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Metas II

Žinios.
Revoliucija Rusijoje.

Revoliucija eina pirmyn be 
perstojimo, ir eina jau dvejo
pu būdu: su ginklu ir su bal
savimu. Dabar renkant nau
jus atstovus į Dūmą caras rū
pinasi kad išrinkti žmones, 
kurie sutiktų ant visko ką 
tik jisai daro, dėlto jisai iš sa
vo puses ir varo didelę propa
gandą - pirmiause uždraudė 
savo visiem uredninkam kad 
neprigulėtų prie jokios parti
jos, kuri jieško bent kokių 
pagirinimų grasindamas kad 
neklausančius atstums nuo 
vietų. Kitaip bus jeigu ured- 
ninkai naikins visus tuos gai
valus, kurie nori pagerinimo 
ir kurie patįs kovos žodžiu, 
darbu ir pasielgimais už caro 
šoną, tokiem pakele algas ir 
duoda geras vietas. Taigi ko
va dabar e ii a per galybę bal
savimo ir girtybe žudystės in
strumentų.

Lapkričio 11 žinios praneša 
kad Odesoje sųareštavojo_rin- 
kimų komitetus, kurie plati
no nuomones, ką reike rinkti 
į atstovus ir t. t. Caras užgi
na vedimą agitacijos, nežiū
rint kiek žmones supranta ar 
nesupranta apie tuos rinki
mus ir partijas, bet aiškinti 
jiem nedaleidžia kad neišrink
tų atstovij į Dūmą jam prie
šingų. Tokiu būdu tapo iš
naikintas visas rinkimų ko
mitetas ir jų vardai nulešiuo- 
ti nuo apgarsinimų.

Renkant elektorišką - rin
kimo komitetą Odesos univer
siteto studentai padavė bal
sus teip: Social-revoliucionie
rių buvo 71 2;,Socialdemokra
tų 779; Darbo žmonių 788; 
Demokratų tik 166; Zionistų 
105. Taigi matoma delko ca
ras bijo leisti balsuoti savo 
uredninkam ir vesti agitaciją 
platesnę, jisai mato kad jeigu 
duos agitaciją vesti tai į Dū
mą didesnę pusę socialistų iš
rinks, kurie reikalaūs per 
daug žmonėm ir vėl turčiai 
jam lieps Dūmą išskirstyti ir 
niekad nebus galo revoliuci
jai.

Revoliucija su instrumen
tais rankose teipgi nesimaži- 
na, visuose kampuose Rosi jos 
viešpatystes tik juda, tik kru
ta žmonės mažais būrialiais, 
kurie vis didinasi, įr nuomo
nė platinasi vis geresnė. Šią 
ir tę užpuola ant valdžios tur
tų atima ir pabėga su pini
gais, mėgina budavoti naują 
valdžią žmonių ir teip diena 
po dienai slenka, žmonės ne
ramume ir baimėje dar vis 
turi vargti.

Laikui atėjift bus labai 
svarbu tėmyti ant naujos Dū
mos atstovų kuki jie bus po 
tokiam caro pasidarbavimui 
rinkimuose.

Tiflis Lapkričio 11 ant ga
tvės Petanskoi tapo įvilioti 
tris žandarai į vieną namą ir 
ant vietos su bomba užmušti. 
Žandarus įviliojo revoliucio
nieriai numesdami pas duris

proklemasiją, kurią a’radę] 
tris žandarai tuojau metėsi į į 
namą krėsti, bet čionai jiem 
bejudinant namuose daigtus 
pritaisyta bomba expliodavo 
išnešdama vieną žandarą per 
langą numetė net per stogą 
ir užmušė, kartu užmušė ir 
kitus du ir suplėšė visą galą 
namo.

Lapkričio 9 mieste Rognoy 
Lenkijoje šimtas vyrų apsi
ginklavusiu gerai su brau- 
ningiais ir muškietom užpuo
lė ant trūkio stotyje, atkabi
no nuo indžino ir su trimi 
bom suplėšė bagažinį vagoną, 
kuriame buvo 650 tūkstančių 
rublių, suėmė pinigus į du ve-

zoja žmones, o ir senius tikę, 
jimas nemiega: katalikai pasi
ėmę visokes karūnėles ir kri- 
želius po laukus vadžioja sa
vo žmones kad tik atimti nuo 
jų atidą revoliiicionišk*~*s dva 
šio*, kuri teip smarkiai kele 
žmones. Riksmas kyla visur 
eik čia! eik čia! žmones neži
no nė kur kreiptis, dėlto dau
gelis nieko neveike tūno ir 
klauso, kada kiti eina tę kur 
jį drūčiause trauke. Sunkus 
apšvietimas tų žmonių, kur e 
drūčiai laikosi prie bent ko
kio tikėjimo toks, žmogus vi
sai nesirūpina apie šios pa
saulės gyvenimą jis tik rūpi
nasi apie posmertinį, o čia

Žinios iš Lietuvos Įčiai - vaitai, kuriem viršinin-'
---------  t kas pasakojo kad neatbūtinai

V i l n i u j e tapo lošta [Įurį sul*įnkti mokesčius nuo 
n—a” „Kamiu- ukininkl} jr r— ‘ --

I sau dragūnus jeigu reiks su j sužeidė 200
prievarta tas daryti, bet vi r- užmušė o 24 sužesdė, jau pra

deda į protą i areiti profeso-

Foot boles aukos

Kaip žinios paduoda tai A 
inerikoniškas žaidymas imsies 

siūlė kad imtu Toot holes pernai užmušė 24 o 
ymet jau tik 10

,,Adomas ir Jieva1 „i 
kretis ir malūuinkas” kompo
zicijos Petrauekio ir Kamin- 
skio. Pirmu kartu lietuviai įaj(’;iai nno dragųnų atsisakė 
išgirdo sa vo kalboje Opera, prižadėdami patįs mokesčius i'iai ir studentai, 
kuri labai gražiai nusisekė, iįrjnkti.

žimus išėjo per miestelį giedo
dami revoltucionišką giesmę. 
Neužilgo tapo pasiųsti kazo
kai vytis revoliucionierius, 
bet per kėlės dienas besivyda
mi ir jieškodami niekur jų 
nesurado. Stoties viršininkas 
pasakoje apie labai gabų už
puolimą. revoliucionierių ant 
stoties: jie su kartu rodos iš 
žemės išlindo ir tuojau sušau
dė žandarus stovinčius ties 
stočia, puolėsi ant trūkio ir 
suardę vagoną į druzgus paė
mė piirigašTr akies mirksny 
je visi išnyko vėl iš miesto. 
Tokiais pulkeliais renkasi la
bai daugelyje vielų revoliu
cionieriai ir kaip tie pulke
liai pasididins beabejonės ko
va tikroji kada nors prieš ca
rą atsivers.

Nuo leidimo laisvo tikėjimo 
žmones, kurie pirma paslapta 
platino yvaarius tikėjimus 
tarpe tamsių žmonių dabar 
su visa savo galybe pradėjo 
juos formalizuoti.. Mat vieni 
žmonės rūpinasi apie, laisves 
išgavimą, kiti-gi savo kvailais

ant žemės palieka teronam ca
ram kad juos smaugtų žlldy- 

■ tų. Caras per ilgus metus rū- 
j pinosi iš to tikrą tikėjimą pa
daryti save pastatyti žemišku 

(dievaičiu, bet nor daugelis y- 
ra teip tikinčiu, vienok kiti 
daro priešingai ir naikina tą 
tikėjimą. Rodos kožnam žmo
gui reiktų savo protus apmal
šinti—apmislinti kas tai yra 
gyvenimas kad nebūtų skriau 
dingas kitiem, tik tada būtų 
vertas tikėjimu pavadinti ir 
pagal tą darbuotis ir gyventi.

tikėjimais užima žmonių pro
tus ir platina tikėjimiškas sa
vo ydėjas, tokiu būdu skirsto 
žmonių nuomone į dalis ir 
kaip kožnas sau kovoja už 
niekniekius nieko gero iš to 
neišeina. Tarpe tų visų tikė
jimų nekurie yra labai juo
kingi net bet vis turi galybę 
aut daugelio žmonių. Štai ti
kėjimas Moreisčikų, kurie sa
ko kad patžudystė yra išga- 
nirnas žmogaus; daugelis jų 
nusižudo patįs.

Tikėjimas patbausmės yra 
labai biaurus, tikintiejie į ši
tą tikėjimą visaip kotavoja 
savo kūną ant galo nusižudo. 
Jų šventuoju yra caras Pe
tras trečias Katarinos vyras, 
kuris tapo užmuštas.

Staravierai, kurių tikėji
mas neėmė reformų apie 300 
metų, kada kiti Rusijos' žmo
nės padarė reformas savo ti
kėjime, jie liko prie seno, <ia- 
dabar nustojus jų persekioji-^ 
mui iš galvos eina su savo a- 
gitacija.

Sabatarianai. kita šaka ti
kėjimo vadovai ir išradėjų ši
to tikėjimo buvo žydas, dabar 
ir tie veda didelę agitaciją.

Pieno gerėjai - Malakanai, 
kurių tikėjimas tvirtina kad 
pieną žmonės gerdami gali 
geresnį sau posmertinį gyve
nimą sulaukti.

Žodžiu sakant priviso -dau-

Žinios iš pasaulės.

ST. PETERBURG. Žinios 
praneša kad našlė kunigaikš
tienė Sergijaus moteris keti
na antru kartu apsivesti su 
jos vyro brolvaikiu kuni
gaikščiu Nikolai Nikolaevič. 
Kunigaikštienė jau apsiprato 
su metimu bombų, nes nuo 
užmušimo jos vyro daugelis 

1 lito aukom revoliucioniškų 
rankų.

MOSKVA, Spalio 12 kada 
jeuarolas Reinbot policijos 
prefektas išėjo iš policijos su 
dviem sargais ir kapitonu, 
jaunas vaikinas metė ant jo 
bombą, bet nelaimingai, bom
ba nepataikė jenarolui o jena- 
rolas vaikiną su revolveriu 
peršovė.

VICTORIJA B. C Lapkri
čio 13 žinios praneša kad ja
ponai paskandino du Rusišku 
laivus, kurie važinėjo ant pr- 
trolės ties Varine sala. Japo
nai neužmiršta savo smarku
mo, bet prisieis ir jiem kada 
nors drūčiai apsimokėti už 
blogus pasielgimus.

LENKUS VOKIECTUO.TA.

BERLYNAS. Lapkryčio 10. 
žinios praneša kad dar 50 
tūkstančiu lenkiškų vaikų 
inonslainėse straikuoja prie
šai mokinimą vokiškai pote
rių. Tarpe lenkų auga agita
cija kovoti politikiškai prie
šai vokiečius kad atgauti savo 
kalbą. Vokiečiai aršiau rusų, 
nori lenkus į vokiečius išver
sti, bet turbūt jau nieko ne
padarys, nes gadynė virto kad 
kožnas žmogus nors kiek su
manąs nenori savi perversti 
del naudos irgarbės kitų. Bet 
lenkam tas gerai, nes jie kur 
gauna progą tai mėgina lon- 
kinti lietuvių vaikus ir lletu-

užtai labai verti garbės, lošė
jai, kuopa „Vilniaus Kan
klės”.

S u v a l k red. Spalių 
4 buvo statyti aut teismo 
prieš palatą Konst. Draguzis 
ir Jurgis Pūkas už sunaikini
mą caro paveikslų Liudvina
vo valsčiuje. Pirmas tapo nu
baustas šešiais mėnesiais, an
tras (leviniais kalėjimo.

Spalių 5 teisė J. Bernataitį 
ir J. Navickį už nuginklavi
mą sargybinių ir sunaikinimą 
caro paveikslų Bartninkuos, 
Gražiškiuos ir Liubave. Pir
mas gavo 4 metus, antras 2 
metus 8 mėnesius prie sun
kioj ų darbų ir gyvenimo Si- 
berijoje. Buvo teistas irSerg. 
Matulaitis, J. Lastauskas už 
skaitymus Vilniaus nutarimų, 
abudu gavo po 6 mėnesius 
turmo. J. Andriuškevičių tei
sė už^kuratymą žmonių kad 
reikalautų lietuviško mokslo 
mokslainėse, bet jį paleido.

N a u m i e s t y .r e Suv. 
gub. Spalio 1 buvo loštas 
spektaklis „Audra Giedroje” 
ir „Dėdė Atvažiavo”, lošimas 
labai gerai nusisekė, tik tvar
ka nebuvo gerai užlaikyta ir 
dar apskričio viršininkas įsi
kišo su paliepimu dainas 
greičiau užbaigti o teatrą pra
dėti.

S T U M B R I Š K Y .1 E Pa- 

nevež. pav. Lietuviai susilau
kė sau lietuvį mokintoją į 
pradinę mokslainę, bet per
nai rusą išviją ir per metus 
jokio mokįtojo neturėjo nė 
algos kam mokėti, dėlto jie ir 
dabar lietuviui mokįtojui jau 
nenorom moka mažesnę algą.

K v E d a i n i u o s e Ra 
šeinių apskr. Rugsėjo 26 bu
vo gyvulių paroda, ant kurios 
buvo dovanom išdalįnta 140 
rublių už gerą auginimą gy 
vulių. Per tą parodos dieną 
ūkininkai kalbuosi kaip Įtai
syti pramonim-s draugystes ir 
apie kitus ūkės reikalus. Tai
gi nois baimė revoliuc jos dar 
yra bet žmonės mėgina ir ra
mius darbus veikli.

jš Amerikos.

gybė tikėjimų, kurye formali- įviua suaugusius.

[ vėl išnyko.-
—:o: —

Pereitą nedėlios vakarą po 
bažnytine *ale buvo susiriki
mas, kurį sušaukė kunigai 
kad parinkti pašelpą del Vil
niaus rėdybos į Dūmą rinki
mų. Vietinis kunigas Jakš
tas perstatė kunigą S iš 
Lawrence, Mass, kuris gražiai 
paaiškino a > e dzūkelių padė
jimą Vilniaus rėdyboje, nuro
dydamas kaip biauriai jie y- 
ra sulenkomozuoti ir išrenka 
i Durną tik tokius atstovus, 
kuriem rūpi ne lietuvių gero
vė bet lenkų. Ilgai aiškino ir 
aiškino naudingai del mūsų 
tėvynes, net sukrutino°vieną 
lenkbernį. kuris ėmė rodyti 
•avo priešingumą.

Kiek buvo žmonių, beveik 
visi davė aukas ir apie 50dol. 
labui į Dūmą rinkimų sumėtė. 
Kad kunigai visur teip pasi
darbuotų tai mūsų žmonės, 
tie kurie tik su rąžančiam bo- 
vijasi pradėtų šiek tiek apie 
politiką suprasti ir visuome
nė pakiltų prie geresnio su
pratimo.

—to:—
Ateinantį nedeldieuį bus 

k vartai n as susirinkimas L. U. 
Kliubo, ant kurio direktoriai 
išduos raportą apie pasivedi
mą Kliubo praeitėje ir apie 
tolesnį jo gyvavimą. Sanariai 
tie, kurie ateis ant susirinki
mo bus'nžga nėdinti pasiklau
syti o kurie nebus turės dar 
uitismj nžsiin >k> ti.

