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Žinios.
Revoliucija Rusijoje.

Ruduo artinasi, žmones 
rungėsi prie pasikėlimo pa
gal išleistą Dūmos atstosiu at
sišaukimą Viborge, žmonės 
tui'es vėl pasipriešinti prieš 
valdžią žieduoti mokesčių ir 
neleisti vaikų į kariumenę, 
carui bus paskutinis smųgis. 
Dabar einant plačiai agitaci
jai po visą Rosiją, nėra žmo
gaus kad negirdėtų caro 
paniekinimų ir kad neingytų 
pagiežą prieš jį. Vyrai kurie 
bus suimti Į kariumenę nega
lės ištikimai carui tarnauti, 
jų nuomones plauks kartu su 
varguolių žiponiu kad išsiliuo- 
suoti iš po sunkios caro šamo 
deržavijos. Rudenyje kaip ims 
naujus rekrūtus bus nauji su- 
kylimai, nauji apsireiškimai, 
žinenes dvasiškai pakilę jie 
ima suprasti kas tai yra val
džia ir kas tai yra valdo- 
miejie vargšai. Kaip tik visi 
supras kad caras nėra Dievo 
pateptas būti valdonu milijo
nų varguolių iš kurių kraujo 
sau stato patocius ir lėbauja 
su išrinktais savo teronais, 
tada ir prašalinimas bus leng
vas. Tik reikia dirbti kad ko- 
greičiau visus žmones prie su
pratimo atvesti.

29 rugsėjo žinios vėl prane
ša kad Stolipinas pirmsedys 
ministerin rado ant savo sta
lo raštą kuriame sako kad iš 
18 paskirtų nužudyti caro pa
tarėjus jau tris nuveikė savo 
darbą o penkiolika dar yra 
ir jie netrukus atliks savo už
duotį caro patarėjus - minis- 
terius vienas nužudė jen. 
Min, kitas Kozlovą ir vienas 
tapo sudraskytas kaip bombą 
mete Stolipino namuose. „Li
komės mus dar 15.” Tų ant 
popierėlės buvo parašyta ir 
palikta žieminiam palociuje 
Peterburge kur Stolipinas gy
vena.

Kitos žinios vėl sako kad 
tas viskas pramisliuta tik pa
ties Stolipino, kuris gąsdiną 
carą kad nuo laivo negrįžtų. 
Stolipinas kaip matyti teip 
jau biaurus teronas kaip kiti 
buvę; jisai davė pilną tiesą 
oficieram šaudyti žmones kad 
tik neduoti jiem viršaus nie
kame. Oi'icierai daugelyje 
vietų elgėsi pagal Stolipino 
paliepimą. Kiti teronai kaip 
Ročkovskis ir Kamisaroff la
bai užimti organizavimu juo
dašimčių. Platina jie kaip 
galėdami visokius raštus prie
šai revoliucionierius ir orga
nizuoja juodašimčių kuopas, 
iš visokių caro pritarėjų - va
gių ir plėšikų, —

POLITIKIŠKOS 
PARTIJOS.

Besiartinant rudeniui de- 
- mokratai ir kitokios partijos 

politikiškos pradeda dirbti. 
Iki šioliai demokratam buvo 
uždrausta susirinkti į kongre
są, buvo girdėtis, kad jie ke
tina susirinkti Švedijoje ar 

Finlandijoje, bet galutinai ži
nios praneša kad Stolipinas 
daleido jiem susirinkti Mas
kvoje arba Peterburge. Prie 
rinkimų ateinančių ketina ir 
kitos partijos imti dalyvumą 
kada pereitą laiką nekurie 
smarkesni kariautojai koip 
štai socialistai baikotavo Dū
mą, buvo išrinktas tik neku- 
ris ir tai per kitų partijų 
žmones. Ant ateinančių metų 
socialistai ketina imti dalyvu
mą kad caras negautų tiek 
sau prilaukiu atstovų kaip 
kad jisai mislina gauti. Kaip 
caras pamatys kad atstovai 
ear smarkesni del ateinan
čios Dūmos išrinkti, tai arba 
visai Dūmą turės išnaikinti 
arba prisitaikinti prie žmonių 
reikalavimų. Bet kaip dabar 
pradeda žmonės dar labiau 
bruzdėti, tai caras gal negaus 
progos pamatyti kitos Dū
mos.

P e t e r b u a o a s . Val
džios parūpinta komisija, ku
riuos neva išrinko žemiečiai 
žmonės, zemstvos ir valdžia 
nuo savę paskyrė; paskuti
niam laike nutarė išparduoti 
11 milonų Rusijos žemės var
guolėm žmonėm. Žeme ran
dasi Europinėje Rusijoje ir 
kraštuose Sibėrijos. Komisija 
paskirta kad parduoti žemę 
konopigiause ir užsijimti ap
gyvendinimu žmonių Rytinė
je Rusijoje;- Dabar šita ko- 
misijr tik platina savo ap
garsinimus po visą Rosiją kad 
su tuom numalšinti žmones 
kad nekeltų raušių atėjus ru
deniui ir kad politikiškos par
tijos negautų progos kitą kė
lę žmonėm parodyti prie in- 
gavimo žemės- Ypatingai de
mokratai, kurių susirinkimas 
kongresas ketina būti 6 spa
lių. Tokiu būdu žmonės da
bar ir vėl susimaišys mislin- 
dami kad caras labai daug 
malones jiem daro pardavinė
damas pustynes. Jisai su 
tuom nori tik žmones nu
skriausti ir kartu apmalšinti. 
Iš kurgi caras gavo žemę kad 
jis gali pardavinėti žmonėm 
Be abejonės jisai neskirstys 
dvarų ir neduos tos žemės 
žmonėm, teip ilgai pakol tą 
darbą dirbs komisijos jam 
prilaukios.

ŽMONES NERIMUOJA.
Penkios provincijos jau y- 

ra drūtai sukilę kovoti prie
šai carą, kitur visur maži su
sirinkimai neperstoja girdėtis. 
Caro pasielgimai uždega žmo
nių kraują jie neįgijo uė mir
ties stoja kovoti prieš savo 
priešą. Žinios praneša iš 
Kronštado kad nuspręsti pa- 
sikeleliai pereito rugpjūčio 
yra 19 ant mirties - sušaudy
mui; 12 ant amžino kalėjimo, 
120 tapo nuspręsti} nuo 4 iki 
20 metų kalėjimo; 429 mari- 
ninkai kareiviai nuspręsti iš
dalinti į discipliniškus bata
lijomis; 129 tapo paliuosuotų 
nuo bausmės. Tarpe nubau
stų yra ir vienas Dūmos at
stovas M. Onipko, kuris ėmė 
vadovystę pasikėlime. Teis- 
dariai jį nusprendė į užrube- 
žį išvyti ir visas tiesas Rosį- 

jos nuo jo atimti. Užmušti 
bet nepasikėsėjo, turbūt bijo 
to krašto žmonių kurie jį iš
rinko.

Odesa, iš čionai žinios 
praneša, jog apie Kišenevą 
eina labai plati karė kaimie
čių su ponais už laukus. Kai
miečiai pradėjo ponų javus 
suvežti ir imti ką tik jie gali. 
Ponai parsitraukę kazokus 
nori žmones numalšinti iš to 
kyla kruvina karė.

P e t e r n u r o e , tapo 
sukonfiskuotas „Voennyj Go
los” liberališkas armijos orga
nas. Sukonfiskavo jį dėlto, 
kad jis kritikavo valdžios pa
sielgimus su nusprenstais ant 
nužudymo politikiškais prasi
kaltėliais,

R a d o m a s . Žinios pra
neša kad atstovas M. Ostrov
ski tapo mirtinai sumuštas 
kareivių. Aficierai duoda pie
ną tiesą kvailiem puslauki
niam kareiviam žmogų primu
šti visai už bereikalą. Ostrov
skis negalėjo būti neįpykęs 
ant caro už išvaikymą Dūmos, 
dclto jį kareiviai ir primušė.

Via t k,a . Čionai atsi
lankė darbininkų organizato- 
torius, kurį policija griebėsi 
suareštavoti, bet žmonės už
stojo už organizatorių ir už
mušė kelis policijantus.

Odesa. 21 rugs, čionai 
vienas žydelis iš darbinin

kų partijos tapo užpultas po- 
licijanto, kuris norėjo jį sua
reštuoti. Žydelis peršovė po- 
licijantą ant vietos ir bandė 
pabūgti bet kiti šaudydami jį 
sugavo. Jisai tapo nuspręstas 
tuojau aut mirties nes buvo 
pats pašautas. Valdžia dėlto 
jam greitai galą darė kad pats 
nenumirtų. Išvestas aut mir
ties, jisai pasakė teip: „Aš 
mirštu iš jūsų rankų, jus pu
skvailiai, jus mislinate kad 
jūsų beprotiški pasielgimai 
atneš senovės gyvenimą. Ne! 
brauningių ir bombų yra ik- 
valiai ir jus už savo pasielgi
mą visi atsakysite.” Tokios 
tai žinios po Rosiją dabar gir
disi, žmonės kasdien ženge 
pirmyn ir reike tikėtis kad 
neužilgo jie pasivaluys.

DARBAI CARO BERNŲ.
Khirsone 1 dieną spalių at

sibuvo teisdarystė 97 kaimie
čių už nusikaltimą būk jie iš
naikino dvarą Krivošeino ex 
ministerio geležinkelių, 63 
kaimiečiai tapo nuspręsti į 
lunną ir 34 ] aliuosuoti. Tęis- 
darystei esant pasirodė kaip 
caro bernai elgesį su žmonė
mis; kaimiečiai papasakojo, 
kad aplinkinės viršininkas 
kaip atjojo į kaimiečių aplin
kų tai tuojau sugaudė visus, 
pašaukė popą kad duotų pa
skutinį sakramentą ir kada 
tas viskas buvo atlikta tai 
viršininkas pradėjo su kazo
kais žmones kotavoti. Kota- 
vojimas paėmė laiko apie 4 
valandas; dvidešimts tris varg
šai tapo ant vietos užmušti, o 
130 labai pavojingai sužeisti 
ir tie nuvesti į tumią, teisda- 
rystėje dar gavo biaurų nus- 
Prenditną.

Žinios iš pasaulės.

PARYŽIUS 19 rugs. Val
ui mūrininkai arba Free Ma
sons laikė čionai koniferaciją, 
per kurią perleido rezoliuciją 
simpatizuojančią su Rosijos 
žmonėmis. Rezoliucija bemaž 
teip skamba: Mašinų komfe- 
racija ištikima savo tradicijai 
žmonijos brolijai siunčia sim
patiją Rosijos kovojantiem 
žmonėm jieškantiem laisvės 
ir paniekina tuos kurie vilgo 
Rosijos žemę nekaltu žmonių 
krauju.

TIFLIS. Žinios praneša 
jog aplinkese Sangesur net 
keturi totorių kaimai tapo į 
pelenus paversti per armėnus 
ir daugybe žmonių išžudyta. 
Kazokai tapo nusiųsti ramdy
ti pasikėlėlius armėnus, bet 
jau tik pelenus kaimų atrado.

BERLIN Vok. Čionai atsi
bus kongresas kuris persta
tys net 31 randą ir prasidės 
3 dieną spalių. Kongresas ši
tas bus dėlto kad nutaikyti si
stemą bedratiniu telegrafų, 
su kuriais dabar nemažai bal
dos dėlto kad priviso naujų 
išmislų ir vienos kompanijos 
neturi susirišimo su kitom.

