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“KELEIVIS"
Geriausias Laikraštis.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsnelius del mo
terų ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
,,Keleivis” išeina kas ket- 
vergas ir kaštuoja ant me
tų tik Adresuokit teip:

A Žvingilas,
Port. Office Box 3232,

Boston, Mass.

‘ No. 37

Žinios
Revoliucija Rosijoje.
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Praeita sanvaitė Rosijoje 
vėl pasižymėjo labai kruvi
nai; kraujas upeliais pasilie
jo Lenkijoje, kur žuvo šimtai 
gyvasčių vis išpriežasties žvė
riškos caro valdžios ir sauva
lės juodašimčių. Nuo pra
sidėjimo žmonių priešai caro 
barbarišką valdžią sukylimo 
dar beveik nė viena sanvaitė 
nepraėjo nepasižymėjus sro
vėmis žmogiško kraujo, bet 
ir dabar nematyt dar vilties- 
kad gi'eit pasiliaus kraujas 
besiliejęs, kadangi kova la
bai sunki su caro šimtgal- 
ve Hydra, kuri laiko savo 
tūkstančiais baisių letenų vi
są jieškančią laisvės visuome
nė suspaudžius ir dvėstančia 
paskutine savo pajiega tuo 
smarkiau spaudžia, juo aiš
kiau savo pragatSti mato.

Taigi ir tas tik palieka ko- 
vojantiem vilti, kad nauji ca
riškos valdžios gvoltai, tai 
paskutinės konvulsijos myrš- 
tančio tos cariškos Hydros su 
kuria kovojame. Dėlto da
bar yra laikas visiem darbuo
tis iš visos galės, idant grei
čiau išsigelbėt iš glėbio bai
saus kruvino siubūuo.

Šimtas ” trisdešimts milijo
nų žmonių kenčia didelį pri
spaudimą; išaugę tamsoje, 
apdumti melo dvasia, įpratin 
ti gert krauja silpnesniųjų ir 
dabar tekant laisvės saulei 
daugelis apjakinti nemato 
ir nesupranta ką daro tik 
papratę klausyt paliepimų 
žvėriškos savo valdžios, kuri 
nenori pasilaut čiulpus žmo
nių kr'rują, eina ir žudo savo 
brolius tuos,, kurie ir tiem iš
tikimiem caro apgynėjam 
jieško geresnio gyvenimo ir 
šviesos.

Tokiame padėjime laisvės 
jieškotojam sunki yra kova, 
bet nėra abejonės kad jie tu
ri laimėt, o priešai laisvės iš
nykt. Tie kurio kovoja lie
dami srvo kraują del laisvės, 
užsipelno sau nepranykstan- 
tančią garbę ir tie. uurie rū
pinasi įvest žmonių valdžią 
pastatytą ant pamatė tiesos, 
lygybės ir laisvės, tie yra tik
rais vyrais šios gadynės.
Nieko daugiau męs nenorim 

nuo caro tiktai to, kad jisai 
atsitrauktu nuo sosto ir duo
tų žmonėm susitaisyti val
džia pagal dvidešimtą amžių. 
Valdžia yra institucija žmo
nijos, žmones dėlto tūri ir pa 
sirūpinti ją sutverti, kad bū 
tų naudinga o ne bledinga 
visai žmonijai.
Garbė tiem, kurie gyvastis 
pašvenčia už laisvę ir paveda 
savo kraują atpirkti žmoniją 
iš nelaisvės biauraus terono 
caro. Visos pasaulės civilizuo
ti žmonės pritaria, kad Rosi- 
sijai laikas parėjo būti lais
vai, pritarkim ir męs visi,

Rug- 
terio- 
mušė 
kan- 
viso- 
gale

nes už to vargo matosi šviesus 
gyvenimas augštas kultūroje 
tik siekim pakol pasieksim.

SEDLEC Lenkijoje 
sėjo 10 prasidėjo baisi 
nė žmonių; kareiviai 
draskė ir degino namus 
kino žmonis sugautus 
kių būdų, kokių tiktai
jo išmislįti. Daugiau^e nu
kentėjo žydeliai, nors žinoma 
ne jie vieni yra priešingi ne
dorai caro valdžiai. Artilerija 
su skraiduolėm pradėjo šau
dyti namus, kareiviai pasigė
rę nežinojo kaip parodyti sa
vo piktumą U visų šonų mu
šė žmonės. Kožna žydiška 
krautuvė ant keturių gatvių 
tapo išdraskyta ir daugybė 
daigtų tapo išvogta. Daugelis 
žydų iš galvos išėjo matyda
mi savo šeimvniškius tąso
mus pjaustomus ir visokiu 
būdu kankinamus, kareiviai 
paėmę vieną kaukintinį nu
pjauna jam uosi, palaukę 
valandėlę nuplauna ausis, to
liau teip piausto gyvam po 
slunką rankas kojas atidary
dami arterijas ižleidžia krau
ją pakol ant gal JrjnkintĮ: 
nis visai nenumiršta
tai kankynės reikia kentėti 
tiem, kurie už laisvę kariau
ja. Moterim nudrasko rūbus 
palieka visai nuogas, paskui 
paėmę degančias žvakias de
gina jom kūną. Daugelyje 
vietų kareiviai uždarė žydus 
namuose ir ant vietos sudegi
no. Sodiečius dabar išrodo 
kaip vėtros aplankytas mies
tas, namai artilerijos su
griauti, negyvi kūnai po 
griuvėsius valkiojasi, krautu
vės išdraskytos, hoteliai ir 
karčemos išplėštos.

Žinios iš Lietuvos

Tokios

Mat aficierai pasinaudojo 
iš tamsumo kareivių pavėlino 
jiem įsilaužti į karčemas ir 
pasigerti gerai o paskui tie 
pasigėrę darė kas tik jiem 
atėjo ant mislies; ėjo per vi
sus namus mušė žmones ir 
vogė ką tik pamatė. Iki šio- 
liai apskaityta apie 170 žmo
nių užmuštų ir apie keturi 
šimtai drūčiai sužeistų. Plo
vimas biskelį ąpsistojo bet 
daugybė žmonių nerasdami 
ramybės naktimis bėga iš 
miesto, nors patrolės visur 
stovi kad žmonės negautų pa
bėgti. Gubernatorius Englke 
prisižadėjo visą miestelį iš- 
barduoti jeigu revoliucionie
riai nepasiduos patįs valdžiai.

Rudgsgowska, 40 mylių 
nuo Varšuvos į rytus buvo 
teipgi labai didelis susirėmi
mas darbininkų su kareiviais 
kame žmonės daug nukentė
jo neturėdami atsakančių gin 
klų save apginti nuo caro bu
delių. Sunkus ir nelygus ka
riavimas žmonių, kurie netu
ri ginklų ir turi stoti su nuo-’ 
ga krutinę priešais bagnetus 
kareivių. Aut galo gubernato
rius dar prisiuntė vieną bata- 
lijoną kareivių iš Bielostoko, 
nes jisai netiki kad visus re 
voliucionierit’s Sedleciuje iš
plovė. Tuom tarpu daugybė 
žmonių nuvežta į ligonbučius 
iš kurių daugelis yra huliga- 
nai ir biurokratai. -

kaipo priešas

7 Rugs, tapo 
oficierai vie-

Žinios praneša kad žydai 
Lenkijoje visur kiek galėda
mi taisosi sau ginklus apsi- 
gintUnuo kareivių, kurie už- 
siųsti nuo prilaukiu carui po
pų prieš tikėjimiškai turi nu
kęsti visą pargą ant jų su
krautą.

Bakų, Transkaukazijoje 
Rugp. 10 čionai tapo šautas 
net 8 kartus Anglijos konsu- 
lis, bet tik šešis kartus šo- 
vėjas jam pataikė ir tai ne
mirtinai sužeidė. Menama 
kad konsulis Urquvart, turi 
didelį susinėsimą su vieti
niais kerosinos išdirbėjais ir 
tapo šautas 
darbininkų.

YVARŠAVOJE 
nusprensti du
nas tapo išvarytas į Siberiją 
kitą nusprendė į forto kalėji
mą ant trijų metų.

Stolipino ministerių pirm- 
sėdžio brolis rašo į „Novoe 
Vreme“ kad nežiūrint kiek 
tai žmones lieje kraujo ir 
kiek krinta aukų iš caro tar
nų ir žmonių pusės, caro pa- 
locius n- kitų dykaduonių ne
pabaigė ūžti/kaip -ryylije bi
tės: muzika vynai ir mergos 
tai yra principas Rosijos 
kraugerių dėlto jie ir kraują 
lieja kad tik jiem neištruktų 
to gardaus kąsnio gyvenime. 
Nežiūrint kaip badas piauna 
žmones, Peterburgo dyka
duoniai niekad nejaučia bė
dos pakol bomba vieną, kitą 
nesutranko Naktiniai dan
giški baliai kiekad nesibaige, 
kuriem tai baliam pinigus ka
zokai surenka po kaimus su 
nagaikom kapodami žmones.

Grafas Aonovuitsin, gal
va juodšimčių organizacijos, 
pradėjo agituoti tarpe juoda- 
čimčių, kad tie kur tik. gau
na progą naikintų priešingus 
valdčiai žmones. Mat aut jo 
gyvasties revoliucijonieriai 
padarė pasikėsinimą neseniai, 
tai dabar jis jau žino, jog jo 
gyvenimas negali būti užtik
rintas, dėlto dar ir pats nori 
kėlės gyvastis praryti pirma, 
negu pats pragaiš.

Jenerotas Trepovas' įgavo 
širdinę ligą "r per tą laiką 
bugo užsidaręs ligonbūtyje; 
tik nežinia kur ir kaip tą 
širdies ligą jisai gavo, mato 
mai buvo sužeistas.

Suvalkų red. Liepos 24 tą 
dieną 2000 darbininkų iš dva 
rininko Gavronskio 29 dvarų 
susrinko į Stiklius dęrėtis su 
Gavronskiu kaslink pakėlimo 
jiems algos. Į trumpą laiką 
pribuvo kareiviai, liet radę 
darbininkus ramius ir negin- 
klm.t s, nieko nedarė. Ga- 
vronsskis pakėlė dorbinin
kam algas po 10 karčių jevų 
daugiau prižadėjęs duoti: o 
dieną darbo sntvarkino teip, 
kad darbas prasidėtų nuo 6 
valaudęs ryto ir baigtųsi ant 
8 valkndos; pusė valandos 
priešpiečiam, dvi valandos 
pietun i ir pusė pal. pa va ka
ram.

Neėsaut geros tvarkos Lie
tuvos darbininkų organizaci
jose, kalbama apie netaktiš
ką pasielgimą. Dėlto ir ca
ro samoderžavije laikosi, kad 
valdžia mato darbininkų ne- 
tvirtybę.

SiloaLiu, valsč. Suv. Rėd. 
Kamiiečiai norėjo prašalinti 
karišku BtovĮ J8uvąJFų rėdy- 
bojed^*MwW’n£fkti]o<jie keti
no raly t carui, bet, kad tam
sių buvo ikvaliai, tai tas gra
žus užmanymas pasiliko neiš
pildytas.

Naumiestyje, Suv rėd y bos, 
Žemsargiai ir kiti caro ber

nai sušaudė nekalta i Joną Ku 
kalį iš Medekonių kaimo; M. 
Petriušionį, iš Gilbonių kai
mo; Ant. Žilį, iš Ažagų kai
mo. Sunkiai sužeidė kelis 
desėtkūs, iš kurių mirtinai 
sužeidė J. Džiugą ir J.Melenį.

