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IS RUSIOS.
Peterburgas. — Garsioji 

byla generolo Stesselio jau 
pasibaigė. Kariškas teismas 
pasmerkė Steselį mirtim: ge
nerolas Foka<. už peržengimą 
kariškos disciplinos 
..skaudžiai’’ išbartas, o 
volas Smirnov ir geu. Įleis li
kosi išteisinti, les* ..pri
truko” taktu darodymui jų 
ka Ites.

Tie palįs sėbrai, kurie ne
va pasmerkė tą tironą mirtim, 
vėliau padavė įnešimą, kad 
mirties bamme butų pakeista 
10 metais kalėjimo, išbrauk
damas ant toliaus iš kariume- 
nes tarnystės, su tą išliga, 
kad išėjęs iš kalėjimo jis tu
rėtu pilnas ukėsiškas teises ir 
garbę. Nėra abejonės, kad 
bausmė bus dar daugiau pa
lengvinta. tai yra kad nuo 10 
metų kalėjimo atims bent 15, 
tai Stoesseliui netik nereikės 
sėdėt, bet valdžia da paliks 
jam kalta penkeis metais ka
lėjimo, už kūrins nukals di
dėli auksini medali. Nors tai

v te • *•

butų juokinga farsa, bet rei
kia atminti, kad Rusijos vald
žiai tik vienas daiktas yra ne
galimu t. y. panaikinimas re
voliucijos, o šeip caro bernai 
didžiausius stebuklus sutve
ria. Je dažnai revoliucionie
rius pasmerkia ištremiman ar
ba katorgon aut kelių šimtų 
metų. Kelios sąvaites atgal 
pasitaikė gana įdomus atsiti
kimas.—Išsiaiškino, kad tu- 
ląs redaktorius katorgoi pa
smerktas ant 400 metų. Kada 
korespondentas paklausė, ko
kiu budu žmogus galia teip 
ilgą laiką gyventi, teisdaris 
atrakę: „tas mus visai neapei
na kien jis gyvens: męs tik 
pidome įstatymus ir pagal 
pert-ižengimo laipsnio skyria- 
me bausmę”. Rusijos valdžios 
ir teismo kvailumą aiškiai pa
rodo kad ir ta pati Stoesselio 
byla, kuri už atidavimą Japo- 
niečiams tvirtoves pasmerkė 
ąnt sušaudimo, bet už jo kar- 
žigystę, kuria atsižimėjo laike 
apsiaupimo tos pačios tvirto
vės^, mirties bausmę pakeitė 
vos tik 10 metų kalėjimo, o 
galu gale, turbūt ir visai iš
teisins.

Stoesselis buvo žiaurus 
gyvulis, l>e mažiausių žmo
gaus jausmų, su kareiviais 
apsiaidavo žvėriškai ir šimtus 
jų išžudė

r Pereitam ketvergė po
licijai pasisekė suuosti revo
liucionierių suokalbį ant ank
štųjų urėdninkų gyvastės. 
Padaryta daug kratų ir sua
reštuota apie 50 ypatų prigu
linčių prie suokalbio ir visus 
pasodinta į kalėjimus.

Pas kiekvieną atrasta 
ginklai ir buvo keli susirėmi
mai, kurjuose vienas raudo- 
nasiulis likosi užmuštas, o 
Įienki sunkiai sužeisti. Pan

agiausiai padaryta kratų ir 
areštavimų, toj miesto dalyj, 
kur raudosi didžiojo kuni
gaikščio Mikalojaus Mikola je- 
vičio paiocius.

Aut rytojaus po pietų ke
li šimtai raitų žandarų apsu-

tapo 
ifene-

ko visą bloką aplinkinėj did-’ 
ziojo kunigaikščio reziden
cijos. Policijos agentai iškra
tė visus namus nuo pat vir
šaus iki pamatų ir surado di
delius sądėlius sprogstančios 
medegos ia daug ginklu.

1'ula moteriške gražiai 
p tsirėdžiusi drauge su vienu 
vyru bandė dasigaut prie ku
nigaikščio, kada policijai pa
sirodė jauna pora įtariamą ir 
baudė ja iškratyti, vyras su 
moteriške išsitraukęs revolve
rius pradėjo šaudyti ir sužei
dė tris policistus- Pas mote
riške atrasta rankmautej 
(įnuftoj) dinamitas, o pas vyrą 
naujausio išradimo bambą.

Kita moteriškė įeidama 
į kunigaikščio [’zurovo sodą 
padėjo ant vietos policistą, 
kaip jautį, kada pastarasis 
bandė ją sulaikyti.

Gatvėje Bolšaja Mor- 
skaja suėmė du vyru, iš kuriu 
vienas v ra garsus italų anar
chistas. Tą pačią dieną poli
cija padarė kratą vieno tero
risto namuose, kuris peršovė 
du policistu.

Revei .is. Policija suuodė 
Kerelio socijaldemokratų par
tijos susirinkimą ir suėmė vi
sus jame dalivavusius. Kolis 
pirativiškame bute rasta tos 

’ pačios partijos gerai įtaisytą 
slapią spaustuvę, sukonfis- 
kuota labai daug raidžių ir 
atspauzdintų, bet da neišpla
tintų, naujo uždrausto laik
raščio numerių.

Tifusas. — Vakare ueži- 
nonii žmonės užpuolė gimna
zijos mokytoją LiutostanskĮ 
ir sunkiai jį sužeidė. Gyvybė 
sužeistojo pavojuje.

Turkija nenori kares.
Peterburge apturėjo te

legramą iš Konstantinopo
liu iis, kad Turkija apie karę 
su Rusiją visai nieko nemisli- 
ja Kariume-nę koncentruoja 
ant rubežių Persijos ir Rusi
jos ne su tikslu veikimo prieš 
Rusiją, bet vien tik numalši
nimui revoliucijoninio judė
jimo, kuris su kiek vieną die
ną vis daugiau ir daugiau 
platinasi.

Peterburgas. — Iš ka 
meniec-Podolsko praneša, 
kad žemej atrasta pusantro 
mi Iii jono rubliu. Mano, kad 
tie pinigai pakavoti kokio 
nors lenkiško magnato laike 
karių su totoriais.

Peterburgas, 24 d. Vasa
rio. — Šiandien čia atsidarė 
kongresas „Tikrųjų Rusų Są
jungos” delegatų t. y, susiva
žiavimas iš visos viešpatysties 
juodašimčių atstovų. Peter
burgo metropolitas (arcivys- 
kupas) Antonius ir kiti auk
štesnieji ilgakaltuniai su vi
somis šventenybemis atlaikė 
pamaldas, kad Dievas padėtų 
tame sunkiame darbe kuo 
daugiaašei nuveikti t. y. iš
mušti žydų ir k;tų visokių 
nenuoramų.

Boston, Mass. Wasario 21 d. February 190S m
• Tambovas. — Vakare 

Aleksa ndfovkoj, Tambovo
pa v., šūviu iš revolverio per 
langą vienam popui išvaryta 
dūšia iš pilvo. Matyt, kad 
revoliucionieriai persitikrino, 
jog ilga kalt uniai yra 
pat priešais kovotojų 
svę ir teisybę, kaip li
ti caro bernai, todėl,
kasdiena po vieną nugalabi
na. Teip ir reikia.
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Dabar gi nė žemė juda, 

kalnai dreba o anarchis- 
pfrštu pagrūmojo ir pats

šventas tėvas išsigando.
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Metas IV

• < Irias. — Brianske su
sekta gerai įtaisyta slapta 
spaustuvė ir surinktas joje 
anarchistų-komunistų atsi
šaukimas. Suimta du dirbu
sieji spaustuvėje žmonės.

• Varsa va.— Policijai da
rant kratas, susekta Sedleuo 
kovojančios organizacijos gin
klų sandėlis. Suimta sande
lio savininkas.

žiaviino
Nors tas laikomas paslaptyje, 
tečiaus žmonių tarpe apie 
tai gandas vis daugiau ir dau
giau platinas ir žmonės pra
deda apie savo valdoną kal
bėt. kaipo apie paprastą
Įprotį, kuris negali bui atsa
komas už savo darbus. Taigi 
kuogreičiausiai reikėtų ji 
prašalint, nes beprotis nega
li valdyti kraštą.

Aukštesnėse sferose lai
kosi nuomonė, kad revoliuci- 
jonieriai padarys auarcliistiš- 
ką ,mediumą” ir su pagelba 
bombų arba brauningų iš pa
ties caro iššauks ,, d vašią”.

— A beinąs skaitlius sė
dinčių kalėjimuose politiškų 
„prasižengėlių” su pabaiga 
19q7 meto buvo 140,o00- Ka
lėjimai perkimšti 31,000 žmo
nių viršaus.

• Odesa. — Šįmet pietinę 
Maskoliją aplankė dideli šal
čiai ir sniegai. Odesos prie
plaukoj šiądien stovi užšalę 
lede šeši, svetimžemių laivai 
su prekėmis.

• Sosnovcai, Lenkija. — v
bito miesto revoliucijonie- 
riai visame pasaulyje yra pa
garsėję savo veiklumu. Jie 
nutarė kiekvieną savaitę nu
šluoti nuo žemės paviršiaus 
po vieną raudonsiulį ir pri
derančiai savo nutarimus pil
do, sargybiniai krinta, kaip 
lepšiai supuvę, o kaltininkų 
niekad nesugauna, 
sąvaitę nežinia kas 
nušovė sargybini.

a— Kazaniuje buvo nagrin
ėjama tūlo Popovo byla, kurį 
teismas išteisino. Teismo pro
kuratorius tam užprotestavo 
ir padavė bylą perkratyti į 
teismo rūmo sesiją. Teismo 
rūmas pasmerkė' Popovą ant 
7 dienų kalėjimam Kadangi 
laike nagrinėjimo bylos Popo-1 
vas buvo „liuosas”, tai poli
cija prasiėjo jo jieškoti, idant 
ji pasodint ant ; dienų į ka
lėjimą. Bet kasgi? Pasirodė, 
jog Popovas jau pakaitas.

• Paryžius. — 25 d. Vasa
rio. — Brolis Paulo L. Roy'o. 
kurį pati kaltina už užmuši 
mą josios brolio George A. 
Carkinso Portsmouthe, N. H., 
— vienam susirinkime pasa
kė, jog Roy nušovė Carkinsą 
apgynime savo gyvasties. Sa
ko, kad Carkins buvo labai 
girtas ir įsimaišęs į Roy'o gin
čas su pačia, ištraukė revol
veri ir pradėjo į savo švogerį 
šaudyti, bet ant laimės nipa- 
taikė, akyveizdoje tokių sąly
gų, Roy'o negalima, esą. kal
tint. Apie visą atsitikimą 
Mrs Roy padavė visai netei
singas žinias-

Nušovęs Carkinsą Roy’is 
gyveno Amer koje dar cielą 
mėnesį. 8 d. Vasario išvažia
vo į Europą ant „Lisutani- 
jos”.

Ar gi ne laikas padėti 
galą tų nenaudėlių — dyka
duonių gaujai, kurį aikvoda- 
ma žmonių prakaitu aplietus 
turtus, nuolat drumsto visuo
menės simfoniją'

Pereitą 
gatvėje

Vasario, 
,Phoenix"

• Ryga. — ld. 
vagonų dirbtuvės,, 
sustreikavo visi darbininkai. 
(Fenikso dirbtuvėj dirba apie 
7,000 žmonių, tarp kurių 
penkta dalis lietuvių ir len
kų).Kadangi pragyvenimo
sąligos yra dabartiniuose lai
kuose labai sunkios, tai 
darbininkai negąlėdami il
gai streikuoti, sugrįžo 
darbo ant senų, išligų.

