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Revoliucija Rosijoj.

Pereitą sanvaitę buvo karš
čiausias krutėjimas ir geriau
sios pasekmės dėl Rosijos nu
vargintos kliasos žmonių. 
Siuomi kartu žmonės jau bu
vo geriau suorganizuoti ir su
kilo visuose didžiausiuose 
miestuose, kam prisiėjo gy
vastis už laisve pašvęsti, tas 
krito ant vietos, kiti liejo 
kraują, kuris neatbūtinai dėl 
atpirkimo laisvės buvo rei
kalingas.

Maskvoje didžiausias įnir
timas prasidėjo 28 Spalio; 
visos lempos miesto tapo su
naikintos, šviesa atimta: stu
dentai pasiėmė amuniciją: 
revolverius bei muškietas ir 
buvo gatavi stoti į atvirą mū
šį su kazokais. D; rbininkai 
visur sustojo dirbę teip jog 
net viedras vandenio pakilo 
ant 20 kapeikų. ‘ Kareiviai 
gavo prisakymą šauti ir už
mušti, kur tik pasirodįs suki
limas, bet ir kareiviai visai 
kitaip pradėjo su žmonėm ap
sieiti; daugelis tik iš akies 
carui tarnavo, o po uždanga 
tamsos jam buvo priešai. Ke
liose vietose buvo susirėmi
mai, kur daugelį pavoingai 
sužeidė, bet užmušė tik ke
lis. Antgalo Maskva tapo 
visiškai po žmonių tiesom. 
Žmonės, paėmę visą rėdą 
Maskvoje davė žinią į Peter
burgą ministeriam: V’ttei ir 
Solskiui, kad kogreičiausia 
darytų žmonėm, patinkan
čias reformas ir tą žinią pa
siuntę, nukirto dratus tele
fonų ir telegramų. Nukir
tę dratus mieste darė parėd- 
ką. kad susirėmus darbinin
kam su kareiviais būtų pa
rengta pagelba dėl sužeistų, 
dėlto daktarai pasidalino 
miestą į dalis ir pataisė 
cijas, kur būtų gelbėti 
žeistiejie. Aptiekoriai 
sustraikavo.

Odesoje. Odesa, nors 
matė kraujo upelius vasarą 
ir šimtus užmuštų darbinin
kų, išgirdę, jog Maskvoje ir 
Peterburge darbininkai pa
kėlė kovą, čionai teipgi pra
dėjo darbuotis: 29 Spalio stu
dentai ir žmonės prisinešė 
nuo geležinkelio relių, me
džių ir ką tik sugriebė, užba
rikadavo gatvę, ir kada atė
jo kazokai, vienas studentas 
užsilipo aut viršaus barikado 
ir kalbino kazokus, kad jie 
prisidėtų prie darbininkų, 
nurodydamas, jog darbinin
kai nori pagerinimo savo bū
vio, dėlto jie kyla ir eina 
priešai randą. Kazokai ant 
atsakymo paleido kelis šū-

sta- 
su- 

visi

vius, užmušė studentą ir ki
tus aštuonis, ir sužeidė apie 
40. Susirėmimų buvo ir dau
giau. bet sunku gauti žinias 
kiek likosi užmuštų ir sužeis
tų, nes viskas užginta pra
nešti. Žinios iš Odesos pa
reina. būk marininkai karei
viai padarė straiką ant laivų 
važiuodami į Samson, Aziją, 
užmušė admirolą Birilef ir 
Cuknin, ir sugrįžo į Sevasto- 
lių, iškėlę re voliuci jonišką 
karūną. Randas naikina vi
sus telegramus, dėlto ir tik
ras nusidavimas šitų pasikė
lusių kareivių nežinomas.

Varsa va 30 Spalio. Vi
suomeniška straika darbinin
kų ir profesijonališkų žmo
nių pilnam žydėjime. Ran-; 
das liepė fabrikus atidaryti 
ir šaukti žmones prie darbo. 
Bet darbininkai nesutinka, 
pakol bus užtikrinti su liuo-į 
svbe. Daugelis mažu susirė- 
mimų buvo bėgant paskuti
niai sanvaitiai, bet labai aky
vų neatsitiko. Telegramas 
nuo Vilniaus nukirstas, tram
vajai išvartyti ir daug kitu 
randui iškadų padaryta.

Lodziuje 31 Spalio. Susi
rėmimai tarpe kareivių ir 
darbininku išaugo ant kru
vinų: aut Piotrokovskos gat
vės kareiviai šovė į darbinin
kus ir užmušė 2, sužeidė dau
gelį: aut Konstantino gatvės 
šovė: užmušė 2 ir daugelį su
žeidė. Vėliau priemiestije 
Baluti užmušė tris ir sužeidė 
daugelį. Gubernatorius da
vė prisakymą kareiviam ne
atbūtinai nutildįti maištus.

Pabianice, 31 Spalio. Dar
bininkai nepaklausė ir šau- 
dimas prasidėjo: 8 užmušė ir 
daugybę sužeidė.

Peterburgas, nuo 27 Spalio 
Peterburgas virte virė kas-; 
dien, nors didelių susirėmi
mų nebuvo, bet propaganda 
tarpe darbininkų ėjo gana 
plati. Socijalistai platino 
žmonėm tokias žinias, kurios 
juos prirengtų prie kovos už 
savo liuosybę. Laikraščiai 
pradėjo išleisti žinias, būk 
visa Rosiją liepsnoje revoliu- 

icijos. Baisus bruzdėjimas 
tarpe žmonių kilo, kada iš
girdo, jog caro gvardija iš
daužė savo gyvenimų langus 
ir jų oficieriai susitaikė eiti 
iš vieno su pasikėlusiais dar
bininkais. Caras pradėjo 
traukti ko daugiau kariūrae- 
nės į miestą, nes dabar jau 
reikia kariūmenės daboti ka
ri umenę. 
susirinkę 
mokslaine 
uždarvtus

•f

kai atlėkė ir pradėjo juos 
mirtinai su nagaikom ka|>o- 
ti. Studentai per langą pa
leido pora šūvių ir. du kazo
kai nusirito nuo arklių, pas
kui šovė per langus į studen-

laisvę rašto, laisvę susirinki
mų it draugovių. Generolas 
Trepovas ir Sinodo galva, 
Pobiedonoscevas iš visų savo 
galių priešinosi Vittei. nuro
dydami, jog nagaika ir muš
kieta gali pakajų įvesti. Bet 
Vittes žodžiai cara labiau su-
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ramino, ir dėlto Vittes už
manymas išsipildė. 30 Spa
lio caras išleido manifestą ši
tokį: po neapmalšinamam su- 
kylimni Rosijos žmonių iš- 
leidžiam manifestą: civiliškos 
tiesom visiem Rosijos gyven
tojam. apsergėjimas ypatos: 
laisvė susirinkimų, laisvė są
žinės; laisvė kalbos. Tokį 
manifestą caras išleido. Tai
gi dabar Rosijos viešpatystė-

Darbininkai buvo 
ties politečniška 
ir tarėsi paleisti 
studentus, kazo-

tus, ir nežinia kiek jų tę kri
to. Darbininkų ir profesio
nalų komitetai kasdien laiko 
susirinkimus ir kėravoja vi
są vargšų pusę, išduodami 
jiem prisakymus, kaip turi 
pasielgti. Vadovai darbi
ninkų pusės daugiausia dar
buojasi kaip kariunienę po 
savo puse paimti. Sunkus 
pertikrinimas kvailių kalmu
kų — kazokų ir caro šveica
riškos gvardijos yra didžiau
siu klausymu, nes jie aklai 
tam bestijai tarnauja. Šaudy
dami žmones, jieškančius tie
su.

f

Caro manifestas.
Caras matydamas, jog tas 

visas armyderis neužgesina
mas nė kazokų nagaikom, nė 
kulkom, nė pekliškais tur- 
mais, pradėjo prisilenkti prie 
žmonių. Laikant ministerių 
susirinkimą Sergijus Vitte 
atvirai išaiškino savo nuomo
nę. pasakydamas carui, jog 
jau perėjo laikas, kada žmo
nes galima buvo suvaldyti, 
muilinant jiem akis su nie
kam nevertais manifestais; 
laikas, sako, atėjo, jog žmo
nės gali nusimalšįti tiktai ga
vę savo pilnas jieškomas civi- mokino žmones kaip 
liškas tiesas: laisvę kalbos, Į liaus laikytis; jie

Sūnau, oh sūnau iš vargų ir ašarų, 
Kelkis, jau žvaigžde liuosybės tau švinta!

Žengkie į laisvę iš mūrų tamsybės,
Tegul retežiai nuo tavęs nukrinta!

Krauju atpirkai tu savo laisvę,
Liuosybę gavai kalboj ir rašte:

I laime mokslas tegul tave veda.
Tegul gerovė žydi mūsų didvyrių krašte!

Piešiny* Walter Prane.„Laisve“.

