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„Keleiv o“ Skaitytoju Lai
škai.

ll-me No. ..Keleivio’’pa
talpiname atsišaukimą Į skai
tytojus. prašydami, kad kiek
vienas išreikštu savo nuomo
nę ka slink laikraščio pa k ra i- 
jh»s ir dvasios, — rezultatas 
toks:

Gavome apie 3,000 (tris 
tūkstančius) laiškų. Turinys 
beveik visų (išskiriant ketu- 
rius laišku* s; maž-daug skam
ba še: p:

,. Keleivis” man patinka 
ir norėčiau, kad pasilikt toj 
pačioj fazoj ant t< liaus. Męs, 
„Keleivio-' skaitytojai, Lietu
viai, visi esame darbininkai, 
todėl .,Keleivis” privalo gint 
mųsų reikalus, privalo blaš 
kyt tamsą be pasigailėjimo; 
žadint miegančius joje drau
gus ir traukte traukt juos ant 
kelio vedančio prie susiprati
mo.

Laikraštis, tai yra vienin
telis mųsų ginklas nuo sle
giančios juodos atmosferos: 
vienintelis mųsų mokytojas 
ir mokykla; vienintelis spin
dulis mokslo šviesos: vienin
telis kelvedis i ateitę ir užta
rėjas ir apgynėjas nuo priešų 
ir išnaudotojų.

Mus, darbini nkus, skriau
džia iš visų pusiu: išnaudoja 
kaip tik ’kas išmano: mus, 
darbo bites, visi mindo ir nie
kina, pagaliaus sutvėrė mums 
peklą su velniais ir smalomis, 
kad ir posmertes mums bū
tu vienos kančios ir dantų 
griežimai. Mus niekas nesi
gaili ir nesigailės, l'ž reika
lavimą teisybės mus gązdina 
amžinu pragaru, o jei kurie to 
nesibijo, tai liepia pastatyt 
kalėjimus ir mus pačius tenai 
sukemša. Bet męs turim kar
tą susiprast ir padėt galą sa
vo siaubūnams. Susiprasti 
męs galim vien tik skaityda
mi gerus laikraščius, todėl 
,,Keleivis” turi dar smarkiau 
kovoti su mųsų gerbūvio prie
šais, dar skaudžiau bausti vi
sus apgavikus ir nežiūrint kas 
jin nebūtų, statyti juos vie
šai prie gėdos stulpo, prieš 
visuomenės teismą! Jeigu ku
ris laikraštis žinodamas ar 
matydamas keno klaidos ne
pastatė prieš visuomenės akis, 
— tas yra tamsos pa rėmėju! 
„Keleivį’* aš veliju kiekvie
nam darbininkui uzsirašyt, ir 
platinu kiek galėdamas, nes 
dabar „Keleivis” paliko tikru 
švietėju, Mumstoks laikraštis 
reikalingiausias, nes jis paro
do aiškiai iš ko paeina mųsų 
vargai, nelaimės ir kaip jų 
galima nusikratyt.

Iš prisiųstų mums laiškų . 
pasirodė, kad dvi trečdalis' 
(~;) skaitytoju nėra lankęs 
jokių mokslainių, išsimokino 
patįs i>er savę skaityt ir ra
šyt atvažiavę Amerikon ir. 
kad tris ketvirtos dalis (t) Į 
skaito visus lietuviškus laik
raščius išskiriant ..Žvaigžde’j 
ir „Saulę”, prie to patėmy- 
jom, kad jaunesnieji ir vė
liau atvažiavusieji Amerikon 
daug karštesni, negu senes
ni ir seniau atvykusieji šiton 
šalin. Jie (jaunieji) tiesiog!

f

reikąlauja ugninės dvasios 
laikraščio. Todėl nuo šiuo 
laiko „ Keleivis” stengsis dar 
aiškiau ir plačiau nurodinėt 
visas neteisylies ir apgavystes, 
dar smarkiau kovot su darbo 
žmonių priešais.
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RUSIJOS.
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14 d. posėdis.Kovo
Posėdis atvertas 2 vai. 15 

min. Pirmininkauja kn. Vol- 
konskis. Apskelbta bėganti 
reikalai ir pripildoma rinki
mų kortelės renkant i įvairias 
komisijas naujus narius vie
ton atsisakusiųjų. Ministerių 
ložoje—užsienių dalykų mini- 
steris. Iš eilės turi būti svar
stomas klausymas apie misi
jos į pasiuntinystes perkeiti
mą Tokio. Dumosnaris Kru- 
penskis įnešė į šį projektą pa
taisymą. todėl projektas su- 
grąžintasatgal komisijon, kad 
peržiūrėtų šį pataisymą ir ar
timiausiame posėdyje vėl 
įneštų dumon svarstyti. Be 
ginčių priimtas įstatymų pro
jektas apie tilto dirbimą 
Pskove. Toliaus svarstoma 
finansų komisijos pranešimas 
dėlei įstatymų projekto apie 
prailginimą veiksmo pasta
bos prie 398 str. įst. apie an- 

jčdėlius. Po trumpų ginčių į- 
: statymų projektas priimtas ir 
perduotas redakcijinėn ko- 
i lisijon. Iš eilės toliaus svar
ia omą teisino dalykų komisi
jos pranešimas aėlei įstatymų 
projekto apie liglaikiną pa- 

J liuosavimą kalinių. Mesaksu- 
dovas palaiko tą įstatymų 
projektą, kuris palengviną 

. kalinių likimą. Markovas 
\ (antrasis) nemato tame, jokio 
palengvinimo kaliniams. Nes 
kas gi. sako kalbėtojas, spręs, 
kuris kalinis jau yra 
pasitaisęs ir vertas dar neat
sėdėjus visą paskirtąją bau- 

!smę paliuosuoti iš kalėjimo. 
Juk tą spręs kalėjimų valdžia. 

■O kalėjimo valdžią, sako kal
bėtojas, galės versti prie to 
atskiros ypatos ar dargi visuo
meniškos kuojios. Tokiu bū
du kalinių prižiūrėtojai galės j 
atmainyti teismo nutarimą. 
Toliau kalbėtojas jau atvirai 
pasisako, ko jis nori. Jis sako, 
kad jo rinkėjai, Kursko gub.

Į

ga yra valdžios pagellia, val
stybės durna pereina prie se 
kančių dalykų svarstymo. 3 
vai. 30 min. a(>skelbta pusės 
valandos Įiertrauka.

Po pertpaukos posėdis 
vėl atvertas 4 vai. 28 miu. 
Toliaus svarstoma tas pats 
klausimas. Adžemoea* stebisi, 
kad durnoje atsirado apginė 
jai bauginimo teorijos, kurią 
pirm dvieju šimtmečių papei
kė mokslas ir atidavė areli i- 
van. Kalbėtojas papeikia 
Markovo antrojo išreikštąją 
nuomonę kaslink šio įstaty
mų projekto ir išreiškia norą, 
kad visuomenė kuoplačiau- 
siai užsiimtų rūpesčiu apie 
kalinių likimą [balsai „bra
vo”] Gegtčkori prasikaltini- 
mų pamatu skaito kapitaliz
mo tvarką, o ne žmonių ištvir
kimą arba piktųjų norą. Kal- 
bėtajas pabriežia, kad socijal- 
demokratų frakcija priešinga 
tam įstatymų projektui ir to
dėl susilaiko nuo balsavimo. 
Nteilukas praneša, kad jo 
rinkėjai pavedę jam reikalau
ti kuo-aštriausių bausmių ar 
klia vagiams. BabianAnis sto
vi už įstatymų projektą ir sa
ko: „daug nelaimės panaikin
site Jus priimdami šį įstaty
mų projektą, nes rusų prasi
kaltėlis ne tipiškas prasikal
tėlis, bet nelaimingas žmogus” 

'(centras ir kairieji ploja).
Dar pasiliko 22 kalbėtojų dar 
kalbėjo teisdarystės ministe 

I ris, kuris gynė įstatymų pro
jektą. Ginčių teismas atidė
tas ligi sekančio posėdžio. Ap- 
akelbta bėganti reikalai. Po
sėdis užbaigtas 6 vai. 1S min. 
i vakare. Sekantis posėdis bus 
Kovo 17 d.

i
(blodnoj gatvėj tris drąsuo
liai šūviais iš revolverių mirti
nai sužeidė praeinautį polici
jos prižiūrėtoją ir vieną sargy
bių i. Tegul džiaugiasi valdžia, 
kad neužmušė aut vietos, vis 

! dar koki „otče naš” už ba- 
tiušką carą galės sukalbėt.

ELIZA BETPOLIS. Kau 
kazas. — Tūlas maištininkas 
dviem šūviais iš revolverio, 
kaip meitėli aut vietos padė
jo apskričio teismo narį, Vo- 
nilovičį. Nabagas, nė raudo
nų kiaušinių nesulaukė.

RA DOMAS, Lenkijoj. 
Gelžkelio stoty j kasžin 
kie nenuoramus keliais 
viais išbaidė žandarų

Milukovui mirtis.
PETERBURGAS, Kovo 

22 dieną. — „Tikrųjų rusų 
sąjungos” (juodašimčių) or
ganas :.Znamia’’ (vėliava), 
šiądien viešai apskelbė savo 
straipsnyje „Milukovui mir
tis” pranešimą, kad pagarsė
jęs politikieris, profesorius 
Milukov, [turi būt užmuštas: 
ir kursto prie to darbo visus 
tautiečius. Straipsnys apves- 
juodu brūkšniu ir paženklin
tas križiumi. Kad kova, tai 
kova! Išnaikyt visus mok
slinčius ir maištininkus, lai 

į palieka tik juodašimčiai su 
savo caru ir popais. '______ _
tik Rusija bus laiminga, kuo- 

gyventojai, reikalaują 
sniųrepresijų. Kalbėtojas už
sipuola ant politikos prasi
kaltėlių ir reikalauja, kad 
kuo aštriausiai jie būtų baud
žiami [dešinieji šaukia ..bra
vo”]. Liuc, atsakęs Markovui 
ant jo kalbos, pataria sekanti 
perėjimą prie įstatymų pro
jekto atskirų straipsnių svar- 
stirno: „Pripažindama, kad 
valstybės tikslas ne tiktai bau
sti, bet ir pataisyti pasmerk
tąjį, kad visuomenės dalyva
vimas kovoje su prasižengi
mais reikalingas, kuris tai 
dalyvavimas gali apsireikšti 
tarp kito ko patronatų veiki
me, kurių išsiplėtojimui ir 

'geresniam veikimui reikalin-

ko- 
šu- 

virši 
ninkui dūšią iš puzos, Revol
verį nusinešė vyras su savim, 
nes pribuvus policija rado tik 
tuščią krepšį.

Gerai pasinaudojo.
ASCHABADAS, Čardžiu- 

je. — Ligi šiam laikui nesu
sekti žmonės, sukonfiskavo iš] 
valdžios pinigyno 360,000: 
(tris šimtus ir šešesdešimtis! 
tūkstančių) rublių. Laike 
konfiskavimo užmuštas vie
nas kareivis, keli sunkiai sun
kiai sužeisti, o kiti surišti, 

i Rusijoj įėjo labai madon kon
fiskavimas. Valdžia konfis
kuoja revoliucijonierių nele- 
gališkus raštus, ūkininkams 
nelegališkus galvijus, kum
pius, bulves ir sviestą, o re- 
voliucijonieriai konfiskuoja 
uelegališkus valdžios pini
gus, o kaip kada net nelega- 
hškas caro bernų gyvastis.

