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Metas I

Revoliucija Rusijoj.

Caras ir šeimyna žiū
rėjo.

Kada pasikėlę kareiviai ir 
darbininkai mušėsi už laisvę 
ir geresni gyvenimą Kronšta- 
de, caras su savo šeimyna 
žiūrėjo nuo bokštų savo palo- 
ciaus Peterhove. Balsai 
spraginančių masinių muš
kietų. ir šeip jau šūviai ir 
riksmas nebuvo carui girdė
tis. bet gaisras degančių 
Kronštado bud inkų buvo ga
na aiškiai matyti. Caras 
tuojau nusiuntė kareivius iš 
Peterburgo žeme ir vandeniu 
pradėjo piltis kareiviai iš vi
sų šalių, idant apimti pasi
kėlusius. Iš fortų išėjo visi

Nepakajus vis ueapsistoja 
po Rosi jos viešpatystę: perei
tą sanvaitę mažiau buvo su
sirėmimų tikrų revoliucijo- 
nierių su caro prilankiaisiais 
ir su kareiviais, bet užtai bu
vo nemažai skerdynių paren
gtų ant žydų. Tos skerdy
nės sujudino visus žydus, gy
venančius yvairiuose kraš
tuose; pradėjo laikyti dide
lius susirinkimus ir aukauti 
pinigus tūkstančiais ant pa- įįreivtai, pįrmia^ia įo ka 
gelbėjimo savo nelaimingųjų zokai ap5arvuoti> paskui ula.
po Rosijos viešpatyste. Ži
nios praneša, jog iki šiam lai
kui apie 15 tūkstančių žydų 
krito nuo Rusų terorizmo, 
kaipo kankintiniai;teipgi 100 i tik pradžia 
tūkstančių tapo labai pavo- n. 
jingai sužeistų. Didžiausiai 
žydai nukentė Kišineve ir O- 
desoje. Odesoje m t ir ma
šininės muškietos buvo var
totos ant žydų, ir gerai žino
ma, jog tai vis rando pa kurs 
tymai. Žydai gyvenanti ki
tuose kraštuose, užmanė __ 
rinkti milijoną dolerių ant 
pagelbos Rosijos žydam, ir 
kaip matyti, jie netruks su
rinkti tą sumą, nes pinigai 
iš visų kraštų gausiai eina.
Kareivių pasikėli

mas.
Kronštade 8 lapkričio po tokių šėtoniškų darbų, ko- 

pietų septinto forto kareiviai kįus dabar atlieka caro ap- 
skaitliuje apie 2 tūkstančiai -...............
pasikėlė prieš randą: 
įnė savo muškietas ir patro- Kararascli iš Besarabijos,jog 
nų, kiek kas galėjo, 
miausia atėjo į miestą, ir pa- §jmtai pabėgo nuo tos žudy 
prastai kaip kareiviai, išsigė- tės. 
rė gerai, ir į tą tarpą pradėjo atsinaujino: per 
valdžia traukti is visų šalių žydų užmušė ir apie 120 
kareivius, kad suimti pasi- žeįde. 
kėlusius. Prie pasikėlusių 
kareivių prisidėjo labai daug 
darbininkų ir tuojau griebė
si užbarakaduoti gatves: su
nešė lentas, rąstus, vežimus 
ir ką-tik sugriebė ir padarė 
sau barikadą, gynėsi, kiek 
galėdami. Bet kad apėmė 
juos iš visų šomj su mašini- 
nėm muškietom šaudyti, 
priegtam uždegė namus; pra
sidėjo baisi žudystė, tad pa
sikėlę kareiviai turėjo apleis
ti viena po kitam barikados 
ir antgalo tapo apimti, kyt- 
resni pabėgo, nelaimingi ta
po ant vietos užmušti, ir teip 
ta baisi scena užsibaigė dėl 
gerovės žmonijos. Ant ryto
jaus buvo baisi regykla: 
kraujas sukrekėjęs buvo ant 
gatvių, šoniniai takai teipgi 
krauju nuslidinti; pažeisti 
sulindo į skiepus ir tę dau
gelis numirė, kiti gulėjo ant 
gatvių po du, po tris ir tar- Į 
pais krūvom užmušti, amži
nai miegojo.

uai ir kiti susirinko baisybė 
apimti kelis šimtus pasikėlu- 

1 siu kareivių su darbininkais.
Aišku, jog revoliucijos yra 

t — pirmi pamėgi- 
nimai; kareiviai dar nevisai 
perimti supratimo, dar dau
gelis mat užstoja carą ir gul
do savo galvas. Bet kartą 
pasimokinę takios lekcijos, 
toliau ims misliti ir be abejo
nės dvasia visų kareivių per
simainys ant gero šono.— ant 

b * šono gelbstinčio žmones varg
šus, o ne išnaudotojus ir var- 
gintojus — caro su kitais dy- 

’ kaduoniais.
I

Rosijos šventas Sinodas ge
rai darbuojasi su tikinčiais 
rusais. Civilizuotą žmogų 
sunku būtų prikalbki prie

Į

—iai! jakinti ir aklai tikinti Sino- 
pasie-. -Įuį rusai. Žinios praneša iš

rusai sudegino 59 žydus, o 2 
’S- 

Odesoje žudynės žydų 
2 dienas 70 

su- 
Mieste Rupiceni, Ro- 

munijos šone, vadinami žydų 
neapkęstojai pabudavojo di
delę klėtką. į kurią suvarė 
daug žydų: vyrų, moterų ir 
vaikų, paskui užkalę, įvertė 
į vandenį ir prigirdė.

Ketina gelbėt nu
spręstus.

Kronštado pasikėlėlių suė
mė J 56 ir nusprendė ant mir
ties, bet dabar eina didelė a- 
gitacija Peterburge, kad iš- 
liuosuoti nuspręstus ant mir
ties, toje agitacijoje yra keli 
ir popai, kurie gundo žmones 
neduoti carui sušaudyti pasi
kėlėlių.

Straikas tęsėsi.
Daugelije vietų po Rosija 

Lenkiją ir Finlandiją strai
kas kaip prasidėjo, teip ir 
šiądien yra: daugelis geležin
keliu surišti straikom.v

Lenkai savo jieško.
Paskutiniam laike galima 

matpti iš žinių, jog Lenkijos

I

i
socijalistai eina iš vieno su 
nacijonalais arba tautiečiais 
ir nori iškovoti liuosą Lenki
ją — atsiskirti nuo Rosijos. 
Caras apie tai išgirdęs išdavė 
kariškas tiesas ant dešimties 
gubernių Lenkijos ir artimų 
kraštų Lenkijos. Teipgi iš
davė patarimą lenkam, kad 
jie nė nemislįtų apie atsisi- 
skyrimą nuo Rosijos caras sa- 

, ko, jog nueisit į tąs pačias 
nelaimes, kokiose buvote 18- 
31 ir 1863 mete. Henrikas 
Sinkevičius ima aktyvišką 
darbą dėl savo tautos labo. 
Lietuviai vieni dabar paleisti 
barščiai, kada visos tautos 
kovoja už savo tiesas, męs 
dar į partijas pasiskirstę ir 
kovojam tarp savęs.

Helsigfors. Finlan- 
d i j o j. lą lapkričio žinios 
praneša, jog Sveaborge ka
reiviai sustraikavo, bet vėl 
susitarė su vyriausybe, kada 
prižadėjo duoti jiem geresnį 
gyvenimą ir palengvinti tar
nystę.
Daboja geležinkelius 

Lenkijoj visi geležinkeliai 
dabar akyvai dabojami arti
lerijos. nes pasklydo gandas, 
būk po geležinkeliais yra ka
samos minos ir kitos eksplio-1 
zijos draskyti trūkiam, kada 
pareis reikalas.
Revoliucija pasiekė 

Siberi ją.
Revoliucija apėmė visas 

šalis Rosijos ir net tolimuose 
rytuose. Žinios pareina iš 
Vladivostoko pranešančios 
baisius maištus užmušėjistės 
ir deginimą namų. Dauge
lis žmonių rado sau globą ant 
laivų prieplaukoje.

Nuo K a u k a z i j os.
Žinios praneša, jog 24 tūks 

tančiai žmonių apsišarvavę 
drūtai prieš randą. Taigi 
visa Rosija nuo krašto iki 
kraštui siūbuoja dideliam pa
vojuje, ir neužilgo turės kas- 
nors naujo užgimti visoje 
imperijoj. Caras ketina bū
ti per žiemą Peterhove, nes 
bijo persikelti į savo žieminį 
palocių Peterburgan, kad ne
padarytų galo žmonės, 
francūzai padarė savo 
lini Liudvikui XVI.

i
'Pabaras, o iš „S. L. R. K. murinimo už pasiūlytą mo 
A.” buvo: V. Kudirka, 
Radziavič, A. Danisevičia ir 
J. Kasulaitis. Komitetas 
provos nėjo daugiau valkio
tis po tiesdariškus būtus, bet 
gražiai susitaikė. Susivieny- 
jimas Lietuvių Rymo Kata
likų, jausdamas save kaltu 
už visą jomarką, apmokėjo 
S. L. A. 300 dol., sugrąžino 
čarterį, pečėtį ir vėlavą, o sū
do kaštus abi pusės apsimo
kės. Tai ir visoki nesutiki
mai teip baigsis, antgalo su- 
sitaikysim visi.

Apleido štėtą.

Draugystė, vadinama, 
;„Good Fellovvs” ištraukė sa- 
; vo gešeftą iš Massacliusetts 
valstijos, kaipo negalėdama 
apmokėti visiem priguliutiem 
reikalaujantiem pagelbos li
goje. Šimtai sąnarių likosi 

!be jokios asekuracijos, per 
ilgus metus mokėję 
gus.

