau visą laiką.

— Na. kamgi jau tau 
teip manę prisireikėjo?

— O gi matai, vaike, aš 
gavau 6 numerį ,.Tėvynės’’, 
tenai radau poemą, pašvęstą 
Mikui Petrąuckui...

— Ar tai jau viskas, ką 
tu turėjai man pasakyti?

— Ne. Maike. Aš pykstu 
ant rašėjaus. kam jis išbiau- 
rojo garsųjį mųsų dainorį.

— Kodėl, tėve, tu sakai 
kad išbiaurojo? Kasėjas išgi 
rė Petraucką Aš ir skaičiau, 
bet nieko biauraus toj eilej 
nemačiau.

— Koks gi tai. veikė, pa 
girimas šitokiais žodžiais kaip 
va: Laitavo plunksna mumis 
pagamina „Traviatas“‘, „Fau 
stus” ar „Hugenotus”... Tai 
čia jis netik Petraucką užgau
na, bet ir mus apšmeižia tais 
biaurais žodžiais.

— Iš tąvęs, tėve, tikras 
juokdaris!... „La Traviato”, 
„Faust” ir tam panašus žod
žiai visai nebjaurus, tai yra 
vardai muzikos veikalų. Tai
gi rašėjas geidžia, kad Petrau- 
ckas pagamintų mums lietu
viškoj kalboj tokius veikalus, 
kaip „La Traviato”, „Faust’’ 
ir t. t Žinoma, tu to nesu 
pranti, tu esi kvailas kaip 
mulas, o rašėjas yra gilių mįs
lių, su aukštais siekiais-žodžiu 
jis žino ką rašo.

X

— Sraap! tu parše.. ly
ginsi manę prie mulo?. . . Va, 
kad tvoksiu lazda per galvą, 
tai ant vietos busi gatavas... 
Jus asat kvailesni už mulą ir 
tai aš nieko nesakau....

— Nepyk, tėve, tu esi 
protingas vyras.

— Žinoma, vaike, kad 
protingas... Tu man nori 
įkalbėt, kad kokie ten huge
notai ar faustai, mums yra 
reikalingi? Meluoji. Aš, vai
ke, teipgi myliu muziką ir 
esu didelis muzikantas ir dai
nius, bet jokių traviatųne mo
ku ir nekenčiu.

— Klausyk tėve, tiktai 
nepyk, aš tau išaiškinsiu šitą 
dalyką. Tokia muzika, kaip 
tu moki, tai tik tokiem tinka, 
kaip tu,bet la Traviato...

— Sakau, vaike, kad ti*.

btuuieu savo latra valkatomis 
Aš priešingas. Juk tai nelie 
tuviškas žodis, o jeigu dai 
uius Petrą nekas ką nors pa
našaus parašytų, tai be abejo
nės savo veikalo nepavardin
tų latravalkatos vardu, bet 
išmislitų kokį nors vardą gra
žų, lietuviška, kurį kiekvie
nas lietuvis galėtu suprasti, 
kad tai lietuvio parašyta. Ne 
gana to. Tenai prirašyta daug 
kitų žodžių, kaip va: simupo- 
nai, rarakorijos, knatatos ir 
velniai žino kokių dar tenai 
uėra. as jau nė atiniuti nebe
galiu. Na, ir pasakyk man, 
vaike, kamgi tai reikalinga?

— Tai vis kas išreiški
mui mislies, tėve, yra reika- privalo stedgties kad žydų ir 
liūgą. — Simfonai reiškia — 
sanlydą arba sutarimą: orato- nizacijos 
rija tai yra muzikos veikalas; 
o kantata reiškia—giesmę.

— Na, gerai, vaike. Tai 
kodėlgi tenai neparašyta lie
tuviškai? Juk poetas turi 
būti turtingas savo prigimtoj 
kalboj, jam žodžių negali pri
trukti. jis galėtų išgirt. iškelt 
aukočiau garbes vien tik lie 
tuviškoj kalboj. Tuomet kiek
vienas žmogelis perskaitę® 
galėtų lengvai suprasti.

— Dabar tėve, tavo tei- 
svbė. kad be reikalo tenai* 
daug žodžių užėma vietą.

— Matai, vaike, tas yra 
guodulyste; jus visi sergat ši
ta liga. — Išsimokina kelius 
žodžius svetimtaučių kalbos 
ir tuomi nori pasirodyt, 
jis mokytas. O dažnai ir 
tis uesuprantot, ką rašot.

— Matai, tėve, daug 
tokių žodžių kurių lietu viš- 
kon kalbon negalima išversti; 
galima, žinoma, tą patį mislį 
išreikšti kitais žodžiais, bet 
vienu lodžiu jokiu budu ne
galima pasakyti, todėl rašti
ninkai dažnai rašo tokius žod
žius, teip vadinamus tarptau- 
tiškus, toj kalboj, iš kurios 
jie paeina.

— Na, jautu, vaike, man 
neįkalbinėk. Iš tos eiles visi 
juokiosi, kad rašėjas nori pa
rodyti savo moksliškumą. Iš 
tikro, vaike, net Smirda guo
dulyste, kaip pradėjau skai
tyti.

— Jau tu, tėve, perdaug 
užsipuoli ant rašėjaus: jis 
daugiau nė nerašys išgirdęs, 
kad tu teip kalbi.

— Nebijok, vaike, jis ki
tąsyk dar daugiau latravalka
tų prirašys. Jis mėgsta paro
dyt, kad jis tuos žodžius mo
ka.

— Na, užteks, tėve, apie 
tai kalbėti. Męs turim svar
besnių dalykų. Štai, pereitą 
kartą aš tau prižadėjau išaiš
kinti galutinai kalbų paėjimą 
ir apie Babilionijos bokštą 
papasakoti.

— Lai palieka, vaike, 
ant kito karto, nes aš negaliu 
ilgiau su tavim kalbėti. Man 
nuo piktumo pilvas pradėjo 
skaudėti, ta gi sudiev. Maike, 
aš jau bėgu.

krikščionių darbininkų orga- 
pilnai susijungtų, 

kad butų taisomi, kur tik ga
lima. bendri susirinkimai, 
bendros kuopos. refe
ratai. diskucijos it 1.1.:

3-o Centro Komitetas pri
valo kaip galėdamas greičiau 
pasirūpinti sutarti vedimui 
darbo tarp žydų proletarų 
tam tikrą Komitetą, kuris iš 
vien su C. K-tu ir vietiniais 
Komitetais tvarkintų jį ir lei
stų žydų kalba Partijos raš
tus.

[Už—16 bal. susilaikė—3. Į

Pripažindamas be to 1-o. 
kad musų laikraščių rimtu
mas. gyvumas, išsiplatiuimas 
ir rnaterijalinis pasilaikymas 
labai daug priguli nuo to, 
kiek jais rūpinsies vietinės 
Raitijos organizacijos;

2- o kad Partijos raštų lai
dymas privalo remties tokių 
pat pamatų, kaip ir kiekvie 
nas pramonijos reikalas, o ne
būti kokia labdarystė;

3- o kad dabartinėse sun 
kiose sąlygose nuolatai laik
raštis tuomet tegalima leisti, 
jeigu jis kaip reikiant bus 
skaitytojų apmokamas,

suvažiavimas paveda vie
tinėms Partijos organiza
cijoms: a) šelpti mųsų 
laikraščius straipsniais 
ir ko respondencijoms iš 
vietinio gyvenimo, paren
kant jomis svarbesnius ir 
bendresnės prasmės atsi 
tikimus:

bi sutaisyti ant vietos kaip 
reikiant apmokamą Par
tijos raštu platinimą ir 
už išplatintuosiu regulia- 
riškai grąžinti Partijai 
pinigus.

[l’ž — 18 bl.]

KORESPONDENCIJOS.

reikalais, kad ir jos jau pra
deda susiprast ir stot į eiles 
vyrų, kurie jau seniai jos 
šaukia i>o vieną vėliavą ir ko
voti uz geresnę ateitę; nes 
moterų gyvenimas mųsų ga
dynėj yra daug sunkesnis, ne
gu vyrų.—Jos yra išnaudoja
mos prie darbo daug daugiau, 
negu vyrai, jų padėjimas šei
myniškame gyvenime jrra 
daug sunkesnis, negu vyrų, 
o teisių jos jokių neturi. Jei
gu kapitalistai gali moterįs 
išnaudoti, jeigu gali jos bau 
sti. tai kodėlgi jos negali tu
rėt ligių teisių su vyrais, ko
dėl joms nemoka už darbą 
tiek kiek vyrams, kodėl jų 
neprileidžia prie aukštesnių 
vietų?