TIFLISAS. — Vakare, ■ 
nežinomas jaunas vaikinas, 

! įšoko į tramvajaus vagoną, 
kuriame važiavo žandarų vir
šininkas Rumič ir šuviu iš 
revolverio paguldė nelygi
nant, kaip šunį. Matyt, geras 
šovėjas, turbut jau nepirmą 
kartą naudingą darbą atlie
ka.

ŽINIOS Iš VISUR.

Žemes drebėjimas 
Meksikoj.

• Mexico Citv, 27 <1. ko
vo.—Miestas Chilopa jiereita 
naktį, laike atsikartojusio že
mės drebėjimo likosi galuti
nai sunaikinta-. Iš gražių na
mų paliko tik griuvėsiai, ku
riuos liepsna jau baigia ly- 

Tuomet t*u žem’a- Gyventojai,
kurie išliko gyvi, išsinešė į 

- -- laukus. Susinėsimai visiškai 
čiai, ir visi, kaip ožiai bliaus Patraukti. Žinias ateina is 
vienu balsu: „Dieve sergėk kitu miestų, kur bėga nelai- 

Įcarą!” įmingi gyventojai sugriuvusio
miesto. Miestai: Costepee, 

PETERBURGAS.— Ste- Concepiia ir Felella, turinti 
sėliui, kurį pasodino ant 19 po 2,500 gyventojų kožnas, 
metų kolėjiman, duotas kam- teipgi subirėjo i gabalėlius, 
baris šalyj admirolo Nieboga- Skaitlius pražuvusių žmonių 
tovo, kuris jau nuo ilgesnio dar ne žinomas, bet galima 
laiko sėdi. Steselio kambaris spręsti, kad prie tokiu sąlygų 
turi apie 20 pėdų platumo ir jis yra milžiniškas, 

pigumo. Šeimyna Steselio 
gavo pavelijimą kambarį nu- 
mebliuoti. Aš ir norėčiau to
kiam kalėjime pasėdėt, o y n,lkentėjo. Miestelyje San
pač, jeigu dėl didesnio sma-j Joee pražuvo apie 50 meld. 

ignmo bus pavelyta Ste«li™e>l4iančiTOj .(arfininkų po 
ir nakvot tenai. griuvėsiais bažnyčios. Drėbė-

Vakar ^imas pasiekė net Vera Cruz

Miesteliai: San Jose, San 
Lorengo de Moreux, Quere- 
nos ir Oxatikal. teipgi sunkiai 

Miestelyje San

VARŽA V A.

1 I iir iššaukė tarp gyventojų di- rė. kada taikė raktą prie sve- j 
delį išsigandimą: vienam teat
re žmonės pajutę žemės dre
bėjimą. šoko bėgti. Kilo di 
delis sumišimas. Duris užsi
kimšo ir daug žmonių likosi 
sumindžiota, tarp kitų ir vie
na amerikone pražuvo, E. Jan- 
nette Dorville.

„Necivilizuota“ šalis.
ROMA, 27 d. Kovo. — 

Italijos parlamente pasiunti
nys Poggi, šiądien pakėlė 
klausimą apie nužudymą Wa- 
shingtouo kalėjime italo, 
Giuseppo Paolucci (pasmer
kė mirtim Jungtinių Valstijų 
teismas už nužudymą numy
lėtos. Apie tai jau buvo ra
šyta). Sekretorius valstybes1 
pabrėžė iš tos bylos apskundi- 
mo aktą ir išaiškino, kad Pa
olucci tai nepasmerktojo var
das buvo, ir, kad nežiūrint 
ant Italijos pasiuntinio pra
šymo pakeitimo mirties bau
smės kalėjimu, Amerikos vai 
džio jį nužudė. Vienok Ita
lija turi guodot teismų nu-i 
sprendimus visų 
šalių.

Aut tos kalbos 
Poggi atsakė, kad 
negalima rokuot prie civili
zuotų šalių, jeigu ji leido sau 
atlikti tokį barbarišką darbą, 
nuzudydama jau mirštantį 
džiovininką. Iš tikro. Ameri
ka su savo „kultūra” skriau
džia civilizaciją.

PARYŽIUS, 31 d. Kovo.
Francuzijos valdžia atmetė 
Dėdės Šamo (Amerikos) rei
kalavimą išduoti Francijos 
aristokratą Paulą Roy’jį, ku
ris buvo apsivedęs su Glacia 
Calla ir nušovė jos broli G. 
Carkins, pereitų metų, sausio 
mėnesyj Newington’e, N. H.

• Madryt.— Karališkoji, 
šeimyna randasi nesmagiam 
padėjime. Numirusia karalius 
Alfonsus XII m i lėjosi 
viena aktresa, Helene 
ir turėjo su ją du sūnų, 
raliui numirus, jo turtą 
griebė kiti jo giminiečiai, o 
tie ekstra -su na i negavę nieko. 
Dabar jiė pakėlė škandelą ir 
būtinai reikalauja savo dalies. 
Tikroji nabašninko pati buvo 
užmokėjusi aktorkai 8 
kad ji sudegintų tuos doku
mentus. kuriuos jai paliko 
Alfonsas XII, Helene Sanz 
prižadėjo. Bet dabar pasirodė, 
kad jų nesudegino, bet (Miršta
te teisman.

c Lizbona, Portugalija.
— Karalius Einanuelius, kuris į 
apturėjo žaizdą i ranką laike 
užmušimo jo tėvo ir viresnio-; 
jo brolio, negyja, Daktariai 
sako kad ranką reiksią nu-i 
piaut.

• Santiago. Chili, Pieti
nėj Amerikoj.— \ akar 
rando parako sąnkrovos 
kė į padangę.

Paryžius. — Jau 
kelių metų turtinguose bute
liuose pietinės Francuzijos 
dažnai atsikartodavo didelės 
vagystes. Dabar išsiaiškino, 
kad tuomi užsiimdavo pagar
sėjusi grapienė Monteil.

Mieste Nicea. grapienė 
apsigyveno vienam iš dide
snių hotelių. Ir čia ją nutvė-

I

civilizuotų

deputatas 
Amerikos

timų durių. Atrasta apie 30 
Įvairių prietaisų spynų atra- 
kynimui.

Pasirodė, kad paeina iš 
geros giminės ir vadinasi 
Amelia Condeinine. Buvo iš
tekėjus už tūlą Portalą, bet 
neužilgo persiskyrė ir išvažia
vo į Ameriką. Už dvejų metų 

vardusugrižo j Franciją jx) 
grapienės Monteil.

IŠ AMERIKOS.

Čia

M i

I
Išrinko iš keliu vyrų komitetą 
surengimui, tame tarpe ir 
Mockevičių, kuris nuėjęs pas 
lietuviškąją bažnyčią padavė 
keliem draugam po plakatą. 
Pamatęs tai bažnytinis tar- 
uas Šakickas, padavė jį poli- 

icistui, Kurį jau pirmto buvo 
atsivedęs. Suareštuotas užsi
mokėjo -o dolerius bausmės.

Štai, kaip elgesi mųsų 
broliai katalikai. Jie gatavi 
praryt pamatę apšviestesni 
žmogų. Jei pamato kur kibirk
štėle šviesos, tai kaip liūtai 

Gėda!
Sitam

puola ant savo aukos.
• Peterson. N.J.- 

mieste išeina anarchistų laik
raštis „La Ųuestione Socia- 
le’’, kuris karštai kritikuoja 
visus nedorus valdžios darbus 
ir kursto žmonės tiesiog boi- 
kotuot buržuazijos valdžią. 
Prezidentas Rooseveltas pri
sakė, kad pačtas nepriimtų 
daugiau to laikraščio siunti
nėjimui. Negana to. Tas pats 
Rooseveltas pradėjo teirautis 
ar negalima patraukti išleito- 
jų ir bendradarbių to laikraš
čio į teisiną. Jis, Rooseveltas, 
užmetinėja leidėjams tiesiog 
kriminališkumą. Pačtas jau 
sulaikė ,,La Questione Sočia 
le’’. Šit tau ir Amerikos lai
svė! Ponams Rooseveltams ne
patiko, kad plačiąi išrodė jų 
šunybės, ėmė ir uždraudė iš- 
leidinėt „maištišką’ raštą. 
Tikrai cariškai...

• New York.—Tūlas ’A. 
P Bliven iš Brooklyno, pra
nešė kad ateinančiam rudenyj 
pabaigs per jį išrastą visai 
naują orlaivi, kuris busiąs ge
riausias iš visu, kokie tik bu
vo iki šiai dienai išrasti.

Bliven uždeda $ 100,000. 
kad ant savo orlaivio galės 
nuvažiuot iš New Yorko į Chi- 
cago prieš vejį su greitumu 
70 mylių ant adynos. Tamsi 
žmoneliai apie tai išgirdę, be 
abejones sakys, kad dabar tai 
jau bus pabaiga svieto.

• Clinton, Ind.— Perei
tą sąvaitę čia likosi užmuštas 
vienas lietuvis. Jis užtruko 
truputį kasykloj, o kada išėjo, 
traukinis buvo pradėjęs jau 
eiti gana smarkiai.^Pasivyjęs 
norėjo užšokt. bet parpuolė 
ant žemės, po ratais ir ten ra
do savo mirtį. Nelaimingas 
paėjo iš Kauno gub.. Ukmer
gės pav., Subačiaus par., Til- 
tagalių kaimo, 30 metų am- 
žiaus. Šita žinią mums pri
siuntė Antanas Pavilonis: 
tik gaila, kad neparašė už
muštojo pavardės.

• VVashington.—10 die
ną kovo buvo nutarta pakelt 
kainas ant ukėsiškų popierų.

Nuo Liepo mėnesio 1 d. 
1908 m. vietoj * 5, kaštuos 
š 10 išėmimas pilietiškų po
pierų.

10,UBO dolleriu.
• Telluride, Colo.. 31 d. 

kovo.—Paskyrta S 10,000 do
vanos tam. kas išduos valdžiai 
žmogų, arba žmonės, kurie 
prigulėjo prie suokalbio ant 
gyvasties generolo Bulkeley 
\Vells. Kaip žinoma, anuomet 
VVellsui bu ve padaryta dina
mitinis surprizas. nuo kurio 
jis gavo kinkų drebėjimą.

CHICAGO, ILL.
atsitiko baisi tragedija, prie
žastim buvo karšta meilė.

Leon’as VVojcinski’s 21 m. 
amžiaus, pamylėjo paną A. 
Placzek, 17 metų amžiaus 
mergaitę; abudu lenkai,
lėjosi jie jau nuo dviejų me
tų ir norėjo apsivest. bet vai
kino tėvai buvo tam priešių 
SL

\ ieną vakarą Wojcinskis 
atėjo pas savo mylimąją ir iš
vedė ją į teatrą. Pareidami 
namon užėjo aptiekon ant 
šaldyledžio (ice ertam). Parė
jęs namon mergina pripilė 
du puoduku kavos ir abudu 
gėrė. Staiga mergina pradėjo- 
raitytis ir vaitot. Vaikinas pa
žadino jos motiną, sakydamas, 
kad duktė jos apsirgo, o pats 
nubėgo daktaro. Sutikęs ant į 
gatvės policistą pasakė, kad 
jis jam padėtų daktarą su
rast, nes mergina miršta. Po- 
licistas pašaukė daktarą ir 
visi tris skubiai pribuvo į i

įPlaczek'ų namus. Daktaras' 
iškarto pažino, kad mergina 
yra užnuodinta. Tuom tar
pu VVojcinskis iėjo virtuvėn, 
kur sumaišęs nuodų su vande
niu ir pats išgėrė. Kada mer
gina viniojosi asloj vaitodama 
nuo skausmų, vaikinas įėjęs 
puolė policistui į raukas sa- 
kydamas: „aš kaltas, užda
viau jai nuodų!" Mergina 
baisiuose kančiuose numirė 2 
valandoj naktį, o vaikinas už 
pusės valandos vėliaus.

i
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NEW YOKK, 27 d. Kov.-i 
Ant Millbury gatvės, apgy
ventos italais, vienam name 
sprogo bomba. Ekspliozija 
pridarė daug blėdės namui, 
vienok iš žmonių niekas ne- 

u kentėjo. Kam buvo bomba 
paskyrta — nežinia.

