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Rugsėju 11 ll.-g.i s' S’judi- 
110 i jiri.1 .-ties k -,d mt St d 
ba vos-gąt i e - 1 o!i: ija ir karei
viai vieną n n ą <u niu-ki'.!om 
Ir na-iuiiiėm skiaidnulem

mis ir pakorė be teisdaryslvs' 
! Taigi valdžia’dabar mislim 
'kad priešų nes’ras jai, bet LaS| 
negelbės priešai buvo ii 
tik dar tuom niauresni 
gyvi niekas nepasiduos.

kui i aid-.ilintų.
S. BERIJA. Koresponden

tai atlankę Sibariją praneša 
baisus žines ap;e išvarytu- 
zmones, pradk iltinius už po
litikė k’is .reikalus. Vargšai 
i.švai; ti į Nariinską, Kelinis 
ką ir Jakutską radybas ken- 

tiuvalkų ant kuri > sudegė 1500 chinų ■ t-i 1 baisiausią vargą netureda- 
kuris su- Aut laivo buvo ir 
vaitystėje žmonių, bet tie visi

Vilniaus jo. Balsas vaitojančių dega.i-

Žinios iš į t'.saules.

b ui HONG KONG Chiinija

Hankow

rius. Policija pr' įii.-i tas v. i kš- .Re i Vitkautskis, 
čioti naktimi ir šn'ųunėti kur stojo Jicvaravo 
kas darosi mat ir čionai mis- pranešti lietuviam 
lįdami kad rado ; ilnti-s namus susivažiavimo nutarimus, ta-jčių chinų buvo net uz diieju 
revoliuciotucrių irapstojo na l po-per valdžią suimtas ir į mylių ant žemes r’—’ ■ 
mą šturmavoti. Bet žmmn s A isdarystę patrauktas kaipo1 Žmonių prisirinko apie 
esanti namuose gerai žinoj 
kad jeigu d no is give nug 
bent i į [lolicijo1 turnui, tad 
bus ilgas jų kent į nri- dėlto -ktip kalbi.

balLūjii I mi 
išsigelbi-

jo ! P°1 tikiškas prasikaltėlis. Tai-1 tūkstančių. bet nieką 
!gi matyti kad raštas j m dau- Uja suteikti pagalbos 

b jgiau laisvės turi Rusijoje ne-i PARYŽIUS Franc.
• Uz t t • i L' I I \ i • . t • ....

nutarė policijos ir kareiviu 
neleisti, l’ulicija gavus už at
sakymą kelis šūvius iš brau- 
ningiu nubėgo, paliko jie tik 
ištikimus kareivius, kurių 
pelnas už gavimą galo yra tik 
geri caro tarnai. Kareiviai li
kosi ir šaudė į namus per vi
są dieną, o policija davė žinę 
į Peterburgą kad atrado dau
gybę revoliucionierių ir kad 
daleistų vartoti skraiduoles. 
Kareiviai šaudė be perstoji- 
mo; langus padarė kaip rė
čius nuo kulkų, šaudė jie ir 
per lubas ir vis gavo atsaky
mą šūviais iš namų. Iš lauko 
į narna šaudė pulkas kareivių 
su muškietom, iš vidurio gy
nėsi dvi gyvastis — vyras ir 
moteris, gynėsi jiedu kiek tik 
galėjo ant galo kaip liko du 
šūviai, tada ėmė giedoti revo- 
liucionišką giesmę:
Męs atidavę viską už žmoni

ja, — 
Gyvastį, meilę ir laisvę.... 
Turčiai sugrobę kaip šunes 

mūsų turtą;
Jie tunka nuo mūsų prakaito; 
Paskutinį kąsnį jio duonos 

mus trauku;
Badaujain męs, kad jie lė

bautų!. . .
Bet netrukus giesmė aptilo 

ir tik du šūviai davėsi gartU 
ti, su kuriais apgulti neini 
miugi žmones sau gyvenimą 
atėmė geriau nekaip pasiduo- 
ti gyvais caro bernam. Kaip 
šūvių jau ueb iv > girdi t s ii 
viskas aptilo tada policija 
metėsi durų laužti, b-t išlali 
žę duris nus'stub j > radę tik 
du kųuus ant žemus. Moteris- 
dar karią p įkilo rodoi norė
dama d ir vienam priešui gy
vastį atimti, bet atg il sukrito 
ir numirė. Pul’cijant ii nep::- 
lijanėdino matydami dvi au
kas gulinčias ant grindų dai 
pradėjo juos negyvu^ šaudy
ti. Stebėjosi ant galo caro 
bernai kad du ža m.ės i inu i 
kelioliką kareivių ir da igi- 
bę sužeidė aid gal > kado liko 
tik du Miliai patį-1 i ienas ki
tam gyvastį atėmė.

Žinios iš Lietuvos

M A r 1 a m i> o l e Suval
kų Red. Rusėjo 7 žmonės pa
matė visur išlipinta praneši
mus valdžios, aut kurių pa
aiškinta kad visoki valdžios 
priešai bus baudžiami per

Re-

už- 
pa-

girdėtis, ties Kad liktų nors menki nu- 
160 Į dėvėti skarmalai del apden- 
ig-i- gimo kūno tų kurie dar gyvi.

17 priežasties brangios duo- 
Spaliii !,os nebuvimo uždarbio 

j 14 dieną pasažierinis trūkis žmonės turi kęsti baisų var- 
susimušė su lokomotyvą g<T daugelis įgavę džiovos su- 
ir ant vietos užmušė dvyliką katas turi gyventi su sveikaisdyboje. Koki tai žmones 

d indam i save socialistais 
draudė Ivoniškių dvarui 
randavoti ažerą raudauuin-
kam, sakydami kad ažeras tu
ri prigulėti visiem žmonėm. 
Dabar jau net sunku suprasti 
kaip ką kas daro. Kas daro 
drąsiai ir kvailiai tuos vadina 
cicįhkais ir socialistai jų ne
pripažįsta prie sum ę. Kas ge
riau nuveikiama tą vadina 
darbu socialistų ir teip viskas 
maišosi.

Šiaulėnai, Kauno 
Red. Čionai žmonės kalbasi 
ką turės rinkti į Dūmą ant 
ateinančių metų. Caras supai
niojo jiem reikalus rinkimo 
teip kad jie negali išrinkti 
mokslus ėjusį žmogų į Dūmą, 
o prastuoliai nuvažiavę į Pe 
terburgą bijosi kad nenuveik- 
sę savo reikalų kaip reikė. Iš
tiesi} kad tik prastualiai tę 
patektų tai gal būtų geriau 
nes Amerikoje jau žmonės su
prato kad mokinti tik žmonių 
tiesas suvaržo-

Kalvarija 9 rugsėjo 
lietuviai ir lenkai turėjo 
smarkų mūšį bažnyčioje uz 
kalbos vartojimą. Kareivių 
pribuvo ir apie 20 lietuvių ta
po smarkiai apmušti, iš ku 
rių vienas numirė o kitas dai 
mirs. Lenkam lietuvius p.isi 
sekė apmušti mieste tai dabar 
užtai lenkai atsijima kaimuo
se. kaip tik kur pasisuka lie
tuviai smarkiai apkul ■.

Kuino Red. pagavo arklevagį 
Ruplį ir kitus jo draugus Ka
lendrą ir Lekerauckį du pir 
utis labai apmuš ■, nes jie i.- 
po akių žmonėm arklius pavo
gę nusivedę į girę užmušę o- 
das nuimdavo ir parduodavo.

Vabaliuinku si kun. Karo
sas ketina įtaisyti knygyną 
del žmonių pasiskaityti- Ne 
kmie bijosi kad tę nebus ga
lima rasti knygeliu darbiniu- 
kiško tūiiuio ne [taisytojai 
knygynų tankiai platina tik 
tokį mokslą kuris jiem pa
tiem patinka. Kunigai žino
ma taiso teip kad žmonės ko- 
dauviau melstųsi o apie kitus 
reikalus nieko nežinotų, tada 
iš tokią žmonių eina visem 
geras pelnas patįs nemokėda
mi nieko sau atlikti prašinė
ja kitų. Kur žmonės imasi

•'turčiai v'stis šonais ir etrai- 
ryme tiesų. Pakol kubiečiai kos nieko nepagelbsti, laikas 
neap.-išvies, tai dar nekartą daibu-tis politikiškai, kož- 
jte bus išnaudojami ir vekar nam balsuoti už socialistų 
tą bus sukylimai. Kaštai už 
apmal inimą jų tur<“s būt! ap
mokėti Suvienytum Valstijom 
per juos pačius. Teip kaip s 
girtis žmogus kad užeįmoka > 
policijai už jo parvežimą ir |, 
suvaldymą.

PETE R BURGAS S pa 1 i 11 
13. Ministeris a, gynimui ca-geriau nieko pavalgyti

kaip tik juodą duoną ir gy- ro, uždraudė visiem caro ber 
veudami po 18 viename kam- nam oficieram kad neĮirijim- 
baryje, lauko viekas k to mir-jtų nieko į savo namus be da- 

I H L 1 It Tlral'Q m.anbi nil. I ! 1 • • . • 1 • a r 1 ■ ••leidimo ministerio. Mat bijo

Žinios Viętines.

Tarpe lietuvių tuom tarpu 
nieko naujo negirdėti. Mok- 
slaiuėm atsidarius, lietuviai 

Trijų moterį, darbas pradėjo eiti mokintis. Tie k -
Wim-tod, Conn. P. Smith rie pečiau nroi išmokti susi- 
dviem ravo dukterimi už- ,tais« eau atskin* ™>kslainę ir 

I mokinasi gerai praktiškai an
gliškai kalbėti rūme 28 Broa
dway. Dar keliem yra čionai 
vieta gali kas nori prisirašyti 

i o pasimokinę 3, 4 mėnesiu-', 
Į pamatys kiek tai naudos t„- 
rėš iš to.

piam n 
partiją.

Į jo-s užaugino 30 tonų šieno, 
75 bušelius eori.ių, 40 bušelių 
b dl>ių 20 buš. rupiu, l a ką 
šcbalbonų ir šalę to josapma 
rinav.'jo 100 kvortų uogų 
bačką agurku, užaugino 100

vi'

žmonių n 50 labai pavojingai 
sužeidė.

ESSEN Vokietijoi. Suba- 
toje 13 spalių apsivedė garsi 
turtuose Vokietijos mergina 
Bertha Krupp, su Gustavu 
von Bohlen uud Halbach, ne
turtingas liutenantas. Šita 
mergina turi turtų paliktų 
per jos tėvus už 200 milijonų 
dolerių. Vestuvės šitos mer
ginos buvo prastai atlaikytos 
ant vestuvių buvo pkviesti ir 
50 darbininkų iš Kruppo 
dirbtuvių. Ant vestuvių bu
vo ir Vokietijos Kaizeris.

DURHAM Anglijoje. Spa
lių 15 atsitikus explozijai ne
tolimose anglų kastynėse 25 
darbininkai gazų sudraskyti 
ir 200 darbininkų labai sužei
sti ir pergazdinti. Darbinin
kų dirbančių kastynėse mote
ris ir šeimynos išgirdę baisų 
trenksmą po žeme subėgo pas 
skyles skatynių ir baisus verk
smas prasidėjo tų kurie turė
jo savo tėvus brolius ir gimt 
nes kastynėse m ištindami kad 1 
visi pražuvo. Tik aut ryto ! 
jaus daugumas galėjo aĮi.-i- 
malšinti kada išėmė du šimtu 
dar gyvų darbi niūk u.

ir tuos užkrečia. Jeigu caras 
neduos laisvės pirma žiemos, 
tai daugybė tų nekaltų, žmo
nių išmirs nuo vargo.

