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Revoliucija Rusijoje.

dar nenu- 
gyventojų 
buvo pa

į . Cariškas j ungas 
krito nuo Rusijos 
spaudu, nors gana 
kelta riksmas ir gana simpa
tizuoja visų kraštų žmones. 
Visoje toje revoliucijoje mato- 
niaį dirba ne vienas caras, su 
caru eina ir turčiai visų že
mių nors tas yra sekretas, bet 
tai galima tikėtis. Iki šioliai 
carui netrūksta pinigų orga
nizuoti juodašimčius ir duoti 
geras algas visokiem šnipam 
ir išdavikam kovojančių žmo
nių. Carui lešiuoja milijonai 
rublių palaikyti tą visą armi
ją juodašimčių o pinigų jam 
netrūksta, jis turi tiek kad 
dar ir savo nupieštiem ver
gam paskolina ir liepe pirkti 
žemes. Kova su caru turės 
trauktis per kelis metus o 
kaip turčiai pames viltį išgel
bėjimo carą ir palaikimo žmo
nių po jungu tik tada jie nu
stos jį šelpę ir tik tada caras

teip 
kar- 

kovą

delto ministerial nutarė kad 
numažii
skolinami! pinigų iki keturių nes Baskirai, Kirkizai ir Kai- 
ir pušiai procento ir kad pini- mukai, kurie nežiuro caro i- 
gai būtų daskolįti ant 55 me-1 statymų jie gyvena ganyda- 
tų. Jie miklina kad paukvatįs mi bandas; šitie laukiniai per- 
žmones pirkti žemes. ka teipgi daug visokių daig-

Ekateriųoslave ir Odesoje, tų nuo baduojančių žmonių 
kaip žinios {Praneša caras dau- mokėdami labad mažos piui- 
giause užsiima agitavimu juo- gus; jie nuperka arklį už du 
dašimčių. Turčiai,nualinti ant ir iki keturių rublių, teipgi 
proto, h ui įganai ir popai su kitokius padarus kurie lešia- 
kunigais yią caro tikru irau- vo daug vargo ir truso žemie- 
kiu sutramdyti žmonių kyli- čiam dabar parduoda už visai 

į/kad sutramdyti nieką.
k'ienkasi į kuopas
f ją žmones. Kasgi llllo mirties reikia daug mili- 
h^arys ir jMitar- jonų rublių, nes baduojančių 
Ifti^p tio'kjiu-ie turi trumjiam laike bus apie 30 
amonių padėjusių milijonų. Tokiam padėjime 
jį- . Rosija kenčia didelį vargą:
ųši profesoriai ir pirma karę, revoliuciją dabar 

įeutų gavo gro- jau badą, o badas ir marą 
uiančias ant jų Igreit pampina. Vargą gamta 
iru nenustos agi- leidžia ant Bosijus žmonių 

Zemstvose dėlto kad jie duodasi save 
rai ir mokįto- valdyti terouui carui. Vargai 

pakrutis jų dvasę ir sukels 
energiją kovoti už būvį.

-------- --------- ----- Šalyse šių baduojančių ap- 
proceiltns ant pa- Linkių gyvena laukiniai žmo-

mą, neganų 
bet dar patį: 
ir užpnldinf 
teip gerai jį 
nauscarui M 
įtekmę antd 
viltį danguj

Odesoje ši 
daugelis stu 
matas, grasi 
gyvasties jeij 
tavę priešai carą, 
dirbanti dakl 
jai gavo prisakymus nuo val
džios jeigu liors kiek kame 
pasipriešins valdžiai, tai bus 
išmesti uuo> vietų. Teip tai | 
darbuojasi caras ir visos gau
jos jnoDaSimcTu" gesTiatlamT 
kur tik gali dvasią žmonių 
laisvės jieškanžių.

Spalio 24 iš miesto Kars ,į 
Tifliaą vežė pačtu 29 tūkstan
čius rublių randavų ąiinigų, 
kuriuos revoliucionieriai atė
mė ir laimingai su .pinigais 
pabėgo.

Didelis badas.
Iš; Samaros pareina baisios 

žinios apie tę esantį badą: a- 
pie 27 provincijos turės ba
dauti per žiemą jeigu pasmi
lę ant jų nesusimylės ir ne- 
iprisius pagelbos. Abiejuose 
šonuose Volgos kur visada 
būna, geri užderėjimai javų, 
šimet iš priežasties netikusio 
oro žfiionės nieko ant laukų 
nepelnė, kiti nė sekios nesu
rinko. Nekurie dar turės 
duonos per Lapkričio mėnesį, 
bet daugumas jau dabar ken- ; 
čio badą.

Kad palaikyti tuos žmones

Žinios iš pasaulės.

kinimą po 5 kap. aut sanvai- 
tės o vargšai nemoka nieko.

Saločiai Pan. apskr. 
Šaudagalės sodžiuje garu ku- 
lemoji mašina nutraukė koją 
Juozupui Petrošiui, kurį nu- 
vežus į Bauskės|ligonbutį ko
ja tapo pusiau/blauzbą nu
plauta. Turint ar dirbant 
prie mašinų rei^e labai apsi
saugoti nes bauginę už neap
sižiūrėjimą visada ant vietos.

V į i. n i u s X’ii nikius mie
ste tapo įkurta ielšerių mok
slą inė kartu su gyvenimo na
mais del 55-studentų. Į šitą 
mokslaiuę prijiininės mokslą-] 
eivius iš Kauno Vilniaus ir 
Gardino rėdybų. Vaikinai tu
rinti 16 metų ir pabaigę pra
dinį mokslą galės pastoti ino-

I kįtis.
' Vilniuje Rugsėjo 3 perėjo 
j šiurpuliai per Vilniau žmones 
kaip pradėjo policija kratyti 
,,Naujos Gadynės” redakciją 
ir sukonfiskavo 3-jį numeri 
užtai kad patalpino kiek ca
ras gauna algos.
Buvo sukonfisk.uotas ir 12 n. 
,,Echo” tą pačią dieną, krata

gilusi kraustys nuo savo biau- 
L raus trono. Tuom laiku dar 

jam nesunku pasilaikyti; tur
čiai duoda pinigus o juoda
šimčiai su puskvailiais karei
viais palaiko, jo pusę.

Vargšų klesa negali 
rimtai susiorganizuoti li
tu visoje viešpatystėje
prieš carą pakelti, nes visi ke
liai susinešimų yra gana drū
čiai per caro bernus aprube- 

. žinoti. Revoliucionieriui pasi
elgimai parodo* kad visuome
niškai nieko, jie negaili tuoin 
tarpu nuveikti dėlto ypatiš- 
kai veike: žudo, varo tarnus ir 
graibsto jo turtus ypatingai 
pinigus kur lik gauna progą 
visur ima,

Paskutiniam laike ministe
rial išleido 'prisakymą kad 
rinkimo į dūmą skaitlius bal
suotojų būtų sutaisytas, ant 
to darbo davė mažai įniko ir 
nekokių jiamokinirnn kaip tą žmonės jau pradėjo maityti | 
padaryti. Žmonės subruzdo1 
siųsti visokius klausymus mi- 
nisteriam, bet ant klausymų 
mažai atsako. Ministerių no
ras yra susiaurinti kiek gali 
balsavimus kad- ko mažiau 
darbininkų gautų progą pri
sirengti prie balsavimo.

Ministerių pirmsėdis Stoli- 
pinas paliepė Peterburgo a- 
plinkėje aprinkti mokestis 
nuo tų žmonių kurie netiki 
mokėti dabartiniam randui. 
Jisai liepe kelis kartus pra
nešti tiem žmonėm kurie ne
mokėją mokesčių, kad jie už
simokėtų, o ant galo kaip ne
mokės kad duotų jam žinę o 
jisai apsieis kaip jis išmano. 
Turbūt šaudys.

Laukinės teisdarystės Stoli- 
pinui turbūt nusibodo, nes jo 
bernai nemažai nekaltų žmo
nių jau sušaudė, dabar jisai 
sako ar negeriau būtų kad 
biskį daugiau laiko 
ant sprendimo, gal 
žmonės nekalti iš tų;, 
dabar karštai šaudo.

Paskyrus žmonėms žemes 
pirkti, niekas jų nekabina,

padėtų 
rastųsi 

kuriuos

Paskūtiiuaiu laike pasiūlė 
pradėjo pečiais traukyti žiū
rėdami ant Belgijos karaliaus 
darbų Afrikoje Kongo Ruošo
je valstijoje. Ypatingai rūpi
nasi su išvertimu į viršų Leo
poldo darbų sanariai visasvie- 
tinio pakajaus. Misionierių 
pranešimas apie Leopoldo 
darbus sukrutino nemažai 
Bostone esančių sąnarių visa- 
svietinio pakajaus. Leopoldo 
didžia uses noras yra išnaudo
ti Afrikos laukinius žmones, 
kitokiu būdu negalėdamas 
juos išnaudoti priverčia kad 
jam surinktų atsakantį dau
gumą gnmo-robo, kurį Leo
poldas parduoda .Europojeir 
gerą pinigą padaro. Leopol
das, kad įbaugyti laukinius 
negrus kad priversti juos prie 
rinkinio daugiau robo užmu
ša daugelį į smertį arba kan
kina’. neapsakytais būdais. 

Daugelyje \ , Tas jo darbas labai pasibiau-

kraščius; keliolika mokinasi 
angliškai po numeriu 28 Bro
adway su privatiška mokyto
ja; kiti eina į vakarines mok- 
slaines miesto, vis reike 
džiaugtis iš tų vyrų kurie 
dvasią savo tobulina.

