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ka šimtus paslaptinių polici- 
jantų, kurie be jokių ceremo
nijų atėjūną tuojau ima kal
binti ir tyrinėti ko jis tę atė
jo pradedami sn-griži diena 
ir tt. pabaigė su ištyrimu pra- 
sporto. Toliau matosi gvardi-
ja Semionpvsko ir išmailov- 
sko pulko. Tai vėl nepereina
ma dratiue tvora aptverta 
kaip apie Port Arthura, kad 
žmogus jokiu būdu negalėtų 
prieiti prie tą mūrų kurie sa- 
viduryjie talpina carą vergė- 
tą visų Rosi jos žmonių. Nuo 
šono vandens stovi laivyne, 
čionai dieną vaktuoja kad jo
kie laivelis neprisiartiutų prie 
Peterhovo, naktį elektrikine 
šviesa blaškosi nuo laivų tai 
po erdmes vandenili tai ant 
Kronštado drutviečiu, rodos 
su baime kad nesukiltų ka
reiviai - vaikai tėvų, kuriuos 
caras lupa plėšė. Kožnas tė
vas rašydamas laišką pas sa
vo sūnų pasiskundže kaip ca
ro valdžia naikina jų gyveni
mus, bet nejautri sūnaus dva
sia nesupranta ir nesumano 
kas tai por gadynė dar vis iš
tikimai tarnauja carui.

Rengėsi carą nužudyti.
Nors caras giliai pasikavo- 

jąs už storų mūrų dratinių 
tvorų ir visokių aptvarų su 
daugybe gerai apmokėtų de
tektyvų ir gvardijos su neap
šviestais mnzulmanais, bet ir 
tę į tą visą galybę insigavo 
žmonės jam mirtį padaryti. 
Neseniai čionai vienas žmo
gus gavosi kaipo sodauuinkas 
prie caro sodo ir netrukus pa
sirengė dar porą draugų, su 
kurių pagelba ketino visą ca
ro lizdą išnešti į padanges tik 
laukė kada caras susirinks į 
ruimą su kitais savo giminėm 
del apkalbėjimo politikiškų 
reikalų. Bet nelaimingai su- 
sitarėliai pradėjo lipdyti kor
teles prie caro palociaus pra
nešdami kad caras rengtųsi 
mirti, nes sako dienos tavo 
jau suskaitytos.

Tos kortelės davė caro išti
kimiem gyvasties jo užlaiky
tajam kad revoliucionieriai 
randasi viduriuose palociaus. 
Tiriuėtojai puolėsi prie jieš- 
kojimo ir suėmė sodauuinką 
ir kelis kitus tarnus. Caras 
išgirdęs apie suokalbį labai 
išsigando ir tas turbūt jį ir 
aut laivo iškėlė pasivažinėti. 
Carienė jau neketiua grįžti į 
palocius, turbūt ji su savo 
vaikais trauks kur nors į sve
timą šalį, greičiau į Angliją 
apsibūti.

PETERBURGAS. Rūgs. 
25, žinios praneša apie šovi- 
mą į policijos viršininkų mie
ste Borisokliebsk, ' kuriame 
tai mieste gyveno Marė Spe- 
ridonova, kuri užmušė jena- 
rolą’ Lučenovskį. Policijos 
viršininkas Tomušovas ėjo su 
savo motere kartu su jais ėjo 
ir du Tomušovo apsergėtojai; 
šūvis visus sužeidė labiause 
sužeidė Tomušovą, kuris gal 
ir nepasveiks.

VILNIUS, žinios praneša 
iš Vilniaus kad čionai suareš
tavo net 38 revoliucionierius, 
kurie sėjo gerą propagandą 
tarpe vietinių kareivių.

— :o:—
Sanvaitė prabėgo be dide

lių atsitikimų, rodos tai san- 
vaitė pasilsio. Žinios tik tada 
persikėle į pasaulę, kad kas 
nors baisaus atsitin ka. J (įdė
jimas tarpe žmonių niekad 
neapsistoja ir agitacija vis ei 
na pirmyn. Revolincioniškos 
neskubina iškelti save ant 
pavojaus, jie darbuojasi kad 
visuomenę apšviesti. Paskuti
niuose laikuose varo kaip ga
lėdami agitaciją tarpe karei; 
vių kad juos supažindinti su 
žmonių norais ir kad perti
krinti jog žmonių norai, yra 
norai kareivių ir kad jie nors 
kąrtij susipaastų caro galybę 
amžinai sugriautų. Pakol ka
reiviai nebus pertikrinti sun
ku pakelti tuščią rauką prieš 
ginklą.

Caro valdžia kuo daugiau 
rūpinasi išnaikyti amuniciją 
iš tarpo žmonių, jie naktimis 
užpuolę ant nekurtos dalies 
gyventojų mieste ir padaro) 
kratą išversdami visus ply
šius kad atrasti revolverius, 
bombas ir kitokius žudymo 
instrumentus. Tokios kratos 
tankiai atsikartoja dideliuose 
miestuose kaip Varšuvoje, Pe
terburge ir kur tik didesnis 
judėjimas. Amunicijos visgi 
neišnaikina visos, žinbnės tu
ri brauningių ir kartas nuo 
karto nukerta caro berną. 
Viriausybė žiūro ant žmonių 
kaip ant kokių burtininkų su 
pasistebėjimu kad jie teip 
persimainė: pirma godojo ca
ro bernus dabar visai apsieina 
su jais kaip su valkatom.

Ruduo ateina žmonės neke
tina leisti savo vaikų į kariu- 
menę ir nemokėti mokesčių, 
atėjus tam laikui caro valdžia 
turės sunkų smūgį kaip reiks 
visuomenė priversti pie išpil
dymo jiem nenorimo darbo, 
žmonės visi lauke visuomeni
škos straikos kuri turbūt at
sitiks apie laiką kada valdžia 
pradės imti rekrutus ir kaip 
mėgįs rinkti mokestis.

(JARAS VĖDINASI. Per 
ilgus laikus caras pradėjo pe
lyti Peterhove jisai bijojo vis 
išsikelti iš mūrų savo palo- 
ciauš, bet ant galo pamatė 
kad ir paloviui pačiam prade
da veistis naikinančios bakte
rijos. Dabar jisai išvažiavo iš 
Peterhovo Į finiškas pakran
tes ant laivo o ant galo Dėži
nė kur jisai atsidurs. Kaip 
laikraščiai praneša, tai caras 
neketina grįsti į savo palovius 
daugiau pakol Rosijoje neap- 
sistovės pakajus. Bet knr jis 
išsikavosl Pakol jisai bus žmo
nių kaukitojum visur jį pa
sieks nuvargintu atmonijimo 
ranka.

PETERHOVAS. Peterlio- 
vas iš tolo išrodo neteip kaip 
mylimo valdono namai, bet 
kaip marių vagių urvas. Žmo
gus prisiartinęs tuojau sutin-

PETERBURGAS; caras pa
sišventė persekioti visus tuos 
Dūmos atstovus, kurie buvo 
nuvažiavę į Viborgą ir išleido 
atsišaukimą į žmones. Paskui 
atstovus išleido ir šnipinėto- 
jus ir už kožną prasižengimą 
tupdo juos į turmą iš kurio 
negreitai jie bus paleisti.

TVERO, gubernatorius lie
pė suareštuoti tris atsižymėju
sius konstitucionališkus de
mokratus Ivaną, Mikailą Pe- 
trunkevičius ir Ivaną Medvie- 
dief - sekretorių agrariško 
klausimo Dūmos susirinkime. 
Minėti vyrai tapo suspenduo
ti ir nuo Žemstvų kuriose lai
kė viršininkų vietas. Kursko 
gubernėje tapo suspenduoti 
iš Zemstvų atstovai Rutzen, 
Serkof ir Jakuškin kartu ir 
kunigaikštis Dolgorukof 
pirmsėdis žemosios stubos Dū
moje. Teip po valiai bėga rei
kalai revoliucijos nekiek ne- 
gesdama.

----------^-« ------
Žinios iš Lietuvos

Tie lietuviški mokintojai, 
kurie tapo valdžios nužiūrėti 
kaipo politikai, tapo atstaty
ti nuo vietų. Suvalkų rėdy- 
boje tapo atstatyti iš Grigą - 
liunių, Kurpiškių, Prapuole- 
nos [Vilkaviškio apskričio] 
Slavikų [Naumiesčio apskr.]

Štruauso dvare, Telšių aps
kričio darbininkai pakėlė 
straiką, bet nėsaut gana tar
pe jų apšvietimo sugrįžo at
gal prie darbo tik sutikdami 
ant mažesnių pono pagerini
mų. Alga jiem tapo pakelta 
po 3 rublius ant metų

Mosėdyje Telšių paviete at
silankė Kauno gubernatorius 
su cariška misija. Prašė žmo
nių kad butų ramus prieš val
džią. Mosiediečiai prašė lie
tuviško mokintojaus, betgub. 
atsakė kad ne jo tas darbas 
ir liepė ..kreiptis prie mokyk
lų globėjo. Mosėdiėčiai, , nors 
nieko negavo bet gub. ėmė 
kilnoti į viršų jį gerbdami.

Pilviškių apigardoje kaime 
Žardelių, aut vestuvių Vinco 
Užkurio buvo nubausti keli 
valdžios šnipai, kurie išdavi
nėjo žmones policijai; nubau
dė juos plakimu tę pat aut 
vietos.

Iš Vilkaviškio kalėjimo pa
bėgo politikas Gurvič 15 rug-' 
sėjo pačiam vidurdienyje. Jis 
sėdėjo ui gabenimą patronų 
ir revolverių per rubežių.

Vilkaviškis Gižuose tapo 
kamantinėtas per žandarų ro
tmistrą ūkininkas Lingis, ku
rį katalikų laikraštys ,,Šalti
nis” apgarsino kad jisai laikė 
prakalbą pirmą dieną gegu- 
gužio. Bet nieko nuo Lingio 
ueiškvošę paleido jį liusu. 
,, Šaltinis” visada daro katali
kiškai, teip jis ir su lingių pa
sielgė. L. U.

Kalvarija apie 9 rugs. Kal
varijoje, buvo labai didelė 
muštyuė tarpe lietuviė ir len
kų. už giedojimą bažnyčioje. 
Bažnyčią čionai daugiau už
laiko lietuviai, bet ir lenkų 
uedėliom iš miesto prisirenka 
ir jie nori bliauti lenkiškai 

čionai suėją. Lietuvninkai jų 
bliovimo neapkenčia jau nuo 
seniai o paskutiniu kartu už
simanė jį visai panaikinti, iš 
to kilo ir didelė muštynė ba
žnyčioje liejosi kraujai kaip 
skerdiriyčioje. Netrukus pri
buvo ir kazo'kai, tie inpuolė į 
bažnyčia ir ėmė nagaikom 
žmones kapoti, daugybiai iš
kapojo akis, kiti besigrųzda- 
mi susilaužė rankas ir kojas. 
O kunigėliai stovi sau ir žiu
ri kaip avinėliai, kaip žmonės 
veržėsi į dangų. Atėjo jau 
laikai kad lietuvis nesiduos 
anl savo kupros jodyti jo
kiem lenkam delta verta jiem 
tas ir suprasti. Iš laiško.

Vaualininkai pradžioje ru
gpjūčio atsibastė dragūnai 
rinkti mokesčių nuo žmonių, 
žmonės atsisakė mokėti pini
gais, tada caro bernai pradėjo 
atiminėti geriausius gyvulius 
ii\varyti į Panevėžį. Ūkinin
kei daugelis atsipirko gyvu
lius.

