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MŠKAS LAIKRAŠTIS.

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis' išei
na kas ketvergis, kaina 
metams $1 50. Adresuoki, 
teip:
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IŠ RUSIJOS.

V. B r M A.

f

paliestu ir politiškuosius ka
linius. atmesti. Straipsnis 
trečias priimtas tas, kuris ko
misijos buvo Įneštas, t. y. kad 
kaliniai gali būti pa I mosuo
jami iš kalėjimu tik tie (žino
ma. pasitaisiusieji), kurie jau 
atsėdėjo -'+ paskirtojo laiko. 
Dūma paskiaus po gan ilgokų 
trinčių nutaria kad pal: uo
luoti kalikius iš kalėjimo turi 
teisę vien kalėjimo viršinin
kas ir kad taryboje pas kalė
jimo viršininką gali būti pat 
ronatų išrinktieji atstovai, 
kurie gali būti ir neužtvirtin
ti prokuroro. Ant galo priim
ta visi Įstatymų projekto 
straipsniai su tais pataisy
mais, kuriuos įnešė teismo da
lykų komisija. Nutarta pra
tęsti posėdis ligi 6 vai. 45 min. 
vakare.

Posėdžiui baigiantis svar
stoma užklausimas kaiiškam- 
jain ir finansų miuisteriams 
dėlei neapdėjimo mokesčiu už 
žemę kai-kurių nedirbamųjų 
žemių Turkestano krašte. Du
rna tečiaus pripažįsta, kad ši
tame klausime negali būti 
joks užklausimas. Ant galo 

(galutinai priimtas ir perduo 
tas Valstybės Tarybon Įstaty
mu projektas apie prailgini
mą sutarties su „Rusų garlai
vystės irpriekybos bendrove’’. 
Posėdis užbaigtas 7 vai. vaka
re. Sekantis Durnos posėdis 
bus utarninke, Kovo 23 d., 
11

Į 
negu tam pačiam laike 
1907 m.

Algos 13.267.461; aut 
$ 2,240,000, daugiau, negu 
1907 m. kovo mėnesyj.

Visuomeniški darbai. $7, 
502.927; priauga $800,000. 
Tokiu būdu Jung. Valst. sko
la. atėmus grynus pinigus, iš
neša $ 909,721,337. Vienok 
tame nėr jokio dar pavojaus, 
nes tas dar ne siekia sumos 
$ 1,292,298,869: tai yra: tos 
sumos, kiek Jungtinių Val
stijų randas turi išleidęs po
pierinių pinigų, ant ant kurių 
vietos rando kasoj yra lygi 
sumina teip vadinama: ,,'i’rust 
funds”, metalinių pinigų.

Jungtinių Valstijų kaso
je dabar grynais pinigais yra: 

Gold reserve $ 150,000,000 
Trust funds .. 1.292,298,869 
Generalfund „ 
Taut. bankai., 
Filipin. turt. „

Į
viršininką, 11. Jonės ir suzei- 
de ji šonan: paskui policistui *■
Doyle peršovė koją; detekti- 
vą VVellmaną sužeidė Į smak
rą. o detektivui Walker per
šovė kaktą.

Policistai ėmė šaudvt i •» c 
desperatą ir suvarė į jį 6 kul
kas, bet jis ir ant žemės gu
lėdamas šaudė Į policiją.

Salėj kilo didelis išsigan- 
dimas. Šimtas žmonių neži
nojo kur pasidėt, kada kul
kos zvembė po ruimą

McDonald turėjo saliuną. 
Prohibicijonistai (priešai 
svaiginančių gėrimų) meto
distų bažnyčios agitavo, kad 
panaikint tą šaltinį bjaury
bių. Kada jų reikalavimas li
ko išpildytas, McDonald ant 
keršto sugriovė dinamitu baž
nyčią ir dvi krautuves prigu-' 
linčios Įtekiniugesnėms blai
vybės skelbėjams. Už tai tapo 
suareštuotas ir pastatytas 
prieš teismą. Kada teisdarys 
pradėjo ji kaltint, pasiutėlis 
ištraukė revolverį ir pradėjo 
šaudvt.I ?

I 
Kareiviai ne šaudė i dar

bininkus.
BUBHARh'ST. Rumunija. 
Balandžio 4 dieną.— Šiądien 
karo teisinas nagrinėjo bylą 
60 kareivių ir pasmerkė juos 
uz sulaužymą kariškos discip
linos ant ilgų metų prie sun
kių darbų karališkose drus
kos kasyklose.

: Visas persižengimas tame, 
kad jie atsisakė šaudvt i sa- 
vo draugus - kaimiečius, ku
rie sukilo prieš savo prispau

dėjus. Kada pribuvo garui- 
'zonas prie kaimo Stauesti, 
kur buvo sukilimas, adjutan
tas liejiė šaudyt į miuą pa
vargėlių Kareiviai atsakė, 
kad jie nenori būti brolžu
džiais ir ne šaudys į tą minią, 
kurioj ryt-poryt ir patįs sto
vės. Leitenantas sukaman- 
davo išnaujo, kareiviai ne
klausė, Tada jis pats metėsi 
raitas ant ,. priešų1 ‘. Bet ne- i 
paspėjo nė vieno nudėt, kaip 
tapo nuo arklio natrauktas ir 
užmuštas. Kareiviai stovėjo 
ir džiaugėsi.

Subruzdimas Italijoj.
ROMA, Balandžio 3 d.—į

Y .

I Šiądien čia atsibuvo laidotu
vės tūlo darbininko, kuriuo
se dalyvavo keli tūkstančiai 
žmonių. Procesija persikeitė 
į antiklerikališkają demons
traciją. Kada iškelta raudo
ną vėliavą, minia žymiai pra
dėjo augti, 
lu rankose uždarė kelią, bet 
matydama, 
nepapus, pareikalavo kari li
menęs pagelbon. Kada pasi- 

I rodė pėkstininkai, demon
strantai ėmė akmenimis bom
barduoti juos duo kelio. Kilo 
kruvina kova. Žmonės ginėsi 
plytomis ir akmenais, kurių 
vežėsi keletą vežimų tam tik

slui, o kariuinenė šaudė. 
Žmonių krito užmuštais ir 

Sužeistais 18 iš kurių daug 
mirtinai. Policija gi su ka- 
riumenė turi 20 sužeistų.

Ant rytojaus Romoj kilo 
visuotinas streikas, kaipo 
protestas ir išreiškimas val
džiai neapikantos ir panieki
nimo už jos nuolatinius kru
vinus pasikėsinimus ant dar
bininkų. Žinia apie tai pa 

Išklydo po miestą žaibo grei
tumu, ir lig pietų neliko ne 

i vieno darbininko fabrikuose.
Darbininkai tuomi parodė sa
vo galybę ir spėką! Tik ant 
vienos dienos atitraukė pūs
lėtas rankas nuo darbo ir vis
kas sustojo — tramvajai, veži- j 
mai, traukiniai, dirbtuvės 
nuolat ūžiančios, baladojan- 
čios, apmiiė. Miestas išrodė 
baisiai. Nuolat rūkstanti ilgi^ i^leidštj.oiieistus.
fabriku kaminai rioksojo, tar- ’ piį Suvį McDona,d 
si paskendę giliai Į miegą, irj |ejd<> . prokur;t,,ri L Coo. 
sapnavo apie netolimą k»pi-į ^į. Tas vienok paspėjo talizroo tvarkos sugriuvimą. gU|u jr (<)kju
Viskas kvėpavo pagieža ir . . o-1 r budu įsgenge mirties. 1110-
kerstu. McDonald šovė dar syki
Berlynas, Balandžio 6 d. —1 prokuratoriaus link, bet ina 
Kancleris Buelov žada ant tydamas. kad jo nepasieks, 
Velykų važiuoti pas popiežių atkreipė revolverį į kitus te 
gauti palaiminimą už perse- nai stovinčius. Divyer pirmu- 
kiojimą lenku Poznanuje. Įtinis susiorijentaves norėjo 
Kaip žinoma, Buelov tai žiau- šauti į McDonaldą, bet tas jį 
riausias iš Vokietijos prispau- pirma padėjo. McDonald nu

PARYŽIUS. — Laike pra 
šalinimo prabaščiaus iš mies
telio Villard sur Thones su 
areštuota penki žmonės už 
Įžeidimą žandarmerijos. Ka
da sujimtuosius vedė i polici
jos skyrių, užgriovė varpai 
ant alanno. Subėgo kunigų 
pasekėjai su pagaliais, su 
plytomis ir ėmė mušti žanda
rus. Sužeista 6 policistai ir 
suareštuota 22 maištininkai.

metė garsaus revoliucijonie- 
riaus. Čaikovskio, pačios pra
šymą, idant sergantį jos vy
rą pavelytų perkelt iš po že
mių į ligonbutį. Čaikovskis 
neseniai buvo Amerikoj ir a- 
gitavo amerikiečius, kad ne
skolintų carui pinigų, ku
riuos jis sunaudoja aut sta
tymo kartuvių ir kalėjimų. 
Parvažiavęs Maskolijon liko
si suimtas ir pasodintas Pet-1 
ropaulovskos tvirtovės kalėji
mą n.

PETERBURGAS, Balan
džio 8 dieną. — Durnos atsto
vai nutarė reikalauti pakėli
mo sau algų. Iki šiolei atsto
vai gaudavo po 10 rub. ant 
dienos, tečiaus prie tokių. 
brangenybių, kokios Peter
burge yra, visiškai „negali
ma" atstovams pragyvent. Į- 
stabu, kaip tie darbininkai 
gali pragyvent uždirbdami 
po 8—9 rublius per sąvaitę?

OREN BURGĄS, Rytinėj 
Rosijoj.— Čeliabinske už
muštas akčyžės prižiūrėtojo 
pagelbininkas ir vežėjas, ir 
atimta iš jo 990 rub. Geriau, 
kaip nieko.

BAKU. Kaukazas. — 1 v. 
dieną ant Kaspijinės ir tele-i 
foninės gatvės kampo mesta 
į vežimą vežusį rando pinigus 
bomba, kuri sprogdama už
mušė ir sužeidė keliolika žmo
nių. Pinigai liko neatimti. 
Užpolikai pabėgo.

PETERBURGAS. — Teis- 
darystės (justicijos) ministe 
ris ketina įnešti įstatymų 
projektą, pagal kurį butų 
baudžiami visi tie, kurie žo- 
žiais ar raštais girs prasikal
timus. Tas reiškia, kad kiek
vieną prasikaltimą reikia 
peikt; taigi pasiremdamas 
ant to įstatymo visi laikraš
čiai atvirai galės peikti ir pa- 

’ ties caro barbariškus darbus. 
Matyt, kad caro ministeriai 
teip pat kvaili, kaip ir jis 
pats.

Kovo 20 d. jMisėdis.
Posėdis atvertas 2 vai.

7 min. Pirmininkauja Cho- 
miakovas. Apskelbta bėganti 
reikalai. Durnos narys Balotu 
pataria pagerbti atsistojimu 
užmuštojo antrosios Durnos 
naro Karavajevo atmintį: vi
si nariai atsistoja. Iš eiles 
skaitoma atskiri straipsniai 
įstatymu projekto apie prail
ginimą sutarties su „Rusų 
garlaivystės ir priekvbos ben 
drove”. Pirmasis ir antrasis 
įstatymu projekto straipsniai 
priimti be ginčių Iš eilės ap
svarstymas formulos perėjimo 
prie sekančių dalykų svarsty
mo. Atstovas Bulota įneša at
skirą nuomonę, palaikyda
mas pirmutinę finansų komi
sijos įneštąją formulą ir prie 
jo nuomonės prisideda kadė- 
tei. Lerche atsisako nuo ana
me posėdyje įneštosios for- 
mnlos ir Semšičevas finansų 
komisijos vardu pasiūlia nau- 
formnla. Balsuojant priimta 
Šemšičevo formnla, kuri šiaip 
skamba: Išklausiusi preky
bos pramones ministerio pra-j 
nešimą ir pripažindama rei
kalingu tuojausgi sutvarkyti 
pramonės ir prekybos reika
lus sulyg valstybės reikalavi
mu, o taip pat irsulyggyven 
tojų reikalų, V. Durna perei 
na prie sekančių dalykų švai
stymo.

