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užduotę pildė jos ėjo Trepo
vą ušmušti, bet nepasisekė 
dėlto viena iš jų pati save nu
sižudė, kita gi Milę Leontief 
dingo po pasikėsinimui ant 
Trepovo gyvasties. Dar kartą 
žmonės gava ją išgirsti kaip 
atsirado 1 rūgs, ir užmušė 
franeuzą Mueller per apsiri
kimą, nes ji pamielino kad 
tai yra ministeris Durnovas.

Trepovas visgi neapleido 
savo olos žieminiam palociuje, 
per dienas tę sėdėdamas jisai 
kėravojo Peterburgo kariu- 
menę ir liuliganus ir nustel
bė žmonių dvasią neduodame 
jiem jokios pradžios del savo 
apsigynimo- Trepovas nakti
mis kaip vagis važinėjo po 
miestą ligonių budelėje ir ap
žiūrinėjo kaip išrodo Peter
burgo liaudis tuom geriau 
pats save pertikrino kad sun
ki jo geležinė ranka galės ap
malšinti Rosijos žmones. 
Žmonės Trepovo niekur ne
kentė kur tik jisai užėmė vie
tą. tarnystės, visur kilo prieš 
jį žudystės ranka, tik vis ne
buvo pasekminga. Jau metai 
Būvėjo kaip jis ištruko nuo 
trijų šūvių brauningio Mas
kvoje, bet vis-gi laikas parėjo 
kad žmonių norai išipildė ir 
Trepovas tapo nušluotas nuo 
pasaulės. Giliai sėdėdamas 
palociuose, jisai tapo nunuo
dytas, jo valgyje atrasta 
nuodai, tapo suimta visi ta'r- 
nai, bet kaltininkas sunku 
buvo atrasti, o Trepovas į kė
lės dienas apsimalšino - gavo 
galą. Jo mirt’s didelis paleng
vinimas Rosijos žmonėm, ir 
kitas suspaudimas caro šir
dies. Jisai buvo pati aukšty
bė tarpe kitų visų teronų ir 
kaipo kankintojas žmonių 
pats sau užsitarnavo ko norė
jo. Toks tai caro bernų už
mokestis. Daugelis dabar ma
žai gaunančių algos visai ne
nori tarnauti prie policijų tai
gi daugybę jų vietų užima 
kareiviai. Kareiviai laikomi 
tamsiai ir šeriami gerai dau
gelis iš jų dar prilankiai ca
rui tarnauja, bet ir jų nuo
monės persimainys į trumpą 
laiką. Šviesos spinduliai pa- 
sieks ir jų smegenis.
Varšavoje, kaip žinios prane
ša, revoliucionieriai pasiren
gę užmušti svetimų žemių 
konsuline kaip tik caro val
džia mėgįs su kareiviais už
puldinėti žmones. Užmušda 
mi konsulius revoliucionieriai 
tikisi įpainioti Rosiją į kitų 
žemių galybę ir pakelti karę 
kaip kad keli metai buvo Ki
nijoje.

Londono žy lai išleido atsi
šaukimą į pasaulės žmones, 
kad užtartų už žydus, kurie 
tapo suimti Sedleciuje per 
paskutinį sukylimą skaitliu- 
je 200 ir dabar bus sprendžia
mi per karišką teisdarystę, 
kuri susideda iš tų pačių ofi- 
cierų kurie žmones įpikino ir 
suarzino juos sukilti. Žydai 
sako kad toki oficierai žydus 
nuspręs ant mirties ir dėlto 
prašo apšviestos pasaulės žmo
nių už juos užstoti.

Odesa 18 rugs, policija e- 
nergiškai krėtė miestą, kad

Žinios.
Revoliucija Komijoje.

Agitacija eina iš šono žmo
nių ir caro kad pertikrinti 
vargšų kliasn. Vargšai dabar 
yra teisdariai Rosijos padėji
mo, jie yra teisdariai patįs 
save ir kaip jie padarįs teip 
ir bus. Caras dabar pastatė 
gubernatorius agitavoti, ku
rie važinėja po kaimus ir nori 
pertikrinti žmones; cam ber
nai dabar pradėjo drukuoti 
patįs visokius atsišaukimus ir 
dalinti žmonėm kad tik juos 
pertikrinti. O tie kurie nepa
klauso caro kareiviai tokius 
nukankina. Žmonės supran
tanti kas tai yra laisvė nemie
ga jie rūpinasi apšviesti 
vargšus išrodinėti caro skriau
das kuriais caras su turčiais 
ant žmonių krauja.

Žudymai kasdien atsitinka 
y vairiose vietose teipgi ir a- 
reštavojimai eina po senoviai 
Rosijojc daugiaaše žmonės 
sukilę dabar ir daugiau viso
kių užmušejisčių atsitinka.

Trepovas nusikratytas.
Žinios praneša 15 rugsėjo 

kap Dhnitryj Feodorovitč 
Trepof, vienas iš smarkiausių 
caro bernų ir reakcionierių 
numirė užnuodintas. Valan
dą ląiko nieko nebuvo girdėti 
apie šitą teroną, matomai 
nuodai kovojo su jo gyvasčių 
tik dabar kad/apemė jo galy
bę ir išliuosavo Rosijos žmo
nes iš po jo geležinės rankos, 
žinios praneša apie jo mirtį.

Trepovas, kuris iš apsigi 
inim’o yra tikras vargšų krau
jo gėrikas, gavo sau pritin
kantį ir mokslą nuo caro 
mokslainių, jis gavo ir dva
sią žudytojaus nuo Pobiedo- 
nosčevo, buvo vienas iš tvir
čiausių prispaudėjų Peterbur
go darbininkų. Kaip tik ca
ras išleido menkos vertės ma
nifestą pernai, Trepovas pas 
tojo vienas iš palaikytojų se
nos valdžios, jisai pastojo 
meistru reakcijonierių ir dir
bo kad tik vargšai žmonės ne
gautų laisvės del savę, Trepo
vas ėjo ir priešai Vittę, kuris 
kitravodamas norėjo carą ir 
žmones sutaikinti.

Trepovą žmonės gerai paži
no, pažino ir piktus darbus, 
senei jo galva tapo paskirta 
ant mirties, bet niekas nega
lėjo prieiti į vidurius žiemi
nių caro palečių, kuriuose 
Trepovo nė bombos, nė brau- 
ningiai negalėjo pasiekti. Čio
nai jisai tupėdamas išdavinė- 
ant jo karii meldai ir policijai 
prisakymus kaipo general
gubernatorius, ir teip suvar
žė žmonių laisvę, kad jie ir 
labiause žudomi huliganų ir 
reakcionierių negalėjo ne 
rankos pakelti savo apsigyni 
rnui. Žmonės rinko žudytojus 
jo galvos vieną po kitam ir 
vįs vcltuo buvo darbas. Galu
tinai tapo išrinkta ir paskirta 
dvi Trepovo anūkes kad už
mušti jį patį. Merginos savo 

atrasti neseniai pribuvusius 
teroristus iš Peterburgo, ku
rie atvažiavo sn bombom už
mušti Odesos vyriausybę ir 
suardyti valdžios institucijas.

Varsa v a Lenkija, IS rugs, 
čionai tapo' sužeistas jenaro- 
las Boroševskis, pirmsėdis ka
riškos teisdarystės,. kuris 15 
rugsėjo nusprendė ant mir
ties - pakorimo du revoliucio
nierių. Teronai visi gauna ša
po užmokestį.

Peterburgas. Kareiviai 
■Semionovsko pulko carui pa
dovanojo gražų kardą. O ca
ras parūpino kad tie karei
viai gautų nuo kariškos Pe- 
terbugo valdžios 44,524 rub. 
dovanų už malšinimą žmonių. 
O Kievskos aplinkės karei
viai už tnos pačius darbus 
gavo nuo caro 100 tūkstančių 
rublių. Mat caras pradeda pa
pirkti kareivius kaip žmog
žudžius

Sveaburge už buvusį po 
Durnai pasikėlimą 19 karei
viu ir du kaimiečiai tapo nu. 
spreusti ant mirties o 600 ka
reivių ir šeip žmonių nusprę
sti į katorgą ir į kitokias 
bausmės vietas.

Peterburge, tumiai iki 
pilnumui prigrūsti su politi
kieriais ir prasikaltėliais teip 
kad neseniai suėmus vieną 
politikišką prasikaltėlį Mar- 
šase, neturėjo kur padėti, va
džiojo tumias nuo turmo per 
aštuones valandas ant galo 
nesant vietos paleido.

Moteris, kuri užmušė jena- 
rolą Mino suimta nesidavė 
jos paveikslą nuimti visaip 
kraipydama save. Su ja buvo 
areštuotas ir vienas vyras, 
kaipo jos pagelbininkas pas 
kurį buvo popieros daugiau 
apie susitarusius aprašytos, 
bet popieras jisai sudraskė ir 
spėjo praryti. Caro bernai 
prašė daktarų kad pasirūpin
tų jam tais popieras iš pilvo 
išimti, tik nežino ar jiem pa
sisekė.

Mitavoje susiorganizavo 
anarchistiškai revoliuciouiška 
kuopa, kuri ketina šluoti ca
ro bernus ir prie to kalbina 
visus žmones per atsišauki
mus.

Dūmos atstovas Vitkau 
ckas Kalvarijoje tapo suareš
tuotas už sakymą prakalbų 
ant atlaidų Igliaukos bažnyt
kaimyje. Jisai netik kalbėjo, 
bet atsišaukimus Dūmos at
stovų žmonėm dalino išleis- 
stus po išvaikymui Dūmos.

Revoliucija Kuboje.
Revoliucija ant Kubos vis 

dar bujoja: revoliucionieriai 
imasi kiek galėdami su Pai
nios valdžia kad parodyti, 
jog jie yra tikri atstovai Ku
bos ukėsų, o ne Paima prezi
dentas Kubos, Revoliucijo- 
nieriai dabar taikosi- užimti 
miestą Havaną, bet Kubos 
valdžia dar čionai laikosi tvir
tai ir teip revoliucija dar tę
sėsi pirmyn. Suvienytos Vals 
stijos pasiuntė tr s karišku- 
laivus į Kabos pakrantes, pa
skutinėm dienom ketina va
žiuoti du amerikonai nuo Su
vienytų Valstijų p. Taft ir p.

Beacon kad ištirti kas darosi 
su kubiečiais ir kurie kalti 
už pasikėlimą žmonių. Ame
rika yra kaipo užiurėtoja Ku
bos. Pasikėlėliai išdraskė va
karinį geležinkelį, prigulintį 
Anglijos turčiams, vis dide
snis bus nepakajus kaip visų 
kraštų valdžios įsikiš.

Žinios iš Lietuvos

Vilnius. Vilniaus mokslo 
apigardos globėjui apšvietimo 
ministeris daleido vartoti 
mokslaiuėse lietuviškus Vi- 
šinskoi elementorius, visur 
kur tik randasi lietuvių.

Panevežis. Viresniuoju mo- 
kįtoju pradinės Panevėžio 
mokslainės tapo paskirtas B. 
Faliavičius lietuvis o jo pa- 
gelbiuinkas Kravcevičius ru
sas. •

Veiveriai. Veiveriuose mo- 
kįtojų seminarija stovėjo tuš
čia beveik visus pereitus me
tus, joje gyveno kareiviai da
bar inspektorių ir mokįtojus 
valdžia permaino ir mokslas 
ketina prasidėti.