Į Alačiu. Ukmergės apskr. 
Kauno gubernatorius atsiun
tė atsišaukimų per kuriuos 
kviečia kad žmonės užsilaiky
tų gražiai, nekeltų maištų sa
kydamas kad Dūmos paleidi
mui pritarė ir lietuviški at
stovai kaip kun. Jarulaitis 
atst. Milvidas ir J. Sabalius 
vietinis gyventojas. Žmonės 
pradėjo labai pykti kad lie
tuviški atstovai pasirodė geri 
valdžiai o ne žmonėm.

Svėdasu, Ukmergės apskr. 
tapo sudeginti Drapčiunų ir 
Savičiunų dvarų kluonai. 
Sako sudegino juos koki val
katos vadydami save cicili- 
kais.

Panemunėje Naumiesčio ap
skričio 2 dieną liepos kuni
gas S. Skinkys užsiuutė kazo
kus pas ūkininką M Vedegį, 
ant kurio turėjo piktumų dėl
to kad Vedegis priėmė į savo 
namus kun. Tolubą. Kazokai 
pribuvę nieko neradę iškelia
vo savo keliu, kunigas savo 
keršto negalėjo užganėdinti, 
nes ir kacapo geresnė širdis.

Liepojus, rugppiučio 18 d. 
10 valandą vakare valdžia no
rėjo ižvaryti politikiškus ka
linius iš Liepojaus, žmonių 
risirinko į ilnos gatves ir agi

tacija prasidėjo kad kaip tik 
išves kalinius iš turmo kad 
šokti visiem ant polieijantų 
ir paliuosuoti kalinius, bet 
pirma visko atsitiko kraujo 
praliejimas, tapo pašaukti du 
pulkai kareivių kurie pradė
jo šaudyti į minę šmonių, 
daugybė čionai krito negyvų 
ir sužeistų. Revoliucija čionai 
plėtojasi labiau negu pirma, 
žmonės ko tolyn tuo labiau 
neapkenčia caro samoderža- 
vijos. L. U.

Žinios-iš pasaulės.

R E V OLIU CIJ E K U BO J E.

Havana. Revoliucija Ku
boje eina pirmyn plačiu žing
sniu, sukilę žmonės ir Kubos 
dabartinė valdžia stovi beveik 

j tvirtam padėjime ir nė vieni 
nenori nusileisti. Suvienytų 

Į V aisti j ų sekretorius Tai t ir

Bacon nusiųsti tyrinėti stovį ir pridėtas kulkų, pritaisyta 
Kubos negali jokiu būdu su- kad užsidegtų kaip tik atida-

Žinios Viętines.
—:o: —

taikyti pasikėlusių kubiečių 
su Painios valdžia t. y. pirm- 
sėdžiu Kubos. Revoliucija pa 
kilo už netvarkų ir apgavin- 
gą balsavimą iš kurio kilo vi
si nesutikimai. Amerikos val
džia ketina įsikišti ir neduoti 
kelti revoliucijos Kuboje su
traukdama savo kareivius aut 
žemes ir jūrių. Pirmsėdis Ku
bos Paima nori nuo vietos at
sisakyti, bet daugelis jo šali
ninkų nori jį palaikyti ir ve
sti revoliuciją.

Konstantu guolis Turkija. 
Žinios praneša, jog tarpe 
Turkijos ir Yemeno Arabų, 
eina nuolatinė kova, kurt 
Turkijos Sultonui kaštavo 
jau net 50 tūkstančių kar '- 
vių gyvasčių laike prabėr 
šių penkiolikos mėnesių. Ara
bai ant pietvakarinio krašto 
Raudonųjų jūrių nenori pri
pažinti turkiškos valdžios, iš 
to ir kyla labai kruvinos ka
rės, nors ant pasaulės labai 
mažai žinių apie’ tą kraštą 
pranešta.

Londonas. Rugs. 20 žinios 
praneša avie susimušimą tru- 
kio, bėgančio i£>Londone ant 
Grantham, ant susimušimo 
trūkio tapo užmušta nemažai 
ir žmonių ir daugelis sužeistų.

rįs ir suplėšytų aut vietos ati
darytoją. Pačtorius apsižiū
rėjo atrasdamas kruoputes 
parako ant pakelio ir teip iš
gelbėjo Schiff’ą nuo mirties.

Vaikas užmušė.
Brocton, Mass. 25 rugs, čio

nai tapo nušautas kokis len
kas o gal ir lietuvis per 6 me
tų vaiką farmerio sūnų. Mu
škieta' buvo vežime į kurį vai
kas įlipęs pradėjo vartoti ir 
nušovė Noudzen lenką farme
rio darbininką. Naudzen tik 
21metų amžiaus.

Moteris išrinktos.
Haverhill, Mass. 25 rugs, 

čionaitiniai socialistai turėjo 
rinkimą valstijinių kandida
tų ir delegatų į Valstijos kon
venciją. Pilnas tikintas tapo 
išrinktas į delegatus Valsti
jos konvencijai tapo išrinkta 
pana Katrė Corrigan ir pone 
Edv. B. Bowlin.

Brocktono rinkimai.
Rugs. 25 socialistai turėjo 

perstatymą delegatų, pilnas 
tikietas sociališkas tapo pa
statytas: ant reprezentantų 
J. W. Kelley W.E. Jaooy G. 
Monk, T. F. LiiKČln^ht sena
torių W. C. Ramsden, ant 
kongresmano D. A. White.

Expliozija.
Knoxville, Tenn. Net >li 

muo čionai miestelyje JelicO 
expliodavo pilnas k iras dina
mito, kurio baisus balsas ir 
galybė nugriovė daugelį na 
mų iržmonių užmušėapie 100.

Kirrū bažnyčioje.
Westfield, Mass. 20 rugs, 

lenkų .kun. Przibilskis apžiū
rėtas per parapijomis kaipo 
grobikas gavo labai žemą vai
dą, parapijonai ne įpr 1 duoti 
jam pinigų kolektuoti dėlto 
jisai parsitraukė į bažnyčią 
labai daug policijos ir ketino 
atimti pinigus lino savo para
pijom}. Pakilo maištas su 
kraujais kunigas 20 vyrų su
areštavo. Taigi maldos kaip 
matyt jau virsta į 20-to am
žiaus maldas kova uz būvį vi
sur.

Amerikos Lietuvių Re 
voliucijosšelvimo Komite
tas praneša per „Lietuvą” 
kad pinigų revoliucijos reika
lam sudėta per pereitus 3 mė
nesius 2818 dol. 5-8 b. fš-kuriu 
pasiųsta į Europą 2569 dol. 
64c. Komitetas, prašo Ameri
kos lietuvių kad neobejotų, 
pinigai nusiųsti ant rankų 
kovojančių su caru Lietuvos 
vyrų. Teipgi prašo kad kas’ 
tik siunčia kasieriui pinigus 
kad paminėtų kokiai partijai 
paskire ar Lietuvos Socialde
mokratam, ar Demokratų par
tijai. Tie, kurie paskire pini
gus ant Lietuvos mokslainių 
teipgi yra nusiųsti į vietą. 
Adresas rev. šelpimo kasie- 
riaus yra toks: T. R. Dūdas 
931 S. Second st. Philadel
phia, Pa. Pas jį dabar reikia 
visus revoliucijai surinktus

Paryžius, čionai rengemas 
terptautiškos balionų lenkty
nės aut rugs. 30, kuriose ims 
dalyvumą yvairių tautų ba- 
lionistai. Amrika ketina per
statyti garsus orlaivių išmis- 
linčius Santos Dumont, kuris 
prie savo balono prisitaisė 
sparnus pasistumti ir būti 
ant oro ko ilgiause.

Hong Kong Kinijoje 18 d. 
rugs, užėjo tokia vėtra prie
plaukoje, kad sulaužė viską 
kas buvo ant vandens, 12 lai
vų paskandino ir apie 26 iš
metė ant kranto, sulaužė do
kus ir namus, žmonių užmu
šė apie 10 tūkstančių ir tūk
stančius sužeidė, biedies pa
daryta ant mibjoniį dol.

Daugybė ir europiečių žmo
nių atrado tę savo mirtį, dau
giausia pirkliai ir laivinin
kai.

Buenos Aires Argentinos 
Rep. 19 rugs, ugnis sudegino 
visus beveik dokus ir sunaiki
no laivų vežiojimo prietais- 
sustojimus kurie ims ilgą lai
ką sutaisyti.
Paryžius Krane. 22 rugs, ži
nios praneša apie nutarimą 
katalikiškų kunigų vesti ka
rią su Krane,jos valdžia už u- 
ždėjimą mokesčių ant bažny
čių lygiai kaip ant kitokių 
turtų. Turbūt kunigai misti
ną pakelti tikėjimišką karią 
kitaip negalėdami gauti ro
dos. Laikai mainosi ir bažny
čios ima savo kėlę šone civili
zacijos.

Iš Amerikos.

Norėjo užmušti.

Philadelphia, Pa. 2į rugs, 
pačtorius netikėtai apžiurėjo 
pakelį siunčemą pas žydą Ja- pinigus siųsti ir parašyti per 
kob H. Schiff milijonierių, katra laikraštį nori pakvita- 
Pakelis buvo pripiltas parako | voti.

Oros labai gražus, biskelį 
vėsesnis ir labai malonus ko- 
žnam ir prie darbo ir pasilsy- 
je.

—: o: —
Pereitam utarninke atsibu

vo perstatymai ant kandida
tų legislatures atstovų, demo
kratai kaip visada tarpe So. 
Boston’o ėmė viršų. Moranas 
esąs aplinkėje advokatu tiki
si gauti aut gubernatoriaus, 
darbininkiški kandidatai teip- 
gi yra perstatyti ir kožnas lie
tuvis čionai, kuris tik bal
suoja išėmus nemislijančius 
atiduoda savo balsus už darbi
ninkų partiją nors ir nesigi- 
re su tuom labai.♦

—:o:—
Pereitą panedelį Kliubas 

turėjo speciališką savo susi
rinkimą ant kurio vienas po
litikierius pasirodė ir papras
tai sausai neišėjo, bet lietu
vių vis-gi nunuperka.

—o—
Rudeniui atėjus labai daug 

vestuvių atsibuna, vyrai ir 
merginos pribuvę iš Lietuvos 
žęnijąsi, nes yrą daiktas būre
lis suaugusių 'kūniškai tik 
reik apsižiūrėti kad ir protiš
kai butų suaugę.

—:o:—
L/iv: ui mosi kuopa po var

du T. M. D turėjo susirinki
mą pereitą ula.rninką, reika
lai biskį į parodimą tapo su
vesti. antras susirinkimas bus 
ateinantį utarninką ruime 
257 Fourth st. aut kurio susi
rinkimo draugai visi meldžia
mi pribūti daug svarbių rei
kalų Ims pradėta. Ne sąna
riai gali ateiti, kuris norėtų 
prie kuopos prisirašyti. Dar
bas tuojau prasidės ant žie
mos trauktis Nutarta sueiti 
pusė po septynių.

— :o:—
Cabridgeporto Ko-operaty- 

viška draugystė pardavė Se
rus 20 rugs, kurių draugai iš
pirko apie 500 dol. vertes, už 
kuriuos krautuvėlė valgomų 
daigtų tuojau prasideda.

