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( liuli, ir užliejo kaimą Pan- damas kaip daugelis visokių ruskius ra tininkns ir moki 
chinalco, kuriame užmušė Hj-I plėšikų pasivertė neva i so- toji buvo išviją bet šymet

-. tęs atgal kaip kunig 
ie pasiėmęs visa i, -Iicii;

•a kvti ini-t-s

3tas SI

buvo
. (' 11:1. 21 spalio

Revoliucijos Žinos.
Nieko ypatingo negirdėtis 

tuoin tarpu po Rusijos viešpa
tystę. Įvedus carui laukų tei
smus daugelis žmonių tapo 
juoni nubausti. Atsispirti 
priešai caro įvedimus visokius 
žudymus, reike didelės vieny
bės, o vienybės tarpe žmonių 
labai trūksta. Aplupimai plė
šimai padaro žirnines bailius 
ir nieku netikinčius; patįs 
valsčiai nieko nesirūpina kad 
surūdyti parėdymą aplinkose 
dėlto ir yra palaida bala ir 
plėšimai visur atsiranda. Plė
šimus pradėjo ant valdžios 
turtų socialistai ir kiti žmo
nės, kuriem rūpi numažinti 
caro galybę, bet vėliau pra
dėjo piešti visokios bandos ir 
teip po visą Rosiją dabar ei
na vieni plėšimai ir žudymai, 
žmoguš žmogaus bijo ir dėlto 
kova priešai carą labai silp
nai stovi, dėlto kad žmonės 
patįs tarpe savę neturi vieny
bės ir nesirūpina apginti ir 
sutvarkjvti sayy aplinkinių. 
Tas gal tęsis tik neilgą laiką 
pako) žmonės susiprotės ir 
patįs sav teismus padarys, 
vietoje baimės ir drebėjimo 
išmoks savo darbus nuveikti.

Tuomi tarpu netiek girdė
tis apie piisirengimą prie vi- 
someniško sukylimo žmonių 
kaip kad apie rinkimus nau
jų astovų į Durną. Demokra
tai turėjo savo susivažiavimą 
Findlandijoje, Ilelsingforse 

. pereitą menesį, caras mat 
nors davė tvertis politikiškom 
partijom, bet neduoda ne pri
sirengti, ne pasikalbėti apie 
rinkimų reikalus. Partijos no
rėdamos susirinkti turi va
žiuoti į svetimus kraštus kad 
atlaikyti savo susirinkimus.

Kratos ir žudymai vis teip 
eina kaip ėjo; Peterburge su
areštavo daugybę studentų 
susektų kaipo politikų.

Lodziuje spalio 12 d. buvo 
straikos, bet kareiviai ko bia- 
uriau su žmonimis apsėjo ir 
gubernatorius uždraudė kad 
niekas nemokėtu straikuojan- 

• tiem algų po bausmė 3000rūb 
lių, netruko vargšus žmonės 
apmalšinti ant trumpo laiko.

Peterburgo policija iš visų 
pajiegų darbuojas kad pagam 
ti Voroniną pusbrolį atstovo 
Onipko, kuris pasekmingai 
kovojo priešai caro, pajiegas. 
Jisai buvo sutaisęs su bomba 
sudraskyti Kronštado karišką 
teisdarystę tik per smailą ap- 
sižiurėjimą caro bernų to ne
padarė.

Kaip žinios pTaneša tai Ma. 
xiinilijanistu kuopa tapo vi
sai apsilpninta su sugavimu 
Belentzef, kuris buvo vadovu 
minėtos kuopos ir pasekmin
gai išplėšė daugelį Rosi jos 
bankų.

Atėjus lapkričio mėnesiui 
ir prasidėjus rinkimam atsto
vų bus leista šioki toki susi
rinkimai laikyti, tada žmonės 
vėl gaus progą daugiau susi
judinti ir susiorganizuoti.

Caras uždraudė visiem tu
rintiem randavus darbus pri
gulėti prie priešingų carui 
politikiškų partijų, kas daro 
nemažai keblumo zemstvųurė- 
dninkam.

Kareiviam yra. pasakyta, 
kad jeigu šautų įjuos kas per 
langą tokį namą tuojau ap 
siuitų ir apimtų visus žmones. 
Turčiai matydami nepakajų 
apleidinėja miestą Lodžių ir 
važiuoja į užsienius.

Odesoje per nekurį laiką 
buvo tyku, revoliucionieriai 
varė savo agitaciją tik mokį- 
dami žmones, bet dabar vėl ė- 
mė kilti juodašimčiai ir erzin
ti žmones iš ko turėjo kilti 
maištas. Gyventojai nusiun
tė prašimą pas Stolipina pirm- 
sėdį ministirių kad pasirūpin
tų prispirti guųernatorių kad 
jis juodašimčius apmalšitų. 
Stolipinas prasimą priėmė ir 
neva žaiTGJtS'išpildyti.
Darbai laukiniu teisdarių ne
mažai gusdina nepasišveatil
sius kovoti už savo gerovę. 
Lodziuje penki ukirbininkai 
tapo sušaudyti nužiūrėti kai
po priešingi valdžiai. Fabrikų 
darbininkai visi pradėjo strai- 
kuoti matydami toki valdžios 
pasielgimą. ,

Bendzine Petrkovo red. ta
po penki darbininkai sušau
dyti tiktai užtai kad jiti pasi
priešino policijai ir nenorėjo 
duotis save suimti.I

Žinios iš pasaulės.

BERLYNAS Vokiet. Spal.
20 žinios praneša kad apie 
milijonas studentų lenkų ry
tinėje Vokietijoje straikuoja 
dėlto kad valdžia nori galuti
nai panaikinti lenkišką kal
bą iš mokslainių o mokinti 
vien tik vokiškai-

MADRIDAS Išpanija. Spa
lių 20 žinios praneša neramus 
žines iš Išpanijos. Čionai vie
nas arcivyskupas paniekino 
civiliškas tiesas apsivedimo ir 
ant pamokslo pasakė kad to- 
kis apsivedimas nėra tikru. 
Žmonės supykę susidarė de
monstraciją mieste Valencijos 
ir ėjo nuversti arcivyskupo 
palocių, policija su kareiviais 
kaip tik juos apmalšino. Mer
ginos dirbančios cigaretus su
kilo priešai klioštorius katali
kų, kurių vyduryje daro ci
garetus daug pigiau. Mergi
nos susidarė pulką ir ėjo vie
ną klioštorių versti, bet poli
cija jais apmalšino. Kova už 
būvį visur kyla.

VLADIVOSTOKAS Man- 
džurijoi. Spalio 21, žinos pra
neša apie nuskendimą 200 
žmonių buvusių ant rusiško 
laivo Varjagin, kuris užvažia
vo an plaukiojančios minos 
pakrantėse Vladivostoko. Mi
na turbūt likus nuo laikų ka
rės rusų su japonais.

SAN SALVADOR. Spalio
21 žinios praneša apie baisę 
vėtrą, kuri aplankė tą aplin
kinę. Kartu išsiliejo ir sul- 
phurinis vanduo iš vulkano

Coal p cit lup> į C 1.1 r. 1 ■ ; ‘ , i i ■ r.., , . I < k i pro-
apie šimtas žmonių nuo \ ' pogand.ii. Iš to praue>imop-i- 
tros. l’asažierius laivas Azele- Įima matyti kaip biauriai su- 
nė, su daugeliu pasažierių teršė vardą tikrų socialistų ir 
teipgi dingo ant juriu tarpe kai]) žemai.pažemino jų dar- 
Corinto ir Nicaragua.

LONDON. Paskutinėm lai 
ke Anglijos karalius Edvar-| 
das jialiuosavo daugelį savo

bus. Atitaisyti jų vardas tar
pe žmonių bus labai sunku ir 
matomai kad visame trūksta 

j daug susipratimo.
V a b a e i n i n k a i Kauno 
Red. Apie Vabalininkus pri
viso jau bedievių kaip kad 
Amerikoje nekurtose vietose, 
bedievių privaise pats Vaba- 
lininkų kunigas, jisai užsima
nė kad žmones neskaitytų jo-

le. Aut galo zmonęs pasi 
skundė gubernatoriui, bet • ir 
nuo to negali nieko sulaukti. 
Taigi cariškas valdymas vis 
teip dar yra.

čion- • 1. 
kuriu i- ■

senų tarnų kurie dirbdavo 
jam Windsor palociuje. Prie
žastis paliuosavimo tarnų yra 
ta kad karalius nori laikytis 
didesnės ekonomijos, nes jisai 
gauna ant metų tiktai du mi
lijonu 35() tūkstančių dolerių, I 
kada Rusijos caras gauna apie I kių knygęlių nupeikenčių ca- 
20 milijonu rublių, Išpanijos ro valdžią tik tais kad skaity- 
vaikėzus karalius gauna be- t U, kurios caro valdžią garbi- 
veik dusik tiek, kiek Anglį-( na Užtai tuos kurie priešai 
jJs karalius.
sunku tiem žmonelėm su mi
lijonais išgyventi kad vargšas 
žmogus išgyvena tik už 3 šim
tus doleriu' ir dar bankas ne-

kiek Angli-
Tai mat kaip ; valdžią skaito knygeles pava

dino bedieviais ir tokiu būdu 
dabar bedievių priviso. Toks 
išmislas sukelti reakciją labai 
geras, nes niekas iš tamsiųjų 
nenorės eiti prieš carą kada 
kunigas juos bedieviais vadi
na, o kunigas žino viską.

. Teip vargučiai sau misliua.
lio 23, žinios praneša apie iš- 
siskyrstyrną moksli učių kelio- 
nijos ant sales Kabaeon, ant 
kurios buvo Susitverę koli'oni- 
ja Vokietijos gamtiškų mok
slinčių ir filozofų. .Jie keti
no gyventi gyvenimą Adomo 
ir Jievos; maitintis su auga
lais ir dirbti žemę patįs sau. 
Autorius Lutzow ir Engel
hardt numirė nuo permainos 
nenešiojimo drabužių; Bett
man philozofas tapo laukinių 
žmonių užmuštas; kiti sugrį
žo atgal prie žmonijos gyveni
mo.

Pergreit jie norėjo prisiar
tinti prie savo motinos gam
tos dėlto nežiūrėdami ant evo
liucijos įtekmės ant jų pada
rytos liko aukom savo užma
nymo.

LONDONAS Anglija. Spa
lio 23. Su atsidarymu Angli
jos parlamento atsitiko nema
žai trukšmo, kada moteris 
jieškančios tiesos balsuoti ly
giai su vyrais susirinko į par 
lainento galeriją ir pradėjo 
atsiliepti į kongreso sąnarius 
kad jie perleistų tiesą duot 
balsą moterimi visokiuose rin
kimuose urėdninkų, šauks 
mas pasiekė baisų trnkšmą. 
policija turėjo moteris vieną 
po kitai iš Parlemento išme
sti. Kitos moteris parode di
delį smarkumą ir paėmė po

kų Red. Savininkes Tarpučių 
dvaro Berensteinas kaip ži
nios prančša norėdamas par
duoti savo dvarą iškūlė javus 
ir pardavė juos o net ir šiau
dus. Darbininkai matydami 
kad viskas dvare nyksta p ra
dėjo prašyti pono algų, bet 
jis parsitraukė dragūnus iš
davė kelis savo darbininkus, 
kuriuos ir išvarė Į turmą. Mo- 
terįs buvo atsisakęmelšti kar
ves tai jais pagasdino nušovi
mu ir teip su caro pagelba 
apmalšino viską. Jeigu dva
rą parduotų tai žmonių algos 
dingtų, tada tik žiūrėk i dan
gų.

lainento išmest i

suareštuotos tarpe kurių mo
terų vadovė p. Kemey ir p. 
Billington. Mpterįs matyda
mos kad vyrai parsiduoda sa
ve turčiams ir varo beveik ko- 
žną viešpatystę į prapultį 
pradeda su galybe rodyti sa
vo revoliucioniškas pajiegas.