■ — Maksymas Gorkis ne
seniai pervažiavo iš salos Ka
pri i Rymą, kur apsigyveno 
ant neaprubežiuoto laiko. 
Raštininkas gyvena pansijo
ne ant vienos iš tolimiausių 
gatvių nuo miesto centro. 
Su niekuom nesusieina, 
nasir naktis pašvenčia 
bui. /

ŽINIOS IS VISI R.

• Peterburgas, 26 d. va
sario. — Generolas Stoeselis, 
kuris 2() d. vasario tapo pa
smerktas mirtim, o paskui 
tik aut 10 metų kalėjimam 
vakar padavė carui prašymą, 
kad visai nuo bausmės pa lino- 
suot.

Parižius. — Vice-admira- 
las Philibert, komendantas 
frau<*uzų laivyno ant Maroko 
vandenų, praneša, kad 16 ir 
17 <1. vasario netoli Fedulcs, 
tarp francuzų ir arabų priėjo 
prie smarkaus susirėmimo, 
kuriame francuzai pametė du 
oficieriu ir keletą kareivių; 
20 kareivių ir 3 oficieriai su
žeisti. Priešo nuostoliai daug 
didesni.

Iš Casablanka via Tanger 
į Paryžių 20 <1. Vasario atėjo 
graudingos francuzam žinios.

Armija generolo d’Ama- 
de per toli atsitraukusi nuo 
Sotlah, likosi atkirsta nuo vi- 
ria usiosios kvatieros per ar
mija sultano Mulai Hafižo. 
Arabai, susiorganizavę dide
liame skaitliuje, privertė fran
cuzų apsaugos skyrius bėgti.

Kasablankoje viešpatau
ja didęjis subruzdimas. Tenai 
stovinti Išpanijos karfumėne 
ruošiasi malšinti betvarkę.

Ant skyriaus stovinčio 
netoli Rabat, užpuolė dide
liame skaitliuje maurai ir vi
siškai jį sumušė.

Prėmieras Clemenceau 
yra priešingas siuntimui į 
Maroko pastiprinimų. Jis tvir. 
tina, kad tai vis kas išmislas. 
Tuom tarpu žinios praneša, 
kad tam mieste viešpatauja 
teroras ir anarchija.

I
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Caras pusprotis.
Iš ratelio, stovinčio 

caro giminės mums praneša, 
kad ačiū caro proto silpnu
mui, prie jo dvaro kėli spi
ritistai rado šiltą vietą. Ca
ras šventai tiki į dvasias, ste
buklus, žodžiu sakant — į vi
sokias kvailystes, burtus ir 
t. t. Caras nieko nepaiso ant 
svarbiausių dalykų viešpaty- 

istės, nes nuolat užimtas klau
symu ateities pranašavimo ir 
iššaukimo dvasiu. Tais spiriti
stais ir pranašais yra daugia- 
siai popai. Prie tų spiritiškų 
klajojimų palinkę jo pati ku
ri dabar baigia eiti iš proto 
nuo spiritistų įtekmės. Dak
tarai pripažino, kad pasitaisy
mui carienė būtinai turi išva- 

i žinoti į užsienį, bet. kadangi 
ant seanso (ant spiritistų su
eigos) jai apreikšta, jog. jeigu
ji apleistų Rusijos žemę, tai Nesibijosime, nors 
mylimas jos sūnūs numirs.
Carienė bijodama, kad sūnūs Kalnai ir marės krisdami dre 
nenumirt, atsisakė nuo išva-[ betų.
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• Rymas. — Nuo užmuši
mo Portugalijos karaliaus, 
popiežius neturi nė ant va
landėlės ramumo. Dažnai gau
na gromatas grūmojančias 
užmušimu „švento tėvo”. 
Valdžia matydama, kad žmo
nės jau susipranta, kad jiems 
atsidaro akys ir pradeda pa
matyt, jog popiežius yra toks 
pats mirtininkas, kaip kiek
vienas žmogus,— apstatė Va
tikaną ginkluotais kareiviais. 
Popiežiaus gvardija saugoja 
visus kelius, kuriais Piusas X 
važinėjasi, o du raiteliu vi
suomet lydi jo karietą, kad 
anarchistai nepadarytų ste
buklo parodydami tamsiajam 
svietui, jog bomba gali ir 
,,šventąjį“ sudraskyti.

Pastaruoju laiku Piusas 
atsisakė nuo važinėjimosi, 
kaip tas buvo lig šiam lai
kui.

Pastebėtinas daiktas! 
Dvasiškieji mums sako: 
Dievas tvirtybių musų gelbė- 

tajas, 
Prispaudimuose tikras pade- 

tojas.
žemė ju

dėtų

< iporto. 
karaliaus 

kasdien 
kalbinda

• Lizbona, 25 d. vasa
rio. — Valdžia daro viską, 
kad tik palaikyt senąją tvar
ką, vienok tikisi, kad neilgas 
jos gyvenimas. Iki šiam lai
kui didelių subruzdimų dar 
nebuvo. Kariumenė kazar- 
muose stovi su ginklais ran
kose.

Kunigaikštis 
brolis užmuštojo 
po etipra apsauga 
lankosi armijoj,
mas kareivius laikytis tvirtai 
už tėvynę.

Mat siurbėlių žmonių i 
į prakaito ir kraujo, tuos, ku 
rie kovoja už savo teises ir 
laisve, vadina tėvynųs prie 
šais ir jų pačių brolius ir 

įdrangus piudo aut jų.
Visos viešos vietos užimtos 

per kariumenę.
Įtenpirnas viso dalykų 

, stovio atsimuša labai liud-. 
nai ant pramonės ir pirklystės į I
Miestai kaip išmirę. Kiekvie
ną dieną laukiama abelno 
Portugalijos revoliucijos išsi
veržimo.

Konstantinopolis, 24 
vasario.—Dešimts Armėnų 
kurie neseniai išvažiavo 
Bostono. Mass.. tapo vakar 
po piet suareštuoti prie sul
tano dvaro, kaip įtariami suo
kalbyje ant sultano gyvasties I 
ir sugriovimo jio sosto.

Sultano policija gavo 
pranešimą apie šitą plianą 
nuo bendra priešų armėnų fak- 
cijos Bostone, kur viršminė- 
tas suokalbis buvo nukal
tas.

Manoma, kad suimtieji 
yra dalis tų 50 susiorganiza
vusių anarchistų, kurie iške
liavo iš Amerikos su mieriu 
užmušimo Turkijos šaitaną 
Abdul Ilamid'ą, kuris savo 
žmonėms yra daug žiauresnis, 
negu Rusijos caras.

I

pardavimu arba išdirbiniu 
svaiginančių gėrimų ką nors 

1 bendro.
Apginimui savo reikalų 

;susitvers dedelė organizacija, 
kuriuos mieriu bus—kova su 
prohibicijonistais (Priešais 
svaiginančių gėrimų) visuose 
Suvienytu Valstijų miestuose 
ir kaimuose.

l’žmanytojai tos organi
zacijos tvirtina, jog jie galės 
reprezentuoti 7.000,060 ypa
tų. Jų turtas išneša š 3.350, 
000,000, licencijos kasmet 
kaštuoja š 268,875.465, kiti 
mokesniai 8 70,000,000. Iš ko 

matyt, kad Amerikos darbi
ninkai gerdami alų ir degti
nę valdžiai išmoka $338,875, 
465 per metus.

Phii.adelphia, Pa., 20 d. 
Vasario.—Susirinkusi minia 
bedarbių, nutarė eiti pas ma
jorą Reyburną melsti darbo 
aiba duonos. Pakėlus raudo
nas vėliavas su juodais kraš
tais, žmonės su nuliūdusiais 
veidais, ramiai į'radėjo judėti 
pirmyn.

Netoli nuo rašuto ant 
Broad gatvės, keli vežimai 
norėjo persimušti per minią, 
bet žmonės nutraukę vežėjus 
žemen gerokai apkūlė.

Vežėjams pagelbon pri
buvo policistai ir matydami, 
kad demonstrantu neįstengs’ 
suvaldyti, pareikalavo per te- 
leponus pagellx>n daugiau 
„tvarkos”, dėdžių.

Tuo jaus išsiųsta gaują 
policistu ant ..baisiklių'', o 
netrukus pribuvo ant scenos 
ir

IŠ AMERIKOS.
Delei numušimo

• Parpžius. — Po visą 
Europą pasklydo gandas, 
buk Vokietija nori atpirkti 
nuo Suv. Valst. Filipinus, mo
kėdama už juos tiek. kiek 
Amerika užmokėjo Ispanijai 
ir sugražins visas lėšas ku
rias Suv. Valst. nuo laiko 
salų apėmimo ant jų padėjo. 
Tam tikslui Amerikos laivv-• •

• nas pribns į Mauillą. idant 
būti ant vietos, jeigu Japoni- 
ja bandytu i tą įsimaišyti

raiteliai.
Prasidėjo kova.
Raiteliai įsiveržė i vidų- te te

rį minijos ir mindidama žmo
nės arkliais, pradėjo lazdomis 
blaškyti įm) kairiai ir po deši- 

jniai. Nekurie iš minios išsi
ėmę revolverius pradėjo šair- 

■dytj į policistus-užpuolikus. 
TrisĮ>ojlicistai likosi peršauti, 

jodu smarkiai sumušti. Vie
nam vežėiuj nuplėšta drabu
žiai ligi nuogo kūno. 14 de
monstrantų nuvežta į ligon- 
butį.

Susirėmimas turėjo vie
tą ant Broad gatvė ties vienu 
išdidžiausiu viešbučių Phi 
ladėlphijos. kuriame turčiai 
gėrė ir valgė skaniausius dai
ktus, kuomet jų Įiolicija išal
kusius darbininkus 
lazdomis už tai kad 
melsti duonos. Širdį 
per Į kūną eina
kaip pamisliji1 kad darbinin
kai yra sutvertojais viso pa 
šaulio turtų, o patįs turi kęs
ti tokį prispaudimą, perse
kiojimą. O! žmoneliai, kada 
jus susiprasite, kada nusuk
site galvas tiem žalčiam, ku- 

Irie tunka jūsų kraujui
Florence, (’olo. — Tūlas 

Otto Jukre. apskustas už 
girtuoklystę, perstatė teis
mui darodymus, jog jis* yra 
vokiško paėjimo, kunigaik
štis ir kad Donver bankoj tu. 
daug pinigų. Tečiaus nežiū
rint. kad jis kunigaikštis, 
slidžia pasmerkė ve kiečių ari- 
stoktatą 5 dienoms kalėji- 

i man-

I

algų, 
gelezkeliečiai pradėjo rengtis 
straikuoti. Prezidentas Roose- 
veltas bijodamas, kad ne kil
tu visotinas kelžkeliečiųstrei
kas, nusiuntė i tarpvalstijinę 
vaizbos momisiją laišką, kad 
ištyrtų, ar ištikro gelžkeliai 
per įvedimą naujų įstatymų 
yra priversti nužeminti dar
bininkams užmokėsiu. Noria 
jis surinkti faktus, idant už
bėgti streikui už akių, kuris 
galėtų sustabdyti visą judė
jimą pirklystės ir pramo-

vaišino 
išdrįso 

skauda, 
šiurpuliai,

net?.

Chicago, III. — Panaikj 
nimas saliunų ir abelnai, ko
va su svaiginančiais gėrimais, 
pradėjo gręsti pavojum vi 
siems tiem, kurie tik turi su
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kūdikiu viena senele, Janus- suiai—tarp jų atsižimėjo Pet- 
kevičene. Nuožmi moteris k - kurie dėlei to pakėlė
jau nuo seniai galandė dantys 
ant mažo kūdikėlio, nes laike 
jį už visai nereikalingą apsun- 
kiuiiną ir be to vargingo var
gingo gyvenimo. Dabar pasi
naudodama iš progos, uždarė 
durįs ir paėmus avių kyrpi- 

1 mui žirklės, pasirito išpildyti 
seniai užmanytą pieną. Nežiū
rėdama ant graudingo riksmo 
ir ašarų niekuom nekalto kū
dikio, papjovė jį. Išėmė vidu
rius, supjaustė kūnelį ir su
dėjus į puodą, pastate pečiu.