Žagare- Žagarėje 4 Rugp. 
atsilankė Kauno gubernato
rius ir caro burnai sakė kai 
miečiam prakalbą kad nekel
tų rausiu ir kad rinktų atsto
vus į žemės komisiją. Vėliau 
vienas gubernatoriaus tarnas 
pradėjo dalinti žmonėn lietu
viškai atspaustus caro mani
festus apie Dūmos paleidimą. 
Gubernatoriaus žmonės prąšė 
lietuviško mokįtojaus, kurį 
jis apsiėmė duoti ir teip ap
raminęs cariškai išvažiavo.

Kelme. Kauno Red. Čionai 
norėjo išplėšti pačtą bet ne
spėjo duris išversti kaip pač
io sargas šovė į plėšikus, ku
rie paskui pabėgo.

Romainių palivarke netoli 
nuo kauno išplėšė’ 90 rublių 
nuo palivarko prižiurėtojaus, 
plėšikai pabėgo.

Devonišky.ie. Kauno Red. 
Čionai tapo išžudyta tris bro- 
broliai lietuviai protestonai 
ir jų tėvas tapo užmuštas, pe
reitą žiemą už šnipinėjimą ir 
išdavimą žmonių prieš vai 
džią.

Lietuvoje. Ketina išleisti 
mėnesinį laikraštį vadinamą 
„Draugija” išleis jį sav. Kazi
miero draugija tik nežine 
kur?

Kovarske. Kauno Redybo- 
je. Lietuviai nežinot ką daryti 
su rusų inokįtojum. kurį kar
tą buvo išviją bet jis vėl be 
gėdiškai sugrįžo. Prašė-direk
cijos kad duotų lietuvišką 
mokįtoją bet toji vis kurčia 
ant lietuvių prašymų.

Lietuvoje. Kauno Vilniaus 
ir Suvalkų redybose, kur tik 
buvo išvyti per raušes mokį- 
tojai dabar vėl jie po valiai 
vienas po kitam sugrįsta, ma 
tomai dar negana to kad lie
tuviai tą amarą gyvais palei
do jie dabar vėl grįsta vaikus 
lietuvių apjakinti.

Ministerija panaikino už
gynimą slapto mokinimo vai
kų taigi nors patįs žmonės ga
lės savo kūdikius pamokinti. 

Eirogalojh. Kunigai dar 
buojasi įkurti draugiją užlai
kyti krautuvę žmonių reika
lingiem daiktam. Tas labai 
gerai kad tik pelnas nenuei
tų Dievui ant garbės.

Cypenai. Kauno Redybos 
Rugp. 7 atpleškėjo ciela ban
da caro bernų kad išrinkti 
nuo žmonių mokesčius, nes1 
gražumu jau nieko negauna 
o caras alkanas teipgi negali 
būti. Žmones nors davė mo
kesčius, bet daugelis net ver
kė iš piktumo.

Putriškiuose. Suvalkų Red. 
Čionai suėmė p. Petrą Vit- 
kauskį, kuris buvo išrinktas 
į Durnos atstovus. Turbūt ca
rui netarnavo jisai

Deivoniškis. Suvalkų Red. 
Rugp. 11 septini vyrai ap 
ginklavę atjojo į Deivoi.l 
kių kaimą ir nušovė Dielkutį, 
kuris besigerindamas caro 
bernams vadžiojo dragūnus 
po kaimus ir darė kratas.

Švenčionių Vilniaus Red. 
Caro valdžia nori priversti 
kad žmonės saugotų manopo- 
lius ir dėlto ragina žmones, 
nes policija neįstenge.

Griškabūdis. Suvalkų Red. 
Rugp. 12 dieną netoli nuo 
Žardelių važiavo du sargybi
niai caro bernai ir pamatę 
čionai vaikšžiojantį žmogų su 
muškieta norėjo suimti. Ne
galėdami jo pekšti pavyti vie
nas arklį išsikinkė ir pavijo, 
bet medėjas atsisukęs su ke
liais šūviais pavaišino sargybi
nį ir jo arklį ir pats pabėgo.

Vilnius. Lenkai čionai ren
gė dieninį laikraštį „Dzien- 
nik” jiem geriau sekasi Vil- 
niuinekaip lietuviam.

Žinios iš pasaulės.
P ARY ŽIUJ E 16. rugsėjo 

Čionai suėmė net 50 žmonių 
daugiause studentų, kurių tė
vai yra augšto gimimo ir uži
ma randavas vietas; suėmė 
juos už darymą pinigų. J ų or 
ganizacija buvo terptautiška 
pinigus darė jie <1<-1 visų kra- 

I stų ir labai atsakančiai pada- 
re. Pinigų aprokuota buvo 

I padaryta vertes už 200 tūk
stančių frankų.

PETERBURGAS 16 rugs, 
išsipildė revoliucionierių pra
našystė, kad Trepovas nebus 
nušautas ir nebus su bomba 
suplėšytas, bet numirs savo 
locnoje lovoje. Visas tas pra
našavimas išsipildė gerai: 
Trepovas carą išleidęs ant sa
los Bjorko pats atsigulė pa
silsėti ir liepė nekelti jo iki 
pietų. Pietus atėjo tarnai atė
jo kelti Trepovą, bet jau 
Trepovas neatsiliepė. Įėją ra
do negyvą.

Rievas 16 rugs, čionai tąpo 
nusprenstas ant mirties Liu- 
tenantas Šdanovskis, vienas 
iš kareivių agitatorių. Caro 
tarnai nusprendė jį ant su
šaudymo. Šdanovskis prigu
lėjo į 5-tą batalijoną.

HAMBURG 16 rugs, pir
miau bavęs ministeris Vitte 
čionai gydosi savo nosį. Ži
nios buvo parėją per Ameri
ką kad jis buvo užpultas per 
studentą Rosenberg, bet vė

jau pasirodė neteisingos. Vit
te sako nieko nebijo, nes jis 
daugiau neslcišas į Rosijos 
reikalus.

VICTORIA, B. C. 18 rugs- 
žinios praneša apie susimuši
mą rusų su japonais ties 
Komčatkos pakrančiais- Kaip 
žinios paduoda čionai žuvavo 
rusiti ir japonai, japonai užsi
ėmė nutraukimu rusiškų dru- 
tviečių iško kilo muštynė tik
rai tai nežine, bet kad užmu
šė rusiškus oficierus ir 19 
šiaip žmonių, tą žinios patvir
tina. Japonai teipgi keli kri
to šioja muštynėje.

TALGIER MOROCCO 18 
rugs, vietiniai morocco gyven
tojai susidarę į bandą užpuo
lė ant europiečių skaiiliuje 
250 mil telyje Casa Blanka 
i daugelį jų sužeidė vydami iš 
irancuziškos geležinės dirbtu
vės.

BUDAPEŠTAS Austrija, 
18 rugs, čionai norėjo užmuš
ti kunigaikštį FranciŠkų Fer
dinandą laike kaip jisai va
žiavo trūkyje, nežinomi žmo
nes pradėjo laidyti akmenais 
per langus. Bet neužgavo ku
nigaikščio ir nepagavo tų ku
rie mėtė akmenais.

HONG CONG Chinijoje 19 
rugs- prieplaukoje pakylu 
baisi viesulą, kuri mėtė ma
žuosius laivelius kaip plu .k- 
•nas per 2 valandas. Dauge
lis laivelių ir namų net Ji 
vandenio tapo su rdyta - su
daužyta. Laiva?, augiišk- s 
Stramore susimtiiė su nežino 
mu laivu laike vėtros, drūčiai 
sugadino Strathmore. Kitas 
angliškas laivas Luoug Sang 
susimušė su Chip Sting drū
čiai sužeidė paskutinį. Dau
gybė laivų ir laivelių susimu
šę, tose nelaimėse žuvo ir šim
tai žmonių, kurių tikro ap
skaitymo dar nežine.

Hong Kong trečias didžiau
sias pelitas pasaulėje priguli 
Anglijos valdžiai nuo 1843 
metų.

iš Amerikos.

Mniwirriiii iškovojo.
Terre Haute, lud. 18 rugs 

darbininnai pakėlę straiką 
prieš Vandalia Coal Co. skai- 
tliuje 3000 gavo nuo kompa
nijos visus savo reikalavimus 
ir darbą iš naujo ketino pra
dėti.

Nuskendo nuo ("inudolio-
Torry N. Y. 18 Rugs, du 

žmones nuskendo bežuvauda- 
mi netoli nuo Madison N. J. 
P. J. ir Andrew Healy abudu 
apsivertė su boteliu. Prieža
stis apsivertimo buvo kad 
Healy labai pradėjo čiaudėti.

Gretai gelbsti savuosius.

Chicago 16 rugs, apie ke
turi tūkstančiai grekų turėjo 
lai didelį suširinkimą ant ku
rio jie protestavo priešai iš- 
piovimą jų žmonių Bulgarijo
je. Ant to susirinkimo per
leido rezoliucijas ir surinko 
diktai piningų jų pagelbai. 
Rezoliucijos tapo pasiųstos 
S. V. prezidentui ir kitiem 
aukštiem žmonėm.

Vogė auksą.
Philadelphia, Pa. 17 rūgs, 

čionai tapo suimtas T. W. 
Harff, kuris sverdamas auk
są Suvienytų Valstijų mensė- 
je kožnu kartu sverdamas pa
vogė po 3 dol. vertės aukso 
iždėdamas tą svarumą aut 
.ogų švino arba nepabaigtą 
laryti centą. Kartais jisai 
prikišdavo apačioje vogų o 
kartais uždėdavo tiesiok ant 
• ogų. Kasdien jisai pavogė 
po 18 dol. vertės aukso per 
kelis mėnesius, ant galo tapo 
nuimtas per detektyvus.

Žinios Viętinčs.
Oras gražus utarnike ir se- 

redoje buvo nepaprastai kar
ščius dienos del rudens oro.

— :o:—
Moterų prakalbos Cambrid- 

geporte pereitą nedėlę nusi
sekė pradžia draugystės tapo 
suorganizuota.

—:o:—
Susirinkimas Tėvynės My

lėtojų Draugystės pereitą u- 
tarninko vakarą atsibuvo su 
prakalbom ir pasikalbėjimu. 
Drangas Bacevičius, Bendo- 
raitis Paltanavyčins ir Pal- 
jauckas ėmė daly vumą kalbo
se teipgi keli ėmė dalyvumą 
diskusijoje „ko Bostono lietu
viam reikia“. P. M. Rimkiutė 
gražiai p uleklemavojo. Keli 
dranga užsimokėjo ir pasiė
mė knygele • Ant žiemos ta- 

■o nutaria laikyti lavinimosi 
kuopa, kuri uždės tam tikrą 
nok-<l rnę ir l ivinsis reikalin
gų lietuviam mok-lų.

—:o:—
Taigi iš laiko šita klesa da

bar prasideda susirengti dėl
to tie kurie nori prie jos pri
sirašyti tegul paduoda savo 
vardus pravadės iš laiko. Į 
klesą nebus daug prijimta 
dėlto kad tie kurie mokįsis 
gautų gerų priežiūrą ir kad 
išmoktų kalbėti gerai ir skai
tyti. Taigi norinti gali savo 
vardus priduoti M. Paltoua- 
vičiu 257 Fourth st. So. Bos
ton arba į Keleivio Redakcija 
Kame teipgi gaus ir platesnį 
paaiškinimą.

—:o:—
Pereitą panedelį keli lietu

viai išėmė ukesiškas popieras 
kiti per daugumą likosi ant 
petnyčios. Petnyčioje pasku
tinė diena gauti popieras po 
šiom tiesom, nuo petnyčios 
jau įves naują tiesą ir išėmi
mas apsisuiikys.