T oliaus svarstoma atski Igeimą už tai. kad tas išreiškė I 
ri straipsniai įstatymų proje- papeikimą ir neužsitikėjimą 
kto apie pirm laiko sthuosa- senaįuj nž jo nusileidimą 
vinią pasitaisusių kalinių išįprjej nUolatinį pasikėsinimą| 
kalėjimo. Dėlei antrojostraip- ^Įjjęes valdžios ir už išdavimą 
snio kila ginčiai, nes nutarta jjo bernams politiškų prasikal- 
pavesti teisių mininisteriui į- telių. Nauji rinkiniai paskir-j 
nešti Durnai įstatymų projek-ita ai\t Liepog ] dieoos š. m. 
tą kiek ir kokiomis sąlygomis Negirdėtą škandalą i
duos valstybės pinigynas pa- įauke įdomus atidengimas 
šelpos patronatų draugijoms. dienra^io ,;Rieč”, kuris pa 
leisiu ministerio draugas gargįno straipsnį nurodantį 
Lince praneša, kad sis straip djdeiės vagystės Rusijos pa- ŽINIOS IS VISUR, 

siuntinio, Pavlovo, Korėjoj. Į ______
Tas vagis pristatydamas i į
Port-Arturą visokius daiktus TOKIO, Japonija. Su- 
rokavo kelis kartus daugiau, j valdžios pagarsintaja at- 
negu jie kaštavo. Tokiu bu- sKaita, Japonijos užrubežinė 
du Pavlovas nė nepajuto. vaiz^a pasiekė vertę 1907 m 
kaip jo kešeniuj paliko kelio-j ^6.000,000 jienų ($463,000 
liką milijonų: ir vis kas būtų 900). Geriausi —
gerai buvęs, niekas nebūtų JaP°ui.ia • 
apie tai nė sapnavę, bet i__
ant nelaimės koks ten laik- 
raštpalaikis suodė, šmaukšt ir 
pagarsino! O socijalistams to 
tik ir reikėjo. Dabar jie visa 
gerkia rėkia: „Pavlovas va- 
gis! Pavlovas vagis!” Gerai, 
kad kunigai ir keikia tuos 
laikraščius.

utarninke, 
vai. rytą.

* Peterburgas, Balandžio 
3 d —Telegramas praneša, 
kati caras išvaikė Suomijos

Policija su gink

kad prieš veją

Nauja žmogžudystes ma
šina.

LONDONAS. — Tūlas W. 
S. Simpson, Škotas, išrado 
naują darbininkų žudymui 
mašiną, kuri kapitalistų val
džiai neapsakomai patiko. Su 
ja galima bombarduoti iš 
Londono Paryžių. Tas bai
sus irankis jau yra gatavas ir 
ir veikia su pagelba elektro. : 
Bomba nuo 2,000 svarų iš tos 
kanuolės išauta, lekia su 
greitumu 30.000 pėdų per se
kundą. Garsus žmogžud ystės 
mokslinčiai — genrolai, žino-į 
vai tokių civilizuoto pasaulio 
įrankių pripažino, kad šaudo 
labai teisingai ir galima ją 
vartuoti netik sausžemio bata- 
rėjose,‘bet lygiai ir ant kariš
kų laivų.

IŠ AMERIKOS.

i

i

176,842,842
262,662,662

4,064.367

Teisių i
Lince praneša, kad ši: 
snis turi būti išmestas, ka
dangi teisiu ministeris prane
šė, kad atkreipia atydžia Į tą 
patarimą. Be to jis reikalauja, 
kad žodžiai ..pavesti teisių 
ministeriui” būtų pakeisti 
žodžiais ..kreiptis Į teisių mi- 
nisterį, kad.:.” nes Durna ne 
turi teisės duoti įsakvmus mi- 
nisteriams. Benigsen sutinka 
pakeisti žodžius, bet išmesti 
straipsnis negalima esą. Po 
trumpų ginčių žodžiai pakei
sti, bet straipsnis neišmestas. 
Toliaus kįla ginčiai svarstant 
trečiąjį straipsnį. Adžemov 
^ikalanja, kad pirmlaikinis 
kalinių paliuosavimas palie
stų ir sėdinčius tvirtovėse po
litiškuosius kalinius. Teisių 
ministerio draugas Liuce ne 
sutinka su tuo. Cegečlcuvi pri
pažįsta, kad politiškieji kali
niai yra geriausieji piliečiai 
ir kad jie tuojaus reikia pa- 
liuosiuoti, priešingai, d. frak
cija susilaiko nuo balsavimo 
(kairieji ploja). Po trumpų 
ginčių visi kairiųjų Įneštieji 
pataisymai prie straipsnio, 
kad šis Įstatymų projektas

r Varšava, Baląndžio 3 
dieną.—Vakar naktį Radome 
revoliucijonieriai nužudė vie
nuolika policistų ir jų virsi-1 

i ninku. Visas miestas didelia
me subruzdime. Kariška įgu
la žymiai sustiprinta. Suareš
tuota apie -500 žmonių. Artes
nių žinių trūksta.

V iso lal>o8 1,855,878740.
• Philadelphia,Balandžio 

2 dienąi—Ir vėl čia atsikar
tojo tarp bedarbių subruzdi
mai. Laike demonstracijos 
darbininkai kitų tautų užsi
puolė ant italų. Kilo smarki 
muštynė, kurioj sužeista 12 
žmonių. Priežastimi tos kru
vinos dramos kapitalistų laik
raščiai, kurie be'paliovos kur
sto šios šalies žmonės prieš 
.foreignerus. kaipo anarchi
stus, ypatingai prieš italus.

Cincinnati, Ohio. — Var
dan vietinės socijalistų parti

jos, Nichoias Klein nusiuntė 
prezidentui Rooseveltui laiš
ką, kuriame reikalauja depor
tavimo Prancūzijos kunigaik- 
čio Helie de Sagan, kuris 
dabar atvažiavo Amerikon su 
tikslu apsivedimo su Auna 
Gould, kuri neseniai persi
skyrė su grapu Boni de Cas-

* New York. — Evelina 
Nesbit Thaw, kurios vyras už 
pernai nušovė VVhiteą, pada
vė teisman savininką viešbu
čio „Knickerbocker”. nuo ku
rio reikalauja š 50.000 už ap
šmeižimą jos ypatos. Savinin
kas to viešbučio aną dieną 
papasakojo reporteriams, kad 
jis išprašė iš savo restauraci 
jos, kaipo nepageidaujamus 
svečius pagarsėjusią Eveliną 
Thaw ir josios draugą garsųjį 
sportsmaną Thomasą.

Evelina Thaw sako, 
yra grynas išmilas.

Bo.-ton, Mass.—Bostono 
socijalistai nutarė parengt šį
met apvaikščiojimą tarptau- 
tiškos, pirmo Gegužio šventės. 
ApvaikšČiojimas atsibus 2 d.

1 Gegužio, subatoj. 8 vai. vaka
re, Faneuii Hall’ej, istoriška 
ine laisvės lopšyj, kuriame 
daug metų atgal Amerikos re- 
voliucijosdidvyriai svarstyda
vo savo dalykus. Šiądien de
legatai visų socijališkų orga
nizacijų renkasi kas nedeldie-

• nis ir svarsto, idant apvaik- 
ščiojinias būtų kuopasekmin- 
gia tįsiai surengtas, nes jis Ims 
teipgi užrašytas neišnykstin- 
čioms raidėm ant puslapiu 
Amerikos darbininkų ištari -

! j°s.
A pvaikščiojiino progra

mas bus labai žingeidus! cho
ras iš 
rikos 
riški

* liškos
teipgi kalbės garsus 
jai ir t. t. ir t. t.

Šaudynes teismo salėje.
TerreHoute, Ind., Balan

džio 3 dieną.—Tūlas Henry 
McDonald laike skaitymo ap- 

įskundimo akto išsiėmė revol
veri ir užmušė ant vietos de- 

Itektivų pirmininką VV. E.

kad
tas

• Wasliington. I).C., Ba
landžio 2 dieną.—Sulyg vald
žios išduotąją finansų atskai
tą. už mėnesį kovą įplaukos I tellane. 
išneša 8 44,616,955. Tam laiške pažymėta, kad

Išeigos per tą patį laiką Helie de Sagon turi būti kuo- 
išne.ša $ -53,201,320. t. y ne- greičiausiai deportuotas, kai- 
datekliaus paliko* 8,584,363. i po „nepageidaujamas sve-

Per dovinius mėnesius Į čias“- Jis atvažiavo dėlei An- 
nedatekliaus buvo $ 35,675, j nos Gould milijonų, kurie y- 
000. Iš to matyt ant kiek nu- ra uždirbti pūslėtomis ranko- 
puolė pramonė ir pirklyba. mis Amerikos darbininkų. 
Praėjusių metų kovo mėnesyj Kadangi jis yra pasiryžęs 
įplaukos perviršijo išplankas naudotis iš darbo kitu, jis y- 
ant-x 10.600,000, o šįmet ši ra blogesnis, negu anarchistas, 
tam laike turime pusdevinto 300.OOO kalnakasiu ant 
millijono nedatekliaus. straiko.

Apyvarta per kovo me- Indianopolis, Ind. — Ba- 
nesį dalyjasi ant sekančių landžio 1 dieną prasidėjo an- 

: skyrių.
Įplaukos:
Muitas $ 21,155,047; ant 

7,300,000 mažiau, neguprae- 
jusių metų į>er tą patį laiką.

Jungtinių mokesčių *19, 
543,889; 1907 metais kovo mė
nesyj tie patis mokesčiai sie
kė S 22.550,920.

Išlaidos ant visokių smul
kiu reikalų, 8 10.810,000; ant 
$ 2,000,000 didesnės, negu 
pernai.

Karoministerija,$ 10,111, 
965: ant $ 2,500,000 daugiau 
negu 1907 m. kovo menesvj.

Ministerija laivyno, $ 9, 
101,197: ant 8 1.900,006 dau
giau už pernikštį kovą.

Indijonųdalvkai. >• 1.4J5. 
šovęs Dwyerą, šovė i policijos 926; aut S 375.000 daugiau.

75 balsų dainos Ame- 
laisvės dainas, populia- 
deklematoriai, muziku- 
selekcijos, recitacijos, 

kalbėt o-į ..biznį’’ daro 
i Su v. Valstijoms 

štai Šiaur, Amerikos, kur praėju
siais metais išvežta iš Ja|xmi- 
, jos už 131,000,000 jienų pre 
kių (tavoro); iš Amerikos gi 
Japonijon įvežta per tą jatį 

’ laiką už 80,000,000 jienų. To
kiu budu Japonija per metus 
laiko uždirbo nuo Dėdės Ša
mo 51 milijoną jienų (25,500, 
600 dolerių).

Berlynas, 2 d. Balandžio. - 
Oficijališka praneša, kad Vo- 
ketijos viešpats įeikalauja 
sau pakėlimo algos. Dabar 
jis gauna ,,tiktai’’ 15,000,000 
(penkiolika milijonų) mar
kių ant metų. Dyvai, kaip 
jis ir badu nenustypo gauda
mas ant dienos į>o 41,095 
markių, t. y. kasdien suval 
gydamas už 40,000 darbinin- 

jdėjų ir plėšikų.
Balan-PETERBURGAS, 

džio 6 dieną. — Valdžia at-Įkų.

I

s

i

glakasių minkštų auglių 
straikas. Streikas apėmė ry
tinę Pansylvaniją. vakarinę 
Colorado, pietinį Tesąs ir 
šiaurinę Iową. Streike daly
vauja 300.000 anglakasių. 
Tas straikas yra tuomi cha- 
rakteristiškas, kad jis ne yra 
reikalavimu pakelinio algų, 
bet geresnių darbo sąlygų.