BISERTA Tunis. Spalių 16 
Prancūzijos pavandeniais lai
vas Lunis, kuris čionai buvo 
mėginamas pasinerti po van
deniu uuskeildo su 14 karei
vių ant jo esančių? Kadą — gi 
vandens gilumas yra apie 130 
pėdų tame daigte ir esant la
bai dideliem vėjam ir šturmui 
vilnių, laivo pagelbėjimas pa
sirodė negalimas. Ir teip 14 
žmonių atrado kapus gilumo
je vandens. Betobulindami 
povandeninius laivus, žmo
nės daug gyvasčių jau paly
dėjo. pereitą liepos menesį 
francuziškas laivas Farfadet, 
kuris pasinėrė po vandeniu 
su atidarom durimi, per ku
riais vandens pribėgo ir 14 
žmonių prigėrė.

Kovo 14, 1904 Angliškas 
laivas panėrė ir daugiau neiš
kilo su visais ant jo operato-

Vasario 5. 1905 Angliškas 
pb vandeninis laivas panėrė ir 
uu-kendo tik linas kareivis

Biržulio 8, pereitų metų
PE 1 ERBURG AS Ros. Spa- trečias angliškas laivas nu 

lių 14 žine-pasklido kad jena- 6kotldo nuo expliozijos ir vėl 
rolas Stoselis padavė resignaci į j 
ją kireivijos vyriausybei ku
ri tapo vai Ižlos prijimta. Stc- 
selio teis laryst j kas link ne 
atlaikymo Port Arthur > [>rie- 
šai japonus eina kelios sau- 
vaitus jau, bet dar nepabaig 
ta. Žinios sako kad Sto.-elh 
atsisuk“! nuo kareivijos <h:lt 
kn.I neuori stoti kareivišku > 1 
se rūbuose prieš te:s birius. . 1

BUDAPEŠTAS, Austrija.
Spalių 13 čionai buMraikavo1 
visi duonkepiai ir iš to kilo1 
beduonės laikas. Žmones tu
rinti namus iv pečius gavo u:- 
steliavimą iš y vairių instil u-’ 
cijų kepti duoną p > 10 centų 
už bulkulę. Daugeliui mote
rų tas [įeinąs patiko dėlto vi
sos griebėsi kepti duoną ir 
grįžti į senovės surėdymą. 
Kaip žmonės kožnas sau kepė 
duoną niekad nestraikavo, 
bet dabar kaip turčiai jiem 
kepa tai tankiai reikia būti 
be duonos arba brangiai už 
ją mokėti. Dėlto gerai būtų 
kad žmonės ir vėl arba kožnas

žrnonių aut jo prigėrė.
Kareiviški baudimai žudy

mo prietaisų labai daug gy 
vasūių lesiuoju, bet žiuoue» 
vis nepaliauja bandę ir tobu
linę.

HAVANA Kuba. Revoliu
cija Kuboje apsistojo kaip 
.... Juvinytos Valstijos su-

keleliai kub ečiai dabar grįž
ta na 10 į miestus iš kalnų ir 
l iukų ir iš naujo [iradčs'su- 
taisyti s ; .0 valdžią. Suvieny
to) dstij'is paskyrė 
l imu - laikinį gubernatorių 
aut Kubos, kuris turėdama-1 
Suvienytų Valstijų kariume- 
nę galės sutvarkyti visus Ku
bos reikalus. Tuom tarpu 
kraujo praliejimas jau nusto
jo, daugiau linksmybės ne
kaip piktumo; kareiviai pa- 
sikėlėlių parėją į miestus da
ro parodas, žmonės juos gra
žiai prijima. Garbė už tiesą 
kovojantiem, panieka tiem, 
kurie apsileidžia savo tiesas 
ir duodasi keliem save skriau-

jų kaita ir stub >s darbius ap- 
kad kas prie caro neprisiartin-j sid i bilamos. Taigi gyveni- 
tų. Imas geresnis kaiįi fabrike.

TANGIER Morocco. Spa-j Kii-ii-uns išinisiinfius
lių 17 apie du lakstančiai ne- Wiik- sbarre, Pa. Čionai ta- 
grų apsiginklavę ketina už-; po pastatyta slavonam bažny- 
pulti ant Morocco Saitai.o, 
su kuriuom apsidirbę ket.na 
išvaikyti visus atėjūnus. Agi
tatoriai beperstojiino agitavo- 
ja tengimius žmones priešai 
atėjimus.

Parplaukę laivai Etruria, 
La Turaine, Cedric ir Caledo- 
nija į New Yorką 10 diena 
spalių iš Europos praneša 
apie baisę kelionę ant Atlau- 
tiko kuri buvo pakilus nuo 
žieminių vėjų. La Turaine 
nukentėjo daugiau nė kaip 
kiti, vilnys sunaikino kapito
no ir kitų laivo ofisierių ka
jutes ir labai sugadino kitas 
dalys laivo. Vanduo šimtais 
tonų griuvo ant laivo. Žmo
nės buvo visi uždarinėti laivo 
kajutouse

iš Amerikos.

—:o: —
Lavinimosi kuopa turėjo 

susirinkimu pereito utirnin- 
ko vak.uą naujam savo rui
me ant 28 Broadway ir nuta
rė pradėti ant toliau mokin
tis reguleriškai, seredos va-

!čia už 60 tūkstančių dolerių : karais ir nedėliom po [lietų, 
ant kurios didesnę pusę pini- Ateinančią nedėlią aut dvie- 
gų davė kunigas Juozas Mur- jų po pietų prasidės susirin- 
gas. Šitas kunigas uždirbo sa- k imas, ant kurio nutarta ap- 
vo pinigus išmislįdamas page- sakyti kožnam sąnariui kaip 
rintą bedratinį telegrafą. Da- padaro savo gyvenimą, 
bar jisai renge prietaisą kini 
be drato telegramą galėtu 
siųsti po žeme, kaip tą išmis- 
lįs tai pinigėlių bus daugiau. 
Daugelis kunigų turi laiko ir 
daug galėtų išmislįti kad nau
dingai laiką suvartoti.

Nelaime darbe.
Staughton, Mass. Spalių 

French dirbtuvėje and; 
mergina A. Mahoney 1: 
mašinerijos už jdi ■'< 1 pau
tą ir įsukta į ra ns. Ka-i i -im
ti ją tarėjo pi .Mis nukirpti.

Paname- Kanalais.
Ką tik sugrįžęs J. Barrett 

iš Panamos pasakoje, jog.da
bar dirba net 30 tūkstančių 
darbininkų aut Panamos ka
nalo. 25 tūkstančiai yra vie
ni negrai, kiti penki tūkstan
čiai amerikonai, kurie turi 

. - _ d irbus indžinieriu ir darboJisn atėmė I 
tizinr t'-ju, patį šunkujį dar
bą di'ba negrai.

Pinigai viską padaro.
Pereitos sanvaitės sugavi

mas įvežim > chinų į Suvieny
tas Val-tijas, ant laivo Frolic 
PravideniM R. I. be žinios 
S-iv. Valst-jų, atidengė labai 
' lę šelmy.-tę [iriei tiesas šio 
kra;-to. Ke!> amerikonai užsi-

17

10

Čio- 
nai rasis y vairių amatuinkų, 
kurie kaip apsakys savo iš
darbius ir kaip jiem pareina 
uždirbti pragy venimas, tai 
bus labai naudinga pasiklau
syti. Nauji sanariai bus pri
jima m i kas tik ateis.

Utaruinko dieną einu 
Fourth gatve ir žiurau kaip 
airys k rčemininkas išmetė 
lietuvį karčemos, tas varg
šas ai grįžę, etnė kirstis an- 
gb.-kai pus...u lietuviškai, bet 
su kutu kitai- airis puolėsi jį 
vyti kaip gori b ne beždžionė 
m ižą ,- uu-lį. Mįslių sau tai 
m it ką tu gauni uz savopenk-

15
Fabrikantas nusižudė.

Worcester, Mase. Spalio 
čionai čionai nusižudė vienas 
fabrikantas Henry Minter 
sriubų dirbtuvės.
savo gyvastį pats save nušau
damas.

_ Šovė daktarų.

Cinc’nati, O. Spalių 14 čio 
uai moteris Mnliaif- y peršo 
vė daktarą K >llh uf, kur s ją 
gydė ir kaip ji (virtiną d.ik- 
taras d.ir lakiau sumažino jos 
sve katą. Daktaras tapo per
šautas lib.ii pavojingai.

Washington, D. C. Bėgant 
šiem , metam Suvinytų 
Valstijų pautas i’dave maži m 
kaštų ant 4 milijonų dolerių, 
kaip pereitus motu-1. Apie 
dveji metai kaip pradėjo gau
dyti visokius pačtee uiekle- 
rius, kurie daug valdžios pini
gų sau pasilaikė dabar kad 
akyviau prižiūrima dėlto ir 
pigiau kaštuoja pauto užlai
kymas.

Tris užmušė.

New York, spalių 1A 

laivo Colonia explodavo
nū trinba. kuri užmušė tris 
žmones ant vietos ir du drū
čiai sužeidė.

Kiančiai straikuojn.
Lowell, Mass. Spalių 17 čio

nai sustraikavo 1000 šiaučių, 
dėlto kad su pagerinimu ma
šinų jie tapo labai nuskriau
sti ant uždarbio.

Darbininkus. skriaudžia

lupo pinigus šimtais tūkstan
čių nuo turtingų chinų 
pargabenimą jų giminių.

. Liibu ao nu-tiĮ.
Washington, 1). C. Sp

17. Čiunai umirė E S. Hali 
viršininkas padedamų daigtų 
pačte. Jis tumu skirėsi nuo 
kitų darbininkų valdžios kad 
jis dirbdamas per 30 metų 
niekad neėmė vak.icijos - pa
silsiu del savę ir niekad nesir-

už

nt,°'‘

Gardner. Mass. Spalių 17 
iš 16 į 1 < vidurnaktyje bė
gantis karas iš Gardner i Bal- 
dvinsville ties woods crosing. 
Karai labai smarkiai susimu
šė ir sugadino prisakius, de
šimtis pasažierių tapo labai 
smarkiai apkulti, mergina No
ra Dunn vienos akies neteko 
iš priežasties tos nelaimės.

— :o:—
lietuviškom mer- 

verta lankyti viri-
Štai 

ginom 
rimo ir kepimo moksląinęant 
kampo C ir Third st vadinasi 
Drakes School. Mokslainė at
dara panedeliais, seredom ir 
pednyčiom. Kožna gali pasi
mokinti kaip padaryti gerus 
valgius ir tuom pastoti gera 
gaspadine.

Geriau vakarus praleisti 
prie pasimokinimo nekaip sė
dėti namie.

—:o:—
Pereitą seredą atsidarė kon

vencija Bostone moterų Chri
stian Temprence Union arba 
Snsivienymas blaivių mot irų. 
Delegatai iš visų dalių pasau
lės suvažiavo kaip ve iš Japo- 
ponijos pribuvo pone Kaįi 
Yatima,.iš Afrikos, Australi
jos ir iš š iltųjų kraštų, iš vi
sur moterų pribuvo del ap
kalbėjimo blai vystės. Lietu
viškų moterį} tiktai trūksta, 
mat mūsiškės nepripažįsta ba
liaus bu gėrimų stiprių.

—:o: —
John B. Moran 

kandidatas ant 
riaus turėjo labai
mitingą Fanual salėje. Žmo
nės visi ypatingai demokra
tai aukština Moreną dėlto kad 
jisai kelis darbelius savo kaip 
reike atliko pereitą metą. 
Daugiau darė riksmo dėlto ir 
var ia gavo.

demokratų 
gubernato- 
skaitlingą
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antras buvo davadžiotojas ku- literatūros žmonės nors toli) 
ris pradėjo žmones tėip vai- vienas nuo kito gyvendami. 
(lyti kaip jisai matė jam išei- gali vienytis ir tautos reika- 
na ant naudos. Kaip tie du lūs kerąvoti. Jie sau teip aiš- 
žmonės atėjo ant salos kartu kiną kad nereikia daugiau 
su kitais, jiedu buvo teip ge- nieko žiūrėti tik savo miesto 
ri kaip kad ir visi, bet gyve- draugystes ir ją tik šeip teip 
nimas išmokino skaitliuinką vesdami gali ir visus tautos 
žmones skriausti, nes žmonės reikalus apdirbti.

i jam pasidavė, o davadžioto-j 1903 metuose sutvėrėme 
į jas teigi įgavo per didelę am- čionai draugystę šv. Kazimie- 
biciją iš priežasties kad salos ro, 
žmonės mislino jog niekas ki
tas negali to darbo atlikti 
kaip tik jis davadžiotojas. 
Kaip levas paragavęs lašą 
kraujo pavirsta į neatsiprašo- 
iną plėšytoją savo aukos, teip 
skaitlininkas pamėginęs gy
venti be darbo paliko didžiau
siu žmonių apgaviku o dava- 
džiotojas pastojo darytojam 

Į visokių tiesų pinklių žmonės
įpainioti.