Kada sugrižo vaikai ir 
neradęs mažos mergaitės pa
klausė, kur ji yra, Januške
vičene atsakė, kad nuneše ją 
į Subačių miestelį ir atidavė 
auginti tūlai turtingai šeini y 
uai. Iš karto vaikai įtikėjo, 
bet matydami savo močios su
sijudinimą. pradėjo atydžiau 
ją klausynėti.

Ant rytojaus senė išėmė 
iš pečiaus puodą ir užlipus 
ant lė'iaus pradėjo valgyt. 
Ant vaikų klausinio, 
paėmė mėsą, Januškevičene 
teipgi atsake melagvščia. Mė
są valgė ir vaikai, kurios ska
numas buvo labai įdomus 
Gal nuodėmė būt teip ir pasi 
baigus kad duktė neatra 
stu sąšlavuose kūdikio ran
kutę.

Duktė išbėgo i kaimą 
ir visiems išpasakojo, kas at
sitiko. Nuožmi boba pama 
čius ateinančius žmonės, pa
rėmė duris pagaliais, o kada 
žmonės jos išlauže, Januške
vičene nutvėrus kirvi, kirto 
Į veidą tūlam Gančiuliui ir ga- 
napavuojingai sužeidė.Paskui 
vienok pasisekė nuo pasiutu
sios moteriškes kirvis atimti 
ir ją surišti. Pribuvusi i>oli 
cija surado sąšlovuose antrą 
rankutę, apgraužtus kojalių 
kaulelius, sukruvintus drabu
žius ir žirkles.

Januškevičene matyda- tiek skaitymas laikraščių, 
ma, kad jau neišsisuks, prie Laisvės šalininkas.
visko prisipažino.

paprastai! O puikiausiai vis
ką papuose So. Bostono Teat
rališka kuopa po variu „Žai
bas“, perstatydama komediją 
viename akte: ,.Žilė galvon. 
Velnias v uodegon". Nors ne į 
daug, bet riebiai.— Aktoriai 
atliko savo darbą pagirtinai. 
Paskui prasidėjo šokiai. Mu
zikantai netingėjo, — griežė, 
kad net sienos drebėjo. Pub
likos būvo labai daug, o ypač 
gražių merginų, tiesa, buvo 
ir tokių, kaip pelėdos, bet 
girti vistiek reikia, nes mer
ginoms tas patinka. Girtuok
liams alaus būvo ligi kaklui: 
o alkaniems dešros, kaip ran
koves; apckiuos, kaip di 
džiausi arbūzai: muštarda už 
dyką: cigarai kaip kolai 
ir

Kare tarp ŽuvCdijosir 
Maskolijos.

Ž u vedi jos valdžios 
ruošė viešpatauja didelė 
nika, kurią iššaukė Maskoli- 
jos politiškas žinksnis Ž u ve
di jos link. Mat Mikei palikus 
plačios kelines Maadžurijoj, 
būtinai noiesi atsigaut. Da
bar jisai pradėjo kasti duobę 
po Žuvediją, teip. kaip kasė 
po Korėją ir Japoniją.

25 mylios nuo Žurėdijos 
pakraščio gulia kelios salos 
prigulinčios Rusijai, i Stok 
holmą. Žuvėdijos sostapilį 
nuo jų galima nuvažiuoti gar 
laivių i kelias valandas; gy
ventojai tų salų susideda iš 
suomiečių (finų) ir žuvėdų 
ir (švedu). Vaizboj tos salos 
lošia didelę rolę ant Baltijos 
jūres, o karės laikė jos ran
dasi pirmutiniu ir svarbiausiu 
Įnagiu. Todėl darbšti Rusijos 
valdžia pasirūpino, kad jos 
būtų apgynklnotos kuo ge
riausiai.

Toks Rusijos žinksnis la- 
labai suerzino Žuvediją, vie
na dėlto, kad tokia fortifika
cija butų teip. kaip kad plė
šikas pridėjęs revolveri prie 
kaktos rėkia: . rankos auk
štyn!’’, o antrą, kad Rusija su
laužė nutarimą. Žuvėdija ati- 

■ <1 uodama Rusijai Suomiją 
(Finlandiją), pastatė tokias 
išilgas, kad Rusijai nevalia 
bus statyti jokių tvirtviečių 
nė jūrinįkystes stočių

Suomijos pakraščiuose, 
ant ko Rusija ir sutiko.

Tik žiūrėt reikia, kaip 
Mike gaus nuo Augusto 
kelines, kad net dulkės.

noriu. Na. gana jau to: da
bar štai ką: papasakok mani, J 
vaikė, kiek ant zėmės pavir
šiaus yra žmonių gyvūnų, 
augmenų ir t. t.

— To, tėve niekas negal 
žinoti, kiek yra gyvūnų bei 
augmenų. Išreikšti skaitlinė
se visų girių medžius, visų 
laukų žolelės, viso jūrių dug
no augmenis, tai ir skaitlinių 
pritruktų. Iki šiolai žmonės 
tam mokslui pasišventę, teip 
vadinami—botanikai, suskai
tė 300,000 augmenų rųšių: o 
o kiek vra visai da nežinomos 
žmonėms augmeniškos gvvi- 
bės? Gyvūnų teipgi niekas 
nėr skaitęs ir skaitlius jų ne
žinomas. Žmones iki šiam lai
kui pažino 400.000 įvairių rų
šių t. y. tiek vardų, o kiek 
jų yra visiškai žmonėms ne
žinomų. Jūrėse gyvena did
žiausi milžinai ir mažiausi su
tvėrimėliai, o jos t. y. jūrės 
yra visai ueištyrtos, visai jų 
gyventojai žmonėms nepažįs
tami.

— Na, bet žmonių skait
lius visgi gal būti žinomas.

— Teip, teve, su zmonė 
mis jau visai kitas dalykas, 
tečiaus tikro skaitliaus teipgi 
niekas nežino. Tiesa, civili
zuotos šalis dažnai daro sura
šą savo gyventojų, liet lauki
niai arba puslaukiniai visai 
to nedaro, jokiu budn negali
ma tikrai žinoti kirk iš viso 
yra žmonių. Žinoma tik tiek, 
kad ue mažiau, kaip 1.600. 
ooo ooo t. y. vienas milijar
das ir šeši šimtai milijonu, ar 
ba kitais žodžiais sakant, 
stantis milijonų ir dar 
šimtai milijonų.

— O. Jėzau! Ar tai 
būt teisybė? Tai kiek gi 
bų iš viso gali būt. jeigu 
žmoninų?

— Kalbų, tėve, skaitoma 
apie šimtą trisdešimts.

— Iš tikro?! Na, tai kuri- 
gi kalba yra geriausia;

— Kiekvienai tautai, tė
ve, savo kalba geriausia.—Jei 
tu paklausytum, kaip Prancū
zas kalba, tai beabejones pa
sakytum. kad jis gali tik su 
šuniu susikalbėt, o franeuzai 
sako, kad jų kalba yra die
vaitė visų kalbų; Italai sako, 
kad jų kalba yra geriausia: 
Rusai sako, kad jų gražiau
siai skamba, jų kalba yra ge
riausia: Lenkai sako, kad nėr 
teip gražiai skambančios ir 
teip mandagios kalbos, kaip 
lenkiška: apie lietuviškąją 
kalbą, apart lietuvių niekas 
daugiau ir nežino, ji užima 
tarp civilizuotų kalbų žemiau
sią vietą, o lietuviai-patriotai 
sako, kad lietuviškoji kalba 
yra viena iš puikiausių kalbų 
visame pasaulyje.

— Aš, vaikė, patvirtinu, 
kad lietuviška kalba yra ge 
riausia.

— O aš, tėve, to nepripa
žįstu: ji yra geriausia tik lie
tuviams, bet ne kitiems. Kal
bos vertę galima skaityt pa
gal jos išsitobulinimo; tokio
mis kalbomis yra: franeuzų 
kalba, italu, vokečių, anglu 
ir t. p. Tauta, kuri pasiekė 
aukštesnėji laipsnį kultūros, 
yra laikoma už daugiau civi
lizuotą ir jos kalbą yra dau
giau guodojama, negu tautų 
žiamiau kulturišjcai stovinčių, 
nežiūrint ar ji yra geresne, 
ar blogesne. Rusų kaltia yra 
daug puikesne, negu anglų, 
vienok pastaroji turia viršų.

— Blogai, vaikė, Dievas 
padare, kad pritverė tiek 
kalbų.

— Argi tai Dievas tą pa
darė?

— Tai žinoma, kad ne 
: velnios.

— Aš tau. tėve, kyta sy
kį išaiškinsiu kalbų paėjimą, 
daliar neturiu laiko.

šu
.. Entrred as Srcond Class mattkr 
r'EBRCART 23, 1905, AT THE Post 
office at Boston, Mass.. vnder 
the Act of Congress of March.3, 

1879.”

— Heilo, vaike! Na, 
girdėti naujo?

— Naujo, tėve, niekad 
netrūksta, kas diena — tai 
uaujena, tiktai nieko gero ne
sigirdėt: visur vargas, skur
das ir daugiau nieko.

— Perdaug žmonių, vai
kė, ant žemės privyso. Rei
kėti! karėms dažniau būti, ir 
aš manau, kad ant kares lau
ko reikėtų mergos varyti, nes 
jos daugiausiai platina žino 
nių veislę.

— Tu, tėve, vis išmisliji 
ką nors juokingo.

— Tai kogi čia liūdėti? 
Senovės žmonės buvo daug 
linksmesniais, negu šios ga
dynės: kad tu, vaike, maty
tum, koks aš buvau mažas 
linksmas! o vikrus, kaip vove
rė! O tu, Maike, visada susi
raukęs, užsimąstęs. . . Padai
nuok, vaike!

— Tai kokias gi tu 
nas geriau myp, tėve?

— Padainuok ka nors 
gražaus... Apie manę ką j 
nors užtrauk, vaikė.

— Apie tave? Na. 
klausyk:

Seniai, seniai 
buvo laikas, 

buvai mažas, 
buvai paikas’,

Dabargi išaugai, pase
nę jai 

Ir ant galo. . . visai su- 
durnėjai!

— Na, kaip tau patinka, 
tėve? Ar dainuoti dar dau
giau?

— E-e! kad tu, vaike, 
tuoj manę išjuoki.... Neno
riu, daugiau nedainuok?

— Po kokios planetos 
Įtekmę tu užgimei, tėve?.... 
Tau niekas netinka, jokiu bu- 
du tave užganedint negalima.

— Liaukis nors kartą ple
pėti, nes kiteip busi priver 
stas užtylėti po Įtekmę mano 
lazdos. Tau nereikės nė pla
netos Įtekmės, kaip užvilksi 11 
per kuprą.

— Jeigu nenori su ma
nim daugiau šnekėti, tai lik 
sveikas! Aš einu namon, o tu 
gali sau bomauti.

— Ei, palauk. Maike! 
Tu nepaisyk, ką aš kalbu, 
matai mano toks papratimas: 
ką ašmyliu, su tuo ir juokauti

susivažiavimo nutarimai.
Kti^uiuėio ineuesvj 1907 m 

Juuirtiuio Centre Komiteto tapo suMie 
stas susiiuiigusių Partija, I. S -1> P ir j 

S.-ll I' L. susivažiavimas

6. Profesijonalinės sajung. ( 
Kadangi profesionaliuių 

sąjungų tikslas—iš vienos pu
sės platinti tarp darbininkų 
savo k lesus reikalų supratimą 
ir aprūpinti jų kultūros rei
kalavimus. iš antrosios—or
ganizuoti proletarus ekono
minei kovai ir joje vado
vauti:

kadangi partijiuės ir ne 
legalizuotosios sąjungos nei- 
jėgia to tikslo pasiekti, nes 
prie j ii vos maža susipratu- 
siųjti dalis darbininkų tegali 
prisidėti:

Suvažiavimas pripažįsta, 
kad L. S.-D. P. kuo uoliausia 
privalo rupi uties steigti, kur 
tik galima, bepartijiues, lega
lizuotas profesijoualines są
jungas.