Red. Pereitą žiemą prasidė
jus revoliucijos krutėjimui 
žmones pasinaudojo pasikirs- 
dami medžių iš Gelgaudiškio 
dvaro girių. Bet dabar biske- 
lį aptykus jie yra priversti 
už medžius užmokėti, kiti la
bai neteisingai nuspręsti ir 
daug daugiau turi mokėti ne
kaip jie išvežė medžių. Ištie
si! verta nieko nemokėti.

L. U.

iš Amerikos.

u
ki škų prakali) 1 liet visgi gra- 

Spalių 21 lenkai norėjo lai- zu paklausyti 
kyti mitingą bažnyčios skiepe, 
bet kunigas atėjo su revolve
riu ir liepė lenkam išeiti iš

čių do], vertes už darytas pe-

skui k’: i du pri

nok kunigo ad ■ 
pašauki i' 
vo tris.

vie

Knn už r»u;dis
Lynn, Mass. Spain 24 pa

kilo m nr'- .i- triukšmas kaip 
. C. i ilo- stubų Sliaer 

i ■ vo kampininkus’ 
d randą pakele 

■i, n io to sujudo visa 
atv’ ant kurios dau- 

gyvena. Kampi- 
mokėti bran-

perėjo 
ir pa .
ant n.n
A mil v

1

r suarešta- 
Ant galo visų bėdų 

kunigo gaspadinė Valerija 
Dambrovska apskundė kuni
gą už užpuolimą, bet kunigas 
ją nubugdė į pavieto turmą. 
Kelios sanvaitės kaip toje ba
žnyčioje gyvuoja kare bet pa- 
rapijonai negali atsikratyti 
Przibylskio niekaip.

Del neiua-tiiiiėlij.
New York Spalio 22, čio

nai neužilgo išeis magazinas 
del aklų žmonių, kuri išleis 
pone Ziegler. Ji ketina duoti 
šitą magaziną visiem nematau 
tiem dc vanai, kurie tik moka 
skaityti. T' 
su pakiliom raidėm kad 
žmonės galėtų skaityti 
čiuopdami.

Amerika* žydai vicnyjsti
Negana kad žydai yri 

čiai susi vienyje, ir gerai rūpi
nasi apie visakiua s voklmsy J į

mus, paskutinėm reikalo jie 
nori suvienyti ž dus 'visos A- 
merikos del pagelbėjimo savo 
tautiškų reikalų. Amerika 
padalyta į 12 apliukių iš ku
rių atstovai suvažiuos į New 
York 11 kito menesi. Žydai 
duoda paveizdą kad reike rū
pintis apie visuomenes reika
lus visiem.

ir. ' •
Straliui naf ta 

lllli-

baisus
K ūbos

ninku 
giau, i da savininkė uždarė 
vandenį ir gazą su pagelba 
miesto. Įtampi inkai ketina 
pakelti streiką. Jau beveik 
Rosijos laikai r Amerikoje.

25 Sudegė
Kansas City Mo. Spalių 25 

Čionai užsidegė namas comer- 
cijos, ant kurio ugnis teip 
greit išsiplatino kad 25 žmo
nės sudegė ir apie 50 labai 
smarkiai tapo sužeisti.

H

Stnrcini.
Jacksonville, Flo. 

18 žinios praneša kad 
šturmas pakilęs ant
perėjo per marių sūsmaugą ir 
aplanke Floridos pakrantes 

Suval- padarydama labai didėles blė- 
dis; sugriovė daugybę namų 
ir sutraukė telegrafų dratus, 
naikino viską ant savo kelio. 
Žmonių užmušta ant Kubos 
100, o Floridos pakrantėse iki 
šioliai suskaityta 150, turtų 
sunaikinta už 5 milijonus do
lerių. Ant jūrių teipgi nema
žai blėdies turbūt padarė a pie 
kuriais tik vėliau bus galima 
dasižinoti.

Žemės drcbi-jiuiiks.

Portland, Me. Sialių 20. 
Čionai buvo žemes drebėjimas 
jaustas apie penkis kartus 
per dieną ir nemažai blėdies

K aunas. Rugsėjo 11. 
atsibuvo mokyklų valdžios po
sėdžiai ant kurių nutarta kad 
Aritmetika bus tik pirmame 
skyriuje lietuviškai išguldi- 
nėjama; Geograiija, Istorija 
bus išguldinėtos kaip iiisiš 
siškai teip ir lietuviškai II 
klesoje; Lietuviai esanti an' 
šitų posūdžiųatsiliepė kad li,--

sytų namų, ir labai da 
ornaine <tų sudaužė 
mūrinių mimų iškratė iš 
damento-

Sniegas ir sali k.

DeiijV'-r C i. S:-abu 2 
nios prane-'.a ap!e net'kėlnį 
-•niejini šūi m 1. kn"'ssulaikū

■ i>«g n’imo ir 
>fu d • at u- t < r

Žinios Viętinės

Oras.-U
Maagziną drukuos įįrodo kai]) n1 lens bet kaip 

1 akli uavasario.
— :o-: —

Spalio 24 Bostone įęjo į ga
lybę Ii sa uėspiaudyti ant ta
ku. kas u- 1 i spiauti, gali 
spin’ ii likt aut kelio o ne

i sust iai kavos

;><■ ItO • k ■ I 
šou-i Dm

išguldinejimo lietuviškai bet. Jtdąir ne ii’Siaityt s daugy- 
jitatsišaukimas nebuvo prijim bes javu ir daržovių tapo su- 

naikinta. Sniego nukrito net 
Kauno mieste kunigai ga.120 colių gilumo. Į pietus nuo 

vonuo valdžios uždėti lietu- ‘Colorados ties Emery ant Co- 
viška visu Himnišką knygyną, Į,orado8 geležinkelio net 9 pė- 
kuris lm-es Fislierio namuose. Įdo8 snicg° nukrito ir užstojo 

a. t... • .> , trukiu ėjimą.. M 1 1. e t a 1 Vilniaus Red. v _ IhdrlrR vėtros.
Žmones čionai rūpinasi už

laikyti lietuvį niokįtoją ir 
ka<l užlaikyti knygynėlį prie 
mokslainės, bet nors valdžia 
leido žmonėms nevisi suprąta 
to reikalauti, ir tokiu būdu 
dar ir dėlto reike agitaciją va
ryti.

Melduose, yra ikivaliai ca-
. ,1 . ro bernu visokiu urėdninkų,moterimi turėti tiesą balsavi- , * . - ...i kurie siismešę su vagimis tan

kiai žmones apvage, Žmonės 
matydami policijos darbus 
kartais per turgų visus suve
ja į policijos namus mėtyda
mi juos akmenais.

ko gali būti Miareštuotas ir 
bausmęi’/simnk -li. Tiesa sun
ku žmonėm bus priprasti, bet 
kad daug 1 gų kyla nuo 
spiaudymo ant takų tai ge
riau rūpintis apie kuopnumą.

—:o:—
f Pereitą nedėlią tapo pa

laidotas Alexandra Azareviče 
vienas iš drangų D. L. K. 
Vytauto draugystės. Pagal

III Siialio 22 1 o- nioter]es tapo palai
dotas su b įžnytinėm ceremo
nijom. Draugystė Vytauto 
susirinko ir didelėm skaitlin
io palydėjo savo draugą a. a. 
A. Azareviše 33 metų amžiaus 
buvo geras lietuvis, bet būda
mas kriaučium Įgavo džiovą 
ir ]><> ilgam sirgimui numirė 
palikdamas moterį ir pora 
va i k ’lių. Draugystė Vytauto 
patarnavo labai gražiai ir su
teikė puikų bukietą gyvų ro
žių paveiksle kryžiaus.

— :o:—
L ini nuos-e kuopa turėjo

prašyta kad p e e dirbanti 
žmon-'s eitų pri ■ vežiojimo, i 
bet oačto du rbi i i u k i i atsiša

pagerinimą kokio reikalauja. 
Curmerii; Irti-tiiK.

Ė. St. Louis III. Spalio 23 
čionai tapo atidaryta konven
cija Amerikos ūkininkų su 
500 delegatų suvažiavusių. Jų 
mieris yra kad sutverti ūki 
ninku susivienyjimą ir kad 
neduoti save, išnaudoti ?rudų 
k; i a i : ’r kito iriu, Din e da-

zuotuose kaip Anglija, Fran- 
cija, Vokietija ir Amerika.

Žinios iš Lietuvos

Vienas kaimietis rašo iš Su
valkų redybos į L. U. apsaky skr.

do

> Ūkui
-uon <u

n •!<;:• p jie pii 1 
k d i na st it \ f i 
- irmis, iiv 
gi ūdų. įiatĮs b<

j pilalistų ir tada parduos žmo

kus g,, ,, , 
I-)-’' imu .

ant antros Valan
čiau «anarių susi- 

r darbą plačiau • ra- 
Dell > murinti šių r sti 

mi> fins galite ateiti į 
8 1 r a l way ateinan-

3

Mok<laine ■ ngliškos kalbos 
gražiai prakiš kai mokinasi. 
Dar yra vietos kclhn vyram 

simokinti, ku- 
čionai išmok- 

Cambria Steel kompanijos, į siti susikalbėti ir savo reika- 
kurioje expliodavo geležies; l’18 atlikti, nereiks kitiem ly- 
. .. - sti į akis kad jumi patarnau-

. . tu. Mokitoja p. A. Aviečiutė
šešis atėjūnus ir vieną amen- d‘da Įia;o pajiegas kad kož. 
komą, teipgi sužeidė labai du lias atėjęs išmoktų ir be abie- 

Joniškis Šiaulių ap- timti revolverį iš rankų kųui- darbininkus atėjūnus, tarpe! jon^s visi išmoks gerai susi- 
Lietuviai pernai čionaiĮgo Przibylskio. Šešjos sanvai-Įjų turbūt randasi ir lietuviai. įkalbėti ir parašyti.

Salt Lake City Utah. Spa
lių 21 apsilankė smarki vėtra, 
kuri pagimdė ugnį Išgriauda
ma namus ir didelius kami
nus, paskui išsiplatino ugnis 
teip, kad apie 200 tūkstančių 
dol. vertės blėdies padarė.

Bėgant sauvaitei ]abai »ęm kada matys reikalą, 
daug nelaimių padaryta iš septynis užmušė
priežasties gamtos, ant kol Johston Penu. Spalio 24 d. dėlto eikite , 
žmonės mažai atydos padeda, atsitiko explozija dirbtuvėje rie turite laiko

Maišini bažnyčioje.
Vestlield, Mass. Spalių 21,

lenkiškoje bažnyčioje buvo katilas ir aut vietos sudegino
nemažas trukšmas kaip vienas 
lenkas Kučinskis užsimanė a-

i' ,4

d.

i
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j tu gali suprasti ko vergas ga- ( 
Ii sulaukti ant šios pasaulės. , 
Bet kalvis nebuvo paskutinis 
tėvai. Skaitlininkas pamatė 
kaip lengva yra atimti turtai 
ir namai nuo vieno, jisai pa
sirūpino ir toliau pinigišką 
sistemą tep manipuliuoti kad 
ir kiti negalėjo atsilaikyti 
prieš jo galybę ir turėjo su
klupti prieš jį. Skaitlininkas 
kartais nustodavo skolinti pi
nigus ir tokiu būdu pinigai 
labai pabrangdavo o visoki 

, produktai teip nusižemino, 
į kad žmonės turėjo juos už 
I n eką parduoti. Skaitlininkas 
į matė kad jisai yra vienas iš 
1 smarkiausių, kad jis gali ką 

nori padaryti su žmonėmis 
kontroliuodamas juos pinigi- 
škai. Teip jis kelis kartus 
prispaudė žmones kad antra 
auka jo pasirodė dailydė-sta- 
liorius, kuris neatlaikydamas 0 kiek advokatai ir kiti su
skeli} skaitlininkui teipgi ta- trūkimai lęšiuos tai galima 
po iš namų išvarytas. Neilgai suprasti kaip skaudžiai turės 
užtrukus žemdirbį skaitliniu- nukęsti tas žmogelis per savo 
kas išspaudė iš namų, kaina- nesupratimą, 
kasi ir artoją. Tas viskas 
skaitlininkui su pagelba da
vadžiotojaus buvo labai leng- jupgio; susitvėrė pereitus me

tus, visas darbas tiek būvu 
sunkus kad gauti čarterį, kad

čionai pareina, taigi tik tiek 
galima sakyti ir yra skaitan
čių, kiti dar vis bijosi užsikrė
sti blaiviu gyvenimu, jie ne
tik neskaito bet dar ir pa
niekina tuos, kurie skaito ir 
mėgina tėmyti kas darosi pa- 
sonlėje. Tie žmonės per savo 
nedorą gyvenimą daugiause 
patraukia žmonių akis ant sa
vo nužemintų darbų. Štai ne
seniai buvo vestuvės po 30 n. 
Market st. kame du tamsūnė- 
liai per savo apjakusį protą 
pateko į teisdarystę ir užsimo
kėjo vienas 10 dol. kitas 15 
dol. Negana tų šalaputrėlių 
už sanvaitės laiko po tuom 
pačiu numeriu kitas Franas 
Skutulas, pateko į teįdarys- 

' tę. Paskutinis už vagystę ir 
dėlto vietinis teisdarys atida
vė ji į aukštesnę teisdarystė, 
kuri žinoma jį labiau nubaus,

KELEIVIS

Pagal S, F Norton.
— Vaike, aš laukiau .labai 

pakol tave sueisiu kad papa 
šakotum mą kaip toliau nu 
gyveno kalvis, kurį išvarė iš 
narnų skaitlininkas paskolin
damas jam pinigus o paskui 
parduodamas jo namus.