Socija- 
karštai 
ant to 
nurodė,

- jog Trepovą, Pobiedonosce- 
j vą ir kitus rakalius reikia 
pakarti po lempų stulpais. 
Socijalistai turėjo mažą susi
rėmimą su kitais, kurie nešė
si baltas karūnas, tai yra ca
ro prilankiejie. Mat tie va

idinami baltiejie per storonę 
ir kraują socijalistų gavę 
liuosybę nuo caro jį garbina. 
Socijalistai carą negarbina, 
tik mokina žmones, kad iš 
tamsybės juos išvesti ir paro
dyti, jog caras, ne dievas. 
Maskvoje 10 tūkstančių žmo
nių po prakalbai profesoriaus 
Maruilovo, ėjo pas guberna
torių Durnova reikalauti, 
kad paleisti politikiškus ka
linius, bet čia susitiko poli
ciją, prasidėjo šaudimas ir 
pora krito nuo šūvių. To
kios tai žinios iš Rosijos vi
durio, o kas darosi provinci
jose, tai vėliau tą dažinosime. 

T i f 1 i s e 29 spalio buvo 
didelis su k v ūmas darbinin
kų. Darbininkai šaudėsi su 
kareiviais, išvarė trūkį iš ke
lio, kuriame važiavo kazokai: 
trūkis susimušė ir daugelį 
kazoku užmušė.C

S e v a s t o p o 1 i u j e. 29 
Spalio laike darbininkų de
monstracijos policijos liute- 
nantas ir sardžentas tapo 
drūčiai sužeisti nuo darbinin
kų šūvių. Daugelį guarešta- 
vojo, bet vėliau paleido.

Kijeve 29 spalio buvo 
krata kotelyje, laike kratos 
policijos liutenantą užmušė 
ir vieną zemskį labai sužeidė, 
kotelio ruime rado daug re
volverių ir kiliku.

Gomelyje 29 spalio dar
bininkai metė bombą į poli
ciją ir vieną iš jų užmušė.

Helsingforse, Kini
joj 29 spalio straikas prasi
dėjo ant geležinkelio ateinan
čio nuo Peterburgo ir einan
čio ant Prūsų rubežiaus,

Peterburge 31 spalio 
socijaldemokratai išleido at
sišaukimą drūtai laikytis 
straikos, nurodįdajui, jog dar 
Rosiją nevisai kuosa.

Ryga 30 Spalio visą die
ną buvo baisus susirėmimai 
darbininkų su kareiviais;

sis ir skaitys teisybę parodan
čius raštus be jokios cenzūros 
Kraštai kils iš tamsybes prie 
mokslo ir supratimo mekani- 
kos ir visokių išmislų. Už 
kelių dienų caras pagarsįs 
konstituciją. Vitte tvirtina, 
jog laisvė bus duota visiem 
lygiai balsuoti kaip turčiam 
teip ir vargšam.

Didelė šventė.
31 Spalio Maskvoje ir Pe

terburge buvo diena, kokios 
nematė Rosiją. Išleidus ca
rui manifestą, žmonės antry- 
tojaus anksti rinkosi į di 
džiausiąs pulkus. Kareiviai 
visi tapo ištraukti iš miesto: 
žmonės šventė, rėkė liurra ir 
laikė skaitlingas prakalbas.

je viskas turi persimainyti:! Peterburge prisirinko žmonių 
žmonės laikys prakalbas, ra-| pilnai. 200 tūkstančių neše
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raudonas vėlavas socijalistų, 
prieš kurias žmonės ėmėsi ke
pures. Socijalistai studen
tai ir šeip darbininkai laikė 
prakalbas užsilipę ant uni
versiteto porčių ir ant žemes- 
nių namų. Anksti iš ryto 

^Socijalistai ir revoliucijonie- 
riai pradėjo giedoti Marse- 
leis — fraucūzų revoliucijo- 
nišką giesmę. Treųnivas su
rinko visus kareivius ir išsi
vedė iš miesto už 20 verstų, 
kad nesimaišyti tarpe žmonių 
ir nepakelti maišto, 
listai savo kalbose

S’1-

Metas I.
. Idaugybė tapo užmuštų ir 

žeistų. Straikieriai gynėsi 
kareivius su jieiliais. lazdom, 
revolveriais ir kitokiais įna
giais.

Grožnyj, Kaukazija 30 
spalio baisus straikas ir susi
rėmimai pilnam žydėjime; 
mokslainės ir kitos instituci
jos uždarytos: kareiviai vak- 
tuoja vietas, kur rando ir 
žmonių pinigai stovi.

R e v e 1 y j e 30 spalio dar
bininkai su kareiviais susi
mušė; daugybę užmušė ir su
žeidė. Darbininkai sugriovė 
koteli DeFrance.

v

Paskutinės žinios iš 
Re volių c ij o s.

Nežiūrint ant manifesto, 
darbininkų partijos tik pa
sinaudojo iš kuosos kalbos ir 
toliau šturmavoja caro despo
tizmą. Iš priežasties atėmi
mo caro galybės, daugelis ca
ro šalininku iniršo ant žydu. 
Tie povas gązdina darbinin
kus su mirčia. V.itte dirba 
kiek galėdamas užganėdinti 
pasikėlėlius. 1 Lapkričio 
kazokai išvaikė daugelį dar
bininkų nuo Nevskyj Pros- 
pekt. Minske darbininkai 
norėjo paleisti politikiškus 
kalinius, kazokai atmušė nuo 
t urmo. T veriu je buvo dide
lis maištas: darbininkai at
mušė dragūnus, uždegė mies
to namą, kame buvo majoras 
pasikavojęs. Kišineve dide
li sumišimai. Poltavoje dar
bininkai norėjo paleisti ka
linius politikiškus, bet ka
zokai juos atmušė. Kersone 
buvo didelė žydų skerdynė. 
Rostafon-Done 20 tūkstančių 
darbininkų susirinko pas tur- 
mą ir paleido 22 politikišku 
kalinius. Kremčiūge kazo
kai įsiveržė į salę, kur darbi
ninkai laikė susirinkimą; už
mušė jų penkis ir daugelį su
žeidė. Maištai apsistoja, kur 
randas kareivius ištraukia. 
Helsingforse raudonos karū
nos visur ant namų iškeltos. 
Finų senatas atsisakė nuo 
vietų. Varsa voje naktį spa
lio 31-1 lapkričio baisus susi
rėmimai tarpe žmonių ir ka
reivių buvo: žmonės reikala
vo kalinių, randas paleido jų 
300, o kad daugiau neleido 
žmonės išmušė miesto namo 
langus, paskui susimušė su 
pašauktais kazokais ir dau-1 
gybė krito negyvų ir sužeis
tų. Odesoje naktį iš spalio 
į lapkritį studentai ir karei
viai turėjo mūšį: 37 užmušė 
ir 81 labai sužeidė. Ligon- 
būčiai pilni sužeistų, o kovai 
dar neapsistojus. Lai gy-| 
vuoja laisvė, lai laimi darbi-1 
ninkai. Šelpkime kovojau*! 

Įčius brolius.
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jog nesusimušė, turbūt jau 
nusibodo tie darbai. Lietu
vių čionai geras būrelis: dar
bai eina gerai tuom tarpu, 
bet ir darbininkai įsikirtę 
laikosi, nes jaučia šaltą žie
mą ateinančią. Tautiškai 
nieko neveikia, nes nėra kam 
pasidarbuoti. Gal netrukus 
ateis laikas, jog ir męs pra
dėsim šį bei tą veikti, nes gė
da tokiam (liktam būreliui 
būti atsiskyrusiam nuo kitu 
žmonių, kurie visuose var
guose padeda tėvyniai, o 
męs kaip koki atskalūnai nie
ko neveikiam, tik bovijamės 
su girtybe. Somervilietis* 

j . —o—
Laivrenck, Mass. Per il

goką laiką lietuviai neturėjo 
čionai kudigo, dabar jau-gi 
sulaukėm kunigą Jasaitį, ku
ris stropiai rūpinasi apie 
reikalus lietuviu. Kalbina v
prigulėti prie draugysčių ir 
prigulėti prie parapijos. Ei
na kolektavoti, nes pinigų 
dabar labai reikia, nes 11 
tūkstančių reikia už bažny
čią užmokėti ir procentai. 
Kunigas ketina uždėti kny
gyną. kas būtų labai gerai, 
kad tik pavelįtų visokias kny
gas laikyti, nes kitaip suma
nesni nepripažįs už gerą dar
bą. o kvailukam jokių kny
gų nereikia. Kunigas ke
tina uždėti ir mokslainę — 
pasimokinti angliškos kal
bos. Ko reik, ko nereik, bet 
mokslo ištiesų mum reik la
biausia ir visi iš vieno dar-Į 
buosimės, kad tik kunigas 
darįs, ką jis ketina.

