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Kasmet velija viens 
laimes, linksmumo.

Velykos.
Ateinant Velykoms, se

nu. mus tėvu papročiu, svei
kinam visus viengenčius ir 
' iengentes, linkėdami
linksaai perleisti tą die 
ną paminėjimo iš grabo prisi
kėlimo didvyrio Kristaus, ku
ris. kaip .,šventa” biblija 
mums sako, mirė jau 187-5 
metai atgal už savo idėją. Jau 
1875 metai praėjo, kaip 
jo mokslas pradėjo plati n ties 
1875 metai jau eina, kaip 
žmones kasmet laukia tos 
dienos, tarsi kokio išganymo, 
laimės.
kitam
kalnus aukso, gerybių be sai- 
kos!.... Z>’et ką mums davė 
per tiek metų tie linkėjimai; 
Kiek mums, darbininkams, 
pagelbėjo tie karštus išreiški
mai draugiškų jausmų ir mei
lės? Męs linkini sau laimės il
ge rovės jau netoli dviejų tūk
stančių metų, o vargai mus 
kaip ėdė, taip ėda; į>onai mus 
kaip lupę, taip lupa ir kuo- 
toliau, tuo gyvenimas sunkes- 

xnis: kuo toliau, tuo smūgiai 
skaudesni! Linkėjimai nieko 
negelbsti.... Ar męs galime 
džiaugties šiądien Velykų su
laukę. kada milijonai musų 
(Įrangų miršta badu? Ar męs 
galime džiaugties, kada tūk
stančiai mųsų sąbrolių pūva 
kalėjimuose? Ar męs sralimė 
linksminties, kada mųsų są 
brolių-prolietarų visur krau
jas liejasi? Ne! Gyvenimas 
mus bjaurus, džiaugties męs 
negalim. Viet< j linkėjimų, 
mes turime šaukt: „į kovą!” 
Į kovą už geresni būvį! Mes 
tik tuomet pažįsimė Velykas, 
tik tuomet galėsime linkėti 
sau smagumų, kuomet turė
sim iškovojus savo teises, kuo
met vienos Velykos bus visam 
pasauliui — tai sugriovimas 
despotizmo—Įvykdinimas so
či ja lizino!

Bed. ir išteisti ir į.

V

IS RUSIJOS.

V. I> l M A.

durna vis darbno-Poniška 
jasi, vis rėkia, o darbu kaip 
nematyt, teip nematyt. Pir
meiviai dabar pakėlė mokyk
lų klausimą. Tam tikslui jie 
pareikalavo, kad šįmet val
džia duotų 40 milijonų rub
lių. už kuriuos mano pasta
tyti 20,000 mokyklų- Ta su
ma nėra dar užektina sniegy
nus su reikalais, bet užinany- 
tojai to projekto sprendžia, 
jog atsiras žmonių, kurie šiek 

tiek paaukaus iš šalies. Ant 
valdžios, žinoma, nėr ko tikė
tis. kad ji geruoju sutiktų 
ant šitokio užmanymo; ji 
nuolat persekioja apšvietus 
platinimą, liet žmonės patįs 
turi apie tai pasirūpint. Tik- 
riejie žmonių atstovai įnešė 
puikų užmanymą, dabar tik 
liandė turi paremti ji siųsda 
nii Dumon savo krašto atsto
vams tuos pačius reikalavi
mus, tuomet ir ponai juoda-

t
šilučiai su popais turės sutik
ti ir Mikė bus {iriverstas pa
tvirtint žmonių reikalavimą. 
Jeigu Mikės juodiejie drau
gai išrado reikalingu paskiri 
mą milžiniškos sumos staty
mui nauju kalėjimų, tai žmo
nės būtinai turi reikalaut 
sau mokyklų. Jeigu valdžia 
turi užtektinai piuįgų nerei
kalingiems, šlykštiems daik
tams, tai turi turėti ir žmo
nių apšvietimui. Bet jeigu 
šita Durna ir tiek nenuveiks, 
jeigu sėdėdama visus metus 
Tauridos rūme neišrei- 
kalaus nuo valdžios visotino 
ir neajunoKamo vaikų moky- 
nimo, tai tik gaila, kad ją 
žmonės užlaiko, Mkad ji žmo
nių vilti bereikalingai apvyli.

Daug yra tokių {»onų, ku
rie nuo laiko atidarymo Du
rnos dar nė karto neišsiziojo. 
Bet užima vietą atstovu, ža
dėjo žmonėms, kurie juos rin
ko ginti jų teises, bet nuva
žiavę i Petrapili apie viską 
užmiršo.

Paprastai manoma, kad 
atstovas turi ką-nors atsto
vauti, t. y. ginti tuos, kelio 
atstovu jis yra išrinktas, rei
kalus kokios-nors klesos ar 
didesnio būrelio žmonių. Bet 
pasirodo. kad tokia min
tis yra visai klaidinga. Ma
tom tą bent toj pačioj nelai
mingoj durnoj. Tenai yra di
dokas „atstovų” būrelis, apie 
kurį galima pasakyti, kad jis 
nieko neatstevauja. Jie sėdi 
durnoj, kuomet tenai yra po
sėdžiai. jie kartais yra į komi
sijas renkami, taip sakant, 
dėl skaičiaus, bet kaip čion, 
taip ir čion, jie tyli, lyg ro
dos jiems kas burnas užkimšo. 
Tai taip vadinamieji atstovai- 
nebyliai.

Gali kas užklausti, kam 
gi jie tyli, ar tam jie buvo 
renkami, ar tam jie rinkimų 
laike net karštas kalbas laikė. 
Žinoma, ne tam. Bet dalykas 
toksai, kad jiems ta durna, ir 
tie visokie svetimi reikalai ir 
reikalėliai tiek rūpi, kiek val
dytojams jų pavaldinių labas. 
Jie sėdi durnoj, kadangi jie 
tenai pasiųsti ir kadangi jiems 
tas dalykas apsimoka. Mat 
tie atstovai nebyliai, tai dau
giausiai valstiečiai, kuriems 
10-rublinė alga—geri pinigai. 
Jau važiuodami Peterburgan 
jie galvojo, kaip tai jie susi
dės pinigų, iš knygų ir laik
raščiu pasimokįs, kaip geriau 
reikia ūkį vesti, paskui pri- 
pirks sau žemės ir gaspado- 
riaus, dėkingi dūmai. Atva
žiavo ir varo savo įiolitiką: 
miega ilgai, valgo sadžiai, tai 
ko jiems (langiaus reikia? () 
kad tenai, jiems išvažiuojant 
iš tėviškės, kažin kas apie vi
sokias laisvės ir žemės klau
simo išrišimą kalbėjo tai kas 
iš to? Jų žemės klausimas, 
bent dėl j u. jau pilnai išri
štas: lai ir kiti stengiasi du
mon pakliūti-žemės klausimo 
ir jie nebeturės, iš atstovo al
gos jos prisipirkę. O taip ma
nančių. gana daug. Netoli 
nno jų stovi ir vienas-kitas 

mųsų” atstovas.
Taip, mainosi laikai! Ar

✓

V
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tai seniai męs laikraščiuose 
skaitėme, kaip valščius rink
damas rinkėją, reik įlavo iš jo, 
jei dumon jis paklius grąžint 
iš jo 10 rub. algos 9 rub. jo 
badaujantiems kaimynams. 
Ir tas grąžino....

PETERBURGAS, Balan
džio 9 dieną. — Laike Du
rnos diskusijų. prof. Milukov 
užgavo 
grapą 
pašaukė 
dvikovą,
nes dvikovą laikąs 
būdą išrišimui ginčų.

juodašimčių vadą.
V. Bobrinski, kuris 

Milu kovą užtad i 
Milukovas atsisakė.

už kvailą

NOVOČER KASAS. — 
A leksandi ovske — Grnčev 
ske kasžin kokie nenuoramos 
apiplėšė šventą cerkve ir už
mušė keturius sargus. Po{>as 
išgirdęs toki triukšmą be kel
nių per langą iššoko ir nak
ties laiku nubėgo pas polici
ją, kuri tuoj pribuvo ant at
sitikimo vietos, bet buvo jau 
pervėlu. Cerkvės piešėjų ne
berado. Matvt, kad tai buvo 
bedieviai.

pilyj dalykų stovis labai i 
temtas. Žmonės labai suer
zinti žvėriškais valdžios dar
bais, kurios kareiviai užperei- 
tą nedieleienį šaudė be jokios 
priežasties į liegiuklę darbi
ninkų minią, kur 8 krito la
vonais o C»0 sunkiai sužeistais. 
Valdžia bijodama žmonių su
kilimo, ant rytojaus sutraukė 
miestan kariumenę. 
vėnis valkiojas pulkai 
ninku su priladv.otlis 
vais: ant skersgatvių 
tytos kanuolės ir 
dziai: raiteliai jodinėja su 
plikais kardais: ant pleciaus 
kur šaudė darbininkus, rau- 
donoja kraujas. Miestas pa
virto į karės lauką, i skerdi- 
nyčią.

Nežiūrint, kad mieste ūžia 
nuo kariumenės ir ginklų 
skambėjimo, susitvėrė plėši
ku bandas ir plėšia kas tik 
papuola.

Gat- 
piesti- 
šautu- 
susta-

kulkasvai- 
raiteliai jodinėja

• Yiena, Austrija. — Per- 
lamente užgirta padidinti ar
miją ant 50,000 kareiviu; teip
gi priimta užmanymas sutai
kymo naujų batarėjų ir padi- 
diuimo skyrių su mašininiais 
karabinais. Jei „civilizacija" 
nepuls, tai laikui bėgant, 
žmonija ant tiek „išsitobu
lins”, kad daugiau nieko ne 
dirbs, kaip tik dinamitą, bom
bas ir kanuolės.

• Frankfurt ant Maino, 
Voketija.—Balandžio 11 die
ną čia prasidėjo didelis lokau
tas. 50,000 namstatėjų, kurie 
nesutiko ant statomų darbda
viais darbo išlygų, tapo išme
sta iš darbo.

•' Lvovas, Lenkija. Gar
sus matematikas profesorius 
dr. S. Kępinskis papildė sav- 
žudystę.

I

ją. Ciesorius Franz Joseph at
siuntė užmuštojo šeimynai šir
dingą a pgai ląstą viiną.

1S AMERIKOS.

Kooseveltas Įnešė Į kongresą 
užmanymą subudavoti 4 ka
riškus laivus apsaugojimui 
tvarkos. Mat bedarbė pagim
dė betvarkę — darbininkai 
pradėjo reikalauti nuo val
džios darbo arba duonos, liet 
laikui bėgant jie gali dar di
desni maištą pakelt, todėl tas 
gudrus žaltys pataria sutaisy
ti tam tikrą laivyną, kuris 
visada butų namiej. idant 
reikalui pasitaikius turėtų su 
kuo malšinti alkanus darbi
ninkus. Žinoma, atvirai ne
pasakyta. kad tai rengiama 
su autirevolicijoniškais mie- 
riais. bet..........

Boston. Mass, Balandžio 
12 dieną. — Šiądien Bostono 
priemiesčius Chelsea ir East 
Boston aplankė baisi nelaimė 
Iš 1,500 triobų paliko tik 
griuvėsiai; 8,000 žmonių nu
stojo pastogės: šeimy
nų namini turtai nuėjo su 
durnais į padangę, 300 žmo
nių sužeista, 6 žuvo katastro
foj, vienas iš nusiminimo 
pats nusižudė. Nuostoliai sie
kia apie $10,000,000 (de
šimts milijonų dolerių).