28 dieną kovo, New Yorko 
gatvėmis ėjo demonstracija, 
laike kurios sprogo antra bom
ba Silverstein. kuris per neat
sargumą išmetė bombą ant že- į 
mės, likosi baisiai suplėšitas. 
Jo galvą atrado toli nuneštą 
nuo liemenio; kojos teipgi 
nutrauktos. Apart to likosi 
dar vienas užmuštas ir keli 
sužeisti.

SO. BOSTON, MASS, 29
v •dieną kovo. — Šiądien čia li

kosi suareštuotas J. Mockevi i 
čius. lietuvis, už dalinimą ap
garsinimų.

D. L. K. Vytauto draugys į 
tė parengė prakalbas su mie- 
riu išaiškint žmonėms S. L. 
A. istoriją, pamatus ir tikslą.
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apie anarchistus nė nesigir kalinga bent 3 žmonėms, 
dėjo, bet užstojus bedarbei, 
kada vargdieniai pradėjo lai- 
kvt susirinkimus, kuoriuos 
valdžia ėmė stropiai persekiot, 
laužyt šalies įstatinius—areš- 

jau išgirdo-

— Tai labai ačių, vaike, 
už išaišksnimą; aš dabar eisiu 
savo draugams pasakot apie 
tai.

Jungtinio ir sotintojo Lietuvos
SOCIJALDEMOKRATU PARTIJOS

• • • _A_ • •susivažiavimo nuiamnai.
Kugplttėio 1907 m

Juu^tinio t eatru Komitet* tapo pakvie
stas susliunguoią Partijų, L. S.-D P 

S.-D. P. L.. susivažiavimas
ir

45. Kelios panašios kuo
pos tveria Rajono organiza
ciją.

46. Darbą Rajone veda 
rajouo Komitetas, renkamas 
pusei metų kuopti atstovų ir 
susidedąs kuo-maziausia iš 3 
žmonių.

47. Rajono Komitetas 
siunčia savo delegatus i ap-

propor- 
suorga-

skričio Konferenciją 
cijonališkai K‘jone 
uiz įlotųjų skaičiui.Prierašas. 1.

— Heilo. Maike! Aš tau 
užduosiu šiądien svarbų klau- supranti, 
šviną ir turi man jį išrišti 
kuoaiškiausiai.

— Kodėl ne! Jei bus ver
tas išrišimo, tai išrisiu.

— Pasakyk man. kas tai 
yra „narakistai”?

— Tur būt tu nori žino
ti ką reiškia žodis ,,anarchi
stai’’?

— Va, va. įspėjai, vaike!
— Anarchistas, tai yra 

toks žmogus, kuris nepripažį
sta jokies valdžios. Sulvg anar 
chizmo teorijos, negali būti 
jokių viršininkų, jokių įstati
nių, visi turi būt lygus, ar se
nas, ar jaunas, ar vyras, ar 
moteriškė: kiekvienas turi tu
rėti pilną laisvę, niekas nega
li žmogaus nuskriaust nė už- 
gaut. niekas neturi tiesos pri
versti žmogų daryti tą. ko jis 
nenori ir niekas neturi tiesos 
uždrausti kitam ką nors dary- 
ri: kiekvienas turi būti pats 
ant savęs viršininku, įstatim- 
davėju ir pačiu įstatiniu.

— Na, tai kam juos teip 
vadina, juk tai yra tie patįs 
socijalistai?

— Ne, tėve. Didelis skir
tumas. Socijalistai teipgi rei
kalauja lygybes visiems be 
skirtumo lyties, tautos, tikė
jimo ir luomos, bet socijali
stai nepripažįsta tokio surė- 
dimo. kad nebūtų valdžios. 
Socijalizmui įvykus turės visi 
lygias teises, bet bus ir vald
žia, bus įstatymai...

— Na, nemeluok, vaike. 
Aš pats gerai girdėjau, kaip 
vienas socijalistas rėkė: šalin 
valdonai! šalin žmonių pri
spaudėjai ir skerdikai! Lai 
gyvuoja socijalizmas!

— Teip. tėve, socijalistai j 
sako: šalin prispaudėjai ir

' lįs: žiūrėk iš kitos pusės užlė
kė, kai viesulą debesis raitė 
lių sukapoja, sumindo ark
liais—pasibaisėtinas paveik
slas! Ir vis tai darosi vardan 
dikaduonių kišenių, vardan
sostų... Todėl socijalistai ir tuot kalbėtojus, 
sako: šalin tokia valdžia, ku- mė ir apie anarchistus, 
ri tik skerdinės rengia, kuri 
dėl savo naudos nesidrovi dar
bininkus statyt prieš kanuo- 
lės savo priešo, kuri uz parei
kalavimą geresnio gyvenimo 
sukimša darbiniukus į kalė
jimus, smarkesnius dažnai nu - 
siunčia aut kartuvių, o dides
niam darbininkų skaitliui |*a- 
sipriešinus, griebiasi žiauriau
sių įmonių. Socijalizmui įvy
kus išnyks ir šešėlis dabarti
nių vadžių, o bus tokios, ko
kios žmonėms patiks, bet val
džia vistiek bus. tik ji nega
lės valdyt, o turės pildyt žmo
nių įsakimus.

— Na. tai kodėl gi, vai
kė, žmonės dabar negali išsi
rinkti tokios socijališkos vald
žios, jei ji teip būtų gera?

— Dėlto tėve, kad dabar 
da ueužtektinai žmonės susi 
pratę. Didžiausia įteKmė jk>- 
litikoj turi didžturčiai, 
stato savo kandidatus 
uredninkų o darbininkai 
balsuoja. O didžturčiai
ko gero nepadarė ir nepada
rys, nes jų reikalai yni teip 
priešingi su darbininkų rei
kalais. kaip ugnis su vande
niu.

— Bet aš. vaike, misliju. 
kad ir socijali-dų valdžia ne 
būtų geresnė.

— Kodėl tu teip misliji?
— Ogi, kad jie žada tikė

jimą ižgriaut.
— Koks tu asilas, tėve! 

Nors į galvą kalk, tu vis ne-
Juk socijalizmui

įvykus neužviešpataus koks 
caras arba keizeris, kuris šią
dien Lenkams pieša jų pri
gimtą žemę, plėša kalbą ir ti
kėjimą, o popiežius juokiasi 
žiūrėdamas ant skriaudžiamų- 
jii ašarų. Bet socijalistai viso 
pasaulio kelia protestą prieš 
to vagies (keizerio) begėdiš
kus darbus; todėl socijalizmui 
įvykus beabejončs niekas ne
užgaus tikėjimo, nes nebus 
tokių keizerių nė carų. Bet 
patįs žmonės, kurie kaip no
rės, teip darys. Jeigu žmones 
ant tiek išsilavintų, kad pa
žintu tikėjimo doktriną ir nu 
tartų jo vietoj įvikdint Ką 
nors kito, tai tas prigulėtų 
nuo jų liueso noro, nuo noro 
visos draugijos, nes visi turės 
lygias teisias ir ką nubalsuos, 
tą įvvkdins. Jei nutartų ant 
kiekvieno gatvės kampo pa
statyt bažnyčią, tai niekas to 
negalės jiems uždrausti — ir 
statys ant visų kampų bažny
čios ...

— Tas gerai, vaike, mel
stis reikia. Bet man įstabu, 
kam tuos socijalistus persekio 
ja vahižia. jeigu jie kovojo už 
darbininkų teisės?

— Už tai. tėve, valdžia 
juos persekioja, kad jie yra 
apsišvietę darbininkai, jie ža
dino miegančius savo drau
gus, šaukia juos į vienybę, 
išrodinėja jiems visus valdžios 
darbus, visas jos šunynes ir 
organizuoja armiją, kuri iš
griaus šendieninį surėdimą 
su šaknimi, o ant jo vietos i 
pastatys naujo gyvenimo rū- 

Už tatai valdžia juos ir 
persekioja.

— Tokiu budu. vaike, 
valdžia pati gimdo naraki- 

skerdikai, nes dabartinė vald- stus, prieš kuriuos dabar teip 
žia. tai yra visos valdžios susi- smarkiai kovojo. Nes, jei aš 
deda iš prispaudėjų ir išnau- noriu ką nors gero padaryt, o 
dotojų—didžturčių. Jie valdo-kitas man paiesinas, tai man 
pasaulį, jie rengia karės, iš- 
skerdžia tūkstančius žmonių 
—užkloja karės laukus lavo
nais, kraujas bėga upeliais: 
širdis plyšta nuo vaitojimo 
sužeistų. Kanuolės griauja 
net žemė dreba: granato- mo. < 
sprogsta,žmogiena šmotais lak munjp , ______  r___
sto, kraujas tiška į visas ša- Ujimas' Amerikos. —Iki šiolai

tuoj pradeda rankos nieštėti. 
Tai, man rodos, teip pat ir su 
nara Ristais vra?

— Gryna teisybė, tėve. 
Kuo didesnis spaudimas, tuo 
didesnė pajiega pasipriešini
mo, t Geriausiu pavizdžiu 

1 yra šiandieninis padė

Miesto organizacija.
22. Miesto organizacijos 

pamatu yra fabriko arba aina 
to Partijos kuopa.

23. Darba kuopoj veda 
kuopos Centras, renkamas 
bendrajam kuopos susirinki
me ir susidedąs kuo-maziausia 
iš trijų žmonių.

24. Kuopos siunčia savo' 
delegatus, demokratiškai ren
kamus į Rajono Konferenciją.

25. Rajono Konfererncija 
susideda iš kuopų delegatų ir 
rajono komiteto.

26. Rajono Konferenciją 
sušaukia arba rajono Komite
tas, arba rajono organizacijos,- 
sušaukimo pareikalavus pu
sei jų narių.

27. Rajono Konferencija 
svarsto taktikos ir organiza
cijos klausimus, kiek jie rajo
ną liečia.

28. Rajono Konferencija 
renka pusei metų rajono Ko
mitetą ir jam kandidatus.

Prierašas. Prie rajo
no Komiteto pridera miesto 
Komiteto delegatai.

29. Apie rajono darbą 
Komitetas taria su žinia mie
sto Komiteto.

30. Rajono Komitetas ve
da Partijos darbą savo rajone, 
vietiniuose reikaluose jis yra 
pilnai savirankis.

31. Miesto Konferencija Į 
susideda iš delegatų kuopų 
Centrų renkamų, miesto Ko
miteto ir C. K-to atstovo.

32. Miesto Konferencija 
šaukiama kas du menesiu.

33. Miesto koferencija 
renka miesto Komitetą ir kan
didatus jam.

34. Miesto Konferencija 
taria taktikos ir organizaejos 
klausimus, kiek jie miestą lie
čia.

35. Miesto Komitetas ve
da Partijos darbą mieste. Vie
tiniuose reikaluose miesto Ko
mitetas yra pilnai savirankis.

36. Prie miesto Komite 
to pridera C. K-to atstovas.

37. Miesto organizacijose 
ir įstaigose (rajonų Komite
tai ir konferencijos) dalyvau
ja vyresniųjų įstaigų atstovai, 
skiriami miesto Komiteto.