Klausimas, ar gali mote
ris turėti ligias teises su vy 
rais? Atsakymas — gali! Ir 
tas įvyks tuomet, kuomet mo
terįs susivienys su vyrais nuo
monėmis ir pažiūromis, kada 
visa darbininku kliasa l>e 
skirtumo lyties supras socija- 
lizmo mokslą ir suvienytom 
pajiegom subudavos dabarti
niam surėdymui grabą ir pa
laidos jame savo vargus. Tuo
met užtekės saulė ligybės, 
meilės ir brolystės.

.4. Ai>roitik<ix.

I
niekina ir vien tik uz tai, kad 
męs tamsus, kad tarp mųsų 
nėr vienybės . kad visus savo 
darbo vaisiusatiduodam tiems 
kuriems nieko uepriguli 
ir 1.1.

Paskui vėl kalbėjo Per 
kūnas. Padaryta kolekta, pi
nigų surinkta ant revoliuci
jos $ 10.49, kuriuos pasiun- 
tem K. R. K. išdininkui Sir
vydui paskirdami L S. D. P.

'Senbuve*.i

pa- 
ir tokių 

ant tūlo

mus yra

Yiingstowii, Ohio.
2 d. kovo, mųsų miestelį 

aplankė uepaprastai didelis 
lietus, kuris pridarė daug blė- 
dies. Kelios dirbtuvės apsiėmė 
vanduo, nuo ko, žinoma, 
gedo daug daiktų, 
budu darbininkai 
laiko neteko darbo.

Lietuvių pas
apie šimtą žmonių su viršum. 
Gyguoja čia socijalistų kuopa, 
susivienyjimo ir Rymo kata
likų. Apšvietos platiinimu už
siima daugiaujiai pirmoji, t. 
y. socijalistų kuopele.

Šeip, pas mus linksmu, 
darbai eina ne blogai, vienok 
iškitur pribuvusiems neleng
va (laibas gauti.

A'. Kazlaucka*.

kad
pa-

yra

12. Darbas tarp kareivių.
Kadangi kapitalistiškam 

surėdyme kariumenė yra bur
žuazijos ramsčių, kuriuo ji 
naudojasi, savo klesos politi
ką varant, o despotiškoje vai 
stybėje kariumenės remiasi 
biurokratija ir (dvorcovaja 
kamarilja?)

Suvažiavimas pripažįsta 
reikalingu, kad L. S.-D. P., 
vesdama Partijos darbą, ypa
tingai rūpintus darbu tarp 
kareivių, revoliucijonizuoda- 
ma ir organizuodama jų eiles 
ir rišdama į organizacijas vi
sų pirmą kareivius proleta
rus. Darbas tarp kareivių tu
ri būt vedamas prie Partijos: 
kareivių organizacijoms turį 
būt leista savirankiai rupin- 
ties vidurinio savo gyvenymo 
reikalais, tečiaus viešuose 
pasirodymuose ir bendrajam, 
paties darbo nustatyme karei
vių organizacijos privalo pri
silaikyti Partijos direktivų 
(nurodymų) ir būti vietinių 
komitetų prirodomos.

Be to suvažiavimas pave
da Centro Komitetui, kad jis 
sutaisytų kareivių-revoliucijo- 
nierių organizacijoms statutą 
ir vadovautų Partijos darbe 
tarp kareivių.

[Už — 14 bl.]

Taunton, Mass.
29 d. vasario, čia atsibu

vo balius su perstatymų ko
medijos „Velnias spąstuose”, 
kurią atloše Broktono teatra
liška kuopa. Lošėjai savo ro
les atliko pusėtinai. Tarp ak
tų buvo deklamuota eiles, ku
rias susirinkusiems teipgi la
bai patiko. Žmonių buvo pri
sirinkę neperdagiausiai.

TauntonietiN.

West Lynn. Mass.
Darbai čia eina labai lė

tai. nors tikimies, kad neuž
ilgo pradės geriau eiti, bet 
dabar daug darbininkų vaik
ščioja be darbo; todėl iš kitur 
tegul niekas čionai nevažiuoja 
dėl gavimo darbo.

29 d. vasario, atsibuvo 
čia Lynno Lietuvių Ukėsų 
kliubo balius. Žmonių prisi
rinko pusėtinai: visi buvo už
ganėdinti ir linksminosi labai 
gražiai iki pabaigai.

Mieriu Lynno Liet. Ukė
sų kliubo yra—pastatyti lie
tuviškąjį namą su svetainė, 
kur galėtumėm visi susirinkti, 
lavinties, linksminties ir t. t.

A. Budrevičius.

Mt. Karinei, Pa.
23 d. vasario, čia atsibu

vo L. S. S. A. konferencija 
(tur būt rajono, nes visos są
jungos konferencijos negirdė
jome. Red.), ant kurios pri
buvo delegatai abejų lyčių.

per vienus metu įneša į mono
polį 16 tūkstančių rublių ir 
vis graudendami, kad blogi 
metai. Kiekvieną pauedėlį 
važiuoja į Rokiškį arba sere- 
domis į Kamajus ir daugelis 
grįžta ratuoti. Tai-gi koveiks 
nebuvę blogi metai.

KALVARIJA. (Suv. g.). 
Dauguma čionikščių ūkinin
kų gyvena su gyvuliauis, t. y. 
laiko pirkioje kiaules ir avis. 
Dar netaip būtų stebėtina, 
kad vargšai beturčiai taip gy
ventų, bet kad taip gyvena 
dauguma tokių ūkininkų, 
ką dukterims duoda hent po 
tris tūkstančius rublių krai
čio, tai jau gėda ir sakyti! O 
pagalios, kad ir biedniausias 
ūkininkas, tai taipogi jokiu 
budu neprivalo laikyti pirkio
je gyvulių, nes tai labai ue- 
švaru, nesveika ir gėda prieš 
žmonės!

CIPENŲ Valsčius. A>«- 
totv. Sausio 24 d. į Svilių sod
žių atsibaldė austolis su sar
gybiniais kratos darytų. Bet 
nieko nesuradę, išvažiavo. 
Vabalninku parap. Ramonga- 
lių sodžiuj buvo krata nas J. 
Matulį. Atvažiavo anstolis, 
uriadninkas, ir keli sargybi
niai. J ieškojo kokių-tai popie- 
ru. Nieko nedarę, nukeliavo 
sau atgal.

Redaktorių nubaudimas. Peter
burgo miesto viršininkas nu- 
baudė rusų laikraščio ,,Viest- 
nik Narodnoi Svobodi”redak
torių A. Bloclią 1,500 rub. uz 
platinimą No. 5 straipsnio 
..Apie patriotizmą’’.

Į Peterburgo teismo rū
mai pasmerkė rusų laikraščio 
,. Na Očeredi' ’ redaktorių Lan
ge pusantriems metams tvir
tovėm

Į Suomija. Laikraščiai 
praneša, kad kariumenės pa
didinimui Suomijoje yra siun
čiami sustiprinti kazokų bū
riai.

Į Peterburgas. Vasario 
5 d. Varsa vos gelžkeliu atga
benta Peterburgan partija po
litiškų kalinių skaičiuje 37 
žmonių. Jų tarpe didžiuma 
liaudies mokytojai.

Į -Vieša mirties bausmė. 
Vasilkove, Vasario 4 d. 1908 
m. buvo viešai nubaustas mi- 
riop kareivis Tkačev. Prie 
mirties bausmės išpildymo vi
sas pul kas,kuriame jis tarnavo 
ir daugybė pašalinių žmonių- 
Tkačiovas prieš pat mirtį tvir
tino, kad jis auka teismo klai
dos.

Į Suėmimai. Lodziuje 
pastai uoju laiku suimta apie 
30 mokytojų žydų.

j Kijevas. Kievo tele
grafas pradeda nebepriiminė-

Linvrence, Mass.
Užstojus bedarbėj, užsto

jo darbininkams vargai. Bet 
pastaruoju laiku darbai pra
dėjo eiti geriau ir darbininkų 
gyvenime randasi jau dau
giau vilties, kad neužilgo pa
dėjimas pasitaisįs.

Lietuvių čia gyvena apie 
4,000 (kasžin, ar korespon
dentas truputį nepridėjo? 
Red.), Bet apsišvietimo judė
jimas labai silpnas. Yra keli 
darbštus vyrai, kurie nieko 
nesigailėtų platinimui mok
slo, bet mažai kas jų klauso.

L. S. S. A. 64 kuopa tu
ri paėmus nuomon svetainę, 
kurioj rengia susirinkimus ir 
lavinasi kiek galėdama, vi
siems duris atviros be jokio 
užmokesnio, bet jaunomenė 
nelabai paiso apie tai.