Amerikos „laisw.
• NVinnipeg, Man.. Balan

džio . d. IšCanadospraneša, 
kad Emma Goldman, kuri ke
lios dienos atgal pribuvo iš 
St. Paul su tikslu laikyti čia 
lekcijas ir. kuri vedė karštą 
agitaeją tarp tarnaujančių 
prie tramvajų, šiądien iške
liavo atgal į St. Paul. Policija 
gi sako, kad tuoj ją suarė 
štuos, kaip tik ji čia pribus 
ir išsiųs Rusijon.
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vaike, jie

ziavimą savo atstovus bendro
mis statuto paskirtomis nor
momis.

51. Darbą tarp žydų dar
bininkų vedą Žydų Komite
tas.

52. Žydų Komiteto tiesos:
a) leidžia Partijos raš

tus žydų kalba ir pa
skirsto darbą tarp agita
torių (žydų):

b) sušaukia darbo ui 
svarstymui žydiškųjų or- 
gantzacijų atstovu kon- Sibyran. 
fereneijas:

c) Žydų Komitetas 
klauso Centro* Komiteto 
nurodimų, ojųdvejų su
sirišimui C. K-to atstovas 
dalyvauja Žydu Komite
to darbuose.
53. Kaip įstaiga pildiinui 

vietinio Komiteto nutarimų 
sulig darbo tarp žydų darbi
ninkų renkama esti 
nė žydų Sueiga.

54. Centralinė

centrai i-

Sueiga
Komite-

Geistina,

ant rytojaus turėjo ant tei- važiavimo nutarimų, 
smo uzsimokėt 8 dolerius.

— Tai niekai, 
Žmogus palieka gudresnis,
kaip gauna dželoj pasėdėt. 
Aš pirma nieko nežinojau, o 
dabar, kaip keliolika sykių 
aplankiau Dievo klėtį, jau be
veik visus policmanus pažį
stu.

— Tas, tėve, tik tau teip 
rodos, bet doram žmogui, 
ypač darbininkui, negali bu 
ti biauresuio daikto kaip tu
rėti reikalus su ta besažinė,

• A

beteisė policija.
— Tas tiesa,

labai skaudžiai muša.
— Da biauriau ji elgiasi, 

negu muša, tėve, bet męs apie 
ją ir nekalbėkim, nes man 
jos ir vardas nesmagu ištart. 
Bet tie niekšai, kurie savo 
brolius paduoda jai į rankas, 
neverti vardo žmogaus. Jie 
yra išgamos musų tautos, ap
švietimo ir mokslo—jie yra 
tamsos stulpais.

— Ar žinai ką vaiKe, 
juos reikia baikotuot. — Iš
mest iš draugysčių, jeigu jie priklauso vietiniam 
kur priguli, niekur uepriimt tui. 
ant susirinkimų; uekalbėt su Prierašas, 
jais: nesisveikint ir jų vardus idant žydų ir krikščionių Su-
apskelbt viešai per laikraš- eigos jungtus kur tik galima 
čius, atiduot juos visuomenės 
teismui. Pasakyk man. vaike, 
jų vardus, o aš tuojaus ap
skelbsiu po visus saliunus, 
kad jiems niekur ir alaus ne
duotų.

— Tegul 
palieka. Gal jie dj 
gal pamatys 
gailėsis už 
tuomet męs jiems 
dėlto sakau, 
jie prieš mus visus nusidėjo. 
Męs visi lietuviai mylim savo 

vai- tautą, mylim jos kalbą, kurią 
norėjo maskolis mums išplėšt

tarp savęs didesniam žydu ir 
krikščionių darbininkij susi
rišimui.

šį kartą teip 
a susipras, 

savo klaidas ir 
savo nedorybę, 

atleisime, 
tėve, u.ęs, kad

Sveikas gyvas, tėve!
— Sveikas, sveikas, 

ke! Na. kas naujo girdėtis?
— Naujo daug girdėtis, ir dabar dar plėšą bet mųstė- 

tėve, ir gero ir blogo....
— Na, tai kasgi gero, pa- tas daug lietuviškojo kraujo 

pasakok man vaike.
— Pavasaris, tėve.

na, šilta palieka....
— Tą aš ir be tavęs ži

nau. Pasakyk man ką nors 
naujo, ko aš da nežinau.

— Ar tu žinai, kaip 29 
dieną kovo, nedelioj suare
štavo pas mus So. Bostone, 
prie lietuviškos bažnyčios vie
ną lietuvį?

— Aš girdėjau, vaike, 
apie tai, bet tikrai nežinau, 
kaip tas buvo ir uz ką jį are
štavo.

— Tas buvo teip: 22 die
ną kovo, są vaite pirm to, pa
rengė prakalbas darbininkai. 
Plakatus nunešė išdalyt pas 
savo, lietuvišką, bažnyčią; ■ 
tamsunams tas baisiai nepa
tiko ir jie norėjo būtinai tas 
prakalbas suardyt. P* 
čiausiai puolė apgarsinimus 
draskyt, bet tas jiems nepa
vyko—vienas jų gavo į snukį 
kad net parpuolė, o kiti pa
bijojo.

— Tas gerai, vaike: to-1 
kius pamokyt reikia.

— Bet jie vistiek neapsi- 
leido, tėve. Tuojaus nubėgo 
į policiją ir apskundė, kad 
anarchistai laiko prakalbas 
lietuviškoj svetainėj, tegul 
juos policija išvaiko, ritėjo 
policistai, bet svetainė buvo 
dar uždaryta. Vienok tuojau 
policija dažinojo, kad čia jo
kių anarchistų nėra ir nosį 
nuleidus išsiskyrstė. Kitoj 
nedelioj, tėve, prie bažnyčios 
buvo jau iš kalno kaip vilkas 
policistas. Ir, kaip tik vienas 
vyras išėjęs iš bažnyčios išsi
ėmė iš kišeniaus apgarsinimą, 
tuojaus jį tamsuoliai padavė 
tam vilkui, kuris paėmęs žino 
gų. kaip kokį piktądarį. lyg 
kokį vagį, nedėlios dienoj nu
vedė į kalėjimą.

— O kokis ten apgarsi
nimas buvo?

— S. L A. prakalbų, ku
rias parengė D. L. K. Vytau
to draugystė. Žinoma, suarė

vai ir seneliai apginė ją. nors

atei-
kaštavo. Dabar gi ant mus 
tas darbas puola ir męs turim 
varyt jį tolyn. Turim organi
zuotis, mokintis, rengti pra
kalbas — laviuties, koncen- 
truot savo spėkas, laikyt savo 
kalbą, kelt lietuvių dvasią; o 
jeigu atsiranda koks niekšas, 
kuris tam priešingas ir užgau
na nors vieną musų laisvės ir 
apšvietimo kareivį, tai jis už
gauna visą lietuvių visuome
nę, visą tautiškąją armiją ir, 
kaipo toks išgama, turi būti 
skaudžiai nubaustas.

— Gerai sakai, vaike. 
Kur jis gyvena? Aš jam nu- 
vėjęs lazda kaulus sutrupin
siu!. .. Už lietuvystę aš gata
vas gyvastį savo padėt.

— Muštis, tėve, nereikia. 
Męs turime žiūrėt, kad klio

I

.8;
Pirmu- gražiausiai gyvent, kad vie

nybė ir meilė tarp musų kuo- 
smarkiausiai bujotų.

— Bet aš, vaike, vistiek 
jam nedovanosiu už tokį juo
dašimtišką darbą. Tegul sau 
ir kalėjime man prisieitų ua- 
sėdėt aš tai nepaisau; dabar 
bedarbė, gauti duoną uždyką, 
nelabai man baisu.

Jungtinio ir salintojo Lietuvos 
SOCIJALDEMOKRATU PARTIJOS 

susivažiavimo nutarimai.
Rusrpiūčio mėnesyj l!>0 7 rn 

Junrtinto Centro Komiteto tapo snkrie- 
s*tas susiinngnsių Partijų. L. S -D P. 

S.-D P. L . snsi važiavimas.
ir

Žydų komitetas.
[Komitetas vesti darbui 

tarp žydų darbininkų.]
49. Bendrasis darbo tarp

žvdu darbininku vadovavimas ; • C v
priguli nuo Centro ir vieti- 
niųjų Komitetų,

50. Darbas tarp žydų dar
bininkų, vedamas žydų kalba, 
tai kiną mamas prie žydų pro- 
letarijato ypatybių, nesiorga- 
nizuodamas skiriam nuo 
Partijos, yra kaip dalis bend
rojo Partijos varomo darbo,
laikosi augštesniųjų Partijos gyvenimą, su kurio Geršuni

št uotą j Į tuoj išvadavo, bet ■ įstaigų įsakymų ir Partijos su- turėjo kovot ir, kurį kai be to-

Centralinių Parties organų 
Redakcija.

5-5. Centro Komitetas pa
renka centraliniems Partijos 
organams bendrąją Redakciją 
ir turi joje savo atstovą. Ki
lus nesusipratimams tarp Re
dakcijos ir C. K-to, juosius iš
riša artimiausi Partijos kon
ferencija.

Sanfikiai tarp Partijos i- 
staigų.

56. Kiekviena augšte- 
snioji Partijos įstaiga gali pa- 
naininti nutarimus žemesnė- 
sės, paaiškinus, dėlko tai da- 
ro.

57. Partijos įstaiga, ku
rtosios nutarimas liko panai
kintas. gali aut panaikinu
siosios skųsties augštesniajai 
įstaigai; šiosios nutarimas yra 
galutinas.

[Priimta balsų daugumo. Į

. kaip tarp Chicagos iniai čia Įsigauti negali: gir- 
smarkiai tuokliams teipgi čia vietos ne- 

mums rodos, kad garsus poli- kįla! Visi septini mus kuni- ra. 
kai ir ekonomistai, kaip va: 
K. Marke: Engels:Owu: San- 
Simone; Rikardo: Fourjer: 
Smith ir kt. truputį daugiau 
suprato Ekonomijos pamatus, 
negu tamista ir 10 Tareilų sy
kiu, ir tai socijalizmo nepei
kė.

KORESPONDENTUOS.

geliai eina iš vien, kad apim
ti pirminiukystę ant tų drau
gysčių. kurios yra pasiryžus 
žengt progreso keliu pirmyn. 
Jie šiuo, kad aut tamsesnių 
elementų vis da turi Įtekmę 
ir tokiu bildu mano gaut va
delės j savo rankas ir pasukti 
draugystę- ant to kelio, aut 
kurio jiems patiks.

Sau. Drarn. Draugystės.
tik laivai, 

lietuvių yra 
negu Bremer-

- I Xjai perstatė, kaip veidrodyje. Kasliuk socijalistų, tabteipgi Štai
Prierašas. Draugai- kad ne viena ašara nuridėjo tur būt biskį paklydot... lietuvių progresas 

vaike, žydai renka į Partijos šuva- per klausytojų veidus.
Jurgis Geršuni buvo smar

kiausias revoliucijonieris, ku
ris savo raštais sujudino tam
siausius sluoksnius išnaudo
jamo rusiško proletarijato ir 
įkvėpė jiems revoliucijos dva
sią 'lakstančius prikėlė iš 
miego ir parodė jiems kelią, 
kurio gali išeiti iš po despo
tiško carizmo. Uz savo pasi
šventimą ir triūsą dėl varg-

>. dieniu labo. Geršuni tapo re
težiais surakintas ir ištremtas 

---- Rodos, visai to ne
matei žmogus, tik girdi žod- 

į žilis iš lupų visai kito žino- 
> gaus, o teip širdį sugraudina, 
. tei skaudu palieka, toks api- 
i ėma gailestis, kad ir nepama

tai. kaip ašaros ėma plaukt.
Iš Sibyro jam pasisekė 

pabėgt. Istorja jo pabėgimo 
dar tragiškesnė, dar baisesnė, 
uegu pats ištrėmimas. Jis įlin
dęs Į didelę bačką leidosi ant 
jūrinių bangų, kurios pernešė 
ji i Kvnu žeme, iš kur atva- 
žiavo i Suvieuytas Valstijas. 
Metai atgal jis buvo Bostone, 
laikė prakalbas ant Tremont 
Temple ir aplankė beveik vi
sus didesnius Suv. Vals. mie
stus ir visur džiaugėsi didelė 
simpatija čiabuvių.