I

IšAnierikos.

kaip 
kara-

Susivienijimai susitaikė.

Nuo seniai besitęsianti 
sutikimai tarpe „Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje ir at
skilusios šakos ,,S. L. R. K. 
A.” besitęsianti prova per 4 
metus likosi užbaigta 8 dieną 
lapkričio. Readingtono vieš
namyje, Wilkes Barre, Pa. 
paskirti provos komitetai bu
vo šie: „S. L. A.” M. Valen- 
tanavičia, J. Paseckas, V. 
Ambrozevičia, J. Banys ir A.

ne

-- __ _____ ________ ( I
K. kestį po penkis dolerius ant 

■dienos. Bet kaip nuvažia
vom buvom priversti dirbti 
už dolerį ir 25 centus ant die
nos. Pati Brauni ko dabar 
prašo rando, kad jos vyrą pa- 

' liuosuotu iš tos nelaisvės.v

Apiplėšė.
12 lapkričio. Trūkis bė

gantis ant Lackawanna gelž- 
kelio į New Jersey ta}>o su
stabdytas penkių vagių, tar
pe Ročkaway irDanville. Su-Į 
sistabdę trūkį vagis apiplėšė 
72 pasažierius, atimdami pi
nigus ir laikrodėlius. Bet 
dasižinoję mieste kompanija 
nusiuntė kitą trūkį vyrų su 
muškietom ir vagys ta}>o su
gauti raiste, vadinamam 
Cook S'vamp.

JI

Žinios iš pasaulės.

pini-

Didele konvencija.

Pittsburg, Pa. Pe
reitam keliomis dienomis bu
vo konvencija Amerikos susi
vienijusių darbininkų „Ame- 
rican Federation of Labor”. 
Kartu su konvencija šventė ■v
ir savo sidabrinį jubilejų. Ši
ta organizacija Amerikos 
darbininkų su 2 milijonais 
savo sąnarių yra drūčiausia 
darbininkiška organizacija 
Amerikoje. Kaipo organiza
cija padarė nemažai gero 
darbininkam, ivesdama dar-7 v
bininkiškns biurus beveik 
kožnoje valstijoje ir k itus 
pagerinimus. Ir kad nebū
tų vedama per papirktus 
turčių agentus, galėtų daug 
daugiau gero padaryti. Bet 
kaip dabar stovi kapitalistų 
bernas Komperis prezidentu, 
tai ta organizacija daugiau 
darbininkam kaštuoja, ne
kaip gero atneša. Kompe- 
rio idėja straikuoti, jeigu ne
gana mokesties, o streikuo
jančius šaudo žmonių išrink
ti valdytojai. Kaip ateina 
rinkimai urėdninkų, Kompe
ris sako, nerinkit į urėdnin- 
kus darbininkų, mat kaip 
išrenka kapitalistų tarną, tai 
kapitalistai nebijo straikų. 
Teip Komperis ėda darbinin
kus jau keli metai, ir darbi- 
įlinkai vis jį prezidentu iš-1 
renka. Ateis laikas, kada 
darbininkai savo priešus pa- 
žįs.

(I I

Wasliington, 10 lapk. — 
Persijos ministeris Morteza, 
ką-tik pribuvęs į AVasliingto- 
ną, pasakoja apie baisų pa
dėjimą Persijos viešpatystėje, 
iš priežasties choleros nuo 
pereitų metų, neužaugimo ja
vų ir pakylimo visur valdo
mų daigtų, Persija stovi ant 
baisaus laipto. Kožną metą 
persijonai skaitliuje 150 tūk
stančių rasdavo per vasarą 
darbą už Rosijos rabežių, bet 

| šimet esant straikom visi dar-
I v

bai žeminiai Rosijoj visai bu
vo nusilpnėję. Taigi Persi- 

I jos darbininkai nieko neuž
dirbo, dabar pakilus prekiai 
javų, daugelis pakęs badą..

darbininkam. Darbininkų 
vidurinis komitetas nuspren
dė Vittę ant mirties. Darbi
ninkai tikisi, jog su šitnom 
pasikėlimu daugybę karei
vių prie savęs patrauks. Ca
ras vėl mano kuom žmones 
uumalšiti, dėlto ketina ati- 
d uoti žemes ir girias žmonėm, 
kurios dabar priguli randui 
taigi carui ir dideliem kuni
gaikščiam.
Ką męs turim veikti.

Jau dabar turim būti su 
atvirom akimis ir ausimis 
broliai lietuviai, turim visi 
išvieno rūpintis apie savo 
tėvynę Lietuvą, nes pareina 
laikas, jog mūsų kraštas turi 
būti liuosas. Reiks galuti
nai išvyti jos priešus, dėlto 
turim į vienybę visi sueiti. 
Rinkime pinigus, kaip renka 
žydai, rinkim kur tik galim; 
stubose, karčiamose, ant ba
lių, veseilių ir bažnyčiose; 
dabar laikas rinkti aukas, 
ant nieko nežiūrėti, nes kaip 
męs nesirūpisim, tai užgi
mus republikai Lietuvoje bū
sime priskaityti prie lenkų ir 
vėl išnaujo turėsim savo tie
sų jieškoti. Massacliusetts 
štai kurie miesteliai visai 
miega: Lowelis, Nasliua, Ha- 
verliill, Atliol, Gardner, 
Nortliampton, Stoughton, 

I Brigliton, Maynard, ir kiti 
mažesni. Broliai gana mie
goti, parengkit prakalbas ir 
aiškinkit savo draugam, kas 
darosi po Rosiją ir ką męs 
turim daryti dėl mūsų gero
vės. Gana miegot ir bovytis! 
Rinkite pinigus dėl išliuosa- 
vimo tėvynės!

Cliristiania, Norvegija. 
Norvegai drūčiai darbuojasi 
atsiskyrę nuo švedų: vieni 
nori, kad kraštas būtų repub- 
lika, kiti drūčiai varosi, kad 
karaliuką sau patepti. Ir 
ant karaliuko daugiau balsų 
randasi. Kunigaikštis Cliar- 
les iš Danijos yra kviečiamas 
ant sosto.

—o—
Rio Janeiro, Brazilijoj. Su

kilę revoliucijonieriai keliose 
vietose, pasiduoda valdžiai: 
fortas ,.santa Kruz” pasida
vė valdžiai. Rio Janeiro ka
reiviai buvo pasikėlę, prie jų 
prisidėjo ir marininkai, šim
tai užmušėjisčių buvo.

Paskutinės ž i n i oe
Rosijos.

Peterburgas, 15 lapkričio 
Šimtas tūkstančių darbinin
kų apleido darbą ir visuome- 
niškas straikas prasidėjo. Si- 
tuom kartu darbininkai ke
tina nuversti carą nuo sosto 
ir padaryti republiką tokią, 
kaip Amerikoje,arba geresnę. 
Minios palaidi} žmonių vaikš 
čioja po miestą. Tūkstan
čiai muškietų buvo išdalįta

1 s

I

Vietines Žinios.

Pranešam visiem vietiniam 
lietuviam So. Bostone, jog 
šiomis dienomis tapo priim
tas lekcijų perdėtojas Julius 
Slipkauckas lietuvis į moks- 
lainę ant E St. tarpe 4-tli ir 
Broadway. Jis bus trijuose 
ruimuose: 13-tam. 14-tam ir 
trečiam, taigi norinti mokį- 
tis, eikite į tą mokslainę, lek
cijos bus perdėtos lietuviškai. 
Daugelis nemokate pravardę 

žiemą

dide- 
salės,

Vergystė.

Nors jau vergija tikroji 
seniai prapuolė, vienok šią
dien ją dar galima rasti po 
apšviestą pašau lę. p. Bra- 
ming mūrininkas rašo savo 
moteriai į Charleston, Mass. 
sako: Aš su 30O kitų mūri
ninkų buvau pakviestas iš 
New Yorko pereitą Spalio 
ant salos pale Meksiką prie

I

pasirašyti, dėlto šią 
turite progą išmokti.

Pereitą nedėlią buvo 
lis susirinkimas ant
kur buvo daugelis politikie
rių anglu: jie kalbėjo, kvietė 
lietuvius prie politikos. Męs 
turim iš savo šono rūpintis 
politiką suprasti, kliubas tu
rėtų parūpinti vėl vakarus, 
ant kurių politika žmonėm 
iš fundamento būtų išaiškin
ta.