—:o:—
Pereita neiėl-os po pietų, 

mvo gražus sus rinkimas la
vinimosi kuopos. Kalba ėjo: 
kaip pagerinti lietuvių būvį. 
Labai daug buvo kalbėta 
kaip lietuviai galėtų pagerin
ti t-a o būvį bet priežastis at
rasta kad negalima juos pri
kalint! prie mokslo. Kaip pri- 
kalbįti prie mokslo vieni sake 
kad lietuvius galima 
su alum prikalbįti, bet kiti 
patarė kad girto neišmokįsi 
ir nurodė kad lietuviai ir do- 
lierius myli dėlto reike juos 
kalbįti prie pramonės darbi
ninkiškoje dvasioje susijun
gusius.

Ateinačę nedėlę bus vėl ap
stus susirinkimas ruime 28 
Broadway. Vertėtų daugiau 
ramių vyrų čionai matyti.

—:o: —
Praktiška mokslainė su 

mokįtoja p. O. Aviečiutė rui
me 28 Brand way gyvuoja la
bai gražiai ir dar būtų gali
ma

ig m>m čionai rinktis ir mokį- 
balsa- L . n o’<sl*> vakarai; panedely- 

bOz* i ] i • •j* utai-tinke četverge ir pet- 
nyčioje. Ateinančią sąvaitę 
Ims mi kita kaip isiimti uke- 
siškos popierespo naujom tie 
som, tas n iktų žinoti kožnam

Už gerus diirbus.
Washington D. C. Lapkry

čio 13 Savienytų Valstijų se- 
| kretorius Root gavo meldimą 
nuo Philadelphijos žydų, kad 
daleisti įdėti paveikslą miru
sio sekretoriaus Hay į Phila- 
delphijos naujai statoma Si
nagoga. Žydai tą daro kad pa. 
rodyti savo dėkingumą už

12
N ii mirė.

Bakersfield, Ca. Lapkr. 
numirė čionai majoras jena 
rolas W. R. Shafter, kuris ve
dė Amerikos žemės kareivius
prieš Išpanus kovoti už Kubą Hay*so darbus užtarime žydų 
metuose 1898. Atsižymėjo Kišiuiovo skerdyneje ir ūžta 
kaipo kareivis bet nieko gero rymą žydų kaipo išnaudotojų, 
neveike del žmonijos. Kalba vyskupo.

Councol Bluffs. La. Lapkr. 
9 čionai esant baliui draugy- 

•IstėsArmy of the Tennesse, 
buvo užprašytas ir areivyskn- 
pas Irland iš New Yorko su 
prakalba. Arcivyskupui tur
būt nemažai nusibodo darbi
ninkų judėjimus, dėlto jisai 
pasakojo kad socialistiškas 
mokslas naikina privatišką 
turtą, muša žmogaus ambiciją 
ir tokiu būdu linkėjo žmo
nėm socializmo nepripažinti. 
Mat teisybę kožnas kitaip su
pranta: turčiai jokiu būdu 
nepripažinsta kad dirbtuvės, 
goležinkeliai ir visokios įs+ai 
gos prigulėtų visiem žmonėm, 
kad žmonės tę dirbdami gau
tų savo pilną užmokėsią ir

Unijos Konvencija, 
Mineapolis Minu. Lapkr.

12 prasidėjo konvencija Ame
rican Federation of Labor, 
•3(10 delegatų suvažiavo, reika 
lai unijos apkalbami karštai, 
unija paaugo, Gomperis sako 
darbininkai turi gana kon- 
gresmanų išrinktų kurie 
žadėjo darbininkų tiesas 
remtų

Emigrantai užmušti.
Woodville, Ind. Lapkričio 

12 netoli nuo Woodville trū
kis bėgantis nuo New Yorko 
į Chicagą susimušė su tavori- 
niu trūkiu ir susimušęs užsi
degė; ant Baltimore ir Ohio 
geležinkelio. Nelaimėje žuvo 
apie 45 žmonės tapo užmušti, teip padarytų g ii stralkom 
paskui užsidegus gruvėSiam 
daugelis sudegė trisdešimts 
tapo drūčiai sužeisti. Aut to 
trūkio buvo daug emigrantų tų pas varguolį žmogų, kuris 
žydų, sirijonų ir lenkų, kurie valgo pa-vinkusę mėsą iv gy- 
ir atrado savo mirtį kątik pri- vena pigioje vargingoje stu 
buvę į Ameriką. boję dėlto jisai nepripažįsta

Kas darosi I’ittsburj'e?

Pittsburg, Pa. Lapkričio 12 
žinios praneša labai daug va- 
gisčių, užmušėjisčių. kilusių 
į labai trumpą laiką į 24 va
landas atrasta užmuštas 11 b'. 
Smith pramonininkas ir pr e ; 
daugiau užmiišėjisčių ir va 
gysčių atrasta moteris nukrv 

cinkus, prikaltai 
abi rankos, rasta 
tapo uugaben 

ta į l’gonbutį. Policija tap 
padidinta k id apvalyti pik 
tadarius.

se \ inuuis

dvare, darbininkai išsirūpino 
nuo pono padidinimą algų 
ant 4 rub. ir pūro javų ant 
metų.

Vyriausybe prisakė 
kad prašalinti iš visuomeniš
kų įstajgų buvusiejie pernyk
ščiai atstovai, kurie Viborge 
pasirašė ant atsišaukimo į 
žmones, mat bijo kad jų į at
stovus vėl neišrinktų.

V i i. n i a u s gubernato
rius išleido paliepimą savo 
bernam kad gaudytų tuos, 
kurie platina tarpe žmonių 
valdžiai priešingus raštus.

M a r i a m e o l e j e Su
valkų gub, Rugsėjo 29 buvo 
sušaukti visos aplinkės viršai-

pri 
pa-

žudynėm ir badui.
ViskuĮasto negali 

žinti nes jis neateina <

kad darbininkai būtų valdy
tojais turtų, ne t e kurie 
ko nedirba.

n lė

tomis Rosijos dor bin inkų pri

L i kyli prakalbas 
, Amerikoje į Rusijos žmonės 
j kad pagelbėti laisvės kovoto
ju* Rosijoje. Čaikovskis dirbo 
lel Rus’jos žmonių gero per

Užtarė kareivius

Ci ucord, N. H. Per perei- 
Itus balsavimus valstijos New 
Į lianų shire darbininkiška 

Washington D. C. nuo lai. partija - socialistai gavo tik-
ko kaip prez. Roseveltas pa- tai 888 balsus ant guberna- 
varė tiis kompanijas karevių toriaus. Bet vėliau pasirodo 
negrų kurie šaudė 
lėlio Bronsville 
žmogų. Paleidus tuos karei
vius su panieka 
gauna daugibę gromatų už
tariančiu kareivius. Dėlto ra
nge mažą knygelę kad douti 
paaiškinimą visiem protestuo
jant i em.

prezidentas

S valandų darbini.

Washington D. C. Suvieny
tų Valstijų jenerolas advoka
tas Moody ieleido aplinkraš
čius į Suvienytų Valstijų ad
vokatus valdžios, kad jie pri
žiūrėtų kad aštuonių valandų 
dienos darbas būtų pildomas, 
kad žmones neturėtu dirbti il
giau prie publiškų darbų.

Varde 3 keliam vaikinam arba me-

ant mies- kad demokratai ir republiko- 
ir užmušė nai suvogė balsus.

Concorde kur pats k- ndida- 
tas ant gubernato ,- 
vo pasirodė k'ui i ■- i •>
stų balsų tikt“i vii-ną demo
kratai paskaitė. Dabar socia
listai k -t na priversti visos , tnjuiuiLouu iiciiijmii nu
valstijos b Hsus is naujo su- . m id J som, tas n ik tų žinoti kožnam

,i’a‘ norinčiam čionai ukėsu pasto
ti’ Dabar laikas naudotis iš 
mokslainės, tie pasigirs kurie 
mokinasi o tie ką vrkarus 
praleidžia prie prastų užsiė
mimu turės būti už nosies va- 
džiojami ateityje. Dėlto mo- 
kįtų žmonių nkgali vadįti lu
pikais jeigu pats tingi mokį-

skaityti pagal teisybę ir į •• 
žiūrėti kiek iš viso pavogė ki
tos partijos darbininkišką 

į bal-sų.

Žinios Yiętinčs.

Oras jau po biskį virsta 
žieminį, pereitą panedeli 
ryto jau ų- sniegas pirmu kar- tis tai ir kiti rodų negali duo
tu atsilankė, bet pasirodęs ti veltui.
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— Tėvai, dabar jau tu ži

nai kaip tai einasi žmonėm 
gyvenimas kada jie patįs ne
sirūpina visuomenes reikalais, 
teijp lygiai kaip’ kad rūpįtūsi 
reikalais šeiminyškais.

— Vaike aš dabar supran
tu daugiau nekaip pirma, aš 
suprantu kad valdžia yra at
spindys pačių žmonių, jeigu 
jįpionės sumanus tai ir jų vai- 
,džia yra sumoni, bet jeigu ne
sirūpina savo visuomenes rei
kalus prižiūrėti tai randasi 
žmones, kurie tuos reikalus 
prižiuro ir sau daro iš to dide
lį pelną o visuomenę nu
skriaudžia.

— Tėvai, kad tu geriau su
prastum aš tau pasakysiu jog 
kartais galima imti pasimoki- 
nimą ir nuo šeimynos, kuri 
veda netaktišką gyvenimą: 
daugelis yra tėvų, kurie ne
moka savo vaikus is mažo 
gražiai pamokįti ir kada vai
kas paaugęs yma daryti viso
kius priklumus tada suardo 
visos šeimynos linksmą gyve
nimą. Teip yra ir su visuo
mene, reike kad kožnas vi
suomeniškas darbas būtų pa
darytas atsakančiai, tada ne
bus skriaudėjų ir nebus nu
skriaustų.

— Vaike dar tu papasakok 
kaip toliau tie žmonės ant sa
los nugyveno, ar skaitliuin- 
kas daugiau jau nesikišo į vi
suomenes reikalus?

— Teip tėvai, aš dar neuž
baigiau, aš. tau pasakysiu 

\ kaip buvo toliau: Per ilgą lai
ką skaitlininkas nesikišo į vi
suomenės reikalus, jisai vedė 
sau gražų gyvenimą ant su
rinktų turtų, kurie jam nele- 
šiavo vieno lašo prakaito.

Žmonės teip krapštėsi iš 
vargų kaip jie tik galėjo ir 
viskas ėjo gerai, nes dabar 
kožnas rūpinosi apie visuome
nės reikalus dėlto niekas ne

Korespondenci jos.

Ansonia, Conn.
Pirmyn su mokslu.

Rašo Rūta.
sirado kad juos norėtų nu- Senei jau buvo mūsų mie- spaudžia ūkininką nualina 
skriausti. Kalvis, artojas ir ste sujudinimai, ži įeina vieni jo protą teip kad jis nuvaro 
kiti pataisė savo gyvenimą, o džiaugėsi iš to k id niekas savo piktumą ant silpnesnio 
skaitlininko turtai nesididino nerenge jokių prak ilbų, o ki- už save jo tarno arba tarnai-
teip greitai.

Po nekuriam laikui 
gyventojai nutarė kad 
valdžia išleistų pinigus

ti norint geidė tokių susirin- 
salos kimų, bet vis laukė, laukė 
salos nežine nė ko. Štai 28 Spalio 
arba po pietų atsibuvo prakalbos

kaip, sakiant ablgus už ku
riuos valdžia paskyrė mokėti 
šeštą procentą.

Skaitlininkas dabar jau ge
rai pasilsėjus pradėjo sau mi- 
slįti kad reike dar kartą pa
mėginti įsipainioti į pinigi
nius reikalus ir jeigu galima 
bus kad vėl pasinaudoti iš gy
ventojų kvailumo. Žmonės 
jau buvo gerai pamiršę apie 

j skaitlininko pirmutinius dar-

kuriai surengė L. S. P. A. 
kuopa. Pinniause atidarė su
sirinkimą V. Leliašius paaiš
kindamas kokios sanlygos 
priverčia sušaukt tokius susi- . 
rinkimus. Po to deklemavo 
eiles: ..Salin turčiai, Šalin ca
re” Ona Daukšiutė. Paga
lbaus kalbėjo dr-as J. Grinius 
iš Brooklyn, N. Y., paaiškino 
visus biaurius darbus caro 
valdžios, ir meldė kad kiek 

bus; vieni jam dovanojo, kiti 
sake kad žmogui buvo nelai
mė ir tokiu būdu skaitlinin
kas galėjo vėl tarpe jų daryti 
andelį ypatingai turėdamas 
sau už draugą davadžiotoją, 
kuris vis dar posenoyiai buvo 
salos viršininkas.

— Ar tai ir vėl tas vagis 
įsitaikė tarpe žmonių vai
ke?

— Teip tėvai, ir tu tik žiū
rėk kokiu gražiu būdu skai
tlininkas pradėjo vėl žmones 
salos išnaudoti: Skaitlininkas 
susikalbėjęs su davadžioto- 
jum užmanė kad jisai nu
pirks 90 abligų nuo valdžios 
mokėdamas už 90 abligų 100 
pinigų ir dar jisai apsiėmė 
mokėti 1 procentą valdžiai 
mokesčių už nupirktus abli- 
abligus su išlygom kad skai
tlininkas galės laikyti banką 
ir skolinti žmonėm šituos abli- 
gus, kurie dabar buvo tikri 
pinigai patvirtinti per salos 
valdžią su parašu viršininko 
davadžiotojaus.

— Ar žmonės daleido. jam 
teip daryti vaike?

— Tėvai, radosi žmonių 
kurie tuojau suprato kad ge
ro iš to audei io nebus nes i> 
nojo kad skaitlininkas savę 
rieapsigaus, dėlto daugelis 
priešinosi. Bet tą apmalšino 
davadžiotojas, jisai darodinė- 
jo žmonėm kad tokis parda
vimas abligų skaitliuinkui y- 
ra labai naudingas salos ran
dui užtai kad davadžiotojas 
moka net 1W0 pinigų už 90' 
pinigų vertės abligus, dėlto 
nieko blogo - jisai sakė - išto 

i negali -atsitikti o prieg tam 
skaitlinikas apsijima mokė
ti ir 1 procentą mokesčių ant 
išimtų abligų. Žmonės tokiu 
būdu tapo pertikrinti ir skai- 
tlinininkas vėl uždėjo sau

nors paaukauti revoliucijos 
reikalams pinigų. Pertraukus 
jam kalbą perėjo per salę du 
draugai (M. Dočkus ir J. G. 
Kartus) ir tapo surinkta $8. 
■28 e. Žinoma, iš tų pinigų 
gal reikės apmokėti ir už sa
lę.) Pagalinus deklemavo ei- 

I les: „Pirmyn” Agnieška 
Daukšiutė. Toliaus kalbėjo 
dr-as J. Perkūnas iš New 
York’o,' Perkūnas kalbėjo a- 
belnai apie viską (taigi aps
čiai ir nepasakosiu). Kalbėjo 
labai aiškiai gražiai visiem su
prantamai, rodosi klausytum 
ir klausytum. Ant pabaigos 
dar laiko būnant dr-as Gri
nius papasakojo apie Rosijos 
moteris, kaip Smarkiai jos ko
voje tę už laisvę. Publika 
(kurios buvo suvis mažai) už
silaikė labai tykiai, už ką ver
ta pagyrimo. Draugai pir
myn!