1 d. kovo, aukščiaus mi
nėta kuopa parengė ant Mu 
sic Hali ’es prakalbos, ant ku
rių užsikvietė iš Ne\v Yorko 
garsų kalbėtoji J. Perkūną. 
Žmonių tuom sykiu prisirin
ko pilna svetainė ir visą laiką 
užsilaikė kuogražiausiai

Kalbėtojas pradėjo savo 
kalbą nuo pat atsiradimo svie
to ir pabaigė ant dabartinio 
netikusio surėdimo-

Ilgoj savo kalboj nurodė 
labai aiškiai, kaip per amžius 
darbininkų luomą buvo iš
naudojama ir mindama, ir 
kad tik per kovą kaikur pasi
sekė darbininkams truputį 
palengvinti savo gyvenimą, 
bet jis da toli nuo to, kokį 
darbininkai privalo ' turėti. 
Dabar žmogus pradeda pra
kaitą liet nuo lopšio, o baigia 
tik grabe. Kalbėtojas tokį 
įspūdį padarė ant klausančių, 
kad retai matėsi žmogus, ku
riam neridėtų ašaros per vei
dą. nes mislijo kad darbinin
kų jau toks likimas. Bet kal
bėtojas ant galo palinksmino 
nuliudusius paaiškindamas, 
kad tie vargai yra užkrauti 
ant mųsų pečių o neprigimti, 
ir kad netoli jau tas laikas, 
kada sutrupės retežiai mus ry- 
šanti prie geležinio kapitali
stų jungo, pražus prispaudė
jai žmonių, sutrupės siurbikų 
sostai, pragaiš valdonai, dar
bininkai visų šalių susivienys 
po raudonu vieliavu ir už
gims socijalizmas — darbinin
kų išganimas.

Perkūnui pakalbėjus, 
Kudirkos orkestrą pagriežė 
Marselietę, paskui merginos 
padeklemavo keletą revoliu-

Iš LIETUVOS.

„V. Z.” No 7 tilpo straip
snelis „Reikia mums latvių 
kalbos pasimokinti, bet nėra 
vadovėlių". Tiesa reikėtų 
mums tam tam tikro vadovė
lio latvių kalbos pasiinokyni- 
mui. Man pasisekė iš tikrų 
šaltinių sužinoti, kad latviai 
nori spauzdinti lietuviškos 
kalbos kalbamokslį dėl latvių. 
Tokį kalbamokslį parašė p. 
Dirkis, rodos, šešesdešimtų 
metų pabaigoj, kuri peržiu
rėjo Jonas Juškevičius. Tasai 
rankraštis liko ligšiol 
nespauzdilitas. Dabar nori tą 
kalbamoksli spauzdinti p. 
Pele. Peterburgo 7 gimnazijos 
mokytojas, bet jis nori tą kal
bamokslį pagerinti ir tam 
tikslui ketina dar su kuu. 
prof. Jauniu pasikalbėti.

Todėl, jei latviai nori su
prasti ir mokėti lietuvių kai 
bą, tai ir lietuviai privalo tą 
patį daryti. Dvi broliški tau- 
ti, viena greta antros gyve
nanti, privalo viena antrą ge 
rai pažinti, kadangi kaiminy- 
stėje gyvenant visuomet yra 
kaimyniški reikalai. Todėl 
reikia žinoti, kad latviai ir 
lietuviai yra viengenčiai, tat 
gi ir sugivenime privalome 
viengentiškai taikinties, kas 
be vienas antros kalbos žino- ti telegramų rašytų ukrainie- 
jimo negalima. čių kalboje.

N. Leisis. j Rostov prie Dono, miee-
SALOČIAI (Panv. pav.). to ligonbutin kas dieną yra 

Gruodžio 6 d. du Saločių pa- atviažami po 15—20 žmonių 
rapijos vyru, griždamu girtu apsirgusių karštlige (tifus). 
iš Pasvalio, pagriuvo kelyje \ Amnistija už kalinių 
ir nušalo rankas ir kojas. Jų užmušimą. Nikolaevsko kalė- 
nupįovimui nėra skatiko, to- jimo 
dėl abudu guli namie be pa- 
gelbos, žaizdas pūna. Mat 
prie ko atveda girtybė.

SKUODAS. Sausio 31d.
Kulių sodžiuje tūla Raudo- torgon,—dabar-gi ta bausmė 
nienė išdegino savo vyrui su 
vitriolu akis už tai, kad jis 
pasigėręs, norėjo ją primušti: 
daktaras pripažino akis galu
tinai pagadintas.

Jerioka*.
RUBLELIAI. (Naum. p. 

Suv. gub.). Neseniai čia vals
čiaus vyrijos sueigoj keletas 
ūkininkų pakėlė klausimą, 
kad Rubleliuose būtinai rei 
kia įsteigti traktierinę. Pakė- 
1 tįsieji svarstyti tą klasimą 
visaip išrodinėjo traktierinės 
„reikalingumą” ir rėkė kad 
ją Būbleliuose būtinai reikia 
įsteigti. Vienok išmintinges
nieji iš to tik pasijuokė ir 
girtuoklių projektas atmesta.

PANEMUNĖLIS (Eže-

13. Partijos raštai.
Pripažindamas 1-o, kad 

legališkieji ir nelegališkieji 
raštai yra geriausiu įrankiu 
varyti agitaciją ir gilinti kle-
sini proletarijato susipratimą: Posėdį atidarė konferencijos

2-o kad tas įrankis nebu- organizatorius (tur būt ir čia 
vo lig šiol kaip reikiant Par- klaida: konferencija negali 
tijos išnaudojamas; suvažiavi- būti organizuojama: gali būt 
mas paveda Centro Komi- tiktai sušaukta arba pareng- 
tetui: ta, todėl ji negali turėti jokių

1- o kad jis daugiau ru- organizatorių. Red.), potam 
pintus brošurų leidimu lietu
vių kalba, rimtesnių pagal tu
rinį ir leidžiamų pagal žino
mą sistemą (eilę);

2- o kad vėl pradėtų 
ti eąvairinius laikraščius 
kų ir židų kalbomis:

3- o kad jis daugiau 
tų atsišaukimų ir lapelių,

4 o kad suteiktų Partijios 
nariams žinias is Partijos gy
venimo, dažniau leizdamas 
tam tikslui „Partijos Žinias”.

5-o kad naujai sutvar. 
kintų pagal šio suvažiavimo 
nutarimus Partijos programą 
ir išspausdintų ją trijomis 
kalbomis. — lietuvišką lenkų 
ir žydų.

t-o kad leistų kas met plojimu.
„Darbininkų kalendorių’’ lie-1 
tuvių ir lenkų kalbomis, ma
tydamas ue tik judėjimo tolei nos dalivavo, kas parodo, jog bėjo iš So. Bostono J. Zubas,

bendrųjų priežaščių, kurios dimo ve^tę, bet ir piaigiš- mųsų seserįs pradeda jau ru- kuris teipgi aiškiai ir plačiai renų pav.). Panemuuiečiai, 
pagimdė reakciją visam pr o- kąją. pintis darbininkų gyvenimo nurodė, kaip mus skriaudžia, nors skaito savę apšviestais,

Jurginio ir seotintejo Lietuvos 
SOCIJALOEMOKRATU PARTIJOS 

sisivaziavimo nutarimą’.
R tirpiusio mėnesyj 1907 m. 

Jungtinio Centro Komiteto tapo sukvie
stas susijungusiu Partijų, L. S -D P ir 

S.-D. P. L., susivažiavimas

11. Darbas tarp žydų dar
bininku.

1- o kadangi L. S.-D. P., 
kaipo teritorijalinei Partijai 
(veikenčiai žinomu plotu), va
rančiai savo darbą tarp visų 
Lietuvos proletarų svarbu yra. 
kad jos narių eilėse organi
zuotus ir žydai darbininkai, 
kad ir jie žinotų, kokie par
tijos siekimai;

2- o kadangi Partijos vari 
tasai lig šiol tarp žydų prole
tarų darbas pastaruoju laikų 
isisilpnėjo labiausiai dėl tų

leis- 
len-

leis-

sekretorius perskaitė pasku
tinės konferencijos protpkolą, 
kuris vienbalsiai liko priim
ta.-; toliaus Shenandoa’s dai- 
ninkų draugija padainavo 
Marselietę, kuri labai patiko 
susirinkusiems.

Tvarkos prižiūrėjimui iš
rinkta Antonovas, o protoko
lų rašymui M. Kapočiute. 
Prasidėjo perkratinėjimas ir 
svarstimas atvežtų per kuopų 
delegatus įnešimų. Tarpais 
merginos drklemavo darbini- 
kiško« t iles.