Bostono kliubas turės mi
tingą nedėlioję, nepamirški
te išrasti, kur pasidėjo ant
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tas Norkūnas visada prie jo nizacijas ir jų sąnariai vadi- 
lindo, norėdamas savo pačią na šluktarniais.

didele siuvėčkaAnsonia, Conn. Linksma perstatyti 
girdėti kaip visur kruta lie- tarpe lietuvių ir rodyt pa- 
tuviai su gerais savo darbais 
vieni tveria organizacijas, ki
ti aukauja centus dėl revo
liucijos, kad išliuosuoti tėvy
nę iš caro nagų. Pas mus 
tik mažutėlė dalelė rūpinasi 
apie viską, o šeip šposų gana 
daug atsitinka. 4 Lapkričio 
čionai vienas tėvas susimu
šė su savo sūneliu: sūnus tė
vą apgalėjo; tėvas ištrukęs 
nuo sūnaus bėgo, 
jau nebuvo kada, 
lėkė nuo trepu ir 
norėjo ištart fait.
faer. ant ko ugnegesiai tuo
jau pribuvo, bet ugnies ne
radę keikdami nuvažiavo na
mo. Tą pat vakarą ant ves
tuvių buvo revoliucija po iš
gėrimui kelių bačkučių alaus. 
Teipgi vienas nuo trepu nu
puolė gerai pritraukęs, labai 
apsikūlė. abejotina apie jo 
pasveikimą. 4 lapk. kliubas

bet bėgti 
tai lėkte 

bėgdamas 
tai ištarė

j P. 0. B. 3232, Boston, Mass.
4- ------------ • •••• turėjo balių, ant kurio nieko

daugiau gero nepadaryta. 
Majoras pribuvo, laikė kal
bą ir keliem užpundino; žino
ma dabar rinkimai artinasi. 
Reikia gėrėtis, jog čionai su
sitvėrė toatrališka kuopa ir 
ketina lošti „Lėkė kaip saka
las, nutūpė kaip vabalas”. 
Teipgi lietuviškas benas pra
dėjo mokįtis, kas yra labai 

.smagu. 14 sąnarių prisirašė 
ir laukiama daugiau. An- 
sonieciai susipraskit ir mėgį- 
kit pasivyti kitus!

"EnTKRED AS SeCOND-ClASS MATTER 
February 23, 1905, at thk Post 
Office at Boston, Mass.. undf.r 
thk Act of Congkess of March 3,

Kartus.

Kelios 
laikytas

Mass.
buvo
Lauryno drau- 
kurio pakilo

veikslus bažnyčioje. Kaip 
kunigas išvažiavo, Norkūno 
niekas nematė bažnyčioje, 
pakol vėl dabar kun. Jasai
tis nepribuvo. Norkūnas su 
savo liežuviu vėl maišo lietu
vių reikalus, kad parodyti 
savo ištikimą tarnystę. Ge
rai yra žinoma Norkūno pra- 
eite, jis visada keikė Lietu
vą ir jos sūnus, o tarnavo 
svetimiem. Dėlto aš sakau, 
kad reikia tokio, neva lietu
vio, sergėtis; jis yra pražuvęs 
savo sąžinėje ir nieko gero 
nelinki savo tėvyniai. Musu 
prabaščiui nepritinka imti 
tų pinigų, kad juos ir keliais 
eidami Norkūnas su savo 
draugais atneštų. Tie pini
gai turi eiti dėl pagelbėjimo 
kariaujančių mus brolių už 
liuosybę Lietuvoje. Parapi
ja turi savo mierį ir ant to 
męs dedam pinigus, o tautos 
reikalai eina savo keliu ir tu
ri būti pašelpti per mus lie
tuvius. kuriem’ mūsų gerovė 
rūpi. Dar kartą sakau, bro
liai, sergėkimės agentų ir ar
dytojų, laikykimės vienybės 
lietuviai męs esam ir Lietuva 
mumi turi rūpėti! Ardyto
jus, išgamas, pardavikus nu- 
sistūmkim, kaip stūmė mū
sų broliai carą su jo bernais. 
Pinigai likosi kaip buvo, ti
kimės, jog jie nueis, kur jie 
paskirti.

i Vabalninkas, bet ne Vabalas.

I

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Lai

Y patingai 
kuopa socijalistų žmonės la
bai nesupranta (mislina, kad 
A ne i k risto sūnus) ir niekina. 
Mieli broliai! ateis diena, kad 
jus visi būsite socijalistai, 
nes socijalistai kovoja prieš 
darbininkų vargintojus, tai
gi kuris iš jus nenorite gilu
tis savo neprietelių, o tie ku
rie norite gintis esate socija- 
listai, tiktai nežinote, 
gyvuoja „L. S. P. A.”

Rudenukas.

Bkooklyn, N. Y. 29 spa
lio „Lietuvos Sūnų Draugys
tė” parengė prakalbas: kal
bėtojais buvo p. Mikolainis 
ir J. Sukis. Abudu kalbėto
jai nurodė ant darbininkų 
skurdo ir aiškino, kad iš to 
skurdo darbininkai galės iš- 
siliuosuoti tik balsuodami už 
darbininkų partiją—socija- 
listus. p. A. Armaliūtė de- 
klemavojo eilę „Keliaukim 
koptisį vienybę”, p. Stanke
vičienė deklemavojo ,,Sunku 
ant svieto” ir „Sveikas drū
tas kalėjimas”. Antgalo p. 
Mikolainis kalbino susirin
kusius prie skaitymo knygų 
ir laikraščių ir įnešė paau
kauti nors kiek da ant revo
liucijos reikalų. Merginos 
perbėgo per publiką ir surin
ko £3.05. Pinigai pas vieti
nį draugystės komitetą. Su
sirinkimas buvo gana gražus 
ir jautrus. Pirmyn, pirmyn 
broliai ir sesutės.

Juozo Draugas.

prilygintai yra di-

Angliškai Ištark Reiškia

accordingly ekordingly pagal
citizenship sitizinšip ūkėsystė
claims kleims reikalavimai
corresponding koresponding prilygstančias
true trū teisinga
patriotism j>atriotizin patriotizmas
inteligent intelidžent suprotingumas
conscientious konšensios sąžiniškumas
devotion divošin pasišventimas
wrong rong blogai, negerai
highest aiest augščiausias
advanced advianst pakilę-pirmastovys.
doing duing daro
unjust undžust neteisingą
triomph traiomp triom fas au gštas.

What accordingly is the 
great rule of good citizen- 
sliip? That a man should 
claim and maintain his rights 
and that he, wlio claims 
rights, should own and ful- 
fill the corresponding duties.

What is true patriotizme 
Inteligent conscientious de- 
votion to the welfare of ones 
country. Is it patriotic to 
say: „My country nglit or 
wrong?” No. lt is very un- 
patriotic to say that. The 
highest velfare of a country 
is never best advanced by 
doiug wrong, It may be 
better for nation to suffer 
sore defeat, than to win an 
injust triomph.

Lietuvos žeme

Kas
džiausiąs mieris gero ūkėsiš- 
kumo? Kad žmogus j ieško
tų ir užlaikytų jo tiesas ir 
kuris jieško tiesų, turi išpil
dyti savo prilygstančias už- 
duotes.

Kas yra tikras patriotiz
mas? Inteligentiškumas, są- 
žiniskumas, pasišventimas 
dėl gerovės savo krašte. Ar 
patriotiška sakyti: „mano 
šalis bloga aroa gera?” Ne. 
Visai nepatriotiška teip sa
kyti. Augščiausia gerovė 
krašto niekad nepasikėlė per 
blogus darbus. Gal būti ge
riau dėl tautos kęsti apgalė- 
jinią, nekaip iškovot netei
singą augštybę.

Lawrence, 
dienos atgal 
mitingas šv. 
gystės, ant

, klausymas, kur padėti ant— Tėvai, as noriu tau dar ,. .. . V,. , . . ..... revoliucijos surinktus pim-zodi pasakvti apie politiką: | - , : . , *
. _ . į* •• gus, kuriuos surinko ant ba-kare japonu su Rosiia, revo- ®.. .. y, .. liaus parengto pereitą vasarąliucija Rosijos viespatysteie . © ^ n

...... . - visų Lawrenso draugysčiųir nesutikimai žmonių atėmė I x .
visą atydą Amerikos darbi- Daug apie tuos

. . , , . .. . pinigus buvo rašyta, ir kun.ninku; dabar atėjus laikui K... . . ...
rinkimų, žmonės vėl pagauti 
nesupratimo, nežino už ką 
balsuoti. Republikonal ir 
demokratai šluoja vėl viską 
po savo puse ir vėl tas pats 
vargas bus, kaip buvo, žmo-

x

nes neturės darbo. Štai dar 
tėvai liko miesto urėdninkais 
nerinkti, taigi už kuriuos tu 
balsuosi? .

— Aš, vaike, balsuosiu už 
demokratus, nes matai jie 
duoda darbus miesto visiem, 
kurie tik katalikai.

— Ne, tėvai, tu apsirinki, 
demokratai duoda darbus tik 
savo tautiečiam — airiam, 
nes visi airiai yra demokra
tai; jų principas neyra šelpti 
katalikus, tik tai remti savo 
tautą išnaudojant su žodžiu 
katalikystės, visas kitas tau
tas, kurios yra katalikai.

— Teip, vaike, aš žinau, 
jog nuo jų nieko daugiau ne
peši, kaip cigarą arba stiklą 
alaus, nes darbo jau jie ne
užtenka nė savo broliam ai 
riam, bet ką-gi daugiau da- j 
rysi?

—-Tėvai, tu balsuok už 
darbininkų partiją, tai tada 
tavo balsas visada atneš tau 
naudą: Kas metas vis daugį- 
sis darbininkų balsai, o tur
čiai tai pamatę mėgis darbi
ninkų būvį pagerinti, o kada 
darbininkų partija užaugs į 
galybę, tada darbo niekam 
netruks ir drugiau niekad, o 
niekad žmonės nebalsuos už 
kitus kaip tik už darbinin
kus. Taigi, tėvai, neklausk 
nieko, tik balsuok už darbi- Miuptarnius. 
ninkus!