Aiškįkit mierius socializmo, 
tę išnyksta dabartinės ver- 

(gijos, 
tę įvyksta greičiau sociali- 

(zmas!
Moterim ir mergom.

Raš. M . A n s k a i č i u t ė
Kožnu kartu kaip teka mė

nulis, primena mą brangę 
mūsų tėvynę Lietuvą. Brangi 
ta šalis, nors vargai tę spau
džia žmones, bet tę yra miela 
dėlto kad prigimta šalelė, 
Medžiai tę kalbasi - šnekasi 
su vargšais, upeliai linksmina 
bėgdami savo keliais, išsi- 
graužę-per lygias* lankas; kal
nai mieliai žiūro ant Lietu
vos žmonių rodos sakydami 
laikykitės prieš savo priešus, 
kaip męs laikomės nuo amžių; 
paukšteliai apgieda visas me
to dalis ir jie linksmina varg
dienius. Oli miela, miela mū
sų tėvynė Lietuva. Žodžiu sa-

su prispaudimu ekonomiško 
gyvenimo arba duonos.

Čionai męs gyvenam tuoin 
kartu pavalgę bet niekad ne- 
nnstojam rūpintis apie dar
bą apie tikrą tarnystą tar
nystą turčiam, kurie daro iš 
mus pinigus. Senatvėje lau
ke mus negeistina čionai atei
tis; kaip negalėsim turčiam 
tarnauti tada ir vieta del mus 
bus prasčiause. DeRo bran
gios seseris ir męs pasirūpiu 
kime kiek nors gero atnešti 
del mūsų nuvargintos tėvy- 
vynes suteikdamos nors kokę 
pagelbą tiem, kurie kovoja 
su priešais liusybės. Beabe- 
jonės ateis laikas kad laisvė 
bus iškovota, nes pati gamta 
padeda naikinti caro didybę, 
kad tik žmonės susiprastų 
išvieno eiti, greitai iškovotų 
ko reike del laisvo gyvenimo.

Merginos ir moterįs męs tu
rime daug progos pasidarbuo
ti ir parinkti aukų ant viso
kių susirinkimų ir šesmyniš- 
kų linksmybių, taigi mėgin
tam kad ir mūsų vardai skam
bėtų ateityje kaipo rūpestin
gų darbininkių išliuosuoti 
mūsų kraštą iš blogo padėji
mo ir iš po cariško jungo.

Kaip tėvynėje liuosybė bus 
gyventi, tada pargrįžę galėsi
me greitai pakilti moksle ir 
pakėlę savo kraštą išdirbystė- 
mis rasime sau ramų gyveni
mą.

Cambriilgeporl, Mass.
Krikštynos ir aukos.

Rašo A . Babilius.

banką. kant visur niurni mirtis, o gy-
— Na ir kaip jam vaike ė- venimas tik mieloje Lietuvo-

josi? je.
— Tėvai jam ėjosi gerai; Širdis mano atjaučia kaip 

abligus arba tuos valdžios žųsta daugybės mūsų seselių 
bondsus žmonės vartojo kai- lietuvaičių išėją į svetimus 
po pinigus ir už juos galima kraštus iš savo tėvynės Lietu- 
buvo viskas pirkti, dėlto jisai vos; kiek žųsta raus čionai A-

1 galėjo žmonėm juos skolinti, menkoje, oli kas apsakys ir 
Žmonės tuojaus pasiskolino kas aprašys tą mūsų mirtį, 
tuos pinigus už 10-tą procen- mirtį tautos, dvasios. Gyveni- 
tą ant metų, taigi skaitliniu- mas mūsų Amerikoje yra tik 
kas gavo 10-tą procentą už pramonė del turčių o vargas 
paskolintu^ žmonėm abligus, I del mus. Kad būtume savo 
ir šeštą procentą jisai gavo brangioje tėvynėje ir turėtu- 
nuo valdžios, teip-kad atmu- me laisve savo dvasiai, gal iš- 
šils kitus jo išėjimus likosi girstų ir mūsų garbingus dar- 
jam lygiai 14-tas procentas bus pasaulė. Męs kai ir kitų 
ant metų ir tai buvo labai’ tautų moteris pasirūpintume 
puikus uždarbys tame laike, apie mokslą savo lyties, apie

— Kas-gi išto išėjo vaike? prisikėlimą dvasios mūsų se-
— Tėvai žinai kad išto ne-1 serų, apie institucijas, kurios 

galėjo nieko gero išeiti, kadą auklėti) mus ir mažają gent- 
gi radosi žmogus, kuris nieko kartę gerais ir tverenčiais ge- 
nedirbo tik gyveno iš procen- rus darbus mūsų tėvynėje, 
tų, kaip randasi toks žmogutį Bet atminus Rosijos carą, ku 
tarpe keliolikos, tai žinoma ris enge netik mūsų žmones, 
kad kiti jį turi maitįti ar jie bet ir kožną tautą esančią po 
nori ar ne, ar mato arne, vis- jo globa Heapleisdama nė pa- 
gi ne ant keno sprando sėdi į čių.rusinų, kurie teipgi ken- 
toji sunkenybė kaip tik ant čia neišnešamą jungą, uždėtą 
rų kurie jį palaiko, an tų ku- ant vargšų žmonelių sprando, 
rie sunkiai dirba. Ne visos mūsų seseris atjaučia 

tą caro priespaudą, dėlto kad 
Į nualintos protiškai, jos di
džiųjų priešų jau nemato. 
Kada vargšas ūkininkas bau- 

Idžia savo tarnaitę, tarnaitė 
nepamislina kad tikras jos 
vergėjas yra caras, kuris 

I

tės. Peržiuiėjus visą surėdy
mą po caro globa nėr ko ste
bėtis kad mūsų broliai ir se
seris išvyti lieka į kitas šalis

Spalio 21 atsibuvo krikšty
nos pas godotiną draugą F. 
Liudaviče ja mažo sunaus 
Konstantino. Draugai susi
rinkę ant krikštynų besikal
bėdami apie visokius reika
lus greitai atminė ir revoliu
ciją ir brolius kovojančius už 
geresnį kąsnį duonos ir nume
timą nuo savo sprando cariš
kų retežių. » Pirmutinis kū
mas C. P. Vaišvilas davė do- 
lierį, kūma J. Kiburienė davė 
25 c., mažas kūdikis Konstan
tinas davė 50 c. ir sekanti da
vė po 50 c. N. Vaišvilienė, P. 
Turauckienė, O. Turauckutė. 
D. Vileikis, J. Petkus, K. 
Gertmen, P. Babilienė; po 25 
c. davė A. Avižonis, V. .įauga; 
aukos mažų vaikų: J. Kibu- 
riukas 15 c,. A. Naujokutė 
12 c. Viso surinkta 6 dol. ir 
2 c. ir paskirti Lietuvos So
cialdemokratam per kas. Dū
dą. Garbė draugam kurie au
kas davė ir savo kūdikius anl 
to paukvatino kad kovotų 
prieš savo priešą carą mesda
mi centus ant jo prapulties.

Virš minėti pinigai prijim- 
ti 11-8. T. Dūdas.

So. Boston, Mass.
Krikštynos ir aukos.
Rošo P . B u z e v i č e .

Spalio 27 atsibuvo krikšty
nos pas Stanislovą Gižių, ant 
kurių susirinko keletas svete
lių ir gražiai besilinksminda
mi sutarė sudėti nors mažą 
auką ant laisvės Lietuvos, 
kur mūsų broliai sunkiai ko
voja prieš caro valdčią ir rū
pinasi kad iškovot i Ii uosy bę 
mumi visiem. Svečiai visi su
tarė paaukauti ir šie davė au
kas: B. Šimonis $1.15 c., jau
nas apkrikštytas Cižiukas $1; 
po 50 c. davė S. Cižius, A. Ci- 
žiuvienė, V. Sarapas, J. Ado 
maviče, J. Valeckas; po 25 c. 
P. Buzeviče V. Buzevičienė, 
A. Perekšlis, F. Perekšlis, K. 
Buzeviče, J. Klinga, T. Riš
kus, J. Jakimavičius, J. Mė
lis, J. Matuseviče, A. Vadapa- 
laiče, P Jakštaitė, M. Dragu- 
menė, A. Perekšlienė, A. Ja
kimavičienė, K. Jurgeliunas 
38 c., J. Stukas 22 c., G. Kor- 
šinienė 30 c., G. Valukienė 
25 c., M. Mėlis 14 c., S. Auk
štaitis 11 c., J. Grigaliūnas ir 
A. Gendrolis po 10 c. Pinigų 
viso surinkta 10 dol. ir pasių
sti kas. Dūdai, paskirti Lietu
vos Socialdemokratam.

prižadeio parengti sau pra
kalbas kad daugiau pajudin
ti žmones prie aukų- Paauka
vo šie: po dol. S. Dielininkas, 
J. Jupiteris, A. Sabeika; po 
50 c. P. Jankauckas. M. Va- 
langeviče, V. Baneviče, J- 
Lakstutis; po 25 c. M. Lazau- 
ckas, M. Vasileviče. Viso su
rinkta ir pasiųsta kas. Dūdai 
$5.50, )>inigai paskirti L. So
cialdemokratam.

Virš minėti pinigai pri j im
ti 11-10 T. Dūdas.

Lawrence, Mass.
Tegul gyvuoja vienybė,- or
ganizacijos ir Lietuva.

Raš. M . A . Nork ū n a s.

Skaitau sau už privalumą 
pildyti tėvų žodžius: ,,už ge 
rus darbus geru užmokėti.’ 
Štai draugystė Motinos Dievo 
Aušros Vartų laikė savo ba
lių 2 7 d. Spalių, subatos va
kare ant kurio su savo molo- 
niais apgarsinimais kvietė vi
sus brolius lietuvius atsilan
kyti ant pasilinksminimo. 
Nekurie meilės ardytojai nors 
stengėsi periškadas daryti, 
bet žmonelių prisirinko apie 
400 ir labai gražiai balius at
sibuvo. Ant baliaus tapo už
prašyta draugystė šv. Kazi
miero Kareivių iš Haverhill, 
Mass, kurie ir pribuvo pilno
se savo j uniformose. Pribu
vus minėtai draugystei jie ta
po gražiai prijimti per drau
gystę Motinos Dievo Aušros 
Vartų: kada pribuvę karei
viai pamaršavo po salę ir ap
sistojo, vietinės draugystės 
prezidentas laikė trumpą 
prakalbą ir suteikė vainiką 
parengtą del atšilaukusių šv. 
Kaz. K. kurį priėmė kapito
nas Konstantinas Vencius. 
Priėmęs vainiką gražiai pa
kalbėjo apie vienybę, meilę 
ir brolystę lietuvių, ant galo 
visi sušuko; ,,Lai gyvuoją lie
tuviškos organizacijos Ameri
koje, lai gyvuoja meilė broliš
ka, lai gyvuoja nuvarginta 
tėvynė Lietuva!”

Taigi dabar męs dėkavojam 
visiem svečiam buvusiem ant 
to baliaus o labiausiai karei
viam šv. Kazimiero, kurie 
mieliei išklausė mūsų užkvie- 
timą, liekame jiem dėkingi ir 
prižadam atsimokėti savo pa
klusnumu, kaip būsim kada 
pašaukti ir męs paklausyti 
visada neužmiršim.

Dešimtis prysakymų juo
dašimčiam.

Paskutiniam laike Kaza- 
niaus juodašimčiai, kurie lai
ko savo susirinkimus kas ne- 
deldienis, pradėjo su yronija 
kalbėtis apie savo užduotę. 
kurią pradėjo platinti jų juo
dašimtiški raštai. Nesenei del 
jų naudos pasirodė lapelis su 
10 prisakymų, kurie skamba 
šeip:

1) Aš esmu visogalintis gu
bernatorius, kuris tave išve
džiau iš Osenikorskos girios į 
junkerių maniežių, neturėk 
svetimų valdžių prieš mane.

2) Neimsi jokios rėdos nė 
misto, nė viešpatystės Dūmo
je ne kitokioje maišti nėję Du
rnoje.

3) Atminki dieną maišto, 
nedaryk demonstacijų, ne
vaikščiok su raudonom vėla- 
Vom, neskaityk nieko kaip 
tik ,.Pogromnyj Telegraf”, 
nerėk ,,šalin! — ”

Septynes dienas dirbkie 
kaip gyvulys o uždarbis tegul 
eina caro valdžiai.

4) Nerašinėk vardo tavo gu
bernatoriaus ant tvorų vartų 
ir tupyklėse.

5) Godok gubernatorių sa-| 
vo ir jo pasielgimą, kad die
nos tavo nepasibaigtų šaltam 
turine.

6) Pavogkie, bet irduokie...

Garbė broliam aukavusiem, 
laimingo užaugimo mažam 
Čižj ukui.

Virš minėti pinigai prijim- 
ti 11-8 T. Dūdas.

< ambridgeporl, Mas.
Pasilinksminimas ir aukos.

Rašo S . LT m a n tas
Spalio 28 turėjome gražų 

pasilinksminimą pas S. Uman- 
tą ant 17 Harison gatves, pa
prastai geri draugai susirin
ko ir besikalbėdami užmanė 

i suteikti pagelbą broliam ko-1 
vojantiem Lietuvoje už lais
vę, nevienas neatsisakė su 
auka, bet kožnas linksmai da
vė kiek išgalėdamas kad pa- 
šelpti savo brolius kovojan
čius.

Aukautojų vardai: po dol. 
davė S. Ūmautas ir Pet. 0 
mantienė, po 25 c. M. Norkus, 
J. Plokštis, P. Atkočaitis, J. 
Kairaitis, A. Atkočaitis, M. 
Umoncinkė, K. Uinonciukė, 
J. Sundukas, C. Sinkus, P. 
Lužeckis. Pinigų viso surink
ta $4.50 ir pasiųsta kas. Dū
dai į Philadelphią.

Minėtus pinigus priėmiau! 
11-8 T. Dūdas.

Lawrence, Mass.
Aukos.

Raš. Lietuvos Vaike- 
-1 i s .

Kaip visur teip ir pas mus 
geri lietuviai darbuojasi pa- 

;gelbėti savo tėvynę. Spalio 
20 buvo balins parengtas Šv. 
Lauryno draugystės; ant ku
rio vienas tautietis pasiprašė 
kad jam duotų pakalbėti ke
lis žodžius į susirinkusius aut 
baliaus draugus. Jis paaiški
no apie dabartinius vargus 
Lietuvoje, kaip sunkiai žmo
nės kovoja už liuosybę, kalba 
ta keliem patiko ir aut pašei- 
pos $2.10 surinkome.

21 Spalio atsibuvo vardu
vės tau tėtės Uršulės Povilau- 
skiutės, ant kurių teipgi tapo 
atminti tėvynės reikalai irsu- 
dėta aukų ant revoliucijos se
kančiai: J. Piragis 50 c.; po 
25 c. K. Andruleviče, J. Pasa
kantis, N. Pavilauckiutė, A. 

jŠerkšniutė, K. Andriuleviče, 
P. Žemaitis, O. Šašeikiutė, J. 
Milvidas, M. Andriulevičienė, 
K . Šašeika, K. Šumauckienė, 
M. Strazdas, A. Baronas ir 
dar drabnuų 50 c.; viso su- 
rinkta$4.25 c., tad su ant ba
liaus surinktais pasidaro $6. 

