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Naujos Suvienytos Valsty- sta, bet ir negali pripažinti, 

jos. nes pagal savo prigimimo ne-
Rusų respubli- pratę prie maž:ausiu susiturė- 
jiastaruoju lai- jimo. Visą sąvaitę besi t ra n- 
valdijinį mani- kydami iš vienos vietos kiton, 

pusę laiko praleido visokias 
telegramas savo geradėjams 
berašydami, kitą pusę begali
nes kalbos apie revoliuciją ir 
kartuves bekalbėdami. Tik 
mažutei laiko dalelei belikus 
ėmėsi svarstyti kaip čia su

policija manė nuvežti į laba, 
į einantį ratoriją ir padaryti jai ope-

I

kuriame žadėjo kalbėti garsi 
anarchiste Emma Goldmann. 
Bet policija neleido.

Goldman pasakė, kad ji 
tolėj neapleis Chicagos, kolei 
nebus jai leista išaiškint žmo
nėms, kas yra anarchizmas.

Į Į
kovo.—Vakar atsibuvo tary- darbo, privalo dalyvauti. Te- 
bos Japonijos pasiuntinio, ba
rono Hayaši, su Kynų vald
žios atstovais. Hayaši reika- 
lauja, kad Kvnija užmokėt 
$100000 už sukonfūkavimą 
„Tatsu Marų” ir visus nuo 
stuolius savininkui to laivo 
už visą laiką; prie tam dar, 
kad užkeliant Japonų vėlia
vą visi kyniški šarvuočiai ati
duotų jai garbę iššaudamas 
iš kanuolių.

Atstovai „karalystes dan
gaus ir saules1 • nenori sutik
ti ant teip sunkių ir nužemi
nančių išlygų, bet būdamas 
daug silpuesuiais akyvaizdoj 
savo kaimynų, Kyniečiai ješ- 
ko užtarimo pas Europiečius. 
Tam tikslui išsiuntinėjo vi
soms viešpatystėms protoko
lus sukonfiskavimo ..Tatsu 
Maru”.

« Odesa.— Naktį tris neži, 
uomi vyrai šaudė 
policijos prižiūrėtoji Baraba- raciją, bet bomba sprogo ir 
šą ir gelžkelio dardiniuką, vežimas pavirto į skeveldras, 
juodašimčių partijos nari: bet žmonių nenukentėjo nė 
paskutinis užmuštas ant 
tos, policijos gi viršininkas 
sunkiai sužeistas dar gyvena, 
bet valdžia jau dirba jam pa- 
sportą keliauti į aną pasaulį: 
popas ištepė jam kojas ir 
rankas šventu vazelinu, idant 
raguočiai negalėtų jo dūšią 
pagauti.

narį: bet žmonių nenukentėjo 
vie- vienas. Tą pačią dieną, vaka

re atrasta dar dvi bombos

l’žsienio
komi partija 
k u apskelbė 
testą, kuriame apkaltina Mi
kę paskutinį ir praneša, kad 
Rusijos imperija nuo išleidi
mo to manifesto turi vadintis: 
.Rusijos Suvienytos Valstijoj 
susidedančios išdvilikos kraš
tų, t. y. iš Lenkijos, Lietuvos,
Latvijos. Estų (įgaunių), Šuo- visu išrovus revoliuciją iš pa- 
mijos (Finlandijos), Didrud- čių šaknių. Manau, jog apie 
jos, Rytines Sibelijus, Vaka- tuos nutarimus neapsimoka 
rims Siberijos, Turkestano, rašyti. Kaipo gražus margu- 
Kaukazo, Mažrusijos ir Balt- minai, kurie įvairino kiekvie- 
rusijos. Monarchijos sostas uą posėdį buvo skandalai ir 
turi būt panaikintas, o jo vie- peštynės. Tai j>onai juoda- 
ton išrinktas visų tautu vie- šimčiai žvejojo savo tarpe 
nas prezidentas. laikraščių korespondentų, ku-

Nuorašus to pranešimo, riuos grąsino išl 
aukščiau? minėta partija iš le pasiutusį triukšmą prieš 
siuntinėjo viso pasaulio vai- tuos juodašimčius, kurie ne- 
donams. Prie kiekvieno nuo- įsirašę sąjungom prie kitų pa
rašo pridėta apkaltinimo ak našių partijų. Svarbiausias 
tas. kuris susideda iš kelioli 
kos paragrafų ir kuriame iš- pinigų išaikvojimo. Tai jau 
ruokuoti visi jo (caro) krūvi- nepirmiena juodašimčių prak- 
ni darbai, sulaužimas prisie- tikoj. Bet atskaitos i 
gos, suardymas žmonių gyve- vusius, gerai paūžę. 
nimo ir t. t. [

Žinoma, toks manifestas dar kad susirinkime didžiuma greit nepa^lause, uoli tvar

ŽINIOS IS VISUR.

• X iena, Austrija, 
vo.— Šiądien Vienos 
mis pasipylė upeliai

14

Išskerdė 2,500 darbininkų.
Kovo 11 dieną atėjo i 

San Francisko, Cal. Norvegi
jos garlaivis,.Christian Borg’’, 
kuris pranešė sujudinančią 
žmogaus širdį žinią apie kru
vinus ir baisus Chili valdžios 
darbus.

Tuoj po Kalėdų miestuo
se lųuiąue ir Taltal, petinej 
Amerikoj, Cliili, sustreikavo 

'8.000 darbininkų ir reikalavo 
pakėlimo algų. Pramonė ir

nai nėra skvrtumo tuautos nė 
tikėjimo—vienas eina už vi
sus, o visi už vieną. 14 d. ko
vo dalyjo reikalaujantiems 
duoną ir apie 200 lietuvių iš 
So. Bostono ir Cambridge ga
vo po kelius kepalus. Duonos 
liko daug ueišdalytos, kurią 
pabaigė dalyt pauedelį.

16 d. kovo, nutarta reika
lauti, kad kiekvienas naris 
Bostono policijos mokėtų po 
dolerį įsą vaite nedirbantiems 
darbininkams ant dunos.

ko- 
gat ve
da rbi- 

tai k? ninku kraujo. Socijalistai, ...kars^ta. ke Jsių rju. vaizba žirniai nupuolė iŠ prie-

kimuose, parengė demonstra
ciją. kaipo protestą prieš did- .

’gvarbiauJas turčių suktybes. Policija kaip 
skandalas vienok kilo dėlei v.isur: ir Austrij°Je £ina

iš- pinigų išaikvojimo. Tai jau liktai dykaduonių reikalus;
- todėl sutraukti viso miesto 

reikalą buržuazijos bernai, tuo-
.-įkart iš- Jaus pradėjo skvrstyt minią.

prašė laukan. Jei prįduosime i kadangi žmonės teip

buvo visokių grafų, kuuigaik- ^°s užveizda pradėjo kardais 
ščių, popų, biurokratų, jei kaP°t- Žmonės gynėsi akme- 
pasakysimė kad vienam maži- u*m’s’ plytoms ir šaudė is re- 

, volverių. Kova tęsėsi apie ke. 
ir turias valandas. Kraujas bė- 

go upeliais. Kiek yra sužei
stų ir užmuštų nežinia, nes 
valdžia neišleidžia jokių aiš- 

į kių žinių. 50 žmonių suareš- 
•' Orias 14 d. kovo.— Or tuota.

lo kalėjime pereitą sąvaitę
Narodnij f tautos atsibuvo kruvina drama. Pen- • Budapeštas, Uugarija, 

• ki kaliniai pasmerkti mirtim 14 d. kovo — Byloj apie kru- 
festo pasirašęs (jis gyvena sumanė pabėgti iš kalėjimo. Į vinus atsitikimus Slovakų pa- 
New Yorke), pasakė reportie- Ant paduoto ženklo jie mete- ra pi joj Čerovi. pasmekta

rams, kada galutinai kova su a11^ prižiūrėtojų savo ir be įvairiam laikui kalėjimai! 
valdžia pasibaigs to negali- matant juos sumuse. A.nt pa- prie sunkių darbu 38 siuva
ma tikrai pasakyti, ..Bet aš“. I kilusio triukšmo pribuvo ka- kus. 
sako Ivan Narodnij ,.tvirtai fėiviai, kurie saugojo kalėji-

nieko dar nereiškia ir pakol 
kariumenė susipras, dar daug 
nueis ant kartuvių, daug su
pus kalėjimuose, daug, daug keliui prabilus apie žemę 
dar nekalto žmonių kraujo ūmai (burną užkimšo), tai i. 
caro budeliai išlaks.

Bet tas tiek nors naudos vimas.
atneš, kad parodys, jog gra
bas Rusijos valdžiai jau ren
giamas ir jis yra neišvengti- 
nas.

Ivan
Jonas), kuris yra ant tomaui-

bus nupieštas visa- suvažia-

Tulas laikas atgal Ma- 
esu persitikrinęs, kad 1915Įm4 laukpusės— prasidėjo džiarų kunigai norėdami 
metuose Rusijoj bus respub- haisi skerdyne, kurioj žuvo j įgrūsti slovakams katalikų 
lika”. 5 kaliniai ir du budeliai-ka- tikėjimą ir savo kalbą, norė-

riaiviai, kurie šaudė tiesiog į į jo įsiveržti su paroda jų baž- 
žmonės. Sužeistų labai daug. 1 nyčion. Slovakai tuos ponus 

išvijo ir da purvais apmetė.
< Odesa.—Kariškasis tei- Madžiarų kunigai pašaukė 

smas byloje apie socijalistų— žandarus ir liepe šaudyt į 
., . _ revoliucijonierių darbininku nelaimingą minią žmonių, 

komitetą pasmerkė: vieną ka- Dabargi teismas pasmerkė 38 
metams, slovakus ligi keturių metų 

tris tvirtoven įvairiam laikui sunkiems darbams užtai, kad 
ir vieną ištremti. Vargas dar- savo kalbą ir tikėji-

IŠ RUSIJOS.
Peterburgo Naujienos.

Sekmadienį ]
Rusu žmonių sąjungos atsto- •.. . z, . .. _ torgon keturiemsvų suvažiavimas. Gerai žiūre ° 
jo juodašimčiai, kad laisvo 
sios laikrašti jos žodis neiškel-. . . , . . .t , biuinkailis, kurie nori sau ,H4-tų aikštėn gražiosios kompa- ..... . • j - - žmcgaus teisiu,— popai permios skandalu ir vidurines , , . . ... x ... ... savo pamokslus uz pasipriesisuirutes, vis ti k kokias tai ke- r
liais laikraščiai susekdavo 
ginčių siūlą ir pagarsindavo 
tikrųjų rusų užgaidas.

Kėliais brūkšniais galima 
apibūdinti patsai suvažiavi
mas ir jojo atliktieji darbai. * Ekaterinodaras. — Neži- 
Tatai nebuvo suvažiavę žmo-1nomas jaunas \ v ras, 
nes dešiniju pažiūru, (^s mokytoju, atėjo
turintieji savo programą ir mokyklų direkcijos 
taktika. Tai buvo susilėkę iš ir njmnže direkcijos 
visų nepasviečių juodieji var- M Skilą. Turbūt ant to buvo! 
nai, kurie liepsnoja fanatiška. ūž>ipelniję>.
nieko nesulaikoma neapykan
ta dėl visų nejuodašimčių. * Čerkesai.—Kaime „Plio- 
Reikėjo išlieti savo tulžis, rei kovka apiplėšta monopolis, 
kėjodar sykį iškelti šlykšti Užmušta degtinės 
orgija ir parodyti savo ban-; ^°jas ’r j° žmona.