—:o:—
Ėmimas Ūkėsiškų popierų 

šiomis dienomis susispendavo 
iš priežasties permainymo tie
sos kaslink išėmimo popierų. 
Paskutinėm dienom labai 
daug žmonių sueidavo į teis- 
darystę ir spaudėsi kaip ga
lėdami gauti popieras; žmo
nių sueina po kokius 300 o 
popieras duoda tik 50 ant 
dienos, kiti po kėlės dienas 
lauke- ir daug sugaišuoja. 
Naują tiesą įvedus bus gali
ma geriau prieiti. Lietuvnin
kų dar labai daug ketina po
pieras imti.

Lietuvos Dukterų draugy
stė, turės susirinkimą 9 dieną 
spalių (October) vakare, vi- 

i sos seseris maloniai prašomos 
ateiti, nes reikalų apie čverti- 
nę ir-balių bus nemažai. Mi
tingas vakare paprastai apie 
8 valandą. Prašė patalpinti 

| komitetas.
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— Sveikas tėvai!
— Sveikas, sveikas vaike. 

Aš laukiu kad tu mą papasa
kotum daugiau apie tuos sa
los gyventojus, kurie išmieli- 
no auksinius pinigus.

— Gerai tėvai aš tau dau
giau apsakysiu apie jų gyve
nimą: Tu tėyai atmeni kaip 
artojas atėjo pasiskolinti pi
nigų pas išvokuotoją?

— Teip vaike aš atmenu 
kad išrokuotojui pirmiau 
žmones nešė pinigus pas jį 
pasidėti, ar kaip padėjo pi
nigus pas jį auksinius, kožnas 
gavo šmotelį popieros kad pi
nigai guli pas skaitliniuką. 
Aš teipgi vaike atmenu kaip 
salos gyventojai turėjo susi
rinkimą ir kaip jie nutarė pa
vesti pinigišką reikalą skai- 
tlininkui, kuris dabar prade
da pinigus žmonėm skolinti.

— Teip tėvai, tu gerai at
meni, dabar suprask kad skai- 
tlininkas susiprato imti pa- 
lūkį už kožną dešimtį popie
rėlių, kurios dabar perstatė 
pinigą, skaitlininkas sumanė 
imti vieną viršaus už pasko
linimą. Jis apmislino kad 
per metus laiko jisai gales už
dirbti vieną pinigą visai 
nieko o nieko neveikęs, toji 
mislis jį teip sujudino, kad 
net rankas savo pradėjo trin
ti. Negana to, skaitlininkas 
toliau užsimanė dar daugiau 
popierėlių tų išleisti nekaip 
jisai turėjo pinigų. Pirmiau 
jisai darė teisingai, iždavė ko- 
žnam ženklelį kuris tik padė
jo pas jį pinigus bet dabar ji
sai sumanė varyti suktybę 
dėlto kad pamatė sau naudą.

— Kiek iš viso vaike jis 
turėjo auksinių pinigų?

— Iš viso tėvai jisai turė
jo 20 auksinių pinigų, bet jis 
buvo kytras jisai padarė net 
60 popierėlių, nuduodamas 
kad už kožną jisai turi auksi
nį pinigą ir teip paskolinęs 
tuos 60 popierėlių žmonėm 
buvo linksmas kad gale me
tų turės jisai sau net 6 pini
gus dovanai, o per tris me
tus jisai jau turės beveik 
tiek pinigų uždirbtų palu- 
kiais, kiek raudasi iš viso pi-

mgų pas jį.
Ar tu dabar tėvai supranti 

kokiu būdu vedasi visos ban- 
kos pasaulėje, ir kaip tau tas 
viskas išrodo?

— Vaike, aš dar tau netu
riu ką sakyti, nes nežinau vi
sos istorijos apie tą dalyką, 
kaip aš tą viską perdėm su
prasiu tada tiktai galėsiu 
duoti tau atsakymą.

— Tėvai gerai pasielgi 
teip darydamas, niekad ne
šok pirmiau pakol viską ge
rai nesuprasi. Toliau aš tau 
pasakysiu, kad skaitlininkas 
pradėjo visai jokio darbo ne
dirbti, jo užsiėmimas buvo 
kaip geriau žmones išnaudo
ti todėl jisai išmislino labai 
daug nesuprantamų žodžių ir 
tarmių, kad kiti jo draugai 
apie tą nesuprastų ir teip 
jam buvo lengva juos apkal
bėti. Tu žinai tėvai kad varg
šai žmonės, nenori pasirodyti 
tokiais koki jie yra. Nekartą 
jie sako pavalgę, kada visai 
alkani, nekartą jie pasigire 
turtu, kurio neturi ir nekar 
tą jie sako būk jie žino viską, 
kada tuom pačiu tarpu jie 
nežino nė kiek turi metų. 
Skaitlininkas dėlto nors nie
ko naudingo nedirbo, bet 
puikiai sau gyveno iš palu
kių, nuo pinigų pas jį per 
žmones paliktų.

— Ar kiti žmonės to nesu
prato vaike, kad skailininkas 
gyvena iš suktybių.

— Tėvai,žmonės jį pagyrė, 
kiti ėmė ant jo žiūrėti kaip 
ant kokio nepaprasto sutvė
rimo ir kožnas sakė: ,,O ką 
męs darytume kad neturėtu 
me pagėlbos skaitliuinko, tik 
žiūrėk kaip jisai padidino 
skaitlių pi ligų kožnas dabar 
gauna pasiskolinti; niekam 
nereik eiti į kastynes kasti 
aukso, visi turi pinigų ikva 
liai.

— Vaike, .jeigu tie žmones 
mylėjo skaitliniuką už pini
gišką jo suvedimą ant tos salos 
tai turbūt jie matė kad jis ge
ras žmogus.

—Tėvai, tu aiškiai matai 
dabar ant svieto yra žmones 
nuskriausti, neturi ką paval. 
gyti, bet jie kodaugiau go
doja turčius, bankierius, dėl
to kad jie nieko naudingo ne
dirba ir turi turtus. Teip bu
vo ir su žmonimis ant tos sa
los; jie godojo, bet godojo 
falšyvą darbą žmogaus ir kad 
tu tą suprastum geriau aš 
tau pasakysiu kaip atsitiko: 
vjeną dieną ant tos salos at
važiavo su laiveliu kasžin iš 
kur žmogus ir atvežė aut sa
los gražių daiktų parduoti, 
bet jisai neėmė kitokių pini
gų kaip tik auksinius, popie
riniai jam netiko užtai kad 
parvežęs į savo šalį negalėjo 
jų perdirbti į savo šalies pi
nigus. Mainė jisai savo daig- 
tus tik ant auksinių pinigų 
ir daugelį jų surinkęs nuoša
les žmonių išvažsavo. Žmones 
pasijuto netrukus, kad auk
sinių pinigų mažai jau ran
dasi, dėlto nutarė daugiau 
pinigų nemainyti su tuom 
svetimu žmogum. Jeigu jisai 
norės tai tegul mainys savo 
produktus ant kitų išdirbi
nių o ne ant auksinių pinigų. 
Teip visi pristojo ir nutarė 
niekad jam aksinių piningų 
neduoti.

—Tai kaip buvo toliau vai
ke, ką žmonės darė su tuom 
nauju žmogum kaip jis atva
žiavo kitu syk.

—Tu apmislik tėvai ką tau 
papasakojau kitą kartą dau
giau apsakysiu.

Laiškas iš Rygos.
Rašo sesuva pas brolį.

Aš Marijona jūsų sesuva, 
sveikinu savo brolelį esanti 
tolimoje šalyje, atsiskyrusi 
nuo tėvynės Lietuvos ir nuo 
visų savo genčių linkėdama 
tau broleli iš širdies laimingo

gyvenimo ir pranešu jog aš kitj ir nuo žmonių, kurie ti > 
vis dar gyvenu tę kur pirma kiais važinėja. Nėra tos die 
ir dirbame A. Volfsmito dir- nos kad nebūtų kokio nors 
btuvėjo’ sveiki ir linksmi; te- naujo atsitikimo: čia aj>vn . 
vėliai teipgi yra sveiki. ' tę užmušė tai vėl sudegino to-

Dabar aprašysiu jumi ko- kios tai yrą nuolatinės žinios 
kios naujienos girdėtis po Daugumas kareivių teipgi 
Rosijos viešpatystę: musų fa- pradėjo bruzdėti priešai val- 
briko darbininkai buvo su- džią. Liepos 12 Sveaburge, 
straikavę, 'bet darbdavys tuo- Kronštade, Rivelyje, buvo su- 
jau sutiko ant darbininkų, kilę matininkai ir žemes ka- 
reikalavimų ir dabar vėla vi- reiviai artilerija ; daugelį ofi- 
si darbininkai dirba kaip dir- icierų užmušė. Tekis pas mus 
bo po senovei, linksmi kad stovis dabar, o kas bus toliau 
gavo pataisymą gyvenimo, tai niekaip negalima atminti. 
Dirbame dabar ramiai iriau- caro valdžia povaliai eina sil-
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uai galėsime ją nugriauti o 
aut jos vietos naują valdžią 
sutaisysiu!. Tuom laiku mies
tuose yra tūkstančiai darbi
ninkų bedarbių.

Su Dievu pasiliki! sveika.

kerne visotinos straikos. pnyn ir tikimės kad galuti-
Kiti pabrikai straikavo po 

kėlės sanvaites kaip Rygoje, 
teip ir kitose šalyse Rosi jos, 
kur tik yra miestai su fabri
kais, visur darbininkai jieško 
sau pagerinimo būvio’ kad 
galėtų žmouiškiai gyventi ir 
atsikratyti nuo dabartinės 
valdžios jungo. Abelnai sa
kant žmonės iiiemaž nesiliau
ja priešinės} valdžiai nors ca
ro valdžia drūčiai turi suė
mus visą viešpatystę į savo 
rankas; kūrės padėjimas be
veik visur, muša, šaudo ir kau 
kiną žmonės visokiais būdais: 
kulksvaidžiai, kulkos štikai, 
nagaikos kilpos ir kalėjimai 
yra žmonėm paprasta dabar 
bausmė. Tečiaus valdžia nie
ko dabar negali padaryti; re-

Korcspondencijos.
East St. Louis.

Mūsų apšmežikai.
Raš. Lietuvis. 

„Keleivio“ 30 num. Simas 
Joeis rašo apie lietuvius, East 
St. Louis, 111. ir savo kores
pondencijoje dejuoja kad lie
tuviai ypatingai moteris ne
tekę kunigo Siamo, 
be kunigo visai jau 
į nemorališką pusę, 
sako kad teip ir teip 

voliucija eina pirmyn savo daro. Toliau jisai 
žmonių kun. Šlamą kuriskeliu; kožną dieną 

piktumas ir narsumas prieš 
valdžią eina stipryn irbaisyn 
matomai jog dabartiniai val
džiai netoli galas. Šauksmas
prie darbo broliai pirmyn, 
didiukim savo spėkas neapsi
stoki m kovoti iki pačiam ga
lui.

pereitą pavasarį valdžia
buvo sušaukus Dūmą, žmonės 
tikėjosi per Dūmos susirinki
mą sulaukti sau užtarymą ir 
palengvinimą gyvenimo.

