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Žinios.
Revoliucija Rosijoje.

Praeitą sanvaitę revoliuci
jos judėjimas lyg aptyko ir 
kraujo besiliejimas stabtelė
jo; žinios nepranešė jokios 
svarbesnės naujienos nuo re
voliucijos lauko; apart kelių 
mažos vertės atsitikimų šįtoji 
sanvaitė revoliucijai neatne
šė kovos vaisių, negut padi
dino žmonių neramumą. Ca
ras 5 dieną Rugsėjo išleido 
vėl naują savo ukazą, kuriuo- 
prisako baust politikiškus 
prasižengėlius mirtine baus
me, ypač už priešvaldišką re
voliucionierių propagandą.

Toliaus caras savo ukaze iš
reiškia, jog stengsis drūčiai 
laikyt žmones nuo sukylimų, 
uždraudžia persekiot žydus ir 
ketina pats daryt reformas, 
kuriom uzganėdįsiąs žmones.

Autonomiją provincijom, o 
ypatingai Lenkijai ir Pabal
ti jos kraštam, t.y. Latvijai su 
Lietuva, caras ketina suteitki 
gana plačią.

Mokesčius ketina teip su
tvarkyti, kad jie daugiau ap. 
sukinėtų turčius ir neslėgti! 
žmonių darbininkų, kaip iki 
šiol buvo.

Perrėdimas policijos ir kitų 
publiškų institucijų, teipgi 
bus permainyta.

Tas ukazas tapo išleistas 
po ilgam* pasikalbėjimui ca
ro su niinisterių pirmininku 
Stolypinu ir kitiis konciliaus 
sąnariais.

Ministerių pirminipkas Sto 
lypinas pabaugintas paskuti
niu jo namuose atsitikimu, 
pradėjo stengtis kiek galėda
mas intikti žmonėm, rūpina
si sutaisyti plačias reformas 
ir ketina padaryt teip, kad 
būtų gerai carui, turčiam ir 
vargšam žmonėm.

Iš tų žadėjimų vienok ne
daug galima tedžiaugtis; jau 
ne kartą daug gero žadėta, o 
bet iki šiol vis dar carąs savo 
manifestų pažadėjimus uka- 
zais netrukus naikina. Jug 
ir Vitte daug gero žadėjęs, o 
kazokai nahaikom ant žmo
nių nugarų juos išpildė, teip 
ir datjar; ir negalima tikėt 
jog Stolypino sutaisytos re
formos atneš geidžiamus ko
vos vaisius. Ponai, idant ne
būt žmonių tranais turi sau, 
kaip ir kiti gyvenimo duoną 
užsidirbti, nevažinėti po Pa
ryžių ir kitas vietas ir tenai 
netik žmonių padarytus pro
duktus prakaziruoti, bet per 
tai dar ir alina tėvynės žemę 
naikindami miškus, kuriuos 
pardavinėja pramoninkam, o 
nekartą net ir mėšlą prakazi- 
ruodami.

Nors caras savo manifes
tais ir ukazais stengėsi gintis 
bet apsigynimas jam yra jau 
negalimas, nes žmonės labai 

ša,inasi nuo jo tėviškos molo- 
nes ir patįs jau pradeda mis- 
lyti. Rosijos žmonės dabar 
jiekšo sau 'politikiškos lais
vės, netikėdani jokiem refor
matoriam; jie dabar iš dalies- 
supranta, jau kas tai yra po
litika ir kaip vieni žmonės už
lipa ant sprando kitiem su 
pagelba politikos. Iki šioliai 
darbininkiška klesa žmonių 
ant visos pasaulės nesirūpino 
savo reikalais, dėlto jie ir tu
ri viską, kas tik sunkus ir ne
mielo,o turčiai, kurie nedirba 
tik rūpinasi politikiškais da
lykais, turi smagų gvvenimą.

Prisikėlimas Rosijos žino 
nių iš miego ir pasiėmimas 
už visuomeniško darbo del 
sutvarkinimo reikalų, nebus 
teip lengvas, nors caras ir bū 
tų numestas nuo sosto, tai 
visgi pakol žmonių nuomonė 
susivienys kovot prisieis dar 
nemažai.

Nors žmonės gerai dabar 
supranta, kad cariškas jun
gas yra sunkenybė jiem, bet 
dar nemažai reike p>adėti jiem 
laiko pakol sumanys kaip 
naują tvarką įvesti ir užlai
kyti. - a

Naujai pabėgę Rosijos emi
grantai kaip ir pirmiau pra
neša labai daug žvėrišku caro 
bernų darbų, jie naikina žmo 
nių turtus ir ima gyvastis, ir 
kele labai didelę neapikantą 
gyventojų. Visi kalba, kad 
ant ateinančios žiemos renge- 
mas yra didėlis pasikėlimas 
priešai valdžią žmonės gami
na ginklus ir ruošėsi galuinai 
išvyti nepatinkančią caro vai 
džią. Laikas parodis kaip 
greitai viskas tę persimainys, 
bet kad permainys kartą, tai 
jau bus miela šalis gyvenimo.

Čionai žemai įdedam caro 
manifestą, po išvaikymui Dū 
moš, žmones gal bus akyvi 
pamatyti kaip caras savo ma
nifestus sudiktuoja su Dievo 
vardu save dengdamas beveik 
kožnoje sentencijojo; mato
mai kaip tikėjimą panaudoja 
visoki svieto lupikai, kad tik 
žmonės apmoniti.

VIRŠIUSIS MANIFESTAS

Iš Dievo Malonės 
Męs Mikalojus Antrasis,

Visos Rosijos
Česorius ir savaldys

Lenkų karalius, didis Suomi
jos kunigaikštis ir kitų, ir 

kitų, ir kitų.

Skelbiame visiems ištiki 
miems pavaldiniams:

Iš musų malonės buvo su
šaukti žmonės, išrinkti nuo 
gyventojų įstatymų išdirbi- 
mui.

Pasitikėdami Dievo malo
ne, tikėdami į šviesą, didžią 
Mųsų žmonių ateiti, męs lau
kėm iš jų darbų gerovės ir 
naudos del šalies visose žmo
nių gyvenimo šakuosė.

Męs buvome norėję įvesti 
didelias reformas. Pirma vieta 
visuomet'buvo rūpestis pra
šalinti tamsumą žmonyse,

įvesti šviesą ir palengvinti že
mės išdirbinio sąligas. Mųsų 
norams pasiųstas sunkus iš
mėginimas. Žmonių išrinktie
ji vieton taisyti įstatimus 
pradėjo peržiurinėt mųsų pa
statytos pietinės valdžios vei
kimą, pradėjo uurodiųėti pa
matinių įstatimų blėdies,per
mainos gi tuose įstatymuose 
gali būti priimtos tiktai pa
gal mųsų monarchišką norą; 
sumanė kreiptis dūmos var
du į žmonės, kas priešingas 
įstatiniams.

Tokiomis betvarkėmis su
mišę valstiečiai, nebelaukiant 
savo būvio pagerinimo perėjo 
daugelyje gubernijų į atvirą 
svetimo turto plėšimą, nek
lauso įstatimų ir įstatymų pa
statytos valdžios. Bet tę atme 
na mųsų pavaldiniai, kad tik 
tai pilnai tvarkai ir ramumui 
atėjus galimas yra šmonių 
būvio pagerinimas.

Te žino, kad męs neleisime 
sauvalės arba neteisiškų pa
sielgimų, ir visa savo spėka, 
visa s-avo valdžia priversim 
įstatymų neklausančius klau
syti mųsų caro valios.Šaukia
ute visus gerai manančius ru
sų žmonės susivienyti, palai
kyti tiesos valdžios ii- sugra
žinti santaiką mųsų brangoje 
tėvynėje.

Tegul sugrįžta ramumas į 
rusų žemę ir tepadės mums 
Augsčiausis.

Svarbiausias carodarbų at- 
likimas-pagerinti valstiečių 
būvi. Nors mųsų neparmaino- 
mas ir rusų ūkininkas, neat- 
nešant blėdes svetimai nuo
savybei, galės ten kur mažai 
žmonės turi žemės geru ir tie
sos kelių padidinti savo že
mės nuosavybę. Kitų luomų 
žmonės, mums pašaukus, pa
dės visą savo spėką išpildyti 
šį svarbų uždavinį. Galutiną 
gi nusprendimą padarys nau
jai išrinkta Dūma.

Męs gi paleisdami dabarti
nę Valstybės Dūmą, sykiu 
tvirtiname nepermainomą 
musų norą palikti įstatimų 
apie tuos įstaigos įsteigimą ir 
kartu su tuo palepimą Mųsų 
Valdomamjam Senatui, duo
tą Liepos 8 d. paskirtam iš- 
naujo ją sušaukti Vasario 20 
dieną 1907 m.

Sn pilnu užsitikejimų į Die 
vo malonę ir į rusų žmonių 
protą męs lauksim nuo nau
jai išrinktos Dūmos išsipild’- 
mo mųsų pageidavimų ir sutai- 
symą įstatymo sulyg reikala
vimų atnaujintos Rusijos.

Tikri Rusijos sūnus, caras 
jus šaukia, kaipo tėvas savo 
vaikus susivienyti su juom. 
kad atnaujinti Mųsų Šventą 
Tėvynę. Tikimės, kad atsiras 
minties ir darbo didviriai. ir 
kad jų pasiaukojimo darbais 
prašvis Rusijos garbė.

Duotas Petergofe, Liepos 9 
d. metose po Kristaus gimi
mo 1906, o musų valdimo 12

Ant originalo jo Didybės 
ranka pasirašyta

„Mikalojus”

Iš Amerikos.
—o—

Amerlkal gręsin nelaimė

Garsus autorius, neseniai 
išėjusios knygos po vardu 
„The Jungle,“ Upton Sin- 
Clair’as kalbėdamas apie A- 
merikos ateitį, sako:

,,Amerikos tauta dabarti
niame laike stovi ant kranto 
didelių nelaimių, įžvelgyje 
politikos, kuri nuo praeitojo 
pusšimtmečio įaugo beėsda- 
ma gyvus žmones. Prakil
nus žmones, kurie kovojo 
su sugadyta palitikos sistema 
visai atsisakė nuo tolesnės 
kovos; jų darbai buvo be pa
sekmės, nes jie veikė su ga
lybe darbininkų, o darbinin
kai miegodami nesuteikė jo
kios jiem pagelbos. Bet da
bar darbininkai bunda ir 
pradeda jausti kokią rolę jie 
lošė politikoje. Darbininkų 
užduoto yra parūpinti savo 
balsą, kurį iki šioliaį jie par
davinėjo politikieriam ir po
litikos meklerįam, kartais, už 
gerą žodį, arba už stiklą a- 
lauš. Kaip ‘ politikieriškas 
meistras gauųa publišką vie
tą, tada peidWineja randą į 
kapitolistų rankas, kad iš
smaugti iš darbininkų dau
giau dalerių.