Lawrencietis.

nevisi moka poniškai kalbėti 
pats kunigas pradėjo mokįtis 
lietuviškai, mat neuilgo įsi- 
veis tar}>e mus tokių ganyto
jų, kurie mus, kaip avis ves 
į savo vėžes. Andai beren
kant aukas po lietuvių stu- 
bas. patiko jį nelaimė, nes 
vienoj stuboj bomba kątik 
netrūko: Godotinas M. W., 
pilnąs meilės dėl savo tau
tos mokėjo kaip atsakyti len
kui kunigui, o kiti tai duo
da nuo burnos traukęs links
minasi ir gieda: ..Bože zbaw 
Polskę”. Broliai turim ik- 
valiai aplink save lietuviškų 
bažnyčių galit tę duoti, o ne 
tiem, kurie mus pirma kelių 
metų rykštėm plakė, varyda
mi į baudžiavą. Duokite pi
nigus ant tautos labo, kur 
mus broliai ir seserys miršta 
nuo kirčių kazokų, gelbėki
me juos, o ne lenkus ir jų 
kunigus. Rodos jau mum 
reiktų savo reikalus pažinti, 
kogi męs snaudžiam!

Meškutis

Mūrai 
gatves

Bkooklyn, N. Y. 
padanges siekianti, 
kaip kratiniu žmonelėm iš
kaišytos: tramvajai po žeme, 
ant žemės ir ore. marios pil
nos laivelių: krutėjimas ir 
mirgėjimas, gimimas, gyve
nimas ir mirtis viskas kartu 
žengia ir tarpe to visko štai 
kokiu philozopišku žmonių 
randasi. Tūlas Petras Brook- 
Ivn'e. visiems žinomas, nes*

jis buvęs tarnu — pinigų
—rinkėjum. Šitas tai Petras 

kas-žin iš kur gavo įkvėpimą 
žįsti savo moterį. Jis prisi
spyręs Įkalbėjo savo moteriai, 
sakydamas, jog visi ameriko
nai tą daro, tik grinoriai to 
nesupranta. Pati vienok-ne- 
sutiko. Petras paėmė revol
verį, ir mieruodamas sakė: 
Jei nori gyventi, tai duok 
žįsti. Pati pabūgo, pametė 
vyrą ir apskundė teisman. 
Bet giminės vėl prikalbėjo, 
kad eitų gyventi, sakydami, 
gal to daugiau nebus. Ta 
nabagė paklausė ir vėl prie 
papžindžio sugrįžo. Šitas 
Petras pilnas ir kitų triksų, 
bet aš jum jų neminėsiu. 
Žmonės sako, esąs raganium, 
kiti sako, jog gavo proto su
maišymą už suglemžtus de- 
šimtukus, ir dėlto žindąs sa
vo pačią. O gal jis tą daro 
su pilnu protu, bet ar šeip ar 
teip toks pasielgimas yra gy
vuliškas, kadangi kita ypata 
kenčia už jo pasileidimo.

Petrai, perstok juokinęs 
žmones. Gėda’ Smulkutis.

—o—
Brighton, Mass. Ne ką 

gero turim pranešti, tik no
riu atitraukti atvdą ant mus 
žmonelių nedoro ir vardą že
minančio apsiėjo. Pas mus 
mat randasi tokių protingų, 
kad sunku rasti kitur tokių. 
Atsisėsk su nekuriuo pas pe
čių, tai jis pasirodįs protin
giausiu ant visko, bet jeigu 
reikti} ką padaryti ištikro, 

'tai nieko negal kaip maži kū
dikėliai. Taigi tarpe mus 
randasi ikvaliai bobiškų ka- 
tastropijų, mat su boba, tai 
kožnas moka apsieiti, nes ir 
gyvulys tą gal padaryti, tik 
tiek męs nuo gyvulio skiria
mės, kad nemokinam savo 
vaikų teip gražiai išauginti 
kaip gyvuliai- Kaip ve kar- 
vė aplaižo savo veršiuką ir 
rūpestingai maitina ir rodos 
primanytų, tai prarytų. 21 

i Spalio buvo atsitikimas ant 
Markėt gatvės, tarpe nese-' 
niai apsivedusios poros, ku
ris, žinoma, gyvuliškai skam
ba. nes daug armyderio pa
darė įsimaišydami į policijos 
nagus ir teip toliau. Mat 
vyras parėjo namo ir rado 
pas savo pačią begulintį kitą 
bonkagalvį, tai jis žmogelis 
užlipo ant viršaus ir verkia 
kaip nekaltas. Pati bonka
galvį išleidus, savo vyrą su
ramino, sakydama, rytoj vis
ką alum ir degtine nuplau
sim ir bus šventas pakajus. 
Ant rytojaus pakėlė balių, 
susimušė ir policija juos nu
baudė. Tai matom koki mus 
žmonės; na ar tai toki gali 
suprasti ką apie revoliuciją, 
socijalistus, laisvę,, tėvynę? 
Ne! Jie inislina, jog nu
plaus savo griekus ir vėl po 
Dievo sparnu bus priglausti 
kaip vištukai.

Stoughtonietis. 
—o— •

Somervii.le, Mass. 
22 Spalio buvo čionai 
vės I. K-.; na ir kaip

i
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"Enteked a.s Second-Class mattf.r 
Feerlary 23, 1905. at the Post 
Office at Boston. Mass.. under 
THE A.CT OF CONGKF.SS OF MaRCH 3.

1879.

vaike, mudu 
stovim, Žam- 
pradės mano

— Tėvai, aš pasakysiu tau 
naujieną.

— Kokią naujieną?
— Žmonės pradėjo kalbė

ti. jog tavo strėnos nulauž
tos ir atsikišę.

— Koki tie žmonės, vaike?
— Žmogus vardu „Žam

bis” teip rašo per ., Darbinin
ku Vilti”.

v C

— Tai mat, 
perilgai čionai 
biai ir bomai
strėnom neišsitekti.

— Na, kas-žin ar tie žmo
nės. ką myli ant svieto, ar 
gali kas jiem patikti?

— Teip, tėvai, jie labai 
myli tą žirgvaikį, ką ant 
.,Vilties antgalvio papieštas.

— Kas-žin, kodėl jie tą 
teip myli vaike?

— Užtai kad tas nupieš
tas pagal jų norą: žmogus su 
paraitotom kelinėm: žirgas 
ką-tik iš vandens išlindęs, 
pasturgalis sulenktas, rodos 
rengiasi ką daryti, ir vėl ro
dos stovėdamas ant dviejų 
kojų juokiasi.

— Na, tai tu pasakyk, 
Maike, kodėl tie žambai ne
sijuokia iš to arklio strėnų, 
juk tas atneštų jiem tiek 
naudos kiek šaipimas iš ma
nęs.

Ne, tėvai, tu senas ir 
nežinai priežodžio, jog kito j 
akyje ir spalį matai, o savo 
nė rasto negali matyti. Teip 
yra ir su ponu Žambiu. Kaip 
jam plaukai ant plikės atžels 
ir saulę nuo akiu uždengs, 
tada jis pamatys daugiau 
ir ant kitų neplerps.

— Ką tu, 
tegul plerpe, 
veiks, jeigu 
žaidimą, tai 
ko nusitverti.

— Tiesą, tėvai, sakai 
gul plerpia.

vaike, žiūrai, 
ką-gi plerpalai 
atimti nuo 
jie neturės

jų 
už

te-

Kokios tiesos yra savasčia?
Tiktai fundamentališkos

Angliškai Ištark Reiškia
rights raits tiesos

, inalienable inelėnable prigimta tiesa
only onli tiktai
fundamentai fundamentai pamatinė

i beloug bilong priguli
never never niekad
forfeited forfeited panai kitas, atimtas
justly džiustlv• teisingai
examples egziampls paveizda
treated trvted• priimtas, pagodotas.
eųuality ykvaliti lygybė.
law laa tiesa-pro va

What riglits are inalienab-
le?

Only those fundamentai tiesos, kurios priguli žmogui, 
riglits, whieh belong to man 
as a man; those riglits wliich 
can never tie forfeited, nor 
justly taken away.

What are examples of ina- 
lienable righs? Man’s right 
to be treated as a man; bis 
right to be treated justly; 
his right to eųuality \vithoth- 
er men, before the la\v.

kaip žmogui; tos tiesos ku
rios negal niekad būti pa- 
naikįtos, ir teisingai atimtos.

Kokis vra būdas saviškų w v
tiesų?

Žmogaus tiesa būti priim
tu kaip žmogus; jo tiesa būti 
priimtu teisingai: jo tiesa 
prie lygybės su kitais žmo
nėm prieš tiesą.

Union City, Conn. Ga
vau 3ę No. „Spindulio” su 
paveikslais dviejų moterų ir 
labai nusistebėjau, kad dar
bininkiškas laikraštis teip į- 
domiai moka plėšti šlovę mo
terų, kurios visame savo ap
siėjime gali duoti paveikslą 
„Spinduliui” ir jo korespon
dentui. Jeigu gi toks ko
respondentas teisingai rašo 
paduodamas moterų pravar
des, tai kodėl pats nepasira
šo. Tos moterys yra gana 
gerai visiem žinomos kaipo 
užsilaikančios išmintingai ir 
auginančios savo vaikus gra
žiai. Korespondentas pats 
būdamas girtuokliu galėjo jų 
šlovę plėšti. Laikas jau su
siprasti ir tokiem neva dar
bininkiškiem laikraščiam, 
rūpintis bent ką gero apie 
reikalus darbininkų parašyti, 
o vien tik nekaltus žmones 
ant juoko statyti, o paskui 
juoktis iš savo locnų šmėklų 
ir apšmeižimų. V. Plikaitis.