Skaitlininkas

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

1879."

tos

Rochester, N. Y.
Didelis susirinkimas buvo.

Rašo K . V .
Rugsėjo 23 dieną buvo pa 

rengtas čionai didelis susirin
kimas, su mieriu sutverti ne- 
prigulmingą politikišką kliu
bą; žmonių susirinko skaitlin
gas būrelis ir labai gražiai 
per prakalbas užsilaikė. Pirin- 

, , sėdžiu prakalbų buvo J. Soda 
( gražiai vedėsi per ilgoką trU]npoje savo kalboj(! 

ai'ą pngu ėjo prie us. ‘ 1 kalbino Rocliester’io lietuvius 
A. bet dabar pradėjo eiti at-1 ., . J . pabusti prie politikos ir vie-
bula ir plėšyti savo pirmus tis kad 8ntverti bent kok 
'-----"-------------- Pirmiau; , , ., , ,. ,galybę iš tarpo lietuvių mie

ste be kurios žinoma męs atė
jūnai visai esame paniekinti. 
Tik tada mus godoja kada 

į męs suprantam šį tą apie po- 
liką ir kada svetimtaučiai 
mato kad męs turime didelę 
galybę, tik tada jie mus už 
žmones gali palaikyti. Pirm- 
sėdys nurodė iš visų šonų 
kaip kliubas gali platinti 

šanarių užlai- 
„ , , .1 kant vietą susirinkimų ir tę
Bet matomai . . , . . , .,partraukent yvairius laikras- jam tautos reikalai tiek tik ' . . , , , . ., . , ... , _ , , čius ir knygeles, kuriais zmo-rupeio, kiek toji garbe buk >.. . 7, °, nes beskaitydami įgauna pla-jisai yra prezidentu. Šitas , . . . , .Itesnes pažvalgas ir daugiau 

prezidentas neskaito lietuviš-1ai-, .. ~ .. . .
kų laikraščių o kad ir skaito 
tai nelabai jam rūpi tautos 
reikalai, pats neturėdamas jo-! 
kios tvirtybės paklausė to 
kas jam pasakė. Apie atsime-i 
timą nuo S, L. A. aš kartą j 
buvau parašęs į „Keleivį” 
teipgi rašiau ir apie kun. Ja
saičio prisiųstus plakatus, ku
riuos jie atbulai perskaitę sa
kė kad aš noriu čionai para
piją sutverti, dabar tik persi- j, 
tikrino kaip laikas prabėgo 
o parapijos vis dar nėra.

Atsimetę S. L. A. ant se
kančio mitingo nieko nepra
nešė, dėlto nauji sanariai 
kaip p. Danela, Rukus ir kiti, 
prisirašė o paskui dasižinoją 
kad atsimetė nuo S. L. A. a- 
tėjo savo pinigų atsijimti; jei
gu tas neteisybė tai tie kurie 
atsimetė gali paliudyti. Tai
gi kas man lieka atšaukti tai 
aš nesuprantu. O komitetas 
mane užtai išmetė iš draugy
stės. Kad ant sekančio mitin
go parašiau jiem laišką iš
reikšdamas mano nesutikimą 
ant jų tokio pasielgimo ir ke- 

1 tinau patraukti į teismą, ta
da jie prisakė ateiti išsiteisin-1 
ti. Kada nuėjau prisinešė vi- j 
šokių korespondencijų ir lie
pė mą jais atšaukti. Nekuriais L . ’ .. . , vpvo-fi7 . , , , . kimų save jiem uz degtinę 'vigu,tais korespondencijas, kurios - , . .., . . parsiduoda, dėlto paskui jiennvn nA nmiin npnripnun n

lietuvis, kuris gyvena Cam- 
bridgeporte ir kuris gali imti

u a i iria.

prie

Pagal S, F Norton.
— Vaike, aš apmislinau 

gerai, ką tu mą pereitą kartą 
kalbėjai tai ištiesų teisingai 

Mr išeina. Skaitlininkas su da- 
rvKdžiotojum pastojo tikrais 
išnaudotojais tos salos žmo
nių iš pVietitlsties kad jie vei
kė žmon’i'ų visuomeniškus dar
būs.'bI': 7 i

1 — Teip tėvai, tu gerai su
pranti kad visuomeniški dar
bai jeigu būva palikti vienam 
žmogui apdirbti kaip kad da
bar Rosijos carui, tai žinoma 
kad jis apsidirba apie savo 
gerovę o paskui tik jis mėgi
na gelbėti kitus kaip jau ma
to kad badu miršta.

— Teip, teip vaike,
mislįs pačios pas mane gema, 
tu mą papasakok daugiau a- 
pie skaitlininko darbus.

— Teip tėvai, aš laukiu 
progos, aš tau papasakosiu 
kaip toliau žmonės ant tos 
salos nugyveno. Kad tu tėvai 
būtum matęs tą salą, tai bū
tum pasilinksminęs jos gražu
mu; žemės išdirbtos, ik valiai 
gyvulių; arklių, golvijų ir ki
tokių, dideli namai del gyve
nimo, svirnai pilni pripilti 
grūdų, gražus keliai, tiltai, 
rinkos, mokslainės, vietos vai
kam bovytis ir gražus pritai- 
symai visiem liuosas valandas 
praleisti. Žodžiu sakant rodė
si kad kito tokio krašto nebu
vo pasaulėje. Čionai nebuvo 
vargšų, čionai nebuvo nė tur- 
mų nes nebuvo prasikaltėlių, 
kožnas gyveno užganėdinan
čiai ir kantantai; moterįs bu
vo mokintos, vyrai kožnas mo
kėjo rašyti ir skaityti, kūdi
kiai augo gražus ir buinųs, 
kožnas pavalgęs ir apsiden
gęs. Teip išrodė šita sala iš 
tolo.

Tik arti tėvai prisižiūrėjus 
prie šitos salos galima, buvo 
pamatyti kad šaknyse žmonių 
gyvenimo randasi kirminai, 
kurie matomai kada nors pa- 
grauž gražaus augalo šaknis 
ir išdžiovys.

— Vaike, kuom buvo tie 
kirminai?

— Tėvai, kirminai buvo 
skaitlininkas. kuris pinigiš- 
kai pradėjo žmones skriausti,

gerus užmanymus.
buvo čionai pirmsėdys, kuris 
drūčiai laikėsi už lie- 
tyvystę, gindamas lietuvius 
nuo lenkų kartą net su lenkų į 
kunigu turėjo drūčiai susi
pykti, kuris tykojo lietuvius! 
po savim pasmerkti. Neilgai1 
laukęs jisai užsipuolė ir ant 

turėdamas S. L. A. norėdamas draugy- 
pinigų užvedimą savo rauko- stę nuo S. L. A. atitraukti, 
se, ką norėjo tai į 
žmonėm aut salos padaryti, jmas kad jis prie S. L. A. pri-| 
Kaip jis pakėlė vertę pinigų gulės vistiek. 
tai žmonės turėjo kelti vertę , 
produktų, kaip jis nužemina 
vertę pinigų žmonės žemino . 
vartę produktų. Jis tik tada 
padarė produktus žemais kada 
jisai pirko, bet kada pardavė 
tada pagal savo norą jisai jų 
vertę pakėlė. Teip vaitoda
mas žmonių svarbų gyvenimo 
dąiktą, skaitlininkas galėjo 
ką norėjo padaryti su salos 
žmonėm.

Pirma skaitlininko auka 
buvo kalvis, kuris pirmutinis 
suklupo priešai savo siaubu 
uą. Jis buvo pasiskolinęs pi
gų nuo skaitlininko, geruose 
laikuose, mislindamas lengvai 
jam atiduoti. Bet netikėtai 
užėjo blogi laikai, kuriuos 
skaitlį ui nkas bėga 11 bdanias
pinigus daugiau parūpino, 
prie to kalvio moteris susirgo 
ir kiti namuose nepasisekimai 
atėmė kalvio galybę apsimo
kėti skolą skaitlininkui. Iš 
kito šono kalvis mislino. kad 
skaitlininkas pailgins jam ter
miną ir teip galės atiduoti vė
liau.

— Ar skaitlininkas vaike 
palaukė?

— Ne tėvai, skaitlininkas 
buvo neatsiprašomas, berei
kalingai kalvis ir burną savo 
aušino pas jį prašydamas su- 
simylėjimo ir bereikalingai jis 
prašė pąs savo artymus pa
gelbos, kurie siuntė jį pinigų 
pasiskolinti pas skaitliuinką. 
Teip atėjus terminui išmokė
ti pinigus skaitlininkui, kal
vis negalėjo išsimokėti, dėlto 
skaitlininkas užareštavo kal
vio namus ir pastatė ant par
davimo. Diena pardavimo a- 
tėjo, žmonių susirinko dikčiai, 
bet nevienas neturėjo tiek pi
nigų, kad nupirkti tuos na
mus'tik vienas skaitlininkas 
galėjo nupirkti juos ką jis su 
džiaugsmu savo širdyje ir pa
dare .

— Na o kur kalvis ėjo vai
ke?

— Kalvis su pačia ir 
kais turėjo iš mamų 
va išsikraustyti laukan, žmo
nės stebėjosi bet kožnas matė 
kari po tiesa teip išeina dėlto 
niekas ant skaitlininko nė žo
džio nepasakė. Tu tėvai nori 
žinoti kur skaitlininkas ėjo. 
Jis negalėjo būti ant lauko, 
dėlto jisai pasisamdė seną 
stubą pas davadžiotoją, mat 
davadžiotojas buvo naują pa
sistatęs tai senoji riogsojo tuš
čia. Tenai jisai su savo šeimy
na apsigyveno ir kaip jam 
vedėsi gyvenimas tai aš kitą 
kartą tau tėvai papasakosiu.

galėjo su pats į krutinę mušėsi sakyda- Ij. e & 
nadarvti mas kad iis nrie S. L. A. uri- L , .

tesnes pažvalgas ir daugiau 
supratimo. Toliau jisai sakė 
kad visi susirašytų jauni lie- 

| tuviai ir kad pareikalauti 
į nuo miesto sau mokintojaus į 
vakarinę mokslainę.

Antras kalbėtojas buvo K. 
Vaivada, kuris kalbėjo nuro-j 

įdydamas ant Rosijos biaurios 
valdžios ir ant žmonių vargų 
kurie turi kensti tos valdžios 
parėdymą. Jis nurodė ant 
vargų darbininkų visose da
lyse pasaulės ir nurodė kaip 
jie rūpinasi save apginti nuo 

] vargų su pagelba socializmo 
arba politikiškos kovos už sa
vo kliasos tiesas, jisai ragino

: visus rištis prie L. S. P. A.
Trečias kalbėtojas A. Stan

kevičius, ragino kad jauni 
vyrai lietuvninkai sukrustų 
prie mokslo mesdami į šoną 
gėralus su kuriais didesnė 
dalis dabar bovijasi o tas tik 
stato mus žemiau visko prie
šai svetimtaučius, sakydamas: 
,,broliai nelaukite šimtus me
tų, bet dabar pradėkite veik
ti vyriškus darbus”. Tamsta 
Ig. Čėsua paaiškino Su v. Vai. 
konstituciją, nurodydamas 
kokes tiesas turi gubernato
riai, jis nurodė kaip visoki u- 
rėdninkai turi tarnauti žmo
nėm, bet kad žmonės ant rin
kimų save jiem už

yra prijimamas į kooperaciją 
su akcija 5 dol. arba daugiau 
kaip kas nori, bet viena akci
ja lėšiuoja i>enki doleriai ir 
ta akcija duoda progą dalin
tis pelnu kokį krautuve turės 1 
suėjus čverčiai metų.