,,Visi mislijauti žmonės, 
kad ir iš kapitalistų klesos, 
pripažįsta, jog Amerikos šalį 
pastatė ant kranto1 nelaimių 
nelemta politikos sistema, ir 
kad netrukus tam laikui atė
jus milijonai žmonių be dar
bo bastysis po gatves. Tą 
reikia jiem pasakyti pirma 
laiko, nes jeigu pagaus juos 
ta nelaimė, jie veik stversis 
už plytgalių ir kuolų, kas yra 
nelabai naudingu darbu; bet 
jei iš laiko darbininkas apsi- 
mislįs ir išsilavįs politikoje, 
galės prašalint vargus ir ne
laimę be biauraus būdo.“

Beveik laikas jau darbinin
kam susiprasti 'kad jau gana 
ilgai juos mulkino visoki ka
pitalistų ir politikierių m< k- 
leriai, laikas apmislyti ką tu
rime rinkti į valdininkus 
kad legislaturoj ir kongrese 
nebūtų grafterių ir išnaudo
tojų visuomėmės, bet kad tei 
syngai daromos tiesos gelbė
tų šalį nuo gręsiančių nelai
mių ir apgint.j darbininko 
būvį.

Moktdainės didinosi

New York N. Y Ateina
ntį panedėlį New York moks- 
lainė ansidarjs ir vaikų moki
nimas prasidės. Šiuos metus 
prie mokslainių tapo pridėta 
dar 30 tūkstančių vaiku, padi
dinimas. Tas ženklina, jog 
30 tūkstančių vaikų turės 
naujas vietas, garbė Amerik
ai kad teip rūpinasi apšviesti 
savo ateinančią gentkartę,

Išgelbėjo lair:}.

Parvažiuodamas laivas Ang
lian į Bostoną iš Liverpool 
ant vidurio jūrių atrado bes
kęstantį Norvegišką laivą 
Concordija, kuris pagautas 
bangų ir mėtomas kaip plun
ksna ant vandens tapo drū
čiai sugadytas ir būtų nusken-

dęs kid Anglian su pagelba tas, kuriam ilga bedegant 
nebūtų pribuvęs. Kapitonas jjodoroyski apsisaugojo pabė 
Salvesau ir 10 marininkų ta- girnų.
po nuo mirties išgelbeti.

Apskiudė už motini}.
Worcester, Mass, du Jauni 
vaikinai Thomas ir William 
Kennedy, apskundė seliuni- 
nką I oy]r gyvenantį ant 
Milll ury, str. J iž pardavimą 
apgirdančių gėrimų ju moti
nai kuri priprato traukti pas 
Doyle kas pusvalandis, pirma 
ncs's gerai paraudo o paskui 
ir protą po biskį pradėjo nūs 
toti ir daryti negerus darbus 
už ką papuolė ant poros me
nesių į turmą. Vaikai apsk
undė seliunniką už 2000 dol. 
iškados dėlto, kad jų motiną 
seliunnikąs bomu padarė bė- 
duodamas jai tankei gerklę 
vilgyti.

Žinios ii pasaulės.
Revoliucija ant Kubos. 

H a v a h a Kuba, 6 Rugsėjo. 
Kubos valdžia, prieš kurią 
pasikėlė didelė dalis gyvento 
Jų salos, negalėdama apveik
ti jokiu būdu pasikėlėlių. 
kad nelaistyt nereikalingai 
krauja, pradėjo taikytis su 
revoliucijonieriais. 5 dieną 
Rugsėjo valdžia išsiuntė de
legatus prie pasikėlėlių -vado 
jenerolo Pino Guerra, apsis
tojusio Guzm; n ąaplinkinėje- 
Santa Clarą. Revoliucionie 
riai reikalauja, kad valdžia 
atstatytų nuo urėdų daugelį 
valdininkų ir kad pats prezi
dentas Paima pats prasiša
lintų nuo urėdo. Kubos re- 
voliucijonieriai be abejonės 
greičiau laimės kovą, negu 
revoliucionieriai Rosijos, nes 
viena, kad kubiečiam lengva 
buvo apsigikkluot, antra, tu
ri vieną vadą ant kurio pasi
tikėdami veikia, ko rosijo- 
n am pritrūksta.

Honolulu, Rugsėjo 5 
dieną čionais davėse jaust že. 
mes drebėjimas, atsikartojęs 
du kartu. Pakrantėse jūrių 
netrukus pasirodė daug žuvų 
kurias yra tikrai išvirintos; 
kaip mokintieji mena, tai vul
kanas išsiveržė gilmėje jūrių, 
ir nuo to buvo jaučiamas že
mės drebėjimas, o jų tvirtini
mus patikrina dar ir suvirtu, 
tos žuvįs..

Pa ryžius, 5 Rugs. Čio
nai laiko konferenciją Pran
cūzijos vyskupai ir arcivys- 
kupai, kad išrasti būdą ir ke
lią, kuriuomi einant galima 
būtų qanikint atskyrimą baž
nyčios nuo viešpatystės, per 
ką dabar, įvykus tam atsky
rimui, bažnyčiom prisieina 
mokėti taxas; brangiai išpuoš 
tos bažnyčios tur mokėt gana 
didelius mokesčius.

Baltstogė, Ros. Čio
nai tapo suimtas žydas už pa
sikėsinimą ant gyvasties po
licijos leitnauto Hodorovskio, 
tik pasikėsinimas nebuvo pa- 

s > kmingas, nes prie bombos 
pritaisytas buvo perilgas kna

V a r š a v a, Lenk. Rugs. 
2 dieną čionai tapo sužeistas 
per revoliucijonierius jenero 
jas Tumėno v, kuris paskuti
niuose sukyliinuose Latvijoje 
labai atsižymėjo drauge su je 
nerolu Orlovą, bekapodami 
žmones, kurie jieškojo saugė
lesnio duonos kąsnio. 

---- --------------------
Žinios iš Lietuvos

—:o:—

KAUNE arklių tramvajų 
dardininkai jau nnstojo strai- 
kuoti, jie iškovojo po du rub
liu aut mėnesio daugiau al
gos n- užmokėjimą už pusę 
laiko praleisto straiko laike.

MAKIMPOLEJ vienas stu
dentas mėgino užmušti sargy 
bos vyresnyjį Daromną, bet 
nepavyko tas atlikti; studen
tas tapo suaTeštuotas.

PANEVĖŽIO mokytojų se- 
minari. a ketina būt atidaryta 
ir lietuviai bus prijimami į 
mokslą,

Rugps. 23-24 dienas buvo 
susivaževimas valstiečių są
jungos per kurį apkalbėjo 
apie padidinimą žemės beže- 
mem ūkininkam ir apie davi
mą žemės mažažemi-m, t.-po 
nutarta paimti žemes nuo 
dvarinikų, kurie turi po kelis 
dvarus arba ir veną purdidi - 
lį. Nutarta įst- igti mest- Įne
šė ir sodžiuose nii"lu4ii cs ii 
perkelemos mokslai nūs vaikų 
lavinimui. Nutarta rengti 
knygynus ir platinti,apšvieti 
mas tarpe' žmonių. Daug ii 
kitokių klausymų buvo gvil- 
dinta ir įstatai sutaisyti ku
rių Lietuvos valstiečiai keti
na klausyti.
ŪDRIJOJE keli dvarininkai 
pąsikvietė keliolika lietuvių 
ūkininkų ir, nngyrdę juos, 
prikalbino juos prie pasira 
Syti a* t peticijos, siunčia
mos į Dūmą su prašymais, 
kap dvarų žemė nebūtų dali
nama ir kad Suvalkų redybą 
priskyrt prie autonomiškos 
Lenkijos. Kvaili dzūkai ir 
pasirašė.

Vietines Žinios.
Oras labai gražus, biskelį 

naktimis atvėso, bet saulu- 
tiai pakibus labai gražios die
nos būna.

—:o:—
Sv. Kazimero draugystė tai 

rėjo labai gražų balių per La
bor Day ir žmonių labai gra
žus būrelis kogražiausiai pasi 
linksmino.

— :o:—

Pereituos metuos koksai pik
tadarys uupiauste nemažai 
kasų Bostono merginom, po
licijai pradėjus drūčiai rūpin
tis apsistojo, bet pioviko ne
sugavo-. Dabar vėl pradėjo 
piaustiti, pereita subaros va
karą nupiovė plaukus jaunos 
merginos iš Brightono ties 
Scally Square. Dėlto mergi
nom reik pašivaktuoti ir pa
laidais plaukais nevaikščioti.

Ant buvusių vestuvių pe 
reitos subatos vakarą aut sa
lės, tapo surinkta 10 dol. ant 
kankintinių arba nukentėju 
šių revoliucijoje Lietuvoje.

Pinigus apšieme nusiųsti 
p. Ona Baronaičiutė. Labai 
miela kad sumananti broliai 
niekad nepamiršta šelpti sa
vuosius draugus, kurie kovo
ja už būvį. Ant vestuvių bu
vo ir Deklemacijų, irmuz’ika- 
lišku perstatinių ir labai gra
žus ramumas.

—:o:—

So. Bostono Lavinimosi 
kuopa turėjo pirmą susirin
kimą pereitą utarninka, ma
žai pribuvo draugų dėlto ta
po nutartą, kad kitą susirin
kimą laikyti ateinanti utar- 
ninką ir pakviesti draugus, 
jeigu kuris patėmyste ateiki
te į ruimą 257 -4-th st. pasi
kalbėti kaip toliau darysim.'

— :o:—

Minutes vyrai turėjo susi
rinkimą Cambridgeporte už
simokėjo savo duoklę, ir pasi
kalbėjo apie revoliucijos rei
kalus.

—:o:—

Pereita snnvaitę į Bostoną 
pribuvo lai ai daug Rusiškų 
emigrantų, nes net apie 7 šim 
tns, dantelis vis pabėgę nuo 
revoliucijos priežasčių, jie 
"ašakoje labai daug žiaurių 
darbu kuriuos caro bernai ant 
žmonių atlieka. Iš atvažiavu
sių tapo sulaikyta apie 300 
tarpe kurių visokių tautų bu 
vo, daugiause žydi}, buvo ir 
keli lietuviai. Lietuvių nuėjo 
pagelbėti,, Keleivio” redakto
rius bet te dasižinojus,1 kad 

lietuvių nėra blogam padėji
me; apie aštuoni buvo užlai
kyti, bet visi turėjo adresus 
į draugus nuo kurių laukė 
pagelbos. Prižiūrėtojai tik pa 
ėmė adresą ir sakė jeigu rasis 
kuris nors blogam padėjime 
duos žinę, bet iki šioliai nie 
ko negirdėti. Visas tautos be
veik turi draugystės emigran 
tam sušelpti. Lietuviai netu
ri, kas labai gėda uz musų tą 
nedarbštumą.

Bostone žmonių yra ikva- 
iai bile kokius savo reikalus 
apžiūrėti, bet kad žmones yra 
labai perdaug protingi, kad 
ant mitingų ar kitokių suėji
mų neduoda vienas kitam 
pakalb'ti tuoj-ius užšoka ir 
suniekina kalbą. Alumi re'ke 
minintis tvarkitis ir mok'n'.is 
veikti, nes jau kalbėti tuščias 
kalbas kožnas moka.