Ugnis kilo 6 valandą išry
to už miesto, tarp primėtytų, 
ryzų. Vėjas nunešė degan
čius skudurius per prūdą į 
Boston Blacking Co., kuri 
tuoj užėmė liepsna; bežiūrint 
užsidegė Hecla Gas Co. ir pa
kol pribuvo ugnagesiai, jau 
daug triobų buvo liepsnoj. 
Sušaukta iš Bostono ir aplin 
kiniu miesteliu visus ugpage- 
sius į pagelbą, bet sunkus 
buvo darbas, nes {įlotas my
lią ilgumo i ^4 platumo buvo 
paskendę liepsnos jure j. Toj 
miesto dalyje gyvena dau
giausiai darbininkąi, tarp 
kuriu daug lenkų, lietuvių ir 
žydu. Liejisna su tokiu smar
kumu platinosi, kad apie iš
gelbėjimo turto nebuvo nė 
kalbos; vienam akhnerksnyj 
liepsna apėmė kelis šimtus 
namų, žmonės vos tik patįs 
galėjo išsigelbėt, rakandai gi 
ir drabužiai supleškėjo. Baisi 
regykla! M<itin(>s su kūdi
kiais pasiliko ant gatvių be 
maisto ir prieglaudos. Neku 
lie turėjo susičėdiję po keles- 
(iesimtis doleriu pakavotų 
šienikuose ar skrvniuose ir 
tie nuėjo su durnais.

\ isos Bostono darbininku 
unijos šankia susirinkimus ir 
neša greitą pagelbą nukentė
jusioms savo draugams dar
bininkams. Visur renkamos 
aukos.

Chester, Pa., Bal. 15 d. — 
Pribuvimas čia vakar iš Xew 
Yorko streiklaužių, teip Įšir- 
dyjo streikuojančius tramva
jų darbininkus, kad subruz
dimas kilo daug smarkesnis, 
negu užvakar.

Minia susidedanti iš suvir
tum 3.000 moterų ir vyrų 
vaikštinėjo gatvėmis ir nelei
do tramvajams važiuoti. Pri
daryta kompanijai nemažai 
nuostolių.

• Paryžius.—Pereitą su- 
batą policija suareštavo 3 
anarchistus, Rousel’i, Rouxą 
ir Cohen'ą ir sukonfiskavo 
vežimą dinamito. Tardymas 
parodė, kad Paryžiuje gyvuo
ja anarchistų sąjungos: rusu, 
italų, ispanų ir franenzų.

TOKIO, Japonija. — Ja- 
poniečiai labai tėmyja susi-1 
rėmimą Rusijos ir Amerikos 
valdžių, kuris kilo dėl to. 
kad generališkas Suvienytų 
Valstijų konsulis Charbine 
nepripažino Rusijai viršinin
kystės ant Mandžurijos Mat 
Mikei norėjosi užvest neku- 
riuose miestuos Mandžurijosi 
savo policiją ir valdiškuose 
įstaigose su kabint savo pa
veikslus ir „božei materi” 
ikonos, bet Amerikos konsu-1 
lis Fishes užprotestavo tam ,

RYGA. — Priemiestyj 
Schrienbusch suimta Latvi
jos krašto socijal demokratų 
partijos miesto narių konfe
rencija, kurioj dalyvavo S y 
patos.

Ant rytojaus, vietoj vadi
namoj Schampeter suimtos 
naujai išrinktas tos pačios 
partijos komitetas iš 9 ypatų.

I

I
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* E kateri noslavas.- Prie
miestyje „Amur’’ aptiekos są- 
krovon įsiveržė keli ginkluoti 
plėšikai. Pribuvo sargybiniai 
ir prasidėjo šaudynės. Sužei 
sta 2 sargybiniai ir vienas 
plėšikas, kuris tapo suimtas

* Perm.—Tūlas darbštus 
vaikinas ant vietos nudėjo 
buvusi Nikolajevsko kalėjimo 
viršininkopagelbininką. Ban
dant ji suimti, jis dar vieną 
paguldė, bet subėgo daugiau 
caro bernų ir nušovė jį. 
žiną atilsi jam ir garbė!

* Pekinas, Kynija. — 
Nuolatiniai gaisrai sostapylvj 
valdono ..dangaus, saulės ir 
žemės’’ atkreipė policijos aty- 
da, kuri susekė, kad Pekine 
yra tam tikrai susiorganizavu
si kuopa, kurios mieriu yra 
naikint kyniečių-pirklių tur
tą. Suimta 57 japoniečiai.

Tilt* Chester Traction kom
panija vakar norėjo aprokuot 
ant kiek sunaikinta gerybes, 
bet pasirodymas ant gatvių 
ginkluotos kariumenės. dar 
baisiau Įerzino darbininkus, 
dar didesni kilo sumišimai.

Am

ant 
Duoninio pleciaus, kasžin ko
kie maištininkai pridirba ca
rui naujų nuostolių šmeižda
mi du policijos prižiūrėtojo, 
kurie bevežant i ligonbuti pa
stų*). Skuros da neparduo
tos.

• Tiflisas. — Nakti

■ Simferopolis.—Livadi- 
joj. vienam 1<> jo pekstininkų 
pulko kareiviui dievas Įkvėpė 
šventą dvasią.—Jis laike mo
kinimo šuviu iš karabino 
syk nudėjo du oficieriu.

Port \Villiam, Ont., 
da, Bal. 11 dieną. — 
nis teisinas pasmerkė 
nesiams kalejiman 19 
rusiškos duchoborų 
kurie, kaip praneša, 
procesijoj dalyvavo visai nuo
gi, kaipo pasekėjai šventųjų. 
Dievobaimingi žmonės baigia 
iš proto eiti

Cana- 
Vieti- 
6 mė- 
narių 

sektos.
visoj

• Neapolis, Italija. - Nea- 
polyj neužilgo prasidės Įdomi 
byla. \ ilijoje ,,Lidia” gyveno 
kunigaikštis A. Monforte su 
gaspadynia ir kamerdynerium 
Susisebraįio jisai su z.okaunin- 

I ku Valeriano. Kunigaikščio 
igaspadvne staiga numirė o 
netrukus ir jis pats užkėlė 
kojas. Dabar pasirodė, kad 
kunigas Valeriano papilde 
žmogžudystę ir sugrobi- kuni
gaikščio turtą apie 320.000 
lirų ( S <»5.000).

i
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• Paryžius. Policijos vy
riausybė kreipėsi i visas di
desnių Europos miestų poli
cijos vyriasybės su patarimų, 
kad įvestų „Esperanto” kal
bą, kaipo visotiną tarptautiš- 
ką kalbą policijai. Daugelis 
Voketijos ir kitų šalių dides
nių miestų policija ant to su
tinka. Jeigu tas bus įvesta į 
policiją, turės būti įvesta į 
mokvklas. Žmonės pažine
tarp tautiškos kalbos naudin-i 
gumą. įves ir i pradines vaikų j 
mokyklas, kaipo priverstiną! 
dalyką. Ir tas būtų labai rei
kalinga. bet kasžin. k-dėl į 
žmonės da teip šaltai rūpina 
si. Ar ne būtų geriau, kad 
vietoj davatkų ..mokslo" 
2 syk 2 5, butu mokvuama
Esperanto, kuri ateityj užims 
vietą visu šios gadynės kalbu 
ir sutvers vieną tautą kallian- 

vieną Esperanto kalbą 
viso žemės kamuolio.

ėią 
ant

ant

• Radom, Lenkijoj,— 12 
viorstų nuo Badomo. mieste
lyj Jedlinsk, nežinomi vyrai 
apstojo ant jomarkos tris sar
gybinius ir davė Į juos ugnies. 
Du krito ant vietos negyvi, o 
trečias sunkiai sužeistas. Mo
vėjai pasiėmę jų ginklus ra
miai nukeliavo. Duok dieve t
jiems sveikatą už tai.

ŽINIOS IS VISUR.

L1ZBONAS, Portugalija, 
Balandžio 8 dieną. — Sosta-

New York. Bal. 11d. — 
Subatoj po piet Auna Gould 
su kunigaikščiu Hellie de Sa- 
gan, paliko viešbuty] trejatą 
vaikų ir pabėgo po kitu var
du aut laivo Friedrich der 
Grosse Europon. K

• Karlsbad, Voketija.— 
Redakcijoj laikraščio „Badi 
scher I^andesbote” kilo gaiš 
ras. kuris sunaikino visą na 
mą. Tarp kitko sudegė 300, 
O00 tomų knygų, 70,000 mar
kiu vertės. Prie to dar sude
gė 3 žmonės.

• Honolulu,Filipinai.— Iš 
kazarmų čia {>abėgo keli ka
reiviai. Jie pavogė garlaivėlį 

Į ir nusiyrė jūrių bangomis 
kur akys vedė. Ant nelaimės 
pataikė ant pavandeninio so- 
lėiio ir sustojo. Kitas laivas 
juos išgelbėjo ir nuvežė at
gal ant Filipinų, kur jie bus 
atiduoti už pabėgimą į tei
smą.

8 Lvovą, Lenkija Austri- 
įjoj.— Balandžio 12 d., anksti 
iš ryto nušautas savo palociu- 
je Galicijos rodininkas, gra- 

;pas Potocki's. l’žmušystę pa
pildė rusinu studentas M. Si- 
činskij, kuris atėjo pas Potoc- 
kį su peticiją savo draugų tu
rėdamas didelį pundą {iopie- 
rų. kuriame buvo paslėptas 
revolveris. Sičinskis paleido 
tris šūvius Į grapą ir visus pa
taikė. Potockis mirdamas tik 
tiek galėjo pasakyti: „Tuoj 
{iraneškit ciesoriui .... pasa- 

ikykit, kad buvau ištikimiau
siu jo tarnu”. Užmušėją tuo
jau suėmė. Vedamas policistu 

i jis pasakė į būrį stovinčių sa
vo tautiečių: „Jau prispaudė- 

i jas mųsų tautos nušautas, pa
dariau tai dėl jus!" Pas tar
dytoją jis pasakė, kad atker
šijo Potockiui už persekioji
mą ir lenkinimą savo tautie
čių.

Užmušimas Potockio su
judino visą Galicija ir Austri-

i

I >over. N. 11., Bal. 14 die 
ną. — The (’oclieo Manufec- 
turing Co. dirbtuvės, kurios 
nuo ilgo laiko buvo sumaži
nus darbus, dabar pradėjo 
dirbti pilną laiką.

Providence, Bal.
Alielnas stovis eina 
Pramonės užvedimose 
Fletcher’o Mapleville j 
tuvėj No 2 jau dirba 
viršaus (o vertime).

14 /i. —
i geryn.

J. E. 
dirb-

3 vai.

Boston, Masss., Bal., 15 d. 
— Vakar tūlas Andrevv Glo- 
ver, 40 metu amžiaus iėjo i 
kiemą ant 3gl Harrison avė. 
ir puolė ant žemės. Pašaukta 
greitu laiku daktariška pa- 
gelba, bet nelaimingas vyras 
pasimirė pirma, negu ji pri
buvo.

Pasirodė, kad tai buvo 
darbis, neturėjo namu ir 
simirė badu.

\\ asliington. Bal. 14 d.

be- 
pa-

Evensville. Ind. Bal. 13 
d.—Vakar vakare pastoro T. 
NVigginton bustan Įsiveržė 
plėšikas. Pasteras su savo 
šeimyna sėdėjo seklyčioj ant 
trečiojo gyvenimo. Pamatęs 
vaikus, plėšikas gražiai juos 
pasveikino, o atsikreipęs į 
pastorą persiprašė už užpuo
limą. Paėmęs kiek brangesnių 
daiktų, dar syki persiprašė 
ir kuogreičiausiai prasiša
lino.

St. Johns, N. F. Kanada. 
—Pribuvęsčia garlaivis „Xe\v 
I-'oundland” pranešė apie pas
kendimą laivo „Grand Lake”, 
kuri sudaužė ledų kalnai. 21L 
žmonių įgulos išsigelbėjo ir 
susėdo ant .. Vanguard”. Pa
skendusia laivas vežė 20.000 
jūrių šunų, skarų. s 1.30,000 
vertės.