Atydą reike patraukti ko- 1 
žuo brolio mūsų mieste gyve
nančio, kad šita krautuvė 
mūsų yra labai naudinga kad 
praktiškai išmokti sugyventi 
vienybėje, kad praktiškai iš
mokti vesti pramonę, kad 
praktiškai lavintis socializmo, 
kad sučėdyti savo kruvinus 

į centus nuo turčių kišeniaus, 
kad prijunkinti mūsų vaikus 
prie nepamiršimo mūsų kal
bos, kad jie matytų reikalą 
savo motinišką kalbą palaiky
ti, o tą tik tada jie padarys 
kada pamatys kad tarpe mū
sų tautos viskas grožinasi ir 
netik vieuas skurdas ir var
gas matyti.

Krautuvė valgomų daiktų 
sutaisyta pagal mokslišką pa
rėdymą, kurio mūsų miesto 
vyrai mokinosi per kelis mė
nesius ir dabar tik pradėjo 
vesti ir reike sakyti kad pa
sekmė jaunam darbe labai 
aiškiai matėsi. Valgomų daig- 
tų krautuvė nebus paskuty- 
nis užmanymas, pamatę kad 
męs mokame tą vesti, rūpin
sime kitas krautuves uždėti 
ir kitus turtus į savo rankas 
paimti. Kas link pasisekimo 
nėra abejonės, nes męs susiri
šę turim savo locnus pirkėjus, 
pramonė tik ant pirkėjų rė
mėsi. Taigi broliai gyvenanti 
Cambridgeporte duokite ko
žnas savo atydą ir pagelbos 
ranką, sumeskime savo pro
tus į krūvą ir paskutinius 
mūsų centus susidėkime pa
daryti tarpe savę pramonę 
kad neluptų mus jokie tur
čius pelnais už patarnavimą 
mumi krautuvėje. Toliau męs 
galėsime daugiau kuom pasi
girti tik kibkime prie pradė
to darbo. Pirkime akcijas, 
pirkime iš savo krautuvės, 
kuri vadinasi visų Cambrid- 
geporto lietuvių ir kožnas tę 
pirkdamas gaus uždarbį nuo 
pramonės. Tarnaukime patįs 
sau tada mus niekas neistengs

Korespondencijos

vai
sa-

W. Lynn, Mass.
Liepe atšaukti teisybę.

Raš. Miglinas.
Kaip Lynn’o lietuviai ma

žai skaito gerų laikraščių ir 
nemislina kad per skaitymų

buvo ne mano nepriėmiau, 
bet prezidentas su kitais ko
miteto sąnariais prispyrę no
rėjo mą jais primesti. Berei- 
kalo aš nerašau, myliu kad 
sutikimas tarpe mūsų gyvuo
tų, o ne netvarka. Bet sunku 
tokius žmones pertikrinti, kū

ir plėšė žmones visokiais bū
dais. Sakė jisai toliau, kad 
yra viltis dar nors žmonės sa
ve degtinės ytekmei palieka, 
vienok jie patįs tą degtinę ir 
padaro.

Apie penktą valandą po
v v v Iv 1 llij Z- III vi XX v>C? Į Iv> X vi Iv X 1 XX V X , Iv LI

rie nė apgarsinimo neperskai- PietlĮ PĮ^uvo čionai anglikai
to kaip pridera. *

Ant mitingo barniais pra- 
leido nuo 8 iki 11 valandai ir 
jokio galo nepadrę atidėjo ant 
kito susirinkimo. Paskutiniu 
kartu nuėjau ant susirinkimo 
ir labai nusistebėjau pamatęs 
maršalką pas duris sėdintį su 
gumine trūba; pamislinau sau 
ištiesų tie žmonės nors caro 
čionai nėra tai patįs renge 
sau su kuom nors pečius pa
sikasyti. Vienas sanarįs pa
prašė balso ir norėjo pasaky
ti kad barbariškai išrodo mar
šalka sų gumine triūba ties 
durimi. Bet pirmsėdys liepė 
jam apsisėst ir tylėti, tai tiek 
laisvės tun sąnarys ir tokia 
pasivedimas tos draugystes 
komiteto.

Prie šios draugystės jau do
ras žmogus negali prigulėti 
ir matomai reiks pasirūpinti 
nauja draugystė. Jie netik 
kad nenori žmoniškai pasielg
ti bet dar jie nori savo sąna
rius priversti atšaukti apie 
juos teisybę parašytą laikraš
čiuose.

Teisybė kožnam akis svili
na kuris nemyli teisybę, teip 
ir su mumi yra.

p 1 V U 1^
Į kalbėtojai iš Independence
■ Legue partijos, ir ilgai 
__ ;ino lietuviam apie blogą 
vedamą po’itikos Amerikoje,

Lawrence, Mass.
Krikštynos ir aukos. 

Raš. M . K u n d r i e t i s. 
Kožnas žmogus gali links- 

’ I mintis iš pasielgimų nekuriu 
lietuvninkų, kurie kame tik- 

| tai gauna progą visur darbuo
jasi del labo nuvargintos mū
sų tautos. Esant krikštynom 
pas tautietį Joną Žuką 16 d. 
rugsėjo žmoneliai netik kad 
labai gražiai apsiėjo pasibovi- 
jo, bet dar ir aukų sudėjo ant

Laiškas iš Lietuvos,
Rašo. Pačtalijonas.

L i e p o .r u s . Maištai re- 
j voliucijos šiuom tarpu apty- 
' ko. Liepos menesyje nežino
mi užmušė čionai uuter - oi'i- 
aierą - pačios Vikutą ir atė
mė nuo jo 28. 119 rublių ir 19 
kapeikų randavų pinigų, ku
riuos V i kutas nešė į Kazua- 
čejų. Kaip tik išėjo iš kiemo, 
tuojau nepažįstami šoko ant 
jo ištraukė iš rankų maišiu
ką su pinigais ir stūmė per 
kitus vartus. Vikutas pradė
jo rėkti tada nežinomi suvarė 
jam tris šūvius į krutinę ir 
ant vietos užmušė. Viršinin
kas nubėgo į kantorą duoti 
žinę kad kareivius prisiųstų 
kurie čionai visas svarbesnes 

i vietas kaip batikos dabar 
. sergsti. Kareiviam atbėgus 

nepazinstamų nerado, nes jie 
pabėgo ant Marškos gatvės 
paėmė vežimą ir pranyko. 
Kareiviai rado tiktai lavoną 
Vikutb. Daug tokių atsitiki
mų dabar pas mus randasi 
kad visus sunku būtų ir apra- 
syti.

ir J. Kovelis 5 c.
Viso surinkta ir pasiųsta 

kas. Dūdai $3.65 c.
Viršminėtus pinigus 

miau 9—28 T. Dūdas.

Cainbr.dgeport, Mass.
Krikštynos ir aukos. 

Rašo V . Danielius.
Rugp. 8 atsibuvo krikšty- 

110 pas p. A. Kazakevičių ant 
Main gatvės, kame svečiai 
gražiai besilinksmindami 
minė brolius kovojančius 
caro samoderžavija ir del 
pagelbėjimo paaukavo ]>o 
lis centus. Vienam iš draugų 
užmanius, kūmas p. J. Vai- 
sevskis ir kūma O Vasevskie- 
nė davė po 50 c.; kiti drau
gai teipgi nepraleido progos 
ir paaukavo po 50 c. šie: J. 
Vaisevskis, A. Kazakeviče, P. 
Kazakevičienė, J. Blažys; po 
25 c. davė: J. Turauckis, O. 
Turauckienė, W. Danielius, 
R. Danielienė, K M. Liubė- 
nas, A Liubinienė. Iš viso pi
nigų surinkta $4.50 ir pasių
stą kas. Dūdai į Philadelpliią. 
Širdingai ačiū aukautojams 
ir laimingo užaugimo mažai 
dukreliai Zozauai Kažakevi- 
čiukei ant kurios krikštynų 
tapo surinkta tie pinigai kad 
pagelbėti mūsų vargšam bro 
liam kovojantiem su šiaurės, į galybę tiesa perleista per 
siaubūnu, kuris kątik nepa- kongresą pereitą vasarą kad 
spėjęs amžinai užmigdyti mū- vienaip visose valstijose Su
sų tėvynę užspringo revoliu- j vienytose Valstijose būtų 
cioniška bomba. duodamos nkėsiškos popieros.

Pinigai paskirti socialde- Aš mistinu kad šita nauja tie- 
mokratam Lietuvoje. sa neperdaug apsunkino ga-

Viršui minėti pinigai pri- vimą popierų tik biskelį pa
junti rugs. 24, T. Dūdas kas. darė geresnę tvarką. Pirmiau

Cambridgeport, Mass.
Vestuvės ir aukos, žioją lakstė prie žmonių pra

šydami, kad už juos balsuotų.
s mirksnyje 

padarydavo ukėsus ir pasi
maudavo juos su apinastrin

1 )abar 
teip negalės padaryti, nes 
dveji metai reikalaujasi pa
kol žmogus gali gauti pilnas 
popieras. Dėlto žmonės dabar 
patįs turės susiprasti ir apie 
savo locnas popieras pasirū
pinti. Dabar popierų išėmi
mas yra toks: kožnas žmogus 
atėjūnas turi pabūti šitame 
krašte penkis metus pakol jis 
gali pastoti ukėsu. Kad atė
jimas būtų ir pirma 18 metų 
atėjęs vistiek jam reike imti 
pirmas popieras ir už dvejų 
metų antras popierąs. Popie
ros kaštuoja keturis dolerius 
išimti t. y. tiek reike teisda- 
rystėje užmokėti. Blankos — 
aplikacijos popierom negali
ma gauti neštis, jos turi būti

at- 
s u 
.1'1 

ko

Kaslink ukesiškų popierų.
Nuo 28 dienos rugsėjo įėjo

darė geresnę tvarką. Pirmiau 
popieras žmonės ėmė tik apie 
rudenį, kada politikieriai išsi-

ir linkėjo kad lietuviai rištųsi naudos ui jaivę tėvynės. Nors 
į politikišką kliubą ir kad tai ir maža auka, bet tas pri- 
kaĮP kiti geri ukesai rūpintų- tarimas ir parodyta rūpestis 
si šalies reikalais. - gana linksmina žmogų kad vi-

Klausytojai labai gražiai si męs darbuojamės pastumti---- V --u-- ------ O ---- K3X AIIT^D viai uuujuuicn £ L 11XXI UI 
užsilaikė ir visas susirinki- darbą laisvės pirmyn del mū- 

ii’ sų nuvargintos tėvynės.
kokio tų labai geistina kad žmonės 

Rochesteryje niekad pirmiau mūsų imtų tą paveizdą kono- 
nebuvo. Darbuokimės bran- plačiause didelėse ir mažose 
gus broliai teip męs ir toliau kolionijose rūpintųsi įvesti 
ir rūpinkimės savo tautiškais j madą kad visur ant tokių pa- 
bei politikiskais reikalais, silinksminimų ir susirinkimų 
vien tik vargai mūsų brolių galėtų sudėti po keli« centus 
seserų ir tėvelių, kurie kenčia ant labo tėvynės reikalų, tada 
po Rosijos jungu gali mus vi- mę8 daug daugiau galėtume 
sus suvienyti ir laikyti vieny- sušelpti savo brolius, kurie 
nybėje prieš musų skriaudi- lieja kraują už laisvę ir grei- 
kus visokio pobūdžio. Teipgi 
nepamirškime kovojančių mū
sų brolių tėvynėje, remkime 
jų pajiegas pakol nenusikra- 
tys siaubūno caro galybės.