PETERBURGAS 1 spalių. 
Čionai suareštavo vieną kari
šką indžinierių, kuris kaip 
žinios praneša pardavė caro 
sekretuos plianus nuo paru- 
bežių svietinių žemių agen
tam.
STOSTELIO teisdarystė at

sinaujino, jisai pasiuntė ca
rui telegramą kad kareiviai 
kurie laikėsi Port Arthure 
butų lygiai klausinėti kaip ir 
oficierai.

Revoliucija Kuboje
HAVANA. Stovis visų re

voliucijos reikalų dar mažai 
apmalšintas. Pasikėlėliai ir 
valdžia Kubos patįs tarpe sa
vę nesusigadijo dėlto Suvie
nytos Valstijos turėjo įsikišti. 
Su v. Vai. pasiuntė kelis ka
riškus laivus, teipgi siunčia 
kasdien kareivius ant Kubos. 
Taft ir Bacon mėgina šiomis 
dienomis kubiečius sutaikin
ti bet dar ik šioliai viskas da
roma tik kalba. Nežine kas iš 
to visko išeis, Kuba dar gali 
visai po Amerikos valdžia pa- 
tekti-

Žinios iš Lietuvos

Kaimo Mokyklos pavėlin
tos; caro valdžia panaikino 
įstatymą bausti žmones už 
mokinimą vaikų savo namuo
se ant lietuviškos kalbos kny
gų, kuri uždėjo balandžio 3, 
18ų2. Taigi šią žiemą žmonės 
galės rengti sau privatiškas 
mokyklas po kaimus nieko 
nebijodami.

Suvalkų Red. Lietuvos mo
kintojai gavo nuo valdžios 
daleidimą mokįti lietuvių vai
kus aut šių lietuviškų rank- 
vedžių: Naujas elemetorius 
A. iš B., Rinkinėlis vaikams, 
Žemaitis. Lietuvių pasakos, 
Aušros išleidimas. Mokslo 
valdžia atsišaukė į lietuvius 

pažįstančius lietuvišką litera
tūrą kad daugiau rankvedžių 
rekomenduotų.

Į Panevėžio mokintojų se
minariją tik aštnoni lietuviai 
insigavo mokintis: trįs į pir
mąją kliasą o keturi į įžen- 
gemają. Daugelis lietuvių ap
sigavo mislįdaini kad lietu
viai nebus prijimti, kaip da- 
sižinojo kad bus prijimti jau 
seminarija buvo pripilpinta 
su svetimtaučiais.

M ari am poles arbatnamiuo- 
se ir kitose užeigose valdžia 
platina juodašimčių knygas 
išpeikdama žmonių pasikėli
mus Rosijoje ir kitose šalyse. 
Ypatingai Francuzijoje. Tas 
viskas žmones tik mokina, 
nes jie gauna suprast kaip 
valdžia įsikibus laikosi ne: o 
rėdama duot laisvės.

Pasvalys. Pasvalio klebo
nas prisiriesdamas keike vi
sus Lietuvos laikraščius išė
mus „Šaltinį”, kuris kvailina 
žmones su visokiais burtais. 
Kunigėlis mato savo Waterl
oo, negalės ilgiau laikyti ap- 
knistą bažnyčią pats prie alu
čio karščiuodamas kaip tik 
žmonės pradės suprasti.

Biržiai Panevėžio apsk. an
dai čionai ant rinkos stovėjo 
ciela kaimenė galvijų kuriuos 
dragūnai surinko pas ūkinin
kus ir atvarė parduoti, bet 
žmonės nepirko tų gyvulių 
rodos susikalbėją, tada karei
viai galvijus ūkininkam su- 
gražyno liepdami mpkestis 
apsimokėti nes kitu kartu ke
tino į Panevėžį varyti ant 
pardavimo.

Grinkiškis Krakių V. Kau
no apsk. Ūkininkai pradėjo 
kerštauti ant dvarininkų ir 
ketino jų dvarus dalintis. Bet 
dvarininkai parsikvietė dra
gūnus, kurie dvaruose nemi- 
tę pradėjo nuo ūkininkų mo
kesčius rinkti. Ūkininkai at 
si prašė kad mokesčių iki ru- 
dekiui palauktą.

Mariampoleie 22 rugp. 10 
vyrų uži'uoiė ant vežamos 
krasos [pačto] iš Vilkaviškio 
į Mariampolę. Užpuolikai 
šaudyti pradėjo bet krasos ve
žimas pabūgo laimingai. Vė
liau kazokai daug žmonių pa
kelėje suareštavo.

Vilkaviškis Suvalkų red. 
17 rugp. Gižų ūkininką Lili- 
gis kurį Seinų baltinis išda
vė žandarams tapo užpultas 
per sargybinius, bet jam pasi- 
sekė pabėgti nes vienas sar
gybinis užkliudė kelnes ant 
tvoros ir pasikabino. Keli šū
viai prabizgė Lingiui pro au
sis bet jis išsinėręs iš klum
pių laimingai pabėgo.

Deltuva Kauno red. Čio
nai kaip ir kitur tankiai gir
disi kurstymas juodašimčių 
mušti žydus. Jie sako žydai 
nori carą nuo vietos atstatyti 
o žydą prezidentu išrinkti 
Netik caro bernai teip kursto, 
bet ir kunigai kurie per dan
gų didelę įtekmę ant žmonių 
turi.

Grinkiškis Rauno red. Čio
nai tapo atkeltas kun. But
kevičius, kuris negina skaity
ti lietuviam jokių laikraščių. 

dėlto aplinkėje žmonės dau 
giau ir skaito. Kartais ir ku
nigas randasi mylintis savo 
tautą.

Suvalkų redyboje apie 
Lukšius, Sintautus, Griška
būdį ir kitus bažnytkiemius 
veisėsi labai daug karčemų- 
monopolių, dabar kas - tik 
paprašo tai caras duoda tiesą 
degtinę pardavinėti, mat pi
nigų labai reikia ir žmonių 
protą linki aptamsinti.

Gelgaudiškio dvaruose per
nai ir šymet darbininkai pa
mokinsi socialistų iškarevo 
netoli dvigubas algas nuo po
nų. Kur tik buvo drąsesni 
vi.-ur gavo savo reikalavimus 
greitai ir gražiai užganėdinti, 
tie kurie bijojo kazokų tie 
mažiau laimėjo. Dvaruose Zy
plių, Plokščių, Sviatošino ir 
Panemunio darbininkai be
veik pilnai laimėjo ko reika
lavo.

Iš Amerikos.

Airiai rūpinasi.
Philadelphia, Pa. Airių Na

minės patvaldystės lygos, ki - 
ri laikė seimą čionai per ke- 
tures dienas. 'I'. P. O’Conor 
išJMverpool Anglijos pribu
vo kaipo atstovas airių ir lai
kė prakalbą muzikos akade
mijos salėje. Delegatų buvo 
iš visų kraštų Amerikos, tar
pe kurių maišėsi ir svarbes 
vietas užimanti Suvienytų 
Valstijų rande. Airiai turi 
parengę įnešimą Į Anglijoš 
parlementą kad Anglija duo
tų jiem patvaldysję. Nieko 
nėra darbininkiško jų reika
lavime tik tautiška. Kaip gaus 
jie sau patvaldystę, be abejo
nes valdys juos kunigėliai.

Tvindą vystės namas.
Chicago, 111. Žinios prane

ša kad Cook pavietas pabu- 
davojo didžiause tiesdarystes 
namą ant pasaulės. Namas 
užims 12 milijonų kubiškų 
pėdų vietos ir kaštuos penkis 
milijonus dol. Chicaga tam
sus miestas ir labai daug pik- 
tadarisčių atsitinka dėlto ir 
toki namaileisdarystės išau
ga.

Stcnsinndų parvežė.
New York, rugs. 24 tapo 

sugražintas į Ameriką iStens- 
land didis ban Įderins vagis iš 
Chicagos, kuris su draugais 
pavogęs apie milijoną doleriu 
žmonių pinigų buvo iškaręs 
į Moracco. Jisai apvogė ban
ką Millvairkee avenue Bank, 
Chicagoje.

Ukėsiškos popieros.
Spalių 27 dieną per visą 

Ameriką inėjo tiesa kaslink 
gavimo ūkėsiškų popierų. 
Nuo dabar per tris menesius 
popieros pilnos negalima bus 
gauti- Po trijų mėnesių po 
visą Ameriką prasidės gavi
mas popierų su naujais klau
symais:. norintys gauti popie- 
ras turės atsakyti ant dauge
lio klausymų apie savo locną 
sudėjimą, t. y. atsakyti koki 
plaukai, uosis gymis, kiek 
svėrė, augštis, ant kokio laivo 
asvažiavo ir daug kitokių 
klausymų, kurie priverčia ko- 
žną gaunantį popieras mokė

ti anglišką kalbą. Popierų 
blankus bus išrašytos tiesiok 
teisdarystes klerkų ir už ne- 
atsakymą koki plaukai, arba 
kitokį klausymą, aplikantas 
bus atmestas. Ukesiškos pil
nos popieros nebus galima 
gauti nors aplikantas ir prieš 
metus atvažiavęs; popieros 
reikės du kartu imti. Kitą 
sanvaitę mėginsiu pranešti 
visą reikalą apie popierų išė
mimą.

Žinios Vielines.

Peteitą utarninką atsitiko 
didelis susimaišymas ir persi- 
gandimas žmonių kaip Char
les Queen tapo su šešiom kul
kom peršautas per Henry 
Brown ant požemijiės stoties 

Park st. Subway station. 
Suvejąs tapo sugautas. Abu
du yra negrai.

— :o:—
Šiomis dienomi pienas pa

kilo iki 8 centų ant kvortos 
ir kiauliena pakilo net iki 18 
ctyitų už svarą. A bebrai vis
kas kyla po biskį aukšliu tik 
darbininkų mokestis žemina
si. 1

—:o:—
Knygine sanariai ketina 

neužilgo surengti koncertą 
del pagelbėjimo Lietuvos 
vargšų žmonių tai yra jie su
rinktus 'pinigus per koncertą 
ketina apver.-li ant užrašymo 
laikraščių tiem, kurie pątįs 
neįstenge užsirašyti.

—:o:—
Lavinimosi kuopa turėjo 

susirinkimą pereitą utaruin- 
ką ir nutarė sutaisyti naują 
sau ruimą del ateinančios žie
mos lavinimosi: komitetas ta
po išrinktas parengti ruimus 
ir sutaisyti viską ant ateinan
čios sanvaites. Ateinantį u- 
tarninką bus susirinkimas se
nam ruime 257 Fourth st. ir 
bus turbūt paskutinis tame 
ruime.

Jauni lietuviai, kurie nori
te lavintis ko gero tai ateikite 
prisirašyti. Prie visokių lavi
nimosi reikalų bus paskirta 3 
ar 4 vakarai mokintis angliš
kos kalbos. Kuopa užims vi
sus vakarus ant sanvaites ir 
pasidalįs kliasom kada ką la
vintis.

Lietuviam Bostono neatbū
tinai reikia lavintis, nes tiek 
daug reikalų yra kurie sieke 
tautos ir politikos darbus, o 
nėra kam jų apdirbti.

—:o: —
L. Dambraucko aukos su

rinktos pas p. Mikalaucką ir 
nusiųstos pas kas. Dūdą, bus 
pagarsintos ateinančią san
vaitę.

