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Žinios.
Revoliucija Rosijoje.

' Caras dar plaukioja ant 
marių, kartu plaukioja ji 
tai ir mislyje kas dėsis su 
juom ateityje; Rosi j a stovi 
biauriam padėjime žudystūs 
nepabaigtos: žmonės žudo sa
vo valdonus, valdonai sugrie
bę žudo žmones. Plėšimai ne
apsakyti tų žmonelių kurie 
bent kokę pastogę savo turi 
tie daugjiukenčia vage nuo 
jų caro bernai, vage ką tik 
gali juodašimčiai, caras taip
gi jieško nuo jų mokesties 
kae save aut sosto galėtų pa
laikyti. Vagystės ir užmuše- 
jistės aut visų šonų gyvuoja. 
Vargsta žmonelės ir Jauke ka* 
da užsibaigs tos visos kanky
nės, niekaip neketina jie grįž
ti į senovišką pasidavimą po 
jun^u caro, kuris tik jo pa
rinktus auksu apkaišo o ki
tus be malones verge ir spau
džia. Gana prigėrė jisai aša
rų žmonių gana prikankino 
tuos peles, kurie parūpino 
grąžų gyvenimą visiem Rusi
jos dykaduoniam. Laikas atė
jo kad tų despotų darbai pri
artino jiem galą, nėra jiem 
vietos pasilsio, negali jie 
vaikščioti tarpe nuskriaustų
jų kad nebūtų katras iš jų 
užmuštas. Atėjo gadynė Ro 
sijoje kad plyšo galybė viso
kių didžiūnų niekas netiki 
carui, nė popam, netiki nė 
kitiem dykaduoniam kurie no
tėti} Rosiją palaikyti senoviš
kai po sunkiu jungu ir gy
venti ant vargšų žmonių pra
kaito. Caras buvo ponas ant 
žmonių darbų, mislių, jis pri
sakė jiem kaip sunkiai jie tu
ri gyventi, su popais ir su ki
tais dvasiškais, susidėjus tam
sino jis vargšus žmonelins ir 
prispaudė prie žemės jų nosį 
kad, nieko nežinotu, nieko ne
matytų tik ištikimai tarnau
tų savo didžiansiem priešam

Stolipino sumanyta žemes 
komisija, kad žemes žmonėm 
dalyti už mažą apmokėjimą, 
mažai ramina pačius žmones, 
daugelis iš jų neturi ką šiąn- 
dien. pavalgyti už ką jie tais 
žemes pirks nuo caro. Veltu 
žemių matomai komisija ne
galės duoti o nusipirkti žemės 
ir patįs be komisijos mato 
kur. Daugelis dvarų yra, ku
rie linksmai parduotų žemes 
kad tik kas pirktų, bet kas iš 
žemių jeigu žmogus pats pri
guli carui su kūnu ir gyvas- 
čia. Milijonai mragų paskirtų 
žemių išdalįti žmonėm nėkiek 
jų neapramins tik.sutramdyk 
jų pirmyn žengystę keliu re
voliucijos. Caras turi būti nu
verstas nuo sosto su visa gau
ja savo bernų tada tiktai ga
lima bus naujas atsakantys 
randas žmonėm susitverti ir 
žemę be pinigų pasidalinti 
tiem kurie už ją kariauja ir 
lieja savo kraują.

Spalių 4 Ivan narodni su
grįžo atgal į Ameriką išliuo- 
savęs savo seserį iš turmo. 

Kaip tik jisai pribuvo i Ame
riką pereitą liepi s mėnesį į 
pora sauvaičių gavo žinę kad 
caro bernai suareštavo jo se 
šerį , kuri tik tnoin buvo kal
ta kad buvo Narodnio sesu- 
va. Įstumta mergina į tnrmą 
turėjo nukęsti daug visokių 
piktybių nuo kareivių ir tur
mo prižiūrėtojų. Ivan Na?o- 
diii kątik pasirodęs čionai 
tuojau vėl prapuolė, jisai par
grįžo savo seserį iš turmo i- 
šimti. Per groničę jisai perė
jo apsirėdęs kaip oficieras ir 
teip parkelevęs prie turmo 
kaipo oficieras papirko tur
mo sargus, kurie paleido mer
giną. Narodni išvežė savo se
serį į Finlandiją, o pats atva
žiavo atgal į Suvianytas Val
stijas. Mat už pinigą caro 
bernai popiautų patį carą, 
taigi ir del revoliucijos reika
lų reike tik pinigo o kova bū
tų trumpa sutuom teronu.

Visi juodašimčiai valkatos 
yra ne kas kitas tik palaidū
nai valkatos kūrinos kaip ca
ras paperka savo brolius 
piauti teip juos ii- revoliucio
nieriai galėtų papirkti nai
kinti caro galybę.

Narodnis būdamrs Rosijoje 
atsilankė ir pas “Tiapono mo
terį, kuri gyvena netoli Pe
terburgo. Gapono moteris pa
sakojo kad visas paskalas pa
kilęs apie Gaponą yra tiktai 
melas, ji sako dad jos vyrą ca 
ro valdžia yra uždarius į ter
mą slaptai ir neduoda, nie
kam žiuoti kur jisai dabar 
randasi. Gapono moteris sa
ko: ,,Aš ipačiau kūną kurį 
caro valdžia garsino kad yra 
mano vyro, bet aš apžiurėjus 
akyvai neradau jokį ženklą 
kad tai būtų mano vyras. 
Nors kūnas buvo jau pusiau 
apipuvęs bet būtų galima pa
žinti kad tai but mano vyras.” 
Caro bernai gal padarė tokį 
skandalą kad pamažinti pas 
žmones energiją parodant 
kad tarpe kovojančių pajieges 
nėra jie vienas kitą užmuša.

Caras paskyrė laiką del 
rinkimo atstovų į Dūmą gruo
džio mėnesyje į Dūmą atsto
vai turės susirinkti ant 5 die
nos kovo iš viso 570 atstovų 
turi būti išrinkti} per visą Ro
siją.

Odesoje 27 rugsėjo tapo iš- 
mėtinti apgarsinimai ir nu
siųsti gubernatoriui ant ku
rių praneša žmonės kad susi
tvėrė naują organizaciją, ku
rios mieriu yra išimti svar
bius darbininkų vadovus iš 
turmų, jeigu gubernatorius 
gražumu jų nepaleis tai ter
mai bus su galybe užpulti ir 
išdraskyti ir žmonės iš jų pa
leisti, tai yra tie kurie sėdi 
už politikos reikalus.

Yamburg. Šitoje apėlinkė- 
je kuopa iš latvių susitvėrus 
sunaikino aštuonis dvarus, 
tarpe kurių buvo ir dvarai 
kunigaikščio Obelenskio, So- 
komelskio ir buržuazes Giers.

Peterburge kasierius Nev- 
skobudinko nešėsi per kiemą 
§1500, čia ant jo užpuolė 20 
išalkusių žmonių ir pinigus 
atėmė. Nors tę buvo labai 
daug visokių žmonių aplinkui 

bet kožnas pabijojo revolve 
vėrių ir nemėgino pultis ant 
darbininkų.

Varšava 28 rugsėjo. Tero
ristai užmušė viršininką ka
reivių ligonbučio ir laimingai 
pabėgo.

Kelce Lenkijoje, tris revo
liucionieriai tapo ■ nuspręsti 
ant mirties per karišką teis- 
darystę.

Lodziuje Lenk. Gubernato
rius išleido pagarsinimą kad 
visi tie, kurie užpuldinės ant 
policijos ir tie ką nesiduos 
suareštuoti, tie ką plėšo ke
lius gadina tiltus ir kiti val
džiai priešingi sugauti bus 
atiduoti kariškai teisdarystei.

Censtakavoje. Policija užė
jo socialdemokratus laikan
čius susirinkimą ir dvidešim
tį iš jų suareštavo. Net. šeši 
lenkiški redaktoriai gavo nuo 
valdžios paliepimą išeiti iš po 
Rosi jos valdžios už priešingu
mą jo valdžiai.

Vėl kalbos platinasi apie 
permainymą pirmsedžio tnini- 
starių, salto kad Stolipino 
vietą ketina užimti Sviato- 
polk Mirski, kuris šiomis die
nomis atlankė carą esąntį da
bar ant jūrių ir jferska'itė sa
vo naujus užmanymus kaip 
galima sukilusius žmones nu
malšinti.

Račkovskis juodašimčių or
ganizatorius gavo dabar mi- 
nisteriu ant drukavimo.

Antras Komisarof gavo vir- 
šininku ant žandarmerijos. 
Kas tik ištikimai gina carą, 
nevienas nėra užmirštas.

Caro tarnai darbuojasi 
tverti darbininkų uniją po sa
vo gera priežiūra, kad dariii- 
ninkų agitatoriai negautų 
progos tikros teisybės platin
ti. Sitai unijai caras paskyrė 
pinigų 25000rublių, mat jam 
pinigų netrūksta juodašim
čius papirkinėti.

----------» ' I ♦ ---
Revoliucija Kuboje. 

Havana 9 svalių. Po kelių 
sauvaičių nepakajaus ant Ku
bos, Suvienytų Valstijų vai 
džia ant galo įsikišo ir apmal
šino. Prezidentas Rozeveltas 
Kubos gubernatorium pasky
rė Suv. Vai. sekretorių Taft 
ir jam pavedė sutvarkyti Ku
bos reikalus. 9 spolių į Hava
ną susikraustė visi tę pasių
sti viresniejie iš Suvienyti} 
Valstijų. Gubernatorius Taft 
išleido dovanas visiem tiem 
kurie ėmė dalyvumą revoliu
cijoje ir tiem ką užmušė ne
kurtuos oficialus Kubos, žo
džiu sakant visiem dovanojo.’ 
Taft nebus ilgai tę guberna
torium, į jo vietą paskyrė p. 
Magoon, kuris teipgi jau pri
buvo į Havaną ir rūpinsis to
lesne tvarka.

Prezidentas Kubos Paima 
atsisakė nuo vietos, dėlto Ku
ba dabar yra po Suvienytų 
Valstijų valdžia. Nežino kas 
išto išeis gal ji teip ir pasi
liks, o gal ir vėl aprinks sau 
prezidentą. Kubiečiai ilgai 
buvę po Ispanijos valdžia dar 
patįs nemoka susitvarkyti 
tuom duoda progą drūtai tau

tai Suvienytų Valstijų paim
ti save po jungu.

Žinios iš pasaulės.

PARYŽIUS spalių 6, Pran
cūzijos kabinetas ministerių 
tu.iėjo pasikalbėjimą kaslink 
bažnyčių Fraucuzijoje, ant 
kurių Juždėjus mokestis ly
giai kaip ant kitų turtų ku
nigai pradėjo kelti žmones 
prie maišto. Deputatas Bret- 
ton įnešė kad bažnyčios neuž
simokančios mokesti} būtų 
su konfiskuotos ir kad jokių 
tardimų nevesti su šv. Tėvu. 
Prancūzai ženge pirmyn.

PETERBURGAS. 6 spalių 
žinios pasklydo po pasaulę 
kad caro brolis Michail suta
rė apsivesti su kunigaikščinte 
Patricia, Anglijos karaliaus 
brolio duktere arba kunigaik
ščio Connaught duktere. Ši
ta mergutė iš savo gyvenimo 
pasirodė labai didelė sporte - 
linksmybių jieškotoja, tokių 
Rosijai dabar ir reikia. Caro 
brolis nekvailas jis nors į žen
tus išeis pakol caro tronas 
nenugriuvės nes vėliau jo 
vardas bus valkata.