—o—

—o—
Wokcester, Mass. 29 Spa

lio susitvėrė čionai nauja 
.draugystė po vardu „Lietu
vos Sūnų Draugystė”, kuri 
ketina prigulėti prie Susivie
nijimo L. A. ir kartu būti 
tautiška pašelpine draugyste. 

■ Šita draugystė tuom skirsis 
! nuo kitų, jog ant susirinki
mų turės pasikalbėjimus apie 
tautos ir darbininkų reika
lus ir nevers savo draugų, 

i kad priverstai ant nurodįto 
laiko atliktų išpažintį. A- 
not draugų: „Kas nori gali 
eiti išpažintį kas mėnuo, o 
kas nori gali ir rečiau, drau
gystė jokią prašpartų nerei
kalaus. Kitas susirinkimas 
bus 12 lapkričio vakare kliu- 
bo ruime, taigi kas norite, 
ateikite prisirašyti ir dau
giau dasižinoti apie mierius 
draugystės.

Ant šito susirinkimo buvo 
kelios aukos sumestos ant re
voliucijos ir patalpįtos ant 
pirmo puslapio.

Komitetą ant pirmo susi
rinkimo išrinko sekantį: 
prez. A. Bernotą, sekretorius 
A. Bunikis, kasierius J. Pau- 
lukonis. Ant kito susirinki
mo bus apkalbėta apie prigu
lėjimą prie „S. L. A.”

Vietines Žinios.

(.'aro rėdą.

21 ir 
vestu - 

įstabu,

W. Lynn, Mass. Lietuvių 
čionai diktokas būrelis, bet 
nieku neatsižymi kaip tik su 
blogais darbais. 7 Spalio 
pakilo reveliucija vienam gy
venime: ėmė piaustytis su ci- 
zorikais ir vienam įvarė į 
krūtinę ir dešinę ausį atpjo
vė. Smarkuolį su peiliu po
licija pagavo ir nežinia kur 
jį dės: ar varys ant Salialino 
ar į Mandžiūriją, bet vistiek 
turės nukentėt už nelavinimą 
savo proto. Gal kaip pateks 
į cipę, pradės šį bei tą skai
tyti, kaip Šidlauckas. O tai 
vis miežinis raugalas ir ne- 
skaitymas pamokinančių raš
tų viską padaro. Dabar vėl 
reikia priminti, jog lietuvius 
labai išnaudoja lenkų kuni
gas, pradėjo čionai statyti 
bažnyčią, o nuo lietuvių au
kas rinkti. Matydamas, jog

Pereitą nedėlią ant Athens 
St. buvo vestuvės p. Juozu. 
pato Jasinsko su Konstanci
ja Grigaliūniūte. Vestuvės 
labai gražiai nusidavė, nes 
iš svečių radosi tikrų lietu
vių mylinčių savo tėvynę.
J. Užubalis užmanė parinkti 
aukų, K. Buzevičius pritarė,
K. Jurgeliūnas tuojau radosi 
su popiera užrašyti vardus ir 
teip rinkimas prasidėjo.

Jaunoji porą $1.00, J. U- 
žubalis 90 c., K. Jurgeliūnas, 
K. Buzevičia, A. Alvikis po 
50 c. P. Lapenas, P. Puta, 
K. Plevokas, J. Grigaliūnas, 
S. Čižas, J. 
Vilaišiūtė, 
Pranevičia, 
Daugėnis, 
Mockevičia
po 15 c. ir 12 po 10 c. 
so surinkta $8.30. 
pagirti tokį gražų apsiėjimą 
vestuvių, kuriose tėvynės rei
kalai yra atmįti. Širdinga 
dėka broliam už paveizdą.

Palkauckas,
A. Čižienė, 
V. Gaurilis,
J. K i bartas,
po 25 c. ir dar 3

Išvi-
Reikia

M. 
B. 
A. 
P-

Caro rėdą jau mainosi iš autokratijos aut demokratiz
mo, dėlto žingeidu pažiūrėt į jo surėdymą ir pasakyti su
diev. Autokratiškas randas vadinasi tas. kuris yra priešai 
žmonių norą ant jų surėdytas, be jų pritarimo. Nedyvas, 
jog toksai randas kada-nors senovėje arba ir dabar tarpe 
visai neapšviestų žmonių buvo reikalingas, nes visas surė
dymas žmonijos remiasi ant pečių žmonių apšvietimo; kad 

; užlaikyti tokią didelę organizaciją kaip Rosijos randas su 
130 milijonų žmonių ištiesų reikėjo sutraukti galybę į vie
ną šeimyną Romanovų, juos garbinti ir augštmti tarpe 
skurdžių žmonių, kad anie . klausytų, mokėtų mokesčius, 
piltų pinigus jam, o jis augtų į neišpasakytą galybę tarpe 
žmonių to krašto. Nebuvo gana caro vieno, kad patraukti 
visos Rosi jos žmonių akis ir protus, todėl dėl didesnės ga
lybės Petras Didysis paėmė ir dvasiškiją suvienijo su caro 
galybe, įveslamas Sinodą: kaipo genijus Petras Didysis su
taisė tokį drūtą autokratizmą. jog iki šių dienų dar išsilai
kė pilnam žydėjime. Visose aplinkinėse viešpatystėse griu
vo karalių tronai, o žmonių norai perėjo į valdomąją galy
bę, o Petro Didžiojo drūtas autokratizmas surištas drūtai su 
tikėjimu nuo 1725 meto laimingai išgyveno sulyg šių dienų. 
Nor tai jau seniai pradėjo rastis žmonės Rosijoj, kurie pa
niekino caro valdžią kartu su jų sinodu, bet tokių Tadosi 
mažai ir vis lengvai caras juos galėjo išravėti, nes visa drau
gija Rosijos buvo užmigdyta su ta nuomone, jog caras yra 
žemiškas Dievas drūtai susirišęs su Dievu danguje, dėlto 

jtai drūto tikėjimo carai turėjo drūtus savo šalininkus 
vargšų šone. Jeigu vargas juos kankino, tai jie niekad ne- 
pamislino. jog tas paeina nuo blogo surėdymo, bet tiesiok 
sakė, jog Dievo noras ant žemės pildosi, o tokio niekas ne
gali permainyti. Tris stubos, kurios pagelbėjo išpildyti 
caro norus: komitetas ministerių, susidedantis iš 12 galvų, 
paskirtų per carą ir kėravojantis 12 departmentų — kan
celiarijų; koncilius valstybės susidedantis iš 60 žmonių; tre
čia stuba yra senatas, susidedantis iš augštų Rosijos mag
natų, paskirtų per patį carą. Senatas neva daro tiesas 
žmonėm, bet tik tą daro, ką caras liepia, nes visų tų komi
tetų tikroji galybė yra caro ypatoje. Tokiai esant galvai, 
tos didžios organizacijos Rosijos rando per ilgus amžius 
žmonės nukentėjo daug ir nesuprato iš kur tos kančios pa
eina, nes pagal caro paliepimą vargšam buvo užginta skai
tyti knygas, kurios platina apšvietimą ir nekuriuose peri- 
joduose buvo užginta mokįti vaikus prastųjų žmonių. Na
minė rėdą — rėdą valščių yra surėdyta demokratiškai: žmo
nės turi sau tiesą rinkti desėtninkus, vaitus, staršinas, ku
rie būdami arčiau žmonių galėjo geriau išgauti nuo jų mo
kestis ir įkalbėti apie caro didybę, šventybę ir t. t.. Ir to
kiu bukliu būdu autokratija Rosijoj pasilaikė, ir dar būtų 
amžius laikiusis, kad ne Amerika ir kiti laisvi kraštai, ku
rie davė progą pamatyti Rosijos išeiviam geresnį surėdy
mą, mokslą ir pažintį, kas tai yra laisvė ir kas tai yra auto
kratija, Sinodas ir t. t. Dabar žmonės susiprato ir pradė
jo karę, kad nusistūmti tą autokratiją nno savo sprando ir 
gauti tiesą patvaldystės. Caras mato, jog jau blogai 
išeina, dėlto išsikalba, būk žmonės dar prie patvaldystės 
neprisirengę, bet kada caras turėjo pilną laisvę valdymo, 
jis nemėgino žmonių prie to prirengti. Taigi aiškiai gali
ma matyti, jog viskas pasaulėje teip gali stotis, kaip dides
nė pusė žmonių nori, o didesnė pusė pasaulėje žmonių yra 
darbininkai. Dabar męs žengiam iš autokratijos į 
kratiją, dėlto ir mum patiem reikia rūpintis, idant 
tume savimi valdytis, nes jeigu nemokėsim, tai dar 
sim vėl į autokratų rankas, kaip francūzai }>apuolė
kas Napoleono. Skaitymas, pasikalbėjimas ir susirinkimai 
gali mus prirengti prie patvaldystės.