Kadangi kai-kurių ama
tų darbininkų yra Lietuvoje 
labai maža, o per tai ir profe- 
sijonalinės tokių amatų są
jungos būtų laivai silpnos.

Suvažiavimas pripažįstą, 
kad partijai reikia teip pat 
stengties.

1 o surišti Į vieną centra
lizuotą Lietuvos sąjungą vi
sas vieno amato Lietuvoje 
esančias sąjungas;

2- o surišti, kiek tai bus 
galima, atskirų amatii sąjun
ga- musų krašte tarp savęs:

3- o rišti Lietuvos sąjun
gas su to paties amato sąjun
gomis, Įsikūrusiomis Baltaru
siuose, Lenkijoj, Rusijoj.

Prie r a š a 8. Kad są
jungos geriau pasiektų savo 
tikslą, kad jose plėstus soci- 
jaldemokratų Įtekmė, būtinai 
yra reikalinga, idant Partijos 
nariai rašytus Į jasias.

Priimta visų vienu balsu.
7. Teroras, ekproprijacijos 

ir kovos kuopos.
Pripažindamas 1-o, kad ir 

politiškojo surėdymo pamai- 
nymas ir darbininkų būvio 
pagerinimas masomis kovo- 
jančiojo proletarijato tegali 
būti pasiektas:

2- o kad smulkus ginkluo
tos kovos apsireiškimai, kaip 
valdžios agentų užmušinėji- 
mas, jos turto atėminėjimas, 
net gyvesnių revoliucijos me
tų. prarydami daug jėgų, yra 
vis tik darbininkų miniai vo- 
dingiais. nes sukelia jose no
rą atsidėti kovoje už savo rei
kalus ant kito, o pačias pra
tina nieko ne veikti;

3- o kad kovos kuopų gy
voj imas ir visas jų darbas, 
atliekamas, kaip šiandien, rū
pestingai užsislėpus, verčia 
kuopų narius trauktas nuo 
Partijos varomojo socijalde- 
mokratiškojo darbo, silpnina 
jų su Partija susirišimą, daž
nai duoda progą laužyt Par
tijos discipliną, klaidina at
skirus kovos kuopų narius, di
dina valdžios prispaudimą, o 
dėl to viso tvirkina ne tik pa
čias kovos kuopas, bet ir pa
čias proletaru minias ir ardo 
Partijos velkiną.

4- o kad užlaikymas kovos 
kuopų valdžios pinigams atė- 
ininėti ir drutinti jas Partijos 
kasą priešingas yra socijalde- 
mokratų veikimo pamatams, 
nes, jie privalo darbui reika
lingus pinigus rinkti visų-pir- 
iha iš susipratusių ir organi
zuotų darbininkų:-

Suvažiavimas nutaria:
L. S.-D. P. yra priešinga 

kovos kuopų laikymui, tero
rui ir ekspropriacijoms, kokio 
jos nebūtų.

Tečiau priimdamas atsi
tikimus, kuomet Partijos va
romasis darbas ar kai-kurių 
jos narių gyvastis esti paojuje 
arba palieka jų veikimui už
kirstas kelias, suvažiavimas 
pripažįsta galimu vartoti tero
rą apsiginimui nuo vodingųjų 
žmonių. Nutarti, kada teroras 
gali būt vartojamas, jo atliki
mą suorganizuoti irįvikinti te
gali Part. organizac. kurioms 
tas vra Partijos statuto leista.

sfe-
pa-

Eduardo cigarai.
Anglijos karalius, 

vardas, užsakė tūlai Ameri-. visuomenę, 
kos cigarų firmai padaryti 
500 cigarų. Cigarai tie kaš
tuos S 1,600, t. y3,20 kiek
vienas. Du metų atgal kara- 
liūs buvo užsteliavęs toj pa
čioj firmoj tūkstantį cigarų ir 
mokėjo po 3 dolerius u žkiek 
viena. Nežiūrint ant teip auk
štos kainos, savininkas firmos 
apreiškė, jog ant tų cigarų 
pelnas buvęs visai menkas.

Užsakytieji cigarai bus 
8 colių ilgio ir vieną colį sto 
rūmo (diametras). Padaryti 
būs iš geriausio tabako teip 
vadinamo „Vuelta Abajo“. 
Kiekvienas lapelis turės pe
reiti per dvejos ranka,s kad 
nebūtų jokio taškelio.

Delei „Vargelio44.
Guodotinas Tamista!

Aš patėmyjau 7-me nu
meryje „Keleivio’’ tūlo korės 
pondento iš Nortb Chicago# 
patalpytą ištrauką iš laiško, 
kurį korespondentas būtent 
gavęs iš Lietuvos.

Prieš tą ištrauką aš nie
ko daugiau neturiu priešingo, 
kaip tik tą, kad po ją kores
pondentas pasi rašė,. Vargelis”, 
o tai yra mano senas slapivar 
dis. Bus jau 14 — 15 metų, 
kaip aš skaitau lietuviškus 
laikraščius, o niekad ir nie 
kur kito tokio slapivardžio 
apart savo neteko patėmvt, 
todėl aš, kaipo senesnis, neno
rėčiau užleisti vietą kitam 
(tas nesvarbu, po kiekvieno 
straipsnelio galima dėti kito
nišką slapivardi, jeigu kas 
nenoria tikros pavardės rašy
ti. Red.), abiem gyvuoti bu- 

Ed tų negerai klaidyti Lietuvių

mit’s

didelį triukšmą, ėmė kolioties 
ir pagalios pridėjo, kad gerai 
būtų, je gu viešnamiai būtų 
ne tik Plokščiuose, bet ir kiek
vienam kaime. Matydami to
kią betvarkę, dauguma ūki- 
kinkų ūmai išsiskyrstė. Pasi
liko tik Petraičio šalininkai, v
kurie išdrįso vieton Šileikos, 
išrinktojo prie gminos kasos 
įgaliotinių, paskyrti Petraiti, 
už ką pastarasis gerokai žino
ma pamylėjo. Petraitis gi tai 
kada tai buvęs Plokščių val
sčiaus viršaitis (vaitas). Jis 
vaitavo 16 metų ir per tą lai
ką susidėjo nemaža pinigėliu 
Kilus Lietuvoje judėjimui, 
Petraitis buvo atsisakęs nuo 
vaitystės (mat pabūgo tada). 
Dabar gi vėl jis pradeda pla- 
kties prie žmonių, nes pava
saryje žada būti viršaičio rin
kimai.

Vyrai, būkime atsargus! 
Pagalvokime iš anksto ką rin
kti. Mums reikia viršaičio tei- 

iš kur singo, kuris rūpintųs musų 
reikalais, o ne tokio, kuriam 
tik savo kišenė rūpėtų.

J. Pienius.

PUMPĖNAI. (Panevėžio 
pav.) Kuopele platinimui pirm
eiviu laikraščiu. Pumpėnie- 
čiai rengiasi sutverti kuopelę, 
kurios tikslas — bus platinti 
pirmeivių laikraščius. Kuope
lė, žinoma, daugiausia dar
buosis kaime: ji organizuos 
kain o ūk nTikus, berniukus 
ir mergaites, kad sudėtų pi
nigus ir išrašytų pirmeivių 
laikraščius. Kuopelė rūpinsis, 
kad kiekvenam kaime Pum
pėnų vai., būtų bendras (su
dėtinis), nors vienas pirmei
vių laikraštis. Beto kuopelė 
pardavinės minėtuosius laik
raščius atskirais numeriais.

Tokiu būdu gal ir prašu 
platins musų kampelyje šiek-

x_
į

Priešai stono moterystes.
Mieste Piuve, Italijoj at

sibuvo tautiškas susivažiavi
mas—penktas iš eilės—„vai
kinų ir išsiliuosavusių iš po 
jungo pačių”. Šita draugija 
taria 700 narių, gyvenančių 
visuose miestuose Italijos ir 
agintuojančių už savo idėją. 
Ant kongreso nutarta, tarp 
kitų, sutverti teip vadinamą, 
..pagelbos kasą” tiems sąna
riams. kuriems užsinorėtų ap
sivesti. Kiekvienam tokiam 
kandidatui kasa siųs po 5 li
ras nupirkimui revolverio, ar
ba kilogramą nuodų, arba 
kilpą pasikarimui prieššliubą 

. Draugyste apsiėma kiekvieną 
savo sanari nusišovusi arba

• V A,

pasikorusį prieš vestuves, — 
kuo gražiausiai palaidoti.

Merginos visų šalių! 
Tverkitės Į vienybę ir apskelb- 
kit tiems ištvirkėliams karę! 
Aš apsieinu už generolą.

tos 
raštyje mano laiškeliui-

Ponas R. B. savo korės 
pondencijoj iš Lietuvos, Šu
kionis. [Ramigales vai. Kau
no gub.] neteisinga padavė 
žinią apie pa pjovimą žydų 
Pavermenes dvare.

Sukioniečiai netik ne da- 
livavo užmušime, bet ir nieko 
bendro su žmogžudžiais netu
rėjo, Remigales uriadninkas 
irgi ne buvo peršautas. Žydus 
papjovė to paties p. Brunopo 
nuamininkas su savo pusinin- 
nu ir keturiais Siesikų bur- 
1 okais, sentikiais, iš kurių vie
ną pagavo ir pasodyno kalėji- 
man draugė su pusininku ir 
nuomininku.

Teipgi P. R. B. negalėjo 
šukioniečių vadinti juodašim
čiais, bet tik tamsuoliais, nes 
vyrai 50 — 60 metų, ne daug 
ką galėjo padėt 1905 metais, 
nes patįs nieko nesupranta.

Išduodant laisves kovo
tojus teipgi neesu girdėjęs. 

Su pagarba M. K.
(Prisiuntė p. Pa’tanaviče)

KORESPONDENTUOS.
So. Boston as.

22 d. vasario atsibūvo čia 
So. Bostono Lietuvių Ukėsų 
Kliubo balius. Žinoma, ba
lins, tai paprastas dalykas, 
bet toks balius, tai buvo dar 
tik pirmą kartą, keip lietu
viai So. Bostone gyvena Sve- uždarbiais. Tūlą vakarą sn- 
taine būvo puikiau išpuošta nūs ir duktė išėjo pasistorot 
negu. .. negu kaip?... Negu sau maisto, namie paliko su

Žinegėdyste Lietuvoje.
Rusų laikraštis „Sievie- 

rozapadnyj Golos” pagarsi d o 
baisų atsitikimą, kuris turėjo 
vietą Kauno redystej, Uk
mergės paviete, Subačio valš- 
čiaus, Kišenevo kaime.

Konstancija Januškevi. 
čene, turėjo už augitinę savo 
anūkė, 8 menesių mergaitę, 
kurios motina dirba netoli 
mani dvare. Pas Januškevičie
nę gyveno dar dvėjatas jos 
vaikų, sūnūs 27 metų am
žiaus ir duktė 24 metų. Visa 
šeimyna kentėjo badą gyven
dama išmaldomis ir menkais

trįs vietiniai gyventojai 
mušė kun. St. Stakialę. 
puolikai suimti.

— Sausio 18 d. 
vak. ant Rudnickos 
sprogo bomba.