LONDON^Angl. Spalių 9 
žinios praneša kad betyrinė
jant gydytojam apie užguli
mą čionai vieno kūdikio per 
jo tėvus, miesto gydytojai 
pripažino kad mieste Londo
ne kožnas metas G00 kūdikių 
lieka užgulti}, o visoje Angli
joje kas metas užgula apie 
2000 kūdikių. Vokietijoje 
tiesos užgina kūdikį guldytis 
pas save į lovą pakol jisai ne
turi vienų metų, tokiu būdu 
išgelbiti daugelį kudikią nuo 
mirties.

TANGiER Morocco, spalių 
5, žinios praneša apie didelį 
sumišimą Morocco: Valdžia 
atsisakė Prancūzijai surasti 
žmones plėšikus, kurie sužei
dė čionai vieną franeuzą. Ne
grai užpuldinėja mieste ant 
žydų ir kitų europiečių su 
mieriu juos išmušti. =■

CHINIJA, žinos praneša 
jog Chinijoje sukilo boxeriai 
prieš ateivius. Vakaruose nuo 
Pekino daug pasikėlimų bu
vo, organizuoti pulkai b<>xe- 
rių apsišarvavę su smaigais, 
peileis ir muškietom užpuldi
nėja žmones ateivius. Misio
nieriai teipgi praneša kad bo
xeriai seniai jau mokinasi po 
kalnus kaip išvyti europie
čius iš Chiuijos.

IŠ Amerikos.

Nelaime prie pečiaus.

Beverly spalių 8 sena mo
teris Katarina Barry norėda
ma greitai užkurti pečių pri
pylė kerosino ant malkų ir 
kaip tik padegė liepsna su 
smarkumu iškilo ir uždegė 
jai drabužius; su uždegtais 
drabužiais išbėgo ji laukan 
šaukti pagelbos, pakol ją pa
gelbėjo mirtinai apdegė.

Tankiai gali tokia nelaimė 
atsitikti prie pečiaus, bet rei
kia nenusigąsti ir neišeiti iš 
proto tik rūpintis pasigelbėti. 
Uždegtas drapanas geriause

galima užgesinti šokant į van
denį arba įsisukti save į divo- 
ną ar kitokį vilnonį audeklą 
tuomi ugnis tampa uždusin
ta. Liejant po biskį vandeniu 
sunku apsiginti nuo ugies, 
kada ji su smarkumu plėtoja
si.

Unija sesijoje.

Lawrence, Mass. Spalių 9 
čionai tęsėsi komferencija 
Massachusetts American Fe
deration of Labor unijos, ke
lios dienos kaip laikomi pasi
kalbėjimai ir perleidimai re-į 
zoliucijų priešai nedorus tie
sų darytojus, kurie būdami 
legislaturoje ėjo priešai dar 
bininkų gerovę. Unijos savo 
konferencijoje neketina bal
suoti už tikrą partiją darbi-
ninku - socialistus, jie tik 
renka žmones vienus par’-e 
kitus papeikė iš senų part ■ 
Kožnas metas jie teip daro ir 
kožnas metas sutaiso bent ko- 
kes tiesas paduoda legislatu- 
rai kad užtvirtintų, bet tiesų 
darytojai juos vis turčiam 
parduoda. Apie tris metai at- 
galkaip buvo išrinkti trįs so
cialistai į legislatnrą jie pa
rėmė kožną unijų reikalavimą 
ir patįs kaip ljįyaLkaręVQ_^už. 
žmonių tiesas, bet turčiai dė
jo pinigus, pirko žmonių bal
sus kad tik socialistų neiš-
rinktų. Kaip socialistų legis
laturoje nebuvo tai pasirodė 
kad pilna legislatura atsira
do vagių. Dabar unijos vėl 
sapnuoja apie išrinkimą gerų 
vyrų iš demokratų ir republi- 
konų.

Baisi expliozljn.
Bluefield W. Va. Spalio 5 

mainosa vadinamose PoCahou- 
ta atsitiko labai didelė explio- 
zija , kuri užgriovė akmenis 
su žemem ant 70 darbinin
kų, visi tę rado savo amžina 
st į.

I'rirglaiidn tnriiiiis.
Worcester, Mass. Spalių 6 

Rabertas Johnson negras 80 
metų senas iššoko per langą 
30 pėdų aukščio kad pabūgti 
iš vargšų prieglaudos namo, 
nupuolęs jisai labai susimušė 
savo galvą bet visgi gavo pa
bėgti į miestą iš kur jį vėl su
gražino. Turbūt nobodus gy
venimas kad reike šokinėti
per langus.

Naujas kėlės.
Naują kėlę ketina pravesti 

iš Bostono į Nevv-Yorką. kn- 
riuom važines elektrikiuiai 
karai. Daugelis pramoninin
kų šitam naujam kelio išvedi
mui pritarė ir prasimas dalei- 
dimo yra taisomas paduoti į 
Massachusetts legislaturų.

Keturis užmušė.
Tamaqua, Pa. Spalio 9 die

ną čionai atsitiko baisi explio- 
žija parako, kurioje nelaimin
gai žuvo keturi žmonės.

Sukilimas moterų.
New York spalių 5 dieną 

apie 15 šimtų moterų iš da
lies miesto apgyventos italijo- 
nais susirinko prie mokslai
nės Williamsburgo dalyje ir 
pradėjo šturmavoti mokslai- 
nę. Priežastis buvo ta, kad 
daktarai peržiurėjo vaikus 
nuo kurių pradėjo platintis 
limpančios ligos ant akių ir 
gerklių. Vaikai parėją namo 

pasakė kad daktarai nori 
piauti jiem gerkles, dėlto mo
teris suėjo šturmavoti dakta
rus. Keli paliemonai buvo su
žeisti ir kelios moteris suareš- 
ta votes.

Sugražino dovanas.
Chicago, Ill. Spalių 20 J. 

C. Fetzer užžiurėtojas Mill- 
waukee avenue batikos kurią 
Stensland’as apvogė, apturė
jo 25 dol. nuo prezidento Liū
timi’ College Decorah. Ia. ku
riuos tai pinigus Stenland’as 
buvo padovanejęs tos Kolegi
jos knygynui. Pinigus sugra
žino kolegijos prezidentas dėl
to kad mato jog Stensland’as 
davė ne iš savo kišediaus, bet 
tik nuo žmonių pavogęs.

Parsiduoda save.
Chicago, III. Čionai viena 

mergina kuriai nusibodo ko
voti už būvį pagarsino save 
ant parsidavimo, kaipo ame
rikoniška vergė. Ji yra gerai 
niekinta.

Užmušė vietoje meškos.
Mattawamkeag, Me. Spalių 

6, apie 5 valandą vakare tapo 
nušautas E.^hiiley 61 metų 
senumo per G. Lordley, kuris 
medžiodamas pamatė Beilį ir 
Hiir+lįdainaa kud-meška, palei
do pora šūvių. Beile aut vie
tos tapo užmuštas.

Sugavo chin u s.
Providence, R. I. Spalių 10 

čionai tapo sugautas žėg ’.inis 
laivas kuris atvežė ch nūs 
priešai šios šalies tiesas. Bo
stone 11 spalių tapo surasta 
visa kumpanija durių kuri už 

į siėmė įvežimu ( li nų į Sm ieny 
tas Valstijas. 18 chhių ir keli 
amerikonai prigulėjo į kum 
paniją.

Žiniom Viętinčs.

Dienelės po valiai eina ve- 
syn, saulutė kasdien žemiau 
pasirodo rodos pailsus.

-:o:—
Tarpe lietuvių nieko labai 

akyvo nesigirdėti, kriaučiai 
| pradėjo geriau dirbti kaip pir
ma Vakarines mokslainės 
atsidarė pereitą panedelį 8 

i spalių. Dabar daugelis jaunų
jų turės vietą kur nueiti ir 
gražiai vakarus praleisti

—:o: —
Šiomis dienomis lankėsi po 

Bostoną airių patriotas O’Co- 
nor, labai gražiai airiai jį Bo
stone priėmė. Jisai kalbėjo 
Harvardo Universitete į 1500 
studentų, bet jo kalboje bu
vo tik juokeliai ir nekalti ap
sakymai Anglijos parlamento. 
O’Conor matomai yra žmogus 
praėjusios gudynės ir kaip 
toks tai visiem patinka.

—:o: —
Pas F. Perekšlį 266 D str. 

buvo jo paties varduves pe
reitą šventdienį ant kurių ta
po surinkta 10 dol. ant reika
lų revoliucijos. Pinigai pasių
sti kasieriui Dūdai. Vardai 
aukavusių bus pagarsinti 
kaip sugrįž nuo kasieriaus.

—:o:—
Ant Balton gatves pas A. 

Andriejuną teipgi buvo surin
kta apie 9 dol. ir tuos vėliau 
pagarsins.

Lavinimosi kuopa turėjo 
savo susirinkimą pereitą utar- 
nįką ant kurio buvo pranešta 
kad ruimas paimtas ant 28 
W. Broadway bus parengtas 
susiritrkimam ant ateinančio 
utarninko. Naujas ruimas 
gana didelis del 60 žmonių. 
Tapo nutarta kad tris vaka
rai būtų del lavinimosi politi
kos, koperacijos, vedimo pra
monės ir diskusijų iš gyveni
mo prietikių. Keturi vakarai 
pašvęsti mokintis angliškai, 
mokins pn. Ona Aviečiu- 
tė. Keletas draugų susirašė 
prigulėti prie angliškų lekci
jų. Lekcijos prasidės po ne- 
dūliai seredoje 17 spalių. Tie 
kurie nebuvo ant susirinki
mo o norėjo tokią kliasą tu
rėti būkite ruime 28 Broad
way seredoje 7-15 vakare.

—:o:—
Cambridgeporte nauja koo

peratyviška krautuve gyvuo
ja gerai. Lavinimosi kuopa, 
kuri pagimdė kooperatyvišką 
krautuvę ketina imti didesnį 
ruimą, kuriame ušves lekci
jas dailydystes. Vietinė išdir- 
byste Cambridgeporte dau- 
giause dirba f irtapijonus tai
gi tankiai randasi vietos del 
gerų lygintojų medžio, del le- 
kerių ir kitokių darbininkų. 
Čia yra keji geri tautiečiai 
kurie tame gali duoti lekci
jas nemokau tiem. Dėlto verta 
tas u manymas kožnam pa
remti kad kas-žin ką kaš
tuos. Pas ino‘‘inęs tokio dar
bo neturėsi dirbti už septynis 
dol. ant sanva t'’S bet gausi 
15 ir 20 dol. . ' r daugelis 
Cambridgeporte jaunųjų iš
rodo kaip ir surūkę, o tai ga
li būti geri lavųs vyrukai kad 
tik eitų tę kur eina geri vy
rai ir veikė šį tą gero.

—:o:—
Pereitą sanvaitę phtilpo ko

respondencija apie moterų 
draugystę ir klaida insiskver- 
be: pirmsedės vardas ne Ur
šulė tik p. Pranciška Kazok- 
vičienė. Mokestis laike ligos 
ne 5 dol. aut sanvaitės, bet 6 
dol. O susirinkimai bus ko- 
žuo menesio pirmą utarninką 
Lavinimosi kuopos mime, 
verta kožnai kuri tik gali 
Cambridgeporte moteriai pri
gulėti.