Garas tei-pgi mislino kad 
žmonių atstovai bus pakar- 
uus ir klausys caro prisaky
mų. Vienok kitaip išėjo; at
stovai laikėsi žmonių prisaky
mo ypatingai kaimiečių, ku
rie leisdami savo atstovus pri
sakė parvešti jiem geras ži
nos, palengvinimus arba visai 
neparvažiuoti atgal. Atstovai 
nuvažiavę į Dūmą rūpinosi 
žmonių reikalus užtarti kas 
ministeriam labai nepatiko 
ii- ant kožno gero atstovų už- 
mauimo ministerial priešino
si. Dėlto žmonių austovai va
dino juos tautos išperom, šu
nimis, begėdžiais, dikaduo- 
niais, nereikalingais laikyti 
ant tų vietų kurias jie užima. 
Ministerial dėlto palaikė at
stovus už revaliucionerius ir 
prašė caro juos iš dūmos iš
vaikyti pirmiau nekaip jie į- 
gaus galybę kraštui tiesas 
daryti ir pirmiau nekaip ka
reiviai apsišvies. Caras pa
klausė minister!u ir po poros 
mėnesių uždarė Dūmą. Atsto
vai atėją pas Dūmos duris 
rado jas uždarytas ir apstaty
tas kareiviais. 180 atstovų 
nieko nelaukę nuvažiavo į Vi- 
borgą ir tę išleido į žmones at
sišaukimus, kad jie nemokėtų 
carui jokių mokesčių ir ne
duotų kareivių atėjus rude
niui.

Pakol Dūma buvo sesijoje, 
tai žmonės vis tikėjosi kad 
kada nors dar ką gero su
lauks, bet dabar uždarius Dū
mą visi pametė viltį. Suligšio- 
liai daugiaaše kovojo tiktai 
apšviestesni miestų darbinin
kai, bet dabar jau pradėjo su
krusti ir kaimiečiai, paskuti
niai piauna dvarų pievas, ker
ta gires ir ima ką-tik gali. 
Nekurie dvarai parsikvetė 
kazokus apginti savo turtus, 
kaimiečiai negalėdami tokių 
dvarų priveikti sudegina juos 
visai. Sunku dabar aprašyti 
Rosijos padėjimą; plėšimai, 
užpuolimai ant geležinkelių, 
atiminėjimas pinigų nuo tru-

būdami

p. Joeis 
moteris, 

nupeikė 
susirinkęs 

pinigų išnyko. Labai įspudu 
žinot kad p. Joeis laiko pats 
karčemą ir uemenkiau išnau
doja žmones kaip ir kiti, tad
kam tas pavydumas. Kaip 
kun. Siamas čionai buvo, tai 
p. Joeis jam nieko nesakė už 
grėbimą pinigų tik dabar jisai
atsiliepe kada kunigo jau ne
ra.

Kas link musų moterį}, tai 
jos nėra tokios girtuoklės ir 
neužsipelno kad apie jų atei
tį reiktų labai rūpintis jos 
nepereis savo vėžių - savo do
ros kelio.

Teipgi kitas musų kores
pondentas Z. Milius nekartą 
ir jis labai dejuoja kad lietu
viai čionai teip ir teip varg
sta nesupratime, bet pats nie
kur nepriguli ir jo pasivedi
mas nieku nepereina kitų, 
jis nepriguli nė prie bažny
čios nė prie tautiškų susiriši
mų. Ar negeriau daryti, ką 
kalbame.

(E. St. Louis’o Lietuviui. 
Guodotinas pone: - tamistos 
rašteli biskį permainiau, dėl
to kad jus teip nuodijančiai 
užsipuolate, ir nematyt ką 
jus norite apginti arba tuom 
raštu ką prie geroves pa kla
binti. Jeigu p. Joeis turėda
mas karčemą dar rūpinasi 
apie žmonių dorą ar tai verta 
tokį žmogų dar niekinti? Ar 
tai viskas ką męs lietuviai 
suprantam kad vienas kitą 
teip ir tei pavadinti ir dar 
taisydami kitų apsirikimus.

Red.)
Nevartokim vienas kito 

psiaudoniinų.
Raš. Skarmalius.

Kelintu kartu matau psiau- 
donhną „Skarmaliaus“, ,, Ke
leivyje“, kurį tai psiaudoni- 
mą aš vartoju prie savo raštų 
taigi kad nesusimaišytume su 
savo psiaudonimais verta ne- 
sisavinti kito, bet sau vieną 
išmislinti.

Šitą paaiškinimą rašo žmo
gus iš III. ir duoda suprast 
žmogui gyvenančiam M kad 
jo psiaudonimo nevartotų.

Springfield) Ill.
Unija yra per senas ynagis 
kovoti su kapitalizmu.

Raš. Senas K r i v a i t i s .
Pon. AA. Appanaitis 35 n. 

„Keleivio“ sako skaititojam 
,,Keleivio” kad jie nebūtų 
priešingi dėlto kad kalba ei
na apie visuomenišką darbi
ninkišką klausymą.

Teip ir mą rodosi, jog pasi-

1
kalbėjimas apie būvį durbi- 
darbiuinkų ypatingai apie y- 
rankius, su kuriais jie kov ja 
prie ii t arčius — sav > verge- 

jju y 1A labai reikalingu. Ne 
tūla l:i ką? stoti i kovą, kada 
pilv sieke nugarą nuo bado, 
bet i laiko reikė pasirūpinti 
i-uuti tikrą sau kėlę kaip 
k< 1 oti su turčiais, kurie te p- 
gi niekada‘nemiega, jie ir su- 

i tykiausem laike paperka tie
sų darytojus ir sutaiso sau 
progą žmones nuskriausti. 
Tą kaip skaitytojai, teip ir p.

; Appanaitis gerai mato ir su- 
| pranta jeigu paskutinis to ne
suprastų tai varymas disku
sijos su juoni liūtį! menkis 

j vertės. P. Appanaitis nurodi
nėja mąjcaip senovėja žmo

nės ilgai dirbdavo ir kaip ma
žai uždirbdavo sulyginus su 
dabartiniu laiku. P. Appa- 

! naičiui turiu priminti kad ji- 
isai menkai supranta apie evo
liuciją žmogaus. Kad darbi
ninkai buvo priversti kartą 
dirbti net 15 valandų ant die- 

'uos tai neženklina kad jie bu
tų dirbę teip ir toliau, nors 
unija ir nebūtų gimus. Kad 

[ po unijos vėliava darbininkai 
trumpesnes valandas del savę 
iškovojo, bet kad galutinai 
parbininkų iš vargų neištrau
kė, tai unija, kaip ji šendie 
yra, negalima užtarti kad ji 
išliuosnos darbininkus iš po 
kapitalo verguvės.

Tamsta Appanaitis nusi
duoda į darbininkų praeitį 
tik teip toli, kaip jie dirbo 
penkiolika valandų, o buvo 
laikai kad darbininkai buvo 
perkami ir parduodami tur

ėčiau!; turčiai turėjo tiesą 
mušti ir užmušę neatsakyda
vo. Tas tik buvo teip ilgai 
pakol darbininkai nenukelia
vo to evoliucioniško žingsnio 
prie mokslo; kada jie buvo 
bepročiai, visai nesuprato 
jog jie yra sutvėrimai toki 
pat kaip ir jų skriaudėjai. 
Tačiaus pasaulėje viskas mai
nosi, viskas eina pirmyn. 
Męs tik matom senas liekanas 
pas tuos, kurie prie senovės 
perdaug prisirišę neduoda 
progresui save perdirbti. Ir 
dabar randasi žmonių užsikir- 

I tusių, kurie laikosi senų pa
pratimų ir nieko naujo netik 
nenori pripažinti, bet dar ne
kenčia. Aš pritariu kad uni
jos kartą veikė savo gerą už- 
duotę, bet laikas permainė jų 
vertę;'dabar unijos tik užima 
laiką vietą darbininkų tarpe, 
gero jau jos kaipo nusidėvėją 
institucijas negali darbinin
kam atnešti tik daugiau blė- 
dies, dėlto kad nuo pinnažen- 
gystės darbininkus "prilaiko 
jų vadovai, vadovus vėl pri
laiko tie kurių vargas teip 
nespaudžia,, kartu su žmonių 
uniostų nesupratimu. Nete
kę galybes ii- pasenę jos griū
va, o jų vietas užima naujos 
su naujom ydėjom ir toliau 
veda darbininku kliasą. Teip 
kaip galinti protauti sutvėri
mai užkovoja tuos kurie ne
gali išlaikyti protiškos kovos 
ir turi mirti. Teip lygiai išsi- 
dėvi ir institucijos kurios 
kartą yeikė gero, dabar išėją 
iš savo diegų.

Tamsta Appanaitis sako, 
jog žmogus, kuris nenori 
dirbti, tai tokis turi liktis u- 
bagu arba badu numirti. Iš
tiesi} unija neturi gyduolės 
duoti žmogui darbą. Jeigu 
yra žmonių nenorinčių dirbti 
tai tik iš kapitalistų kliasos, 
arba iš kliasos darbininkų, 
kuriuos kapitalistai visiškai 
nuskriaudė ant dvasios. Apie 
tuos dvasiškus bankrūtus mą 
nerūpi nes ir vilties nėra kad 
juos pataisyti būti} galima; 
bet ką daryti su šimtais žmo
nių stovinčių ties dirbtuvių 
vartais kurie šaukia kad juos 
turčius kaip gyvulėlius pasi
kinkytų ant dienos darbo už 
dienos pragyvenimą. Tamsta

Appanaitis parodo gyduolę, 
kad turime labai daug tyrų 
žemes, kur žmones gali apsi
gyventi, rasti sau duoną ir 
ikivalei darbo. Tas lengva 
parodyti, bet prasigyvenimas 
tuose tyruose kaip-gi galimas? 
Vargšas žmogus turi pirkti 
tuos pačius tyrus, turi pirkti 
tulšis vis nuo kapitalistų, 
taigi kaip jis tą viską nu
pirks kadą-gi jis tą viską pa
darė dirbdamas pas turčių ne 
del savę, tik del naudos tur
čiaus save tik maitindamas- 
ar pate}>damąs kaipo mašiną. 
Apsigyventi teip kaip seno 
vės laukiniai žmonės apsigy 
vendavo negalimas daigtas, į 

[dėlto kad gamtos dovani} nė 
ra dabar tiek tyruose, kaip 
kad būdavo senovės laikuose. 
Gal tamsta Appanaitis galė
tum parodyti būdą kaip žmo
nės gali ant žemės apsigyventi 
ir vesti konkurenciją su tur
čiais užsi j imančiais žemdirby
ste, kurie turi tūkstančius ir 
šimtus tūkstančių akrų že 
mes are, sėja ir viską dirba 
su mašinomis, kada vargšas 
žmogus neišsitenka nusipirk
ti sau žagrės. Tame ir yra bė
da kad mažažemiai negali iš
laikyti konkurencijos su tur
čiais dėlto apsigyvenimas ant 
žemes kartais negalimas.

Taigi šimtai nedirbančių 
žmonių pravarytų iš darbo 
per mašinų manipuleciją ir 
išmesti} iš darbo dėlto kad 

j jau perseni šokinėti apiebirz- 
genčias mašinas ir čiuples 
prietaisas negalima pavadyti 
visus tinginiais. Jie nori dirb
ti, bet per siaurumą pažval- 
gų savo gyvenime atsiskyrę 
nuo politikos galiausiai jie 
jaučesi nieko negalinti ir teip 
pasilieka valkatom.