— Tėvąi, mą linksma kad 
tu į tai įsigilini, tas tavo pa
sielgimas parodo kad jeigu 
tie žmonės būtų buvę ant tiek 
sumanus kaip tu, tai jie būtų 
apmislinę darbus davadžoto- 
jaus ir skaitliniuk.o ir teip 
būti} jie uesidavę save nus
kriausti.

Dabar aš tau papasakosiu 
kaip nugyveno kalvis išvary
tas iš namų: kalvis pastojo 
ant naujo nemėginto jam nie
kada gyvenimo, jisai pastojo 
liuosas teip kaip tu tėvai ar
ba aš, jam daugiau nerūpėjo 
augalai ant jo žemės, dėlto ir 
buvo spakainas kad niekas 
jam nerūpėjo prižiūrėti.

— Teip vaiko, tai toki žmo
nės rokuojasi visi liuosi at- 
liuosuoti nuo visko.

— Teip tėvai, jie yra liuo
si, bet iš kito šono pažiurėjus 
reikia apgailėti tą jų liuosy- 
bę; kalvis dabar pastojo kam
pininku davadžiotojaus, kaip 
jis neteko savo namų, tai ir 
jo amatas nupuolė jis visada 
dabar dirbo pas kitus ir buvo 
apmokėtas pagal kitų norą, 
o kaip darbo nebuvo tada ji
sai ėjo savo darbą siuliuti ki
tiem, kaip jisai siūlė kitiem 
savo darbą tada gavo labai 
menką užmokestį ir pradėjo 
labai skursti su visa savo šei
myna. Pirmiause kalvis pasi
darė daug senesnis ir labai 
suvargęs, šeimyna jo skyrėsi 
nuo kitų su menkesniu aprė- 
dalu ir kitokį išrodė ant vei
do rodos kad jie menkiau val
gė ir blogiau gyveno. Kalviui 
beprašinėjant darbo pas kitus 
nusižemino jo vardas ir prasi
dėjo paniekinimas jo 
šeimynos.

— Kalbėk toliau 
kaip su juom buvo.

— Tėvai, nėra ką daugiau 
apie kalvį kalbėti jisai tokiu 
pastojo kokiu tu arba aš esam, 
jisai buvo vergas ir gana to,

va padaryti. Skaitlininkas 
skolino pinigus, o davadžioto- 
jas taisė tiešas ir teip jiedu sUtaįgyti konstituciją ir kitus 
galėjo visos salos gyventojus (lalykuS| kad nekurie ir iš 
pančiuoti į savo kilpas kaip širdies darbavosi kad tik su
tik jie norėjo. taisyti pagalbinę draugystę,

lai kaip matau vaike, kad lietuviai nebūtų teip pil
tai, skaitlininkas išvarė iš na- k]- Tiesa iš pradžių susirašo 
mų kalvį, dailydę, žemdirbį apĮe 70 sąnarių ir viskas ro- 
ir artoją, taigi kaip visi tie ,Įoa jau bujos, bet kur tau! 
žmonės galėjo be namų gy- 39 gegužio surengė balių ant 
venti? kurio nemokėdami pasielgti

— levai, jie gyveno teip papuolė po teisdaryste už lai- 
kaip jiem daleido tie kurie kymą alaus. Nekurie mislino 
nupirko jų namus,, nes dabar kad poliemonai yra tikri bro- 
ant salos persimainė visai liai ir visai nesivaktavo patįs 
nauja sistema-surėdymas; ku- pirmiause gerai apsirijo ir 

("nigaikščiai viską pradėjo vai- teip tapo suareštuoti. Teisda- 
dyti pagal savo norą o ubą- rys nusprendė užmokėti 300 
gai arba vergai žiurėjo tiktai advokatas prigaudė toliau by- 
ant malonės kunigaikščių ir lą varyti ir teip stovi. Ant 
teipgyvenimas pradėjo trauk- mitingų komitetas pasielgė 
tis. Pažiurėjus į artojaus vie- save besigirdamas dėlto žmo- 
110 gyvenimą galima daug nes pradėjo rečiau rinktis ant 
mažai matyti visų. Artojas Ii- susirinkimų, žinomu žmonių 
kosi savo namuose ir po nu- kalte kad jie tokį komitetą 
pirkimui jo namų per dava- išrinko, bet geresnių ir nebu- 
džiotoją, kuris pavėlino arto- vo. Dabar po tam baliui bu- 
jui dirbti tą žemę; bet pusę vo tik du mitingai ir matomai 
užaugintų javų artojas turėjo draugystė jau nyksta.
atiduoti davadžiotojui o pusę: Pirmsedžiui draugystės be- 
sau galėjo pasilikti. Sunkiai Į sigireut su savo septiniais šim- 
dirbo artojas, bet mažai kas tais bankoje uesenei atsitiko 
jam liko nes pusę jo užaugin- nelaimė jis mat darė greitai 
tų javų vis paėmė davadžioto- ' pinigus, tai iš krautuvės turė- 
jas nieko nedirbdamas. Kas jo dvi knygutes ant abiejų 
buvo teisybė su artojum, tas ėmė valgius, o tik už vieną 
buvo ir su kitais išvarytais iš mokėjo. Krautuvninkui apie 
namų jie dirbo vargo bet vi-j tai dasižiuojus, jis turėjo po- 
sada jiem truko dėlto kad pu- rą šimtelių net atimti nuo tų 
sę nuo jų atėmė tie pas ku
riuos jie turėjo dirbti. Maty
dami kad vieni menkai jie 
gali uždirbti vedėsi ir savo 
vaikus prie darbo, nepaliko 
nė savo moterų ir teip visi 
dirbdami nieko neuždirbo tik 
gyvenimą, jeigu katras ir už
dirbo-tai turčiai tuojau pakė
lė mokestį ant valgių ir su
tuom juos išnaudojo. Antga- žmogus ką gero padarytų, bet 
lo tėvai nuseno o vakai jų ne- visi rūpinkitės: nepanaikin- 
galėjo išmaitinti, dėlto prasi- kite savo teip vargingai su
dėjo budavojimai ubagam na- tvertos draugystės, bet laiky
mų. Kiti vaikai mylėdami sa- kites iš vieno visi ir atnaujin- 
vo tėvus mėgino net vogti kite kad vėl po metų ar dvie- 
plėšti ir savo tėvus šelpti bet 
jiem kėlės greitai tapo užsto
tas nes turinai tuojau buvo 
statomi del ji} suvaldymo. Ki
tą kart tėvai daugiau pasikal
bėsime.

septynių bankoje ir atiduoti 
krautuvninkui. Dabar visai 
nieko nesirūpina apie drau
gystę, rodos gėdinasi.

Broliai, kurie norite kad jū
sų vardas būtų žmogiškas 
tarpe gyvų žmonių ir kad tu
rėti sau pagelbą ligoje ir bū
ti gražiai palaidotais tai ne
laukite kad jumi koks vienas

jų nereiktų iš naujo tverti.
Lawrence, Mass.

Sužiedotuvės ir aukos. 
Rašo t ę buvęs.

Rugesejo 23 pas A. Šėkį at
sibuvo sužiedotinės tautiečio 
Frano Zautraus su p. Antani
na Amsėjute, ant kurių tapo 
kalbėtasi apie vargstuančius 
žmones kovoje su caro galy- 

ena. be. Vienas tautietis gražiai 
paaiškino kaip stovi reikalai 

: „Kas

Brighton, Mass.
Daugelis atžagariai gyvi
Raš. Brightonietis. DLUV1 »■

Darbai pas mua tuom tar- mūsų tėvynės ir sakė: 
pu eina neblogiausiai, darbi- prijaučiate vargam jūsų gim- 
ninkai uždirba nuo 7.50 iki tinęs šalies aukaukite kiek 
18 dolerių, žinoma iš lietuvių išgalėdami nes dabar laikas 
daugiau dirba už mažesnes ai- duoti pagelbą”. Susirinkę už- 
gas. Lietuvių čionai yra virš manymą priėmė ir šie paau- 
dviejų šimtų, bet nedaug ran- kavo: po 50 c. P. Serkauckas, 
dasi vyrų kurie veda gyveni- J. Kentra; po 25 c. F. Žautra 
mą, kokį darbininkam prigu- A. Amsėjute, K. Vidūnas, F. 
lėtų vesti. Apie 30 laikraščių Jusevičius, B. Amsiejus, B.

Curlanis, A. Šėkis, P. Tamu
levičiūtė; A. Tamulevičius) 
davė 60 c. ir Z. Jaukauckas 
$1.00. Viso surinkta 5 dol. 
bet atėmus už persiutimą li-l 
ko $4.90 pinigai pasiųsti kas. 
Dūdai. Ačiū broliam už ge
rą užmanymą ir prisidėjimą, 
mūsų darbas lai būna paveiz- 
da kitiem. Pinigai paskirti 
L. S. P.

Pinigai prijimti 5 Spalių. 
T. Dūdas.

New Heven, Conn.
Teatras, dainos ir prakalbos.

: <2^ (UcO P^ko R ū t a .
į Diena 13 Spalio, kuopa L. 
iŠ. P. A. parengė teatrą, dai
nas ir prakalbas. Pirmiause 

j prasidėjo teatras drama: „Ne- 
atmezgamas Mazgas”. Lošėjai 
su savo rolėms pasirodė ne- 
perkasžiukaip, bet jiems rei
kia atleisti, nes gal neturėjo 
laiko geriaus išsilavinti. Po 
teatrui lošėjai padainavo po 
pora punktų dainos Birutes, 
ir paskiau Lietuvių Marselie
tės, Marselietė suvis nenusise
kė nes visi dainoriai nemokė
jo žodžių nė meliodijos. Po 

j dainų prasidėjo prakalbos- 
Kalbėjo drg. K. Rutkus iš 

Kjew Britain, Conn. Aiškino 
) daugiause apie socializmą ir 
revoliuciją, prakalbos tęsėsi 

I labai ilgai, žinoma gal dėlto, 
kad buvo kviesta kalbėtojų ir 

)daugiaus, bet paskutiniai ne
pribuvo, tai pirmainjam rei
kėjo atkalbėti ir už kitus. 
Ant pabaigos padeklemavojo 
eiles, Pirmyn jauna mergaite. 

) Ir pagalius jaunos mergaitės 
padainavo dainą, Lietuva mū
sų mieliause. Tuom ir užsi
baigė.

So. Boston, Mass.
Kaimynų meilingas pasikal- 

jimas ir aukos.
Rašo S . Č i ž i u s .

Rugsėjo j 24, pas Augustą 
Andrulevičių, 82 Bolton st. 