Mat, paprasti plėšikai kaip fjar vieną bombą netoli

| Pittsburg, Pa. — Pa
sklydo čia gandas, kad „juo
doji ranka” žada išmesti į pa
dangę su dinamitu Me. Kees- 
porte šv. Petro parapijos ka
talikiškąją mokslaiuę. Tėvai 
išsigando ir pradėjo nebelei
sti savo vaiku poteriu mokiu- 
ties.* Providence, R. J., ko-

v

vo 16 d. Šito miesto policija, 
kuri pereitą sąvaitę užsiėmė 
surašymu nedirbančių darbi
ninkų, pabaigė savo darbą 
šiądin. Pasirodė, kad Provi
dence yra 8,000 žmonių bedar
be.

• Pittsburg, Pa. Pavieti
niam kalėijme pakartas 23 
metų amžiaus Morris B. Hol- 
mes . kuris 1907 mt 27 d. ko
vo nužudė savo numylėtąją. 
Mat, sulyg Amerikos įstatais- 
už žmogžudystę žmogžudžiai 
teipgi turi būti žudomi. Tai
gi reikėtų ir pati teisdarį pa
karti, kuris pasmerkia žmogų 
ant pakorimo ir tą budeli, ku
ris atima žmogui gyvastį, 
nes jie žmogžudį užmušdami 
teipgi papildo žmogžudystę.. 
Kurgi čia teisybė?

Dabar Chieagos polici
jos viršininkas Shippy nušo 
ve 19 metų amžiaus vaikiną... 
Ar jis ne žmogžudis? O maty
sim ar jis eis ant kartuvių? 
Nušcvęs niekuom nekaltą 
vaikiną pasakė, kad buvo 
anarchistas ir norėjo jį pati 
nužudyt tam tikslui, sako, 
atnešė neprirašytą laišką, o 
dabar pasirodė, kad laiškas 
buvo prirašytas, t. y. buvo 
aplikacija gavimui nuo mieste 
darbo ir. kaip jo sesuo tvirti
na, jos brolis. Lazarus Aver- 
buch, buvo lėtas vakinas ir 
neturėjo jokiu ginklų, o tik 
paskui (>olicija paleido paska 
lą, buk jis turėjęs revolveri, 
ir, kad viršininko sūnų ne 
jis peršovė, bet jie patįs susi, 
šaudė, bešaudydami iš abie
jų pusių įtariamą „anarchi
stą”.
Policistai susiareštavo.

U St. Louis, Mo.— Pereitą 
sąvaitę čia buvo labai juo
kingas atsitikimas: Detek- 
tivas Wiehle važiavo ant už
pakalinės platformos tram- 
vajo ir rūkė cigarą staiga 
priėjo vienas vyras ir saky
damas: „areštuoju tavę už 
spiaudymą ant grindžių—aš 
dedektivas”.—paėmė jį į poli
cijos stotį, bet veždamas su- 
jimtajį pats nusispiovė ant 
šaligatvio, tada suimtasis nu
tvėrė jam už rankos rėkda
mas: . .areštuoju tavę uz spiau- 
dimą ant šaligatvio’’. Ir viens 
antram už apykaklės įsitvė
ręs nuėjo į Įiolicijos stotį, kur 
abudu gavo sieksnini pamok
slą ir daugiau nieko.

VVorcester, Mass, kovo 
16 (U—Policija čia suareštavo 
kun. dr. Eliotą M’hite’ą. uz 
tat. kad neseniai atlaikė svie
tiškas pamaldos, kuriuose iš
rodė visas kapitalistų sukty
bės ir, kad gana jau jie lupę 
vargdieniams kailį, dabar jau 
laikas pradėti jiems lupti. 16 
d. kovo. AVhite sušaukė susi
rinkimą ir čia jį suareštavo.

žasties straiko; valdžia sudidž 
turčiais griežė dantimis, kaip 
šunis ant darbininkų ir ant 
galo nutarė pamokyt už ne- 1<A

s. prilankumą tas darbo bites.
Vasario 1 dieną, kada su

sirinko didelė minia streikuo
jančių darbininkų, artilierija 
gavo prisakymą šaudyti į tan
kią minią iš kanuolių.

Užgriovė perkūniškas 
trenksmas, ir žmonės krito 
nuo pekliškos ugnies mašini- 
kanuolių, kaip silkės. Pakol 
diduma paspėjo išbėgioti, jau 

12.500 gulėjo kraujais paplū
dęs. Už sąvaites darbininkai 
pertaukė streiką, o darbda
viai pakėlė jiems algos,

Jeigu valdžia su dvasiš- 
kija vadina revoliucijonierius 
žmogžudžiais ir trvarkos grio
vėjais. taip kaipgi pavadinti 
tokią valdžią, kuri vienam 
akies mirksnyj paskandino 
kraujose pustrečio tūkstančio 
žmonių? O musų kapitalistų 
laikraščiai apie tai nė žodžio 
nevamptelėjo.. 0 kur tie bu
deliai? Kur kaltininkai tos 
žudynės? Kas juos baus?. .. 
Ar žmogžudžiai eis ant kartu
vių, ar muš juos'elektrų? Ne! 
Ant jų nėra valdžios, ant jų 
nėra teisdarių — jie anarchi
stai! jie žmogžudžiai! tvarkos 
griovėjai! Darbininkai i vie
nybę, laikas jau atėjo atsikra
tyti nuo budeliui, laikas ap
skelbt jiems karę! Jeigu jiems 
Dievas pavelija tūkstančiais 
žudyti vargdienius, tai be abe
jonės mums padės prašalint 
savo budelius, nno kurių dar
bų net šiurpuliai eina per kū
ną. Juk žmonės sako: „ver
čiau užmušti vieną vanagą, 
negu atiduoti jam šimtą vištų 
sudraskyti”, tai ar negeriau 
būtų šitokius valdonus.... 
negu duotis jiem skersti save?

I

I

< Barcelona. Orgentina. 
ntaap’rieš valdžia lis.nerkia PirtinS-> Amerikoj.- Neriu 

Hu dusias pragaran, o kūną rint- kad buvo apskelbta, jog 
Laro bernai ant žemes kauki- Ispanijos karalius atvažiavęs 

sitan miestan bus užmuštas, 113 . „
nieko blogo Jam neatsitiko. 
Dvi dieni praleidęs iškelavo 

. _ į Madridą atgal. Vienok į»o- 
per.ire |-e| - ^urįjo daUcr klapato ir 
liaudies . . _ . ’ , .. . .,,r... _ baimes, kad neissipildyt anar- raštinei! . . .. . . clustų pranešimas, virsmui-1 . .: ę.anksti iš ryto ant 

Ataranzas sprogo
. bomba, kuri buvoI
dūdoj. Policija viską palaikė 
slaptybėj, kolei Alfonsas bu
vo Barcelonoj. Toj pačioj die- 

parda\ine- noj p© pjetų jis išvažiavo.
Ant rytojaus policija užėjo

i nuo 
tos vietos, kur vakar viena 
sprogo. Padėjus ant vežimo,

krutas. Jokio pliano ginčiuo-'
se, jokio nuoseklumo kalbose. teršia revoliucijonierių var 
kumščios ricieriai nepripažį-idą,

I.

11 kovo, 
plėčiau? 
nedidelė 

pakavo ta

Londonas. — Socijalis- 
tai buvo įnešęs į perliamentą 
projektą, kad miestų valdžios 
rūpintųsi apie pagaminimą 
darbininkams darbo, kurie no
ri dirbti, o darbo gauti negali. 
Visos Anglijos vargdieniai 
buvo'apsidžiaugęs, bet kasgif 

Turtingesnieji, kurių 
perliamente yra daugiaus — 
atmetė šitą projektą.

IŠ AMERIKOS.

• Liuton, Iud., kovo 18 
d.—Vakar čia parako fabri- 
koj atsitiko ekspliozija. 4 dar
bininkai išlėkė į padangę, o 
apie 20 žmonių sunkiai sužei
sta.

• Denver. Col.—Kovo 131 
dieną pasibaigė byla apie už
mušimą kunigo Heinrichso. 
Užmušėjas Giuseppe Alio, ta
po pasmerktas ant pako
rimo.

Kada atskaitė galutinį 
nusprendimą, Giuseppe pa
klausė vertiko, ar negalima 
nusprendimą atiduoti į auk
štesnį teismą. Jo apginėjas 
Įierstatė tą Įnešimą ir teismas 
sutiko.

* So. Boston, 18 d. kovo.- 
So. Bostonas dar niekad ne 
buvo turėjęs didesnioapvaik- 
ščiojimo tautiškos šventės 
„Evacuation Day”, kaip va
kar. Nežiūrint ant biauraus1 
oro. gatvės buvo užtvinusios 
liaude. Daugybė skrybėlių 
tapo sudaužyruj daugybė aki:) 
išdaužyta ir daug -kitokių 
darbų atlikta. Amerikonai 
gali pasigirt savo laukinia 
civilizacija geriau, negu indi- 
jonai arba eskimosai.

Na, ir kokią naudą at
neša toks apvaikš-'iojimas, o 
ypač šiuose laikuose, kada 
šimtai vargdienių vaikščioja 
nuskurdę, sušalę ir nuo kelių 
dienų nieko nevalgo? Koki- 
linksmumas vargdienio širdy
je gali būti, kada jis nuo ke
lių mėnesi!) neturi jau darbo, 
jo vaikai neturi ko valgyt, 

.jis pats alkanas, o turčiai iiar 
dydamies ištekliuose rengia 
iškilmingas manifestacijas, 
liepia darbininkams linksmin 
tis? Darbininkas tik tada ga 
li būti linksmas, kada jis tu
ri žmonišką gyvenimą. Bet 
šiądien, kada vargai spaudžia, 
badas kankina, darbininkai 
nemato jokio linksmumo sa
vo šuniškame gyvenime ir ne 
privalo dalivauti tokiose ma- 

j
nifestacijose, kurias rengia 
inusų skriaudikai, norėdami 

j įkvėpti patriotizmo dvasią ir 
užgesvti išalkusių širdyse ne- 
užsiganėdijmo liepsną Mus, 
darbininkai, pareiga — ren
gti priešingas demonsracijas 
ir reikalauti duonos arba 
darbo.

Bostono ir jo aplinkinių 
bedarbiai laiko susirinkimus 
kasdieną 2 vai. popieti) 
88 Charles st. Bostone;

•Į Pekynas, Kynai, 14 d.jdėl ir lietuviai, kurie yra

• Manilla. Filipinai. — 
11 d, kovo čia kilo baisus gai 
sras, kuris sunaikino 2,00<J 
namų ir 18,000 žmonių pasi 
liko be pastogės.

• Bahia, Brazilija, 
nėj Amerikoj.—Pereitą sąvai 
tę kilo čia didelis gaisras, ku 
ris nušlovė nuo žemės pavir-j 
siaus apie 40 namų, Nuosto
liai išneša kelis millijonus do- 
lerų.

Peti

• Hammondsport, N. Y. 
—Profesorius A. G. Bell su-j 
fabrikavo naują oru lakšti
niui mašiną, kurią pavadino: 

i „Red \Ving’’. ir ant kurios 
perlėkė oru 31'.» pėdų. Yra tai 
labai svarbus išradimas, kuris 
parodo, kad ateityj nereikės 
nė tyltų ant upių. Ji sveria 

i 560 svarų ir turi 40 arklių 
sĮiėką.