38. Miesto Komitetai ski
ria į C. K-to kasą 25% savo 
įeigų.

39. Žemesnėsės Partijos 
įstaigos duoda savo darbų apy
skaitą augštesnėsėms.

40. Vietinės organizaci
jos privalo taikinties prie 
Centro Komiteto nurodymų 
visuose atsitikimuose, kuriuo
se joms priseina susidurti su 
svetimomis organizacijomis.

41. Renkant į visas Par
tijos įstaigas mažuma turi tie
są rinkti savo atstovą nuo ki
tų atsiskirus. bet tik jos skai
čius yra ne mažesnis paskir
tos normos.

42. Partijos darbo vedė
jai, atsiųsti į vietinę organi
zacija C. K-to, naudojasi ko
mitetuose sprendžiamuoju 
balsu.

i

Kur 
kaimo apskritys yra sujung
tas su miestu, abejų konfe
rencijos esti bendros: kur ap- 
skritys'su miestu nesusisiekia, 
jo konferencijos šaukiamos 
atskirai.

Prierašas. 2. Miesto 
Komitetas yra lygus apskričio 
Komitetui.

48. Apskričio konferen
cija privalo rinkties kas tre
čias menuo.

Prierašas. Visa kita 
kaimo organizacijoj yra taip- 
pat sutaisyta, kaip ir miesto.

SZALIN SOCIJA- 
LISTAI!

Kaip nuo didelio lietaus 
užtvinsta upės, pakįlavanduo, 
kurio sriovė su neapgalema 
spėka nuneša viską nuo savo 
kelio, kas tik kliūva jos bė
giui, teip Amerikos krizius 
šiądien gimdo vis naujas ir 
naujas spėkas socijalistų eilė
se Kiekviena krizio diena — 
tai milžiniškas žingsnis j atei
tį: kiekviena diena šalčio ir 
alkio—tai nauja liepsno
janti energija;* kiekvienas 
valdžios pasikėsinimas—tai 
nauja fosforinė masa!...

Kapitalas pagimdė 
lėtaiijatą ir prispaudė jį 
gaiš. Vargai ir skurdas 
gimdė socijalizmą, kuris
naikins patį kapitalą ir įvyk 
dins žmonyjoj lygybę. Kapi
talas augo su nepaprastu grei
tumu paskutinėj XIX am
žiaus pusėj, bet išaugęs iki 
maksimumui jo pamatai 
dėjo braškėt—jie irsta: 
kas greit auga, tas greit 
šta.

pro- 
var- 
pa- 
su-

pra- 
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Kaimo organizacija.
43. Kaimo organizacijos 

pamatu yra dvaro arba kaimo 
kuopa.

44. Kuopai nutverti rei-

Darbininkai pradėjo tei
rautis, kaip greičiau prašalint 
savo vargus: pradėjo organi
zuotis. Kas dieną laikomi su
sirinkimai ir nežiūrint ant vi
sokių iš valdžios pusės stato
mų klinčių, agitacija eina la
bai smarkiai. Turčiai pradėjo 
drebėt .Jiems į pagelbą išsiki
šo su patar navimu priešakyn 
dvasiškąja. Ypač atsižimė toj 
reakcijoj musų, lietuviškieji 
kunigėliai. Nekuriuose vie- 
tuose bažnyčios pavirto jau į 
paprastas konservatyviškas 
įstaigas. Pamokslai (teisin
giau būtų, jei pasakyčiau 
piudynės), tai jau ne skelbi
mas Kristaus mokslo ir mei
lės artimo, bet sėjimas neapy
kantos sėklos ir provokacija. 
Simbolas ,,pamokslo”, tai „ša
lin socijalistai!” Ir nė vienas 
pamokslas neapseina (nesa
kau, kad visur) be iškeikimo 
socijalistų, be pjudimo ant jų 
tamsių žmonelių.

Skauda širdis, kaip pami- 
sliji, kad męs sunkiai uždirb
tais centais užlaikom kunigus, 
idant jie mus mokintų, idant 
skelbt žodį teisybės ir broly
bės, jie sėja neapykantą, kur
sto tamsesnius darbininkus 
prieš tuos jų draugus, kurie 
pasišventė platint apšvietimą, 
kurie kovoja su tamsa, su 
skriauda, kurie šaukia i vie- 
nybę visus be skirtumo, idant 
kovot už savo gerbūvį, už 
žmoniškas teisias; kunigas at
sistojęs bažnyčioj prieš minią 
rėkia: ,,šalin šėtonai socija- 

jlistai!” Broliai ir sesers! Ar 
snprantot prasmę to šauksmo? 
Suprantotė ką reiškia: „šalin 
socialistai!”? Tai reiškia: ša
lin susipratimas iš darbinin-1

kų taq>o: šalin mokslas! Te
gul būva darbininkai ir aut 
tolians tamsybėj paskendę, 
tegul jie uemato savo išnau
dotojų, tegul nemato prieža
sties savo vargu; tegul mieli 
ja, kad vis tai nuo Dievo už 
,,tėvų griekue’’. Bet jeigu at
siranda kokis drąsuolis ir pra
deda skaityt visokius raštus, 
pradeda tirinėt gyvenimo pa
matus. tai toki maištininku fc *
kuogreičiausiai pasmerkia i 
pragarą su velniais dervą 
(smalą) lakti, o geriems kata
likams prisako lenktis nuo jo 
pasekėjų ant dvieju mylių. 
Bet, kodėl nė vienas kunigė
lis nepasako, ko tie socijali- 
stai nori? prieš ką jie kovoja? 
Kodėl nė vienas per pamok
slą ne nupeikia didžturčių, 
kurie suėmę visus pasaulio 
turtus murdosi ištekliuose, o 
darbininkai, tu gerybių su- 
t vertėjai, miršta badu? Kodėl 
ueuupeikia nė vieno valdono, 
neparodo jų kruvinų darbų? 
Kodėl nė vieno iš jų nesiun
čia per pamokslus į peklą der
vą lakti?

Jeigu kunigai skaito sa
ve Kristaus įpėdiniais, tai 
privalo ginti skriaudžiamųjų 
reikalus, o ne skriaudėjų. Jei
gu kuris kunigas keikia soči- 
jalistus, jis yra tarnas kapi
talistu ir jų valdžios, jis yri 
išgama—darbininku priešas! 
Socijalistus gimdo pats gvve 
nimas ir jų neišnaikins nė 
valdžios kanuolės. kalėjimai 
ir kartuvės, nė kunigų keik
smai.

Draugai ir draugės—dar
bo žmonės! Vargų ir ašarų 
pasaulis jau griūva, todėl 
kam nusibodo būti parduoda
mu, išnaudojamu gyvuliu — 
stokite i socijalistų eiles, 
idant suvienytam spėkom už
duot jam paskutinį smūgį! 
Lai tad tamsos bernai šaukia: 
„šalin cocijalistai!”

naudos. Viena iš jų (L. K. 
Vytauto) net pasipuošė mok
slo platinimo draugystės var
du, tečiaus laikosi tamsos stul
po kaip galėdama, o apšvieti
mą persekioja.

Vasario 9 dieną ant Ūkė- 
sų Kliubo salės, vienas drau
gas perdavinėjo literatūrą, 
tai „mokslo platintojai” vos 
tik iš salės uz tai neišmetė.

Kovo 15 dieną buvo pra
kaliau per kurias kalbėtoja* 
užsipuldinėjo ant laikraščiu 
ir socijalistų, negailėdami n'* 
bjauriausių žodžių.

Ar negėda, draugai, būti 
tokiais atžagareiviais? Užsi
puldinėjimas ir šmeižimas be 
reikalo, be faktų, ne šmeižia
mąjį nužemina, bet patį šmei- 
žėją. Ar ne laikas gi mums 
jau susiprasti? Visi esame 
darbininkai ir niųs visų vieno
di reikalai, todėl neprivalo 
tarpe musų būti neapykanta! 
Mes ją turime su šaknim iš 
rauti iš savo tarpo. kaų>o ko
kią pykt žolę ir eiti išvien 
prieš tuos, kurie ją sėja tarp 
mus dėl savo naudos, nes kur 
du |>ešasi ten trečias naudo
jasi.

................ " <
siąs ton vieton auksinius įdėt. 

„Dar vienas šv. Juozapo 
vakaro atsitikimas. Vienas 
tėvas atėjęs namon girtas, pa
ėmė savo kūdikį ir peržegno
jęs nešė sklepan Dievui pa
aukauti. Motina matydama, 
ka 1 vyro akis ž ba pasiutimu, 
puolė neduot kūdikio, bet tas 
jai smogė į galvą, kad net 
Krauju moteriškė apsipylė. 
Ant riksmo sul»ėgo kiti gy
ventojai ir numalšino pasiu
tėlį. Štai kokios pasekmės 
nea psiš v iet imo! Dž iai įgiasi,
kad jo tėvai nemokino rašto, 
nes, ginti, tie mokyti, tai vi
si pa virsta į „cicilikus”, ir 
savo vaiku žada neleisti į 
mokslainę. kad neišeitų iš,,ke
lio doros’’.

/>i i^htouo Cicilikus.

lį udson, Pa.
Oras pas mus gražus, šil

ta: darbai eina gerai: iškitur 
pribuvęs teipgi darbas gali
ma gauti, jei tik kas turi ak- 
vata dirbti. Lietuviai gyvena 
sutikime, gražiai: .,bizniai’’ 
eina kaip ant sviesto.

-1. Pelccki*.

KORESPONDENCIJOS.

nuo 
nie-

Tliomas, W. Va.
Pas mus darbai jau 

kelių mėnesių nupuolė, 
kas daugiau nedirba, kaip-23
dienas per sąvaitę: amerikie
čiai gauna dar truputį dau
giau padirbti, dėt lietuviai ir 
lenkai nors badu pastypkit. 
Vienoje kasyklų dalyje dirba 
vieni lietuviai ir jie daug ma
žiau gauna, negu kiti už tą 
patį darbą. Sykį susitarę nu
ėjome pas bosą reikalauti, 
kad už darbą būtų lygiai ap
mokama visiems, nes lietuvių 
iškastus anglius kompanija 
parduoda už tą pačią kainą, 
kaip ir kitų. Bosas kreipėsi; 
pas superidentą, kurį musų 
lietuviai pamatę tuojau išsi- 
skyrstė bijodami, kad už rei 
kalavimą neišvarytų iš darbo, 
kaip tas dažnai pasitaiko. 
Didžturčiams, žinomas daly
kas. žmogus tik tolei geras ir 
naudingas, kolei dirba, kaip 
mulas ir su nusižeminimu ati
duoda savo darbą jiems, bet 
jeigu išdrįsta pareikalauti at
lyginimo už savo darbą, tai 
toks jau jiems nenaudingas 
—maištininkas, ir kuo grei
čiausiai stengiasi tokį praša
linti. Pavyzdžiui pridursiu 
vieuo lietuvio likimą, kuris 3 
metus tarnavo kompanijai 
šnypo rolėj ir daug įkando 
per tą laiką savo viengenčių, 
bet kaip jam kompanija už 
tai užmokėjo? O gi už nedi
delį prasikaltimą išvarė nely
ginant, kaip... šunį!

Vardą žiurkės svėdė.

Montreal, Canada.
Sniego daug, oras šaltas. 

Kur tik pažiūrėsi, ten žmone- 
liai pavargę, ten dejuoja. Dar
bai neina—blogi laikai. Lie
tuvių čia yra pusėtinas būre
lis: gyvuoja tru draugystes, 
bet mažai žmonėms jos atneša

Maža*.