Politika jau pradeda kar- 
čiotis Bostono aplinkės ex- 
reprezentantas James Cread’ 
kuris pereitus dvejus metus 
buvo legislaturoje ir kuris 
nors nėra socialistu bet už 
daugelį gerų tiesų varėsi. Jis 
pradėjo tamsios turmuose ur
vus apšviesti, pertaise stubą 
korektos, jo įnešimas kad ka
rų kompanijos duotų žmonėm 
transferus ia daug kitų gerų 
įnešimų. Jisai padavė lėgisla- 
turai ir daugelis perėjo. Lie
tuvius jisai beveik užtarė ge- 
riause visur teisdarystese. Da
bar jis pastatytas ant demo- 
ratiš-* o ti kieto į senatą.
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Vaike, man nusibodo lauk
ti tavę, aš labai noriu žinoti 
kaip tie žmones ant salos to
liau nugyveno. Iki šioliai aš 
nesupratau kad jie pradeda
mi gyventi nemokėjo ne kaip 
darbą padalyti, kriaučius dir
bo visokius darbus; teip elge
sį ir kitokį amatninkai, bet į 
laiką jie išmoko pasidalyti 
darbą. Toliau ^jie išmoko kaip 
apsimainyti visokius išdar
bius, tai yra kaip malūnin- 
kas norėjo eiles drapanų tai 
jis galėjo apsimainyti su 
kriaučium ir teip kožnas savo 
darbą dirbdami galėjo apsi
mainyti ir gražiai gyventi. 
Toliau tie žmones statydami 
tiltą išmoko vartoti išdarbių 
tarpininką—pinigą, kuris bu
vo jteisingas pinigas nes užpa
kalyje jo buvo padarytas dar
bas tai yra pabudavotas til
tas, bet žmones sugražinę 
tuos pinigus randui toliau 
negalėjo gyventi be tarpinin
ko produktų, dėlto jie nutarė 
pinigus daryti iš auksinių 
smilčių, kurios surankioti ir 
išplauti paėmė gana daug 
darbobet kitos naudos iš jų 
nebuvo kaip tik tarpininkas 
produktų pagal nutarimą sa
los žmonių. Dabar vėl supra
tau mano pereito pasikalbė
jimo kad auksiniai pinigai 
žmonėm nepatiko nešiotis ki- 
šeniuje jie pradėjo misliti 
kaip pasidaryti popierinius. 
Taigi dabar vaike, papasakok 
man ką tie žmonės veike to
liau; ar jie permainė auksi
nius pinigus ant popierinių, 
ir kaip jiem tas nusidavė?

Tųvai, kaip matau tai tu 
neužmiršti apie ką mudu kal
bam dėlto man norisi ir to
liau su tavim kalbėti. Dabar 
tu tėvai klausyk aš tau papa
sakosiu kaip tiem žmonėm to
liau ėjosi gyvenimas su pini
gais. Nenorėdami jie nešioti 
auksinių pinigų pradėjo juos 
nešti pas išrokuotoją padėti; 
išrokuotojas paėmė knygą ir 
užrašė kožną, kuris kiek pini
gų atnešė, bet iš to jisai jo
kios naudos neturėjo.

— Kaip tai vaike jis galė
jo dirbti dovanai?

— Tu palauk tėvai, jie il

gai teip dovainai nedirbo. Pi
nigai prądėjo marintis ant 
salos niekurie žmonės priau
gino daug produktų už ku
riuos jie norėjo verčiau pini
gą paimti nekaip laikyti pro
duktus, kurie žinoma galėjo 
suputi arba supelyti, o ap
mainyti ant pinigo niekad ži
noma neprapuolė, nes pini 
gas iš popieros arba metalo 
galėjo ilgiause būti nesugedę. 
Dėlto tai reikalo - del padau
ginimo pinigų ant salos, vie
ną dieną jie nutarė sušaukti 
didelį mitingą ir apkalbėti 
kaip daugiau pinigų padary
ti.

— Na ir kaip jie vaike pa
darė?

— Tėvai tu patylėk, aš 
tau papasakosiu: susirinkę 
ant mitingo kožnas kalbėjo 
ir daug visokių nuomonių pa
sirodė: vieni rodi jo statyti sa
lę, kurios salos gyventojam 
po teisybei ir labai reikėjo, 
jie sakė statydami salę vėl 
galėsime padauginti skaitlių 
musų pinigų; bet kiti nurodi
nėjo kad beturi laiko ir teip 
toliau ant galo vėlus laikas 
atėjo besikalbant ir nieko ne
buvo nuveikta.

— Ar tai teip ir pasiliko 
vaike?

— Dar tu tėvai patylėk, 
duok man pabaigti pasakoti! 
Viskas po senoviai nepasili
ko; ant galų galo davadžioto- 
jas atsistojo ir paaiškino žmo
nėm teip: — Vyrai! — sako 
jisai — kaip matau tai nė 
vienas iš mus neturime laiko 
aut šito padėti, dėlto aš inešu 
kad visą pinigų reikalą pa
liktume skaitlininkui, kuris 
jau nevieni metai kaip rūpi
nasi apie pinigų reikalus, dėl
to aš tikiu kad jisai ir šiuo- 
mi tarpu visą reikalą kaip 
reike sutvarkys.”

— ,,Teip, teip”, - atsiliepė 
keli balsai ir visas pinigų 
klausymas tapo paliktas po 
valdžia skaitliniuko, kuris 
nebuvo kvailas ir laikėsi vie
nos rankos su davadžiotojum.

— Tai ką jisai vaike pada
rė?

— Skaitlininkas tėvai pra
dėjo skolinti pinigus, tuos 
kuriuos žmonės jam sunešė 
palaikyti, bet jisai skolino 
tiktai popierėles. Pirma ’’kas 
tik atnešė pinigus pas jį pa
dėti, kožno vardą parašydavo 
ant knygos ir paminėjo kiek 
piniSų jisai padeda, dabar 
jisai pradėjo duoti popierėles 
kožnam už padėtus auksinius 
pinigus ir tokiu budu žmo
nės pradėjo nuo jo skolinti 
pinigus. Pirmutinis atėjo pa
siskolinti pinigų artojas; ar
tojas atėjąs pasiskolinti pini
gų pradėjo prašyti teip:

— Mielas skaitlininke, aš 
noriu nusipirkti grudų sė
klai, bet neturiu pinigų, bū
kle teip geras mą paskolinti!.”

Skaitlininkas atsakė jam:
— Mielas artojau, pinigų 

aš mažai turiu ir žinoma aš 
nenorėčia jų paskolinti dova
nai, nes ir man baisu kad pi
nigai neprapultų.

— Eli drauge! - tarė arto
jas - pinigus aš jumi sugražį- 
siu labai greitai.

— Negaliu atsakė skaitli
ninkas - jeigu aš uorėčia pa
siskolinti nuo tamistos 10 
karčių javų sėklai, aš bučia 
linksmas jumi sugražįti vie- 
nuoliką. Artojas aut galo 
pasirašė kad už metų jisai 
apmokės vinnuoliką pinigų 
skaitlininkui už 10 gautų 
nuo jo paskolos.

Kitu kartu papasakosiu 
kaip tas bankavimas išėjo!

Korespondencijos.
Canibridgeport Mass.

Privažiavo daug merginų; bns daug 
vestuvių. Atlaikytam vestuves gra
žiai, bus mumi garbė.

Rašo K . Ar m o n a s
Kožnas žmogaus žinksnis 

yra tyrinėjimas kad pažinti

jo gerumą ir tobulumą, dėlto 
ir reikia rūpintis kad ant kož 
no žinksnio męs mokėtume 
dorai pasielgti to link aš no
riu kelis žodžius pratarti į 
Cam bridge porto lietuvius, ti
kėdamas kad broliai ir seseris! 
patrauk valadelę ant to ati- 
das. Kad įspūdingiau mane 
suprastute, paminėsiu kad 
musų given imas labai daug 
rėmėsi ant doros ir dora mu
mi labai daug pagelbsti gy
venime link meldžiu jus pa- 
tėinite!

Doras žmogus apsigivenęs 
tarpe svetimtaučių, mokėda
mas grąžei apseiti patraukė jų 
atydą prie savę ir greitai užsi
tarnauja draugiškumą. Bet 
kitaip su žmogumi nedoru, 
nemokančiu apsieiti, jisai ne
tik kad negauna gerų draugų 
bet ir stubų gyventi negauna 
ir darbo gero niekad nepriei
na tik dėlto kad jo apsėjimai 
stumia kožną nuo jo. Ameri
kos žmonės yra geri, bet la
bai nervuoti ir labai nekenčia 
tų kurie nepasiveda dorai. 
Nuo amerikonų musų giveni- 
mas labai daug priguli dėlto 
reiktų biskelį prie jųprisitai- 
kįti. .Jie jau moka savo šalį 
rėdyti pagal demokaatišką 
būdą, moka išaugyti vaikus 
dukteris, kurie ant visos pa
saulės atsižymi savo sumanu
mu, kaip išdirbystese mecha
nizme teip ir politikoje ir lab 
daridguose darbuose. Dauge
lis iš mus nors matome kad 
šalis gali daug gražiau būti 
rėdoma, bet ar čia Ameriko
nai kalti kad jųjų šalis yra 
apgyventa su atėjūnais, ku
rie nesirūpina pastoti gerais 
ūkėsais, kitas nors ir ižsijima 
popieias, tečiaus nieko nesi- 
lavina apie politiką ir dėlto 
tai taukiau savo balsus par
duoda turčiam ir gramzdina 
šalį į grafterių rankas.

Kada męs broliai ir seserįs 
pasirodytume gerais vy
rais senais ir dukterimi Lie
tuvos šitoje garbingoje šaly
je, męs turime pradėti mokį- 
tis gražiai apsieiti, gražiai 
pasirodyti prie žmonių akis 
o vėliau męs tiksime ir visa
me šioi šalies gyvenime, kaip 
vokiečiai, anglijonai, francu- 
zai ir kiti apšviesti žmonės 
rūpestingai taikydamiesi, pa
stosime gerais šios šalies ūke- 
sais. Dabar męs dar kaipo 
naujokai šioje žemėje, mažai 
męs pasirodome akyse pub
likos, žodžiu sakant męs ue- 
padedam apvaikščiote ne čio- 
naitinių švenčių ne kitokiuse 
publiškuose susirinkimuose 
dar musų vardo uemityti. 
Vienok Amerikonai gauua 
prisižiūrėti į musų gyvenimą, 
žiūrėdami į musų terpsavi- 
nius susirinkimus. Štai musų 
vestuvės daugiuse atydos pa
traukė, svetimtaučiai gauna 
gerą progą mus apiprekiuoti 
žiūrėdami ant musu vestuvių 
Cambridgeporte teisybė yra 
daug gerų vaikinų milinčių 
tėvynę, miliučių laisvę ir 
beveik savistovių, kurie savo 
protu jau gali valandėlę pa
gyventi. Bet yra čionai dar 
geras būrelis brolių kurie 
prieš gerus užmanymus eina 
visada priešai. Teip daro jie 
viską labai priešingai tau
tos garbiai. Buvo čionai ke
lios vestuvės ant kurių palic- 
mouas turėjo kaip mažus kū
dikius po stubą bakeravoti; 
kas tai tokia besieda kad pa
siprašyti susiedus, mylimus 
žmones o paskui ant jų gal
vos paimti valdoną su buože. 
Tai išrodo kad pasamdai pik
tadarį muštukų anl galvos 
savo draugo. Tas biauriausei 
skamba ir žodžiu ir raštu ir 
butų labai gerai kad musų 
broliai ir sesorįs suprastų kad 
tas viskas yra labai negerai 
ir žemina musų vardą labai

žiuri su akimi paniekinau- 
čiom, dirba visokias paines 
musų gyvenime ir sunkina 
mus. Broliai gana, neimkite 
policmonų ant vestuvių, ge
riau tuos piningus atiduokite 
ant tautos reikalikgiausių 
reikalų o pamatysite kaip- 
greitai mumi žmonės pagodos. 
Tą rašau dėlto kad dabar la -1 
bai apščiai pasidaugino skai-! 
tlius merginų musų mieste ir 
žinoma bus daugelis vestuvių 
Tegul musų vestuvės buna 
garbingos.

llcrriu, III
Darbų yra tik mer
ginų trūksta.