Griškabūdis. Kazokąi į- 
kyrėjo žmonėm bevogdami, jų 
turtus. Lelioliškių kaime 
Jurgio Skatiko arkliais nuga
nė ir sunaikino visus Javus.

Lietuvoje daugelis stačia
tikių rusų persikrikčtinėja į 
protestonūs ir į katalikus, ką 
matydamas Pobiedonoscevo 
sinodas, kad jo avelės krinka 
nutarė įvikdint tiesą, kuri 
reikalauja, idant norintis 
persikrikštyt, prašytų dalei- 
dimo pas vietinę valdžią.

Tai tau ir laisvė sąžinės,,

gina nuo ekonomiškų straikų. 
Darbdaviai sutinka uždaryti 
fabriką o nedariti bent koki 
pagerinimą darbininkam.

Rygoje atsibuvo kongresas 
Rosijos Socialdemokratų par
tijos ir Latvių Socialdemok
ratų partijos, kurios dabar 
susivienijo ir perkeite vardą 
ant Socirldemokratų partijos 
Latvių šalies. Įstatai partijos 
ir suredimas tapo perdirbti 
geriau kaip pirma buvo. Visi 
drrugai iš krūvos dabar ren
ka fabriko komitetą.

Kelios dienos atgal sustrai- 
kavo žionai tramvajai, bet 
nieko neiškovoję sugrįžo prie 
darbo, nes policija piešė jų 
namus, vogę ir teip apuba- 
gįti turėjo grįšti prie darbo. 
Meldžiu parašik ar ant ilgai 
Amerikos žmones renka 
vo prezidentą.

Su godone.

Iš Amerikos.

kai]) 
pro- 
dar- 
pio-
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ŽlnioN iš pasaulės.
T1ELIS Rugsėjo 10, neto- 
nuo kaimo Kvareli nutrukoIi

dalis labai didelio kalno ir su 
didžianse smarkybe nupuolė 
žemyn į didelės klampynes. 
Akmenys ir smiltys užpylė vi 
są kaimą kame žuvo 255 žmo
nes su daugybe visokių gyvu
lių. Iki šioliai 55 kūnai žmo
nių tapo atkasti o kiti dar 
neatkasti užgriūti po žeme.

Drninntiziioja Jluglc.
Chicago, Iii. Neseniai išlei

sta knyga „The Jungle“ an
gliškoje kalboje parašyta Up
ton Sinklair yra taisoma į 
dramą. Knyga labai gražiai 
išrodė visas biaurybes mėsos 
kompanijos Chicagoje, 
nekuopinai jie padaro 
duktus, kaip vargingai 
bininkai turi dirbti tose
vinyčiose. Viskas tas bus pa
rodyta ant teatrų, kad žmo
nes ir negalinti skaityti galė
tų pamatyti, pirmas tos dra
mos atlosimas bus Chicagoje 
ateinantį spalių mėnesį.

IVIsndn bėdn.
Cleveland, Ohio. John D. 

Rockefeller didis Amerikos 
turčius, atgyveno iki tam kad 
reikia net sargyba laikyti del 
savo ypatiškos gyvybės. Jisai 
turi suvogęs nesuskaitomus 
milijonus dolerių nuo Ameri
kos ukėsų, parduodamas ke- 
rosiną daugiaaše jisai apvogė 
publikų, dabar kad jau pats 
ueapmato galo savo turtam, 
turi samdyti žmones kad Jo 
ypatą dabotų nuo užmušimo, 
teip kai]) kad Rosijos caras 
daro.

Rugsėjo an; 7 Burleigh st 
Christian Union Hall. Jos ke 
tina sutverti pašelpinę sau 
draugystę kas labai linksmą 
neš tai žinoma yra geras daig 
tas turėti draugystę ir pagel
tą pačiom tarpe savę. Pra
kalbos prasidės tuojau po še
šių vakaria dėlto reiktų vi
som seserimi pribūti ir pa
klausyti tų paaiškinimų gal 
daugeliui patiks ir bus nau
dinga.
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LIVERPOOL Ang. Rugsė
jo 7. Unijų kongresas nutarė 
kad valdžia Anglijos paimtų 
į savo rankas visus Anglijos 
geležinkelius. Tą nutarimą 
padavė savo atstovam Angli
jos parlamente esantiem, kad 
jie rūpintųsi idant randas pa 
imtų geležinkelius ir teip pa
naikinti] kapitalistus. Darbi
ninkai Auglijos Unionistai 
pirma išrenka savo atstovus o 
tada reikalauja, kad jie pa
gal darbininkų norą patar
nautų.

Laiškas iš Rygos.
Rašo O.

—:o:—

Revoliucija ant Kubos.

Kunlgn apvogė.
River, Mass. Rugs. 10 
babtistų kunigui be

Fall 
čionai 
krikštinant kūdikį bažnyčio 
je pavogė nuo jo laikrodėli tve.rgo apie su 
mašną su trimis doleriais ir 
gražiai vagilius p diėgo.

Politikieriai
Ruduo jau atėjo, jiolitikie- 

riai pradėjo virte virtie visur. 
Demokratai ir republikonai 
per metų eiles apvogę gerai 
žmones pradėjo dabar tverti 
visokes independent lygas ir 
kitokius politikiškus susiriši
mus, per tuos naujus var
dus jie vėl mėgina pertikrinti 
visuomenę ir susivaryti juos 
į savo mašiną. Laikas jau pa
busti jau darbiui-nkams ir ne
duoti savę prisigauti.

tiulo.s ViętifbCs.

Cambridgeporto Lavinimo
si kuopa, kuri neseniai persi
mainė į kooperativišką drau
gystę ateinantį četvergo va
karą t. y. 20 rugsėjo turės 
didelį visuomenišką mitingą 
su paaiškiniausiom prakal
bom apie kooperaciją ir poli
tiką, kurie tai paaiškinimai 
bus labai naudingi, tokių dar 
nebuvo nevieną kartą ne 
Cambridgeporto ne apelinkė- 
se, taigi ant šio vakaro iabai 
būtų malonu kad Cambridge
porto lietuviai pribūtų pasi
klausyti nes vietiniam di- 
džiause iš to gali būti nauda. 
Četvergo vakare nėra jokia 
šventė dėlto kožnas su pilnu 
manymu ateis ir pasiklausys. 
Kooperatyviškas susiriši
mas užlaikys Lavinimosi Kuo
pa ir ant t liati teip kad sa
vo sanar';u- prie kooperacijos 
prigatavoii. N į amirškite če- 

ptynes vakare
visi susirinkite.

Lav niino-i Kuoj a So. Bo-. 
-t >ne turėjo savo milingą pe
reitą utarninką ir nutarė lai
kyti prakalbas kartu su T. 
M. D. ant kurių ketina pri
duoti daugiau gyvasties Bo
stono lietuviams, kurie dabar 
išrodo kaip pailsęs arklys, 
vežti ir nuvežti. Tokiu gyve
nimu niekada tauta negali 
gyventi tik pasenti ištautėti 
daugiau nieko.

Draugysčių komitetai visą 
vasarą jmmiršo susirinkti 
kaip reikia, dėlto aną vakarą 
tapo nutarta kad draugystės 
juos nubaustų. Vitauto drau
gystės sanariai pirmi bausmę 
ant jų pakėlė.

r
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Oras labai gražus šiuomis 
dienomis, nes šilta teip kai]) 
vasara. Žmonės dar vis mau
dosi mariose ir gėrėsi vrkaci- 
jom.
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Jenerolus Orlovas, kuris 
Latvijoje žvėriškai žudė suki 
lusius žmonės, apsiima būti 
Lenkijos general-gubernato- 
rium; matomai jis tiki, kad 
ir Lenkijoje galės Jisai savo 
žvėrišku būdu žmones nu- 
ramdinti, kaip praeitą metą 
padarė Rygoje. Bet gal būt, 
jau ir jam su suteršta nekal
tu krauju sąžine, nesmagu 
yra ramiai gyventi, kad nori 
jieškot sau atvangos naujose 
piktadarystėse ir podraug 
atrast galą savo gyvenimui; 
kad atmonijanti runka jo be
laukia, tai nėra abejonės.

Tokios žinios ateina iš Ro- 
sijos ir ar ilgai reikės dar link
smesnės žinios, ar ilgai 
reiviai bus aklais caro 
džios įrankiais, to įspėt 
galima.

ka- 
val- 
ne-

Sveikindamas tave mielas 
drauge, pranešu, kad gavau 
nuo tamstos net 3 gromatas, 
linksma mą, kad esi Bvietimo- 
je šalyje ir nepamiršti musų. 
Labai linksma, kad gavai pa
sipažinti su Amerikos Social
demokratais. Ką rašiai apie 
Gorkio prakalbas Bostone ir 
apie solidariškuma tenaitiuių 
žmonių tai negalima niekad 
atsidžiaugti. Męs Rosijoje vis 
einame prie tikresnio kelio 
nes musų proletarjatas mato 
tik vieną kėlę revoliucijos, 
kuris išves mus iš neapsako
mų vargų. Žmonių dabar ran 
dasi Rosijoje be darbo tūks
tančiai, vienam Peterburge 
nedirba 45 lakstančiai darbi 
ninku, Rygoje nedirba apie 
10 tūkstančių. Straikas to-1 daugelis žemės kareivių jau 
liau nieko neduoda naudos gatavojama į Kuba pasiųsti 
jau net ir Socialdemokratai į kad apmalšįti Kubiečius.

Revoliucija ant Kubos dar 
nenustęjo daugelis mažų susi 
rėmimų tarpe kareivių ir pa
sikėlusių revoliucionierių 
taukiai atsitinka. Suvienitų 
valstijų prezidentas paskuti- 
uiem dienom pradėjo rūpin
tis apie apgynimą Ameriko
nų ant Kubos, netik Ameri
konų, bet ir apie pakajų ke
tina pasirūpinti ant kubos 
Revoliucija ant Kubos 
nelabai reikalinga kadą-gi 
Kubiečiai turi balsą politiko
je ir teip reikalingas refor
mas guli greičiau įvesti ne
kaip liedami kraują bereika
lingai. Penki kariški 
Suvienytų Valstijų 
jau Kubos pakrantėse 
paliepimo ką daryti-

— :o:—

laivai 
dabar 
lauke 

Teipgi

Lietuviai pradeda pobiski 
daugiau krutėti ir darbuotis 
po nedeliai ntarninke bus lai 
kytos prakalbos ai< lietuvių 
salės 166 Broadway Ext. Tais 
prakalbas parengė T. M. D 
kartu su Lavinimosi kuopa 
po trumpų prakalbų bus iš
dalintos T. M. D. knygelės 
ir pasikalbėta apie reikalus 
T. M. D. Taigi visi meldžiami 
pribūti ant tų prakalbų utar- 
ninko vakase 18 Rugsėjo a- 
pie pusę po sieptynių, daug 
akyvų reikalų bus ant kaman 
tinėjuno So. Bostono lietu
viam paduota.

Iš pavasario Bostono lietu
viai karštai kaibėjo kad savo 
salę statyti, bet per daugumą 
tų komitetų su tuščiom nuo
monėm bekarščitiodomi visai 
pamiršo, dabar jau ne negir
dėt.