New York.—Ant reika
lavimo rusiško konsulio. gra- 
po Lodygenskio, policija sua
reštavo čia ką tik pribuvusią 
iš Europos Olgą Stein. Sulig 
rusiško rando nurodymu, ji 
gyvendama Peterburge pri
dirbo daug apgaviščių, 
būtent 1905 metuose ji per
dirba 100 rublių čekį ant 100, 
000, tokiu budu prigavo ran
do banką ant 99,900 rublių.

Ją dabar laiko kalėjime 
Tombs, o ištyrus, jeigu pasi
rodys. kaltą.—išduos Rusijos 
valdžiai.

• Philadelpliia, Pa.—ko
vo 11 dieną, kalėjime Hoya- 
mensing pakarta 2 kyniečiai. 
Abudu pripažinti kaltais už
mušime dviejų savo tautiečiu 
Liepo 4 dieną 1906 metuose. 
Yra tai pirmutinis Pansilvan- 
ijoj nubaudimas kyniečių 
mirtimi Abudu sunai ..kara
lystės dangaus ir saulės’’ 
ant mirties ramiai.

ėjo

i

ant 
to- 
be-

I Chicago. III.. 14 d 
vo.—Vakar po No. 392 
Dearbon gatvės tūrėjo atsibū
ti anarchistų susirinkimas.

ko- 
ant
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— Sveikas, drūtas, tėve!?
— Heilo, helio. vaike!
— Kodėl tu toks link

smas šiandien?
— Aš, vaike, linksmas, 

kad pereitą kartą nubraukiau 
tau nosį: parėjęs namon visą 
naktį užmigti negalėjau iš to 
džiaugsmo.

— Tu, tėve, nosies man 
visai nenubrrukei. — Žiūrėk 
va: kokia buvo, tokia ir tebė
ra.

— Su tavim, vaike, sun
ku susišnekėti. Papasakok 
man geriau apie Babvlionijos 
bokštą, kaip jiems Dievas 
kalbas sumaišė be mūrijant 
Ji-

— Tu, teve, kai kada už
sipuola antsoc-ijalistų, kad jie 
yra bedieviais, vienok socija
listai niekad teip negriešija 
kaip tu.

— Kame gi aš, vaike, 
griešiju?

— Ar tikėti Į stabmeld
žių dievą, ne griekas, tėve?

— Aš, vaike, esu katali
kas, aš net:kiu i stabmeldyste te te, te

— O aš tau galiu daro
dyti. kad tu tiki į stabmeldy
ste

4

— Na, darodykgi. vaike.
— Tai dabar tėmvk, tė- 

ve. gerai. Tu sakai, kad tu ne
tiki į stabmeldystę, bet tu ti
ki dievui, kuris sumaišė žmo
nėms kalbas, tą bokštą bu- 
davojant. iš kurio žmonės no
rėjo tirinėti dangų. Na. da
bar pasakyk man. tėve, kada 
tas buvo?

— Aš to nežinau, vaike.
— Tu, tėve, nieko, nieko 

nežinai.
— Tylėk. snargli 

Kalbėk apie reikalą.
— Matai, tėve, tas 

du tūkstančiai metų 
Kristaus užgimimą, prie ka 
raliaus Choniasbnlos. Na. da
bar pasakyk man, tėve, ko
kius tuomet 
dievus?

— Man, 
kad tuomet 
stabus.

— Ne tik stabus, liet jie 
garbino tuomet krokodylusir 
bjauriausius driežus. Taigi 
api* tikrą Dievą jie tuomet 
tuomet nieko nežinojo ir 
nepažino jo. 1

žmones

vaike, 
žmonės

f

buvo 
prieš

garbino

rodos, 
garbino

turtingais, 
pridirba.

n. Niekad neskelbk teisy- likimas, koks sutiko kunigą 
bes, bet naikink ją kaip ima- Heinrichs'a.—M.” 
nydamas. Buk žiaurus, me-< Mineapolis, Minu. —

Policijai pasisekė suosti suo
kalbi ant gyvasties majoro 
Haynes’o. Dabar policija vi 
sus krato einančius Į miesto 
valdybos namą (City Hali). 
Jau Amerika pradeda pavir
sti i Rusiją, bet nieko tame 
Įstabaus — Amerikos valdžia 
susideda iš didesnių turčių.

• langiau bombų priešingų darbininkų reika
lams, tai sutiks tave toks pat

naktį vėjaas jų bok-tą nugrio
vė. tai jie mislijo, kad ta: pa
darė vienas iš tokiu dievu te k
vardu Bei. Paskui išmisijo, 
kad jis ir kalbas sumaišė. Bet
tas v ra tikras melas. Tikėti i luok, muilink akvs, kvailink, 
tokią pasaką gali tiktai 3 me- kaip galėdamas.
tų kūdikis, o subrendusiam 9. Niekink moteris, piešk 
protiškai žmogui ir kalbėt apie jos, kark, naikink visą, kas 
tokius niekus neužsimoka, o 
ypač tokiam katalikui, kaip 
tu, tėve: nes, jeigu tu į tą ti
ki, tai tiki i stabmeldvstę. nes 
dievas Bei, tai buvo stabmeld
žių dievu.

— liet Biblijoj, vaike, 
teipgi yra parašyta, kad die
vas sumaišė kalbas, idant 
žmonės negalėtų dasigriebti 
prie dangaus.

— Argi dievas, tobula 
esybė, galėtų būti aut tiek ne
protingas. kad bijotų tokio 
bokšto? Argi jis pats sutve
ręs pasaulį nežinotų, kad žmo
gus menulio negali pasiekti, 
o kągi bekalbėti apie erdmės 
begalę? O antrą, męs žinom, 
kad da pirm to bokšto sugriu
vimo gyveno tautos, kaip va: 
Kynai, lndusai. Persai. Assy- 
rai. Arabai, Plioinikai, Aigyp- 
tenai ir daug, daug kitų ku
rie turėjo savo atskiros kal
bos ir papročius, apie kurių 
paėjimą aš tau anuomet aiš
kinau. *

Na, tai dabar aš jau su
pratau, kad Biblija meluoja, 
liet nesuprantu, kodėl ji ne
galėtų teisybes pasakyti?

— Matai, tėve. Biblija 
nė kiek nekalta, nes popierą 
yra toks daiktas, ant kurio 
galima rašvt visokias kvailv- 
stės, liet kalti tie. kurie tikia.

— Na. gerai, vaike. Tu 
sakai, kad ant popieros gali
ma visokias kvailystės rašyti. 
Bet aš negaliu suprasti, kam- 
gi kvailystės rašyti? ar ne ge
riau butų ką nors naudingo 
parašius?

— Be abejonės, tėve, bu
tų gereiau. Bet nereikia už
miršti, kad tuomet, kada Bib
liją rašė, nebuvo tokių mok
slinčių, kaip šiądien, nebuvo 
universitetų nė akademijų; 
žmonės buvo tamsi neišlavin
ti. Jie rašė nepasiremdami 
ant faktų, bet ant spėjimų, 
o šiądien pasirodė, kad jų 
spėjimai buvo klaidingi. To
dėl negalima jų tame kaltint, 
nes jie negalėjo geriau para
šyti .

— Na, tai good night, 
vaike. Aš jau miego užsino
rėjau.

Ilė

tik priešingas carui.
10. Atmink, gerai, kad ne

patiktum ūkininko tvarte nė 
jaučio, nė arklio, nė asilo,
avino, nė kuilio, nė kiaulės, 
nė jokio daikto, kurs yra nors negu Rusijos, o turčių reika- 
kiek vertas: viską parduok,o lai visų vienodi—lupti darbi- 
pinigus man atiduok. Milėsi 
viešpatį carą savo iš visos ta
vo širdies, o artimą savo pa 
karsi arba nušausi, busi kvai
las ant amžių amžinųjų amen.

ninkams kaili.

Jungtinio ir seotintojo Lietuvos
SOCIJALOEMOKRATU PARTIJOS 

susivažiavimo nutarimai.
Ru^piūėio mėnesyj 1907 m 

Jun-ztiuio teatro Komiteto tapo sukilę- 
ir

Kova su ..anarchija *.
|| Chikago, III., 3 d. kovo. 

—8 vai. iš ryto pas policijos 
viršininką Shippy kasžin kas 
paskambino. Viršininkas ati
darė duris ir pamatė jauną 
vyrą, kuris jam padavė laišką. 
Viršininkui jaunas žmogus 
pasirodė įtariamu: Shippy iš
leidęs laišką ant žemės, puolė 
aut jo ir nutveręs už abiejų 
raukų, pašaukė savo motiną, 
kad iškratytų jam kišenins, 
nes viršininkui pasirodė, kad 
jauno žmogaus kišeniuje pup- 
sa revolveris. Motina pažiu
rėjus į kišenį suriko: „Revol
verį turi!” Shippy liepė mo
čiai pašaukti pagelbou vežėją. 
Tuom tarpu nepažįstamas iš
truko viršininkui iš rankų ir 
laipstais nugriuvo žemyn. 
Shippy jau turėjo rankoj re
volverį. Nepažįstamas šoko su 
ilgu peiliu ant viršininko. 
Vienam akies mirksnyj puolė 
šūvis iš viršininko revolverio 

. ir smūgis peilio. Vaikinas ta- 
, po sužeistas į kaklą viršininko 

šūviu ir pavirto ant žemės. 
Kada ibėgo su revolveriais 
viršininko sūnūs ir vežėjas, 
pastarasis šovė du syk į vai
kiną bet nepataikė. Tuomet 
vaikinas ištraukė revolverį ir 
gindamas peršovė viršininko 
sūnų ir vežėją. Tuom tarpu 
viršininkas šovė į vaikiną ir 
užmušė. Kada tas sugriuvo, į 
jo kūną suvarė dar 3 kul- 1 
kas.

Ušmuštasis vadinas Laza- 
rus Averbuch. žydas, 3 mene- t 
šiai kaip iš Rusijos Mano,’ ^Priimta balsų dauguma 
kad jis norėjo užmušti Shippy 
už persekiojimo darbininkų 
judėjimo.

Dabar kįla klausymas — 
ar ištikro jis norėjo užmušti 
viršininką? Jeigu teip, tai ko- 
dėlgi jis nešovė į jį tuoj iš 
pirmo pamatymo? Ko jis sto
vėjo padavęs laišką ir kam 
tas laiškas buvo reikalingas? 
Ar be laiško jis negalėtų jo 
nušauti?

Pasiremdamas aut šitų 
išvadžiojimų galima tikrai 
tvirtinti, kad Averbuch ėjo 
pas viršininką policijos teip 
su kokiu nors mieriu. bet 
anaiptol ne su mieriu užmu
šimo. Kadangi viršininkas 
ant jo užpuolė, tai Averbuch 
turėjo gintis. Bet ir šitam at
sitikime Averbuch. matvt. ne- 
norėjo žmogžudystės, o gine 
tik savo gyvastį. Ir ant galo, 
kada jį apstojo iš visų pusių 
ir pradėjo šaudyti, jis pama
tęs, kad jau gyvas neišeis, 
kad policistai trokšta jo krau
jo,—šovė 3 kartus į ušpuoli- 
kus.J

Dabar buržuazijos laik
raštija rėkia visa gerklia: „ša- 
lvn anarchija”. Bet iš žmonių 
krutinės veržėsi galingas bal
sas: „šalin buržuazijos valdžia! 
o tuomet nebus nė anarchi
jos”.

|| Denver, Colo.—Arthur 
_ __ L. Caylopy. redaktorius laik-

ros. jeigu esi geras patrijotas,, ra^‘i° ,AVestern Home Jonr- 
tai gali svetimoteriaut su pa- \ gavo pačtakortę. kurios 
gelba nagaikos.