—:o: —
Pereitą subatą po pietų so

cialistai Bostono turėjo susi
rinkimą ruimuose Hunting
ton Chambers ir nutarė pirk
ti ūkę susidedančią iš 75 ake- 
rių žemes Westwood’e nuo 
Bostono kaštuoja nuvažiuoti 
15 centų. Socialistai ketina 
išdalyti žemę tarpe norinčių 
sąnarių apsigyventi po vieną 
akrą o iš girios visi lygiai 
naudosis. Tę jie ketina patai
syti salę mokslainės ir t t. 
Vienas kunigas Littlefield su 
tuom ketina darbuotis. Jisai 
sako kad ant akro žemes fa- 
inilija gali išgyventi mokėda
ma žemę moksliškai apdirbti. 
Žemę jie perka kooperatyviš
kai ir įrengimai bus koopera
tyviški tik pasidalins po akrą 
žemes individuališkai - kož
nam. Tokis darbas tai ne- 
snapsojimas saliune ant baro.
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I ti. Į paskolos neatnešė tai jis ga-
Dar reike tėvai, tau paša- Įėjo jo namus atimti.

kyti kad davadžiotojaą laikė kartą papasakosiu kaip 
vieną ranką su skaitlininku, ną žmogų skaitliniukas į 
jiedu nekartą tarpe savę pra- gutį pavertė.

' leido valandas besikalbėdami 
kaip pagerinti jų būvį. •

— Papasakok vaike toliau 
(kaip nugyveno žmonės su 
skaitlininku?

— Tėvai, po nekuriam lai
kui skaitlininkas labai pralo
bo, jis išrodė kitokiu visai 
žmogum kaip kiti, kada kitų atsitiko labai daug blogų 
veidai buvo nurudę nuo sau- 1 
lės bedirbančių 
kada buvo delnai pūslėti nuo ( 
kasimo žemių ir nuo laikymo

i žagrės, skaitliuinkas buvo 
gražus
puikiais rubais, j
simainė kaip ant salos apsi
gyveno.

Korespondencijos

Kitą 
vie-

Ansonia, Conn.
Bobos apsivogė.

Rašo Rūta.
Mūsų miestelyje šiuo tarpu

naujienų ir tas viskas atsitai-
ant lanko ir kė tarpe lietuvių ir vienos žy-

— delkos:

kviesti iš So. Bostono, bet ves Lietuvos. Samdydamas

neusijiiua su iškratyinu žm>

karietą nieko gražaus nepri
duoda o labai apiplėšė. Lin
kėtina visos krikštynos turė
ti su aukom tai nors gražiai 
žmonės pasikalba ir būna už
rašyta ant amžių į istoriją. 
Mirsim o mus geri darbai nie
kad neišnyks.

Būtų, labai gerai kad ant 
kiekvienų vestuvių ir krikšty
nų mūsų broliai suprastų im
ti mažiau karietų, kurios teip 
bjauriai žemina mūsų vardą, 
mažiau alaus ir kitus maže
snius padaryti išleidimus, o 
geriau padaryti nors kokę au
ką už laisvę brangios tėvynės.

turbūt apsirgo kad nepribuvo. 
Pirmas kalbėtojas buvo advo
katas Kalnia - anglas, kalbė
jo jisai labai ilgai ir nurodė 
kad kožnas lietuvis pasirū
pintų sau popieras ūkėsiškas 
kurios naudą atneša kožnam 
čionai gyvenančiam. Toliau 
rodijo kad lietuviai griebtųsi 
pagerinti savo būvį čedyda- 
mi pinigus ir pirkdami na
mus ir žemę. Iškada kad p. 
advokatas nęprisižiurėjo ar
čiau mūsų gyvenimui ir neiš
tyrė kaip riebiai mes uždir
bam ir kokį gyvenimą vedam, 
tada būtų pamatę ką mes ga-

na išbėgo net į šeštą miestą! tų į kitų privatiškus reikalus 
Tautiškų darbų Ansonijo- kaip tai išpažintis’ valgis ir 

je jau suvis nesigirdi, nes kiti privatiški žmogausreika- 
tamsybės dvase viską pergali, lai. Vienybė Lietuvos Sun", 
Tiesa yra kuopelė L. S. P. A.
bet suvis maža dalelė Į ją pri- gaus snmenijos ji nenori 
guli, tad mažai apie ją ir gir- ko melagiam pastatyti, i 
dėtis- Nes jeigu kuris 
pasirodyti, tą tuojaus tamsu- tuoklius, 
nėliai visaip iškeikė ir lankei jų niekingo gyvenimo 
net grasina pavojum (mūšiu).! užduotė vienyti del 
Bet mūsų draugai, kurie susi
pratę nemislije tamsybei pa- palaidojimo po smert. Ka p 
siduoti ir dorus darbus nu- 
stot veikę. Draugai pirmyn!
1 lirbkit
Tegy vuo j a t a r ptau t i škas 
cializmas.

Sheboygan, M is.
Buvo prakalbos.

Rašo Senis

ne ji 
drįsta jaučesi kad gali išpirkti gir- 

nesusitvarkelius iš 
Mūsų 

savata r- 
pinio pagelbėjimo ligoje ir

męs tą atliksime tai galėsime 
pasirūpinti apie dorą: sueitai- 

ant labo žmonijos! symą moklainės ir pasimoki- 
so- nimą kad užsijimdami geres- 

ueis darbais galėtume prasi
šalinti nuo blogų papratimų. 
Laikas greitai ateina kad ko
žnas mūsų brolis ir sesuva 

(pamatys kaip vedasi svetini-

moteris M. J. 
B. nuėjo Į žy- 

skaitlininkas buvo delkos (M. Shapiro) krautū- 
raudouas (liktas su v®le ant Bridge st., ir naradu- 

’ ’ jis visai per- si°s Pardavėjos krautuvėj ė- 
- • ■ • mė visua žiūrinėti, o paga

liaus ir į stalčių, kur buvo
— Ar žmonės jam nepa- padėti pinigai. Iš tę buvusių 

vydėjo tokio gyvenimo vaike? P’u’gų pasiėmė 40 dolerių ir
— Tėvai, žmonės nė uesu-.d;l Biski paliko. Jomis apsi

dirbus atėjo ir pardavėja. 
Tuom laiku nieko nemislyda- 
rna pardavėja su joms dar bi- 
ski pakalbėjo ir ones moteris 
nieko nepirkę tuojaus išėjo, 
l’o valandai pardavėja apsi
žiūrėjusi kad nėra pinigų o 
mačiusi kad jos nuėjo ant 
Main st. į kitas krautuves, 
pasigriebusi polieietą leidosi 
jų jie-koti. Pirmiause pribė- 
gusi Boston Store, uždarinė
jo duris iš visų pusių, paliku
si vien tik prišakines. Bet 
angščiau minėtų tonais nera
do. Tolinus priėjo vėl prie žy
diško storo, tenais nabages ir 
surado. Pamačiusi žydelka 
pribėgo prie jų ir kategoriš
kai užklausė: ar jos paėmė 
pinigus. Žinoma gal anoms 
dar puanutinį kartą teip atsi- 
taikė, ir ant tokio užklausy- 
nio iškart nusigando; paga
liaus kymiu balsu ištarė: 
aš ... . aš .... uicko nežinau 
apie tavo pinigus. Bet anoji 
žydelka. jieškptoja savo pi-

lime su savo uždarbiais nu
Pataisymas 37 num. 

., Kt;l.” patilpo klaida mano 
rašte. Darbininkas turi dirb- 
ne penkis metus prie kasty- 
nių pakol nebūva prijimtas į 
uniją, bet tris metus.

Pagarsiu imas.

pirkti ir kaip pagerinti savo 
būvį. Jis nežino kad mūsų 
moterįs laiko po kelioliką vy
rų kuriuos kad apžiūrėti rei
kia labai daug vargti palikus 
šone kūdikius ir viską. Jis 
mislina kad męs nežinome 
jog pirkimas namų yra labai 
gerai kad tik būtu už ką. 
Daugumėnė mūsų brolių plo
jo rankom rodos padėkavoda- 
rai advokatui už rodą. Reike 
turėti viltį kad ateina diena 
kada męs darbininkai supra
sime savo reikalus ir žinosim 
už ką ploti rankom p už ką 
ne.

Toliau kaldėjo St. Kašin- 
skas ir p. Blažiukonis abudu 
linkėjo prigulėti prie kliubo 
lietuviam nurodydami kad 
tas murai daug gero gali at
nešti. Kalbėtojai nors darė 
klaidas, vinok ramu jų klau
syti, nes jie iš širdies rūpino
si ką gero žmonėm pranešti.

Tamstelė Zalnieraičiutė pa
sakė kėlės deklemacijas, ku
rios labai visus sugraudino ir 
atidarė akis kitom merginom, 
kurios pirma buvo priešingos 
tokiem darbam. Reike tikė
tis kad šita lietuvaitė ir to
liau mus nepamirš. Drg. B. 
Miglinas kalbėjo apie revoliu
ciją, gražiai paaiškinęs prašė 
kad visi prisidėtų prie aukų, 
susirinkę davė šie: po dolerį 
A. Bridreviče, A. Bingelis, 
po 50c. K. Valeckis, K. Vilke
lis, S. Danelavičius, J. Bričio- 
nis 35c. po 25c. V. Uždavinis, 
D. Mitchel, M. Dužius, F. Pu- 
žius, P. Jaukauckas, J. Žvin
gilas, J. Jakavonis, A. Vaške
vičius, V. Lai'skof, V Aleksa 
J. Jankauckas, S. Grežie, V. 
Cerniauckas, B. Miglinas, A. 
Mileris, iš viso surinkta aukų 
8 doleriai ir 2 centai, kurie 
tapo pasiųsti tiesiok į Londo
ną ant Lizdeikos rankų. La
bai miela toki susirinkimai ir 
pasikalbėjimai, teip lengvai 
sudedami po kelis centus pa- 
gelbstim žmones, kurie kovo
ja už laisvę su caro samoder- 
žavija. Pas mus rengėsi ir te
atrą lošti teatrališka lietuvių 
kuopele.

So. Boston, Mass.
Aukos ant krikštynų.