! 35 c. už pasiuntimą 10 c. atė
mus, lieka $6.25. Pinigai pa
skirti L. S. D p. per rankas 
kas. Dūdos.

Širdingai ačiū visiem auka
vusiem draugam, centas prie 

Į cento visgi męs gelbstim savo 
brolius nenustojančiai pakol 
jie neiškovos sau irmumi lai
svės po Rosijos jungu. Netu
rime nuilsti dirbę pakol ne- 
nusistumsim nuo savo spran
do nedoros caro valdžios, pa- 

j kol mūsų tėvynė neturės pat- 
: valdystės. »

Hudson, Mass.
Aukos su prižadėjimais. 

Rašo A.Sabeika iš
Cambridgeport, Mass.

Nuvykau andai į Hudson, 
Mass, ant varduvių S. Dieli- 
ninko, ant kurių susirinko 
gražus būrelis lietuvių ir la- 

I bai gražiai laiką praleidome 
j besikalbėdami apie yvuirius 
I darbus. Jauni visi buvo čio
nai dėlto jų kyaujas netruko 

1 užvirti prieš caro nedorybes, 
kuris kankina mūsų senus ir 
jaunus brolius ir seseris tėvy
nėje Lietuvoje. S. Dielinin- 
kas užmanė kad paaukautu^ 

I me po kelis centus ant revo- 
lliucijos ir tam beveik visi pri- 
j tarė tik vienas radosi iš tam
saus Brightono, kuris atsisa
kė paduoti ranką žūstantiem 
savo broliam. Kožno mąšų a 
kis perbėgo per tą žmogutį 
kad rodos svetimu jisai mum 

1 pasirodė bet męs savo aukas 
j sumetėm ir daugelis vyrukų

7) Svetimoteriauk,bet nera
šinėk proklemacijų.

8) Muškie maištininkus ir 
žyd us.

9) Kalbėk neteisiai jeigu 
I matai to reike del tavo val
džios.

10) Negeisk naujų inešimų 
savo viešpatystėje, ne banke, 
nė atskaitose, nė tiesose, nė 
laisvėje, nes tas viskas prigu
li tiktai vienai tavo valdžiai.

Daugelis iuodašimčių pa
sipiktino tais gubernatoriaus 
prisakymais o daugelis pilnai 
ir maloniai juos pildo.

KELEIVIS.
Daug yvairių kampelių 
Mą tenka aplankyti, 
ir yvairių mergeliu 
Tenka pamatyti.

Kaip kur reikia 
Ir gerai apsistoti, 
Kad“inergutės tenai 
Geriau susekioti.

Kaip i Loweli tu
Kada nors patratiki. 
Ne vyras būsi
Kad Kristukėsnepažinsi;

Tu ją vis krautuvėje 
Kožną vakarėlį rasi, 
Ir skambantį balselį 
Visada tę jos išgirsi.

Tai yra mergute
Neteip kaip vi«os. 
Galvelės padėjus 
Va karais netyso.

Kad ne vieną 
Tai kitą ir trečią, 
Ji savo žodeliais 
Į piktumą priverčia.

Tai yra mergutė
Smarki kaip vijurkas, 
Aut bačk< s sėdėdama 
Išdaro visokius juokus, 

Ne vaikinai nespėja 
Jos šlamštukus imti, 
Daugelis norėtų ją 
Net ir pastumti;

O Kristė kad varo 
Tai varo vis savo, 
Ik vėlų vakarų 
Ji komedijas daro.

Ji vesti vyrą 
Teipgi neatsisako, 
Bet Lowelyje anglinių 
Jau mažai tę liko.

Ir Kristės laikas
Po biskį mažinąs, 
Nes žiemos laikas 
Jau artinas artinas.

Dabar jau programas 
Ir jai reiks mainyti, 
Į st ubą vargšė
Nenorėdama turės lysti.

Nes zavolinės
Jau visos atšalo, 
Ir susparos juodos; 
Neprisiima ištolo.

Parapijos Balius!
Šv. Petro bus 29 

dieną Lapkričio (November) 
I Padėkavonės dienoje, prasi
dės nuo 2 popieti] ir trauksis 
iki 12 nakties. Ant salės Dea- 

| con Hali 1651 Washington st. 
Bostone. Prie p. Skrolio or- 
kestros kuri graįs šokius bus 
ir lietuviškas benas ir bažny
tinis choras. Pasilinksmini
mas bus gražus dėlto visus 
lietuvius ir lietuvaitespakvie- 
čiam vietinius ir iš aplinkės.

Ir sykiu turime sau už gar
bę pranešti visiems lietuviam, 
kad mūsų parapijos provos 
pabaigtos ir skolininkams li- 
ko.d pinigai atmokėti, katrie 
buvo skolinę ant parapijos. 
Pinigujj gavome iš batikos. 
Pavasaryj bus pašventinimas 
mūsų bažnyčios apie Gegužės 
mėnesį. Dėlto pranešame vi
siems broliams lietuviams, 
kad būsite užprašyti, kad bū
tumėte prisirengę prie tcs iš
kilmingos apeigos.-

Su guodone, 
Parapijos Komitetas.



Kelli vi.’-
vojo kareiviam ir prižadėjo rankos prieš 
valdžią nekelti, kad tik greičiau nuo nedo
rųjų atsikratyti. Kareiviai dabar nuėjo sa
vo keliu su savim paimdami ir savo auką, 
tą žmogeli kuris prisipažino turįs namie re- 

, Vol veri. Teip perėjo baimė ir - vėl kalbos 
baisios perskambejo per miestą, žmonės 

J daugiau kalbėjosi pakušdom ir kokes nesu- 
psantančias kalbas, žodžiu sakant rodos vi
rė kokis šturmas po žeme ir rengėsi kada 
nois iškilti.

Darbininkai dasižinoję apie darbus to o- 
ificiero su darbininikais Ferdinando Meje- 
rio dirbtuvės, nemažai įtūžo į rengėjam at- 
monyti už jo tokį smarkų darbą del caro 
yi alingai už giedojimą ,,bože caria hrani” 
žmones darbininkai kodaugiau pyko. Tik 
šiai vieną vakarą išgirdome kad tas garsus 
eno tarn iš patiko savo mirtį ant Sovorov- 
skos gatvės, kuriaja jam bevažiuojant ne- 
žine kas pradėjo pliskyti iš brauningio į 
krutinę, oficieras iškrito iš rogių ir nusi- 
vertė aut gatves negyvas. Teip užbaigė sa
vo šunišką gyvenimą neišpildydainas savo 
prižadėjimo sušaudyti darbininkus F. Me- 
jerio dirbtuvės pats gavo galą — nu vėjo pas 
Sergejų ir kitus Rusijos lupikus, kurie 
jau pirma jo t ipo nuvalyti nuo Rosijos že
melės. Suvejąs oficiero laimingai pabėgo, 
tik buvo suimta viena sena silkių pardavė
ja, kuri pardavus savo silkes monopoles 
gerai pritraukė ir ėjo savo keliu į* namus, 
bet eidama Sovorovska gatve pamatė ofi
cierą negyvą, jei teip pagailo kad užsimanė 

I jį ant šono kelio išvilkti, bet būdama ge
rai pasigėrus ji negalėjo to padaryti dėlto 
ją tę besitąsančią policija paėmė į turmą 
vienok atradę kad kvaila boba vėl paleido. 
Tas užmušimas oficiero buvo labai naudin
gas, nes kaip tik jisai pagarsėjo savo šuny
be, teip greit sutiko sau galą. Išgirdę tą
kiti oficierai greitai atšlijo ir gubernato- kad galutinai darbininkai nenori nieko išduooi. 
rius palengvino sav > istatyiuun, daugiau Popinąs paliepė učebnam batalijonui pasitraukti nuo dirb- 
noliepe pulti šuniškai ant žmonių. Kratos tuvės o pats į tą tarpą užkamandavo artileriją kad užtaisy- 
vis dar ėjo p įsenoviai, bet daugiause krėtė tų kanuoles tiesiok ant dirbtuvės ir šauti šešis kartus. Ka- 
dirbtuves naktimis kada darbinikai miega, reiviai paleido šešis šūvius iš kurių keturios sprogo dirbtu- 
kad negautų prisižiūrėti koki oficierai tą vėje o dvi nuėjo pro šalį. Užteko ir keturių šūvių kurie 
darbą atlieka, nes bijojo kad jų neužmuš- sprogdami sumaišė viską viduryje dirbtuvės; sulaužė bal
tų. Dar reikia paminėti kad laidojant šitą.kius, mašineriją ir mūras užgriuvo žmones, kas darėsi vidų-, 
oficierą labai maža procesija žmonių ėjo; ryje dirbtuvės, tai niekas apsakyti negali, žmonelės vieni 
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juos jau žmonės gerai pažino iš jų darbų nuo 13 dienos Sau
sio, kaip jie šimtą žm< iių sušaudė ties geležiniu tiltu o šim
tą penkesdešimtis suroti jo Kiek vėliau pribuvo ir jenaro-1 
las Popins, kuris su savim atsivedė ir artilerijos kareivius 
su keturiom skraiduolėm. Apstatę kareivius apie dirbtuvę 
ir prirengę skraiduoles.gatavai šauti, jenarolas Popins pa
siuntė oficierus į dirbtuvę kad darbininkai išduoti} tuos 
darbininkus, kurie pereitą uaktį užmušė dragūnus, su aš 
triu prisakymu jeigu neišduos tų kurie užmušė dragūnus 
tai visi bus subonbarduoti kartu su dirbtuvės sienom sumai
šyti į druzgus. Oficierai tą pranešė darbininkam ir prisakė 
kad niekas neitų iš vieno ruimo į kitą ir nemėgintų išeiti 
laukan. Jenarolas Popins davė vieną valandą laiko darbi
ninkam apsimislįti, ar jie nori išduoti užmušėjus kareivių, 
ar patįs nori žūti.

Žmones labai didelei persigado ir toliau nežinojo ką dary
ti; ypatingai kad jie nieko nežinojo kas užmušė tuos dra
gūnus ir niekad nebuvo ištyrę tokio tironiško caro užsipuo
limo; turėdami tik trumpą valandą savo gyvenimui, lieku- 
rie sumanė bėgti, bet bėgimas išėjo dar ant didesnės nelai
mės: žmonės pradėjo lipti per užtvarus bet tą užmatė uče- 
bnas pulkas pradėjo šaudyti iš muškietų, daugelis nukrito 
nuo užtvaro peršauti ir ant vietos numirė, daugelį moterų 
rado kabančių ant užtvaro negyvų. Kiti žmonės pamatę pa
vojų apsistojo nuo bėgimo, užsilaikė dirbtuvėje ir laukė sa
vo mirties, kožuas buvo pasirengęs mtiri, nes jau gerai žino
jo caro bernų žiaurumą ir jų teisybę.

Valanda laiko praėjo, oficierai ir vėl atėjo į dirbtuvę au
dru kartu ir užklausė darbininkų: „ar išduosite tuos, kurie 
užmušė dragūnus?” Žmonės verkdami pradėjo kalbėti, kad 
jie nežino jokių kaltininkų ir nežino kaip tas viskas atsiti
ko. Oficierai pasakė kad dar turite 15 minutų apsimislįti o 
paskui visi tapsite čionai užmušti. Verksmas kilo tarpe var
guolių, kurie nieku nebuvo kalti rengėsi visi su ašarom at
siskirti su šiaja paša ule.

Penkiolika minutų perėjo, oficierai ir vėl sugrįžo i dirbtu
vę ir paklausė: „Ar dabar pasakysite kas užmušė dragū
nus?” Žmonės rankas pakėlę verkdami pasakojo kad jie ne
kokio kaltininko nežino ir nieko negali išduoti.

Oficieras dabar pasakė: „Žinote ar nežinote visi čionai 
nai užmigsite amžinai” ir nuėją pas jenarolą Popiną pasakė

Jenarolas

------ o------
(Tąsai.

. Atėją kazokai ir dragūnai pas Ferdinan
do Mejerio dirbtuvę apstojo ją iš keturių 
pusių, skraiduoles tapo nutaisytos tiesiok 
ant dirbtuvės, viskas tas išrodė kaip karės 
laike užimant kokę drūtvietę, bet čia buvo 
tik skurdčiai darbininkai, kurie nieko ne 
turėjo išskyrus savo menką drapaną dirbo 
sau ant duonos ir savo šeimynom. Karei
viai suriktavę skraiduoles ir sutaisę šokti 
ant dirbtuvės iš visų šonų stovėjo ir laukė 
tolesnio paliepimo. Dabar dragūnų Oficie 
ras paėmęs 50 dragūnų įėjo į dirbtuvę, ma
šinos visos tuojau tapo sustabdytos ir žmo
nės žiūrėjosi vienas ant kito koks galas da
bar juos lauke; silpnesni labai nulindo, 
nes mislino kad dabar tikrai jau bus caro 
gyvuliškas rūstumas parodytas. Oficieras 
prisakė visiem, kad į miliutą laiko visi bu
tų išėją lauką ir sustotų į eilę ant dirbtu 
vės kiemo.

Diena buvo šalta ir nė vienas negavo 
progos prieiti prie savo drabužių kad apsi
vilkti, visi buvo išvaryti laukan ant šalčio, 
marškiniai tik vieni dengė jų kūną. Išėjo 
laukan sustojo į eilę ir stovėjo kaip numi
rę. Oficieras dabar kareiviškai pradėjo 
juos kamanduoti, pirmiause prisakė: ,.šap
ki doloi”, tą padarius pasakė: ,,try saga na- 
zat” ir „vperiod aminio”. Žmonės stovėjo 
kaip numirę, buvo persigandę labiau ne
kaip kada pirma, nes mislino kad juos pri
rengė prie mirties kadą-gi jie visi buvo su
statyti tiesiok priešai skraiduoles.

Dragūnai su savim buvo atsivedę ir mu
zikantus. oficieras prisakė muuikautam už- 
grajinti „bože caria hrani”, o paskui palie
pė darbininkam visiem giedoti. Po maldos 
ir po grajui, oficieras prisakė darbininkam 
kad visi po du pirštu pakeltų ir imtų pri- 
siegą. Oficieras davė jiem prisiegą kad bū
tų paklusnus carui ir kad niekad nekeltų 

g bunto.
Tokiu būdu darbininkai vienmarškiniai 

buvo laikomi ilgą laiką ant lauko jie visi
B pamėlinavo nuo šalčio ir virpėjo kaip la

pai ant medžio. Po visų ceremonijų oficie
ras prisakė darbininkam kad jie atiduotų 
ginklus, bet darbininkai atsakė kad jie jo
kių ginklų neturi ir nežino kad nors vie 
nas iš jų draugų turėtų. Nors oficieras ga
na grasino, bet darbininkai nė vienas ne
prisipažino. Dabar oficieras paėmė penkes- 
dešimtis kareivių ir įėjo į dirbtuvės vidurį 
kad visus kampus dirbtuvės ir darbininku . . - - - - - ■ 1
drapanas iškrėsti. Darbininkai vis turėjo , , kad daUg Uutl? ciO1,al dirbo per savo gyvenimą nematė šviesios dieneles per vargus, per
stovėti ant šalčio ir nė iš vietos negalėjo de t0 orKan,zavi,lias diirbnnnkų buvo labai {prakaitą kuriuom maitino carą ir visas šakas dikaduonių, 
vasikrutinti, pakol kareiviai neiškrėtė vi- sunkus o ypatingai kad fabrikantas laike gyvenančių ant prakaito vargšų žmonių.