—:o: —

Pereitą seredą Į Bostoną’at 
važiavo iš Waterburio p. Ona 
Aviečiute su savo sesute Juli-. 
ją ir motina p. Avietienė. P. 
Ona pribuvo čionai mokįtis 
muzikos, o jos sesute Julija 
mokintis piešimo. Abidvi ši
tos lietuvaitės yra talentuo- 
os ir kadanors pagražįs mu
sų tauta. P. Ona yra gabi 
^muzikante; linksma, kad ji 
apsibus tarpe mus.
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— Tėvai, šiądien aš tau 
papasakosiu, kaip tie žmonės 
salos pasidarė sau pinigus.

— Gerai vaike, pasakok 
mą yra labai akyva klausyti.

— Salos gyventojai mat 
turėjo pasidaryti bent kokį 
tarpininką, ant kurio galėtų 
apmainyti savo produktus 
nutarė padaryti pinigus. Jie 
negalėjo daryti pinigus iš po- 

‘ ' pieros arba medžio dėlto, kad 
tokių pinigų bilekas galėjo 
prisidrukuoti arba prisidrošti 
dėlto jiė1 nutarė daryti pini
gus iš' ’Smulkių pieskų žvil
gančių, kuriais mate upelio 
dugne vienas iš salos gyven
toju, teipgi iš baltų žvilgan
čių dalelių, kuriais jis mate 
akmenyse. Iš tų drabnų pies
kų ir iš dalelių esančių akme 
nyje jau nebuvo lengva pada 
ryti pinigus nes pieskų tų la
bai mažai buvo ir ilgai juos 
reikėjo rinkti; akmenyje esan 
čios daleles teipgi negalima 
buvo lengvai išimti, nes rei
kėjo akmuo deginti,, kad tos 
daleles iš jo atsiskirtų.

— Toks vaike, tai geras 
pinigas, kad nelengvai jisai 
galimas padaryti.

— Teip tėvai bet ar tu ne
matai, jog toks pinigas pada
ryti paėmė labai daug darbo 
nuo žmonių pats neturėda- 
damas vertės. Žmonės viską 
metę eiti į ūpę ir to gaudyti 
tais smiltis paskui suleisti 
į krūvą ir daryti pinigus. Tos 
smiltįs neturėjo jokios vertes 
pakol žmones nenutarė dary
ti iš jų pinigus, jų galėjo bū
ti pilnas upės dugnas ir pilni 
akmenys, žmonės negalėjo jų 
ne valgyti, ne su jum apsivil 
kti o ir tulšis daug geriau 
tinka daryti iš geležies nekaip 
iš tų aukso smilčių.

— Tai tu vaike sakai, kad 
iš tu smilčių pinigai niekai 
daryti, bet matai kad iš me
džio jie negalėjo daryti pini
gų, nes tai per lengva ir visi 
jų būtų prisidarę.

— Tėvai tu vartok protą, 
argi tau matosi gerai, jeigu 
žmonės turi padaryti produk
tą naudinga o paskui dar ei
ti ir vėl tiek padirbti kad pa
sidaryti sau tarpininką ant

kutio galėtų apmainiti savo 
išdarbius. Tu gali aiškiai sup 
rasti, kad dirbimas pinigų 
yra tiek pat darbo, kaip ir 
pada rimas produktų, tečiaus 
pioduktai yra naudingas 
daigtas, o pinigai nenaudingi 
lies jų ne valgyti, ne vilkėti 
negalema.

— Palauk vaike, aš aiš
kiai nesuprantu kokią vietą 
pinigas užima pasaulėje.

— Aš tau tėvai sakiau, kad 
klausyk aiškiau! tie salos žmo 
nes, kaip pirma sakiau nega
lėjo permainyti savo produk
tų be tarpininko, kuris užim 
tų vietą produkto teip kaip 
dabar, kad pinigus. Kaip 
pinigų turi kišeniuje tai bile 
ką gali nusipirkti, kaid nori, 
bet jeigu turėtum vienoki ko 
kį nors produktą, tai jau bū
tų sunku negalėtum su juom 
vienų gyventi, o norėdamas 
apsimainyti, turėtum rasti 
žmogų, kuris reikalauja tavo 
produkto. Bet žmogų nevisa- 
da gali rasti kuris reikalautu 
to paties produkto, kurį tu 
turi. Taigi čia ir reike tarpi
ninko, kuris sutaiso vertę 
produkto teip kad pardavę 
eilę drapanų, kurią, dirbai 
dešimti dienų gautum tiek 
pat vertės tarpininką su ku- 
riuom pirktum toki produk
tą, kuris tau yra reikalingas.

— Na tai matai vaike, dėl
to reikėjo tokis tarpininkas 
gauti, kuris būti} vertas pro
dukto, aš nematau kaip ki
taip galėtum tarpininką pa
daryti kuris teip tarnautų 
kaip kad tarnauja dabar pini 
gas.

— Tėvai mą rodos kad tie 
žmonės būtų sumanę budavo- 
ti ką nors vsuomeniškai teip 
kaip jie budavojo tiltą tada 
jie būtų padarę naudingą 
daigtą ir už tą darbą jie būtų 
gavę popieras ženklinančias 
pinigą teip, kaip jie ir pirma 
gavo.

— Aš vaike nesuprantu.
— Tėvai, tau gali būti aiš

ku. jog darymas auksinių pi
nigų, yra labai sunkus, nes 
auksas -nelengvai prisieina 
gauti o vertes jisai jokios ne
turi. Pirma nekaip žmonės jį 
nutarė vartoti į pinigą tai ji
sai gulėjo upės dugne ir nie
kas jo nevartojo. Jeigu žmo
nes būtų nutarę būdavot! 
bent koki gerą daigtą ir už tą 
darbą būtų žmonėm duoti pi
nigai kaipo dienos darbas, 
tai matytum kokių gražių 
daigtų būtų pribudavotą pa
saulėje ir kas tik norėtų pini
gų turėti kožnas eitų budavo- 
ti dirbtį naudingus darbus 
o ne lietų dormai prakaita 
rinkdami geltonas smiltis po 
upių dugną ir giliuose urvose 
kalnų.

— Vaike, kam mum rū
pintis kaip tie žmonės pasi
darė sau pinigus, kad męs da- 
ritume, tai padaritume ge
riau.

— Tėvai, tų žmonių pada
rymas pinigų pradžioje prasi
platino į pasaulę teip, kad 
dabar visur vartojamas tas 
nenaudingas pinigas. Žmones 
dečla sava galvas sakydami 
kad auksas yra vienas iš ge
riausių daigtų, o kaip įsižiūri 
į jo istoriją tai jisai labai 
menkos vertės metalas. Dėlto 
jisai brangus, kad žmones yra 
nutarę iš jo pinigus daryti. 
Kitą kartą tėvai pasikalbėsim 
kaip tie žmonės nugyveno sn 
pinigu.

Korespondencijos.
Worcester, Mass.

Šalin veidmaniai. 
Rašo laisvę M y,l į s .

Jau buvo rašyta, kad Alivų 
Kliubas susitveręs iš mergi
nų surinko apie dvidešimts 
dolierių per baliaus parengi
mą ir dar apie šešis šeip su
rinko ir tie pinigai dabar nu
ėjo kaip matyti į jų šilkinius

kišenius. Ant pirmos dienos 
Kugp. vėla rengemas balius, 
vėl tokių jaunų ištautėjusiu 
kurie savę vadina „Douma 
Association”, nors tai yra 
tiktai darbininkai, bet jie ne
priguli prie darbininkiško 
susirišimo ir renkant aukas 
jie niekada nepaaukauja ne 
cento. Taigi matomai, kad 
nuo šito baliaus pinigai vėl ne 
nueis į rankas už laisvę kovo
jančių, bet kitur kur? Pama
tysime! Jeigu kas nori sau 
padaryti balių, tai gali varto
ti kitokius vardus nekaip del 
labo tautos. Veidmainiavimas 
labai kenke visuomeniškiem 
darbam. Jeigu nuo minėto ba 
liaus pinigai nueis į rankas 
ištvirkusiu spartelių tada jau 
apsižiūrėsime, kad farizėjai 
mus neapgautų daugiau.

J’irnin pužinkie paskui uiylčkic.

Rašo Diemedis.
Yra šalis vietomis apsiaus

ta nepereinamais Kimzdry- 
nais-pelkėmis, bet vietomis 
yra ir labai gražios eikštės 
su pavėsiais nuo žaliojančių 
medžių. Nuo anksto iki vėlam 
vakarui galima čia girdėti 
daineles visokių gyvūnėlių, 
iš ryto čiulba linksimai pauk 
sčiai, o į vakarą pradeda švil
pinti raistų gyvūnai. Kaip 
kada įsigilini į visą pavedimą 
to gyvenimo tai jautiesi kaipo 
sapne; išbėga iš atminties vi
si pasaulės vargai ir dvasia 
ima skraidyti aukščiau visų 
gamtos grožybių. Ali kaip 
miela gyventi! Tečiaus tarpe 
džiaugsmo kartais randasi ir 
ašaros, iųširdies suspaudimas 
kuris vėl prilenkė žmogų prie 
žemes. „Vieną iš daug atsiti
kimų aš tau mielas drauge 
papasakosiu.” Teip kalbėjo 
pečelinda lakštingalai. Yra 
kampelis nuo čionnai netoli 
ir tę yra’ visokių paukštelių 
ir jie gieda-visokiais balsais 
kartais linksmi ir malonus, 
kartais-gi liūdni ir širdį ve- 
renti balsai. Tarpe tų visų 
paukščių viena baltsparnėlė 
daugiause lindėjo. Kaip-tik 
užstojo šiltas gražus vasaros 
laikas, kaip žaluminai kaip 
kokiu divonu apdengė žaliai 
žemę ir šę tę pasirodė kviet- 
keliai linksmus neapsakytai 
nes tai pirmas prabudimas vi 
sų augalėlių po sunkiam žie
mos miegui.

Baltsparnėlė ir dabar nusi
davė nejaučianti tos visos 
linksmybes, jį nedainavo su 
kitom; ji rodos neinate nieko 
kas gražu ir malonu visos tos 
dainos paukštelių ir gražu
mas kvietkelių rodos spaudė 
jos širdį, ji tik matė pasityčio 
jimą ir savę išjuokimą visose 
tose dainelėse.

Visas tas liūdnumas tos 
mus baltsparnėlės slėpėsi čia, 
mielas mano drauge! Kartą 
šita baltsparnėlė pati linksmi 
no kitus, ji nesuprato kas yra 
liūdnumas ji nuo ryto iki va
karui čiulbėjo ir linksmino 
visą aplinkę.

Bet kartą aplankė jos nu- 
milėęą vietą piktasis vanagas. 
Vanagas buvo piktos pažiū
ros irto nerokojant, kad jisai 
yra visų paukščių biauriauses 
ir visų neapkenčiamas: sna
pas jo buvo' nepaprastai su
lenktas, akys papelėjusios ir 
visas jo sudėjimas gana biau- 
riai išrodė.