Py1’ kaip dvaras kokių Lietuvoje 
daug yra. tik tame dvare yra 
mokykla paties Končos darbi
ninkų vaikams įtaisyta. Beto 
ir su pąčiais darbininkais ge
rai apseinama; tame tai ste
buklas, nes tokių stebuklingų 
dvarų nelabai rasi. Mokyklos 
namas naujas gražus. Viena
me jo gale mokykla ir moky
tojai kambarys, kitame gi ga
le skaitykla. Mokyklą lanko 

j 20 vaikynų ir 20 merginų. 
Vis tai darbininkų vaikai. 
Tarp mokinių yra ir tokių, 
kurie jau turi ir po 18 metų. 
Mokina tarp kitko ir lietuvių 
kalbos, nors šiaip viskas iš- 
'guldoma lenkiškai. Skaityk
loje daugiausia lennų kalboje 

k . . knygos, bet yra ir lietuvių 
J/. Salbieris. įa]boje. I Skaitykla^persinn-

PLOKŠČIAI. (Nanmies-'čiama „Vilti“ ir „Vienybę“, 
ičio pav.) Valsčiaus sueiga Tokios pat daug mažiau pa- 
Sausio 8 d. (n. st.) buvo vals- kraipos ir visas knyginas. 
čiaus sueiga. Nutarta: l). Į Kas tai buvo padavęs suma- 
narius prie „brigadnos kasos4' ny’M« kadį knyginą parai- 

i išrinkti: J. Kriščiūną, J. Mi- siuzdinti „L. Ūkininką“, bet 
lerį ir P. Sparnaitį. 2) Komi- ant to ponas atsakė, kad ne- 
tete. kurio pridermė pranešti g'Hma esą: „L. Ck-kas“, gir- 
valdžiai apie visokias limpan- darbininkams ..permac 
čias ligas, palikti pernykščius nas,u esąs... Kad daugiau 
narius; Aleksą. Adomaiti. Jnr- žmones patraukti prie knygų 
gelevičin ir Kriščiūną. 3) Pi- skaitymo, tai jiems beveik kas 
nigu (555 rub. su kapeiko- vakarą duodama arbata. Be- 
mis). kuriuos pernai su kazo- to dar nuo 6 iki 8 vakaro mo
kų pagelba valdžia išreikala
vo nuo ūkininką už monopo
lio sudaužymą, o kūrins teis
mas sugrąžino, pasidalinti 
tarp savęs. 4) Įgaliotiniais 
(kantrolė) prie valsčiaus ka
sos A. Puskunigis ir J.Šilaika. 
Sueigai besihaigent, kai-knrie 
susipratę ūkininkai pareika
lavo. kad šventadieniais per 
visą dieną butu uždaryti vieš
namis (traktieras) ir 
polis. Bet atsirado ke

DYČIUNAI. (Pane vėžio
V'

pav.) įskundimas. Šimtinin
kas (sotskis) Tamoševskis Įs
kundė tardytojui Gegzną ir 
Paliulionį, būk jie skaitę prie 
monopolio proklamacijas, nu- , 
ėmę iškabą ir uždarę mono i i 
poli. Prasidėjo tirinėjimas. - 
Gegzna spruko į Ameriką . 
Paliulionis gi, kaipo nebailns - 
vyraras, pasiliko ant vietos. 
Šiomis dienomis pasibaigė ty
rinėjimas. Byla atiduota tei- . 
smo prokurorui.

kinama skaityti ir rašyti. Są
siuvini. plunksnos, popiera 
yra duodama dykai. Moky
toja lietuvė.

Triobos ordiną reikama 
labai geros, švarios; prie kiek
vienos triobos gražus vaisių 
sodnelis. Pats ponas Konča su 
darbininkais apseina gerai. 
Todėl ji kiti dvarjioniai neap
kenčia ir sako, kad jis paiki
nąs darbininkus.

Tokių dvarų, kaip Kon-



CKLBTVU

čos, Lietuvoje dar maža. Tai
gi ir stebuklas!

A pi inkiniai žmones Labai 
tamsus. Niekas nieko neskai 
to. Tik pas vienu vaikiną už
tikau „Žarijos1’ numerį..Žino 
nių kalba maišyta— lenkiška 
ir lietuviška. Ji.

AGENIŠKIA1. [Paueve 
zio pav. j Netoli nuo Biržų gr. 
Tiškevičiaus dvaras Ageuiš- 
kiai. Jį valdo dabar koksai-tai 
latvis, kurs labai biauriai ap- 
seina su savo „ordi arčikais“ 
ir kumečiais Taip neseniai jo 
dvare susirgo šėrikas. Tas po
nas ne tik kad nepasirūpino 
c-ašelpti ligonį nelaimėje, liet 
liepė tuoj išeiti iš dvaro ir ne
užmokėjo jam net ir algos, 
kuri užsiliko dar nuo vasa
ros.

Tai mat, kol sveikas bū
vo ir dirbo, tol būvo geras. O 
dabtr nei šuns vietoje nebe
laiko.

Dvaro Ddunius.
PUŠALOTAS. [Panevė

žio pav.] Pušaloto komendo- 
rius kun. Cepenas, kaip gir
dėti ragina pašalotiečius prie 
skaitymo laikraščių. Vieną 
nedeldienį iš sakytos prisakė 
pušalotiečiams [nurodė ir 
ypatas, kurios, rinktų pini
gus], kad kiek vienas sod
žius, skrrium jaunimas ir ūki 
ninkai, sudėtu pinigus laik
raščių išrašymui. Surinktuo
sius pinigus liepe atnešti jam, 
jis išrašysiąs laikraščius, kas 
kokius, girdi, ,.norėsiąs"...

Tečiaus, kaip girdėjau, 
kas tik surinkęs pinigus pra 
šė kunigėlio išrašyti „Vilniaus 
Žinias”, ,.Lietuvos Ūkinin
ką’, ar tai „Žarijfe”, tuomet 
jis atkalbinėjo nuo tokių laik
raščiu. visaip juos išniekin
damas, keikdamas...

Nors ir barasi kunigėlis 
už skaitymą tokių laikraščių, 
tečiaus po Naujų Metų Puša
loto parapijoj jų skaičius pa 
sidaugino, ypač ,, Lietu vos 
Ūkininko”.

Šiemet pušalotiečiai pa
sirūpino įkurti „ubagyną” el
getoms prieglaudą, į kurį pri- 
imemi visi Pušaloto parapijos 
ubagai (elgetos) negalį darbo 
dirbti.

Laisvės Szalininkas.
VARNAI. Vartotoju dru- 

gijos įkūrimas. Gale gruodžio 
mėD. pas mus atsidengė,, Var
totojų Draugijos" sąkrova. 
Žmonėsjiegali atsidžiaugti ją
ją ir labai noriai eina į ją pir 
kti. Per vieną savaitę sąkro
va išpardavė prekių už 1000 
rublių. Gaila tik, kad kolei 
kas draugijos sąkrovje nėra 
„mastavų” prekių.

— Paskutiniu laiku Var 
niuose labai buvo prasiplati
nęs ,,Šaltinis’’, net po kelius Į 
egzempliorius rasdavai vie 
nam bute. Žmonės juomi la
bai pasipiktinę. Ką. sako 
anas gero rašo. Viename nu
meryje rašė apie visas popie- 
žio seseris; o dabar kaip da
vatkos spėja, tur būt rašysiąs 
apie kunigų „gaspadines”.! 
Visi sako, kad .,Šaltinis’‘ grei
tu laiku persi krikštisęs, kaip 
tą jau yra padaręs jodraugas 
„Nedeldienio Skaitymas1.

Pabiegeli*.
LUKSZIAI. [Nauru, p.]
Sziemet mųsų bažnytkie- 

mi papuošė nauja klebonija. 
Pažiūrėkime, kas ją statydino 
ir kaip statydino?—Tas dar
bas buvo pradėtas 1905 m. 
bet iki pavasario šių metų val
stiečiai apie tai nieko nežino
jo ir toliaus mažu būtų neži
noję, jei nebūtų tai išdavęs 
buvusis vargoninkas, o dabar 
Lukšių ūkininkas Liudvikas 
Bakūnas. Atsitiko teip. Per- 
parapijinę sueigą klebono bu- Į 
v o pakeltas klausimas apie 
palidinimą kapinių ir apie 
paskirimą tam pinigų. Tąsyk 
Bakūnas pakėlė balsą ir pa
aiškino, kad, Varšavos banke 
yra su viršum 17 šimtų baž-j 
nyčios pinigų. Valsčiaus raš-i

tininkas perkirto, jog tie pi
nigai jau tur vietą: paskirti 
klebonijos pataisymui, ir per
skaitė Suvalkų gubernijos į>o- 
pierą, iš kurios paaiškėjo, 
kad klebonijos pataisymui ir 
šventojiaus p*gal sąmatą rei
kia 22 su viršum šimtų rublių; 
iš banko bus paimta 17 su 
viršum šimtų rublių reikėsią 
surinktiaukų kelių. Sužinota, 
jog tai padaręs 1805 m. buvu
sis Lukšių klebonas kun. Bra- 
žanekas su parapijiniais „mar
šalkomis’’.* j Argi kun. Bra- 
zauckas nežinojo, jog tai per
viršija jo galę: tokius svarbius 
reikalus gali atlikti tik i>ara- 
pijinė sueiga, o klebonas su 
,,maršalkomis’’ galėjo tiktai 
iš kalno tą reikalą apsvarstyt, 
aprobuoti kiek kainotų... ir 
perduoti parapijuiai suei
gai; tai jūsų ,'valdimieriai” ir 
visas darbas! Pradžioi 1906 m. 
klebonas kun. Brazauckas li
ko pakeis’as klebonu kun. 
Leonavičią, ir šitasai varė sa
vo pirmtakūno pradėtaji dar
bą. Vasarą 1906 m. taisė šven
torių. — ir visi žmonės džiau
gėsi, jog naujas „prabaštėlis” 
nieko iš parapijos šventoriaus 
pataisymui nereikalaująs: iš 
savęs taisąs Pradžioi šių me
tų pasklido garsas, jog ir kle
boniją . ,prabaščius” taisysęs... 
ir turbūt vėl iš tavęs, ne vie
nas teip mąstė, nes su parapi
ja nesitaria.—Per sueiga kal
bėta tik apie kapinių padidi- 
dinimą. [kuri klausimą taip
gi buvo pakėlęs kun. Brazauc
kas]. bet jau podraug su pa
rapija, o apie -kleboniją, kad 
ne Bakūnas, taip būtų slapta 
ir likus.—Na ir taisė—statė 
kleboniją šiemet per visa va
sarą; meisteriai net iš Gardi
no ir ana pus Varšavos buvo 
pakviesti: nauja galą pridūrė 
[kur pirma tris kunigai ištik
davo, dabar jau ir dviem pa
sirodė ankšta]. — Įsikaštavo 
mųsų klebonas į 4 su viršum 
tūkstaučių rublių. Ne vienas 
valstietis murmėjo už tą tre
čią galą ir laukėj kas čia bus. 
Pagalios susilankė. V’ieną ru
dens nedeldienį po pamokslui 
klebonas apgarsino, jog rei
kėsią sudėti kiekvienam ūki
ninkui už klebonijos pataisy
mą po 10 kap. nuo maigo ir 
pinigus rinksią kalėdojant.

Tuo tarpu klausimas apie 
kapinių padidinimą vis niūk
so ant vietos, nors ir kelisyk 
jau sueiga rinkosi; o kleboni
ja ir be sueigos jau nauja, ir 
žino visi, kiek nuo margo rei
kėsią dėti. Stebėtini daiktai! 
V’ienuose dalykuose klebonai 
— patvaldžiai — biurokratai 
o kituose— tikri demokra
tai. Užkurys.