Cambridgeport, Mass.
Tarnaukim patįs sau. 

Raš. K . Arminas.
Guodotini tautiečiai: - pra

nešu visiem kad Cambridge- 
porto lietuviai 29 rugsėjo ati-|taitis 15 c., J. Baubinas 10 c.

mas buvo vien malonus 
garbingas lietuviam

Bū-

Rugs. 9 atsibuvo vestuves ■ • • -
draugo Cipriono Selemonavi- l’,riniavi jie akies 
čiaus su pn. Ona Graždauc- 
kiute, vestuvės buvo gražios 
ir kaip paprastai pas mus ne- kad juos balsuotų, 
pamiršta broliai to svarbaus 
laiko Lietuvoje, kur mūsų 
jauni broliifi kovoja už laisvę 
tėvynės, teip ir čionai atmi
nėme ir sumėtėme kelis cen
tus ant pagelbos kovojančių. 
Pirmutinis užmanė I. Parna- 
rauckis, jaunasis tam širdin
gai pritarė ir visi šie draugai 
paaukavo: po 50 c. C. Selemo- 
naviče, P. Babilius, J. Parna- 
rauckis 35 c. po 25 c.: J. Kai
raitis, J. Plokštis, P. Atkočai- 
tis, J. Lukšis, Iz. Danielius, 
J. Vedecki 10 e. Viso sudėta 
$2.70 ir pasiųsta kas. Dūdai Į 
Philadelphią. Širdingai ačiū 
visiem aukautojam ir godonė 
jaunavedžiam kad jie pritarė 
tėvynę pagelbėti ant savo ve
stuvių, užtai jiem lai viskas pripildytos tę pat teisdarystė- 
geriause klojasi jų gyvenime, je per patį raštinįką - klerką.

Virš minėti pinigai prijiinli pirmų popierų klausy-
rugs. 35, T. Dūdas kas. "'ai yro apie žmogaus gymį, 

kaip tai: koki plaukai, nosis, 
Lawrence, Mass. akys ir gal kitoki ženklai ant

Spalių 6 atsibuvo čionai veido randasi turi būti užra- 
prakalbos parengtos Lietuvos šyti ir kožno daigto raštiniu- 
Sūnų draugystės. Kalbėtojais kas klausė paties kandidato, 
buvo draug. Liubėnas, 1. Da-i kuris nori popieras gauti, 
nielius iš Cambridgeporto ir Naujas klausymas yra: ,,are 
vietiniai kalbėtojai, tarpe ku- you a bigamist?” „Ar tu tiki 
rių ir kun. Jasaitis. Prakal- į daugpatystę?” Žinoma rei- 
bos tęsėsi nurodančiai kad lie- kia sakyti kad ne, nes kitaip 
tuviai imtųsi už mokslo. Žino- neduos popierų. Reikia neat- 
nių buvo prisirinkę geras būtinai pasakyti ant 
skaitlius ir visi gražiai užsi- laivo į Ameriką

čiau priartiname galą Rosijos 
carui.

Aukavo šie draugai: Jonas 
Žukas 50 c. po 25 c. davė šie: 
P. Ciras, M. Kundrietis, M. 
Žukas, J. Dvareckis, S. Rinke- 
viče, V. Klemašauckas, J. Bu- 
zevičius, P. Cibas, F. Kibildis 
K. Aleksonis, F. Zautra, J. 
Adukouis 10 c., A. Augus-

laikė. Žingsnis po žingsnio 
žmonės vis dailinasi, vis žen
gė prie geresnio susitvarky
mo. Didžiausiai gadina mūsų 
žmones girtybė, nuo kurios 
užsikrėtę jauni vaikinai ne
gali su sveiku protu apmislį

kokio 
atvažiavai, 

kaip laivo vardas. Hitas klau
symas labai daugelį žmonių 
suuervuoja nes kožnas 
mačiau turi minti ant 
kaip pasako teip gerai 
tik drąsiai. Klausymas
,,ar visada būsi Amerikoje?”

kai p 
galo 
bile
yra:

ti reikalus savo. Tokiem jau- teipgi reike pasakyti kad vi- 
niem vertėtų organizuotis į 8ada nes kitaip negausi po- 
krūvą ir geresni užsiėmimui pierų. Jeigu žeuotas turi vai- 
pratintis nekaip prie svaigi- kus, tada reikia pasakyti kur 
nančių gėrynių. katras vaikas gimė. Taigi no-

Taigi mėginkime pratįtis rinti gauti popieras turi pasi- 
prie gerų užsiėmimą, negerus
papratimus palikime į šalį, sakyti tik tada gali gauti po- 
pameskime vartoję svaiginau- pieras. Kliubam vertėtų pa
čius gėrymus, kurie mus nuo- mokinti žmones ir imtie po- 
dyja ir blėdį mumi suteikia, pieras kad lietuviai nesiliktų 
pratinkimės ir mėginkim su- užpakalyje bebliaują ant mė- 
rengti prakalbas, mokslainės nulio, kada kitos tautos sku- 
vakarines ir kitokius naudin- bia.i naudojasi iš politikos ant 
užsiėmimus iš ko mum bus kiek tik gąli.

mokinti visus klausymus at-
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(Tąsa).

Laidojant nelaimingą merginą karė 
pe juodašimčių ir ginkluotų darbininku 
pradėjo plėtotis vis labiau, bet darbininkai

tar-

kuriem cąro dovanų neužteko, parduodavo 
savo revolverius darbininkam, 
stiklą degtines galima buvo gauti 
rį nuo huligano.

Po manifestui Ryga buvo lizdas 
organizacijos augo viena po kitai, 
prilaukus carui ypatingai tie kurie priver
tė darbininkus tai su nagaikom ar tai su 
pagelba Dievo baimės, pas juos pigiai dirb
ti nestraikuoti; tie daugiause prisidėjo prie 
organizavimo juodažimčių patįs dėdami 
tūkstančius rublių ant nupirkimo jiem deg
tinės ir revolverių, negana kad turčiai juo
dašimčius šelpė pinigais bet dar ir patįs su 
jais ėjo žmonių mušti. Vienas rusiškas fa-

kaip atliko laidotuves tai nuėjo ant Jaro- bri kantas Klhnoff davė 6000 rublių ir pats
slavskos gatvės ir su didesne galybe nuo 
tę juos nuvijo. Juodašimčiai nuvyti nuo 
Jaroslavskos gatvės visi susispietė į Knzne- 
covą dirbtuvę; tę suėjo visi policijantai i-- 
daugelis kitokių caro ištikimų šunų, prisi
dėjo prie jų ir Kuznecovo dirbtuvės darbi
ninkai, kurių negalima buvo niekaip prie? 
straiko priversti. Teip jie tę susirinkę užsi
manė padaryti demonstraciją po miestą. 
Apie 12 valandą jie išsimalė iš dirbtuvės 
didelėm būryje po vadovyste pristovo iš 
ketvirtos dalies policijos; jie nešėsi euro ve- 
lavą ir paveikslą Motinos Dievo, jie giedo
jo „Bože caria lirani” ir trankė visas pul
kas per miestą kad sukelti žmones prieš 
žmones kad tarpe savę muštųsi o tuom ir 
pamirštų visą revoliucijos dvasę. Viskas 
buvo gerai pakol jie neatėjo ant Jarovskos 
gatvės kur pradėjo savo juodašimtišką dar
bą. Pirmiause jie užpuolė ant vieno žyde
lio krautuvės ir išpustijo viską. Tę pat už
puolė ant vienos moteries su kūdikiu ei- . 
nančios ir tą visą sukruvino, teipgi pradė
jo užpuldinėti ir ant kitų žmonių. Apgin- • 
kluoti darbininkai negalėjo ilgiau kęsti, . 
jie paleidę po kelis šūvius iš brauningių. 
Juodašimčiai pradėjo bėgti, kiti griebėsi 
gintis; numetė ant žemės pa veikslą "Moti- ; 
nos Dievo ir caro velavą, pasidarė baisus . 
sumišimas. Į tą tarpą atlėkė dragūnai ir 
pradėjo šaudyti tiesink į visą pulką, žmo
nes krito kaip museš. Daugiause krito juo- , 

, dašimčių, iš darbininkų krito du ir pu su- , 
žeidė o juodašimčių krito apie dešimts ir 
sužeistų buvo labai daug, kuriuos vežė į li- 
gonbutį visą po pietų. I’o šitam sumišimui 
žmonės skirstėsi namo, mitingų šį.vakarą 
nebuvo, žmonės pradėjo kalbėti apie darbą 
ir teip ta diena pas5 baigė.

Ant rytojaus 23 dieną spalių, darbinin
kai visi atsikėlė anksti ir trankė kožuas 
prie savo darbo. Dirbtuvėm darbiuinkų 
komitetas jau buvo davęs žinę pirma kad 
darbininkai pabaigė politikišką straiką ir 
visi pareina prie darbo, dėlto atėją darbi
ninkai prie darbo rado pečius dirbtuvių į- 
kurtus ir indžinus prirengtus sukti maši
neriją. Darbas prasidėjo gražiai, darbinin
kai neturėjo jokio nesutikimo su darbda
viais dėlto kad jie nestraikavo priešai darb
davius, bet prieš caro valdžią. Pradėją 
dirbti darbininkai buvo pilni juokų ir kal
bų apie Dūmos rinkimus ir apie darbinin
kų galybę vienybėje. Nuo dabar darbinin
kai pilnai naudojasi iš manifesto, dirbo ir 
organizavosi vis į didesnę galybę, oratoriai 
būdavo įvesti į fabrikus laikas nuo laiko 
po darbo valandų ir mokino toliau darbi
ninkus apie bėgančius reikalus; darė pra
kalbas, platino raštus ir drūtino organiza
ciją vis tvirtesnę. Daugelis geri} vyrų tapo 
paleistų iš turini}, kuriuos pirma buvo 
suėmę už menką nužiūrėjimą, tuom laiku 
visus paleido tik tuos paliko’turmuose, ku
rie buvo nužiūrėti kaipo kriminalistai. Oi- duodavo savo vienos dienos pelną, už ku- 
gauizatoriai darbininkų dabar pertaisė ra- rjUO8 įaį pinigus dirbome sau ginklus. Ma
žonus į gėrės nį parėdymą ir nenuilstančiai nifestas davė daugiau drąsos darbininkam 
dirbo kalbėdami žmonėm kur tik suėjo. (}eit0 jj0 įr nepraleido progos, rūpinosi ko- 
Mitingai buvo laikomi ant salių beveik ko- daugiau darbininkų apginkluoti, negana 
žną vakarą, mieste buvo užimtos visos sa-, |niVo revolverių, kurie nelengva gauti, jie 
lė s.yvairių partijų pradėjo vaišintis tarpe )<alėsi sau kardus po dvi ir tris pėdas ilgio, 
buržuazu, dėlto salės ant galo buvo labai del kardų neteip sunku buvo gauti medi- 
sunku gauti. Darbininkai pradėjo organi- } 
zuoti kliubus ir į juos rinktis, kliubuose linksmais, kožname gero darbininko name: 
pradėjo laikyti knygynėlius ir laikydavo karojo kardas ant sienos ir brauningis vc- 
pasikalbėjimus žodžiu sakant darbininkų ijojoej ant stalo. Beveik pora sanvaičių bu- 

., klesa ėjo tokį svarbų mokslą, kokio nega-i vo praleista ant kalimo kardų, kurių buvo 
yo eiti niekada pirmiau. Rygos miestas per i padaryta ne šimtai bet tūkstančiai. Virtus 

reakcijai, kardai rado savo vietas, reikalui 
atėjus jie bus vėl panaudoti. Policija dasi- 
žinojus kad darbininkai kala sau kardus

vadovavo juodašimčiais. Iš sudėtų pinigų 
per turčius, valdžia galėjo duoti kareiviam 
po 15 kapeikų kad eitų malšinti žmonių. 

ir Radosi ikvaliai tokių girtuoklėlių, kurie su 
noru prisidėjo prie to prakeikto darbo ir 
jų organizacija kasdien augo didesnė.