Fort \Vorth.
11 d,—Tūlas 
žmonių pakartas už 
nimą 12-met. mergaites. Poli
cija jį suareštavo ir vedė ant 
stot ės. bet tie žmones atėmė 
jį ir pakorė ant arti stovinčio 
medžio.

Tex., Bal. 
negras, likosi 

sugedi-
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šas, Maike. Pik man nepatin
ka. kam tu tą ranką man px> 
nosė kiši.

Įgelto, kad tau. tėve, 
aiškiau būtų mano kalba su
prantama.

Bet tas. vaike, man 
vistiek neaišku. Man rodos, 
kad pasuinkaut reikia. Aš 
visą gavėnią išpasninkavau ir 
visi kiaušiniai paliko man ant 
Vėl\ kų, o tu savo jau surijai 
ir pier Velykas už tai turėsi 
pasuinkaut.

Miela M-lle Tru-Liu-Li! 
Ach kaip aš tavę pasiil- 
širdelė. Tikiuosi, kad ir 
Ih* vyro ne labai smagu: 

pakentėk nors biskį:

gan. 
tau 
bet 
kas ant žemės daugiau ken-

tam p> mirties lengviaučia. 
esti.

Dovanok man, katyt. 
teip ilai nerašiau. Per

Nepaprastos žinios* atsiranda koks daugiau susi 
pratęs, tai »*sti išjuoktas.

Gyvuoja čia S. L. 
kuopa ir žadama sutverti 
tuvių |M>litiškaji kliubą.

Darbininkas.

A.
lie-

Man paliko nesmagu, au-
\ iešbučio

t

f

sergi? paklausiau.
— Ne. ne! aš nesergu, 

liet mano sunus. septyni me
tai kaip> išvažiavo iš namu ir 
nuo to laiko jau nemačiau 
jo... . dabar gavau žinią, kad 
atvaziiKM-iau ligonbutin atsi- 
sveiknt.... jis miršta!... 
vienatinis mano sūnelis mir
šta . .. . miršta mano laimė...

Norėjo ji kalbėt daugiau, 
bet ne pajėgė ištart jau žo
džio. ašaros pasipylė jai p»er 
susiraukšlėjusį veidą ir akys

— E. tas yra tuščia kai- skaros galu uždengus ji mity
ba. tėve. Valgymas nieko ne- lo. 
turi bendro nė su Velykom, syse skambėjo dar 
nė su tikėjimu. Tu p>riguli muzika ir kliegėsiai besiliuk-
p*rie senovės žmonių, kurie ti- sutinančių ztnonių. o čia grau- 
kėdavo i visokius burtus, pri- dus žodžiai ir ašaras, 
silaikydavo visokių papročiu 
ir t. t. Bet laikui bėgant gy
venimo aplinkybės mainosi, o 
su jomis mainosi ir žmonių 
papročiai. Kas vakar buvo 
geras ir naudingas, tas šią
dien gali jau netikti: ir kas 
mums dabar yra gražu ir rei
kalinga, musų vaikai gal juok
sies iš to. kaip iš kokių pai- 
kyščiu.

— Na. tai su diev, Mai- 
Ateik jos man ant Vėly-ke.

ku. tai pasikalbėsim daugiau.

Apie rankų bučiavimu.
Pajudinus ..Vilniaus Ži- 

niuose” klausimą apie ranku 
bučiavimą, papasakosiu vieną 
nemalonų ir negeistiną apsi
reiškimą. Viename miestelyje 
turėjau uždėjęs saukrovėlę ir 
žmonės pusėtinai ją lankė. 
Bet staiga žmonės pradėjo 
mažiaus lankyties sankrovė- 
lėn. Pradėjau tyrinėti kas 
p>er priežastis. Pasirodė, kati 
per mano nesumetimą viena- 
piokilyje, kuriame ir klebo
nas viešė josi, paskutiniam 
atvažiavus ir išvažiuojant, pa
kišant svečiams ranką bučiuo
ti ir priėjus mano eilei, aš pa
bučiavimo vietoj pakračiau 
jo ranka, kaip paprastai svei
kinantis yra daroma; pa- 
skiaus, turėdamas reikalą za
kristijoj nepriėjau prie ran
kos, už ką užpyko ant manęs 
klebonas ir pradėjo pravard
žiuoti bedieviu. Tikinčios ave
lės pierspeta, kad nepirktų 
priekių pas bedievi-apgaviką, 
per ką man padarė daug nuo
stolių.

Ir nebučiuok, tu žmogau, 
jiems rankų, jei tave už čin- 

kiekvienas tavę pros prie jų velka, o nepaklu- 
palaikys už kvailą.

— Jukš, snargii, kiaulių 
ganyti, o ne mane mokyti! 
Kas tai butų, kad tokie par
šai mokytų senus žmonės?...

— Ar visi Jurgiai-Spur- 
giai tokie pikti, ar tu tik vie
nas? Gaila tau tokios gražios 
pavardės, jei tu toks karštas.

— Ar tau patinka mano 
pavardė?

— Pavardė tavo man la
itai patinka, tik negerai, kad 
tavo toks blogas būdas. Už 
teisybę tu visada piksti....

už

— Na. ar daug kiaušinių, 
vaike, turi ant Vėlvkų?

— Aš, tėve, suvalgiau 
visus kiaušinius pirieš Vely
kas.

— Tai tu biaurybe nė pas
ninkų ne užlaikai'....

O kamgi tie 'pasnin
kai reikalingi? Pažiūrėk, tė
ve, ar užlaiko juos karaliai, 
carai, piopai?

— Caras, Maike. su 
pais nėra katalikais, tai 
gali kaip vilkai ėsti mėsą
sus metus, jiems jokio pas
ninko nėra.... bet mums ti
kėjimas to neleidžia.

— Jeigu tu, tėve, ko ne
supranti, tai paklausk manę, 
bet nežinodamas nieko nepa
sakok, nes

po- 
jie 
vi-

tu gali 
Ar tas 

nekata-

teisybe.

18.

snius plaka skaudžiais smū
giais. Nestebėtina, kad šian
dien dar kai-kurie valščių raš
tininkai ir mokytojai bučiuo
ja piouams ir klebonams ran
kas. Jie prispirti prieš savo 
jausmus tai daryti ir tokį 
žmogaus vertybę pianiekinimą 
kęsti, nes kitaip elgianties 
kartais jų viršininkai (žemie
čių viršininkai ar liaudies mo
kyklų inspektoriai), atsilan
kę pas ponus ar klebon us prie 
vyno stiklo gali išgirsti: „man 
Tamstos raštininko ar moky
tojaus veidas nepatinka-’ ir. 
žinoma,ant rytojaus jau jie ne
betektų senosios vietos.

Mano nuomone, anie ger
biamieji ponai patįs p iri valy
tų atsisakyti nuo atgyvenu
sio savo amžių paiko rankų 
kaišiojinio žmonėms bnčiuoti, 
kol susipratę žmonės patįs 
pradės spjaudyti ant atkištos 
pabučiavimui rankos.

Ž.ittįjas.

— Meilioji, vaike, aš 
teisybę niekad nepikstu.

— Kaip) tai nepiiksti? Da
bar aut manęs uzsipuolai už 
tai, kad aš nurodžiau tavo 
klaidą.

— Na, kame gi 
-iarodvt man klaidą? 
neteisybė, kad caras 
Ii kas? Ką?

— Tas. tėve,
liet neteisybė, kad carui tikė
jimas leidžia valgyti gavėnioj 
mėsą. Stačiatikių tikėjimas, 
t. y. caro tikėjimas, pirisako 
daugiau pasuikauti. negu ka
talikų. Snlyg stačiatikių cer
kves įstatymu, kiekvienas tu-i 
i i pasninkam > sąvaitės pirieš Ant jos veido matėsi nusimi- 
Velykas; <• sąvaitės pirieš šv.
Petrą, adventą ir šeip> jų tikė
jimas daug daugiau teikia tos 
malones negu mųsų. Bet pa
žiūrėk. ar puldo tuos pirisaky- 
miis piojai? ('aras, teve. nevie
nos silkės dar nėr surijęs. . .

— Na tai jau tavo

kaip 
peiliu man smeige per širdį.

— O gal tamista Išnak
votum viešbuty j? — užklau
siau. — Rytoj apie aštuntą 
valandą....

— O ne, ue! —pertrauke 
ji man.—Aš eisiu ligonbutin 
pas savo Petreli.

Jos žodžiuose 
skambėjo skaudus jausmai 
susiliejanti su aidais link- 
smios serenados, kurie ban
gavo nakties tykumoj plauk
damas iš atidarytų langų vieš
bučio. Man kasžin kol pasi
darė šiurkštų, širdį skausmai 
suspaudė, kaip rupiems, o 
akyse pasirodė ašaros.

tamistą nuvešiu i 
-išsiveržė man bal-

krutinės. Pašaukiau ve- 
atsisėdom ir nuvažia- 

Važiuodama senelė

— Aš 
ligoti būti! 
sas iš 
žėją. 
vom.
skudėsi su ašaromis ant dabar
tinio gyvenimo; kaip juos sū
nūs sunkiai dirMamas šelpė 
ją su mažais vaikais, o sunai- 
kynęs savo sveikatą turėjo 
atsiduot i miesto ligonbutį. 
Man beklausant ir nepama
čiau. kaip pribuvom prie ge
ležiniu vartų ligonbučio.

Aš paskambinau, išėjo 
sargas ir vos-vos Įsiprašėm vi
dun. Mano senelė išsiėmė iš 
užančio sugniaužtą popierėlę, 
aut kurios buvo numeris rui
mo, kuriame gulėjo josios sū
nūs ir numeris lovos. Įėjome 
i didelę salę, kur tęsėsi kelios 
eiles lovų. Senelė pamačius 
tokią regyklą lyg sudreliėjo. 
Paklausiau dabotojos paduo
damas poj>erėlę. kur pio tuom 
numeriu randasi lovą. Ji nu
vedė mus kitan galan ir paro
dus mums tuščią geležinę lo
vą. pridūrė:

— Tas ligonis jau mirė. 
Dabar jis anatomijoj,

— Jėzus. Marija!—suriko 
nesavo balsu senelė ir sugriu
vo ant lovos. Bet tuoj pašoko 
ir verkdama, kaip mažas kū
dikis pradėjo:

— Vesk manę tamistą 
pas Petreli Į anatomiją, vesk 
greičiau!

— Jau pier vėlu, bus 
pjaustytas—atsakiau jai.

— O Dievuliau! nekal
bėk man tamista šito! Mano 
Petrelis dar gyvas!... dar 
prakalbės į manę!.... einam 
tik greičiau!....

Vi valandėlės buvome 
jau prie durų anatomijos. Ge
ležinės duris buvo uždaritos. 
aplinkui buvo kurtu. Senenlė 
kauluotomis savo kumščiamis 
pradėjo pyškyt i grotas šauk 
dama:

— Atidarykit greičiau!.. 
aš einu pas sūnų.... Petrai 
ateik čia .... pasirodyk .... 
Petreli!....

Sll-
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JuozapasPilkauckas

Juozapas Pilka nekas.