Pasibaigus konferencijos 
posėdžiui, Antonovas kalbėjo 
apie dabartinę bedarbę, už ką! 
publika padėkavojo delnų

kalinių prižiūrėtojai 
Antinov’as ir Bubnov’as, už 
kalinių kankinimą,tankiausia 
užsibaigiančia mirtimi, buvo 
pasmerkti 6-iems metams ka-

konferencijos įžimiau-
• jsfu yra tas, kad joje irmergi- cijoninių eilių, o po to, kal- 
i nns dali va vn L-as nnrndn •ina bėio iš So. Bostono J Žlibas,

pintis darbininkų gyvenimo nurodė, kaip mus skriaudžia, nors skaito savę apšviestais,
I i 1

jiems dovanoti.
| Degtinės nebėra. Suo

mijoje, šv. Mikolo miesto val
dybos posėdyje nutarta, per 
du metus uždrausti mieste 
degtinės pardavinėjimą.

Į Mintauja. Karo teis
mas pasmerkė brolius Bėru- 
gard už 25-ių kapeikų atėmi
mą pakarti, Petkevičių į ka
torgą ligi gyvos galvos, o Fer- 
maną 12 metų katorgon.

| Išeivybė. 1907 metais į 
Jungtinės Siaurinės Ameri
kos valstybes iškeliavo iš Ru
sijos 253 tūkstančiai 943 žmo- 
nės, tame skaičiuje 114 tūk
stančių 932 žydai, 73 tūkstan
čiai 122 lenkai, 24 tūk
stančiai 811 lietu- 
v i ų 16 tūkstančių 85 rusai, 
14 tūkstančių 311 suomų. O

«
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KELEIVIS

per septinerius metus uuo 1 
sausio 1901 m. ligi 1 sausio 
1908 m. iškelevo iš Rusijos 1 
milijonas, 128 tūkstančiai 344 
žmonės. Tai tiek iškelevo vien 
tiktai į Jungtines valstybes, o 
kur iškelevusieji Į Angliją, 
Kanadą, Vokietija, Braziliją 
ir kitur!... Taigi visai neste
bėtina, kad Amerikoje žmo
nės badą pamato, nes tokiai 
daugybei išeivių sunku dar
bas surasti. O kur dar išei 
viai iš kitų šalių? Kasmet Į 
Ameriką išvažiuoja iš Euro
pos apie pusantro milijono 
žmonių.

Į „Vilu. Žiu.” Į

I
♦58 rublių. Minėtam laiške 
grumuoja — nedovanosią už 
nepaklausimą. Kokių priemo
nių t versis, nėra aiškiai para
šyta. l»o juom toks parašas: 
Komitetas, Socijaldemokratų 
Partijos nariai.

Lėtu kas.
(Žarija).

Feljetone lis.
Brangi Mademoiselle Tru- 

Liu-Li!
Anuomet, savo praneši 

sakiau, kad aš ruošiuos

I

— Buk tamista toks malonus, buk 
toks gerutis, prisėsk prie manęs, nuramink 
mano širdį. Esu nelaiminga mergina... 
Ach, prakeiktas gyvenimas!...

— Dovanosite jūsų skaistybė — atsa
kiau jaj atsidusęs, kaip dumtuvas, — kad

VILNIUS. Krata ■'Spaus
tuvėj. Sausio 31 d. krėtė Žir- 
munskio spaustuvę. Užklupo 
11 žmonių bespaudžiant soci- 
jaldemokratų atsišaukimus ir 
apie 7 pūdus jau atspauzdin- 
tų. Paimti visi 11 žmonių ir 
spaustuvės savininkas.

— Karo teismas. Vilniaus 
karo teismas dvi dieni teisė 
J. Flacliso ir Danilovo bylą, 
kuriuodu sausio 7 d. 1907 m. 
kartu su kitais užpuolė ir už
mušė V. Korizną. J. Daunara- 
vičią ir dar tris žmonės. Abu
du pasmerktu pakart.

KAUNAS. „Z&uteš” 
draugija. Sausio 23 ir 24 d. 
įvyko Kauno gub. klerikalų 
„Saulės’’ susirinkimas. Iš apy 
8kaitų pasirodė, jog draugijoj 
yra 2/7 nariai, tame skaičiuj 
205 kudigai, du vyskupu, pre
latai ir kiti. „Saulė” užlaiko 
Kauno mieste mokyklas, tarp 
jų ir kursus suaugusiems. 
Kauno gi gubernijoj turi 14 
mokyklų. Atidarė 32 skyrių 
šiuose vietuose: Salantuose, 
Biržuose, Utenoj, Tauragei, 
Pašvitinyj, Pabiržėj, Sancuose, 
Mosėdvj, Tauragnuose, Joniš
kyje Svėdasuose, Kalvarijoj, 
Vadžgiriuose. Mažeikiuose, 
Gardumoj, Pašaltunyj. Va- 
dakliuose, Plateliuose, Rum- 
šiškyi, Ugionyse, Užpalyj, Be
tygaloj, Eirogaloj, Šatėse. 
Pikeliuose, Rokiškyj. Pagi
riuose, Laukuvoj. Baisiogaloj, 
Plungėj, Seredžiuj.

me
keliauti į keplą, o teu pribu
vęs. priždėjau tau aprašyt 
jos surėdimą, velnių gyveni 
mą, jų tautišką susipratimą 
ir t. t. Vieuok praėjo keletas 
sąvaičių. o aš nieko tau apie 
savę negalėjau parašyti: bet 
čia ne mano kaltė. Aš, mat, 
tikėjausi, kad į keplą galima 
už dyką nuvažiuoti, bet drū
čiai tame klidau. Vieną va 
karą, prieš pat dviliktą valan
dą, kreipiausi per telefoną 
pas viešpatį tamsybių—poną 
Liucų>erį.kadatsiųstų man pa- 
balu uotą besuką nujoti į kep
lą, l>et jis man atsakė, kad 
sauso nieks neklauso. Į dan
gų, sako jisai, laivakortė kaš
tuoja no $ 10 iki 8 ĮOO. žiū
rint kokios luomos pasažieris 
ir kokioj kliasoj nori važiuoti; 
apsivesti, sako, teipgi kaštuo
ja 25 doleriai: taigi ir męs ne
galime pasažierių transpor
tuoti dykai. Pastaruoju laiku 
—aiškino Liuciperis,-emigra
cija į mano viešpatystę ir teip 
jau nepaprastai pasididino. 
Kunigas Jakštis—traukė kep- 
lis bosas, — kasnedeldienis 
pasmerkia per pamokslą ant 
ištrėmimo į mano karalystę 
čielas socijalistų partijas. To 
kiu budu pas man tarp tau
tiečių ir pirmeivių kilo dideli 
ginčai....... Bet man tas neru
pi!— supikęs atsakiau Licipę- 
riui. — Paša syk man. tamsybės 
viešpatie, kaip galėčiau pas 
tavę nuvažiuoti? Atsiųsk 
man ant tautiškų reikalų 25 
dolerius—atsakė ponas Liuci- 
peris—ir paliudijmą nuo Jak-
ščio arba Miluko, kad neesi 
socijalietu, kad neskaitai „Ža
rijos” ,,Vien. Liet.”, „Kelei
vio”, „Dilgėlių” ir kitų maiš- 
tiškų raštų, kad esi karštai 
tikinčiu asilu, tai gausi bilie
tą už dyką.

Hm! Kaip čia padaryt? 
—pamisliau sau. Paliudijmą 
išsimti?... Hm! Hm! Galvo
jau visą naktį. - - Kad už šliu- 
bą reikia mokėti ticenty ,five 
dollars, tai už teip svarbų! 
paliudijmą beabejonės reikės 
bent fifty.... o pinigų, kaip 

įtik ant tautiškų reikalų... 
Galvojau, galvojau, galvojau, 
ant galo šmakšt ir išgalvojau! 
Einu prie telefono ir šaukiu 
vėl keplos bosą. Na. ką pasa
kysi?—užklausė šisai. Tikiuo
si, jųsų milista—atsakiau.— 
kad jus įtikėsite ir be Jakščio 
paliudijimo, jog aš neesu so- 
cijalistu. Užtikrinu jus, jog 
aš esu tikinčiu asilu ir, kad 
įmanyčiau, tai visus socijalis- 
tais padaryčiau... O.... do
vanokite... Apsirikau. No
rėjau pasakyti, kad visus ne- 
nuoramus išsmaugčiau. O ge
riausiu darodymu. kad esu 
asilu, gali būti Shenandoah’s 
davatka „Žvaigždė”, tai yra, 
kad aš ją skaitau. Cba!-clia!- 
cha!-prasijuoke ponas Liuci- 
peris.—Gerai! tojau užtenka. 
Atsiųsk man Money Orderį 
ant 25 dol., o bilietą gausi dy
kai. Tuojaus pinigus išsiun
čiau ir laukiu bilieto. Atei
nančią sąvaitę. tikiuosi būti 
jau Velnijoje.