' buvo susirinkimas kaimynu, 
ant kurio buvo gražus pasi
kalbėjimai ir kartu atmini
mas laisvės vyrų, kurie lieja 
ja kraują už liuosybe mūsų 
tėvynės po valdžia masko
liaus. Draugas P. Buzeviče 
užmanė parinkti aukų, kiti 

■ draugai pritarė ir davė šie:
D. Grigaliūnas $1.60, po dol.: 
P. Buzeviče, J. Žebrys, J. Ja- 
sinskas, J. Stukas; po 50 c. 
S. Cižius, A. Čižiuvienė, P. 
Povilonis, K. Pašakarnis, P. 
Aleliuuas; po 25 c. B. praue- 
viče, A. Vadapalaičė, P. Jak- 
štaitė, Z Sribikaičė, S. Stibi- 
kaičė, M. Milluk, B. Mošin- 
skas; J. Praneviče davė 15 c. 
po 10 c. centų davė V. Buže- 
vičienė, B. Praneviče, K. An- 
drulonis, M. Šilalis, A. Vaiši- 
lonienė, N. Andri Ulevičienė, 
A. Kučinskas 12 c. Iš viso su
rinkta ir nusiųsta kasieriui 
Dūdai $10.61. Širdinga dėka 
broliam susi pra tusiem.

Pinigai prijimti 5 Spalių. 
T. Dūdas.

So. Boston, Mass.
Varduvės ir aukos

Raš. P. Barkeviče.
Buvo lagai gražus susirin

kimas draugų Mikolo Gri
ciaus, ant jo varduvių, kurie 
gražiai besibovindami sumetė 
aukų ant labo revoliucijos 
duodami šeip: J. Gricius <50 c. 

Į po 50 c. M. Gricius, N. Gen- 
drolis, L. Mačys, F. Trapen- 

[ skis davė 26 c. po 25 c. K. 
) Gendrolienė, O. Gendroliuke, 
P. Bartkeviče’ A. Bartkeviče, 
P. Žilinskis, M. Tilinskienė, 
S. Karsokas. S. Songaila. Vi
so surinkta -ir pasiųsta kasie
riui Dūdai 4 dol. ir 36 c. Už 
kuriuos tegul bus garbė mū
sų broliam ir seserimi ir te
gul bus pagelba mūsų karžy
giam kovojantiem prišai carą.

Pinigai virš minėti prijim
ti Spalio 12. T. Dūdas-

So, Boston, Mass.
Varduvės ir aukos.

Raš. P . B u z e v i č e .
Spalių 7 buvo varduvės F. 

Perekšlio ant kurių susirinko 
būrelis lietuvių ir besilinks
mindami sumetė kelis centus 
aut labo reveliucijos. Aukavo 
netik vyrai, bet merginos ir 
moterėlės teipgi neatsisakė. 
Užmauytojais buvo P. Buzcvi- 
čius, J. Balčiūnas, V. Sara- 
pas. Po dolerį paaukavo: F. 

' Perekšlis, J. Balčiūnas, D. 
Grigaliūnas, J. Jasinskas, A. 

| Kučas: po 50 c. P. Buzeviče, 
, V. Buzevičienė, V. Sarapas, 
D. Perekšlis, A. Perekšlienė, 
P. Marmaka, A. Neviera, J.

- Matuzeviče; po 25 J. Binkevi- 
če, V. Binkevičienė. P. Kara- 
lis M. Matuzeviče.

Viso pinigų surinkta ir pa
siųsta kasieriui Dėdai 10 dol. 
Už kuriuos garbė broliam ir 
seserimi buvusiem ant susirin
kimo. Tegul žūsta mūsų prie
šai kankintojai, tegul laisvė 
užgema Rosijos viešpatystėje, 

į Pinigai paskirti L. S. Demo
kratam.

Pinigus virš minėtus priė
miau 12 Spalių. T. Dūdas.

So. Boston, Mass.
Varduvės ir aukos.

Rugsėjo 29 atsibuvo vardu
vės Mikolo Mieliaus 738 Sil 

I ver st. būrelis lietu vii} susi
rinko ir besibovydami surin
ko aukų ant revoliucijos rei- 

I kalų, Tautietė Antanina Ci- 
žuvinė buvo teip maloni pa
daryti užmanymą o sekanti 
draugai paaukavo: J- Rudau 
ckas davė 1 dol. ir centą, J. 
Kovėra 1 dol., Z. Zlabiutė 50 
c.; po 25 c. J. Mielis, S. Vie
sulą, T. Riškus, J. Šimkus, E. 

j Aukštikalnis, A. Cižauckas, 
M. Šimkiene, A. Mielis, A. 
Aukštalaitis; A. Mačys 20 c. 
po 10 e. V. Padolskis, K. Ja
ras, J. Budauckas. E. Aukšti
kalnis, A. Gricienė, P. Jakš- 
taičė, K. Zlabys 15 c., M. Mie
lis 11 c.

Pinigu surinkta 5 dol. ir 
82 c. ir pasiųsti kas. Dūdai. 
Širdingai ačiū broliam ir se
serimi aukavesiem, lai bus 
m ūsų tėvynė liuosa konogrei- 
čiause iš po caro valdžios, te
gul gyvuos laisvė visoje Rosi- 
joje.

Priėmiau aukščiau minėtus 
pinigus Spalio 5. T. Dūdas.

New Haven, Conn.
Prie pramonės griebėsi. 

Rašo Jonas.
Naujienų tuom tarpu čio

nai mažai, žmonės gyvena po 
senovei, mažai yra skaitančių 
laikraščius, mažai ir suprati
mo apie visuomeniškus dar
bus. Tie kurie darbuojasi ant 
labo visuomenės net pyksta 
kad progresas eina teip silp- 

I nai. Kartas nuo karto pramo
nė platinasi tarpe lietuvių, 

Į tai vis jau matoma kad mūsi- 
: škiai nesnaudžia tik gaila kad 
tie pramonininkai paskui ma
žai paiso apie visuomenės rei 
kalus. Dabar Jonas Mišeika 

I užsideda karčemą aut kampo 
Chapel ir Poplat gatvės, vie- 

Įta graži ir bus gera užeiga. 
Tik iškada kad į kitas pramo
nes žmonės nesigriebe vietoje 
karčemų.

Su tautišku mūsų susipra
timu turime kilti ir prie pra
monės, nes be pramonės ne- 

' galėsime ilgai tautos palaiky- 
jti. Daugelis mūsų pramonin
kų dejuoja kad mus visuome- 

Į nė neima pas savus iš pavydė
jimo kas labai apgailistauti- 
na, reikia savus šelpti, tada 
ir patys galim šelpimo laukti 
nuo savų pramonininkų.

Aukautojam iš Brig- 
litono- Jūsų aukos bus pagar
sintos kaip tik sugriž groina- 
tos nuo kasieriaus.

Laiškas iš Lietuvos,
S t a k l i š k i: s Vilniaus 

Red. Mielas mano broli A. 
rašydamas mą gromatą pra
šiai kad pranešei a tamstai 
kas pas mus girdėti, ar nėra 
buntų ir t. t. Pas mus dabar 
tyku, nieko negirdėti rodos 
ko laukiam. Verta tamstai tą 
pranešti kad dabar pas mus 
pradėjo vaikščioti procesijos 
iš bažnyčios į bažnyčią. Štai 
ant Traicės panos Švenčiau
sios iš Užuogaičių ėjo procesi
ja į Pivašūnus, keturios my
lios tolio ir visą tą kelionę po
nai susimaišę tarpe prastuo
lių nešė 150 bažnytinių vėlu 
kų, 40 liktarnų, nešė šešes di
deles vėlavas ir tris kunigai 
ėjo pėsti visą tą kėlę giedoda 
mi yvaires giesmes. Taigi ma
tai mielas.broli ant ko mūsų 
žmonių protus pradėjo sukti: 
ponai ir kunigai sumanė jų 
galvas apdumti su nevaatlai- 
dimais apvaikščiojimais jie 
nori atitraukti žmones nuo 
apšvietimo. Netik kad jie no
ri tamsuosius žmones visai a- 
paklinti su tais neva stebu
klingais apvaikščiojimais, bet 
dar nemažai jie ir pinigų iš- 
tanke ant visokių neva šven
tų daigtų. Žodžiu sakant sil
pnina netik protiškai bet ir 
materiališkai ir stūmė juos 
carui į jo geležines rankas, 
kad vėl suspaustų ir laikytų 
juos amžinai. Ponam rūpi 
kad varguolius aptamsinti 
pristument jų nosį prie kry
žiaus prie bažnyčių o patįs 
rūpinasi valdyti Lietuvos že
mes ir dvarus ir kad galėtų 
ginti žmonės su botagais. Jie 
taisosi sau kad galėtų lėbauti 
ir gerti vargšų prakaitą kito
kiu būdu neveikdami ima 
kryžių daro procesijas ir sa
kydami pamokslus tamsina 
vargšus kaip tik galėdami. 
Mielas broli, ir visi jus Ame
rikos lietuviai dėkite kuo 

(daugiau savo atydos ir gelbė
kite mus kaip galėdami iško
voti tą baisę kovą su teronu 
musu caru ir visais tais kurie 
myli budavoti sau turtus ir 
lebius ant mus vargšų kruvi
no prakaito. 

- —
Gera pataline kapitalisto 

del darbininko.
Iš angliško vertė Rūta.

Broli darbininke! Aš galvo
jau pasikalbėti su tavim pirm 
šito, bet kad nebuvo rinkimų 
nuog 1905 metų, tad tikrai 
nebuvo man nė reikalo. Utar- 
ninke, Lapkričio 6 męs bal
suojam vėl, ir kaip aš esu 
draugas darbininkų, aš visa
dos linksmas duoti gerą pa
tarmę darbininkui. Jus visi 
pažįstat mane, ba jus visi dir
bat del manę. Jus žinot: aš 
mokėjau jums geras algas. 
Aš teip darau kad jus galėtu
mėte atvažiuoti į mano fabri
ką su automobiliniu ar karie
toje kada oras yra blogas. Ir 
ant rinkimų dienos, tai jus 
visi galėsit pasivėžįt! Ir da y- 
ra tokių žmonių kurie nori 
kad tu nueitum iki balsavi
mo dėžutei ir balsuotum už 
save. Tik pamislyk apie tai! 
Teip darydamas turėsi balsuo
ti už socialistus. Ar tu žinai 
kas atsitiktų kad visi darbi
ninkai balsuotų už socialistų 
kandidatą. Jie pakeltų jums 
algas iki nebūtų visai pelno 
del manęs. Jie net turi tą ir 
savo platformoi! Aš turiu vil
tį kad jus nebūsit toki saumi- 
liai, kad tik balsuotumėte del 
savę. Aš visados daviau jumis 
8 arba 10 valandų darbo, ir 
gana pinigų ant pragyveni
mo. Kaip kas iš jus turi ir 
perdaug, ir yra pasakyta kad 
pereitame mete pasidėjo dau
giau per tris dolerius į ban
ką, žinoma mano rėdytojai 
parašė apie tai laikraščiuose. 
Būdamas draugas darbininkų 
nesumažinau jus algas, bet 
tik pakėliau rendą ir biskį

daugiau ėmiau už viską kas 
jums labiause reikalinga. Da
bar aš darau viską šiteip del 
jūsų. Ištikro, tu tūri žinoti, 
kad perdaug pinigų turėti 
bloga — tiktai tam gerai jei
gu kuris turi laiko juos pra
leisti, tai dėlto aš praleidžiu 
juos del jus. Žiema aš važiuo
siu į Floridą su savo šeimyna, 
ir męs apvažiuosim aplink 
svietą kitą vasarą praleisti 
daug pinigų, kad jus turėtu
mėt užtektinai darbo. Ir žino
ma: aš negaliu turėti darbą 
del jus visų, nepraleisti visus 
pinigus ką jus del manę už
dirbai, todėl aš išdalysiu 
daug pinigų del milaširdys- 
tės. Kada tu išalksti, eik pas 
bile kokę milaširdystės drau
gystę ii- pasakyk jiem kad 
tu esi mano draugas, tai jie 
duos tau sykį pavalgyt ir ant 
tos nakties nakvynę. Aš }>a- 
sakiau tau šitą viską tik pa
rodyt tau kad aš esu draugas 
darbininkų, ir koke neklai
dinga yra mūsų systema. Bet 
dabar atsiranda tie kvailiai 
socialistai, jiems netinka da
bartine mūsų sistema ir nori 
daryti permainas. Nebalsuo
kit už juos, ba jie niekad nie
kad neistengs padaryti per
mainą, balsuokit ant bile ko
kio tikieto tik ne ant socialis
tų. Visos partijos, jie sako 
teip kaip ir aš sakau: ,,mųs 
yra gera sistema.” Kaip da
rysit teip tik nerašykit pas 
Louis Maass P. O. Box 45 
New Haven. Jis prašia tavę 
prisiųsti dešimtuką, tada jis 
tau prisius kėlės knygutes 
apie socializmą. Nedarik teip 
da gali paskaityt! Ir gal už
duot tau daug mislių, nes 
vien tik aš myliu mislyti del 
tavęs. Aš pasikalbėsiu su ta
vim vėl ateinančę sanvaitę.