Baltsparnėlė pamačius tokį 
nelemtą svečią pertraukė link
smai giedojusi ir ketino jau 
apleisti savo numilėtą kam
pelį kur teip ramiai ir ilgai 
skambėjo jos dainelės nuo 
kurių visas sutvėrimas teip 
buvo linkšmas ir ramus. Bet 
vanagas, kuris nuo pat atėji
mo ant šios pasaulės yra pap
ratęs džiaugtis iš paskutinių 
valandų silpnesnių paukšte
lių ir čią tą pati sumanė. Su 
pasididžiavimu jisai pradėjo 
balsparnėliai kalbėti; Palau- 
kie! nėra kur tau skristi, nes

visa tavo laimio ir gyvenimas! 
yra mano galybėje. Kaip t k 
pavasario grožybės pradėjo 
atsidaryti, nuo anksto iki vė
lam aš klausiau tavo dairu 
kurių gražinu is ir širdį vert u 
tįs jausmas sumaišė mano, 
protą. Tu gal gerai suprasi 
kad aš būdamas jūsų visų 
viešpačiu ir valdytojom atė
jau čionai išreikšti mano 
jausmus. Kad tu toks silpnas 
sutvėsimąs sumaišiai mą gal
vą; dėlto atėjau tau išreikšti 
padorystę iki tavo mirties. 
Prisiekiu prie viską, kas yra 
dora pasaulėje kad tu silpnas 
sutvėrimas niekad nežinosi 
kas tai yra vargai po mano 
globa ir tą patvirtinu pakol 
kraujas plastės tavo gyslose. 
Kaip jau žinai kad aš esu 
viešpats šalies o nuo šios dien 
tavo tarnu, draugu, viskuom 
kuom tik tu panorėsi. Ne va
landos ilgiau negaliu betavę 
būti, tavo malonus balsas 
pereina visus giesmininkus 
šios šalies, jeigu nematyti ta
vę tai vis tiek kaip nematyti 
saulės mano gyvenime. Nusto 
ti mą prigulinčio narsumo: 
nustoti gėrėjimosi kurį sutei
kė mą padanges, kada galin
gi sparnai nešioja manę po 
orą ir kada plaukiojo erdmė- 
se. Kad nematyt tavę tai kaip 
netekt galybes viešpačiu.

Baltsparnėlė girdėdama to
kią išpažinti, išpažintį visų 
neapkenčiamo vanago ji sau 
durnojo: „Tas galingas pauk
štis yra neapkenčiamas tik iš 
pavidėjimo, na o aš busiu jo 
pone, jo draugė ir daugiau 
neturėsiu savo gyvenime tų 
skausmų; kuriuos mą darė 
galingesni skriausdami manę 
visokiais būdais. Pilna ji bu
vo džiaugsmo ir pasididžiavi
mo.

Vanagas kad neuždegti jau 
smų baltsparnėlės jog jisai 
drasko mažuosius paukštelius 
pradėjo jai-»kalbėti, kad tie 
užsipelno ant tokios bausmės. 
O, kad jisai esąs valdonas ir 
teisdarys visų, tai pagal jo są 
žinę tas viskas gerai yra at
liekama.

Baltsparnėlė tvirtai patikė
jo kalba vanago ir iš aukšto 
žemyn pradėjo žiūrėti į savo 
senus draugus su akymis vieš 
pačio, širdis jos užšalo ir jau 
daugiau nejautė jokio pasi 
galėjimo. Kada vanagas plė
šė mažus paukštelius, kurių 
kraujas taškėjo visur balt
sparnėlė rainiai žiurėjo ant 
to visko kraujas jai buvo 
paprastu.

Jos mylimas viešpats žino 
ką daro draskydamas mažuo
sius paukštelius. Teip mysli- 
no sau baltsparnėlė.

Laikas bčgo kaip vanduo 
vanagas vis draskė silpnuo
sius, baltsparnėlė dikžiavosi 
nematydama rubežiųsavo ga
lybės ir laimes.

Bėgant diena po dianai 
visko buvo perpilnai, stokavo 
tiktai šeimynos. Baltsparnėlė 
sumanė suvyti lizdą, kame 
angys savo vaikučius ir jais 
džiaugsis.

Va sagas tą išgirdęs pasi
purtė, akis jo pradėjo žaibus 
mėtyti, snapas dar labiau su
kumpė įr tarė baltsparnėliai : 
kur tik aš nuskrenda mą vi
sur lizdai yra padaryti, o tu, 
iš nniekšų gentkartės netinki 
mą, nes jau ir lygintis su ma
nimi išdrysai. Aš tau ir teip 
nemirtimą garbę daviau, kad 
daleidau tau šalę manę būti, 
nsrs tu įžeidiai mano didybę 
bet aš tau- kaipo kvailiai at
leidžiu, eik sau kur akys ne
ša!

Baltsparnėlė išgirdus tuos 
žodžius suprato ko ji sulau
kė ir koke buvo to vanago 
meilė. Iš jos akelių pradėjo 
riedėti griaudžios ašasos ir 
skrido, skrido, bet kur? Ji 
skrido, kad tik čia daugiau 
nebūti. Nebuvo kam nusiskų
sti nes visi peikę ir gėdino ją

už pasielgimą nekentė. Dėlto 
tai Baltsaarnelė lindėjo. O 
jus brangios lietuvaites, ar il
gai dar jus busite, apgaudinė
jamos per savus ir svetimus 
Don žnan’us, kurie persistaty- 
dami savę geriausiais drau
gais atneša jumi tiktai' apjuo 
kas, liūdėjimus ir ašaras. -

Paprotis nelemtas
Jūs locna tamsybė;

Vilniuje jau šviečia
Auksinė aušrelė 
Ir darban kviečia 
Ir tave Dzūkeli! —

Laiškas iš Lietuvos KELEIVIS.

RAŠO F. S.
Mielas drauge Petrai:—

Valanda laiko’jau prab-- 
go, k ep pasidalinau su jumis 
žinutėms; nebesulaukdamas 
nuo jūsų atsakymo pnsirįžau 
vėl parašyti keteta žodžių a- 
pie mūsų gyvenimą Lietuvo
je. Esame sveiki ir darbuo
jamės kiek įmanydami, nes 
dabar yra sunkus vasaros 
darbai. Šįmet pas mus vasa
ra nuo pat pradžios buvo šil
ta ir lietaus palijo vis į la ką; 
javai ir žolė pievose gana 
gražiai užderėjo ir ūkės šį
met gražiau išrodo, negu ki
tais metais; rugių prisikro
vė pilnus kluonas tik nežinia 
koks bus brandingumas, nes 
daug ant lauko buvo nugulu
sių, tai, žinoma, tų ir varpos 
menkiau subrendėjuš.

Jau nusipjovėm miežius ir 
avižas ir imamės prie pūdy
mo, bet daugumas dar ir ja
vų neuusivalė, ypač tų, ku. 
tiem trūksta darbininkiškų 
rankų, nes darbai šįmet teip 
susispietė, kad nežinia buvo 
ir už ko pirma griebtis. A- 
čiu geram orui, ūkininkai šį
met linksmesni.

Darbininkas laike darby- 
metės buvo gana brangus; 
peršienpjūtę samdininkui u- 
kinikai mokėjo po 50 kapei
kų už dieną, o per rugpjūtę 
po .75 kapeikas.,

Gyvuliai išrodo labai gra
žiai, nes esant pilnai geros 
žolės gerai atsiganė.
- Mes gi dabar po Rosijos 
valdžia gyvendami leidžiame 
nepaprastą laiką:-šiuin tarpu 
turime dvi valdžias — val
džią žmonių ir senąją valdžią 
biurokratų. Senos valdžios 
žmonės nenori klausyti; antri 
metai kaip jau nemokame 
valdžiai mokesčių, netaisome 
kelių ir nepildom kitokių jos 
paliepimų.

Dvarponiai įbauginti visur 
savo darbininkam pakėlė ai. 
gas net ir tenais, kur straikų 
visai nebuvo. Siūlo teipgi 
sodiečiam pirkt nuo jų žemes 
ant labai gerų išlygų, (pirki
mas žemės nevaržomas, kaip 
kad pirma būdavo).

Sušaukus Dūmą visi mieli
no, kad gyvenimas virs į ge
rąją pusę, bei Dūmą išvaikė 
kė 8 dieną Liepos. Dūmai 
veikiant Peterburgo, žmonės 
labai akyvai skaitė laikraš
čius, tėmydami ką jie pasa
koja. Dabar paleidus Dū
mos atstovus, žmonės dange 
lyje vietų pradėjo uerymau- 
ti; karūmėnė teipgi daugelyj 
vietų pakėlė maištus. Tik
rai nežinome ko sulauksime, 
bet kalbama, jog visuotnos 
straikos ketina būti neužil- 
gio, o valdžios bernus vėl 
pradeda imti iš visų pusių ir 
varo šalin kol neiškariaus ly
gių tiesi} balsavime. Rosi
jos žmones dabar politikoje 
teip išsilavino, kad net ir tie, 
kurie pirma nemokėjo su
prasti, kas tai yru Rosijos 
valdžia, dabar jau žino, kas 
tai yra biurokratai ir kas tai 
darbininkai, ir valdžios pasi
elgimai.

Aiču jumis už priaustus 
numerius ,,Keleivio;“ aptu
rėjau penkis numerius.

Norwoodas, Norwoodas! 
Tai gražus miestelis, 
Čia gyven Žemaičiai 
Ir neviena dzūkelis. — 

Kad į tę nukelavau 
Per Labor Day,, 
Ką tę atradau — 
Klausykit gerai.

Prancūzai, Vokiečiai, 
Ir kitokios tautos, 
Šventė Labor Day 
Kad jausmus atjautos 

Skriaudų darbininko 
Svietui parodyti, 
Ir turčio skriaudiko 
Maldoms neprašyti.

Kad liautųsi skriaudęs, 
Tą, kurs jį maitina, 
Ir liautųsi spaudęs 
Prakaitą kruviną, 

Tečiaus reikalauti 
Savųjų tiesų, 
Ir narsiai karaiuti 
Prieš sauvalę priešų;

Neduot kapitolam 
Ant mūs viešpatauti, 
Ir kad jau teronam 
Gana mums vergauti, 

Tik reikia vienybės, 
Kad stoti į kovą 
Del mielos liuosybės, 
Už būvio gervoę.

Tiktai nemokėjo 
Švęst mūsų dzūkelai; 
Užtat jie turėjo 
Alučio ik’ valei!

Iš vakaro bertainių 
Raugo prisirito, 
Anksti dar be kelnių 
Bačkutes apspito;

Kad galvos putojo 
Ir akysBpabalo,
Kaip jaučiai raumojo, 
Net pakol ant galo

Ant Dean gatvės 
Vyrai ir bobos 
Nepradėj karės 
Ir kudlašyt kuodus.

Biauru tai buvo žiūrėti 
Į tokią parodą visiem, 
Ir keiksmus girdėti 
Ypač bobelių, blaiviem.

Iš tarpo kitų viena 
Pusnuogė, apsikudlojus 
Tarytum ragana sena, 
Basa ir apsiputojus

Baisiausias orgijas išdarė 
Užmušimu gręsino, 
Rėkė keikė, plūdo, barė, 
Ką darė, gal pati nežino. 