Rašo O b o n e n t a s.
Miestelis čionai nedidelis, 

stovi nepertoli nuo St. Louis. 
Lietuvių čia raudasi apie 
šeiminos pavienių apie dusyk 
tiek. Darbai mainose čionai 
labai gerai eina ir kas pribū
va tas gauna čionai darbą. 
Netoli aplinkėje miestelio 
randasi čionai apie 10 šaltų, 
kurios teipgi gerai dirba. 
Darbą galima gautie prie ma
šinų, nes čionaitiniai žmonės 
nenori dirbti prie mašinų, 
dėlto kad daug karų reikia 
krauti. Bet prie mašinų žmo
nės lengviau dirba ir dau
giau uždirba. Čionai į dvi 
sanvaites uždirba po 40 ir 50 
dol. Nesmagu čionai tik dėl
to, kad lietuviškų mergini} 
trūksta. Kad čia atvažiuotų 
kelios merginos, tai vaikinų 
galėtų pasirinkti, nes visi jau 
nori apsivesti.

Ruduo jau artinasi bet va
saros šiluma dar laikosi: Rug
sėjo pradėjo lyti ir smarkus 
ledai puolė net bulbių krū
mus pagadino, bet po lietui 
šiluma vėl pradėjo šildyti ir 
rodos vasara atsinaujino.

Apie morgliins.
Raš. F. Eismantas.
Laikas atėjo kad ir tie žmo

neles, kurie gyveno po šiau
diniu stogu, surūkusiose stu- 
belėse ir tie jau pradėjo rū
pintis apie inteligentiškumą. 
Seniau inteligentai buvo tik 
tie, kdrie pabaigė . aukštus 
mokslus ir pametė nešioją 
sunkės klumpes. Daugelis tų 
inteligentų mokįtų vyrų pa
gal mano nuomonę neverti bu 
vo vadintis inteligentais, nors 
jie ir buvo mokinti, nes dau
gelis iš jų apsikorę su juo
dais rūbais pamiršo netik sa
vo kaimo draugus su kuriais 
išaugo, bet pamiršo ir savo 
tėvus gėdinosi juos sutikti. 
Miestuose jie tik pasirodė di
deliais inteligentais, kur ir 
daugiau to}<ių netruko. Bet 
štai laikui bėgant ir šauliai 
be perstojimo šildant į varg- 
šų kaimiečių langus pradėjo
me ir męs rūpintis vis dau- 
giaus apie mokslą ir dauge
lis iš mūsų norime pastoti in
teligentais. Nors nėra rube- 
žių mokslui pakol žmogus ti
krai išsilavintų pastoti geru 
inteligentu, bet męs jau nors 
kiek suprantam apie savo tė
vynę apie surėdymą pasaulės 
ir apie žmogų ir jo tiesas dėl
to męs jau norime kopti prie 
inteligentiškumo.

Vyrai, męs daugelis jau 
mylime pasiskaityti laikraš
čius, žiūrėti kas darosi plačio
je pasaulėje ir rūpinamės apie 
svieto surėdymą iš tolo rėk
dami ant vargų, kurie gali 
prisiartinti prie žmonijos. 
Bet vyras suaugęs kožnas no
ri apsivesti ir ima dairytis ar 
neras sau draugės tinkamos. 
Pats jau kaip viršuje matom, 
jisai mano apie pasaulės su
rėdymą rūpinasi kad politi- 
kiškai nusikratyti vargų, kar
tais mato reikalą duoti savo 

i laiką o net ir centus kad pa
gelbėti bent kokius tautiš
kus užmanymus kad bujotų 
mūsų giminė. Taigi klausy
mas ar vyras kuris rūpinasi

prieš svetimtaučius Iš tos netik su savo locuais vargais 
priežasties ant mus žmonės bet ir vargais savo tautos ir

savo kliasos žmonijoje, ar ji
sai gali paimti sau už moterį 
tokią merginą, kuri tokių rei
kalų visai nesupranta.

Mą rodos jeigu vyras susi
draugaus su sav nelyge dva
sioje mergina tai mergina 
per sava nesupratimą turės 
pas likti vergė, nes tas viskas 
ką vyras jai nesuprantančiai 
veiks, bus tikra negerovė ir 
tokiu būdų mergina jausis 
nelaimingą. Ji mėgins vyrą 
prikalbinti prie savo šono 
prie tamsaus givenimo, o jei
gu vyras nepasiduos tai kils 
barnis: jeigu-gi pasiduotų tai 
pats liktu nelaimingas užmu
šėjas savo lo.mos dvasios Tai
gi ką męs turime daryti kad 
padauginti skaitlių sumanan
čių merginų. Pirmiau pažiū
rėkim kokiose aplinkibėse 
męs esame. Pamokįtų mergi
nų čionai į Suvienitaš Valsti
jas visai mažai atvažiuoja, 
jeigu koke atvažioja tai ten 
begyvendama jau prigerus 

j gerai lenkiškos dvasios ir čio
nai greičiau susimaišo su len
kais; atvažioja ir lietuvaičių 
bet tuos daugiause prisigėrę 
kunigų dvasios, tokios tik 
pasimaišo čionai ir nyksta vėl 
kur nors klioštoriuose arba 
šeip prapuola, publika jų 
nemato. Taigi mumi priseina 
padėti atydą ant merginų 
kaimiečių, kurios nemokitos 
čionai atvažioja, nes tokios 
mumi te lieka ir iš jų labai 
daug gerų merginų išeina 
kaip tik jos gauna progą pa- 
simokįti. Reike patėmyti kad 
tos merginos čionai atvažia
vę tankiai pas brolius, pas se
seris, kurie pastoją jų apie- 
kūnais per nekurį laiką teip 
jais paverčia kaip jie nori, 
vis tai rėmėsi ant jų suprati
mo. Štai jaunas vyrukas iš
siuntė savo seseriai šifkartę, 
tai jau visi aplinkiniai ir ži
no " ir lauke atvažiuojant; 
kaip tik atvažiuoja tai tuo
jau sublga visi fundyti, kar
tais gere kėlės dienas ir ko
žnas žiuri kaip prie savę mer
giną prisikalbinti, kožnas mi
elina kad kuo daugiau alaus 
užpundys tai tas bus geresnis. 
Mergina ką - tik atvažiavus 
iš kaimo per kėlės dienas mi
elina ji pataikius tiesiok į ro
jų ir ištiesų kad galvos nuo 
svaiginančių gėrimų jai ne
skaudėtų tai butų labai gerai, 
nes kožnas apsiseilėjęs myli 
ir prižada aukso kalnus. Tai
gi pirmi merginos įspūdžiai 
pasilieka kad tik daugiau išsi
gerti; išgerti su Jonu, Juozu, 
Petru ir daugeliu kitų ir jei
gu nepasigers tai jau visas 
kaimelis tuojau žino. Į kėlės 
dienas merginą pradeda ma
žiau lankyti o ant galo brolis 
gauna kur nors pas žydelį 
darbą prie skarmalų arba į 
piovinyčias kaip daugiausia 
pasitaiko čiouai Chicagoje 
teip ir prasideda gyvenimas 
tamsus. Kasdien mergutė 
pradeda alų geriau pamėgti 
ir daugiau amerikoniškų bai- 
kų išsilavinti ir su tokiu savo 
proteliu pradeda gyvenimą. 
Gyvenimas susideda iš dviejų 
pusių: gerai kaip darbas yra 
nežiūrint ar jis naikina svei
katą, nes pas mus vis yra ta 
nuomone kad nesveikatą pats 
Dievas atsiunčia, niekad ne- 
žiurom kad gal gaunam suka
tas iš tų skarmalų arba prie 
kitokių nekuopnių darbų. 
Vargas toliau susiligina su 
vargais Lietuvos, nes nuo per- 
didelio vartojimo alaus mer
ginos gauna rumatizmą gėli
mą kaulų, toliau ir kitokios 
ligos randasi. Lietuvoje bu
vo didžiauses vargas mažai 
duonos, mažai mėsos, čionai 
jau to yra tai daugiau li
gų. Iš kur-gi męs galim tikė
tis turėti intelegentes jeigu 
męs nesirūpiname jais prie 
mokslo patraukti. Aš patar-
čia kad męs imtume auklėti 
sau geras mergas. Kaip viena

atvažiuoja iš Lietuvos tai ne
užpultom ją sukibirais alaus, 
pirmas daigtas aprongti ir 
pagelbėti kiek galima, vieto
je gėrimų duoti geriau paval
gyti. Aprėdyti miestą, apro
dyti istoriškas vietas ir paaiš 
kinti konoaiškiause kad jų 
prote pasidarytų vieta apmi- 
slinimo kaip skiresi šis kraš
tas nuo musų šalies Lietuvos, 
Xodel čionai Amerikoje žmo
nes geriau gyvena ir tt. Toks 
aprodymąs pasiliktų mergi
nos. galvoje ant visados, ji 
plačiai suprastų kas tai yra 
Amerika.

Teipgi reikia aprodyti ir 
kitoki šio krašto daigtai kaip 
fabrikai’ mokslainės, knygi- 
nai, muzėjai ir viskas kas tik 
duotų musų merginai dides
nį supratimą apie šios šal’es 
gyvenimą. Toki įspūdį ji ga
vus alų ir degtinę visai už 
nieką palaikys. Jos gyveni
mas tolesnis kels ją kad kuo 
daugiau suprasti apie svietą 
apie surėdymą ir tokiu būdu 
ji pastos mergina gerai išauk
lėtą, burtai iš galvos išga
ruos lengvai. Teip męs pri 
auklėkime sau mergini} inte
ligenčių, kurios bus geros 
draugės musų gyvenime ir ge 
ros motinos ateinančios gent- 
kartės. Kaip merginos vie
naip supras gyvenimą žmoni
jos tarpe savę jie niekad ne
turės piktumo nes aiškiai ma
tys priežastį vargų ir rūpin
sis tuo vargus pamažinti be- 
lavindami kitus savo brolius 
ir seseris. Taigi nustokim ai
manuoti apie paxlores inteli
gentiškas merginas, nes jos 
tarpe musų yra tik musų pa
čių pasielgimai yra netaktiš
ki ir dėlto męs jų dabar ne
matom ir neturim.