Darbininkai, pradėjo susitaisyti iždus, 
kuriuos męs paskirstėm į amatninkų sky
rius, kožno amato darbininkai, kaip kad 
Amerikos unijos, pradėjome dėti pinigus 
ant ateinančio laiko, kad traikai užėjus tu
rėtume pinigų iždus. Iždai tie augo kaip 
grybai po lietu, darbininkai patįs jieškojo 
tų vietų kur buvo užrašyti ir pinigai priji- 
manii. Kožuas darbininkas matė iš trum
pos praeitės kad straikos daug gero padarė 
netik ekonomiškai bet ir politikiškai, dėlto 
kožuas su noru rūpinosi kad atiduoti savo 
pinigą į kasą. Mokėjimai buvo padalinti į 
3 skyrius, tie kurie mokėjo po pusę rub
liuos ant mėnesio tas būtų gavęs 6 rublius 
ant sanvaitės laike straikų; tie kurie mokė
jo 35 kapeikas aut mėnesio tas turėjo gau
ti po 3 rublius ir 50 kapeikų aut nedėlios; j 
skyrius trečias mokėjo po 25 kapeikas tas 
turėjo gauti po 2 rublius ir pusę ant nedė
lios laike straikos. Bet šitas krutėjimas ne
ilgai išturėjęs apslabo, pinigai tapo pa ver
sti ant reikalų propagandos.

Dabar reike priminti silpną pusę mūsų, 
kada męs nustojome lieją kraują su val
džia, po manifestui besiorganizuodami pra
dėjome tarpe savę pyktis, partija sn parti
ja. Kaip jau pirma minėjau kad Federalis- 
tij partija padarė klaidą bėgdami pas gu
bernatorių prasyti pagerinimų, teipgi męs 
Roseiska partija turėjome piktumą ant Fe
deralist!} kad jie nėjo padėti murai prie vi- 
sotiško sukylimo priešai valdžią, kuri tuom 
tarpu buvo teip apsilpninta kad lengvai 
buvo galima Rygos mieste republiką užve
sti. Darbininkai Roseiskos partijos negalė
jo kentėti iš nerimasties matydami tuos, 
kurie sugauti tumiuose buvo plakami ir 
kankinami, kožuas buvo pasirengęs geriau 
už barikado galvą savo padėti o ne būti 
paimtu į turmą ir būti kankinamu. Dėlto 
Roseiska partija nepoilgam po manifestui 
išleido lapelį ant kurio nupeikė Federalis- 
tus už jų bėgimą pas gubernatorių ir nuro
dė kad jie nieko tenai negavo.

Federalistam tas lapelis labai nepatiko 
dėlto kame tik galėdami jie žemino Rosei- 
ską partiją ir išto kilo nesutikimas apie ku
rį greitai (lasižinojo valdžia ir juodašimčiai 
ir tuom drąsiau ir smarkiau jie pradėjo 
vaidiutis. Juodašimčiai skaitlingai pradėjo 
organizuotis ir vis drūčiai užkabinėti dar
bininkus. Darbininkai pajutę kad juoda
šimčiai smarkiai pradeda kilti, nors būda
mi patįs nesutikime partija su partija, bet 
rūpinosi sau ginklus ir rinko pinigus. Ant 
susirinkimų būdavo nutarta kad dienos 
mokestį atiduotų ant ginklų ir teip kožuas

gą. Tame laike darbininkai jautėsi save

ilgą laiką vis buvo po valdžia darbininkų, 
jie prižiūrėjo kad mieste būtų geras parė
dymas, kad niekas neužpuldinėtų ant ne
kaltų žmonių. DaiLiniukai dabar turėjo i nemažai nusiminė, nes žinojo ant ko jie 
savo miliciia kuri tik tuom atsižvmėio nuo . ............. ....... , __

ėjo. Dirbtuvėse sumažėjo darbas, fabrikantai norėjo paleist i 
daugelį darbiuinkų, bet et ant darbininkam drūtai susiorga- 
nizavusiem jie pasakė darbdaviam kad nuo darbo neatstaty
tų nė vieno tik kad duotų po mažiau dirbti; taigi męs dirbo
me po tris dienas ant sanvaitės.

Apie pradžią gruodžio Rygoje vėl atsitiko labai įstabus 
juokas visam miestui: vieną dieną važiavo Krickis - direk
torius vagonų dirbtuvės, Rusko Baltiško Vagonų zavodo, ir 
jam bevažiuojant Giedrudenska gatve apie 5 valandą po 
pietų patiko jisai savo nelaimę: pokštelėjo penki šūviai, 
nuo kurių Krickis nė vieno neišvengė. Nenumirė jisai ant 
vietos, bet dar už trijų dienų, turbūt Dievas jį pabaudė už 
visus jo nedorus darbus ir veidmainiavimus. Krickis buvo 
vienas iš smarkiausių slogintoji} darbiuinkų, teip drūčiai ji
sai prispaudė savo dirbtuvės darbininkus kad jie jungo ne
galėjo pajudinti, mieste visur darbininkai jau ėjo ir kovojo 
o į Krickio dirbtuvę uodas snapo negalėjo įkišti, labai daug 
vargo buvo pakol tę galėjome darbininkus prieiti, policija 
nuolat stovėjo su kažokais ir ant kožno nužiūrėto žmogaus 
kaip vilkai puolėsi.

Krickiui ligonbutyje numirus, telegramas buvo prapla
tintas visur po miestą apie mirtį, bet niekas jo nesigailėjo 
visi juokėsi net kitų dirbtuvių direktoriai sakė kad gerai 
tam šuniu. Pirmiau jau aš minėjau kad Krickis norėdamas 
visą savo dirbtuvę carui prilauktais padaryti, parvežė popus 
pastorius ir kunigus kad pamokslus žmonėm sakytų, girtų 

J carą ir prikalbintų darbininkus kad jie gelbėtų carą kariau
ti su japonais. Bet kaip tas jam nenusisekė tada spaudė 
darbininkus su policija ir kazokais. Dabar visi žmonės bu
vo linksmi kad vieną nuo sprando atsikratė. Kitas direkto
rius Golopozof to paties fabriko gavo laišką, kad ir jis bus 

j peršautas jeigu neapleis Rygą. Golopuzof vienok nelaukė 
kad jam švinas krutinę sudraskys, pats apleido Rygą ir iš
sidangino nežine kur.

Po Krickio mirčiai, darbininkai įsigavo į vagonų dirbtu
vė ir perorganizavo visus darbininkus, pirmiau čia buvusį 
darbininkų komitetą permainė, nes atrado kad Krickis mo
kėjo jiem po 25 rublius dovanų, kad tik jie eitų už gerovę 
Krickio ir kompanijos o ne už darbininkų. Darbininkų ko
mitetas išvarė visus skebsus, Kuriuos Krickis buvo priėmęs 
į savo dirbtuvę laike straikų. Naujas direktorius klausė 
darbininkų komiteto, ką jam pasakė atėją į kanceleriją tą 
jis ir darė, nes bijojo pasipriešinti. Dabar vagonų dirbtuvė
je darbininkai buvo gerai suorganizuoti, organizavimas ėjo 
gerai ir kituose fabrikuose.

Teip męs •besidarbuodami gavome suorganizuoti beveik 
visas dirbtuves Rygoje. Nuo spalių 17 iki 25 gruodžio dir
bome kiek galėdami, netik kad fabrikuose bet ir prie lauke 
dirbančių darbininkų, buvo kalbėta ir organizuota. Kuzne- 
covo dirbtuvė, kuri talpino pirma juodašimčius ant galo ir 
čionai darbininkai tapo suorganizuoti, tarpe kareivių teipgi 
agitacija vedama.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

savo miliciją, kuri tik tuom atsižymėjo nuo 
kitų žmonių kad buvo apgikluoti. Darbi
ninkai turėjo laikyti tvirčiausę miliciją da
lyje miesto vadinamam Moskovskam foršta- 
te, nes šitoje dalyje miesto greičiausei or
ganizavosi juodašimčiai ir užpuldinėjo ant 
žmonių.

Juodašimčius organizavo policija iš viso
kių valkatų, jie laikė prakalbas salėse, gy
rė carą ir ištikimiem juodašimčiam polici- drūta 8UfOrmuota į gerą parėdy ’ " 
ja parūpino revozverius ir kitokę amunici- kiuti vartoti ginklą. Daugelis darbininkų 
j*!- kurie prigulėjo į miliciją gavo valgį ir dau- _

Daugelį kartų nckurie iš juodašimčių gelis drabužį, nes tuom laiku darbai mažai

buvo rengemi. Šitame, beveik laike Roseis- 
ka partija apturėjo dvidešimtį gerų brau-j 
ningių nuo buržuazu arba nuo vidurinės 
kliasos žmonių kaip tai krautuvninkai ir 
kitoki turtų savininkai. Jie davė pagelbą Į 
darbininkam dėlto kad juodašimčiai ir jiem į 
nemažai blėdies padarė, kurie tik nėjo mu
šti darbininkų.

Darbiuinkų milicija dabar buvo labai1 
piną ir išmo-

Angliškai 

ladder, bladder 
madder, fadder 
ulcer, udder 
shudder, rudder 
pudder, gauder 
powder, gender 
slender, tender 
cinder, hinder 
ponder, under 
blunder, plunder 
thunder, sunder 
order, border 
murder, differ 
shelter, filter 
miller, chapler 
suffer, pilfer

Four quarts makes a gallon, 
Keturios kvortos padaro gorčių. 
A barrel is thirty gallons, more or 
Bačka yra trisdešimts gorčių, daugiau arba mažiau 
Lemons grow on trees in a warm climates, 
Gutrinos auga ant medžių šįltam klimate- 
A napkin is a kind of towel, 
Stalava skepetaitė panaši į abrūsą.
Brass is compound of copper and ziuk, 
Misingis yra sudėtinis iš vario ir cino.
The channel of river is where the main current flows, 
Vaga upes yra tę kur bistruma vandens teka.
Firemen have ladders to climb npon hauses, 
Ugnagesiai turi kopėčias užlipti ant namų. 
The farmer fodders his cattle in winter, 
Ūkininkas Šere savo galvijus žiemą.
Potatoes and turnips are common culinary roots used 
our kitchens,
Bulbės ir ropės yra paprastos valgomos šaknys vartoja

mos mūsų stubose.
A swamp is wet spongy land, 

Raistas yra minkšta šlape žeme.

Reiškia

kopėčios, pūslė 
piktesnis, parašas 

\ priesukas, tešmuo 
sukrutimas, rūda 

periškadyt, puošėjas 
smulkus, žąsinas

IStark

leder, bleder 
meder, fader 
ulcer, uder 
šuder, ruder 
puder, gander
pander, džender 
slender, tender plonas, prižiūrėtojas 

Binder, hin ler džiudra, kavoti
ponder, under mušti, po
blunder, plunder pamilyti, išnaikyti 
tender, sunder 
order, bonier 
murder, difer

Setter, filler 
miller, čepler 
sufer, pilfer

gri ius ua< perskrost 
paliept, pakraštys 

užmušt atskirt 
p ist >gė, skyrėjas 

nialūninkas, rąžančius 
kęst, padėt vogt.

less,

ltam Imt sergantiems kad 
možna pasigj dyt.

Siuomi pranešu broliam lie
tuviam sergantiems Drugiu 
(Materija), peršalimais, skau
dėjimais krūtinei, gėlimais 
kaulų ir k., kad tose savo ne
laimėse kreiptųsi del sugrąži
nimo sau sveikatos prie J. Pi 
ragio et Co. Montello, Mass, 
kur gaus tikrą pagelbą.