Visados tavo draugas.
- Darbdavis (bosas).

PAGARSINIMAS.
I —
Atsakymas del daugelio.

Daugumas, ypač iš „Kelei
vio” skaitytojų nuolat bom
barduoja mus klausymais, ar 
męs tik iš Bostono galime iš- 
vyt žmones į Lietuvą, tai ant 
tų visų klausymų priversti ė- 
sam atsakyt bent trumpai, kad 

I nevien iš Bostono, tačiaus iš 
visur kas tik velija išvažiuoti 
arba parsitraukti ką iš Lietu
vos, pas mane gali pirkti lai
vakortę kad ir pirmos kliasos 
ir ant kokios nori linijos, o 
teipgi ir tikietus ant geležin
kelio, ar ant boto, jei tik kas 
nori kur važiuoti, pas mane 
gal drąsiai sau pirkti tikie
tus.

Ypatingai šiame laike šim
tai žmonių perka pas mane 
laivakortes del savo giminių 
ar draugų atvažiuojančių iš 
Lietuvos, nes jau persitikri
no daugumas kad nėra geres
nio važiavimo iš Lietuvos į 
Ameriką kaip per Libavą, ku
rios tai linijos laivakortes 
parduodu; viena, kad tos lini
jos laivakėrtės yra pigesnės, 
antra kad pasažieri nereika
lauja persi vogi net per Prūsų 
rubežių, už kurį nevienam 
reik pusėtinai užmokėti, o ne
vienam ir nelaimė dagi kar
tais didelė atsitinka. Tuotar- 

) pu važiuojant per Libavą pa- 
sažieris važiuoja tiesiok iš Lie- 

) tuvos be jokios baimės ir var
go. Taigi visiem savo tautie
čiam norintiem ką parsitrauk- 

j ti iš Lietuvos nuoširdžiai pa- 
tariu pirkt laivakortę Rusiš
kos New York - Libava lini
jos.

J Teipgi primint turiu del 
daugelio kad per mano kon
torą siunčiami pinigai į visas 
svieto dalis nueina greičiau
siai ir geriausiai ir tai užti
krinu savo vardo garbe.

Pasilieku gero velijantis, 
A. Žvingilas.

„Keleivio” Išleistojas.
» 
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tiem darbininkam buvo tas labai įstabu.
1 Lapkričio 29 dieną žmones visi ėjo ko- 

žnas prie savo darbo, linksmi kad ir dar 
kartą caro bernų visus užmanymus sumai
šė. Darbininkai dabar dirbo be jokių strai- 
kų iki Gruodžio 6 dienai’ per visą tą laiką 
nežudė laiko, jie organizavosi vis stipriau, 
lapai ir visoki pranešimai buvo mėtomi, 
prakalbos buvo laikomos visur; salėse ir fa
brikuose, fabrikuose daugiause darbinin
kai laike prakalbas subatomis pavakare, 
kada pabaigdavo savo darbą įsi vesdavo ora
torius ir klausydavo.

Šituom tarpu žmones vi«i organizavosi 
kur tik kas galėjo, organizavosi dabar ir 
pačto visi darbininkai, jie rašosi į Uniją 
Įianašę į tą, kurią socialistai buvo pirmiau 
užmanę ir dėjo pinigus. Žodžiu sakant da
bar neliko žmogaus kuris neprigulėtų bent 
į kokę partiją, organizavosi ir gorodoviejie 
policija vieni rašėsi prie tų kurie laisves 
an jieško, kiti - gi rašėsi prie juodašimčių 

Demokratų partija pradėjo teipgi organi
zuotis, į šitą partiją prigulėjo popai, kuni 
gai, seni jenarolai, poneliai ir tamsūs pra- 
sti jie kurie tarnavo juodašimčių eilėse. Jie 
turėjo pasitaisę didelį kontorą į kurį kvie
sdavo visus žmones kad eitų ir prisirašytų 
p ie jų. Demokratai rūpinosi kaip galėda
mi žmones pritraukti prie savo partijos, 
ji i spaudino didelius apgarsinimus ii 
lipdė visur mieste ir fabrikuose kad žmo
nės eitų prie jų ir prisirašytų. Tie kurie 
atėjo daugelis gavo ir degtines, kad tik pa
stotu geru demokratu. Kunigai, nors kaip 
paprastai jie sako kad tik Dievo žodis jiem 
galima skelbti bažnyčiose drūčiai darbavo
si per pamokslus kalbindami žmones prie 
demokratų partijos. Daugelis liet carą gy
rė, o peikė tuos, kurie per daug nuo caro 
reikalavo.

Apie šitą laiką užėjo klausymas kaip pa
naikinti brangumą namų tai yra randas. 
Toji nuomonė netruko persigerti per žino 
nes, jie tuojau visi susitarė, 20-tą procentą 
numažinti už randovojamus namus ir kad 
nemokėti už tą laiką kada ėjo straikas. 
Straikos už branges raudas buvo teip: kd- 
žno savininko namų gyventojai turėjo visi 
į krūvą susirinkti ir nutarė visi tą patį kad 
numažinti mokestį ant 20-to procento ir 
kad nemokėti už straikavusį laiką. Teip at
laikę susirinkimą kampininkai išrinko vie
ną delegatą, kuriam įdavė visi savo para
šus ir pasiuntė pas namų savininką kad 
apie tai praneštų, kartu priduodami savo 
mokestis delegatui, kuris nunešdavo visų 
pinigus savininkui ir- gaudavo visiem kvi
tas. Daugelis namų savininkų buvo labai 
sujudę bet daryti jie neturėjo ką, nes vi
sam mieste tas pats darėsi ir kaip visi ėjo 
iš vieno teip ir iškovojo ką jie norėjo.

Daugelis gali pamislįti kad daug gali bū
ti melo šitam mano apsakyme, bet kad teip 
buvo tai ištiesų tikra teisybė; darbininkų 
tarpe buvo tokis užsitikėjimas kokio aš 
niekad pirma nemačiau, ką tik veikė del 
savo pagerinimo būvio, tai veikė iš vieno ir 
turėjo didžiausę pasitikėjimą ant savo iš- 
iuktų delegatų.

Buržuazai pamatė kad žmonės nenustoja 
rišęsi į krūvas ir darbavęs! del savo pageri
nimo suodė kad gali būti jiem bloga ateitė 
dėlto visi pasiryžo ruoštis į užrubežį: pir- 
miause išgirdom kad garsingas Kropatki- 
nas išvežė 218 pūdų aukso į užmarę, ku
riuos jisai iš didesnės dalies suvogė Man- 
džurijos karėje, vėliau buvo girdėtis kad 
\isi turčiai, baronai ir ponai vežė savo pi
nigus vienas po kitam kaip ymanydami. 
Varguoliai pamatę kad turčiai išima savo 
pinigus iš bankų ir jie pradėjo eiti savo 
kapeikas atsijimti. Prieš Gruodžio menesį 
žmonės apgulė bankas iš visų kraštų ir ėmė 
savo pinigus kas tik ymanė.

Gubernatorius pamatęs ka i pinigus žmo
nės ima laukan, pradėjo spaudi y ti didelius 
atsišaukimus ir lipdyti visur ant gatvių ir 
fabrikuose kad žmonės apsimalšintų ir kad 
pinigų iš bankų nejimtų, bet apmalšinti 
upę plaukenčia buvo labai sunku ypatingai 
dėlto kad oratoriai pradėjo kalbėti žmo
nėm kad imtų pinigus iš bankų ir kad iin 
tų auksu. Visos pašalinės baukos davė 
žmonėm pinigus, bet davė popierom, kas 
prašė auksu tam liepė eiti į randavą bau ■ 
ką ir permainyti popieras ant auksinių pi
nigų, bet neužilgo raudo banka tapo užda
ryta, pinigų ant aukso permainyti negalė
jo, popierinhj teipgi nenorėjo imti, nes bu
vo kalbama kad jeigu revoliucija pakils <ai 
popierinių pinigų neims ir tokiu būdu 
žmonės apsimalšino. Kaip tik žmonės išė
mė savo pinigus iš bankų, policija tuojau

------ o------
(Tąsa).

Spalių 24, tapo apgarsinta kariškas 
dėjimas, caras mislįdamas kad pabaidys su
tuom žmones apšaukė karišką stovį mieste. 
Kariškas stovis tapo įvestas 24 dieną Spa
lio, o męs darbininkai sustraikavome 25 
Spalio, teip jau skubinomis sustraikuoti 
kad išbandyti kas dėsis, nes męs nenorėjo
me duoti savo liuosybės nė ant kiek suvar
žyti.

Kaip tik darbininkai sustraikavo guber
natorius tuojau parsiuntė pulką kareiviu 
D Grodno ir išdalino juos tarpe vietininių

• kareivių, kurie jau buvo mus gerai suorga 
nizuoti, bet kaip primaišė naujų kareivių 
tida pakriko visa mūsų viltis kad nuo ka
reivių ką gero galėtume sulaukti. Karei
viai tapo sustatyti ties Dvinska stočia ir 
ant svarbesnių gatvių su pilna amunicija 
ir su skraiduolėm, jie matomai buvo yri 
rengę šaudyti tiesiok į žmones ir ardyti 
namus. Bet žmonės kimšosi tūkstančiais 
visur ir nežiūrėjo ant kareivių, niekas nuo 
jų nebėgo, dėlto kareiviai matydami k: d 
nepabaidys žmonių, iki vakarui teip pašto 
vėją vėl atėmė savo skraiduoles nuo gatvių 
palikdami žmones liuosus. Darbininkai lai
kė visur prakalbas, buvo prisigrūdę netik 
salėse, fabrikuose bet ir didesniuose na
muose.

Ant rytojaus 26 dieną Spalių, žmonės iš 
naujo rinkosi laikyti mitingus ir kalbėtis 
ką daryti su karišku padėjimu, milžiniškas 
susirinkimas buvo laikytas elektrikinem 
fabrike ir Ruskain Baltiske vargonų fabri
ke kurio direktorium pirmiau buvo Krio
kia, Oratoriai sakė prakalbas, o žmonės lai
kė raudonas vėlavas, ištiesų tas straikas 
buvo jausmingiauses už kirus, prie jo pri-‘ 
aidėjo netik fabrikų darbininkai, bet ir ge
ležinkelių ir kitokių institucijų, žodžiu sa
kant visi darbininkai prisidėjo prie strai 
kos. Po prakalbų ir susirinkimų darbinin
kai sutarė padaryti didžiausę demonstraci
ją, dabar sutraukom visus ginkluotus vy
rus arba darbininkų miliciją pastatėm juos 
prišakyje ir iš šonų kad reikalui atėjus jie 
galėtų apginti žmones nuo ginkluotų caro 
tarnų. Šitoje demonstracijoje ėmė dalyvu- 
mą apie 10 tūkstančių žmonių, ant kurių 
buvo labai gražu ir įspūdinga žiūrėti, jie 
ėjo netik su brauningiais ir mauzeria's aj - 
sidarę, bet prie šonų-blizgėjo gražiai nuda
binti kardai, kuriuos patįs darbininkai sau 
nusikalė. Eilėse demonstantų ėjo ir Maxi 
mas Gregori žydų bundo vadovas jisai ne
šė raudoną vėlavą. Demonstracija traukė 
Stalbava, Kliučeva gatvėm ir kaip atėjo 
prie Marinskos gatvės pamatė kareivius. 
Pamatę kareivius darbininkai apsistojo ii 
pradėjo laikyti prakalbas, tarpe oratorių 
buvo’Maximas Gregori kuris įspūdingai pa
sakojo apie darbininkų padėjimą. Ant ga
lo tapo nutarta kad išdalinti demonstraci
ją į mažesnius būrelius ir kad eitų po rau
stą visur laikydami prakalbas, tas viski.s 
ir nusisekė gerai padaryti. Tarpe demon
strantų buvo nemažai prisimaišę huliganų 
kurie ketino pakelti sumišimus, bet darbi
ninkam turint savo miliciją — ginkluoti s 
vyrus viskas nusisekė konogeriamiai ir die
na tapo praleista be jokio lašo kraujo. Teip 
buvo praleista diena, vakare atsibuvo dar 
keli mitingai sa.lėse ir galutinai visi pasi 
skirstė namo.