Męs Amerikos lietuviai turim liuosybę, bet kodėl męs 
teip miegam? Ar-gi negeriau lavintis ir pastoti žmonėmis 
civilizuotais, nekaip būti vergučiais ir būti valdomais des
potų.

demo- 
mokė- 
papul 
| ran



KELEIVIS

-PO-

Keturesdeszimts Metu.
Legenda Malorosijos.

Vertė ii Augliiko Muzikai.

(Tąsa) 
na buvo jo priešai. Paprasta gerovė, val
gis, gėrimas ir miegas ir tas jam nebuvo 
malonus.... nes visame jisai matė savo pik- 
tadėjus. Teip Trakimas pergyveno dar 
dešimti metu.

Jo persimainymą visi matė, bet nie
kas nežinojo jo kančios, o kančios jo buvo 
dideles. Teip ji kankino, jog pagelbos 
jau niekame jisai nematė nė savo mirtyje. 
Kentėjo kankynes ir nežinojo dėlko, vie
nok mirties labai bijojo, nes žinojo, jog po 
mirčiai viskas su juom pasibaigs. O gy
venimo jau negalėjo pataisyti nė dabar 
nė jk> smert.

Teip Trakimas vilko gyvenimą per 12 
metu. Vieną dieną, parėjęs iš bažnyčios, 
pavalgė pusryčius savo ruime, išsigėrė vy
no, atsigulė, užmigo ir niekad daugiau 
jau neatsikėlė.

Mirtis jo buvo greita ir labai lengva. 
Tapo pataisytas brangus grabas, į kurį į- 
dėjo Trakimo Semionovič kūną. Traki
mas tapo palaidotas į kapus Aleksandru į 
Nevskį monastvrą. Lydėjime ėmė daly- 
vumą jo draugai — kiti turčiai ir tinginiai, 
kurie pas Trakimą, kaipo valdytoją aukso 
kastyniu turėjo daug balių, pietų ir vaka
rienių. Garsus pamokslininkas kalbėjo 
ant kapo apie Trakimo gyvenimą, jo ver
tybę, milaširdystę ir gražų gyvenimą. Bet 
niekas nežinojo apie Trakimo pirktadarys- 
tę ir jo kentėjimą.

Pabaiga.

• - w - •

Iš revoliucijinio judėjimo caro 
valstybėj.

[Laivynai. — Kariumenė. — Kaukazas. — Latvija.]

Daug visokie laikraščiai rašė apie su
judimus laivynų, apie maištus keliamus 
jurininkų. Yra tai kareiviai, tik drąsa 
pas juos kitokia. Nėra tokie užiti, prislėg
ti, kaip kazermėse gyvenanti pėkštininkai 
ar raiteliai. Pilni energijos, akyli, mato 
plačiaus. kaip ir jų jūros, po kurias plau
ko; taigi jeigu kur sukruta kareiviai judė
ti. tai pirmiejie atsiliepia jūriniai karei
viai.

Pradėjo ir plačiai sujudo Juodųjų ju
rui laivynas. Socijaldemokratų darbas 
buvo varomas gana plačiai, buvo gerokas 
skaitlius susipratusių žmonių, organizuo
tų socijaldemokratų. Laivyne kilo mislis 
užimti revoliucijonieriam visą laivyną, su 
juom apimti didžiuosius pajūrio miestus, o 
jau per tą visą Rusijos pietų šalį — Kau
kazą ir Ukrajiną. Užėmę norėjo įvesti vi
sur žmonių valdžią. Numanydami, jog jų 
vienų spėkų būsią per mažai, jog reikia 
dar susitarti sū kitų tautų revoliucijonie- 
riais, buvo prisirengę ir tai padaryti. Dar- 
toj vagoj buvo gerai ir sparčiai varomas, 
tik netikėtas priepuolis sugadino visą teip 
puikiai užmanytą planą. Neprirengus vi
sų sukilimo dalių, turėjo daug griūti, val
džiai nepadaryta galo, kaipo buvo užma
nyta, skaitlius būsimose kovose aukų tuom 
nepamažintas. Turėdami puikų laivyną, 
turėdami revoliucijonierius, traukiančius 
į kovą iš pasišventimo, iš liuoso noro, o ne 
iš po botago, būtų turėję savo rankose vi
są pietinę Rusijos šalį, o caro valdžia ne
būtų turėjus kuom jiem atsispirti.

Priepuolis išardė tai: 14 (27) birželio 
ant šarvuočio „Potiomkin" kilo vaidai dė
lei supupusio valgio tarp jurininkų ir vy
riausybės. Vienas jurininkas buvo nu
šautas. sukilo visi kiti, dalį savo apicierų 
iššaudė ant vietos, kitus areštavo, paskui 
išsodino ant sausumos. Atsitiko netikėtai 
jūrėse peranksti, kiti laivai dar nežinojo. 
Teko gauti tik dar vieną šarvuočių ir |x> 
rą mažučių laivelių. „Potiomkinas” nuė
jo į Odesą. Tenai savai tai jau buvo paki
lus revoliucija, liejosi kraujas ant barika
dų. Prisiėjo šaudyti Potiomkinui į mies
tą, norint gauti maistą, anglis ir numal- 
šiti įnirtusią miesto vyriausybę Gaunant 
maistą kitoj vietoj reikėjo pirkti piktuoju: 
valdžia nė už pinigus nedavė. Šarvuočius

skraidė po jures-mares. Kilo ginčai tapė 
pačių jurininkų, ką daryti. Jisai vienas 
negalėjo daryti revoliucijos, kitur dar ne
buvo prirengta, po 12 dienų skraidymo pa
sidavė Rumunijai.

Caro valdžia rūpinos nubausti pakliu
vusius į savo nagus, bandė privilioti ar iš
gauti pabėgusius.

Apie tą laiką sujudo Liepojaus juri
ninkai. Iškriušo apicieraims langus; rei
kalavo jie geresnio valgio, žmoniškesnių 
sąlygų tarnystes. Valdžia bijojo juos er
zinti, švelniai apsiėjo, tik nurimus ėmė ty
rinėti, kas labiaus dalyvavo, ir pradėjo 
gaudyti kaltininkus, suėmė, išgabeno į Pe- 
trapilę, o paskui padarė teismą ant jų.

Sujudimai buvo ir Kronštate.
Ir kariūmenė pradeda neri mastanti. 

Kariumenė, aklas caro įnagis žmonėms 
slėgti, atbunda, geležinė grosa trupa, ka
reivyje atkuuta žmogus. Ir žvėriškos baus
mės laukia kilančius kareivius. Dar galy
bė, dar spėka budelių rankose. Bet kad 
dabar kariūmenė nebeta, renio šitas atsiti
kimas Varšavoj. Gvardijos apicierai susi
rinkę nutarė, jog prie dabartinio padėji
mo karės negalima vesti, todėl reikalinga 
konstitucija. Petrapilės vyriausybė, ga
vus apie tai žinią, nutarė nužudyti didžiuo
sius kaltininkus. Kariškas greitasis teis
mas pasiūt rkė 8 žmones sušaudyti per 24 
valandas. Visas pulkas buvo išvestas į 
Mokotovo lauką, paėmė iš jo vieną vzvodą 
ir liepė šauti, bet nevienas nešovė, šaudyk
les nuleido žemyn. Jenerolai išsigandę 
nuvedė vzodą atgal, pasiuntė eskadroną1 
kazokų, o tuom tarpu myriop pasmerktie
ji užrištomis akimis 2 valandi pririšti prie 
stulpo laukė galo. Kazokai jau rengėsi 
šaudyti, tik pirmosios eilės pulko pradėjo \ 
šaudyti į kazokus. Pulką nuvedė į kazer- 
mes. Paskui jį išsklaidė po įvairius mies
tus. Apicierius atrišo nuo stulpų, įkito į j 
kalėjimą. („Prolet”. Nr. 11.)

Kaukazas apimtas pilnai revoliucšjos. 
Vietomis valdo pačių žmonių išrinkta val
džia.