ėjo tik keli oficierai ir pulkelis kazokų, ly
dėjo nuo katedralin.es cerkvesan  t Dvinskos 
geležinkelio stoties. Lydint oficierą žmo
nes bėg> nuo tos procesijos kas kur įmanė, 
rodos bijodami kad kas bombą nemestų ir 
kad neužmuštų praeinančtį. Laidotuvės 

'tos labai keistai išrodė, nes kur tik jie ėjo, 
rgatvė darėsi vali nuo žmonių. Nusikratę 
nuo to gaivalo męs vėl biskį atiilsėjom iki 
20 dienai Gruodžio; atėjus minėtai dienai 
išgirdome vėl sukrutinančę naujieną iš šo
no miesto vadinamo Krasna Dvina, kur 
randasi Akcioniernyj zavod dirbtuvė su 6 
tūkstančiais darbininkų ;čionai dirba maišy
tos tautos,dirbo ir didelis būris lietuvių,gal

griuvo negyvi pirma pažeidimo šūvių kiti tapo su druzgais] 
ir geležimi sumaišyti, zvaip tik artilerija šovė į dirbtuvę, 
tuojau ir kareiviai stovinti toliau nuo dirbtuvės paleido šū-■ 
vius iš savo muškietų. Artymi gyventojai apmirė iš baimes,1 
dirbtuvės kompanija teipgi nusigando pamačius darbą caro į 
tarnų. Direktorius tuojau nubėgo pas Fraucijos konsulį ir 
prašė kad sustabdytų šaudymą į dirbtuvę sakydamas: , ,Jei- Į 
gu nori tuos mūrus griauti tai padėk šešiolika milijonų ru-] 
bliu ir išleisk žmones laukan o tada šaudyk”. Teip Popinąs 
tapo sudraustas nuo jo pekliško darbo ir nukoręs nosį pa
klausė konsulio. Dirbtuvėje prasidėjo gelbėjimas sužeistų 
ir vežimas užmuštų, sunku apsakyti kiek tę žuvo žmonių, 
kitus net už poros nedelių atrado sumuštus į griuvėsius. 
Sunku būtų nupiešti paveikslą nuo tos baisios regyklos, tai I 
buvo tikra sūdna diena ant tų vargingų darbo pelių, kurie

sus dirbtuvės ruimus. Neužilgo darbinin
kai išgirdo perkūnišką keiksmą oficiero,— 
kuris gryžo iš dirbtuvės su kareiviais atsi-j 
nešdamas rankoje surūdijusį revolverį ir 
keikė kiek tik jo nasrai galėjo ižioti. Rė
kė jisai ant darbininkų kad visi atiduotų 
ginklus, „ nes kad neatiduosite ginklų tai 
visi čionai ant vietos būsite sušaudyti, pa
sakykite kas turite ginklus ir atiduokite, 
tik teip liksite gyvi”, rėkė be paliovos ofi
cieras. Darbinininkai tylėjo kaip žemė ir 
buvo labai didelėje baimėje nes žinojo kad 
caro bernai be juoko gali juos visus ant 
vietos sušaudyti is teip gyvastis visų atim
ti del pave’zdos kitų miesto žmonių, dėlto 
jie ir buvo pasirinkę mažiausę dirbtuvę 
kur mažiausę randasi žmonių. Iš pulko 
žmonių vis atsiranda vienas silpnaprotis, 
teip atsirado ir čionai vienas, jis prisipaži
no kad jis turi revolverį namie. Oficieras 
tuojau pasišaukė jį pas save ir paskyręs 
dvidešimtį dragūnų liepė vestis žmogų į jo 
namus kad atrasti tę revolverį ir kartu pri
sakė kad kogreičiau sugrįžtų kartu atvėp
dami ir tą žmogų. Žmogus, kuris prisipaži
no buvo vienmarškinis, bet niekas nesirū
pino apie jo gerovę: dragūnai aut arklių 
apstojo žmogelį į vidurį ir greitai varėsi jį 

. į namus kartas nue karto sukirsdami varg
šui su nagaika kad greičiau eitų. Negaila 
buvo to žmogaus dėlto kad jis buvo persil- 
pnas kovoti už duoną dėlto kaip tokį silp
ną ir kankino. Dragūnai netruko sugrįžti 
su revolveriu ir su žmogum.

Oficieras buvo jau atlikęs davimą prisie- 
gos ir baidymą darbininkų, kad jie visada 
būtų ištikimi valdžiai ir kad niekad nesi
priešintų. Sakė: ,, Jeigu jus dabar po pri- 
siegai pasipriešinsite valdžiai, tai kitu kar
tu kaip ateisiu visus išaudysiu. Darbinin
kai matydami kad daugiau blogumo karei
viai tuom tarpu neketina daryti, padėka-

čionai 30 dragūnų, kurie sergėjo ir i i.ikad 
■ nedavė progos darbininkam parsivesti į 
dirbtuvę oratorių. Gruodžio 20 į šitą dirb
tuvę atėjo keletas darbinimkų gerai apsi
ginklavę su brauningiais, jie atėjo naktį a- 
pie penktą valandą po dviliktai, kada ka
zokai sau miegojo. Atėją pas dirbtuvės 
vartus pirmiause jie pasitiko panaktinį, 
kuris užklausė: ,,ko jus čia norite?” Vie
nas iš atėjusių atkišo brauningį į krūtinę 
ir pasakė: „Tylėk ba aut vietos7 užmigsi!’’ 
Teipgi liepė jam atsigulti aukštininkam 
kad niekur nesižvalgytų ir nė kokios periš- 
kados nepadarytų, paliko vieną pas panak
tinį su atkištu brauuingiu. Tuomi tarpu 
kiti ginkluoti vyrai prisiartino prie gulin
čių dragūnų ir pradėjo juos šaudyti: baisi 
karė pakilo, vargšai dragūnai čionai nu
kentėjo nemažai nes 15 jų nuo vietos nekė
lė kiti puolėsi prie muškietų, bet braųnin-Į 
giai juos greičiau pavijo ir gyvastį atėmė, honor, rancor 
Rodos tai labai biaurus darbas, bet tokiam candor, splendor 
laike kovos nėra kaip kitaip daryti reikia 
kovoti brolis prieš brolį nes kitaip nė uega- rigor, vigor 

valor, fervor 
sculptor, clamor

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Aid. 1 ftkai 

atlas, succor
ReisklH

atlasas, page Ta 
garbė, didis priešas

lima. Penki vyrai išnaikino trisdešimtis 
dragūnų ir kaip spėjo darbą atlikti tuo- 
jaus pasikinkė tos pačios dirbtuvės arklį, tennis, classic 

axis, fancy 
penny, copy 
happy, poppy 
puppy, sundry' 
belfry, felly'

<usikrove visas muškietas ir patronus- dra
gūnu susisėdo į vežimą ir patraukė ant gi
rios. Buvo jau rytas ir daugelis žmonių ku
rie nuo toli turėjo į dirbtuvę ateiti pasako
jo kad patiko tuos penkis vyrus važiuojan
čius girios link, visi jie laikė brauningius 
rankose kad ir būtų kas juos užpuolęs jau 
nebūtų gyvi pasidavę.

J la k

atlas, snkor 
banor, rankor

kendor, splendor milaširdingumas, gražu
| mas 

rigor, vigor nerangumas, pilnas galybės 
valor, fervor drąsybė, karštis

skultor, klamor skulptorius, bala<loiiė| 
tenis, klasik žaidynas apvaliu, klesiškas, 

aš;s, i adailint s
i 1 enas, kopija 

liuksmas, aguona 
šuniukas, mira’ 

varpinyčia, j anev 1

oksis, fanci
peny, kapi 

hapi, papi
pupi, sundri 

belfry, feli
An atlas is a book of maps, 
Atlasas yra. knyga žemlapių.

t uojau iš ryto į You must be good, or you cannot be happy, 
dirbtuvę atsiuntė rotą dragūnų, kurie nuo >pu įurį geras, jeigu nori būti linksmas.
tolo šaudė tiesiok ant žmonių esančių neto
li dirbtuvės, daugelį nušovė važiuojančių 
tramvajum, kurie visai nebuvo nieku kalti r] 
ir nebuvo darbininkai tos dirbtuvės. Apie 
devintą palandą ryto dirbtuvę iš visų pu
sių apstojo kareiviai, tarpe kurių buvo ir i 
učebnas batalijonas uaiterficerskų kareivių/1

When you make letters, look at your copy, 
Kaip darai gromatas, žiūrėk ant tavo kopijų.

The poppy is a large flower,
Aguona yra didelis kvietkas.

The puppy barks as vėl as the dog-, 
.Šuniukas loja teip gerai kaip ir šuva.

-------- -

Niisvilo imi ,<i ;inys.
Perkentėjau neišpasakytą 

vidurių skaudėjimą, sunku 
dusulingą kosulį, jog beko
sint akys žaliavo ir į galvą 
kaip varpais, rodos, mušė 
skauduliai, aštrus skausmingi 
diegliai kaip elektriką po vi
są kūną varstė, nusilpnėjimas 
ant pajiegv} tiesiog mane į de
speraciją stūmė ir teip per 
tris metus kankino toji sunki 
liga, rodos mano gyvastį, ku
ris kaip aut plauko kabojo, 
tai jau būt geriaus numinu 
šiam, nė kaip toks mano sun
kus sergančio gyvenimas. 
Nors daugybes gydytojų per
leidau, kurių prirašytus re
ceptus ir pačių duotus vaistus 
vartojau, o kožnas vis kitokę 
ligą išrasdamas kitaip gydė 
ir nieko netik pagelbėjo, bet 
vis nykau ir nykau, o jau a- 
pie visokius balsamus, vynus 
nėra ką nė kalbėt, nes per še
šis mėnesius gėriau, kurie pa
skutines pajiegas atimdami, 
kaip žuvį vanduo išplovė.

Bet kartą susitikus kaimy 
ną - Juozą Pažeriatską, j4s I 
mane prigaudė kad atsišauk
čiau aprašydamas ligą per lai
šką į New York Dr. Collins 
Medikališką Institutą, nes ir 
jam tenais išgydė nors kitokę 
ligą, bet sirgus per metus, ką 
kiti daktarai negalėjo išgydy
ti Collinso Institute išgydė, o 
kad Juozelio rodos paklau
siau, tai atsišaukus nors ne 
prašiau, bet paminėtas viršui 
Institutas kurio apgarsinimas j 
ir šitam laikraštyje yra, at
siuntė kaip sake del mano li
gos. Po ištyrimui per profeso
rių ir kitą specialistą daktarą 
sutaisytus vaistus ir varto
jant, tai niekad nebūčiau 
pats netikėjęs, kad į puske
tvirtos nedėlios pasilikau 
sveikas kaip naujai atgimęs, 
per tai mano akys nušvito ir 
širdis pasiliko linksma, o už 
išgydymą Dr. Collins Medical 
Institutui tūk«ta čiussiunčiu 
padėkavonių ir dabar persiti
krinau, tik Dr. Collins Insti 
tnto ajigarsinimas tai yra t(“> 
singiauses, ką ir patvirt11111-

Sū guodone
Mr. E. Mikalauskas. Box 202 

Mountain Iron, M’nn

Pnjieškojiiiiai.
Pajieškau sav<> pusbroli" 

Juozapo Gaigalo, i’ Kaum 
gab., Panevėžio pav.. Linka- 
vos valsčiaus, kaimo Gi. uvn 
Girdėjau kad vasarą ‘‘im<-t 
pribuvo iš Lietuvos į. Suvie
nytas Valstijas. Je’gu kas a- 
pie jį žinotu, arba jis pats, 
meldžiu atsišakti ant šio adri- 
so: A. S. 37 Roes-velt Avė.

Torrington, Conn

Kur būna mano pusbroli? 
Augustinas Bas*isv kainu 
Krekšdančių, gmiiio K ilni " 
pavieto Naumiesčio, gubernės 
Suvalkų. Turiu svarbą reika
lą pas tave, prašau atsišaukti 
pats, ar kas kitas duoti žinę 
mą ant šio adreso:

«.»■■■ r i» ——

Air. J. Erai kailis, Saint 
Viiiceilt Ho-pital Worcester, 
Mass. 

—• ---- -------
Prakalbos, Dainos, Teatras 

B alins.
Draugystės D. L. K. Gedemi- 

no.
Atsibus 2!) d. šio mėnesio, 

prasidės aut 2 po piet svetai
nėje Odd Fellow Hall; 18 ir 
Sarah st. South Side Pitts
burg, Pa. Kalbės F. J. Bago- 
čius, dainuos Alleghenys Dai- 
noriai, lošiama bus drama 
,,Velnias Spąstuose”, grajįs 
garsus lietuviški muzikantai 
iš Wilmerdiugo. Įžanga vy
rams 50 c. moterims 25c.

Visus nuoširdžiai kviečia 
Komitetas.

Balins Balins!
New Britain 34-ta kuopa 

Susivienyjimo Lietuvių Am< • 
rikoje parengė didelį balių 
subatos vakare 17 Lapkričio 
(November) 190<> m. ant Tur
ner Hall Arch st.

Balius prasidės 7 valandą 
vakare ir trauksis iki 12 nak
tį. Širdingai kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites kaip 
vietinius teip ir iš aplinkinių 
atsilankyt ir linksmai vakarą 
praleisti.

Įžanga vyram 25 c. 
Moterim ir merginom dykai.

Komitetas.
♦ » ---------

Balins!
Parengė draugystė Sv. Ka

zimiero metinį didelį balių 
ant 2!»-tos Lapkričio (Novem
ber) 1903 m. ant Hibernian 
Hall 105 Federal Sq. West 
Lynn. Mass.

Balius prasidės 2 rą valan
dą po pietų ir trauksis iki 12 
nakties. Užprašom visus bro
lius ir seseris, lietuvius ir lie
tuvaites iš W. Lynno ir iš a- 
pielinkinių miestelių atsilan
kyti ant baliaus nes muzikan
tai grajįs lietuviškus šokius 
konopu i kiaušiai, susirinkit 
kono skaitlingiausiai.

Įžanga moterim už dyką 
vyram 1.00

Širdingai užprašom 
Komitetas.

Ketviila* mitinis Balins
Draugystės Lietuvos Duk- 

eru. atsibus 28 dieną lapkri 
čio (November 1906 m:, sve- 
laiiirjr Brcdbiiie Hali 311 Al
bany st. kampas Dover st. 
Boston, Mass.

Pasilink-minimas prasidės 
7 valandą vakare ir trauksis 
iki ryto. Teipgi bus muzika 
konopuikiauše, nes grajįs or
kestrą D. L. K. Vytauto po 
vadovyste p. J. Tamošaičio, 
teipgi tautiškų sutartinių 
dainelių pasiklausyti, padai
nuos bažnytinis Choras po va
dovyste p. M. Karbausko.

'lodei širdingai kviečiame 
lietuvaites ir lietuvius atsi
lankyti konoskaitlingiausiai 
kaip iš Bostono teip ir iš apie- 
linkiuių miestų 2,f-

Su guodone Komitetas.