Oi teta teta!!
Kur kurpes padėjai?— 
Matyt, kad tu proto, 
Niekad neturėjai,

Nes to nematai 
Tu. sena pelėda, 
Kaip mūsų tautai 
Darai didžią gėdą. 

O jus mieli broliai, 
Nuo Vilniaus dzūkeliai, 
Ar dar gi ik’ šioliai. 
Tamsus kaip negeliai

Kad su bobomis 
Ant gatvių kariauti 
Negėda yr’ jumis 
Ir kaip žvėrim bliauti? 

Ar tai nėr sarmatos 
i Kaip svetimtaučiai • 
Nuo juokų net kratos 
Iš mūsų kaip šaučiai.

Niekina mūs tautą, 
Visaip mus vadina, 
Bjauriausiais žodžiais 

» Jie mumis vaišina. 
Kentėmė ik’šioliai 
Gėdos iki valei, 
O vis per jus broliai 
Mūs mieli dzūkeliai.

•Bet laikas ir jumi 
Jau akis pratrinti 
Reik tapti žmogumi 
Ir save pažinti;

Matyti kaip svietas 
Pasaulėj gyvena, 
Kaip jus vargas kietas 
Net ir čia kutena,

Suprast kas tam kaltas 
Ar tik negirtybė?

Ir Vėl!
Nauji triunipgai. nauji 

pergaiėjimai ligų; kurias nie
kas negalėjo, Dr Collins Me
dical Institutas išgydo.

Skaitykite Dr. Collins Me- 
dicalslnstituto naują apgar
sinimą kitoj vietoj ir padėka- 
vones, — tai aiškiai matyti, 
kad nė joks kits daktaras, nė 
Institutas Amerikoje tiek 
daug ir tokių padėkavonių 
negauna ir negali parodyt 
nuo išgydytų, k: i p šis Medi- 
kališkas Institutas.

PA JI ESZ KOJIM Al
Pajieškau savo brolio Kle

menso Mosteikos paeina iš 
Kauno Redybos Vilkmergės 
pavieto Vižonių valsčiaus 
Gaspariškių kaimo. Prašau 
kas apie ji žino arba jis pats 
atsišaukti ant šio adreso:

Mr.Dominikas Mosteikis 
152 Wells str

. Scranton, Pa,.
—:o: —

Pajieškau gero kraučiaus 
makančio k istnrerską darbą, 
ypač prie kelinių siuvimo. 
Atsišaukt teiksis ant adreso;

Anthony Jessmont 
171 North Main Str.

Pittston, Pa.
—:o:—

Pajieškau gero darbininko 
į Grocer-štotį, ar bučernę. Tu
ri suprasti anglišką kalbą.

Teiksis atsišaut aut adreso:
J. Sobolevsky

New Market, 
118 Gorham Str.

Lowell, Mas.
— :o:—

Pajieškau Juozapo Terlec
ko Kauno Redybos Baseinų 
pavieto Kražių parapijos Pa- 
budkalnio kaimo. Pirma gy
veno Baltimore, Md. Jis pats 
ar kas kitas teiksitės praneš
ti ant sekančio antrašo:

St. Marciunas.
Natonal Hotel
E. St. Louis, 111.

Juokai.
Delko pačiojasi
— Delko tu Atikai pačiuo- 

jiesi?
— Dėlto, kad padaryt lab

darystę. /
—& Kam ir kokią labdarys

tę per tai gali padaryti?
— Tau drauge, išgelbėda

mas tave nuo apsipačiavimo.
Rosijos kalėjime
— O brolyti ar girdi gai

das Alarsilietės? C)h, kad iš to 
kalėjimo išsiveržt ir su minia 
susijungt, o kaip smagu sma
gu man būtų pragysti.

— E, kas tau! čia smagiau 
ir drąsiau gali dainuot, nes 
nereikia čia mum bijot kazo
kiškų, kulkų, ir nieks čia ne
išgirs:

Huliganas ir ponas.
Huliganas. -Ką ponas jau

tei kaip išgirdai pirmu kartu 
giedant Marseleis? ■

Ponas. - Aš jaučiau dide
lį neižėjimą ant kupros.

—:o:—

A r p a d u o t u m.
— Ar tamsta padnotum 

ranką buvusiam Rosijos san- 
darbinnkui?

— O ar jie turi rankas?
— Žinoma, kad turi.
— O aš mislinau, kad jie 

su keturiom kojom.

—:o:—
— Kodėl tu vis kalbi iną 

tą pati?
— Na kad užmirštu, kad 

aš jumi apie tai kalbėjau.



KELEIVIS

(Tąsa).

Kriokia iš tos progos pasinaudojo ir 
daugeli senelių nuo darbo visai prašalino. 
Kad Krickis yra tikras avingalvis, tai ga
lima matyti iš jo darbų 1904 metuose. 
Kaip kare su japonais pakilo jisai mėgi
no įvesti į visus fabrikus, kad darbininkai 
kožną sanvaitę nutrauktų nuo savo algos 
nekurios nuošimčius o duotų ant kares ve
dimo. Tam mieriu jisai partraukė į savo 
fabrikę popą, kunigą ir protesonų ministe- 
rį, kurie pradėjo kalbėti ir poteriauti, kal
bino žmones, kad ant karės pašvęsti savo 
kapeikas, bei nieko čionai nepeše vardan 
Dievo. Popo mažai kas klausė. Gesiause 
klausė katalikų kunigo, mat katalikai len- 
gviause vedami. Bet kaip protestonų minis 
teri pradėjo kalbėti latviškai tai žmonės 
eme juoktis židinti ir sumaišę vis ką. Kaip 
čia jiem nepasisekė tada nemėgino ne vie
nam fabrike. Krickis mislyno gauti nuo 
caro kryžių užtai bet jo darbas nors iš ge
ro šono, tai yra nuo tikėjimo griebėsi vis- 
tiek nieko negavo, darbininkai sugrįžę prie 
darbo apskundė darbdavius už uždarimą fab 
riko, mat keliem sustraikavus, Krickis už
darė visą dirbtuvę Darbininkai pamokin
ti advokuti} apskundė dirbtuvės savinin
kus o teisdarys nusprendė, kad dirbtuvė 

- užmokėtų darbininkam 75 tūkstančius rbl. 
Reikia dar paminėti, jog sunku buvo gau
ti teisdarį kuris apsijimtų tą tiesą spręsti 
bet galiutinai vienas radosi ir teisingai 
teip nusprendė.

Straikas dar tęsėsi nekuriuose fabrikuo
se, bet kur kas buvo lengviau tiem kurie 
straikavo, nes dirbanti darbininkai galėjo 
juos pašelpti ir suraminti, kad toliau lai
kytųsi drūčiai, pakol neiškovos san reika
lingų pagerinimų. Neužilgio darbdaviai 
pamate, vienybės tvirtybę ir pradėjo taikį- 

• tis su darbininkais. Darbininkai pasekmin 
gai iškovojo daugeli pagerinimų, ypatin
gai nusikratę biaurę slogą meistrų, kurie 
pirma ėmė pinigus ir visokias dovanas už 
darbus, dabar neturėjo tos progos, darbi
ninkai juos pažemino, niekas nedavė dau
giau jokių kyšių, darbas geras ir blogas 

‘ tapo lygiai padalintas, teip kad kožnas 
darbininkas būtų užganėdintas. Darbinin
kai pirmiau buvo laikomi už niekšus, jie 
galėjo savę apginti tik su ašarom jeigu 
meistro širdis ašaras atjautė, bet jeigu ne, 
tai viskas vargšo darbininko buvo panie
kinta visi jo dūsavimai ir jausmai. Dabar 
po straikų virto nauja gadynė, darbdaviai 
pamate, kad darbininkai laikosi vienybės 
ir visi iš vieno kovodami gali apginti savę 
Niekas meistram neliko daryti, tik nusi
žeminti prieš darbininkus ir daryti teisin
gai, nes kitaip galėję ir mirti sau atrasti. 
Darbiuinkai pamatę, kad vienybėje ir ko
voje už būvį daugiau trumpam laikė iško
vojo tiek sau pagerinimų, jog maldauda
mi ir prašydami to nebūtų galėją padaryti 
niekada, dėlto ir ant toliau kožnas organi
zuotas darbininkas ketino laikytis drūčiai 
prie kovos o ne prie maldos, kad iškovoti 
sau geresnį kąsnį duonos. Kad suprastų 
skaitytojas kaip dabar linksmai jautėsi 
darbininkai nusikratę tą biaurų paprati
mą meistrų engti vargšus. Jie teip mokėjo 
kožną darbininką prižiūrėti pagal jo duos- 
numą, jog rodėsi; kad jie nieko kito netu
rėjo veikti tik skirstyti darbininkus, duo
dančius jiem .kyšius i tuos kurie nedavė. 
Kyšiai nevisada buvo paimti per pačius 
meistrus, bet paimdavo juos meistrų pa
čios arbašeip numilėtinės, taigi laimėtiem 
buvo, kurie davė kyšį meistro pačiai ir 
priminė savo vyro pravardę raštu, jaigu 
ne tai toke pone greitai pamiršdavo ir sa
vo vyrui-meistrui nepasakydavo ir teip 
duotas kyšius nekartą buvo kaip į balą 
Sumestas. Vargšai darbininkai nekartą ne
valgę turėjo atiduoti paskutinį savo mais
tą tiem pinigiškos gadynės dievaičiam, 
kad tik būtų atmintas, kad tik gautų pro
gą uždirbtį kelis skatikus daugiau, kuriuos 
visada tiktai paimdami pasidžiaugė o vė
liau sukyšo atgal tiem ponam į nasrus. 
Nuo šitų straikų darbininkai jautėsi su nu 
imtais dideliais jungais nuo jų sprando 
netiek jie linksminosi iš tų procentų, 
kurios jiem pakėlė, kiek buvo linksmi nu
sikratę tą biaurę slogą meistrų, kurie teip 
begėdiškai kankyno darbininkus per ilgus 
laikus. Po straikų netik kad darbininkam 
prastiem buvo sulyginta ir pakelta mokes

tis, bet ir amatninkai gavo savo mokestį 
sulyginti ir žinojo, kad meistrai nekenks 
jų liuesuose pasikalbę  j irnose ir organizavi
me darbininkų kaip kad pirma persekiojo 
juos ant kožno žingsnio.

Tvytybę dabar męs tupėjome ir žinojo
me kad greitai jos negalės sulaužyti darb- 

jdaviai su meistrais, negalės išmesti darbi- 
i ninku iš dirbtuvių, Kaa tik jie panorės, 
| nes męs ketinome tą viską patįs prižiūrėti 
Užtarti kožną, kuris būtų nuskriaustas ir 
patįs ketinome p u bausti kožną, kuris per
žengtų tiesas dirbtuvės kaipo darbininkas. 