Latvijoj karės padėjimas, „užsipelnė” 
ji to, revoliucijos bangos apėmė ją visą. 
Miestai seniai juda. Sodžiai pradėjo vasa
rą ir tęsėsi streikai ir dabar. Kas priklau
so valdžiai, naikinama, griaunama. Ponai 
— vokiečių baronai nerimsta namie. Dva
rai liepsnoja, jų pačių nevienas galą gau
na, užmuštas sukilusių darbininkų. Ponai 
nori apsiginti. Iš Kaukazo parsisiųzdino 
pusiaulaukinius čerkesus. Kiti nuvyko į 
Prūsus ir čion nusisamdę visokius tarnus, 
ėmė buvusius kareivius, korie už pinigus 
gintų ponus. Atsirado nemažas jų skait
lius. Prūsų gi valdžia leido tai padaryti 

(„Darbininkų Balsas’*)

-------- O--------

Dievas ir karaliai.
—o—

Vieną kartą žmonės skaudžiai skriau
džiami savo karalių nutarė siųsti pasiunti
nius pas Dievą-Tėvą ir prašyti Jo pagal
bos. Pasiuntinius gražiai priėmė pas ro
jaus vartus ir tuojaus pakvietė į viršų. Bet 
kada vienas iš pasiuntinių išguldė žmonių 
prašymą. Dievas su pasistebėjimu pakrai
pė galvą ir tarė:

— Iš to, ką jus man kalbate, aš nė 
žodžio nesuprantu. Aš niekados nedaviau
jums karalių.

— Kaip’ — stebėdamiesi sušuko visi 
pasiuntiniai — ant visos žemės pilna kara
lių ir visi jie sako, kad karaliauja iš Dievo 
mylistos.

— Dievaži, aš nieko apie tai nežinau, 
— atsakė Dievas. — Aš visus jus sutvė
riau lygiais ir pagal savo paveikslą. Liki- X
te sveiki. Situom ir užsibaigė kalba su
pasiuntiniais. Bet pasiuntiniai, nusiminę 
ir nusigandę, negrįžo ant žemės, o atsisė
dę pas rojaus vartus graudžiai verkė. Mie- 
laširdingas Dievas, dažinojęs apie tai, pa
sigailėjo ir vėl paliejiė įleisti juos pas sa
ve. Jis pašaukė arkauiuolą ir tari jam:

— Pajieškok meldžiamas knygoje, 
kurioje užrašytos bausmės skiriamos žmo
nėms už jų nusidėjimus ir pasakyk man, 
ar nėra tę ko apie karalius?

Knyga buvo labai stora ir arkaniuo- 
las visą dirbo, pakolaik visą peržiūrėjo. 
Ant galo vakare jisai pabaigė ir pranešė, 
kad tę nieko nerado. Pasiuntinius vėl pa
kvietė, ir Dievas vėl pasakė:

— Visgi aš nieko nežinau apie kara- 
ęTąsa ant sekančios koliumn os.)

liūs.
Ir vargšai pasiuntiniai bu

vo baisiai nusiminę. Visaga
lis vėl turėjo susimylėti ant 
jų ir vėl pašaukęs arkauiuo
lą, paliepė jam:

— Pažiūrėk knygose, k u- 
riose užrašytos nelaimės, ko
kias aš leidžiu ant žmonių už 
jų kvailas maldas... Pažiū
rėk... tegul jie persitikrina, 
kad aš niekados negalėčiau 
bausti juos tokia baisia ne
laime, kaip karaliai, apie ku
riuos jie kalba.

Arkaniuolas padarė teip, 
kaip jam buvo paliepta. Ji
sai Įierskaitė dvyliką storų 
knygų, o tas tęsėsi ištisą dvy
liką dienų, pakolaik jis pa
baigė savo darbą. Bet ir šį 
kartą jisai nieko nerado.

Ir mielaširdingasis Dievas 
paskutinį kartą pašaukė pa
siuntinius ir tarė:

— Jus turit grįžt namo 
nieko nelaimėję. Aš nieko 
negaliu jums pagelbėti. Ka
raliai — jūsų pačių išmistas, 
ir jeigu jus daug nuo jų nu- 
kenčiate, tai jus i>atįs ir pri
valote suprasti, kokiu būdu 
juos nusikratyti.

K. Ewald.
[..Darbininkų Balsas“.]

Brangios seseris lietuvai
tės:— Su atyda prisižiūrėjus 
į mus nelaimingą padėjimą 
negaliu iškęsti ištartus savo 
nuomones, kuri gal pakreips 
ir jūsų atydą ant pačių gy
venimo ir gyvenimo mųsų ki
tų nelaimingų seserų. Dau
gelis mus nuvargusių seselių 
atplaukia per banguotas jū
res, kaip žąselės nuvargę ir 
nusidirbę j ieškoti geresnio 
gyvenimo šioje garbingoje 
vargdienių žemelėje; dauge
lis iš mus randam čionai prie
glaudą — šiltesnį ir ramesnį 
gyvenimą, nekaip turėjom 
savo tėvynėje, kame vargas 
mus labiau glostė su geleži
nėm rankom. Bet daugelis 
ir čionai mus sesučių papuo
la į didelį vargą ir oh dar ko
kį vargą! Nežinodama šio 
krašto būdo ir apsiėjimų, ge
ra mergina ir geni tėvų atva
žiuoja čionai pas savo brolį, 
kaipo apiekūną. arba pas ki
tą giminaitį, kurį randa per
simainiusį nuo girtybės ir su 
juom kartu turi įsivelti į to
kį gyvenią, kokio biedna ne
sitikėjo jokiu būdu matyti. 
Tik pamislik papulti į stubą, 
kur randasi keli bnrdingie- 
riai, koki palaidūnai, kurie 
kur tik važiuoja tę ženijasi 
ir palikę pačias traukia į ki
tą miestą; pamislik geros 
merginos padėjimą tarpe to
kių valkatų, kurie gatavi vis
ką šiądien tau padaryti, o j 
rytoj parodyti dantis ir iš
nykti. Daugelis mus seserų j 
papuola į tokias kilpas, kur 
vietoje pagerinti savo būvį, i 
amžinai lieka užmušta ant 
kūno ir proto. Dabar mielos 
sesutės, dar aš jum ištarsiu 
kelis žodelius kaip tą viską 
męs galim pagerinti. Atva
žiavus į Ameriką nereik sku- . 
bįtis į didelius miestus ir į į

gludingus fabrikus. Mumi 
geriausia vieta eiti dirbti į 
stubą prie anglikų, dirbda
mos stuboje męs išmoksim 
tikro apsiėjimo ir suprasim 
tikrą būdą gyvenimo šitam 
krašte; pramoksim kalbą ir 
nenužudįsim savo sveikatos. 
Pabūti prie stubos darl»o, tai 
vra tikra mokslainė dėl mus 
pačių geroves. Niekad ne
reikia skubįtis ženytis čionai 
pribuvus, pirmiau reikia kiek 
galint prasilavinti, kad ne
būtume tiktai kvailėm, o vy
rai negauti} progos už plau
kų mumi tąsyti. Kaip męs 
būsime suprantantesnės, ta
da ir vyrai iš visų galiu rū
pinsis daugiau suprasti ir 
teip pagerįsim savo gyveni
mą. Tiktai mėginkime lai
kytis gerovės, pamatysime 
kaip męs pakilsim augštyu iš

X

i vargo. Štai vienas geras pa- 
! tarimas merginom: kad nusi- 
stumti visokias pagundas, 
pritraukimus, turim mokin
tis, tobulintis, dirbti, krutėti 
dėl savęs ir visuomenės, tas 
priduos mum ramumą ir stip
rybę laikytis prie gero kelio.

M. Rauliniūtė.
—o—

Kaip pataisyti zuikį? 
Pirmiausia nulupk zuikio 

odą (skūrą) ir nupiaustyk vi
sas plėvias; numazgok, pas
kui pamerk mėsą į actą ant 
poros valandų. Išėmus iš ac
to subadyk zuikio raumenis 
ir supiausčius lašiniu į rie
kutes, tais riekutes perverk 
per skyles raumenyse įdur
tas. Apibarstyk druska, pi
pirais ir apvoliok miltais. 
Dabar į verdamąjį puodą dėk 
eilę zuikio mėsos ir eilę su
pjaustytų cibulių; cibulius 
reikia teipgi pabarstyti su 
druska ir pipirais. Kada 
viską turėsi į puodą sudėjus 
ant viršaus uždėk porą gvas- 
dikų lapelių, šmotą sviesto, 
porą šaukštų rūgščios sme- 

j tonos ir užpilk vandenio, kad 
būtų lygiai sn mėsa; užvožk 
drūčiai ir dėk į karštą pečių, 
kepk apie 3 ar 4 valandas, 
jeigu vanduo nusektu, įpilk 
daugiau, tik neperdaug.

Barbė.
—o—

Tum ėči u sriuba .
V

Paimk 12 tumeičiu, numaz- 
gok ir supiausčius pavirįk 
20 minėtų. paskui nusunk 
per sietuką teip, kad nelik
tu skystime seklu. Skvsti- 

! mą vėl uždėk ant pečiaus ir 
įdėjus pipirų, druskos ir 
šaukštą sviesto, virk dar de
šimti minutu. Dabar užkaisk v v
pieną (kiek pieno. Red.) ir 
kada bus labai karštas, bet 
nevirs, nuimk nuo ugnies ir 
įdėk ketvirtą dalį mažesnio 
šaukštuko sodos ir pamaišius 
supilk į tumeites irzupe' bus 
gatava. Barliė.