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
Į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkortę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam. Laiva 
kortesan1 'geriausiu, drūčiau-

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

tarnausim.
A. ŽV1NGILAS,

Boston, Mass.

katedralin.es


------ o------
(Tasaj.

. Atėją kazokai ir dragūnai pas Ferdinan
do Mejerio dirbtuvę apstojo ją iš keturių 
pusių, skraiduolės tapo nutaisytos tiesiok 
ant dirbtuvės, viskas tas išrodė kaip kares 
laike užimant kokę drūtvietę, bet čia buvo 
tik ekurdčiai darbininkai, kurie nieko ne 
turėjo išskyrus savo menką drapaną dirbo 
sau ant duonos ir savo šeimynom. Karei
viai suriktavę skraiduoles ir sutaisę šokti 
aut dirbtuvės iš visų šonų stovėjo ir laukė 
tolesnio paliepimo. Dabar dragūnų Oficie 
ras paėmęs 50 dragūnų įėjo į dirbtuvę, ma
šinos visos tuojau tapo sustabdytos ir žmo
nės žiūrėjosi vienas ant kito koks galas da
bar juos lauke; silpnesni labai nulindo, 
nes misliuo kad dabar tikrai jau bus caro 
gyvuliškas rūstumas parodytas. Oficieras 
prisakė visiem, kad į minutą laiko visi bu
tų išėją lauką ir sustotų į eilę ant dirbtu 
vės kiemo.

Diena buvo šalta ir nė vienas negavo 
progos prieiti prie savo drabužių kad apsi
vilkti, visi buvo išvaryti laukan ant šalčio, 
marškiniai tik vieni dengė jų kūną. Išėjo 
laukan sustojo į eilę ir stovėjo kaip numi
rę. Oficieras dabar kareiviškai pradėjo 
juos kamanduoti, pirmiause prisakė: „šap
ki doloi”, tą padarius pasakė: „try saga na- 
zat” ir „vperiod smirno”. Žmonės stovėjo 
kaip numirę, buvo persigandę labiau ne
kaip kada pirma, nes misliuo kad juos pri
rengę prie mirties kadą-gi jie visi buvo su
statyti tiesiok priešai skraiduoles.

Dragūnai su savim buvo atsivedę ir mu
zikantus. oficieras prisakė muuikantam už- 
grajinti „bože caria hrani”, o paskui palie
pė darbininkam visiem giedoti. Po maldos 
ir po grajui, oficieras prisakė darbininkam 
kad visi po du pirštu pakeltų ir imtų pri- 
siegą. Oficieras davė jiem prisiegą kad bū
tų paklusnus carui ir kad niekad nekeltų 
bunto.

Tokiu būdu darbininkai vienmarškiniai 
buvo laikomi ilgą laiką ant lauko jie visi 

■ pamėlinavo nuo šalčio ir virpėjo kaip la- 
r pai ant medžio. Po visų ceremonijų oficie

ras prisakė darbininkam kad jie atiduoti} 
ginklus, bet darbininkai atsakė kad jie jo
kių ginklų neturi ir nežino kad nors vie 
nas iš jų draugų turėtų. Nors oficieras ga
na grasino, bet darbininkai nė vienas ne
prisipažino. Dabar oficieras paėmė penkes- 
dešimtis kareivių ir įėjo į dirbtuvės vidurį 
kad visus kampus dirbtuvės ir darbininkų 
drapanas iškrėsti. Darbininkai vis turėjo 
stovėti ant šalčio ir nė iš vietos negalėjo

j vojo kareiviam ir prižadėjo rankos prieš 
valdžią nekelti, kad tik greičiau nuo nedo
rųjų atsikratyti. Kareiviai dabar nuėjo sa
vo keliu su savim paimdami ir savo auką, 
tą žmogeli kuris prisipažino turįs namie re
volverį. Teip perėjo baimė ir - vėl kalbos 
baisios perskainbejo per miestą, žmonės 
daugiau kalbėjosi pakušdom ir kokes nesu- 
psantančias kalbas, žodžiu sakant rodos vi
rė kokis šturmas po žeme, ir rengėsi kada 
nois iškilti.

Darbininkai dasižinoję apie darbus to o- 
.ficiero su darbininikais Ferdinando Meje- 
rio dirbtuvės, nemažai įtūžo į rengėjam at- 
monyti už jo toki smarkų darbą del caro 
ypatingai už giedojimą „bože varia hrani” 
žmonės darbininkai kodaugiau pyko. Tik 
šiai vieną vakarą išgirdome kad tas garsus 
cuo tarn iš patiko savo mirtį ant Sovorov- 
skos gatvės, kuriaja jam bevažiuojant ne- 
žine kas pradėjo pliskyti iš brauningio į 
krutinę, oficieras iškrito iš rogių ir nusi- 
vertė aut gatvės negyvas. Teip užbaigė sa
vo šunišką gyvenimą ueišpildydainas savo 
prižadėjimo sušaudyti darbininkus F. Me- 
jerio dirbtuvės pats gavo galą — nuvėjo pas 
Sergejų ir kitus Rusijos lupikus, kurie 
jau pirma jo t ipo nuvalyti nuo Rosijos že
melės. Suvejąs oficiero laimingai pabėgo, 
tik buvo suimta viena sena silkių pardavė
ja, kuri pardavus savo silkes monopoles 
gerai pritraukė ii- ėjo savo keliu į* namus, 
bet eidama Sovorovska gatve pamatė ofi- 
cierą negyvą, jei teip pagailo kad užsimanė 
jį ant šono kelio išvilkti, bet būdama ge
rai pasigėrus ji negalėjo to padaryti dėlto 
ją tę besitąsančią policija paėmė į turmą 
vienok atradę kad kvaila boba vėl paleido. 
Tas užmušimas oficiero buvo labai naudin
gas, nes kaip tik jisai pagarsėjo savo šuny
be, teip greit sutiko sau galą,
kiti ofieierai greitai atšlijo ir gubernato- kad galutinai darbininkai nenori nieko išduooi. 
rius palengvino 
neliepė pulti šuniškai ant žmonių. 1 
vis dar ėjo p įsenoviai, bet daugianse krėtė tų kauuoles tiesiok aut dirbtuvės ir šauti šešis kartus, 
dirbtuves naktimis kada, darbinikai miega, reiviai paleido šešis šūvius iš kurių keturios sprogo dirbtu- 
kad negautų prisižiūrėti koki ofieierai tą vėje o dvi nuėjo pro šalį. Užteko ir keturių šūvių kurie 
darbą atlieka, nes bi jojo kad jų neužmuš- sprogdami sumaišė viską viduryje dirbtuvės; sulaužė bal 
tų. Dar reikia paminėti kad laidojant šitąikius, mašineriją ir mūras užgriuvo žmones, kas darėsi vidu- 
ofieierą labai maža procesija žmonių ėjo;1 ryje dirbtu ves, tai niekas apsakyti negali, žmonelės vieni 
ėjo tik keli ofieierai ir pulkelis kazokų, ly
dėjo nuo katedraiines cerkvesant Dvinskos 
geležinkelio stoties. Lydint oficierą žmo
nės bėgi nuo tos procesijos kas kur įmanė, 
rodos bijodami kad kas bombą nemestų ir 
kad neužmuštų praeinančtį. Laidotuvės 
tos labai keistai išrodė, nes kur tik jie ėjo, 

■gatvė darėsi vali nuo žmonių. Nusikratę 
nuo to gaivalo męs vėl biskį atiilsėjom iki 
20 dienai Gruodžio; atėjus minėtai dienai 
išgirdome vėl sukrutinaučę naujieną iš šo
no miesto vadinamo Krasna Dvina, kur 
randasi Akcioniernyj zavod dirbtuvė su 6 
tukstančiaisdarbininkų;čionai dirba maišy
tos tautos,dirbo ir didelis būvis lietuvių,gal 
dėlto kad daug maišytų tautų čionai dirbo per savo gyvenimą nematė šviesios dienelės per vargus, per 
dėlto organizavimas darbininkų buvo labai j prakaitą kuriuom maitino carą ir visas šakas dikaduonių,

juos jau žmonės gerai pažino iš jų darbų nuo 13 dienos Sau
sio, kaip jie šimtą žmeiiii sušaudė ties geležiniu tiltu o šim
tą penkesdešimtis suro ii jo Kiek vėliau pr buvo ir jeuaro- 
las Popins, kuris su savim atsivedė ir artilerijos kareivius 
Su keturiom skraiduolėm. Apstatę kareivius apie dirbtuvę 
ir prirengę skraiduoles.gatavai šauti, jenarolas Popins pa
siuntė oficierus į dirbtuvę kad darbininkai išduotų tuos 
darbininkus, kurie pereitą naktį užmušė dragūnus, su aš 
triu prisakymu jeigu neišduos tų kurie užmušė dragūnus 
tai visi bus subonbardnoti kartu su dirbtuvės sienom sumai
šyti į druzgus. Ofieierai tą pranešė darbininkam ir prisakė 
kad niekas neitų iš vieno ruimo į kitą ir nemėgintų išeiti 
laukan. Jenarolas Popins davė vieną valandą laiko darbi
ninkam apsimislįti, ar jie nori išduoti užmušėjus kareivių, 
ar patįs nori žūti.

Žmones labai didelei persigado ir toliau nežinojo ką dary
ti; ypatingai kad jie nieko nežinojo kas užmušė tuos dra
gūnus ir niekad nebuvo ištyrę tokio tironiško caro užsipuo
limo; turėdami tik trumpą valandą savo gyvenimui, neku- 
rie sumanė bėgti, bet bėgimas išėjo dar ant didesnės nelai
mės: žmonės pradėjo lipti per užtvarus bet tą užmatė uče- 
bnas pulkas pradėjo šaudyti iš muškietų, daugelis nukrito 
nuo užtvaro peršauti ir ant vietos numirė, daugelį moterų 
rado kabančių ant užtvaro negyvų. Kiti žmonės pamatę pa
veji} apsistojo nuo bėgimo, užsilaikė dirbtuvėje ir laukė sa
vo mirties, kožnas buvo pasirengęs mtiri, nes jau gerai žino
jo caro bernų žiaurumą ir jų teisybę.

Valanda laiko praėjo, ofieierai ir vėl atėjo į dirbtuvę au
dru kartu ir užklausė darbininkų: ,,ar išduosite tuos, kurie 
užmušė dragūnus?” Žmonės verkdami pradėjo kalbėti, kad 
jie nežino jokių kaltininkų ir nežino kaip tas viskas atsiti
ko. Ofieierai pasakė kad dar turite 15 miliutų apsimislįti o 
paskui visi tapsite čionai užmušti. Verksmas kilo tarpe var
guolių, kurie nieku nebuvo kalti rengėsi visi su ašarom at
siskirti su šiaja pasaule.

Penkiolika minui.; perėjo, ofieierai ir vėl sugrįžo i dirbtu
vę ir paklausė: „Ar dabar pasakysite kas užmušė dragū
nus?” Žmonės rankas pakėlę verkdami pasakojo kad jie ne
kokio kaltininko nežino ir nieko negali išduoti.

Oficieras dabar pasakė: „Žinote ar nežinote visi čionai 
Išgirdę tą nai užmigsite amžinai” ir nuėją pas jenarolą Popiną pasakė 

Jenarolas 
istatyiuufi, daugiau Popinąs paliepė učebnam batalijonui pasitraukti nuo dirb- 

Kratos tuvės o pats į tą tarpą užkamandavo artileriją kad užtaisy- 
■ -.............. J ---------------" * " ' ‘ . Ka-

griuvo negyvi pirma pažeidimo šūvių kiti tapo su druzgais 
ir geležimi sumaišyti. A.aip tik artilerija šovė į dirbtuvę, 
tuojau ir kareiviai stovinti toliau nuo dirbtuvės paleido šū
vius iš savo muškietų. Artymi gyventojai apmirė iš baimes, į 
dirbtuvės kompanija teipgi nusigando pamačius darbą caro 
tarnų. Direktorius tuojau nubėgo pas Francijos konsulį ir 
prašė kad sustabdytų šaudymą į dirbtuvę sakydamas: „Jei-1 
gu nori tuos mūrus griauti tai padėk šešiolika milijonų ru
blių ir išleisk žmones laukan o tada šaudyk”. Teip Popinąs 
tapo sudraustas nuo jo pekliško darbo ir nukoręs nosį pa
klausė konsulio. Dirbtuvėje prasidėjo gelbėjimas sužeistų 
ir vežimas užmuštų, sunku apsakyti kiek tę žuvo žmonių, j 
kitus net už poros nedėlių atrado sumuštus į griuvėsius.
Sunku būtų nupiešti paveikslą nuo tos baisios regyklos, tai Į 
buvo tikra sūdna diena ant tų vargingų darbo pelių, kurie

labai
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vasikrutinti, pakol kareiviai neiškrėtė vi. nukils o ypatingai kad fabrikantas laike gyvenančių ant prakaito vargšų žmonių.
sus dirbtuves ruimus. Neužilgo darbinin
kai išgirdo perkūnišką keiksmą oficiero,— 
kuris gryžo iš dirbtuvės su kareiviais atsi
nešdamas laukoje surūdijusi revolverį ir 
keikė kiek tik jo nasrai galėjo ižioti. Rė
kė jisai aut darbininkų kad visi atiduotų 
ginklus, „ nes kad neatiduosite ginklų tai 
visi čionai ant vietos būsite sušaudyti, pa
sakykite kas turite ginklus ir atiduokite, 
tik teip liksite gyvi”, rėkė be paliovos ofi- 
cieras. Darbiuininkai tylėjo kaip žemė ir 
buvo labai didelėje baimėje nes žinojo kad 
caro bernai be juoko gali juos visus ant 
vietos sušaudyti is teip gyvastis visų atim
ti del pave’zdos kitų miesto žmonių, dėlto 
jie ir buvo pasirinkę mažiausę dirbtuvę 
kur mažiause randasi žmonių. Iš pulko 
žmonių vis atsiranda vienas silpnaprotis, 
teip atsirado ir čionai vienas, jis prisipaži
no kad jis turi revolverį namie. Oficieras 
tuojau pasišaukė jį pas save ir paskyręs 
dvidešimtį dragūnų liepė vestis žmogų į jo 
namus kad atrasti tę revolverį ir kartu pri
sakė kad kogreičiau sugrįžtų kartu atves- 
darni ir tą žmogų. Žmogus, kuris prisipaži
no buvo vienmarškinis, bet niekas nesirū
pino apie jo gerovę: dragūnai aut ar 
apstojo žmogelį į vidurį ir greitai varėsi jį 
į namus kartas nue karto sukirsdami varg
šui su nagaika kad greičiau eitų. Negaila 
buvo to žmogaus dėlto kad jis buvo persil- 
pnas kovoti už duoną dėlto kaip tokį silp
ną ir kankino. Dragūnai netruko sugrįžti 
su revolveriu ir su žmogum.