Motina.
Išėjęs apie vidurnakti 

iš viešbučio sutikau ant gat 
vės klajojančią moteriškę. Kauno gub., Panevėžio pav..

kad
tris są\aites buvau labai užim
tas tyrinėjimu kepdos. Be jo
kio p«ailsio dirbau liežuvį iš
kišęs lyg mulas; landžiojau 
pio mitingus, pio diskusijas ir 
pirakalbas. Pažinau daug 
gražiu velnių, jų politiką, 
tautišką susipratimą: pažinau 
suvijai ist us. revoliucijonierius 
ir anarchistus. Juodašimčių 
kepioį visai nėra,—čia deši
nieji ir kairieji—visi juodi: 
tik dešiniųjų vuoiiegos trupin
ti ilgesnės ir ausys didesnės; 
mat jems daugaiu girdėt rei
kia... O rasi,ta u 11 uoste! u. kad 
keploj butų tautiečiai, socija- 
listai ir t. t.? Turiu tau pasa
kyti, kad netik, kaip danguje, 
teipi ir ant žemės, bet lygiai 
teip pat ir keploj. V eini jos 
gyventojai teipigi skyrstosi i 
visokias tautas ir partijas, 
kaipi ir žemės gyventojai. Pats 
Liucipieris sėdi prie katilo, 
apdink jo visi zimesnieji tau
tiečiai ir traukia sau dervą, 
kad net pier barzdas teka: o 
kitu tautų raguočiai dirba 
prakaituoja, laksto su nusvi
lusioms vuodegoms, su nulau- 
žitais ragais ir gauna tik 
vieną p uoduką smalos ir jhi 
dvi bulves ant dienos. Atsi
rado iš jų socijalistai ir p>ra- 
dėjo reikalaut sau dviejų puo
dukų smalos. pienkių bulvių 
ant dienos ir kad .derva pni- 
gulėtų visiems velniams, ku
rie tik ją renka ir tirpimą. 
Bet Liucipieriaus 
tautiečiai, kurių kiekvienas 
beveik turi pio katilą smalos 
ir pio aruodą bulvių, kaipio 
pirivatiškos nuosavybės, bijo, 
žinoma, prie to daleist.

Dabar buvo rinkimai vi
sokiu viršininkų. Tautiečiai 
važinėjo pw> kepilą, agitavo 
velnius pier pirakalbas. girė 
patrijotų sąjungas, ragino 
p»rie jų vienyties, žadėjo duo
ti tirštesnę smalą ir t. t., kad 
tik juos rinktų ant viršininkų. 
Bet socijalistai pastatė ant 
majoro kandidatą iš savo par
tijos teipigi. Ir kad žinotum, 
širdele, kokia iš to kilo audra 
keploj! net baisu! O tai vis 
tie pirakeikti socijalistai kal
ti. Tautiečiai matvdami, kad 
jų kompanija praloš, nutarė 
visai numest socijalistą nuo 
kandidatūros, bet negalėdami 
-surast tam reikalingų prieža
sčių. sumanė kitokią kylpą.— 
Nurodė, kad majorui reikia 
smalos saiko numažint ant 75 
nuošimčių; bet ir tą sumany
mą šuva nunešė ant vuode- 
gos! Tuomet kažin kaip vie
nam velniui parėjo į galvą, 
kad pastatytas socijalistų 
kandidatas yra da ne piilna- 
metis. Ir tas. galima sakyt, 
butų geriausiu sumanymu,jei
gu pirieštai socijalistai tylėtų. 
Tečiaus, kaip girdėtis, jie ir 
šitą ignoruoja, nes. girdi, ge
riau jaunas protingas, negu 
senas kvailas: p>rie tam jie 
nurodinėja, kad Portugalijos 
karalius Emanuel turi vos tik 
17 metų, o tapio išrinktas val
dyt visą šalį, tai kodėl, girdi, 
męs negalime išrinkti sau ma 
jorą 2ū metų arba 21 m am
žiaus?

< >ficijališkai 
Portugalijos 

Uarloso

LONDONAS. — Silkinis 
telegrafas paneša, kad Angli
jos moteris reikalaujančios 
sau lygių teisiu su vyrais, su
streikavo—atsisakė gimdyt. 
Valdžia reikalauja „skebsų”.

PEKLA.- 
pirą neša, kad iš
užmuštojo karaliaus 
ištirpimo 12 bačkų taukų.

DANGIS.—Iš dangaus 
telegrafuoja, kad šv. Petrui 
Imdamas ant kermošiaus či
gonas pavogt* raktus nuo dan
gaus vartų. Už pagavimą va
gies, užveizda paskyrė dide
lės dovanas.

č YŠC1U S.— 1 > vasii>s šią- 
nakt apireiškė, jog čyšč-iuje 
kilo generališkas streikas. 
Darbininkai reikalauja gere
snes ventiliacijos, darbdaviai 
nesutinka. Buvo keli susirė
mimai.

K< >J U S. — Pasklydo gan
das, kad žydai išvarė iš rojaus 
viena piopią. kuris numiręs be
siskubindamas užmiršt' viršu
tines kelines.

Gera proga pralobti!
1 imsiu liekcijas vagystės. 

Mokiniai pabaigusieji kursą į 
trumpą laiką pastoja milijo
nieriais. Ar ne gera proga 
piralobimui? Ofisas atdaras 
dieną ir naktį.

No. <1 Šios ga<i y nes gatvė, 

Prof. Ilgarankis

Brighton, Mass.
Lietuviai pirkliai visuo

met rugoja ant savo tautiečių 
kad tie neremia savųjų, viską 
perka pas svetimtaučius. Bet 
tame niekas nekaltas, kaip 
tik nemokėjimas musų tautie
čių ..biznierių"' savo dalykus 
vesti, nemokėjimas su žmonėm 
a{>sieti ir t. t. Yra pas mus 
lietuviškoji krautuve, kurion 
Įėjęs dažnai net šlykštu palie
ka. Negana, kad visur nešva
ru ir l»etvarkė, liet nemanda
gus apsiejimas krautuvininko 
atstumia kiekvieną inteligen- 
tiškesni pirkėją. Prie užklau
simo arba atsakimo kiteip 
nuo savininko neišgirsi, kaip 
„tu”, „tavo” ir t. t. Beto čia 
susirenka krautuvei* girtuok
liai ir šeip visoki neprausta
burniai. Įėjęs nieko daugiau 
neišgirsi kaip tik bliuznijimą 
ir piktžodžiavimą.

Reikia mums mokinties 
žmoni- 
tautie- 
svetim

I zvadina savę tautiečiais? Jeigu 
žmogus myli savo tautą, tai 
jis turi mylėti daugiausiai 
darbininkus, ant kurių piečių 
remiasi vis: tautos reikalai, 
kurie užlaiko visą pasaulį. 
Prie tam mųsų tauta susideda 
vien tik iš vargdienių, todėl 
visi lietuviai privalo būti so- 
cijalistais, t. y, apgynėjais 
darbininkiškų reikalų: ir tie 
patįs tautiečiai, kurie užsi- 
puldinėja aut socijalistų. tei
pogi yra darbininkais, teip 

• pat palaikymui savo gyva
sties turi dirbti savo hieno
mis rankomis kaip> ir socijali- 

kurie eina pirieš 
jie eina pirieš 

gerbūvį, už kurį

nimas ir baimė. .Josios pasirė- 
dimas aiškiai liudijo, kad bu
vo kaimietė.

— Meldžiu 
prabylu Į mane 
kur čia kelias i

Biržų parapijos, 2 d. Balan
džio persiskyrė su šiuom pa
sauliu. Mirė jis džiovos ligą, 
bepročių name. Pažįstami ir 
draugai suaukavo po kelis 
centus ant palaidoimo, nes 
velionis neprigulėjo prie jo
kios draugystės. Ištariu šir
dingą ačiū visiems auka\u

P. Čaplikas.

....Na, tai buk sveika. 
Kitą syki daugiau parašysiu, 

dabar miego noriu.

Tavo mylintis

Naujas išradimas.
Amerika progrese pasta

ruoju laiku pralinkė visas ša
lis. Ant liedarliės laiko išrado 
kad vietoj duonos gerai yra 
kietos lazdos. New Yorkeant 
l'nion Sųuare atsibuvo in- 
sį »ekcija. kurioj pripažinta 
už labai naudingą argumentą. 
Išradimas užpatentuotas \Va- 
shingtone.

Ant pardavimo.
Iš priežasties reikalingu- 

\aidžiai pinigų, parsiduo- 
25 c. svaras susirinki-

mo
da pio 2
mų laisvės. Reikalaujantiems 
gera proga. Šorijalistams ir 
anarchistams lieparsiduodą.

laješkojiimis.
Degla kiaulė paješko sau 

a pisi vedimui gero vyro. Turi 
1(> paršų ir š iu.ooo.ooo „pa- 
sogo”. Turi Imt ne jaunesnis, 
kaip) 20 metų ir ne senesnis, 
kaip) 30 ir tituluotas. Aristo
kratams gera i>roga.

KORESPONDENC UOS.

Sciantoii. Pa.
Šv. Kazimieriodraugystė 

parengė ant 2H d. Balandžio 
pirmas pirakalbas pio 20 metų 
savo gyvavimo. Užkvietė kal
bėti Dr. J.Šliupią. F. Žiutkau- 

cką ir kun. Kurą. Tik neži
nia ar visi kalbėtojai piribus, 
nes visi viens kitam piriešingi.

S. L. A. 30 kuopa rengia 
ant 25d. Gegužio, laike seimo 
parodą. Visos lietuviškos 
draugystės išskyriant tik nau
jai susitvėrusią iš tamsunėlių 
šv. Antano, prižadėjo parodoj 
dalyvauti, kuri prasidės 6:30 
vakare, piotam bus prakalbos: 
antrą vakarą paskirtas kon 
vertas: trečią — pierstatvmas 
„Kovoj už laisvė”, ir ir „Lėkė 
kaipi sakalas, nutupiė kaip) va
balas”. o ketvirtą—balius (žiū
rėkit. lietuvių draugystėlės 
seimas bus garsesnis, negu 
Haagos tarpitautiška taikos 
konferencija! /»W.).

N. Lietuvis.

Gardiier, Mass.
Darbai pradeda truputi 

geriau eiti, tečiaus daug dar
bininkų vaikščioja be užsiė
mimo. Lietuvių čia nelalai 
daug gyvena. l>et ir tie patįs 
daugiausiai tamsuoliai, o jei

štai. Jeigu 
socijalistus, 
darbininkų 
socijalistai kovoja; jie yra iš
gamos lygiai kaip tie samdo
mieji kapitalistų polivistai, 
kurie už dolerį skaldo lazdo
mis darbininkams galvas! So
cijalistai reikalauja tik teisy
bės! Gamta aptdovanojo visus 
žmones lygiomis tiesomis lx*t 
šioj gadynėj mųsų prispaudė- 
jai to nepiripazįsta, l>et męs 
turime jas patįs pasiimti, lies 
tas mums teisingai priklauso; 
parazitai gi. kurie nieko nau
dingo žmonijai nedirba, o tik 
maitinosi, kaip tranai musu 
prakaito vaisiais, turi būti 
prašalinti! To reikalauja so
cijalistai ir męs visi darbinin
kai. kuriems nusibodo būti 
parduodamais ir išnaudoja
mais darbo įnagiais, kuriems 
miela brolybė, laisvė ir meilė, 
turime stoti į socijalistų eiles 
ir kovot už geresnę ateitę! 
Neklausykit žmonių, kurie 
šmeižia socijalistus, kad ir 
tautiečiai, liet jie yra dar ne. 
susipratę darbininkai, jie ko
voja prieš savo draugus, ku
rie nori geresnio, žmoniškesnioO f

gyvenimo.

Męs turim savo susivie
nijimą Amerikoj, kuris susi
deda iš 7—8 tūkstančių dar
bininkų. kuriu didesnė dalis 
yra nesusipratusių,nežinanč’ų 
kaip ir kam jie gyvena. Tokie 

kaip matyt, žmonės apsišvietę, tamsus darbininkai yra dau- 
Balandžio 12 dieną atsibuvo ginusiai išnaudojamais, dirba 
prakalbos, parengtos L. S. S. sunkiausius darbus už visai 
A. Mass. rajono. Kalbėtojai menką atlyginimą. Todėl 
buvo iš So.Bostono, kurie nu- svarbiausių butų uždavinių 

mus, inteligentų, platinti ap
sišvietimą nors tarp* pirigulin- 
čių prie S. L A. Bet ar tau
tiečiai rūpinosi apiie tai? Jie 
giriasi, kad teip! Bet jeigu 
teip. tai kam tie pirotestai 

iŠ

su žmonėmis apiseiti 
škai, o tuomet netik 
čiai nesišalins liet ir 
taučius pritrauksime.