Žilinckas apkaltįtas, bet kun. 
nieku nekaltas, nes jis tų pi
nigų neprašė, tik priėmė ant 
knygos, dėlto kad matė jog 
jie papuolė Į rankas, iš ku
rių jau ant gero negreit nu
eis. Pinigus kun. Žilinckas 
sugrąžino, dėlto dabar eina 
balsavimai, kur juos padėti: 
ant mitingo šv. Laurino dr. 
keli sąnariai karštai nurodė, 
jog nereikia veidmainiauti, 
bet atiduoti tę, kur jie prigu 
Ii — ant revoliucijos. M. 
Norkūnas pasiprašė balso ir 
pradėjo aiškinti, jog revoliu- 
cijonieriai yra tik žydai ir 
šliuptarniai, ir nurodė, kad 
tuos pinigus reikia atiduoti į 
bažnyčią. Na, tai labai nu
sistebėjo iš Norkūno, neku- 
rie draugai ir kaipo tokio 
pranašo, žinoma gyvenimas 
reikia perkratinėt. Norkū- 

; nas yra gimęs lietuviu bet 
užaugo lenku, pilnas lenkiš
kos dvasios. Jis yra vedęs 
lenkę-varšaviokę, ir jo visa 
padermė jau nebus lietuviai: | 
Jis yra dideliu biznierium, j 
bet tiktai jo sąžinėje, prakti
koje nieko negal, keli metai 
taiso mašiną rodįti paveiks-- 
lūs. bet nežino į kurią pusę 
g riau virsti, nes nori, daug 
pinigų pelnyti. Matydamas 
kad žmonės eina pulkais į 
bažnyčią, gretinasi prie ku
nigų, kad jį paskui samdytų 
rodyti paveikslus. Dėlto 
kur-tik gali liežuvį įkišti, vi
sur maišo lietuvių reik.ilus, 
neva keikdamas kokius tę

I
Kaip kunigas 

j Šeštokas čionai buvo, 1:.i ši-

i

’ Easton, Pa. Š iame mies-
1 telije yra 8 familijos lietuvių, 

o pavienių yra gana diktas 
1 būrelis. Kada-gi jie labai iš- 
itautėję yra, tai neapsimoka 
nė tikrą skaitlių paduoti, nes 
gali apsiverkti pažiūrėjus į 

; jų atskalas: vieni bajorai, ki- 
: ti lenkai, žemaičiai ir t. t., 
1 nežinia kodėl save visaip per

maino, kad tik nebūt lietu-X
viais. Čionai yra dvi šeimy
nos, kurios yra lietuviais, o 
kiti išklydę avelės. Man ro 
dosi, jog tik tie tikri lietu
viai, kurie skaito lietuviškus 
laikraščius ir knygas, ir rū
pinasi apie gerovę savo tėvy
nės. Kaip esu matęs, ateina 
net keli ekzemplioriai „Ke
leivio, bet moterėlės turbūt 
mažai jį skaito, nes klausi
mas apie nedavirtus šolde- 
rius pakilo. Vyrai pradėjo 
skųstis, sakydami rytai atša
lo, atsikeli rengtis į darbą, 

. stuba šalta, kava šalta, o gas- 
padinė dar dangsto akis, kad 
dienos šviesa ją nebaldįtų. 
Solderius dieną išverda, tai 
mat vakare ir rytmetije jau 
nereikia apie valgį rūpintis. 
Bet palaukit moterėlės, pasi- 
mokįsite, nes jau p. P. nete
ko burdingierių, visi nuėjo 
pas p. G. Gerai darote, vy
rai, nors teip pamokįkite ne
tikusias gaspadines, kad šol- 
derius geriau išvirtų.

Vilniuje nebuvęs.
—o—

Springfield, III. Anglių 
kastynėse dirba po 3 ir po 4 
dienas, pribuvę gauna dar
bus, kurie moka anglių dar
bo. Kastynės smagiosdirbti, 
nes net 7 pėdų augščio, tapai 
neprasti, tik tuom negerai, 
kad darbo daug yra.

Lietuvių yra skaitlingas 
būrelis ir suprantančių čio
nai nestokuoja: yra draugys
tė ūkėsų, „T. M. D.” kuopa 
,,S. L. A.” ir kuopa „L. S. 
p- A.” Vienok randasi ir kius apgarsinimus 

' tokių, kurie žemina tas orga-' vis neatsako.

KELEIVIS.

Ant vienos sales 
Kaip buvo veseile, 

Broliai ir sesutės 
Dalinosi meile;

X

Suko, dainavo 
Ir raritns kėlė, 

Bet apie tėvynę 
Niekas neatminė.

Užtai antgalo
Ir riebiai išėjo.

Keli nė namo 
Visai neparėjo

Kiti juodus akinius
Ir dabar nešioja, 

Ir draugų išjuokimo 
Visai neatboja.

Ant tos pat veseilios 
Buvo ir dvi Marės, 

Kurios tarp savęs 
Nemaloniai barės.

Kad kultuves jodvi 
Tę būtų turėję, 

Tai ir muštynes 
Jau būtų pradėję.

Vai tos marės-merės 
Ką tarp savęs barės, 

Tik dėlto barės, 
Kad jos buvo Marės.

Marė barė Marę
Barė Marė Marę, 

Varė maria, barė maria 
Marė maria, maria marė

I

ma
rią.

Pašelpa dėl laisves Lie
tuvos.

J. R. Raulinaitis £.100, V. 
Intas 50 c., P. Stanys 25 c., 
M. Paltanavičia 50 c., M. 
Raulinaitienė 25 c., pirmiau 
paaukauta Iz. Treinavičiaus 
iš Maynard, Mass. £1.00. Vi
so dabar yra pas S. B.. Rev. 
Komitetą £3.50

Apgarsinimai balių, mitin
gų ir pajieškojimai už vieną 
colį vietos ir vieną kartą 
kaštuoja 50 centų. Už jo- 

,, Kelei-

Dabar einant kovai už bū
vį prispaustų tautų Kosi jos 
viešpatystėje, kožna tauta ti
kisi liuosybės. O griuvus 
carui nuo sosto, nežinia ką 
padarįs išsiliuosavę. Jeigu 
nesutiks gyventi visi iš vie
no, nesutiks sutverti didelę 
republiką, tai matoma, jog 
kožna tauta ims j ieškot sa vo 
rubežių, kas būtų negeistinu 
darbu, nes už rubežius ir kru
vinos karės pasidaro. Jau, 
rodos, žmonės i k valiai apsi
švietę ir galės išvieno sugy
venti, įvesdamos vieną tarp- 
tautišką kalbą, o kožna savo 
krašte galės savo kalboje 
valdytis. Ar šeip, ar teip 
vis-gi reiks žinoti, kur yra 
rubežiai kožnos tautos, nes 
jeigu tik pagal kalbą eitų, 
tai Lietuvoje niekad neįves
tų lietuvišką kalbą, nes mies
tuose visur apgyventa nė 
lietuvių ir sakytum, jog tę 
nelietuviškas kraštas. Pa
gal Šerno Geografiją, seno
vės lietuviai buvo susidėjęs 
iš keturių dalių ir skyrėsi 
tiek viena nuo kitos, kiek 
šiądien skiriasi dvi likusios 
dalys — lietuviai ir latviai. 
Su penkta maža šakele lietu
viškos tautos, visi kartu užė
mė štai kokį plotą žemės: nuo 
upės Vislos vakaruose iki 
upiai Dnieprui rytuose. Nuo 
žiemių — nuo Baltųjų jūrių 
iki Lomžos, Sėd Iečių ir dalį 
Grodno gubernės užėmė ir 
dar toliau iki Vladimyrui 
ant Volyniaus gyveno mūsų 
broliai Galėdai. Bet kad 
vien nelaimės lietuvius lan
kė, kas metai nauji pulkai 
priešų radosi, kad 
mūsų kraštus, užtai 
proseneliams nebuvo 
mokslą pasisavinti ir
kad mokslo ir supratimo ne
buvo, nesilaikė nė vienybės, 
ir teip visoki neprieteliai be- 
spausdami iš visų pusių su
siaurino mus rubežius. Pir
ma męs užėmėm žemės plotą 
didumo 8 tūkstančių kvadra
tinių mylių, o dabar tik apie 
2 tūkstančiu kvadratinių my-

užimti 
mūsų 
laiko 

dėlto,

lių. Dabar mūsų rubežiai 
yra šitie: žiemiuose išilgai 
Kuršės rubežių pro Žagarės 
miestelį, naują Aleksandrov- 

■ s ką, per drują siekę į Dina- 
burgo pavietą, Vitebsko rė- 
dybą, kur lietuviai jau susi
maišę su latviais. Visas tas 
ilgis žieminio Lietuvos rube- 
ziaus yra 65 mylios. Rytinis 
dar lietuvių apgyvenla rube
žius eina pro Ašmėnus turi 
35 mylias ilgio. Pietvakari
nis rubežius eina nuo Lydos 
ir Grodno ir pasibaigia ties 
Baltiškom jūrėm, tarpe ka- 
raliaučiaus ir Labgavos, il
gis jo 45 mylios. Vakarinis 
rubežius išilgai Baltiškų jū
rių ir turi 20 geografiškų 
mylių ilgumo. < 
pasidėkavot mus 
nes per 20 mylių lietuviai ir 
šiądien prie pakraščio jūrių 
prieina, jeigu liktų kada sa- 
vistovė šalis, tai būtų labai 
paranku su pasaule jūrėm 
susinešti. Senovėje ant lie
tuvių apgyventos žemes gy
veno 18 milijonų žmonių, o 
ant ploto, kuri šiądien ap
gyvenant yra tiktai 5 milijo
nai žmonių, iš tų tik tris mi
lijonai lietuvių, kiti 2 mili
jonai susideda iš žydų ir ki 
tų prisimaišusių tautų. Lie
tuva yra garsingas kraštas 
su ažerais, nes ant ploto že
mės, kurį lietuviai apgyve
nę yra net 2 tūkstančiai aže- 
rų. Svarbesni—didesni aže- 
riai yra šitie: Drukšų Ažeras 
turįs 9 verstus ilgio, pločio 
11 verstų, gilumos 25 sieks
nius; Medžiolių ažeras tarpe

X

Vilniaus ir Sventėnų turi 15 
verstų ilgio ir penkis verstus 
pločio fl'rakų ažeras gilumo 
turįs 25 sieksnius, kiti svar
besni ažerai yra Augustavo, 
Vygrių, metelių, Seivai ir 
Vištyčio; Lietuvos ažerai yra 
labai žuvingi ir žuvys gana 
brangios veislės. Didžiau
sias Lietuvos miestas Vilnius 
turi 170 tūkstančių gyvento
jų. Antras didžiausias mies
tas yra lietuviškas Minskas, 
turintis 95 tūkstančius, to
liau Kaunas su 80, paskui 
Vitebskas su 60, tiek pat tu
ri ir Bialostokas. Teip gra
ži mųsų tėvynė.