Oficieras buvo jau atlikęs davimą prisie- 
gos ir baidymą darbininkų, kad jie visada 
būtų ištikimi valdžiai ir kad niekad nesi
priešintų. Sakė: „Jeigu jus dabar po pri- 
siegai pasipriešinsite valdžiai, tai kitu kar
tu kaip ateisiu visus išaudysiu. Darbinin
kai matydami kad daugiau blogumo karei
viai tuom tarpu neketina daryti, padėka-

i-kiių

į čionai 30 dragūnų, kurie sergėjo ir i i ikad 1 
i nedavė progos darbininkam parsivesti į 
[dirbtuvę oratorių. Gruodžio 20 į šitą dirb
tuvę atėjo keletas darbinimkų gerai apsi
ginklavę su brauningiais, jie atėjo naktį a- 
pie penktą valandą po dviliktai, kada ka
zokai sau miegojo. Atėją pas dirbtuvės 
vartus pirmiause jie pasitiko panaktinį, 
kuris užklausė: ,,ko jus čia norite?” Vie
nas iš atėjusių atkišo brauningį į krūtinę 
ir pasakė: „Tylėk ba ant vietos7 užmigsi!’’ 
Teipgi liepė jam atsigulti aukštininkam 
kad niekur nesižvalgytų ir nė kokios periš- 
kados nepadarytų, paliko vieną pas panak
tinį su atkištu brauuingiu. Tuomi tarpu 
kiti ginkluoti vyrai prisiartino prie gulin
čių dragūnų ir pradėjo juos šaudyti: baisi 
karė pakilo, vargšai dragūnai čionai nu
kentėjo nemažai nes 15 jų nuo vietos nekė
lė kiti puolėsi prie muškietų, bet braunin- atlas, succor 
giai juos greičiau pavijo ir gyvastį atėmė, honor, rancor 
Rodos tai labai biaurus darbas, bet tokiam 
laike kovos nėra kaip kitaip daryti reikia 
kovoti brolis prieš brolį nes kitaip nė nega
lima. Penki vyrai išnaikino trisdešimtis 
dragūnų ir kaip spėjo darbą atlikti tuo- 
jaus pasikinkė tos 

[<usikrovė visas muškietas ir patronus- dra
gūnų susisėdo į vežimą ir patraukė ant gi
rios. Buvo jau rytas ir daugelis žmonių ku
rie nuo toli turėjo į dirbtuvę ateiti pasako
jo kad patiko tuos penkis vyrus važiuojan
čius girios link, visi jie laikė brauningins 
rankose kad ir būtų kas juos užpuolęs jau 
nebūtų gyvi pasidavę. Tuojau iš ryto į

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

- ~_ *

Miš vilo ina .d ;,lv<v.s.
Perken t ė jau ue išpasa ky tą 

vidurių skaudėjimą, sunkų 
dusulingą kosulį, jog beko
sint akys žaliavo ir į galvą 
kaip varpais, rodos, mušė 
skauduliai, aštrus skausmingi 
diegliai kaip elektriką po vi
są kūną varste, nusilpnėjimas 
ant pajiegų tiesiog mane į de
speraciją stūmė ir teip per 
tris metus kankino toji sunki 
liga, rodos mano gyvastį, ku
ris kaip aut plauko kabojo, 
tai jau būt geriaus numini1 
šiam, nė kaip toks mano sun
kus sergančio gyvenimas. 
Nors daugybes gydytojų per
leidau, kurių prirašytus re
ceptus ir pačių duotus vaist us 
vartojau, o kožnas vis kitokę 
ligą išrasdamas kitaip gydė 
ir nieko netik pagelbėjo, bet 
vis nykau ir nykau, o jau a- 
pie visokius balzamus, vynus 
nėra ką nė kalbėt, nes per še
šis mėnesius gėriau, kurie pa
skutines pajiegas atimdami, 
kaip žuvį vanduo išplovė.

Bet kartą susitikus kaliny 
ną - Juozą Pažeriatską, jasl 
mane prigaudė kad atsišauk
čiau aprašydamas ligą per lai
šką į New York Dr. Collins 
Medikališką Institutą, nes ir 
jam fenais išgydė nors kitokę 
ligą, bet sirgus per metus, ką 
kiti daktarai negalėjo išgydy
ti Collinso Institute išgydė, o 
kad Juozelio rodos paklau
siau, tai atsišaukus nors ne
prašiau, bet paminėtas viršui 
Institutas kurio apgarsinimas 
ir šitam laikraštyje yra, at
siuntė kaip sakė del mano li
gos. Po ištyrimui per profeso
rių ir kitą specialistą daktarą 
sutaisytus vaistus ir varto
jant, tai niekad nebūčiau 
pats netikėjęs, kad į puske
tvirtos nedėlios pasilikau 
sveikas kaip naujai atgimęs, 
per tai mano akys nušvito ir 
širdis pasiliko linksma, o už 
išgydymą Dr. Collins Medical 
Institutui tūk«ta čiussiunčiu 
padekavonių ir dabar persiti
krinau, tik Dr. Collins Insti 
toto apgarsinimas tai yra ici 
singiauses, ką ir patvirt’Pu-

Su guodone
Mr. E. Mikalauskas. Box 202 

Mountain Iron, Mum

Pajieškojimai.
Pajieškau savo pm-brolė 

Juozapo Gaigalo, i’ Kaun- 
gab., Panevėžio p-n-.. Linka
vos valščiaus. kaimo Gi.'iu u 
Girdėjau kad vasarą ;imet 
pribuvo iš Lietuvos į . Suvie
nytas Valstijas. Je’gn kas a- 
pie jį žinotu, arba jis pats, 
meldžiu atsišakti ant šio adri- 
so: A. S. 37 Roes velt Avė.

Torrington, Conn

Kur būna mano pnsbr<>lu 
Augustinas Bastis.. kainu 
Krekšdančių,-gmiuo Kilni u 
pavieto Naumiesčio, gul ei nes 
Suvalkų. Turiu svarbu reika
lą pas tave, prašau .it-išankti 
pats, ar kas kitas duoti žinę 
mą ant šio adreso:

Mr. J. K ra 1 kailis, Saint 
Viticeilt Ho-pital Worcester, 
Mass. 

. ■*. . -♦ ■ -------
Prakalbos, Dainos, Teatras 

Balius.
Draugystės D. L. K. Gedemi- 

no.
Atsibus 29 d. šio mėnesio, 

prasidės aut 2 po piet svetai
nėje Odd Fellow Hall; 18 ir 
Sarah st. South Side Pitts
burg, Pa. Kalbės F. J. Bago- 
čius, dainuos AlleghenysDai- 
noriai, lošiama bus drama 
„Velnias Spąstuose”, grajįs 
garsus lietuviški muzikantai 
iš VVilmerdiugo. Įžanga vy
rams 50 c. moterims 25c.

Visus nuoširdžiai kviečia 
Komitetas.

Balius Balius!
New Britain 34-ta kuopa 

Susivienyjimo Lietuvių Arm • 
rikoje parengė didelį balių 
subatos vakare 17 Lapkričio 
(November) 1906 m. ant Tur
ner Hall Arch st.

Balins prasidės 7 valandą 
vakare ir trauksis iki 12 nak
tį. Širdingai kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites kaip 
vietinius teip ir iš aplinkinių 
atsilankyt ir linksmai vakarą 
praleisti.

Įžanga vyram 25 c. 
Moterim ir merginom dykai.

Komitetas.

Balius!
Parengė draugystė S v. Ka

zimiero metinį didelį balių 
ant 29-tos Lapkričio (Novem
ber) 1906 m. aut Hibernian 
Hall 105 Federal Sq. West 
Lynn. Mass.

Balius prasidės 2 rą valan
dą po i>ietų ir trauksis iki 12 
nakties. Užprašom visus bro
lius ir seseris, lietuvius ir lie
tuvaites iš W. Lynno ir iš a- 
pielinkinių miestelių atsilan
kyti ant baliaus nes muzikan
tai grajįs lietuviškus šokius 
konopu i kiaušiai, susirinkit 
kono skaitlingiausiai.

Įžanga moterim už dyką 
vyram 1.00

Širdingai užprašom 
Komitetas.

Ketvirhi* mi tinis Balius
Draugystės Lietuvos Duk- 

erų. atsibus 28 dieną lapkri 
čio (\<>vember 1906 m:, sve- 
lr<ii-fji- Brcdbine Hali 311 Al
bany st. kampas Dover et. 
Boston, Mass.

Pasi link-mini mas prasidės 
7 valandą vakare ir trauksis 
iki ryto, 'l'eipgi bus muzika 
konopuikiauše, nes grajįs or
kestrą I). L. K. Vytauto po 
vadovyste p. J. Tamošaičio, 
teipgi tautiškų sutartinių 
dainelių pasiklausyti, padai
nuos bažnytinis Choras po va
dovyste p. M. Karbausko.

'lodei širdingai kviečiame 
lietuvaites ir lietuvius atsi
lankyti konoskaitlingiausiai 
kaip iš Bostono teip ir iš apie- 
linkinių miestų

Su guodone Komitetas.

ReiAkiH 

atlasas, page1 ba 
garbė, didis priešas 

candor, splendor kendor, splendor milaširdinguinas, gražu
[ mas 

rigor, vigor nerangumas, pilnas galybės 
valor, fervor drąsybė, karštis

skultor, klamor skulptorius, baladone 
tenis, klasik žaidynas apvaliu, klesiškas 
oksis, fanci 
peny, kapi

hapi, papi 
pnpi, stindri 

belfry, feli

Air. 1 B^ni

atlas, snk'T 
hanor, ranker

rigor, vigor 
valor, fervor 
sculptor, clamor 

pačios dirbtuvės arklį, tennis, classic
axis, fancy 

| penny, copy 
happy, poppy 
puppy, sundry' 
belfry, felly'

An atlas is a book of maps, 
Atlasas yra knyga žemlapių.

You must be good, or you cannot be happy,

aš;s, | adai ii n t. s 
1 euas, kopija 

linksmas, aguona

vappiuyčia, j

dirbtuvę atsiuntė rotą., dragūnų, kurie nuo >pu įurį gįras, jeigu nori būti linksmas, 
tolo šaudė tiesiok ant žmonių esančių neto
li dirbtuvės, daugelį nušovė važiuojančių 
tramvajum, kurie visai nebuvo nieku kalti r] 
ir nebuvo darbininkai tos dirbtuvės. Apie 
devintą palandą ryto dirbtuvę iš visų pu
sių apstojo kareiviai, tarpe kurių buvo ir 
učebnas batalijonas imterficerskų kareivių;

When you make letters, took at your copy, 
Kaip darai gromatas, žiūrėk ant tavo kopijų.

The poppy is a large flower,
Aguona yra didelis kvietkas.

The puppy barks as vėl as the dog-, 
.Šuniukas loja teip gerai kaip ir šuva.

norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkrrtę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam. Laiva

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

tarnausim.

I*. 0 Box 3232, Boston, Mass.



KELEIVIS

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ibtarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai:b,,ast (byst^žs oris; eight (eit) 
aštuoni; eye [ail akis ir lt., 174 pusla
pių, su prisiimt imu §l-25g,

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

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

ant šito adriso;
P. M1KOLAINIS

Box 15, Station I).. NEW YORK.

Geriausi So. Bostone
Lietuviški Siuvėjai

Brangus Draugai! pranešu jums, kad 
su savo kriaučiška diibtuvc .persikėliau 

nuo 248 Fourth Street ant
222 W. BROADWAY*

Ir kariu su Zenonu Rudreckiu ūžčiojome I 
puikiausia ki jaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir. suknios. Dirbame | 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuves, o jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes gulime ją 
tau tuoj padaryt.

AUGSTY.V LIETU WIAI!
Pirmutine lietuviška 

kriaotuve
Visokių namin’ų si ūbos rakandų, kaip 
tai: lovų, krėslų, stalų.pečių ir daug ki
tų daigių. Turiu gražius parlor setus ir 
parduodu labai pigini. Galimu imt ir 
aut i* mokesčių. Ateik, o prrsitikrįsi.

Vladislovas Dymša
132 W Broadway,

So. Boston, Mass.

T11 E OUTLET
Musų r v d minis ir žieminis iuokrovas 
moteriškų Apguobų (capos), .lėkių, sijo
nų. ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kių papuošalų kąlikl:i| (> sukrautas
Komp’eliškas a nikų drapanos kopusius. 

Pn k»'s žemos.
Pilna eile vv ii-k<»s apatines drapanos; 
viršutinių ir dtltb nių marškinių, kepu 
rių. pir’linių ir kelinių
Didelis barginsaa daromas ant ta vorų 
385 Broadway. Bi tveen E. A- F. Sis

SO. BOSTON, MASS

VIN. INTAS ir Z. BI UKEI KIS

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotografistą:

CASSILL’O 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 v sluvių, arba 
kitokiij grupu. vaiku ar sęnų 
būna artistiškai i :: ia*yti pas
Cassilį. Jo sfiid'.j > įrengta 
su puikiausio n pi t lisoin, 
tarpe kurių yra i/ f h što Ele-
ktrikine šviesa d 1 ominio fo
tografijų vakarai4. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis

[VAISIAI SVEIKATOS
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Lietuviškas
FOTOGRAFAS

I JI
Dirbėjas visokių paveikslų

Padarau Colograf i jas :il šikančiai pa
ilgi jūsų norą, kuri jums jūsų prigim 
toj kalboj lengviausia \ ra išreikšti I- 
mažų padidinoju ant \ isukios popieros 
malevoju naturališkom purvum ir atlie
ku darini artistiški i. Suikiomis dienomis 
dirbtuvė atidaro nuo S ryl.iki 9 vakaro.

Esant reikalui, einu į namus fotogra
fuoti. Pasilieku gero velijančiu,

George Stanaitis
363 Third Street,

So. Boston, Mass.

t

i
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Dr. JOSEPH LEWAMMHVKS!
(17 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles galvos, fale Parko.
,,t 10 —12 Ryle Ofiso valandos: į ,. _ s Vakar,,_

Gyvenamas namas randasi po nr.

103 Francis Str.
Telfeonas 21o71 Brookline.

turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina j 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt, <-au pa’in- 
kalniausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą.krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

KLAUSYKIT KA ČIA 
SAKQ.

Ar nori pirkti drukavojimui 
gromatų mašina'

Jeigu teip, tai nepirkk nie
kui' kol negauusi mano katą- j 
logo iš kurio išsirinksi sau to-, 
kią, kokia tau pagal aprašpmą ! 
tiks ir labai pigiai galėsi ana 
sau parai traukt. Teipi turiu 
savo krautuvėje daug puikių į 
armonikų, gražių gromatom 
popierų su gražiausiais pasvei
kinimais, Itnz. 25c.6 tuz$Loo 
Turiu gražių išlenkiamų alto 
relių, teipgi Trajankos iš Pa ' 
langos partauktos, bert. 25c. 
Reikalauju agentų ir duod d gera pelną.

K. INTAS
P. O.Box 640 Chicago, Ill.

PAJIESZKOJIM AS

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

Visokias ligas gy 
dau pasek maigia
usiai. Ateikit (.le
siok pas mano 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptiekti: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš stosiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 19G7—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA

chapuka
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėliu> 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar šeip bklių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St., •
So. Boston, Mass.

KLAUSYKI I E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigorsit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

Pajieškau sau gero forniš- 
ruimo, ar prie tykios familijos 
Bostone, ar netoli Bostono.
Meldžiu pranešti ant adreso: 

A. Lauclius
198 C St., So. Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS.
„Keleivio” Spaudos.

Geriausias Pamokintojas Angliškos-

<1 v
S Puikiausias Lietuviškai £
* *

SALIUNAS |
Į | 'v
i kartą pas mus atsilankys,

I To niekad nesigraudys;
• Alus, vynai mus gardžiausi,

nė Cigarai iš Turkijos, geriausi. t
H b
1 Lazauckas, Judeika ir Co. ®
® 3ol Broadway ir 259 D. Si.. Įį

South Boston, M iss £
S 00000000 0000*0000. 00$ 00001 ■

KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na ................................ 35 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškas ap 
rašymas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir
darbų. Puslapių 176.
Kaina ......................  35 c.