7. Vogk, kas tik papuls.

»ta* sii&ijuaguMU Partijų, L. S -P P. 
S.-O P. L. susivažiavimas.

11. Partijos biudžetas.
Kadangi Centro kasą pri- 

1 pildo dabar beveik vien emi
grantų aukos (Amerika davė 
ši pusmeti C. K-ui kuone 85% 
jo apyvartoj:

kadangi tos aukos dėlto 
labiausia gausiai plaukia, jog 
gyvenom revoliucijos metu, 
tečiaus revoliucijai suslugus, 
jos mažės kas diena:

kadangi vietinės organi
zacijos tuo tarpu visai nieko 
neskiria Į Centro kasą, kaip 
turėtu būti normaliniai gv- 
vuojančioj Partijoj:

kadangi dėl nurodytų 
priežačių gali pagaliaus su
silpnėti ir net laikiniai sustoti 
Centro Komitetui pavestasis 
bendrasis Partijos darbas:

Suvažiavimas kviečia vie
tines Partijos organizacijas 
rupinties.

1- o kad visose jose būtų 
kaip reikiant mokamas narių 
mokestis ne tik savo ir Cent
ro kasos drutinimui, bet ir 
Partijos narių auklėjimui,

2- o kad visur būtų gerai 
sutaisytas Partijos raštų par
davinėjimas:

3- o kad tiek C. K-as, tiek 
vietinės organizacijos išnau
dotų visus pašalinius pasipel- 
nijimo šaltinius (taisytų mo
kamuosius referatus, vakarus, 
teatrus ir tt.).

Dešimts caro prisakyiftų.
Aš esu viešpats caras ta

vo. kursai daviau valią juo 
dašimčiams ir kazokams, kad 
išgelbėtų mano sostą nuo re
voliucijos.

1. Neturėk svetimų carų 
prieš mane, kursai juodašim
čius myli o revoliucijonierius 
karia.

2. Neimk vardo viešpa- 
caro tavo, kada eisi vogti, 
deginti.- žydus skersti, arba 
moters gėdinti, bet daryk var
dan tėvynės.

3. Atmink, kad švęstum 
dieną: caro. Kaulbarso. Tre- 
povo, Dubasovo. Skollono, ir 
ir kitų skerdikų, kurie tūk
stančiais išžudė maištininkų, 
pripildė visus kalėjimus ir 
Sybirą.

4. Guodok savo tėvą ir 
motiną, bet jeigu viriausybė 
prisakys, tai turi šauti, durti 
arba pakarti

5. Neužmušk nė vieno, ku
ris m iii carą, bet žydus, len
kus, lieeuvius, latvius ir kt. 
maištininkus, mušk ir piešk 
be pasigailėjimo.

0 Napaisyk ant do-į

••

turinis skamba šeip:
„Jeigu neperstosi savo

Ir kada tūlą nes revoliucijonieriai būdami laikraštyje talpyti straipsnių
1 II

8. V iršiausiaja Partijos! lietai ar laisvamaniai (mat, 
įstaiga yra Partijos suvažia- juos sunku ištirti, nesjienei- 
vimas.

9. Tarpe vieno ir kito su
važiavimo Partijos reikalus 
veda Centro Komitetas.

10. Vietinį Partijos darbą, 
padalintą tarp miestų ir aj>- 
skričių, veda miestų ar ap
skričių komitetai.

KOR ESPONDENCI JOS.

na kunigui į ausi sakyti, kas 
jie do vieni), kurie ..apie tu
ziną kalakutų išmetė’’. Tas 
yra gryna neteisybė. Iš visų 
draugysčių neišmesta dar nė 
vieno sąnario dėliai tikėjimo 
dalykų, kaip rašo ir dejoja 
kun. Žebris. Konstitucijos 
teipgi niekas nesulaužė; tei
singiau butų, jei kunigas bu
tų pasakęs, kad pataisė kon
stituciją. nes prašalino neap
kenčiamą žmonių prievartą. 
Pirma sąnarius varidavo baž
nyčion po prievarta ir pini- 
giška bausmė, o už neatlikimą 
„ausynes” išmesdavo iš drau
gystės (aliejojame, kad laisvoj 
šalyj žmonės darytų sau ca 
riškas kostitucijas. Red.). l)a- 
bargi užtenka būti geram 
žmogui ir gali prigulėti prie 
draugystės, o lankymas baž
nyčios paliktas liuosam no 
rui kiekvieno sąuario (teip ir 
reikia. Kam žmogui tas kišti, 
ko jis nenori. Red.). Iš drau
gysčių dadar yra prašalinami 
tiktai išgamos, škandalistai ir 
kiti jiems panašus.

(vai ponas Žebris norėtų, 
kad męs paprašytumem savo 
draugystėms jo „enciklikos’’?

Tegul tas paliks ant kito 
karto!

Kunigėlis lyginai oliai 
rūpinasi tuom plotelių žemės, 
kuris yra savastimi draugys
čių ir buvo paskirtas kapi
nėms (nutarimas neįvyko). 
Jis sako: „nelaukdami smer- 
ties, prirengė sau kapines” ir 
tai vadina ,,komedija''. Taigi 
sulyg kunigo Žebrio protavi
mu, pirma reikia numirti, o 
paskui rengti sau kailines. 
Ištikro, tuomet būtų komedija 
(tai nebūtų komedija, bet XX 
amžiaus—stebuklas Red.).

Nusiminęs kunigėlis išta
ria: ,,amžina atilsi bedieviams 
ir socijalistams’i Kaslink be
dievystės, tai aš nieko neži
nau, nes nesimokinau teolo
gijos, bet socijalizmas tvirtai 
ir rimtai žengia pirmyn. So- 
Socijalizmo vardas skamba vi
sam pasaulyj, netik New Bri- 
tain'e ir žebrizmas socijalizmo 
sriovės jau nesustabdys.

Jonas J. Gedrauskas.

Atliens, III.
Negaliu iškęsti nepara

šęs kelių žodžių apie Athenų 
Lietuvius, labiausiai, kurie 
priguli prie šv, Juozapo drau
gystės.

Ji susitverė čia nelabai 
seniai. Ir nieko tame nebūtų 
blogo, nes laike ligos žadėjo 
mokėti pašalpą ir rupinties 
apie pakėlimą žmonių susi
pratimo.

Ant Užgavėnių jauna šv. 
Juozapo draugystė parengė 
balių. Ant baliaus šv. Juoza- 
l>o draugystės sąnariai pasi
gėręs pakelė muštynę. Prieža- 
ščia buvo mergina (švedė), ku
ri nenorėjo eiti šokti su gir
tuokliu.

Argi ne gėda teip elgties?
Ar nenužemina tokie darbai 
mųsų vardo svetimtaučių aky
se? Nė vienas Lietuvis milin- 
tis savo tautą ir kuriam rupi 
jos gerovė, negali uštylėti, 
matydamas kaip niekšai ter
šia Lietuvių vardą biauriais 
savo pasielgimais. Užmink 
apie knygą arba lalkrašrį, 
tai ir klausyti nenori.

Argi negeriau butų, kad 
pragertus pinigus apverstu- 
met ant naudingų daiktų — 
ant laikraščių, knygų? Tas 
jums šimtą kartų daugiau 
naudos atneštų irmelinųakių 
ue reikėtų nešioti. Užmokėjo
te už raugalą 70 dolerių, ar 
tai ne krūva pinigų. O kiek 
iš to naudos turite?

Broliai Lietuviai! ar ilgai 
da męs nardysimės banguose 
nesusipratimo? ar ilgai pūdy- 
sim laiką tamsybėj? Ne, gana 
jau megojom ilgai, dabar atė
jo laikas keltis ir apsižvelgti, 
kas dedasi aplinkui. Laikas 
imtis už darbą, laikas paduo
ti sau brolybės ir meilės del
nus ir stoti į eiles drauge su 
kitais; laikas pamisliti apie 
kovą su priešu visos darbinin
kiškos kliasos, o ne tarp sa
vęs peštynės vesti: laikas pa
misliti apie atetį, apie praša- 
linimąsavo vargų, apie palen
gvinimą gyvenimo, o ne skan
dinti savo proto alaus putuose. 
Apsižvelgkim aplinkui, prisi- 
žiurėkim geriau į savo gyve
nimą—į ką jis panašus? Ar 
męs dėl to tik gyvenam, kad 
skursti nuo pat lopšio iki mir
ties? Ne, broliai. Mųsų ger
būvis mus pačių rankose, jis 
nuo mus pačių priklauso, tik 
nereikia miegot, bet dirbt. 
Gal paklausite, kaip dirbt? 
Pasakysiu, kad dirbt labai 
lengva. Reikia šviestis! Skai
tyti gerus laikraščius, knygu
tes, o skaitydami įgysime ap
švietimą. — Pažinsime gerai 
politiką: pažinsime ekonomi
ją; pažinsime soeijalizmą. da- 
sižinosime ką jis mums žada: 
tuomet negalės niekas mus 
apgauti. Męs pažinęs suvedi
mo schemą, paimsime valdžią 
į sa\o rankas ir įsteigsime ^aį silpuaj. pas fabrikas sto 
naują gyvenimą. Tuomet ne
bus jokių bedarbių, kaip šian
dien yra—vieni guli ant auk
so, nardosi ištekliuose, o kiti 
alksta.

15. Partijos statutas. 
Kas yra Partijos nariu.

1. L. S.-D. P. nariu yra 
kiekvienas doras žmogus, kat
ras

a) pripažista Partijos pro
gramą ir statutą,

b) palaiko Partiją pini
gais,

c) pridera prie kurios 
nors Partijos organizacijos,

d ) pildo Partijos suvažia
vimo nutarimus.

Prierašas. Apie tai, 
kas gali būt paliuosuotas nuo 
Partijos mokesčio, sprendžia 
vietinė organizacija.

2. Į Partijos narius gali 
priiminėti kiekviena Partijos, 
įstaiga, kuopa pradėjus.

3. Partijos naris Partijos 
teismu tegali būt iš Partijos 
pašalintas.

Partijos teismas.
4. Atiduoti teismui Par

tijos narį gali visos Partijos 
įstaigos, rajono komitetu pra
dėjus (tiek mieste, tiek kaime). i

5. Teistoj us paskiria mie
sto komititas mieste ir ap- i 
skričio kaime.I

6. "Nuteistieji turi tiesą 
apeliuoti į visas Partijos įstai
gas, miesto ar apskričio 
ferencija pradėjus.

Partijos Įstaigos.
- 7. Partijos įstaigos 

tokios: Partijos suvažiavimas. 
Centro Komitetas ir Partijos 
konferencija: komitetai dar
bo kaime ir tarp žydų darbi
ninkų, Partijos raštų redak
cija. miestu ir apskričių ko- ant New Britaino draugysčių 
mitetai.

yra

■

Scranton, Pa.
Skrantono socijalistų 

teatrališka kuopa 31d. sausio 
lošė Pittstone ir Vilkesbore, 
Pa. ,, Paskutinė Banga” ir 
..Solomono Sapnas’’. Nedatek 
liaus turėjo pridėti $ 10, bet 

i kasoj turėjo nuo sianiau dar 
atlikusių pinigų, tai iškaščius 
uždengė nepridedama iš savo 
kišenių. Ant toliaus paskyrė 
mokyties ,.Kovoj už Laisvę” 
ir „Lėkė kaip sakalas, nutū
pė kaip Vabalas”.