Aš sakau -kad socializmas 
yra institucija, kuri rodo 
žmonėm kelą toliau nuo var
gų, nekaip unijos, kurios 
blaškosi ant vietos. Tamsta 
Appanaitis sako kad aš socia
lizmo nesuprantu, bet socia- 
liškas surėdymas maitįs tingi
ui ne. Aš suprantu kad po so 
ciališku surėdymu žmonės tu
rės savo rankose tulšis su ku
riom turtus išdirba ir dėlto 
tąsi k nereiks šimtais stovėti 
ties fabriku vartais kad save 
parsiduoti, bet bus galima ko- 
žnani gauti darbas, nes dar
bas tada bus iš aukščiausių 
gėrybių neteip kaip dabar 
pinigas viską valdo. Dabar 
tie kurie nedirba tik suktybe 
gyvena, tie ir tik jie valgo 
geriausius valgius, gere ge
riausius gėrymus ir gyvena 
gražiausiuose palociuose. Tas 
kuris sunkiai dirba gyvena 
prasčiause ir sunku jam pasi
kelti, nes sunkybė fiziškų 
darbų stūmė prie atbukinimo 
smegenų. Bet vis-gi jeigu tu
rim laiką pasilavinti geriau 
lavintis tą kas murai didžiau, 
sę naudą atneša. Klausyti 
Mitclielių ir Gompersų tuš
čios unijiškos nuomonės tai 
žudymas laiko. Tamsta Appa
naitis sako nebūtų praktiška 
kad šiaučius rašytusi prie an- 
glekasią unijos. Mą matosi 
kad darbininkai už geresnį 
gyvenimą visi kovoja tai ne-' 
verta nė skirstytis į amatus 
del visuomeniško pasigelbėji- 
1110 prie kovos su turčiais.

Kad Adomas su Jieva ap
leido Rojų dėlto kad ueišlai- i 
kė prisakymų tai męs to ne-1 
turim žiūrėti, nes jie neturėjo 
praktikos gyvenime au žemės. 
Mes dabar netik turime prak
tiką bet ir visą istoriją, kuri 
neduos niurni išklisti į šoną 
kad tik gausime laisvės dau
giau ją paskaityti. Tamstai 
Appanaičiui gerai atsiminti 
Adomą su Jieva tad ir pasi- 
mislįkite ar juos teip eksplo- 
tavo kas, kaip dabar kad 
mus ekspltuoja turčiai.

Apie išmokėjimus padegė
jam anglių tai turiu pasaky-|

ti kad pas mus daugiau išmo
ka kaip jus nurodote, čia iš
moka nuo penkių iki dešim
tam procentui nuo dolerio. 
Į uniją abelnai kožnas angle- 
kasys išmoka nuo trijų iki 
penkių dolerių. Tuom tarpu 
užteks.

Dolroy, Midi.
16 rugs. Juozas Šulcą at

mindamas savo gimimo dieną 
pasikvietė keletą savo ištinu} 
draugi} pas tautietįt J. Bur
bą, kur persistatė labai pui
kiai sueiga, visi draugai buvo 
linksmi ir užganėdinti iš pa
vaišinimo ii kiekvienas iš su
sirinkusių linkėjo geros klo
ties ir laimingo pasivedimo 
parengėjui šios puotos.

Teip besikalbant ir links- 
minantes, vienas iš draugi} 
J. Auiuolaitis atsistojęs pra
kalbėjo į susirinkusius: „Bran
gus draugai! męs čionai šen
die susirinkę žaidžeme ir link
sminamės šioje liuosybės ša
lyje, bet tėmykime į musų 
brangę tėvynę Lietuvą, kur 
gimėm ir užmigom, kas tenai 
dedasi šiose dienose, ar musų 
draugai ir broliai tę likusijie 
gali teip linksmintis ir susi
rinkti bei apkalbėti savo rei
kalus, kaip kad męs čionai 
šendie? Nedraugai, tenai su
vis kitaip dedas, tę gaujos 
šnipų, juodašimčių ir kazokų 
persekioja muši} brolius, švie. 
są ir tiesą mylinčius, bet šie 
nenusigąsta to viso bet veda 
kovą prieš šiaurės siaubimą 
ir jo aklus pasėkėjus, dėlto ir 
mum brangus draugai reikė
tų atkreipti atidą aut tenai 
gyvenančių musų brolių, ku
rie trokšta gerovės musų tė
vynei ir už ją galvas guldo.

Bet jau če susirinkusiems 
daug aiškint nereikėjo, nes 
kiekvienas iš draugų pasijau
tė meilę tėvynės ir reikalin
gumą kovos už jos liuosybę ir 
ir tam tikslui tai yra revoliu
cijai paaukavo šie drangai sė- 
kačiai: J. Šūlca 2 dol. V. Vis
girdą loo, S. Urbantas loo, 
V. Banionis loo, J. Amolaitis 
loo, A. Scndžikas loo, A. 
Matjošaitis loo, A. Šalaševi- 
če loo, J. Juodaitis 50c , J. 
Juodaitis 50c., V. Šulcą 50c , 
A. Vaitkunas 50c., J: Burba 
50c., J. Krantauckas 50c, M. 
Mockus 50., V. Žvirblis 15c.

Iš viso suaukauta $12,65c. 
kurie visi pasiųsta i Philadel- 
phią kasieriui T. Dūdai. Nors 
tai nedidelė suma susidėjo, 
bet iš tu keletos draugų tai 
gana apščiai ir lai buna už 
tuos širdingai aukautus ska
tikus mirtinas smūgis musų 
tėvynės slopintojam.

A. Matjošaitis.

Ir vėl nauji triumphal, 
nauji pergalėjimai ligų; ku
rias nieks negalėjo tai Dr. 
Collins Medical Institutas iš
gydė.

Skaitykite Dr. Collins Me
dical Instituto naują apgar
sinimą ant kitos vietos ir pa- 
dėkavones, tai aiškiai matyt, 
kad nė joks kits daktaras nė 
Institutas Amerikoje, tiek 
daug ir tokių padėkavonių 
negauna ir negali parodyti 
gautų nuo išgidytų, kaip tas 
Medical Institutas.

Pajieškojimas.
Reikalingas lietuvis vyras.

Mokantis lenkiškai ir an
gliškai kalbėt neprasčiausiai, 
teipgi ir rašyt biskį, 1 ardavi- 
nėt po stubas laikrodėlius, re
težėlius, žiedus, kompasus ir 
tt. Reikalaujama uog $200— 
300 kaucijos arba parankos. 
Ant tiek kaucija turi būt už
statyta su lojariu. Gera alga 
ir lengvas darbas, atsišaukit 
greit.

P. Kaulinaitis
25 W. Second st. (Room 21)

So. Boston^ Mass.
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, . Kaip kazokai nuėjo nuo Sovorovskosga
tvės, žmonės dabar rainiai pradėjo klausy
tis prakalbų. Aš su savo draugu ėjo
me toliau, atėją ant kanųio Marinskos ir 
Stalbavos gatvės užėjome į krautuvę, ma
no draugas užsimanė pasijimti rūkyti. Ne 
spėjom grįžtis atgal iš krautuvės kaip pa
matėm žmones bėgančius. Mes paklausėm 
kur jie bėga, bet kožnas tik nešėsi kaip 
drūtas sakydami kad kazokai šaudo. Per
šokome męs per tvorą į kiemą už tandžios 
lentų tvoros ir tę apsispakajinę laukėm 
kas toliau bus, bet valandėlę palaukus rik
smas apsimalšino ir nieko daugiau nebuvo 
matyti. Atsidūrėm vartus ir pamatėm mer
gaitę pėrsigaudnsę ateinančią priešai mus.

- męs paklausėm jos kas tę darėsi, ji-išpasa
kojo viską sakydama kad tuo pačiu tarpu 
kaip tę buvo viskas tas atsitiko. — Ėjo 
vienas kvartaluas policijos ir su juom 
drauge vienas šeip ei vilnose drapanose ir 
čia jiem beeinant prišoko prie jų du jauni 
vyrukai ir šovė iš revolverių į tuos du po- 
iicistns užmušdami abudu ant vietos. Tas 
atsiko tarp Derbkatskos ir Sovorovskos 
gatvių ant Stalbavos gatves. Po nušovimui 
tų policijos bernų kazokai ušpuolė ant žmo
nių, kurių tę buvo pilni šonai gatvės ir be 
malonės pradėjo juos su nagaikom kapoti, 
žmonės spruko kur kas galėdami, kvartai- 
nas ir jo draugas paslaptimi tapo nuvežti 
į ligonbutį, kame ir pasimirė.

Nuo čionai jau męs ėjome ant.namų, be
eidami namo dar užėjome į rajomną vietą, 
kame tikėjomės šį tą naujo išgirsti. Atė- 
ją radome vieną savo draugą, kuris vaito
jo nuo sukapoto su nagaika jo viso kūno. 
Nagaikom jį sumušė ties Vermonskudaržu, 
kame ir aš pats gavau vieną per- pečius. 
Ligonis nors kentėjo baisias žaizdas, bet 
linksmai nusijuokęs sakė: „Nors ir gavo
me nagaikų, bet Dūmos rinkimus sustab
dėme ir viską pa krikdėme”. Draugas mus 
paklausė:—

I ■ — Ar iš antro karto jie susirinko prie 
tų rinkimų?

— Męs jam atsakėme, daugiau jų nė su 
kuom nesuprašys sueiti rinkti į Dūmą at
stovus. Bet skausmai pradėjo versti ligonį, 
nes jo galva buvo labai drųčiai suversta ir 
su tuom jisai vėl nutilo.

Buvome besisukę eiti namo kaip sutiko
me daugiau draugų, kurie suėją į Rajonną 
vietą nemažai pakelė juokų bečiupinėdami 
vienas kito pečius ir beklausinėdami kiek 
kuris gavo nagaikų. Ir nagaikos dabar bu
vo mus linksmybė, kad galėjome užbėgti 
carui kėlę rinkime į Dūmą atstovų pagal 
jo norą.
. Toliau su savo draugu ėjome užvalgyti 
vakarienės, nes jau buvo apie septinta va
landa vakaro, pavalgę vakarienės ėjome į 
teatrą, nės per dieną oratoriai visur saky
dami prakalbas liepė visiem žmonėm eiti 
vakare į teatrus ir niekur nemokėti už įėji
mus. Pirmiause priėjome prieamatninkų sa
lės po 25 numeni Romanovskos gatvės, čio
nai pamatėme kelis vaikinus stovinčius 
-ties salės durimi, męs jų paklausėme, ar 
galima įeiti į salę?

Vyrukai atsakė; — drąsiai eikite į vidu
rį, nes salė jau pilna žmonių.

Įėjome į salę ir atradome žmonių pilnas 
sėdynes prisėdusių žemai, ir galerijos jau 
buvo pilnos prisikimšę. Scena buvo užlei
sta, oratorius stovėjo ant stalo viduryje sa
lės irlaikė prakalbas į žmones. Oratorių bu
vo keli, kalbėjo jie labai gražiai persimai
nydami. Nekurie iš oratorių turėjo užsiri 
šę veidus kad jų nepažintų caro bernai ki
ti, kurie ne ant ilgo į Rygą buvo atvažiavę, 
kalbėjo su atidengtais veidais. Oratoriai 
kalbėjo latviškai ir rusiškai. Murai atėjus 

> radome kalbant latvį, kuris kaip užbaigė 
savo, prasidėjo didelis plojimas rankų.