Seredoje 13 Rugs. Bostono 
mokslaines atsidarė į kurias 
9? tūkstančiai vaikų nusiran- 
kiojo nuo gatvių. Riksmas 
gana gerai prasimažino. Prie 
mokslainių reikėjo pritaisyti 
daugelį dadečkų nes 
skaitlius pasidaugino.

vaiku

— :o:—

Caiubribgeporto Lietuviš
kos moterįs parengė prakal
bas ant nedėlios vakaro 16

Četverge 13 Rugs. į 
ną vėl parvažiavo 325

Bosto- 
rusiš

ki pabėgėliai visi beveik pa- 
eika iš lietuviškų rėdybų, 
daugiau iš Kauno ir Vil
niaus. Atvažiavę pasakoje 
apie didelį nepakajų po Rosi
jos kraštą. Ateiviai daugiau- 
se žydeliai.

m
h



KELEIVIS

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

Pagal S. F. Norton.

— Vaike mą labai malonu 
klausytis, kaip tu pasakoji 
apie tuos salos žmones, tu ati- 
darisi visai naują mano gal
voje fakultėta. Iki šioliai aš 
myslinau, kad auksiniai,pini 
gai yra daug geriau nekaip 
kitoki, nes jie netik gražus 
bet ir tikrąją vertę su savim 
turi, kadą popieriniai tiktai 
perstata auksinius arba sida
brinius.

— Tėvai, aš tau papasako
siu toliau gal tu vis suprasi 
daugiau ir bus tau naudin
ga. Kaip salos gyventojai ga
lutinai nutarė padaryti sau 
metalinius pinigus ir pasky
rė, kad būtų daryti iš aukso 
arba sidabro, tada jie visi ėjo 
kasti aukso dešimts salos 
žmonių kasė auksą po dešim
ti dieni}, auksą, ant galo da- 
vądžiotojas pasvėrė ir padarė 
kožnam po 10 pinigų, teip iš 
viso buvo šimtas. Dabar tu 
tėvai suprask gerai, kad šitas 
auksas tapo padarytas į pini
gus, ne dėlto, kad jisai yra 
vertas, bet kad žmonės suta
rė, kad iš jo būtu daromas 
pinigas. Dabar tu tėvai atme
ni kaip žmonės dirbo ant til
ta jie gav opopieriniuse pini- 
gus, kurie ženklino kad jie 
yra dirbę ant tilta, bet dabar 
kaip jie pasidarė auksinius 
šitie jau ženklina kad žmonės 
žemę kasė, kuris tai darbas 
nereikalingas išėmus tik tą 
jog tai jie nutarė pasidaryti 
sau ąųJčsihiSs pinigus.
Kokį tu tėvai matai skirtumą 
tarpe šitų pinigų?

— Vaike, pinigas, yra pi
nigas, mą rodos jog bile tik 
galima su jųom ką nors nu
pirkti tai ir gerai.

— Ne tėvai, su tavim yra 
dar sunku,sunku susirokuot 
tau matosi, jog kaip yra teip 
ir gerai, bet męs kalbamės 
apie pagerinimą gyvenimo a- 
pie permainą gyvenimo blo
go į gerą, delta tai aš noriu 
kad tu suprastum šitą aiškiai. 
Tu tėvai matai jog žmonės 
dirbdami ant tilto padarė sau 
pinigą, kuris turėjo savo ver
tę tipgi jie padarė ir gerą 
naudingą prietaisą tiltą. Da

rydami jie auksinius pinigu 
padarė sau tik nereikalingo 
'darbo kasinėjo žemę kožnas 
[po 10 dienų ir rinko žvilgan
čias smiltis.

— Teip vaike, aš tą sup
rantu dabar, kad tie žmonės 
pasidarė sau daug nereikalin 
go darbo bokasdami auksą 
tik del padavimo pinigo, ku
ris tai dabar ženklina tą jog 
jei nori nusipirkti naudingą 
sau daigtą, tai turi eiti į ka
sikių dirbti bereikalingą dar
bą. Bet kaip tą padaryti ki
taip vaike tai aš nesuprantu.

— Tėvai aš tavę nepeikiu 
delta kad tu nesupranti, nes 
tu niekada negavai progos 
to suprasti, tu ėsi sunkiai 
dirbantys darbininkas, nie
kad negavai progos to pasi
mokinti. Vienok tėvai tu ma
tai, kad tie žmones ant salos, 
patįs sumanė pasidaryti pini
gus auksinius o nuo jų visą 
pasaulę išmoko. Jie galėjo 
padaryti ir kitai}) ir sučėdin- 
ti daug darbo pagaulėje. Kad 
parodyti tau tėvai, kiek žmo
nės veltu dabar laiko pralei
džia kasdami auksą aš paro
dysiu tau statistiką: 187g me
tuose, Amerikoje buvo aukso 
nuo pat pradžios Amerikos 
Istorijos prikasta už viena bi 
lijona 175 milijonus ir 138 
šimtus. Jeigu žmonės būtų 
suvartoją tą visą laiką prie 
statymo geležinkelių arba sta 
tymo namų ar kitokių insti- 
cijų tai būtų galima džiaug
tis matant, kad milijonai žmo 
uių dirbo kasyklose ir nieko 
gero iš to nematyti tik pini
gas. Tas auksas pridarė daug 
vargšų ant svieto ir turčių. 
Dar vieną niėparankurną auk 
sinių pinigų aš tau tėvai pri
vesi u: Kaų> tie žmonės įsive
dė auksinius pinigus, vieną 
dieną darytojas išėjo ant 
ant valties pasivažinėti ir 
jam betaisantis važiuoti vie
nas pinigas išpuolė jam iš 
kišeniaus ir nuskendo į dug
ną ažero ir paskendo. Da
bar tu tėvai apmislyk koks 

I tai skirtumas kada malūnin- 
kas pametė pifiigą popierini 
uz Urbtą prie tilto ir pameti
mą daritojaus auksinio pinigo 
nuskendusio į dugną marių.

— Aš vaike nematau jokio 
■ skirtumo, mąr odos, kad jiedu 
abudu turėjo vienokę nelai
mę.

— Teip tėvai, jų nelaimė 
išrodo vienoke, bet apm išti
nus rasi didelį skirtumą; ma- 
lūninkas nors pametė uždirb
tą prie tilta pinigą, bet . visuo 
.meniškai jis nieko nepametė 
nes jo dirbtas darbas prie til
to vistiek pasiliko nepames
tas, kaip stovėjo teip ir stovi 
naudingas visuomeniai.

Dabar apmislinus, kad ma- 
lūninkas pamėtė savo auksi
ni pinigą iškastą iš kasiklių 
tai kaip pinigas nuskendo 
į ažero dugną su juom ir visa 
to pinigo vertė nuskendo.

Ar dabar tu tėvai nematai 
kokis tai skirtumas yra tarpe 
pinigo auksinio ir tarpe pini
go, kuris perštato dienos dar
bą ant bent kokio naudingo 
darbo.

— Teip, teip vaike, dabar 
aš suprantu, kad pinigas ga
lima ir kitaip padaryti, jisai 
galima uždirbti tiesiok da
rant bent kokį naudinga dar
bą. Pasakok kaip toliau jie 
nugyveno.

— Toliau tėvai tie žmones 
ant salos pradėjo skųstis, kad 
jiem sunku nešiotis pinigas 
su savim. Jiem buvo daug ge 

; riau nešioti pinigai popieri
niai, kuriuos jie uždirbo prie 
tilto. Auksiniai pinigai, pasi
rodė persunki} ir labai keblu 
nešioti, kožnas norėjo juos 
pasidėti kur nors, kad nepa
mestų, dėlto jie sumanė pasi
dėti savo auksinius pinigus 
pas išrokuotoją, kuris nors 

I iš karto neturėjo iš to jokios

naudos, bet į laiką kaip pa
matysim jisai net ir banka 
užvedė. Kitą kartą tau tėvai 
papasakosiu kaip jiem pasive 
dė bankieryste, dabar eie sau 
pipkę parūkyti.

Aukos.
Brockton, Mass.

Vestuves ir aukos
Rašo J. Piragis.

Rugp. 5, atsibuvo vestuvės 
Antano Mačinskio su pana 
Ciprijona Petrulaiče, ant ku
rių svečiai gražiai besibovida- 
mi atmino sunkų padėjimą 
mus brolių Lietuvoje ir užma
nė paaukauti keletą centų 
ant pašelpos kovojantiem už 
laisvę Lietuvoje. Juozapas 
Piragis pirmas užmanė, pas
kui Jonas Šidlauckas, vėliau 
beveik visi pristojo ir tie ku
rie nemislyno aukauti tai 
nors nebuvo priešingi tam 
užmanimui. Vienas reikia pa
minėti M. D. kuris nežmoniš
kai atsižimėjo eidamas vienas 
prieš visus.

Kada Jonas Šidlauckas pa
ėmė skrybėlę ir pradėjo eiti 
rinkdamas aukas, M. D. pa
matė, kad tai yra jo skribėlę 
paimta rinkti aukas nuvar
gintai tėvyniai, jisai griebė 
skrybėlę iš rankų ir pradėjo 
rėkauti, kad jo skrybėlė ne 
del rinkimo tokių aukų ir 
teip betraukdamas skrybėlę 
išbarstė buvusius joje centus 
tokiu būdų keli centai išber
ti visai žuvo.

Sunku dar mums broliai 
kovoti už laisvę, kad štai 
liosybės šalyje randasi toki 
aklį musų broliai, nors čionai 
mokslas neginamas, o tokių 
tamsuolių randasi, kad vie
nas prieš keletą gatavas šokti 
ir muštis už savo tamsybę. 
Daugelis lokių yra, kurie sa
ko jog mą ir čia gerai, čia ma
no tėvyne. Tiesa pakol jie tu- 
j i sveikatą tai gerai, bet kaip 
dirbtuvių dulkės ima graušti 
jiem plaučius ir dūmai prirū
kytose stubose suėda galuti. 
nai sveikatą, tada jie atmena 
tėvynę ir tę keliauja sveikatą 
atgaivinti. Bet kai}) sveikas 
tai neatmena savo tėvynės ir 
neduoda jai jokios pašelpos. 
Broliai! jeigu męs teip elgsi
mės sunku mumi bus iškovo
ti laisvė ir sunku bus sugrįš- 
ti ir liosai pakviepuoti savo 
prigimtos šalies oru.

Nežiūrėdami ant priešingų 
męs surinkome 7 dol. ir 13c. 
iš kurių atėmus ant pačto lę
šių 8 centus likosi $7. 5c. 
Pinigus pasiuntėin kasieriui 
Dūdai, ir paskyrėin Lietuvos 
Socialdemokratam. Paaukavo 
šie: po dolieri Jonas Šidlauc
kas, J. Piragis, A. Staukevi- 
če; po 50c. P. Baltrešiuuas, 
L. Bajorūnas, B. Bajorūnas, 
T. Breskis, K. Gaurilas, J. 
Dambrauckas 35c. po 25c. 
B. Paulionis, Gražina Mačin- 
skaite, J. Leponas, jo moteris 
3c. J. Mockunas, T. Baltrū
nas.
Pinigai prijmti 8-13 T. Dūdas.

Boston, Mass.