[„Liet, ūk.’’]
KAUNAS. Antrojo nuo

vado policija gali pasirgti sa
vo darbštumu. Tas policijos 
darbštumas apsireiškia gera 
kumščia, arba da geresne na- 
eraika. Nepakanka kumščios, 
tai pa tarnauja ir kojos. Vis 
vien tas, kurį reikia niframin- 
ti, lygiai pajus kaip kumščios 
smarkumą, taip ir kojos spy- 
rimą. Tuos smagumus atjuto 
lapkričio mėnesį Kl. ir Sk. 
Apie šiuos atsitykimus pradė
jo platinties kalbos. Kad pa
slėpti tikruosius mušikus laik
rašty „Sievero Zapadny Tele- 
graf’’ prisakymą, kad dail
gia us policija nedaužytų suim
tųjų. Bet tas apgarsinimas bu
vo tik apdumimui akių, nes 
perėjo kelias dienos po apgar
sinimui. o ,,ochrankos” virsi 
ninko raštinei liko sumušti 
B. Y. ir E. Mušime dalyvavo 
ir policmeisteris ir „ochran-

A . f

Kos’ viršininkas Doncovas. 
Kadangi jie pailso bemušda- 
mi suimtuosius, padavė to
liau atlikti pradėtaji darbą 
policietams, o viens viresnių- 
jų policiftų kardu perkirto 
suimtajam ranką. Z.-a.

(Žarija).

ILGALIEŽIUVIS.

---------o---------

Ponas Merginevičius norom s nenoroms 
išsitraukė portfelį, kuriamie buvo tik vie 
nas jieukių dolerių popergalis ir prie tam 
toks nelaimingas, kad jį tuoj turėjo atiduot 
nedoram Andrukui, kuris paėmęs šlapia 
rauką pinigus, apsukę kelis sykius prieš 
juos ratą ir švilpdamas nuplaukė atgal.

Mųsų jaunieji pasiliki ir vėl patis vie
ni, vienok bučiuotis ukvatos daugiau netu
rėjo. Buvo susijudinęs ir nusiminęs.

*• * *

Ant rytojaus Merginevičius ateidamas 
pas savo numilėtają, atnešė Andrukui dė 
žutę tepylų ir teptuką, o Ksenia atidavė 
jam visas savo skrynutes nuo cukrinių ir 
giduolių. O už kelių dienų Merginevičius1 
jam dovanojo nedidelį -pištalietą, o nuo se
sers apturėjo 50 centų: tas vaikėzui labai 
patiko ir jo toliau, jo daugiau norėjo do
vanų. Jaunieji niekur negalėjo rast sau ra 
mumo—Andrukas visur paskui jų sekioja, 
ir prašė dovanų, grūmodamas išpasakojimu 
visoko, ką matė paupyje.

— O, nedoras sutvėrimas! — marmėjo 
grieždamas dantymis vaikinas.—Toks gny- 
da, o tiek jau velnių priėdęs! Kas iš jo bus, 
kaip jis užaugs?

Per visą menesį Andrukas gavo kas
dien vis naują daigtą, ant galo žaislelėmis 
jau jis nepasikakino—pareikalavo auksinio 
laikrodėlio. Merginevičiui kitokio išėjimo 
nebuvo, kaip tik nupirkt laikrodėlį, nes 
žinojo, kad kiteip butų viskas išpasakota. 
Ant rytuojaus vaikinas atnešė Andrukui 
auksinį laikrodėlį.

Aleksandras su savo Ksenia nuėjo į 
sodą pasivaikščiot, liet ir dabar Andrukas 
neatsiliko nė ant žinksnio, kas labai Mer- 
ginevičiauseržino tulžį. Apie meilę nieko ne 
drįso; kalbėt, nes tuoj visiems butų žinoma, 
Andrukas teip ir gaudė jų žodžius. Praėjo 
dvi valandos laiko, o jaunieji nuo And- 
ruko pasislėpt dar neistenge.

— Meldžiu ant pietų — prabylo užpaka 
lyj tarno balsas.

— Ant pietų?! — nusistebėjo Ksenia. — 
Na, tai meldžiu!—pridūrė atsikreipdama į 
Merginevičį.

Parėjus namon rado daugiau svečių 
ir visi susėdo pietauti; po pietų, kada atne
šė saldumynus. Andrukas aplakstė visus 
akimis ir su kokia tai ironija ant veido 
pradėjo šipsotis.

— Ko tu juokiesi? — paklausė jo mo
tina.

— Aš misliju — pradėjo Andrukas, —: 
kad šitie salduminai nebus tokie saldus, 
kaip.... Aš pasakysiu—tarė žiūrėdamas į 
Merginevičii....— Kaip paupyje....

— Tssss!
Merginevičius padarė ženklą liepianti 

tylėti. Ksenia, kaip sudegus nubėgo nuo 
stalo.

— Ka tas reiškia? — užklausė močia žiū
rėdama tai į Andruką, tai į Merginę 
viči.v

— Nieko... teip sau... — atsake kąs
damas biskvitą pusiausumišes vaikinas.

— Oi!—staiga suriko Merginevičius nu 
kandės sau galą piršto.

Nuo to karto, Ksenės namuose, niekas 
daugiau Merginevičiaus ne mate.

- (Pabaiga.).

Viešpaties Jėzaus Kristaus apsilan
kymas.

nos tylėjo. Neskaitant senių, vyrų buvo 
mažai.

Kristus, persimainęs, kad iš veido ir 
drabužių būtu panašus į vieną iš tarp sė
dinčių sodiečių, prisiaitino ir paklausė:

— Tai jūsų sodžius dega?
— Buvo mųsū,— atsakė moteris—da

bar velnio.
— Kur jūsų vyrai? — klausė Kris

tus.
— Užmušti! — atsakė viena, gailiai 

verkdama.
— Pabėgo!—ištarė kita su baisia bai

me akyse.
Terp keiiato vyriškų Kristus pamatė 

du žmogų, apsivilkusiu tokiais-pat švar
kais su šikšninė juosta, kaip ir tie karei
viai, ka degino sodžių. Vienas jų dvejų bu
vo be kojos, antram raukos vietoi kabėjo 
tuščia rankovė.

— Kur judu sužeidė?—paklausė Kris
tus.

— Karėj su svetimtaučiais—atsakė su
žeistieji.

— Kas tie svetimtaučiai?—Klause tuo. 
liąu Kristus: bene tie, kurie degina jūsų 
triobas?

• — Ne,—atsakė sužeistieji: kurie degi
na mųsų triobas, tai mųsų broliai ir buvu
sieji draugai Jų rūbai ir ginklai tokie pat, 
kaip ir mudviejų. Kristus net sudrebėjo ir 
sušuko:

— O, varge! už ką-gi jie baudžia jus. 
Rasi ir jus mėginot atremti jų jiegą savo 
jiega? Bet taip nereikia daryt. Reikia pult 
jiems po kojų, maldaut ir susiminkštis jų 
širdis, kad jie ne naikintu vaikelių pasto
gės.

— Męs verkėm ir maldavom, — atsake 
viena moteris- bet jie mušė mus už tai.

— Aš eisiu ir permaldausiu juos,—pa
sakė Kristus. Bet tą minutę prie gulyklos 
prijojo ginkluotų vyrų būrys.

— Klaupkitės! — suriko vadovas, ir 
visa minia vaitodama puolė ant žemes.

— Klausykit, jus gyvuliai!—vėl suri
ką vadovas.—Viršininkas reikalauja, kad 
jus ižduotumėt nugalabint savo kurstitojus. 
Jeigu jus neišduosit jų. męs sušaudįsim jus 
visus.

Nelaukdami dar atsaKymo, raiteliai 
pasirinko penkioliką iš likusiųjų gulykloj 
vyrų, išvarė juos ant kelio ir nusivarė į sa
vo stovyklą. Ir Kristus buvo jų tarpe.

Raiteliai vertė juos bėgti kąrtu su ark
liais ragindami kančiukų smūgiais. Ir Kris
tus buvo ju tarpe. Nuplėšė jiems' drabu
žius ir, ištiesę ant sniego, plakė juos. Ir 
Kristus buvo jų tarpe.

Kadangi kiti belaisviai buvo seni, o 
Kristus išrodė jaunesnis uz juos,—Ji plakė 
be gailesčio, uš vis labiau. Ir Kristus šau
kės prie Dievo!

O,Viešpati. Viešpati, kam-gi tunusiun- 
tei čia manę?... ir apalpo kaip anuomet 
ant kryžiaus.

NAUJI RAŠTAI.
Dangus, pagal K. Elam- 

marion’a parašė P. Brandu- [ 
k<7«. Toje knygoje aprašoma 
apie visą dangiškos sistemos 
surėdimą. Ant gražios popie- 
ros, su paveikslėliais; 194 ps 
1907 mt. Chicago. Spauda ir 
lėšomis „Kataliko’*, 3244 So. 
Morgan st.

Kelionė per peklą. Pa
rašė John Mauritz. vertė Jo
nas llgaudas. Knygutė nepa
prastai užimanti ir pamoki
nanti; 82 pusi., ant geros po- 
pieros 10 c. Yra tai naujau
sias žiedas lietuvių literatu 
ros ir kiekvienas ją turi per
skaityt. Galima gaut para
šius į „Kovą”, 1815 Movam- 
ensing avė. Philadelphia, 
Pa.

/
Katorgoil! Atsitikimas 

Muravjovo laikuose Vilniuje 
Parašė P. B. Labai Įdomi 
knygutė; ant gražios popie- 
ros; 18 pusi.; spauda ir lėšo 
mis „Kataliko”, 3'244 So. 
Morgan st. Chicago III.

Nieko be priežasties. 
Komedija viename akte. Lie- 
tuviškon kalbon vertė Mag
nus Parvalkietis; 34 puslap. 
19O7m. Chicago, 111. Spauda 
ir lėšomis „Kataliko" 3244 
So. Morgan st.

..Ragana’’, mėnesinis 
laikraštis, pavydale knygos; 
pirmas num. pasirodė 18 dn. 
Vasario, atspaustas 25 d. Va
sario 1908 m. Išeidinės sykį 
ant menesio, kaina metams 
•SI.OO; adresas:

„Ragana” Publishing 
Co., 258 B'way. So. Boston, 
Mass.

„Tėvynė” L. S. A. or
ganas, išeidinėja nuo 28 d. 
Sausio kievieną sąvaitę, an
tradieniais. Adresas: 

i „Tėvynė” 318 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

šiaomi pranešimi guo 
dotinai lietuvių visuomenei, 
kad parsiduoda ^everykų dir
btuvė. Kas nori pralobti, te
gul pasinaudos iš progis. 
Kreiptis reikia šiuo adresu:

A. Kellėy.
I3 River st., 

West Lyun, Mass.
U

BALIUS.
Guodotini lietuviai ir lie

tuvaitės, širdingai užkviečia- 
me ant pirmutinio
Rockdale šv. Juozapo 
draugystės baliaus, kuris at
sibus 29 d. Vasario 19<>8 m. 
ant Deivis Bruuuer svetai 
nės, 142 avė. Prasidės 7:30 
vakare; įžanga porai 25 c. 
Muzika bus kuopųikiausia. 
apart to bus dar garsus kal
bėtojai nuo kurių išgirsite 
daug žingeidžių dalykų.

Komitetas, 
Rockadale, III.

Pąjieškojimai.

Stasys Lupškevičius, Vil
niaus gub. Kazakiškių para
pijos. pajieškomas per Stani
slovą S takeliu ną: kas apie jį 
žino, meldžiu pranešti ant 
adreso:

S, Stakeliunas,
38 Business st.,

Hyde I’ark, Mass.