_ O AVI*. ' VIAIA. A U . X, u a . A A

Rūgs. 18 A ienybe Lietuvos taučiai, kaip jie įgyja turtus 
- - ■'ir valdo pasaulę, nustosime irSūnų parengė prakalbas ant jr vai(jo pasaulę, nustosime ir 

kurių už kalbėjoją buvo pa- ulęS peštis už kryželius bet 
kviestas M. Vokietaitis - mok- 
slaeivis Valparaiso mokslai- 
nes. Ant prakalbų susirinko 
šešiosdešimtys žmonių, nors j 
čionai yra apie 400 lietuvių, 
bet ant prakalbų labai mažai 
eina, nes jie daugelis net bi- Ra: 
jo eiti tę kur kalba ne kuni- c a s .
gas, mat dar neišgaravo tam- Pas mus atsitiko nepapras- 
sybė Į kure mūs gyvenimas tas daigtas; mieste pradėjo 
po caro valdžia gyvenant pa- vaikščioti dvasia, kuri nema
nėte. Tamsta M. Vokietaitis žai įmonių nugąsdino. Ypa- 
kalbūjo apie dabartinį pade- tingai daugelis lietuvninkų 
j imą žmonių Lietuvoje, kaip pradėjo sau visokes kalbas 
jie darbuojasi nusimesti jun tverti, teip kaip kad tvėrė se
gą nuo savo sprando ir ką tai uos bobos Lietuvoje. Nekurie 
ženklina laisvė del Lietuvos, net džiaugėsi kad katališkas 
sakydamas jog laisva Lietuva tikėjimas ištiesi} neklaidin- 
netik jiem bus naudinga, ku gas, velnes yra; dabar ir patįs 
rie dabar stato savo krutinės netikėliai gali persitikrinti, 
ir miršta, bet ir murai ji la- Teip kalbėjo vienas kitam 
bai bus geru daigtu, kadą - gi sueidami šę ir tę. O labiause 
ir niurni bus leista parkeliam ėmė prikalbėti, tiem kurie už 
ti į savo tėvynę iš kurios mus 
vargai kožną ištrėmė Į sveti
mus kražtus. Kad pagelbėti 
tiem mūsų broliam kurie ko
voja su caro valdžia turime 
duoti jiem aukas siųsti pini
gus. Kalbetgjįajį, kožną kalbi- .ie- kad tik vyrai su mergi
na kad prisidėtų prie aukų 
nors ir su mažu pinigėliu.

j Kalba jo patiko daugeliui 
brolių, jie klausė ramiai ir 
aukavo kiek kas galėdami, 
bet buvo tokių, kurie nerima
vo kai}) pagauti, ant galo iš
sinešdino per duris rodos ko
ki neišmanėliai bijodami kad 
nuo j ii neatimtų cento, 
si, neduosi tai nereike 
tik žmogus negyvulys, 
šai valę niekas neims, 
gimti tik užgėdina žmones ro
dos jau nė tiek nesupranta 
kaip mažas kūdikis. Kalbėto
jas nurodė ant vietinės V. S. 
L. ir linkėjo kožnam prie tos 
Vienybės prigulėti,, nurody
damas kad be vienybes lietu
viai teip kąip ir nieko nežen
klina, juos išnaudoja visi, 

| ir vargsta be jokios permai
nos. Teip ir vargs visa atei
nantį laiką jeigu nesirūpins 
apie susivienyjimą ir visuo
menišką darbą. Tie kurie no
rėtų išgirsti daugiau apie į-1 
status Sųsivienyjimo Lietu
vos Sūnų, tai gali ateiti aut j 
Turners Hall 14 dieną spalių, | 
te bus Viskas gražiai paaiškin
ta ir kožnas galės prisirašyti.

Daugelis mūsų brolių nesu
prasdami kas tai yra Vienybė 
L. Sūnų, nekartą niekina tą 
organizaciją vadindami kaip 
jie išmano. Reike žinoti, jog 
jeigu nori iš ko pasijuokti tai 
visada rasi priežastį bet iš 
tiesų šita draugystė 
vartoja sau tokį tautišką ne
kaltą vardą kad išvengti ne
sutikimų tarpe sąnarių. Ar
gi tai tas daigtas šventas kur 
daugiause yra nesutikimų 
barnių ir apšmeižimų? Mą ro
dos kad tik tę galima pava-1 
dinti šventa, kur gyvuoja pa- 
kajųs ir meilė tarpe žmonių, j 
Čionai yra viena draugystė 
po vardu švento susitvėrus, 
bet kiek joje randasi perse
kiojimų ir nekaltų užpuldinė- 

nes prasiblaivę j jimų. tai šimtą kartų būtų 
davadžiotojas galėjo nubaus-, mes, nes jeigu vienas į laiką, kitaip vieką suprato. Mergi-j geriau kad tie žmonės nelys-(

$ .50 
SI .00' 

$10.00 
should be

prato kad pavydėti jam ga
lima. Jisai kočnam sakydavo 
kad jam Dievas davė gėrybes 
tai dėlto jisai turi, ir vargų 

Į nepažįsta.
— Ąrgi tai ji vieną Dievas 

galėjo pamylėti aut tos i įlos 
vaike.

— Tėvai, nebūk tu mažas 
vaikas, matai tu visą istoriją 
šito ‘skaitlininko ir g ili t pra
sti kad jisai ėjo riebyn tik 
dėlto kad mokėjo žmones šel 
mavoti skolindamas jiem jų 
loenus pinigus.

Dabar tėvai aš tau papasa
kosiu kaip jisai nuskriaudė 
žmones: vieną kartą kalvis in-; 
siskolino grudų malūninkui. 
malūninkas pareikalavo kad 
kalvis jam tuos grūdus ati
duotų. Kalvis norėjo už grū
dus miltais užmokėti, nes gru
dų jisai neturėjo. Malūnin-

Vaike, aš apmislinau kaip paH miitų nepriėmė, jis reika
lai lengva yra žmogui gyven- }avo grūdų. Nesutikimas alė
ti, kuris išlavina save supras- jo tam, kad visi salos žino
ti netik savo reikalus bet ir ng8 turėjo laikyti^ susirinki-

h

"Entered ab Second-Clabs matter 
February 23, 1905, at trr Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act of Congress of March 3, 

1879."

Pagal S, F Norton.

žmones apgauti kad apgau
tiem rodos kad tas kuris ap- 
--- -- p pnbli-
kai.

— Teip tęvai, tu supranti 
dabar iš ko gali kilti vargai 
pasaulėje. Vargai kyla nedel- 
to kad žmones kas verge, bet 
kad jie apsileidžia savo visuo
menišką ukėsystę su kuria 
daro visiems žmonėms tiesas 
pagal kurias vėliau turi gy
venti.

— Tai man rodos dabar 
vaike, kad iš pinigo kyla la
bai daug apgavimo žmonių ir 
dėlto platinasi vargas.

— Ne, tai neviskas tėvai. 
Aš tau pasakojau kad tie 
žmonės ant salos turėjo dar 
vieną žmogų išsirinkę dava- 
džiotoją, kuris turėjo pasirū
pinti apie visuomeniškas prie
taisas kaip ve’ tiltai, vanduo, 
surinkimas mokesčių, taisy
mas visokių kelių ir t. t. Ši
tas davadžiotojas teipgi ge
rai mokėjo visus salos reika
lus vesti, dėlto kožną 
metą salos žmonės mislįdami 
dad tik jis vienas supranta ir 
gali tuos reikalus apžiūrėti 
visada jį išrinko davadžioto- 
jum. Žmonės jį teip godojo 
kaip ir skaitlininką; teip kad 
jie ir pamiršo kad davadžioto
jas yra jų bernas arba tik a- 
gentas kuris atlieka darbą už 
mokestį. Davadžiotojas didžia
vosi kožną kartą kada jį 
išrinko jisai dėkavojo už šlo
vę jam suteiktą, teip kaip da
bar dėkavoja išrinkti urė- 
dninkai. Davadžiotojas nie
ko neveikė, jis nearė nė neka- 
sė anglių, nedarė sau nė ap
sivilkimo, jo darbas buvo len
gvas kaip ir skaitlininko. Kas 
ant salos atsilankė kožnam 
rodėsi kad davadžiotojas yra 
ūkininkas visos salos o zmo 
nes kurie tę gyveno buvo tik 
jo bernai, kartą ant metų iš
rinkę davadžiotoją kožnas tu
rėjo jo klausyti kas neklausė

mo. Žmones matydami kad 
malūninkas bereikalingai ne- 
sitaiko su kalviu, nutarė kad 
kalvis apmokėtų malūninkui 
pinigais. Nuo to laiko tėvai, 
pinigai parėjo Į legališką ap
moką už visokius daigtus. Da- 
vadžiotojas tuojau padarė tie
sas ir pinigais kalvis apmokė
jo malūninkui.

Piningai dabar inėjoįlabai 
svarbų daigtą, ką 'skaitlinin- 
kas suprato ir matydamas 
kad piningų dar daugiau 
dabar galės žmonėm skolinti 
sumislino sau geras tiesas su
sitaisyti. Vieną dieną atėjo 
dailydė pasiskolinti pinigų 
pas skaitlininką. Skaitlinin- 
kas pradėjo jam kalbėti, 
kalbėti teip: teip aš tamistai 
galiu paskolinti pinigų, bet 
žiūrėk kad mano pinigai pas 
tave gali prapulti dėlto aš no
rėsią kad tu užrašytum mą 
savo namus, arba duotum pir
mą raštą per kurį aš turėčia 
tiesą iš tavo namų pinigus at- 
sijimti jeigu tavo javai neu
žaugtų ir t. t.

— Ar dailydė davė jam ra
štą vaike?

— Žinoma kad davė, ndrs 
dailydė apmislino ir sakė teip: 
jeigu tamsta nori kad aš už- 
statyčia savo turtą už pasko
lintus pinigus tai kam dar tu 
imi palūki? Bet jo kalba bu
vo drebanti ir su baime nes 
pinigų jam reikė tai nenorėjo 
skaitlininką užpykdinti. No
rėjo ar nenorėjo jis turėjo su
tikti ir tokiu būdu užstaty
mai, abligai ir palakiai ėjo Į 
madų. Pirma skaitliuinkas 
naktį rūpindavosi kad tų ku
riem jis turi paskolinęs pini
gus javai augti} gerai, kad 
viskas eitųsi gerai jų gyveni
me nes žinojo kad nubiednė- 
jąs negalės paskolas ir palu-! 
kio atiduoti, bet dabar kada I 
įėjo į madą padaryti aprašai ' 
ir užstatyti turtai, tai skoLin- 
ninkas miegojo sau be bai- 1

šaukė: ,. judvi paėmėt mano 
pinigus!” Moteris pamačių- 
sios kad jau bus blogai, tai 
viena iš jų J. pra
tarė: „ateik pas mane tai ati- 
duosiu.” Tumi nusidžiaugė 
policistas ir pinigų jieškoto- 
je, kad jau prisipažino ir be 

■ ateikalbejimo, ir nugabeno į 
belangę. Belangėje joms pri
siėjo būti dvi valandas, pakol 
neatėjo Jonas Tareila, savi
ninkas lietuviškos girtuvės 

i (saliuno) ir padėjo kaucijos 
i du šimtu dolerių. Žinoma dėl
to tapo išleistos. Ant ryto
jaus tapo pašauktos į teismą 
kur prisiėjo p. M.' Jankuvie- 
nei su visoms lėšoms užsimo- 

; keti $25.20c., o p. M- Balsie
nei $15.80c. Žinoma apart ši

itų užsimokėjo ir advokatui.
kurį turėjo pasišaukę savo 

(apgulimui. Tai kokių moterė
lių yra Anson i joje.

Beje, buvom belaukę dvie
jų jaunųjų vestuvių, p. J. 

| Senkaus ir pn. M. Beniuliu- 
tės. Buvo jau užkviesti žmo
nes ir aut nedėlios jau rengė
si apsivesti. Bet tik pora die
nų prieš veseliją, vieną gražų 
rytą, pasileido vyksmas kad 
jau nuotaka pabėgo. Iš karto. 

, nekurie abejojo, ir nenorėjo 
tam tikėti, bet pagaliaus pa- 

Isirodė ištikrųjų kada jauni-' 
kis ėjo atsakinėdams kad nei
tų aut vestuvių. Nežino ko
kios sanlygos privertė mergi
ną pabėgti. Vieni kalba kad 
būk jai kitas jaunikis tai į- 
kalbėjo, bet ir vėl kadangi ji 
augščiaus minėtą vaikiną jau 
seniai pažino, tai neverta bu
vo teip daug suvedžioti. Bet 
čia, tame viskam esti kaltė 
negerų sutartuvių. Sutariant 
jauniemsiems ženytis, turėjo 
porą bačkų alaus, žinoma 
prieg tam ir degtinės. Tai 
kas link apsivedimo nekalbė
jo sveiku protu, bet tik už- 
nuodintu alkoliolium. Tai ta
me ir kaltė,

Duo- 
bėgti 
prie- 

pabė-

imsimės už praktiško darbo, 
veiksime gero del savę ir del 
mūsų nuvargintos tautos.

Collinsville, Ill.
Pagavo velnę.