Viskas butų gerai, tik bė
da su merginomis—negalima 
gauti atsakančių lošimui ge
resnės dramos. Nors merginų 
yra pas mus gana dikčiai, ant 
balių arba vestuvių kitą syk 
jau net ir perdaug prisirenka, 
bet kaip refkia atlikti ką nors 
svarbesnio, tai nėr nė vienos. 
Gaila, kad mųsų seseris šali
nas nuo tokių daiktų, kas 
joms galėtų išlavint protą, 
apsiejimą ir neapsukrų jų 
kūną.

S. Lietuvis.

, kurios iš aukšto savo gyveni 
:no jau demoralizuojasi—pra
tinasi prie svaiginančių gėri
mų, užnudiua savo kraują ir 
užmuša savo protą. Ar nege- 
riaus butų skaitymui liuosą 
laiką pašvęsti, lavint savo 
protą, stengtis pažinti gyve
nimo pamalus ir savo padėji
mą?

Vasario 24 dieną, šv. Ka
zimiero parapijos buvo balius 
su teatru, bet labai nenusise
kė. Vasario 29 d. atsibuvo 
balius L. S. S. A. 6 kuopos, 
teipgi buvo vaidinta komedija, 
„Paliepus Knarkia”; tas nu
sisekė gerai. Tik negražiai 
pasielgė atėjusieji L. M. drau
gystės draugai. Jie sumušė 
be jokios priežasties atvažia
vusi iš kito miesto vaikiną.

Ar ue gėda mums, broliai, 
Įieštis tarp savęs? ar negra
žiau butų gyventi meilej ir 
sutikime? Sarmata ir panieka 
tiems mušikams, kurie kelia 
triukšmą ir drumsto mųsų vi 
suomenės gyvenimą.

• s dieną, L. M. drau
gyste laikė savo mėnesinį su
sirinkimą, kuriame buvo per
statytas priėmimui naujas 
draugas A. Radziukas, prieš 
kurį balsavo B draugai (mat, 
A. R. pirm to išniekino L. M. 
D-tę ir atėmęs nuo vaikų pas 
bažnyčią jos apgarsinimus — 
sudraskė.), bet dešineji pra
dėjo kelti triukšmą; kairieji 
norėdami išvengti ginčių — 
nusileido ir A. R. likosi pri
imtas. tik su tąją išilgą, kad 
daugiau apgarsinimų nedras
kytų. Toliaus išbarė draugus 
už muštynę, kurie joj dalyva
vo (teip ir reikia: į ką tai pa
našus toks indijoniškas pasiel
gimas).

L. S. S. A. draugai pra
dėjo dabar mokytis „Paskuti
nė Banga“, kurią žada atlošti 
po velykų. Daug yra tokių 
tamsybės apaštalų, kurie juo
kiasi iš tų merginų, kurios mo- 
kynasi teatro, bet jus, seselės, 
nieko nepaisykit ant tų tam
sume Mokslas tai šviesa, ku- 

išsklaisto didžiausią tamsą, 
Ii. Vaikinas.

I 

t
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Woonsocket, R. J.
Darbai čia tuom tarpu 

eina lėtai. Allece Mill Rub- 
ber Co. sustojo ant neaprube- 
žitioto laiko ir 1000 darbinin
kų nustojo uždarbio.

Šitas miestas apgyventas 
lenkais ir francuzais, iš lietu
vių yra tiktai viena šemyna - 
ir 2 povieniai. Laikraščių pa
reina vienas egzemplioris „Ke
leivio” ir „Lietuvos”.

F. Dvoreckis.

i

Atsakymai redakcijos.

Merkurui. Straipsnelis 
. „Bedarbio dienos” netilps.

Tema gera, bet kompozicija 
dabai silpna, sunku ir pertai
syti.

T. Trečiokui iš Waterou- 
ry. Gaila Taraistos darbo, ver
timo sunaudoti negalima, o 
pertaisyti reikia daug darbo. 
Versdamas reikia stengtis 
mislį išreikšti savais žodžiais, 
pagal lietuvišką sątaiką.
Velnio Vaikui iš Neto Haven, 
Conn. Straipsnelio tamistos ne 
talpinome, nes nieko svar
baus jame nėra. Apie tai, kaip 
žmonės girtuokliauja, laikraš
čiai gana jau daug rašė, todėl 
nuolatos tą patį atkartoti, 
per nuobodu.

Valkatai m Cambridge, 
Mass. Jųsų straipsnelio nepa
talpinome dėlto, kad uieko 
užimančio jame nėra. Kaip 
tamsuoliai gyvena—visi žino.

Korespondentui, kurio 
vanlą žiurkės medė. iš Tho- 
mas W. V. Dėlei stokos laik
raštyje vietos, koresponden
ciją palikome ant kito karto.

SUSIRINKIMAS.
So. Bostono Liet. Ko-ope-

Pittsburę, Pa.
Darbai pas mus eina la-

J
vi būriai bedarbių ir lankia 
tarsi kokio išganimo—darbo. 
Padėjimas darbininkų apverk- 

. tinas. Bet nežiūrint ant to
kių sąlygų, mųsų vaikinai, 
jeigu kurie da tur kokį centą, 
tai iš mugės ir išeit nenori. 
Ne gana to. Parsinešę Da- 
mon degtinės girtuokliauja 
visą naktį, ir merginos daž
nai tuose puotoose dalyvauja. 

.Net gaila žiūrėti, kaip kryp 
sta mųsų jaunoomenėiš kelio rativiška draugystė laiko su- 

^pirmininkystę užėmė soči ja- doros, o ypač jaunos mergaitės sirinkimus kiekvieną seredą

V. Keistutis.

New Braitain, Conn.
Ar ištikro ..amžiną atilsį1' 

„Žvaigždės’’ No. 8, kun. 
Žebris savo straipsnyje aima
nuoja, kad 5 metai jau kaip
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Kfitiiim

po No. 28 Broadivay, Kelei
vio” redakcijoj. 7:30 vakarais. 
Kas nori prisidėt prie atei
nančio lietuviškojo namo, 
meldžiam ateiti ant susirin
kimo.
So. Bostono liet, ko-operacija-

(Su v. 
,, Liet. 

Vasario

J UOSTI N IN K A1. [Troš. 
vai. Ckm. p.]. Sausio 17 d., 
žinomas Troškūnų budelis, 
uredninkas. Nikolajevas atsi
baldė su sargybiniais ir dviem 
šnipais į mųsų sodžių. Pasi
ėmęs dešimtiniką Mačioni, jis 
nuėjo pas ūkininką Kulvietį, 
vienok nieko ten nepešė, nes 
Kulviečio nerado namie. Įpy
kęs ureduinkas reikalavo, kad 
dešimtininkas, pasakytų 
jam, kur yra Kulvietis. Nors 
dešimtininkas ir aiškino ured- 
uinku:, kad Kulv etis jau se
niai Amerikoje, liet mųsų kar- 
žygis nenorėjo tam tikėti, ir 
už ..pasipriešinimą” dešimti
ninką gerai apdaužė. Paskui

I f

SENO VAIKINO LIKIMAS

‘ IŠ LIETUVOS.
VILKAVIŠKIS

gub.). už vieną.
Uk.” praneša, kad
10 d. Vilkaviškyje tūla mote
riškė pardavinėjo kokias ten 
skepetaites ir taip rvzus. Tuo 
laiku teu šnipinėjo akciznin-
kas ir patėmyjo, būk ta mo- valkiojosi po visą sodžių ir 
teriškė pardavinėja užsieni mušė visai nekaltus žmonės, 
nes prekes. Jis atsivedė sar- neaplenkdamas dagi moterų, 
gybini ir norėjo ją nuvesti į ir reikalavo, kad jam ką nors 
policiją. Moteriškė į policiją duotų. Sutikęs viename kieme 
nėjo, sakydama ,,kad ir mane jauną vaikiną S. Šaknį, kuris 
užmušite, oaš visgi neisiu”.1- • •• •
Matydami, kad nieko su jaja 
geruoju nepadarys, sargybi
nis pasikvietė dar du sargy
biniu ir pradėjo moteriškę tą
syti. Tuotarpu atsirado keli 
drąsuoliai ir ėmė rėkti: ,.Vy
rai, neduokime moteriškę 
skriausti”—Ant to šauksmo 
susirinkodidelė minia žmonių, 
kai-kurie pradėjo rėkti „ura”! 
Sargybiniai ir akciznikas ma
tydami, kad gali būti jiems 
riestai, išsiėmė revolverius ir 
akciznikas ėmė rėkti: „Trau
kitės, šausiu”! Bet įuiršusi 
minia atsakė: „Šauk! Šauk“! 
Akcizninkas norėdamas paro
dyti savo drąsumą ir, žinoma, 
pabauginti žmonės, šovė du 
kartu aukštyn. Bet kaip tik 
jis iššovė, tuoj vienas iš vyrų 
kirto jam lazda per ranką, 
revolveris išlėkė jam iš ran
kos, o pats matydamas, kad 
bus blogai, metė savo viršuti
nius kailinius [mat, ant for
minu drapanų buvo kailinius 
apsivilkęs] ir leidosi bėgti. 
Žemsargiai matydami, kad ak- 
cizninkui blogai, tuojaus ir 
jie išbėgiojo, o akcizninko 
kailiniai ir revolveris dingo 
minioje . Po valandos policis- 
tai vaikštinėjo po rinką pra
šydami žmonių atiduoti akciz
ninko kailinius ir revolveri.

— Griebk! griebk!—o kaikurie — žeg 
nok tai velnias....

Katė matydama sau pavuojų, iššoko 
per langą ir dingo. O kadangi buvo tai 
petničia, o vienas „burdingėris“4, matyt, 
bedievis, valgė mėsą, tai geri katalikai visą 
tragediją suvertė ant velnio. Bedieviui lie
pė tuojau išsikraustyt, ir nutarė ant ry

tojaus parsikviesti kleboną, kad išlakstytų 
šventų vandenėliu lovą, kur gulėjo bedie
vis ir visas namo kertelės.

Na, palikim tą šalyj, o pažiūrėkim, ką 
veikia mųsų Rodaklausius.

Šeiminikas su burdingierias išėjo dirb- 
Iti, o Rodaklausius pasilikęs savo bute vie
nas, prisiuvo prie kelinių knypkus ir pasi
rėdęs išėjo.

Orąs buvo šaltas, dangus apvilktas 
tamsais skudurotais debesiais, šiurkštus 
šiaurinis vėjas nešėgajvėmis smiltis užber- 
damas praeiviams akis.

Rodaklausius nežinojo kur pasidėt. 
Šlapios apatinės kelines jau sušalo, nugara 
nuo kočelos skaudėjo, grįžti atgal buvo ne
smagu. Draugų jis neturėjo, jauni nuo jo 
šalinosi, seni jo draugai jau visi buvo apsi
vedęs ir mažiausios prie jo simpatijos netu
rėjo—žodžiu, jis buvo atskirtas nuo svieto; 
kam jis gyveno, koks tikslas jo gyvenimo 
—jis pats nežinojo.

— Eisiu ir pasikarsiu—nulėmė jisai.
Ir pasuke į tą pusę, kur baigėsi miesto 

murai, kur stovėjo aukštas pušynas.
— Bet penkesdešimts tūkstančių pi

nigų... Kam jie paliks?... Turiu apsi
vesti .... Būtinai. Tegul bus sena, be dantų, 
akla, kreiva, kad tiK boba.... Jau ne lai
kas rinkti... Reikia užeiti pas Jurgi—ir 
garsiai kalbėdamas, pasuke po dešiniai.