Iš Amerikos nuvažiavo 
Šveicarijon, kur atsisveikino 
su šiuom pasauliu. Vargin
gas gyvenimas: tąsymas po 
caro kalėjimus: sunkus dar
bai iki žemė katorgoj, kur bu
vo pasmerktas iki gyvos gal
vos: žvėriškas kankinimas ir 
plakimas, o prietam badas ir 
šaltis Siberijos tyrų, sunaiki
no dar jaunam sveikatą, 
paskutinei valandai savo 
venimo velionis nesustojo 
pintis prispausta liaudė 
caro valdžia, iki paskutinei 
valandai dalyjosi jausmais su 
kovojančiais už savo teisės 
vargdieniais. Jo kūną atvežė 
i Paryžių, Prancūzijoj ir te
nai palaidos.

Mažai mus gyvenimas su
teikia tokių vyrų, kaip Jur
gis Geršuni. Jis mirė ir visas 
darbininkų pasaulis apsiden
gė gaileščio rūbais. Jis mirė 
ir daugiau jojau nebregėsimė, 
bet jo vardas, jo darbai, raš
tai, nenumirs žmonijos širdy
je: istorija ji papuoš lauros 
vainiku—jis skambės per mi
lijonus metų. Paskutiniais jo 
žodžiais buvo: ,.Darbininkai 
visų šalių vienykitės!” Tegul 
būva jam amžina garbė!... 

K. Armonas.

1(>. Kaip suvažiavimas pri
valo būt pavadintas
Sulig suvažiavimo pava

dinimo suvažiavimas nutaria: 
šis L. S.-D. P. suvažiavimas 
privalo vadinties ,,Jungtinis 
ir septintasis L. S.-D. P. suva
žiavimas“.
[Už — 11 bl., prieš — 6 bl.: 

susilaikė — 3. Į

Apv&ikščiojinias
Geršunio m i rimo 

hienos.
Balandžia 1 dieną, vaka 

ras buvo tykus ir gražus. Sau
lutė buvo jau nusileidus: oro 
gražumas traukte traukė Bos
tono gyventojus ant gatvių. 
Visi, seni ir jauni stengėsi pa
kvėpuot to malono vakaro 
oru. Gatves buvo perpildytos 
žmonėmis. Pilvuoti su link

imais veidais voe tik judėjo 
cigarus rūkydami ir jautriai 
šnekučiuodami. — Tai buvo 
didžturčiai. Bet iš visų pusių 
skubiai trankė žmonelės su
džiūvę suvargę: jų akių žibė
jimas liudijo kokį tai nusimi
nimą, gailestį.—Tai buvodar- 
bininkai. Jie ėjo aut Fenuėl 
Hali. Tenai buvo ipvaikščio- 
jimas pašvęstas atidavimui 
garbės ir išreiškimui gaileščio 
garsiajam kažygiui Rosijos 
revoliucijos. Geršuniui, kuris 
dabar mirė Šveicarijoj.

8 valandą prasidėjo pra
kalbos. Oratoriai kalbėjo an
gliškai, rusiškai ir žydiškai. 
Klausytojai teip buvo suju
dinti girdėdami tokį tragišką

Baterbury, (onii.
< >ras čia dabar gražus ir 

šiltas, rodos, reikėtų žmo
nėms linksminties ir džiaug- 
ties sulaukęs po šaltai žiemai

pas mus uors 
liet visi, gali-

Darbo pas mus dabar 
daug ir reikalauja dikčiai 
naujų darbininkų. Užmo
kestis paprastam darbininkui 
S 2.24 ant dienos, amatninkai 
gauna daugiau. Sunku čia 
tik su gyvenimu yra. ues lie
tuvių tik viena šeimyna tėra.

Bremerton randasi nela
bai toli nuo Seatle. Gelžkeliai 
visai neprieina. 
Seatle mieste 
daug daugiau, 
tone.

Lietuvių 
ir nedaug yra.
ma sakyt, apsišvietęs: tarp 
savęs gyvena gražiai. Ateina 
trįs laikraščiai: „Keleivis”, 
,,Lietuva” ir „ Dilgelės”, tik 
bėda tiems, kurie nori atbūti 
velykinę išpažinti, čia nėra 
lietuviškų dūšių išganitojų ir 
iš kitur jie čia į Vakarus ne
labai atsilanko- nes čia. mat, 
negali teip pašeuaut, kaip ry
tuose, kur dikčiai lietuvių yra. 
Tiesa, nekurie mus garsus mi
sionieriai, kaip va: Milukas 
ir jam panašus, girėsi, buk 
visus lietuvius išganysiąs ir 
net kokias ten seseris tam tik 
slui paskyręs, bet ar jie teik
sis pas mus atsibelsti kada 
nors, parodis ateitis. Bet, jei
gu kuris manytų atsilankyti, 
tai 
per 
arba
rašo laišką ant šitokio adreso: 
J. Martinkaitis, P.O. Bos 151, 
Seatle Park, \Vash. Ir veličiau 
važiuoti į Seatle, o ne į Bre- 
mertoną, nes tenai daugiau 
lietuvių.

Chicago. Iii.
Čia šiaur vakarinėj daly

je miesto yra daug jau apsi
gyvenusių lietuvių, bet skait
lius vis dauginas ir dauginas.
Mat ne seniai čia pastatė baž- gražių pavasario dienelių ir 
nyčią, o lietuviai myli gyvent 
arti bažnyčios. Teipgi ran<la
se keletas draugysčių pašal- 
pinių ir dvi kuouos L. S. S. 
ir S. L. A.

Pirmoji kaip girdėti stip
riai pasilaiko; nors neseniai 
dar susitvėrusi, liet savo dar
bą varo labai pasekmingai 
pirmyn. Rengia skaitymus 
referatų kuriuosegvildenama 
daugiau apie darbininkiškos 
luomos reikalus. Tokie skai
tymai ir diskusijos duoda ai
škesni supratimą dar mažai 
susi prat nsiems draugams; teip 
gi žada sutveri darbininkišką 
chorą: ir tikimės, kad tas teip
gi pavyks įvykdinti laikui bė
gant. Turiu priminti dar apie 
vieną progresivišką draugystę 
po vardu Lietuvių
Giesmininkų Dramatiška d r-t e 
pirmiau buvusi D-ro Basana
vičiaus, liet po nekuriu nepa
sisekimų buvo permainitas 
vardas. Minėta draugyste tu 
rėjo sau už tikslą — platinti 
apšvieta ir lavintis, lošti tea
trus. Bandyta lošti keletas 
sykiu, bet didelių pasekmių 
nebuvo: vien galima buvo 
džiaugtis gerais norais bei už
manymais. Bet prisirašius 
kun. N. J. Lukošiui, dingo ir 
geri užmanymai: pradėjo kilt 
tarpe sąnarių nesutikimai, vi
soki išmetinėjimai irt. t. Ne
kurie darbštesni sąnariai vi
sai prasišalino, o likusieji nė 
ne manė ką nors naudingo 
veikti. Lapkričio mėli. 1907 
m. buvo pakelta klausimas, 
kad tos draugystės būtų per
mainytas vardas ant kokio 
šventojo, bet. kilus triukšmui 
tarp sąnarių, likosi atidėta iki 
1908 meto. Ant prieš metinio 
tos draugystės susirinkimo 
teipgi kilo triukšmas kas link 
išrašymo laikraščiu i knvgv- 
ną: buvo nutarta išrašyti 
,,Lietuvos Ūkininkas”, „Šalti
nis”, . ,Nedeldienio skaitymai” 
.,Viltis”, „Keleivis”, „Kata
likas” ir Lietuva”. Už. .Lietu
vą" ką tik peštinės ne kilo su
sirinkime, bet kun. L. uždrau
dė išrašyt ant bažnytinės sa- 

, lės, tečiaus drg-stė surado 
vpatą, kuri prisiėmė priimti 
ant savo vardo ir perduoti į 
knygyną. 4-to Vasario ant 
mėnesinio susirimkimo buvo 
pakeltas klausimas apie per-pono lareilos ... , ‘ . .ite keitimą draugystes vardo ir 

Nors pirma buvo

šiltesnių saulės spinduolių, 
tečiaus, kur tik pažvelgsi — 
ten nuliūdę, nusiminę; kur 
tik paklausysi—visurdiejavi- 
mai. skunbos ant bedarbės ir 
vargu. Nors nekurios fabri
kos ir pradėjo dirbti, tečiaus 
tūkstančiai darbininkų vaik
ščioja be darbo ir nežinia kuo
met ji gaus. Todėl iškitur te
gul niekas čionai uevažiuoja, 
nes ir čiabuviai miršta badu.

K. C. Aseričia.

Amsterdamas, N. Y.
Visą žiemą žmoneliai lau- 

l>avasario, tarsi kokio išga- 
pasitikėdami. kad drau-

Iki 
gy- 
ru- 
po

Musu Korespondentams.
Šią nedel apturėjome la

bai daug korespondencijų, 
bet dėlei stokos laikraštyje^ 
vietos, negalėjome sutalpyt. 
Sunaudosime ateinančiuose 
leidimuose.

Seniui ič frontėjoe" iš 
Laivreuce, Mass. Tamistos 
korrespondencijos sunaudot 
negalim, nes ji yra pilna mil- 
zinišnų klaidų pažiūroj, ly
giai, kaip ir ] 
kalba yra klaidinga, ir, net ” 
neverta kritikos. Jis tą patį 
ir So. Boston’e kalbėjo, kad 
žydai atsivyjo paskui lietuvių 
net Amerikon ir čia juos iš-Į 
naudoja. Bet paklauskit p 
T. kas parodė kelią į Ameriką 
—ar lietuviai žydams, ar prie
šingai' Paklauskit jo, ar tai 
išnaudojimas, jeigu alkanas, 
nuskurdęs žydas nuperka nuo 
lietuvio kokį skuduri (,rėksą’), 
arba tuščią bonką. už kurią 
saliuninkas atiėmą keliasde- 
šimts centų, ką ir ponas Ta- 
reila pats daro „mylėdamas’’ 
tavo tautiečius? Tai jau pa
prastas tautiškumo apsirei
škimas -užsipuldmėjimasant 
kitataučių. Rusijoj tikrieji] 
rusai (karštus tautiečiai) net 
ginklu kovoja prieš svetim
taučius: tur būt nereikia jau 
ir aiškint kaip jie vadinosi.

kė 
nimo 
ge su juo sugrįž ir geri laikai. 
Štai ir pavasaris atėjo. Bet 
viltis žmonės prigavo—geri 
laikai negrįžta. Priešingai, 
darbininkų padėjimas kas
dien eina vis sunkyn ir sun
kyn. Kurie ir turėjo kokį cen
tą susičedyjęs, tai turėdami 
liuosą laiką pragėrė, prakozi- 
riavo. Ir kaipgi čia nepragers 
būdami tokioj tamsybėj, ne
matydami aplinkybių gyve. 
nimo, nežinodami kas tai yra 
bedarbė, kryžius; neturėdami 
jokio supratimo apie tai. Ne
rengia prakalbų, laikraščių 
neskaito, liet teisybę pasakius 
baisu juos ir skaityt, nes mu
šu kunigėlis per pamokslus 
kad garbina, tai garbina už 
laikraščių skaitymą. 22 d. ko
vo per du pamokslu net išsi
juosęs vyras peikė apsišvieti
mą. ant galo liepė po nešparų 
visiems sunešti į kleboniją vi
sas knygelės ir laikraščius 
jam percenzuruoti. Protin 
gesnieji tik nusišypsojo, bet 
ištikimi avinai tuojau parėjęs 
namon suglemže visus popier
galius stiepė, tarsi pas kokį 
caro žandarą.

Geriau būtų, kad musų 
Kunigėlis ragintų žmonės prie 
skaitymo visokių raštų, kad 
jie pažintų visas puses ir kiau
rai savo gyvenimą; kad mo
kintų juos doros, bartų už 
girtuoklystę, už kozyras, už 
peštynes ir t.

tegul praneša pirma 
laikrašti „Keleivi” • ** v

,,Lietuvą", arba lai pa-

Dzūkelis.