NUO IŠLEJSTUVES.
Pranešam visiem tiem„Ke- 

leivio“ skaitytojam, kurių 
laikas prenumeratos už laik
raštį išsibaigė, kad teiktųsi 
pasiskubint su atnaujinimu 
prenumeratos, nes nesulauk
dami jokio atsišaukimo iki 
15 dienai šio mėnesio, laik
raštį priversti būsime sustab
dyti.
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— Vaike tu pabaig mą pa
sakoti kaip buvo su tuom 
nauju žmogum, kuris atvežė 
savo išdarbius ant salos par
duoti, o pinigų auksinių atva
žiavęs nerado.

— Tėvai tas žmogus kartą 
atvažiavo ir kaip gavo žinoti 
kad aukso jisai negali gautr, 
pradėjo teirautis, jis nuėjo 
pas skaitlininką ir nuo jo ga
vo dar kelis auksinius pini
gus, kuriuos jisai suliejo į 
vieną grumulį ir nuo salos 
nusivežė, nes grynais pini
gais jam buvo užginta vežti. 
Vėliau matidamas kad žmonės 
neduoda jam auksinių pini
gų kaipo mainą už jo gražius 
išdirbimus nuėjo pas kalna
kasį pasikalbėti ką jisai turi 
daryti kaip gauti auksą už jo 
išdarbius. Kalnakasys paro
dė jam olas iš kurių jie ėmė 
auksą ir akmenis iš ku
rių išvirino sidabrą ir pasa
kė: „Jeigu nori aukso tai ei
ki ir pats prisikaskie.” Pir
klys pasakė kad jis nemoka 
kasti. Tada kalnakasys sako: 
„tu duokie mą savo išdarbių 
o aš galėsiu tau aukso pakas
ti, ” teip jiedu sutiko.

— Ką-gi tas vaike ženkli
na? Ar tai nevistiek ar salos 
žmones butų gatavus pinigus 
atidavę pirkliui, arba jie bū- 

, tų ėją del jo kasti auksą.
— Tėvai, visada butų ge

riau kad kožnas kraštas pa
darytų mainą su kito krašto 
produktais, tada vienos šalies 
žmonės galėtų permainyti 
produktus su kitos šalies ir 
butų labai gerai, nes nė vie- 
vienas kraštas negalėtų nu- 
biednėti.

— Na o kaip tam skaitli- 
ninkui ėjosi toliau bankavi- 
mas pinigų? v

— Tėvai, skaitlininkas mo
kėjo labai gražiai vesti savo 
reikalus ir netrukus jisai vi
sai kitaip išrodė nekaip kiti 
žmonės ant salos. Skaitlinin
kas per kelis metus teip išve
dė reikalus, kad jis turėjo 
paskolinęs žmonėm net 300 
popierėlių ant kurių buvo pa
rašyta kad žmonės gali gauti 
auksinį pinigą už kožną po-

pierėlę, o pinigų auksinių jis 
ištiesų turėjo labai mažai teip 
kad visi butų sunešę popierė- 
les, tai nebūtų gavę nė trečia 
dalį permainyti aut auksinių 
pinigų. Tokiu būdu skaitli
ninkas per metus uždirbo apie 
30 auksinių pinigų palukiais, 
nieko neveikė tik skolino pi
nigus ir kartu didino savo 
turtą teip kad kiti žiurėjo ant 
jo ir kraipė galvas neišmislin- 
dami iš kur skaitlininkas pa
daro teip puikų gyvenimą.

— Ar žmonės nepajautė 
jo augančios galybės?

— Tėvai, • žmonės tuojau 
pajautė, nes skaitlininkas 
skolindamas pinigus galėjo 
paskolinti tik tam, kuris jam 
buvo prilaukus, o kurio jisai 
nenorėjo pagelbėti, tai niekas 
jo negalėjo priversti. Dėlto 
daugelis salos gyventojų na- 
turališkai baudė būti gerais 
draugais su skaitlininku visa
da jo šoną laikydami, teip 
kaip ir šiądien tėvai matomai 
žmonės rūpinasi daugiause 
piniguočiam patikti, nežiūrė
dami kaip turčiai spaudžia 
visuomenę randasi tokių žmo
nių kurie už pinigą guldo 
galvas ir permainos dėlto 
sunku padaryti. Skaitlinin
kas netik kad mokėjo skolin
ti pinigus, bet jis išsilavino 
ir iš žmonių gražiai juos išvi
lioti. Kriaušius ir malunin- 
kas dar vis laikė savo pinigus 
pas skaitlininką nepadėjus, 
tai skaitlininkas pripasakojo 
kaip malūninkas vieną kartą 
pražudė popierėlę gautą ant 
tilto ir kaip kriaučius pame
tė pinigą į vandenį. Sako: 
. ,pas mane galite pasidėti pi
nigus be baimės, nes aš turiu 
tam tikrą akmeninę vietą, 
kur uepelis nė kandys nepa-

ninkų yra i k valiai dabar pa- 
saulėje: Štai Amerikoje 1884 
mete 2,664 tau taškos bankos 
turėjo nuo žmonių pasiskolių 
$963,000,000 iš kurių pini
gų turėjo pas save tik $ 228, 
000,000, žmonėm turėjo pa
skolinę § 1.245,000.000, tai 
matai tėvai kad dabar šitam 
dvidešimtam amžiuje žmones 
duodasi save už nosų dar la
biau save vadžioti, nekaip to
je senoje gadynėje. Toliau 
tėvai pakalbėsiu kas išema 
iš paskolų ir palukų.

Korespondenci jos.
St. Louis, III.
Oh regyklos kada iš- 
nyksite iš mano akių! 

Rašo Ona Gustorvna 
Brangus broliai ir seseris, 

kaip linksma mą matyti jumi 
ir šis liuosybės krąštas, ku
riame mano širdis nustojo kil
nojus krutinę ir nustojo bai
mės kankinę mano silpnus ir 
jautrius nervus. Linksma mą 
matyti savo brolius ir seseris 
pasipuošusius gražiais rubais, 
linksmus ant veidų ir pilnus 
kunus nejaučiančius vargo. 
Tai yra užganėdinimas mano 
akių ir palinksminimas tokie, 
kokio neturėjau per du metu 
gyvendama Peterburge ant 
Nevskyj Prospekt šalę caro 
vasarinių paloeių, kur mą te
ko tarnauti ir perdvėjus me
tus laiko revoliucijos matyti 
visokias baisybes,' kokios tik 
naikina žmogaus gyvybę. A- 
kis mano negavo pamatyti 
šviesios dienelės, ir krūtinė 
nenustojo kilnojusi giliu atsi
dūsėjimų, kurie nuolat veržė
si mą iš krutinės matant ko
kios piktybės buvo daromos 
žmonelėm nuvargintiem, prie 

sieks pagadyti. ” Teip pri- kurių kliasos teip jaučiausi

jus beveik metus galima bu
vo pamatyti žmogaus šlunkai 
besivalkiojanti ant gatvių: 
rankos, kojos ir kiti drebez- 
gai suplėšyti rankom teroniš- 
kom su pagelba parako, val
kiojosi po gatves, rodos liudi
jo kad Rosija pavirto į žmog- 
ėdžių šalį. Budeliai kazokai 
apšarvuoti su nagaikom, mu
škietom pikėm ir kardais žu
dė žmones kaip žvėris. Kožnu 
kartu, kada tik teko eiti i 
krautuvę, visada ašaros aplie
jo veidus matant kad nėra 
kur koją padėti visur, buvo 
aptaškyti nekaltų žmonių 
kraujai. Per dvejus metus 
kentėjimas nerviškas kauki 
no mane, nematant galo besi
liejančiam krauju ir atėmi
mui žmonių gyvasčių. Neži
nojome kaip mislįti apie tą 
brangę liuosybe už kurią bro
liai ir seseris teip gausiai lie
jo kraują ir aukavo savo gy
vastis. Kaip drąsiai jie vertė 
savo nuvarguses krutinės 
prieš durtuvus teronų kaip 
drąsiai apleido savo mylimiau
sius gymines - pačias su kūdi
kiais, kad tik uusiversti cari
šką jungą, kuris per tiek am
žių naikino kožną dorą žmo
gų, kuris rūpinosi apšvietimu 
ir gerove tų nuvargintų var
guolių.

Negana užmuštų ir sužeis- 
stų šimtai pažįstamų žmone
lių vargingų darbininkų tapo 
teip suvarginti kalėjimuose, 
jog tie kurie sugrįžo iš smir- 
danžių kalėjimų sunku buvo 
pažinti, sunku atskirti nuo 
levonų išimtų iš grabo. Aša
ros apipila kada jie pasako 
savo vardus pravardes ir pri
mena jog kartą buvo drūtas 
ir galingas, dobar-gi stovi tik 
šešėlis visa gyvasti iščiulpta 
caro tarnų. Vargšės našlės ir 
našlaičiai kenčia suukiausę 
tenai gyvenimą nuplyšę, nuo
gi išbalę neturi prieglaudos, 
dejavimai vieni girdisi ir var
gas plačiai grauže jų gyveni
mą.

Męs, kurie dirbome šelpė
me juos kiek galėdami kožną 
savo centelį atidaviau nuvar- 
gusiem tiem kariauninkam 
už laisvo visų mūsų šalies 
žmonių. Teip darydavo ir vi
si tarnaujanti ir turinti dar- 

i bus, nes regyklos kurios ma
tėsi Peterburge liepė save vi
sai užmiršti.

pririšta. Dveji metai baisiau
sių regyklų gėrė gyvastį ma
no, džiūvau žiūrėdama į krau
ją ir žmonių šlunkus kurie 
kasdien nauji valkiojosi ant 
Peterburgo gatvių. Nejau
čiau savo gyvenimo ir nežino
jau kur esu, ašaros graudžios 
liejosi iš manę nykau ir vy- 
tau kaip visos draugės mąno, 
kurios matė kaip teronai žu
do musų brolius ir seseris, ir 
kaip tie vargšai kovoja už gy
vastį būvį ir laisve.

Per dvejis metus nenudžiū
vo gatvės nuo musų brolių 
kraujo, einant reikėjo taikin
tis kad neužsloti ant nekalto 
kraujo išlieto iš kūnų musų 
brolių ir seserų. Ant tos am
žinos istoriškai paženklintos 
gatvės Nevsko prospekto ties 
Nevos upe kur stovi caro va
sariniai paloeiai, vargingi mu
sų broliai ir seseris susirink
davo dideliais būriais, giedo
davo jie revoliucioniškas gies
mes kad išreikšti pasaulei jų 
giliausius vargus ir kad išgir
stų jų balsus | atįs didžiausi 
teronai kurie kožną vargingą 
Rosijos žmogų neskireut tau
tos, tikėjimo ir atsižimėjimo, 
skriaudė spaudė ir vargino 
kaip ymanydami. Giesmės pa
siekdavo teronų ausis ir atsi
mušdavo gyliai į jų širdis, jie 
negalėjo klausyti kaip skam
banti balsai varguolių, rodos 
į patį dangų skundėsi ir šau
kė atmonijimų savo piktada
riam. Su šturmu būdavo pa
leisti karės šunes arba karei
viai, kurie be malonės trem
pė mynė mušė ir žudė žmo
nes. Regyklos tos buvo skau
džios verženčios mano širdį: 
negyvi kūnai gulėjo ant ga- 

I tvių, sužeisti verkė ir prašėsi 
pagelbos, kurios nebuvo kam 

Į duoti, niekąs neturėjo drąsos 
artintis prie budelių, kurio 
darė kas tik jiem patiko. Su

keistus jie vertė į vežimus su 
negyvais ir vežė į kalkines 
duobes kame sudegino jų ku
nus kad nė pėtsakio neliko, 
likusiom giminėm tankiai mo
tinom broliam seserimi ir ne
kaltiem kūdikėliam. Per dve

kalbėti žmonės apsiėmė ir pa
dėjo pas jį pinigus teip kaip 
kad dabar žmonės padeda į 
bankas iš kurių bankieriai 
turi puikę sau naudą.