Varduvės ir aukos 
pas J. Antanavičių 
Ant varduvių buvusių pas 

J. Antanavičių,buvo susirin
kę keli tautiečiai, kurie gra
žiai besibovydami, nepamir
šo taipgi pasikalbėt apie mū
sų Tęvynės reikalus; atmin
dami Lietuvos vargus, kiek
vienas iš jų paaukavo tam rei
kalui šeip: J. Antanavičius 
1 dol. po 50 centų: P. Kar
velis, J. Sriebalius,A. Samno- 
litis; po 25 centus: J. Apeko- 
nis, Marė Silaliene,, L. Ma
čys, M. Šilala, Ant. Mačienė, 
B. Antanavičienė, V. Virkie- 
tis; Z. Vjrkietis 40 centų ir 
S. Trakria 1 dolerį. : Iš viso 
surinkta ir perduota kasie
riui Dūdai į Philadelphią ir 
paskirti Social-demokratų

au-

iduvūs Onos Smoginienės, antį 
kurių ir tėvynės būdos buvo 
atmintos ir aukų paaukauta 
sekančiai: B. Jatulevičia 1 
dol., po 50c. P. Gataulis, 

į Urbanavyčius,
tis, A. Snoginis, O. Snoginie- 
ne, A. Šidiškis, J. Paltanavi- 
če; po 25c. K. Brazauckas, A. 

iš viso surinkta

S.
J. Naujokai-

su-

partijai $5.65 c.
Pinigai priimti 8/ 13, 

T. Dūdas.
bridgeporU Mass.

Draugų susirinkimas ir 
kos.

Rašo J. P 1 o k š t
Liepos 22 keli draugai

sirinko pas V. Danielių ir tę 
besikalbant tapo pakeltas Šeliškienė, 
užmanymas parinkti del te 6 dol., kuriuos paskirčių So- 
vynėslabo aukų, nes laikas. cialdemokratam Lietuvoje uu- 
atajo, kad po daug šimtų siunčiam per kas. Dūdą. An- 
metų verginio po sunkiu jun-1, , . ... . .. ,gu Rosijos, gailaus pareika- kautojam ištariam širdingiau į 
lavo nuo savo vaikų pagelbos |a, *u- U tiem kurie nuo au
kai! laisvę atgauti. Mūsų 
broliai beveik visur girdi jos 
balsą pradeda suprasti rei
kalus ir nešti pagelbą kiek 
kas išgali. Taigi ir mes su
sirinkę keli draugai sumetėm 
tam tikslui po keletą skati
kų. J. Danielius, Ona Da- 
nielaitė, J. Plokštis ir J. Po
vilaitis visi paaukavo po 50c. 
J. Milleris, K. Bevardis, J. 
Ainbrozaitis, J. Turauckis ir 
V. Danielius davė po 25 cen
tus, išskiriant paskutįnį, 
kuris davė 23c. Iš viso su- aplinkoje pereitas straikas, 
sinkta 3 dol. 25 centai, kurie aš pasidrąsinau parašyti del- 
tapo paskirti Lietuvos Social to kad matau jog p. Appa- 
demokratų partijai ir pasiųs- naitis mėgina labai išgirti il
tį Į Philadelphią T. Dūdui. nijos vadovus kartu ir uniją

Širdingai ačiū aukautojam United mine workers of 
ir draugam. America, būk ji nori suvieny-,

Pinigai priimti $3.25 8 / 2. ‘ ti visus anglekasius į krūvą 
T. Dudas, ir pagerinti būvį darbininkų.

Verta pažiūrėti arčiau ar 
ponas Mite helis teip gerai 
rūpinasi apie uniją ir ar uni
ja galutinis išganimas darbi-

kų per duris smuko nenorė
dami nė cento duoti pata
riau! susiprasti.

Pinigai prijimti 8 -
T. Dudas.

24Korespondencijos.
Springfield, III 

Appanaičiu apie Unijas. 
Rašo Z v i n g i 1 a s .

Lai „Keleivio" skaitytojai 
žinos ką mes laimėjome musų 

su- aplinkoje pereitas

North Abington, Mass.
Aukos pas A. Petraucką.
Rašo J. Šidlauckas

Pas Antaną Petraucką bu- . , „ . .. . >. . , ninku. Prie unijos prigulėti> susirinkus būrelis Lietu- °vo 
vių, kurie broliškai bekalbė
dami atminė Lietuvos vargus 
ir Jonas Šidlauckas pradėjo 
aiškint vargingą Lietuvos 
padėjimą, kame tūkstančiai 
mūsų brolių pasišventę kovo
ja už Lietuvos liuosybę, 
nesigailėdami savo jaunų 
dienų ir gyvastį aukaudami, 
stato savo krūtines priešai į 
skriaudėjus, ir teronus. 
mūsų brolwri kenčia bai
sius vargus ir sopulius kaleji 
muos ir Sibyro pragaruose, 
ir į kitur ištremti iš tėvynes, 
o ten besiilgėdami ir bevarg- 
dami laukia nuo mūsų pa- 
gelbos, o viltis jų. kad mes 
atjaučiame jų nelaimes tegul 
jiem neišgęsta ir bent tuomi 
privalome mažint jų dvasiš
kas kančias, o kūniškus jų 
vargus per sušelpimus. Tai
gi męs gyvendami laisvoj ša-

reike prisirašyti pirma 18 me
tų o jau senesnio neprijima. 
_ _ Jan čionai atvažiavo 
senukas Italijouasišseno savo 
krašto senumo apie 60 metų, 
vaikai jo čionai jau dirbo ir ( 
prigulėjo prie unijos, bet se- 

[ niui pribuvus unijos viršinin
kas Ryan ir kiti aiškiai pasa
kė, kad senis personas pri- 

Ti^ljimti prie unijos. Taigi klau
symas ar unija geriau elgesį 
kai}) turčiai, 7ar tai nepavari- 
mas brolio darbininko iš sa
vo tarpo, toksai atsakymas 
prijimti senuką į uniją, p. 
Appanaitis gerai supranta 
anglų kalbą ir gali girdėti 
kai}) jie kalbasi, kad kaip į 
uniją neprijims bile kokių, 
o mainierių kaip nebus gana 
tada streiką pareng ęgalės lai- 
mėti straikas ir teip toliau.

Man rodosi, jog tokiosuni- 
lyje ir linosi nuo tų sunkiu ios neapsimoka tverti ir del 
nelaimių privalom gelbėt sa- j'l dirbti suprantančiam žino
vo brolius kiek kas išgali. gni p. Appanaitis pripažins, 

Po paaiškinimui Jono Šid- ka-d Ulinojaus valstijoje ne- 
laucko, J. Medžis karštai pa- rt!ike, svetimų
tarė, kad paaukauti kaukiu- čionai yra gana vieti

nių gyventojų angliam kasti, 
jeigu vienas atkelevo iš kitur 
tai jis gali į kita valstija kur 
nors nusidangyti. Unija tie
sa yra biskį gero nuveikus, 
bet kad ji galėtų visus darbi
ninkus suvienyti tai man ma
tosi jog ne! Kitoki darbinin
kai ne. anglekasiai turi pirma 
dirbti prie šalto per penkis 
metus, ir du metu turi dirbti 
po žeme prie kelių, tada tik
tai jį prijima prie unijos. 
Taigi kada mokįti vyrai mė
gina išnaikyti vargą ir pris
paudimus, unija mėgina tą 
viską palaikyti: Dabar dar 
reikia priminti apie mokesti: 
sąnariai unijos ant mėnesio 
moka po 50 centų į kasą o 
paskui nuo uždirbto dolerio 
dar turi mokėti į kasą po 
centą ir teip ant menesio pa
reina išmokėti apie du dole
riai. O }i. Appanaitis sako, 
jog tik 50 centų tę užtenka 
mokėti. Prieš straikas tiek 
tų centų nebuvo nes nelaikė

tiniam už laisvę ir draugai 
tuojau pradėjo aukaut. A, 
Šleivys, P. Petkus, A. Pet- 
rauckas, J. Pleskas ir J. Šid
lauckas davė po 50 centu; K. 
Pilkauckas, A Bradinsie, 
Kuneis. J. Sekatauckas, 
Medžis davė po 25 centus.
Navazelskis davė 1 dolerį.

Viso labo surinkta $5.25 ir 
pasiųsta į Philadelphią T. 
Dūdai ir paskirti Social-de
mokratų partijai Lietuvoje, 

Aukautajam ištariam labai 
širdinga ačiū.
Pinigai $5.25c priimti 8 / 24-

J.
J.
J.

T. Dudas. 
Penbody Mass.

Raš J. P a 1 t a n a v i č i u s

Pas’mus tuoin tarpu dar
bai eina gerai; visi dirba ir 
pribuvusiein darbą nesunku 
yra gauti- Lietuviai čionai 
gyvena, kaip ir visur ne vie
nai}). įšpurantaučių tautos 
reikalus čionai nedaug,o ukė- 
siškas priderystes dar mažiau 
supranta. Nedyvai, kad iš I pinigų už kaštus išskirus tik- 
jų nemažai įsipainioję Į gir- tai paraką, dabar už viską pa- 
tybę, gėrė jie tankiai ir ne- silaiko ir padaro darbininkui 
kartą šoko vienas kitam mu- kaštų apie du doleriu.

o pakėlimą mokesties ir apie 
gerai brukštele. padegėjus tai ponas Appa- 

labai sunku musų [naitis teip tik kalba kaip 
kampanijos pasakė jog du 
centai išeina ant tono. Bet 
aš darodysiu kad dar du cen-. 
tai išeina tai lieka tiktai 51 
centas ant tono. O kaip ne-

sės nubaidyti nuo nosies 
kartais ir 
Sunku, 
brolius prie ko gero prikal
binti, bet viltis vis-gi yra kad 
kada nors męs pakilsim anks
čiau nekaip dabar stovime. 
Liepos 26 čionai atsibuvo var-

Apie

buvo tų padegėjų tai patis 
mainieriai pasidegė ir viskas 
gerai ėjosi. Skvipų Jiūdavo 
užtenka ant mėnesio už 25c., 
o dabar kaip yra padegtojai 
reikia pirkti rusas; pirmo nu- 
mero rusas kaštuoja 35 cen
tus, antro numero kaštuoja 
45 centus, kuriame randasi, 
šimtas pėdų ilgio. Imant po 1 
centą nuo tono aut ruso lie
ka 52 centai. O dabar dar 
pridėjus popierą, kurios per 
sąnvaitę išeina svaras, o sva
ras kaštuoja penki centai. 
Kad padegtojai vartotų skvi- 
pus tai vietoje keturių reikti} 
astuonių padegėjų ir kaštuo
tų keturi centai ant tono. 
Dabar niekas nerokuoja kiek 
tas rusas kaštuoja, tik p. Ap- 
pauaitis rėkė ant seno Kri
vaičio kad tas žmogelis teisy
bę pasakė. Neteisybe teisy
bes niekad neužkenčia. Kad 
naudotų skvipns tai gautų 
tik 51c. už toną o dabar gau
na 52 centus. Jeigu p. Appa-, 
naitis netikite atvažiuokite į 
Springfield 111. o gerai persi 
tikrinsite ir seuą Krivaitį pa- 
girsite užtai kad jisai kovoja 
užtai ką jis mato teisinga. 
Kas link unijos mokytų vy
rų tai nėra ką nė pradėti, 
juos gali pamatyti nuėjęs ant 
mitingų, ten negalima niekad 
suprantantį žmogų rasti, nes 
mokytesni ne nedirba mamo
se kožuas rauda sau vietą po 
viršutinius darbus, o čionai 
augę nieko nesupranta ir ne
žino ko reikia jieškoti. Męs 
netikini kad šita unija čionai 
ilgai gyvuos, nes patis vado
vai yra kaip rusiški carai, jie 
įgavę galybę tarpe darbinin
kų elgesį kai}> visi politikie
riai parėjus rinkimam perka
si į darbus o paskui mėgina 
viską savaip kėravoti. Bal
suojant jie patįs balsus skai
to ir kaip nori teip jie sušk-ai- 
to o yis lieka, ąnt sovo senų 
vietų. Buvo laikas kada uni
ja gero darė darbininkam bet 
nedabar. Vadovai pavirto į 
kapitalistus ir vedasi teip 
kaip politika tarpe demokra
tų. Laikas beveik ateina kad 
ir prieš unijos viršininkus 
reikės straikuoti, bet prieš 
juos nelengva straikuoti, nes 
mažas prasikaltimas po dide
le bausme sanarį pastato. Per 
pereitas straikas kompanija 
pasišaukė kelis parbininkus 
dirdti, bet straikieriai atėjo 
juos perkalbėti kad nedirbtų. 
Kumpanija tuojau davė žinę 
unijos vadovui Ryen, kuris 
atvažiavęs pagasdino, kad 
jeigu neįeisite sako skebsų 
dirbti tai užmokėsite po 25 
rublius bausmės. Darbininkai 
gatavi kraują pralieti buvo, 
o vadovas liepė jiem dirbti ir 
dar bausme baugino. Taigi 
vadovai unijų nelabai gerai 
elgesi teip darydami ir nega
lima jų užtai nuo Rosijos ca
rų atskirti.