CanibridgeiMirt, Mass.
Susiorganizavo moterų Draugy

ste

Raš. A. Babilius.
Pereitą nedėlios vakarą ke

lios inoterįs susirengė prakal 
bas Cambridgeporte, pirmsė- 
dis prakalbų buvo A. Babi
lius, kalbėtojai buvo K. Liu- 
bėnas, A. Avižonis, P. Latvin- 
skas, Ona Baronaičiutė, M 
Paltanavičius ir S Gilius. Vi
si kalbėtojai gražiai nurodė 
moterimi kad labai linksma 
jom turėti savo organizaciją, 
kad galėtų pagelbėti save li
goje, o toliau vienybėje ir ki
tokius darbus galėtų nuveik
ti. p. Ona Baronaičiutė sakė 
moterim vertėtų netik turėti 
draugystes kur tik randasi 
kelios moteris ir merginos bet 
butų labai garai kad jos turė
tu ir savo susivienyjimą at
skirą nuo vyrų, kuris kaipo 
didesnė organizacija galėtų 
pasirūpinti apie moterų abel- 
ną gerovę, p. Simonas Gilius 
nurodė kad be moterų pasikė
limo vyrai nieko gero nega
lės nuveikti kadą-gi moterų 
rankose auklėjimas vaikų ir 
raminimas šeimyniškas nuo 
jų daugiause priguli. Jisai 
labai gražiai pagyrė garsias 
pasaulės motinas, kurios pa
gimdė tokius vyrus kurie už- 
laisvę žmonijos kariavo, sa
kydamas kad bereikalingai 
visa garbė tiem vyram ati
duodama kadą-gi pirmiause 
garbė priguli jų motinom.

Toliau kalbėlojas nurodė 
kad visokios ligos ir vargai 
pasaulėje paeina nuo žmonių 
netobulumo daugiause nuo 
vargšių moterų, kurios ypa
tingai tarpe lietuvių žemai 
moksle.

p. Liubėnas kalbino mote
ris kad neleistų vaikų į mini- 
škų mokslainės, kurios nieko 
kito neišmokiua kaip tik pa
neria kūdikius į fanatizmą iš 
jaunų dienų. Pasaulė dabar 
'reikalauja nuo mus netiek 
poterių kiek gerų darbų dėl
to ir verta rūpintis kad dirb
tume ir mokįtumės gerų dar
bų. p. Lilė Tačiulauckiutė pa

sakė kėlės gražias, deklemaci- 
jas, kurios susirinkusiem la 
bai patiko ir plojimas rankų 
buvo labai gausus Cambrid- 
geporto moterims buvo nau
jiena — tvėrimas draugystės, 
nevisus buvo gerai apmislinę 
bet iš karto devynios prisira
šė. Kitą susirinkimą ketina 
laikyti utarnįko vakare 25 
Rugsėjans, Lavinimosi kuo
pos ruime 7 Harrison str., čio
nai visos moterįs gražiai mel
džiamos pribūti ir galutinai 
sudrutinli naują draugystę. 
Vardas dar nežiue kokis bus 
parinktas, vienos nori kad bu
tų Lietuvos Dukterų, kitos 
kad butų Birutos; bet kaip 
sueis visos į krūvą tada bus 
ir vardas nutarta pagal dau
gumą balsų. Tik nepamirški
te utarninko vakaro!

Brooklyn, N. Y.
Permaža T. M. D. Kuopa. 

Raš. K . L i n t k e v i č e .
Malonus draugai ir drau

gės Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės, labai neramu kad mu
sų mieste teip maža kuopa 
Tėvynės Mylėtojų Draugys
tės, žmonių čionai randasi la
bai daug, daugiau kaip 20 
tūkstančių o sąnarių musų 
kuopoje yra tiktai apie 36, 
argi tai negėda kad męs teip 
mažai rūpinamės apie musų 
literatūrą galim tikėtis kad 
męs kada nors galim pakilti 
iš tamsybės nesirūpindami 
apie išleidimą moksliškų kny
gelių. Kožnas ir vargingiau- 
ses žmogus gali prigulėti prie 
T. M. D. dėlto kad mokestis 
tik 60 centų aut metų prie 
jos prigulėti. Ketvirta kuopa 
parengė susirinkimą ant Ūtos 
dienos Rugsėjo ketvirtą va
landą po pietų po No. 73 
Grand str. ant kurio tai susi
rinkimo buvo knygelės išda
lintos ir prijimami nauji 
draugai. Tiesa dabar ta die
na praėjo, korespondencija 
tapo pavėlinta, bet niekad 
nepervėlu prie T. M. D. pri-.. 
sirašyti ir padidinti kuopą 
Brooklyn’e, kas tik nori gali 
prisirašyti suėjęs K. Liutke
vičių 109 Grand str. Brook
lyn, N. Y. T. M. D. iš dange 
lio priežasčių mažai buvo gir
dima paskutiniais laikais bet 
jau laikas ateina kad jos dar
bai vėl bus matomi, vėl bus 
verti pagyrimo.

PAJIESZKOJIM Al.
Pajieškau lietuvaitės mer

ginos del apsivedimo. Nejau- 
nesnės kaip 17 metų ir uese- 
nesnės kaip 26 metų. Aš esu 
23 mėtų amžiaus.

Meldžiu atsišaukti ant že- 
miaus paduoto adreso.

A. Vaikinas.
Sub. Sta. No. 1. Box 85 

Worcester, Mass.

— :o:—
Pajieškau Petro Zubavi- 

čiaus paeinančio iš Vilniaus 
Rėdybos, Trakų pavieto, Jie
zno valsčiaus, kaimo Getazu- 
nū. Jisai pats ar draugai 
meldžiu pranešti ant mano 
adreso, nes labai turiu svarbu 
reikalą prie jo.

P. Runeviče
785 Bank st.

Waterbury, Co::n.

ATSAKYMAI.
A. Gurevičiui Atl:o', Mass. 

’ Jūsų aukos penki doleriai pa- 
tilpo 33 numarije „Keleivio“ 
su pasirašymu kasieriaus 
Dūdos. Kas atsitiko kad ju
mi tas numeris neatėjo, tai 
aš nesuprantu, nes buvo iš
siųstas teip kaip visada.

V. Sozenui Lawrence, Mass. 
Jūsų dainukė netiko į „Kelei
vį“ dėlto kad ji neužimtų 
daugiau žmonių, tik jumi ir 
kelis jūsų draugus. Rašykite 
kad visuomenę užimtų, tada 
bus miela patalpinti.
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(Tąsa).

Spalių 12 dieną, męs darbavomės per vi- 
Fą dieną kad ištraukti visus darbininkus iš

numirė. Teip subatos vakaras praėjo, už
mušimas pulkauninko buvo gal didžiauses 
atsitikimas; kareiviai pradėjo dar labiau 
šėlti, lakstė po gatves ir kapojo žmones su 
nagaikom. Darbininkai ypatingai organi
zuoti mokėjo pasikėravoti nuo jų; pastatė 
savo vaktas ir kaip tik vakta pranešė kad 
kareiviai ateina, žmonės iš tos vietos nešėsi 
kur nors kitur kad išvengti jų nagaikų ir 
trempimo. Subatos vakarą užbaigę ėjome 
visi silsėtis, nors žinoma daug atsitiko areš
tą voj imu ir kitokių atsitikimų. Nedėlios 
rytą visi sukilom ir skubinomis bėgti į ra- 
jonnus centrus kad dasižinoti plianus mu
sų darbo ateinančią dieną. Centralinis 
musų komitetas matomai nemiegojo per vi-

fabrikij, visur mumi gerai sekėsi, į fabri- 8ą nakti> jie darbavosi sunkiai kad sutai
kąs ėjome skaitliuose po 30 po 40 ir sulyti plianus kaip vestis ant rytojaus. Kaip 
šturmu įėją sustabdėme visur mašinerijas |tik atfijome į rajono 8U8irinkimą čionai čio- 
ir prašėme visų darbininkų kad jie prisidė- nai jau radoIne ir komiteto pri8iu8u komi. 
tu prie straikų. Daugelis iš jų su akvata tt)to adjntantą, kuris atnešė visas žines 
mete darbus, o daugelis turėjo išeiti, nes nuo komiteto apreiškenčias kaip ir ką tu- 
suBtbjus visai mašinerijai nebuvo kas dan- rime daryti. Toki adjutantai buvo išsiunti- 
giau daryti kaip tik eiti laukan. Ant ryto- ngti i visas dalis miesto tai yra į visus ra
jaus 13 Spalių dar buvome rreapsidirbędar jonnU8 ir dar reikia paminėti jog nevienas 
geležinkeliai buvo aperuojami ir laivai tuomet buvo centralinis komitetas. Komi- 
plaukiojo. Taigi ant rytojaus fabrikai be-jtetai buvo visų partijų ir viei labai gražiai 
veik visi jau straikavo dėlto dabar griebe- vieuvbėje darbavosi.
mes sustabdyti darbus ant geležinkelių ii Adjutantas atsiųstas nuo Komiteto tuo- 
ant laivelių. Pirma visko dar męs turėjome jau ėmė pasakoti mumi kur kas randasi; 
sustabdyti darbininkus nuo daibo Kuzne- kame gyvena gubernatorius; policmeisteris 
covo fabrike, kame dirbo a\ie (>000 darbi- generalo Štabo; korpuso načalninkas ir vi- 
ninkųsusidedancių daugiause is lietiniu ir 8j aukščiausi euro bernai; kad atėjus lai- 
tamsių rusinu, kurie niekada nepritarė su kuį nię8 žinotume kur kas yra. Adjutantas 
savo geru noru kad iskariauti sau geresnį apgakė mumi apie gatvių planus ir kur 
būvį. Jų uždarbis buvo labai mažas, jie kajp geriause pastatyti barikadus, teip jie 
uždirbo muo 15 iki 20 rublių ant mėnesio*-’ - • ....
ir dėlto jie buvo tamsesni už kitus, nes ge
rai žinoma kad ko darbininką labiau spau- 
džia tuo jis geresnis ir paklusnesnis, kaip 
kad rodos gyvulėlis.

Susidarėme pulką iš apie pustrečio šim
to darbininkų ir nuėjome apstoti visą fa
briką kad išvaryti visus 6000 tę dirbančių 
darbininkų, tačiaus musų darbas mumi ne
nusisekė gerai, atėją pas dirbtuvę radome iš anksto buvo pašauktos į paže'hklintas 
apie keturesdešimtis kozokų, kurie kaip 
tik atėjome tuojau pradėjo šaudyti ir puo
lėsi su nagaikom kapoti, čionai labai su
žeidė keturis musų draugus, kuriuos męs 
paspėjome paimti ir nuvežti į pagelbos na
mus kuriuos kaip pirma luinavojau revo
liucionieriai turėjo visose dalyse miesto

išdavė planus kaip galima greičiase pabu- 
davoti barikadus. Adjutantas papasakojo 
kur vešti reikia sužeistus žmones kad rasti 
jem prieglaudą. Čionai buvo sutarta kur 
gauti arklius ir vežimus reikalui atėjus, 
žodžiu sakant buvo viskas nutarta teip 
kad pakilus kraujo praliejimui butų vis
kas gerai žinoma. Moteris kurios buvo or
ganizuotos prižiūrėti ir pagelbėti ligonius

kvoteras su gyduolėm ir visokiais apraiša- 
lais. Teip paėmę męs raportą nuo komite
to adjutanto pasiskirstė į paženklintas vie
tas, kad stotųsi ant savo vietų ant gatvių 
ir laukti} tolesnių paliepimų nuo komiteto 
adjutanto- Skaitytojas čionai aiškiai ma
tys koke tai buvo puiki musų organizacj.

privatiškuose namuse. leip męs atmušti ja jj-kaip sistematiškai męs rengemes prie 
nuo Knznecovo fabriko atsitraukem žmo-l darbo, kad sutremti caro paliepimus, rink- 
nės pasiliko prie darbo ir dirbo toliau ant 
savo negarbės ir didelio pažeminimo, nes 
tą pačią dieną sustraikavo beveik visi Ry
gos darbininkai. Pirmiause po pietų pra
dėjome nustabdyti visus pervažinėjamus 
žmones laivus ant upės Dvynos, darbinin-

ti Durną pagal jo išmislitą būdą. Šiteip 
męs susiparedkavoję buvome pasirengę 
versti samoderžaviją iš foudomento.