Teip vaike, tai matomai 
bankavimas yra geras pelnas, 
bet tai reike proto.

— Teip tėvai reikia gero 
proto, aš tau parodysiu pa- 
veizdą kaip skaitlininkas mo
kėjo banką vesti. Skaitlinin
kas prikalbėjo kriaučių, kad 
jisai padėtų 40 pinigų į skai- 
tliniuko bonką. Kitą dieną 
atėjo kalvis ir paprašė kad 
jam skaitlininkas paskolintų 
40 pinigų aut laiko šešių mė
nesių. Skaitlininkas mieliai 
apsieėmė su palūkiu pasko
linti, bet kaip padavė jam pi
nigus ėmė prikalbėti kad kal
viui nereike dabar visų tų pi
nigų, tai kad jisai 20 pinigų 
pasidėtų atgal į skaitlininku 
banką. Kalvis ant to sutiko, 
nes 20 pinigų jam reikėjo tik 
už trijų mėnesių, skaitlinikas 
JI Pagyr® užtai kad moka su 
pinigais apsieiti jų su savim 
nenešiodamas. Kitą dieną a- 
tėjo dailydė ir pasiskolino 20 
pinigų aut 3 mėnesių, tokiu 
bubu skaitlininkas už ketu- 
res dešimtis kriaučiaus pini
gų galėjo gauti palūkį net už 
60 mokėdamas supančiuoti 
reikalus po žmonių akių.

— Ar vis teip jam vaike, 
sekėsi?

— Skaitliniukas tėvai teip 
dirbo savo darbą bankavimo 
pakol visi žmonės jam nesune- 
še pinigų ir pakol daugelis ne
prisiskolino. Jis teip mokėjo 
reikalus išvesti kad neužilgio 
is turėjo net 600 pinigų pa
skolintų o tikrų auksinių pi
nigų buvo pas jį tiktai 100.

Turtai skaitlininko teip 
dabar augo kad žmonės tik 
stebėjosi kaip ant kokio die
vaičio.

— Vaike, mą rodos tie žmo
nes buvo puskvailiai kad da
vė savo salos pinigišką klau
symą valdyti vienam žmogui.

— Teip tėvai, tie salos žmo
nes nevieni toki kvaili, 
tokių žmonių ir tokių skaitli-

manę dar vis neapleidžia pa
kol jaučiu kad broliai musų, 

■ kaip mušėsi, teip ir mušasi už 
laisvę. Duosiu aukas kaip da
viau ir kartu meldžiu jus 
brangus broliai ir seserįs duo
kite ir jus; laimės niurni ne-
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ją ir pradėtas darbas vesti 
krautuvę valgomų daiktų. 
Pereitą subatą buvo pirmas 
atidarymas krautuvės, taigi 
linksma buvo atsilankyti ir 
pamatyti pirmą lietuvišką 
kooperatyvišką krautuvę. Vi
skas labai gražiai išrodė ypa
tingai reike pasigėrėti darbi
ninkais kooperatyvais, kurie 
tiek vakarų praleidę besimo
kindami žmogaus būdo kaip 
jiem patikti ir kaip patarnau
ti. Dabar pirmiause akys su
tiko draugą A. Babilių kurio 
veidas visada palaiko malonų 
nusišypsojimą ir dabar rodos 
jisai ramino kožną atėjusi 
gražiai patarnaudamas ir ma
lone savo išžiūra. Prie stale
lio buvo užsiėmęs darbu drau
gas A. Avižonis kuris turėjo 
išduoti tikietukus kožnam už 
parpirktus pinigus kad už 
čverties metų jie galėtų divi- 
dentą savo gauti. Rūpestin
gas šitas tautietis kaip jis bu
vo ant moksliškų vakarų teip 
ir čia darbavosi kad darbą at
likti gerai. Pas kulbę stovėjo 
F. Liudavičia vedėjas arba 
gaspadorius krautuvės nuil
sęs per dieną sunkiai dirbda-j 
mas sutaisyme naujos krau
tuvės. Pažiurėjus ant visų tų 
vyrų širdis rimsta rodos dar
bas pradėtas yra labai svar
bus ir gyvuos dėlto kad užpa
kalyje viso darbo stovi mok
slas ydėjos nusikratyti nuo 
nereikalingų kapitalistų ir 
laikytis prie plutos duonos 
su svetimtaučiais, kurie da
bar užsiganėdina su kapitali
stišku surėdymu.

Linksmas daigtas patėmyti 
buvo tas, nad kooperatyviška 
krautuvė nedejuoja su varto 
tojais — kostameriais, vienas 
po kitam ėjo ir pirko draugai. > 
Kiti vėl rodos apie savo lo- 
cnastį taisė ir dirbo reikalin
gus pataisymus. Linksma bu
vo žiūrėti į visuomenišką dar
bą, mislįs mano nuskrido toli 
į ateitį, rodos matau žmonių 
rankose krautuves, sales, bu- 
dinkus ir visokius pataisy
mus mažus ir didelius per ku
riuos dabar turčiai mus iš
naudoja. Cambridgeporto lie
tuviai dabar turite naują sa
vo darbą pradėtą jus parody
kite stebuklus vienybės ir 
tvarkos, visi kibkite užlaiky
ti tą krautuvę pirkdami dalis 
ant jos ir pirkdami sau daig
ins. Ko daugiau nupirksite 
tuo daugiau gausite dividen- 
to — pelno del savę. Viena 
krautuvė negana, galėsite ir 
kitą ką pradėti tik rūpinki
tės apie vieną pradėtą darbą 
aut gerų kojų pastatyti. Bū
tų gerai kad prįprastute mo
kėti pinigais o ne imti ant 
knygučių, tuom daugiau sau 
dividento padarytute ir dar
bas būtų ne toks keblus. Tas 
tik papratimo reikalauja, nes 
apmokėti vistiek reike. Ant 
moterų gerumo visas tas dar
bas priguli ir tikimasi kad 
jos pripras prie tiesioginio 
apmokėjimo. Visos organiza
cijos Cambridgepčrte stovi 
ant gero pamato reikia tikė
tis kad ir šita Koopesaty vis
ką draugystė eisis gerai, ko 
linkima labai širdingai.

Iš Brokton'o
Svetimtautis linki 
laisvės Lietuvai.

Rašo J. P i r a g i s .
Prisiunčia jumi dolerį ir 

meldžiu perduoti revoliucijos j 
šelpimo komitetui. Šitą dol. 
davė p. W. Barlow, jisai lin
ki kad Rosijos žmonės išsiliuo- 
suotų iš despotiško cariško. 
jungo ir kad sutvertų Repu- 
bliką laisvą teip kaip Ameri
koje. Kožnas apšviestas žmo
gus linki laisvės Rosijos tau
tom ir savo aukom parodo 
kad ir męs patįs gelbėtumės 
save ir rūpintumės išsiliuo- 
suoti.

gali būti pilnos kada musų j 
broliai seserįs miršta už mū- į 
sij tiesas.

Nashua, N. II.
Lietuviai apsieina ; 
kaip maži vaikai.

Raš. S k a i t y t o j a s „K” 
Visur kaip girdėti lietuviai 

vis ženge pirmyn prie tobu
lumo ir kas kartas matytis jų 
žinksniai prie geresnio gyve-Į 
nimo. Dėlto kitų vietų lietu
viai kyla kad jie skaito laik
raščius. knygas, mato kas de
dasi pagaulėje ir dėlto jiama
to kas jiem reikia daryti. Mu
sų broliai labai retas skaito 
laikraštį Nashuėje nors čio
nai yra apie 600 lietuvių ir 
apie 200 merginų tarpi jų 
randasi, bet skaitančių labai 
mažai tę Salima rasti, dėlto 
ir iš jų gyvenimo čionai nie
kas negali pasigėrėti tik pa
sipiktinti. Negana kad dau
gelio stubos prarugę nuo rau
go ir neretai atsitinka stubo- 
je visokių riksmų bet ir ant 
gatvės daugelis nemoka kaip 
reikia pasielgti. Mą teko ma
tyti 23 rugsėjo kaip keli vy
rai ant High st. stovėdami' 
užkabino merginą pareinan
čią iš bažnyčios, jau mergina 
ištolo pažindama jų apsėjimą 

| buvo perėjus į kitą šoną gat- 
j vės, kad nė nematyti jų, bet 
du ją pasivijo ir vienas vienu 
šonu kitas kitu eidami gana 
biaurei rodė šposus ant gat
vės- Tas rodos menkas daig- 
tas, bet kaip jis atsimuša 
prieš svetimtaučių akis tai 
net gėda žiūrėti. Butų labai 
pageidautina kad musų vyru
kai pamirštų savo piemeniš
kus zabibutus o pradėtų la- 

i vintis žmoniškumo. Būrelis 
čia mus yra ūžimam geni žmo 
uių vietų, dėlto reiktų kad 
nors kiek žmoniškai mokėtu
me ir pasielgti. Darbai čionai 
tuom tarpu labai sumažėjo, 
nes audekliniai fabrikai pra
dėjo stoviniuoti bet gal ne
trukus susitaisys ir vėl pra
dės eiti. Išdarbiai čionai dau
giause čeverykiniai ir audie- 
jiniai. Mokestįs neperdidelės, 
bet ir darbai nesunkus.

Cambridgeporto lietuvių 
žingsnis pirmyn.

Pereitą subatą mą teko nu
važiuoti į Cambridgeport, 
Mass, kur lietuviai savo dar 

Turčius prie kurio dirbau 
buvo vienas iš tų caro bude- 
lių, kurio žodžiai dar labiau
varstė mano širdį, nes jie vi
sada buvo pilni pagiežos ant 
nuvargusių. Pranyko jisai ne- 
žine kur, tik dasiprotėjau,
kad jo gyvo nėra išgirdus kad 
namuose kalba apie pastaty
mą jam paminklo kaipo gar
bingam caro valdžios apgynė
jui, turbūt žuvo jisai su dau
geliu kitų despotų.

Brangus broliai ir seserįs 
niekad negaliu aš apsakyti
tų atsitikimų ir tų regyklų, 
kurios kaip pavietrė perėjo 
keliom eilėm, beveik kasdie
na per Rosijos viešpatystę, 
jus tik tada susigraudintute ir
atydą jūsų su ašarom- pa
trauktų, kada patįs pamaty- 
tute kas tai yra revoliucija ir 
kova žmonių beginkli!} su ca
ro valdžia. Karė nepabaigta, 
karė toji tik pradėta nenus
tos ji pakol žmonės nepasi- 
liuosuos, nes tokiam suspau
dime kaip Rusijoje gyveni
mas negalimas, dėlto tęsis ji 
pakol caro galybė nesutrupės.