Lapkričio 27, vėl buvo laikomi susirinki
mai ir prakalbos darbininkų, š'ą dieną na- 
čalninkas Orlovskos stoties mėgino pah isti 
vieną trūkį į kelionę; surinko jisai gana 
skebų ir išleido trūkį keliauti. Bet darbi
ninkai gavo pirma laiko apie tai žinoti jie 
pasiuntė savo miliciją į netolimą nuo s'o 
ties giraitę Bikeringov ir kaip tik trūkis 
tenai atėjo tuojau ginkluoti darbininką 
pisveikino juos su kulkom. Trūkis tuojau 
sustojo ir pradėjo atbulas traukti atgal 
prie miesto, kareiviai nuo trūkio paleido 
kelis šūvius, bet tik vieną iš darbininkų 

.sužeidė.
, Turčiai dabar labai pabūgo gyventi niiPs- 

tė dėlto daugelis pradėjo keltis iš Rygos bi
jodami kad galo jiem nepadarytų.

28 Lapkričio per dieną buvo laikomi su
sirinkimai, ant galo nutarta straiką užbaig erfiė organizuoti huliganus, kurie užpuldi- 
ti ir eiti prie darbo, nes generališka strai- nėjo ant žmonių ir atiminėjo nuo jų pini- 
ka ilgiau tęsti buvo negalima, visur trūko gus. Jie daugiause gavo progą pamatyti 
pinigų gyvenimui, dėlto plekatai tapo iš- kuris kiek pinigų atsijima stovėdami tose 
kabinėti kad straika pasibaigė. 'Tokios 
straikos Ryga niekad nematė, nes tokis vi
sų nutarimas ir vienybė buvo kad net pa-

damas kad žmones nestraikuotų, nes nesant anglių nėra val
gomų produktij ir t. t. Bet žmonės neklausė, jo atsišaukimų 
jie varė savo darbą pirmyn.

Tuojau prieš gruodžio mėnesį sustraikavo pačto darbinin
kai reikalaudami sau visokių pagerinimų ir padidinimo al
gų. Su pačto darbininkais sustraikavo ir telegrafistai, pač- 
tas sustojo teip kad per tris ar ketures sanvaites jokios gro- 
matos negalima buvo gauti, tik randavi visoki pasiuntiniai 
buvo persiųsti su pagelba kareivių vartos.

Tuomi laiku darbininkai vėl pradėjo rengtis prie pasikė
limo, nes visur aplinkui girdėjosi buntai ir revoliucija, vi
sas pabaltikas — kraštas Latvijos, pradėjo turčius gaudyti 
ir atiminėjo nuo jų ginklus, kartu degino dvarų palovius, 
kuriuose turčiai gyveno. Tvartai tiktai buvo palikti kad gy
vuliai nesudegtų, bet nevišada buvo galima juos apginti. 
Kaip revoliucionieriai pradėjo iš Latvijos turčius laukan 
bugdyti tada ir turčiai nemiegojo ypatingai turčių sūnus — 
vokiškų baronų iš kurių daugelis būdami studentais gavo 
pagelbą nuo caro, kuris davė jiem kareivius, jodė jie po La
tviją ir kur tik užpuolė ant prastųjų gyventojų visus juos 
naikino ant vietos šaudydami.

Dabar reike priminti kad šitam laike buvo nemažas sumi
šimas, pačtui neimant, žinios sunku buvo iškur gauti, visi 
žmonės Rosijoje kalbėjosi kad Latvijoje jau gyvuoja repu 
blika ir dėlto pradėjo labiau visur žmonės sukilti. Apie 4 
Gruodžio išgirdome kad Maskvoje prasidėjo revoliucija, ku
rią buvo pakėlė smulkioji buržuazija ir prie jų prisidėjo so
cialistai revoliucionieriai. Išgirdę kad Maskvos žmonės pra
dėjo Reti kraują už barikadų. Roseiska socialistų partija 
Rygoje pranešė visiem savo sanariam kad mestų darbus ir 
renktųsi prie visotiško pasikėlimą, ką Roseiskos partijos vi 
si sanariai ir padarė, sustraikavo keli svarbesni fabrikai ku
riuose Roseiska partija buvo drūtesnė, bet kur radosi fede- 
ralistai, tę jiem buvo užginta straikuoti per jų komitetus 
tokiu būdu Roseiska partija liko tik viena, su socialistais 
revoliucionieriais. Roseiska partija buvo išleidus atsišauki
mus ir iškabinėjusi visur kad straikuotų visi darbininkai 
bet tas mūsų pasistengimas neužganėdino federalistų ir tik 
pa užstraikavimui ateinančią naktį buvo sušaukti visi rajo
nai Roseiskos ir federalistų partijų, pribuvo čionai ir karei 
vių ir per visos nakties kalbas ir kalbinimą ant galo ir fede 
ralistai prisidėjo prie straikos. Ant rytojaus visi darbiniu 
kai sustraikavo kad kartu sukilti su Maskvos ir kitų pasi 
kėlusių vietų žmonėm.

(Toliaus bus.)

pačiose bankose ir neva laikydami tvarką.
Gubernatorius darbavosi kad nutildįti 

žmones išleisdamas atsišaukimus ir aprašy-

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Reiškia

rinke, maistas 
tykus, sekretas 

poetas 
akute, baladone 

pagalvys, makštys

Ištark

breislet, dait 
kvait, sykret
poet

ailet, tumult 
bolster, holster

greiver, krever piaustytojis, sukrutimas 
draiver, maiuor vežėjas, nemetis 

stupor, džiuror atkaklumas, teisdarys 
pretor, tutor 
praior, reizor
tremor, humor 
rumor, tumor 
lėber, teber 
odor; kolon 
airon eiprou 
tailen, diseut 
risent, noseut 
lusent, miukus

oficieras, mokintojas 
pirmiau, skustuvas 

krutėjimas humorą* I 
žinios, inauga 

darbas, mušt 
kvapas, brukšnis 
geležis, prijuostė 

ieronas, doras 
dabartinis užgauti 

šviest, pūliai

Angliškai 

bracelet, diet 
quiet, secret 
poet 
eyelet, tumult 
bolster, Jholster 
graver, quaver 
driver, minor 
stupor, juror 
pretor, tutor 
prior, razor 
tremor, humor 
rumor, tumor 
labor, tabor 
odor, colon 
iron, apron 
tyrent, decent 
recent, nosent 
lucent, mucus
Ladies sometimes wear bracelets on their arms 
Ponios kartais nešioję rinkes ant jų žastų.

Watts was a good poet; he wrote good songs, 
Watts buvo geras poetas; jis parašė gerų dainų.

Rabbits hide themselves in secret places, 
Kralikai kavojasi sekretuose vietose.

Men in old age loves a quite life. 
Žmonės senatvėje myli tykų gyvenimą.

A graver is a tool for engraving, 
piovikas yra tulšis išpiaustyinui

A holster is a case for carrying a pistol, 
Makštys yra gurbelis del nešiojimo pištalieto. 

The driver is one who drives team, 
Vežėjas yra tas kuris važiuoja su vežimu.

A minor is young- person not twenty-one years old, 
Nemetis yra jauna ypata ne dvidešimts vienų metų senumo 

Miner works Under ground in a mines, 
Mainieriai dirba po žeme kastynėse.

A juror is one who sits to try causes and give verdict, 
Teisdarys yra vienas kuris sėdi perkrato priežastis ir duo
da ištarmę.

We admire the rose for the delicacy of its colors and its 
sweet fragraus.
Męs stebimės rože už jos dalikatnumą varsų ir saldų kvėpė- 
jiimą.

A monk lives in retirment from the world, 
Pustelninkas gyvena atsilsyje nuo pasaulės.

Apskelbimas.
Oras ir vasaros laikas tai 

yra svei kiauše dalis metų su- 
liginant su kitais perijodais; 
per tai męs žemiau pasirašę, 
apart dienos ofiso valandų, 
tik du vakaru ant sanvaites 
prijiminėjome sergančius va
karais. Vienok užstojus ru
dens dienoms, žmoniniam ne
sveikam laikui ir tankaus 
mainimosi nesveiko oro, tad 
teip labai sergančių skaitlius 
pasididino ir tiek daug atii- 
lanko ir atsišaukia pagelbos, 
kad pirmiaus gydimo laikas 
pasirodė dabar per trumpas, 
užtai apart dieninių valandų 
kasdien iš ryto nuo 10 iki 5 
valandai po piet. Nedėliotus 
nuo 10 iš ryto iki 1 valandai 
po piet, o vakarais tai vietoje 
kaip pirmiaus buvo tik du 
vakarus ant sanvaites, tai da
bar paskirta likosi uet ketu
ris vakarus ant sanvaites u- 
ž’imti gydymu, tai yra kožną 
utarninką, seredą, ketvergąir 
petnyčią nuo 7 iki S valandai 
vakare bus atdaras Instituto 
ofisas. Idant del daugybės at
sišaukusių būtu (langiaus lai
ko ir suteikt reikalaujantiems 
geriausį patarnavmą ištyri
mui ligų ir su taisyt vaistus 
tinkamus, sugražyt sveikatą, 
nesigailint nė pasidarbavimo 
ir gerų vaistų del labo sergan
čių, atsišaukus ar asabiškai 
arba aprašant ligą per groma- 
tą. Su pasišventimu.
Dr. E. C. Collins M-dical In
stitute 140 W. 3 1th st. (tarp 
Broadway ir 7th Ave.) New

Pajieškau pusbrolio Anta
no Kudašiaus, paeinančio iš 
Suvalkų Rėdybo*, Valsčiaus 
ir kaimo Šuin-k i. 26 metai 
kaip Amerikoje itirmian gy
veno Per. sylvan i j. .g valstijoje, 
ozes peėeįe , as du >; man 
apie jį žinę tam duosiu 5 dol. 
dovanų.

E Kei 1 *iu> P>» . 432 
Col!in*vi:b-, III.

Atsišaukit.
Reikalauju jauno vaikino 

del pardavinėjimo liekarstų. 
Turi mokėt kalbėt lietuviškai 
ir lenkiškai o turės gerą dar
bą ir gera pelną. Rašydamas 
įdėk už 2 centu markę del at
sakymo

K. Navickas 25 W. 2nd st. 
So. B iston, Mass. 9 f

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

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

Užprašydami knygas ir pri- 
*i ųsdami pinigus adresuokit 
teip:

V. Bngonis 646 E. 14 st. 
Ne'.v York, N. Y.

Kain but sergantiems 
možna pasigj (lyt.

Siuomi pranešu broliam lie- ;’ 
tuviam sergantiems Drugiu | 
(Valerija), peršalimais, skau 
dėjimais krūtinei, gėlimais i 
kaulų ir k., kad tose savo ne
laimėse kreiptųsi del sugraži 
nimo sau sveikatos prie J. Pi 
ragio & Co. Montello, Mas* 
kur gaus tikrą pagelbą.