Pąlikę rajonną susirinkimą eidami į savo 
vietas pamatėm daugybę studentų ir stu- 

_ denčių aut Aleyandrovsko bulvaro ir didė-
kai užeją ant tų laivų paleido garą eiti lau- }g8 Iniuoa darbininkų; studentai rėkė kad 
kan per dūdas nuvarinėjo inžinierius, to- darbininkai sustabdytų vežėjus nuo vežio- 
kin budu sustabdžius daugybę pervažų ir jbno jmOnių.
kitokių laiielių pasidarė kauksmas garo Darbininkai gaudami drąsos nuo studentų 
besiverženčio iš pervažų ir laivelių, neku- daugybę vežėjų apmušė ir važiuojančius 
rie iš jų rėkė iki vakarui, kitas net iki ' žmones iš vežimų ištraukė ir tokiu budu 

nedėlioję apmalšino visus vežėjus teip kad 
apie vienuoliktą valandą dienos nevienas 
vežėjas nepasirodė ant gatvės, visur buvo 
čysta, tik žmonės pėkšti vaikščiojo. Dau
gelis iš vežėjų pasipriešino, bet tiem išėjo 
blogiause, nes jų arklius ant vletes peršo
vė o juos pačius su laždom sumušė.

Išvaikę vežėjus darbininkai renge pra
kalbas ant visu kerčių gatvių nežiūrėdami 
nė ant daugumo kareiviu kurie pulkelis 
paskui pulkelį patroliavo miestą. Ties Po- 
litečnišku Universitetu stovėjo dragūnai iš 
abiejų pusių nasliedniško bulvaro. Nuola
tinis balsas visur kilo nuo susijudinusių 
darbininkų šę ir tę jie klausydami prakal
bų rėkavo Ura! Daloi samodaržavija! ir

durnakčiu. pakol išėjo visas garas iš jų.
Pervazusūr laivelius vaikščiojančius ant 

Dvynos męs netrukom sulaikyti, ant jų 
dirbanti darbininkai vieni tik laukė kad 
gauti progą straikuoti, kiti-gi iš baimes iš
bėgiojo į visas puses. Sustabdę pervazus 
męs griebėmės sulaikyti geležinkelius, ant 
geležinkelių turėjome teipgi nemažai prie
šininkų iš pusės mašinistų, kurie geriau 
apmakami nenorėjo niekaip straikuoti, 
bet darbininkai buvo priversti su daugeliu 
nemaloniai apsieiti; daugeliui apdaužė žan
dus ir už kauni erių išmetė nuo indžinų ir 
tokiu budu netrukome sustabdyti visą Ry
gos Orlavską geležinkelį.

- Nuo pradžios šitos straikos daugiause<_» i j i una v \j o a /aivi ixiLuuvim z.u » ij c*. • ji

turėjome vargo su vežėjais (drončkinin- iam panašūs balsai kilo nuo y vairių ker- 
kais) kurie jokiu būdu nenorėjo pasiduoti, čių gatvių.
dėlto kad tramvajam nevaiksčiojant jie la- Apie dvyliktą valandą prisirinko labai 
bai gerai uždirbo, o teipgi reike paminėti daug svieto į Vermonską daržą, nes tę pra- 
kad vežėjai visi beveik yra girtuokliai ir sidėjo rinkimei į Dūmą; viduryje apie rii- 
kaip toki jie niekad neinteresuojasi su vi- kjnių vietą buvo daugiause prisirinkusių 
suomeniskais reikalais. Pirmiause męs jų biurokratų iš šonų vis spaudėsi darbi- 
prašėme kad jie gražumu sustotų, bet tai nįnkai žmonės, kurie pagal caro padava- 
buvo veltu prašymas, jie važinėjo net tris dijimus neturėjo jokios tiesos tenai rinktis 
dienas pakol njęs juos sustabdėme- Suba- kadą-gi jie neturųjo po 6000 rublių. Stfl- 
toja daugiau atydos padėjome aut vežėjų me juos atgal policija, bet stūmimas buvo 
ir su prievarta sustabdydami jų vežimus b pasekmės, minios visur artyn spaudėsi, 
liepėme žmonėm lipti laukan. Civilni žmo
nės greitai paklausė ir išlipę iš vežimų nu
ėjo savo keliu bet oficierai norėjo atsižy
mėti su savo narsumu jie nenorėjo lipti iš 
vežimo, paveikslan vienas pulkauninkas 
Važiavo vienoje karietoje apie septintą va
landa vakare; darbininkai jo karietą su
stabdė ir paliepė jam išlipti, bet vietoje pa
klausyti jisai griebė kardą ir pradėjo švai
styti į visas puses apie žmonių galvas pas- 
išsiėmė revolverį ir pradėjo šaudyti, bet daug darbininkų prisirinko ir kad rinki
kas jau buvo perdaug darbininkam, tada 
vienas išsitraukė brauningį ir suvarė net 
penkes kulkas pulkauninkui į krutinę; iš 
karščio jisai pradėjo bėgti, bet nubėgęs ke
lis žingsnius prie aptiekos durų suklupo ir

Kad pamatyti tuos stebuklus - rinkimą at
stovų į Dūmą pagal caro prisakymą. Dra
gūnai stovinti ties universitetu pradėjo šėl
ti ir mušė žmones, kurie tik artinosi eiti į 
Vermonską daržą, kame buvo Dūmos rinki
mai. Darbininkų jau apsčiai buvo prisirin
kę į rinkimo svetainę ir vis dar skverbėsi 
kiek galėdami į vidurį sales. Buruažiai ir 
visi tie kurie legališkai galėjo rinkti at
stovus į Dūmą pradėjo priešintis kad tiek

mai bus negalima atlikti. Tuo tarpu dra
gūnai pradėjo nežmoniškai žmones vaikyti 
ir su nagaikom juos mušti. Darbininkai 
surinko apie 200 savo ginkluotų vyru į 
Vermonską sodą ir čionai susiformavę į ei-

__________ KELEIVIS ________  

lė paleido visi po kelis šuvius į dragūnus, Šuvius paleido iš 
gerų brnumingių ir labai netikėtai nugąsdino dragūnus už
mušdami du ant vietos ir daugelį sužeisuami į kojas. Užmu
šė ir vieną arklį dragūno, iki vėlam vakarui vis dar gulėjo 
ant gatvės. O patįs dragūnai tai smuko į visas dalis kur 
tik jiem pasirodė greičiau galima pabėgti. Žmonės susirin
kę į Vermonską daržą į Dūmos rinkimus išrgirdę šuvius 
teipgi pradėjo nešdintis kur tik katras įmanė, daugiause bė-1 
go buržuazai, kurie buvo susirinkę išrinkti atstovus Į Dū
mą arba geriau sakant išrinkti rinkėjus del Durnos atstovų. 
Kazokai tuojau užklupo žmonės iš kitos pusės sodo ir,prasi
dėjo vaikymas ir mušimas žmonių. Buvo skriaudų ir juo
kinga žiūrėti kaip seni žmones bėgo iš visų savo pajiegų; 
buržuazai kurių gyvenimas davė gerus pilvus užsiauginti ir 
kurie rodos be lazdos negalėjo paeiti, bet kada užklupo juos 
kazokai tai kožnas rodos aštuoniolikos metų vaikinas bėgo 
ir lazdą pasimetęs. Daugelis gavo nagaikų ir keli tapo su- Į 
imti į turmą. Iš Vermonsko sodo visi prasiskirstė, bet dar 
nebuvo galo tos dienos judėjimui. Reike dar paminėti kad 
iš sodo mą pateko bėgti greita su vienu ponu, mumi bebė
gant kazokas pasivijo ir drožė per pečius mumi abiem, po
nui pateko visa nagaika o mą tik pats galas su švinu pri
piltas; kritom abudn ant vietos, ponas pradėjo voliotis ir 
šaukė mane kad jį pagelbėčiau, jisai sako kad jo pečiai tru
ko per pusę. Aš jam atsakiau kad mą ranką iš pečių išmu
šė ir aš negalių pats savę pagelbėti. Povaliai aš atsikvošė
jau ir pradėjau ponu sakyti:

„Matai tamista koke musų valdžia (pravitelstva) ir kaip 
jie mus daužo su nagaikom. Ponas vis savo bliovė kad jis 
neprigulįs prie revoliucionierių, neiku nekaltas ir nežino už-
ką jį teip muša kazokai.

Aš supykau ant pono už tekę jo kalbą, pradėjau jam iš
mėtinėti sakydamas: ,,kalbi kaip šuva, - nepriguli - argi tu 
nematai kiek čionai žntonių sukritusių argi tai jie visi yra 
kalti? Pasakiau jam kad jis mą nebūtų buvęs ant kelio, tai 
až bučia pabėgęs nuo kazoko, o dabar turėjau griūti nu< 
nagaikos.”

— Tu pareisi - sakiau ponui - ir gali gulėti, o aš nega
lėsiu dirpti per pora san Vaičių, kas mą duos duoną? Teip 
aš jįnors paniekinau, užtai kad jisai užsiginė neprigulįs 
prie revoliucionierių; matomai buvo koksai juodašimtis.

Paėjęs gatve ties Marinska Ir Nievskos gatvės kerte p’ : 
tikau savo drangą, kuris mą išpasakojo kas atsitiko ant
Parkavus gatvės. Pirmiause jisai pažino krd mane parm^.e 
kazokas ir papasakojo kad ir jisai neseniai gavo per nuga
rą. Ant Parkavos gatvės ties policijos stočia stovėjo 25 dra-

BALIUS!!
West Lynno jaunuomenė 

parengė didį balių, kuris at
sibus 29 Rugsėjo [Septem 
bėrio] 1906, 7:30 valandą va
kare , aut salės po numeriu: 
I9I Odd Fellows Hall

West Lynn. Mass.
Visus širdingai užprašo, 

Lietuvius ir Lietuvaites ne
tik iš Lynno, bet ir aplinki
nė susirinkti kuoskaitlin- 
giausiai ir pasilinksminti.

Aat Pardavimo
Puiki Barberšape su visu 

įtaisymu, labai parankioje 
žmonėm vietoje, apgyventoji 
Lietuviais ir paliokais. At- 
si.šaukkite po numeriu:
155 Elm Str. Lawrence, Mass.

J.Večkys, locninkas

Ant pardavimo!
Trijų flaitų namas su pui

kia krautuve ir keptuve iš 
degintų plytų, viskas yra ge
riausiam padėjime ir įtaisy
mas yra pirmos klasos; ran-
los prekė per mėnesį.

Kas nori turėt tikrai gerą 
namą, tegul tuojau atsišaukia 
pas savininką:
541 E. 7-th St.

South Boston, Mass.

UŽSIRAŠYK

KELEIVIant visu metu.