Tu laineės vaikų
Ar veiki.
Ar simpatizuoti, 

Su darbais 
Tu savo broliu?v v

Kurie alkį,
Ir šaltį ir skausmą, 

Knutą ir kardą 
Tenai nukenčia;

Kurie be baimės
Su priešu kovoja 

Ir gyvastį brangią 
Savo pašvenčia.

Revelyj maištąi
Dar neužgeso 

Revoliucija Odesoj 
Vėl prasidėjo,

Kronštade
Daugelis žuvo.

Maskva į rankas 
Darbininkų parėjo.

Caras pasirengęs
Iš Peterburgo bėgti, 

Witte nuolata 
Turi jį ramįti:

„Palauk, Mike,
Daryk parėdką;

Ir žmonių vargus 
Gerai pažink!

Juk niekas nekaltas
Kaip tik tu

Varginai juos,
Pakol kvapą galėjai atimti.

Nebėgkie, gal reiks
Prieš tiesdarį

Rokundą kokią 
Nuo darbų išduoti.

Palauk valanda
c

Paskui kaip ponas 
Pas Abraliomą 
Galės važiuoti.

KELEIVIS.

Ar girdi kaip dinastija 
Caro jau dreba,

Ar girdi balsą

Reikalai Revoliucijos.
—o—

Dabar jau aišku, jog Rosi
jos gyventojai napstoja jieš- 
koję savo tiesų ir matyt, jog 
pasekmingai jiem viskas klo
jasi. Dėlto jiem klojasi, kad 
visi eina iš vieno, išėmus tik 
tuos laukinius kazokus. Męs 
Amerikiečiai turim nemiego
ti, ypatingai Bostone ir ap- 
linkėje rūpinkimės būti pa- 
gelba mus brolių kariaujan
čių už mus gerovę. Bostono 
revoliucijoniškas komitetas 
turi ant rankų dabar aukų 
tiek: iš Lawrence 5 dol. 10 c; 
iš Worcesterio 3 dol. 75 c., iš 
So. Bostono 8 dol. 30 c., išvi
so 17 dol. ir 15 centų. Šio
mis dienomis sutaisėm blan
kas angliškai ir lietuviškai, 
ir iš naujo pamėgįsim rinkti: 
pirmiausia pas biznierius, o 
paskui ir pas prastus žmones. 
Teipgi eisim ir prie anglų 
rinkti, kad surinkti kaip 
daugiau galima. Lietuviškos 
draugystės tautiškos ir šven
tos nieko dar nedavė, na, ar 
tai negėda būti tokiais apia
kusiais, kad nematyti raudo
no kraujo kariaujančių už 
liuosybę, Moterų draugys
tės AVorcesterije ir So. Bosto
ne padarė aukas po penkis 
dol., na o kur vyrų? Jie bi
josi ant mitingo įnešti, ar tai 
ne caro šalininkai!

Štai dabar draugystės ne
šioja vardą tautsškų lietu
višku kunigaikščių: kaip Vy
tauto, Gedemino, Lietuvos 
Sūnų ir kitokias vardais. Są
nariai šitų draugysčių kar
tais apsirengia uniformom ir 
skersi vaikščioja iš mandry- 
bės, bet dabar, kada kova ei
na už laisvę Lietuvos, tai jų 
nėra.

Už korespondencijas ir ap
karsi n i m ii s,. Keleivio“ re- 

įdyste neatsako.
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KEDELIOJE 5 Lapkričio 
bus didelis susirinkimas v isų 

• Iraug. ant liet, salės 2 vai. 
I>o pietų S. Bostone.

Vyrai Lietuviai.
Ži *ma ateina.—overkotų ir žiemiuių 
siutų beveik visiem reik h. o ar \isi tu 
ri — uežine: ta.gi kurie norite overkotų 
ii žieminių šunų iš geriausios neįtari - 
ir naujausios mados, ateikite pas A Ne
vali. jis pasiuva g» riatise. o prekės daug 
pigesnės kaip kitur. Jeigu netiki, ateik 
o pvrsitikrisi.

A NEVI LIS.
68 Fifth Street. S. Boston, Mass.

J. Buzevicius ir
T. Jezuke viri us.

Vieninteliai lietuviai duonos keitėjai vi
sam Lavvrence ir apielinkėj. Kas mus 
duoną valgo, tas turi jaučio stiprybę, 
veidų raudonumą ir vyro galybę. Musų 
keptuvės adresas:
177 ( hesuitt Str., Lawrenee, Mass.

j Dr. Jos. LeHAiidoH'skl
3ų4 Broaduay,

priešai pacztą 
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
j 10 — 12 prieš piet ir 6 — 8 po piet.

<*

i

i

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S jx» piet

238 ilarrison avė.
; Boston. Mass,

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

j

Jas. ii. Feely
. . . 95 Milk st., Ruimai 60-61

3 dziause ir geriause Aptieka BOSTON - MASS

Temykite.
Turiu dvi gražias krautuves, vieną ant 
151'J Snort St . kita ant 16 Common Str., 
Turėdamas ant rankų sklodą ir negalė
damas visko apeit parduodu vieną iš sa
vo krautuvių. kuri randasi ant 16 Com
mon Str. Norinti pirkti tą krautuvę at- 
sišaukit ant šito adreso:

V. KAZLAUCKAS.
16 Common st., Lavvrence, Mass

Daniel J. Kiley
301 Broad‘way, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankvt.

1
1
4

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į AVorcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit. 
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

PAJIESZKOJIMAS.
Pajieškau savo parapijonų: .1ievos Rup- 
keliūtes, Frano. Vinco ir Kazimiero 
Rupkų. Juozapo Bigailos ir Frano Jan- 
kaucko. kurte paeina iš Kauno rėdybos. 
Šiaulių pavieto. Veiksnių parapijos, tur
būt visi gyvena Massaehusetts steite 
nuo daugel metų, meldžiu kad atsiliep
tų aut žemiau padėto adreso svarbiame 

reikale, į&rapijonas.
Stanislovas Jukavičia

2,3 Chapel St. N\w Haven, Conn.

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

K R A U T U V E

I Kožna Tauta turi Didvyrius,
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedemiu i, Keistučiu 

bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus į 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. JCocb. Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaras nė institutas negali sufHy- 
gint, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurj la ką pa 
gvdę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pe.galejo 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų 
vidurių ligos, kraujo neČystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgitną, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas, 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, j urną laiką išgydo pamatiškai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina’

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria, 
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vietoje vargintis savę ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku 
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotyjiir.o laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausi:. 
Dr. E. C. Collins M. I. o jus sveikata j trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus vaistus

Jeigu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai šiądien rašyk ant žemiaus padėto adreso, o busi dėkin 
gas, nes niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas.

Iš daugybės padčkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylimas Profesoriaus!

Kaip daug per visus metus laiko priken- 
{iau ir privargau, teip labai esiu Jums dėkin- 
ga, už išgydymą ligos, kurij per moterystės 
pasigadinimį buvau gavus: ues neperstojan
tis galvos skaudėjimas, vidurių ir gumbo gėli
mas. kaip taukus šlapinimas. teip krutinėję 
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas neišpa
sakytai manį- kankino, kad net gyva buvau 
gatava į žemg lįsti. Kiti daktarai irdaktar- 
kos nieko negelbėje, o tie visi bobiški-raga- 
niški gydymai, tiesiok mang į prapultį stūmė. 
O kad Jus prisiųsti vaistai, dėl tuang sutaisy
ti išgydė, tai tikras stebuklas, nes nesitikė
jau kad kas mang išgydytų po tokios ilgos li
gos: už tai dar kartį ištariu iš tikros širdies 
didžiausių padėkavong.

Pilna guodonės,
Julijona Wida.

379 W. Iron St., Ironvvood. Micb

Brangus Profesoriau!
O dabar as Jonas Perskv, dėkavoju Jums 

labai, kad mane išgydėte. nuo biaunų sapnų, 
sėklos nubėgimo ir abelnoskausmingo nusilp
nėjimo, kuri^ tai ligų kaip jums žinoma įga
vau per kūno raškažius ir neišmanymą. Jus 
vaistai manę kaip naujai atgimusį padarė ir 
dabar rengiuosi žeuylis ir gyvensiu laimin
gai.

Jums labai dėkingas.

John Perskv.
190 Horocks St., Johstovn, Pa.

Garbingi Dr. Collins Instituto Specialistai
Siuomi »u didžiausiu džiaugsmu praneši; 

jums, bud jau esu pilnai sveikas išgydytai 
per Jumis, nuo: sausgėlos rvumalr no, kuria 
mane kaukino per ištisus 3 įlietus. Mano pa 
dėkavong prašau viešai pagarsint, nes kol gy 
vas busiu tai jums dekavosio, o niekinsiu gir 
tuoklystę. perkuriu girtas būdams peršalau L* 
t^lig^ pasigavau su jos visais kankinančiai; t 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimu 
kosėjimų, skrepliavimų ir sprando skaudėj! 
ma teip. jog manę į beprotyste vare; kiti dūk 
tarai nor vadinasi specialistais, bet man nieki 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydėte manę, ta', 
tikrai pri pažystu Jus už geriausius specialia 
tus ant visos Amerikos, už jus mokslu ir vai 
stus labai, labai esiu dėkingas.