Po Irtviui kalbėjo rusiškas, studentas 
kuris grąžei apsekė apie Rosijos buržuazi
ją. biurokratiją ir popus. Jisai sako:

— Musų valdžia, ir musipdvasiškija yra 
bjauresnė del mus rusų žmonių, nekaip del 
svetimtaučių, kadą-gi prie svetimtaučių ti
kėjimo nevisada jte prisikabina, bet prie 
rusų jie turi pilną žaidimą; jie moka iš
traukti pinigus iš vargšų tokiu apsukrų 
būdų kad vargšai niekad nė nesapnuoja 
kaip skaudžiai juos nuskuta su kraujais 
atimdami paskutinius nuo jų skatikus ant 
žvakių ir kitų visokių burtų, kuriuos jie

nieko neveikdami išmislinėja žmonėm ir 
mėgina apdumti jų protą už pinigus žadė
dami dangij-melinus debesius, kurie išsi
sklaidydami panaikina ir žmonių kruvinai 
uždirbtus centus. Jiski pasakė kad Rosijos 
miestai yra pilni klioštorių kuriuose sėdi 
daugybė popų ir mergšių ir savo gyvenimu 
gėdina kožną suprantanti žmogų, belupda
mi pinigus nuo prastuolii] žmonių. Jisai 
pasakojo, kad popai buvo vieną kartą meš
kininkais ir vedžiodavo meškas ant retežių 
po kaimus. Dabar jisai sako-jie vadžioja 
Rosijos liaudį ant retežių ir vedžioja tokiais 
keliais kad galėtų išnaudoti žmonės pini
gais ir kartu nuskriausti vargšus nežiūrė
dami patįs į kokį dangą jie po mirčiai eis, 
jie tik rųpinasi kad dangų sau sutaisyti 
ant žemės nežiūrėdami kaip nuskriaus 
vargšus žmones su jų šeimynomis. Toliau 
kalbėjo studentas nurodydamas kaip po
pai turi susinešimą su valdžia caro, kaip iš
tirs visą liaudės protų ir manymus per jų 
išpažintis ir kaip duoda surašus to visko 
Pobiedonoscevui, kuris kaip velnes bėga 
pas carą ir apsako žmonijos tvirtybę. Tos 
caro ir popų slaptybės ir palaikė Bosiją iki 
šioliai gilioja tamsybėje ir didelėm varge. 
Caras kas metas išvaro tūkstančius žmonių 
į Siberiją, o popai supūdo šimtus žmonių 
skiepuose už neišpildymą tikėjimiškų rei
kalų. Jeigu jaunas rusas pamili kitoniško 
tikėjimo merginų, tada valdžia su popais 
prie jo prisikabina ir stūmė į skiepus ir tę 
pūdo gyvą žmogų. Tokia yra musų valdžia 
brangus rusai, argi ilgai męs dusimės va
džioti save tiem meškininkam ir kada męs 
užbaigsim tą kvailą baimę o kada nusto
sim žudę savo žmones per mąsų nesuvrati- 
mą. Ant galo jisai dar ilgai nurodė kaip 
caras su ministeriais savo valdo Bosiją del 
savo lėbavimų neapsakytų, kaip jiem ne
rupi žmonių apšvietimas ir kylimas su civi
lizuotais pasaulės žmonėms, jie rąpinasi 
kaip savo pilvus įaugyti ir priversti žmo
nes už juos rilelstis ir statyti ko aukščiau 
kaipo dievaičius.

Po studentui kalbėjo dar viena studentė, 
iš poličniškos dalies universiteto, kurios 
balsas teip puikiai skambėjo po visą salę 
kad žmonės klausėsi kaip negyvi tik kar
tas nuo karto labai didelis plojimas rankų 
pakilo. Senesni oratoriai, kurie daugiau 
dirbo tarpe By gos darbininkų kalbėjo vei
dus užsidengę su juodom skepetaitėm kad 
policijos šnipai negalėtų’jų pažinti ir kad . 1 
nesuimtų.

Oratoriai baigdami prakalbas pasakė 
kad ant rytojaus visi žmonės susirinktų 
ant Rygos Orlovskos stoties ant dešimtos 
valandos. Teip šio vakaro prakalbos pasi
baigė, niekas nieko neperiškadijo, žmonės 
labai buvo linksmi ir užganėdinti, nes kaip 
jie pažįsta Rygą, dar niekada tokių stebu
klų jie nematė, kad žmonės susirinktų įša
lės ir teatrus be jokio tikieto ir laikytų sau 
prakalbas. Tą vakarą buvo veik visi tea
trai užimti vien tik su darbininkiškom pra
kalbom. Kur turėjo būti brangus teatrai, 
aktoriai visur nuėjo šalin nuo scenų o da
vė vietą darbininkiškiem oratoriam, kurie 
nepasigailėjo visą vakarą aiškinti žmonėm 
jų vargingą padėjimą.

Spalių 15 dieną, žmonės miniom rinko
si į Rygos Orlovską stotį neapsakytos mi
nios ėjo gatvėmis, kareivių patrolės teipgi 
ėjo viena paskui k'tą, policija visur maišė
si ir kazokai kariškai apsivilkę vaikšžiojo 
po miestą, šę ir tę davėsi girdėti kliksmas 
vyrų moterų ir vaikų nuo kazokiškų nagai
kų, Ryga rodos virte virė ir rodos taisėsi 
gyventi ar prapulti.

Į stoti su vėjo daugybė svieto, čionai bu
vo netik oaganizuoti darbininkai, bet ir in
teligencija, žmonės su gerais amatais; in- 
džinieriai, raštininkai ir kitokį, kurie ne
turėjo nepakrutinamų didelių turtų ir tuo- 
mi neužkentė kad caras duoda rinkti at
stovus į Dūmą tik tokiem, kurie turėjo 
turto vertės 6000 rublių. Stotis pripildė 
žmonių pilno, žinoma buvo čionai nemažai 
ir juodašimčių huliganų, kurie atėjo kai
po šnipai prisiklausyti ir daryti periška- 
das. Kad užbėgti huliganų periškadas or- 
gauizuoti darbininkai sutarė būreliais pa
siskirstyti po visą minią susirinkusę stoty
je. Kaip visi buvo jau ant savo vietų, ta
da davė žinę oratoriam kad viskas jau su
rengta. Pirmas oratorius pasilipo kalbėti 
Maksime Gregori, kurį jau dabar ir Ame
rikos žmonės labai plačiai žino ir jo pra
kalbas girdėjo. Įisai yra žydas ir nereik 
sumaišyti jį su Maksimu Gorkiu: organiza
torius žydų bundo kaipo kalbėtojas Maksi
mas Gregori yra nepalyginamas su dauge
liu, jo kalba teip įspūdinga kad žmones 
gali visą dianą klausyti ir labai atydžiai 
laiką praleisti. Kaip - tik jisai pradėjo 
kalbėti vienas iš huliganų pradėjo rėkauti 
ir priešintis, bet į miuutą laiko pasijuto 
trenksmą kumšties nuo kurios jisai pavirto

ir apsispakajino. Žmonės tuom tarpu susijudino neknrie 
norėjo bėgti bijodami kad neatsitiktų muštynė, bet tuojau 
organizuoti darbininkai vieną savo draugą aukštai pakėlė 
kuris apsakė, kad čionai vienas huliganas yra priešingas vi
sam Rosijos žmonių judėjimui ir darė neramumą, tad jį ne
atbūtinai reikėjo numalšinti, sakydamas žmonėm kad nebi
jotų, jokios nelaimės neatsitiks, nes visa minia yra tvarko
je. Huliganai išgirdę pabijojo ir nė vienas nedrįso toliau

BALIUS!!
linas Balius bus laikomas 

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

[Central st. St. Lowell Mass.
Bus puikus balius, kokio

daryti neramumo,
Žmonės dasižinoję apie atsitikimą pradėjo plačiai rankom 

ploti ir rėkauti: „šalin su huliganais, šalin su juodašim
čiais; lai gyvuoja rusiška liaudis, lai gyvuoja laisvė”. Po 
tam atsitikimui Maksimas pradėjo sakyti prakalbą kurios 
žmonės su atyda klausė ir kartas nuo karto davėsi girdėti 
balsas plojimo rankų ir riksmas šalin caro valdžia.

Maksimui čionai bekalbant atjojo kazokai ir apsupo visą 
stotį, teip kad žmonės neturėjo kur išbėgti, bet ir neketino 
bėgti visi ramiai klausėsi iš vietos nesikrutiudami. Stoties 
načalninkas matydamas kad žmonės visai nepabūgo ir ne
bėga, nežinojo ką daryti. Neužilgo tapo atsiųstas žandarų 
pulkauninkas su mine savo bernų, kurie apsistoja šalę sto
ties ir prašė kad darbininkų delegatai išeitų iš stoties su 
juom pasikalbėti. Tuojau keli darbininkai tapo išsiųsti prie 
pulkauninko, kuris prašėsi pas delegatus kad jį nuvestų 
prie oratoriaus. Delegatai pasakė kad su mielu priėmimu 
męs jurai nuvesime pas oratorių. Kapitonas apsiliejo visas 
prakaitu, paraudonavo iš didelės baimės, jis misliuo kad 
mirtis gali jį patikti, kaip tik tarpe minios žmonių susimai
šys, jisai sušilęs ėjo su delegatais didelėje baimėje net dre
bėjo besispausdamas per minią žmonių.

Kaip pulkauninkas atėjo prie Maksime, nusiėmė savo ke- i 
purę ir pradėjo prašyti kad Maksime duotų jam savo vietą 
kad jis galėtų prakalbėti į darbininkus, Maksime sako: „su į 
miela akvata, tamstai savo vietą pavedu, uždėk kepurę stok 
čionai ir kalbėk!” Pulkauninkas pasilipo aukštin ir prade 
jo sakyti prakalbą, kuri susidėjo iš malonių caro pažadėji
mų ir t. t. Darbininkai visai- nenorėjo klausyti jo kalbos, 
šę ir tę girdėjosi balsas: „Jau nuo pat sausio mėnesio girdi
me męs jūsų prakalbas bet nieko gero nesulaukiam nuo ca-
ro.” Darbininkai šaukė: „Atimkite kazokus nuo stoties, tai 
bus jūsų geriauses darbas ką galite mum padaryti.

Pulkauninkas prižadėjo kazokus atimti ir tuojau savo pri
žadėjimą jisai išpildė - išėjęs nusivedė kazokus. Darbii. .i 
kų dar daugiau priėjo į stotį klausėsi prakalbų ir daili .. . 
revoliucioniškas dainas. Darbininkų dabar tiek priėjo kad 
nebuvo vietos ant žemės tad daugybė sulipo ant trauki
nių ir nuo tę žiuręjo. Organizuoti darbininkai visur prižiu-
rėjo kad žmonės neliptų ant indžinų ir kad nieko nepadary
tų, teip kad visas parėdymas tapo vestas per darbininkus ir 
nieko blogo neatsitiko. Tą dieną ėjo plati agitacija nuo 10 
valandos iki vakarui, stotis buvo-kaipo didžiause svetainė, 
vieni žmonės išėjo, kiti atėjo, kalbėtojai kalbėjo be paliovos 
ir mokino žmones kaip kovoti už geresnį kąsnį duonos.

Ant gatvių teipgi buvo daug prakalbų, kame žmones 
tik spėjo prasileisti kareivius visur lipo vienas augščiau ir 
pradėjo kalbėti.