Šakališkių V i n ■

sijima pasiskaitymu ir abejojo 
apie velnius: „tai jurai ir nėr 
velnių, matai visi žmones 
mieste subruzdo! visi bijo!”

Keletą kartų pasirodė šita 
negera dvasia vis vidurnakty-

r.om pamato, paskui žinoma 
žinios platinasi visur. Vieni 
gyrėsi kad mėgino šauti, bet 
nedegė revolveris ir daug ki
tokių kalbų pasirodė pakol 
ant galo neišgirdo policija. 
Šita negera dvase vis pasiro
dė ties naujai statomais na
mais, tagi policija čia jos ir 
palaukė. Kaip tik pasirodė 
tuojau palicmonas suriko: 
„sustok, kad ne tai nušausiu.” 
Dvasiai nebuvo kas daryti ji 
sustojo kaip nudiegta. Palic
monas atėjo arti ir atrado 
kad vienas žmogus apsidaręs 
Į katalikiškos vemolės (mi- 

[ niškos rūbus) gazdina žmones.
Nuvestas į policiją apsakė vi
są teisybę kaip jis norėjo nu
baidyti žmones nuo tos stu- 
bos kad į ją niekas neitų gy
venti, nes jis norėjo ją pigiai 
nupirkti.

Nenusisekė vargšam, dabar 
rodos tikėjimo pusę išplėšė 
žmonėm tas augštas ydealas - 
velnes ir vėl nevelnes. Nėra 
baubo nėra! Vargas mat pri
verčia žmones prie baimės vi
sokios, žmogus su baime ne
gali būti savo locnu tvarky
tojom, jis mielina kad velnes 
turi ant jo ytekmę ir kito
kios dvasios, dėlto ir sunaiki
na jį. Vargas prispaudžia o 
tada ir į patį velnę nesidrovi 
pavirsti.

Pinigas mieli broliai daro 
viską iš mus net ir į velnius 
paverčia. Pinigo niekas nea
pims tik mokslas darbininkų 
žmonių. Taigi kas nori vel
nius išnaikyti, tegul šviečia 
savo protą mokslu, velnei 
nyks teip kaip nebuvę.

W. Lynn, Mass.
Prakalbos su aukom.
Raš. S. D a n e 1 a .

Rugsėjo 2, atsibuvo čionai 
prakalbos parengtos Lietuvių 
Ūkėsų Kliubas, kuris turi čio
nai čarterį. Lietuviai snaudę 
nekurį laiką pradėjo pabusti 
ir darbuotis ant labo visuo
menes. Kalbėtojai buvo pa

iš-

Keiksmai nepagelbės.
Nors ir pirmiau, bet pasku- 

Įtiuiam laike kaip matyti iš 
laikraščių, padėkavonių ir ap
garsinimų, jog daugybes ir 
tokių ligų išgydėme, kuriais 
kiti daktarai ar Hospitalės 
negalėjo, labiause svarbių ir 
užsendintų ligų; tai dabar ne
laimingi serganti vėliausem 
laike teip daug atsišaukė su 
visokioms senoms ligoms ir vi
sokiais žodžiais bevidami sa
vo pirmutinius gidytojus bei 
šundaktarius, kurie netik ne
išgydė bet ligą užsendino ir 
daug kentėjimo pridavė ir pi- 

j nigų ištraukė o vietoje pagel- 
bėjmo dar biauriau padarė, 
su pridečkais, kad tikėjosi iš- 
gidyti už painestinai kaip 
prižadėjo, bet tas ilgas gidy- 
mas tiek kaštavo, kad geri da
ktarai už tuos pačius pinigus 

Į būtų dešimts tokių ligų išgy- 
<lę. Tų nelaimingųjų skundi
mais! toks širdingas yra ir 

( keiksmas, kad net per laišką 
| matyti aiškiai jų verksmingą 
padėjimą.

Žinoma, atsišaukusius ir to- 
i kius męs stengėmės ko labiau
se pagelbėt ir visas Instituto 
geriauses daktariškas moksliš
kas ir specialistų pajiegassu- 
vartot oaip ir geriausius vai
stus, kuriuos vartojant dau
gybės apturi savo gerą sveika
tą, jai dar nėra sunaikyta nu
vargusiam kūne gyvastis, - 
bet užtai ant kart panašioms 
kaip viršui prasergstim ir pa
sakom: kamgi laukti ir stovėt 
iki paskutines ant kranto 
prapulties’ papulti į nelaimę 
ligos ir paskui keikti ir pik- 
žodžiaut, jeg keiksmas nepa
gelbės, vienok geriause iškart 
pasijutus savyje nesveikumą 
kuris yra pavojingas gyvas
čiai, tai atsiduot į tikras mok
sliškas rankas ir be jokių di
delių kaštų ir kentėjimų, liga 

Į greit ir lengvai tampa išgidy-
Praneša L . I) a m b r a u - ta, - nes prasti daktarai be

c k a s .
Liepos 29, buvo krikštynos 

pas kazimierą Miliaucką, ant 
kurių buvo užmanyta kad pa
rinkti aukų ant labo kovojan
čių mūsų brolių Lietuvoje. 
Laurynas Dambrauckas pir
mas užmanė paaukauti, pas
kui jį radosi ir daugiau sve
čių kurie teipgi paaukavo. 
Štai kurie davė po dolerį: L. 
Dambrauckas, K. Miiiackas, 
P. Miliauckienė, duota ir už 
mažą kūdikį Pranciškų Justi 
ną Miliauckntį, A. Spurga, J. 
Spurgienė, J. Jurevičius, V. 
Bielckas, J. Stankevičius. Vi
si kartu sudėjome 9 dol., pi
nigus pasiuntėm kas. Dūdai, 
kuris pakvitavojo įiinigus 
jau 10 d. rugs, per , .Keleivį” 
dabar tik pakvitavojemo tų 
vardus pravardes, kurie ant 
to davė. Kūmai buvo Magde- 
leno Vetckuvienė ir Adomas 
Spurga. Jie tuom atsižymėjo 
kad pešti nuėjo į bažnyčią o 
geriau paaukaudami ant lais-

pasekmės ir be talento nors 
bet negali, o jau apie šundak
tarius nėra ką kalbėti, užtai 
ir nereikia lįst kaip peliai į 
jų spąstus; kad yra vieta ir 
Institutas kur yra daug gerų 
daktarų ir ligas be apsiriki
mo išgydo, atsišauken per 
laišką ir aprašant prigimtoi 
savo lietuviškoi kalboje apie 
ligos kankinimus teip kaip 
jaučetės bet nedaugiau. Jug 
šimtai padėkavonių laikraš
čiuose nuo išgidytų patvirti
na teisybę.

Kurie gyvena New Yorko, 
Brooklyn© apelinkei, net ne
reikalauja rašyt bet tik ateit 
į Institutą pagal ofiso padė
tas apgarsinimo valandas ir 
kitaip nereike šnekėt kaip 
tik lietuviškai prigimtai su 
profesorium ir specialistais, 
jeigu esi lietuvis ar lietuvė, 

Su guodone,
Dr. Collins Medical Institu

te, 140 W. 34 St. (netoli Bro- 
adway) New York, N. Y.



HpIes mw=
JOM E 00®“

•' JiB [!W0(Mo
------o------
(Tąsa).

Dabar palikę mines žmonių besikalban
čių ant lanko eisim prie rajonu komitetų, 
nes jie atkirai veda visą' miesto parėdymą 
organizacijos. Ir tada, kada eina prakal
bos reike vesti pienus ką daryti toliau su 
visu reikalu. Rajonų sanariąi darbavosi 
kad pakelti visuomenišką snkylimą priešai 
valdžią ir apimti miestą i savo rankas. Ka
reiviai atsiuntė savo atstovus ir pranešė 
kur ir kaip męs turime sueiti kad susivie
nyti su kareiviais Bet kaip pirma buvo mi- 

' nėta kad Latvių Socialdemokratų partija 
užsižiopsojo ant manifesto ir kaip atėjo rei
kalas eiti prie tikro darbo, tada jie atsisa
kė duoti pirma prižadėtas pajiegas. Kaip 
latviai atsisakė ir visi fedaralistai, likosi 
tiktai viena Roseiska Socialdemokratų par
tija, bet matydama kad vienos pajiegos 
permažos, turėjo apsistoti nuo didelio dar
bo. Beta buvo pasirengę prie kovos ir So- 
cial-revoliucionieriai ir jie labai pyko kad 
fedaralistai atsisakė nuo kovos pasiganėdi- 
nę su manifestu Federalistai tikėjosi kad 
po manifestui kaip bus viskas liuosa, susi
rinkimai ir prakalbos bus galima visai lai
kyti, tai teip jie gales apšviesti žmones ir 
padaryti ką nori be praliejimo kraujo. Kaip 
kareivių komitetas apleido rajono susirin
kimą jie nežinojo kad federalistai atsisakys 
nuo davįmo pagelbos prie pasikėlimo, dėl
to jie nuėjo Į savo pulkus surengė viską 
gatavai prie pasikėlimo ir laukė ateinan
čių darbininkų. Kaip federalist!! at-dsakė 
nuo pasikėlimo, jau buvo per vein duoti ti
nę kareiviam kad jie nelauktų. Žinę gali
ma buvo duoti tik apginkluotiem darbi
ninkam kurie jau buvo prisirengę tik lau
kė vakaro. Kaip gava žino kad federalis
tai atsisako nuo davimo pagelbos ginkluo
ti darbininkai labai supyko. Ant rytojaus 
atsiuntė savo delegatus išmėtinėti darbi
ninkams už jų prigavingą sutarimą. Sako: 
,,Jųs pasielgėte kaip maži kūdikiai, jus mi
elinate kad mažos vertės manifestas jumi 
atneš visą laisvę,’. Roseiska partija Social
demokratų ir ttocialreyoliucionierių išaiš
kino kareiviams pasielgimą federalistų, 
kareiviai su piktumu ant federalistų nuėjo 
savo keliu ir męs Roseika Socialdeinonratų 
partija mėtėm numonę visuomeniško pasi
kėlimo.

Spalių 18 dienos susirinkimai darbinin
kų ant laukų gražiai pasibaigė; prieš pa
baigą oratoriai užsakė kad ant rytojaus 
žmonės susirinktų į Grizembergo kalnus ar
ba paprastai vadinamą smilčių kalnus. Ir 
teip tą diena užsibaigė be jokių dideliij at
sitikimų; patroliai ant gatvių .buvo suma
žinti ir policija nedrįso žmonėm Į akis kib
ti, nes manifestas dar buvo kątik duotas ir 
juodašimčiai dar buvo nesukilę.

Spalių 19 žmonės vėl pulkais pradėjo 
rinkti į smilčių kalnus, tenai jie rinkosi 
dėlto kad toje šalyje stovi vidurinis tur- 
inas, kuris tuom tarpu buvo per pilnai pri
kimštas su politikiškais kaliniais; darbi-' 
ninkai rinkosi čionai kad anie kurie sėdi 
turmuose galėtė nors per Įaugus pamatyti 
kas darosi su darbininkais. Smilčių kal
nuose buvo net 50 pataisytų vietų, prie 
kurių buvo pataisytos raudonos vėlavos; šę 
ir tę matėsi juoda vėlava, kuri priminė liū
dėjimą deltų kurie jau mirė už laisvę žmo
nių. Ant raudonų vėlavų buvo parašai: 
..Šalin caro valdžia irt. t.” Prakalbos tęsė
si nuo 10 valandos iš ryto iki keturių vaka
re, per prakalbas buvo aiškiai išpasakotą 
visoki vargai žmonių ir kaip juos galima 
panaikįti. Prakalbos buvo visokiose kal
bose buvo ir lietuviškai, prieš išsiskirstant 
žmonėm oratoriai pasakė kad vakare dar
bininkai susirinktų į sales mieste, oratoriai 
pasakė vietas ir t t. Susirinkimas ant smil
čių kalno buvo labai įspūdingas; čionai su
sirinko visokiu žmonių arti i du šimtu tūk
stančių, likosi namie tiktai po senelį stubą 
prižiūrėti o visos šeimynos ėjo į kalnus. 
Kalnuose buvo revoliucioniškos giesmės ir 
demonstracijos, daugelis žmonių čionai vie
ni linksminosi kiti verkė.