Žingsniavo jis sustingęs ir drebėdamas 
nuo šalčio. Vaikų buris jį apstojo ir pradė
jo mėtyt visokiais daiktais, kas tik kam pa
puolė. Bet jis nedaug apie tai paisė; įtrau
kęs galvą žingsniavo pirmyn. Buris vaikų 
rėkdamas palydėjo jį ligi pat Jurgio na
mų.

Rodaklausius užlipė ant trečio aukšto 
ir nedrąsiai pabaladojo į duris.

— Eik čia — atsiliepė balsas viduj.
— Sveika gyva kaimynė!? — tarė jis 

įeidamas. — O vyras namie? — paklausė.
— Kurgi tau bus namie, ar šiądien 

švente ar kas? — atsakė moteriškė. — Visi 
dirba.

— Kasžingi — prabilo Rodaklausius— 
ar negalėčiau pas jus gauti butą?

— O, gal bus — atsakė moteriškė. — 
Sį vakarą vienas išsikraustys. Toks bedie
vis buvo-traukė moteris kė toliaus,—petni- 
čiomis mėsą valgydavo .... Šiądien laike 
pietų juodas katinas, kad šoko per langą į 
bliudą makaronų....

— Katinas?... —vamptelėjo Rodą* 
klausius.

— Teip — atsakė Jurgiene.—Juk tai 
buvo nelaboji dvasia.... Mat atkeršijo, 
kad męs priešingi tam bedieviui. Vyrai su
pyko ir būtinai liepė šį vakarą jam išsi- 
kraustyt.

Staiga duris atsidarė ir įėjo bedievis.
— Na, tai kraustykis laukan — tarė 

Jurgienė. — Ant tavo vietos jau yra ki
tas.

— Tuo geriau! — linksmai atsakė be
dievis ir išeidamas per duris i savo butą, 
uždainavo:

(Toliaus bus.)
--------- o---------

Verk Mergina.
Kad baliai ir šokiai jau praėjo, 
Ir Gavėnios dienos prasidėjo. 
O neįstengei gauti vaikiną. ...

Neverk mergina!
Gavėne praslinks, ir vėl jauni šoks: 
Ir gal būt atsiras bent vienas toks. 
Kuris pamilęs tavę, mergina!

Ir gausi vaikiną!
Bet. jei jaunystės žiedai jau džiūsta. 
Tad laimė tavo tikrai jau žūsta.... 
Tamsi ateitis tavę kankina....

Jau verk mergina.
S. M.

JUOKAI.
Nebereikalo pasigėrė:

— Kodėl tu. biaurybė, teip daug alaus 
per Kalėdas gėriai?

— Ak motinėle! Ne vieną stiklą per 
daug negėriau: vis su reikalų. Pirmą stik
lą išgėriau už sveikatą tėtės, antrą—už svei
katą mamos, trečiią už sveikatą brolių, ket
virtą—už sveikatą seserų, penktą—uzsvei
katą visų gymiui}, šeštą—už sveikatą visų 
draugų ir pažystamų, septintą—už savo 
sveikatą, o aštuntą—kad mes visi sveiki su- 
lauktumėm kitų šventų Kalėdų. Na. pasa
kyk mamutė, ar gi galima nors vieną iš šių 
pasveikinimų apleisti.

t t I | f • ! ! ♦

PajieškojiniaL
l’ajieškau savo brolių Vin

co ir Petro teipgi seserų — 
Barboros 
liauckų - 
gub. Šiaulių pavieto, Saulelių 
parapijos. Meldžiu atsišauk
ti:

Viktorija Kavaliauckiutė, 
261 Millbury st.

\Vorcester, Mass.

DIDELES PRAKALBOS 
ii* deklemacijos.

Atsibus kovo 22 dieną, 2 
valandą po pietų, ant lietu
viškos svetainės po nm. 166 
Droadvvav Ext., So. Boston, 
Mass. Įžanga visiems dykai.

Su guodone: Rengėjas

Rodaklausius apart 50 metelių 
savo amžiaus, turėjo da 50 tūkstančių gry
nų pinigėlių.

Vieną kartą jis atsikėlė, apsiavo ko
jos, apsivilko žakietą, bet kelinių ne avė, 
nes visi knypkai buvo ištrukę, o kadangi 
buvo dar nevedęs nabagas, tai nebuvo juos 
kam įsiūti.C

Atsisėdo jisai ant lovos ir atsiminęs 
apie savo sapną, kuris jam teip patiko— 
saldžiai, saldžiai 
klausite, kas tai buvo do sapnas 
apsivedė per sapną. Ar tai ne saldus daik 
tas? Man rodos kad kiekvienas kvailis.... 
—tfvu, kad tavę šimtas! čia klaida įsiskver
bė. Norėjau pasakyti — kiekvienas protin
gas žmogus tą gali patvirtyti, kad apsivesti, 
tai geriau, negu kvortą medaus išgerti. 
Dėlto tai turbuti pirmos dienos po apsive- 
dimo ir vadina „medaus dienomis”.

Na, tiek to. Grįžkime prie dalyko — 
pažiūrėkime, ką veikia mųsų Rodaklan- 
sius.

Buvo jau 8 valanda, jis sėdėjo ant tos 
pačios vietos ir juoKesi.

Buvo tai labai nerimtas žmogus. Ma
žiausio daikto vis klausdavo kitų. Todėl 
turbut jį ir vadino žmonės — Rodoklau- 
siumi.

Bažnyčios bokšte išmušė 10 tą, o jis 
vis dar juokėsi. .

Sapnas ant jo padarė toki įspūdį, kad 
jis užmiršo, jog į kelines reikia Įsiut kuyp- 
kus, ir visiškai užmiršo, kad jis sėdi vienuo
se apatiniuose kelinese.

Buvojau 11 valanda. Rodaklausius 
sėdėjo giliai užsimąitęs ir mislijo būtinai 
apsivesti. Kadangi, kaip pasakyta, jis vi
same kame mėgdavo klausti patarimo kitų, 
tai ir dabar neapsiejo nepaklausęs.

Netoli stovinčioj fabriko.], kurion Ro- 
daklausius šįryt pasivėlino nueiti dirbti, — 
nušvilpė 12-tą valandą, bet jis nieko apie 
tai nepaisė, pagaliaus nė negirdėjo to švil
pimo. Negalėdamas galutinai išryšti tos 
užduoties, ponas R. nulėmė eit klausti ro- 
d >s pas šeimininkę,jauna, gražią moteriškę, 
kuri taisė pietus savo vyrui ir kitiems bur- 
dingieriams. Atidaręs vedančios virtuvėn 
duris, ponas Rodaklausius įeina bekelinių 
linksmai išsišiepęs; tuom tarpu šeimininkė 
paėmus nuo pečiaus puodą su verdančiais 
kopūstais, neša prie stalo. Ant nelaimės 
ponui Rodaklausiui pasimaišė pokojomis 
didelė juoda katė ir jis sugriuvo. Ir teip 
pasitaikė,kad jis galva nupuolė prie t at šei
mininkes kojų; tokių budu šeimininkė teip
gi turėjo griūti ir griūdama visą puodą 
verdančių kopūstų išvertė ant Rodoklau- 
siaus, kuris pajutęs peklišką karštį, atsime- 
nė jog jis yra dar be kelinių. Tuom tarpu 
atsidarė duris ir įėjo pats šeiminikas, o 
paskui jo trįs ,,burdingėriai”. Išvydęs to
kius stebuklus, visi keturi sustojo tarsi už- 
gipnotizuoti. Bet neilgai laukus, šeiminin
kas užgriovė drebančių iš piktumo balsu:

— Tas niekšas’... .prie mano pačios!... 
nepasisekė išbėgti...

— Bet ką gi męs dabar valgysim? — 
atsiliepė vienas burdingėris.

— Ogi mano dešra — prabylo antras, 
net ištiško!
— Kelkis tu besarmati!—smarkiai suriko 
trečias. Rodaklausius atsikėlė ir atsisukęs 
galvą nuo savo sądraugų į antrą pusę, nu
sikratė kopūstų tirštimus ir išėjo, o šeimi
ninkė nutverus kočėlą jį išlidėjo.

Seimininkas trankėsi po virtuvę, kaip 
pasiutęs; spardė tuščią puodą, daužė indus 
ir rėkavo, išvarisąs pačią su Rodaklausium. 
kur pipirai auga. Jam besitrankant, kaip 
tyčiam paslydo koja ant išpiltų kopūstų 
ir jis išsitiesė; bet negana to, jis griūda
mas prispaudė katę, kuri pas’nnudojus rš 
to atsitikimo gavo šmotą dešros ir murmė
dama iš džiaugsmo ir baimės, kad neatimtų 
nuo jos pietų, užgulus ją baigė jau ėsti 
Dabargi likus prispausta smarkiai užpro
testavo ir prietaru perkando 
kairiąją ausį.

— A-a Je-e-ezau! užbliovė 
balsu šeimininkas ir pašokęs, 
I ntas nutgeiė nelaimingą 
vuodegos ir paleido iš visų spėkų į sieną, 
bet pataikė tiesiog į langą. Katė nuo šešto 
aukšto nulėkė net į antrą pusę siauros gat
vės ir tiesiog per kitą langą įpuolė teipgi 
virtuvėn, kur valgė pietus, ant stalo į Kliu
dą makaronų. Puldama, žinoma, nuo tokio 
aukščio, ištaškė makaronus į visas pusės. 
Čia kilo teipgi didelė panika. Iš karto visi 
išsigandęs nežinojo kas atsitiko ir kas čia 
daryti, bet toujaus atsirado vienas drąsuo
lis ir sukomandavo:

— Gaudyt katiną!
Kilo didelis sujudimas. Kiekvienas 

rėkė;

nusijuokė. Gal pa- 
o? — J is I

I

I

ir Daratos Kava- 
paeina iš Kauno

PRANEŠIMAS.
v
Šiuonu pranešame guo- 

(lotinai lietuvių visuomenei, 
kad parsiduoda čeveryku dir
btuvė. Kas nori pralobti, te
gul pasinaudos iš progos. 
Kreiptis reikia šiuo adresu: 

A. Kellėy.
13 River st., 

West Lvnn, Mass.

Antanas Buraga Suv. gub. 
Griškabūdžio parapijos. Bar
zdų kaimo pajieškomas per 
draugą J Bajorą: jis pats, at
kas kitas, teiksitės pranešti 
ant šio adreso:

Mr. J. Bayer,
433 W. 50 th st.

Ne\v York City, N. Y.

Pajiešeau savo švogerio J. 
Kazlaucko, Vilniaus gub., Ez- 
no vaiščians, Miamojunų pa
rapijos. Meldžiu atsišaukti 
ant šitokio adreso:

J. Stelmokas,
10 \V. Glenwood avė.

Hyde Park, Mass.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu garbingai 

lietuvių visuomenėj, kad 111a 
no brolis, kurį aš mylėjau 
daugiau, negu pats savę, bai
siai manę nuskriaudė. Pavo
gė nuo manęs 55 dolierius ir 
prasišalino nežinau kur. To
dėl pranešu, kad apsisaugotų 
nuo to nedoro žmogaus, kad 
ir kitų teip nenuskriaustų, 
kaip manę. Jo vardas — Vin
centas. pavardė — Kiudulas, 
pusšeštos pėdos aukščio, gel
toni plaukai, balto ir trupu
ti rauplėto veido. Todėl, ma
no brangus tautiečiai ir bro
liai lietuviai, bukite ant tiek 
malonus, jeigu kur tokis pri
būtų, praneškite apie
tai į „Keleivio” redakciją, o 
jį paduokite ištirti polici
jai. Aš esu labai sunkiam pa
dėjime ir nežinau ka dabar 
bepradėt.

ten tarnavo, smarkiai jį su 
mušė ir išsivežė į Troškūnus. 
Mat tas vaikinas jam nedavė. 
Ant rytojaus šėmi niūkė nuve
žė uredninkui rubli, c 

ir paleido Šaknį.
• RAMYGALA, 

pav. Į. Žmogžudystė. 
30 d. netoli Ramygalos 
kių pakrūmėje, nežinomi pik
tadariai papiove Augustą Ja- 
nionį ir jo žmoną. Paimta ge
resni rūbai ii pinigų j ieškota, 
bet nerasta Piktadarių ligi 
šiol dar suimti nepasisekė.