—:o: —
Pereitą nudelios vakarą bu

vo labai akyva kaip p. Sku 
čas ir p. Zubas vedė diskusiją 
apie žydus ir lietuvius Lavi
nimosi kuopos ruime. Visa 
tiesa jiemdviem buvo palikta 
pabaigti diskusiją ant galo 
išėjo kad męs lietuviai turime

pasilaikys teip ilgai pakol ka
reiviai eis už carą; kareiviai 
yra vargšai uniformose ir 
pakol tie vargšai užtarė carą, 
teijt ilgai jisai bus laimingas. 
Darbininkų žmonių padėji
mas yra prastas: apie Varną 
tie kurie now pasisamdyti že
mę turi mokėti nuo 5 iki 10 
rublių už margą žemės. Dir
banti per darbymetę uždirba 
nuo 73 centų iki 15; agitato
riai perėjo visus kampus ir 

kautą baltųjų šaudė į kaimą sukėlė visus žmones kurie 
Brownsville 13 Rugpjūčio va- dabar naikiua turtus prie ku- 
kare, ir užmušė vieną ukėsą l-ių pirma pasilaikė.
kartu sužeidė ir vieną polici- Prof. L. Wiener Harvardo niokįtis. Seredom’vakarais ir 
jautą. Iki šiam laikui ėjo ty- universiteto sakė kad jis ne- uedėliom po pietų Lavinimosi 
rinėjimas, bet kareiviai uėvie- labai simpatizuoja su social - kuopa susirenka į minėtą mi
nas nesirado kad išduotų sau- demokratija Rosijos. Denio- mą, lietuviam linkima tę lan- 
dytojus dėlto tapo visos tris kratai visada mielino kad kytis, nes daug ką gali isgir- 
kompanijos išvarytos nuo tar- vargšai yra žemesni už juos sti gero.
uystės ir uiekad jie negalės dėlto nuo jų laikėsi šalę, tik —:o:—
daugiau būti jirijimti į kar.kaip pamatė kad iš jų ga- Anam panedėlyje atsitiko
menę arba gauti kitą kokį Įima kas gero padaryti del sa- didelė nelaimė su pone- Stra- 
randavą darbą.

Dideles vėtros.
Halifax N. S. Lapkričio 5, dalintųsi žemes- Kad visa že- 

apie šiais atlantiko pakrantes lne ljutų lygiai padalinta tai 
buvo labai didelės vėtros, a- neišeitų visiem daugiau kaip i 
pie Nova ScotijaCape Breton P° PUS() akro ir tas visai jų 
New Brunswick_ ir Triuce uejiagelbetu. Kad jiageiinti

jų būvį jie turi bildavoti mie
stus ir platinti tarpe savę 
mokslą o tik tas gali pageriu 
ti žmonių Rosijos būvį.

Ketina padidint.

Krankliu, Pa Lapkričio 7. 
kompanija Standard Oil pri
žadėjo jiakelti moke-tį savo 
800 darbininkų dėlto k ol re- 
publikonai tapo i r.nkti i val
stijos vietas. Republikonų i 
džiaugėsi išto jie gali netik 
pakelti po 10 centu liet ir 
daugiau nuo daroitiinkų at
lupti pakeldami randas arba 
lėšas visokių valgomų daigių. 
Labai lengva darb n. n kitu a- 

į kis apmoiiyti.

rietoje, pavažiuoti. Už tuos 
jie ir balsuoja o paskui per 
metus užmoka už cigarus ir 
alų savo prakaitu bet ant to 
nežiūri.

Pavarė.

Washington D. C. Lapkr. 
6, žinios praneša kad prezi
dentas Roozeveltas pavarė 
nuo vietų kareivių kompani
jas B, C, ir D 25 pulko, ku
rie visi esą negrai. Pavaro 
juos dėlto kad jie per neap-

------------- & • r- v
vę tada pradėjo siųsti agita- kauckiene, viena iš garbingų 
torius, sukelti prastuolius kad mūsų miesto moterų, kuri ga-

Edward salos, net keturi lai
vai tapo išvaryti ant žemes ir 
viskas pakrutinama pakran
tėse vandens tapo nuplauta į 
mares, daugelį žmonių privar
gino ir daug blėdies padary
ta.

lienos knygyne. Krata buvo 
ir pas advokatą Joną Vileišį.

Mari a m po l e Suvalkų 
red. Daktaras Grineviče su 
savo motere išbuvę turine 12 
dienų už nežino ką, tapo pa
leisti.

K v bartai Suv. red. 
Čionai rengema perstatymai 
„Audra Giedroje” „Neatmez- 
gamas Mazgas” „Dėdė Atva
žiavo” ir „Mūsų Gerasis’’. 
Ant tų perstatymų net du va
karai paskirti Spalių 14 ir 15 
pelnas paskyrtas Vilniaus Sa-170 c- oi valandą ir niekad ne-

Prirašė prie Unijos.

New York Lapkr. 5 
tapo prirašytas prie 
.Jacob H. Schiff žydas milijo
nierius. Milionierius pakėlė 
ranką ir prisiegė kad jisai 
niekad nedirbs pigiau kaip

čionai 
unijos

vatarpiniai paš. draugystei.
L. U.

iš Amerikos.

rėjo pasauliai, ypatingai a- 
merikonai ketina Leopoldo I 
darbus ant visasvietinio kon- I 
greso Hagoje pranešti.

PETERBURGAS. Lapkr 
3, caras pagrįžo į Peterhovą

■ pasivažinejąs ant finiškų van
denių ir buvęs medžioti ant

■ Pikiouma salos. Kareiviai ir 
visi slugos sugrįžę su caru ga
vo dovaną po aulesini laikro
dėli arlia kitokias dovanas, 
kaip caro paveikslą su jo pa- 
'rašų ir 15 rublių.
Kelionėje vienas keravotojas 
torpedinio laivo Kolainen fi
nas, n etiketai prigėrė; apie ką 
caras dasižinojąs paėmė jo vie
no! inį vaiką išaugįti. Po bis- 
ki žmonės ištuokia carą būti

ravo gyvulius su šiaudais nuo 
Htogų, kiti kitresni pardaoda 
savo gyvulius, ar šeip ar teip 
jau negales per žiemą jų iš- 
maitįti. Tų kraštų laikraščiai 
pradėjo šauktis savo aplinkės | 
■žmonėm jingelbos: sako kas! 
•duos rublių tas užlaikys vie
ną žmogų nuo mirties per mė-T.' 
nesi. Šimtai žmonių valgo.tik 
kartą ant dienos ir tai pras
čiausio valgio. Daugelis pa
metę vaikus save eina kur a- 
kįs neša kad nematyti jų mir
štančių.

Aplinkose Buzaluk,. žmo
nės sukruto parduoti žemes, 
gy vulius.ir padarus negalėda
mi parduoti parandavoja už!

* *• i ixi ijIik/iivo įcutvnirv taiiv
mažiausę prekę aut ilgo laiko. Į žmogura o ne 1)i5vb.
Nekurie maitinasi su sėklom _ 
iškratytom iš šieno, bet i šie-Į Žinios iš LictilVos. 
no labai retas turi.

Aplinkėje Bogtilma t-nrtiil
gesni ponai o lab.iause popoj 
perka nuo žmonių žemes ir 
gyvulius kartu ir padarus tik 
paskolindami jiem pinigų pa
ima vargšų visus padarus ir ,stubą ir teip atlaiko sau niok- 
kitasi gėrybes kurių badą, vijl- slainę. Vieni vaikai t- y. pa
kanti negali valgyti. jsituriučių tėvų moka už. .mo

Radviliškis Šiaulių 
pav. Šioje apielinkėje beveik 
kožną žiemą jaunos merginos 
užsijima mokinimu vaikų, 
vaikų susirenka iki 4.0 ir 50 į

Riukinial Valstijų.

Pereiki utarninką valstiji- 
niai rinkimai atsibuvo ketu- 

j rus dešimtis dviejose valstijo- 
| se. Peržiurėjus fez.ulratus rin
kiniai nusidavė ant gerovės 
turčių, nes daugiause išrink
tų republikonų, iš demokra 
tų re for m i n ės partijos niek" 
nepešė. Žmonės 'matomai tu
rėjo neblogą gyvenimą per 
pereitus metus dėlto ir refor
mų jokių neklauso. Demo
kratų reformatorių* Moran, 
valstijoje Massachusetts ant 
gubernatoriaus toli likosi nuo 
esančio Guild gubernatoriaus 
kuris ir ant toliaus likosi.

New Yorko valstijoje 
Hearst rodėsi turįs didelę į- 
tėkmę ant žmonių bet kaipo 
kandidatą ant gubernatoriaus 
jį neišrinko.

Coloradoje, kur per visus 
metus ėjo didele agitacija 
priešai republikonus ir demo
kratus, ypatingai socialistai 
dėjo savo pajiegas kad iš dar
bininkų išrinkti bent kokį u- 

. rėdninką, vienok kaip tyčia 
beveik visus republikonus iš
rinko. Per visas valstijas dar
bi ninku partija nčkiek nepa
kilo, mat pakol duonutės dar 
netrūksta tai vargšai bėga 
paskui turčius, kurie purka 
alų, cigarus ir dar duoda ka-

dirbs ne unijos darbą. Prie
žastis prisirašymo jo prie li
nijos buvo ta kad jam reikė
jo padėti kampinis akmuo 
del naujai pastatytos sinago
gos New Yorke, be prisirašy
mo unija būtų jam nedavus 
kampinio akmens padėti.

Žiurkės užponsvojo.

Philadelphia, Pa. Lapkr. 7. 
Pensylpauijos g -ležuikelio di
rektoriai ant savo susirinki
mo pakėlė alga* darbininkam 
dirbantiem ant Pen. geležin
kelio iki dešimtim procentui.

teip užponi'vojo žiurkes, kad 
žmonės nežino nė kaip nuo 
j n atsikratyti. Krautuvės ir 
privatiški namai yra pilni1 jas išrinko visus 
žiurkių, kurios išvelka daig valsti iinins rinkimu*, 
tus pastebėtino didumo; nie
ko nekenks jom nė šlaistai nė 
kitoki pritaisymai gaudymai, (j tarpo, visi tapo išrinkti iš 
nes per pilna čia jų randasi. įutlijų

Auk>.Į inge. j Beriiu Vok. La kr. 3. Visos
beatle, Wash Lapkričio 6,1 t t?s jSi,mu8 Monte- 

žinios praneša ap’e susekimą ', * , . . . . . “ negro sutiko leisti susineši-skutimo auksinui pinigų; pik-1 , r-r o o r I mus per bedratmi telegrafą, 
tadarys nepagautas paima . , , , . , ,, . . ? . 1 .1 nežiūrint kokius aparti i* ku-
auksinius pinigus ir gražiai 
aplinkui apiplauna kraštus ir 
uždeda naujus karbukus, teip 
gražiai kad niekas negali ne 
pažinti tik pats pinigas savo 
svarumą pražudo o tuo ir savo 
vertė. Žmonės visokiu būdu
mėgina praturtėti bet visi ne- Qras šaltyn ir šaltyn eina, 
gali viens kitą skriausdami. i->et saulutė dar vis nepamirš- 

Kalbčjo apie iiosiją. ta beveik kasdien pasveikinti.
Ant vakarienės dvidešimto —:0:

- amžiaus Kliubo Bostone 3 d. Lietuviai vaisiaus jokio 
-1 Lapkričio buvo kalbėta apie šiuom tarpu neišduoda tyla. 