Jonas Kubilius ir SteĮ>o- 
nas Kalpokas iš Vllkolų so
džiaus ir Jonas Norbutas iš 
Papiškių sodžiaus, Kauno gb. 
Zarasų pav. Cadasų valsčiaus 
ir parapijos, pajieškomas jier 
draugą Ra-musį Snnanaucką: 
juos žinotų, arba jie patįs, 
kas apie teiksitės pranešti 
aut žemiau paduoto adreso, už 
ką busiu labai dėkingas, nes 
turiu labai svarbų reikaląH i ICT A Ctt GARSINGOJI LA- „RAISTAS

JAU IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS LIETU
VIŠKOJ KALBOJE. Ji parašyta vieno
iš geriausių raštininkų Amerikoje p. Up- 
ton Sindair. „RAISTAS” teip žingei

Dvasioj ir teisybėj atsigavo Kristus 
taip smarkiai kankintas ir, palikęs ant snie
go savo sukruvintą kūną, leidos tolyn.

Didelis miestas stovėjo pakeliui. Visa 
jūra namų ižsiplėtė abiem upės kraštais. 
Visi namai buvo iš akmens ir geležies. Ir 
visų-didžiausieji jų buvo darbavietėmis. 
Didžius kaminus'jie tiesė į dangų lygiau ir 
aukščiau, negu kalnų kedrai. Auksabo- 
kštės maldyklos nešviesiai žėrėjo, rūko ap
siaustos ir daugybe kryžių papuoštos Bet 
Kristus pralėkė pro salį, nepripažindamas 
jas už savo. Didelis miestas taipat liudijo 
pėdsakus nesianiai atlikto mūšio. Kai-kurie 
iš namų, šoviniais suardyti, stovėjo su išdau 
žytais langais ir įmuštais sienase plišiais. 
Tūkstantis tūkstančių žmonių gyveno mie-

i

di ir visoj pasaulėje reikalaujama, kad į 
ls-ką visokių kalbų išversta. Mums 
tuom akvvesnė, kaip Amerikonas aprašo 
Lietuvius, nuo išlipimo iš laivo- visą gy
venimą Amerikoje, vienų vargus, kitų 
lėbavimus kaip zerkok* perstata. Per
skaitęs „R.“ genaus pažinsi Amerikos 
gyvenimą negu daug metų gyvenęs ir 
visų suktybių paslaptis, kaip padaro di
delius pinigus, jog nieks Tavęs negalės 
prigaut. KNYGA aiškiai parodo kaip 
piniguočiai barbariškai išnaudoja ir ap
gaudinėja darbininkus kaip išgėdina jų 
moteris suardo šeimynų gyvenimą, ir 
pastūmė Į paleistuvystę, teippat kaip ant 
mėsos skerdinyčios primaišo visokių 
biaurybių ir nuodijant žudo žmones 
„RAISTAS“ pilna akyvumo, kiekvie- 
nam ji labai naudinga perskaityt - ypa
tingai kalbėtojams Ta knyga sujudino 
žmoniją, sudrebėjo parlamentai ir Ame
rikos prezidentas „RAISTAS“ yra 
tai stora, didelė KNYGA, jos prekė kaip 
ir angliškas originalas; kuris atsiųs 
1 dol. »0e. apturės tą svarbų veikalą.

Siunčiant pinigus reikia adresuoti 
J. Naujokas,

Madison Sq. Sta. box 189, NEW YORK. N. Y.

pas juos.
Mr. R. Simanauskas,

16 Wochusett st. West, 
Fitchburg, Mass.

I

Antanas Dergi ličius. 12 metų 
kaip Amerjkoje, Kauno gub. 
Baseinų pav., Balandžių kai
mo, pajieškomas per seserį 
Petronėlę Turanskienę, parei
nu iš tėvo Izidoriaus Dirgin- 
ciaus ir turiu pas jį svarbų 
reikalą; kas apie jį žinotų 
arba jis pats teiksitės praueš- 
ti ant adriso:

Petronėlė Turauskenė,
7 Harrison st.

Cambridgeport. Mass.

(Pasaka apie Koloraios [Amerikoj] atsitikimus!.

... Ir nužengė Kristus ant žemės, ant 
plačiai sniegu dengtos lygumos. Žemė bu
vo sukietėjus, kaip akmuo, upės ir ežerai 
apkaustyti ledais, vien žiemos pūga, nelygi
nant pikta dvasia, siautė aplinkui ir kėlė 
viesulus smulkaus, sauso, šalto ir aštraus 
sniego. Ir tas žiemos viesulo deginąs šaltis 
buvo taipat baisus ir taip pat kankino, 
kaip kaitri pragaro ugnis.

— Nejaugi tuos tyruos gali gyventi 
žmonės?—ištarė Kristus. Už kokius savo 
protėvių nusidėjimus jiems lemta kentėt 
žiemos tamsą ir šalčio kančias?.... Irtą mi
nutę jis išvydo rytuos pašvaistę paskubo tę 
ir atrado bedegantį sodžių.

Medinės triobos degė, kaip švietalai*). 
Žmonės striukais švarkais, ginkluoiti, mete 
į šalis baigiančius degti nedegu Ii na o už
silikusias nuo ngnies triobeles laistė gazu 
ir vėl degino. -

Į pusvarstį nuo sodžiaus buvo gulykla. 
Vaikai ir moters sėdėjo ant sniego- be žado, 
žiūrėdami gaisro link. Je buvo kailio 
skarmalais apsivilkę ir kojas ryzais avsiavę. 
Vaikai tyloms verkė iš šalčio ir bado, moti-

ste. bet ant gatvių nė gyvos dūšios, nes vir
šininko ingeidžiu smarkiai įgrėsta kam-nors 
išeit laukan nakties laiku. Tik ginkluotųjų 
būriai vaikščiojo gatvėmis, o gyventojai sė
dėjo viduj, tyloms drebėdami iš baimes. 
Miestas buvo jiadalintas į dviliką skyrių- 
Prie kiekvieno skyriaus savo kalėjimas, 
miesto gi pakraščiai tvirtumuomis apsiau
sti. Visi kalėjimai ir tvirtumos kimšte pri
kimšti belaisvių. Jie gulėjo ant purvinos 
aslos, nieko nepatiestos. gyvio apnvkti. 
Kalėjimų durįs užrakintos, langai užkalti. 
Prie durų ir prie lango stovėjo sargas su 
gynklu.

Kristus pažvelgė į vieną kamarą ir pa
matė liguistą moterį. Iš karštligės ji blaš
kės ant purvinos aslos be priežiūros, be pa- 
gelbos, be vandens lašo atgaivinti sukepu
sioms lūpoms. Greta, kitoj kamaroj išbliš- 
kes jaunikaitis, išėjęs iš proto, taikino sau 
drobės kilpą ant kaklo.

SUSIRINKIMAS IR DIS
KUSIJOS.

ld. Kovo atsibus LSSA 
60 kuopos susirinkimas ir di
skusijos aut 28 W. Broad wa y 
„Keleivio" bute; prasidės 2 vi. 
po pietų ir tęsis iki vėlo va
karo. Užkviečiame visus są
narius ir neprigulinčius dar 
prie LSSA. Užbaigus kuopos 
dalykus, prasidės diskusijos 
Bus rišamas svarbus JkJausi
mas.

Sekretorius S. M.

PRANEŠIMAI.
Pranešame, kad So. Bos

tono saldžiausios širdies Je-

Petras Vancliolskis, -5 pė
du aukščio, apskrstaus vei
do, gelsvų plaukų, akys ne
didelės, ant dešinės pusės 
smakro spuogas, 30 metų am
žiaus, pavogė nuo manęs 50 
dolierių vertės laikrodėlį, 75 
dolierius pinigais ir pabėgo: 
jeigu toks kur pribus, mel
džiu pranešti ant adriso:

C. Prais.
Box 112,
Toverhill. Mass.

J VOKAI.

Išanksto užmoka.
Slidžia: Už sndavimą Bal

trui per žandą — užmokėsi 
tamista 3 rublius bausmės!

I Kazys deda ant stals 6 ru
blius.

Sudžia: Bet aš sakiau 
tik rublius! Tamista davei 
perdaug....

Kazys: Tai mat, pons 
sudžia, aš užsimoku iš ank-

(Toliaus bus.)

zaus draugystė nutarė ant 17 sto' kad kaip kitą sykį ma- 
d. Birželio, 1908 m. parengti nę Baltrus supykįs. o aš 
balių, todėl meldžiame, kad jam suręsiu i>er žandą, tai 
kitos draugystės ant tos die- kad nereiktų vėl i sūdą ty
nos nerengtų. giuoti.

Su guodone: Tai čia dabar užmoku ir
Komitetas. už ateinanti sykį.



LIETUS TU .UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai- ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl ves-Iijų, krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam j namus.

PRANEŠIMAS.
Siuomi pranešu garbingai lietu

viu visuomenei, kadBROADBINE 
HALL, 809 - 311 Albany ir kam

pas Dover st., išsiduoda už žemiau
sią prekę su visais indais ir rakan
dais ant . įsokių balių, vestuvių ir 
t. t. Dėl mitingu turime tam tik
ras sales po 2 doleriu ir aukščiau, 

J. SIDMAN.
Tel. 1877-3 TremoiO.

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

iausias Lietuviškas

SALIUNAS
karta pa* mus atsilankys 

To niekad nesi graudy s 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turk.jus. genaus

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

South Boston, Mass

IR VĖL 100 Tl’KSTANCZlį ISZLE1STA

Daktariszkos

LIETUVIS-
KOS

VADOVAS IN 
SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Dabar laikas naudokitės visi!
Skrn/. ' ' ‘‘ I O »u Kražiais UlsaM Amemykt,

, , , * 4 • InuLii u clauL v Lmj visokis

tr u fU I:n,VU- Albu>““*l lotoktranju. R-v. 1-
sam oi i' *'r U, J I““nP“k'u- Rvbiom Lit.ru, A.ir~
dv^M 1 -LP U l’ounuin j- ut. Gramatikų. Ž.»

1 " U k«O-u. vilkiu grsz.u Pupieru u.*.| ra-
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*U. k~!U1 drukuo>. liurm b ^vu^^rUkUir"’!‘ 8‘U‘
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dmgu Visokiu daiktu, ka. no, .pturėt Utotoja tegul prbiuni.. už Se. 
mark; ir teisinga adr>». o.ptuK, m pu.Up:. did-i, Sm> lu K VCJA 
K ATVLOGA DYKAI! Kur,a.„e y ru š1IUUls ,lx>klu d;uktu Vv,-S du 
Smitai aiškiu paveikslu ir iŠ kurio nwtvxit 4 »» ’ U

psr eeKiu O-okiu. tavorų. Ubai pigUt. Uu.siur

<r. ĮVILKEWIC^ t ,2 eRANa N. r. ■
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M. Galjvan & Co LITĮ Visk \s t ALIAUS

Teisingiausia 
Aptieka.

Kurioj galit gauti geriausiu gy
duolių nuo* visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Negalė
dami atsilankvti, tai telefonui kit.I *

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

So. Ecstcn, Mass.
Telepuonf 2102? So. Boston. Mass z

a- 
ir 

Daugumas gauna 
slinkimą plaukų.

YAUAUMAS IŠRADIMAS
Dermatologijos moksle.

Daugybė odos ligų paeina nuo nešv 
raus užsilaikimo ir užsikrėtimo, teipgi 
nuo vidurinių ligų, 
pučkus, pleiskanas,
plikimą per apsileidimą Gydosi per ne 
atsakančius daktarus ar agentus, kurie 
tik pinigus išvilioja, o paskui rašote 
mums, kad ernete daugybę gyduolių iš 
įvairių apgavikų o pagelbos negavote ir 
sakote, kad gal musų gyduolės negelbės 
(Taigi meldžiame mums daredyti. ko
kis žmogus likosi musų gyduolėmis ap
gautas) Turime tuksiančias originališku 
padekavouiu. Tegul nors vienas dakta 
ras parodo mums tiek padėkavonių. o 
męs duosHoe didelį atlyginimą Plika 
gaivą sunku gyditi. jeigu senas ir galva 
žvilga, tai to pagelbėti negalima, bet 
jeigu iaAinas. o turi retus plaukus o ant 
odos matyti maži plaukučiai, tai
galiima suteikti pageltą; plaukai ne yra 
grybai viena diena neišdygs. Atsišau
kiantiems nusiusim dyka informaciją su 
plačiais aprašimais- Atsišaukit. Adresas

J M BIU5DZA C0.
New York X Brooklyn.