' Linksmi ištiesų męs buvome ir joki atsiti- 
kymai praleisti nekilnojo musų krūtinių 
sunkiais dūsavimais, nes jautėmės padarę 
didėli žingsni pirmyn. Darbininkai iš savo 
šono išrinkom penkis vyrus į komisiją, 
kuri turųjo prižiūrėti tvarką. Dabar aš 
pasakoju apie musų fabriką, kuriame aš 
dirbau, bet kas buvo musų fabrike tas bu
vo ir kituose. Minėtas komitetas turėjo už 
mierį prižiūrėti, kad darbininkai dirbtų 
teisingai, kožnas savo dirbamas valandas, 
būdamas visada prie savo varstoto. Kad 
nesivalkiotų pakampėmis laikė darbo ir 
kad nepariškadytų kitiem dirbantiem su 
savo kalba; kad nesitrauktų nuo savo dar- 
"bo nesiklausę meistro; kožnas turi apsieiti 
viežlybai ir gražiai su savomeistiais. Meist
rai teipgi turi apsieiti su darbininkais vie
žlybai ir gražiai, jeigu neišpildys kuris to 
prisakymo tampa nubaustu. Už nepaveiz- 
dingą žodžiais susibarimą tapo nutartą 
bausmė pagal nutarimą komiteto, bet už 
girtybę tapo paskirtą bausmė meistram 
penki rubliai pirmu kartu, o darbininkam 
du rubliai; antru kartu meistrui 10 rublių 
o darbininkpm 3 rubliai. Kad bausmes tais e 
priversti mokėti visi nutarė, kad nemokan
ti bausmės visai nūs darbo prašalinti ir 
visur ji persekioti, ant gatvės sutikus ki
tiem parodyti, kad jis yra darbininkiškos 
klesos žemintojas ir nevertas jokio darbi- 
nikų užtarimų; praneštas jo vardas į kitus 
fabrikus sutiks su tom pačiom sanlygom. 
Jisai gali pataisyti savo stovį tik bausmę 
užsimokėdamas ir prižadėdamas, kad ant 
toliau s*avo piktų darbų nedasileis.

Toke bausmė tai geriau kaip išpažintis, 
nes žmogus turi susivaldyti. Jegu kuris 
nesusivaldo tai ir neranda gyvenimo tarpe 
žmonių, ir nevertas rasti.

Pinigus paimtus už bausmes, nutarta 
ant knygyno atiduoti; išrinkta komisija 
turi prižiūrėti, kad pinigai už bausmės bu 
tų surinkti ir knygos perkamos ir ant susi
rinkimų viskas žmonėm praneštą. Su tuom 
pasielgimu darbininkai pasirodė progresi- 
viškai ir nė vienpusiškai, neužtarė blogų 
darbų iš savųjų tarpo ir reikalauja, kad 
darbdaviai Lygiai būtų teisingi, kaip ir 
darbininkai, vieni kitų neskriaustų ir teip 
toliau. Tą pasilgimą gyrė visi prakilnesni 
žmonės. ’

Komitetai tapo išrinkti: Vidurinis, ku
ris rūpinosi su prižiūrėjimu visos dirbtu
vės bėgimą reikalų ir komitetai kožnam 
dirbtuvės departamente, kad darbininkų 
pasielgimai batų prižiūrėti atsakančiai. 
Komitetai dirbtuvės departamentuose .bu. 
vo lygiai po pinigiška ir morališka baus
me, kaip ir tie, kurie visos dirbtuvės reika
lus prižiūrėjo. Viskas teip buvo sutaisyta, 
kad vieni kitus prižiūrėtų ir jokiu būdu 
negalėtų uždengti kaltybę ne tikro savo 
brolio.

Susirinkimus dareme dirbtuvėje kartą 
ant sanvaitės, o kartais sykį į dvi sanvai- 
tes. Kamitėtas pirmiausė nutaria, kad rei
kia šaukti susirinkimą, tada duoda žinę į 
visus departamentinius komitetus, kad ap
sakytų laiką darbininkam kada bus susi
rinkimas. Teipgi prieš susirinkymą pasiun 
čiam du arba tris vyrus, kad nueitų prie 
direktoriaus pranešti jam, kad darbinin
kai laikys susirinkimą paskirtam laike. 
Direktorius klausė:

— , ,O ką jus kalbėsite ant to susirinki
mo?” '

Męs atsakydovom:
— Męs turim pasikalbėt ir išrasti teisy

bę tarpę darbininkų i meistrų, nekurie 
meistrai nusiskundžia, kad darbininkai 
jų neklauso'ir t.t.

Tas direktoriam labai patiko jisai pagir
davo tą jog patįs darbininkai jieško progos 
nubausti neklausančius meistrų darbinin
kus ir abelnai visa dirbtuvės tvarka jisai 
pritardavo, sakydamas:

— ,,Tik jus neusijimkite kalbom politi
kos jog tas jum nereikalinga visai.

Tada męs jam atsakydavom:
— Męs apie politiką nieko nesupran

tam kas tai yra, dėlto męs su ja visai neuž- x 
ši j imame.

Tas labai patikdavo direktoriui, jisai 1 
gardžiai nusijuokęs sakydavo:

— Aš žinau jog jus nieko neišmanote 
apie politiką.

Delegatai apleisdavo kancelerija su pri

tarimu laikyti sr.sir” <imų ir juo' davusi iš o.rektori *
kreivo manymo apie darbini 

Teip vikaru;
pereitų per . oas d r > 
va.Xu.rc bus ... ‘rinivin.. a <• 
baustas, sarg.s visier. pat .k, ta 
pasakyti, jog jisai nežinojo ir tei 
vakaro surengtas. Po darbo vala. 
renka į .■ ną dideli ruimą ir vic 
a’._ čiau pradeda sakyti, kad r., 
jog anda ’ nepaklusnus dirbi

inkimus.
.■ įsako sarg-i. 1’ ■
3 . ir apsakymų, .,

is ropr.
t vie? a; '<•'

s r .kimas ta:
ii apsiprai

iš komiteto :
urie meistrai oasn1 
Kai, dėlto nnt.^g—•

šauktas, kad reikalą perkrati i. ir atrasti kai .e ne. 
Po tam apreiškim..i mierio depe išsirinkti komi. :a . c u- 
mui susirinkimo ir teip prasideda perkratinejimas visų rei
kalų. Kožno departamento dirbtuvės komitetas išduoda 
raportą, kaip viskas einasi jų darbavietėje ir teip nuspren 
dimai bnvo daromi kaip kokios priežastis pasirodo; meist
rai būna šaukti vienas po kitam, kad pasakytų kurie darbi
ninkai juos įžeide arba kokia periškada darė, jų darbuose. 
Apkaltinti darbininkai luipgi buvo šaukemi po vieną del 
išsiteisiuim. Ir visi nusprendė mažesnei arba didesnes baus- 
smes prasikaltususiem su pakėlimu rankų. Toks teismas bu
vo labai tinka ir nubaustasis neturėjo ant ko pykti, nes vi
sa mine balsavo po teisybiai. Ta® Darbas mumi iš pradžių 
ėjo labai nesparčiai,bet vėliau įpratome ir greitai apsidirbo- 
me.Darbininkai.kurie pirma gyveno be jokios tvakros niek 
neklausė gadino viską savo pasielgimais dabar pamatė, kad 
nėra kaip ištrūkti iš rankų visų darbininkų niekur negali 
paslėpti savo darbų ir teip nori nenori turi savo pasielgi
mus pataisiti ir vesti dora teisinga ir gera gyvvenimą.

Mieris musų susirinkimų būva po vardu tik sutvar- 
kimo, svarbiauses musų pasikalbėjimas buvo kaip galim 
nusikratyti teronišką caro jungą, bet grynai tik apie politi
ką kalbant sunku išsikavoti nuo šnipų, dėlto suririnkimai 
buvo nekaltai užvesti galutinai pabaigti naudingai. Nubai-
gę greitai dirdtuvės tvarkos reikalus griebėmės greitai nu
veikti svarbesnius pasikalbėjimus lypstinčius ekonomija ir 
politiką.

Šnipai šiuom tarpu visokiu būdų tapo siunčiami į 
dirbtuvės, jie ateidavo ir gavę darbą kaipo darbininkai dir
ba ir daboje visokius reikalus ir išsitarimus. Valdžia jiem 
davė po tris rublius už kožną išdavimą prasikaltėlio. Goro- 
doviejie gaudavo net po 25 rublius už tikrą agitatorių.

Iš to jie pradėjo ir bizni varyti, nekartą sugavę 
nekaltą žmogelį prikimšo kišenių su atsišaukimais nuvesda
vo į policiją o policmeisteris turėjo užmokėti paskirtą mo
kesti. Patękęs nekaltas žmogus į policijos nagus arba nu
pirktas už 25 rublius nukenčia baisiai daug nagaikų, sėdi 
ilgai turme ir dar lieka išgrūstas į tolimą siberija. Tokios 
metodos caras griebėsi išnaikinti laisvęs spindulius bet ne
gali sunaikinti tik žarsto ir labiau platina.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

TIK PER 30 DIENŲ!
. Gyven ami Visų Šventų, 

kiekvif • dienos metų, 
< 6 dal; ienoj knygoje

isytos ita’s apdarais
Raštuoja $4 75.

}>i.J, j- arba Šv- ta-'
cbs ■•eif. n ujo į<t tkyrn ■ » 

pusi >ių drututoo.-e 
ios skuros apdaruose ka

st' įja .ik $5.oo
3 Pekla, arba Amžinas 

ragaras ir giesmės apie bai
sybes peklos ir apie keturis 
paskčiausiusdaigtus drūtuo
se apdaruose, 5oo pusi. $1.25

4 Kantičkos apdaryt. 75et 
Visos tos knygos $12.oo, o

jeigu kas ima antsyk visas 
keturias viršininėtas knygas 
atiduodu tik už $7.oo

1 Jeigu kas nori pasinaudot 
iž progos pigaus nupirkimo 
tų naudingų knygų tegul ne
siunčia man pinigų, vien pa- 

Į rašo laišką, o aš prisiųsiu 
knygas per C. O. D ir pini
gus galėsit užsimokėt expre- 
sui paimant knygas, kurias 
jei rastumėte netokias, kaip 
pagarsinta, galit gi^ižinti.

Adresuok:
K. INTAS

954 33-rd Street, 
CHICAGO Ill.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c. et 

ant visu metu.

Angliškai Ištark Reiškia

Brine, tine brain, tain sūrimas, virbalas
shone, crone šoon, kroon blizgėjo, sutrapėjas
drone, prone droon, proon tranas, sukumpęs
stone, prune stoon, prūn akmuo, slyva
drupe, scrape drūp, skreip vaisiai gramdyt
drape, shape dreip, šeip apvedžionės, sudėjimas
crape, grape kreip, greip vainikas, vinuoges
snipe, gripe snaii>, grip ilgasnapis, nustvert
stripe, tripe straip, traip juosta, pilvo-sienos
scope, trope skoop, troop erdmė, apsisukt
snore, slate snoor, sleit per nosį pust, toblič
state, grate steit, greit redyba padielkai
grave, brave greiv, breiv kapas, narsus
crave, shave kreiv, šeiv dejuoti, skusti
slave, plate sleiv, pleit vergas, torielka.

Forks have two, three, or four tines.
Šakes turi du tris, arba keturius virbalus.
We keep salt meat in brine.
Męs laikom sūdytą mėsą sūrime.
Grapes grow on vines, in clusters.
Vinuoges auga ant vietų pundeliuose.
Bmoke goes trough the pipe of a stove.