Aš tvirtai galiu tikrint, 
kad geresnių vaistų nuo virš 
minėtų ligų nėra, kaip p. J. 
Piragio, kurie man sugražino 
sveikatą. Aš sirgau ir vaikai 
ir kiti daktarai negalėjo pa
gydyt, bet suvartojus nupirk
tas gyduoles aptiekoje p. J. 
Piragio <fe Co., tuojau palikau , 
sveika.

Veljju visiem jieškot ten i 
sau pagelbos ligoje.

A. Jarmalavičienė.
102 Bellevue Ave. 

Montello, Mass.

mm su daugybe gražiu pavinčevon.u 
kaip tai in tėvus gimines, draugus, 
pas paczia, iii merginas, mergina m 

Ipas jaunikaiezius ir t. t. tuziia ja 
puodam už 25 cantus 6 tuzinai i 7 
I $1.00., be kouvortu 100 už Sl.uO

BIBLIJA bei 
tas raštas Senojo 
Testamento 1134 
tuose apdaruose 2

Rusiškai ang

Mus popieros, per savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi iszsidirbe varda kaipo go
riausios ir gražiausios. Popierų 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

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

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

gauti, adresuokit teip:

A. ZvingiliiN,
Box 3232, Boston, Mass.

visas Šven- 
ir Naujojo j 
pusi dru- Į 

doleriai.
lis kas žody

nas bei geriauses mokintojas 
angliškos kalbs 50 centų.

Užprašydami knygas ir pri- 
siųsdami pinigus adresuokit 
teip:

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

Skaitytojam

_________________ Katrų laikas prenumeratos
UZS1RASYK Į už laikraštį išsibaigė meldži
Į ** Y | 2 T A Z~ I ,ne atnaujint prenumeratą, 

IV 1 z jį > į > 1 V 1 nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

ant visu metu.

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai
va rk< r tę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva 
kortos a t geriausių, dručiau-

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

tarus u dm.

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

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujau.-u. ir 
geriausią būdą, mašinos emk 
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko 
rišką d arbą atb ekam greičia u, 
geriau ir pigiau kaiį kitos 

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

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

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami gromatas uždekit 

tokį adresą:
A. ŽVINGILAS,

P. 0. Bo 3232, Boston, Mass.

J



KELELY IS

GRAMATIKA
AXGLISK0SV KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai .beast (bysi) žvei right (ėit) 
aštuoni; eye [ail akis ir n,, 171 pusla
pių, su prisiuntimu $l-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

Be pagelbos mokytojaus, 21 puslapiai, 
su prisiuntimu 19c.
Pinigus reik siųsti per ,.Money Orderį“ 

ant šito adriso:
P. MIKOLAINIS

Box 15, Station D., NEW YORK.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks- , 

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CAS>£LF0 STUDIJA,
37G Broadway,

So. BOSTON, Mass.
Yra tai viena iš geriausiai 

fotograiiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- ■ 
paveikslus už žemą.prekę.

Paveikslai vistuviu, arba 
kitokių grnpti, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai j adaryti pts i 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, | 
tarpe kurių yra ir OristoEle-j 

■ ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
karo kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairiii si ylių iš kurių 
galima i į sirii l f j i palių- 
kalniausius.

Iš mažų fot gi i ijti 
didelį paicik;!:. krej 
lijinį k 1 ai giazit i.

Cassills Ir itiJ t Stidio 
376 Broadway,

So. Dėstui). Mass.

VIII UTĮ JAU ŠALTA! 
Overkotis reikalingas!

Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad Šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados matariju sampilus kuriu yra su
virs 500 gatunku del overkotu. Materi
jos iš New Yorko ir tokiu čia negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapaną, 
gvarantuoju, kad padarysiu iš geresnės 
mat arijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriuučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot siut, vien tik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

r y? ą y f DIDELIS
I S 1’ A II D A V I M A S

“KEL
Geriausias

n V
kopijų;

adaro
Er a-

RŪKYK GERUS U1GABUS
Gerk ir valgi k sveiku- skanumynus.
Mūsų krautuvėje gausit“ gi rų ci.-a. \ 

visokio tabako, geriausių viui kių erkt < 
kų Ledinės Smetonos’ visokios Sodos 11 
kilus t. p. daiktus.

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

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

— So. Bostou, Mass.

fEMYKITE

Lietuviškas Siu .ėjas
Nuo jAūnųdtonų pt r ilgu, metus [ !(• 

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pas iyu 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padekavones 
už savo gera dalbą. Broliai Lietuviai' 
atsilankykite, o persitikrįsit. Pfj'.. • — 
nuo $15. augštyn.

VINCAS INTAS
2 B W, l-th str.

So. BOSTON, Mass.

l)r. JONEIH LEWANDOWKSI
67 Bencvu Str.

Kampas Charles

Ofiso valandos:

- Boston, Mass, 
gatvės, tale Parko.

, 1 o — 12 Ry I e
] 6 — 8 Vakare.

Gyvenamas namas randasi pu nr.

1056 Beacon Str
Telfeonaš 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia* 
usiai. Ateikit tie- 
siok

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą seklų paset i tink ini ia žemę, kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir g ui i j vaisius atneša--taip ly ■ i sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais prii tikani. gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, uigina pajėgas ic išduoda Vainius sugražy- 
nant gera sveikata.

Sveikata tai ilidžiauses turtas žmogaus. B i patekus i nelaime ligos, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pink! , kurie, po visokiais i. nu . s vaidais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei'reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teišyngai negali but ne ant jokios ligos sp< . .iii: tu, j. i ■ ■ . visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsimais, ne ' jos i gydit n< gali.

Nuo tokiu šaldru . no, jei ligonis tu 
ant sveikatos.

N urs ir tada jeigu dar atsiduos i.loban tikro moksliško gedimo su pagalba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu k >voje s i Ii - i, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius —

smerčiu, t.ii liekasi visai sukliuręs
0 
t
*

žinomos. A pliekoje visada randasi: 
Lietuviškus Aptiekorins (gydytojas 

-N K. SZYDLAUSKAS.

JOHN J. LOWERY, & CO.
UIS 1) STREET o n « M „ ..... ..-.„Hi- So. Boston- Mass.

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas D. gaiviu

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

Labai didelis nuderejimas 
ant moteriškos ir vaikų dra-

Talpina graž 
mus, straips 
terų ir merg 
nimus Ang 
vKeleivis” i 
vergas ir ka 
tų tik A

Per tai, jei jautiesi savije koki n< sveiltumą, tai geriause iŠ kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokia išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien su"ražyna svei! ..i ?, tai yra vi :-ns geriause žinomas 1>T. E. C. COLL1 N S .11E- 
BICAL 1NSTIT1TE, kurcine yra D.' .iras piplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes ats.' i- bi . - •' :n ar p-- gromatą—anr.f int Iii "J, lii-k.i i po vadovystę 
Profesbriaus ir Specialistus i tyria ir prit.tikiti gryni tikri vast.d pri lig >s ir visu silpnybių, kokie 
lik yra žinomi daktari'.kam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai patiesiu' 
stituto Labatorijos Brand imi, kuriu s pri .iuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerąpirmiitinę s\ ■ t , kaip pirraiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAiilUjI SVEIKATOS.

Kad toks gydimas daugiausia v ošiu sveikatos išduoda, tai iš <1 
vonių, pagal grašy r —m- > . i..<.i.i.t.. ....

Mitlas Daktaria Profesoriau I
Ian hair. Professorial tinomn, kad labai sir

gau ant kataio plaučiu, trumpo kvėpavimo. 
sk.i:i imu ir diegliu ktuiinci l .. uusskr i>: 
vi.no. skaudciiuio. ir svaigimo ęMvos, k . .» ir 
v likYM Jiaati reumaiikos dicul.ai po vi i i p 
Nors Dm daugeli daktaru crdzi.Hi i ir v. i u 
lio.ririta pi tveriau b. t v is m .1 darėsi........... ..
ta:p Kad ian buvau \i 1 nu tujas vilu, 1 .- 
di no Skaitant Jus apsarsinimn po antual .u 
..Šiltinis Svc’kito'" ir atradau k ■' j u • 
dyto vuokęa Ima* n -ivito mano ak: ir vilu ; 
kad lar lyalm b it svc. . 1 ir išuyditu O kaip tik 
por laišką aprašiau s...o L. a ir kankinimu', 
tad hekarstas suręs Itir atsiunlrtę ir suvarlo- 
iau tuos vaistus pa .: i’.;:4 dnk Ii pasieerinima 
ant sveikatos bet k.ui dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vartų, tai tvos pa itmius suvartojai pa-

yilitu, k; lėta pahilį.i
mgas Profesoriau Instituto!

. ■: du indu
li a po krui r

an l .i . “i — i
• (Ll.i.iru. bet

sQ

tu

*

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuviško klerko, 
čia gali susikalbėti savo ka' 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

Vyriškų drobužių turime teip 
gi turime labai daug.

Ateikite kuonogreičiausiai 
ir pasinaudokit iš progos.

THE OUTLET
385 Broadway,

NAUJA! IŠRASTA

p..«z off

Boston,

ft! o

dytas ir licą neatsinauiis ! ■: - idm.-i
p 11 akovania ui sutratinimą I
<1 . U 1 | I. 03 k • tll i ' l 1 Si i |
be:umcl mus brolius nuo k . iki.no litus.

Su cuodonc <1 -knisas
M. A. Degutis, box >4. P.«kciing, La.

Kavaliauskas,

mina.

Antanas
3x05 So Ilalsled Street. Chicaų 111.

Labai sirgęs per 6 menesius, 
išgyditas nuo: ūžimo,skaudeiimo 
svaigimo galvos ir cipimo ausi- 
se, blogios atminties, nervi kū
mo, abclno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo [jo visą kūną. Kiti L gy- 
dit negalėjo.

ns^yhos nuolat ini u padeka- 
iiijepats kalba;

Protesci iau ir kiti daktarai I
Tai ' .bar t ,i -n d‘ii.’ nu r-.'.iu šit“, nro- 

y bo j 1 m .ti<- 1-.’i'IH nuo tun uidelio 
■t > no. l>iGku daliu -baudeilino ir r.r*-il-

W.T.BULGEK
Šermeninis Direktorius ir

j l-ii.kų ak-

K >

1. Mockcnc,
134 Lcijblon St., Filchburc- Mas s. 331 So. Yorc

M. Makravickene, 
45 5th Street, P..

Širdies, viduriu, pasi 
mo, gumbo, di.-gliti vi .am kunę> 
plaut iii ir inkstu Ii .ą p< r du me
tus sirgti?., Warsuv. jo ir nu kur 
Europoj daktarai negalėj i. gydit. 
Collin: o Institutas iu 4. sanvai-

a&ibišskai tai per erom ita at ..-i.mk a ». i »anl Ima o b j a, 
pailsimo kosulio, kepenų^ m.< .tu ( .1 i - ', ti .e-p-u 
saicmio ir u/.imo ausikę, kr.nno n - niežu p
skausmu po visą kūną, goltlig-s Iv: . i > u > nlpue n > i 
xi^silpnujhno. lytGku piktu už iikr- i ni l riGiupri' 
ttr.<ežasti sugriovimą sveikatos ' b. • .. p i -I -s 11.; t t 
03|tmo sunkuma koioec bei rauko : • ar uatlivu.na. b
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skansenui: i', neri ’ Bi.u t W is men ines. bet net iręiima anlr inni-j.

idin na. p r

n b <■ u nuo 
audė m.a

Nors

J. Tomlshauskc*.
n Street. A ! iitovm. Pa.

anai, jei na
;no m eito
kaud

n tokoii

5 398 Broadway, priešai pact > 
Gyvenimo namas randasi p. m 

174 Tuird Street, 
TELEPHONE CONECTION. 301

? South Boston, Masr.
,nuji D augo s 1 nu i u kaštuoja
S imtinio ki tus a; mokame. Ra-

f
C

ti 
c 
< 
(■

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt tai neužmirškit užeit pas Tamošię 
J'akanauckn, jis duos gein rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi brolin 

pas

Tamošių Bakanaucka
45 High St., Nashua, N.