Trįs sanvaites, kaip gyve
nu čionai šioje laisvoje šaly 
je ir nematau nieko tiktai 
linksmibe čionaitinių žmonių 
o širdyje mano prasimuša gy- 
lūs sukrutimai ir dūsavimai,

bais kaip del labo revoliuci
jos, teip ir užlaikyme svarbių 
organizacijų yra atsižymėją 
geriausiai po visą Ameriką. 
Čionai gyvuoja kuopa ,,Minu
tes Vyrų”, kurios mieris šelp
ti revoliuciją mokant po 50c. 
ant mėnesio, ištiesų tokios 
darbščios kuopos nėra visoje 
Amerikoje, jų kožnas centas 
eina aut pagelbos nuvargu- 
siem kovotojam už laisvę,

Cambridgeporto lietuviai 
per ilgą laiką t. y. nuo perei
to ankstyvo pavasario užlai
kė lavinimosi kuopą, ant ku
rios moksliškų vakari} daug 
buvo laiko pašvęsta ant poli
tikos ir ekonomiško klausy
mo. Čionai susirinkę vyrai 
gauna plačias pažvalgas jie 
be jokio susikarščiavimo va
karas po vakarui kamantinė
jo reikalus lypstinčius visuo
meniško klausymo ir klausy
mo mūsų tautos gyvenančios 
tarpe pramonės žmonių. Koo
peracija giliai tapo iškaman
tinėta, klausymas pastūmė 
nusiųsti delegatus prie susi
rišusių kooperacijų Lawrence 
kad praktiškai pamatyti argi 
negalima užsijimti visuome- 
niai su išdalinimo pramone. 
Betyrinėdami atrado kad vi
sokį parduodami žmonėm pro
duktai atneša procentą par
davėjam; vieui daiktai dides
ni, kiti mažesnį bet vis-gi a- 
tneša. Dėlto galutinai Cam
bridgeporto lietuviai nutarė 
kooperatyvišką pieną išmė
ginti. Viskas tapo surengta 
moksliškai, pagal konstituci

Camhridgeport, .Mass.
Moterų draugystė sutverta 
Raš. P . B a b i 1 i e n ė .

Utarninke 25 rugs. Cam
bridgeporto moterįs laikė an
trą susirinkimą ruime Lavini
mosi Kuopos. Dešimts mote
rų susirašė prie draugystės. 
Vardas draugystės bus Lietu
vos Dukterų Draugystė. Įsto
jimas kaštuos moterimi ir 
merginom po du dolierin; mė
nesinė mokestis 50c. Draugy
stė prigulės prie Susivienyji- 
mo Lietuvių Amerikoje- Tai
gi prigulinčios prie draugys- 
stės o apsirgę gaus pašelpos 
po 5 dol. ant sanvaites. Nu
mirusiom Sus. L. A. išmokės 
150 dol. posmertinės- Taigi 
kurios prisirašys prie šios 
draugystėsbus gražiaj prižiū
rimos ir pagelbėtos ligos laike 
o mirusios gaus gražiausią 
palaidojimą. Kožnai moteriai 
Cambridgeporte velitina pri
gulėti prio musų draugystės 
nes kas-gi mus gelbės apsir- 
gmes jeigu sveikos apie save 
nesirūpinsime. Į komitetą iš
rinktos šios draugės; pirmsė- 
de p. Uršulė Kazakevičienė, 
vice-pirmsėdė Monjka Prota- 
pikė, protok. sekretorium p. 
Petrone Babilieuė. fiu. sekre
torius Ona Daniliukė, kasie- 
rius Antanina Liubinėnė. 
Taigi kaip matote brangios 
serįs Cambridgeporto kad 
mūsų seniai pageidautina 
draugystė jau susitvėrė, tik 
dabar riškimės visos moteris 
ir merginos ir užlaikykime ją 
gerai is ikaitlingai naudą ko- 
žna jausite gavę pagelbą ser
gančios, iratsižymėsime svie 
tišku pasielgimu kaip kitų - 
t intų moterįs.

Už gerą noriu bloginu ne
at mokėt.

Nekartą teko girdėt nuo 
žmonių ir laikraščiuose skai
tyt, jog yra toks Institutas, 
kuriam nesą tokios ligos, ku
rios jis negalėtų išgydyti.

Nors aš daug visokių dak
tarų net pagirtų perleidau, 
vartojau jųjų liekarstas, bet 
man nepamačijo, o kad tą 
sunkią ligą ir kankinimus vil
kau net per du metus ir gy
džiausi, ne tik negelbėjo, bet 
vis ėjau menkyn, tai jau ir vi
sai netikėjau, kad kas nors 
galėtų manę išgydyt nuo mo
teriško pasigadinimo, o ir 
skaudėjimo po krutinę, ’šo
nuose, diegimo kojų ir rankų, 
vidurių skaudėjimo. Galva 
nulatos svaigo ir skaudėjo 
teip labai, kad rodos kūjais 
mušė; net akis bijojau už
merkt ar atmerkt, kad nepa- 
didint skausmą. O mėnesinės 
teip baisei mane įbaugino, 
kurių labiau bijojau kaip 
gimdymo, tai po tokios skaus
mingos mėnesinės vėl balto
sios vargino, rodos, kad pa
skutinė gyvastis ištekės iš ma
nęs,

Tad nors kiti daktarai ir 
Hospitalė, kurioj gulėjau, 
negalėjo išgydyt manęs, bet 
pagal mano vyrelio geriausią 
rodą, aprašiau savo ligą, kaip 
viršui pasakojau, Dr. Collins 
Medikališkam Institutui New 
Yorke, kurio apgarsimas yra 
šitam laikraštyje ir jųjų spe- 
cijališkai pritaikitus vaistus 
kaip sakė atsiųstus man su
vartojau, tai net pati negaliu 
atsidyvyt, kad teip pasekmin
gai į trumpą laiką išgijau 
kaip rodos pirmiaus niekad 
nesirgus, nors pirmiaus kaip 
su viena koje grabe stovėjau.

Kad iš pradžios bučia krei
pusi į tą Institutą, tai ne tik 
jau bučia buvus senei sveika 
ir laiminga kaip dabar, bet ir 
daug pinigų bučia sučėdijus. 
Dabar persitikrinau, kad Dr. 
Collinso Institutas yra ge
riausias Amerikoje ir sinčiu 
viešą širdingiausią padėkavo- 
nę už sveikatą.

Aš Teresė Kupčenė ir ma
no vyras Povilas, 29 Whin
field st., Poughkeepsie, N. Y..
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Žmonių prisirinko pilnas dirbtuves kie
mas, prakalbos tuojau prasidėjo, kalbėto
jai vėl aiškino ir drąsino žmones, kad jie 
nebijotų eiti paskui raudoną vėlavą, kuri 
tai velava jau nevieną šąli paliuosavo nuo 
karalių prispaudimų ir nuo turčių nemažai 
sau darbininkai iškovojo vienydamiesi visi 
po raudona velava. Žmones visi nesutilpo 
į Fennixo dirbtuvę, dėlto daugelis rengė 
prakalbas ant gatvių ir visi vienu žodžiu 
drąsino žmones kad prie demonstracijos 
prisidėtų.

Valdžia bijodama demonstracijos teipgi 
nemiegojo, jie visada bijojo kad žmones ne
susitelktų į vieną dideli buri, kuriame jau 
ne drąsos susivienyjusiem darbininkam ne
trūksta. Dėlto tuojau atsiuntė daugybę ka
zokų ir dragūnų ir prisakė kad iš dirbtu
vės kiemo darbininkų neišleistų vaikščioti 
su velava. Kareiviai apgulė dirbtuvę iš vi
sų šonų ir atkišę amuniciją grūmojo ant 
darbininkų.

Kalbėtojų Įkaitinta mine darbininkų su
siformavo eiti per vartus nešdami vėlevą 
pirma savę, bet atėję pas vartus nedrįso ei
ti tolyn nes kazokai buvo nulipę nuo ar
klių ir atkišę muškietas sulaikė juos. Darbi
ninkam nebuvo kas daugiau daryti, kaip 
tik grįžti atgal, nes vienas žingsnis pirmyn 
butų paleidęs šimtus kulkų ant kurių dar
bininkai neturėjo su kuom atsakančiai pa
sipriešinti, nors buvo nemažai išdalįtų 
brauuingių bet nebuvo gana apsiginti ka
reivius, kurie iš visų šonų apstojo. Ant A- 
lexandrovskos gatvės pamatėme daugiau 
kareivių po vadovyste pristovo, kuris kaip 
padūkęs lakstė ir baudė žmones kad užda
rinėtų visi savo vartus, kad prasimušę dar- 
biųinkai pasiliktų tiesiok ant gatvių kad 
negalėtų niekur pasikavoti nuo mirtinų 
kulkų. Tas prisakymas buvo pirmiau iš
duotas per gubernatorių su bausme kas ne
uždarys ir neužrakys savo vartų kad būtų 
nubaustas penkiais šimtais rublių, arba ant 
3 mėnesių į turmą. Dabar pristovas ka- 
mandavo visus kad savo vartus uždaryti} 
už nepaklausymą ketino kožnam gyvam 
odą nulupti.

Darbininkai stovėjo valandą ties vartais 
ir mielino ką toliau daryti, bet ant galo pa
sigailėję gyvasčių sugrįžo atgal į kiemą ir 
apsiramino su prakalbom ir revoliubioniš 
kom dainom. Nemesdami nuomonės jie dar 
ketino demonstraciją padaryti, delko šaukė 
į krūvą visus apginkluotus darbininkus ir 
pisakė, jeigu bus demonstracija laikyta, 
tai visi apginkluoti turi pasirūpinti kad
vartai visur šonuose gatvių būtų atrakinti; 
apie tai pranešti pirma savininkam namų 
ir jeigu jie nepaklausytų gražumu, tai ap
siginklavę. darbininkai turi pilną tiesą su 
jeis teip padaryti kaip matys geriause išei
na. Ginkluoti darbininkai savo prisakymą 
pilnai išpildė jie prisakė visiem namų savi
ninkam kad jeigu darbininkai turės pra
kalbas tai toje aplinkėje vartai visur turi 
.būti atidaryti, o kaip eina demonstracija 
•.tada turi būti visur teigi atidari vartai kur 
.tik darbininkai eina.

Namų savininkai greitai priprato prie 
■savo darbo jie stovėjo kaip varta prie vai
tų kaip tik ateina darbininkai tada vartai 
visur atidaryti, o kaip kareiviai užeina var
tai būna visur uždaryti. Gubernatoriaus 
prisakymas nieko negelbtsi tik reike žmo
nes išmokinti o išmokinti galima ir žvėris 
tik link to reikia pasidarbuoti. Rusijoje 
kvailus žmones smaugenčių gubernatorių 
niekad netrūksta juos gali žudyti kasdien 
jie vėl kaip grybai dygsta, bet ant jų ne
reikė žiūrėti, darbas reike stumti pirmyn.

sikėlimo, vėliau ir kitos social-demokratų 
partijos nutarė kad reikalingas pasikėli
mas visotiškas priešai valdžią, nes povaliai 
nieko nebus galima padaryti. Kitos social
demokratų partijos klousė pas mus Rosei- 
ską soc. partiją, kiek męs turime suorgani
zuotos kariumenės? Su pasididžiavimu męs 
galėjom pasigirti kad turėjome suorganiza
vę kareivius gerai, vienoje Rygos drūtvie- 
tėje ir du pulku kareivių turėjome labai 
drūčiai palenktus kariauti už žmonių tie
sas. Laikas nuo laiko sustraikuodavo ar
tilerija, jų reikalavimus vyresniejie labai 
greitai išpildydavo, rodos nenorėdami juos 
suerzinti labiau. Komitetas apmąstė kad 
reikalas pakelti visuotišką snkylimą ir eiti 
priešai teronus su atvirais ginklais. Ant 
kareivių buvo pasitikėta kad jie padės 
žmonėm kovoti. Roseiska partija ketino 
pradėti visotišką atvirą mūši; Federalistai 
arba susivienyją nacionališkai sociaidemo- 
kratiškos partijos ketino duoti apie 30 vy
rų drąsių ir tvirtai apginkluotų.