. Dūmai eina per triubą pečiaus.
The boy loves ripe grapes.
Vaikas myli sunokuses vinuoges.
Nutwood and coal will a warm fire.
Riešutinis medis ir angliai padaro karštą ugni.
Shat the gate and keep the hogs out of the yard. 
Uždaryk vartus ir neleisk kiaulių į kiemą.
States are stone, and used to cover roof^ of houses 

Marmulas yra akmuo ir vartojamas uždengtstogiis stubom

i ręijSZ gmZ v&jl ..ūEi

.00

rgiDUH

Si.00., be kouvertu 100

Mus pop ievos, 
d arba ir rūpestingai 
pavinezevunes su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi iszsidirbo varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popleru 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

rusiszkoj kalbose.
Teipgi laikom visokiu knygų, 
kai]) maldaknygių, tei]) ir viso

kiu sviotiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma
šinėlių del dmkavimo, nuo $1 25c. 
iki $8.00. Norėdami k a nors I 

gauti, adresuoki! teip:

-
Skeitvtojam.

Katrų laikas prenumeratos 
už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkertę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva
kortes aid geriausiu, dručiau-

gi norinti siųst piningus ar
ba turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa-

koin, svietiškom, juokų, ir dai
nų, teipgi gražiausių ir nau
jausių popierų gromatoni ra
šyt, altorėlių, abrozėlių, rą
žančių, škapli< rių, paviuče- 
TO’iių, žodžiu sakant visko, 

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujausią ir 
geriausią būdą, mašinos elek
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko- 
rišką darbą at liekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaip kitos 

spaustuvės.
Gyvenanti kil uose miestuose 
gali visokius reikalus atlikt 
per gromatas, parašydami ko 
reikalauja, o gaus prekes rei- 

laujamų dalykų.
Norėdami ateit į Redakciją 
kreipkitės po šiuom numarų;

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami gromatas uždekit 

tokį adresą:
A. ŽVINGILAS,

P. 0. Bo 3232, Boston, Mass.



KELEIVIS

Gramatika
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai:beast (byst) žvėris: eight (eit) 
aštuoni; eye tai] akis ir lt., 174 pusla
pių, su prisiuntimu Sl-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiui lietuviškai rašyti

Be pagelbės mokytojaus, 24 puslapiui, 
su prisilietimu 10c.
Pinigus reik siųsti per „Money Orderį“ 

ant šito adriso:
P. MIKOLA1NIS 

Box 15, Station D., NEW YORK.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL 0 STUDIJA,
.376 Broadway,

So. BOSTON, Mass.
Yra tai viena iš geriausiu 

fotografiškų studiją ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grnpų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausi;! is pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kaą nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt tau patin- 
kamiaufeius.

Iš mažų fotogrfijų ] adaro 
didelį paveikslą krejon ar a- 
lijinį labai gražiai.

CassiHs Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

NAUJOS KNYCOC
„Keleivio” Spaudos.

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą del gavimo savo my 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina................. . 25 c.

Raginis j1' kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakop: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 
lionę į peklą; 2) Jonas su 
nusžuvininko, kuris pa 

gavožuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
didąįiu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai.............. 25 c

Kalėdų giesmes d61 vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Teisingiausias kabalas— me
timas kazyrių ir laimarodis 
kaina ................... 10 c.

Geriausias Pamokintojas Angliškos- 
KalhOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na ............................ 35 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žinus ias darbininkiškas ap 
rašymas, kaip žmones gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemes, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir

Siutai. Siutai.
Broliui Lietuviai! pranešu .Turn kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
modos mn t a riju sampelus kuriu yra su
virs 509 gutunku dvi siutu, keliniu, over 
kotu, bruslotu irt.t. Matarijos^yra im
tos iš New Yorko ir tekiu Čion negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapaną, 
gvaranluoju, kad padarysiu iš geresnės 
matayijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien tik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

A. Nevniis,
68 W. 5-th str., S. Boston, Mass-

TEMYLITE

Lietuviškas Siuvėjas
Nuo jaunų d ienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padekavones 
už savo gerą dalbą. Broliai Lietuviai! 
atsilankykite, o persitikrįsit. Prekė — 
nuo $15. augstyiu

VINCAS INTAS
248 W, 4-th str.

So. BOSTON, Mass.

Dr. JOSEPH LEWAND0WKS1
67 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles gatvės, Sale Parko.
„r. i i I lo — 12 Ryte Ofiso valandos; į fl_ 8.Vakare.

GyvenanTas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.
Tolfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pašokini ngia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptiek'a: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA
■-----  PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki liktoriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass.
KLAUSYKI! E VYRAI!

Kaip į Worcester atkoliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

i -
J Puikiausias Lie tuviškai I

SALIUNAS
t *

kartą pas mus atsilankys, *
To niekad nesi graudy s; §

į Alus, vynai mus gardžiausi, §
Cigarai iš Turkijos, geriausi, ’fe

'A g
1 Lazauckas, Judeika ir Co. ?

3o4 Broadway ir 259 D. St.,
South Boston, Mi« £

00000 0*000000 s 00000

’’Keleivio” agentai.

darbų. Puslapių 176.
Kaina. ..... *........... 35 c.

Davatkų Gadzinkos šeip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 

dainų. Preke 10c.
Dvi Puikios apysakos: Baus 

me Dievo ir Alenute. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoj. 
Antra — kiti p žmogus turi
apsisaugo! nuo ligų. Kai 
nr...................................... 5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apy 
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 
tiktai 5 c

J. Petrikis,
1514 Rossary str. Scranton Pa

J. Ignotas,
13 Diamond Sq. S. 8. Pittsburg, Pa. 

, A. J. Kazlauckas,
Box. 53 Mahanoy City, Pa.

F. Rodis
Box 3s7 Port Washington, Wise.

, M. Mockus,
Box 54 Detroit, Mich.

J. Derkintis,
4545 Hermitage avė., Chicago Ill. 

John Luis,
120 S. Green str., Baltimore. Md. 

J. Dabulski
Box 323 Chicago, Ill.

P. Ciras,
155 Elm str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas,
Box 312 Forest City, Pa.

M. Paznokiuto
1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa. 

S. Valaskas
2104 Kensington ave. * Chicago, Ill. 

J. Čeponis 72 Jubiel Str. 
Jonas J. Gerdauskas,

5 I Lafaett street, New Britain; Conn. 
Jurgis Tumasas,

Post O. Box 91 Millineck, Me
WATERBURY, CONN.

824 Bank Str.
199 Charles Str.
39 W. PortorSt

J. Žemaitis,
K. AseviCia,
J. Žemantauckas,

0

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, --- kurie 
gražiai sudygsta; gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip ly.ąiai sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- 
nant gera sveikata.

Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — aut visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali but ne ant jokios ligos specialistu, jei aut visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.

Nuo tokiu šaldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs 
ant sveikatos.

Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gedimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
pergali I gą sugražynant gerą sveikata.

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai grriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tiki"! Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL INSTITIT'E, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprav int ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vaitai prie ligos ir visu silpnybių, kokie 
lik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pagal pamokinimus vaitojant, nesveikasis apturi 
savo gerąpirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs: per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VALSIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduodi, tai iš d:1'1 .- bes nuolatiniu padeka- 

voniu, pagal prašymu išgyditu, koletą patalpiname, štalje pats kalba;
Mitlas Daktaria Profesoriau I Daucaimgas Profesoriau Instituto* MoIūRns Profesoriau Ir kiti daktarai !

I au kaip Professoriui žinoma, kad labai sir- 
pan ant Italai o plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diedui krutinę). L.aurausskreplia- 
viino. skaudeumo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaik&iiojanti reutnatikos diegtai po visą kutią. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir vi šokiu 
liekirstu prigėriau bet vis man darėsi aršiaus, 
taip Kad jau buvau \isai nustojas vilties Hgy- 
dimo Skaitant lūs apgarsinimu ponntgahiu 
..šiltinis Sveikatos" ir atradau kad Jus išgy
dyto visokes ligas prašvito mano akis ir viltis 
kad dar galiu b it sveiku ir išgyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad hekarstas suręs lūs atsiuntetę ir suvarto
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasigerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai. sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius suvartotas, pa
silikau sveikas kaip nieknd nesirgęs ir dabar 
esu persitikrenęs kad likausi pamatiškai išgy
dytas ir liga ncatsinaujis. Siunčiu širdingiause 
padekovania u£ sugrąžinimą sveikatos. I inke- 
datns Jums ko didžiausios laimes; ir kad gei- 
betumet mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodonc dėkingas
M. A. Degutis, boxli. Piekcring. La.

Kaip Jums žinoma nuo pirmiaus aprašytos 
mano ligos kuiie per du metus kankino, vidu
riu sloga, skaudėjimas po krutinę. š. dies liga 
su abclnil nusilprynciiuiu kankino, u ■ > i **.- 
igunas. ncgalciimas kvapo atgaut. v.iiK: • n* 
ti dieglei po visą kūną dusinant ir • . ; - 
mingii ncrcguli.irisku luencsiniu ir trkij.im ••. 
baltinu andrapaniu — nor . gydžiau i 
pas daugeli daktaru, bet t linu-. ri'v«»l-i- 
mo. mano ligą vis cio blogin. ir viltis i^/yjimo 
nustoiau Bet kaip panašiau Jums apieiiga ir 
at iiustus vai-tus cniitiu vartot. iš kart pi nu“ 
tau savije kaip ir reveliuen 1. bet tol nūs vai to- 
jant jaučiaus lengviau ir geriau ir kaip suvar
tojau p (skutimus. pasilikau sveika kaip nie. 
kad n"-irgtis no, s j au praėjo 5 nedėlios e-4 
u ■rsiti’. i mus. kad mano liga piln.J i ^vdita, 
Už toki skarba sveikatos tukstar.' : iis kartu 
dekavoiu. nes pirma buvau ne gvva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina, t ;til bus palaš- 
minta motina iš kurios vaisiaus, išaugo toks 
gelbėtojas nelatningu. su t-.kru talentu dakta
rystes Mano dėkingumą teiksitės pagarsint, 
kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagelba.