Tavę milintis

Vėjabrolis.

ŠAULIAI. Politikos by
los. Kovo 24 Vilniaus Teismo 
Rūmas nagrinės 4 i>olitikos 
bylas;

1. Kazys Laucevičia, Kon- 
. stantinas’Mockevičia, Simo-
nas Lukošius, Aleksandra 
Lukštinskis, -Antanas Glode- 
nis kaltinami už priderėjimą 
prie drugijos, norinčios pada
ryti maištą, o Lukošius ir be 
to už agitaciją:

2. Antanas Taurinskas— 
kaltinamas už agitaciją tarp 
žmonių ir kariumenėj:

3. Dzidorius Morozov kal
tinamas už agitacija:

4. Jonas ir Kazys Stanči- 
kiai, Konstantinas Rudnickis 
už agitaciją.

1 ir 2 iš Šaulių pavieto: 
3—4 iš Telšių pav.

PAPILE [Šaulių pav.] 
Vartotojų krautuvės stato už 
įtaisą, kur žmogus gali pi- 
giaus ir geriaus nusipirkti. 
Nurodoma, kad ten perkant 
mažiau pinigų išeina. Pas 
mus jos naudingos turtinges
niems, kurie gali rtaug iškar
to nusipirkti. Kas perka cuk
raus galvą moka nuo svaro 
14—15 kap., o kas vieną sva
rą teima, jau moka 20 kap. 
Taigi beturčiui nėra paleng
vinimo.

Juozas Kartus.

NAUMIESČIO pav. Gal 
vėl pradės siausti chuliganai: 
pradeda siuntinėti laiškus, 
kuriuose reikalauja pinigų 
Socijal demokaatų Partijos 
vardu. Vieną tokių laiškų ga
vo I. S. Matarnų sodžiaus ūki
ninkas, nuo kurio reikalauja

I

IS MASO PRAEITIES.
Garbus mano skaitytojai! Tikiuosi, 

jog jus užims mano atsitikimas, t. y. mano 
atstikimo aprašymas. Tikiuosi teipgi, jog 
jums bus zingeidu žinoti, su kuom turite 
reikalą, t. y. kas aš esu per vienas. Taigi)
aš čia pasistengsiu nors Įiaviršutiniškai su- pirmą kartą tamstitę pamatęs. .. ne dristu 
teikti jums savo bijografiją. Ir tikiuosi, sakyti.
kad tas jums teipgi patiks. — Sakyk tamista—prabylo jinai,—čia

Esu paprastas mirtininkas, bet nepa- tarp mųsų neprivalo būti jokių susivar- 
prastas mergininkas.... E-e, ką aš čia ple- žinių.
pu? Dabar aš mergų bijau, aš jų dabar ne
myliu, arba kitais žodžiais pasakius—jos 
manęs nemyli. Na, trauk jos šimtas! man 
jų dabar nė nereikia, nes dantis manant jų 
visai atčypo.... Aaa... Aš apsiėmiau jums 
savo bijogrfiją, išpasakoti, o tuom tarpu 
truputi atsitolinau nuo dalyko; o tai vis 
tos merginos apsuka galvoj visos smagenįs 
aukštyn kojomis.

Aš užgimiau už dviejų sąvaičių pirm 
savo krikštynų, Loviniškių parapijoj, Šiau
dinių gubernijoj, už penkių metų po mir
ties mano tėvelio, Dieve duok jam sveikatą 
Na. tai dabar jau bus aišku, kada ir kur 
tas buvo? O daugiau, tai ne jūsų dalykas 
Kaip augau ir kur mokinaus, pasiliksiu sau 
nes apie tai ir pats noriu žinoti.

Keli metai atgal aš gyvenau Bruesselvj, 
Belgijos sostapilyj. Nors neilgai man teko 
tenai gyvent, bet kiek laimes, kiek saldžių 
valandėlių aš ten turėjau — nė ant pirštų 
negalėčiau suskaityti, Reikėdavo tik ant 
Coquette Bcndcard išeiti, o tenai smagumų 
rubėžiai pasibaigdavo. Aukštos, laibos, su 
išriestais liemenėliais šansounetes, kaip 
aniolai šlamėjo visais pakraščiais. Ne viena 
praeidama pro šalį neiškęsdavo nepasakius: 
Junger Herr. kommen Šie mit'. Lietuviškai 
tas reiškia: jaunas pone, eikš su manim! 
Atšišakyti nuo tokios malones, žinoma, ir 
šventas negalėtų, nes kiteip išgirstų tokius 
žodelius, kad ir ausym karšta pasidarytų. 
Todėl aš tenai nueidavau tik tumet, kada 
negalėdavau niekur kitur nueit.

Tūlą kartą aš dasižinojau, kad ant 
Herzen Allea bus balius. Sulaukęs to vaka
ro, nuėjau. Nuo čia tai ir prasidės istorija 
mano atsitikimo.

Įeinu svetainėn, muzikantai stapt, ir 
sustojo grajinęs a la Komarovslrij.—Užsto
jo genėrališka pauza.

Moterėlės po tris, po ketures susėdus 
posienyj pradėjo visus kritikuot, — vienus 
girt, kitus peikti: vianos džiaugiasi, kitos 
skundėsi. Atkreipiau atydą, ką jos ten lo
jo. Užtėmyjau, kad visa moterėlių kalba 
sukosi apie jų dukteris, apie žentus, vaiki
nus ir nieko daugiau.

Perbėgau akymis per visą svetainę ir 
niekur negalėjau pamatyt neužimtos mer
ginos. Visa jaunuomenė susiėmus už rankų 
poromis ėjo i vieną pusę aplink vidurio,1 
kur buvo puikios pagrindis muzikantams.

Matydamas kaip visi turi sau prie šo
nų po mylimą, man pasidarė baisi pavyda. 
Širdie perstojo plakti, kraujas gisluose už- | 
mirė, kepenis užšalo ir bučiau be abejonės. 
numiręs, bet ant laimės pilvas pradėjo kun-I 
kliuoti, tulžis įkaito, pradėjau žiovuot, ir 
ačiū tam, įvyko vėl kraujo plaukimas, šir
dies mušimas, kepenų įšilimas ir viso orga
nizmo Įnyrtimas. Pasidarė truputį sveikiau. 
Pradėjau dairytis, ar nėra kur nors neužim
tos vietelės atsisėsti, bet niekur negalėjau 
pamatyti. Sedinės užimtos storomis, kaip 
bulvių maišai močiutėmis, o jaunieji plau
kė, tarsi vanduo aplinkui. Po kairiai pa
mačiau duris nžleistos tamsiai melinomis 
palomis, veliančios į kitą rūmą. Pradėjo kii- 
tent manę žingeidumas, kad pažiūrėti kas 
tenai slepiasi. Pasitaisiau kelines, nusišluos
čiau rankove nosį ir einu. Bet ant nelai
mės reikėjo eiti prieš tą sriovę, kuri, kaip 
sakiau, plaukė tarsi vanduo aplink. Sten
giausi iš visų spėkų dasigauti prie tų durų, 
bet jeigu vieną žingsnį padariau pirmyn, 
taii du žingsniu atstume manę atgal 
Tokiu budu į penkiolika minučių laiko, ap- 
nešė manę 3 katus aplink svetainės, bet ket
virtą Kartą atsiekiau savo tikslą—dasigrie- 
trau prie durų.

Buvo tai tuščias rūmas, a{«šviestas rau
donais spinduliais didelių elektriškų lempų 
stovinčių kiekvienoj kertej poviena: sienos 
papuoštos garsiųjų franeuziškų tepliorių 
paveikslais, o tarp jų nuo žemės iki viršui 
stovėjo veidrodžiai; kertėse prie kiekgienos 
lempos stovėjo po dvi paimi; grindis išklo 
tos minkštais kaurais; po dešinei prie sie
nos stovėjo puiki sofa, o ties ją staliukas, 
o ant jo bonka šampano, stikliukas ir dė
žutė cukrinių. Prisiartinau. Ištiesiau ran
ką prie bonkos, tik staiga man už kitos 
rankos capt ir nutvėrė dvi šiltos ir mink
štos rankutės. Ir pats nejutau, kaip visa 
gerklia surikau: A a-a-a-i! Atsigrižiau, ant 
sofos sėdi nežemiško gražumo mergina. Įrė
mė į manę savo juodos, didelės, kaip Krei- 
vakulnių Baltros kumeles akįs ir tarė:

— Štai — kreipėsi svetainės sargas Į policlstus, — ši
tas sutvėrimas—sako rodidamas į manę — pasislėpė čia su 
mergina nuo baliaus, tur būt su mieriu apvogti svetainę. 
Veskit juos Į cirkulą! Tai vagys.