Už tuziną popvriu gromatu raS\ 
mui su daugybe gražiu pavinčevoniu 
kaip tai in levus gimines, draug s, 
pas paezia, in merginas, merginai, 
pas jaunikaiezius ir l. i luzii a }i 
luodam už 25 canlus 6 tuzinai u> 
SI.00., be kouverlu 1<X> už 51.00

Mus popieros, per savo gražu
darba ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj (tarytom kviotkom, visur 
turi iszsidirbe varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Po p i erų 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

rusiszkoj kalbose.
Teipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip ir viso

kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi'okiu ma
šinaliu del drukavimo, nuo 51 25c 
iki $8.00. Norėdami ka nors 

gauti, adrosuokit teip:

A. Zvingilas,

Skaitytojam.
Katrų laikas prenumeratos 

už laikraštį išsibaigė meldžia 
ine atuaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

gunai, kuyiuos teipgi pradėjo šaudyti koki nedaaugę vaiki
nai ir penkis iš jų labai sužeinė. Ti« kurie liko sveiki pra
dėjo žmones vaikyti ir kapoti su nagaikom, tenai ir mano 
draugas gavo per pečius su nagaika ir guodėsi kad pečius 
jam dar peršti. Aš apsakiau jam savo nelaimę. Po tų nelai
mių iėjome į mažą krautuvėlę pasiėmę butelį liminado drau
gas dar turėjo pusbutelį spiruto, pasiėmėm užkandį ir čio
nai pasidrutinom, ir pečiai mūšų biskelį suminkštėjo. Nuo 
čionai męs atėjome ant Sovorovskos gatvės kur aut mažo 
pleciaus radome daugybę žmonių beklausančių prakalbų. 
Nespėjom čionai apsistoti kaip pridūvo 100 kazokų ir vie
nas oficieras. Kazokai buvo Donsko pulko ir pilnoje karži- 
giškoje amunicijoje; oficieras buvo jaunas gražus vyras. 
Prisiartinęs prie žmonių susistabdė savo kazokus, pats jody
damas apie žmones’pradėjo prašyti kad jie pasiskirstytų, 
bet žmonės supratę gerą oficierą pradėjo sveikinti ir balsi 
rėkti ura! Sveiki kazokai, kurie einate už žmones. Kazokai 
pradėjo juoktis ir oficieras juokėsi ii- dar pajodinėjus p< 
žmones ir nusivedė kazokus, oficieras dar ir kepurę nusiėmė : 
nujodamas.

Dede Siamas mokina lietuvi Anglisikos kalbos.

Anj'liNkni

Senate ingrate 
palate stelate 
inmate messmate

If lark 

senet ingreit 
paleit steleit 

inmeit mesmeit
stagnate filtrate stegneit filtreit 
prostrate frustrate prosteit frnste.it

Reiškia 

senatas nedėkingas, 
gomurys žvaigždžiuot, 

ligonis draugas valgyje Į 
susistovėt iščystyt 
sugadina sunaikint

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkortę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva 
kortes aut geriausių, drūčiau-

šių ir greičiausių laivų. Teip- 
gj norinti siųst piningus ar- 
I a turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa- 

tarnausim.

s'*

»

KRAUTUVE®
- ■ - - - — --- --------------------------------------

Padidinta ir visados pripildin- 
ta visokiom knygom, dvasiš
kom, svietiškom, juokų i r dai
nų, teipgi gražiausių ir nau
jausių popierų groinatom ra
šyt, altorėlių,- abrozėlių, rą
žančių, škaplierių, pavinče- 
vonių, žodžiu sakant visko, 

ko tik kas reikalauja.

dictate testate 
climate prelate 
vibrate pirate 
curate private 
finite postage 
plumage trium

dikteit testeit 
klaimet prelei t 
vaibreit pairet 
kiureit praivet 
finai t posteič 
plumeidž traimf

diktavot liudyt 
klimatas pralotas 
vilniuot marių vagis 
kuratorius privatiškas 
baigt pačtavas

plumerevimas troomfas
statement rainment steitment reinment pasakymas galas.

Whin an old house is pulled down, it is no small job to 
remove the rubish.

Kaip sena stuba nuversta nemažas darbas visas šašlavas 
pianai kyti.

Washington was not a selfish man. He labored for the 
good of this country more than for himself.

Washingtonas buvo nepavydintis žmogus. Jis dirbo del 
gerovės šio krašto daugiau kaip del savę,

Exeacise will give us a relish for our food.
Pasimankymas duoda šviežumą del musų valgio.
In China thausends sometimes fanish with hunger.
Kinijoje tūkstančiai kartais nukenčia badą.
The Indiąns traffic with our people, and give furs for 

blankets.
Indijonai maino su musų žmonėm ir duoda kailius už už- 

k lodes.

Intaisyta pagal naajau.-ic ir 
geriausią būdą, mašinos ei.-K 
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko 
riškądarbąatliekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaiį kilos 

spaustuvės.
Gyvenanti kituose 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 giomatas uždekit 

tokį adresą:

P. 0. Bo 3232,

frnste.it


Gramatika
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu , kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai: be as t (byst) žvėris; eight (eit) 
astuoni; eye [ai] akis ir tt., 174 pusla
pių, su prisiuntimu $l-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

Be pagelbos mokytojaus, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti per ,,Money Orderį“ 

ant Šito adriso;
P. MIKOLAINIS

Box 15, Station I)., NEW YORK.

Siutai. Si litai.
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados matariju sampelus kuriu yra su- 
virš 500 gatunku del siutu, keliniu, over 
kotu, bruslotu irt.t. Materijos yra im
tos iš New Yorko ir tokiu Čion negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapana, 
g varant uoju, kad padarysiu iš geresnes 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriauČiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane ! 
duot siut, vien tik pirkt matarijas, gali i 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik į 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

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

DIDELIS

BALIUS.
* Šventos Onos Moterų Dra
ugyste parengė balių, kuris 
atsibus 29 dieną Rugsėjo ant 
Hibernian Hall salės ant kam 
po White ir Oak ulyčių.

Lawrence, Mass.
Šokiai prasidės 6tą vai. po 

pietų ir trauksis iki 12 nakt.
Širdingai visas seseris ir 

brolius užprašo.
KOM1TETAS-

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL’O STUDIJA, 
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass.
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų stadijų ir se
niausią įstaiga So. Bos! one.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą preke.

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grupų, vaikų ar fenų 
būna artistiškai padalyti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiais pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Drūto Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius. •?$, į..^

Iš mažų fotogrfijų1 "padaro 
didelį paveikslą krejon ar a- 
lijinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio* 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

Lietuvlškas Siuvėjas
Nuo jaunų dionę per ilgus melus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padūkavones 
už. savo gera dalbą. Broliai Lietuviai! 
atsilankykite, o persi lik rįsit. Prekė — 
nuo $15. augSlyn.

VINCAS INTAS ’ 1
248 W, 4-th str. '

So. BOSTON, Mass.

D r. JOSEPH LBWAND0WKS1
<17 Beacon Sir. - Boston, Mass.

Kampas Charles galvos. Jale Parko. 
.... 1 1 10—12 RyteOfiso valandai į B _ g.y^are.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.
Telfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas py 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
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

Prakalbos ir deklemaci jos".
Torrington, Conn. 37 kuo 

pa L S. P. A. parengė pra
kalbas ir deklemacijas nedė- 
lioj 23 rugsėj 2-rą valandą po 
pietų, salėje McCarthy Hall 
N. 92 E. Manle str. Įžanga 
dovanai. Visus ir visas kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti už- 
kviečiain. Komitetas-

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar Beip balių Siunčiam į namus.

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

Kaip į Worcester atkeliausi t 
Geriausia rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

Pirmutinis Balins.
Rengemas Worcester’io lie

tuvių daininikų, P. Vaičaičio 
Choro. Atsibus 22 dieną rug
sėjo subatoje, prasidės 7 vaL 
landą vakare ant Beaver Hali 
9 Bartlett st. Įžanga 25 cent.

Bus pirmas lietuviškas ba
lius kokio dar niekada nebu

vo Worcesterije: bus persta
tymą^ teatrališko pantamino, 
grajįs lietuviškas orkestras, 
dainuos choras lietuviškas 
dainas ir deklemacijas dekle- 
mavos.

Nuoširdžiai užprašom lie
tuvius ir lietuvaites čioninkš- 
čius ir iš apelinkės.

Komitetas.

n^»00gg000000000000000000įį
d . • . §
! Puikiausias Lie tuviskai
S .14

SALIUNAS
karta pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
• Alus, vynai mus gardžiausi, J* 

Cigarai iŠ Turkijos, geriausi.

1 Lazauckas, Judeika ir Co. § 
į 3o4 Broadway ir 259 D. Si., § 
% South Boston, M iss g
*00000 0000000^0000000 00000

Pajieškojimas.
Pajieškau savo draugo Juo

zo Pupieniaus Kauno guber- 
nės, Panevėžio pavieto, Lien- 
kavos par. Gataučių kaimo, 
du metai kaip Amerike, pir
maus gyveno Worcester, 
Mass. Prašau atsišauti aut šio 
adriso:

Joseph Genei kis
225 Millbury st.

Worcester, Mass.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Rossary str. Scranton Pa
J. Ignotas,

13 Diamond Sq. S. S. Pittsburg, Pa. 
A. J. Kazlauckas,

Box. 53 Mahanoy City, Pa.
F. Rodis

Box 3z7 Port Washington, Wise.
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derk intis,

1545 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. Paz nokiate «

1237 Paletliorpe st Philadelphia, Pa.
S. Vai ask as

2464 Kensington avė. Chicago, Ill.
J. Čeponis 72 Jubiel Str. 
Jonas J. Gerdauskas,

54 Lafaett street. New Britain; Conn. 
Jurgis Tumasas,.

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

J. Žemaitis,
K. AseviČia,
J. Žemantauckas,

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

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, --- kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša - taip lygiai 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 vis^ikiais i mislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik ir.sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali but ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu < sąs : kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos i'-gydit negali.

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

Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško ■ vdimo su pagclba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai g :iaii-e i' kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie Jxiabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra vi ienos g< riau c žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL 1NSTITTTE, kureme yra Daktaras Di|domi.'r Pr šorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar pt r grom i į — npra intligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti •; yni tik: i vašiai pi i - lig >s ir vi -tt silpnybių; kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir ■ imta išduoda, o ypatingai paties In* 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pag d pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad ne-iirg.: ; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.

Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išdumb f:.' iš 
vonių, pagal prašym.t išgyditu, keletą pat ilpiuamt

Dauiraungas Profcscri.tu Instituto I

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau? apr •' ' ■ 
ni.inolicos km ie p<-r dii melus kai'At: v ! 
nu Moša, skaudėj imas po krunu . 11 ,* t
su abelnu niisilpi'ynt- > nu kanki ni 
icimas. neealeiinias I. .apo at. > t v.i n* 
tl dieslci po visą ku.ią du-n..m t i; 
inincu nereuuliai Hku iiicncsimu ir t,, tu 
balium andrapamu—nors |. j
pas daugeli daktai u. bet tolinus j t -ikf- 
mo. mano ligą vis cjo blogin. ir v liti" : n'iO

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

lais atsilankyt.

W.J. BULGER
Šermeninis Direktorius ir

— Balsamuotojas —
398 Broadway, priešai pačt<
Gyvenimo namas randasi p. n

174 Third Streei

I S P A R I) A V I M A S !
Pavasario ir vasaros drapana 

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

Labai didelis nuderėjimas 
ant moteriškos ir vaikų dra
panos, kaip viršutinės, teip 
ir apatinės.
Vyriški} drebužių tinime teip 
'i turime labai daug.

Ateikite kuonogreičiausiai 
ir pasiuaudokit iš progos.

TII E OUTLET
Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
J85

South Ruston, .Hast.
Naudinga Knyga del Visu po vardu 

Pnslaotys Szviesiu Žmonių.