Bi'isiol. Conn.
Darbai eina blogai pas 

mus. Lietuvių čia gyvena 
apie šeimynų ir tiek pavie
nių. Apsišvietimo judėjimas 
silpnas. A’ieui praleidžia lai
ką ant girtuokliavimo, kiti 
šeip ant bergždžių darbų, bet 
apie skaitymą nelabai, paiso. 
Jei pamatysi kur susipratusi, 
skaitanti ir milintį skaitymą, 
tai tik iš socijalistų, kurių 
čia gyvuoja nedidele kuopelė. 
29 dieną atsibuvo čia prakal
bos. parengtos tos pačios kuo
pos, kurios visiems patiko.

Kalbėjo draugas Stanke- 
vičia. kuris aiškiai nurodė 
vargingą darbininku padėji
mą ir kajp ji galima pagerint. 
Po tam buvo deklamacijos. 
Prie L. S. S. kuopos prisirašė 
du nauji draugai.

<■7. Sirata.

1S LIETUOS

Visokių tėvų esama. 
Draseinu kaime, Joniškio pa- 
rap. Saulių pav.. ūkininkas 
Zlabys. susi vaidinęs su sūnu
mi, pasikvietė du sargybinių, 
surišo sūnų ir taip nuplakė, 
kad jam net mėsos nuo kūno 
nukrito. Sargybiniai plakė 
nagai komis, o tėvas rykštė
mis. Nuplaktojo sunaus gy
vybė pavojuje. Mat ir tokių 
tėvų esama.

llį/aležiuvi*.

ŠILAVOTAS. (Senapi- 
lės pa v. Suv. gub.). Giminė
lės. . Viltis” praneša, kad Būd
viečio kaime pas savo uošvį 
Marčiulionį kuriam-ne-ku- 
riam laukui apsigyveno Juo
zas Laukaitis, neseniai parė
jęs iš Amerikos. Tarp uošvio 
ir žento iškarto prasidėjo vai
dai. Nerimto būdo Laukaitis 
visur kabinėjosi prie savo 
uošvio ir ginčijosi, tai už tat, 
kad negavęs žadėtųjų 200 rb. 
pasogos, nors pats buvęs pi
nigingas, tai už ką kitą. Nuo- 
pat vestuvių žentas nebuvo 
pasakęs uošviams gero žodžio; 
vieną kartą, girtas būdamas, 
net mažą mergytę už plaukų 
sviedė į aslą. Senis Marčiulio
nis taikėsi, tylėjo ir atsišne
kėdavo. Bet matydamas, kad 
vis dėlto nesugyvęs, sukvietė 
kaimynus ir gimines, ar ne
perkalbės žento, kad atsiskir
tų. Geruoju perskyrti nepa
vyko: prasidėjo barnis. Lau
kaitis nutvėrė uošvį už plau
kų. turėdamas rankoje duo- 
nariekį peilį. Marčiulionis,

Gražus ir Kiaurus Lietuvių
Darbai.

Iš Brightono gavome ko
respondenciją. kurioj nupie
šta vienos dienos Brightonie- 
čių gyveninio paveikslėlis. 
Atsakomybę už jos oficijali- 
škumą sudedam ant paties 
korespondento. Jos turinys, 
maž daug, skamba šeip:

„Brighton, Mass.
„Darbai pas mus pasta

ruoju laiku pradėjo biskį ge 
riau eiti, vienok iš kitur pri
buvęs nelengva gauti kokį 
nors užsiėmimą. Lietuvių pas 
mus yra pusėtinas buris. bet 
susipratimas labai nevieno
das.

..Kovo 18 dieną susirinko 
pas Juozą Matuzą keli drau
gai, kuris šventė apvaikščio- išsigandęs, nei juste nepajuto, 
jimą savo varduvių. Svečiai kaip besigindamas ištraukė iš 
bešnekučiuodami priminė ko- žento rankų peilį ir jam pa- 
vojančius už laisvę savo bro- čiam įsmeigė į pat širdį. Tai 
liūs Lietuvoj ir nutarė sumest padaręs ir pats apalpo. Lau- 
keletą centų. Po 50 centi] da- kaičio būta pasidėta ant Blio
vė: J. Matuzas ir F. Bušma: 
į>o 25: J. Treinaviče, I. Buš
ma, P. Rutkauckas, S. Vismo- 
nas, F. Jokubauckiutė. S. 
Drejeckintė, K. Voškis ir F. 
Rutkauckas.

„Viso labo surinkta $3 00, 
kuriuos pasinntėm Rev. Rem. 
Komitetui.

„Nenorėdamas daug vie
tos laikraštyje užimti, paduo
du kaip galima sutrumpinęs 
atsitikimą su vienu ,sportu’. 
F. J., kuris taikėsi prie mer

ginos C. V., bet gavo, kaip sa
ko, arbūzą. Užtatai .8p<rtas‘ 

I pradėjo šmeižt merginą įžeid
žiančiais žodžiais.Mergina bu
vo teipgi ne bile-kns ir ,sj»or- 
tas‘ nė nepamatė, kaip gavo 
i snuki, kad net kibirkštis su- 
mirgėjo. Paskui pamatė, kad 
dviejų priešakinių dantų sto- koję jie greit surado ir kruvi- 
kuoja. Dabar džiaugias, gaiė nąpėdsakį. Atvykusi policija

lo ir revolveris, kuris visados 
gulėdavęs aut lentynos. Gal 
būtų jo griebęsis. Viskas at
sitiko akiesmirksniu.

ALKSKNENAI (Vilka
viškio pav.). Vasario 19 (Ko
vo 3) d. išryto atsikėlusi ūki
ninko Grigo |>ati nuėjo į mie
gamąjį kambarį su kokių tai 
reikalu, su kokiu-nežinia. Tuo- 
pat laiku puolėsi į kambarį 
pats Grigas, šoko prie pačios 
ir užmušė ją niekam nema
tant. Užmušęs nuvilko ją į 
šulinį ir įmetė ant galvos. At
likęs šį baisų žmogžudystės 
darbą pasiuntė vaikus pas 
kaimynus pašaukti, nes jo pa
ti įpuolus į šulinį. Kaimynai 
atėję išėmė Grig’enę ir rado 
galvoj kelias žaizdas. Pajieš-



kELEIVis

surado, kad Grigas pats užmu
šė pačią.

JonzdK Kapsas.

PERS AVA, (Kauno
gub.). 21 Sausio vakare įsi
griovė pro langą į bažnyčią 
vagis, su savo raktu įėjo į -za- 
krastiją, užsidegė šviesą ir pa
siskleidė bažnyčios daiktus 
Tuo tarpu klebono pareika
lauta prie ligonio, zakrastijo- 
nui einant į bažnyčią, vagis 
pabėgo, sus/gleinie sidabrinį 
kieliką ir pateną. Vienas va 
gis susektas, padaryta pas jį 
kratą, bet nauda buvojau pa
slėpta. Apšvietimas Pernara- 
ve plečiasi, įsteigta knygiuė- 
lis, 2 dieną Vasario klebonas 
šaukė rašytis į blaivybę. Už
sirašė lient kiek vyru ir mote
rų, bet daugiausiai vargšai 
arba senutes su drebančiomis 
rankomis ir kojomis, kurie ne
begali stiklelio nuturėti, o ka
liošuoti ūkės vedėjai kaip vė
žiai atsitraukė.

nas už girtuoklybę retai ka 
da pabara, o už laikraščių.' 
ypač „V. Ž.”„L C.” ir „Žar,”| 
visada garbina.

KALVARIJA. Kalvari
jos viršininkas pareikalavo iš

. v
..Žiburio” iš,,Šviesos” skyrių, 
kad vaitai atsiųstų knygų są
rašą, kokios yra minėtųjų 
draugių knygynuose. Beto 
reikalaujama, kad sąraše bū
tų parašyta kokiais metais 
knyga atspauzdinta.

VABALNINKAS, (Bau. 
pav.). Žinojau* nepaliečiain,y- 
be. Antstolio Litviako raštin- 
kas pragarsėjo girtuokliavi
mu ir muštinėmis. Dažnai va
karais valkiojasi su sargybi- i 
niu miestelio gatvėmis ir jieš- 
ko priekabių. Kai- kada ir vi
sai netikėtai užpuolęs žmogų, 
skaudžiai jį apdaužo, net ir 
sukruvina. Taip, Vasario 9 
d. vakarą primušė grįžtančius

v namo iš CipenųS—nį iš Dum
blam u ir M—ka iš Melionu.

SENO VAIKINO LIKIMAS.

PAPILE (Šaulių pav.). 
Čia žmonės tebėra dar taip 
tamsus, kad nieko nežino ir 
žinoti nenori kas dedasi pa
saulyje. Tamsumas neišpasa
kytas! Seni ir jauni, vyrai ir 
moters, visą liuesą laiką, 
šventadienius, praleidžia 
smuklėse ir visuokiose vaka- 
vakaruškose, kur girdžiasi 
vien tik girtų keiksmai ir 
biaurus pasielgimai girtų vai
kinų su mergaitėmis. O apie 
knygų ir laikraščių skaitimą. 
niekas ir girdėti nenori. Pa
siūlius kam nors kokią kny
gutę arba laikraštį tuojaus 
gauna atsakimą. kad neturįs 
laiko, neprimatąs akimis, ar
ba nesuprantąs ką skaito ir 
1.1. Supraskite, tik skaityti 
laikraščių jie Beprimato. Kad 
visam tam bus galas—sunku 
permatyti.

JONIŠKIS (Šaulių pav.). 
Tvarkadariu geri pasielgimai. 
Nuo seniai čia sargibinių vieš
patavimas net per daug pasi
rodė žmonėms keistas. Dary
dami tankiai kratas jie imda
vo nuo žmonių, kaip savo ką 
tik rasdavo. Prireikus kur va
žiuoti eidavo pas kokį nors 
ūkininką ir tuojaus įsakidavo 
duoti arklius, mat vra toks 
policijos paliepimas. Sykį 
vienas Kalnelio sodžiaus ūki
ninkas Varasauskis atsakė 
tuojaus duoti žemsargiui ark
lius. Sulėkė 5 ginkluoti rau- 
donsiūliai ir nagaikomis pla
kė Varasauskį, kol jis nepar
krito ant žemės. Po to Vara
sauskis sirgo kelias sąvaites. 
Išgijęs V. padavė skundą gu
bernatoriui. Gubernatorius 
vieną tų sargibinių atstatė 
nuo vietos: tuo viskas ir pa
sibaigė. Po to atsitikimo mu
sų tvarkdariai biškį nurimo, 
bet vis neužmiršta laiks nuo 
laiko laiminti nekaltus žmo 
kės nagaikomis. Biauriai 
taipgi elgiasi su žmonėmis 
vietinio antstolio sekretorius 
—lietuvis. Jis begėdiškai mu
ša beveik visus, o ypatingai 
politiškus prasikaltėlius, ku
rie tik pakliūva vietinėn ,, ka- 
meron’’ (kalėjiman).

Kai-kurie sargybiniai, re
gėdami tokiuos apsiėjimo su 
žmonėmis pavadžius, ir patįs 
pradeda juos sekti. Antra
dieniais stumdo ir tąso atvy
kusius turgun, ypač gi mote
ris. Pasipriešinusius gi jiems 
apšaukia tiesiok revoliucijo- 
neriais ir įduoda vyresnia
jam.^

Štai uūkininką G—tą iš 
Strazdų, susibarusį Vasario 
19 dieną Vabalninke su įkau
šusiu sargybinių, Vasario 20 
dieną jau suėmė ir atvarė iš 
namų pas antstolį, kaipo po
litišką prasikaltėlį ir valsty
bės pamatų ardytoją. Laimė 
dar, kad pakviesti liudytojai 
papasakojo visą atsitikimą, ir 
užstojo už G-tą. Suimtasis 
dabar paleistas.