DIDŽIOJI Panemunė 
(Ežerėnų pav.). Didžiosios Pa
nemunės grapienės Krasickie- 
nės dvare susirgo uežiuia ko
kia liga karvė, iš pradžios gy
dė įvairiais naminiais vaistais, 
bet nieko nepagelbėjo. Tuo
met pasikvietė veterinarą, 
bet ir tas nieko nepagelbėjo. 
Bet prieš padvesiant karvei, 
matydamas tai dvaro užveiz- 
da p. R. ir šeimininkė Ž, kad 
karve jau greitai nukratys ko
jas, liepiu ją papiauti ir mė
są išvirti dvaro darbininkams, 
įkalbinėdami, kad tai nieko 
nekenks.

Iš drę padvėsusios kar
vės mėsą, davė darbininkams 
valgyti Įkalbinėdami, buk ir 
grapienė valgiusi tą mėsą, 
bet darbininkai, kuriu via 18 
žmonių, atsisakė valgyti dve- 
selyną.

Už tai grapienę žada nu
bausti visus darbininkus po 
3 rub. kiekvieną ir nieko dau
giau neduoti valgyti, kaip tik 
sausas kruopas; ir jau visąsą 
vaite kaip nieko daugiaus ne
beduoda apart sausų kruopų 
ir bulvių.

Kai kurie darbininkai at
sisakė nuo vietos, bet yra ir 
tokių, kuriems aplinkybės ne
leidžia atsisakyti per tai turi 
badauti. Kaslink pinigiškos 
bausmės dar nežinia.

tai jis

[Panv. 
Sausio 

is, Sle-

Pajieškau savo dėdžių: Vin
co Dvorecko ir . Trmošiaus 
Kuncevičiaus, abudu Vii- 

| niaus gub., Trakų pav., Pa 
i vočių kaimo. Kas apie juos 
žino, meldžiu pranešti ant 
adreso:

F. Dvoreckas,
107 Waterst., 

: Woonsocket, R, I.

Pajieškau pusbrolio Anta-
v

no Šato, Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Berčiūnų kaimo. 
Kas apie jį žino, arba jis pats- 
malonėkite atsišaukti ant ši
tokio adreso:

P. Navickas,
862 Main st., Atliol, Mass.

r

TEMYKIT!
Duodu puikiausius rui

mus ir valgius.
Šiuomi pranešu, kad už 

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

I
I

JONIŠKIS. [Šaulių 
pav.]. Gražus žemsargiu pa
sielgimas. Vasario 2 d. čia bu
vo didelė muge: o kad laike 
tos mugės nebūti} kokios nors 
betvarkės arba agitacijos, su
važiavo 3 uredninkai, keletas 
kareivių ir visi Joniškio rau- 
donsiuliai, išviso apie kokius 
35 žmonės. Žem sargia i gerai 
pasistiprinę, žinoma, mokėjo 
kaip reikiant pasielgti su žmo
nėmis.

I

j

A. Vijurkas.

VILNIUS. Mokiniams 
palengvinimas. Vilniaus rea
lines mokyklos mokiniai gavo 
leidimą laikyti paskutinius 
kvotimus [egzaminus] rude
nyje, jeigu dėl kai-kurių prie 
žaščių negalėtu laikyti kvoti
mus pavasaryje.

< Žydu išeivystė. Pasta
ruoju laiku žymiai na^idau 
gino žydų skaičius Vilniaus 
gubernijoje, kurie praėju 
siais metais buvo iškeliavę 
Amerikon ir dabar negalėda
mi rasti ten sau darbo dėlei 
krizians grįžta atgal Rusijon. 
Tas žydų grįžimas atgal, kaip 
matyt, negerai dar pasibaigs. 
Į Vilniaus gubemijinę valdy
bą ateina daugybė pranešimų 
iš Rusijos konsolių Ameriko 
je, kad išeiviai žydai iš Vil
niaus gubernijos, negalėdami 
surasti sau darbo kreipiasi i 
konsulius prašydami sugrą
žinti juos atgal į Rusiją.

Vagystės. Vas. 12d. 
Užupyie Alfredo Kaubels 
dorfo bute nežinomi piktada 
riai pavogė grynų pinigų 315 
rub., bankų bilietų ant 2.400 
rub. ir įvairių auksinių daik
tų ant 225 rub.

KAUNAS. Vasario 25 d., 
apie 1 vai. po pietų, viešbu
tyje ,.Versal” bus skaitymas; 
skaitys lekciją lenkiškai, vi
siems žinamas socijologas ir 
ekonomistas, p. L. Krzyvic- 
kis.

i

YLAKIAI (Telšių pav.). 
Užmušimas. Dar neišnyko iš 
atkinties baisus atsitikimas 
Trejibės dienoje, knomet L. 
peiliu nudūrė savo drangą. 
Šiandien vėl nužudyta 39 me
tu amžiaus Fr. Brakauskis iš 
Gird5nų kaimo.

Nabašninkas B.. Vasario 
10 d. su dviem savo giminai
tėmis nuėjo pas kaimyną Buč
ki} uždrausti jam kirsti med
žius iš nuomojamos ženrps. Po 
trumpos, bet aštrios kalbos, 
staiga netikėtai išbėgo iš vir
tuvės Burkus su kirviu ran
koje ir drožė Barkauskiui tie- 
siok į galvą, kuris tuojaus ir 
parvirto. Draugai parnešė jį 

namo ir trečią _ die
ną po to B. mirė. Policija kal
tininką suėmė.

Gaidys.
[„Viln. Žin.’ J

į

šeimininkui

nežmogišku 
kaip apsvi- 

gyvunėli už C? •

A. Walipa,
1425 Culumbus avė.

Roxbury, Mass.

ANT PARDAVIMO.
Puikus foru i čia i dėl 4 rui 

mų. Priežastis pardavimo 
jog išvažiuoju i Lietuvą.

Paulina Petkevičienė.
664 Cambridge st.

E. Cambridge, Mass.

ta-

’fr

+ AMŽINĄ ATILSĮ
K. ZALECKIUI.

Kuris kovo 11 dieną ‘(>8 mt. 
persiskyrė su šiuo svietu. Mi
rė 36 mt. amžiaus. Montello, 
Mass. Paeina iš Kauno redy- 
bos ir pavieto, Seredžių mie
stelio.

Pajieškau savo brolio Sta
nislovo Dudzuko, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Valkinin
kų miestelio ir tetos Marijo
nos Adliutės. teipgi Viniaus 
gub., Trakų pav., Liepanų 
kaimo. Kas apie juos žino, 
meldžiu pranešti ant žemiaus 
paduoto adreso, už ką busiu 
labai dėkinga, nes turiu la
bai svarbu reikalą.

Miss M. Dudaičiutė,
51 Middle st.

Fitchburg, Mass.

Pajieškau savo pusbrolių: 
Kazimiero ir Tadeušo Buču- 
uų; abudu Kauno gub., Pane
vėžio pav. Rekilų kaimo. Jie 
patįs, arba kas kitas, teiksi
tės pranešti ant šito adreso:

M. Briežis, 900 E. Pratt st. 
Baltimore, Md.

DUDLEY ST. 
OPERA HOUSE

Subatos vakare, kovo 21 d. 
'08 mt., Rusų Socijaldemo- 
kratų Partija perstatys didelę 
dramą „Prie Žvaigždžių’’, gar
saus raštininko Leonido A11- 
dreevo. Įžanga:25c,.35, 50,75.

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 akyvesniajog 
tikras amerikonas, nuo išlipimo iš laivo, aprašo visų lietu
vių gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

Perskaitęs Raistu, geriau pažinsi visas suktybes ir pa. 
slaptybes Amerikos, ne kaip 100 metų gyventum.

Ta knyga teipat parodo, kaip sukčiai padaro didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai parodo, kaip kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuvius darbi
ninkus. Kaip perskaitysi .,Raistu'' tavę niekas negalės 
prigaut.

Raistas viską išrodineja, kaip ištrvirkeliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, suardo jąs ir nustumia į pa
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinyčios į mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau jielnyt 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 IdoL 50 c.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adreeuot:
J Naujokas,

Madison sq. sta. Box 180, New York City, N Y.
Teipat esu atstovu vienatinio pasaulėje lietuviško dien

raščio „VILNIAUS ŽINIOS”, į Ameriką su prisiimt imu 
prekiuoja pusei metų 3dol„ metams Odol-: prenumerata 
reikia mokėt iš kalno. Kuris prisius 7 dol-Per • nlone) 
orderi” ant augščiau padėto mano adreso, apturės „Rai
stą” ir „V Z "- ___________________ ___ —

- z~z
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30 W. Broadvvay, So. Boston-

KOS

KNYGOS Galjvan & Co
G. B. Wernickirį

I

i

LŽ'te se .likimuose apturet tykrą išgydimą
* kad kreiptasi prie jus ir kad viso-

(arti Broadway)

I

M A CANN’ON’-

puikiau Lenkiškai - Lietu v iška
i

APTIEKA

t

! t

Geriausis So. Bostone S I T I K E K
Dr. S- Andrzejevskj

z BUDRECKIS

n
4

_A ~E?T I ZEZE<L_A

i

Daniel J. Kilej Raukytis.

So. Boston, Mass.

<- :■

t

i. kokių 
vietos.

Telephone 2107* .Su. Boston.’

Dėlei atsilankančiu asabiškal Ofisas adaras kasdien nuo 10 iŠ ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
i)r. R. MIELKE, ruplntojaale gydlniais Institute.

> A-RAv varto
jama dėl kožno reikalau
jančio mus. ištirti ir suras
ki užsislėpusia ligą, kuri 
parodo mums

LIETUVIS-

M. A. CANNON

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai — atėjus arabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po vi^a Amerika ir kitas dalis pagaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

The Collins New York Medical Institute
140. VV EST 34 STR.

geriause užeiga dėl lituvi pas

Valandos: 8* 10 A M.; 6 -8 P. M
Nedėliotus iki 3 vai P. M

Bronzsteino

BOSTON CLINIC,
175 Tremont st. Suites 

nuo 9 iki 8 vakare kasdien.

Daktariszkos

DYKAI. 1
DR. JOS. LISTER Č

Dearborn Street. La. 6 CHICAGO, ILL

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet. 

43j Shavnnut avė.
Boston, Mass'

NEW YORK N. Y.

Vienatinis lenkiškas Dentista

’ YK'I, DYKAI!

257 Hanover Street 257

DR. F. MATULAITIS

W. KAŽUKO. 7 IVashignton ,St 
su važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų kotelį kuremo 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus. -

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

WINCAS RAŽUKAS

»■■■ „ I —I ,,

Į LIETUVIU UŽEIGA
- PAS - -- ------------

- CHAPLIKA :
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, eitus 
visada švieži, vynai ir' visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik- 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namus.