Vakare žmonės vėl susirinko į sales ir vėl 
prakalbos prasidėjo. Ant prakalbų salėse 
išaiškino oratoriai kaip žmonės ėlgesi ki
tuose miestuose, kaip stato barikados ir 
kaip jie kovoja už laisvę. Tuom tarpu bu-

pagauti iš visų šonų. Socialistai buvo mili- 
mi per žmones tuom tarpu kožuas bėgo 
prie socialistų ėu visokio bėdom. Esant mi
tingams ant lauko, federalistai užsiėmė 
prirašinėti žmones prie savo kuopų, per 
dienas žmonės grūdosi prisirašyti prie so
cialistų Roseiskos partijos, vadovai vieni 
tik neužrašė nieke iš susirinkusių į smilčių 
kalnus, užtai nekurto sanariai pradėjo pyk
ti kad visos partijos rašo prie savo kuopų 
kodai Roseiskos partijos komitetas nesi- 
darbuoja. Bet komitetas paaiškino, kad 
toks prirašymas prie Socialistų yra tik juo
kas: jie sakė kad žmogus reike pirma išla
vinti, pažinti, o tada tik galima jisa į or
ganizaciją prijimti. Jų kalba išėjo ant tei
sybės, nes anos partijos vėliau turėjo la
bai daug bėdos su naujais savo sąnariais, 
nes buvo ir tokių kurie mistino kad prisi
rašę prie socialistų gaus jaunikius ir paso- 
gos, kiti su kitokiom nuomonėm prisirašė. 
Nelengva yra kožuas išmoki!i į trumpą lai
ką ir duoti pilnas supoatimas politikos ir 
ekonomijos.

Spalių 19 dieną pasibaigė, nelaimių jo
kių neatsitiko, miestas buvo darbininku 
rankose, policija buvo susirinkus prie po
licijos namų ir jie tik sergėjo svarbes insti
tucijas ypatingai vidurinį turmą sergėjo 
su skraiduolėm, kad žmonės nepaleistų po
litikų, Ant gatvių visur buvo vedamas pa
rėdymas per pačius darbininkus ir tas pa
rėdymas negreit bus užmirštas, nes kaip 
Ryga yra miestu teip gražiai ir teip malo
niai žmonės nepasielgė kaip per tą laiką; 
niekur negalima buvo pamatyti girto; nie
kas neapvogė ir nesusimušė; miestas buvo 
gražiausiam parėdyme.

Spalių 20 dieną buvo užsakyta darbinin
kam kad vėl susirinktu į smiltčių kalnus. 
Žmon’ų priėjo dar daugiau kaip kitom die
nom, 20 spalių pribuvo ir latvių kapelija, 
kuri tarpais ‘ pa žaisdama pridavė žmonėm 
ramumo. Prakalbos tęsėsi per dieną su pa
sekme. Apie pirmą valandą po pietų iš pi- 
klevos dirbtuvių atkelevo darbininkai neš
dami pirma savę raudoną vėlavą. Sutiko
me męs juos su šauksmu ir plojimu rankų. 
Daugelis buvo čionai visokių menkesnių 
atsitikimų kaip tai nekurtos moterįs atėjo
apskųsti savo vyrus negerai su jom pasiel- 
genčius, jos mistino kad tie kalbėtojai - o- 
ratoriai turi didelę galybę kad jie gali su
traukti tokias miųes svieto, dėlto radosi to
kių kurie skundėsi iš savo šeimyniško gyve
nimo'.! Tarpę1 kitų visokių atsitikimų reike 
pažymėti, jog čionai atėjo keturi goroda- 
vjejie ir atidavė savo visą amuniciją darbi
ninkams, sakydami jog galas atėjo ji} dar
bui,-darbininkai jau patįs save valdosi dėl
to paimkite ir mūsų kardus ir revolverius. 
Daugelis stebėjosi iš jų pasielgimo ir misti
no kad ištiesi} carui jau galas parėjo. Teip 
ir dvidešimta diena spalių perėjo su pra
kalbom ant smilčių kalno ir vakare buvo 
laikysos prakalbas teatruose.

Spalių 21 d. mitingas dar traukėsi toliau 
ant smilčių kalno, žmonių buvo tiek kaip 
ir pirmas dienas, prakalbos ėjo savo keliu 
ir darbas buvo varomas pirmyn. A ie tą 
laiką, kad žmonės darbininkai laikė di
džiausius susirinkimus, policija pradėjo 
organizuoti mieste juodąją šimtinę, jie 
stropiai darbavosi po užeigų vietas į ku
riais žmonės susirinko pakelevingi ir tę jie 
statė savo pajiegas kad prikalbinti juos 
prie reakcijos. Apie vienuoliktą valandą 
21 spalių buvo duota žine kad' Maskovskoe 
aplinkėje - teip vadinamoje dalyje miesto, 
žmonės darbininkai buvo užpuldinėti juo
dašimčių, pranešėjes tos žinios prašė orga
nizuotų darbininkų kad prisiųstų ginkluo
tus vyrus, kurie apgintų tęs dalies miesto 
darbininkus ir simpatizuojančius revoliuci
jai žmonės. Komitetas tuojau pasiuntė ap
ginkluotus vyrus, kurie mažai jau radę tę 
huliganų apmalšino juos ir ant nekurto lai
ko tę buvo tyku. Vėliau komitetas gavo 
prašymą kad nusiųstų vyrų į Beterburską 
dalį miesto, bet tę apsiginklavę vyrai nera
do jokių sumišimų. Pirmiau nekaip gin
kluoti vyraiatėjo tę buvo keli huliganai su
sidarę uždarinėti krautuves kuriais darbi
ninkų komitetas paliko atdaras. Karčemos 
buvo uždarinėta, buvo uždarinėta ir bran
gesnės krautuvės, žmones buvo blaivus ir 
niekur nebuvo piktų pasielgimų. - Vakarui 
atėjus salės vėl prisipildė pilnos su žmonė
mis, prakalbos ėjo savo keliu. Reike dar
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ris pasišaukė vaikinus prie savę ir prašė išpasakoti kaip su 
jais buvo kaip jie pateko į tūrmą. Vaikinai pradėjo pasako
ti jog kelios dienos atgal buvo sumišimas ant Marinskos ga
tvės, kur tuos vaikiuos užklupo kazokai vytis, bet jie pabė
go pasprukdami į vieną keptuvę, iš kurios duonkepiai išlei
do per langą į kiemą. Tuom tarpu studentai korporantai 
pamatę atsitikimą išbėgo iš savo namų prie vaikini} ir sakė: 
,,eikite su niurni, męs jumi pakavosime.” Vaikinai jų pa
klausė nuėjo į studentų gyvenimus, bet studentai nubėgę 
atvedė policiją su kazokais ir išdavė juos Į turmą. Vienas iš 
vaikinų pasakojo kaip jo tėvas atnešė valgyti jam į turmą 
o žandaras paklausė jo: ,.Ar tai tavo Hunui čionai sėdi?” — 
Senis atsakė: , .Teip.1’ Tada žandaras kirto su kumšče jam 
per veidą ir išmušė šoninius dantis. Liūdna buvo žiūrėti į 
tuos sunykusius jaunikaičius, bet jįe jautėsi linksmi tą va
karą kad galėjo savo vargus apsakyti dideliai miiniai žmo
nių. Oratorius ilgai kalbėjo kaip nekalti žmonės turi kęsti 
didelius vargus iš priežasties netikusos valdžios. Daugelis 
žmonių verkė klausydami, nes oratorius to vakaro buvo la
bai puikus - vieaas iš mokintojų, Tas pats oratorius tą pa
čią diena buvo persirengęs į kazokiškas drapanas ir kalbė
jo ant smilčių kalno kur buvo nemažai ir kareivių ir laSai 
įspūdiugai visi klausėsi.

Teip pasibaigė.diena 21 spalių, oratoriai žmonėm užsakė 
kad visi susirinktų ant rytojaus ant kapinių, kur yra paka- 
voti užmušti darbininkai o labiau ant kapinių Pokurovskų, 
kur pakavotos studentas Pečiurkinas. Teipgi buvo užsaky
ta kad visų dirbtuvių komitetai darbininkų susirinktų į Ge- 
sembergp salę Grizembergo darže ant aštuntos valandos iš 
ryto kad pasikalbėti ką turime veikti toliau. Spalių 22 die
ną žmonės pradėjo rinktis į paskirtas vietas. Darbininkų 
komitetas anksčiau už kitus susirinkimus susirinko į Grizen- 
bergo salę ir pradėjo vesti tarybas ką toliau daryti. Nespė
jo savo darbą pradėti kaip gavo žinę nuo Maskovskos dalies 
miesto kad duotų daugiau ginkluotų darbininkų, nes juoda
šimčiai pradėjo šėlti, nuo paties ryto jau buvo girdėtis šę ir 
tę šūviai. Darbininkų komitetas tuojau parinko keletą vy
rų iš salės ir nusiuntė, nes kiti ginkluoti buvo išdalyti po 
tokias vietas kur darbininkai jautė esančius juodašimčius. 
Komitetas gavęs dabar žinę kad juodašimčiai šėlsta, nutarė 
sustabdyti susirinkimus ant kapų; pasiuntiniai tuojau tapo 
nusiųsti kad ant kapų žmonėm susirinkusiem praneštų kad 
tę nebus jokių prakalbų. Tas buvo viskas atlikta, žmonės 
kurie buvo išėję ant kapų mažais būreliais sugrįžo atgal.

Darbininkai vedė savo susirinkimą toliau ir kalbėjo ką 
daryti. Daugelis balsų kilo kad dar toliau straikuoti poli- 
tikišką straiką, bet radosi daug ir tokių kurie nurodė kad 
straika reikia pabaigti, nes žmonės negal būti be darbo. 
Klausymas buvo paleistas per balsus ir tapo nubalsuota kad 
grįžti visiem prie darbo.

Komitetas tuojau parūpino atsišaukimus ir išmėtė po 
miestą kad darbininkai visi eitų prie darbo 23 dieną spalių, 
nes straika jau pabaigta. Didelis nusiminimas kilo tarpe 
žmonių, vieni buvo linksmi kad eis į darbą kiti - gi pyko 
kad ilgiau nestraikuoja, nes Rosijoje kitose vietose dar 
straika vis tęsėsi.

Tą dieną turėjome vienas laidotuves, laidojom mergaitę, 
kurią dar prieš manifestą kazokai šaudydami po gatves už
mušė. Ant laidotuvių susirinko labai didelės minios žmonių 
ir gražiai nulydėjo į kapus, kartu ėjo ir protestonų pasto
rius. Ant kapų atėją darbininkai pakėlė raudoną velavą. 
Pastorius buvo užgiedojus šventa laidotuvių giesmę o darbi
ninkai pradėjo giedoti re voiiiicioniškas giesmes; pastorius 
apsidairė, pasiklausė ir nusinešdino sau namo, matydamas 
kad jo giesmės visai čia netinka.