Tatai tokia Vabalninke 
žmogaus liepaiiečiamybė.

(..Vilu. Žiu.”)
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Neįeik patarnavimo.
Lekajus:—Mano ponas 

prašė Tamistą pas mus ant 
pietų.

Ponas:—Pasakyk savo po
nui, kad su mielu noru jam 
pa tarnausiu

Lekajus:—One! Tarnau
ti, tai jau aš prie pietų patar 
nausiu—tamista galėsi tik 
valgyti!

* *
Gera proga susipa

žinti
— Kokiu būdu tu galė

jai trumpame laike tiek daug 
pažinčių šiame mieste pada
ryti?

— Labai prastu budu:j 
nusivedu ant čiuožynės savo 
mažajį brolį mokyti čiužti, i 
kursai kas žingsnis atsimuša 
į kokią nors poniąar panaitę, 
o aš tuojaus prikeliu, parsi- 
prašau, ot, ir pažintis.

* ** 
Restauracijoj.

— Turiu tamistai pasa
kyti, kad nuo tamistos labai 
nesmagiai kvepia...

— Tai ne nuo manės, tik 
nuo mano debatų...

KURŠĖNAI [Šiaul. p.]. 
Musų miestelis geroj vietoj. 
Užsiimti prekyba čia la
bai paranku. Lietuviai jau 
pradėjo susiprasti, įkūrė ke
letą sankro vėlių, tik ne vi
siems gerai sekasi. Bet patįs 
lietuviai kalti, nėra tarp jų 
vienybės. Kad visi susitartų, 
galėtų išsirašyti prekes iš di
desnių miestų, tas pigiau ap- 
seitų ir geresnės prekės būtų. Į 
Prie to mųsų sankrovninkai- 
lietuviai nevisi moka skaityti 
ir rašyti ir dėlto negali gerai 
suvesti skaitlių: pertai jiems 
daug priseina nustoti. laik
raščius pas mus mažai kas te 
skaito. Sako, geriau esą tuos 
pinigus pragerti, nes klebo-

Mielaširdingas sve
čias.

Restauracijaj svečias sa
ko tarnui: „Iš kešeniaus iš
puolė man ant grindų pusdo- 
leris: jei rasi tai man atiduok: 
o jei nerasi—tai gali sau pa
silaikyt”!

* *• * 
Ko reik bijoti.

Baltrus, pragėręs visą sa
vo turtą kartą sako savo d rau
gui:

— Ar žinai ką: aš prade
du bijoti kad reiks mirti 
esant ubagu....

— Mirti esant ubagu, tai 
dar pusė bėdos, bet aš bijau
si, kad tau nereiktų gyvent 
esant ubagu!

(Tąsa).
Dabar jau jis paliko drąsesnis ir pra

dėjo pasakot apie visą atsitikimą. Visa šei
myna—Kakaras, Kakariėne, Kakarukai ir 
kt. apspito jį ir klausė liežuvius iškišę. Jo 
pasakojimas teip patiko, kad visi vos ne
plyšo juokais. Iš tolesnės jo kalbos Kaka
rai dasižinojo, kad jis yra turtingas žmo 
gus ir ne pačiuotas da.

Nors tai buvo sikštus individuumas, 
vienok dėlei pritraukimo visų prilankumo. 
nulėmė, kad gerai būtų davęs kokį ,,kvo- 
terį’’ aut lagerio. Ir ilgai nelaukdamas žė
rė ant stalo 5 ,,nikelius”. Visi įsmeigė akįs 
į pinigus ir su didelių įtempimu laukė kas 
bus toliaus, nes nušlijo, kad jie pradės aut 
stalo šokinėt arba teip koki ,.fokusą” pa
matys. Negalėdamas nieko sulaukti, Kaka
ras užklausė:

— Ką tas reiškia?
— Ogi, gal paruošite alaus?. ..
Visi nusijuokė ir ir ponas Rodokiau- 

sius iškepė didelį veži pamatęs, kad pasiro 
dė tamsunu.

—Ne, męs alaus negertam—atsakė Ka
karas.

— O gal jus norite valgyt?—paklausė 
Kakariene.

— Ačiū, nenoriu—atsakė Rodoklau- 
sius. bet jo pilve mušė jau bent kelintą sy
kį dvyliktą. Kentėjo nabagas dantis sukan
dęs: marino savo kūną kaip Įmanydamas, 
kad gavėnes laike nepapulti i pagundini- 
mą.

— Na, tai jau bus laikas gulti—pra- 
bylo Kakarėne,—jau tuoj vienuolikta va
landa ...

— Nors man gėda—tarė nedrąsiai Ko 
doklausius,—vienok meldžiu, ar neturėtu
mėt kokios kertelės man pergulėti....

— Gerai, gerai,—tarė Kakaras—yra 
vienas kambaris tuščias—galėsite sau gu
lėt, kaip kunigaikštis. Maryt,—kreipėsi į 
pačią—paklok tenai lovą-

Kakarėne paėmė briežukus ir išėjo.
Na, užsirukykim prieš eisiant gult — 

prabvlo Kakaras krapštydamas pelenus iš 
pipkės.

— Gavėne — atsakė nusišypsodamas 
Rodoklausius.—Reikia pasui Raut.

— Juk ir Dievas ruko—juokavo Kaka
ras.

Rodoklausius susiraukė ir nieko neat
sakė. Visi užtilo, tarsi laukdami atsa- 
kimo.

— Na, tai lova gatava—tarė įeidama 
Kakarėne.

— Jei norėtumėt tuoj gulti, tai galima 
—pridūrė.

— Tai labą naktį, tamistoms—tarė Ro
doklausius pasikeldamas nuo kėdės.

— Labą naktį — atsiliepė keli balsai.
— Na, tai aš parodysiu—prabylo Ka

karas leizdamas kamuolį durnų iš burnos.
Išėjo.
Už valandėlės sugrįžo nusišypsojęs, 

lyg ką išgirdęs naujo ir juokingo, bet nie
kas neatkreipė ant to atydos ir nepaklausė 
ko jis juokiasi. Visi rengėsi gulti, tik Ka
karas paėmęs laikraštį atsisėdo skaityt, 
bet neužilgo ir jis nuėjo ant poilsio.

Rodoklausiui nesimegojo. Tamsiam ir 
tuščiam kambaryje jam matėsi nebūti daik
tai. Tai jo senoji šeimininkė su pucdn ko
pūstų, tai katė, ant kurios jis sugriuvo, tai 
vėl Jurgienė—su bliudu putros, bet visų 
daugiausiai ir aiškiausiai jam matėsi pa
veikslas tos merginos, apie kurią jis perei
tą naktį sapnavo.

— Seno žmogaus gyvenimas — sake 
pats sau Rodoklausius.—lygiai toks pat, 
kaip seno vilko. Ko man dabar reikėtų, jei 
jei bučiau apsivedęs? Turėčiau sau mylimą 
y patą, turėčiau savo lizdą, galėčiau būti 
laimingu, kaip esti kiti žmones, o dabar 
nuo visų paniekintas, išjuoktas ir tai vien 
tik dėl to, kad esu vienas... Visi zenijos, 
kodėl gi aš to nepadariau.... Bet ar da
bar jau būtų pervėlu?... E. nereikia misi 
mint, rytoj paklausiu Kakarienes, ar neži
no kokios merga palaikes...

Ir sau protaudamas Rodoklausius nepa
juto, kaip garsiai, lyg sena kiaulė, pradėjo 
kvarkt.

Ant rytojaus, kada Rodoklausius atsi
kėlęs išėjo į restoraciją aut pusryčio, Kaka 
rienė atėjus lovą kloti, atrado visą paklodę 
išdirbtą kopūstais.

— Taigi kos gyvulis—tarė susirauku
si moteriškė,—apsirijo kopūstų ir pilną lo
vą pribiauro jo.... Kastą paklodę dabar 
skalbs?.............................................................

Buvo jau pietus, o kadangi dėjosi tai 
subatos dienoj, ta j visi no dvyliktos atėjo 
iš darbo. Lig tik paspėjo Kakaras įeiti, Ka- 
karienė tuojau užsipuolė, kam jis priėmė

savo bustan kasžin kokį valkatą. Kuris pri- 
biaurojo pilną lovą.

— Aš jau vakar žinojau, kad teip bus— 
atsakė Kakaras.—Jisai visiškai nekaltas, 
tai jo šeimininkė, kuri jam apatines keli
nes apipilė kopūstais—paaiškino Kakaras. 

Visi pradėjo juoktis; tuom tarpu atėjo 
ir pats Rodoklausius su pundulu po pažą- 
stimi. Kakaras tuoj užvedė kitą kalbą ir 
nudavė buk nieko nežinąs apie svečio ,,ne
laimę”. Rodoklausius išrodė šiądien daug 
geriau, negu vakar. Veidas buvo raudonas, 
ausys ir kaklas nuo purvo apvalyti, rankos 
teipgi buvo grynos, akys žibėjo kokia tai 
viltimi—žodžiu, atrodė ant ue bile kokio 
sporto. Valandėlę pastovėję, vaikiškai nu
sijuokė ir nuėjo į savo kambarį.

— Matyt, kad buvo maudyklėj—atsi
liepė Kakarienė.

— Tur būt—pridūrė Kakaras.—Gal iš 
jo nevisai menkas vyras.... Bandyk tu 
jam piršti savo seserį...... Turi pinigų.

— Gerai sakai—patvirtino Kakariene, 
—tas būtų neprošalį. Nieko kad ir senas, 
bet jeigu teisybė, kaip jis vakar sakė, turįs 
apie penkisdešiint8 tūkstančių....

— Cit! Atein—tarė vienas iš ,,burdin 
gierių” duodamas su ranka suprasti, kad 
Rodoklausius jau prie durių.

— Tai, lyg čia kas blogo—atsakė Ka
karas.

Prasivėrė duris ir palengva įėjo apkal
bamasis.

— Męs čia tamistą apkalbam—tarė 
Kakaras į Rodoklausį šypsodamas.

— Dovanokite — prabylo, kaip vėžis 
paraudonavęs Rodoklausius.— Daugiau to 
j au nebus; aš dabar tik iš maudyklės atė
jau .... O tos apatinės kelines numečiau... 
Aš ir už tą paklodę užmokėsiu.. ..

— O, męs ne apie tai kalbam—pertrau
kė Kakaras.—Męs mislijąm tamistą apipa- 
čiuot.

Roddklausius paliko lyg neramus, lyg 
sumišęs; mikčiavo sukdamas savo kepurę į 
taurę, mindžiukavo ant vietos—žodžiu ne
žinojo apie ką jie kalbą. kaip jį nori api- 
pačiuoti. Ant galo įsidrąsinęs tarė:

— Meldžiu atleidimo, aš nesuprantu 
apie ką tamista kalbi?.... Ką tai reiškia 
,,apipačiuot”?

— Cha-cha-clia!—visi nusijuokė.
— Ar tai tamista nežinai, ką reiškia 

žodis ,,apsipačiuot”?—paklausė vienas iš 
,,burdingierių”.

— Apsipačiuot. tai reiškia paimti sau 
pačią—paaiškino Kakarienė.