I. Mockcne,
134 Leighton St., Fitchburg. Mass.

Tai d ihar tai su dZia’-imu rašau šita gro- 
matl l>o j.i.i mane i'gydit nuo taip didelio 
k .10 lytišku daliu skaudeumo ir ntisil- 
P '.ei' Aid šlapumu;. 1 kaipsu peiliais 
r !.'. . 'u napr.Uirr -os nab« gnno al» Ino 
i; vi katu '.skaude ima povuą
! • , ! 1 . ' -•-.’.uose ir viduriuose, kaip ir
s 1 ■ 1 '-u’- k pinu galvos, užima ausisq 
ir l 1 » nu įminu;. mislijau kad iš proto
i . ,"i. I 1 •;» J• L'.!v.iu pirįmaus rašes Nors
p l H da‘. tai u gydžiausi ir buvau pas • 

lOpos proteortais tad 
j* p ' 1.1 .1. I ’ nera prof«‘soi tais, bet ne
<iik: 1 , ' : 3un<!,;kt..r 1 ai daug visokiu ligų
i: - ; vienos išgydit m iii O kaip
pvr ka'-au Ju-, par aiyta Vadovi*; .n Svclknia* 
tai pažinau s ve iaunicles I'-lp.dins ir liga su pri- 
eža čia. Jums aprašiau ir pi įsiustus vaistus 
nors dar nesuvnrtoj.iU visus, kuriou - man pri
taikei, bet pasilikau sveikas kaip naujai atsi" 
gi nes nz k • negaliu surast taip gražiu žodžiu 
$u kuriais I us aukštam tikram mok lui in už 
f-ui> vaistus. g.Ječia atidokavot Bet kur tilt 
galcsiu jus var.la augšti--iu. k.id visi žinotu 
ka*P nieke negali pagelbėt tai Jus išgyditc,

J. Tomlshauskas, 
331 So. Yerdan Street. Allentown, Pi

Antanas Kavaliauskas,
3x05 So Halstcd Street. Chicago. III.

Labai sirgęs per 6 menesius, 
išgyditas nuo: ūžimo,skaudėjimo 
svaigimo galvos ir cipimo ausi- 
se, blogios atminties, nervišku
mo, abelno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti išgy- 
dit negalėjo-

M. Makravickcne.
45 5th Street,

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu vi. .fri kunę, 
plaučiu ir inkstu ligą per dilinė
tus sirgus, NVaršuv.oje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tes, pilnai pamatilkai išgydė.

Daniel J- Kiley
301 Broadway, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilaukyt.
- r ---—r - "■ Pi ~ ~ T~ —

W. J. BULGER
Šermeninis Direktorius ir

— Balsamuotojas — 
398 Broadway, PRIEŠAI pačto 
Gyvenimo namas randasi p. n.

174 Third Street,
TELEPHONE CONECTION, 504

South Boston, Mass.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan- 
kyl tai neužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakanaucką, jis duus gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, šnapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakauaucka
45 High St., Nashua, N. H

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gėrymus 

paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
mai, kaip tai Alus, Klius, Vynai ir viso 
ki likeriai yra tik pas

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

S. Boston, Mass.

DIDELIS
1 S P A R D A V 1 M A S !
Pavasario ir vasaros drapana 

turi būti išparduota kad ir 
už pusę prekes, idant pada
ryti vietą del sukrovinio žie 
minių drapanų.

Labai didelis nuderejimas 
ant moteriškos ir vaikų dra
panos, kaip viršutines, teip 
ir apatinSs.
Vyriškų drebužių tinime teip 
gi turime labai daug.

Ateikite kuonogreičiausiai 
ir pasinaudokit iš progos.

THE OUTLET
385 Broadway.

SO. BOSTON, MASS.

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Su kure gali- 
smagauti vi- 
okes žoles 

ir šaknis ko- 
nam drugšto 
rij Yra įtal
pinta 70 va r- 
<lę žolių ir 

šaknų ir
priegtam 20 .svarbiu Receptu del vyru 

ir moterų ir visas aprašymas kaip išsi
gydyti pats save. Kaštuoja tik 5c c. Pi
nigus gali siųstie pačto markėmis, adre- 
savok teip: K. Navickas,
25 W, 2-nd st., Room 2, So Boston Mass

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

C. H. Knott,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.

Gydoulių visoki receptai iš 
pyldomi teisyngai. Čionai y r 
ietuviškas klerką ir galima, 
lusikalbet saviškai. Meldžia- 
sme reikalui esant atsilankyt.

tai netrotik laiko ne pinitiu <1 
i.n >. .1 1-.1 10. tru.npo k ■>

Skaitytojau jetcu Tau nieks nepagclbcio arba niekur dar nesigydo! o jautiesi s avi j e ne veiku n.i. 
tuibisskai tai pur gromata atsilauk ap:a>ant liga o bj apsiriki no b.i-i ilgy 1 tat ni> p m-. i n -.\n 
gausimo kosulio, kepenų, inkstu (ki iaoysl. dupepsij >•». viduriu ligą*, k up u>.4lėtoji na, 11-• 1 . bi.no. 
sxaigitno ir ūžimo ausisq, kraujo ne^/stumo. niežu parku ir išberi no od js ligų, noiiri-tem ioš. ncur.i ui"., t utnatizino ir vaikučio 
skausmu po visą kūną, geltliges. Iru t to nusilpneji.no <n žineiles). sakios nubjgi no. blo; n sapnu, nervu ; 1 no. pri’<>u >lo<. N lomario.; 
mciilpnvjiino. lytišku piktu užsikrėsi nu I i gu (limpančiu) kokio skiriam ir v i 1> im n:>uti t unit ir n-r mum; . k • i • i . i sa vza 
gn.ežasti sugriovimą sveikatos, slogos, pūsles ligas, tankaus Šlapinimosi ir sk vi< rungo, pa įgadin n-a.-patruki uą. nulirpi-n 1 i.iinn <lai iu. r 
galimo ‘sunkuma koioso bei rankose rarnatlivuma. lenkimąsi draugijos, pag id nimo atminties, nelureir.na va«-1 aus, visokį.<• ia . . s u
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimmgas neregtilianlkas mėnesines, bet netarcntna andrapniu. kam ir baisu kenkimą stcimc baliniu 1 
iną it kurios tik ligos ant z-mmu varginimo atsiranda. po ištyrimui, kaip apisima iSgydit, ir duuoda vaistus, tai uktikcmta sveikam ir ligyc 
SI ubtybe i venial u žila koma.

VAISTUS ISSIŪNCIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Exprcsa ir kitas galis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj 
vyškoj kalboj savo jausmus, geriausc gali iškreikšt Daktarui.

Dr Profesorius Clolllns del labo visuomenes parado knyga Vadovas in Sveikat i’S nus'.ipiu neriančiam

t Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tę yra 
labai gera vieta. Dažinokil pus patį 
gaspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

nu molinos vidurinuse kūdiki, nuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai* apturės koznas tą knyga kuri . tik 
prisiuntim^ kaštus, *

Rodei sirgt ir but varginsimus ligonis, kad lengvai gali buLišgydytas

Dr. E. C. COLLINS, Medical 'institute, 140 W. 34th St
OFISAS A D ARAS; (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo 10 iki 5 po piet

Utarnikc Pctnyčioje. ~~

P. A. FOLEY & CO.,
— UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Laii akoi tes ir pinigus geriausia siųst per 
“KELEIVIO“ Redakciją, 28 Broadway, S. Boston.

Šilas puikus žiedas ir špilka į neklaizą 
yra padaryti iš goriausio aukso, su lietu 
viškais ž< ūkiais, beje: Žirgvaikis, sv.Ka
zimiero, L. kur , ir D. L. K. Vytauto. 
Tinkama kožnam Lietuviui tokias tau
tiškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko 
jum niekas nepadarys nė už $50.oo. bet 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedų po 
$7.00, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popiorėlę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storuma prisiųs- 
kit tą mierą draugo su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nori American Driiknvojimui Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos; su njašinolo galima drukuol be jokio mokslo 
greitai ir gražiai, Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis; tą mašinukę kili 
parduoda po SlO.oo, bet aš paleidau už $8.oo. Ant jos išdrukuosi trip, kaip ir 
ant mašinos už $100 oo. Giažiausia popiera rašymui gromotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm ; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. $1. tuksiantis $7. Pas mane 
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdurbystv. teipgi laikrodėlių, 
leuciūgelių. kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstlimentų, visokių 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Didelį Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del apmokėjmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai; jame rasi visokius daik'tus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

KLEMENS NVILKEWICII,

ANT PARDAVIMO
Puikus ir gražus namas, 

su šešiais ruimais, fruntas 
namo nuo Burgham placiaus 
paprasta randa $2.50 ant ne
dėlios. Parsiduoda už l,8G0 
. 2 trečdalis tos sumos prisiima 
ant morgičio. Labai garai 
yra pirkt tuos namus dviem 
susidėjus, nes galima turėt 
ir nandą.

Atsišaukt po nr. 
563 Second Str.

So. Boston, Mass

RŪKYK GERUS CIGARUS

Mes užlaikome geriausius 
cigarus ir cigaretus, teipgi 
visokio tabako, kokį tik kas 
rūko. Pas mus kartą atsi
lankęs, niekad nepis kitur 
pirkinet sau rūkimui daig- 
tus, nes žinos, jog apsieinam 
su žiuogunm kuogražiausiai.
Kalbame lenkiškai ir lietu
viškai ir nesyki galime rodą 
suteikti.

S. B. KLIEN
218 Braodway,

So. Boston, Mass.

atsišaukiant pas

t kad iŠ mus laikraščio.

Ar nori įsiliet*y t pinigus?
Ateik pa žiūrėt L Sakovitz 

didį bargiDsą, koks likos pa
darytas ant moteriškų, vai
kų ir vyriškų drabužių ir pa
roda lų. Partraukem daugy
bę, moteriškų vistaičių ir je- 
kučių, teipgi vaikam pareda- 
lų. Nepamiršk ateit pažiū
rėt; vietaa žinoma visiem:

S A CO WITZ, 
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Foely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LiKIERIU ir

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

specijal iškurnąs.
366 2-nd st„S. Boston, Mass.

Daktaras M. J. Koni\ow, 
56 BrunswickSt., Roxbury Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piel. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tol. 609 2 Tremont.

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kndikius. '

Į Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet 
TeL 931 2 Roxbury.

Dr. S. Andrzejewskj,
Vienatiuis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston, Mass

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom goriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvninkais vesti pramonę.

|Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

24 Washington Sqare, Worcester, Moj»s.

^^Geriausia moterų ir vaikygydyloja^

Dr. Ona Topaz, ||
. 3>45 Chambers sir., Boston, Mass.

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

Tel. Hay. 60!) - 5. įjį
ė

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washignto, St NEW YORK
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 kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų*koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RAŽUKAS.

_______5 < .

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

’’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIORAUDĮSI.

t Mes bpaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkviktimus 
ANT BALIU ARBA VE8ELTJU, TlKIETUB, ClRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

,,KELEVIS”
28 BROADWAY - - - - - South Boston, Mass.

A. Zvingilas, Išlolstojas.

LITUV1ŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257 

BOSTON, MASS

Ant pardavimo
Puikus uamas su 9 gražiais 

ruimais, ant 2 gyvenimų, (te
nement) labai gražus kiemas 
vynvuogių krūmais apsūdy
tas, labaj smagi vieta, parsi
duoda pigiai. Randasi po nr. 
140 W. 8-th Street,

So. Boston, Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
UU0D0TINI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuva ir 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi gerinsiąs kelio linijas.

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

Jurgis Bnrtašius.
258 Broadway, SO BOSTON. MASS

PASINAU DOkIT!
Parsiduoda labai j)igiai ge

ra Groeerne ir Bučernė, ge
roj vietoj, ant kampo B ir 
Bolton gatvių. Norintis pir
kti tegul ateina pas:

Stanislovą Stefanavičių
139 B cok. Bolton, St. .

So. Boston, Mas

nusilpneji.no