Spring Vallcy, III.
Nuo Balandžio 1 dienos 

darbai kasyklose sustojo. Bet 
kadangi iki šiam laikui dirba, 
tai žmoneliai vargo didelio 
dar nematė, ir, žinoma, neuž
jaučia kenčiantiems badą. 
Girtuokliauja pier dienas ir 
naktis. Vienas susidėjo su 
moteriškė, trijų vaikų motiną 
ir gerai Įsigėręs išsidangino 
kitan miestan. Vyras paliko 
su mažais vaikais dideliame 
nusiminime.

A. G.

Stoughtoii, Mass.
Lietuvių šitam miestelyj 

ncpierdidelis būrelis, tečiaus,

važiavę Stoughtonan rado 
jau pilną svetainę žmonelių.

laike pirakalbų ir dekle- 
macijų susirinkusieji užsilai- 
lakė labai gražiai ir klausė 
su didelė atida, tankiai pier- 
t raukdami kalbas gausiais dėl- prieš F. Bagočių? Draugai 
nų plojimais, kas liudyja. kad Bagočius yra socijalistų, prie 
pirakalbos labai patiko. Ant, tam mokslaeiviu. kuris piasto- 
galo sutverta naują L. S. S. jęs Susiv. prezidentu galėtų 
kuopą, prie kurios iš karto pakelti jį (susivienijimą) pier 
prisirašė 17 draugų, tame vieną metą ant apišvietos laip>- 
skaitliuje viena mergina, tik snio daug ankščiau, negu px>- 
apgailėstaujama ,kad iš mote- nai Damijonaičiai pier 17 me- 
rųdaugiau tuom tarpu nepri- tų pakėlė.... Žmonės supra- 
sidėjo: vienok yra viltis, kad to. kas yra naudingiau ir už 
ir kitos draugės nenorės atsi- tą balsuoja. Ponas Damijonai- 
likti nuo kovotojų už savo tis su savo draugais iš kailio 
teises, stos į eiles ir eis išvien, nėrėsi rėkdami visa gerklia.

Uždengimui iškaščių su- kad Bagočius socijalistas: liet 
rengimo pirakalbų parengta nelaime, kad piermažą dievas 
koliektą, sukoliektuota$3.53, gerklę davė, negalėjo užrėkti 
už kurios vardan L. S. S. iš- viso susivienyjimo. Matyda- 
tariu širdingą ačių aukavu- m/, 
siems draugams. Tečiaus, ka- paliks prezidentu, 
daugi iškaččiai buvo didesni: užmanė, kad ypata neturinti 
svetainė kaštavo 8 4.00, kai- '25 metų, negali užimti prezi- 
bėtojams už kelią $ 2.00, ap- dento vietos mųsų draugystėj, 
garsinimai $ 1.90, iš viso Ar čia ne juokas? Ne gana to. 
x 7.90; atėmus aukas 3.53, Neva 14 kuopia užmaniusi, 
iškaškaščių lieka $ 4.47, 
riuos malonės uždengti rajo
nas.

kad draugas Bagočius 
rėksniai

S. Michelson.

Tautiečiai ir socijalistai.
Prieš socijalistus eina vi

sa gauja didžturčių. Jie sam
do sau vietoj šunų visokius 
išgamas ir apginklavę juos 
lazdomis ir revolveriais, pju- 
(lo tuos vargdienius, kurie 
reikalauja savo teisių, kurie 
protestuoja pirieš begėdišką 
išnaudojimą, prieš sulaužimą 
konstitucijos ir visas jų šuny- 
bės. Bet ko tie mųsų broliai 
eina pirieč socijalistus. kurie

ku- kad iki XXIII seimui suspien- 
duoti dr-gą Bagočių ir Klem- 
baucką. Pastarasis tapio ant 
amžių suspenduotas; dabar > 
mųsų tautiečiams tur būt len
gviau paliko ant širdies.

Bet draugai ir draugės! 
atminkit, jog darbininkai vi
sada turi balsuot už socijalis- 
tns. o už kėlimą pirieštai pro
testo. reikėtų suspienduot 14 
kuopą, Damijonaitį ir kt. rėk
snius.tamistos — 

moteriške.— 
ligonbutį?

Į ligonbutį tamista da-
vir- lar neįeisi.... Ar tamista ‘ sieins.

M. G. Pankščiutį.



KELEIVIS

1S LIETI VOS.
J

Panevėžys. 
ma*. Čia iš Kauno pribuvo 
5 kaliniai tvirtininkai: Bro- 
nislavas Sypavičius, Bolesla
vas Sypavičius. J. ŠeDkcris, 
K. Kogauskis. Kymantas ir 
jtolitiški sėdintieji be teismo: 
A. Davidonis, J. Iučiura ir ki
ti. Admiuistrativiškųjų da
bar sėdi apie 14 ypatų uz į- 
vairius nusidėjimus.

.1. N.

Kali) i-

i i
žegnojus tuoj subirėjo. O pa
skui šv. Agnieška nukeliavo į 
dangų. Toliaus buvo gyvi pa
veikslai, kuriuose dalyvavo 
dailiai aprėdytos merginos.

Ant scenos rodė, kaip 
girtuokliai vaiKščioja gatvė
mis. Neapsėjo, kaipo tikri 
krikščionis, iš žydų nepasity- 
čioję.—Atsirado nemaž žmo- 
niųbebiletų Kun. prof. Na- 
rajevskas vaikščioj ir kontro
liavo bilietus, kurie jų netu 
rėjo, tuos laukan vijo 

J. R.

!

Vienų veidai 
kiti buvo 
šalti, ne-

šaltesnis

SAULIAI. Juozapotai. 
Klerikalai pamatę, jcg dar
bininkai gali būti pavojingi 
dabartiniai tvarkai, sumanė 
juos supaučiuoti ir apkvailin
ti. Prasidėjo Kaune, perėjo 
tasai sumanymas ir į Šaulius. 
Darbininkų draugiją įkurti 
rūpinos kun. Maci jauskis, ka- 
niendorius, tas pats, ką vė
liaus su vienu rusu pravosla
vu ėjo prieš pirmeivius ren
kant į antrąją dūmą. Drau
gijai uždėjo šv. Juozajio var
dą. Vadinas toji draugija— 
darbininkų, bet prie jos pri
dera ir tie, ką patįs samdo 
darbininkus. Užtatai neįeina 
i ją taip vadinamieji inteli
gentų proletarai, nes jie gali 
būti pavojingi proletarams,

\ aldyba nori išganyti sa
vo narius nuo nedoros įtek
mės, todėl vengia viešų pasi
kalbėjimų, ginčių, o į susirin
kimus prašalaičius įleidžia 
viea pirmininkas kunigas.

Švento Juozapo draugija 
turi padėti darbininkams. Ji 
irtą pašalpą navatnai supran
ta. Daug lėšų ir laiko apver
čiama trenksmingoms laido
tuvėms, kuriomis taip gėrėjo
si „Vilties” korespondentas. 
Tuose iškilmingose laidotu
vėse mato išrišimą darbinin
kų klausimo.—Kituose mie
stuose laidotuvėmis užsiima 
tam tikros bažnyčios įtaisos 
ir privatiniai užvedimai, pas 
mus tas pa vesta darbininkams: 
ilgiau tamsybėje gyvęs.bežais- 
dami.

Draugija stengėsi užtylė
ti priežastį darbininkų vargo, 
stengiasi sutaikinti darbdavį 
su darbinku. Bet tatai neil 
gam galima užslėpti. Skirtu
mai turės išeiti aikštėn. Cere
monijų ir iškilmių svaigulys 
turėjo praeiti, nes jos padė
jimo nepagerino, išnaudoji
mas tų pačių meistrų nesu
mažėjo. Prasideda lyg mur
mėjimas darbininkų tarpe. 
Vasario 2 d. buvo susirinki
mas, kur kalbėjo apie įsteigi
mą darbininkų namų. Jau 
besvarstant buvo aiškų, kad 
kai-kurie išeršinti, skersai žiu
ri į geradėjus. Vieną tokį su
sikirtimą su vienu kunigu tu
rėjo išrišti trečiųjų teismas. 
Tai ne pirmas ir ne paskuti
nis skandalas. Draugija arti
nas prie išrišimo. — Namus 
pastatyti vargiai pavyks. At
metė kun. Maciejauskio su
manymą įnešti po 3 rub. na
mams statyti. Ėmė abejoti, 
ar tik neapgaus jų. Pripratę 
būti vedamais už pavadžio, 
neprileidžiami patįs valdyties, 
kitaip ir negalėjo atsakyti. 
Sutino mokėti per 3 metus 
po 25 kap. kas mėnesį, gal tą 
per laiką patįs išmoks savo 
reikalus aprūpinti.

LEIPALINGIS (Seinų 
pav.). Recolveri* Jėlei tikybos. 
Kamendorius Kundurkevi 
čius kalėdodamas Kaziulių 
kaime pradėjo tarties ant 
žmonių, kad jie bedieviai, nes 
taip davatkos padavė jam ži
nias. Žmonės, matomai, užpy
ko. Tuomet kunigas išsitrau- 
ke revolveri. Šie dar labiaus 
įnirto, paėmė jį. norėjo prista
tyti į policiją. Davatkos ėmė 
rėkti, tai vyrai paleido, bet 
jie tariasi paduoti teisman.

J. R.

LINKUVA iPanev. pav.). 
., Cicilikai“. Pas mus atsirado 
jie vasario 14 d. Jie nusibeldė 
į Laborų sodžių pas Kainikau 
ską 10 vai. vakare: įėję į gri- 
čią paklausė: „Kur p. K?’’ 
Jiems atsakė, kad K. nėra na
mie. „C'icilikai” išsiėmę iš ke- 

išenių revolverius pasakė: 
„Mes esam socijaldemokratai, 
šių stinuoSaulių organizacijos 
ir reikalaujame, kad jis. Du
čių sodžiaus ūkininkų ne lici- 
tavotų už neužmokėtus moke- 
ščius už žemę, jeigu K. da sy
kį į Dučius atvažiuos, tai jis 
pasimatys su Abraomu’’. Ant 
rytojaus K. kreipėsi į Linku
vos kuopelę L. S.-D. P. Lin- 
kuviečiai pasakė, jog jie nie- 
ko nežino. Dėlto areštuota 
ūkininkas Jonas Ogintas, ir 
j ieškom a kito.

Dagilis.

SEINAI.Žiburio"' vaka
ro*. Vasario 22 d. buvo suren
gtas stebuklingas teatras. Su
sirinko žmonių daugybė. Bran
giosios vietos buvo pirmiau? 
išpirktos, nes matyti geradė- 
jai nuo pirmiaus pasirūpino 
sau vietas pasiimti.

Prasidėjo vaidinimas. 
Pirmiausia išėjo ant scenos 
šventoji Agnieška ir jos moti
na šv. Liucija. Pasirodė kar-

ŽAGARIAI. Kovo 17 d. j 
musų klebonrs Tamašauskis 
atsisveikino su parapijonimis. 
Sakėsi dvi esančios Žagagėje 
draugijos. Pavargėlių Szelpe- 
moji draugija ir Vartotojų 
draugija, labai jį apsunkinan
čios darbu ir todėl prašęs vys
kupo perkelti jį kiton vieton. 
Beto vyskupas uždraudęs ku 
niganis kišties į svietiškuosius 
reikalus, o dalyvauti leidęs 
tiktai tekiose draugijose, 
kur „cicilikų” nesama: tuo 
tarpu Žagarėj nei vieno gero 
žmogaus nesama, vien cicili- 
kai, o renkant jį draugijos 
valdybon atsisakyti negalė
siąs. Kada jis rinkęs pinigus 
bažnyčiai, žmonės tesumesda- 
vę jam sudylusius grašgalius, 
senus medalikus ir daugiaus 
nieko...