Jus išgydytas.
Juseph bkada, 

P. O. Bos 245, Duryea, Pa

Pajieškau K. Petkaucko. Kauno rėdy
bos. Biržių parapijos: pirma gyveno 
Lavrenct^ Jis pats ar kas kitas duoki vto žine ant adreso: K s-iš. ika,
58 Chestnut Str., Latvrence. Mass,

Čia galima gauti puikiausių pečių 
Lovų, krėslu ir visokių reikalingų

• v
daigtų šluboje. Čion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo 815.00 iki 
augšėiausiu prekių. Pirkti galite 
ant geriausiu išlygų: teipgi susikal
bėti galima lietuviškai, lenkiškai ir 
kitose kalbose. Meldžiam atsilankyt

■ s
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M. Gali van & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIER1U ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
368 2-nd st.,S. Boston, Mass.

SZI MENESI
Didelis išpardavimas Kaldrų. Blanketų.
Moterim skrybėlių. Kūdikiam ilgu ko- 
tukų ir dresiukių. Viskas už labai nuže
mintas prekes. Meldžiam ateit pažiūrėt

I. SAC0WITZ.
128 Broadtvay,

So. Boston, Mass.

-JS- •££• <;i- -Sji' -Hi' •&' '4? -£." W
:<i‘z ššz

•.;>
ĮŠgtGeriausia moterų ir vaikygvdytoja^^ 

¥ Dr. Ona Topaz, ¥ 
‘:?j: 45 Chambers str.. Boston. Mass. f;: 

v?
Ofisas atdaras dg•••

2 iki 4 nuo 7 iki S po pieti^. Sgr
M Tel- Hay. 669 - 5-

-ff.' fž? f K- "tti- n;;>

Vienintelis Lietuviškas
CIGARU FABRIKAS

Massaehusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

24 Washington Sqare, AVorcester. Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT.
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia i kra v 
jų. o kad šipkortes geriause 
ir teisiugiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirs 400 šipkoreių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit; 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston. Mass.:
Jeigu nori būt sveikas.

J r drūtas, naudok tik sveikus gėrymus. 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėty- 
mai. kaip tai Alus, Eiius, Vynai ir viso
kį likeriai yra tik pas

James Gleason Co.,
Kampas 4-tli ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pM patį 
ftspu dorių.

OL1M Bros,
So. Boston, Mass.33$ Broadway,

N

THE OUTLET r
i'TI*

*■* 1

Ant vienos nedėlios ant vi
sokiu ta voru. Kuris koktu
me ris pirks už $5.00 vertes, 
tai gaus 100 Legal Stamps 
dykai. I ; : < n ailankyt.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
27 Cross Stre« t, - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Elin, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus
16 Broadway., South Boston, Mass.

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
~— r '" — ■ - - — visokių muzikaliikų instrumentų,
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markų, prisiųsiu 
Naujų lietuvišką Kataliogą dykai. Tariame yra šim

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
įj iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 

kliasos, o prekes pricinamiausios.
y//j>7r//k'-7w/z.ratlie ku greitai, ir išsiun

čiu j visus Amerikos miestus. /L/resaf;
M. J. DAMIJONAITIS, 

3108 So. HALSTED ST.,

1Kristina Pavlecka.
1814 So. 13lh St , St. Louis. Mo.

Išgydyta sirgus per metus po sunkaus palag«

Aloiza Šlama,
Clarckson, Xeb.

Išgydyta nuo skausmingo ir baltųjų antdrapa-
nių bei abelno sunykimo.”

Kurie nori, kad išgydytus negarsint, tai užlaikom didžiausioj slaptybėj.
Kad teip prieinamai,kožnas atsišaukęs asabiškai arba per gromatą, aprašagit savo ligos silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenejusioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bui 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. E. C. Colinso, iš kurios didelią naudą apturė 
site, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34-thSt. (tarp Broadsay ir 1 Avė.) NewYork, N.Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožna dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 iki 1 pal. po pietų.

JLietuvišKas rolskas
DAKTARAS

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Mass.
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 

' mingiausiai. Ateikit tiesiok • pas mane 
ant viršaus vienais trepais aukštyn bet 

' neikit į aptieką, mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nno 
1 iki 2 po piet ir nuo6 iki S vakare.

Karolius Čatarvs.
40 Walnut St., PhoenixviIIe, Pa.

ISgydytas nuo užsisenėjusiaa »Wurįnių orga
nų ligos.

■< ra»~i vi a hXl 3
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No. S5, Little Giant Typewriter, Preke 90 Centu.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kauliogo, tai raszyk szendien 
p i siusdamas savo adresa ir uz §c. marke o apturėsi 
puiku katahoga kuriame yra prekes dziegoreliu len- 
ciugeliu, žiedu, scilku, kompasj, britvu, armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, masz'nukes dėl drukavo- 
imo gromatu, monu kny^a, visokiu prietaisu dėl da

rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi, puikiu popieru 
iel raszymo su pavinezevonem f padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn. N. Y.

I

LIETUVIU UŽEIGA
----- PAS -----

CHAPLIKA
i Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
i visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų, krik-

I Štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
Farmos ant pardavimo.

Tos farmos parsidnoda New Yorko štei- 
Į te. I5 akerių už 81250. 33 akrai už 
81.500, 78 ak. už 81.400, 99 ak. už 899o.
80 akrų už 31.5OO. 150 ak. už 82.000. 133 
ak už 81.800, 2OO ak. už 82000 ir apie I5 
farmų kitų. Yra čia jau lietuviška ko- 
lionija sutverta. Tos visos farmos su 
trioboms ir kožna turi girios, arti mies-

1 tų ir vagzalų. Apie artesnes žinias ra- 
šyktie su įdėjimu už 2 c. markės pas:

Geo Kleek
Poelville. X Y.

Į
Į
S

Puikiausias Lietuviškas I

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys, ' 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, J 

Cigarai iš Turkijos, geriausi. Į 
Lazauckas, Judeika ir Co. ’ 
3o4 Broadway ir 259 D. St.,

South Boston, Mass. ’

Little Giant drukavojama mašinėlė 
turi visas 'iraras ir ličbas alfabeto. 
Gražiai <1; ukuoja gromatas. 
linga dėl kiekvieno.
rime ir brangesniu 
mašinėlių, kokiu kas 
pigiaus kaip kitur.

Reika-
Mes teipgi lu
ti rukavojamu 
tiktai nori ir

No. M5, GEM ROLLER ORGAN-
Grajinama mašinė- 

i lė arba vargonai su 
kuria galima gra- 
jyti visokius šokius 
valcus ir t. t. Nau
dinga turėti dėl vi
su žmonių, nes ga
li patys save užbo- 
vyti ir teipgi dėl 
svečių. Muzika yra 
padaryta ant atsky
riu adatiniu vole
liu. Kartu su maši
na duodam 3 vole
lius uždyką, bet ju 
galima gauti dau- 
giaus kiek nori po 
25c. voleli. Norin
tiems prisiunsime
katalioga muzikos voleliu iš visu kraštu svieto. Kiekvienas gali su ta ma

šina grajyti. Sveria 15 sv., 16 coliu ilgio. 14 pločio ir 9 augščio. Prekė $5.50,
Pas mus galima gauti armonikų, muziku, triubu. klematu. grafafonu, re
kordu dėl grafafonu. auksinius ir sidabrinius žiedus, lenciūgus, ziegorius, 
brilvas. revolverius šaudykles, baisiklius. elektriškus diržus, elektriškas 
lempas, elektriškas batarijas dėl visokiu mašinų, siuvamas mašinas, gumi 
nes ir misingines pečėtis dėl privatnu žmonių ir draugysčių, visokias ma
giškas burtas, visokias mašinas dėl ūkininku galime išsiųsti in Lietuva ar
ba in kitus kraštus svieto. Žodžiu, pas mus galima gauti viską kas ka no
ri. Kupčiai ir agentai gali pas mus pirkti visokius tavorus pigiaus kaip 
kur kitur. Prisiūskite varda ir adresa o mes prisiusime dideli lietuviška 
katalioga uždyka Musu prekystė yra uždėta 1891 metuose ir visus užga
nėdina. Norintiems galime prisiųsti paliudijimą nuo musu bankos. jog 
musu firma yra atsakanti.

Atlas Mercantile Company,
108 Liberty Str., Brooklyn, New York City

LIETUVISZKAS HOTELIS
NEVY YORK

VIENATINIS :
W. RAŽUKO, 7 Wasliington st
Jeigu 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 kūrėme 
galite gaut valgių ir gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už darbininkus.
Aš iš savo c Tiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas t u- 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. ‘ Su godone

ffINCAS RAŽLKAS