Ant sutarties pribuvo ir kareivių atsto
vai, kurie gražiai ir aiškiai darbininkam 
išpasakojo kaip prieiti prie drūtvietės ir 
kur kareiviai lauks darbininkų. Jie sakė: 
„męs norime nors šimtą drąsių vyrų kad 
ateitų, priduotų mumi daugiau drąsos ir 
pamatytume kad kalbos eina ne ant juoko 
kad kartą sukilę turėtame galybę ir galė
tume nuveikti savo darbą. Roseiska social
demokratų partija buvo pasirengus, karei
vių prisirengimą priėmė tik laukė kad fe- 
derallstai išpildytų savo prižadėjimą ir 
duotų prižadėtą pagelbą 3O ginkluotų vy- 
1U’ r

Teip praleidę 16 Spalių, aut rytojaus 
vėl nebuvo pakajingiau, prakalbos iš nau
jo buvo rengemos ir kartu rengemas 
visotinis atviras pasikėlimas priešai valdžią 

! Toji diena turbut buvus svarbi mumi, nes 
jau buvome visi susirengę prie atviros re
voliucijos, kuri butų įvykus tą pačią die
ną, kad negudruolis Vitte būtų išlindęs 
su savo manifestu išprašytu nuo caro. Ji
sai aiškiai matė kad dienos caro su jo visa 
ministerija gali būti greitai užbaigtos’ nes 
žmonės buvo gerai prirengti ir gerai įkai
tinti stoti į kovą už savo tiesas. Caro ma
nifestas vėl mus sutramdė vėl žmonės už- 
sižopsojo.

26 gelžinkeliai dabar straikavo niekas 
juomi nevažinėjo tiktai darbininkų dele
gatai važinėjo ir stabdo darbininkus visus 
dirbančeus prie kelio liepdami kartu pri- 

'sirengti prie vįsotiško pasikėlimo. Gelžin- 
kėlio vežės buvo išimtos daugelyje vietų 
kad negalėtų kitoki trukiai vaikščioti kaip 
tik speciališki trukiai su darbininkų dele
gatais. Žodžiu sakant viskas buvo rankose 
darbininkų ir pasikėlimas su ginklu dabar 
buvo geriause prirengtas. Kareiviai pul
kais eidavo klausytis darbininkiškų pra
kalbų, teip kad caras buvo jau matomai 
besvyrąs nuo savo sosto kaip štai ant nelai
mės Vitte iškišo savo manifestą ir vėl viską 
permainė; kilo sumišimas žmonės griebėsi 
skaityti manifestą daugelis jam patikėda-

Prakalbos tęsėsi per visą dieną, ant gatvių 
ir ant stoties, kareiviai visur tik vaktavo 
kad demonstracijos nepakeltų į susirinku
sius viduryje stoties nesikišo tik ant gat 
vių darbininkai turėjo pasivaktuoti, jie 
praleido kareivių patrolę, lipo vienas auk
ščiau ir vėl prakalbas pradėjo sakyti.

Komitetas visų darbininku dabar nežino
jo ką pradėti toliau, girdėdami, kad po vi
sus didesnius Rosijos miestus žmones dru- 
•čiai kovoja už būvį, kitur stato barikados 
ir stoja drąsiau prieš caro kareivius, šim
tais krinta kai}) musės, o Rygoje vis tik 
veikeme iš valios, renge prakalbas ir de
monstracijas, iš kurių didesnės naudos nė
ra tik sukrutinimas darbininkų,

Roseiska partija, pirmutine nutarė kad 
prigatavoti savo sąnarius prie visotiško pa-

mi mislino gausę viską ką tik caras jame 
žadėjo. Tiktai gerai organizuoti darbinin
kai suptato kas tai yra apgavystė. Darbi
ninkai matė kaip Vitte tramdo pirmynžen- 
gystę darbininkų kad tame tarpe galėti} 
suorganizuoti juodašimčius ir huliganus, 
papirkti visokius valkatas ir prispausti su 
policija kad tokiu būdu sutramdyti visą 
darbą- Vittes manifeste skambėjo laisvė 
pilna; laisvė rašto; laisvė susirinkimų; lai
svė tikėjimo ir dar nepalieciamybė ypatos. 
Žmones žiurėjo, skaitė ir vartė manifestą 
nežinodami kaip mislinti, karė jiem pasi
rodė nereikalinga kadągi caras davė jiem 
viską ko tik jie reikalavo. Viskas tas buvo 
tik ant popiros ir dėlto nepoilgam žmonės 
praminė tą manifestą popieriniu, nes nie
kas neišsipildė ką tik ant to manifesto ca
ras su Vitte žmonėm linkėjo. Laisvė pasi
rodžius pranyko- o caro samoderžavija pra
dėjo vėl šėlti. Ant manifesto buvo leista 
ir varguolia dalyvauti rinkime atstovų į 
Dūmą, dėlto visi ir džiaugėsi nežiūrėdami 
kai}> tas viskas išeis. Vienintelė Roseiska
socialdemokratų partija nebuvo apvilta ji 
laikėsi geros nuomonės kad iš caro manife
sto nieko nebus gero kada kiti socialistai 
fedaralistai pramatę manifestą atsisakė sto
ti su mumis į kovą priešai carą pasitikėda
mi gauti viską kas buvo parašyta*ant ma
nifesto. Federalistai socialistai sakė: „te
gul dabar smaugė Koseiską socialistų 
partiją po visą Rosiją, o męs gausime viską 
pagal prižadėjimą caro manifesto. Federa
list!} partija nelaukus tuojaus nusidavė 
pas gubernatorių su peticija, kad būtų ne- 

: kurie jų reikalavimai tuojau išpildyti. Pir
meiviu federalist!} atstovu pas gubernate- 

i rių buvo Maxim Gregori su kitais vyrais, 
| kurie suėję į gubernatoriaus kanceliariją 
puolėsi prašyti raudonsiulių kad tie ir tie 

1 reikalai būtų pagerinti. Pirmiause jie pa

matė gubernatoriaus sekretorių ir paprašė kad gubernato
rius išeitų. Gubernatorius kaip atėjo delegatai padavė savo 
peticiją. Ant peticijos jie reikalavo kad visa policija būtų 
permainyta; kad kareiviai būtų paleisti uamon o į jų vietą 
kad būtų įvesta tautiška milicija. Gubernatorius paklausė: 
„Kas jumi siuntė su šia peticija.” Delegatai atsakė:

Mus siuntė žmonės iš Rygos miesto.
— Koki tie žmonės yra? — paklausė gubernatorius.
— Delegatai pasakė, kad jie nežino pravardžių žmonių, 

bet kad jie tapo atsiųsti tai beabejonės.
Gubernatorius paklausė:
— Ko jus norite, dabar turite manifestą, kuris duoda ju

mi ikvalei laisvės? Gubernatorius toliau sakė:
—: Aš negaliu perdaryti kareivių į kokes tę milicijas, aš 

tik galiu sumažinti patrolę aut gatvių, bet aš tą padarysiu 
kai}) matysiu kad yra reikalas, dabar tas viskas reikalinga 
kad palaikyti pakajų tarpe žmonių. ,

Delegatai toliau prašė kad policija nekratytų žmonių ant 
gatvių.

— Gubernatorius atsakė, kad geri žmonės neturi to bijo
tis tiktai tie kurie yra priešingi valdžiai reike suvaldyti. 
Policija tuom kartu kaip tik užsimanė tuojau krėtė kožną 
liepdami rankas pakelti į viršų jie iškrėtė kišenius ir jieš- 
kojo apie visą žmogų ir neras ginklų. Iš visų tų prašymų 
delegatai nieko negavo. Delegatai nurodė gubernatoriui 
kad policija susistabdo žmogų iškrausto jo kišenias kartu 
išbūdami ir jo laikrodėlį su pinigais tada tik paleidžia kaip 
jį apkrausto. Gubernatorius atsakė kad policija yra gera ir 
nereikalinga permainyti. Jisai sakė: „Jeigu jus darbinin
kai norite laikyti susirinkimą tai aš duosiu jumi policiją 
kad užlaikytų gerą parėdymą.” Delegatai atsisakė kad jie 
nenori jokių pakajams užlaikytoji}, sakydami kad tie žmo
nės kurie supranta eiti ant susirinkimų, tai jie gali ir parėdy
me geram užsilaikyti. Ant galo gubernatorius siūlė didelę 
salę del darbininkų susirinkimų, bet delegatai atsakė, kad 
jie laiko susirinkimus ant lauko ir nereikalauja jokios salės. 
Ir teip jų kalba pasibaigė be jokios naudos.

Delegatai dabar grįžo atgal ant stoties, kame didelė mine 
žmonių laukė pranešimo, ką gubernatorius turi pasakyti. 
Parėją delegatai apsakė ką girdėjo nuo gubernatoriaus. 
Žmonės klausė; vieni juokėsi iš gubernatoriaus, kiti-gi juo
kėsi iš tų delegatų, kurie nubėgo tę jo mylistų prašyti. 
Ypatingai Roseiskos partijos socialdemokratai juokėsi ir sa
kė kad prašymų jokių nereike, dabar yra laikas imti ką 110- 
nori o ne prašinėti ir veltu laiką praleisti.

Kada ant stoties žmonės laukė pargrįžtančių delegatų, 
kalbėtojai neperstojančiai kalbėjo žmonėm apie vertumą 
naujai duoto manifesto. Sale stoties ant Marinskos ir Pau- 
ločnos gatvės žmonės mėgino rinktis ir skaityti manifestą, 
bet čionai atsiųsti dragūnai aštunto pulko jodė po žmones 
su arkliais, lipo ant takų, kur žmonės vaikščiojo mindami 
juos ir mušdami su nagaikomis.

Ant stoties esanti oratoriai turėjo progą nurodyti kaip 
caras su Vitte tiktai suvadžiojo žmonės su savo manifestu, 
neduodamas jokios laisvė žmonėm tik parašydamas melagys
tę aut popieros. kūrę manifestu pavadino, Teip tą dieną t. 
y. 17 Spalių žmonės praleido beskaitydami manifestą ir be
tyrinėdami jo gerumą del žmonių, ant vakaro prieš išsiskir- 
stant žmonėm’ oratoriai iiepė visem ant rytojaus susirinkti 
ant lagerio lauko į Mitaucką aplinkę už upės Dvynos.

Spalių 18 dieną, žmonės vėl pradėjo iš anksto rinktis į 
pasakytą vietą, žmonių prisirinko minios didelės, ant lauko 
tapo pritaisyta net 23 vietos del kalbėtojų, prie kožnos vi - 
tos buvo raudona velava, ant vėlavo buvo parašyta yvairio- 
se kalbose beveik tie patis žodžiai: „Šalin caro valdžia, o 
buk sveika linosa respublika.” Prie kožnos velavi s buvo 
kalbėtojai ir aiškino žjnonėm kas tai yra manifestas, kaip 
caras prie jo davimo buvo priverstas ir tt. Reikia pamynė
ti kad ant šito žmonių susirinkimo buvo ir lietuviška vieta 
su raudona velava prie kurios vienas studentas kalbėjo į 
darbininkus lietuviškoje kalboje.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Pataiso Skarmalius 34 nu
meryje „Keleivio’’ Giltine iš 
Easton skundžiasi buk 29 nu
meryje „Keleivio“ neteisin
gai apie jų miestą Skarma- 
liaus parašyta. Kodėl Giltinė 
nepžinri geriau kad tame nu
meryje apie Kaštoną nieko 
nerašyta, tę tik buvo rašyta 
apie Wilkes Barre, Pa.