PRANEŠIMAS.

Kun. K. Jauniaus paliki* 
mas.

Nuo kun. P. Bučio esa
me gavę šj pranešimą, kurį 
ans prašo kitų laikraščių per- 
spauziinti.

AW.

įnstatų.
i nutarta sušaukti visuotiną 
susirinkimą, komitetas to ne
padarė: jis užsiganėdino tuom 
sąnarių skaitlium, koks atsi
lankė iš savo liuoso noro: vie
ni reikalavo atsiskirimo, kiti 
tiktai perkeitimo, o pirmsėdis 
B. Kazlauskis stengės visus 
pertikrinti meluodamas, kad 
jau nubalsuota yra už perkei
timo įstatų, bet pareikalavusi 
perskaityti protokolą, pasiro
dė jo melagystė. Prie tokių 
sąlygų, nekurie sąnariai buvo 
net prasišalinę iš salės; kiti-gi 
reikalavo uždarinio susirinki
mo. Bet sąnariams iš naujo 
tiems susirinkus, buvo balsa
vimas. Už Įierkeitimą 12 bal.. 
prieš 11; tokiu būdu nutarta.x 
nors ne legališkai perkeisti į 
bažnytinę, po vardu Šv. Cici- 
jos.

Gerbiamasai Redaktoriau! 
Teikis, meldžiamasis Ta

mista, atspauzdinti šitą mano 
laišką savo laikraštyje, nes a. 
a. Kunigo K. Jauniaus reika
lais rūpinosi visa Lietuva.

Kaip tik pasklydo žinia, 
jog didisis mųsii mokslaynis 
mirė, tuojaus, Kovo 12 d., į 
Dvasiškąją Akademija prof. 
Maculevičiui ir man atėjo iš 
Mariampolės telegrama: „Gel
bėkite Jauniaus knygas, kad 
nepražūtų. Jose mokslingiau- 
sios jo užrašos. Kriaučiūnas”. 
Nabašninkas ištisų veikalų 
Maža teparašė: visus savo pro
to vaisius užrašinėdavo ant 

peštynes ir t. t., bet to nie- popieros skeutelių irant kny- 
kad neišgirsi. Tur būt mųsri S'i kraštų.
kunigėlis bijo, kad apsišvietę Jam mirus, pirm negu aš 
darbininkai ne bučios savo galėjau įeiti prie lavono, poli- 
dvas. piemenėliui rankų, kad 
jie susipratę nemokės už šliu- 
bą po 25 dolerius, o paskirs 
algą ir visas pareigas reikės 
atlikt už dyką.

cija namų sargas ir kamba
rio nuomotojas visus nabaš- 
ninko daiktus ir knygas suri
šo į pundlikir padėjo antgry- 
nos žemės ankštoje, žemoje, 

>je ir visai tamsioje pa- 
___ ije. Ant tų puodų ir ant 
pundų ir ant keleto daiktų 
buvo pridėtos antspaudos; 
ant vieno didžiojo, kur buvo 

Meldžiu jus, guodotinas sukrautipasenusiejidrabužiai 
rėdytojau, suteikti vietelę antspaudos nebuvo. Bet ant- 
gerbemajam jūsų laikraštyje sPaudą pridėjo prie pašiūrės 
šitam mano straipsneliu j.. d’irų.
Nors tikiuosi, kad čia jau 
daug lietuvių apsilankė, te- šitaip daiktams ilgai pasilie- 
čiaus skaitydamas lietuviškus kant, arba žiurkės juos su- 
laikraščius niekur neteko pa- griauš, arba drėgnumas juos 
tėmyti žinutės iš Bremerton sugadins. Labiausiai rūpėjo, 
apie lietuvių gyvenimą. To- kad nesupeletu knygos, /nes 
dėl pasiryžau papiešt keletą tada visi užrašai išdiltų. Ki- 
'žodelių, tąip nabašninkas nerašydavo

Darbų čia kitokių nėra, kaip tik paišoliu. Draugams 
kaip Navy Yard U. S. A., tai sutarus aprūpinti palaidojimo 

■t. y. užvedimas taisymui ka- reikalus, man teko prižiūrėti 
įriškų laivų. Darbą čia gali nabašninko turtą.
gauti tiktai tie, kurie yra tar- i į teismą, pasakiau, kadap- 
navęs Suv. Valst. kariumenej siemu a, a. Kun. Jauniaus 
arba u kęsai: bet svetimžia-Į daiktus padaboti sausesniame

Spindulis. drėgno,
ŠŽMtėje.

Bremerton, Kask.
Gerbemoji ,,Keleivio” re- 

dystė!

Galima buvo tikėtis, kad

Nuvažia-
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SENO VAIKINO LIKIMAS.

ką už vagono malkų išmetimą 
(dabar duoda tik po 15 kap, 
už vagoną malkų, o darbinin
kai norėjo, kad duotų po 16 
kap.). Streiko nelaimėjo ka-

Nedėlioję. Kovo 15 d. uį nusipirkti, priversti buvo 
teismo antstolis su savo drau reikalauti. Ant rytojaus atė- 
gu, policijos prižiūrėtojas ir jus seniems darbininkams į 
aš susirinkome 4'/j vai. po darbą, jau dirbo švieži darbi- 
pietų ten kur daiktai sudėti, ninkai. O senesniemsiems 
Antspaudos buvo sveikos, darbininkams jau liepė eiti 
Apžiūrėję ir surašę visus dai- namo. Žinoma, darbininkams 
ktus, knygas sudėjome Į du tie žodžiai labai puolėsi į šir- 
krepšiu, baltinius į trečią, o dis, ir užsidegė jų kraujas, iš- 
viršutinius drabužius surišo- girdus tokius pono žodžius, 
me i didoką nešuli. Kadangi, Jau ir tamsiausiam darbinin 
negalima buvo knygų sky- kui atsidarė akįs. Pirmą, ko
ri um paimti be kitų daiktų, kios tris sąvaitės, buvo tie 
aš apsiėmiau palaikyti passa- patįs darbininkai sustreikavę, 
ve visą nabašniuko palikimą, kad pridėtų nors po 1 kapei- 

Brangieji daiktai: laik
rodėlis, tris k r iželiai, revol
veris ir dviakis žiūronas ap- 
kainoti 22 rub. 65 kap. Vir
šutiniai rūbai 10 rub., balti
niai 5 rub. Knygų su kelioli. daugi nebuvo vienybės: vieni 
ka brošiūrėlių suskaitėme iš bėgo prašyties, kiti, matyda- 
viso 60. Nors jų diduma bu- mi, kad nelaimės, patįs stojo 
vo labai sudriskusios, bet, no- prie darbo, ir streikas pasibai- 
rodamas kad antikvarų nepri- g®. Bet dabar jau kas kita; 
tilptų, jei atsieitų daiktų pamatė, kad su prašymais 
daiktus išsistatyti licitacijon, mažai ką laimės, ir prašyti 
aš knygų kainą pastačiau 15 
rub. Taip ir užrašė į protoko
lą. Prie nabašniuko rasta tau
pomosios kasos knygelė—102 
50 kap. Surašant daiktus bu
vo minėta, kad uabašuinkas 
palikęs 31 rub. pinigais, bet 
jo dokumentų to dalyko ne
gavau matyti. Tai-gi visas Į 
raštus įtrauktasisis nabašnin- 
ko turtas apkainuotas 140 r. 
15 kap. Apkaiuavimas visų 
daiktų, išskiriant knygas ir 
križius, gana pigus.

Gegužės mėnesyje 1907m. 
uabašuinkas padovanojo Dva
siškosios Akademijos biblio
tekai savo teologiškąsias kny
gas. Kitas knygas savo sudė
jo į dėžes ir padavė padėti i 
palėpę. Bet nė man nė kitam 
lietuviuiu profesoriui nepa
rodė kur jis jas uunešdino, 
uė kam pavedė daboti. Dabar 
męs jų jieškome. Radę pra-

jau nebeina. Pradėjo mislvti, 
kaip būt galima atsispirti 
prieš lokautninką ir išnaudo
toją, ir senieji darbininkai 
sumanė kreipties prie savo 
draugų naujųjų darbiuinkų. 
Senieji paaiškino naujai pri
buvusiems darbininkams, ka
me dalykų stovis, už ką juos 
atstatė. Pamatė naujieji, kad 
ar ankščiau ar vėliau ir jų 
tas pats laukia. Užsistodami 
už savo draugus, metė patįs 
darba. Darbas dabar beveik «
sustojęs, nes tik dirba kokie 
vaikai arba visai nieko nepai
santi darbininkai, bil tik jiems 
ant degtinės būtų. Darbinin
kai dirba ant akordo, meta iš 
vagonų malkas ir anglis į san
krova, kur garvežiai ima sau 
kuią; darbas sunkus ir nešva
rus, ypač prie anglių iškrovi
mo. Darbininkas, išmetęs an
glių vagoną beveik netenka 

nešime visuomenei per laik- akių- Darbas prastai apmoka- 
ra§čius mas: uz anglių vagoną užmo-

Pavėzdąmas man daboti ^a po 80 kap., už malkų po 
nabašniuko daiktus, teismo 15 kap., už sukrovimą malkų 
antstolis ant trijų krepšiu I sieksnius moka po 32 kap. 
(su knygomis — 2, su balti- Dirbant nuo saulės ligi saulei, 
niais- 1) pridėjo antspaudas. \Os «alima uždirbti po 1 rub- 
Per tai knygų negalima su- Verteiva Rimša su darbi- 
vesti tvarkon, o ilgai jas taip 
laikyti ir-gi negalima. ' 
jų yra veikalų, ką nabašnin-

su

lį. Verteiva Rimša su darbi
ninkais apseina biauriai; ka- 

Tarp jisai atėjęs pamato kur 
biskį kreivai pastatytas siek- 

kas buvo pasiskolinęs nuo ki- sniukas, tai ima ir tą sugriau
tų Peterburge givenančių na’ ° darbininkas, per pusde- 
mokslo vvru. Reikėtų jiems oi dirbęs, turi vėl jį taisyti, 
atiduoti jų nuosavybę. Man 
taip-pat svarbu kuogreičiau- 
atsiliuosuoti nuo atsakomy
bės prieš teismą už svetimus 
daiktus, todėl kviečiu nabaš- 
ninko Jauniaus giminės, 1__
jie atsišauktų. Man rašant 
laišką reikia šitokis adresas 
padėti: Professoru F. Bu.ci.su 
Katol. Duchov. Akadem. S.-Pe- 
terburg. Vas. -
y iščiulpia! Dabartinis Saulių

* Jei aš i mėnesi negausiu kalėjimas.-tai kitkart bura
ne kokio gando nuo nabaS- sis klioštorius. bet
ninko giminu, tai pristatysiu laikui b8«ant Pataisytas ka- 
i teismą palaidojimo atskaitą StOTi jis sltinyje’ ne'
ir visa a. a kun.' K. Jauniaus nelabai toh “u» ežer0- Prie«' 
nuosavybė taps atiduota man. dar odos fabrikas beveik 
Tada męs keturi Akademijos sienos storiau8io ">»«>
profesoriai lietuviai kunigai: ^“dusios į žemę. Žemutės 
Maenlieviėia, Baltrusis, Matu- kymeroe.langaijkaip IT® 
levičia ir aš sutarsime ką su 
tais daiktais padaryti, sutarti 
duosime patvirtinti Moliilevo 
Archidijecezi jos Administra
toriui ir apgarsinsime lietu
vių laikraščiuose. Jeigu pas
kui giminės atsilieptų, tai ga
lės būti pervėlu.

Kun. P. B utys.
(„Viln. Žin.”)