V

Čia reikia 
! likimui,



KELEIVIS

Simpatija Amerikonų Ru
sijos žmonėms.

Iš Marion Republican.

Lietuviukai sutaisė Simonas Gilius.

A- 
žu- 
ir

Į Rusijos žmones:—
Męs 

merikonai girdime apie 
dymą Rusijos autokratų
podraug norime pasakyti 
jum, jog męs neliejam ašarų 
už juos. Męs neesame apsi
pratę su kvapsniudinamituo- 
tų urėdninkų labiaus kaip 
kiti žmones, tačiaus męs gė
rimės saldumu amžinos teisy- 
bes visur, kur tik męs galime 
ją užtėmįti. Męs priešingi 
atėmimui gyvasties savo arti
mo: męs esame labai jautrios 
širdies. Sutvertojas mato 
mūsų nuliūdimą, jog jus esa
te prispausti prie teip bai
saus naudojimo bombų dėl 
pataisymo savo pekliškų 
šlektumų, bet jus turite mū
sų simpatiją — mųsų širdin
giausią simpatiją. Męs ma
tome jūsų sūnūs ir dukteris 
purvinuose ir pasmirdusiuose 
turmuse be tiesdarystės ir ty
rinėjimo; męs matome jus 
pražilusius senelius plaka
mus iki smert, vien tik užtai, 
kad jie sapnavo apie liuosy
bę: męs matome jųsų sunkiai 
uždirbtus turtus mėtomus 
per jųsų tinginius ir nieka- 
daringus aristokratus (tur
čius). Męs žinome, jog jus 
negalite kalbėti apie laisvę 
ir negalite reikalauti kas yra 
jųsų savasčia. Kas-gi jus ė- 
sate? Niekas kaip tik ver
gai piktųjų žvėrių, kuriem 
netyčios gimimo suteikė ant 
jųsų galybę. Teip tai męs 
laisvi Amerikos žmonės ap- 
gailestaujam jus su suspaus
tom mųsų širdimi. Męs ma
tome jus kūdikius tobuliusir 
žadančius šviesą ir augštą a- 
teitį pasirėmusius ant kny
gos per naktis prie mažos 
šviesos lapinės žvakelės, skai
tančius apie laimingą kraštą, 
kame žmogaus kūnas ir pro
tas yra Ii uosi nuo visokių pri 
spaudinni ir retežių. Juose 
yra elementas geneališkumo, 
materiolas, iš kurio narsū- 
nai yra sutverti. Jis yra 
garbgodingas, teisingas, mei
lus ir duoslingas; jis laukia 
vyriškumo kada jis — Teip. 
jis, nekas kitas žėrės akyse 
pasaulės, kaipo paveikslingas 
labdarys savo tautos. Jis 
žėruoja su Ugne jaunystės; jo 
dvasia šoka iš džiaugsmo mis- 
linant apie garbingą ateitį; 
jis žiūro ant savo nelaimingų 
sunkybių tautiečių ir sako 
savo giliausioje mintyje: 
,, Ateis laikas, kada aš j ūmi 
galėsiu pagelbėti. Aš moki- 
nuosi, išmokįti daugiau: aš 
mokįsiu savo sądraugus pa
žinti, kas yra gyvenimas,' 
kaip galima geriau gyventi ir 
kaip būti laimingu.” 'Fa ir 
vien tik ta idėja padaro jį 
džiaugsmingu. Bet jis dar 
nėra apsipažinęs su protavi
mais veidmainių, apgavikų 
ir žalčių. Jis kėsinasi mokį- 
ti savo draugą, mokįti to, ko 
jis mislina neatbūtinai reikia 
žinoti, jis yra išgirstas per 
slankiojantį špiegą. arešta- 
votas be prisakymo ir tiesda
rystės. Jo motina ir tėvas 
klausinėjo apie jį.
gai negali ištarti, 
jis yra išvarytas - 
varytas į šaltą, pragaištingą 
pūstyuę. iš kur niekad nesu- 
grįž. Kodėl-gi tę jį išvarė, ir 
kodėl jis toks pavoingas žino

'auginančios vaikelius turi 
suprasti orą, vandenį, maistą, 
tą suprasdamas nors ir nesu- 
sika Įlies su mažais savo kūdi
kiais, bet jau mokės kaip 
jiem patarnauti, o tada ne
bus tokio'riksmo ligų ir pra
pulties. Dr. J. H. Grear sa
ko:-,,Motinos pienas geriau
sias maistas kūdikiam, pakol 
dantys pradeda dygti, kada 
dantys pradeda dygti, tai jau 
reiškia, jog reikia kitokio 
maisto. Pirmas 2 sanvaitės 
kūdikis turi būt žindomas 
kas 2 valandas. O naktį rei
kia pratinti konorečiau arba 
visai nežindinti nakti, tuom 
geriau motinai, o kūdikiui 
vistiek kaip papranta. Žin- 
dįti kaip tik verkia negerai ir 
apsirgdina kūdikį. Jeigu 
kūdikis verkia, ir pažindįt.i 
motina turi suprast, gal tas 
maistas, kuriuom ji minta ir 
iš kurio pienas vaikui pasi
daro yra blogas, dėlto reikia 
apie savo maistą labai apsi
žiūrėti. Visoki rūkštumai: 
kava, arbata, šnapsas ir alus 
visai reikia pasivaktuoti, nes 
nuo to kūdikis naktimi ne
miega.

(Toliaus bus)

bar toki laikai, kad galima 
visko tikėtis. Tamsta pats 
skaitydamas laikraščius tur
būt žinai geriau nekaip aš 
galiu Jpapasakoti kas dedasi 
mūsų Maskolijoj. Nuo uau- 
jų metų bus Maskvoje susi
rinkimas žmonių atstovu.

*■

Nors tie atstovai daugiausia 
nuo ponų, o nuo žmonių ūki
ninkų labai mažai, o nuo dar
bininkų visai nebus, bet vis
gi bus nors koks pasirodaviji- 
mas apie gerovę žmonių. 
Tarpe susirinkusių bus ir ge
rų vyrų, kurie neleis nuskr
iausti ir varguolių žmonių. 
Moteriškos, darbininkai ir ū- 
kiniukai iki šiol baikotavo, 
kad nedaleisti susirinkti tai 
tarybai, bet dabar jau rodos 
nutarė leisti ir lauksim koki 
bus rezulėatai iš to susirinki
mo. Po Maskolija dabar 
žmonės susirenka šimtais ir 
būna suareštuoti už kėlimą 
riaušių; yra vietų kaip antai 
Kuršėje kalėjimai visiškai 
pilni, jau negali daugiau į- 
kimšti. Na tam kartui už
teks kalbėti. F.

gus* Ką-gi jis blogo moki
not Vien-tik to, jog ateis 
diena, kada vargšai — Rosi- 
jos žmonės pamatys geresnį 
būvį, jog tokios neteisybės, 
kurias dabar kenčia, turės 

j išnykti; jog visi žmonės pa
saulėje yra apdovanoti ly
giom tiesom ir turi tiesą iš 
jų gėrėtis, jog išnaudojimas 
vienos dalies yra tamsumas•r
ir nesupratimas tų,kurie duo

dasi save išnaudoti. Tai 
vien tik už tą supratimą ir 
prasikaltimą prieš carą jųsų 
sūnus yra išvaromi į zudingą 
Siberiją. Jeigu jus nedaleis- 
tute išvaryti savo sūnus, tai 
kožną dešimtį iš vienuolikos 
išvarys už pasipriešinimą. 
Męs suprantame, jog jus vie
nintelė viltis yra povaliai 
prirengti milžinišką revoliu
ciją, ir męs tikimės, jog ta 
diena yra jau netoli, kada 
jus ją pradėsite, nekurie iš 
mus žmonių priešinosi, saky
dami, jog užmušėjistė tai yra 
blogas kelias įvykdinti refor
mas jųsų krašte, bet jie ne
gali parodįti kito geresnio 
kelio, kuriuom laisvę galima 
būtų įvesdinti, nors jie pri
pažįsta, jog jųsų padėjimas 
yra apverktinas ir valdonų 
žiaurumas neapsakomas. Mat 
męs turime čionai nedarbi
ninkų kliasą — kliasą, kuri 
susidėjus iš Dievobaimingų 
apgavikų ir globiugij politi
kierių, kurie prakeikia jus 
kaipo baisiausius anarchis
tus ir sprendžia visus ant pa
korimo. Šitie išnaudotojai 
įstumtų ir Amerikos kraštą 
į tokius pat vargus ir sąly
gas, kokiose yra jus tėvynė, 
jeigu tik būtų jiem užtekti
nai laisvės, tada ir čionai bū
tų bomba labai reikalinga.