(Toliaus bus.)

paminėti kad vakare studentai politečniš- 
ko universiteto norėjo susivesti darbinik- 
kus ir į universiteto salę, bet universitetas 
buvo apstotas kareiviais, kurie matydami
kad žmones gvoltu veržėsi pradėto šaadyti 
ir teip turėjo nuo universiteto atsitraukti. Į

Kitas atsitikimas buvb gimnastikų salė 
je, kur oratoriam bekalbant į svetainę atė-

vo sukylimai Tomske, Odesoje, Kharkove, 
Novoroseiskoi, Rostove ir visuose dideliuose 
Rosijos miestuose. Žmonės klausėsi labai 
su atyda visų šitų prakalbų jie jautėsi kaip

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai I! lark Reiškia

bay day bei dei marių koja, diena
fay gay fei, gei susirišimas, linksmas
hay, jay hei.džei šienas, paukštis-margntis
lay, clay lei, clei paguldyt, molis
flay, play flei, plei. lupt, žaidinti
slay, may slei, mei užsimiršt, galbūt
nay, pay nei, pėi ne, mokestis
ray, dray rei, drei spindulys, žemas vežimas
fray, gray frei, grei sumišimas, žilas
pray, spray prei, sprei poteriaut, atžala
tray, stray trei, strei per, pabėgęs
say, stay sei, stei sakyk, būk
way, sway vei, svei kėlės, apgaut
boy, coy boi, koi vaikas, tylintis
hoy,joy boi, džioi oh, linksmybė
cloy, troy kloi, troi papenėt, troiška miera

The farmer cuts his grass to make hay. 
Ūkininkas piauna žolę kad padaryti šieną. 
Bricks are made of clay baked in kiln, 
Plytos yra padarytos iš malio išdegtos pečiuje. 
You may play on’a mow of hay? 
Tu gali žaidyti an nuplauto šieno.

jo du vaikinai, kurie ką - tik buvo išleisti When we eat we move the under jaw; but the upper jaw 
iš policijos turmo; abudu buvo labai suny- of most animalsis fixed.
kę ir pamėlinavę nuo sunkios caro tarnų Kaip męs valgom, męs kilnojam apatinį žandą, viršutinis 
raukos. Tas buvo pranešta kalbėtojui, ku- žandes stovi ant vietos beveik pas visus gyvūnus.

BIBLIJA bei visas Šven
tas raštas Senojo ir Naujojo 
Testamento 1134 pusi drū
tuose apdaruose 2 doleriai.

Rusiškai angliškas žody
nas bei geriauses mokintojas 
angliškos kalbs 50 centų.

Užprašydami knygas irpri- 
siųsdami pinigus adresuokit 
teip:

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

APGARSINIMAS-

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

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

m et-

BALIUS!!
linas Balins bus laikomas 

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

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

Viram tikėtas 25c.
Moterim ,, 10c.

•oo si

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c.

ant visu metu.

gromaiu

rūpestingai surinktas

J 'l.(H)., be kouvorlu 100 už $1.00 
b

I

rusiszkoj kalbose.
Teipgi laikom visokiu knygų,

Box 828:

gauti vi’okiu ma-

gauti, adresuokit teip:

Boston, Mass

Skaitytojam.

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

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

siu ir gren
gi norinti siųst piningu 
ba turinti šeip kokius r

o mes kiekvienam i 
tarn/, num.

KRAUTUV Eg
Padidinta ir visados pripildin- 
ta visokiom knygom, dvasiš
kom, svietiškom, juokų irdai- 
nų, teipgi graži tusių ir nau
jausių popierų gromatom ra
šyt, altorėlių, abijozėlių, rą
žančių, škaplierių, pavinče- 
vonių, žodžiu sakant visko, 

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujau.- 
geriausią būdą, mašinos ei.-K 
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną drnko 
rišką darbą at bekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaip kites 

spaustuvės.
Gyvenanti ki'ims- 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, Smith Boston, Mass.
Rašydami gi omatas uždekit 

tokį adresą:

P. 0. Bo 3232, Boston, Mass.



KELEIVIS

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS^ KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai:beast (byst) žvėris; eight (eit) 
astuoni; eye [ail aki i ir lt., 171 pusla
pių, su prisiimt imu $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 D., NEW YORK.

VIRUTI JAU SALTA!
Overkotis reikalingas!

Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados malariju sampelus kuriu yra su
virs 500 gatunku del overkotu, Matari**

ISP A K I> A V I M A S

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASS1LL 0 STUDIJA,
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass.
Yra tai viena iš geriausių 

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 p: s 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, j 
tarpe kurių yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va- 
’kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rū
mų departamentas talpina 
šimtus yvaydų stylių iš kurių 
galima pasirinkt aii patin- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveik.-lą krejoi ar a- 
lijinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. B< ston, Mass.

gaut. Kas pas mane sieliuos diapaną, 
gvarantuoju, kati padarysiu iš geresnės 
malarijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien tik pirki matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsildnkyt.

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

"r EM Y K IT E

Lietuviškas siuvėjas
Nuo jaunų dienų per ilgus met us j :a- 

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pas: »u 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padėkavones 
už savo gerą dalbą. Broliai Lietuviai! 
atsilankykite, o persilikrįsit. Prak’ — 
nuo $15. augšiyn.

VINCAS INTAS
248 W, 4-th sir.

So. BOSTON. Mass.

RŪKYK GERUS CIGARUS
Gerk ir vnlgjk sveikus skanumynus.
Mūsų krai tuvėje gausit- gerų eigai ų 

visokio tabako, geriausių vin< kių ci'kei 
kų Ledinės Smetonos* \isokios Sodos ii 
kitus t. p. daiktus.

Kalbame Lietuviškai, lenkiškai ir 
taip. Meldžiame ateit pažiūrėt.

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

So. Boston, Mass.

Or. JOSEPH LEWAND0WKSI
67 Hencon Str. - Boston, Mnss.

Kampas Charles gatvės, Šalę Parko.
/xr- i J 10—12 RyleOfiso valandos; į 0 _ 8 Vakare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.
Tolfeonns 21o71 Brookline.

ki- į

Lietuviška Aptiekoriška 
KOMPANIJA!

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
tropais i virių 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 1907—3 Richmond

Laikom sau už garbę pra- 
. nešti broliam tautiečiam, jog 
mes valdom didžiausią aptie- 
ką, kuri pripildinta visokiom 
gyduolėm ir vaistais. Teipo- 
gi pas mus beviek visada ėsa 
krajavas aptiekoriškas Feld- 
šeris ir jo draugai formaces- 
tai, tad mes sutaisėm visą ei
lę krajavų gyduolių pagal for 
mulas Eeropos gydytojų kli- 
nicistų, todėl gyduolės yra 
pasekmiugiausios. Gyduoles 
siunčiame gavę aprašymą li
gos arba kokių kas nori.

Parduodame tuzinais per- 
kupčiom ir agentam, duoda
mi gerą pelną. Su reikalais 
prašom kreiptis po situ adr.:

J. Piragis &. Co. 
769 N. Main St.

corner Emerson avė.
Montello, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

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

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

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

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

1 
4 
A

4

- 
ranki būtų aptiekoriui Liet- § 
uviui ar Paliokui.

Uždėta'prieš 40 metų ir 111- 
taisyta kuogeriausiai.

Atsišakkite į "Keleivio” 
Redakciją po numeriu: 
28 W. Broadway,

So.Boston, Mass

ANT PARDAVIMO
Puiki Aptieka, labai pa-

PAJIESZKOJIM Al.
Pajieškau Juozo Pupalai- 

gio, kuris prieš du mdtu gy
veno Hawerhill, Mass, 
bar nežinia kur, tegul 
šaukia ant adriso:

Ignas Kairys 
312 W. 2-nd St.

So. Boston, Mass.
Pijiesųausav brolio Kaulo 

Bacvinko; Suvalkų Red. Šun
ėkų vals. ir to pat kaimo; gy
venęs Brastville, III.; vėliau 
išvnževo į Worcester Mass. 
Ar jis pats, ar kas kitas teik
sis praešti ant adreso:

Vincas Bacvinka
Frackville, Pa.

o da-
dtsi-

Puikiausias Lietuviškai

GALIŪNAS 
kartę pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co. 
3o4 Broadway ir 259 I). Si., 

South Boston, Mis?

Kaip sumfųius Ūkininkas pritaiko gerų seklų pasct i tinkančia žemę, — kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša - taip lygiai sumanus Dakta- 
ras Profesorius su Specialistais prilaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil- J 
pnybiu — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- S 
nant gera sveikata. 4

Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus.i nelaime ligos, reik but labai atsargiu, f 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, f 
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, J 
bet teisyngai negali but ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten- A 
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali. 4

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 r 
su dideliu pasidarbavimu liovoje su lig i, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius— v 
pergali ligą sugražynant gerą sveikata. r

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 žmonių sugra- a 
žyno ir kasdien sttgražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME- i 
DLCAL INSTITUTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas l’rofesorius ir ant kožnos ligos tikri # 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę • 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie f 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In" f 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi v 
savo gerą pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi \ 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS. į
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, lai iš daugybes nuolatiniu padėka-

vonių, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba ;

Didžiai praturtinta visokiais vaistais 
nutaisytais pagal Europišką Forma- 
kopiją; tepigi talpinasi visakios šak
nys, kaipo gyduoles, gerai Lietuviam 
Žinomos. Aptickoje visada randasi:

Lietuviškas Aptickorlus Gydytojus
K. SZYDLAUSKAS. z-

JOHN J. LOWERY, & CO.
168 D STREET „ n . 
co.. n-T.rM-r So. Boston- Mass.

Pavasario ir vasaros drapana 
turi būti išparduota kad ir 
už pusę prekes, idant pada
ryti vietą del sukrovimo žie

Labai didelis uuderėjimas 
aut moteriškos ir vaikų dra
panos, kaip viršutines, teip

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas D. gatvių

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

lais atsilankyt.

Vyriškų drobužių tinime teip 
gi turime labai daug.

Ateikite kuonogreičiauaiai 
ir pasinaudokit iš progos.

TlI E OUTLET
Broad way,

SO. BOSTON, MASS.
385

Mielas Daklaria Profesoriau t
Tau kaip Profcssoriul žinoma, kad labai sir

gau ant kalni o plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diegliu ktuiincj. bjauraus skrepl ta
vi m o. skaudeiimo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaikščiojanti reumaiikos diegtai po visą kimų. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu 
liekarstu prigėriau bet vis man darėsi aršinus, 
taip kad iau buvau visai nustojus vilties išly
dimo Skaitant lūs apgarsinima poantgahiu 
..Šaltinis Sveikatos“ ir atradau kad Jus išgy
dyto visokęs ligas prašvito mano ak:: irviltis 
kad dar galiu b it sveiku ir išgyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad liekarstas euręs lūs atsmntrię ir suvaito
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasigerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius suvartoiąs. pa
silikau sveikas kaip niekad nesiigę« ir dabar 
čsu persitikrenąs kad likausi painatiškai išgy
dytas ir liga neatsinaujis. Siunčiu širdingiause 
padekovania už sugrąžinimą sveikatos, linkė
dama |mns k<« didžiausios Laimes; ii kad gel- 
bciumet luus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodonc dėkingas
M. A. Degutis, box 14. Piekering. La.