Girdėdamos tokį pamok
slą. davatkos graudžiai verkė. 
Tečiaus, reikia paaiškinti, jog 
ne jis prašęs vyskupo jį iškel
ti, bet patis žmonės. Buvo 
paduota daugybę skundų, 
ypač už tat, jog už mišias
buvo pradėjęs dvigubai imti 
ir perdaug atsidėjęs ant savo 
gaspadinės. Kada vienas žmo
gelis nunešė 2 rubliu ant mi" 

į šių, o tuo laiku klebono na
mie nebūta, ta: jo gaspadinė 
griežtai atsisakė jų priimti: 
„Męs už 2 rubliu mišių nelai
kė me”. 
laikąs, 
dinė?

Tai kas gi mišias be- 
kunigas ar jo gaspa-

Užpurvių Jonas.

SOCIJALISTŲ ATYDAI.
Ant Balandžio (Apri- 

. liaus) 17 d. vakaro šankia 
inas extra susirinkimas. 
7:30 vakare ant 28 Broad- 
way, So. Bostone, Mass. tu
ri susirinkti visi BO kuopos 

tu su ją ir pagonis, kurie kan- nariai, 
kiną šv. Agniešką. Netoli bu
vo ir jų dievaičiai, kurie per-.

Sekr. S. Michelson.

i

... ------ ŠNIPAS.
O. Aksakoft.)

Aplink ilgą stalą purvinam ir tamsiam 
kambaryj sėdėjo revoliucijoneriai, kurie | 
rengė suokalbį ant caro gyvasties. Buvo 
tai ypatingas susirinkimas,
buvo išreiškimu bado ir skurdo, 
pilni užsidegimo, o du kiti buvo 
reiškianti nieko.

Vienas žmogus, kuris išrodė
už kitus sėdėjo gale stalo priešai pirmsėdj.

Jis neišreiškė jokio nerviškumo, tuom 
tarpu jis rengėsi nepraėjus adynai laiko 
išduoti tuos visus žmonės, išsiųst juos į Si- 
beriją ir tuom įgyti malonę savo valdono.

Išmušė aštuonias, kada pirmsėdis pa 
kilo kalbėti.

,,Broliai”,—tarė jis—..męs visi esam 
tą pat pasižadėję ir galim pasižiūrėt viens 
ant kito. Mano priedermė išsireikšti aiškiai. 
Atėjo laikas darbui: aut galo męs turim 
užduoti mirtiną smūgį dėlei liuosybės.

Jis sustojo, bet kadangi nieks nieko 
neatsakė jis tęsė toliaus, rodydama ranka 
į parako bačkutę kampe:

— Mes turim įrankį ir progą, četver- 
g-e caras važiuoja į Carskoje Selo—”

Balsas žingsnių priemenėje pertraukė 
jo kalbą. Keletas žmonių pašoko aut kojų, 
duris atsidarė ir valdininkas su buriu ka
reivių įsiveržė į kambarį. Tom patakimirk- 
snyj suokalbininkai žiurėjo į atkištą šau
dyklės vamzdį.

— Jus esate mano kaliniai—tarė val
dininkas.

— Kokia turi tiesą?—užklausė prezi
dentas. Jis rodėsi tik viens buvo ramus, 
visi kiti buvo lyg suparaližuoti. Neatsaky
damas nieko ant pirmsėdžio žodžių valdi
ninkas permetė akimis kitus.

— Į eilę pagal sieną—davė komandą. 
Jie paklusniai sustojo, negalėdami pa

sipriešint. Valdininkas davė trumpą ko
mandą, kareiviai iškėlė šaudykles tiesiog į 
suokalbinkų galvas.

Pirmsėdis vėla sušuko:—Ką norit da
ryt?

— Nužudyt jus ant vietos—atsakė 
valdininkas. Paskui jis atsikreipęs į karei
vius davė komandą taikyt.

— Sustok!
Balsas išsiveržė iš lūpų vieno iš suokal

bininkų ir šnypas šoko pirmyn.
— Sustok—jis sakė vėla.
— Atgal į savo vietą,—paliepė valdi

ninkas, bet šnipas neklausė. Jo veidas pa
gelto iš baimės, jo dantys barškėjo, ir lašai 
šalto prakaito varvėjo per veidą:

— Ne, ne, jus neturit mane šaut—šau
kė jisai:—Aš esu viens iš jūsų. Aš šnypas 
iš trečio departamento,
policijai apie šitus žmonės ir jei jus manę 
užmušit, jus atsakysit už žmogžudystę.

Jis išsiteisė priešai valdininką. 
Pasmerkti žmonės žiurėjo į jį su pa

nieka bet akise pirmsėdžio matyt buvo per- 
galis išreiškimas.

— Policijos šnypas—tarė valdininkas 
povaliai.—Ar turi popieras?

— Teip, turiu—šaukė šnipas, išimda
mas iš kišeniaus popierą ir paduodamas 
valdininkui.—štai ji.

Kaip jis tą ištarė, kariaiviai metė šau 
dykles, ir prišoko prie jo, surišo rankas ir 
kojas ir užkimšo burną.

Šypsodamasi pirmėdis žengė pirmyn 
— Broliai—tarė jis nusistebėjusiems 

žmoniems, kurie da vis stovėjo pagal sieną. 
— Broliai, mųsų padėjime nėra galima bu 
ti perdaug atsargiai. Ši scena buvo paren
gta tyčia kad dažinoti ar nėra šnipo mųsų 
tarpe, ir tas mums nusisekė. Jus. kurie bu
vot ištikimi neturit ko bijot.

Žmonės žiurėjo į jį nenorėdami tikėt 
savo sausims, vienas ėmė. net verkt, kits 
juokties.

— Užmušt jį!....
— kaip su šnipu?—klausė pirmsėdis.
— Užmušt jį. užmušt. 
Pirmsėdis iškėlė ranką.—Palaukit, tas 

žmogus man priguli ir aš jį nubausiu kaip 
man patiks. Pa veskit jį man. Aš___ __
broliu Vasalovu—nurodė jis ant valdiniu- 
ko—į kitą vietą į augesnę už šitą. Čia lik
tis yra pavojinga.

Bet...
— Aš pašakiau-rtarė rimtai pirmsėdis. 
Patylom? suokalbininkai viens paskui 

kitą apleido kambarį. Žmogus, kuris juo
kėsi, praeidamas spyrė šnypui į burną ir 
da sykį nusijuokė.

Pirmsėdis liko vienas su šnipu. Jis 
žiūrėdamas į jį su žiouvuo nusišypsojo Jis 
išsiėmė iš kišeniaus knatą, vieną galą įdėjo 
į bačkutę kitą galą aprišo apie lajaus žva
kutę, kokiu coliu nuo lempos. Žvakę padė
jo arti šnipo burnos ir žengė link durių, 
bet ten sustojo.

— Tavo likimas tegul bus pasarga ki
tiems kaip tu—tarė jis ir išėjo.

Europoj didžiausias vulkanas Italijoj, Vezuvius: mažę 
sni ant Sicilijos ir Islandijos; Amerikoj. Kordilierių kalnai, 
Areųuina, Erb ir Teror.

-------o-------
F

uugązdino 
Bet kam- 

išsiaiškino

Šnipas klausė kaip balsas jo žingsniu 
nyko tolumoj. Jis skaitė juos, kol visai 
perstojo girdėtės.

Paskui pažiurėjo į žvakę. Kaip ilgai 
ims žvakei nudegt vieną coli? Policija ne- 
aaeis iki devintai adynai. Ar ji tęsis iki 
tam laikui? Jis pažiurėjo į laikrodi ant sie
nos. Buvo dvidešimts minutų po aštuonių. 
Ar gal colio išteks ant 4 minutų, o jeigu 
ne, ar skaudu būti sudraskytu.

Jis da sykį pažiurėjo į žvakę, kuri ro
dos tyčia skubinosi tirpti. Jis baudė rėkt, 
bet negalėjo, kamštis neleido. Veidas jam 
baisiai sopėjo toi vietoj kur buvo įspirta.

Ant galo jis apalpo. Jis sapnavo savo 
motiną, numirusią pirm keletas metų.

Jis sapnavo, kad jis buvęs kūdikiu, ir 
ji jam pasakojo pasakas. Buvo vasara ir 
jis girdėjo čiulbant paukščius, 
gesi ir linksminosi.

Jis atidarė akis. Tamsuma 
jį ir jis bandė pašaukti motiną, 
štiš da buvo burnoj ir da kartą
jo baisus padėjimas. Buvo dvidešimts mi. 
nutų iki devynių, ir didume pusė colio bu
vo sužibėjus. Jis drebėjo iš baimės.

— Ateina!
Jis vėla pažiurėjo į laikrodį—dešimts 

minutų iki devynių. Išrodė, lyg žvakė de
gė povaliai. Gal da buvo kiek viities. Argi 
neateis policija laiku? Jis įtempė kiekvie
ną dirgsnį išgirst žingsnius, bet nieko ne
girdėjo. Dieve mielas, argi jie pasivėlis.

Penkios iki devynių. Jis bandė mel
stis. Jau po juom. Štai! Ant galo jis išgir
do kareivių žingsnius. Laikrodis išmušė 
devynias. Jis išgirdo beldžiant duris, kada 
lempa dasiekė knatą

Jis matė kaip liepsna įčiaužė grindi
mis pire parako bačkutės, jis bandė rėkt 
—jis girdėjo, kaip laužė duris ir žmonės į- 
ėjo į priemenę. Bet liepsna dasiekė bauč- 
kutę. Pūkšt! Ir....

Kada po valandėlei įėjo kariaiviai ma
tymas buvo baisus net tiems kurie buvo 
pratę prie karės baisenybių. Ant grindų 
gulėjo žmogus surištas su užkimšta burna. 
Jo plaukai balti kaip sniegas, akys iššokę, 
prisipilę kraujo.

Ant grindų buvo juodas randąs kur 
knato buvo degta ir prie vieno galo stovėjo 
tuščia bačkutė.

I

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

je kalboje.
Ta knyga teip žingeidi ir visoje pasaulyje reikalaujama, 

kadį 18 ką kalbų išversta, o lietuviams tuom aky vesnia.jog 
tikras amerikonas, nuo išlipimo iš laivo, aprašo v su lietu
vių gyvenimą Amerikoje ir kaip visi apgaudinėja.

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

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

Kaistas viską išradinėja, kaip ištrvirkėliai 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. „Raistas“ yra tai didelė kny
ga ir nors daugiau prekiuoja bet ant trumpo laiko, ir kiek
vienas apturės tą knygą, kuris dabar prisius tik 1 dol.

Steliuojant ir siunčiant pininigus visada reikia adresuot:
J Naujokas,

Madison są. sta. Box 189, New York lity, N. Y.
Teipat esu atstovu vienatinio pasaulėje lietuviško dien

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

■

!