Proletaras.
ŠAULIŲ kalėjimas: Žo

dis „kalėjimas” nebedaro į- 
spudžio: dabar retas maždaug 
mislijantis arba patsai yra 
jame buvęs, arba jo giminai
tis — pagaliaus draugas ar 
draugė. Į Šaulių kalėjimą 
pakliuvusiam, nors ir atkak
liausia dvasia būtų, nors sti- 

,"o7r7"i"linija Priausią kūną turetą-ayrusĮ 
iščiulpia! Dabartinis bauliu'

į

štai musų kalėjimuose nesvei
ka. Koridoris per vidurį, ku
rio duris visad adaros, nes 
šviesos nebūtų, kad uždarytų: 
o medinėse kamerė duryse 
langas, pro kurį žmogus gal
vą laisvai gal iškišt. Kalėji-Į 
mas nei per šalčius šimet ne 
buvo kūrenamas. Kaliniams 
nėra nei šienikų, nei užklod- 
žių, raitosi ant plikų narų ■ 
(suolų) greta viens pagal ki-. 
tą, o kai ant narų vietos ne
tenka dėl žmonių daugybes, 

\ tai reik gulti po narais. Valgį 
K1BARTAI (Vilk. pav.). geresnį gauna sodžiaus kiau 

Naujas lokautas. Verteiva lės, negu Saulių kaliniai: 
Rimša, apskelbė savo seniems viedrukai, vietoj bliudų, vi- 
darbininkams lokautą už tai, stovi prie kameros durų 
. . ... ... . - viduję, šalyje bačkos laukankad pastaneje išdrįso parei- eit- stiil;uko. 0 an,
kalant pinigų, nesulaukdami lango nevalia dėti, ant narų 
pono malonės, kol anas susi reik gulėti ir čia ne vieta vie- 
mislys duoti seniai jau uždir- drukams; išmazgoti nėra kur,. 
btus skatikus. Darbininkai, nes 1 v*rtuvę neleidžia, 
neturėdami iš ko duonos kąs-' A. Švitini*.

IŠ LIETUVOS.

(Pabaiga).
Rodoklausius tik laižėsi klausydamas.
Staiga, bu, bu, bu, į duris kasžin kas 

pabarškino.
— Eik šen!—atsiliepė Kakaras.
Cukš duris atsidarė ir įnėjo apie 35 

metų amžiaus moteriškė su jauna, gražia 
mergina.

— Na. tai dabar laimė—tarė Kakarie- 
uė paduodama viešnems kėdes.—Ką tik 
apie jus kalbėjome, o šmakšt ir jus Dievas 
atnešė.

— Apie mus?—nedrąsiai užklausė atė 
jusi moteriškė.

— Teip—atsakė Kakarienė.—Laikau 
sau už garbę suvest į pažinti.—Tai pouas 
Rodoklausius—perstatė,—o šita pana, tai 
mano pusseserė, Marijona, apie kurią ta- 
mistai pasakojau.

— Malonu turėti pažinti—Tarė Rodo
klausius paduodamas merginai ranką, ku
rios veidelis apsipilo raudonumu.

— Ponas Rodoklausius—užvedė Kaka- 
rieuė,—yra labai doras vyras, turi 50,000 
gryno aukso, sidabro, vario ir popieriniais, 
ir nori apsivesti: todėl as jam vėlidama iš 
tikros širdęs laimės ir geros pačios, pir- 
ščiau tavę, Marytė. Apie susitaikymą ga
lit patįs pakalbėti,

— Teip, patįs, patįs—karščiavosi ne- 
vedėlis.—Meldžiu pasakyti, ar sutinkate 
būti man už pačią? Aš dėl tavęs, aniuolė- 
11, viską padarysiu! Nors i pragarą ir tai 
nueisiu.

— O, aš sutinku—atsakė Marytė nu- 
leizdama akutes žemyn.

— Ką tamista sakei?
— Sutinku—atkartojo jinai.—Patinai 

man tamista iš pirmutinio pažvelgimo. Aš 
visuomet mąsčiau apie nejauną vyrą, apie 
protingą, pazįnstantį pasauli ir gyvenimo 
pamatus.... Jaunų gi plikalupių, apsi- 
snarglėjusių niekad nerailėjau ir nekenčiu.

— Pagirtinas daiktas Ką gi piemo 
gali suprasti apie tokius dalykus, kaip sto
nas moteristės?... prie tam aš turiu gero
kai pinigų, tamistai nieko negalės trukti.. . 
Mažiausi geismelį iš akių tanrstos išskaitęs 
išpildisiu nors pačiam vidurnaktyj . ..

— E, nekalbėk tamista apie tokius 
daiktus, nes aš apie tai visai nemisliju.... 
tai paikystė.

— Kodėl? Juk aš turiu apie penkisde- 
šimts....

— O, tas nieko nereiški; laikas bėga 
kaip vando, o už kokį dvidešimtį aš teipgi 
pasensiu.

— Bet, brangi mano širdelė, aš ma
niau ne apie metus} bet apie turtą.—Aš tu
riu apie penkisdešimts tūkstančių dolerių.

— Cha-cha-cha! — saldžiai nusijuokė 
jinai.—Apie turtus aš nieko nepaisau. 
Turtais žmogaus širdis, jausmai ir svajonės 
negali būti užganėdinti. Be sąjausmingų 
minčių; be tikros, instiktyviškos meilės, 
šaltose turtuose aš laimės jokios nematau. 
Aš trokštu tik meilės, ideališkos meilės ir 
tikiuos ją rasti tamistos širdyj. . .

Rodoklausius vos išproto neišėjo gir 
dėdamas tuos žodžius, kuriuose skambėjo 
prakilnumas išminties ir meilės nekaltybė. 
Jis drebėjo iš baimės, tirpo jo pajautimai 
prieš tą dievybė, kuri vienu pažvelgimu už
būrė jo jausmus. Puolė prieš ją ant kelių 
ir drebančiu balsu pradėjo kalbėt:

— Brangi Marytė!... .Saldi Maryte... 
Esi man tikru aniolu išdangaus. .. Aš esu 
tvirtas, kaip arklis ir apsieinu užganėdint 
kiekvieną tavo geismą ... .Penkiosdešimtis 
tūkstančių.... geriausius ir riebiausius 
„šolderius" valgisiin... Aš gulėsiu ant ta
vęs dieną ir naktį.... Jei tu norėsi, visi 
mųsų miesto kriaučiąi galės...

— Ką čia tamista niekus kalbi!?—per
kirto užsidegdama merginos motina.—Ar 
neturi ožio galvoj?.. . Besarmatis koks!...

Maryte paraudonavus nuleido akelės 
žemyn. Nekurie iš tenbuvusių turėjo užimt 
rankomis lupas, kad tusi laikyt nuo juoko. 
Rodoklausius atsistojo ir pusiau sumišęs 
pradėjo aiškint:

*— Aš ją myliu. .. kriaučiai galės siū
ti suknias. .. aš ją mylėsiu iš visų savo vi
durių. ... aš dieną ir naktį ant jos, pakol 
gyvensiu... bepertraukos... prižadu ir 
numiręs...

Čia jis galutinai susimaišė. Apsižvel
gęs aplinkui—visi akys įsmeigę'į jį žiurėjo 
ir šipsojosi. Rodoklausius pradėjo verkti, 
kaip mažas vaikas.

— Neverk tamista—prabylu Marytė. 
—Man bus sarmata ir žmonėms parodyt to
kį vyrą...

— Tai vyras, kaip veršis! — pridėjo 
Marytės motina.

— Pripras, nebijokit—įsimaišė Kaka 
ras.—Aš ir verkiau pirmą sykį pažinęs kar
štą meilę savo senės, o dabar tik juokas

ėma....
— Na, tu tai ir perdaug jau bliovei — 

pridėjo Kakarienė.
Rodoklausius paliko linksmesnis, akįs 

prašvito, aut veido pasirodė vaikiškas 
džiaugsmas. Nušluostė skvarnu ašaras ir 
pradėjo iš naujo:

— Turiu penkisdešims tūkstančių do
lerių; jeigu mano Marytė norės, tai aš die
ną ir naktį ant jos dėsiu vis naujas ir 
naujas suknias; visi mųsų miesto kriaučiai 
galės jai vien tarnaut. Valgysim kuogeriau- 
sius šolderius ir dešras...

— Meldžiu tik apie tekius daiktus ne
kalbėt—pertraukė Marytė—Kas tai girdė
jo, kad tai prieš vestuvės jau skirt sau val
gius.

— Kodėl?—nusistebėjo Rodoklausius. 
—Ar tai valgyt neprigimtas daiktas.

— Prigimtas—atsiliepė Marytės moti
na,—bet turit be to daug dalykų ...

Ponas Rodoklausius jautėsi, kaip sep
tintajam danguje! Išbučiavo rankas savo 
uošvei, busiamai pačiutei ir išdūmė mie
stan. Pargrįžo už dviejų valandų apsikro
vęs visokiais daiktais, kurius atidavė savo 
Marytei. Visi apstojo žiūrėti Marytės do
vanų. Atryšo vieną pundulėlį—bulvės. At
ryšo antrą—burokai. Atryšo trečią—veršio 
kojos. Ketvirtą...—svaras taukų! Penk
tą... —3 mastai žarnų.

— Tai išvirsite rytoj su bulvėmis: at
važiavę nuo šliubo turėsim šilto skistimo— 
paaiškino Rodoklausius.

— Rytoj nuo šliubo?—stebėjosi uošvė. 
— Juk pirma turi užsakąs išeit. ..

— E-e! ką ten užsakos—ranką pamo
jęs atsakė Rodoklausius.—Klebonui šimti
nę parodisim, tai bus ir užsakos ir šliubas 
ant syk tik tuojau turim eiti, nes subatos 
vakare jis gali kur išsisukt dar.

Nuėjo pas kleboną. Paskambino—lau
kia; nieko nesigirdi. Patraukė abiem ran
kom iš visų spėkų antrą sykį varpelį.

— Tuojau, tuojau!—girdėjosi balsas 
už durių.

Girgždelėjo raktas spynoj ir klebonijos 
duris atsidarė. Pasirodė stora, raudona, 
su suveltais plaukais merga.

— Kunigėlis namiej?—paklausė Rodo
klausius.

— Namej... —buvo atsakymas.—O ko 
jus norite:

— Męs norim jį matyt. Atėjom dėlei 
apsi vedimo.

— Gerai! Tuojau... lukterėkit čia 
truputį.

Uždarė durįs ir dingo, bet tuoj sugrįžo 
ir paprašė pas kleboną.

— Tegul bus pagarbintas....... —tarė
Rodoklausius pamatęs kleboną.

— Ant amžių.... O ką, ženities nori- 
te?.— smailiai užklausė klebonas.—O prie 
parapijos ar prigulite?

— Ne—buvo atsakymas.
— Tai gal šliuptamis esi... cicilikas?
— Kunigėli,—prabylo mergina,—kas 

kuomi yra, tai jo privatiškas dalykas, apie 
tai klebonui tegul nerupi....

— O! jau ir tu šėtoną turi savo šir
dyj . . . jus abudu velniui tarnaujat.... Ar 
negėda tau. jaunai mergaitei, tekėti už tą 
seną stobrį?

— Prabaštėli—prabylo Rodoklausius 
bučiuodamas klebonui ranką,—aš už šliu- 
bą šimtinę paaukausiu....

— Šimtinę?.... O kada šliuba-?
— Aš norėčiau rytoj .... —atsakė Ro

doklausius.
— Kaip tai? O užtakos?
— Męs norėtumėm be užsakų—atsakė 

Marytė
— Teip Ant syk užsakos ir šliubas — 

pataisė Rodoklausius.
Klebonas pakrapštė sau pakaušį ir tru

putį patilejęs tarė:
— Tai pridėsi dar penkiosdešimtis do

lerių . ..
— Perdaug....
— Na. tokią gražią pačią vedi... be 

užsakų.... negalima pigiau.
Suderėjo.
Ant rytojaus šliubas. Visa parapija 

pavidėjo Rodoklausiui tokios jaunos ir gra
žios mergaitės. Klebonas pasakė ilgą, grau
dingą prakalbą, kurioj ragino savo parapi- 
jonus imti paveizdą nuo Rodoklausiaus.