Boston, Mass.

Netikri Lietuviai.
Rašo Skarmalių s .
Pribuvus mą į Bostoną 

skubinausi atsilankyti lietu
viškas užeigas: buvau pas p. 
Cepliką ir pas pp. Lozowski 
su Yudeiką, čionas abejose 
tuose užeigose • nusidyvinau 
kad tie žmones kalbėdami lie
tuviškai vartoja ant dešimtie 
lietuvišku žodžių vartoja pen 
kis žodžius lietuviškus, tris 
angliškus, du lenkiškus, ro
dos koki filozofai. Teip daro 
te susirinkę sviečiai ir teip 
daro patįs tų užeigų savinin
kai. Labai mą neramu pasida 
re, kad musų žmonės ir tie 
kurie gyvena iš lietuviškų 
centų mėgina verstis į sve
timtaučius strimagalviais.

Roxvrey Mass., čionai kele
tas lietuvių dirba keptuvėje 
vieną užkalbinau lietuviškai 
tai atsisakė jisai lietuviškai 
kalbėti. Paeina iš Suvalkų 
Redybos. Laikykimės broliai

drūčiai prie savo kalbos, nes 
musų Tėvyne jau kyla ir gy
vuos musų kalba. Lai gyvuo
ja musų kalba ir priešai te
gul nyksta nuo krutinės mu
sų Tėvynės Lietuvos.
(Labai bučia mylėjąs tamstą 
pažinti. Red.)

Shelton, Conn.
Tamsybe daug kaštuoja 

Rašo Shelton o gy
ventojas.

Iš mūsų miestelio jau se
nei buvo paduota bent koke 
žine, kai}) čionai gyvena mu
sų broliai lietuvninkai. Išviso 
čiouai yra 8 šeimynos, mažas 
būrelis, vienok daug męs ga
lim nužeminti arba pakelti 
musų tautą. Čionai kai}) ir vi 
sur raudasi lietuviai vieni su
sipratę skaito laikraščius ir 
mėgina apsišviesti kai}) galė
dami kiti gi žemos dvasios 
musų broliai vargina save su 
tamsybes retėžais. Šiomis pas 
kritinėmis dienomis atsitiko 
Italioniškas nužeminimas mu 
sų tautos kaip K. Pauža su- 
piaustė J. Tolnbinską per
plaudamas jam veidą, kaklą, 
ranką ir šoną. Laimė jo buvo 
kad iš savo pasiutimo visai 
žmogų nepapiovė tik mirti
nai sužeidė. K. Pauža lietuvis 
iš tamsuolių klesos, žmogus 
kurio negalima pertikrinti, 
kad tai žmogaus yra visai ki
toki mieriai gyvenančio ant 
šios pasaulės nekai}) tik pasi
gerti muštis ir blevizgoti. 
Jeigu norėtum išgauti iš jo 
25c. ant revoliucijos tai butų 
labai sunkus darbas bet į ne
laimę kurį jam šimtus dolie- 
rių ištrauks pats kai}) avinas 
kišo savo galvą. Supiausčius 
Tolnbinską tapo suareštuotas 
ir į turmą įkištas, vietinis 
teisdarys atidavė ji į aukštes
nį kriminališką teisdarių su
sirinkimą ir laukema nema
ža bausmė už vartojimą peilio. 
Sunku mumi pakilti iš purvų 
kada męs turime daugelį to
kių lietuvių, kurie žemina 
musų vardą. Vietoja tobulin
tis kilti ir augti musų tauta 
turi vargti turėdama sūnūs 
tokius išgamas kurie pasileis- 
dami niekina visą musų tau
tą Musų žmonės abelnai ma
žai supranta kalbą, politiką 
ir čionaitinės šalies apsieji
mus, gana būti toje tamsybė
je, kad pasilikti tikru niekšu. 
Bet negana to dar štai randa 
si išgamos pragerę savo pro
tą, kurie peileis varstosi ir vi 
sai mus pažemina.

Laimingi jus esate broliai 
kurie imatės prie skaitinio ir 
rūpinatės save apšviesti. Kal
binkime ir kitus savo brolius 
kad ko daugiau turėtume to
kių apšvestesnių tautiečių, 
kurie rūpintuai apie tautos 
gerovę o nežemintų jos. Duo
kim savo pinigus ne aut savo 
pažeminimo, bet aut savo pa
kilimo, uusikratykim biaurių 
darbų matykim kaip vargsta 
tie mus tamsuuėliai, kurie 
brenda į prapultį girtybes ir 
naikinimo savo proto.

PAJIESZKOJIM Al.

Pajieškau lietuvaitės mer
ginos del apsivedimo. Nejau- 
nesuės kaip 17 metų ir nese- 
uesnės kaip 26 metų. Aš esu 
23 mėtų amžiaus.

Meldžiu atsišaukti ant že- 
miaus paduoto adreso.

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

Worcester, Mass.

— :o:—

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

P. Runeviče
785 Bank st.

Waterbury, Conn.
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Policija su visa savo šunybe darbavo
si kaip galėdami pasmerkti visus musų pa
sistengimus, bet męs darbiuitikai nemiego
jome, męs darbavomės iš visų šilų, kad tik 
suorganižoti darbininkus į vieną drūtą ry
šį. Daugelije fabrikų nebuvo darbininkai 
visai susirišę, dėlto centralinis mūsų mies
to komitetas rūpinosi, kad kaip nors gauti 
po kiek galima vyrų, tuose nesusiorganįza- 
vusiose fabrikuose, kad kaip nors rasti 
juose pritarėjų su kurių pagelba būtų ga
lima įvesti į tuos fabrikus oratorius, kad 
išaiškinti darbininkam jų užduotę, kad 
jie galėti} susiorganizuoti ir padėti kovoti 
su priešais, kurie enge žmones. Daugelis 
kalbėjo jog negalimas daigtas, kad įvesti 
tę oratorius ir kad sutaisyti organizacijos 
šakas, kaip kad kituose fabrikuose jau bu
vo sutaisyta. Bet komitetas sakydavo jog 
nėra tokio daigto ant pasaulės, kurio ne
galima padariti arba kuris būtų persun
kus. Jie sakė kad siusime tenai oratorius 
kartu su durbininkų gerai apginkluotą 
milicija, kurį_apgins juos jeigu caro tarnai 
norėtų juos suareštuoti Pasidrąsinę męs 
griebemes prie to darbo ir visus komiteto 
prisakimus išpildeme. Siuomi tarpu męs 
turėjome jauna žmogų iš Odesos atsiųstą 
kuris gana stropiai mus visame pamokyno 
ir suteikė labai geras rodąs, teip kad visi 
sn jucm džiaugėsi, jisai tai ir buvo užma- 
nytojum, kad eiti į visus fabrikus kur 
žmones dar nesusiorganizavę ir tę juos 
kalbinti prie organizacijos. Darbas tas inu- 
mi labai pasisekė, nes męs įslgavome į to
kias - dirbtuves, kuriose dirbo' 
tiktai vieni juodašimčiai ir tę 
męs išlavinote žmones, kurie pirma nepri 
sidėdavo prie jokių darbininkų judėjimų 
dabar jie griebėsi visi prie darbo iš visų 
galių; teip kada pamatę, kad straiką yra 
užsakyta straikuoti, jie mesdavo’savo dar
bus ir pirmutiniai sustraikuodavo.

Tokių būdų mes daėjome iki to, kad 
straikas galėjome iššaukti pamėtidhmi atsi
šaukimus į darbininkus ir galėjome atgal 
prie darbo juos sušaukti teippat greitai, 
nes kožnas vaktavo kaip vedasi miesto 
darbininkai. Naujai organizuoti mūsų 
draugai rūpinosi konogeriause užlaikyti 
prisakymus organizacijos; kaip jie pamaty
davo oratorių, jie klausdavo ir gražiai pra
šydavo kad jiem papasakotų kokių 
najieuų, vadindami jį ponelių. Oratorius 
atsakydavo, kad jis yra tik darbininkas 
ir visai nėra jokie ponelis kaip jį vadina, 
bet sako esu toks pat kaip ir tamstos ir 
kartu dirbu už savo maistą.

Oratorius atėjąs į fabriką įspūdingai 
kalbėdavo darbininkam ir ką jisai sakyda
vo tai darbininkai priėmė už teisybę ir jo
kių būdų jų niekas negalėdavo perkalbėti 
jie neklausydavo ne išmėtytų atsišaukimų 
kartais, sakydami, kad atsišaukimas gali 
būti nuo policijos parūpinti. Tokiuose at
sitikimuose oratorius turėjo eiti į dirbtuvę 
ir apsakyti, kad straika atšaukta arba ko
ke’ kitoke nuomonė yra platinama. Orato
rių pamatę fabrikę kožnas bėgo paskui 
save šaukdamas savo draugus kad eitų, 
klausyti oratoriaus- Susirinkę šaukdavo: 
,,poneli apsakykie niurni naujinąs, męs ta- 
vę labai laukėme.” Oratorius jiem apsaky
davo visą stovį darbininkų ir išeidavo lau
kan su savo apginėjais. Darbininkai jo la
bai klausė ir teip darydavo kai}) prisako, 
jeig liepe straikuoti tai visi nustoja dirb
ti, o jeigu liepė eiti prie darbo tai visi 
eina ir dirba.