— O! aš labai norėčiau gauti pačią— 
pradžiugo Rodoklausius.—Ir jeigu tami
stos malonėtumėt man tame padėt, aš bu
čiau labai, labai dėkingas.

Girdėdami tokią Rodoklausio kalbą, 
Kakarai neapsakomai apsidžiaugė, bet kaip 
ant keršto kiti burdingieriai pradėjo nie
kint tokį sumanymą.

— Drauge—sakė vienas,—tavo amžiu
je imt ant sprando tokį jungą, tai kvaily
stė!

— Žinoma, kad neužsimoka—patvirti
no antras

— Jums teip rodos—atsakė Rodoklau
sius.—bet kurgi aš savo turtą padėsiu? O 
antra, argi jau ir numirt vienam, kaip kel
mui—be moteriškės? Aš jaučiuos da gana 
tvirta i...

— Bet toliau nematai, kaip galas no
sies.

— Kodėl?
— Todėl, kad apsivesti nesunku, bet 

po ta m?
— Polam tai... na, žinoma, kas {to

tam!
— Na. kasžin ar žinoma?... Tokiam 

amžiuje....
— Ką čia tas amžius gali kenkti?—gi- 

uesi Rol klausius.—Pinigų turiu; valgau 
gerai: geriu, kaip bulius: kojos, kaip stie
bai: rankos. kaip ra plės: širdis, kaip bub- 
nas....

— Ką čia ta širdis gali pagelbėt!...
— Užtikrinu—ginčijos Rodoklausius, 

—kad aš da kiekvieną moteriškę galiu už- 
ganedint,

— Bet argi nepervėlu jau dabar mis- 
lit apie tokiu- daiktus?

— Ne įstengsite—pridėjo antras,—tik 
ant juoko. .. dėl kitų!...

— O. kad jus šimts—tarė juokdamas 
Rodoklausius.—Ot, imsiu gi visiems ant 
keršto ir apsivesi u.

— Teip, teip—pritarė Kakarienė. — 
geriaus vėliaus, negu niekad.

Ir pradėjo jam piršti savo pusseserį, 
18 metų amžiaus mergaitę, gyvenančią su 
motiną, našlę po vyrui. Buvo tai nepapra 
štai graži mergiščia: vidutinio ūgio: didelės 
juodos akys: banguojanti tamsus plaukai; 
tiesi, lig žvakė; plati krūtinė—maloni, kaip 
katė: o saldi, kaip agurkas su cukrum: o 
kokia protinga, tartum—senas rabinas.

(Toliaus bus u^tiiga).

ANT PARDAVIMO.
Puikus forničiai dėl 4 rui 

mų. Priežastis pardavimo ta, 
jog išvažiuoju į Lietuvą.

Paulina Petkevičienė,
664 Cambridge st.

E. Cambridge, Mass.

„Forničiai“!
Jei kam reikalingi ra

kandai, tai pasiskubinkit pas 
man, nes parduodu dėlei išva
žiavimo į kitą miestą pirmos 
kliasos rakaudus pusdykiai 
Reikalaujantiems gera proga 
Kreipkitės šiuo adresu:

A. P. Spurga, 
111 6-th st.

So. Boston. Mass.

BALIUS! BALIUS!
Parengtas So. Bostono 

Jaunuomenes Kliubo, atsibus 
antrą dieną Velykų t. yra 20 
Balandžio [aprilj 1908 m., 

.svetainėj Turu Hali 29 Mid- 
dlesex st. Boston Mass 
Balius prasidės nuo 2 valan
dos po pietų ir trauksis iki 
12 nakties.

Nuoširdžiai užprašo jau
nuomenė ant to linksmo ba 
liaus, kuris beabejonės užga- 
nėdįs kiekvieną ypatą, nes 
muzikantai D. L. K. G. orke
strą griež puikiausius šokius, 
ous visokių gėrimų: užkand
žiu ikvaliai.

Kas atsilankysit tai nesi- 
graudysit, nes patarnavimas 
bus kuogereusias: Jaunome- 
nės pirmas toks balius, kokio 
dar nebuvo niekados Bostone, 

širdingai užprašo 
Komitetas.

Naujas Lailcrasztis.
Pradėjo išeidinet naujas laikraštis. 

PIRMYN“. Pakraipa liberališka: for
matas 8x11 colių; popiera gera: šriftas 
aiškus; 16 puslapių rašto, 12teksto. Kai
na metams# 1.50. Adresas: A. Antonov. 
P. O. Bok 538, Mitiersrille. Pa.

(iERA PROGA!
Geriausios siuvančios Sin- 

gero mašinos, tiktai truputi 
vartotos (second hand) gali
ma gauti už $6, $8 ir 810 
Teipogi parduodam ir nau
jos už prieinamiausias kai
nas. Adresas toks:

Singer Sevving Maciūne 
Office, 393 Broadvvay,

So. Boston. Mass,
Pąjieškojimai.

Pajieškau savo draugo 
Antano Bražaucko, kuris gy
veno su manim vienoj vietoj 
apie du mėnesiu, o išvažiuo
damas paėmė mano $ 20 pi
nigais ir garniturą Vyras 5 
pėdų aukščio, juodi plaukai 
ir perskelta lupą. Jeigu toks 
kur pribus, tai meldžiu pra- 

; nešti ant adreso:
E. Sprindžiūnas, 

Bos 130, 
Gilbertville, Mass.

Pajieškau savo brolio Jo 
no Kiero, Vilniaus gub. Tra
kų pav., Valkininkų valsčiaus

ir parapijos. Kas apie jį žino, 
meldžiu pranešti aut sitckio 
adreso:

L. Kieras,
19 Bends Court, 

Lovvell, Mass.
Pajieškau savo draugų, 

Jokūbo ir Krano Balkes ir 
Stanislavo Uzdavino, Vil
niaus gub , Traku pav , Val
kininkų valsčiaus, čehatorių 
kaimo. Jie patis, ar kas kitas 
teiksis pranešti ant šio adreso:

M. Budrevič,
23 Intervvall st., 

Box 23, 
Montello, Mass.

Pajieškau savo draugo 
K. Petraucko, Kauno gub., 
Panvėžio pav., Pasvalės par., 
Painiškio kaimo Kas apie jį 
žino, arba jis pats, meldžiu at- 
sišaukt ant šito adreso:

J. Guząuckas,
5 National st., 
West Hanover. Mass.

Paejeszkau ant Faunos
Darbo; moku visus dar

bus ir galiu kalbėt angliškai, 
vokiškai, lenkiškai, rusiškai 
ir lietuviškai. Reikalaujan
tieji malonės atsišaukti ant 
šito adreso:

M. Budrevič,
23 Intervvall st„ 

Montello, Mass.
♦ 

Ant pardavimo
Parsiducda saliunas gra

žioj, lietuviais apgyventoj 
vietoj: biznis išdirbtas ir eina 
labai gerai. Priežastis parda
vimo,—užemimasdidesnio biz
nio. Kreipkitės aut šito adre
so:

Joh Tautkus,
119 W. Camden st , 

Baltimore, Md.
Reikalingas 

barzdaskutinyčioj mokinis. 
Geras, jaunas lietuvis gali iš- 
simokint lengvo ir naudingo 
darbo. Kreipkitės ant šitokio 
adreso:

D, Galinis.
207 C street, 

So. Boston, Mass.
SUSIRINKIMAS.

60 kuopos L. S. S. susi
rinkimas Balandžio 5 dieną, 
6 valandą vakare, ant 28 
Broadvvay .,Keleivio” buste, 
So. Bostone, Mass.

Visi sąnariai meldžiami 
susirinkti: beto už prašom vi
sus lietuvius ir lietuvaitės, 
kuriems tik rupi darbininkų 
reikalai.

Sekretorius S. M.
Visuomeniškas Susirin

kimas Ko-operacijos at
sibus Balandžio 1 dieną ruime 
28 Broadvvay, 7:30 Vakare 
So. Bostone. Užprašom visus 
atsilankyt kuodaugiausiai. 
nes bus skaityta konstitucija 
ir svarstyti kiti svarbus rei
kalai.

^"raistasįTaistas!
F

Labai laukiama knyga jau išėjo iš spaudos lietuviško
je kalboje.

Ta knyga teip žingeidi ir visoje pasauleje reikalaujama, 
kad į 18 ką kalbų išversta, o lietuviams tuom akyvesnia.jog 
tikras amerikonas, nuo išlipimo iš laivo, aprašo visų lietu
vių gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

Perskaitęs Raistą. 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 
įlinkus. Kaip perskaitysi , .Raistą" tavę niekas negalės 
prigaut.

Raistas viską iš rodi II ėja, kaip ištrvirkėliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, ir nustumia į pa
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinvčios į mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau pelnyt ir žudo 
nuodijant žmones. Ji pilna akyvumo, kiekvieuam naudin
ga perskaityt, nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro 
pos ir Amerikos parlamentus. Yra tai didelė knyga ir ji 
prekiuoja teip kaip augliškas originalas, iš kurio versta 
letuviškon kalbon ldol. 50 c.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuot:
J Naujokas,

Madison sq. sta. Box 1S9. New York City, N. Y.
Teipat esu atstovu vienatinio pasauleje lietuviško dien

raščio ,, VILNIAUS ŽINIOS ”, į Ameriką su prisiuntimu 
prekiuoja pusei metų 3dol-, metams Gdol.; prenumerata 
reikia mokėt iš kalno. Kuris prisius 7 dol. pur ,,inoney 
orderi” ant augščiau padėto mano adreso, apturės „Rai- 
sta” f „v. z.”.
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LIETUVIU UŽEIGĄ

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus. mus, ėlius 
visada Švieži, vynai ir' vtsoki iikiertai 
kogeriausi Gėrvmus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

liiĖLdii v 1>*'
*>«> 1 1 1 ■

IR VĖL 100 TUKSTANCZIŲ 1SZLEISTA
BALIUS!

Antras metinis balius pa- Y
rengtas Sv. Jurgio Dr-tės iš 
Brighton », Mass.; atsibus Ge
gužio 29 dieną ’08m. aut Bro- 
adbine Hali, 311 Albany st., 
Boston, Mass.. kampas Dovtr 
gatvės; prasidės 8 vai. vakare 
ir trauksis iki rvtui. Todėl 
širdingai prašome kitų drau
gysčių. kad ant tos dienos 
nieko panašaus nerengtų.

Su guodone Komitetas.

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

Puikiausias Lietuviškas
SALIUTAS >
kartą pas mus atsilankys.

To niekad oesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

YKM, DYKAI!

i

BOSTON. MASS

35 c.

Pranešimas Tautiečiams
Pranešu, kad KATALOGAS No 2 jau 

gaiavas su daugelių vi ūkiu paveikslu, 
nuo daugelio terorų.

Čia rasite ■ at.lpu-tas visas lietuviškas, 
ir lenkiškas knygas išleistas visų spau-! 
Stuvių. Lietuvoje, Prūsuose ir Amerikoj.

Katrie norite šitą katalogą turėti, tai'■ 
pasiskubinkit prisiųsti savo vardą, pra
varde . adresą ir už 5 centus markę dėl 
•pmūėjimo pačto kaštus, o apturėsite 
aide.; katalogą lietuviškoj kalboj, iš ku
rto galėsite Lsirinkti visokių lavorų.

Raš\ dam: pas mane uždėkite tokį ad
resą

T P KRIŽANAUCKAS,
L. Bos 62 Shenandoah, Pa.

VISKAS PIGIAU!
Dėl praturtinimu vietos.

Pranešu, kad męs partraukc-m 
daugybę visokių aprėdalų pavasa
rinių ir vasarinių dėl meteru ir vy
ru su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.00 doi. 
štampu. Atsiiankykit o persitik
rinsite.