Po vestuvių Rodoklausius norėjo su 
savo laimė gyventi vienam kambaryj, bet 
ji vis atsisakydavo. Viena sąvaitė, kita, 
trečia.... penktą..*, aštunta, o Rodo
klausius guli vienas, atskiram rumelyj. il
gėsi nabagas, nerimauja, liūsta, dūsauja, o 
vis vienas, vienas ir vienas.

Kas vakaras prisirinkdavo jaunų vy
rų. kas vakar puotas. Rodoklausius kas sa
vaitę turi imti iš banko po 100 dolerių. 
Skaudėjo jam širdis žiūrėdamas, kaip jo 
pinigai ėjo ant naudos visokių, jo neapken
čiamų sportų, bet turėjo vargšas tylėt, tu 
rėjo pyldyti mylimos pačiutės reikalavi

mus, nės jis mislijo, kad tuomi pritrauks jos meilę.
— Brangi Marytė! aš tavę neapsakomai mylių; dėl ta

vęs viską paaukaučiau... net ir gyvastį savo atiduočiau dėl 
tavo laimės. Tik nežinau, kodėl man teip nobodu,liūdna...

— Kodėl?... Ar aš žinau? Juk esi mano vyru—gali 
būti laimingas—kalbėjo jam Marytė.

— Teip, aš esu laimingas!......  ištikro. bet tu, ar tu ne
sigaili. kad už manę ištekėjai? Ką?

— Aš turiu gailėtis? Ko? Ar aš dabar nelaiminga? Aš 
tavę myliu daugiau, negu pati savę—kalbėjo Marytė.

— Na, žinai—prabylo nedrąsiai Rodoklausius,—aš mi- 
sliju, jog aš jau per senas dėl tavęs.

— O, nekalbėk man tokiu niekų! Dėl manęs esi jau
nas—skambėjo malonus Marytės atsakymas.

— O! mano brangiausia—tarė jis apkabindamas ją už 
kaklą ir taikėsi pabučiuot, liet ji susiraukus atsuko galvą 
kiton pusėn. '

— širdelė mano—traukė Rodoklausius toliau,—visą sa
vo turtą tau užrašysiu: ir jei nori tuoj galiu tau jį sudėti į 
rankas.

— Tas būtų labai gerai—atsakė Marytė,—Jei tik gali, 
tai eik tuoj ir išimk iš banko viską... Tu mano laimė—pri
dūrė jau bučiuodama savo vyrą.

Rodoklausius paėmė lagaminą ir išėjo. Marytė išlydė
jus šneiriomis nusispiovė.

— E, kokis asilas... kiaulė—murmėjo šluostydama sau 
lūpas............................................................................................

Atėjo Rodoklausius užsidėjęs ant pečių lagaminą su pi
nigais. Akįs jo žibėjo kokiu tai pasirižymu ir viltimi. Jis 
tikrai tikėjo, kad dabar galutinai suryš jausmus savo su 
jausmais Marytės širdies, kad nuo dabar nereikės nobodauti 
per naktis vienam. Atiduodamas pinigus jisai pridūrė, kad 
geriau butų gyventi vienam kambaryj. Marytė sutiko tą 
padaryti vėliaus, bet šiandien atsisakė.

Ant rytojaus Rodoklausius Marytės niekur negalėjo su
rast. Ji dingo, kaip ladas ugnyj, o drauge su ją ir pinigai 
prapuolė. Rodoklausius netekęs savo pačios ir pinigų, užsi
darė savo kambaryje ir nieko neleido per dvi dienas. Kada 
durįs atidaryta su spėka, jis kabojo sustingęs.

(Pabaiga.).

RAISTAS! RAISTAS!
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 kliyga teipat parodo, kaip sukčiai padaro didelius 
pinigus, apgaudinėjant žmones. Ji lygiai parodo, kaip kapi
talistai barbariškai kankina ir apgaudinėja lietuvius darbi 
ninkus. Kaip perskaitysi „Raistą"’ tavę niekas negalės 
prigaut.

Raistas viską išrodinėja, kaip ištrvirkeliai kapitalistai 
apgaudinėja lietuvių moteris, ir nustumia į pa
leistuvystę. Lygiai aprašo, kaip skerdinyčios į mėsas pri
maišo visokių bjaurybių, kad tik daugiau pelnyt ir žudo 
nuodijant žmones. Ji pilna akyvumo, kiekvienam naudin
ga perskaityt, nes tai puiki apysaka, kuri sujudina Euro
pos ir Amerikos parlamentus. „Raistas4’yra tai didelė kny
ga ir nors daugiau prekiuoja bet ant trumpo laiko, ir kiek
vienas apturės tą knygą, kuris dabar prisius tik 1 (lol.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuot:
J Naujokas,

Madison sq. sta. Box 189. New YorK C’ty, N. Y-
Teipat esu atstovu vienatinio pasauleje lietuviško dien

raščio ,, VILNIAUS ŽINIOS”, į Ameriką su prisiuntimu 
prekiuoja pusei metų 3dol„ metams (Jdol-: prenumerata 
reikia mokėt iš kalno. Kuris prisius 7 dol. Per -.money 
orderi” ant augščiau padėto mano adreso, apturės „Ra i" 
Sta” ir „V Z ’

VIEŠAS APSKELBIMAS.
Pirma negu buvo pradėta 

versti „RAISTAS” -„The 
Jungle” į lietuvių kalbą, pa
garsinau Amerikos lietuviš
kuose laikraščiuose ir teip 
pat pranešiau „Lietuvos Ūki
ninko” ir „Žarijos” redakci
joms Lietuvoje, kad, jeigu 
kas verčia ar rengia išleisti 
augščiau minėtą knygą, pra
neštų apie tai, idant nesidve- 
jotų darbas. Apleidžiant kny
gai spaudą teipgi buvo pla
čiai garsinama.

Dabar jau „Raistas” yra 
išėjęs ir yra pardavinėjamas 
(skaityk apgarsinimą). Kaip 
iš literatiškos puses, teip ir 
kitus reikalavimus atlikau 
kaip reikia ir apsaugojimui 
nuo pasisavintojų, kurie no
rėtų kitą knygą tuo patim 
vardu ar turiniu, kokis yra 
„Raisto”, pardavinėti, aš 
kaipo valstietis Suv. Valsti
jų Amerskos, apdraudžiaul 
netik vardą „Raistas”, bet 
ir turinį jo VVashingtone Ap
draudimo Biure su , Spėriai 
Copyright”

Taigi jeigu kas pardavinės 
ar garsins.,Raistą” nors ir po 
kitu vardu, bet „The Jung
le’’ — „Raisto” turiniu, bus 
priverstas užmokėti man vi
sus nuostolius ir lėšas, kokias 
panašiau, išleisdamas „Rai
stą”, o už kriminališką prasi

žengimą valdžios bus nubau
stas, kaip už falšavimą, va
dinas, vistiek ka ir už darv-« * 
mą negerų pinigų.

Šitas pranešimas yra pasto- 
į vus ir tikras.

J. Naujokas, 
Madison sq. Sta Box 189 

New York, N. Y.

PRANEŠIMAS.
Kadangi sumažėjo darbai 

:r žmonėms pabrango pini, 
gai, o laiko jie turi ir geidžia 
skaityti „Raistą", tai kainą 
„Raisto numažinau nuo ši. 50 
iki VIENO DOL.

Taigi, kas atsiųs 81.00, ap
turės garsiąją knygą „Rai
stas"’. Skaitykite apgarsini
mą.

J. Naujokas,
Madison sq. Sta. Bo.x 189 

New York. N. Y.

«ERA PROGA!
Geriausios siuvančios Sin- 

gero mašinos, tiktai truputi 
vartotos (second hand) gali
ma gauti už Š6 ir šlO. 
Teipogi parduodam ir nau
jos už prieinamiausias kai 
nas. Adresas toks:

Singer Seuing Machine 
Office, 393 Broadway,

So. Boston. Mass,

Bu.ci.su


i

LIETUVIU (ZEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puik'austus gervinus, 
visaua švieži, vynai ir vuok 
kogermusi. Gėrymus dei vese 
šlynu ar šeip balių siunčiam t

alus, elius 
i liktoriai 

ų. krik- 
namus.

BALIUS!
Antras metinis balius pa

rengtas Šv. Jurgio Dr-tės iš 
Brightono, Mass.; atsibus Ge
gužio 28 dieną OSm. ant Bro- 
adbine Hali, 311 Albauy st.. 
Boston, Mass.. kampas Dover 
gatves; prasidės 8 vai. vakare 
ir trauksis iki rytui. Todėl 
širdingai prašome kitų drau
gysčių, kad aut tos dienos 
nieko panašaus nerepgtų.

Su guodone Komitetas.

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

Puikiausias Lietuviškas
GALIŪNAS
sarta pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys
Alus, vynai mus gardžiau*'.. 

Cigara. iš Turk jos, geriausi.

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

South Bustos, Mass.

PlR VĖL 100 TUKSTANCZ1Ų ISZLEISTA^
LIETUVIS-

Daktariszkos
KNYGOS

,^jĮįiiT /

TV?!'
//y

...E11
m b.'7 Y z

VADOVAS
IN

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

Dabar laikas naudokitės visi!
C ruu-H Ti..u 4*1 su BraiUla

Kli*rn:,tu. Tnubu Ir daugybe vix>ki« 
muz.is.n.ku lu.-trumentu. G,ru llziegoKlm auks-ininiu, visokiu 
ii'vlu. L. neiugėhu. g. ru Bntvu. Albumudėl fotografijų, K-wl- 
vvr'uMn. 'bu, Ekktnkiuiu L .mpukiu, R.,biu;u Litam. Adrv- 
»l» ti .v. iu, Pluk-BU aukMa.11 (tountalo pen]. Gramatikų. Ž— 
djnu. lau.ri.-ku ir Matd i kuym. viaokiu gražiu Popi. ru d. t ra- 

MBo zromatu ,u visokiai, apakaicy mai- ir dainomis tuzinas už
. • . ■ • j . i- *"X ’ * tuzinai už ii .O). Od**ll drukuoiatna musinukė eana. <’fm.
z.u ir .-r-itai drukuoja. litaroa ir v.-a m^nukė r. ! iryt. lS ..T1 iU.... uo Pr,k - ,;k

t Z.si.au kitokiu ladarbiu tuasiuukiu keltu gatuuku irdau-vbe u»J- *
v -u... d uktu Kas t.or apturėt kat-Moga t.gul prisiusi, užfc. 
ir . ma ..irisą, n apturės M puslapiu dtd. h u>. u> MVJA

t 1-tv.A 1>YKAII Furiamevrušimtauvi-Okiuda^t :,
.. u ,-.v.ik.lu ir U kurio ^tyMk j.g mano ...voras pirmo. 

. k. - p^n-n.-s kaip kitur. Mumytau. Az at m ir P--r. - >ra 
“ labai pigiM. duodtt indei, ral«t* ^ -uokit-
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k

Y. GRAND ST.. B R 00 KLY N. N. Y.

M. Galjvan& Co.^hS APTIE<*
■ di./.l:.. .... . ... .. . •

TEATRAS.
Balandžio 20 d. bus lošiami 
du teatrališki veikalai ,,Sala- 
inono Sapnas” ir „Daktaro 
Kabinete“ ant Gleau-na-Gael 
Hali. 243 D st., kampas Sil- 
ver, So. Boston, Mass.. pra
sidės 7:30 vakare ir trauksis 
iki 11 nakties.

širdingai užprašom visus lietuvius ir 
lietuvaites, nes tai bus dar pirmas So. 
Bostone toks perstatymas. Bus parody
ta, kaip žmonės kovo.a su caro bude 
hais ir jų žiaurumas. Tarp aktų bus 
dainos ir deklemacijos
Brocktono Liet. Teat. kuopa.

VISKAS PIGIAU!
Dėl pratuštiniinu vietos.

Pranešu, kad męs partraukeiu 
daugybę visokiu aprėdalu pavasa
riniu ir vasariniu dėl meteru ir vy
ru su didžiausiu pasirinkimu ir už 

' gigiausią prekę. Teipgi, išpirkus 
už 5 dol. gausite už 10.00 dol. 
štampu. Atsilankykit o persitik
rinsite.