Dabardar turiu paminėti vieną fabri
kėlį, kuriame dirba apie 150 moterų, ku
rios labai naudingos musų organizacijoje, 
ūes jos beveik visos priguli prie gelbėjimo 
sukeistu revoliucionierių. Socialdemokra
tai Rygoje turi kožnam rajone arba daly
je miesto tam tikrai pataisytas stancijas, 
kuriose atsitikus reikalui parvežam arba 
atnešam sužeistus, tose stancijose visada 
randasi gyduolės, kad sužeistus galima bū
tų pagelbėti. Šitos moteris prigulėjo prie 
gelbėtojų sužeistų revoliucionierių, teipgi 
jos nemažai darbavosi ir prie platinimo 
atsišaukimų, žodžiu sakant jos buvo tikros 
laisvės kovotojos, jos prieidava kur niekas 
kitas negalėjo prieiti, ypatingai su viso
kiais atsišaukimais ir proklemocijom. Jos 
teip greitai ir lengvai prikabindavo su

prie kupros, kad tas ne nepamyslipo jog 
ant jo pečių kabo popiera. Tos laisvės duk
teris mokėdavo labai gražiai ir į namus 
įmesti per atidaritus langus ir sutirpdavo 
kaip sniegas atlikę tą darbą. Jos apstodavo 
gorodavą arba oficierą iš visų šonų, vienos 
kalbina jį ir juokavoja, kitos iš užpakalio 
darbuojasi apie raudonas siūles, nekarta 
jos prikabindavo po kėlės popieras ant ofi- 
ciero pečių ir gražiai atsisveikinę nubėgda
vo, o oficeras valkiojasi po miestą su atsi
šaukimu ant piečių, kurį žmonės skaito ir 
juokėsi. Tos darbininkės veik visos susior
ganizavę į Roseiską Soeialdemokratišką 
partiją, ir reikia pagirti jais už jų stropų 
darbą.

Perleidę vėl straikas, kurios pasibaigė 
apie Rngpinčio menesį, tais straikas męs 
adinom ekonomiškom, dėlto, kad pertais 

straikas męs daugiau rūpinomės savo būvį 
pagerinti po dirbtuves kariaudami su tur
čiais darbdaviais, kartu žinoma lavinomės 
kaip prisirengti prie politikiškų reikalų 
nes iš vieno šono turėjome kariauti su tur
čiais, kurie smaugė žmonės nužemindami 
jiem algas ir spausdami prie darbo. Iš kito 
šono caras mus spaudė jis draudė visokius 
darbininkiškus raštus ir nedavė žmonėm 
rinktis į burius, kad jie nesnvienitu savo 
inispų ir kad neimtų rūpintis apie savo 
padėjimą. Nustojus straikai visi darbinin
kai ėjo prie darbo, kaip fabrikų teip ir 
darbininkų dirbančių prie visokių darbų 
mieste.

Neilgai tęsėsi tas pakajus tuojau pra
sidėjo politikiškos straikos, arba karė žino 
nių priešai caro valdžią.

Apie šitą laiką jau caras su savo mini 
strais pradėjo rengti Dūmą; jie tik laukė 
kada tas Vitte parvažiuos iš Amerikos pa
daręs santaika su Japonų pasiuntiniais. 
Vitte kaip susitaikė su Japonais, caras jį 
labai pagyrė ir visa eilė biurokratiškų laik 
rūsčių jį prisiriesdami gyrė, būk Vitte pa
darė labai daug gero Rosijos žmonėm pri- 
gaudamas Komimurą Japonijos pasiunti
nį. Caras jautėsi savę ramiu dabar ir mie
lino, kad jo visi apsirikimai dabar bus pa
miršti. Jisai rengė Dūmą po savo no 
ru. nes iš karto pasakė savo ukazė, kad 
tik tie galės balsuoti ant Dūmos atstovų, 
kurie turės nepajudinamo turto už 6.000r. 
Aišku čionai matyti, kad caras rengė to
kius į Dūmos atstovus, kurie buvo turčiai 
ir kuriem ^nekiek nerūpi vargšų žmonių 
vargai. Milijonai žmonių tapo atmesti nuo 
balsavimo, dėlto kad jie neturi 6000 vertes 
nepajudinanjo turto. Rinkimus atstovų ca
rą^ "teipgi sutaisė, pagal savo norą teip kad 
pirmutiniai balsuotojai negalėjo žinoti kas 
bus išrinktas už atstovą, jie balsavo už rin
kėjus atstovo, o rinkėjai vėl balsuoja už 
kitus rinkėjus taigi ant pat galo nežino 
kas gali papulti į tuos atstovus, žinoma 
daugiause proga buvo į atstovus patekti 
tiktai turčiam, kurie niekad nesirūpina 
apie gerovę žmonių tik rūpi jiem kaip galė
tų žmonės nuskriausti.

Išrinktus atstovus caras sakė paskirs 
į dvi palatas ir teip del pasaulės akių ji
sai ketino engti savo pavaldinius kaip en
ge ir pasigarsinti jog jisai įveda reformą 
Rosijoje. Su Dūma caras renge ir konstitu
ciją, kurį lygiai buvo tik išjuokimas mili
jonų žmonių. Ant visko to darbininkai bu
vo nemažai prisirengę o gavę tą malonę 
nuo caro Rugsėjo menesyje visi nutarė bai- 
kotuoti. Kaip nutarėm taip ir padarėm ir 
caro visi užmanimai tapo sulaužyti.

Besirengent niurni politikiškos strai
kos į tą tarpą parvažiavo ir Vitte iš Ameri
kos praleidęs šešis šimtus tūkstančių rublių 
besitaikįdamas su Japonais. Parvažiavęs ji
sai pradėjo Rosijos laikraščius pripildyti 
su savo darbais, vadindamas žmones sunais 
Rosijos, jisai sakė: ,,Nelaiminga karė buvo 
musų su Japonija, bet japonai nieko nuo 
mus nelaimėjo, jie tik ubagais pastojo be
kariaudami su mumis per 18 menesių, jisai 
ramino žmones, kad Japonijoje yra dabar 
tikra pbagystė; kad Japonijos geležinke
liai yra užstatyti Amerikos ir Anglijos ban 
kiriam ir kad jie negalės iš skolų išsikasti 
per 25 metus. Vitte ramino mus sakyda
mas, kad dabar jau užgimė nauja Rosija, 
žmonės gaus ką tik jie norės nuo valdžios; 
jisai ketino rūpintis apie gavimą geros 
konstitucijos, kuri sakė padarys tikrą re
formą Rosijoje. Su tokiom nuomonėm Vi
tte dar norėjo prigauti Franci  jos bankie- 
rius, jis tę nuvažiavo skolinti pinigų, bet 
nepasisekė. Bankieriai jam pasakė, kad ne
gana ką jisai su Japonais susitaikė, dabar 
sako dar turite susitaikinti su savo paval
diniais o tik tada bus galima be baimės 
j ūmi pinigai skolinti ir teip Vitte sugrįžo 

atgal be pinigu ir 
pradėjo dirbti apie konstituciją- Gudrus 
yra jisai politikierius ir daug jisai padarė 
blėdies berašydamas į laikraščius ir bearzi-

psilkele atsišaukimą praeinatčiam žmogui,damas žmones su visokiais sumislįtais
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pagerinimais. Daugybė Rosijos žmonlą pradėję gyrti Vitte 
būk jis geras politikierius ir gerai priveikė Japonus besi- 
lygdamas su jais sanlygose. Netik prasti neorganizuoti 
žmonės jam patikėjo, bet rados daugelis ir mokįtu vyrų 
kurie tapo užhipnotizuoti su Vittes prižadėjimais ir tas la
bai vilkino organizuotų žmonių darbą. Sunkiai ir rūpestin
gai męs darbavomės ir kalbėjome žmonėm, kad Vitte yra 
vienas iš gudragalvių biurokratų kuris moka sukti į tink
lus Rosijos žmonės, męs kalbėjome jog Vitte visai neapga
vo Japonų jisai atidavė visas gerybes Japonam tik tada 
juos užganėdino, Japonai paėmė veik visą Mandžuriją su 
portais Dalni ir Port-Artlinrą teipgi paėmė geriausę dalį 
Sahalinos; caras pasiskolino devynis millijardus rublių nuo 
Francuzų ir visus sukišo į karią su Japonais. Dabar ant 
galo dar turi Japonam užmokėti keturis šimtus milijonu 
rublių. Dabar caras yra teip įskolinęs Rosijos viešpatistę, 
tik vienais procentais reike išmokėti penkis šimtus

milijonų rublių. Męs sakėm jog dabar bus padidinti mokes
čiai ant visko, kad surinkti tuos pinigus ir apmokėti skolas; 
o iš kur gi žmonės ims tuos pinigus? kadą-gi jau jie ir teip 
suvargę ir nežino kaip maitintis, visa šalis stovi ant kranto 
revoliucijos. Tą nuomonę, męs turėjome greitai praplatinti 
tarpe žmonių ir supažindinti juos su politika,kurį išgelbėjo 
juos nuo Vittes tinklų. Kalbėti publičnai to buvo negalima, 
dėlto nemažai prisiėjo landžioti prie mažų būrelių žmonių 
ir išaiškinti jiem visą reikalą politikos, visada esant pavo
juje, kad nereiktų pakliūti į rankas policijos. Męs prašėme 
savo komitėto, kad išleistų paaiškininimus apie tuolaikinę 
politiką, kad konogreičiause galėtume žmonės supažindinti 
su stoviu visų reikalų, nes jau rinkimai atstovų į Dūmą turė
jo tuojau prasidėti ir męs turėjome kokį nors protestą pa
kelti, kad darbininkai galėtų balsuoti už atstovus lygiai 
kaip ir tie kurie turi 6000 rublių vertes turto. Męs rengeme 
baikotavimą Dūmos nežinodami kaip tas viskas mumi pasi- 
vės, nes tai pirma buvo musų praktika politikiškas baikota- 
vimas, kuris atsibuvo paprastai kelent straiką dirbtuvėse.

Politiška straika tapo gerai prirengta ir prasidėjo 12 
dieną spalių mėnesio. Viskas tapo gerai prirengta ir dar
bininkai gerai visi suagituoti. Oratoriai dabar pradėjo kal
bėti jau ne ekonomiškos pusės prakalbas bet politikiškos 
ir naturališkai gražiai jie mokėjo išrodyti visas caro ir jo 
bernų šunybės. Oratoriai daugiause kalbino darbininkus 
padaryti visuomenišką straiką ir teip baikuototi caro renge 
mą Dūmą. Žmones akyvai klausėsi oratorių, kurie nurodę 
kad dabar laikas darbininkam sava užtarte ir rodijo, kad 
netik darbininkai fabrikuose, bet kad ir mūrininkai ir na-
mų statejai ir tie ką ant laivų važinėje visi griebtųsi prie 
straikos, paliktų savo darbus ir niegrįžtų pakol caras nepa- 
darįs reformos balsavimuose . Oratoriai liepė pasilikti prie 
darbo tiem kurie dirba prie valgomų daigtų, kitiem liepė 
apsiginkluoti kuom kas gali ir būti gatavais išskirstyti vi
sus tokius susirinkimus ant kurių caras kvietė tmnės išrin
kti atstovus į Dūmą.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai Ištark Reiškia

Blandish, blendiš, limentis
brandish, brendiš, mosuoti
furbish, rtibish furbiš. rubiš nužibint, Sąšlavos
selfish, churlish selfiš čurliš saumylys nedoras
furnish, blemish furniš, bleiniš; pataisyti,kaltinamas
skirmish, vanish skirmiš.vaniš pakraštys, išnykt
finish, garnish finis, garniš pabaigt, pagražinimas
tarnish, varnish tarniš, varais nušust, lekeris
burnish, punish burniš, pnniš Mužvilgint, pabaust
clownish, klovniš juokdarį ngas
snappish, snapiš, kasti norintys
parish, cherish pariš, čeriš parapija, dalintis
flourish, nourish floriš, noriš bujoti, gydįti
skittish, lavish skitiš, laviš išgasdinimas, laviškas
ravish, publish reviš, publiš prieš valę, spausdinti

Vain persons are fond of the allurments of dress.
Tuščia garbiai žmonės yra linksmus nuo viliojimo gra
žių drapanų.
Strong drink leads to the debasement of the mind and 
the body.
Drūti gėrimai veda žmogų prie protiško ir kūniško pa
žeminimo.
We look with amazement on the evils of strong drink. 
Męs žiūrom su nusistebėjimu an blogumu kietų gierimų 
The gambler wishes to get money without earning it. 
Kazirnikas nori gauti pinigus jų neuždirbęs.
An archbishop is a chief dignitary of the church.
Arcivyskupas viriause augštybe bažnyčios.