. — Bet... Męs... meldžiu išklausyti...— mikčiojau nusi
gandęs.

P-puc! p-puc! man į kuprą vienas policistas, antras 
uždėjo retežėlius ant rankų ir nuvarė į kalėjimą.

Ant rytojaus pilni buvo laikraščiai,kaip viena i>ora 
užsižiopsojus liko salei uždaryta ir kaip tas užsibaigė. Nuo 
to karto ant balių neinu.

— Pavanokite mano aniuolėli — atsa
kiau jai,—aš niekad nesivaržau, nes man 
pilvas ir teip dažnai suirsta, Įvyksta, teip 
sakant, netvarka.*

— Cha cha-cha! — nusjuokė jinai. — 
Tamista sergi pilvo liga?. .. Na, tai išger
kim po taurelė šampano. — Aš to tik ir 
laukiau — pamisliau sau.—Širdis man sa
kyte sakė, kad čia sutikau savo laimę. Bu
vo aukšto ūgio, pilno kūno, juodi dideli 
plaukai, juodos dideles akis, kaklas ilgas, 
padabintas didėlėmis perlomis, de coltet iki 
pusei krutinės, kuri bangojo be perstoji- 
mo.

Dovanosite... 
užklausiau.

— Na, aut sveikatos—tarė ji priuešda- 
111a prie raudonų lupelių pilną taurelę šam
pano.

— Dabar tamista išgerk — tarė paduo
dama man pripiltą tą taurelę.

Išgėriau.
— Na, dabar tamistai pilvas neirs? — 

prabilo ji nusišypsuodama.—Busi drąses
nis?. ...

— Aš sakiau — traukė ji toliaus, — 
kad nereikia varžyties žodžiuose, o tamista 
supratai kiteip. Taigi meldžiu pasakyti, 
ant ko susilaikėte.

— Brangi mano
kaip tamistos pavardė rašosi?

— Augusta — atsakė ji man.
— O! koks gražus vardas!--pagiriau.
— Taigi, brangi pana Augusta... Anio- 

liška jųsų gražybe, dangiškos jųsų akeles, 
malonus jųsų žodeliai ir... .banguojančios 
krūtis, pridavė man drąsos išreikšti savo 
meilę.... savo karštą meilę, karštesnę ne
gu keptos bulves... Iš pirmo pažvelgimo 
patekau galingas tavo gražybes vergu... 
Pamilėjau tavę iš visos širdies, iš visų ke 
penų, inkstų iš visų kūno vidurių ir galų.

Trokštu tik vieno saldaus žodelio, ar 
manę tamista myli? ar galėčiau būti tami
stos vyru?... ar galiu atsakančiai savyje 
turėti... Na, kaip čia pasakyti?...Na, ta
mista supranti, kas virui privalo turėti...

— O-o-o! aš užtikrinu, kad tamista gali 
turėti—atsakė jinai lyg susigėdus.—Tami
sta gali būti mano vyru.

Aš kaip apsvilintas pašokau du žing
snių atgal ir atmetęs dešine ranka užkritu
sius ant kaktos savo plaukus, klausiau to
liaus:

— Ar duodi man ranką?.... Prižadi 
manę tik vieną mylėti?... Būti mano 
laime?...

— Teip,—atsakė ištiesdama rankutę, 
—prižadu mylėti, duodu ranką ir trokštu 
būti tavo laime.

Nutvėriau ranką, tarsi išalkęs šuva 
kaulą, ir prispaudęs prie lupų bučiavau 
apie penkioliką minučių, tuo tarpu žibu, 
riai puch ir užgeso. Aš norėjau išeiti paziu- 

I rėti, kas atsitiko, bet ji neleido, sakydama, 
kad jaivienai baisu tamsam rūme pasilikti. 
Apsikabino man už kaklo, prisiglaudė. . . 
Man pasidarė karšta. .. Štai vienas bučkis, 
antras penktas. .. dvidešimtas.... penkta- 
dešimtas... Pailsome ant galo. Užmigome! 
Kaip ilgai megojame, nežinau. Staiga pa
jutau, kad manę kutena. Pašokau pusiau 
sumišęs, ir negalėdamas atsiminti kur aš 
esu, pradėjau rėkti „karaul!“ ir šokau bėg
ti, bet pataikiau tiesiog ant stalo. Pervir
tai! kelis kartus per galvą, staias ant ma
nęs. kas dar labiau manę išgąsdino; pradė
jau dar smarkiau rėkti Ji norėdama manę 
pertikrinti, puolė manę gaudyti, ir patai- 
kus ant to paties stalo po kurio aš gulė
jau, teipgi sugriuvo. Kilo baisus triuk
šmas. Man pasirodė, kad aš patekau į pra
garą ir aplinkui, rodos, žibėjo, kaip žvakės 
velnių akis. Ištrukęs iš po stalo pasileidau 
iš visų spėkų bėgti, bet tam pačiam akies 
mirksnyje atsimušęs kaktą į sieną, atšokau 
iki sienai antroj pusėj rūmo. Dabar jau 
pradėjau rėkti nesaio balsu. Aplinkui, ro
dos, storėjo razbaininkai su basliais ir lau
kė mano prisiartinimo. Aš vis rėkiau. Stai
ga tik ž-ž-žibt ir užšvito lempos. O! kaip 

I aš dabar susigėdau pamatęs prieš savę Au
gustą, kuri teipgi drebėdama iš baimės, 
užsikabino man ant kaklo ir pradėjome iš- 
naujo bučiuoties. V’ienas bučkis, antras. .. 
tik p-pukš! man per galva su šluotą.

— Oi-oi-o-o oi!—ir vėl užblioviau nesa
vo lialsu atšokdamas užpakalyn.

Bet namsargis prišokęs prie manęs pra
dėjo šluotkočiu vaišinti.... Žiūriu, ateina 
šeši policistai.

i
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RAISTAS! RAISTAS!
Labai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietuviško

je kalboje.
Ta knyga terp žingeidi ir visoje pasauleje reikalaujama, 

kad į 18-ką visokių išversta, o lietuviams tuom aky vesuia.jog 
tikras amerikonas, nuo išlipimo iš laivo, aprašo visų lietu
vių gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

Perskaitęs Kaista, geriau pažinsi visas suktybes ir pa. 
slaptybes Amerikos, ue kaip 100 metų gyventum.

Ta kliyga teipat parodo, kaip sukčiai padaro didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai parodo, kaip kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuvius darbi- 

' ninkus. Kaip perskaitysi „Raistą” tavę niekas negales 
prigaut.

Kaistas viską išrodineja, kaip ištrvirkėliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, suardo jąs ir nustumia į pa 
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinyčios i mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau pelnyt ir žudo 
nuodijant žmones. Ji pilna akyvumo, kiekvienam naudin
ga perskaityt, nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro
pos ir Amerikos parlamentus. Yra tai didelė knyga ir ji 
prekiuoja teip kaip angliškas originalas, iš kurio versta 
letuviškon kalbon ldol. 50 c.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuoU

J Naujokas,
Madison są. sta. Box ISO, New York City, N. Y.

Teipat esu atstovu vienatinio pasaulėje lietuviško dien
raščio ,, VILNI AUS ŽINIOS į Ameriką su prisiuntimu 
prekiuoja pusei metų 3dol., metams (idol.; prenumerata 
reikia mokėt iš kalno. Kuris prisius 7 dol. per „money 
orderi” ant augščiau padėto mano adreso, apturės Rai" 
Sta” ir „V. Ž. ’. ”

I

DAVADAI IR PADĖKAVONES!
Terp Daubyes išgydytuligoniu The COLLINS N. Y. MEDICAL 

INSTITUTE daktaru čionai patalpiname mums prisiųsta ranka 
rašyta padekavone, nuoišgydito orginališkai, nes jeigu kas 
sakitu ir darodytu, kad netesinga, tai užtai SZIMTA DO
LERIU. tuojaus tam išmokėsime. Nes teisvbe pati už 
save kalba:

iI
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PRANEŠIMAS.
Siuomi pranešame guo- 

dotinai lietuvių visuomenei, 
kad parsiduoda čeverykų dir 
btuvė. Kas nori pralobti, te
gul pasinaudos iš progos. 
Kreiptis reikia šių > adresu: 

A. Kellėy.
I3 River st., 

West Lynn, Mass.
61

TEMYKIT!
Duodu puikiausius 

mus ir valgius.
Šiuomi pranešu, kad už 

prieinamą visiems kainą gali
ma gauti puikiausius meb
liuotus (su visais rakandais) 
ruimus ir geriausius valgius 
pas:

(/C
Teip rašo p. J. POBORSKIS,

127 lOth St. DE KALB, ILL.

profesorius. Atsišaukit ant 
šio adreso:

M r. Anthony Lukas, 
366 W. 4-th st.,

So. Boston. Mass.
ANT PARDAVIMO

Puikus forničius dėl 4 rui
mų. Priežastis pardavimo ta. 
jog išvažiuoju į Lietuvą.