Buvo jau aštunta valanda, patroliai visur ėjo vieni 
paskui, kitus pilnoje kariškoje uniformoj sušilę, nes turėjo 
valkioti tarbas lopetas kirvius, muškietas ir kitokę am- 
mniciją apsikrovę ant savęs. Matomai ju apsirėdiinns, ne
buvo teip reikalingas, kaip kad jie norėjo nugisdinti ir su 
baime sujudinti žmones kad pabijoją nemėgintų rinktis į 
burius. Bet gazdinimai jų buvo veltu žmonės jau buvo ap
sipratę; mate jie ir kraujo ir mirštančius žmonės teip kad 
juos sunku buvo kuom nors pabaidyti, kito ir pečiai pra
dėjo sustiprėti priprasti prie smarkių nagaikų.

Bijo labiau pulkauninkai ir jenerolai; jie nelabai kada 
buvo matyti ant gatvių ir kada buvo tai vis nevieni, karei
viai ėjo pirma ir paskui o pulkauninkas eidavo viduryje.

Teip penkiolikta diena Spaliu pasibaigė laimingai, 
žmonės tapo dideliai sujudinti su y vairiom prakalbom ir 
viskas gana gerai nusibaigė, darbininkai išsiskirstė į savo 
namus ant pasilsio tik policija ir kareiviai mažai te galėjo 
pasilsėti.

Ant rytojaus 16 Spalių žmonėm buvo užsakyta susi
rinkti į Fenixo dirbtuvę iš kurios ketino darbininkai pada
ryti demonstraciją vaikščioti po miestą surauilona vėliava.

(Toliaus bus.)

Angliškai 
luminari 
Culinary 
momentary 
nugatory 
numerary 
breviary 
delicacy 
intricacy 
contumacy 
obstinacy 
occuracy 
competėcy 
necessary 
ignominy 
ceremony

Ištark 
liuminėri 
kiulimeri 
momentari 
ningatori 
ninmerary 
breviary 
delikasi 
intrikesi 
kontumasi 
obstinesi 

okiuresi 
kompetensi 

nesesary 
ignomini 
ceremoni

Reiškia

šviesu 
valgomos 
greitai

nieko neženklinantis 
numaruotai 
drąsiai 

dalikatnuinas 
painumas 
nepri tankumas 
užsilaikymas 
akuratnumas

lenktynumas 
reikalingas 
pažeminimas 
ceremonija.

dar niekad pas mus ne buvo.
Viralu tikėtas 25c.
Moterim ,, 10c.

•°o 81 I*ž tuziną poperiu gromatu rašy 
m ui su daugybe gražiu pavinčovoniu 
kaip tai in levus gimines, draug s, 
pas paezia, in merginas, mergini m 
pas jaunikaiezius ir t. t. tuzii a j: 

duodam už 25 cantus G tuzinai už 
$1.00., be kouvertu 100 už $1.00

Ant Pardavimo
Puiki Barberšape su visu 

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

J.Večkys, locuiukas

Ant pardavimo!
Trijų flaitų namas su pui

kia krautuve ir keptuve iš Į 
degintų plytų, viskas yra ge
riausiam padėjime ir įtaisy
mas yra pirmos klasos; rau
dos prekė š73 per mėnesį.

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

South Boston, Mass.

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

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

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

gauti, adrosuokit teip: 1

A. Zvingilas,
Box 8282, Boston, Mass.®

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c.

ant visu metu.

Skaitytojam.
Katrų laikas prenumeratos 

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

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkortę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva 
korte* art geriausių, drūčiau-

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

tarnau dm.

KRAUTUVEI
Padidinta ir visados pripildin- 
ta visokiom knygom, dvasiš- 
kom, svietiškom, juokų irdai- 
nu, teipgi gražiausių ir nau- 
jausiu popierų gromatom ra- žvz/4-1. 
šyt, altorėlių, abrozėlių, ra- 
žaučių, škaplierių, paviuče- 
vonių, žodžiu sakant visko, 

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujau.-ią. ir 
geriausią būdą, mašinos ei.'k- 
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko 
riškądarbąatliekam 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 numarų;
28 Broadway, South Boston, Mass. 

Rašydami giomatas uždekit 
tokį adresą:

A. ZVINGILAS,
P. 0. Bo 3232, Boston, Mass.



KELEIVIS

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS K ALGOS

Sn ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietnvDkakbeast (bysl) žvėris: eight (cit) 
astuoni; eye [ai] akis ir lt., 171 pusla
pių, su prisiimt imu •‘51-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO
Gražini lietuviškai rašyti

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

ant šito adriso;
P. MIKOLAlNįS

Box 15, Station D., NEW YORK.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
f otografistą:

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 vestuvių, arba 
kitokių grupę, vaiku ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 
su puikiausiais pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Orifeto Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas (alpina 
šimtus yvairių st y iri iš kurių 
galima pasirinkt a i patin- 
kalniausius.

Iš mažų fotogrfi jų p. Jaro 
dideli paveikslą krejon ar a- 
lijinĮ labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston. Mass.

RŪKYK GERUS CIGARUS

Siutai. Siutai.
Broliui Lietuviai! pranešu Jum kad Šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
ma<los matnriju sampelus kuriu yra su
virs 500 galuoki! del siutu, kaliniu, over 
kotu, bruslotu ir t.l. Muturijos yra im
tos iš New Yorko ir tekiu čion negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapaną, : 
gvaranluoju, kad padarysiu iš geresnės 1 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
krinuČiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien tik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

A. Nevuliš,
68 W. 5-th sir., S. Boston, Mass-

TEMYKITE

Lietuviškas Siuvėjas
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padėkavones 
už savo gerą daibą. Broliai Li ‘tuvi ! 
ilsi lankyk i te, o persitikrįsit. Trike —• 
nuo $15. augšlyn.

VINCAS INTAS
248 W, 4-th str.

So. BOSTON, Mass.

Dr. JOSEPH LEWANDOWKSI
67 Beacon Str. - Boston, Muss.

Kampas Charles gatvės, šalę Parko.
..... , , I lo — 12 RyleOfiso valandos; į G_ 8 Vaįiare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.

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.

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

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriau- e iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugrą
žomo ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriausi žinomas J)r. E. C. COLLINS ME
DICAL INSTITUTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodži-i ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vast ii pr. ■ lig >s ir visu silpnybių; kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sueik it , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia v ilsiu sveikatos išduoda, tai iš 

vonių, pagal prašyta ' keletą patulpimune.
įgybes nuolatiniu padėka- 
ai je pats kalba;

Mielas Dak lari a Profesoriau I D.vjgaimgas Profescriau Instituto!

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

GEUIAfSSIA APTIKKA.

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kai 
1 o’. -Meldžiam visus su reikai 

lais atsilankyt.

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

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

Labai didelis nuderėjimas 
ant moteriškos ir vaikų dra
panos, kaip viršutines, teip 
ir apatines.
Vyriškų drobužių tinime teip 
gi turime labai daug.

Ateikite kuonogreičiausiai 
ir pasinaudokit iš progos.

THE OUTLET
’>85 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Talpina gr 
mus, strai 
terų ir me 
nimus A 
,.Keleivis’ 
vergas ir 1 
tų tik

A 1
Pl)9t C 

Bostoi

No.

W.T.BULGER Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Tau kaip Professorial žinoma, kad labai sir
gau ant kataio plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diegliu krūtinei L.aitraus skreplia- 
vimo. skaudciimo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaikščiojanti reumatikos diegtai po visą kimų. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiau d ir vi nkiu 
liekarstu prigėriau bet vis man darėsi artinus, 
taip Kad jau buvau visai nustojas vilties išgy- 
dimo Skaitant lūs apgarsinima po antgah iu 
..Šaltinis Sveikatos" ir atradau kad Jus išgy
dyto visokęs ligas, prašvito mano akir. ir viltis 
kad latgaliu butsvei.m ir išgyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad liekarstas Kūręs lūs atsiuntetę ir suvaito
jau tuos vaistus pasijutau dideli pasigerinima 
ant sveikatos, bet kad dar jie suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip patcilcalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, laituos paskutinius suvartotas. pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir dabar 
esu persitikrenęs kad likausi pamatifikai išgy
dytas ir liga neatsinaujis. Siunčiu širdingiause 
padekovania už sugrąžinimą sveikatos, linke- 
dains Jums ko didžiausios laimes; ir kad gd- 
beluinet mus brolius nuo kankiniu ligos.

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

id sloga. skauduliui as po I rutinų,

igimas. negalcii.n.is k v ipo ati .ui. v
ti .bėglei po vi j kuaų dusinant ir si. 
mineu nereguli.it i ku mėnesiniu ir te >.• .1 
baltum andrap.nuu—nors gydži 
pis d.itigch daktaru, bet tolinus pis\<

iltis Bcyjimo

t m s.ivne kaip ir i • . »lpiclia, bet tolau 
jant jaučiaus lengviau ir geriau ir k.u;

kad i ii us nors jau praėjo s nedėlios esu 
l> įsitiki imis, kad mano liga pilnai i'.uydita.

dekavoju. nes pirma buvau ncvvvanc

minta motina iš kurios i 
gelbėtoms nelamingu. su 
rystes. Mano dckiimuma

Mjstoftus Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiagsmu rašau šita gro- 

matų. bo įau mane išgydit nue taip didelio 
k 1. 11.110. i-tiškudahu skaudciimo ir nusil- 
p. uiti \ o lankusfilapintmasi kaip su peiliais 
r Li ’ U sapnu 1 r sekios nubegirno abelno 
n 1 ; p 1 ji nio, aer viskumo. sk and c urna po visą 
k r. I Ir I.Uttaiis šonuose ir viduriuorc. kaip ir

•v ta su sipiudejimu gal vos. užima ansisę 
ii !. 1 lio nusiminimo, nnslnau kad iš proto 
1 u. I.aioju' buvau piriinaus rašės. Nors 
p n din - l i d d tarų gydžiausi ir buvau pas: 
s, e v 1 Imančiais 1. Eor opos profesoriais tad 
ir p-t-n ..rinaii. kad nėra profesoi iai^. bet no 
d kta is o tik šundaktariai daug visokiu ligų

Šermeninis Direktorius ir
— Bals amu o toj a s — 

:>'JS Breadway, priešai pačt<> 
Gyvenimo namas raudasi p. n.

174 Third Street, 
telephone coneotion. 501

South Boston, Masu.

Gerk Ir valgyk sveikos skanumynus.
Mūsų krai tuvėje gausit” gerų i»ua,i. 

visokio tabako, geriausių v mokių enki r 
kų Ledinės Smetonos’ visokios Sodos n 
kilus t. p. daiktus.

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

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

So. Boston, Mass

PAJIESZKOJIMAL
—:o:—

Pajieškau lietuvaites mer
ginos del a-psivedimo. Nejau- 
uesuės kaip 17 metų ir uese- 
nesnės kaip 26 metų. Aš esu 
23 mėtų amžiaus.

Meldžiu atsišaukti ant že- 
miaus paduoto adreso.

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

Worcester," Mass.
— :o:—

elfconns 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasek mingia- 
usiai. Ateikit lie- 
siok pas mano 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptioką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
□ uo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

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

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

tikra pauelba.