Bosiją. Prof. Blakesell Clarks tyla rodos šturmai ant jūrių 
universiteto Worcester Mass, apsistojo: kelis galima atrasti 
kuris neseniai aplankė Rosi-! knygygynėlyje po bažnyčia 
ją sako: Rosijos autokratija beskabančius knygas ir lai-

San Juan. P. R. Lapkr. 7. 
Žinios praneša kad Porto Ri
cos darbininkai susirišę į uni 

urėdus per 
neduo- 

' [darni progos republikonain iš
brinkti nė vieno kandidato iš

įima parokuoti už didžiausę 
darbininkę moterų draugys
tės ir malonę lietuvę iš visų 
pusių. Apsipirkus mieste ėjo 
aut namų ir pamačius 'žydo 
krautuvėje pigių pirštinių 
sumanė užeiti ir nusipirkti 
ant Washington gatvės; pasi 
dėjo savo pirkinius ir pradė
jo rinktis pirštines, išsirinkus 
pirštinaites vaikui mėgino 
prieiti prie suaugusiom pir
štinių kurios .tovėjo šalę ant 
kito stalo. Židaukos tuojau 
puolė ant jos ir apvagino, pa- 

! uriebu kitur pirktus daigtus 
■įlįstūme į mažą ruiinelį nu- 
dėšinėjo visus tikietus nuo 

i pirktą kitose krautuvėse 
d igtų ir pašaukę paliemoną 
a ivagino. Pagelbos nė išsitei- 
einimo jokio n< galima pada
ryt' buvo ypatingai su menka 

į tngli>ka kalba ir tokiu būdu 
lapo apkaltinta.

Tokis atsitimas laba: ap
sunkino jos sveikatą ir likosi 

, didelėm nervų sujudinime.
Pranešu tą žinutę kitom mo- 

j terim kad labai apsižiūrėtų 
eidamos į krautuves, nes ne- 
k orios iš jų ypatingai palai
komos tik žmones apiplėšti. 
Ir teip apiplėšė kad tiesos jo
kios niekur negausi.

Taigi sistema bedmtieių tele
grafų tuojau pradas keliauti 
po pasaulę

ŽiniO'i Vietinės.

Ateinančioje Nedėlioję t. 
y. 11 Lapkričio š. m. bus di
delis susirinkimas visų lietu
vių ir lietuvaičių pobažnytl- 
tieje Hall’ėje puse po septy
nių vakare, tuojaus po vaka
riniu .pamaldų (po mišparų). 
So Boston’s. Bus ir svetimi 
kalbėtojai kurie išdės viešai 
ir a> kiai svarbumą būsiančių 
ri' kimų i atstovus į antrąją 
D.iaą iš Lietuvos ypatingai 
iš Vilniaus gubernes. Męs A- 
merikos lietuviai privalome 
paremti kandidatus vien tik 
lit tuvius kad svetimi gaiva
lai apie lietuviškus reikalus 
netardytų Dūmoje

Malonei tad' kviečiame vi
sus brolius ir seseris Bostono 
ir jo apigardų atvikti į pa
skirtą vietą susirinkimui pa- 
žimėtam laike.

Su guodone, 
Knn. T. Jakštis

Kun. Peža.
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noras pas vieną iš laikančhi 
popierą kad galėtų ateiti pas 
skaitHninką ir apsimainyti 
popierinį pinigą ant auksinio. 
Skaitlininkas pasinaudojo iš 
tos progos tėvai ir pradėjo 
duoti daug daugiau popierų 
nekaip auksinių pinigų jisai 
turėjo. Jam ėjo geras procen
tas jis nieko neveikė tik sko
lino pinigus teip kaip ir šios 
dienos bankieriai; išvarė ke
lis Savo artyraus iš namų pa
darė juos vargšais, skaitlinin
kas su da vadžioto.) um liko sa
los ponais kada kiti žmonės 
puolė į skurdą ir vergystę. 
Tu tėvai dabar atmeni kaip 
paskutiniu kartu kalbėjome 
kad žmonės pradėjo bėgti prie 

Įskaitlininko apsimainyti po
pierinius pinigus ant auksi
nių, o kad skaitlininkas netu
rėjo tiek auksinių pinigų, 
kiek buvo išdavęs žmonėm, iš 
to kilo ermyderis ir skaitli
ninkas turėjo uždaryti 
banką.

— Vaike, Jtas darėsi 
skaitlininkas uždarė 
banką.

— Tėvai, nebuvo gero, bu
vo sunkus padėjimas: pirmu
tinis artojas stovėjo galvą nu
leidęs ir keikė skaitliuką su 
jo piniginiu parėdymu, tik 
keli metai praėjo kaip skai
tlininkas išvarė iš namų arto, 
ją su vaikais ir jo moterej da

lbai- artojas atsinešė kelis po
prerinius pinigus, kuriuos ji
sai buvo uždirbęs pas kitus 
gyventojus del maisto o ne
gaudamas jų apmainyti ant 
auksinių pradėjo keikti 
tlininką kaipo sukčių ir 
Artojas pamatė dabar 
tai gali būti teisybė ir
neteisingai jisai tapo iš namų 
išvalytas. Bet daryti nebuvo na žiema; 
kas visi turėjo klausyti tiesų namai brangus 
per davadžiotoją padarytų.

Salos žmonės buvo labai tai o ką sako mūsų broliai 
apgauti, dabar niekas neėmė 
popierinių pinigų dėlto nega
lima buvo nieko parduoti nes 
vargšai neturėjo pinigų auk
sinių ir negalėjo pirkti o tur
čiai negalėjo savo produktų 
parduoti, tokiu būdu užėjo 
sunkmetis ne iš gamtos pusės 
tik nuo žmonių nesusiprati
mo.

— O ką jie vaike darė su 
skaitlininku?

— Skaitlininkui nieko jie 
negalėjo padaryti tėvai, skai
tlininkas turtus buvo aprašęs
ant savo pačios ir giminių at- pras mokįtis politikos, 
sisakė nuo publiškos tarnys
tės ir pradėjo sau gražų 
vatišką gyvenimą.

Žmonės vieni rėkė kad 
gali išdarbių parduoti, 
vėl rėkė kad neturi už

83 VO

kaip
savo

'Entered ab Second -Class matter 
February 23, 1905, at the Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act of Conoress of March 3, 

1879.”

skai- 
vagį 
koke 
kaip

Pagal S, F Norton.
— Šiądien tėvai aš tau pa

pasakosiu kaip užsibaigė su 
skaitlininku, kuris nunešė vi
sų žmonių pinigus, prisipir
ko namų ir iškilo aukščiau už 
visus.

— Gerai vaike, mą labai 
bus akyva klausyti ką su 
juom žmonės padarė, pasa
kok! '-’J1

— Tu dkbar tėvai supranti 
kad žmouėš[' į)irmiause patįs 
pavedė skaitlhrinkui pinigų 
prižiūrėjimą; skaitlininkas iš- 
mislino kad žmonės eitų į ka
utynės kasti aukso iš kurio 
padarė pinigus, iš pradžių už 
auksinį pinigą žmonės tiek 
galėjo nupirkti daigtų kiek 
reikėjo padėti darbo ant per
kamo produkto t. y. jeigu 
žmogus norėjo pirkti eilę dra
panų, tai jis turėjo žinoti 
kiek dienų paima padaryti 
eilę drapanų o paskui paro- 
kuoti kiek laiko paima iškast 
ir nulieti auksinį pinigą kad 
žinoti tikrai kaip apmainyti 
lygiai drabužį ant pinigo.

— Toks mainas mą rodos 
vaike yra geras lygus.

— Teip tėvai mainas toks 
lygus, bet tu žinai kad auksi
nis pinigas yra perdaug bran
gus tarpininkas. Jeigu tu no
ri eilės drapanų tai turi eiti į 
kastynes jšsikasti aukso, o ki
tas žmogus tame pat laike tu
ri daryti eilę drabužių, kada 
tu turi aukso o anas turi ga
tavą eilę drapana} tada galite 
mainyti. Bet žiūrėk! Tu ga
vęs eilę drapanų, turi kuom 
gėrėtis, gali nešioti, rėdytis ir 
turėti šilumą o tas kuri gavo 
auksą ką-gi jis iš jo turi?

— Tą jau aš vaike supran
tu kad auksas buvo išmislas 
skaitlininko ir tik jam vie
nam naudą jisai atnešė.

— Toliau tu tėvai supranti 
kaip skaitlininkas priėmė žmo
nių pinigus palaikyti kad jie 
nepamestų o paskui pradėjo 
ir kitiem juos skolinti, bet jis 
nedavė tikrų auksinių pinigų, 
jis davė tik popieras kurios 
reiškė vertę aukso, ir dėlto 
už kožną popierą duotą pas 
skaitlininką turėjo būti auk
sinis pinigas, kad kaip ateis

vo stalauninkui už vaikus ir 
kitokių visokių kalbų netrūk
sta kurios vien tik žemina la
bai mąsu vardą, kartu žemina 
ir mūsų tautą. Daugelį tokių 
šeimyniškų biaurių darbų 
gyvuojančių tarpe mūsų, jau 
žino ir svetimtaučiai ant pa- 
veiždos vieną lietuvį anglai 
vadina dirbtuvėje ,,polish 
merrię”, nes žinojo kad jis la
bai nžsiėmė su savo gaspadi- 
ne. Tas viskas yra labai pras
ta dėti į mūsų literatūrą, bet 
ką męs dėsime kad tarpe mus 
nieko gero nesimatyti, iš di
desnės dalies yra vien tik 
biaurųs šeimyniški suirimai.