Mielas Dakmria Profesoriau 1

lau kaip Professoriui žinoma, kad labai sir
gau ant katato plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diegliu krūtinėj, bjaurausskreplia- 
vimo. skaudeiimo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaikščiojanti reumatikos diegtai po visą kuuą. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu 
liekarstu prigėriau bet vis man darėsi ai šiauš, 
taip kad jau buvau visai nuslojas vilties išgy- 
dimo Skaitant Jus apgarsinima po antgalviu 
..šaltinis Sveikatos** ir atradau kad Jus išgy
dyto visokos ligas, prašvito mano ak:u ir viltis 
kad dar galiu but sveiku ir išgyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad liekarst.as suręs lus atsiuntetę ir suvarto
jau tuosvaistus pasijutau dideli pasigerinirna 
ant sveikatos, bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntei, 
dar vaistu, taituos pask utinius suvartotas, pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir dabar 
esu persitikrenęs kad likausi pamatiškai išgy
dytas ir liga ncatsinaujis. Siunčiu širdingiause 
padekovania už sugrąžinimą sveikatos, linkė
dama Jums ko didžiausios laimes; ir kad gel- 
betumetmus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodone dėkingas
M. A. Degutis, bbxl<. Piekcring. La.

tau saviio kaip ir r < \ ..uera, •■< t t ■
iant jaučiaus lengviau ir garma ir k up -u ai- 
tojau paskutinius, pasilikau: .eiki > wp r> 
kad nciirgus nois j au praėjo 5 ■! i ■ -u

minta motina iA kurios

btngybcs nuolatiniu padeka- 
’ ai je put s kalba;

Miklūs Profesoriau ir kiti daktarai t
Tai <1 b r tai mi džiagsmu rašau šitą gro

ju; ' į. b.-> lau mane išgydit nue taip didelio

KLAUSYKIT VYRAI!

d

liu k indeim>o ir nuslla 
t nl: •• . i ipmiinasi kaipsu peiliais 

in .;>nu ir sekios nubegmio abclno 
.- t •. ■ - k niuo, sk atid e urna po visą 

t . šonui '<• ir viduriuose, kaip ir 
knudcjiinu galvos, užima ausisq 

nu i nimmo, mislijau kad iš proto 
n Ii: .; buvau pirmiaus rašės. Nors 

;i<1.. t.tru gydžiausi ir buvau pas:
• ir i'Eoiopos profesoriais tad 
. i. k .1 nėra profesotiais. bet no 

o t i. šun.'.iktariat daug visokiu Ilgu

Iv > l iui uvur.iiiii'nii tiz-’ u <>■■,»
L Bakaniuicką, jis duos gerą rodą ir gausit 
J skanaus alaus išsigert, vyuo, šnapso ii 

cigarų t lesiok iš Turkijos. Visi brolia 
Pfts

l'amošių Bakanauckn
5 45 High St., Nashua, 'N . E

pinta 70 var
ių žolių ir 
šaknų ir

s aprašymu!

25 AV, 2-nd st.. Room

irisiuntus vaistus 
kurious man pn-

Antanas Kavaliauskas,
3105 So. Halstcd Street. Chicago, III.

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

kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur 1 
tikra pagclba. 

. I. Mockene,

134 Leighton St., Fitchburg. M.

M. Makravickene,
45 Sth Street. Passaic. N. J

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, dirgliu vi .am kūnų, 
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Waršu\vojc ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit> 
Gollinso Institutas in 4 sanvai* 
tęs, pilnai pamati kai išgydė.

n m:, : i.trn tikram mokslui in už
. i t > . i .! čia atidekavat Bet kur tik 

t , , i . vntda augštisiu. k nd visi žinotu 
ka i- nieks ne all pagelbėt tai Jus išgyditc.

J. Tomishouskas,
Allentown. Pi331 So. Yordon Street.

Jei^u nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gėrymus I 

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

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt iikerstorį, tę yra 
labai gera vieta. Dažinokil pas patį 
ęaspadori ų.

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

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

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

Skaitytojau jeigu Tau nieks ncpaeclbcjo arba niekur <I.ir n • tydeiojaul ■ . tainctrotil laiko no piniffu dovanai, jei D0
QO>ibisskai tai per ffromata atsišauk apt a4ant lica o ba apsiriki no b i i ii; .■ 1.. i u i > : ; 1.1 ■ .i.ni t i •ttumpo I. •p.iviino ercito
ij>i ilsimo kosulio, kepenų, inkstu (kid.ieys), dispepsijos, viduriu I14”. kuo u- 1 i:n n \ n - I lu.n >. 1 unit pilvo kataro, galvoj skaudėjimo 
svaigimo ir ūžimo ausisę. kraujo nciystumo, niežu parku ir 1jber1.no oi >. linu, n u.t -i 1 ■11. ’< tl.:u’., leuinatixmo ir vaikščiojančiu 
skausmu po vis.-j kūną, geltliges. Ivti'.ko na olpnenmo (naineiles). s 1.1 •. nub : n «. blo - u s.ip.i 1. n-- vi; . .■ >. pi 1 pi •> • Nuomario, abclno
ntiiilpncjimo. lytišku piktu nžsikreči.unu ligų f limpančiu) kokio skina 1; ir v 1 i • 1 n > v. 1 t upd ii p r iiunist'1. klat-l.is bei savžagystcs 
tPT.ežasti sugriovimą sveikatos, slogos pūsles ligas, tankaus filapinimo .1 ir sk i i ningo. p-» i.- -.di:-. na. patruki mą. nutirpi 111 1 kūno daliu, nemic- 
(rajuno sunkuma kojose bei rankoie tarmallivuma. lenkimąsi drauguos, pag i.imitno atmintu- . ncturcji.na v.u i.iiis, visokia; slaptas ligas ir 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimmgas nereguliari'kas mėnesines, bet netun ma antTrapniu. !. up ir bu ui n ima segimo baltųjų tckejij 
mą 11 kurios lik ligos ant zimniu varginimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apisima ugydit, ir duuoda vaistus, tai umsrinta sveikam ir isgyuimas 
SI abtybe šventai užliakoma^

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Ezprosa ir kitas salio pasaulės. Kaip raStu teip žodžiu tik prigimtoj lietu 
vyškoj kalboj savo jausmus, genause gali iškreikšt Daktarui.

Dr. Profesorius Clollins del labo visuomenes paraše knvga Vadovas in S1 
11 iSaiikina apie visokias Ugas ir kaip but sveiku ir a;>*iserget nuo ligų. Joje y 
nu motinos vidurinusc kūdiki, uuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės kozn.ts tj knyga kuri . lik atsius keletą štampu tai y 
prisiuntimo kaštus.

Kodėl sirgt ir but varginamas ligoms, kad lengvai gali but išgyditas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, ’ 140 W. 34th St., New York N. Y.
OFISAS ADARAS; (tarp Broadway fr 7 Av.) kasdien nuo 10 iki 5 po piet Šventom , dienoms nuo roik I o vakariau nuo 7 ik i 8 vai.

Utainikc 1 etnyčioje. Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio.

. nu1

Ji yra labai naudinga sveiku ir sergančiam 
• l.u p-r statant p •>!antis uogaus ir 12 perinai

Vienintelis Lietuviškas

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

f M ūsų adresas:
A. LIUTKEVK’IA,

24 Washington Sqare, Worcester, Maxs 2 iki 4 nuo 7 iki 8 į>o pietų.

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

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

Laivakortes ir pinigus geriausią siųsi per 
“KELEIVIO“ Redakciją, 28 Broadway, S. Boston.

Ar n ori siiėčcy t ] inigus?
Ateik pa žiūrėt I. Sakovitz 

didi barginsą, koks likos pa
darytas aut moteriškų, vai
kų ir vyi-iškų drabužių ir pa- 
redalų. Partraukem daugy
bę, moteriškų vistaičių ir je- 
kučių, teipgi vaikam parėda- 
lii. Nepamiršk ateit pažiū
rėt; vietaa žinoma visiem:

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

gatvių) S. Boston, Mass.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
[ W. RAŽUKO, 7 Washignto, St NEW YORK
> Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
I iš Lietuvos į Ameriką tai pas 

mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kūrėme 
galite gaut valgių ir 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. Tomykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų*koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RATUKAS

Tinkama kožnam Lietuviui tokias tau
tiškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko

$7.00, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą jjopioiėlę. apjuoski
te su ja piršta, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus pirato storuma nrisius-

ii tą mierą draugo su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siusti. 
Tyipgi parduodu visokos. kokių kas nori American Driikavojiiniii Mašinėlė!

greitai irgražiai. Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis; ta 
parduoda po $10.00, bet aš paleidau už $8.00. Ant jos i'tlriikut 
ant masines už $100 00. Ginžiausia popiera rašymui groinotų į Lietuva su gražiau

kili

gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios i&hirbysiė, Iripgi laikrodi iiij 
leuciūgelių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumenlų. visokiu 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Didelį Katalogų prisiusi; 
savo gerą adresą ir markių už 4c del apmokojmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu mu |į 
Dykai; jame rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

ANT PARDAVIMO RŪKYK GERUS CIGARUS

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. <1. Foely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, ' MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,
LIKIERIU ir

CIGAR J.
Pardavimas familijom musu

specijališkumas.
366 2-nd st.,S. Boston, Mass.

Daktaras M. J. Konitow,
56 BriinswickSl., Roxbury Boston. Mass.
Ofiso valandos, nuo 2 iki 3 po piet. ir

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į'’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDJST.

Mks spaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkvirtimus 

ANT BALIU ARBA VESELIJU, TiKIETUS, CutKULIOHIUB, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

28 BROADWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Zvingilas, Išleistoj as.

LITU VISK AS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

APCARSIN IMAS
Perskaitęs atmink!
nUODOTINI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis

kad parduodu laivakortes į Lietuva ir

Puikus ir gražus namas, 
su šešiais ruimais, fruntas 
namo nuo Burgham placiaus 
paprasta randa $2.50 ant ne
dėlios. Parsiduoda už 1,800 
.2 trečdalis tos sumos prisiima 
ant morgičio. 
yra pirkt tuos 
susidėjus, nes 
ir naudą.

Ms i-

daig-

Tel. 609 2 Tremont.

Jo žmona
th* F. Konikow, aprūpina

Tel. 931 2 Roxbury.

Labai 
namus 
galima

garai 
dviem 
turėt

Atsisaukt po nr.
563 Second Str.

So. Boston, Mass

Mes užlaikome geriausius 
cigarus ir cigaretus, teipgi 
visokio tabako, koki tik kas 
rūko. Pas mus kartą 
lankęs, niekad neėis 
pirkinėt sau rūkiinui
tus, nes žinos, jog apsieinam 
su žmogunm kuogražiausiai. 
Kalbame lenkiškai ir 
viškai ir nesyki galime 
suteikti.

S. B. KLIEN
218 Braodway,

So. Boston,

lietu- 
rodą

Mass

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dcntista

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

238 Harrison avc.
Boston, Mass

Lenkiškai Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street 257
BOST ON‘ MASS

geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma-

Jurgis Bu r tašius.
258 Broadway, SO BOSTON. MASS

Ant pardavimo
Puikus namas, 3 teneinent- 

tai, gražiai ištaisyta; parsi
duoda labai pigiai ant leng- 
viausių ičmokęsšių. Randa
si arti Lietuvių bažnyčios, 
nes prie Bowen, S-.

Apie daugiau dasižinokite 
pas T. J. Brady
349 Fourth St.
(oi °» So. Boston, Mass.

PASIN AU DOkIT!
Parsiduoda labai pigiai ge

ra Grocernė 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, Mass

1jber1.no