Paulina Petkevičienė,
664 Cambridge st.

E. Cambridge, Mass.
GERA PKOKA DĖL PARDAVIMO
Kuriam jau nereikalingas „APARA

TAS” krutančiu paveikslu ir kitas dėl 
fotografijų ėmimo, nz tai kurie norite 
imrduoti. tai atsišaukite sn pranešimu 
prekės |r kokios mados darbo ant šio 
adreso:

A. Gl'RKDAl SIS.
28 W. Broadvtai,

So. Boston. Mass.

rui-

A. Wahpa. 
1425 Culunibu8 avė.

Roxbury, Mass
•«mf

4.

Ant pardavimo
Didelis namas ant išmokeš- 

čio pagal lengviausių išlygų. 
Namas atneša už krautuvę 
randos per metus $510. Kai
na 82,500. Kreipkitės šiuo ad
resu :

167 C street.
tarp 2 ir 4 valandos dieną 

So. Boston, Mass.

Reikalingas.
Mokytojas, kuris moka 

rai lietuviškai ir angliškai.
Reikalauja Bostono miesto

t

ge-

I J



Ant pardavimo.
Paršui uodą geras storas 

valgomų tavorų, geroj vietoj, 
lietuviais apgyventa. Čia yra 
poruotų 69 fam.. povieuių 
daug daugiau, Biznis gerai 
išdirbtas ir gyvenimą gali 
padaryti puikų: trobos nau
jos. tvartas arkliui ir vežimui 
pastatyti, teipgi arti dypo. 
Savininkas išvažiuoja 
farraos. Adresas.

Peter Rostauskas.
5 Samlers st. Athol. Mass

*
Telephone 21074 So. Boston

ant

DR. F. MATULAITIS

Valandos: s--10 A M.; S-s P. M 
Nedėliotus iki 3 vai P. M

30 W. Broadvvay, So. Boston-

SIECEL BROS.,

I METVVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

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

* 

i *taMM * «
i
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Musu kostumerska 
kriauėiška dirbtuve 
yra didžiausia visoj

Amerikoj.
Męs dirbam tiktai 

aukščiausios kliasos 
siutus visokios stai- 
los ir kožnas siutas 
musų darytas yra 
atsakantis, nes gva- 
rantuojam. kad bus 
užganėdintas kožnas
musu kostumieris. Mes parduodam už 
žemiausią prekę: teipgi malonėtum.- per
statyti musų agent; V 1VTĄ. kuris vi
siems žinomas ir užsilikimas. Viską kas 
bus ordeliuota per Jį. męs pilnai gvaran- 
tojam ir pasi rašom

SIEKEI. B Ii O S ..
3*7 Dashington st . Boston. Mass.

Tei. 44*5-3 Main

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame lai
ke. Vietoje senų atauga nauji, gra 
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį

J. M BRUNDZA CO
Broadnay Je So. S-th st.. 

Brooklyn->’ew York.

Teisingiausia
Aptieka.

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankyti, tai telefonuokit.

John J. Loweri & Co.
Kampas 6-tcs 168 D.st

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

f

Puikiausias Lietuviška-'
SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys.

To niekad tu-sigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadway ir 259 1) St..

South Boslou, Mass

Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada Švieži, vvnai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrimus dėl veselijų. krik- 
štynų ar Jeip balių siunčiam į namus. LIETUVIS-

Daktariszkos

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai pa veiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASS1LLO STUDIJA.
376 Rroadvvay,

So. BOSTON, Mass

Yra tai viena iš geriausiu 
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, 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt s»au patin- 
kamiausius.

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

Cassills Port ra i t Studio
376 Broadvvav,

So. Boston, Mass

VADOVAS IN 
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

- t ' r " '• 1 oi’t-uuo »U graliais balsai* Anuonvkr.
•• ii.Miu, K.ijm.atu, Triubu ir d<AU^\b»* vi <>ki* 

■HUikanska ............... ... ru Dz:- lm auk-miuiu. v^kia
L ... .utf hu.g. ru linu U Albeiuad* 1 fotcgrat.ju, R. v»l- 

veriu. S.ri. bu. Ei.-ktnkiuiu L.anipuk.u. Kobiuiu L.taru. A.Jr— 
aum I*... įu. Pluk uu auksiniu [foutilaia peu'. Gramatikų. Ž - 
.'uu. -toroku ir Maidu kuygu, vi-okiu;raž:u Popi.ru dėl ra- 

įir. n.a.u >u vi-okiao * pakaiti mals ir d.ocomia tuzinas ui 
si - , 1. , ‘ * *u,e*usi už įi .et. Odeli drukuojauia mašinukė gana -ra-
XU> .r a-renal Jrukuoją li.ar.vs ir visa mašinukė Ivritą iš ruu-io pb. no. Pr-kė tik

t Zlatkau kitokiu išdarbiu «u*»mukiukeliu galnnku irdau-*il» mu 
dingu visokiu daikto. Kas uor ap«urU kaudoga tegul pn-iuui.. už 3c. 
mark; ir teuinga .Jriaa. o aptarė. M pu»U|vu dideli š.v m* w N WJA 
KATVLOC.A PYKAI! Kuriame > ra šimtais v.svkiu daiktu, suvtršdu 
».nnai.iik.u puvi-ik'l* ir iš kurio m.v»u y.^ano tevora. p.rmo* 
kb.-. prekes ^gu-ne.kaip kitur. Štornykaiu. Agentam ir P.rl. r.am 
parduodu visokiu, tavoms labai pigi,,. duodu dttku mbMl> ttdr,,,u„ku.

Y. WILKEWICH 112 GRAND ST., BR00KLYN, N. X.

TEISINGIAUSIA IR GORIAUSIA

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

Savininkas
Edvardas Daly

2 W■ Broadvvav kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, M?SS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per espresą gyduoles prsiusim

James H. Criffifi & Co.
— Geriausis saliunas — 
Klausk apie Teofil Kordašenski, 
nes gausi geriausių gėrymų ant. 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 & 117 Dorchester avė. and 
1 & I^.Divisionst. So. Boston 

Telephone 2IOG8 So. Boston

GERIAUSI AKUSERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Domaus Medieal 

College Baftimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių. pagal nurodima il
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 2* VV Broadvvay 

So Boston. Mass. ir 
5*9 Franklynst Cambridge, Mass. 
teip kad ant pareik alavinio (’atn- 
bridg'iui galiu būti, o So. Bostone 
visada galit rasti.

D r. S. Aiidrzejevvski
Vienatinis lenkiškas Dentista

ofiso valandos:
Nno 9 ik: 12 ir nuo 2 iki S po piet.

433 Shavmut avė.
Boston, Mass

Rnsiška-Lcnkiška-Lictn
viška

Bronzsteino
349 Harriscn

Boston, Mass

KOMPASAS DYKAI
.Jeigu prisiii 
si 22 centu 
'lempomis d.- 
užmokėjimo 
pačios kabu, 
lai mes 
siusim ki 
paša dykai 
Męs ūžia i i 
visokios 
šies laikrodė
lius ir visokius auksoriškvs daiktus ir 
parduodam už tokia pat preke, kaip i? 
iš fabriko. Adresas.

Providcnce M f g. Uo. 
P- P- Bot 1310 PrGvidence R I.

s po 50 lifkstančiu laidus; kaip bitės lietiniai išnešiojo po visą pasauli knygas.
NAUJ A paskutine 100 tūkstančių ezz. LAIDA, su daug'pridėjimų ir 

Išaiškinimu, apie visokiai liiras; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi- 
irydvt ir žiiueidžiu pa*laptvbiu žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medieal Instituto.
VA1X»VA> IX s\ EIKATą p i- \ :a abki.ij kiekvienam suprantančioj kalboje.
TA KNYt.A v ra • au<. v \: .s ir iie.ierims, si*iii<*ms ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠIT \ K\ YG \ ■■ -š i ' s, . . ; . . x. kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti. liet ir daktariškam mok-
s.š •- ■ '■ v .. V.i.i." iii Sveikata-• apart moksliškų i'ai'kinimų. net mi pa-

veikslais parodo, suim ti .s v sas pas!aptyl»*s. lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas
š . ■

KAD YADOYAS IN SVEIKATA didelė knyga, tik persknitęs ją. viską 
salėsi atrasti. DOYAN U ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs,tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

.IKI TEIP SERGU ■ srų gi ■ į vaistų ir be SUMANAUS DAKTAIK >. negali būti išgydytas, tai COl.LlSS
N. Y”. MEDlt Al. IX'TlTl l' A' .s : r '••niausiąs Amerikoj, pa'. kmingai visokias ligas išgydo, nes jame
darbuojasi daktarai speci: si ...■ šok i 1 gu ir vartoja geriausias, tinkama' gydaoles, pergalėjimui Mgos. — šaš 
teikia sveikatai : a-<- :*:<. : it'-.-kai . t aprašant tlietuviškai) liga-nesveikunius. p<*r laišką.