THE OL’TLET
’ 385 Bhoadvay, Betveeit E. A F. Sis.

SO. BOSTON. MASS.

I.YKAI, DYKAI!

ą g y - 
duolių nuo visokiu ligų, teipgi ir 
teisingiausius patarimus. Nes čio
nai dirbą lietuviškas klarka 
M. \ Stankevičius.

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

So. Boston, Mass.
Tki.ephune. 21U27 So. Boston. Mass

Sės pirmesnės po 5b tūkstančiu laidas; kaip bitės lietuviai išnešiojo po v i-a |<asauli knygas.
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių e^z. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip būti sveiku, nuo liuų apsisencėt. issi- 
gydyt ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta 

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VADOVAS IN SVEIKATĄ Į>arušyta aiškioj kiekvienam suprantančioj ka
TA KNYGA yra naudinga vyrams .r m..ierims, s.-t ••ms ir jauniems. sv:sir i s <• ’.abiause sergantiems.
ŠITĄ knygą perskaitęs, netik niekęs, kaip būti sv.-ikų, nuo visokių ..a aps;s.-rg--ti. bet ir daktariškam mok- 

sle apsiJviės, o ir žinosi kur ;r .s.i... . s., , ‘ap^ri moksliškų išaiškiiūmų, tsu pa
veikslais parodo, su būda ve jimo žmogaus \ įsas Į>aslaptybes, lygei plačiai ai.rašy ta vy n: ir moterų !y t i-kas gyvenimas 
ii abiejų pusių, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

KAD VADOVAS IN SVEIKATA didelė knyga, tik perskaitęs ją. viską 
galėsi atrasti. DOVAN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų 
markėms prisiuutimo kaštus.

JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaikių ir l«'s( \Į.\\ \i > 1>AKTA!:<>. :■ . . i’- išgydytas, tai C< >LLI N>
N. Y. MEDICAL 1NSTITI TAS i~ - s \ • ■ . • . .tgas .-- ■ -
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gi-i ; :<-s. jH-rgal>-;imui ligos, 
teikia sveikatai pagelba, atsišaukus asabiškai ar aprašant <-tuv;ška:i ii i n<-s\,-ik i-mis. --.-r lai-i- .

Kad apsiima, tai ir’išgydo: VYKIS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo lisokiu ligų.
KAD TAS INSlllL 1AS pasekmių .ai i isokias lig-js, |iaprastas. u m-ic!' :i- ir pasLititas užsikrečiamas išgydo: 

tai liudija pačių gydymų laiškai, palei daleidima iš daugelio talpiname nors k< lėta.

Užlaiko geriausio
Eliaus Vynu, Likierių 

Cigarų.
Pardavimas šelmy uom mūsų 

SCFCtAUŠKl MAi.

11*

i
366 Second So. Bostou, Mass t

50,OOOsDYKAIpSą
PASLAPTINES VYRU LYGOS

*

to, kaip ntt-'*

Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 12

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotograf istą:

CASS1LL 0 STUDIJA.
376 Broadvray.

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus uz žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 

i 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 yvairiu stvliu iš kuriu 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio
376 Broadvvav,

So. Boston. Mass

Auksinis retežėlis garan
tuotas ant 20 metų, vertas $23 
Kas padės mums garsinti prakilnios rū
šies tabakos išdarbius, gaus šitą retežėlį 
dykai. Kiekvienas gali išparduoti tarp 
savo draugų už 6 dolerius musų tabakos : 
ir gauti šita dovana. Kas nori tą gauti i 
tagul prisiunčia mums aiškiai parašytą 
savo vardą ir adresą.

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

New York.

į

! Išgydyta nuo už- 
sendintos ligos 
skausmingos mė
nesinės, baltųjų,
ir dieglių. vidu- 
ruose ir strėnosę ki
ti daktarai neįsten- 
ge išgydyt.

Agnieška Daškene 
New Rockford. N

V Dr. >Pi<( IALISTAS.
l>- kingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo al>e!tu> nusilp
nėjimo ir jauny si.-s g\ venime klai
dų nors butų sarmata apreikš: vi
są buvusį n via iltiniu urna. bet ve
lydamas dėl bro! Uslapl iiiguose a: 
likimuose apturėt tykra išgydima 
kad kreiptųsi priėjus ir kad viso
kiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos in-m.-r: ų. Ita- 
bar aš esu sveikas ir druias am 
visu dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagčiionę.

S. A. Kam.... s
719 O’Faiion st. >t. Louis,

Lirai širmas inkstų 
v kiuriu liga. skaude 
jimo kojose, ranko
se ir sąnariuose pinu 
učiu nesveikumų- 
kosėjimu su skrep
liu vi iii u.
Išuyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.
Nikelis

Johnstovvn Pa.

RODĄ DYKAI. Ursdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 12
DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street. La. 6 CH1CAGO, ILL., U. S. A.

Gyduolės visada tampa pritaikytus kiekvienam sergančiam speciališkai atėjus asabiškai ar laišku atsišau
kus. Gyduolės išsiunčiamus, po visa Amerika ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

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

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plauku

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

J. M BRUYDZA CO . 
Broadvray & so. S-th st..

Brooklyn-New Vork

Dėlei atsilankančiu arabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 įm> piet; šventadieniai- nuo 10 iki 1 vai.
Dr. Ii MIELKE, rūpintojomis lydiniais institute.

GERIAUSE UŽEIGA DĖL I.1TI \ 1 PAS

M A CANN’ON-
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai arielką, '•yną. alų ir kitokiu: 

nata inius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų i< Turkijos. Gėrimus pri 
statom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus

Nepamirškit mūs adriso
43-45 Endicott 25-27 Cruss street, Boston, Mass.M. A. CANNON

LTRV1ŠKAS DAKTARAS

G. B. Wernick i

TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
Lenkiška i-Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON. MASS

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą Womans Medical 

toliese Bal’timore M- D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pastai nurodimą li
gos parūpina gvdoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadvvay 

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

Ą. RAMANAUSKAS.
AGENTAS šipkorčiu pagal pigiausias prekes ant ge

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

Užtikrintas pagal Mass. Vai. tiesas agentas 
pinigu i visas dailis svieto.

NOTARIUSAS: darau visokius dokumentus

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
M. RAŽU KO, 7 W:isliigntoii .St
gu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Amerika tai įkiš 
mat:-- galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hoteiį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie nonto važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš < savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose už.dyką. Tėmykit gerai mano adresa ir jeigu norė>ų*koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WIXCAS KAŽI KAS

NEW YORK

TEISINGIAUSIA IR GDP.IAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus eu didžiausia 
a t yda, nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik yasavRj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly

2 W Broadvvay kampas Dor- 
chester avė. So- Boston, MaSS. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per eipresą gyduoles prsitisim

Dr. S. Andrzejewski
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

I

433 Shawmut avė.
Boston, Mass

Jeir.es H. Ciiffin & Co.
— Geriausis f-aliuDas — 
Klausk apie Teefil Kordsšew$ki, 
nes gausi geriausių gėrynių ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115&.117 Ccrctester avė. ent 
I &i1^.DivisiohSt, Eo. Ecston 

Telephone 216<58 So- BoMon

i

Ant pa n avimo
Parsiduoda puikus namas 

ant trijų'gyvenimų. Savinin 
kas išvažiuoja i Lietuvą. No 
rintims'pirkii gera proga.

J. 2a b a raut kas,
94 Barter St. So. Boston.

I. E R I A U S I A S

iš vietos

siuntinio

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

sTsu'V OakSt.
Tei. 8581 Lawrence, Mass.

Geriausis So. Bostone
Lietuviškas Siuvėjas.

222 W. BROADTVAY

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

f

.Mano dirbtuve yra Įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiau-iai. malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir lt 
Esant reikalui einu i namus fotografuo
ti, teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

i

George Stanaitis
453 Broadvvay So. Boston, Mass-

EIROPISKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANOOWSKI,
Valandos. ll-l A M.;«-8P. M.
4I-* Boylston St. Boston, Mass

•'\\'arren Chambers)
Telephone. line k Bay 2350. 

i: v \ss.» Massachnsetls avė. 
t amliridge, Mass.

Valandos: S 10 ryto.

Rusiška-Lenkiška-Lietu- 
viška

-A PTIEKA

Bronzsteino
URA VISI VYRAI!

Pirkit cigarus ir sigiiretusnaujo 
išdirbinio

Parį rauki -n puikiausių eiga-ų. viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių. o 
kandžių kendž.ių! kokių dar nė ne 
l.iiv.i i-cigaetu gilzn irRu'ko labako.

S B. KLIEN
22s Braoduay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

ŽODYNĖLIS
GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA

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, TVorcester, Mass.

NES1TIKEK
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.

Z. BUDRE(KL>

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
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. ryt 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
258 W. Br««adway So. Bestom, Mass.

JUOZAPAS J. ALTMAN,
Gp'ežkelio bilietų ir laivakorčių agentas.

Aotariušas: Padarau 
visokias doviemastes. 
dokumentus ir t. t.
Siunčiu pinigus į visas 

dalis svieto pagal pigiau 
sį kursą, teipgi perku 
ir parduodu pinįgus vi
sokių šalių ir siunčiu 
per ekspresą j užsienį 
visokius daiktus. Pa
sažierius paimu ties ok 
i- namų ir pris’atau j vietą. Per rubežių parvedu 

mažiausios baimės, nos esu užsistatęs 915.000 kaucijos.

Boston, Mass.
be

35 I Harrison avė

: Daniel J. Kiley
GreiciausidS pamokintojas Angliszkos

KalbOS. sutaisytas ant trijų 
eilių, kurios galima grei
čiausiai pramokt kalbėt kas 
dieninius iodaias
Kaina

So. Boston, Mass.

i
A

35 C.

i Mes laikom lietuviška klerką« « 
.čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias nupiginamas 

So. Bostone!
Moteriškos skrybėlės, jakutės. keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui |>a- 
redu. Teipgi paleidliarne už pigiau ir vi
sus kitus lavoms, kaip tai kufarelius. 
valizas ir visokius kitus daigius, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

12S
I SA(OW1TZ,

Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mass.

...o,. . 1

TEMYKITE!
Puikiausia moteriškų skrvIže

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mado> moteriškų žieminių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi perrėdau papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę Todėl meldžio seserų kreiptieji 
prie manę. Patarnavimas pirmos k basos 

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
sink pas mane i 
t repais į virtų tik 
neikit į aptieks: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
S vakare. Telephone 1967—3 Richtnoud

! X-RA\ mašina, varo- 
jama dėl kožno reikalau
jančio mus. ištirti ir suras
ti užsislėpusią ligą. kur. 
parodo mum*

tą

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

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

daktarai išgydyti negalėjo.
kuogrt'ičiausiai kreipkis pas mus, pakol liga neužsise- 

Ab s sutrumpinsim tau skausmą, suoedysime laiką ir pinigus, 
turime stebuklingą IN II A LA TOKIEM kabinėtą, su kurios pagel- 

kurios męs negalėtumėm išgydyti. Vistiek, kokia ju- 
kaip su ranka atimta musų specijališkų profesorių

bft
-mtrumpinsim tau

kiu budu galima
tokiu, kurių kiti
Nevi Ik ilgai,
nėjusi.

Męs
ha, nėr tokios ligos,
su liga nebūt u, o bus
Rodą u/, dyką. Ateik šendien, o nereiks ilginus kankytis.

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

9 iki ■> inkaro kąsdion. Nedėtiems nuo 1<> iki 1 po pietų.

New Bedford’e °Tisas: | 26 Purchase St.
t >fįsas atidarąs Panidėliaia ir Subatom nuo 9 ryto iki 9 vakare.

Fall River ofiso rūmai 12S-129 Granite Bldg. So. Main St
Tiktai nedrlmms nno 10 iki 8 vakare.

Įi iib1ir~ fl i\b^r; -

Z.si.au
Jeir.es