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

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

p r .k.i 'ti’i J-.p. parašyta ‘Vadoxas in Sveikata* 
t. i: ižinau - avo iaumstes kladias irligasupri- 
ežasčia. Jums aprašiau ir prisiųstus vaistus 
n>>rs<lar nc-.uvartoiau visus, knrious manpri- 
t uk'tt. bet pasilikau sveikas kaip naujai atsi- 
gi m s. už k.j nen.iliu surast taip gražiu žodžiu 
su kuriais | us auk šiam tikram mokslui in už 
g rus \ įimtus, galcčia atidekavou Bet kur tik 
g ilesni jus varda nugštisiu. k .ui visi žinotu 
k-i‘P uicks negali pagelbėt tai Jus išgydito.

J. Tomishauskas,
Allentown. Pa.33i So. Yordan Street.

M. Makravickene.
Passaic, N.J.

Labai sirgęs per 6 menesius, 
išgyditas nuo: ūžimo,skaudciimo 
svaigimo galvos ir cipimo ausi- 
se, blogios (atminties, nervišku
mo, abelno nusilpnėjimo ir skau
dėjimo po visą kūną. Kiti išge
di t negalėjo-

45 5th Street.

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

Skaitytojau jeicu Tau nieks nepagclbojo arba niekur dar nesigydai o jautiesi savije ncs-.v.n............................................ -
asibisskai lai per croui-iia atsiiauk .1 h .il.int Ima o b 5 apsirik, ni l> i i i-..'.l l.u nu >. i> .i;i.,ni n ,kun>. <1 i»u 10. trumpo k >• •.•iviino ureno 
iiiilsuno kosulio, kepenų, inkstu (kidiaysl. dispepsijai, viduriu li^m. ki p utKieteii n>. n* i rbimo. t i. iit pilvo kataro, galvos skaudėjimo 
sxaigitno ir ūžimo ausisę. kraujo nei/stumo. niežu parku ir išberi.no oln Imu, n • n ast. r i > neuitgtjos, > v u mutizmo ir vaikščiojančiu 
skausmu po visą kūną, geltliges. Iyt« i < j nu nlpn. n no < n .•meiles), s-klis nabefi n ». blatu! sipuu. ncrviHi.no, priepuolos. Nuomario, abelno 
uirtllpneiimo. lytišku piktu užsikrečia nu liguUi npančiul kokio skina is ir v i • l > ios nibntu. t.unit ir p-r latimstcs kl.nitas bei savžagystcs 
jpi.ežasti sugriovimą sveikatos, slogos nusies ligas, tankaus šlapinimosi ir sk vi vylingo, pa .įgadinirna. patrūkimą, nutirpt u i kūno d.al iu. n cmie- 
goiitno sunkuma kojose bei rankose rarmatlivuma. lenkimąsi draugijos, pas i iinimo atminiit.s, ncturcjima vaisiaus, visokias _ slaptas ligas r 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimin^as nerceullariškas mėnesines, bet n-tiirenm.a andrapniu. kaip ir baisu kenkimą segime baltujn tekėji
mą n kurios tik ligos ant i nnmu varginimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apiūtua išgydit, ir duuoda vaistus, lai užtikrinta sveikam ir isgyaimas 
SI abtybe šventai užliakoma.

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Exprosa ir kitas Šalis pasaulės. Kaip raštu tcip žodžiu tik prigimtoj lietu 
vyškoj kalboj savo jausmus, gcciausc gali iškrcikšt Daktarui.

Dr Profesorius Clolllns del labo visuomenes parašo knyga Vadovas in Sveikat r puslapiu liyr'a labai nnudįnga sveiku ir sergančiam 
Ii išaiškina apie visokias ligas ir kaip but sveiku ir ansiserget nuo ligų Joje yr i kolcr ivnu n.iv. ik dai p rst.uant ik- Lipus žmogaus ir r2 perinai 
nu motinos vidurinėse kūdiki, nuo apsireiškiom> ik užgimimo Dovanai apturės kozn.is tą knyga kuris, tik atsius keletą štampu tai yra 
prisiuntimo kaštus,

Kodcl sirgt ir but varginamas ligonis, kad lengvai gali but išgyditas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLUNS Medical Institute, 140 W.'34th St., New York N. Y.
OFISAS ADARAS. (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo 10iki 5 po piet, Šventoms dienoms nuo 10ik I 0vakar1asnu071k18v.il.

Utainlke Pstnrtuue. Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio.

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

pas

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

priegtain 20 svarbiu Receptu dvi vyru 
ir moterų ir visas aprašymas kaip issi* 
gydyt i pats save. Kaštuoja tik 5gc. Pi
nigus gali siusi ic pačio markėmis, adre- 
savok teip: K. Navickas,
J5 W, 2-nd si.. Room 2, So Boston Mass

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

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

James Gleason Co„
Kampas • 4-th it B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tg yra 
labai gera viela. Dažinokit pus patį 
ga ^padorių.

Vienintelis Lietuviškas

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

(Mūsų adresas:
•A. LIUTKEVIČ1A,

24 Washington Sqare, Worcester, Mavs

Didžiausia ir Teiyngiausia AptiekaC. H. HilOtt,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.

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

^xGeriausia moterų ir vaiktjgydytoja£&

Dr. Ona Topaz,
JĮV45 Chambers str.. Boston, Mass.

Ofisas atdaras
2 iki I nuo 7 iki 8 ,k> pietą.

SZį Tel. Hay. (JUO - 5.
•/■c -jK- ''/k* •z?.** vit* w •JN*

Pajieškau Petro Zubavi- 
čiaus paeinančio iš Vilniaus 
Rėdybos, 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.
— :o:—

Pajieškau Aleksandro Ka- 
zerino, pirmiau gyveno She- 
nandoli, Pa., dabar nežinau 
kur. Jeigu kas apie jį žino ar 
jis pats, tegul atsišaukė ant 
šio adriso:

KLAUSYKI! E VYRAI!
Kaip į Worcester atkoliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas _

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

^00000000000000000000000^ft
! Puikiausias Lietuviškai 1

1 SALIUNAS |
ft

tft kartą pas mus atsilankys, *
I To niekad nesigraudys;
* Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi, g
1 Lazauckas, Judeika ir Co. «■

3o4 Broadway ir 259-D. St.,
South Boston, Mm g

W00000000000*0000000 0000a

Ona M.
607 8th. st. So. Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

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

Pėdom Kristaus. Potrovo gra
žiausias daibininkiškas ap 
rašymas, kaip žmones gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir
darbų. Puslapių 176.
Kaiua..............................35 c.

Davatkų Gadzinkos ir žeip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 

dainų. Prekė 10c.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Rossary str. Scranton Pa
J. Ignotas,

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

Box. 53 Mahanoy City, Pa.
F. Rodis

Box 82? Port Washington, Wise.
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Dcrkintis,

4$45 Hermitage avo., Chicago 111. 
John Luis,

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

Box 323 Chicago, III.
P. Giras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Pąznokiute

1237 Paletliorpe st Philadelphia, Pa.
S. Valaskas

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

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

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

J. Žemaitis, 824 Bank Str.
K. Asevičia, 190 Charles Str.
J. Žemantauckas,] 39 W| PorterSt

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

Šitas puikus žiedas ir špilka į neklaižą 
yru padaryti is geriausio aukso, su lietu 
viskais ženklais, beje: Žirgvaikis, Sv.Ka
zimiero, L. kar., ir D. L, K. Vytauto. 
Tinkama kožuam Lietuviui tokias tau
tiškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko 
jum niekas nepadarys ne už $50.00, bet 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedų po
$7.oo, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popierėlę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storuma prisiųs- 
kit tą mierą draugo su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti/

Teipgi parduodu visokes, kokių kas nori American Drukavojlniiii Mašinėles, ku
rios labai yra kožuam reikalingos; su mašinėle galima drukuot be jokiu mokslo 
greitai ir gražiai, Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis: ta mašinukę kili 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už $8.00. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už flOO.oo. Giažiausia popiera rašymui groniotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. $1. tuksiantis $7. Pas mane 
gausit visokių armonikų, ypač- prūsiškų, naujausios išdurbystė, teipgi laikrodeilų. 
leuoiDgelių. kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikaliSkų įstumenlų, visokiu 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Didelį Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del apmokėjmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai; jame raSi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

KLEMENS WILKEWICII,
IIS GRAND STRHirr - - , ■ BROOKLYN, N. Y

ANT PARDAVIMO
Puikus ir gražus namas, 

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

Atsisaukt po nr. 
563 Second Str.

So. Boston, Mass

PARDAVIMAS.
Labaigražus namas, ant 

trijų familiju; visi ruimai la 
bai gražus ir gerai ištaisyti, 
žodžiu sakant visas namas 
geriausiame padejme, gražioj 
vietoj, didelis ir gražus kie
mas, o parsiduoda labai pi
giai. Norintis pirkti ir apie 
pardavimo išligas daugiau 
dažinoti, tegul atsišaukia

,,KELEIVIO“ Redakciją.

Ar nori sučedytpinigus?
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz 

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

SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Bostdn, Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,
LIKiERIU ir

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

specijal iškurnąs.
3 66 2-nd st.,S. Boston, Mass.

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

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

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

Tel. 931 2 Roxbury.

Dr. S. Andrzejewskj,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston, Mass

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 IVasIiignto. St NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką lai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit torai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RATUKAS

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

’’KELEIVIO”
Spaustu vę, o ūžti kuinam, jog kesigraudįsi.

Mes 81’audinam Knygas, Konstitucijas. Proghamus, Užkvietimus 
ANT BALIU ABBA VESELIJU, TlKIETUB, ClllKULlOllIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKOR1ŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

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

A. Zvingilas, Išleistojas.

LITUV1ŠKAS DAKTARAS APGARSINIMAS.

R G V/PPnifk Terskaitęs atmink!Ui M. II UI lilUll GUODOTINI TAUTIEČIAI!

TEL, 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKI .
257 Hanover Street 257

BOST ON‘ MASS
Ant pardavimo

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

Apie daugiau dasižinokite 
pas T. J. Brady
349 Fourth St.
lot °’> So. Boston, Mass.

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

Ofisas atidarytas nuo 8 valanti, ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Barlašius.
258 Broadway, SO BOSTON, MASS

PASINAU- OkIT!
Parsiduoda labai pigiai ge

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

Stanislovą Stefanavičių 
139 B boR. Bolton, St.

So. Boston, Mads

Revol

Ruduo 
rengėsi 
gal išleis 
sišaukim 
tui'es vėl 
valdžią i 
neleisti 
carui bu; 
Dabar ei 
jai po vi 
gaus k 
panieki! 
pagiežą 
bus suin 
lės ištik 
jų nuoir 
varguoli 
suoti iš 
deržavijt 
naujus 
kylimai, 
žineues 
ima sup 
džia ir 
miejie v 
supras 1 
patepta 
nų varg 
san stat 
su išrii 
tada ir 
vas. Ti:

• greičiai 
pratime

29 it 
ša kad 
ministe 
lo sašta 
18 pasl 
tarėjus 
darbą < 
ir jie u 
duoti c 
terius 
Min, k 
tapo si 
mete S 
komes 
popier 
palikt. 
Peterb 
vena.

tas vis 
ties St 
carą k 
Stolip 
jau bi 
buvę; 
oficiei 
tik u e 
kame, 
vietų 
palie.p 
Ročkc 
bai uz 
dašini 
galėd 
šai r< 
nizuo 
iš vist 
gi'l ”

1

Bei 
mokr 
polit 
Iki ši 
uždr; 
są, b 
tiua

nereguli.it
i%25c5%25a1beri.no
ncrviHi.no
0vakar1asnu071k18v.il