Davatkų Gadzinkos ”• feip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ii- juokingiausių 

dainų. Prekė 10c.1
Dvi Puikios apysakos: Baus 

mė Dievo ir Alenutė. Pir 
routine aprašo apie vargi n 
gą gyvenimą Lietuvoj.
Antra — kaip žmogus turi, 
apsisaugo! nuo ligų. Kai- 
lir.......................................5 c. Į

’’Keleivio” agentai,
J. Petrikis.

1514 Ross str. Scranton Pu I
.J. Ignotas,

13 Diamond Sq. S. S. Pittsburg, Pu 
A. .1. Kazlauckas,

Box. 53 Mahanoy City, Pa
F. Rodis

Box 3a7 Port Washington, Wise •
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich Į
J. Derk intis,

1515 Hermitage avė., Chicago Ill
John Luis,

521 Col umbo ave., Baltimore, Md Į
J. Dabulski

Box 323 I x Chicago, III
P. ( iras,

155 Elm str., Lawrence, Mass
A. M. Makauckas,

Box 312 Forest "Oily, Pa
M. Paznokiuto

1332 N, Paletborpe st Philadelphia, Pa.
M. Senkus

Box lo9 L *iston. Me.
J. Čeponis 2 .lubiel Str

.Jonas J. Gerdai ,<a
54 Lafaet St. New 1J Uain. Conn. , 

Jurgis Tumasas
Post O. Box 91 Mi.Bncck, Mr

WATERBURY, CONN.
J. Žemaitis,
K. AseviČia,
J. Zemantauckas,

824 Bunk Str.
199 Charles Str.

39 W .PorterSt. |

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

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

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

N >rs ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gedimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
sa di lėliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geyiause žinomas 1)1*. E. C. COLLI NS ME- 
1J1C.IL INSTIT1TE, kureme yra -Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Pfofesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vašiai prie ligos ir visu silpnybių, kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, koktus tik žeme ir gamta išduoda, p ypating.ii paties In' 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sveikat kai^girmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi

Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, lai iš daugybes nuolatiniu padeka- 
. vonių, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiuaiue, štaije pats kalba;

Midas Daklaria Profesoriau I

J au kam Professorial žinoma, kad laba i sir
gau ant kataro plaučiu. trumiM) kvėpavimo, 
skaudinu ir diegltu krūtinei biaurausskreplia-

Nois pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu 
h įkirstu prigėriau bet vis man darėsi aršiaus, 
taip Kad iau buvau vi ai nustojas vilties išgy- 
li no Skaitant Jus apgarsinima poanigahiu 
. šaltinis Sveikatos" ir atradau kad Jus iĮcy- 
dyie visokęs ligas pi aivlto mano akis ir viltis

t u! hekaistas suręs Ius atsiuntrtę ir suyarto- 
i.ru tuos vaistus pasiintau dideli pasigerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt.

p idckovania už sugr ažmitna sveikatos. I nike* 
<1 i ns Jums k<> didžiausios laimes; ir kad get- 
betuiuct mus brolius nuo kankiniu ligos.

M. A. Degutis, box Si. Piekcring. Lx

0

(b A VORAI
* Ma,jjos prekes

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktu, k. t.
» Laikrodėlių, Lenciūgėlių. Žiedų, Fonografų, Armonikų Ir

kitokių visokių daiktų. Pirma nogu eisite pas svolimtautj, užeikite pas 
mane; iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, lai pri
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA liofuviško kalbo dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir įkainos) prekės.
Iš kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 

Expressa arba pačtą. 5 metai praktikos ir teisingo vedinio prekystes, yra mano davadu.

M. J. DAMIJONAITIS,
3120 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

\ Daniel J- Kiley
į 301 Broadway, kampas D. galvii.

So. Boston,
Mes laikom lietuvišką klerką, 

i* čia gali susikalbėti savo kai 
a boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

NAUJA

(ij d j loja-

JOHN I. LOWERY, & CO.

So. Boston Mass.

Daugaimgas Profcscriau Instituto!

Kaip Jums žinoma nuo pirmtaus aprašytos

su abclnu nusilpeynciiinu kankino k-Jv

inineu ncregultarnku mėnesiniu ir teku.imas, 
baltina aiidrapaiiiu— nors gy.lziaii i 
pas daugel: -daktaru, bet toliau* pasveikt*

Antanas Kavaliauskas,
3X05 So. llalstcd Street. Chicago. UI.

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

. esu
■dita.

M p, lopus Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiac^mu rašau šita t»ro- 

mata. bo jau mane išgydit nue taip didelio
k. iiu uno. lytišku daliu skaudciimo ir nusil
pt! mno. o tankusšlapmimasi kaip su pcii.ns 
r blogiu sapiiuir sekios nub< i;iiiio abi Ino 
iri lip i' i uno, acrviskurno. sb audė įima po \ i> ą

k.id serganti kaip aS buvau, žinotu kur rast f3 esl,‘J.'F. 
ukrap.celbA. kaip nieksi

I. Mockene,
134 Leighton St., Fitchburg. Mass. 331 So. Yor<

M. Makravickene,
<S Sih Street. Passaic. N. J.

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu vi am kunę, 
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Warsuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai-

insiuslus vaistus 
kutinus man pi i-

M žinotu

J. Tomlsliauska«.
u Street. Allentown, Pa.

O1 
y

f
V r

$

$

$

. 1 mo

neur.ilgiios, reumati/ino ii vaikščiojančiu 
ervii- i no. pricpuol • 11 unario. abelno

i savžagysles 
daliu, nrmte-

Šermeninis Direktobies ik 
Balsami'otojas — 

39S Br< ndivay. ckiešai i-Ai’-ro 

Gyvenimo namas randasi p. n 
174 'I'hikd Street,

South Boston, M;is!

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitnikys kada į Nashua utsilan- 
kyi lai neužinir.*kii užeii pas Tamošių

'J’aniošiu Baka nauckn
45 High St., Nashua, N

. ir (Irmas, naudok tik sveikus gėrymus

mui, kaip lai Alus. Klius. Vynai iri 
Kki likeriai yra lik pan

James Gleason <fe Co.,
Kampas 4-th n* B. Sts., 

r S. Boston. Mass.
Teipgi norintiem pirkt lik> rt|orĮ. Ig yra 
labui gera vielų. Dažinokh pis paiį 
ernspadorių.

\ lemniolis Li« im i-kas
f CIGARU FABRIKĄ

Massachusetts Valstijoj. Dar<»ntger
9

NAUJAI ISZRASTA
Imli joniškas 

Plaukų Siuliū

. I i (.C IBIO

■loja slinki
Higa nauji

i'lij ai. 
kaši lieja

So. Boston, .Mass.

jei nori ką iii-iurint.

So Boston, Mass.

239 BROADWAY NET II C ST 
SOUTH BOSTON. MASS

Skaltytoiau juigti Tau nieks nnpagelbejo arba niekur dar nosigydei o jautiesi savijo nesveikumą. 
a-Mbisskai tai per groinala atsišauk amalant liga o beapsirikuno b<i-i iigv.it'* - ••••’■ •« ■ -
i, iii-iuio kosulio, kepenų, inkstu (kidneys), dispepsijos, vidumi litf’>s. kur 
s. rftgiino ir ūžimo ausiNij. krauto neiyitmno. niežu, parku ir išberi no o i > 
skausmu txj visą kun.j. geltliges. Ivti t‘c > nusilpneiiino fiysneileal. seklus nub 
atdlpnejimo. lytišku piktu nZsikreiia nu ligų (limpančiu) kokio skiriau* ir vi l> ios n;biŲ*i. t unit ir n f i »uui- 
;p - zasti sugriovimą sveikatos, slogos nusies ligas, tankaus Šlapinimosi ir sk ausmingo. pasigadinuna. pu į tikim i, 
rojinio sunkuma koiosc bei rankose ?armallivuma. lenkimąsi drauguos, pag idmimo atmintie ., lu turen na v.» tau-
kaip VYRU taip ir MOTERŲ akausimingaa nereguliariAkas mėnesines, bet nętureiima andrapnin kaiti.ir^ba. u sveik’ini .r* ’ i lydint a r
!.!.] II kurios tik Ilgos ant . ...... .. vaigimmo atsiranda, po įMyfimui. kaip apisima išgydit. ir duuoda vaistus, tai užtikrinta sveikam l>o m
Slabtybc iventui uzliekome.

V’.!STU4 IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS pcr Ęzprcsa ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj lietu
v vyikoį kalbu) savo jausmus, geriause gali iškreikšl Daktarui

I
Dr Profesorius Clollins del labo visuomenes paraie knvga Vadovas IruSveikat j nuslapm Byra libai naudinga sveiku ir 
liiš.. kiną apie visokias ligas ir kaip but sveiku ir apsiserget nuo ligų Joje yra koler iv 11 pave , .1 P” 1 tau:p ■■ ' «• *■ *

nu n Įtino? vid'irioiise kūdiki, nuo apsitetikimo ik užgimimo Dovanai apturės koznas tą knyga kuris, tik atsius kel-.ta štampu y
prisiiintiniO kaštus,

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34th St., New Verk N. Y.
OFISAS ADARAS. Karp Broadway if 7 Av.) kasdien nuo 10 iki 5 po piet Šventoms dienoms nuo >oik I o vakariu nuo r iki 8 vai. A I> * r> I TVl 1 IV.iol.S.....*.. l> ,

• Utarnikc Fcuiyi'ioje. Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio. 1 ’’ • U < H .ISlllglllO.Jeigu važiuojate į Lietuvą arba

sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karče/nuin- 

* kais ir krautuvninkais vešli pramonę.

A. LIUTKEV1ČIA, 
ž4 Washington Squre, Worcester. Mars

KRUTANČIU PAVEIKSLŲ
Jžiin os TikieL-is 'š

Suolą gali užimi kokį tik nori neišskirvnl

SUKATOJ NUO 2 PU P'ET IKI t 1 Naktį.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : MOTELIS
NEW VOK K

P. A. FOLEY &. CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Al* nori SUČCdvt llilli<nis? 1 mane galite gaut laivakortesiioi i Mucvy t pinigiiN. pjgiau kajp kitur tejpgi allicku
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz visokius bankinius reikalus.

didi barginsą, koks likos pa- Užlaikau puikų hotclį kureme
. * * . Kalite gaut Vainių ir gorymų ir

darytas aut moteriškų, vai- nakvynę. Kurie norite važiuot 
kų ir vyriškų drabužių ir pa-I į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
rpdnlu " PnrfrnnkAin dnno-v- uu ant szipų už durbinlnkus.

* c o* Aš iŠ savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuosebę, moterišku vistaičiu ir je- reikaluose uždyką. Temykil gerai mano adresą ir jeifru norėtų koks apgavikas ru* 
. v v. v _ _ vest kur kitur tafneik iki nepamatysi manes. Su godonekūčių, teipgi vaikam pareda- wtncas rizukas.
lų.
re t

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

128

Nepamiršk ateit pažiu- 
vietaa žinoma visiem:

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

į neklaižą

Tinkama kožnam Lietuviui tokias tau- 
liškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko [Į 
jum niekas nepadarys ne už $5d.o<>, hd 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedą |xi 
$7.oo, o sagutę po $2.00. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popiorėlę. apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamielavus piršto storuma prisiųs- 
kil tą mierą drauge su orderiu, o mes zinoaim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu \ isokes. kokių kas nori American Driikavojiniiii Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos: su mašinėle gulima drtikuol be jokio mokslo 
greitai ir gražiai, Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis: ta mašinuke kiti 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už $8.00. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už /I00 00. Ginžiausia popiera rašymui gromotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz $1. tuksiantis $7. ‘Pas mane
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdarbystė. teipgj laikrodeiių. 
lenciūgėlių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumentų, visokių 
knygų ir kas lik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Didelį Katalogu prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del apmokėjnio siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dj kai: jame rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

KI JI NIKNSS AVI I J< K WICII.
lis guanu H-ruiiirr .... iikooki.v.v, .n. y

VIRUTĮ JAU ŠALTA!

Overkotis reikalingus!
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados niatariju sampelua kuriu yra su
virs 50o galiinku ilcl ovefkotu. Matari- 
jos iš New Yorko ir lokiu čia negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapaną, 
gvaranluoju, kati padarysiu iš geresnės 
mat arijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien lik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias lik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

TEMYKITE
Ir nepamirškite!

Tie kurie norite i urėti dailai prifitin- 
lą drapaną ini ai kreipkite savo utyda: 
Siuvu siutus, overkotus ir visokias dra
panas: darbą atlieku gražini ir sąžiniškai 
ant sutarto laiko. Darbą gvaranluoju 
. Kąlik aplaikiau daugybę šių melų ma
dos visokios gelumbes ir audimų prabų, 
kurių golima pasirinkti. Prekes nuo 12 
dolerių iki 55 dol. Kas kartą pas mus 
slelevosi sau drapaną tas nesistoliuos 

kitur. Praktikavojau kriauČystės umata 
daug motų Vokietijoj Lietuvoj. Anglijoj, 
Afrikoje ir Amerikoje nuo daugelio me
tų dirbu tadarbą. Mano adresas:

Juozas Norkus 
245 W. FouUh Street,

So.* 13oston, Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

JOS. d. Foeiy
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON,. MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,

CIGARU.
LIKIERIU ir

Pardavimas fainilijom musu 
specijališkumas.

366 2-nd st.,S. Boston, Mass.
Daktaras M. J. Konikow,

56 BrunswickStRoxbury Buston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

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

Jo žmona
Dr. z\nloinette F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kndikius.
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet

Tel. 931 2 Roxbury.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston, Mass

Mes spaudixam Knygas. Konstitucijas, Progkamus. Užkviktimus 
ANT BALIU ARBA VE8ELIJU. Tl KIETUS. ClRKULIOKIUS. ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DttUKORlŠKUS DARBUS GRAŽIAI. GERAI IR 1‘IGIAI.

,,KELEIVIS“
28 BROADWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

LITI VISK AS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

L< nkiškai Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GD0D0T1M TAI PIEČIAI!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 va land, ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius.
258 Broadway, SO BOSTON, MASS.

^^Geriausia motorų ir vaikijgydytoja;i{£

Dr. Ona Topaz,
Chambers str.. Boston. .Mass, ’f*:*

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

Tel. Hay. 669 - 5.
.ate. Ctte. .ste. Ate. Jte. <te. <te»

RŪKYK GERI S ( 1GARUS
Gerk ir vnlgjk sveikus skanuinyims.
Mūsų krai luvėje gausit- gerų cigaių 

visokio tabako, geriausių \-jaukių ci.’ker- 
kų Ledinės Smetouęs' visokios Sodos ir 
kitus t. p. daiklus.

Kalbame Lietuviškai, lenkiškai ir ki
taip. Meldžiame ateit pa/iūrėl.

S B. K LIEN
228 Braodway, cor. C st

So. Boston, Mas

1J1C.IL
i.ru