įam

k

TEISINGIAUSIA IR GDRlAl’Sll

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
a:\da. nežiūrint &r iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Sa\įninkąs
Edvardas Daly

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

THE OUTLET
Pranešu, kad męs partratikein 

daugybę visokiu aprt-dalu rudini- 
nių ir žieminiu dėl nieteru ir vyru 
su didžiausiu pasirinkimu ir už 
gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.0 » d<>l. 
štampu. Atsilankyk it 1. |H-:-«itik- 
rinsite.

THE OUTLET

Js5 Bi:oai>way, Belveeu E. A F. >ts.

SO. BOSTON, MASS.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotografiją:

( ASSILL'O STl DM A
37G Broa<iway,

t So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassiiį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisoin, 
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 pat in
kam iausius.

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

Cassills Portrait Studio 
37<; Broadtvav,

So. Boston. Mass

I

pirmesnės įh> 50 tuksiančių laidas; kaip bitės lieiuViai išnešiojo— po tisą pasauli kuigas.
X Al J A paskutinė 100 tūkstančių czz. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas: kaip būti sveiku, nuo ligų ap»i sergėt, išsi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gy veninio — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
A ADOVAS IN SVEIKATĄ Įsirašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TA KN YC A x ra uaudinmi vv:*:.::is ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
bl / \ ' k perskuif ne! < n ki s. kaip būti s% ‘iku, nuo \Tsokiu apsiserjęelk bei ir dakUurisluuB mok-

slo apsišvies. oirž.: *si kur ir* kaij* i"ig."iyt sergantis. ,. Va>!.'in Sveikatą'”'apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus v s.-ts paslaptybes. lygei plačiai aprašyta vyru ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAI) YADOYASIN SVEIKĄJĄ didelė kny-a, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVAN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEITEIPSERGI, kad si MANAl's |>AKTAll<\ negali būti išgydytas, tai CoLLINs
N. A. MEDICAL INSTITl TAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, jmsektningai visokias ligas išgydo, nes jame 
dartmojasi daktarai specialisuii ant visokių ligų ir vanoja gt'riausias. tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos. — su
teikia sveikatai pageib.i. atsišaukus asabiškai ar aprašant ,lietu\ Akai) ilga -nesveikumus. j>er laišką.

Kad apsiima, tai ir'išgydo: VYKUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokiu ligų-
KAD TAS 1YST1TLTAS pasekmių.ai visokias ligas, paprastas, užscnj'ta- ir poslapius užsikrečiamas išgydo; 

tai liudija pačių gydymų laiškai, palvi dalridima iš daugelio talpiname nors keletą.

SITą KNY< k persiūti!

Išgydyta nuo 
sendintos 
skausmingos 
nešinės, baltųjų, 
ir dieglių, vidu- 
ruose i r st rėnos ę ki
ti daktarai neisten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene
Nevv Rockford, X. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Di-kingas esu už vaistus, ku 

rie mane išgy tie nuoals-lno nusilj 
nėjimo ir jauuyšl.s gyvenime k lai 
du nors butų sarm:.t:i aj-reikšt \i 
s.i buvusį nelaimint urna, bet v< 

. lydumas dėl broliu slaptinguose ;i 
| likimuose aplureF tykra išgydim 
kad kreiptųsi prie jus ir kad y :s. 
ki-uu be pašaukimo daktaram
pinigų be naudos nemetytu. Da
bar aš esu sveikas ir druTas am 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas įtagodone.

S. A. Kardulis
719 0‘Fallon st. St. l.ouis. Mo,

Juozas
251 Cypres at e.

ligai sirgtas inkstų 
\ niūrių liga, skaude 
jimo kojose, rauko-j 
s.- : r sąnariuose plau 
učiu nesveikumų 
kosėjimu su skrep- 
liavimu.
lšgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slą.
N i kelis

.lohnstovvn Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speeiališkai at-'-jus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamos, pu visa Amerika ir kitas dali* pasaulės. Slapty l»ė užlaikoma. Kašaut adrlsuet:

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

i

Užlaiko geriausio
Eliaus Vyno. Likuų-iu ir 

Cigarų.
Pardavimas šeimynom mūsų 

Sri-:ciAl.|šK« Mas.

3D(> St-i-ond So. Bostou. Ma>s

G. B. Wernick
TEL. 22148 HtCHMOND

259 HANOVER ST

50,000®®jDYKAIpSv
PASLAPTINES VYRU LYGOS

♦
 ... ir tapa!'

. naveiV''! ^.uviv 

utišku* tra»)° “tavus - v .lp «»*
"Irtu **.1 't \
u’•* •
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RODĄ DYKAI- T. rėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nekėliomis

„ J?R. jos. lister c.
SO Dearborn Street. La. 6

*

nuo 9 iki i2

• » U. S. A,CHICAGO, ILL

CŽEIGA DĖL

M A CANNON-

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai- arielką, vyną, alų ir kitokius 
na rr.inius .r importuotus. Turim.- puikiausiu cigarų iš Turkijos. Gėrimas pu
ls- a u m ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus.

Nepamirškit mūs adriso:

43-45 F.ndieott 25-27 ( ross street. Boston. Mass.M. A. CANNON

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA

KALBA.
Turėdamas kišeninį žodynėlį, sutaisyta 
pagal geriausį kalbamokslinį būdą, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik tiOc. Galima gauti pas

M PALTANAV1ČIA
15 Millbury St, AVorcester, Mass.

I

GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Wonuns Medical 

Coliege Baftimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurudintą li
gos parūpina gvdoles.
ofisas randasi: 2-S H. Broadway 

ir
Mass.

James H. Criffin & Co.
— Geriausi? saliunas — 
Siausk apie Teofil Kordašewski, 
nes gausi geriausių gėrynių ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115& 117 Dorchester avė. and 
1 & 1'- Division st. So. Boston 

Telephone 21O15S So. Boston

I

Rusiška-Lenkiška-Lietn
viską

.A FTTEKA

1
■

Bronszteino
349 Harrison avė 

Boston, Mass.

KOMPASAS DYKAI

So Boslon. Mass.
5*9 Fraitkly n st Camhridge.
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg’iui galiu būti, o So. Bostone 
visada galit rasti.

l)r. S. Andrzejeivski
Vienatinis lenk iškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki s įkj piet

433 Shavvmut avė.
Boston, Mase

Jeigu pr.siu 
si 22 centu 
siempomis dėl 
užmokėjimo 
pačtos kaštų, 
tai męs į 
siusi m ko 
pasą dykai.
Męs užlaikom 
visokios rū
šies laikrodė
lius ir visokius auksoriškus daik’us ir 
parduodam už tokią pa’ prekę?* kaip ir 
iš faoriko. Adresas:

Providence Mfg. Co. -
P P Bo: 1310 

Providence R- I.

A. RAMANAUSKAS
KIEMAS šipkorčiu pagal pigiausias prekes ant ge

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

Užtikrintas pagal m ass. Y'al. tiesas agentas siuntimo 
pinigu i visas dailis svieto.

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

stip-t urRo 99l, oak St. 
Sub. Sta 12.

Tei. _______________Lavvrence, Mass.

bėki atsilankančiu asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nito 10 iki 1 vai.
Dr R MIK1.KE, rūpintojomis lydiniais institute.

I

VIENATINIS :
W. RAŽl’KO, 7 Wasliigntoii.Ni
g u važiuojate į Lietuvą arbi 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų kotelį kuremr 
galite gaut valgių ir gėrynių 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 Juodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit getai mano adresą ir jeigu norč>ųT<oks apgavikas nu
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manęs. Su godone

W15< AS R4ŽI K \S

LIETUVISzKAS ■ HOTELIS
>EW VOKU

Geriausis So. Bostone
Lietuviškas Siuvėjas.

222 W. BROAIHVAV

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!

Puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
Įiažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nort turėt gražią drapaną, mes galime ją 
tau tuoj [>adaryt.

Z BI DREt KIS

JUOZAPAS J. ALTMAN, 
(leJežkelio bilietii ii* laivakorčiii agentas

Yotariiišast IGJarau 
visokias doviemastes. 
dokumentus ir t, t.
Siunčiu pinigus į visas 

dalis svieto pagal pigiau- 
sį kursą, teipgi perku 
ir parduodu pinįgus vi 
šokių šalių ir siunčiu 
p<*r ekspresą į užsienį 
visokius daiktus. Pa- 
sažierius paimu t lesiok 
iš namu ir pristatau į vietą. Per rubežių parvedu

be mažiausios

35 I Harriso avė Boston, Mass i

Daniel J. Kiley
So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuviška klerką
4 4

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

lais atsilankyt.

Sustok!Žiūrėk! Klansyk!
I )i<lžiatįsias nnpiginimas

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakui.-s. Reipai ir 

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

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

Pasilieku gero velijančiu

Laikau sau už gari>e pranešti Jum 
Broli ii ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaite*, 
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 S vai. ryto iki 
valandai vakare.

•Jurgis Bartašius
25s W. Broadnay So. Boston, Mass.

n

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrybė

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau 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 ęuodone

M i ss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass-

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus ir sigaretiisnaujo 

išdirbimo
Part-raukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių. o 
kendžių kendžių! kokių dar nė ne 
buvo.ceigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodvvay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA

257
*

Hano ver SI md 257

BOSTON. MASS
1

I

NES1TIK.EK.

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

.Jeigu tau kas viduriuos skauda, nesitikėk, kad su- 
gysi be daktaro ir nelauk pakol tarę ligi užmuš, 
nes tada, kad ir. norėtum išsigydyti, bet bus jau per
veik. Ateik pas mus, o męs tau ligą mžmušim, k> 
kia ji nebūtu.

Padarytum didelę klaidą, jeigu susirgęs neatei
tum pas mus. Gydime šitą ligų męs Įgijom daug 
persitikrinimą ir datyrimų iš ko tas paeina ir ko-

tą
daktarai išgydyti 
kuogreičiatįsiai kreipkis pas mus, pakol liga neužsise-

I SACOVVITZ.
12h Br<»adway (tarpe A n

gatvių) S. BoetQEf7Mass.

lengvai išgydyti- Męs išgydeme jau tūkstančius 
negalėjo.

kiu budu galima
, tokių, kurių kiti 

Nevi I k ilgai, bet 
nėjusi. Męs sutrumpinsim tau skausmą, sučedysime lai ką ir pinigus.

Męs turime stebuklingą IN H A LATORIUM kabinėtą, su kurios pagel
iu. nėr tokios ligos, kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia jū
sų liga nebūtų, o bus kaip su ranka atimta musų speeijališkų profesorių 
Kodą už dyką. Ateik šendien, o nereiks ilgiaus kankytis.Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

7 Parmenter St-
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į ’ ‘ 
mano d __ ___
tos arba lelefong -įj 
duok^ojtįį atesiu. 
Įkišo valandos 
.Ino 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irti ik.- 
8 vakare Telephone 1967—3 Richmond

clsn:u, 
! 75 Tremont st. Suites 

9 iki S vakare kasdien.

BOSTON

aptieka: 
urvg bal- New Bedford’e ofisas: |26 Purchasc St.

ofisas atida ras Panidėliais ir Sub.-nom nito 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River ofi8° rūmai 12S-129 Granite Ridu. So. Main St.
Tiktai nedėlioms nno 10 iki s vakare.

Lit.ru