Tironija pati gimdo savo 
naikintojus. Ko sunkiau 
jus caras spaudžia, tuo grei
čiau jus sūnus bus išliuosuo- 
ti iš retežių karalystės. Nors ' 
išlėto jus nuvarginta kliasad 
pradės atjausti prisirišimą 
prie laisvės. Jie pamatys, 
jog užmušimas vieno i.red- 
ninko, mažai jų gyvenimą 
palengvina, bet ateis diena, 
ir Dieve duok kogreičiausia! 
Jie išras, jog reikalingas vi- 
sotinas išnaikinimas despo
tiškų urėdninkų, pradedant 
nuo augščiausio iki žemiau
siam. Tas yra pageidauja
ma ir neatbūtinai reikalinga. 
Tąsyk darys bombas dide
liam skaitliuje ir pervers vi
są supuvusią monarchiją per 
Uralo kalnus.

Revoliucija visada bujoja 
per ilgus metus. Dėlto bū- 
kitę kantrus. Šimtai iš jųsų 
turės pasilikti kankintiniais, 
pirma negu matysiee pilną 
laisvę. Nekurie iš mus gar
biai redaktorių sako, kad nai
kintojai teronų, tai yra silp
napročiai ir bailiai. Bet męs 
savo širdyse netikime į tuos 
žodžius. Męs einam prieš mus 
galiūnus redaktorius, męs ži
nome, jog daugumas iš jų 
yra verčiau linkę prie kon- 
servitizmo ir pagodonės, ne
gu prie teisybės, užtad mažai 
męs paisome apie jų riksmus.

Užmušėjistė priartina pa
ti savo galą; teip yra mumi 
pasakyta. Bet tas gali būti 
teisinga Amerikoje, kur zmo- 
nes yia augščiausia galybė 
rando, bet ne po despotišku 
valdomu Nikalojum II. Męs 
pripažįstam, jog jeigu jus 
užmosite vieną teioną, tai į 
jo vietą rasis kitas; toks ar
ba dar piktesnis. Jis nau
dosis iš daugiau atsargumo

jo drau- 
jog 

iš-

i

i

Apteisino ir
Gana juo-

I
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Ameri- 
girdėti, 
bombas 
teronų. 
ir šau- 

varde

Godotinas Jokūbai! Skubi
nuosi tamstai pranešti apie 
save, nes tamsta savo malo
numu užsipelniai tos pirmy- 
bės ir pagodonės. 20 Rug
sėjo buvo negrineta Vilniaus 
teismo ruime mano bila, ku
riame likau nuteisimais. Teip, 
nuteisintas! kaip keistai 
skamba mano ausvse tas žo- 
dis „nuteisintas”. Po dvie
jų mėnesių laikymo kalinyje, 
po 2 ir pusės metų, teipgi 
kaipo kalinyje, nes turėjau 
surištas rankas ir kojas, ki
taip sakant nieko negalėjau 
veikti, nes neturėjau pinigų 
ir negalėjau gauti tarnystos, 
dėlto kad buvau kaltinamas 
prieš valdžią. Ir dabar po 
visų kankinimų, po išvijimui 
iš mokyklos, po pagadinimo 
mano mokslan ėj imo, o gal ir 
mano ateitės... 
daugiau nieko,
kingas daigtas. Apie pada
rytas man skriaudas, apie 
nuostolius, kokius apturėjau, 
nevelinu sau nė kalbėti. Tai 
mūsų Maskolijos valdžios tei
sybė! Garbė tau. Dieve, jog 
tu japonų ranka išrodai sa
vo galybę ir teisingumą visai 
pasauliai nužemindamas ru
sus. Pasakiau Rusus — Ru
sų valdžią. Rusų valdžios biu- 
rokratus — valdininkus, ku-I _
rie per tiek laiko skriaudė 
žmones. Negana dar to, Tu 
ir dabar juos baudi ir nori 
juos visai išnaikįti. Nėra 
tos dienos, kad laikraščiai 
nepraneštų, jog tokiam ar 
kitokiam mieste liko nušau
tas arba bombomis suplėšy
tas koks nors gubernatorius, 
policmeisteriai ir kiti valdi
ninkai. Pas mus jau pilnoje 
prasmėje to žodžio prasidėjo 
revyliucija, žmonės bnntavo- 
jasi ir kyla visuose kraštuo
se: ant Kaukazo, Lenkijoj, 
Finlandijoj, Lietuvoje ir Že
maitijoje (tik nevisose vieto
se mūsų tėvynės), bet ir pa
čioje Rosijoje žmonės kelia 
maištus, ypaiingai dideliuo
se miestuose. Per pasikėli
mus. ir buntus žmonės jau 
daug, daug išgavo nuo val
džios: visų pirmu katalikam 
leista pirkti žemes, tiek kiek 
nori. Katalikai gali apimti 
vietas visose viešpatystės ins
tancijose, kas ligšiol nebuvo 
galima; lietuviai jau turi sa
vo laikraščius; Vilniuje 2 — 
„Bitininkas” ir „Vilniaus Ži
nios”; Peterburge išeina vie
nas ,,Lietuvių laikraštis”. 
Dabar dar yra leista 3: „Ūki
ninkas” ,,Balsas Lietuvos” ir 
„Žiburys”. „Žiburys bus iš
leistas kunigų, o ,,Balsą Lie
tuvos” gavo tiesą išleisti An
tanas Daukšys iš Mikučių, 
tamstai gerai žinomas; bet iš- 
tikrųjų išleisti tą laikraštį 
jam turbūt nepasiseks, nes 
negauna redaktoriaus ir pi- 
nigiškos pašei pos, dėlto kad 
dasižinojo, jog jo tas laikraš
tis ketino būti valdiškas, nes 
valdžia jam prižadėjo duoti 
pagelbą. Ūkininkas bus p. 
J. Vileišio, turbūt nepasiro
dys, nes nors gavo daleidimą 
nuo valdžios, bet nėra įstan
gų. — Na kas pas tamsta 
girdėti* Aprašyk apie mano 
pažįstamus, kaip jiem kloja
si; ar jie užganėdinti iš Ame
rikos, ar nori atgal sugrįžti į 
tėvynę. Tamsta, pats Jokū
bai ar gali sugrįžti į tėvynę* 
Aš mislinu, palūkėk metus 
ar dvejis, o gal ir trumpiau, 
tada galėsite visi-kas tik lie
tuvis pargrįžti į tėvynę. Da-

Moterim.

Vargas ir ligos kūdikių 
vargina motiną naktimis ir 
pailsusį nuo darbo tėvą stu
mia į neapykantą, silpnumą 
sveikatos ir atšaldo nuo rū- 
pestingo ir meilaus gyveni
mo, įstumia į neatbolnumą, 
nejautrų ir neturintį pasigai
lėjimo, kartais į girtuoklystę 
ir prapultį. Kad tą visą 
vargą prašalįti, merginos tu
ri rūpintis pirma apsi vedimo 
apie tą nelaimę, turi mokįtis 
kiek galėdamos suprast moti
nos užduotę, nes nė viena ne- 
gal pasakyti, jog ji išgyvens 
nebuvus motina. Nežinia, 
kurią dieną gali patikti kokį 
nors mėlynakį ir kartu patik
ti viršui minėtą vargą. Kož
na motina turi suprasti žmo
gaus kūno sudėjimą ne tik 
kūnišką, bet ir dvasišką. Jei
gu nenori, kad reiktų stum
dytis ir keiktis su savo išau
gintais vaikais, turi apie tai 
pasirūpįti pirmiau, nekaip 
juos ant svieto paleidi. Jei
gu pasirūpįsi apie gerą vai
kų dvasią, netik ką nereiks 
su jais bartis, bet meilė ne
perstojanti tarpe vaikų ir tė
vų tvers gražų paveikslą. Jus 
seseris galite sakyti, jog Die
vo valia ant to, Dievas 
nas gali paskirti gerą ir blo* 
gą sūnų arba dukterį, 
jus negalit priešintis 
jog kuo daugiau suprasi, kuo 
daugiau mokėsi, tuo arčiau 
būsi prie Dievo, juo labiau 
suprasi jo galybę ir labiau 
matysi ko Dievas nuo savo 

i sutvėrimo reikalauja. Žmo
gelis nemokįtas, nieko nega
lįs, kuom-gi jis gali Dievui 
tarnauti^ Kuom-gi tarnau
ja gyvulėlis* Blogas many
mas, jog mokįti žmonės neti
ki į Dievą. Žodis Dievas 
rei.-kia neapimamą, neapsa
komą ir nesuprantamą galy
bę visose kalbose, tikėjimuo
se ir moksluose. Irtas yra 
teisybė, jog yra didžiausia 
galybė, kuri rūpinasi apie 
visatą, kokia ji nebūtų vis-gi 
vadinasi Dievas. Dėlto ne
reikia mokslui priešintis, bet 
reikia mokįtis, mokslą tobu
linti, ir ko daugiau męs ji 
suprasim, tuo geriau mokė
sim Dievui patikti užtai ne
tik numirę gausim užmokėti, 
bet čionai gyvendami atjau- 
sim jo dovanas. Motinos

APGARSINIMAS.
Vieša padėkavone! Siuomi 
išpildau savo pereigą, kurią 
be išsiteisinimo turiu pada
ryt ir viešai padėkavot, ap- 
skebt visam svietui tą, kad 
jeigu ne Dr. E. C. Collins 
Mediką Institutas ir jų su
taisyti vaistai, tai šiądien ne- 
sigėrėčia tokia gera sveikata.