BAllUSI!
West Lynno jaunuomenė 

parengė didį balių, kuris at
sibus 29 Rugsėjo [Septem- 
bėrio] 19l)6, 7:30 valanda, va
kare , ant salės po numeriu: 
lųl Odd Fellows Hall

West Lynn. Mass.
Visus širdingai užprašo, 

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

Aal Pardavimo
Puiki Barberšape su visu 

įtaisymu, labai išrankioje 
žmonėm vietoje, apgyventoje 
Lietuviais ir paliokais. At- 
sišaukkite po numeriu:
155 Elm Str. Lawrence, Mass.

J.Večkys, locninkas

Ant pardavimo!
Trijų flaitų namas su pui

kia krautuve ir keptuve iš 
degintų plytų, viskas yra ge
riausiam padėjime ir įtaisy
mas yra pirmos klasos; rau
dos prekė $73 per mėnesį.

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

South Boston, Mass.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c. et 

ant visu metu.

g 1 z tuziną popcriu gromatu 
wrnui su daugybe gražiu pavinčevoniu

pas parzia. in merginas, merginant 
pas jaunikaiezius ir t. t luzii a pa 
duodam už. 25 canlus 6 tuzinai už 
$1.00.. b- kouvorlu 100 už ?1 00

pavinczovonos su gražiausiom vo 
kletijoj darytom kvietkoni, visui

turim liotuviszkoj, Icnkiszkoj ir 
rusiszkoj kalbose.

Teipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip ir viso

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

gauti, adresuoki! teip;

Box 3232, Boston, M:r

Skaitytojam.

I

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

LAIVAKORTE
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkortę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva 
kertes ani geriausiu, drūčiau

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

tarnausim.

KRAUTUVEI
------ ----------------------------------------------------

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

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujau.-u, 
geriausią būda, mašinos ei,'k 
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną drnku 
rišką darbą at liekam greičiau, 
geriau ir pigiau kai} kites 

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

laujamų dalykų.
Norėdami ateit į Redakciją 
kreipkitės po šiuom n umarų;

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami groma-tas uždekit 

tokį adresą:

I’. 0 Bo 3232, Boston, Mass.



KELEIVIS

Gramatika
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietnviškaiiboast (byst) žvėris; eight (eit) 
aštuoni; eye [ai] akis ir tt., 174 pusią 
pių, su prisiuntimu 91-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražini lietuviškai rašyti

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

ant šito adriso;
P. MIKOLAINIS

Box 15, Station D., NEW YORK.

BALIUS.
. “Šventos Onos Moten} Dra 

ugystė parengė balių, kuris 
atsibus 29 dieną Rugsėjo anl 
Hibernian Hali salės antkam 
po White ir Oak ulyčių.

Šokiai prasidės 6tą vai. p< 
pietį} ir trauksis iki 12 nakt

Širdingai visas seseiis ii 
brolius užprašo.

komitetai-
Atsimik ir nemįrszk!

Jeigu nori gražiai pa veiks
lą nuimti, eik pas atsakantį 
fotograf istą:

Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis pr.itrau!'itin naujausios
mados n-ui.irlju sninprlus kuriu yra su- ' 
virš 600 ižui m k u «!••] siutu, kwhnia, over 
kotu, bruslotu ir t.l. Materijos yra i m-Į 
tos i$ New Yorku ir tokiu čion negalima \ 
gaut Kas pas mane sieliuos drapaną, j 
gva rari tuoj u, kad padarysiu goresnės ' 
matarijos. guriau ir pigiau kaip kiti 
kriaušiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot siut, vien tik pirkt matarijas. gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

TEMYKITE

CASSILL’O STUDIJA,
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass.
Yra tai viena iš geriausiu 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vt stovių, arba 
kitokių grupų, vaikų ar sęnų
buna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta
su puikiausiais pritaisom,

Lietuviškas siincjas
Nuo jaunųdicuų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padokavones 
už sąvo ger;j dalba. Broliai Lietuviai! 
atsilankykite, o persitikrįsit. Broko — 
nuo $15. augšlyn.

VINCAS INTAS
248 W, 4-th str.

So. BOSTON, Mass.

Daugalingas Profescriau Instituto!

Kaip Jums žinoma nuo pirmiaus aprašytos 
mano ligos. Kurio per du molus kankino, vidu
riu sloga, skaudėjimas po krutinę, šitdies liga 
su abclnu nusilppyncinnu kankino, galvos sva
igimas. negalėjimas kvapo atgaut. vaikčioj.m* 
ti diegloi po visą kūną dusinant Ir skaus
mingu nereguiiarisku mėnesiniu ir tekiiamas. 
baltum andrapamu — nors gydžiausi 
pas daugeli daktaru, bet toliau* pasveiki
mo. mano ligą vis cio blogi n. ir viltis išgyjimo 
nustojau Betkaip parašiau Jums apioliga ir 
atsiustus vaistus ėmiau vartot. ii kalt pasuu* 
tau savije kaip ir revoliucija, bet tolaius varto

VAISIAI SVEIKATOS
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 didžlauses 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 daktanaa — 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.

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

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Spenialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL 1NSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių; kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIK ATOn.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos Išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padeka- 

vonlu, pagal prašymą išgyditu, keletu patalpiname, štai je pats kalba ;
Mielas D airMr i a Profesoriau I

I au kaip Professorial žinoma, kad labai sir
gau ant kataro plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diegliu krūtinei, bjauraus skrcplia- 
virno. skaudciitno. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaikščiojanti reumatikos diegtai po visą kuuą. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu 
liekarstu prigėriau bet vis mm darosi aršiaus, 
taip kad iau buvau visai nustoja* vilties išgy- 
diino Skaitant Jus apgarsinima po anigalviu 
..Šaltinis Sveikatos“ ic atradau kad Jus išgy
dyta visokes ligas, prašvito mano akis ir viltis 
kad dar galiu bot sveiku ir išgyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad liekarstas turgs lūs atsinntetq ir suvarto
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasigerinima 
ant sveikatos bot kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskutinius suvartoja*. pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir dabar 
esu persitikrenęs kad likausi parnatiškai išgy
dytas ir liga neatslnaujis. Siunčiu širdingiause 
padekovania už sugrąžinimą sveikatos, linke- 
datns Jums ko didžiausios laimes; ir kad gel- 
betumet mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodone dėkingas
M. A. Degutis, boxl«. Plekcring. La.

kad nesirgus, not*jau praėjo 5 nedėlios osu 
persitikrinus, kad mano liga pilnai išgydita. 
Už toki skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
dekavoiu. nes pirma buvau ne gyva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina, tegul bus palai
minta motina iš kurios vaisiaus, išaugo toks 
gelbėtojas nelamingu. su tikru talentu dakta
rystes Mano dėkingumą teiksite* pagarsint, 
kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagclba.

I. Mėckene,
134 Leighton St., Fitchburg. Mass.

M. Makravlckene,
43 sib Street. Passaic. N. J.

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

« PASARGA del SERGANCZIU R
DIDELIS

Kas nori nžlaikyt sa- 
vo sveikatą, tas atei
kite pas mane. Gau- §§§
šile visokių krajavų \X

I liekarstu nuo visokių
■igų. h

^KAZIMIERAS SZYDLAUCKAS-^
arba adresuok i t

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

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

lais atsilankyt.

Pavasario ir vasaros drapana 
turi būti išparduota kad ir 
už pusę prekes, idant piula- 
ryti vietą del sukrovhno žie 
minių drapanų.

Labai didelis nuderejinias 
ant moteriškos ir vaikų dra
panos, kaip viršutinės, teip 
ir apatinės.
Vyriškų drebužių tinime teip 
gi turime labai daug.

Ateikite kuonogreičiausiai 
ir pasinaudokit iš progos.

TI I E OUTLET
Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
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Naudinga Knyga del Visu po vardu 
P< slrplys Szvksiu Žmonių.

W.J.BULGER
Šermeninis Direktorius ir
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tarpe kurių' yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kuriu 
galima pasirinkt ras patin 
kalniausius.

Iš mažų fotogrfijų padare 
didelį paveikslą krejon ar a- 
lijinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už- 

’ mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina.......................25 c.

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 
lionę į peklą; 2) Jonas su 
nusžuvininko, kuris pa 

gavo žuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai.............. 25 c

Kalėdų giesmes dėl vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Teisingiausias kabalas — me
timas kazyrių ir laiinarodis 
kaina ................... 10 c.

Geriausias Pamokintojas Angliškos- 
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 Gadzinkosir ^’P links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė 10c.

Dr. JOSEPH LEWAND0WKS1
67.Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles gatvės, šalę Parko.
Ofiso valandos;-] ^vikare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.
I'olfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekiningia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mano 1 
tropais i viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oaSatesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA

ghaplTka
Jžhuko puikiausius gėry mus, alus, ėlius 
/isada švieži, vynai ir visokį likieriai 
<ogeriausi. Gėrymus del veselijų. krik- 
tynų ar Šelp balių siunčiam į namus.

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

Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

^d0J>^00000000000000000000^ 

‘ Puikiausias Lie tuviškai t 
* **1 SALIUNAS |* s
5$ karta pas mus atsilankys,

To niekad nesigraudys;
į Alus, vynai mus gardžiausi, 5? 

Cigarai iš Turkijos, geriausi, ’h 
a g
5 Lazauckas, Judeika ir Co. 1

3o4 Broadway ir 259 D. St., Q
<4 South Boston, Mass g

00000^0000000 00000

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Rossary str. Scranton Pa
J. Ignotas,

13 Diamond Sq. S. S. Pittsburg, Pa.
A. J. Kaz.lauckas,

Box. 53 Mahanoy City, Pa.
F. Rodis

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

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4545 Hermitage avė., Chicago Ill. 
John Luis,

120 S. Green str., Baltimore, Md. 
J. Dabulski

Box 323 Chicago, Ill-
P. Ciras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiuto

1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa. 
S. Valaskas

2464 Kensington ave. Chicago, Ill. 
J . Čeponis 72 Jubiel Str. 
Jonas J. Gordauskas,

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

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

J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. Žemautauckas,

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

331 So. Yordan Street.

Antanas Kavaliauskas,
3x05 So. Halstcd Street. Chicago, Ill.