M:iuo tikslas yra kad paro
dyti jauniem vyram kokį męs 
darom sau biaurų nužiūrėji
mą ir kaip niekinam savo tau
tą teip blogai pasielgdami. 
Lietuviai jaunikaičiai ant jū
sų atsideda garbė ir šlovė mū
sų nuvargintos tėvynės, ant 
jūsų atsideda pakėlimas bran
gios mūsų motinos Lietuvos 
kartu ir darbininkiško susi- 
piatimo, taigi kelkimės iš 
m'ego ir dirbkime ką nors 
vertesnio del savo tanios o ne- 
užsijimkim prastais darbais 
bežiūrėdami į akis savo gas- 
padinėm. Kožnas turime rū
pintis mokėti skaityti, rašyti 
ir suprasti surėdymą žmoni
jos, kad galėtume būti liuosi. 
kad mus niekas neraišiotų 
netvarkytų, turime patįs išsi
risti iš blogų mūsų darbų ir 
papratimų tada tik būsime 
garbingi vyrai ir tauta mūsų 
bus paguodota. •

Ką veiksime per žiemą.
Vasara jau seniai nusikrei

pė nuo mus ir rudens dienos 
viena po kitai eina ■ savo ke
liu; greitai prisiartįs gruodis 
ir sausis ir kiti žiemos mėne
siai kuriuos liūdnai praledžia 
tinginys. Ką-gi mūs veiksime, 
per tuos mėnesius, tie kurie 
myli darfrifotis? Daugelis 

j jaunų vyrukų ir merginu ku
rie nemoka rašyti ir skaityti 
turi atminti pirmiause užduo- 
tę išmokti skaityti ir rašyti, 
nes.nieko negali pradėti mo
kintis, nieko gero sau negali 
sulaukti pakol nemokėsi skai
tyti ir rašyti. Mokįtis reikia 
pirma savo kalboje tiem, ku
rie visai nemoka, nes savo 
kalboje greičiause išmoksti ir 
principą skaitymo ir rašto su
pranti. Tie kurie šeip teip 
moka gromatą sukrevečoti tie 
gali' biskį daugiau mokįtis, 
nes labai negražu kad vienas 
giresi mokąs rašyti, bet pažiu
rėjus ant rašto labai nusigąsti 
tokiu mokslu; raidės nepana
šios į raides, sudėjimai žodžių 
sentencijos teipgi nieko neiš
reiškia, indijonas arba lauki
nis žmogus gali daugiau pasa
kyt i braižydamas ženklelius, 
nekaip didelė dalis mūsų lie
tuvninkų rašydami su apšvie
sto svieto ženklais raidėms. 
Priežastis to yra nad męs tin
gime pasimokinti daugiau. 
Dabar žiemai atėjus verta pa
sinaudoti susitaisyti sau kle- 
sas ir pasirinkti vakarus per 
kuriuos skaitinio ir rašto ga
lima pashnokįti. Tiek puikių 
vyrukų ir mergučių randasi, 
kurie ir kurios save teip auk
štai kele, bet kaip pasirodo 
kad nemoka rašyti ir skaity
ti tai tas prakilnumas dingsta 
amžinai. Su vyrais nėra jau 
teip skaudu, jau vienas kitas 
moka pasirašyti o daugelis ir 
gerai prasilavinusių. Bet mer
ginos, oli kaipe sunku į jais 
žiūrėti kad tik tokia menka 
dalelė tę moka paskaityti ir 
parašyti. Brangios sesutes! 
gal niekam nepasitaiko kiek 
mą sueiti vyrų, kurie nori ap
sivesti turi ir pinigų gerai už- 

jsidirbę ir prasilavinę gerai, 
norėtų gyvenimą sau vesti 
žmogišką; gauti sau merginą 
apsivesti, pradėti bent kokią 
pramonę, bet negaudami sau 

; atsakančios merginos sensta,

su svetimtautėms ženytis ne
nori ir fok u būdu mūsų tau
ta jaučia didelę skriaudą, ap- 
siveda tik toki vyrai, kurie 
nesirūpina apie gražų prakil
nesnį gyvenimą, paskui varg
sta vargą, kuris yra tik kova 
už duonutę. Jeigu tą kovą jie 
iškovoja gerai tai vadinasi ga
liūnais. Dėlto jaunom mergu
tėm linkiu šią žiemą praleisti 
prie mokslo, prie knygos: ga
lite susitaisyti sau klesas na
mie savo stubose rasis iš de
šimties namų vienagaspadinė 
kuri išlimja savo stubą ir ne
myli kadtę gertų ir bjaurintų 
jai su alum ir degtine: prje 
tokios tai sesers jus jaunos 
sesukes eikite ir pasidarykite 
sau klesą, gaukite žmogų: vy
rą ar merginą kuri jumi pa
mokintų skaityti ir rašyti. 
Kaip jus to išmoksite pama
tysite kaip miela ir kaip len- 
gpa žmogui mokslas nors 
menkas turėti, kiek t ii p:ige- 
bos, kiek tai akis atudaro. 
Lengva jumi gauti tokį žmo
gų, kuris pamokyti} tik rei
kia pažinti kad ji. ii Imtu ge
ras. Daugelis yra tokių kurie 
pradėtų o paskui vėl suardy
tų jumi darbą bet jus turite 
būti tvirtos laikytis ir moki- 
tis. Pakol męs nemokėsime 
pradinio mokslo tai būsime 
siauro proto, o siauro proto 
imogaus nieks neužkenčia ir 
po teisybei jis niekur netikęs. 
Kiek aš pats matau gerų dar
bų merginom ir jauniem vy
rukam kad jie būtų prasilavi
nę. Lietuviškos pramonės ir 
kitokį užvedimai reikalauja 
vyrų ir mergini} kivių, kur 
męs jais gausim jeigu nesimo- 
kįs. Lietuviam yra darbo 
krautuvėse ofisuose, fabrikuo
se, agentūrose, pačte ir mok- 
slainėse Kad ant paveizdos 
pažiūrėtume į vakarines val
džios inokslaines, tai pamaty
me. kad kožna tauta sau turi 
mokįtojus kur anglišką kalbą 

I iš aiškina jirigimtai: ypatin
gai žydai mokina angliškos 
kalbos savuosius negana to jie 
skverbėsi mokįti ir lietuvnin
kus. Na o kur-gi mus tos gra
žios mergutės ir laikinai ku
rie čionai mokslus išėją, ko
dėl jie negali pamokįti savo 
žmones angliškos kalbos. La
bai didelė panieka tėvam ku
rie užmuša kalbą lietuvišką 
pas savo kūdikius. Tėvai jus 
neverti žydo peisuočiaus, ku
ris savo vaikus žioja žianičje 
išmokina netik savo žydiškos 
kalbos bet kad n ato gišeftiš- 
kai tai išmokina ir lietuviš
kai ir kitokios kalbos.

Brangios seses imkitės prie 
mokslo per žiemą, nežiūrėki
te kai}) sunkiai jumi mokslas 

| bus įgauti, 'rūpinkitės pasi- 
i mokinti pirma savo prigimto
je kalboje paskui kalboje šios 
žemės. Kaip teip jus mokįsi- 
tės tai sudrutesite gerom duk
terimi Lietuvos ir nrelom vie
šniom būsite Amerikos.

Jauni vyrai teipgi pradeda 
nevienas protauti kai}) už
dirbti 15-1(5 ir 20 dolierių 
ant eauvaitės išmokus bent 
kokį amatą. Tačiaus reikia 
suprasti kad mažai arba ir vi
sai nėra tokių amatų, kurie 
nereikalautų rašto irskaitlia- 
vimo nuo to kuris nori amatą 
išmokti. Jaunas vyrukas mi
elina kad jis pastos indžinie- 
rimu ar kitokiu geru amatni- 
ku tik prisižiūrėdamas kaip 
kiti daro, bet tai netiesa, rei
kia pradėti knipinėti nuo 
skaitymo ir rašymo, nes mok
slai turi dabar savo platų kė
lę, amatninkai turi mokėti 
skaitliavimo ir turi mokėti 
paskaityti amatiškai moksliš
kas knygas. Dėlto tie kurie 
mokinasi arba dirba netoli ge
rų amatniukų, arba ir visai 
prastą darbą dirba verta per 
žiemą lavintis skaityti ir ra
šyti, tik teip gali pastoti ge
ru amatninku o ne tik vien 
nuo prisižiurėjimo.

sa žmonių yra išnaudojama ir dirba apie 1000 ir visi labai 
buvo nugazdinti. Netrukus 
viskas nvtyko. nes mašistai 
netruko atrasti trūkusę garo 
triūbą ir kaip uždarė gar;; vi
skas aptyko. Tokiary atsitiki
me gerai savę neužmiršti ii' 
gelbėtis be nusigandimo nes 
žmonės daugiause vienas kitą 
užsigavo besprūsdami laukan, 
kadą-gi pavojus buvo visai to
li.

Lawrence, Mass.
Viena ranka davė kita atėmė. 
Raš. L . S . D . Sąnarys.

Lietuvos ‘Sūnų draugystė 
parengė grakalbas 0 dieną 
spali,} ir sakė kiekant prakal
bų bus surinkta aukų tai vi
sos ir eis ant revoliucijos nau
dos. Prakalbos atsibuvo ir au
kų tapo surinkta, bęt ant su
sirinkimo kaip pradėjo skirt 
šę ir tę tai ir neliko revoliuci
jai. Reikėjo už salę užmokėti 

,tai vėl reikėjo apmokėti kal
bėtojam už kelionę ir maistą 
dar ir už kokį tę telefoną te
kiu būdu ant revoliucijos nie
ko neliko. Revoliucija dabar 
geras ynagis apsimokėti viso 
kius kaštus. Argi jau drau
gystė negali nė vienas prakal
bas ant metų parengti savo 
kaštais o kas duota ant revo
liucijos tai tegul tę ir nueina. 
Mą teip matosi reiktų elgtis 
bet vis neteip eina kaip reik
tų. Čionai kaltė didumėnės 
sąnarių.

Lawrence, Mass.
Vestuvės ir aukos.

Rašo t ę buvę
Spalio 14 dieną čionai atsi

buvo vestuvės draugo A. Gai
džio su Rozalija Jurgaičiute. 
Svečių buvo gražus būrelis ir 
gražiai bovijosi o kartu nepa
miršo nė tėvynės. Vienas iš 
svečių paaiškino kaip sunku 
dabar Lietuvoje yra žmonėm 
pakol kova už būvį dar nepa
baigta sj’-reaj-o samoderžavija. 
Nurodė kaip reikalinga pa- 
gelba kovojentiem ir koke 
bus nauda kaip iškovos lais
vę mūsų tėvynėje.

J. Jurgaitis tuojau užma
nymui pritarė ir aukos tapo 
pradėtos rinkti, kožnas geras 
lietuvis ir lietuvaite nuo da
vimo neatsisakė ir keturi do- 
lieriai ir 85 centai tapo su
rinkta iš kurių atėmus 10 c. 
už pasiuntimą, kas. Dūdai li
kosi $4.75 c. Pinigai paskirti 
L. S. D. partijai.

Širdingai ačiū aukavusiem 
ir laimingo gyvenimo jaunai 
porai ant kurios vestuvių bu
vo proga carui per šoną už
vežti kad duotų laisvę žmo
nėm mokįtis vienytis, kalbėti, 
mislįti ir gyventi.

Philadelphia, Pa.
Jau net tris prartijos. 