Aš sirgau chroniška plau
čių liga ir slogomis, tankiai 
spjaudavau kraujais, apart 
to turėjau sugedusį skilvį ir 
romatiškus gėlimus visam 
kūne; ant pajiegų buvau la
bai nusilpęs. Tokiam nelai
mingam padėjime beesant, 
priverstas buvau vaikščioti 
nuo vieno daktaro prie kito 
ir yvairių specijalistų; varto
jau visokias gyduoles, bet jo
kio gerumo man jos nesutei
kė, o liga vis didinosi ir didi
nosi iki tos dienos, kol krei
piausi prie viršui paminėto 
Garsingo Instituto, priimda
mas jų vaistus ir užlaikyda
mas pasargas gydžiausi.

Dabar pasidėkavojant 
Augščiausiam ir Dr. E. C. 
Collins Med. Inst. vaistams, 
kurie mane atgimdė kaip iš 
naujo, visa nervų sistema, 
pagrąžino sveikatą, plaučiam 
puikų veiklumą, pataisė a- 

• petitą ir prašalino skaudėji
mus ir silpnumą iš viso kūno, 

į dabar-gi jaučiuosi visai svei
kas. teip kaip niekad nebu
vau pirmiaus teip laimingas, 
nežiūrint kad einu pilną pus
amžį metų, nuo to laiko kaip 
išsigydžiau, nereikia man 
jieškot vaistų, nė daktarų, 
bei pirki net po aptiekas gy
duoles, kurios visai menkos 
vertės yra. Dabar mano kū
nas atlieka dvasišką ir kas
dieninį darbą, ir kaipo drū
tas vyras save ir savo šeimy
ną užlaikau, džiaugdamas ge
ra sveikata. Būdamas pri
pildytas dėkingumo, linkiu 
visiems stačiai kreiptis te
nai, kur jums tikrai, kaip ir 
man, gali sugrąžyt gerą svei
katą, nes iš ilgo laiko visokių 
gydymosi persitikrinau, kad 
Dr. E. C. Collins yra geriau
sias dėl išgydymo Institutas 
ant visos Amerikos. Su pa- 
godone Antanas Turas, P. O. 
Box 25., Neshannock Falls^ 
Pa.
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ir spaus labiau jus, kaipo sa
vo pavaldinius; bet ateis lai
kas, kada bus amžinas galas 
šitokiam randui. Povaliai 
apsišvies didėji minia silpna
protiškų nežinėlių, iš kurių 

' ir susideda viešpatystė, jog 
jų ponai — aristokratai, tai 
v ra priežastis jų kentėjimų v
ir jų vergystės. Šitas tai yra 
vienintelis, ką jųsų nihilistai 
ir republikonai rūpinasi pri
artinti per daugelį metų, jie 
rūpinasi patraukt jus prie 
supratimo savo žmogiškų tie
sų. Kad jie pasekmingai at- 
ves jumi laimę, tai ant to nė
ra abejonės. Ko aršesnės 
kankynės tų reformatorių, 
tuo drąsesni ir darbštesni jie 
yra- Autokratai, kuriuos 
jus naikinate, yra nežmoniš
ki žvėris: jų persekiojimas 
žydų, finų ir abelnai visų Ro
si jos gyventojų, visų varg
dienių, parodo, jog jie yra 
sutvėrimui, kuriuose nė ma
žiausios kibirštėlės žmoniško 
pajautimo nėra. Nors kaip 
minėjau, jog męs nepapratę 

i esame paraku svilinant,maty 
ti žmogiškus kūnus;bet męs 
darbininkai žmonės 
kos esame kantanti 
jog jus panaudojate 
ir gėritės iš plėšomų

Taigi dabar šokite 
kitę džiaugsmingai
laisvės, ir tas galima tiktai 
už ją karštai kovojant. Val
džios kokios jos nebūtų, gra
žumu laisvės neduos savo pa
valdiniams. Jus turite pa- 
mokįti carą „Nikę”, kad visi 
žmonės yra gimę liuosi ir ly
gus pasaulėje. ir kad visi tu
ri pilną ti*są lygiai gyventi. 
Jis nenorės apie tai suprasti, 
liet kada jus priversite jį su 
nitroglicerniškais sukoriais, 
d i narni fališkais pyragais ir 
su keliais aršeninkais, blyne
liais mėtomais apščiam skait- 
liuje, tada jis parodis palin
kimą ,prie supratimo. Męs 
neesame anarchistais, a nė 
nihilistais čionai, dėlto kad 
mumiem nereikia tokiais bū
ti. Męs galime šokt ir dai
nuot aplink balsavimo skry
nelę ir galim balsuoti už ką 
tiktai norime, eiti namo va
karieniaut, pakol politikie
riai suskaito balsus. Bet 
jumiem tas yra negalima, už
ginta ir tą menką privilegiją 
rinkimuose urėdninkų. Jų
sų krašte caras daro, ką jis 
nori be pasiklausymo pas jus. 
Pas mus politikieriai turi 
klausti žmonių per galybę 
mųsų balsavimo ir tiktai ta
da pasielgia su mumi kaip 
jiem patinka.

Apsvarsčius, jog jus esate 
plakami, iš tėvynės varomi, 
apiplėšiami, su ginklais žu
domi, badu marinami ir 
gvoltavojami kitoniškuose 
nesuskaitomuose paveiksluo
se, męs stebimės iš jųsų kan
trybės ir ramybės, esančių 
tokiuose varguose, jog teip 
prilaukus savo ponams — 
žudytojams ir toki paklus
nus. Męs stebimės, jog jus 
pavelinat savo ponam vaikš
čioti ant žemės paviršiaus. 
Męs negalim jus pagelbėti 
su rodą kitokia, kaip tik sa
kydami: jeigu išgirsite nuo 
mūsij vyriausybės išreiškimą 
simpatijos jus valdonam — 
autokratam, tai meldžiam 
suprasti, kad jie šneka ne 
varde Amerikos žmonių, tik
tai varde savo ir savo są- 
draugų turčių.
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revoliucijos sudėti pinigai 
j.die 30 dol.
P a s k y re „T. M . 

pinigus.
C h i c a go s .T. M.

I).”

D.” 
kuopa laike savo susirinkimą 
12 dieną lapkričio ir tarpe 
kitų nutarimų, nutarė ,,T. 
M. D.” pavesti ant revoliuci
jos reikalų ir tą nutarę jau
tėsi dideli darbą nuveikę. 
Na kas-žin, ar tai toks nuta
rimas yra pagirtinas, juk tai 
\ ra tinginio nuomone žiūrėti 
vien tik į sumalini. ,,T. M. 
D.” apmokėjus už dvejas 
spaudžiamas knygutes ir iš
siųstus Į kuopas ir Į Europi 
mažai paliks pinigų ir tuom 
pasirodįs toki tarimai mažai 
verti. Cliieagoje yra 20 tūks
tančių lietuvių, taigi,,T. M. 
D. ” kuopa geriau padarytų 
varydama revoliucijos pro
pagandą ir rinkdama pinigus, 
o ne tironiškai žiūrėdama i 
tą žiupsneli pinigų per kitus 
surinktą.

Didelis Balins.
Draugystės šv. Kazimiero 
iš West Lyn, Mass., kuris at
sibus 25 lapkričio, 1905 ant 
Hibernian salės po num. 103 
Federal Suarė. Užprašom vi
sus lietuvius ir lietuvaites.

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gerymus. 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
inai, kaip tai Alus. Klius. Vynai ir viso
ki likeriai yra lik pas

Janies Gleason <fe Co.,
Kampas 4-tli ir B. Sts., 

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera vieta. IJažinokit pas patį 
gaspadorių.

•Reikalinga Detektyvu.
Vyrai mokanti kiek raštą ir anglišką kal
ba, o turinti norą pasimokinti vakarais 
savo namuose iš prisiųstų lekcijų ant de
tektyve ko mokslo, ir būti specijali ku 
Amerikos detektyvu Visa tolesnė in
formacija bus duota ant atsiliepimo. To
ki vyrai atsišaukit angliškoj kalboj iš vi
sų kraštu Amerikos. Anglijos ir iš Chili 
Sonth Amerikos. Adresuok.

Mr. WiUar<l B. Willowitch.
2330 Michigan Avė. Chicago, III.

Vyrai Lietuviai
Žiema ateina. — overkotų ir žieminių 
siutų beveik visiem reikia, o ar visi tu
ri — nežine; taigi kurie norite overkotų 
ir žieminių siutų iš geriausios matarijos 
ir naujausios mados, ateikite pas A Ne- 
vulį. jis pasiuva geriause. o prekės daug 
pigesnės kaip kitur. Jeigu netiki, ateik 
o persitikrįsi.

A. NEVULIS,
68 Fifth Street, S. Boston, Mass.

J. Buzevičius ir
T. Jezukevičius.

Vieninteliai lietuviai duonos kepėjai vi
sam Lawrence ir apielinkėj. Kas mus 
duoną valgo, tas turi jaučio stiprybę, 
veidų raudonumą ir vyro galybę. Musų 
keptuvės adresas:
177 Chesnut Str., I^vvrence. Mass.

Temykite.
Turiu dvi gražias krautuves, vieną ant 
1519 Sfiort 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 k:autuvę at
sišaukit ant šito adreso:

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

PAJIESZKOJIMAS.
Pajieškau K. Petkaucko, Kauno rady
bos. Biržių parapijos: pirma gyveno 
Lawrence. Jis pats ar kas kitas duoki 
te žinę ant adreso: K. Sašeika, 
58 Chestnut Str., Lawrence, Mass, ■

♦ # 
įS^Geriausia moterų ir vaikągydytojaĮSg 

J Dr. Ona Topaz,
Chambers str., Boston. Mass.