THE OUTLET
’ 383 Bhoadvyat. Betveen E. A F. Sts.

SO. BOSTON, MASS.

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

European Tobacco Co. 
33 Lecnard St. Dept. 74. 

New Ycrk.

NAUJAS ĮSRAhHiAS
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 re
tyn įdedant kra»os ženkleli

J. M- BRUNDZA CO .
Broadvray & So. 8-th st.. 

Brooklyu-Nevv York.

LHLYIŠKAS PASTARAS

G. B. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259HAN0VERST
Lenkiškai-Lietuviška

APTEKA
257 Hanover Street 257

TEbIK. .I.aUSIA IR GDRIAUSIA

Aptieka
Suta šome Receptus tu didžiausia 
ati da, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik jasavlėj 
vanoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W ErOcduay kampas Dor- 
chester avė. g0. Boston, Mass. 
Galt reik lauti ir per laiškus, o 
męs per exp esa gyduoles prsiusim

— Geriausi? f-alinuas —
1 čt.-k rpie Iretii rdtUtviski, 
r cs rt-a si geriausių gėrynių ant 
vestuvių. krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

11E & 117 [crchster cte. eim 
1 & 1 Lilisxi. st. to. Etsten 

Telei 1 one 21C68 8o- Bestos

LIETUVIS-

Daktariszkos

. - Sįę 1Mflpte ė i VADOVAS IN 
SVEIKATA

:--W

Didžio 208 
puslapiu

Dabar laikas naudokitės visi!
c. riAu.O viela do M 6r,ŽU1, Armouykt< 

.. -....nu, rour«i*u. Trinta >r d*ucybe vi okia
Wuik41.Au ioMtum-otu. OruOetoKorthu A.kUmum, Vl«k>u 
Zi-lu. L- O. uaėhu.g.ru Bricvu Albuiuudėl fotOBrefiju. R.-vol- 
»ernuStrh !b«. Ekkirikmm Luunpukm. Rotanm Lluru Adr— 
«ID I^.Ciu, Plukau .nkviDiu Itoenuin Grematiku. Ž- - 
djuu. lM,.r;-kuir Maldų knvju.vi-vi.mgtB210 pop,eru dėlra- 
•jmogroroMiu.u »ls,.klal. ap.ka1.yta.isird..iCo^,., umn<s ui 

.- . . . . 2*c' 5 *U4‘ua* už tl .00. OdUl drukuojarns tt^iuukė iraus -<r».
Zta. ,-reHAl drukuoja. litaro. ir mailnuk.' padaryt. U s-riau-i., Ph. uo. Prekė nk L 

t ilaikau kitokiu išdarbiu mašinukių keliu galiuku irdau-O.- uau- ’
dimru vi-.-kiu daiktu. Kas nor apturėk kabdoja tegul pn-iuuė.. už 5c. 
n. >r a,-ir t .-u a-a a lr:-a. o aptur>-H pu-ia u dideli »io na to y k UJA 
KATI L<Vi.A ilk KAI! F uriante yra Šimtai* visokiu daiktu, <u virš da 
J m- .1. • u ?aveik-l» ir lė kurio matj.it j. ę tllan.-> tavoras .„-mo. 
C i-o - I>( ri i-ues kaip kitur. Š-. rm ka.u. A_- :,ta:O lr f-r' m
1 ar.. • ‘u vtM>;:iua ta voru* Ubai pigU^ aįfcj,

C—ST.. BROOKLYN. N. Y.
•i'Uoki

M. Gaijvan & Co.

-------------------------------- - 
Atsimik ir nemirszk!

Jeigu nori gražiai paveiks
lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotografistą:

CASS1LLO STUDIJA. I
376 Broadvray,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografUkų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus ut žemą prekę.

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

Į
i Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą, krejou ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio
376 Broadway,

So. Boston, Mass

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Vfomans Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka aavo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, paea.1 nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 80 W Broadvray 

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

Art pardavimo.
Tarsidut da puikus namas 

ant trijų*gyvenimų. Savinin
kas išvažiuoja i Lietuvą. No
ri utims pirkti gera proga.

J. Žabarauckas,
94 Baster St. So. Boston.

<

6re:c;ausi.s pamokintojas Aogliszkos 
KdibOS, sutaisytas ant trijų 
eilių, ki.ios galima grei
čiausiai pramokt kalbėt kas 
dieninius odžius 
Kaina

____

Nes plriuesuės po 50 tūkstančių laidas; kaip bitės lietuviai Išnešiojo pu ūsą pasauli kujgas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių egz. 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.
VADOVAS 1N SVEIKATĄ parašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikn-ius o labiause sergantiems.
ŠITĄ KNYGĄ perskaitęs, nelik mokės, kaip būti sveikų, nuo visokių ligų apsisergvti, bet ir daktariškam mok

sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. ..Vad.” iu Sveikata''" apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS 1N SVEIKATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOVANAI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centu 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti lAgydyias, tai COLLINS 
N. Y'. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ..gas i-gydo, m-s jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos, 
teikia sveikatai pagelbą, atsišaukus asabiškaiar aprašant (lietuviškai) liga nesveikumus, per laišką.

Kad apsiima, tai i r’išgydo: VYRl’S ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokiu ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas užsenditas ir paslaptis užsikrečiamas išgydo; 

tai Liudija pačiu gydymą laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletą.

Išgydyta nuo 
sendintos 
skausmingos 
nešinės, baltųjų, 
ir dieglių. vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai ne įsten
gė išgydyt.

• Agnieška Daškene
New Rockford, N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystes gy venirne klai
dų nors butų sarmatą apreikšt v - 
są buvusį nelaimingumą, bet ve
lydamas dėl brolių slapi i turuose a: 
likimuose apturet tykra išgydinut 
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso- 
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos nemetytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas aut 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodonę.

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

ligai sirgins inkstų 
viduriu liaa. skaude 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose plau 
uėiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Iš^yditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.

l

Uzlaiho geriausio
Eliaiiv V,vno, lJkieriii 

Cigarų.
Pardso imas šeimynom musu

Sckciali<kcma>.

gt»t> Srcomt So. Boston, Mass

TLISiNltAUSlA APTIEKA
Kurioj galit gnlltl geriausiu uv. 
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 

jr tvisingiatisius panirimus. Negalė- 
, dumi ut.-ilanky ti, tai telefonuokit.

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

So. BGston, Mass.
Teeki hose. 21027 So. Boston. Mass

50,000Ij™ D YK Al ,i;'IA
PASLAPTINES VYRU LYGOS

hiozas Nikelis
ve. Johnstown Pa.

■

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai atėjus arabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, po visą Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

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

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet: šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 
Dr. R. MIELKE, rupl&tojuis gydlnlsu institute.

. Vėlinu

keliem wlug»‘-

Ur&liškos valandos nuo 9 iki 5; nedaliomis nuo 9 iki 12RODĄ DYKAI. 1
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, 1LL

VIENATINIS : LIETUVISzKAS: 
M. RAŽL'KO, 7 YVashignton ,St 
su važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užtaikau puikų hotelį kureme 
galite šaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš pnsta- 
au ant sz.ipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norčtų*koks apgavikas nu 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

W1XCAS KAŽI KAS

HOTELIS
-• U• S. A.

XEW YOKK

M A CANNON

M. A. CANNON

*
GERIAUSE UŽEIGA DĖL LITUVl PAS G E R 1 A V N I A S

Dr. S. Andrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos
N no 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet

433 Shxwinut avė.
Boston. Mass

Mes užiaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius 
".a minius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus pri
kistom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į ąplinkinius miestus 

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

EL ROPISKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANDOWSKI, 
Valandos. 11-1 A M,; O - 8 P. M. 
4I‘J Bojlston St. Boston, Mass

' VVarren Chambers) 
Telephone, Back Bay 2350. 

Gyvenimas 8X5 Massachusetts avė. 
Cambridge, Mass. 

Valandos: S • 10 ryto.

Rnsiška-Lenkiška-Lietu-
viška

_A FTIEKA

Bronzsteino
A. RAMANAUSKAS

AGENTAS šipkorčių pagal pigiausias prekes ant ge
riausių linijų ir greičiausių laivų. Imu pasažierius iš vietos 
Lietuvoje ir iš Amerikos pristatau į namus.

Užtikrintas pagal Mass. Vai. tiesas agentas siuntimo 
piniaru i visas dailis svieto.
X G to

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

supn of P. o 9914 Qak St
Sub.SU. 12. w.a

Tei. 8581 Lavvrence, Mass.

Geriausis So. Bostone
Lietuviškas Siuvėjas.

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

Į
Z BU D REIK Irs

JUOZAPAS J. ALTMAN, 
Ge'ežkelie bilii tų ir laivakorčių agentas

Netariušas: Padarau 
visokias doviernasres. 
dokumentus ir t. t.
Siunčiu pinįgus 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 
i4 namų ir pristatau į vietą. Per rubežių parvedu 

mažiausios baimės, nes esu užsistatęs $15.000 kaucijos.

Boston, Mass.
be

35 I Harrison avė

rinnipl I sustok’Žiūrėk! Klausyk!
JUClillul U» 1x11 V V Didžiausias nupiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės, keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
rėdų. Teipgi paleidiiame už pigiau ir vi
sus kitus tavorus, kaip tai kufarelius, 
valizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

301 Broadvray, kampas D. gatvių.
OHklVtSlA Al'llEKA.

So. Boston, Mass.

j Mes laikom lietuvišką klerką 
j čia gali susikalbėti savo kai 
: boj. -Meldžiam visus su reika i 

lais atsilankyt.
128

I SACOW1TZ, 
Broadvvay (tarpe A ir B 
gatvių) S Boston, Mass.

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

lliškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
' Esant reikalui einu į namus fotografuo- 
I ii, teipgi nedėldietiiais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadvray So. Boston, Mass-

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto 
11 valandai vakare.

Jurgis Bar tašius
258 W. Broadvray So. Boston w Mass.

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybe 

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

Su guodone

IR A VISI VYRAI!
Pirkit cigarus ir sigarėlusnaujo 

išdirbinio
I‘:irtrauk.-m puikiausių cicrvų. viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių, o 
keudžių kendžię! kokių dar ne ne 
buvo.ceigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway. cor. C st 

So. Boston, Mas-

349 Harrison avė 
Boston, Mass.

i ŽODYNĖLIS 
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA 
0^ KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisyta 
pagal geriausį kalbamokslinį būda, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PALTANAV1ČIA
15 Millbury St, IVorcester, Mass.

N E S I T I K E K .

|

M i ss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

Lietuviszkas D-ras M. Ziseiman, 
7 Parmenter St 
Boston, Masa.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į 
neikit į 
mano di
tos arba telefoną 
duok o »š atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 

‘nuo 1 iki2 ir6 ik.' 
8 vakare Telephone

5 1
"1^1

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

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 mes tau ligą mžmušim, ko
kia ji nebūtų.

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

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

kiu budu galima 
tokių, kurių kiti 
Nevilk ilgai, bet 
nėjusi. Męs sutrumpinsim tau skausmą, sučedysime laiką ir pinigus.

Męs 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 
Kodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgians Raukytis.

1967—3 Richmond

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

nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėlioms nuo 10 iki 1 po pietų

New Bedford’e ofisas: 126 Furchase St.
<Ifisas ai idaras Panidėliais ir Suimtom nuo 9 ryto iki 9 vakare.

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

Wuik41.Au
ua%25c4%2597hu.g.ru
matj.it
Sub.SU