Rašo D . D .
Čionai trumpai noriu pasa

kyti apie Philadelphios lietu
vius, kurie paskutiniam laike 
labai žymiai pasiskirstė net į 
tris partijas. Dabar pažiūrė
kime ką kožna partija veike 
ir koki jų mieriai: pirmiause 
pažiurėją ant visų lietuvių 
męs matome kad kožnam rei
kia pavalgyti, apsidengti ir 
šiltos vietos gyventi, taigi 
nors lietuviai ir yra pasidali
nę j tris partijas bet kožuos 
partijos ir kožno žmogaus 
yra inieris kaip padaryti gy
venimą, dėlto visi ir rūpinasi 
kad tą turėti. Štai partija 
žmonių vadinamų bažnyti
niais; šitie žmonės nesirūpina 
apie kitus reikalus kaip tik 
kad bažnyčios reikalai eitų 
gerai, dėlto mierio žinoma rei
kalinga pinigas, už tai jie kė
lė balius, koncertus ir pikniu- 
kus ir tik rūpinasi kad bažny
tėlė būtų pilnai apžiūrėta, 
visko ko tik jiem trūksta jie 
meldiesi kad Dievas jiem

kaip jie vargingai turi gyven
ti. J. Bielskas kalbėjo apie 
socializmą, nurodydamas kas j 
tai socializmas ir ko tie 
nes reikalauja kuriuos 
na socialistais.

Iš apie penkių šimtų 
nių buvo tiktai keli atėją;ant 
prakalbų buvo atėją ir ketu
rios moteris buvo ir viena 
apie septynių metų mergaitė.

Daugelis yra čionai mūsų 
brolių, kurie niekina tokius 
suėjimus kur eina kalbos a- 
pie darbininkų padėjimą, y- 
patingai jie nekenčia sociali
stų dėlto kad girdi kartas nuo 
karto ir bažnyčioje iškeikė 
tuos žmones kurie jieško svie
tiško gyvenimo kokis kožnam 
gyvam žmogui yra reikalin
gas. Niekada mūsų broliai 
nepamislina kad laikai vis ei
na sunkyn, vis naujos maši
nos išmislijamos, vis daugiau 
darbininkų iš 'darbo atstato, 
kas-dieu vis daugiau valkatų 
matyti vaikščiojančių gatvėm, 
suvargusių fcudykių daugybė 
panašių į žemus gyvulėlius 
darančių blėdis kur tik gali 
prieiti. Sunkus padėjimas y- 
ra žmonijos vis dėlto kad šoli- 
nasi nuo prakalbų nuo skai
tymo ir nuo ramaus apmisli- 
nimo visų reikalų. Mūsų bro
lių daugiause rasime karče
mose, laimėse ir nelaimėse jie 
vis glaudžiasi prie baro ir ra
minasi vien tik gėrymais nie
kur daugiau valandos savo 
laiko nenori pašvęsti. Argi 
tai galima dejuoti, kad tūk
stančiai darbininkų be darbo 
siūlo savo pajiegas pas* var
tus dirbtuvių parduoti už že
mesnę prekę nekaip tie kurie 
vyduryje jo dirba. Štai atei- 

valgiai brangus, 
brangus ku

ras ir visokį gyvenimui daig-

žmo- 
vadi-

žmo-

S .

karč«n*Mui.nkai aut to visko? 
Pasmaukę kepurę ant akių 
jie sako: „Kam man klausyti 
kokių tę prakalbų, kam man 
rūpintis apie tuos ką mušasi 
Lietuvoje; iną gerai ir mą nie
ko nereike. ” Su tokiom kal
bom jie save susiramina ir vėl 
šaukė stiklą rudžio. Maža da
lis yra mūsų vyrų, kurie rū
pinasi kad ką gero nuveikti 
ir patįs kartais tarpe savę ne
sutinka, kada-gi męs pradė
sime tikrai žengti pirmyn ir 
kada mūsų visuomene susi-

Laikas veikiai ateina kad 
pri-j turčiai apjuos visą pasaulę 

su savo drūtais trestais sudės 
ne- mašinas geriauses ir išdirbs 
kiti išdarbius greitai; mehanikai 
ką tik turės darbus, vargas už

pirkti, bet da vadžioto j as j uos puls mus vargšus kurie iš 
visus gražiai apmalšino: tie purvyno niekai}) nenorime 
ką rėkė kad negali parduoti pasikelti, tik tada kaip badas 
javų, davadžiotojas sakė kad nius ims maryti tada gal kel-
jie perdaug priaugino, o tie 
ką neturėjo už ką pirkti bu
vo suraminti su nurodymais 
kad kartas nuo karto toki 
kryžiai turi atsitikti ir tam 
nėra pagelbos.

Daugelis žmonių davadžio- 
tojaus kalba susiramino ir ne
tik kad jam pritarė, bet dar 
ir aut kitų metų jį davadžio- 
tojum išrinko. Teip, teip tė
vai dedasi ir dabar pasaulėje 
tie kurie meluoja ir daro sau 
iš to naudą yra labiau godo
jami ir į viršininkus išrenka
mi.

kovoti piausi- 
kitą kad duoną 
atimti. Tamsi 

labai liūdna,

Korespondenci jos.

Grand Rapids, Mich.
Mažai buvo ant prakalbų.

Ras. Laisvės Mylėto
ja.

sime kovą bet kad nenorime 
suprasti ir mokįtis tai nežino
sime su kuom 
me gal vienas 
vienas kitam 
ateitis išrodo
dėlto broliai rūpinkimės da. 
bar mokįtis, laikyti susirinki
mus ir darbuotis del savo ge
rovės; eikim ant prakalbų, 
skaitykim raštus ir mislįkim, 
lavinkim savo dvasią būti to
bula ir darbuokimės nustoti 
buvę savo priešais Pirmiau
se turim pasikelti patįs, pa
skui kovoti su savo priešais, 
dabar esame patįs sau di
džiausi priešai.

Brighton, Mass.
Spalio 29 robinėje Hoods 

dirbtuvėje atsitiko nelaimė: 
apie 6 valandą vakare kada 
žmonės jau rengėsi eiti namo,

Spalių 14, čionai atsibavo davėsi girdęti didelis balsas 
prakalbos, paren ’tos per L. rodos garsus šūvis uuo kurio 
S. P. A. Kalbėtoj ūs buvo du net visos lempos užgeso. Ga- 
anglai ir vienas J i ituvis Biel- ras tuojau pradėjo verstis į 
skas. Vienus iš anglų gražiai ruimą, žmonės visi pradėjo duotų, žinoma jie gauna gy-
kalbėjo kas tai yia raudona bėgti laukan vienas ant kito venimą teip kaip ir kiti žino- 
vėlava; antras anglas nurodi- besistumdami daugelis net su- 
nėjo kaip darbininkiška kle- žnl i. D arbininkų čionai

nes, bet sunkiai dirbdami pas 
turčius dirbtuvėse ir kito

kinese užvedimuose. Jie nie
ko nesirūpina apie politiką, 
arba tautos reikalus, jiem tas 
visai nerupi. Skriaudų žiūrė j 
ri i tokius žmones kurie pra
šo bet neima nors tai ir gali
ma pasirūpinti geresnis gyve
nimas ant svieto per politiką 
per mokslą, bet tas ne ant ba
žnytinių papėdes platformos 
ir dėlto jie nesirūpina.

Dabar pakalbėsim apie so
cialistus, kurie visą energiją 
deda ant socializmo, jie nori 
pagerinti žmonių gyvenimą 
atimdami viską nuo turčių o 
atiduodami valdžiai, valdžią 
jie ketina išrinkti iš darbinin
kų žmonių. Daug deda darb
štumo ant to ir kele kovą 
prieš kožną neteip mislijantį 
kaip kad jie patįs. Lietuvių 
socialistų mokslas nėra ramus 
bet agituojantis aštriai teip 
kaip kad imk, trauk, mesk; 
jie nelavina žmonių kaip val
džią užlaikyti, kokia ta val
džia yra dabar ir kokia ji tu
rėtų būti kaip socialistai val
dys, bet tik agituoja su bai
siu karštumu o iš karščio ži
noma mažai kas išeina Teip 
tai ir toji partija gyvena su 
vilčia kad kada nors ateis 
laukiamas idealas išnyks tur
čiai viskas pasiliks rankose 
vargdienių žmonių ir teip bus 
geresnis gyvenimas.

Trečioji partija yra deino 
kratai arba kitai}) juos vadi
na Sliupiniais, nežino ištiesi} 
kodėl oliupiriius vadina de
mokratais kada-gi Šliupas 
per 20 metų mokino žmones 
socializmo, visi tie kurie šiek 
tiek apie socializmą dabar nu
mano kožnas tik pasimokinęs 
nuo Šliupo. Kaip te nebūtų 
čionai yra Šliupo partija ir 
teip randasi čionai net tris 
partijos.

Kožna partija turi savo va
dovus, dabar jeigu tikrai no
rėtum žinoti kuri partija ge- 

i riause tai "kibą reiktų suves
ti vadovus į krūvą ir duoti 
jiem laikyti diskusiją kuris 
apgalės, tas turi būti visų va
dovu ir to tiktai žmonės ga
lės klausyti, dabar eina karė 
tarpe žmonių bereikalinga 
vieni kitus niekina, niekina ir 
jų darbus ir vietoje ramaus 
mokslo platinasi tik pagiežin
ga agitacija. Lietuviai ištiesi} 
yra beveik visi darbininkai, 
tarpe jų nėra tokių kapitali
stų kuriem kenktų socialistai 
bet monotoniškas riksmas vie
nų, kitų ir trečių daro labai 
nesmagų balsą. Tauta neky
la nes ant ko-gi ji gali kilti, 
ant ko nusižiūrėti, kadą-gi 
platinima vien paniekinimai 
ir išjuokimai, tas ima viršų 
kurio liežiuvis arba plunksna 
ižmatoja daugiau juokingų iš
sitarimų o ne tikro mokslo. 
Žiūrėsime į ką išsivielos mū
sų partijos ir mūsų darbai.

New Haven, Conn.
Šeimyniški juokai.

Raš. R.Lietuvos S u - 
n u s .

i Mūsų miesto lietuviai pasi
dalinę į dvi dali; viena dalis 
lietuvių pradeda atkrapštyti 
akis, pradeda tėinyti kas aut 
svieto darosi ir reike turėti 
viltis kad iš jų kada ilors išeis 
vyrai mokįti sumanus.

Antroji dalis lietuvių, ku
rie apie mokslą nemaž nesirū- 

1 pina, prapuolę lietuviškai a- 
merikoniškam snaudulyje, 
augina tarpe savę labai daug 
biaurių paveizdų, bet tos pa- 
veizdos po biskį inažinasi dau
giau jom periskadina iš Lie
tuvos pribuvę jauni vyrai ku
rių protas tyras ir nesuteptas 
tokiom biaurybėm ir neištau- 
tėję.