So. Boston, Mass.

Didžiausia ir Jciyngiausia Aptieki

II

ė
( 

ė

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

paimk sveika užkandį, sveikiausi gviy- 
mai, kaip tai Alus, Elfus, Vynai ir viso 
ki likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirk t likerštorį. tj yra 
labai gera vieta. Ilažinokil pas patj 
gaspadorię.

Kampas V/.Fourth ir D.-st S.Bosto.i.
Gydoulių visoki receptai iš 

pyldomi teišyngai. Čionai yr

lusikalbėt saviškai. Meldžia- 
sme reikalui esant atsilankyt.

Lietuviška Aptlekoriška 
KOMPANIJA!

Laikom sau už garbę pra
nerti broliam tautiečiam, jog 
mes valdom didžiausią aptie- 
ką, kuri pripildinta visokiom 
gyduolėm ir vaistais. Teipo- 
gi pas mus beviek visada esą 

. krajavas aptiekoriškas Feld- 
šeris ir jo draugai formaees- 
tai, tad mes sutaisėm visą ei
lę krajavų gyduolių pagal for 
jnulas Eeropos gydytojų kli- 

, nicistų, todėl gyduoles yra 
pasekmingiausios. Gyduoles 
siunčiame gavę aprašymą li
gos ai 1 a kokių kas nori.

Parduodamo tuzinais per
koptiem ir ; geniam, duoda
mi gerą pelną. Su reikalais 
piaiom kreiptis po šilu adr.:

J. I j ragis-& Co.
769 N. Main St. j f

corner kmeeson avė. 
 Mcntello, Mass.

mano 
tos arba 
duok o abates i u. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone

prisiimtoj lietu

Pr Profesorius Clolllns <lel labo v uomencj par

BALIAI
Ketvirti s rūtinis Ihilim

Draugystes Lietuvos Duk
terų, atsibus 28 dieną lapkri
čio (November) 1906 m:, sve-

LIETUVIU UŽEIGA 
------ PAS ------ 

CHAPUKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėliut 
visada Švieži, vynai ir visoki likieria 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik 
Atynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Kaip į Worcester alkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu k Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

i 
A 
5) Puikiausias Lietuviškai

SALIUTAS
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3oi Broadway ir 259 D. St., 

South Bot>a, Mm

S i
U

n

R
«:o
<8r
$ €<-

prisiunti:uO kastus.
Kodėl sirgt ir but vargi na imis ligonis, kad lengvai gali but. išgytlslas at-išnukian! pas :

Dr. E. C. COLLItiS Medical Institute, 140 W. 34iii St., Rew York 11. Y.
OFISAS ADARAS; (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo ro iki 5 PO plot Šventoms dienoms uuo loik I ov \ . .. n.o 7 ikiS vai. 

-• uutnike Pcinyfi.ojc. Rašant paminėkit kad id nu., laikraščio.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIU

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

Laivakortes ir pinigus geriausia siųst po? 
“KELEIVIO“ lied:!.. ija, 28 Broadway, S. lio ton.

yra padaryti i a goriausio aul:

zimiero, L. kar , ir I). L. K. \ 
Tinkama ko.’nani U .‘tuviui 
,t iškas ir gražias papuo’cs n-

AT?'

lę, apjurski- 
umą prisiųs-

Vienintelis Lietuviškas

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

įMūsų adresas:
A. LIUTKEV1ČIA,

24 Washington Sqare, Worcester, Maxs

^aiGeriuusia motorų ir vaikijgydyloja.

Dr. Ona Topaz,
( hambers str., Boston, Mass,

sįg Of isas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki S po pietų.

Tel. Uay. 669 - 5.

Rovol
Nieko y 

tuom tarp 
tystę. Įve< 
sinus da.n 
jnom imi 
priešai cai 
žudymus, 
bes, o viei 
labai truk 
Šimai pad 
ir nieku 
valsčiai n 
surėdyti į 
dėlto ir y 
piešimai ’ 
Šimus pr. 
turtų soči 
nes, kuri 
caro galy 

' dėjo pieši 
teip po v 
na vieni 
žmogus ž 
kova pri< 
nai stovi 
patįs tar 
bes ir m 
sutvark\

VIENATINIS : LltTUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 IVashignCu. St XEIV YOKK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba

“v*' Lietuvos į Ameriką tai pas

Ar nori sucef'ytpinigus?
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz 

didį barginsą, koks likos pa
darytas ant moteriškų, vai
kų ir vyriškų drabužių ir pa- 
redalų. Pa r traukėm daugy
bę, moteriškų-vistaičių ir je- 
kūčių, teipgi vaikam pareda- 
lu.

128

Nepamiršk ateit pažiu- 
vietaa žinoma visiem:

SACOW1TZ, 
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

R f h 5° frž

mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų kotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuva be pinigų, aš prista- 
au ant sztpų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyka. Tėtnykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų*koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

Ak turi Ką spaudint? Jei turi, t;

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

Mes spaudimam Knygas, Konstitucijas. Pjioguamus. U/.kvietimus 
ANT BALIU ARBA VESEL1JU. TlK ICTUS, ClKKVLIOKIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKOBIŠKUS DARBI S GRAŽIAI, GEBAI IR PIGIAI.

pakol ži 
patįs sa 
vietoje 
išmoks s

Tuom 
tis apie 
someniš

jų lįsti n 
tai ture 
Eindlan 
pereitą 
nors <lai

rinkimu 
redamoi 
žinoti į 
atlaiky

eina k:

bany st. kampas Dover st. 
Boston, Mass.

I’asilinksminimas prasidės 
7 valandą vakaro ir trauksis 
iki lylo. Teipgi Lūs ųiuzika 
konopui kiauše, nes grajįs or
kestrą D. L. K. Vytauto po 
vadovyste p. J. Tamošaičio, 
tei] gi tautiškų sutartinių 
dainelių pasiklausyti, padai
nuos bažnytinis Choras po va
dovyste p. M. Karbausko.-

Tcdol širdingai kviečiame 
lietuvaites ir lietuvius atsi- 
lankj ti konoskaitlingiausiai 
kaip iš Bi sto no teip ir iš apie- 
linkinių miestų

Su guodone Komitetas.

ts veste

’’Keleivio” agentai,
J. Petrikis,

1514 Rossary str. , Scranton Pa
J. Ignotas,

13 Diamond Sq. ® e
A. J.

Box. 53

Box 32?

Box 54

Box 323

155 Elm sir.,

Box 312

aš parduodu tuos ženklu.s teip: žiedu 
$7.oo, o sagutę po $2.oo. I ;kalb i■<! • 
lesu ja pirštą, ant kuria žiodą n<- i , 
kit lą mierą draugo su order u, o m 

Teipgi parduodu vi okrs. kok ų k i 
rios labai yra kožnam rvikali:.go>; : u 
greitai ir gražiui, Vicncs i tu j : nu 
parduoda po SlO.oo, bet aš į biri- u i 
ant mašinrs už $!C0 oo. Gia>i i e.j 
siais pasveikinimais ir dainulūm; 1 •. 
gausit visokių armouil ų, ypač [u ūsi.-kų, naujausios ištfvirbyste, h*ipg* k 
leuciūgclių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikali-kų pdunu m u.

95 Milk st., Ruimai 60-61
BOSTON, MASS

\nterlciin Dj'iikavojiinui . .i-ir 
iivle galiniu drukuot be j< k < 
parodo paveikslėlis: lą m a in 
oo. Ant jos Bdrukuosi l< j .

savo gerą adresą ir markių už 4c d> 1 apmokejino siuntimo kaštų, o ijiimu 
Dykai; jan.o i^.i visokius daiktus ir a,.ų pirkęs. Rašydama* adresuok

KI.KMHNS NVIKKBNVICII,
112 GRAND STREET .... brOOKEY

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

EL8AUS, VYMO,
LIKIERiU ir 

C A R d ■
Pardavimas familijom musu 

specijal iškurnąs.
366 2-nd Ecstcn, Mass.

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

LITUV1ŠKAS DAKTARUS

B. G. Wernick Perskaitęs atmink!
GUODOTINI T A V 11 EC IAI!

PRANEŠIMAS.
Daugelis Lietuvių jau žim 

apie tai, kad atidariau foto 
grafišką dirbtuvę, nes tui 
mano darbo paveikslus, bei 
teipgi dauglis gal dar nežiui 
kad traukiu tikrai gražiai ic -

Vienatine Lietu viską

Restauracija
Kurioje vi.sndu

susekti
Lod 

straiki 
uriau 
guheri 
niekas 

. tiem a 
lių, nt

pajiej
ti Vo

PAJIESZKOJBM Al.
Aš Ignotas Kudlauckas pa- 

j ieškau savo draugų Ignoto 
Kirkilo ir M. Lelo sodžiaus 
Auriliškių ir A. Čeponio so
džiaus Ikouių, visi Panevėžio 
pavieto, Pušaloto parapijos.

Meldžiu atsišaukti ant šio 
antrašo: I. Kudlauskas 310 
W. 9 st. So. Boston, Mass.

1237

Pittsburg, Pa.
Kazin uckas, »

Mahanby City, Pa.
F? Rodis -•
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Dcrkinlis,
lį45 Ilermitage avo., Chicago Ill.

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

j. Dabulski
Chicago, Ill.

P. Ciras,
Lawrence, Mass.

M. Makauckas, 
Forest City, Pa 

M. Paz noki ulė
Palethorpe si Philadelphia, Pa. 

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, Ill. 

.1. Čeponis x 72 Jubiel Str. 
Jonas J. Gerduuskas,

5> Lafaelt street, New Britain; Conn. 
Jurgis Tumasas,

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

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

2164

J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. Žemantaucka m,

JVC*. VI nuliniu 11
tografijas,iš mažų padidineju 
malevoju naturališkom par 
vom ir iš kelių paviek 1s- 
traukineju į vieną. Todėl 
su tais reikalais meldžiu tau
tiečių kreiptis prie manes o 
darbas bus atliktas kuopui- 
kiaušiai.

G. STANAITIS, 
363 W. Third Street,
(tfro}) So. Boston, Mass.

116 Harrison, Ave Boston, Mas .
Teipgi Turiu /lidrles;

GROCERNi; ir BLUERNĘ
Tnvorą užlaikau šviežią ir gerą o par-

Dcktaras'M. J. Konkow,
56 Bru . wi-!kSl., Ro.\biuy Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 pę piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tek 9C4«2 Roxbury

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

Tel. 93 I 2 Roxbury.

TEL. 22148 RICHMOND
259 HANOVER St j iš Lietuvos į Amerika važiuojmitiem ant 

geriausių laivu už pigi nsią preke. Ala-

Onip 
kovo; 
J isai 
sūdri 
teisd 
sižiu

Meldžiu nopa-

J. Petrauckas
(U AUK "•)

Dr. S- Andrzejewskj,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Le nkiškn i- Liet uv išl> a
APTIEK A

257 Hanover Street

BOSTON, MASS

D. W. CREED

Ofisą

An I:

S valanti. ryto pada

pardavimo
i. 11, ant kampo 

bloko, 3 mediniai namai su

Jeigu nori pirkt ar parduot namą; pas’ . 
samdyl stabas, ar gyveimui vieta; arba * 
jei nori kąinšiurint, su tais reikalais mu- , 
lonėk kreiptirsi prie mą.nes. Risi po n r.
205 Doi Chester Street

So Bostou, Mass.

vyje: puikus intaisymas; ran
da 81240. Verte per assesorių

Parsi--japšacavota ant Š7700.
duoda už Š9000.

J. J. Looney
99 C St. cor. Tudor St.

So. Boston, Mats.

K; 
ximi 
sa i : 
Bele 
min 
gai 
bai 1

A 
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vėl
jud