Kai apsiima, lai ir’i.gydo; V\ iii S ir MOTERIS, selins ir jaunus imu visokiu ligų.
KAD TAS IX* 1'111 l AS iKi'i kuua.al i i', kias lig.is. paprastas. užsentUlas ir pataptas užsikrečiamas išgydė; 

tai liudija pačiu gydymų laiškai, palei daleidima iš daugelio talpiname nors keletą.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

Eliaiis Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Bardai imas šeimynom mūsų
Sceciai.iški mas.

36C> Seeoud So. Bostou, Mass 259 HANOVER ST

LITI'VISKIS j AhTAKlS

fi. B. Wernick
TčL. 22148 RICHMOND

Išgydyta nuo 
sendintos 
skausmingos 
nosines, baltųjų, 
ir diegliu. viilu- 
ruose .rstrėnose ki
ti daktarai neisten- 
ge išgydyt.

Agnieška 
New Rockford,

. I»r >PE< IAI.I>TAS.
I >-kingas esu už vaisius, ku- 

rū- nu. i'-iy de nuo aiH-lno nusilp-
■ ir jauny slės gy v i*nim«* klai

du nors butų sarmata apreikš] \i- 
sa'buvt.sį m-iaimingumą. b«-t ve- 
\ lamas d.-l brolių slapiinguose at 

urėt tykra išgydima 
„ad kreiptųsi priėjus ir kad viso
kiem be ūkimo daktarams 
l inijų be naudos nemot i i ų. Da
bar a< esu sveikas ir įimtas ant 
i i'ii daliu kūno-jus vardą visiem 

’i'ii; laikydamas iKigvdone.
S. A. Kardulis

711 O'Falloti st. St. l.ouis. )|...

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaude 
jimo kojose, rankie 
s ■ ir sąnariuose plau 
učlu nesveikumų 
kosėjimu su skrep
liu v i ui u.
lšgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstovvn Pa.

RODĄ

1 •

Urėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedčliomis

DR. JOS. LISTER C.
<0 Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, ILL

♦
nuo 9 iki 12

•• u. S.

Gyduolės visada taniĮ.a pritaikyt kiekvienam sergančiam sjieciališkai atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. (gyduolės išsiu liauni', po v i-a Inieriką ir kitas dalis pasauli*'. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medieal Institute 
140. WEST 34 STR. (arti Broadvvay) NEW YORK N. Yarti Broadvvay)

M A CANNON

LITU VI“ PAS G E KIAUSI A

M. A. CANNCN

Dėlei atsilankančiu asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
1; MIEI.KE, rupiuto;aei» gydimais institute.

■

užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, alų ir kitokiu 
na minius ir importuotus. Turim.-puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus pri- 
st a tom ant vestuvių, krikšttnų ir siunčiam i aplinkinius miestus.

Nepamirškit mūs adriso:
43-45 Endicott 25-27 Uross street. Boston, Mass.

A. RAMANAUSKAS
AGENTAS 'ipkorėiu pagal pigiausias prekes ant ge

riausiu linijų ir greiei&usiu laivu. Imu pasažierius 
Lietuvoje ir iš Amerikos pristatau i natinis.

Užtikrintas paga 1 M ass. Va!, tiesas agentas 
pinigu i visas dailis svieto.

NOTARIUSAS : darau visokius dokumentus 
suli patvirtintus. Su reikalais meldžiu kreiptis, o vi
sit! pigiausiai ir geriausiai.

*up-t or r o 991 , Oak St.
Sub. Sta. 12. _ _

Tei. *5*1 Lavvrence, Mass.

iš vietos

siuntinio

per kun
ka atlik-

Gerjausis So. Bostone
Lietuviškas Siuvėjas.

222 W. BROADAVAY
Puikiausia kriaučių dirbtuve. Turim 
visokių audimų ir suknios Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, n e> calim** ją 
tau tuoj padaryt.

JUOZAPAS J. ALTMAN,
Geležkelio bilietu ir laivakorčių ageuta*.

>otariiiša»: Padarau 
visokias dovw*roastes. 
dokumentus ir t. t.
Siunčiu pinigus į visas 

dalis svieto pagal pigiau 
sį kursą, teipgi perku 
ir parduodu pinįgus vi
sokių šalių ir siunčiu 
per ekspresą į užsienį 
visokius daiktus. Pa 
sažiorius paimu liesiok
iš namu ir pristatau Į vietą. Per rubežių

Ik* mažiausios baimės, nes esu užsistatęs :M5.000 kaucijos.

35 I Harrison avė. Boston, Mass

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas D. gabiu.

HRIAVtilA AI’TIEKA

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuviška klerką« • 

čia gali susikalljeti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsiTankyt.

— »

Sustok!Žiūrėk! Klausyk!
1 )idžiaiidias nupigininias

So. Bostone!
Moteriškos skryb**l<*s. jakutf'. k*-i[>ai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios maitos krikdu; pa
radų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus tavoms, kaip tai kufareiius. 
valims ir visokius kitus daigius, kokių 
kas 'ik reikalauja. Nepamir-kit vietos. ~

1 SACOVVITZ.
128 Broadvvay (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

APCARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

Mano dirbtuvė yra Įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku daibą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natura- 

■ liškom parvom, iš mažų padidinėju irti 
• Esant reikalui einu i namus fotografuo
ti. teipgi nedėldietiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

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

Ofisas atidarytas nuo S vai. ryto
11 valandai vakare.

Jurgis Bartąsias
25* W. Broadvay So. Boston. Mass.

i

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Prane-u visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi jierrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią ' 
prekę Todėl meldžio seserų kreiptiesi Į 
prie mane. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

TEATRAI
Draugystes ir Parapijos.

Su teatrališkais reikalais meldžiu kreiptis ant to
kio antrašo:

H. MOCKUS & CO.
3252 So. Halstad st. Uliicago, m.

VIENATINIS ;
W. RAŽUKO, 7 Washignton .St
g u važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant s-zipų už durbinlnkus.

Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtųloks apgavikas nu
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WDiCAS RtŽI KAS

LIETUVISzKAS .* HOTELIS
NEW YORK

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus ir sigarčttisnaujo 

išdirbiam
Partraukem puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių, o 
kendžių kendžių’ kokių dar nė ne 
buvo.ccigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braoduay, cor. G st 

So. Boston, Mas-

Lenkiškai Lietuiiška

APTIEKA

257 Hanover Street 257

BOSTON. MASS

NES1TIKEK.J

Jeigu tau kas viduriuos skauda, nesitikėk, kad sn- 
gysi be daktaro ir nelauk pakol tavę liga užmuš, 
nes tada, kad ir norėtum išsigydyti, bet bus jau per- 
velu. Ateik pas mus, o mes tau ligą mžnmšim, ko
kia ji nebūtų.

Miss. S Gaiewsky
255 Broadvvay So Boston Mass

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

Visokias ligas gy 
dau pa-sekmingia- 
usiai. Ateikit ti»— 
siok pas mane 1 
t repais į viršų tik 
neikit į aptiekę: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir »> ik'

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

Padarytum didelę klaidą, jeigu susirgęs neatei
tum pas mus. Gydime šitų ligų męs Įgijom daug 
persitikrinimų ir datvrimų iš ko tas paeina ir ko- 
lengvai išgydyti- Męs išgydėme jau tūkstančiustą

daktarai išgydyti negalėjo.
kuogreičiausiai kreipkis pas mus, pakol liga neužsise

kiu Hudu galima
tokių, kurių kiti 
Nevi Ik ilgai, liet 
nėjusi. Męs sutriimpinsim tau skausmą, sučedysime lai ką ir pinigus.

Mes turime stebuklingą INHALATORIUM kabinėtą, su kurios pagel- 
ba, nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia jū
sų liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų specijališkų profesorių 
Kola už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgiaus kankvtis.

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St.
, Ofisas atiilaras Panidėliais ir Subatom nuo 9 ryto iki 9 vakari*.

BOSTON CLINIC, INC.
I 75 Tremont st. Suites 6 7 & 8,

9 iki S vakare kasdien. Nedalioms nuo Jo iki 1 po pietų.

Fall River rūmai 12S-129 Granite Bldg. So. Malti St
Tiktai nedalioms nno 10 iki S vakare.

S vakare. Teleplione 1967—3 Richmond

h

Popi.ru