Tarpe šitos nemislinančios 
partijos lietuvių braidžiojan
čios purvuose biaurių darbų 
tai vėl giliu dūsavimu ir mal
dų, tankiai girdėtis kalbos 
karčemose arba suvėjimuose 
kad gaspadorius dėkavoja sa
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Dragūnai ir kiti kareiviai buvo gerai ap

girdyti degtine ir iš tiesų ištikimai tarnavo 
carui; jie šaudė tiesiok į žmones, kapojosi! 
nagaikom ir darė ką tik sumanydami.

Dirbtuvių darbininkai išgirdo kad ant 
Romanovskos gatvės yra apstoti visi gele
žinkelio ir pačto darbininkai ir viską da- 
sižinojo kas tik tę atsitiko. Darbininkų mi
licija iš visų kraštų bėgo ant Romanovskos 
gatvės su savo ginklais kad reikalui atėjus 
galėtų muštis su caro bernais, bet komite
tas darbininkų nedavė prisakymo kad su 
kareiviais viešą kovą pakelti, dėlto ir mili
cija nieko nedarė, ypatingai kad dabinin- 
kai iš salės gražumu pasidavė o iš kito šo
no milicijai nedalėista nieko šauti be dalei- 
dimo komiteto,peržengę tiesas būna sinar 
kiai nubausti.

Darbininkai nežinojo ką daryti, vieni 
bėgo j pašalius ir pradėjo gesinti miesto ži
burius, kiti vėl juos degė žodžiu sakant 
kaip tik darbininkai nedirbo iš vieno ir pa
sekmės darbuose nebuvo; sukriko viskas.

Ant miesto namų šę ir tę federalistai pri
kabino savo atsišaukimus kad dirbtuvių 
darbininkų straikas užbaigtas ir kad ant 
rytojaus visi eitų prie darbo, lieka strai- 
kuoti tiktai geležinkelio darbinikai ir paš
to.

suvisa savo galybe griebėsi, organizuoti 
jnoudašimčius. Tuojau užtraukė ant Ry
gos karišką padėjimą, prasidėjo kratos 
ginklų ir agitatyviški raštai buvo gaudomi. 
Daugybė radosi naujų kareivių ukvatnin- 
kų, kurie ėjo ramdyti žmones su ginklais 
ir apsiėjo bjauriausiu bųdu, vėliau darbi
ninkai suprato kad tie nauji kareiviai yra 
liuliganai valkijozai kuriuos gubernatorius 
perrengė į kareivius ir leidžia žmonių mal
šinti. Prasidėjus kratom po stubas dau- 
giause jos atsibuvo nakties laike; atėją ka
reiviai prie durų baladodavo tiktai kartą 
ir jeigu duris akies mirksnyje nebuvo atri- 
kytos, tai tuojau jais išvertė ir dare kratą: 
pirmiause išvertė stalčius ir šėpas ir jeigu 
tik rado bent kokį vertesni daigtą tai ir pa
siėmė, tarpe varguolių darbininkų mažai 
randasi laikrodėlių, žiedų ir kitokių pagro- 
žinimų, tad nuo jų paėmė drabužius geres
nius. marškinius, ką-tik sustvėrė ta griebė. 
Gabernatorius tuojau pajuto asans stipriu 
juodašimčių tuojaus gaujos buvo suorgani
zuotos; prasidėjo gaudymas darbininkų mi
licijos, gaudė juos daugiause laike nakties 
ir grūdo j turmus. Skriaudų buvo žiūrėti 
ant tų kratų: stuba privirsią pilna karei
vių ir policijos su jais ir oficieras, o žmonės 
ką tik sukilę iš lovų pusiaunuogiai stovi ir 
dreba, negali nė iš vietos pasijudinti. Ne- 
kurie namų laikytojai prašydavo kad ofi- 
cieras neduotų kareiviam vogti da'gtus šlu
boje, bet oficierai būdami lygus vagis ant 
kalbų visai nepaisė. Jie sakė kad jie esą 
ponai ir daro kaip jie nori.

Daugiause Jankė ir plėšė tuos žmones, 
kuriuos policija gavo prisižiūrėti per visą 
laiką kada ėjo straikas, dabar jų namuose 
nors nieko nerado, bet tyčia krėtė vogė ir 
ubagino rodos norėdami gyvą žmogų amži
nai pasmerkti. Netik kad jie išvogdavo vi-

Toliau nebuvo kas daryti ir visi darbi
ninkai ant rytojaus ėjo prie darbo. Kaip 
tik suėjome į dirbtuves tuojau atlaikėme 
mitingus ir buvo nutarta kad pusės dienos 
uždarbi atiduoti straikuojautiem geležin
kelių ir pačto darbininkam, daugelis dar
bininkų atsakė kad jie neturi kapeikos del 
savę ir neturi ką duoti, tada išrinkome de 
legatus prie dirbtuvės direktoriaus kad pa
prašytų ir pusės dienos uždarbį atiduotų pir
miau dienos mokesties. - Direktorius tą pra- 
šimą priėmė ir mokestį atidavė pirma laiko, 
kurią darbininkai tuojau pasiuntė geležin
kelių ir pačto darbininkų komitetui.

Reike tai priminti koke tai vienybė ir at
jautimas vienas kito Rosijos darbininkų, 
koki jie jausmingi kad pagelbėti savi 
draugus tuos, kurie veda kovą; patįs strei
kavę per kelis mėnesius nusilpę ir nuvargę 
neturėdami nė už ką duonos nusipirkti nu
tarimam jie nesipriešina, duoda paskuti
nius centus dėlto kad aiškiai supranta kas 
tai yra kova už būvį ir kaip sunku kovoti, 
kožnas tą datyręs praktiškai dėlto su noru 
gelbsti. Toji darbininkų kova labai sujudi
no visą Rosijos inteligenciją teip kad pa
matę laikraščiuose padėkavonę darbinin
kam visi gyrė už atjautimą savo artimų.

Kaip policija uždėjo dideles dovanas 
tiem, kurie išduos Maxim Gregori į jų ran
kas, Maximas turėjo iš Rygos prasišalinti, 
jisai greitai iškeliavo į Ameriką. Rygoje li
kę darbininkai federalistų partijos, ypatin
gai geležinkelių ir pačto darbininkai, ku
riuos Maximas organizavo likosi beveik be 
vadovo, jie neprisiėmė daugiau jokį orato
rių kaip tik Maximą Gregori, kuris žinoda
mas kaip prie jų prisitaikyti daugiau jiem 
kalbėjo apie ekonomiškus reikalus nekaip 
apie politikiškus o kaip jie nebuvo organi
zuoti darbininkai ir nepermatė klausymo 
kianrai taigi Maximas tik vienas jiem ir 
patiko su savo kalba. Antras geras orato
rius federalistų partijos pateko į rankas 
policijos, kurį baisiai caro valdžia kanki
no" kad išduotų organizacijos paslaptis; tų 
kankynių baisybes kad kas aprašytų tai 
bųtų stora, stora knyga.

Prie geležinkelių darbininkų, prie pačto 
ir telegrafistų prigulėjo beveik visa smul
kioji buržuazija ir žinoma jiem netinka tos 
pačios kalbos, kurios sujudina vargšus dar
bininkus. Maximas gerai žinojo jų būdą ir 
gerai mokėjo juos organizuoti. Bet kaip ji
sai apleido Rygą daugelis apsilpo dvasioje. 
Organizuoti dirbtuvių darbininkai ypatin
gai Roseiskos partijos ir socialrevoliucio 
nierių netik nenusiminė kad Maximas išva-

ską iš namų bet norėdami suimti nekaltą 
žmogų j amesdavo patįs popierą, kitas, pri- 

' ėjąs ją paimdavo ir tuojau suareštuodavo 
kaipo revoliucionierių, o kaip nuvedė į po
liciją tada nėra jokio išsikalbėjimo. Dauge
lis nuvaryti} į policiją daugiau namų savo 
nematė.

Darbininkai pasijuto dabar dideliam ap
sunkinime, pasipriešinimas visuomeniškas 
buvo beveik negalimas ėjo nesutikimas Ro
seiskos partijos su federal.istais; daugelis: 
federalistų sąnarių pametė savo parti
ją ir prisirašė prie Roseiskos socialistų par
tijos. Nesant vienybės negalima buvo dau
giau nė pakelti balso už savo vargus. Dar
bininkai matydami kad ima juos vieną po 
kitam ir naikina jų pajiegas, nutarė gintis 
teronus. Gintis tik tuos galima buvo, ku
rie ima ne tuos kurie liepe imti. Dėlto ne 
trukus davėsi girdėti kasdien užmušimas 
policijantų, kurie vienas po kitam rado sa
vo mirtį ant Rygos gatvių; kasdien nuo 
vieno iki keturių ir daugiau krito negyvais 
caro bernai. Tik tokiu būdu tę-galė.jo susi
raminti spaudžiami darbininkai.

Gubernatorius matydamas kad darbinin
kai pradėjo tvartinti ogorodavus vieną po 
kitam nesumanė kaip juos apginti kad ne-' 
suirti} visa miesto policija. Kad apginti 
policijautus gubernatorius suteikė visiem 
po kareivišką muškietą ir liepė vaikščioti 
po šešis vienoje vietoje kad galėtų apsigin
ti, teip jie ir vaikščiojo muškietas atkišę po 
miestą, rodos po girę gatavi šauti laukinį 
gyvūnėlį. Vieną vakare buvo atsitikimas, 
kurį verta paminėti, dėlto kad skaitytojas 
geriau suprastų kiek galybes turi policija 
jeigu žmonės iš didelės dalies eina prieš 
juo&

Permanovska gatve ėjo šeši gorodoviejie 
muškietas atkišę ir pasirengę šauti. Bet į 
tą tarpą iš užkampio išoko dvi moteris su 
brauningiais ir pradėjo šaudyti į gorodo- 
vus; šūviai pylėsi kaip garas iš trubos, du 
gorodoviejie tuojau krito ant vietos, du ta
po sunkiai sužeisti, kiti du pametė savo 
muškietas ir nubėgo į policiją, tę atbėgę 
papasakojo kad juos užpuolė vyrai apsirė

dę į moteris, teip buvo pranešta ir per lai
kraščius, bet ištiesi} moteris išnaikino tą 
būrį gorodovujų. Policija su kareiviais at- 

I bėgo aut vietos tos kares, bet jau nieko ne
rado tik negyvus ir sužeistus gorodavus.