GERA PROGA!
Geriausios siuvančios Sin- 

gero mašinos, tiktai truputi 
vartotos (second hand) gali
ma gauti už $6, $8 ir $10- 
Teipogi parduodam ir nau
jos už prieinamiausias kai 
nas. Adresas toks:

Siuger Sevving Machine 
Office, 393 Broadway,

So. Boston, Mass,

Vulkanai ir žemes drebėjimai.
Kaip žinoma, mųsų žemė yra ąpskritas 

kamuolys. .Buvo ji tokiu pat kamuoliu jau 
milijonai metų atgal, tik tuomet ji buvo 
kamuoliu skystos ugninės masos. Keliau
damas Į>er amžius ardme, pradėjo palen- 

Tai aš pranešiau Sva paviršiaus ataušti — užsidėjo mink
šta pluta, kuri iš karto, žinoma, buvo labai 
plona, bet laikui bėgant laipsniškai ėjo vis 
kietyn ir storyn. Dabar sulyg mokslinčių 
išrokavimu, mųsų žemės žievės storumas 
siekia 11 mylių. *) Vienok pats jos vidurys 
tebėra da skvstas.•

Skysta ugninė masa po mųsų kojomis 
nuolat verda, judinasi. Kadangi žemės žie
vė nuolat ataušdama traukiasi, eina ma
žyn, tai karšta ugninė masa nebegalėdama 
viduryj sutylpti pramuša žemės kiautą, ne
lyginant, kaip, kad įdedam karštą kiauši- 
į šaltą vandenį, nuo kurio kevelas ataušda- 
mas traukėsi, o kadangi vidurys tebėra dar 
kaštas ir neleidžia susitraukti, tai kiauši
nio kiavalas priverstas plyšti, o vidurys 
kiaušinio veržiasi ant viršaus. Taip pat yra 
ir su vulkanais. Pertruksta žemės kevelas 
ir padaro kelią išsiliuosaviniui suveržtos me 
dėgos, kuri nekartą >unaikina miestus ir 
kaimus. Vieta, kur pasidaro išsiveržimas, 
vadinasi vulkanu: skyle, per kurią veržia
si ugninė masa vadinasi krateriniai: pati 
gi masa vadinasi—lava.

Yra ant žemės kamuolio keliolika vul
kanų, kurie nuolat rūksta išleisdami iš po 
v Maus garus ir lavą. Jų nauda yra neapra
šoma. nes jie apsaugoja mumis nuo netikė
tos nelaimės, jie yra pranašais naujų išsi
veržimų ir sumažina skaitlių tokių išsiver- 

š eisiu su ž’’nU. Jie yra kaminais, per kuriuos netyl- 
panti lava ir gazai randa sau išėjimą. Jiems 
nebūnant, išsiveržimai būtų daug tankesni 
ir visokiose vietose. Tokiu būdu žmonės 
gyventų visur pavojuje.

Kaip žinoma, pirm išsiveržimų papra
stai esti dideli žemės drebėjimai. Susirin
kusieji po žemė garai ješko sau išėjimo, ir 
persikeldami iš vienos vieto į kitą sujudi
na žemės plutą, lyg ploną popierėlę. Už 
dviejų dienų pirm išsiveržimo vulkano iš
džiūsta jau šuliniai, pražūva šaltiniai, o po 
žemė girdėtis baisus griaustiniai. Fotam 
glebiai ugnies šauja į padangę, kur subira 
į raudonus olos šmotus sveriančius dažnai 
po kelius šimtus tonų, ant galo pradeda 
veržtis skysta lava, tarsi vanduo iš fontano 
ir vulkanas nurimsta.

Viešas pardavimas.
6-šių lotų (sklypų žemes) 

dėl namų statymo, ant kampo 
M ir 8-th gatvių, City Paint, 
Mass.

Pirkdamas reikia $ 50 už- 
kiekvieną lotą iš kalno. Dėl 
artesnių žinių reikia kreiptis 
pas:

* žiūrėk geologiją.

BALIUS! BALIUS!
Parengtas So. Bostono 

Jaunuomenes Kliubo, atsibus 
antrą dieną Velykų t. yra 20 
Balandžio | april 1908 m., 
svetainėj Turu Hali 29 Mid- 

. dlesex st. Boston, Mass. 
Balius prasidės nuo 2 valan
dos po pietų ir trauksis iki 
12 nakties.

Nuoširdžiai užprašo jau
nuomenė ant to linksmo ba
liaus, kuiis beabejonės uzga- 
nėdįs kiekvieną vpatą, nes 
muzikantai D. L. K. G. orke
strą griež puikiausius šokius, 
bus visokių gėrimų: užkand
žių ikvaliai.

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

u

Širdingai užprašo 
Komitetas.

II-ras Metinis Balius 
šv. Elzbietos Draugystės 

Atsibus
. Subatoje vakare 25-ta d. Ba
landžio 1908 m. P. Cibo Hal- 
ilioj, 107 Oak st.

Lawrence. Mass.
Szokiai prasidės nuo 7-tos va
landos vakare ir trauksis iki 

12 tos vai. nakties.
Todėl širdingai užkvie- 

čiam visus lietuvius ir lietu
vaites vietinius ir iš aplinki
nės atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai ant šio
vakare pirmos Subatos po 
Velykų, sykiu gasihnksminti. 
prie to uereik pamiršt, kad 
mųsų šv. Elzbietos Draugystė 
stengsis priimt visus pribuvu
sius svečius kuonapuikiausiai 
idant kiekvienas pasiliktų už
ganėdintu. o dėlto, meilingai 
visus užprašo susirinkti.

S. E. D. Komitetas.

į

Thomas L. Lyons, Auctio- 
neer, Office of James V. 
Devine, 933 Dorchester 
avė., Dorchester. Tele
phone Dorchester 961—3

Paješkojiniai.
Paješkau savo pusbrolių: 

Motiejaus ir Prano Veršackiu 
Abudu Vilniaus red.. Trakų 
pav.. Valkininkų miestelio. 
Kas apie juos žino, meldžiu 

j pranešti ant šitokio adreso:
J. Versacki, 77 Riverst. 

Haverhill, Mass.

Paješkau Stepono Szik- 
štočiaus. Kauno gub., Szau- 
liu pav., Užvinčiu parapijos 
ir Adomo Knnčio, Kauno gub. 
Panevėžio pav.. Naujamieščio 
parapijos. Kas apie juos žino 
malonėkite pranešti ant 
šitokio adreso:

Domininkas Norkus, 
P. O. Box 81, 
Belleu-ood, III.

Paješkau dėdės, Antano 
Straigio. Suvalkų gub., Kal
varijos par.. Daukšų parapi
jos, Amalviškių kaimo. Jis 
pats, ar kits, teiksis duoti ži
nią ant šitokio adreso:

A. Kasparavičia.
Box 240, 

Granville, III.

Paješkau savo pažįstamos 
Onos Krikliutės; paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., 
Varinos gmino, Perlo vos mie
stelio: bus jau metai, kaip 
Amerikoj: seniau gyveno Pe
tersone. Kas apie ją žino, ar
ba ji pati, teikitęs pranešti 
ant ant šio adreso:

M. Walangewicz, 
Box 50, sta A, 

So. Gardner, Mass.

I musų halio,

Didžiausias
BALIUS su KONCERTU 

’iir perstatimu komedijos 3 ak
tuose. ..Paskutinė Banga’’.

Atsibus 2 d. gegužio, 
; (mojaus) 1908 m. prasidės 6 
valandoj vakare, ant svietąi- 
nės MusicHall 3241 Common 
ir kampas Amersburg st. 

tawrence Mass.
Todėl. Lietuviai ir Lietu

vaitės, kurie norite savo aki
mis pamatyti kas dėjosi re
voliucijos laikuose mųsų Tė
vynėj. Lietuvoj, ateikite ant 
to vakaro, o pamatysite ko 
dar neregėjote. Tarpais bus 
prakalbos dainas ir deklema- 
cijos. ant pabaigos bus šokiai, 
kuriuos grieš Kudirkos orke
stras.

Širdingai nžprašom kai|>o 
vietinius teip ir iš aplinkinių 
miestelių.

Komitetas L. S. S. A.
64 kuopos.

i
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Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada Švieži, vyną; ir visokį likienai 
kogeriaust Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar Seip balių siunčiau | namus. i

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

f

IR VĖL 100 TLKSTANCZIIJISZLEISTA*-

Paj ieškojimas.
Pajieškau darbo prie bu- 

i’ernės. darbą suprantu gerai, 
pusėtinai sušneku angliškai, 
teipgi lietuviškai ir lenkiš
kai. esu jaunas vyras 22 me
tų. Jeigu kas prirodis gerą 
darbą gaus uagradą. Atsišau
kite aut adreso:

YVilliam Jeromiuas,

5 Stilman si. Boston, Mass.

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

SALIUNAS
.artą pas mus atsilankys 

Tu niekas! nestgraudys 
Alus, vynai mus gardžiausi, 

t įgarai iš Turkijos, genaus.

Lazauckas, Judetka ir Co
3o4 Broadway ir 258 D. Si., 

bouth Bostou, Mass

VADOVAS
IN

SVEIKATA
Didžio 208 

puslapiu

TEATRAS.
Balandžio 20 d. bus lošiami 
du teatrališki veikalai ,.Sala- 
inono Sapnas” ir ..Daktaro
Kabinete“ ant Glean na-Gael'?‘"iHUsisL Prek^- 
Hali. 243 1.) st.. kampas Sil-. 
ver, So. Boston. Mass.. pra
sidės 7:30 vakare* ir trauksis 
iki 11 nakties.

širdingai užprašoin visu- lietuvius ir 
lietuvaites, neštai bus dar pirmas So. 
Bostone toks perstatymas. Bus parody
ta. kaip žmones kovoja su caro budė
jais ir jų žiaurumas Tarp aktu bus 
dainos ir dekleinacijo- 
Brocktono Liet. Teat. kuopa.

VISKAS PIGIAI !
Ik-l pratu-tiiiirno vietos.

Pranešu, kad męs purtraukeiu 
daugybą visokiu aprėdalu pavasa
riniu ir vasariniu dėl tueteru ir vy
ru su didžiausiu pasirinkimu ir tiži 

Teipgi, išpirkus
už 5 dol. gausite už 10.1)0 dol. 
štampu. Atsilankyk it <• rsitik- 
rinsite.

THE OUTLET
Bkuvdvvay. Becveen E. & E. s*.s.

SO. BOSTON. MASS.
—

rYKAI, DYKAI!

Atsimik ir nemirszk! 
jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf istą:

CASŠ1LL O STUDIJ A.
876 Broadvvay,

So. BOSTON, Mase

i Nes pirmesnės po 50 tuksiaučiu laidas; kaip bitė* lietuviai išnešiojo - po visą pasauli knygas.
X AVJ A paskutinė 100 tūkstančių e^z. LAIDA, su daug pridėjimų ir 

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

Direktorius Collins NEW YORK Medical Instituto.
VA1MJVAS IX SVEIKATĄ Įsirašyta aiškioj kiekvienam suprantančioj kalboje.
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
ŠITĄ KN Y'lĄ ĮHTskaitvs. nelik tilo -ės. kaip būti sveikų, nuo visokiu ligų apsisergėti. bet ir daktariškam mok

sle apsišviės. oir žinosi kur ir kaip i—igydyt sergantis. ,. Vad.'inSveikatą '- apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas Įiaslaptybes. lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas 
iš abieju pusiu, kaip darosi ir kaip būti laimingu.

K AD VADOVAS IX SVEIK ATĄ didelė knyga, tik perskaitęs ją, viską 
galėsi atrasti. DOV AN AI ją kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 16 centų 
markėms prisiuntimo kaštus.

JEI TEIP SEkGI. kad be tikrų gerų vaisių ir be SUMANAUS DAKTARO, negali būti išgydytas, tai COLLINS 
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS vlidžiausins ir seniausias Amerikoj. pas<-kniingai visokias ligas išgydo, nes jame 
darbuojasi daktarai specialistai ant visokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos. — su
teikia sveikatai pageibą. atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) liga-nesveikumus. per laišką.