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. 

Tel. Ilay. 669 - 5.
A <Įt?, -VĄ -VA .Į!

I
szta: kas girdėt

Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia i kra 
jų, o kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Mot- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
mvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt 
iteit

ši p kertę neužmirškit 
pas:

• F. Mockevičia,
83 Endiuott St. 

Boston. Mass

Vertes $25
tik uz 5Oc.

IMbar ką-tik išėjo iš po spau
dos knyga ik> vardu ..Sekretai 
Burtininkų ir raganių” arba 
teip vadinama "Ceruaknyžna- 
ja knyga” versta iš ruskos 
kalbos su kurios pagelba gali
ma padaryt save nematomu, 
padaryt gryžsanti pinigą, ati
daryt visokias spynas be rak
to. parkviest! iš kapų numirė
lį ir t t. Norėdamas tą knygą 
gauti prisiųsk 50e. ant šio ad

reso:

Gedeminas ir Mickeviczius 
25 W Seeond Str., 

Rooms 4 & 10,
South Boston, Mass.

Cor.

Geriausia ir Teisingiausia

.APTIEKI...
C . H . K S O T T.

. \Vest Fourth <fc 1) Sts.
So. Boston. Mass.

M. Galivan& Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
3E6 2-nd st.,S. Boston, Mass.
l)r. Jos. Lewandowski.

894 Broadway, 
priešai pacztą

S. Boston, Mass.
Ofiso valandos:

10 — 12 prieš piet ir 6 — 8 po piet.

l)r. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass,

Į

I
I

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Idos. <1. Feely
. . . . I 95 Milk st., Ruimai 60-61

Didziause ir geriause Aptiekaj BOSTON - M 4 SS.
■ -a v v v ■

Kožtia Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gede minu, 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 j 
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. JCouh, Berlyne; Austrija Dr. Lo 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaras nė institutas negali susily 
gint, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa 
gvdę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgvdydains 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, sekios nubėgimą, 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 atsiianda, į urną laiką išgydo pamatiška 
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 trotyjimo laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausis 
Dr. E. C. Collins M. I. o jus sveikata į 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 padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylimas Profesoriaus!

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

Pilna guodonės.
Julijona Vida,

379 W. Iron St., Ironwood, Mich

Brangus Profesoriau:
O dabar as Jonas Persky, dėkavoju Jums 

labai, kad mane išgydėte. nuo biaurių sapnų, 
sėklos nubėgimo ir abeluoskausmingo nušlijo 
nėjimo, kuriį tai ligį kaip jums žinoma įga
vau perkūno raškažius ir neišmanymu. Jus 
vaistai manį kaip naujai atgimusį padarė ir 
dabar rengiuosi ženytis ir gyvensiu laimin
gai.

Jums labai dėkingas.

John Persky.
190 Horocks St.. Johstown. Pa.

Garbingi Dr.Collins Instituto Specialistai
Siuvtui su didžiausiu džiaugsmu praneši 

jutus, bati jau esu pilnai sveikas išgydyta: 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kuri: 
mane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa 
dekavong prašau viešai pagarsint, nes kol gy
vas busiu tai jums dėkavosiu, o niekiusiu gir 
tuoklystj. perkuriu girias būdams peršalau i. 
tį ligį pasigavau su jos visais kankinančiai 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimų 
kosėjimų, skrepliavimų ir sprando skaudėji 
mų teip. jog tnang į beprotvstg varė; kiti dak 
tarai nor vadinasi specialistais, bet man niek, 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydėle manį1, ta 
tikrai pripažystu Jus už geriausius specialis 
tus ant visos Amerikos, už jus mokslų ir vai 
stus labai, labai esiu dėkingas.

Jus išgydytas,
Jvseph Skada, 

r. O. Box 245,

i

ta

128 Broadwav.

blanketu ir 1.1.
mus.

Durvea, Pa

i

OLIM Brosi

So. Boston, Mass.338 Broadway,

Užlaiko puikiausius gervinus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gerymus dėl veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Kristina Pavlecka,
1814 So. 13th St , St, Louis. Mo. 

išgydyta sirgus per metus po sunkaus palaga

Karolius Čatarys,
40 ŠValnut St., Phoenixville, Pa.

Išgydytas nuo užsisenėjusi«« vidurinių orga
nų ligos.

Daniel J. Kiiey
301 Brcadway, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

KLAUSYKI TE VYRA I!
Kaip į TVorcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.
v * *
Snapso alaus issigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vas kelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

i i

SUCZEDYK PINIGUS!
Mes tik-ką pargabenom iš Nevv Yorko naujausios mados moterišku 
skrybėlių, ilgu ir trumpu žiponu ir andaroku visokiu borvu. kuriuos 
parduodam už labai žemas prekes. Teipgi didelis išpardavimas mo
terišku ir vyrišku sunkiu apatiniu drapanų, kaldru.

Jeigu nori užčedyt pinigus tai ateik pas
I. S a c o w i t z ,

tarpe A ir B gaiviu. S. Boston, Mass.

Aloiza Šlama, 
Clarckson. Neb.

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, aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenėjusioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bu: 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. E. C. Colinso. iš kurios didelią naudą apture 
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-th St. (tarp Broadway ir 7 Avė.) NewYork, N.Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedėlioms: nuo 10 iki 1 pal. po pietų,

Liet u * iš Kas i'oi.'Kas
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 rytė ir nito 
1 iki 2 po piet ir nuo 6 iki 8 vsikare-

Kataliogas -v 
Monu Dykai 
Kiekvienam kuris prisiuns 
savo pavarde ir adresa asz 
nusiunsiu dykai katalioga 
sztuku. magiszku slapty- W *
biu irdidžiausiu monu ant »
svieto. Tame katalioge yra iszguldyti visi 
sekretai magijos, pasako kaip nuveikti di
džiausius monus. su kuriais senovės raga
niai nustebino visa svietą. Turėdamas ta 
katalioga gali su taismonais netik žmones 
£ linksminti, bet irgera pelną turėti rody

mas ant balių, teatru ir kitur.
JOSEPHHERMON

676 N. ROCKWELL ST., CHICAGO

LIETUVIU UZLIČa

C HA P LIK A
LIETliVISZKASVIENATINIS

W. KAŽI KO, 7 ffashington st 
j Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
1 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- 
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyka. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas 1 u- 
vest kur kitur 'ai“neik iki nepamatysi iranes. Su godone

WIWAS RAŽUKAS

NEW YORK.

Vienintelis Lietuviškas
CIGARU - FABRIKAS

Massachusetts Valstijoj. I>arom geriau
sius cigarus i< Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kuis ir krautuvninkais vesti pramonę, j 

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČTA. 

Washington Suarė, VVorcester, Mass.

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
-g—.............. ........................ ............- - visokių muzikališkų instrumentų,
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centu'- markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
kurio matysi jog mr.no tavor.’i pirmos

Apstcliavimus atlieku greitai, ir išsiun
čiu į visus Amerikos miestus. Adresas;

M. J. DAMIJONAITIS, 
3108 So. HALSTED ST., CHIC

■j"“*
kliasos, o prekės prici;.amiausios.

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

KRAUTUVE
v

Čia galima gauti puikiausių pečių 
Lovų, krėslu ir visokių reikalingų 
daigtų stuboje. Čion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo $15.00 iki 
augščiausiu prekių. Pirkti galite 
ant geriausiu išlygų; teipgi susikal
bėti galima lietuviškai, lenkiškai ir 
kitose kalbose. Meldžiam atsilankyt

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
27 Cross btreet, - - Boston, Mass.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
Farmos ant pardavimo.

Tos farmos parsidnoda New Yorko štei- 
te. 1$ akerių už 81250. 33 akrai už 
$1.500, 78 ak už $’.4OO, 99 ak. už $99o. 
80 akrų už $1.500. 150 ak. už $2.000, 133 
ak už $1.800, 2OO ak. už $2000 ir apie I5 
farmų kitų. Yra čia jau lietuviška ko- 

i lionija sutverta. Tos visos farmos su 
■ trioboms ir kožna turi girios, arti mies- 
‘ tų ir vagzalų. Apie artesnes žinias ra- 
I šyktie su įdėjimu už 2 c. markės pas:

Geo. Kleek
Poolville, N. Y.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Sonth Boston, Mase.

s

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ.

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

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Asz p dinau savo krautuve kurio a gali na g <ut vi ko kaipo 
Ui: Lai k m del’u koku tik ant s.ieu randas, k'sr-ntniu ir 
>i- 1 in u, vi o iu Unciugeliu, aaksiait, paa Asu tu, m ab- 
ri iu ir auksiniu z. ėdu, spilkę, kampasu, koic iku. visokiu 
ins rums. tu, i uik u armini - u dėl gra au . M szi.iukiu 

dei drukavojimo gromatu. Monu knyga ir pr et is s dėl 
darymo sztuku. Isto i*;k ir ma'daknygiu koki; tik ran
di iii tuv sz*-oj kali oj. Puixiu pop>eru dėl grom tu ra- 
szymo su phvi. c«<vonems.->d b ms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul risi me ia groma oi uz ąc. 
marke <> apturėsi puiku ka.alioga dykai kokio Jar lietuvisr- 
koj k lbO)Debu/o kureme yra š imtai visokiu paveikslu, 

apie kozoa tav^ra pre e aprascyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
riusiszsi mcziu greit in visus Amer.kos miestus. Adresuokit:

Kiemelis Wllkewich, ns s t.

1