Gorodoviejie dabar pabijojo eiti ir po še
šis krūvoje; gubernatorius išsimislino juos 
apginti duodamas kožnam gorodavui po du 

i kareiviu ir teip per nekurį laiką jie. vaikš- 
[čiojo-po miestą kaip su paroda.

užsimokės penkis šimtus rublių bausmės, o kas mėgins gin
tis nuo policijas su bent kokiu karišku ynagiu. tokis bus 
ant mirties nutartas - sušaudytas arba pakartas į 24 valan-Į 
das. Žmonės pamatę tokes tiesas jau nežinojo nė ką mislįti: I 
pakilo naujos kalbos ir didesnis darbininkų bruzdėjimas. Po-j 
licija gavo pilną tiesą ypatos palięcemybę laužyti, jie galė
jo kratyti kožną žmogų, katrą tiktai jie norėjo galėjo susi
stabdyti ir iškratyti. Teip jie ir pasielgė gavę tiesą žmones 
kratyti, kratė kožną neva jieškodami ginklų, bet giklų ne 
radę nepaliko nieko kišeniuje, ką tik rado viską išėmė, net 
ir briežukus. Kazokam buvo leista eili į restanrantus ir kitas 
publiškas vietas ir teipgi kratyti žmones. Kazokai ir dragū
nai gerai tą darbą išpildė, kratė jie žmones atiminėjo viską 
kątik rado ir baisiai pykdė darbininkus.

Darbininkai matydami tokią sau skriaudą teipgi nemie
gojo, jie pradėjo šaudyti policiją ir oficierus teip smarkiai 
kad jie bijojo ir ant gatvės išeiti. Prabėgus nekuriam laiku 
nusibodo policijai ir oficieram žudystės jie vėl pradėjo 
šauktis gubernatoriaus. Jen. gubernatorius išklausė jų pra
šymo ir įvedė tiesą kad darbininkai ir abelnai visi gyvento
jai suneštų visus savo ginklus į policiją ir atiduotų. Guber
natorius išleido daugelį atsišaukimų su tuom paliepimu ir 
prikabino visur, mieste ir dirbtuvėse, uždedamas skaudžias 
bausmes ant tų, kurie nepaklausys ir neatneš ginklų. Jisai 
sakė jeigu darbininkai jo paliejamo neišpildys tai kareiviai 
ir policija darys kratą namas nuo namo, neapleisdami nė 
dirbtuvių ir kur tik ras karišką amuniciją kožną tokį namą 
suplėšys su skraiduolėm, artai būtų privatiskas namas ar 
tai dirbtuvė. Jeigu-gi ginklas bus atrastas pas žmogų einan
tį gatve, tokis bus ant vietos sušaudytas.

Tas Sologubovo paliepimas iabai nugazdino miesto gy
ventojus, labiause kapitalistus turinčius'dirbtuves kurie ži
nojo kad daugelyje dirbtuvių netik buvo ginklų, bet jie bu
vo tę ir daromi; dėlto jie labai gržaiai prašė kad darbinin
kai atiduotų ginklus policijai. Darbininkai atsakė fabrikan
tam teip: ,,Męs neturime jokių ginklų, kaip tik darbo in
strumentus, jeigu gubernatorius nori tų instrumentų tegul 
ateiua ir pasijima. Mum i uedaleista pirkti joks kariškas y- 
nagis be daleidimo policijos, dėlto męs jų nė neturime.”

Nekuriu fabrikų darbininkai surinko visokius ge
ležgalius biskį pasmailino, teipgi surinko daugelį plytgalių 
supylė į maišus uždėjo aut točkės ir pasiuntė vieną darbi
ninką kad nuvežtų į policiją, Policijo žinoma labai džiaugė
si gavus tokį vežimą instrumentų. Buvo dar keletas ir de
mokratų, kurie neturėdami bilieto ant revolverio nunešė ir 
atidavė savo revolverius policijai. Policija matydama kad 
jie neblogai pildo caro prisakymus daugeliui davė bilietus1 
kad galėtų sau revolverius laikyti.

Dienos baigėsi per kuriais Sologubovas prisakė darbinin
kam sunešti ginklus, bet tikrų giuklų policijoje mažai pasi
rodė vien lik koki geležgaliai plytgaliai ir t: t. Sologubovas 
nebuvo kvailas, jisai žinojo kad nemažai remiasi brauningių 
ir kardų. Darbininkai suprato kad gubernatorius išpildys 1 
savo šėtonišką užmanymą ir eis krėsti dirbtuvių, dėlto ko-1 
žnas eidamas į darbą ant visada atsisveikino savo pačią ir 
kūdikius nes nežinojo ar sugrįž gy vas ar ne. Kožną valandą 
kareiviai galėjo užpulti ant vienos iš dirbtuvių ir iškrėtę ra
sti bent kokį ginklą už kurį galėjo suareštuoti ir išžudyti' 
visą dirbtuvę. Kaip mielinom teip ir atsitiko: Sologubovas Į 
atėjus laikui pasiuntė šimtą dragūnų, dvi rotas pėkstinin- 
kų su dviem skraiduolėm krėsti mažą dirbtuvę Ferdinando 
Mejerio ant Kaluičevskos gatvės kurioje dirbo apie 100 dar
bininkų. (Toliaus bus.)

litark K.-ilkia

araival pribuvimas
apruval užtikrinimas

koyval refills ii lygus senumo, atsakymas Į 
repraisal p-rnsal atėmimas atydžiai 

dekretai recaital dekn-ti kas atkartojima-1

AngHSkai 

arrival 
approval 
coeval refusal 
reprisal perusal 
decretal recital
requital coequal rekvital koikval atmokėjimas lygus su kitu į 
p rem e vai unequal 
renewal ideal 

j illegal denial 
decrial tribunal 
acumen legiunen 
incisor creator
spectator dictator spekteitor dikteitor žiūrėtojas diktatorius 
testator environ 
pagoda torpedo 
tornado, virago 
potato octavo 

Į subscriber
revival endeuger revaivel endendžer priešingas, įvest į p.

(voje

premyval unykval pirmaamžis nelygus 
reu'.uval aidyl atnaujintas ydealas 
rgal denaiel nelegališk is užsigynimas 

deki ail tribunal užceuznruotas trebunol s 
okiumen legūmen greitamislis rinkėjas 

incisor krieitor prišakinis dantys tvėrėjas

testeitor invaron peržiūrėtojas apsupti 
pagoda torpydo iudu jiinig.is torpeda 

torneido virago šturmas, galinga moteris
poteito oktavo bul'-ė aktavas

subskraiber obom n'as

ATSAKYME. Ihijii skujiniai-

Pajieškau Juozupo Žemai-
Jurgis Barvič:- Mielas tau- čio paeinančio iš gubernės ir 

tieti parašyk biskį aiškiau ką ujezdo Kauno, valsčiaus ir 
tamista. nori pasakyti apie ' parapijos Aurogales. Meldžiu
Pumpėnų reikalus, is tosgro- 
matos nieko negaliu išgauti. 
Jei pats negalėsi duok tokiam 
kuris gali parašyti.

Jūsų tarnas ,,Keleivis.”

Jau galiu pasigėrėt.
Kad po ilgo varginimo ir 

kankinimo dusulio ligos, ro 
matizmo po kaulus ir sąna
rius iš vienos į kitą vietą puo
lančius ir abelno nusilpnėji
mo likausi išgydytas per aug- 
štą mokslingumą ir gerus vai
stus Dr. Collins Medical in
stituto iš New York, kuriems 
tik parašiau apie savo ligą - 
sirgimą, ir kad jau net per 
metus sirgau, o ne tik vieti
nius bet ir iš aplinkines dak
tarus ir jų vaistus vartojau, 
bet nepagelbėjo. Ligos kanki
nės vis labiaus manę i pra- ( 
pulti stūmė, net nesitikėjau j 
kada nors išgyti, tad kaip Dr. 
Collins Medical Instituto pri
siųstus vaistus pradėjau var
toti ir pagal jų suteiktus pa
mokinimus pasielgiau tai da
bar galiu ir pasigirt, kad ne 
tik pasilikau sveikas, bet jau 
keturios sanvaitės po suvar
tojimui vaistų praėjo ir jokių1 
apsireiškimų ligos nejaučiu,! 
ir jau per tą laiką net 13 sva
rų daugiaus sveriu kaip pra-' 
dėjau gydytis.

Žmones kurie mane pir
miau durnino, būk jau mane Į 
nieks negalįs išgydyti, tai da
bar iš tokios mano geros svei
katos ir greitos atmainos ste
bisi kad mane išgydė, tai 
kaip stebuklingas atsitikimas, 
už ką aš esu širdingai ant vi- j 
sada dėkingas tam garsiam 
Institutui. Su guodone,

D. Basaniotls, Box 985 
Granite City, 111.

Kam but sergantiems k«d 
niožna pasigydyt.

Siuoini pranešu brol’am lie. 
tuviam sergantiems Drugiu 
(Materija), peršalimai, skau
dėjimais krūtinei, gėlimais 
kaulų ir k., kad tose savo ne
laimėse kreiptųsi del sugrąži
nimo sau sveikatos j>rie J. Pi 
ragio <fc Co. Montello, Mass, 
kur gaus tikrą pagelbą.

Aš tvirtai galiu tikrint, 
kad geresnių vaistų nuo virš 
minėtų ligų nėra, kaip p. J. 
Piragio, kurio man sugražino 
sveikatą. Aš sirgau ir vaikai 
ir kiti daktarai negal jo j>a- 
gydyt, bet suval iojus iiuj) rk- 
tas gyduoles a pliekoje p. J 
Pirag.o A Co., tuojau palikau 
sveika.

Veliju visiem jieškot ten 
sau jtagelbos ligoje.

A JurniHlavifieno 1<»2 Bollevue Avp. 
Mont« l]o, M?ss.

žiavo bet daugelis jį atminė su pagieža del- Teip einant kovai už būvį tapo permal
to kad jisai šulaikė federalistų partiją nuo nytas gubernatorius: caras atsiuntė jenaro- 
visotiško sukylimo prieš valdžią. Teip ta lą gubernatorių Sologubovą iš Peterburgo, 
streiką pasibaigė mažai naudos tę atnešus, kuris-atvažiuodamas atsivedė daugybę dra- 
žmonės nuliūdo ir vėl apsirausę kęsti po gūnų ir pats niekad niekur nepasirodė be 
jungu bet pilni pagiežos ir atmonijimo, sargybos savo ypatus visur su juom ėjo 100 
kuris niekad neišnyks iš širdžių Rosijos dragūnų. Kaip tik spėjo Sologubov jen.

W-e often wait for the arrival of the mail 
'Męs tankiai laukėm parėjimo žigūuės - pačto.