APGARSINIMAS.

Kas prisius 2 (lol. ant že
miau padėto adreso, tas ap- 
laikįs Bibliją, tai yra vis:; 
Šventą Raštą Seno ir Naujo 
Testamento. 1134 pusi., drū
tuose apdaruose prekė 8400. 
Męs paskirem per trumpą lai
ką tik po 8-00, prisiuntimo 
kaštus męs apmokėsim. Adre
suok teip:

V. Bugonis 
646 E. 14 st. New York, N. Y.

oi f.T

BALIUS!!
Imas Balius bus laikomas 

Švento Juozapo parapijos. 13 
d.Spalio (Oct.) 1906 m. ant 
Leather Workers Hall 243 
Central st. St. Lowell Mass.

Bus puikus balius, kokio 
dar niekad pas mus ne buvo.

Viram tikėtas 25c.
Moterim ,, 10c.

si
UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c.

ant visu metu.

popeliu g romai u
linui su daugybe gražiu pavinčevoniu 
kaip tai in levus gimines, draugus, 
pas paozia, in merginas, merginam

l uodam už 25 cant us G tuzinai 1 
$1.00., be konventu 100 už 31.00

darba
Kivo gražu

kictijoj darytom kviotkoin, visur 
turi iszsnlirbc varda kaipo go
riausios ir gražiausios. Popioru 
turim lietuviszkoj, Icnkiszkoj ir 

rrisiszkoj kalbose.
Toipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip ir viso

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

gauti, adresuok it teip:

Box 323: Boston, Mass,

Skaitytojam.
Katrų laikas prenumeratos 

už laikraštį išsibaigė meldž ja
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

Angliškai Blank Reiškia

Alimony alimoni ardinarija
Motrimony matrimoni moterystė, ženatvė
patrimony patrimoni dalis- turtas
parsimony parsimoui pačėdumas
antimony antimoni autimonija - rūgštis
testimony testimoui patikrinimas
dromedary droinedari greitas kupranugaris
prebendary prebeudari stipendija
secondary sekokdari antrasis
exemplary eksempleri prabiškai
antiquary antikveri senovybė
titulary tituleri tituliškas
The Sun is the brightest luminary.
Saulė yra šviesiause čviesa.
The Moon is the luminary of the night, 
Meno yra šviesa nakties.
The streets, houses, and shops in a city ar illuminated 
by gas lights.
Gatvės, stubos ir šapos mieste yra apšviestos su gazo 
šviesa.

Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkortę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva 
kortos ant geriausių, dručiau-

gi noriuti'siųst piningus ar 
ha turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipi įsi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa

tarimu-ūm.

31 KRAUTUVEI
Padidinta ir visados pripiIdio
tą visokiom knygom, dvasiš
kom, svietiškom, juokų irdai- 
nų. teipgi gražiausių ir nau
jausių popierų gromatom ra
šyt, altorėlių, abrozėlių, rą
žančių, škaplierių, pavinče- 
vonių, žodžiu sakant visko, 

ko tik kas reikalauja.

geriausią būdą, mašinos emk 
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko 
rišką darbą atliekam greičiau, 
geriau ir pigiau kai} kites 

spaustuvės.
Gyvenanti kituos- 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:

1‘. 0. Bo 3232, Boston, Mass.



_________ _________ KELEIVIS

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angle Uo žodžio 
lirtuvi<kai:beast (bysl) žvor»:j ".-lit (oil) 
astuoni: eye Jai] akis ir II., 171 pusią 
pię, su prisiuntimu 51-2ūo.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKI N IMI) 
Gražini lietuviškai rašyti

Be pageltos mokytojaus, 21 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti per ,,Money Orderį" 

ant šito adriso:
P. MIKOLA1XIS 

Box 15, Station ii., NEW YORK. 
_________ _______ _ 1 

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL’O STUDIJA,
376 Broadway,

So. BOS TON, Mass.
Yra tai viena iš geriausiu 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo stud i j t Įrengta 
su puikiausiais į ištaisom 
tarpe kurių yra ir (įrišto Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rū
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių styiių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų p: daro 
didelį paveikslą krejon ar a- 
lijinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston. Mass.

RŪKYK GERUS CIGARUS
Gerk ir valgyk sveikus skanumynus.
Mūsų k rat tuveje gausit- gerų eigai ų 

visokio tabako, geriausių viliokių cukvr 
kų Ledinės Smetonos’ visokios Sodos ir 
kitus t. p. daiktus.

Kalbame Lietuviškai, lenkiškai ir ki
taip. Meldžiame ateit pažiūrėt.

S. B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st

So. Boston, Mass

PRANEŠIMAS.
Daugelis Lietuvių jau žino 

apie tai, kad atidariau foto- 
grafišką dirbtuvę, nes turi 
mano darbo paveikslus, bet 
teipgi danglis gal dar nežino 
kad traukiu tikrai gražiai fo
tografijas, iš mažų padidineju 
malevoju naturališkom par- 
vom ir iš kelių paviekslų su
traukinėju į vieną. ■ Todėl 
su tais reikalais meldžiu tau
tiečių kreiptis prie manes o 
darbas bus atliktas, kuopui- 
kiausiai.

G. STANAITIS, 
363 W; Third Street,
(tt 03) So. Boston, Mass

PAJIESZKOJIMAL
Pajieškau Petro Zubavi- 

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

P. Runeviče 
785 Bank st.

Waterbury, Conn.
—:o:—

Pajieškau draugo Antano 
Jančaičio su motere Marijo
na paeina Suvalkų Red. 'Ma
rijampolės apskr., Garlevos 
parapijos. Pirma gyveno Bos
tone dabar nežinau kur ran
dasi. Tūrių svarbų reikalą 
prie jų dėlto labai meldžiu at
sišaukti ant šio adreso:

Jonas Bacila
P. O. Box 230 

Baldwinsville, Mas.

ATSAKYMAI.
Nežinomam. Aprašyme, 

„Kaip męs kovojame už duo
ną Rygoje’’ nieko nėra apra
šyta, ko Rygos valdžia nesu
prato viską tą»ji žino, dar ir 
su gilesnėm žiniom, taigi nė
ra ko bailintis. Kovos plea- 
nai turi būti tankiai mainomi 
ir maišomi. O aprašymas ge
rai del naujų už laisvę kovo
tojų.

VIRŪTI JAU ŠALTA!
Overkotis reikalingas!

Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados nialariju sampclus kuriu yra su
virs 500 gatunku del overkotu, Matari- 
jos n New Yorko ir tokiu čia negalima 
gaut Kas pas mane sieliuos drapana, 
gvnrantuoju, kad padarysiu iš geresnės 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriaušiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vi- n tik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori Meldžiu atsilankyt.

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

“T EM Y KITE*

Lietuviškas Siuvėjas
Nūn jaunų dienų per ilgus metus prt- 

ktikivęs Europoj ir Amerikoj, pasiuku 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padčkavones 
už savo gerą dalbą. Broliai Lietuvi ..! 
atsilankykite, o persi tikrįsit. 1'rJkė — 
nuo $15. augštyn.

VINCAS INTAS
2 IS XV, 1-th str.

So. BOSTON, Mass.

Ik. JOSEPH LEWAMI0WKSI
07 Beacon Sir. - Boston, Mass.

Kampas Charles galvos, šule Parko, 
„r- . J lo —12 RyteOfiso valandos: _ 8 Vakare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1050 Beacon Str.
Telfeonas 21o71 Bręokiinc.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
tropais i virtų tik 
neikit Į atlieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir <1 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA

CHAP LIKA
Užlaiko puikiausius gorymus, alus, elius 
visada Švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dvi veselijų, krik
štynų ar šelp balių siunčiam į namus.

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

Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

i00000000000000000000^-* g
J Puikiausias Lietuviškai g
a %
i SALIUNAS
* VJ

kartą pas mus atsilankys, °
To niekad nesigraudys; ų,

® Alus, vynai mus gardžiausi, §
Cigarai iš Turkijos, geriausi.

H
1 Lazauckas, Judeika ir Co. c

3o4 Broadway ir 259 D. St.,
South Bortoa, g

’’Keleivio” agentai.

1514 Rossary str.
J. Petrikis,

Scranton Pa
J. Ignotas,

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

Box. 53 Mahanoy City, Pa.
F. Rodis

Box 327 Port Washington, XVisc.
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4545 Hermitage avė., Chicago II). 
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. Paznokiute

1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa.
S. Valaskas

2-164 Kensington ave. Chicago, Ill.
J. Čeponis 72 Jubiel Str. 
Johas J. Gerdauskas,

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

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

J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. toantauckas,

824 Bank Str.
199 Charles Str.
30 W. PorterSt

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą pasct 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 visokiais 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 esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vąistais 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 gydimo su pagelba 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 geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmoniu sugra- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas D1‘. E. C. COLLINS J1E- 
DICA.L INSTITTl’E, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — apra'.mt ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sveikat . kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per lai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduodi, tai iš daugybos nuolatiniu padeka- 

voniu, pagal prašym i išgyditu, koletu patalpiname, štai jo pats kalba;
Mitlas Daktaria Piofcsoriau I

Jau kaip I’rofcssoriui žinoma, kad labai sir- 
Bati ant kataio plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skau >mu ir d i ech U ki utinei I .nuraus skrcpha- 
viino. skaudeiiino. ir svaicimo galvos, k.up ir 
vaikščiojanti reumatikus diegtai po visą kūną. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu 
liekirstu prigėriau but vis man darėsi aršinus, 
taip kad jau buvau nustojas vilties išgy- 
di:no Skaitant Jus apgarsinima po antgalviu 
..šaltinis Sve|kntos”.ir atradau kad Jus išgy
dyto visokęs ligas prašvito mano ak:s ir viltis 
kad dar galiu b 11 svej <u ir i’gyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad liokarstas suręs I u > atsiuntetę ir suvarto
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasigerinitna 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius suvartojas. pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgus ir dabar 
esu porsitikrenęs kad likausi pamatiškai išgy
dytas ir liga ncatsinaujis.a Siunčiu širdingiause 
padekovania už sugrąžinimą sveikatos, linkę- 
dams Jums ku dulžiaiATtos laimes; it kad gel- 
betumet mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodone d< king as
M. A. Degutis, boxli. Piskering. La.