Daugalingas Profescriau Instituto!
Kaip Jums žinoma nuo pirmiau* aprašytos

igimas. ncgalcnmas kvapo aušint, vaikčioj.in- 
ti dieglei po visą kūną dusinant ir sk.tiis- 
mingiųneregdliansku mėnesiniu ir tekuamas, 
b.iltimi andiapamu— nors gydžiausi 
p.is d.ingei: daktaru, bet toliaus pasveiki
mo. m ino I11-.3 vi* eio blogin. ir viltis i 'gyjiipo 
nu .tojau b t k iij> parašiau Jums apioliga ir

<l< k.ivoju. nes pirma buvau ne i*vva no numirus, 
odabar sveika ir laimina, teeul bus palai
minta motina iš kurios vaisiau-;, i’, niuo toks 
selbetojas nelamingu. su tikru talentu dakta
rystes Mano dekineuma teiksitės p.įgarsint, 
kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagelba.

I. Mockene, 
131 Leighton St., Fitchburg. Mass.

M. Mąkravickene,
45 5th Street. Passaic. N. J.

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

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

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

Box. 53

Box 3«7

Box 54

Box 323

Ų5 Elm

Box 312

1237

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Rcssary str. Scranton Pa
Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa. 

Kazhuickas,
Mahanoy City, Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derk intis,
1$45 Hermitage avė., Chicago Ill. 

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

J. Dabulski
Chicago, Ill-

P. Ciras, 
str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas, 
Forest City, Pa.

M. Paznokiuto
Palethorpe st Philadelphia, Pa?

8. Valaskas
Kensington ave. 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, 824 Bank Str.
K. Asevičia, 199 Charles Str.
J. “Žemantauckas, 39 W. PortorSt

2404

W.T. BULGER
Šermeninis Direktorius ir

_ — Balsamuotojas —
Mastis Profesoriau ir kiti daktarai i 5 U

Tai dabar tai su džiassmu rašau šita ero- \ 3»ro HPOUd 11 , PRIEŠAI PA< 3 <» 
matą, bo jau mane išgydit nue taip didelio t /i * i •
k, „icuino, lyt.Sku daliu skaudenmo ir nosil- A UryVeillinO IiainaS TandaSl p. 14. 
p leiiino, o tankus šlapinimasi kaip su peiliais \ .
ri-zc blociu sapnu i r sekios nubegimo abciao j *7 I IlIIRD STREETn i'ilpm ii uio, ;ier viskumo. sk audė įima po visą A kj - - * ,
Ui . j Ir I.<t>iaus šonuose ir viduriuose, kaip ir TELEPHONE CONECTION, 504 sv.ii.:y-na su sknudcjiinu galvos, užima ausisų F 
ir didelio nusiminimo, mislnau kad ik pioto 
i .sm. kam Jums buvau pirmiaus rašės. Nors \ 0VUUI DVaiVII,

SAVO vadinančiais iš Eoropos profesoriai* tad 4
$ KLAUSYKIT VYRAI'išmislmo o ne Vienos išęydit negali O ka,p U U U | |\ I I VI II Ml.

perskačiau Jus parašyta Vadovo* in.Sveikata \ Jeigu pasitaikys kada i Nashuaatsilan- 
tai pažinau savo jaunutes kladia* ir liga su pri- F '° ..... *. _
ežisčia. Jums aprašiau ir prisiųstus vaistus kyt tai neuzmiTbkit užeit pas Tamošių

< Blkanauckj, jis duos gerą rodą ir gausit 
gimęs. Už ką negaliu surast taip gražiu žodžiu skanaus alaus Išsigert, vyno, Snapso ilsu kuriais lūs aukštam tikram mokslui m už X Jj . ,
g-rus vaistus, gaiečia atidekavot. Bet kur tik r cigarų tiesiok iš Turkijos. \ įsi brolia 
galėsiu jus varda augšlisiu. kad visi žinotu
ka'P niek* negali pagelbėt tai Jus išgydite, A I)as

j. Tomi,h.u.k.s. i Tamošių Bakaiiaucka
331 So. Yordan Street. Allentown. Pa. N 6 ‘

^5 High St., Nashua, N. II

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

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

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

S. Boston, Mass.
Skaitytom joitru Tau nieks nenaeclbeio arba niekur dar nosicydei o i uilie-.i suvijo nesveikumą, lainclrotik laiko ne pinigu dovanai, jei no L, Teippi norintiem pirkt likerstorį, te yra 

aj-ibisskai tai per Rrom.ita alsi . nik am a-.int ligi <> b • mariki u > b i i i • I t i - n.i j : i»; auėni u - - • ku.n >. .Lišiii io. trumpo kvėpavimo greito T labai gera vieta. Dažinokit pas paij 
Mausimo kosulio, kepenų, inkstu (kil.ieysl. dKp.*psijos. viduriu lun. kiti u -uetcii -no, n-lnbimo. tupu i»ilvo kataro, galvos skaudėjimo 9 rrasDadoriu. '
svaik’uno ir užnno ausise. kraujo ne S- mimo, m /.u "parku ir i'.beri no o I >> L.i. n i i>t- i us. neur ilguos, reumatizmo ir vaikščiojančiu ----- U
skausmu po visą kūną, geltliges. Ivu . < j miulpneiiiio Gi imcile J. s .-klos n a > • n >. blopu s.ųmu. nerviscu.no, priepuolos. Nuomario, abelno 
n&jilpnejimo. lytišku piktu užsikrečiamu ligų limpančiu) kokio skiriau t n vi l> nt nrbutu. t imu ir i>-r i .ium»tes klanas bei sav 
Bn.ežasti sugriovimą sveikatos slogos pušies ligas tankaus šlapinimosi ir < ? i. mngo. pasigadimnia. purukimą. nutupi ma kūno daliu, n emie- 
eojimo sunkuma kojose bei rankose «armatlivuma. lenkimąsi drauguos, pag« Imuno atminties, neturejima vaisiaus, visokias slaptas ilgas ir 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimmcas nereguhanškas mėnesines, bet netureiima andranniii k-iij» ir baisu kenkimą segime baltuialjekeji; 
mąii kurios tik ligos ant/.'iv'niu vatgmimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apisima išgydit, ir duuoda vaistus, tai užtikrinta-veikara ir išgydimas 
SI abtybc šventai uzliakoma.

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Ezprcsa ir kitas Šalis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj lieta 
vyškoj kalboj savo jausmus, geriause gali iškreikšt Daktarui.

Dr Profesorius Clolllns del labo visuomenes paraše knyga Vadovas in Sveik.u puslapiu Ji yra labai naudinga sveiku ir sergančiam 
Ji išaiškina apie visokias ligas ir kaip but svetku u aonserget nuohgu Joic y i k >ler . u. p iv- .k l u p r ‘ Vant pe .Laptis žmogau* ir i z perma 
nu motinos viduriousc kūdiki, nuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės kožna* tą knyga kuris, tik atsius keletą štampu tai yra 
prisiuntimo kaštus.

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 Ulf. 34th St., New York N. Y.
OFISAS AD ARAS; (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo io iki $ po piet Šventoms dienoms nuo to ik I o vakar tas nuo 7 ik 1 8 vai.

•• uuinikc Petnyč.oje. RaSant paminėkit kad iš mus laikraščio.

Vienintelis Lietuviškas

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

jMūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

14 Washington Sqare, Worcester, Jla.s

NAUJAI ISZRASTA 
Indijoniškas 

Plankų Siidiū 
tyn lojus

falo prakaitų nuodas ir pleišką*

auna nauji Drauge su muilu kaštuoja 
$1 50. Siuntimo kaštus apmokame. Ra
šant adresuok.

25 W.Second Srt.
So. Boston, Mass.

Didžiausia ir Teiyrigiausia Aptieka

Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.
Gydoulių visoki receptai iš 

pyldomi teisyngai. Čionai yr 
ietuviškas klerką ir galima, 
lusi kalbėt saviškai. Meldžia- 
sme reikalui esant atsilankyt.

S’
z^Gcriausia motorų ir vaikygydytojwjj^

jhj Dr. Ona Topaz,
15 Chambers str., Boston, Mass.

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki S po pietą.

<5 Tel. Uay. 069 - 5.

u;-"-?!.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : MOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washiguto. St NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

Ar nori sučedyt pinigus?
Ateik pažiurSt I. Sakovitz 

didi barginsą, koks likos pa
darytas ant moteriškų, vai
kų ir vyriškų drabužių ir pa- 
redalų. Partraukėm daugy
bę, moteriškų vistaičių ir je- 
kučių, teipgi vaikam parėda-

Nepamiršk ateit pažiū- 
vietaa žinoma visiem:

SA COWITZ, 
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mass.

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 szlpų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norotų^coks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manes. * Su godone

WINCAS RAŽUKAS.

Šitas puikus žiedas ir špilka į ncktaizn 
yra padaryti iš geriausio aukso, su lietu

MTinkama kožnam Lietuviui tokias tau 
tiškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko 
jum niekas nepadarys nė u/. $50.oo, bet 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedų po 
$7.oo, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popierėlę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storuma prisiųs- 
kit tą mierą draugo su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nori American Driikavojiinui Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos; su mašinėle galima diukuot be jokio mokslo 
greitai irgražiai. Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis; ta mašinukę kiti 
parduoda po SlO.oo, bet aš paleidau už $S.oo. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už $100 oo. Giažiausia popiera ra’ymui gromotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. $1. tuksiantis $7. Pas mane 
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios iŠdurbystė, teipgi laikrodeiių, 
leuciūgelių, kompasų, auskarų, «pilkų, britvų, muzikališkų įstumentų, visokių 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Didelį Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del apmokėjino siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai: jamo rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

PRANEŠIMAS.
Daugelis Lietuvių jau žiuo 

apie tai, kad atidariau foto 
grafišką dirbtuvę, nes turi 
mano darbo paveikslus, bet 
-teipgi dauglis gal dar nežiuo 
kad traukiu tikrai gražiai fo
tografijas, iš mažų padidinėju 
malevoju naturališkom par- 
vom ir iš kelių paviek Is- 
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, 
(f-f oj) So. Boston, Mass.

Vienatinė Lietuviška

Restauracija
gini, gerai pagamyti ir ii 
kituose restaurantuo.se.
116 Harrison, Ave

Teipgi Turiu <
GROCERNE ir

Tavom užlaikau švieži:

Boston, Mas

BUČEKNĘ
ą ir gerą o par

duodu daug pų.4au negu kitur.
. Meldžiu savo tautiečių, kad nepa

miršta priežodžio “Savas pas Savą,“ o

tarnauti teisyngai ir gražiai.

J. Petrauckas
Corner II & Silver Sis. S. Boston, Mass

(0 PO »l)

lų. 
ret;
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• GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, MASS.

M. Galivan& Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,
LIKIERIU ir

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

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

Daktaras M. J. Konikow,
56 BrunswickSt., Roxbury Boston, M&sa.
Ofiso valandos: jiuo 2 i|<i 3 po piet. ir 

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

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

Tel. 934 2 Roxbury.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk i

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

Mks spaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkvietimus 
ANT BALIU ARBA VE8KLIJU, TlKIETUS, ClRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

28 BROADWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Zvingilas, Išloistojas.

LITUV1ŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St
Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOST ON* MASS
Ant pardavimo

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

Apie daugiau dasižinokite 
pas T. J. Brady

F ourth St.
(kf °» So. Boston, Mass

APGARSINIMAS
Perskaitęs atmink!
GUODOTINI TAUTIEČIAI!

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

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

Jurgis Barlnšius.
258 Broad way, SO BOSTON, MASS

PAS8N AU EOkIT!
Parsiduoda labai pigiai ge

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

Stanislovą Stefanavičių 
139 B cor. Bolton, St.

So. Boston, Masfcl

nerviscu.no
restaurantuo.se