Pranešima> TautieėūiiiS.
Praneš*, kad K Vl tl.OGtS Ne 2 jau 

gatavas su daugelių vi-ekių paveikslu 
uuo daugelio tavorų

Čia rasite patilpusias visas lietuviškas: 
ir lenkiškas knygas išleistas visų spau
stuvių. Lietuvoje. Prūsuose ir Amerikoj, i

Katrie norite šita katalogą turėti, tai 
pasiskubinkit prisiųsti savo vardą, pra
vardę. adresą ir už 5 centus markę dėl 
apmokėjimo pačio kaštus, o apturėsite 
didelį katalogą lietuviškoj kalboj, iš ku
rio galėsite išsirinkti vi»okių tavorų.

Rašydami pas mane uždekite tokį ad
resą

T P KRIŽANAUCKAS,
L. Bos 62 Shenandoah, l’e.

Auksinis retežėlis garan
tuotas ant 20 metų vertas $23 
Kas padės mums garsinti prakilnios rų- 
šies tabakos išdarbius, gaus šitą retežėlį 
dykai. Kiekvienas gali išparduoti tarp 
savo draugų už 6 dolerius musų tabakos 
ir gauti š tą dovaną. Kas nori tą gauti 
tegul prisiunčia mums ai-kiai parašytą 
savo vardą ir adresą.

European Tobacco €o. 
33 Lecnard St. Capt. 74, 

New York.

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKĄ
O" KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisytą 
pagal geriausį kalbamokslinį būda, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėtu skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PALTANAV1ČIA
15 Milibury St, Worcester, Mass.

naujas išradi h a s
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų

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

J. M BRUNDZA CO .
Broadvvay i so. 8-th st.,

Brookiyn-Nevv York.

“T eisingiausia
Aptieks.

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

John j. Lowery & Co. 
Kampas 6-tcs 168 D.st 

Eo. Ecstcn, tfcss.
Telephone. 21027 So. Boston, Mass

TEISINGIAUSIA IR GDRIAUSIA

Aptieka
Suta:scrr.e Receptus tu didžiausia 
atyda. nežiūrim ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite ganu, kckics tik yasavlėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS, 

Savininkas
Edvardas Daly

2 W BrOcCVvay kampas Dor- 
chester avė. g0- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per egptesą gyduoles prsiusim

— Geriausis galiūnas — 
Klausk apie Teefil K<TČttttvski, 
nes gausi geriausių gėrynių aut 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 & 117 Dcrehester sve. end 
1 & VA Divis.cr; st. So. Boston 

Telephone 21C6S So. Boston

u
•
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudvs. 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadvvay ir 259 D. St..

South Boston, Mass

VISKAS PIGIAU
Dėl pratuštiuimo vietos.

Pranešu, kad męs partraukė m 
daugybę visokiu aprčdalu pavasa
riniu ir vasariniu dėl meteru ir vy
ru su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.00 dol. 
štampu. Atsilankykit o persitik
rinsite.

THE Ol'TLET
385 Bkoadwat. Betveen E. & F. Sis.

SO. BOSTON, MASS.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL O STUDIJA,
376 Broadcvay.

So. BOSTON, Mase
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupę. vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau pa tin
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broad\vay,

So. Boston. Mass

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Womans Medical 

College Bal'timore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro 
das dėl ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 28 W Broadvvay 

So Boston. Mass. ir
589 Franklynst Cambridge. Mass. 
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg’iui galiu būti, o So Bostone 
visada galit rasti.

Rusiška-Lei kiška-Lietu 
viską

349 Hairiscn
Boston, Mass
kOMPANAS DYKAI.

.Jeigu prisiu 
si 22 centu 
stempomis dėl 
užmokėjimo 
pnčtos kaštų, 
tai męs pri 
siusim k< m 
pasą d į, kai. 
Mgs užlaikėm 
visokios rū
šies laikrode
Iii s ir v s< kius suks- ri ,
parduodam už tekią pat pro! g. ka.p ir j \ 
iš fabriko. Adresas: ' ’

Proiidencc Mfg. O 
P 0 Bw 1310 FiGuar.ceR I.!

K ULEI v iš

Didžio 208 
puslapiu

Dabar laikas naudokitės visi!
. vut» <1. I u,rkiu)O ,u erailM1, ArnM,Byktt

'. K aro,.tu, Trintu ir daug>be vi-ckia 
<«-OraDsštcMrtlm.aktfmaMi.MMH* 

v.‘rm M. Un'"- Alb»«“Udėl fotogr.r.ju,
sami* t'- ’’''r‘klt!;u 1-1*n‘r'uklu* Liuru, Adre-
dvuu l t' uk"uu*uk‘ D,u Itottnumpen], Gramatikų.Ž<-

> L-r ? ‘r a kuv-u*vi'ok “ sr*z:u Popieru ėėlra- 
■*s.- s6, ba'u "u'i'ukla:'M’*kai,ymais u daicoun* tuziną* ui 

.. . . , , , , uz t! .Oi. od. II (kukuojama mašinukė m.ztai ir -r.ital drukuoja. Inaros ir v: a n. ,i r » . g n •>• ......I.., . * •■•■‘rita t» -• -riau-io pi..-no. Prekė tik M iilŽlalkau kitokiu išdarbiu Uias.nuk.uk. hu gatuuku irdau -x t>» nau 
dingu visokiu daiktu. Keimr m (uK-t ka,..loU» f^.ul ui 5c.
rnarkf lt teauga »dr!»a. o aptur. , M pušiai U d..i. Ii J:o y o-..
KATI LOGA DYK AI! Kur.a.;.-į M v. v.iu daiktu. fcu ^ri du
JimUKiJkiu pavnk-1. ir ii! kūno j. 4 Uvitfai.
k...- ..H k.-.pui.....-S kaip kitur. >..,r„>k , lu> n(;l.a if ,, V f. 
par . ..du vi- kiua tavorus taba. pigi*., duodu k.d.a rabata adresuotu: 

V. WILKEWICH 112 CRAND ST., BR00KLYN, N. Y.

LITI Visk t N I Ak TARAS 
I •

Nes pirtuesuės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visų pasauli knygas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių eęz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsi> 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VA1X>VAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
Tą KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, netik moV-s. kaip buri sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti, bet ir daktariškam mok-į 

sle apsišvies, o ir žinosi kur irkaip i'slgydj t Mrgaritia .. Vad.’in Sveikatą’"-apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslapty bes. lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS IN SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. - DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 16 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų geni vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, neitai! būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausius ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokiu ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos. — 
teikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesve:kuinus, per laišką.

Kad apsiima, tai ir^išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsenditas ir pačiuptas užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletą.

l’zlaiho geriausio
Elians Vyno. Likierių 

Cigaru.
Pardaviinas šeimynom mū»u

Sl-ECl M.IŠKI MA'.

366 Second So. Boston.
TEL. 22148 RICHMOND

MaSS 259 HANOVER ST

50,0009DYKAIpX
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų.

. ir dieglių, vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška DaŠkene
Nevv Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku- 

i rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystės gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreikšt vi- 

; są buvusį nelaimingumą, bet ve- 
1 damas dėl brolių slaptinguose at

. kad kreiptųsi prie jus Ir kad viso- 
Ikient be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemetytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsių'laikydamas pagodonę.

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

Ilgai sirgtas inkstų 
vidurių liga, skaude 
jitno kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liaviinu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
si*.

Juozas Nikelis
251 Cypres avė. Johnstovvn Pa.

RODĄ

.*»'**•

♦
 ir tapAtV

'“irių P“Via'lU Šita

Vvet^kal

L rėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12

>■ U. S. A

teatrai
Draugystes ir Parapijos.

Su teatialis-kais reikalais meldžiu kreiptis ant to
kio antrašo:

H. MOCKUS & CO
3252 No. HaKtad st

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS 
XEW YOKK

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką. vyną, alų ir kitokius 
na minius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus pri
statėm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus 

Nepamirškitjmūs adriso:
43-45 Endicott 25-27 Cross street, Boston, Mass.

A. RAMANAUSKAS,
AGENTAS šipkorčiu pagal pigiausias prekes ant ge

riausiu linijų ir greičiausiu laivu. Imu pasažierius iš vietos 
Lietuvoje ir iš Amerikos pristatau i namus.

Užtikrintas pagal Mass. Vai. tiesas agentas siuntimo 
pinigu i visas dailia svieto.

NOTARIUŠAS: darau visokius dokumentus per kon- 
suli patvirtintus. Su reikalais meldžiu kreiptis, o viską atlik
siu pigiausiai ir geriausiai.

sbph of p. o 99% Oak S t.Sub. Sta. 12. , vi.
Tei. 8581__________________Lawrence, Mass.

G E R I A V S 1 A S

Mano dirbtuvė yra įrengta 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 

; iiškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografuo- 

: ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.
Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass*

LRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus ir sigaretusnauje 

isdirbiuio
Partraukem puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžiųl kokių dar nė ne 
buvo.eeigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodu-ay, cor. C st 

So. Boston. Mas- BOSTON. MASS

Lietuviškas Siuvėjas.
222 W. BROADMAY

Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknias. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuves, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galime ją 
tau tuoj padaryt.

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbg pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuoja.ntiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekg. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas 

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ry 
11 valandai vakare.

Jurgis Bar tašius
258 W. Broadtvay So. Boston, Mass.

JUOZAPAS J. ALTMAN, 
(Jp’e/kėlio bilietų ir laivakorčių agentas

>otarinšas: Padarau 
visokias doviernastes. 
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- 
sažierius paimu tiesiok
iš namų ir pristatau į vieta. Per rubežių parvedu 

be mažiausios baimės, nes esu užsistatęs #15.000 kaucijos.

35 I Harrison avė. Boston, Mass.

■ Mes laikom lietuviška klerką 
čia gali susikalbėti savo kai j 

, boj. -Meldžiam visus su reika 
lais atsilankyt.

Nustok! Žiūrėk? Klausyk!
DidZiaiuias nupiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, ja kūtės, keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 

• rėdų. Teipgi paleidlinme už pigiau ir vi- 
1 sus Kitus tavorus, kaip tai kufarelius.

valizas ir visokius kitus daigius, 
kas tik reikalauja. Nepamirškit

I SAC0WITZ,
128 Broadvvay (tarpe A ir B 

tatvių) S. Bos.on, Maus.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pert raukiau naujausios 
mados moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti 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 Gaievvsky
255 Broadway So Boston Mass

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mano i 
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 ik.’
8 vakare Telephone 1967—3 Richmond

Jeigu tau kas viduriuos skauda, nesitikėk, kad su- 
gysi be daktaro ir nelauk pakol tavę liga užmuš, 
nes tada, kad ir norėtum išsigydyti, bet bus jau per- 
velu. Ateik pas mus, o męs tau ligą mžmušim, ko
kia ii nebotu.

?

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

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

kiu bildu galima 
tokių, kurių kiti 
N e vii k ilgai, bet 
nėjusi. Męs sutruinpinsim tau skausmą, sučedysime lai ką ir pinigus.

Męs turime stebuklingą IN H AL ATORIU M 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 
Rodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilginus

INC
6 7 & 8.

Nedalioms

New Bedford’e ofisas: 126 Purchase St
Ofisas atidaras Panidėliais ir Suimtom nuo 9 ryto iki 9 vakare

Fall River ofiso rūmai 128-129 Granite Bldff. So. Main St
Tiktai nedėliomS-nno 10 iki 8 vakare.

Uias.nuk.uk