Daugatingas Profescriau InstitutoI

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau* aprašytos 
mano ligos. Kur ie per du metus kankino, vidu
riu sloga, skaudėjimas po krutinę, širdies liga 
su abclnu nusilpi-ynciimu kankino g. I\ sva
igimas, ncgalentn.iS kvapo atgaut. vmkdį 
u dieglci po visą kūną dusinant ir skaus
mingu nereguharisku mėnesiniu ir tckiiatna?, 
baltinu andrapaniu— nors gydžiausi 
pas daugel: daktaru, bet toliau**, pasveiki
mo mano ligą vis cio blogio, ir viltis išgyjuno 
nustojau B ikup parašiau Jums apieiiga ir 
at niistus vai lūs ėmiau vartot. iš kart pasiju* 
tau saviie kaip ir rovohuciia, bet tol i u . varto- 
jant 1 aučiaus L-ngviau ir geriau ir kam suvar* 
tojau pa.kutini.is. pasilikau sveika kaip nie
kad nesirgus noi s jau praėjo 5 - nedėlios esu 
p t sitiki inus. kad mano liga pilnai išgydita, 
U'ž toki skarba sveikatos tuksiančiais kartu 
dekavoju. nes pirma buvau ne gwa ne numirus, 
o dabar sveika ir Laimina, tegul bus palai
minta motina iš kurios vaisiaus išaugo toks 
gclbetoias nelamingu, su tikru talentu dakta
rystes Mano dėkingumą teiksitės pagarsint, 
k.id serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagelba. I. Mockene,

134 Leighton St., Fitchburg. Mass.

Maksus Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiagsmu rašau šitą gro

matą bo įau mano išgydit nue taip didelio 
k limo, lytišku daliu skaudėjimo ir nusil- 
j> i mno. o tankusšlapimmasi kaip su peiliais 
r .*.'? blogiu sapnu ir sekios nubegimo abelno 
n 1 .ilpm omo. acrviskumo. sk audė įima po visą 
k > ą Ir Libiaus šonuose ir viduriuose, kaip ir 
s 1 -v na su skuudcjiinu gal vos. užima ausisę 
i- i i 9 nusiminimo, misliian kad iš proto 
1 .. u. kaip Jums buvau pirmiaus rašės. Nors 
p-.s d 11 :eli daktaru gydžiausi ir buvau pas: 
t .ve v Imančiais iš Eoropos profesoriais tad 
ir persitikrinau, kad nėra profesotinis. bet ne 
daktarai t o tik šundaktariai daug visokiu ligų 
iš nisl»no o ne vienos išgydit negali O kaip 
persi . tau Jus parašyta Vadovas In Sveikata* 
tai pažinau ' avo iaumstes kladias ir liga su pri- 
c/.asčia. Jums aprašiau ir prisiųstus vaistus 
n ns dar nesuvartojau visus, kurious man pri- 
t tikėt, bet pasilikau sveikas kaip naujai atsi* 
gi ne- uz ką negaliu surast taip gražiu žodžiu' 
su kuriais Jus aukštam tikram mokslui in už 
g -rus vaistus, galečia atidekavot. Bet kur tik 
galėsiu ius varda augštisiu. kad visi žinotu 
ka?p nieks negali pagelbėt tai Jus išgydite.

J. Tomishauskas,
331 So. Yordan Street. Allentown. Pa.

Didžiai praturtinta visokiais vaistais 
sutaisytais pagal Europišką Fornia- 
kopi j ą: tepigi talpinusi visakios -ak- 
nys, kaipo gjduolės, gerai Lietuviam 
žinomos. Aptiekojc visada randasi: 

Lietuviškas Aptlekorins Gydytojas 
K. SZYDLAUSKAS.

JOHN J. LOWERY, & CO.
168 I) STREET
<•<>11 (l-TIIMT. So. Boston- Mass.

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kam ft s D. gabiu.

GKKIAI.-MIA Al-TIKK A,

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

lais atsilankyt.

W.T.BULGER
Šermeninis Direktorius ir ,

— Balsamitotojas —
398 Bruathvay/, priešai pačt.» 
Gyvenimo namas randasi p. n.

174 Third Street, 
TELEPHONE CONECTfON. 501

South Boston, Mas:.

Antanas Kavaliauskas,
3105 So llalstcd 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. Makravickene,
45 Sth Street. Passaic, N.J.

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu visam kunę, 
plaučiu ir inkstu ligą-per du me
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tes, pilnai pamali ktii išgydė.

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

pas

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

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gory mus 

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

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

S. Boston, Mass.
Skaitytojau jeigu Tau nieks nepagelbcio arba niekur dar net i gydei o jautiesi suvijo nesveikumą, tai netrotik laiko no pimeu dovanai, jei no 

aMbisskai tai t»er k’roai ita at >il.iuk aji aiant iik’a o b s ap.irik-n j t> i .i i»:/l i.u nu. planini >i -.Jctl.ni. «Ij. i to. trumpo kvėpavimo greito 
pailsimo kosulio, kepenų, inkstu (kiluvi). (iiv.>_'p»ij >s. viduriu !i<oi. ki.p ui.<ieieii no, n.-l.rbiino. taipit pilvo kataro, galvos sKauacjimo 
sxaigitno ir užima ausise. kraujo n t’‘ž.tu.no. niežu parku ir išba.-i no ol» liga, nauraste i. m;. neuralgijos, reumatizmo ir vaikscioj ančių 
skausmu po visą kimi, geltliges. Ivci .<» na ulpneji m <n nneileU. s įklos n i‘a’ n), blojti šapu, netvuri.no. prupuolos. Nuomario, abelno 
ntisllpnejimo. lytišku piktu užrikru'i i nu liguni’npančiu) kokio skiriaui ir v i i> i mauti, mint ir t> *r i mm v.es k I a ulas bei savtagystes 
irn-ežasti sugriovimą sveikatos, slogos puslesligas. tankaus šlapinimosi ir sk u ; ningo. piusadm-na. patrūkimą, nutirpi m a kūno uai tu.ncmic- 
eaiuno sunkuma koiosc bei rauko.e t armatlivuuia. lenkimąsi drauguos, pag i linijų o atminties, n -turėjimą vai taus, visokias slaptas ilgas 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausiinmgas nereguliariškas mėnesinės, bet nctureiima audrapniu. kaip ir b u u kenkimą segime baltųjų tekėji
mą it kurios tik ligos ant t n miu varginimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apisima išgydit, ir duuoda vaistus, tai užtikrinta sveikam ir isgyaimas 
Šlabtybe šventai uzliakoma.

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Exprcsa ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj lietu 
vyškoj kalbu) savo jausmus, genause gali iškrcikšt Daktai ui.

Dr Profesorius Clolllns del labo visuomenes parašo knyga Vadovas in Sveikai puslapiu Ji yra labai naudinga sveiku ir sergančiam 
Ii išaiškina apie visokias ligas ir kaip but sVeiku ir apsiserget nuo ligų Joje yra koleravou paveikslai p ir.tatant pa daptis žmogaus ir i a permai 
nu motinos viduriuose kūdiki, nuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės kožnas t^ knyga kuris, tik atsius Keletą štampu 
prisiuntimo kaštus.

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34th St., New York N. Y.
OFISAS ADARAS: (larp Broadway ir z Av.) kasdien nuo ro iki 5 po piet Šventoms dienoms nuo roik I o vakarius nuo 7 ik 18 vai.

Utarnike I-etnyč.o,.. Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio, j >

P. A. FOLEY & CO..
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Laivakortes ir pinigus geriausia siųst per 
“KELEIVIO“ Redakciją, 28 Broadway, S. Boston.

Silas puikus žiedas ir špilka į nvktaizą 
yru padaryti iš goriausio aukso, su lietu 
viškais ženklais, bojo: Žirgvaikis, šv Ka
zimiero, L. kur , ir D. L, K. Vytauto.- 
Tinkama kožnam Lietuviui tokias tau
tiškas ir gražias papuošęs nešini i. o ko 
jum niekas nepadarys ne už $50.oo, bet 
aš parduodu luos ženklus šeip: žiedų po
$7.oo, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popicrolę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storumą prisiųs- 
kit tą mierą draugo su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nori American Dm kavoj i m u i Mašinėlės, ku
rios labai yra kožnam reikalingos: su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo
greitai ir gražiai, Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis: tą mašinukę kiti 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už $8.oo. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir
ant mašinos už #100 oo. Giažiausia popiera rašymui gromotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. SI. tūkstantis$7. Pas mane*
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdurbystė, teipgi laikrodeiių, 
leuciūgelių. kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumentų, 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 daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok!

KKEMENS NVIEKEWICII,

ANT PARDAVIMO
Puikus ir gražus namas, 

su šešiais ruimais, frontas 
namo nuo Burgliam placiaus 
paprasta randa $2.50 ant ne
dėlios. Parsiduoda už 1,800 
2 trečdalis tos sumos prisiima 
ant morgičio. Labai garai 
yra pirkt tuos namus dviem 
susidėjus, nes galima turėt 
ir naudą.

Atsišaukt po nr. 
663 Second Str.

So. Boston, Mass

BALIUS.
Pirmas Balius Worceterio 

lietuvių S. P. A. 40 kuopos. 
Atsibus 6 dieną Spalio (Octo- 
be) ant Beaver Hall 9 Bartlett 
st. Užprašom visus maloniai 
lietuvių ir lietuvaičių, teipgi 
pranešam visuomenei kad bus 
raštai darbininkiški dalina
mi dykai ir bus deklemacijos. 
Maloniai užprašom visus bro
liai ir sesers. Prasidės nuo 7 
vakare ir trauksis lig 12 va
landai nakče.

Komitetas.

Teipgi norintiem pirkt likeršlorį. tę yra 
labai gera viela. Dažinokit pis palį 
gaspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

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

įMūsų adresas:
A. LIUTKEV1UIA,

24 Washington Sqare, Worcester, Mavs

Ar nori sučedy t pinigus?
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz

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

SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,

CIGARU.
LIKIERIU ir

Pardavimas familijom musu 
specijališkumas.

3 66 2-nd st.,S. Boston, Mass.
Daktaras M. J. Konikow,

56 BrunswickSt., Roxbury Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 934-2 Roxbury

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kūdikius.
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet
• Tel. 034 2 Roxbury.

Dr. S- Andrzejewskj,
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno 0 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

238 Harrison ave.
Boston, Mass

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

turi būti išparduota kad ir 
[už pusę prekės, idaut pada- 
Iryti vietą del sukrovimo žie 
minių drapanų.

Labai didelis nuderejiinas 
ant moteriškos ir vaikų dra
panos, kaip viršutinės, teip 
ir apatinės.
\’yriškų drobužių tinime teip 
gi turime labai daug.

Ateikite kuonogreičiausiai 
ir pasiuaudokit iš progos.

TII E OUTLET
185 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

NAUJAI ISZRASTA
Imi (joniškas 

Plaukų Sutini 
t yni o j us!

Yra i ii pas ktningiausia gyduolė nuo 
plaukų slinkimo; sudiūtida plaukų 'ak- 
nis, išvalo prakaitų nuodas ir pleiska
nas: galva paliekli vysta ir plaukai nu
stoja slinky.”<» ant praplikusių vielų at
auga nauji. Drauge su muilu kaštuoja 
$1 50. Siuntimo kašlns apmokami*. Ra
šant ndresuak.

K. Navickas,
25 W.Second Srt.

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 yr 
ietuviškas klerką ir galima, 
lusikalbėt saviškai. Meldžia- 
sme reikalui esant atsilankyt.

^’■jlioriausia motorų ir vaikijgydytoj

Dr. Ona Topaz,
t bambo s str.. Ruston, Mass.

.-‘ į Oi isas atdaras•»iV*
2 iki -I nuo 7 iki S po pietą.

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 gėry m ų 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

WJNCAS RAŽTJKAS.

LITU VISKAS DAR TARUS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOST ON4 MASS
Ant pardavimo

Puikus namas, 3 tenement-
tai, gražiai ištaisyta; parsi
duoda labai pigiai ant leng
viausių ičmokesšių. Randa
si arti Lietuvių bažnyčios, 
nes prie Bowen, S-.

Apie daugiau dasižinokite 
pas T. J. Brady
349 Fourth St.
(žt oij go. Boston, Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTIM 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 gertąsias kelio linijas.

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

Jurgis Bartašius.
259*Broadway, SO BOSTON, MASS

PASINAUEOklT!
Parsiduoda labai pigiai ge

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

. Stanislovą Stefanavičių 
139 B con. Bolton, St.

So. Boston, Mas®

%25e2%2580%2598%25c5%25be.tu.no
netvuri.no