Kad apsiima, tai ir'išgydo: A A RIS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokiu ligų.
KAD TAS INSTITUTAS pasekmingai visokia- ligas, paprastas, užsenditas ir pa-laptas užsikrečiamas išgydo; 

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

Auk<ini< retežėlis garan
tuotas ant 2«' metų, vertas £23 
Kas paties mums garsinti prakilnios rū
šies tabaku- išdarbius, gaus šitą retežėli 
dykai. Kiekvienas gali išparduoti tarp 
-avo draugų už 6 dolerius musų rabakos 
ir gauti šitą dovaną. Kas nori tą gauti 
tegul prisiunčia mum- aiškis: parašyta 
-ai o varda ir adresa.

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

Nsw York.

Pranešimas Tautiečiams.
l’ranešu. kad KATALOGAS Xi> 2 jau 

gatava- -u daugeliu visokiu paveikslų, 
nuo daugelio tavoru.

Čia rasite patilpusias visas lietuviškas 
r lenkiškas knygas išleistas visų spau

stuvių. Lietuvoje, Prosuose ir Amerikoj
Katrie norite šitą katalogą turėti, tai 

pasiskubinkit prisiųsti savo vardą, pra
vardę. adresą ir už 5 centus markę dėl i 
apmok ėjimo pačto kaštus, o apturėsite 
didelį katalogą lietuviškoj kalboj, iš ku-. 
rio galėsite išsirinkti visokių tavorų.

Rašydami pas mane uždėkite toki ad
resą

T P. KRIŽANAlfKAS-
L. Box t>2 Siieuaudoah. Pa.

Yra tai viena iš geriausių 
fotografiAkų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar senų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele-: 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus y vairių stvlių iš kurių 
galima pasirinkt patin
kančia usius.

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

Cassills Portrait Studio

376 Broadvvay,
So. Boston, Mass

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

Agnie-įka Daškene
New Rockford. N. Dakota.

Mylimas Dr. SPECIALISTAS.
Dėkingas esu už vaistus, ku

rie mane išgydė nuo abelno nusilp
nėjimo irjaunyst.-s gyvenime klai
dų nors butų sarmatą apreik-t vi
sa buvusį nelaimingumą, b«-t ve
lydamas dėl brolių slaptinguose a t 
likimuose apturet tykr.i išgydima 
kad kreiptųsi priėjus ir kad viso- 

įkiem be pašaukimo daktarams 
pinigų be naudos numėtytų. Da
bar aš esu sveikas ir drūtas ant 
visų dalių kūno - jus vardą visiem 
garsinsiu laikydamas pagodonę.

S. A. Kardulis
719 O'Fallon st. St. I.ouis. Mo.

Ilgai sirgias inkstų 
vidurių liga, skaudė 
j i mo kojose, ranko-t 
-e ir sąnariuose plau 
učiu nesveikumų- 
kosejimu su skrep- 
liavimu.
Išgyditas dėkingas 
ir prisiuntė paveik
slu.

Juozą- Nikelis
251 Cypres avė. Johnstown Pa.

Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciali-kai atėjus asabiškai ar laišku atsišau- 
Gyduolės išsiunčiamos, po visa Ameriką ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:

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

į

kus.

ęarti Broadvvay)
Dėlei atsilankančiu a-abiškal Ofisas adara- kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai. 

i»r MIK1.KE, rūpintojas!# įjdlnlaie Institute.

i

I

Dabar laikas naudokitės visi!
G. rmuM» vieta <MI u.AiWo M gražute b.l.ai. Armoaykt. 

------- .uaiu. Klurniutu. Tnubu ir daugybe vi okia 
miKiUlisku ib-trumeotu. Gera DzieaorėUu HUkMBluIu. TlM)kl0 
zvedu. L. Deiu;ėl.u.g.ru Britvu. Albumu*) fcMogranj,. 
Vvnu. stn. Jbu, Eė ktnkiu.u Liainpukiu, Kobiniu Liuru. A. .. . 
Mat Peikiu. Pluk-ou auk-iuiu Itouuuin p. u'. Gramatikų Ž - 
dyuu. L-tonkku ir M.idu koyzu, pa»:u Pop: ru u-ira- 

tuo gruma.u -u viskiai' ap-kai«yiua>s ir dairu u,. ui
5 ‘“^uaiuž Jl.OC 0.1^11 drukuo.iamu Wa!;uuk,*. 2aL.. ,.r.

»u ir greitai drukuoja. litam, ir visa mašiaukė padaryta i; jreriau.-.o pii. uo Pn kė . L- ta ta' 
Vž.la:kau kreklu išdarbiu mašinukių keliu gatuuku irdau-ri b.- uau- ' ^' *

dingu vilkiu daiktu Kas aor apturėt katalogu tegul prt-iuučį. už 5c. 
m .rkį- ir b .-in.aadrisa, o apturės M pustapm dtd. ti Jlo m. ta SAUJA 
KATI I.Ol.A PAKAI! Kuriame yra Šimtais vi-«>ktu daiktu, su Virš du 
f •ut.i. -luu paveiks), ir iškuria j,.xlUano tauras p.-m.a
k S. |.r k.-s sigiasue. kaip kitur, štart.ykam. Agentam ir P-r: r, „u 
t-aru ..siu visokius tavorus labai pigiai, du,du dideli rabatu adre-u .ki-:

K. IVILKEfflCH______  1J2 GRANO S T., BROOKLYN N Y

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

EJiaus Vyno. Liklėrių 
Cigarų.

Fardavimas šeimynom mūsų
SrKCI VLIŠKI M <s.

3<>tv Second So. Boston, Mass 
į

i ir

i
TEISINjlAUSiA APTIEKA

Kurioj galit g;il:li ......,:(!lx;u _ 
dui.iių nuo visokiu ligą, t.-ipgį" jr 
teisingiausius patarimus. Ne>'čio- 
nui /lirba lietuviškas fclarka 
M. 5 Stankevičius.

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

So. Bcstcn, Mass.
TELF.ruo.XK. 21027 So. Boston. Mass

50,OOOi!!B!!!DYKAIPX
PASLAPTINES VYRU LYGOS

DYKAI. Urėdiskos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomi-

DR. JOS. LISTER C.
SO Dearborrt Street. La. 6 CHICAGO, ILL

RODĄ is nuo 9 iki 12

•• VJ• S« A.

VIENATIMIS ;
IV. RAŽE KO, 7 IVashignton .St

. gu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir -• 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus. '*'■
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuos-v 
reikaluose uždyką. Tėmvkit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WIJiCAS RAŽI KAS

M A CAN’NON-

M. A. CANNON

GERlAUSE UŽEIGA 1>EL 1.ITUV1 l‘A> (i E R I A F SI A S

Alės užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius 
naminius ir importuotus. Turime puikiausiu cigaru iš Turkijos. Gėrimus pro
statom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam i aplinkinius miestus

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

LIETUVISZKAS a HOTELIS
NEW YORK

EUR<>P1ŠKAS DAKTARAS

JOSEPH LEWANOOWSKI,
Valandos. 11-1 A M.: K -S P M.
419 Boylston St. Boston, Mass

\Varren Chamber^)

Telephone, Baik Bay 2B50. 
Gyvenimas: SS5 Massachusetts avė.

Cambridge, Mass. 
Valandos: S 10 ryto.

Rusiška-Lenkiška-Lietu-
viška

f

i

.A FTIEKA

Bronszteino

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plunku

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

J. M BRINDZA CO 
Broadway A S<>. S-th st..

Brooklyn-Nevv York.

IJTl VISK AS JHKTARAS

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabalinau kursą IVomaus Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs de! ligonių, pagal nurodimą li
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi: 30 W. Broadaay 

So Boston. Mass. :r 
589 Kranki;, n st Cambridge. Mass. 
teip kad ant pareikalavimo Cam- 
bridg'iui galiu būti, o So. Bostone 
visada galit rasti.

A. RAMANAUSKAS.
AGENTAS šipkorčiu pagal pigiausias prekes ant ge

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

Užtikrintas pagal Mass. Vai. tiesas agentus siuntimo 
pinigu i visas dailis svieto.

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

sup-t otp. « 99* 3 Oak St.
Tei. 85si Lavvrence, Mass.

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

Pasilieku gero velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass.

Geriansis So. Bostone

IRA VISI VYRAI!
Pirkit cigarus ir sigaretusnaujo 

išdirbinio
Partraukėm puikiausių ciga-ų. viso 
kio tabako, puikiausiu pipkių. o 
kendžių kendžių' kokių dar n»- ne 
buvo.ecigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodvvay, cor. C st 

So. Boston, Mas-

349 Harrison avė. 
Boston, Mass.

G. B Wernick I)r. S. Andrzejetvski

Lietuviškas Siuvėjas.
222 W. BROADHAY

Vienatinis lenkiškas Dentista

TEL, 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST
ofiso valandos:

Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 no piet.

Lenkiškai Lietmiška
4^3 Shawnmt avė.

Boston, Mass

Puikiausią kriaučių dirbtuve. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt rr.ūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galime ją 
tau t uoj padaryt.

Z BIDRECKis

ta O I

APTIEKA

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Barta sius
258 W. Rroadvvay S*. Boston. Mass.

Hanover Street 257
BOSTON. MASS

TEISINGIAUSIA IR (.ORIAUSIA

Aptieka
Suta’s< me Receptus mi didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iŠ Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasavlėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie 
tuvis aptiekorius K. ŠIDLAUSKAS.

Sa\ įninkąs

Edvardas Daly
2 W Broadvvay kampan Dor- 
chest. r avė. So- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per 'aiškus, o 
męs per expresą gyduoles prsiusitn

I

l H*

JUOZAPAS J. ALTMAN
Gėležkolio bilietų ir laivakorčių agentas.

>ot*rinšas: Padarau 
visokias dovit-mas’es. 
dokumentus ir i. t.
Siunčiu pinigus į visas 

dalis svieto pagal pigiau 
sį kursą, teipgi perku 
ir parduodu pinįgus vi
sokių šalių ir siunčiu 
pi-r eksprese į užsienį 
visokius daiktus. Pa
sažierius paimu tiesiok 
iš namu ir pristatau Į vietą. Per ruhežiu parvedu 

mažiausios baimės, nes esu užsistatęs $15.000 kaucijos.

35 I Harrison avė. Boston, Mass. i
■V

Jsmes H. Ciiffin & Co.
— Geriausia galiūnas — 
Klausk apie Teefil K<>r<iaševr-ki, 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi- 

g atįsią prekę.

115&I117 Dcrchester sve. ?nd 
1 &.1^Xivisicrist. So. Bcston 

Telephone 2106S So. Boston

301 Broadway, kampas D. gatvių.
l.KRIAl'MA APTIKKA.

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišku klerko
I , e e ‘

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

lais atsilankyt.

Sustok!Žiūrėk! Klausyk!
Didžiausias uupiginimas

So. Bostone!
Moteriško- skrybėlės, ja kūtės, keipai ir 

vystės.
Pilna eile naujausios mados krikštui pa- 
redų. Teipgi paleidliame už pigiau ir vi
sus kitus t a vorus. kaip tai kufarelius, 
valizas ir visokius kitus daigtus, kokių 
kas tik reikalauja. Nepamirškit vietos.

I SACOAVITZ.

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

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 I 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos

Su guodone

Miss. S Gaiewsky
255 Broadway So Boston Mass

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

Visokias ligas gy 
dau p&sekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais j viršų tik 
neikit \ aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nnoe9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik.' 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond I

ŽODYNĖLIS
GREIČIAI ŠIA IŠMOKSI ANGLIŠKA 
CT" KALBA. “Slif 
Turėdamas kišenini žodynėlį, sutaisyta 
pagal geriausįkalbamoksiinį būdą, be ki
to pagelbos išmoksi kalbėti, skaityti ir 
rašyt. Kaina tik 60c. Galima gauti pas 

M. PALTANAV1ČIA
15 Millbury St, IVorcester, Mass.

GREIČIAUSIA IŠMOKSI ANGLIŠKA

i
I

%25c4%2597l.u.g.ru