Aš tvirtai galiu tikrin’. 
kad geresnių vaistų nuo vu> 
minėtų ligų nėra, kaip p. J 
Piragio, kurie man sugražino | 
sveikatą. Aš sirgau ir va kai 
ir kiti daktarai negaPjo pa
gydyt, bet suvartojo* nupirk
tas gyduoles aptiek.>je p. J. 
Piragio <fc Co., tuojau palikau 
sveika.

Veliju visiem jieškot ten 
sau pagelbos ligoje.

kai!

102 Bellevue Ave.
Montello, Mass.

I
Už tuziną poperiu gromaiu rūsy 
mui su daugybe gražiu pavinčevoniu 
kaip lai in levus gimines, draugus 
pas paezia, in merginas, merginom 
pas jau nikaiezh s ir t t. tv.zii a j c! 

Iuodam už 25 rantus 6 tuzinai už 
$1.00., be kouvertu 100 už $1. '0

§

i

P.jii škojimai.
Pajieškau savo draugo An- 

tano Kuzmicko, gyveno pir
miau* New York, N. Y. Pra
šau atsisaukt ant šio adreso: 
Simonas Ruseckas 28 W. Bro
adway So. Boston, Mass.

Mus popieros. per savo gražu | 
darba ir rūpestingai surinktas I 
pavinczevonos su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
tun iszsidirbe varčia kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popioru 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

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

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

gauti, adresuokit teip:

Box 3232, Boston, Mass.

UŽSIRAŠYK.

KELEIVIant visu metu
Skaitvtojam.

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

Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkrrtę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva 
kortos ant geriausių, dručiau-

siu ir greičiausių laivų. Icip- 
gi norinti siųst piningus ar- 
I a turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa- 

tarnausim.
A. . V1NGILAS

P. 0. Box 3232, Boston, Mass.



K EL KIVIS

gramatika
ANGĮ.'AKOS KALBOS

Su i'tnrin u k t kvirnn angli*1 o žodžio 
lipiuvi'kai.ln ;i « fbysl) • oris; right (eit) 
ašDioni; cyp [ į j '• *.,171 pusla
pių, su prisiun •. z.> .

NAUJAS IR i* iSSIMDK IXIMO 
Gražiui lietuviukai rašyti

Be jngelbos mokytojaus. 21 puslapiai, 
su prisiunt'mu 10c.
Pinigus reik • ųsti per ..Maney Orderį** 

ant Aito adriso
P MIKOLAINIS

Box 15, Stalk i 1). NEW YORK.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
■fotografidą:

<' A SS]L I/O ST U B! J A, 
.37; Br.c.dway,

S o. i ).X, M.’-HF, 
Yra v. n,-. i .-i '.'iu-:n 

lotograf Y. -i ’ ir 
niausią i Lostone.

Jisai daro ..iausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grupų, 'vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. .Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
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- 
mu departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iškurni 
galima pasirinkt, ran patin 
kalniausius.

Iš mažij fotogifijų padaro 
didelį paveikslą krejon ar a- 
lijinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston. Mass.

RŪKYK GERUS .(TU A E US 
Gerk ir vnlgjk sveikus skanumynus. 
Mūsų krai luvėjr gausi: * gyrų atų 

visokio tabako, geriausių vini.kių r-.kri 
kų Ledinės Smetonos’ visokios S<»! 
kilus t. p. daiktus.

Kalbame Lietuviškai, lenkiškai ir k i 
taip. Meldžiame ateit pažiūrėt.

S.B. KLIEN
228 Biaodway. cor. C st

So. Boston, Mass.

THE OUTLET
Musų rudeninis ir žieminis suokrovas 
moteriškų Apguobų (capes). Jokių. Sijo
nų, ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kių papuošalų kntik tapo sukrautas. 
Komplctiškas vaikų drapanos zopostas.

Prekės žemos.
Pilna eilė vy riškos apatinės drapanos: 
viršutinių ir darbinių marškinių, kepu
rių, pirštinių ir kelinių
Didelis barginsas daromas ant t a vorų. 
385 Broadway, Betveen E. A- F. Sts.

SO. BOSTON, MASS.

VIRUTI JAU SALTA!
OverkoUs reikalingas!
.1*1 >, i f : 11.» Jai! pi b UI- <1 .11 Ui kini ' in 

mis )>.. 11 rnu k i;i u iiuii.ifi.sios
nmilo . t. :. I :ll I i :i s.i mp.’ll.s kjic.u y; u • 11- 
\ic d ulku b-l kotu. Maturi- 
j<>« r- X.-w Yoiki ir Iii .u iia lu-palm.a 
• r.ui. Kus pus mani' sieliuos npansi. 
iivrini.iiii.Ju, ka<l piuliuisiū iš geresnės 
luuinrijos. irėliau ir pY-iuu kaip kili 
I rinuriai. Jeigu kas n norėtu pus maw 
duot n ui, virti lik pirki mala rijas. gali 
pas iiiane nlrlt ir išsirinkt kokius lik 
nori Mol<l/iii -itsilanky i

A. Nevali*,
68 W. 5-fh str., S. Boston, Mass-

ItaTykTte"

Lietuviškas siuvėjas
Nuo jaunędionę per ilgus metus pra- 

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padūkavones 
u ir savo gera dalba. Broliai Lietuviai, 
atsilankykite, o persiiikrįsit. Brake — 
nuo $15. augšlyn.

VINCAS INTAS
248 W, 1-th sir.

So. BOSTON, Mass.

in . JOSEPH LEWANDOWKSI
<17 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles gatves, Sale Parko.
, , I lo — 12 llyte

Ofiso valandos: 0 _ 8 Vakare.

Gyvenamas mimas randasi po nr.

1056 Beacon Sir.
Tolfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit lie- 
siok pas mano 1 
tropais i viršų tik 
neikit Į apuoką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki‘2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS -—

CHAPLIKA

6

I 

č*

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 gira sveikata.

Sv ikata tai didžiauses turtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais i mislytais 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 i-gydit negali.

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

N irs ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliuko gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
s kI'1 ’iu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
p rg.ili l sugražynant gerą sveikata.

P.-r tai, |ei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geri.-tuse iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir ;au šimtams tuksiančiu žmonių sugrą
žyto ir kasdien sngraiyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Bl'. E. C. COLLINS ME- 
?‘IC\ Ii INSTITl'l'E, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 

'■r i Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — apra" mt ligą, liekasi po vadovystę 
.0.0..C lai'., v S; < šie ės i'.'_ ’ b; ir p ilL'it: ■■ y?, i t? i-.a.'ipv lig ir visu silpnybių, kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žente u ' , o - . i"-. : ■ paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gera pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.

Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, 1 ai iš daugybes nuolatiniu pndeka- 
voniti, pagal prašylu t išgyditu, keletą patalpiname, štili .jo pats kalint;

Mielas Daktaria Profesoriau I
tau kaip 1’rofcssoriui žinoma, kad labai sir

gau ant kauto plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skau >inu ir diechu kiūtinę] (...nuausskreplia-

taip Kad jau bu v. ui \i .u nustojas vilties išgy- 
dimo Skaitant Ius apgarsinnna po antgalviu 
..Šaltinis Sveikatos" ir atradau kad Jus išgy- 
<lyte visokes 11 u .-•> pi nšvito mano škic ir viltis 
kad dar galiu b it svc. <u ir išgyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad hekarstas suręs lus atsiuntėt^ ir suvarto
jau tuos vaistus pasiint.iu ^idcli pasigerinima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntei, 
dar vaistu, tai tn«>s paskutinius suvartotas pa
silikau sveikas kaip niekad nešit gę« ir dabar 
įsu persitikrenęs kad likausi pamatiškai išgy
dytas ir liga ncaisinaiijis. Siunčiu širdingiause 
padekovania už susi ažinima sveikatos. I inke
liams Jums k<» didžiausios laimes; ir kad gel- 
bciumel mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodone dėkingas
M. A. Degutis* box 1a. Piakcring. La.

Daugatin^as Profescriau InstitutoI
Kaip fums žinoma nuo pirmiaus aprašytos 

mano lutos. Kili ie per du metus kankino, vidu
riu slosa. skaudėjimas po krutinu. Atidus I.,'.! 
su abclnu nusilpnyncjiuiu kankino, u- 1 • •• ■ s\ a- 
iunnas. negalėjimas kvapo atgaut. v.».ki’ n'i. ir 
ti dieglei po visą kūną dusinant ir skaus
mingu neregiih.u įskit mėnesiniu ir toku.imas, 
baltinu andrapnmu —- nors cvd/iausi
pas daugel: daktaru, bet tolinus pasveiki
mo. mano ligą vis cio blogm. ir viltis iširynmo 
nustojau Hd kaip parašiau Jums apieltga ir 
atsiustus vai tus ėmiau vaitot, iš k.u t pasiju*

k ui nesirgus nois j au praėjo s nedelms esu 
l>-i-.mki imis, kad mano liga pilnai išgydita. 
Už toki skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
dekavoju. nes pirma buvau ne gwa ne numirti >, 
o dabar sveika ir laimina, tegul bus palai
minta motina iš kurios vaisiaus, išaugo toks 
gelbėtojas nei.įmingu, su tikru talentu dakta
rystes. M ano dėkingumą teiksitės pagarsint, 
kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagclba.

I. Mockcnc, '
134 Leighton St., Fitchburg. Mass.

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

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu vi. urn Runų, 
plaučiu ir inkstu li *ą per du me
tus sirgus, Waršuw-)įe ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tes, pilnai pamatiškai išgydė.

Expres s aroa pačią.

FAUJ5 'FAVORAI 
AUJOS

AVJ -
I’raneSu TautšoSiams kad rckch'U it da ktij 
Ųilkrodėlhj, Lonciugūhu, i.c 'ą, fo.’.ugrahi. Ai:no.:lkų ir

kitokių visokių daiktų. P. ^a negi: ci.ilo pas svalin.L-utj, užeikite pas 
mano; iš k:lų mioslų parai,kio laišką paduodami savo adresų, tai pri- 
siųsiu savo krautuves NAUJA KATALIOGA liatuv.ško kabo dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekes.
Iš kitų miestų, apslotiavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 

5 metai praktikos ir teisingo vedimo piokystos, yra mano davadu.

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

Ma

b.>j. -M ddziani visus su re ii

Mes laikom lietnviškiĮ klerk

NAUJA

301 Broadway, kffipcsP.getv 
CKItlA t 'ŠIA AI--I III'A

W.T. BULGE
Šermeninis Direktorius ir

. LOWErY, & ' 0.

Mjlosus Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiag'mu rašau Šita aro

matą. bo Jau mane išgy.ht nue taip didelio 
k.>i;«i-ii.:*.o. lytišku daliu skaudėjimo ir nnsil- 
pi uno, o tankusšlapinima*-.i kaip su peiliais 
r a' blo»;iu sapnį: ir sektos nubegiino abelno 
n i-ilp.n-ii r.o. nerviškumo. sl» audciima po visą 
k 1 .1 Ir iabiaus šonuo-e ir viduriuose, kaip ir 
s- i -v na su ?kinidcuuiu galvos, užima ausisq 
ir Ii.lėlio nusiminimo, nnslijau kad iš ptoto 
> 1 ui. kaip Jums buvau pirmiaus raies Nors
pud.ii* Ii d .1'tarti gydžiausi ir buvau pas • 
save v i Imančiais iš Eoropos profesoriais tad 
ir n •• -.'.tikrinau, l- l nėra profesoriais, bet ne
d.iki.

cikata*

1 ir prisiurtus vaistus 
ristis, kurious man pn-

su kiiri.ii Im, . 1’ šiam tikram mokslui m už 
g -rus v.n<’.u*». g .liečia attdekavot. liet kur tik 
galėsiu jus vardą auginsiu, k .ui visi žinotu 
ki’P nieks negali pagelbėt tai Jus išgydite.

J. Tomishauskas,
A’lcntown. Px331 So. Yordan Street.

a
d

39S Broadivay, priešai pačto 
Gyvenimo namas randasi p. u.

KLAUSYKIT VYRAI!