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

M-įJoau* Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai *u džiag*mu rašau šitą (rro« 

matą, bo iau mane išgydit nuc taip didelio 
k elite niuo, lytišku daliu skaudėjimo, ir nusil- 
p.icnino, o tanku* šlapmimasl kaip su peiliais 
r.-zc blogiu sapnu ir sekios nubegimo. abelno 
n i iilpnejuno. nerviškumo, sk audenma po visą 
k iną Ir labiaus šonuose ir viduriuose, kaip ir 
svainy na su skuudejimu galvos, užima ausisq 
ir di.ialio nusiminimo, Dusinau kad iš proto 
U :i»iu, kaip J urns buvau pirtniaus rašės. Nors 

dau/nli daktaru gydžiausi ir buvau pas: 
savu ▼ a lmančiais iš Eoi opos profesoriais tad 
ir porar.ikrinau, kad nėra profesoriais, bet no 
daktarais o tik šundaktariai daug visokiu hgu 
iš malino o no vienos išgydit negali O kaip 
po r .tačiau Jus par ašyta V ado v as In Sveikata 
tai patinau savo iaunistes kladias ir liga su pri- 
ožasčia. Jums aprašiau ir prisiųstus vaistus 
nors dar nesuvartojau visus, kurious man pri
taikei, bet pasilikau sveikas kaip nahjai atsi
gimęs. už ką negaliu surast taip gražiu žodžiu 
su kuriais Ius aukštam tikram mokslui in už 
gerus vaistus, galcčia atidekavot. Bet kur tik 
galėsiu jus varda augštisiu.. k ad visi žinotu 
kaip uieks negali pagelbėt tąi Jus išgydite,

J. Tomlshauskas,
Allentown, Pa.

398 Bread way, priešai pačto 
Gyvenimo namas randasi p. n.

174 Third Street,
TELEPHONE CONECTION, 504

South Boston, Mass.

nam dm gšlo 
rij Yra įtal -

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atšilau 
kyt tai neužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakanaucka, jis duos gera rodą ir gausit 
skanaus alaus Išsigert, vyno, šnapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi brolia 

pas

Tamošių Bakanaucka
45 High St., Nashua, N. Il

Jeigu nori but sveikus.
ir drūtas, naudok tik sveikus gorymus 

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

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

S. Boston, Mass.
Skaitytojau joicu Tau nioka nooaeelbeio arba niekur dar nerieydei o jautiesi savije nesvoikžma. tai netrotik laiko ne pinicu dovanai, jei no S T', '.Į V/.

□aibisskai tai per grotnata atsišauk apt ašant liga o ba apurikiuo bu.i iiarJitai nuo: plaučiu n uveikutna. dusulio, trumpo kvėpavimo C r eito T laoai gi ra Mtia. ILšzinOkll pps pal] 
Tinsimo kosulio, kepenų, inkstu (kidneysl. dispepsijos, viduriu ligos, kaip užkietejuno. nodirbitno. taipat pilvo kataro, galvos skaądcjimo * gįispadorių.
svaigimo ir ūžimo ausisq. kraujo neiy»tumo. niežu, parku ir išbėrimo odos ligų, neurastennos. neuralgijos, reumatizmo ir vaikščiojančiu 
skausmu po visą kūną, geltliges, lytil<0 nusilpnėjimo (nameiles). sekios nubegimo. blogiu sapnu, nerviškumo, priepuolos. Nuomario, abelno 
ziujllpnejimo. lytišku piktu užsikrečiamu figų (limpančiu) kokio skiriam ir vardo jos nebotu, taipat ir per jaunistes klaidas bei savžagystes 
gn/ežasti sugriovimą sveikatos, slogos pūsles ligas, tankaus šlapinimosi ir skausmingo, pasigadinima. patrūkimą, nutirpimą kūno daliu, nemie- 
BOjimo sunkuma kojose bei rankose jarinatllvuma. lenkimąsi draugijos, pagidinimo atminties, neturejima vaisiaus, visokias slaptas ligas ir 
kaip VYRU taip Ir MOTERŲ skausimmgas nereguliarlškas mėnesines, bet neturejima andrapniu. kaip ir baisu kenkimą segime baltųjų tekejh 
mą it kurios tik ligos ant žinomu varginimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apisima išgydit. ir duuoda vaistus, tai užtikrinta sveikam ir išgydimas 
Slabtybe šventai užllakotna.

VAISTUS IŠSIUNČIA PO TISAS DALIS AMERIKOS per Express ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj lietu 
vyškoj kalboj savo jausmus, geriause gali iškrcikšt Daktarui.

Dr. Profesbrlua Clolllns del labo visuomenes paraše knyga Vadovas In Sveikat, t j8 puslapiu JI yra labai naudinga sveiku ir sergančiam 
Ii išaiškina apie visokias ligas ir kaip but sveiku ir apsiserget nuo ligų. Joje yra koleravoti paveikslai perstatant pc-.laptis žmogaus ir u pormal 
nu motinos viduriouse kūdiki, nue apsireiški ujo ik užgimimo Dovanai apturės kožnas tą knyga, kuris, tik atsius keletą štampu tai yra 
prisiuntimo kaštus.

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34th St., New York. N. Y.
OFISAS ADARAS: (imp Broadway Ir 7 At.) kasdien nao 10iki s po plot Svontoms dienom, nuo roIk I o ..karia, nuo 7 iki 8 vai.

Utatnike Petnrtinj.. RaJant pamIneklt is mus |a|kra5JlO.

P. A. FOLEY & CO.,
F UŽLAIKO GERIAUSIĄ. -

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

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

Ar n ori sučėdy t pinigus?
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz 

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

Nepamiršk ateit pažiū- 
vietaa žinoma visiem:

SA COWITZ, 
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Bost«», Man.

lų. 
ret;
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Šitas puikus žiedas ir špilka į neklaizą 
yra padaryti i.< goriausio aukso, su lietu

/. micro. L. kur , ir I), L, K. Vytauto. SS
Tinkama kožnam Lietuviui tokias tau- p
1 iškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko || 
jum niekas nepadarys nč už >50.oo, bet 
aš parduodu tuos ženklus seip; žiedą po
$7.oo, o sadutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popierėlę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio ži»dą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storumą prisiųs- 
kit tą mierą draugo su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visokes, kokių kas nori American Dm kavojlinui Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos; su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo 
greitai ir gražiai, Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis; tą mašinukę kiti 
parduoda po SlO.oo, bet aš paleidau už $8.00. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už $100 00. Giažiausia poplera rašymui gromotų į Lietuvą su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. $1. tūkstantis 17. Pas mane 
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdnrbystė, teipgi laikrodeiių, 
leuciūgelių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikallškų įstumentų, visokių 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Norčdomas turėt mano Didelį Katalogą prislųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c dol apmokėjmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai, jumo rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

KLEMEiNV WILKEWICH,
lt2 GRAND STHEirr .... BROOKLYN, N- Y.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, MASS.

ANT PARDAVIMO RŪKYK GERUS CIGARUS

ir moterų ir visas aprašymas 
rydyti pats save. Kaštuoja t i 
nlgus gali siųstie pačio markėmis, adre- 
savok težp: K. Navickas,
25 W, 2-nd st.. Room 2, So Boston Mass

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

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

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

VieniiUėlis Lietuviškas

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

|Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

24 Washington Sqare, Worcester. Mt>«.

^Geriausia motorų ir vaikijgydyloja^^

Dr. Ona Topaz, 
Į45 Uhninbcrs str., Boston, Mass. 

: Ofisas atdaras
• 2 iki 4 nuo 7 iki 8 |>o pietų.
: Tel. Ilny. 669 - 5.

, VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS
1 W. RAŽUKO, 7 Wasliignto. St
’ Jeigu važiuojate į Lietuvą arba

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

WINC'AS RAŽUKAS.

M. Galivan & Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CIGARU.
Pardavimas familijom musu

specijališkumas. Į

366 2-ni st,S. Boston, Mass.

->K-

I

NEW YiHtK

ta

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į’’KELEIVIO”
SrAUBTŪVę, O UŽTIKRINAM, JOO NESIGRAUDĮSI.

Mrs spaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkvietimus 
ANT BALIU ARDA VE8ELIJU, TlKIETUB, CIRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKU8 DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

„KELEVIS”
28 BROADWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

A. Zvingiias, Išleistojas.

i LITUV1ŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
APGARSINIMAS

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

Labai garai 
namus dviem 
galima turėt

Atsišaukt po nr.
563 Second Str.

So. Boston, Mass

Mes užlaikome geriausius 
cigarus ir cigaretus, teipgi 
visokio tabako, kokį tik kas 
rūko. Pas mus kartą atsi
lankęs, niekad neėis kitur 
pirkinėt sau rūkimui daig- 
tus, nes žinos, jog apsieinam 
su žmogunm kuogražiausiai. 
Kalbame lenkiškai ir lietu
viškai ir nesyki galime rodą 
suteikti.

S. B. KLIEN
218 Braodway,

So. Boston, Mass

Daktaras M. J. Konikow,
56 BrunswickStRoxburj* Boston, Mass.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

•nuo 6 iki 7 vakare.
. & ’ Tel. 609 2 Tremont.

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

Tel. 934 2 Roxbury.

TEL, 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS

Perskaitęs atmink!
GUODOTINI TAUTIEČIAI!

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

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

Jurgis Burtas i u s.
258 Broadway, SO BOSTON, MASS

Dr. S- Andrzejewskl,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston, Mass

Ant pardavimo
Puikus namas su 9 gražiais 

ruimais, aut 2 gyvenimų, (te
nement) labai gražus kiemas 
vyuvuogių krūmais apsody- 
tas, labaj smagi vieta, parsi
duoda pigiai. Randasi po nr. 
140 W. 8-tli Street,

So. Boston, Mass.

PASINAU DOkIT!
Parsiduoda labai pigiai ge

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

Stauislovą Stefanavičių 
139 B cor. Bolton, St.

So. Boston, Mas

Revoliuci.

Agitacija ei 
nių ir caro 1 
vargšų kliūna, 
yra teisdariai 
mo, jie yra 1 
save ir kaip j 
ir bus. Caras 
gubernatoriui 
rie važinėja p 
pertikrinti žn 
nai dabar pi 
patįs visokiu.- 
dalinti žmone 
pertikrinti. C 
klauso caro 
nukankina, 
tanti kas tai 
ga jie rup 
vargšus išrod 
das kuriais c: 
aut žmonių k

Žudymai k 
yvairiose vie 
reštavojhnai 
Kosijoje da 
sukilę dabar 
kių užiuušeji

Trepuvas 
Žinios pra 

kaį> Dimit 
Trcpof, vien 
caro bernų 
numirė užu 
dą ląiko nie 
apie šitą t 
nuodai kove 
tik dabar k: 
bę ir išliuos 
nes iš po jo 
žinios pram

Trepovas 
mimo yra t i 
jo gėrikas, 
kantį ir r 
mokslaini ų. 
šią žudytoj 
nosčevo, bv 
riaušių prk 
go darbi n ii 
ras išleido 
nifestą per 
tojo vienas 
nos valdži 
meistru re; 
bo kad tik 
gautų laisi 
vas ėjo ir j 
kitravodan 
žmones su1

Trepovą 
no, pažino 
seuėi jo ga 
ant mirtie; 
Įėjo prieit 
nių caro 
Trepovo u 
ningiai ne 
nai jisai t 
ant jo kar 
prisakymi 
gubernati 
žė žmonių 
labiause ; 
reakcionii 
raukos pa 
mui. Žino 
jo galvos 
vįs vcltuo 
tinai tape 
dvi Trep< 
mušti jį j