/
“KEI

Geriausia

1
Talpinu gra 
mus, s fru i p 

’ tcrų.irmer 
nimus An 
,,Keleivis” 
vergą:; ir k: 
tų tik

- %
Port! (/fj

Boston
----------

No.

NAUJA 
Lietuviška Aptiekorišk.i 

KOMPANIJA!
Laikom sau už garbę pra

nešti broliam tautiečiam, jog 
mes valdom djdžiausią aptie- 
ką, kuri pripildinta visokiom 
gyduolėm ir vaistais. Taipo
gi pas mus beviek visada esą 
krajavas aptiekoriškas Feld- 
šeris ir jo draugai fonnaces- 
tai, tad mes sutaisėm visą ei
lę krajavų gyduolių pagal for 
mulas Eeropos gydytoji} kli- 
nipistų, todėl gyduolės yra 
pasekmingiausios. Gyduoles 
siunčiame gavę aprašymą li
gos arba kokių kas nori.

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

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

corner Emerson avė. 
Montello, Mass.

BALIAI *
Ketvirtas metinis Balius

Draugystes Lietuvos Duk
terų, atsibus 28 dieną lapkri
čio (November) 1906 m:, sve
tainėje Brodbine Hali 311 Al
bany st. kampas Dover st. 
Boston, Mass.

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

Todėl širdingai kviečiame 
lietuvaites ir lietuvius atsi
lankyti konoskaitlingiausiai 
kaip iš Bostono teip ir išapie- 
linkinių miestų if

Su guodone Komitetas.

Užlaiko puikiausius gorymus, alus, eliuh 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gorymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Kaip į Worcester atkolilusit 
Geriausia rodą visi gausit, 
Šnapso^alaus išsigersil 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
12-1 Millburry str., 

Worcester, Mass.

> . • • . g! Puikiausias Lietuviškai £i ts
i SALIUNAS *« skartę pas mus atsilankys, *
1 To niekad nesigraudys; §
| Alus, vynai mus gardžiausi, §

Cigarai iš Turkijos, geriausi. ’S

1 Lazauckas, Judeika ir Co. »
3o4 Broadway ir 250 1). St.,

js South Boston, Mw g

’’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 327 Port Washington, Wise.
M. Mockus, 

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derk i n lis,

1515 Hermitage avė., Chicago Ill.
John Luis,

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

Box 323 Chicago, Ill.
Pr Čiras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiute 

KI32 N, Palei horpe st Philadelphia, Pa.
M. Senkus

Box lo9 Lewiston, Me.
J. Čeponis 72 Jubiel Str ; 
Jonas J. Gordauskas.

5I Lafaett street, New Britain; Conn. 
Jurgis Tuniasas,

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

J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. Zeman Laue kas,

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

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

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

Bakanaucku. jis duos gerą rodą ir gausit 
skanaus'alaus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

NAUJAI ISZRASTA

South Boston. Mast;

šaut adresuok

kusi uoja
mokame. Ra-

Plaukų 
tyiiiojas

plaukų Nliiikiino:

25 W.Second Str.
So. Boston, Masš.

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

■J? . .'

Skoltytoian jeigu Tau nieks nepagelbėjo arba niekur dar netigydei o jautiesi savijc nesveikom r. t ii netmtik laiko ne pinigu dovanai, jei no 
3U.ibissk.ii tai per gromata alsiš.iuk aplašant liga o bj aporiki.no b i .1 ligylitai nuo : plaučiu n . įku.n ». <l.i. 1 10. trumpo k • Kimo C‘euo 
Mausimo kosulio, kepenų. iiiKstu (Ki.lacysl, dispepsijos, viduriu ligos, kip ucKieten no, m Lrbuuo. lipit pilvo kataro. i:..ivo- sKauocjimo 
svaigimo ir ūžimo ausisę. kraujo nc'.yumnx niežu parku ir išbėrimo oJ>s ligų, n e u r ašimi 110;, neuralgijos, r-m.i.itizmo 11 vaikščiojančiu 
skausmu po visą kūną, geltliges, lyu’.s j nuolpnejnno (nsmoilesl. siklos nub-«zi no, blo.ui sap.ui. nervus 1 no. priepuolos. Nuomario, aneino 
mtiiilpncjiino. lytišku piktu nžsikrcči imu ligų f limpančiu) kokio skiriam ir v i l> m n:b<itu, tuoit ir n r 1 a'ims: ?s k n i- " ■ .ag> * t- 
IpLežastisugriovimą sveikatos slogos nusies ligas, tankaus šlapinimosi ir sk 1 įsmingo. pasigadm na. pitrukuną. nutirpi » 1 Kilu • o nu nuiiic 
E3inno sunkuma kolose bei rankose «ar nathvuma. lenkimąsi draugijos, pag ulimmo atminties, netercn na v 1 .i:s. visoki-u lipiu nuas « 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimmgas neregulianškas mėnesines, bet netureiiina andrapnhi. kaip ir bariu kenkimą segiine bahuni'j?*™: 
m.j n kurios tik ligos ant z n »mu varginimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apisima išgydit, ir duuoda vaistus, tai užtikr.utasveikam ir isouium- 
SI abtybc šventai užliakoma.

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

Dr Profesorius Clolllns del labo visuomenes paraše knyga Vadovas in Svcik.it puslapiu Ii yra labai naudinga sveiku ,r. se^a"‘į’“JT1i 
Ii išaiškina apie v^okias bgasir kaip but sveiku ir apsiserget nuol.g.i Jojo yri kolcravon Piv. ksl.u p’raitant p.- imis . nagais ir 1 z perimu 
nu motinos vid'inousc kūdiki, nuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės kožnas t.ą knyga kuris, lik atsius keletą štampu ibi 
prisiuntimo kaštus, v

Kodėl Sirgt ir but vargi namus ligonis, kad lengvai gali but išgyditas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 Vi 34tli St, New York N. Y.
OFISAS ADARAS; (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo 10 Iki $ po picS. Šventoms dienoms nuo roik I o vakarias nuo r ik t 8 vai.

- uuunike Petnyčioie. Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio.

P. A. FOLEY & CO..
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

Šilas puikus žiedas ir špilka į nektaizą 
yra padaryti iš goriausio aukso, su lietu 
viškais ž.t nklais, beje: Žirgvaikis, šv. Ka
zimiero, L. kar., ir I). L, K. Vytauto. 
Tinkamu kožnam Lietuviui tokias tau
tiškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko 
jum niekas nepadarys nė už $50.oo, bet 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedų po
$7.00, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popierėlę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storumą prisiųs- 
kit lą mierą drauge su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu vlsokes. kokių kas nori American Dmkayojimni Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos: su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo
greitai ir gražiai, Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis: lą mašinukę kili 
parduoda po SlO.oo, bet aš paleidau už $8.00. zYnt jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už £100 00. Giažiausia popiera rašymui grotuotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c., 5 tnz. $1. tūkstantis $7Z Pas mane
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdvrbysto. teipgi laikrodeiių. 
leuciūgelių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumentų, visokių 
knygų ir kas lik ko reikalauja. Norrdoinas 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:

PRANEŠIMAS.
Daugelis Lietuvių jau žiuo 

apie tai, kad atidariau foto- 
grafišką dirbtuvę, nes turi 
mano darbo paveikslus, bet 
teipgi dauglis gal dar nežino 
kad traukiu tikrai gražiai fo
tografijas, iš mažų padidinėju 
malevoju naturaltškom par- 
vom ir iš kelių paviek Is- 
traukinėju į vieną. Todėl 
su tais reikalais meldžiu tau- 
tiečiiį kreiptis prie manes o 
darbas bus atliktas kuopui- 
kiausiai.

G. STANAITIS, 
363 W. Third Street,
(l-foj) So. Boston, Mass.

Vienatine Lietuviška

Restauracija
---------------------------------- ------------------------_
Kurioje visados gaunama lietuviški val
giai, gerai pagamyti ir daug pigiau,negu 
kituose rcstaurantuo.se. Randasi po nu: 
116 Harrison, Ave Boston, Mas , 

Teipgi Turiu [dideles:
GROCERN'Ę ir BUČERNĘ

Tavorą užlaikau šviežią ir gera o par
duodu daug pigiau negu kitur.

Meldžiu savo tautiečių, kad nepa
mirštų priežodžio "Savas pas Sava,“ o 
aš iš savo pusės pasistengsiu visiem pa 
tarnauti teisyngai ir gražiai.

J. Petrauckas
Corner 11 .V Silver Sts. S. Boston, .Mass 

(0 ’AOK o l)

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

£ paimk sveika užkandį, sveikiausi gėiy- 
r mai, kaip tai Alus, Elius, Vynai ir viso 
r ki likeriai yra tik pas
a James Gleason Co.,
J Kampas 4-th ir B. Sts.,
| S. Boston, Mass.
A Teipgi norintiem pirkt likerštorį, to yra 

labai gera vieta. Dažinokit peš patį
, gaspadorių.

Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.
Gydoulių visokį receptai if- 

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

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darpm gcriau- 
sius cigarus iš Havanos labuko ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvninkais vesit pramonę.

[Mūsų adresas:
A. LIUTKEV1ČIA,

24 Washington Sqare, Worcester, Mas*

^Geriausia motorų ir vaikygydytoj:

l)r. Ona Topaz,
;ij45 Chambers sir . Rostou, Mass.

Otisas atdaras

•U*. .M*. C--
r;-.

$ VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
<įW. RAŽUKO, 7 Washignto, St NEW YORK
▼ Jeigu važiuojate į Lietuvą arba

žjž Lietuvos į Ameriką tai pas

Ar nori sučedy 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-
lų. Nepamiršk ateit pažiū
rėt; vietaa žinoma visiem: >

SA COWITZ, 
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, 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 

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

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

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

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

Tel. 934 2 Roxbury.

Or. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dantistą

Ofiso valandos:
Nno 0 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

238 Harrison avė.
Boston, Mass

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

WINC.IS RAŽVKAS.

LITUV1ŠKAS DAKTARASB. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

Lenkiškai-Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS.

D. W. CREED.
Jeigu nori pirkt ar parduot namą: pasi- 
samdyt st ubas, ar gyveiniui vielą: arba 
jei nori kąinšiurint, su tais raikalais ma
lonėk kreiptivsi prie manos. Rasi ponr. 
205 Dorchester Street

So Boston, Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GU0D0TINT TAUTIEČIAI!

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

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

Jurgis Barlxsiiis.
258 Broadway, SO BOSTON. MASS

Ant pardavimo
Puiki vieta, ant kampo 

bloko, 3 mediniai namai su 
Storu; viskas geriausiame sto
vyje: puikus intaisymas; ran
da $1240. Verte per assesorių 
apšacavota ant $7700. Parsi
duoda už $9000.

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

So. Boston, Mats.

Revoli

Pasaulė 
sijos dar 
spalių kai 
tuvių nu 
per Carą, 
nejautė: į 
šaudomi i 
į turiu u s 
teip kad ■ 
ko gero ži 
visus me 
metinėm 
vėl paan 
kuriuos s 
nes dar 
vietų lail 
leido rez< 
mi caro 
neišpildo 
mas būvi 
Peterbur 
darbiniu 
visokį a 
ant kare 
del į susi; 
kalbose 
dėjimus, 
snkylinn 
kur tik 
visur bu 
Vių tiek 
sybę žm< 
visa Ko 
kariškai

Bažnj 
užsakyt 
carą del 
festą ir 
mirties 
bomba . 
stelių B

Caras 
paantri 
festą: ,, 
palietei 
žynė, f 
susiviei 
žodžiai 
organ i z 
vaikšči 
paveik: 
tujų ir 
nių jie:

Laki 
rišč” 3 
leidinį; 
dėlto k 
ras nei 
mo die 
tą.

Dau 
nedirl 
sireng 
bet da 
leido < 
kus k 
karei\ 
trauki 
Įėjo t 
pralie 
lovo 1 
šiai s 
dieną 
čiai k. 
skiete 
12 vii 
vi šol

Tei 
meti 11 
ge, l 
Nors 
nėra 
būti

aporiki.no
Svcik.it
rcstaurantuo.se