Coeval signifies of the same age 
Vienseniai reiškia vieno amžiaus.

Reprisal is seizing anything from an enemy in reteliation
žmonių pakol caras nebus nugriautas ir už- gubernatorius pribūti, tuojau išdavė savo Atėmimas reiške paimti bileką nuo priešo del atsimokėji- 
mirštas. smarkias tiesas ir iškabino visur mieste irimo.

Kada darbininkai sukriko savo užmany- po dirbtuves; tose tiesose jisai prisakė kad Our blood is often chilled at the-recital of acts of cruelty 
me ir vėl sagrįžę prie darbo pradėjo sau ra- jeigu kas pasipriešins policijai, tai tokis Mūsų kraujas tankiai šaltuoja nuo atkartojimo darbų 
miai dirbti, gubernatosius nemiegojo, bet bus įmestas į tunną ant trijų mėnesių arba’piktybes.

atsišaukti ant šio adreso: A. 
I Venclovas I2no st So. Bos- 
{ton, Mass.

Balius!
Kurį parengė draugystė šv. 

I Kazimiero Kareivių, kuris at- 
jsibus 17 dieną Lapkričio (No
vember) 1906 m. Lafayette 

'salėje, Lafayette Sq. Haver
hill, Mass. Aut kurio kviečia
me atsilankyti visus lietuvius 
ir lietuves kaipo vietinius 
teip ir iš apielinkinių mieste
lių.

Puiki dovana paskirta tam 
i kuris numuš trimi bolem dau- 
Įgianse pinų.

Puiki muzikė Adelphia Or
chestra.

Inžanga: vyram 25 c.
moterim 15 c.

rvomitetas.

Ketvirtas metinis Balius
Draugystės 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 jiasiklausyti, padai
nuos bažnytinis Choras po va
dovyste p. M. Karbausko.

'Lodei širdingai kviečiame 
lietuvaites ir lietuvius atsi
lankyti konoskaitlingiausiai 
kaip iš Bostono teip ir iš apie
linkinių miestų 21

Su guodone Komitetas.
--- w----• • 1 •--------- 

Parapijos Balius!
Sv. Petro ir Povilo bus 29 

dieną Lapkričio (November) 
Padėkavonės dienoje, prasi
dės nuo 2 j>o pietų ir trauksis 
iki 12 nakties. Antsalės Dea
con Hall 1651 Washington st. 
Bostone. Prie p. Skrolio or
kestrus kuri graįs šokius bus 
ir lietuvi-kas benas ir bažny
tinis choras. Pasilinksmini
mas bus gražus dėlto visus 
lit tuvius ir lie'uvaitespakvie- 
čimi v etinius ir iš aplinkės.

Komitetas. f 2

'J’ ė m y k i t e !
KONCERTAS SU PER

STATYMU 
Nęperleisk Neskaitęs!! 

Komedijos “Lėkė kaip Saka
las, nutūpė kaip Vabalas,“ 
parengė jauni vyrai del nau
dos kovojančių už laisvę Lie
tuvoje ant salės Hibernian, 
kampas Oak ir White gatvių 

LAWRENCE, MASS 
Atsibus 11 Lapkričio, prasi
dės 7:30 vakare.

Visus Lietuvius ir Lietu
vaites, vietinius ir iš aplinkės 
nuoširdžiai užpgašo 

KOMITETAS.

L'?
I <gį•

■

Tautiečiai norėdami važiuot 
Lietuvą arba siųst kam Lai- 
ark rtę, lai kreipiasi pas 
ims, mes parduodam Laiva

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

tarimu sim.

i. Box 3232, Boston, Mass



GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

Su iStarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai.btiksi (by st) žvėris; eight (eit) 
astuoni; eye [ai] akis ir ii ., 174 pusla
pių, su prisiimt in>n $1-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

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

ant šito adriso;
P. MIKOLAINIS

Box 15, Station.1)., NEW YORK.

Geriausi So. Bostone
Lietuviški Siuvėjai

Brangus Draugai! pranešu jums, kad 
su savo krinučišku diibluvo persikėliau 

nuo 24 t Fouirrir Street ant
222 W. BROADWAY

Ir kartu su Zenonu Budreckiu uždėjome 
puikiausią kriaučių dirbtuvę. Turim nuo 
visokių audimų sampelius ir dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražią drapana, mes galime ją 
tau tuoj padaryt.

V1N. INTAS ir Z BUDRECKIS

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL’O STUDIJA,
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškvĮ studijų ir se 
niausią įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gra. i i'-sius pa 
paveikslus už. zen ;• i i kę.

Paveikslai v< s( r. i-, arba 
kitokių grupu. talk t ar sęuų 
būna artistiškai i .Varyti pas 
Cassili. Jo stud j 1 i engta 
su puikiausiom prit lisom 
tarpe kurių yra ii' Oristo Ele 
ktrikine šviesa d<-l ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu -va 
kare kas nori fot<>grafuot 
turi iš laiko duoti 2 i.i R 
mų departamentas talpiu; 
šimtiis yvairių stylių jš kuriu 
galima pasirinkt tau patin 
kalniausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
dideli paveikslą, krejon ar a 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

■ 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. Petrovo gra 
žiausias darbininkiškas aį 

, rašymas, kaip žmones gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemes, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ii
darbų. Puslapių 176.
Kaina........................... 35 c.

Davatkų Gadzinkos b- šeip links
mos dainos. Rankins link
smiausių ir juokingiausių 

dainų. Preke 10c.
Dvi Puikios apysakos: Baus 

Ine Dievo ir Alenutė. Pir 
mutine aprašo apie vargiu 
gą gyvenimą Lietuvoj. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugot nuo ligų. Kai- 
nr.......................  5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apy
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 

tiktai 5 c.

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė, už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina...........................25 c

Kalėdų giesmes del vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c 
Teisingiausias kabalas — me

timas kazyrių ir laimarodis 
kaina" ........................ 10 c.

AUGSTYX LIETUWIAI!
. Pirmutine lietuviška 

krtautuvė
Visokių numintų si ūbos rakandų, kaip* 
tai: lo\ų. krėslų, si alų; pečių ir daug ki
tų daigių. Turiu gražius parlor setus ir 
parduodu labai pigiai. Galima imt. ir 
am išmokesčių. Ateik, o peisitikrįsi.

Vladislovas Dymša
132 W Broadway,

• So. Boston, Mass.

3

TII E OUTLET
Musų rudeninis ir žieminis suokrovas 
moteriškų Apguobų (capos). Jokių, Sijo
nų, ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kių papuošalų kątik lapo sukrautas.
Komp’eti-kas vaikų drapanos zopnshts.

Prekės žemos. |
Pilna eile w rinkos apatinės drapanos: 
v ir-utinių ir darbinių marškinių, kepu
rių. pir-1inių ir kelinių
Didelis baiginsns daromas ant lavortj.

.385 Broadway. Bvtvren E. A F. Sis.

SO. BOSTON, MASS.

Lietuviškas
FOTOGRAFAS

I R

Dirbėjas visokiu paveikslų
Padarau fotografijas alsi kančiai pn- 

agl jūsų norą, kuri ’Jums jūsų prigim
toj kalboj lengviausia yra išreikšti. I- 
mažų pndidineju ant visokios* popiėros: 
malevoju n;Uurali-koin parvom ir atlie
ku darbu artistiškai. Soikiomi» dienomis 
lirbiuvė alidara nuo S ryt.iki 9 vakaro.

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

George Stanaitis
363 Third Street,

So. Boston, Mass.

Dr. JOSEPH LEWANHOWKSI
<17 Benton Str. • Boston, Muss.

Kampas Charles gatvės, fale Parko.
.... . J lo— 12 RyleOfiso valandos: į „ _ 8 Vakare.

dy vena ritas namas randasi po nr.

103 Francis Str.
Telfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia* 
usiai. Ateikit t le
siok pas mano 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir U iki
8 vakare. Telephone 19G7—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėliu> 
visada švieži, vynai ir visokį likieria 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namus.

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

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

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

i 00000000000000000000^
k |
1 Puikiausias Lietuviškai «
i Ę
I SALIUNAS J
I J

$ karia pas mus atsilankys,
To niekad nesigraudys; $

} Alus, vynai mus gardžiausi, J
Cigarai iš Turkijos, geriausi, g

§ Lazauckas, Judeika ir Co. <
3o4 Broadway ir 259 D. Si., J

South Boston, Mm |
4 -0000000 00000*0000000 0000a

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

1514 Rossary str. Scranton P>
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 intis,

1545 Hermitage avė., * Chicago III
John Luis, 

521 Colombo ave., Baltimore, Md
J. Dabulski

Box 323 Chicago, III
P. Ciras,

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

Box 312 Forest City, Pa
M. Paznokiulė

1332 N, Palcthorpe st Philadelphia, Pa.
AI. Senkus 

Box lo9 Le vision, Me.
J. Čeponis .2 Julie] Str. 

Jonas J. Gerdau: a
54 Lafnet St. New Bj an, Conn.

Jurgis Turn asas 
Post (). Box 91 MiLineck, Me

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

824 Bank Str.
199 Charles Str.

39 W .PorterSt

AUJI r A VORA. I
AUJOS F»REKES , 
auins

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą dėklą pasct i tinkančia žemi 
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 didžiaušes turtas žmogaus. B'-t patekus i nelaime ligos, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i- šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais i inislvtais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik'ir sergetes : kurie vadinasi — vieps ir t.is 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 neatsiva<Juo,a smerčtu, tai liekasi visai sukliuręs 
ant sveikatos. ■

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

Per tat, jei jautiesi saviįe koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialism, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien stigražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL INSTITUTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vašiai prie ligos ir visu silpnybių, kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In" 
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai ta Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.

Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu jiadeka- 
vonin, pagal prašymu išgyditu, lujeta patalpiname, štai jo pats kalba ;

MąL-azn . Profesoriau ir kiti daktarai I
a pro- 
didelto

* Mietas Daktaria Profesoriau I
t ati kaip Pmfcssoriui žinoma, kad labui sir

gau ant kaiat o plaučiu, titimiro kvėpavimo.

dimo Skaitant lūs aptfarsinima po antualviii 
..Šaltinis Sveikatos“ ir atradau kad Jus iš^y- 
dyte vtsokes li<.« . pi ašvito mano ūk:- irviltis

ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu, tai tuos paskatimtis suvartotas, pa
silikau sveikas kaip m kad ncsii k't;c ir dabar

betuincl mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su guoilono dėkingas
M. A. Degutis, box Piakering, I

0

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gorų daiklų.k. t.
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų. Fonografų, Armonikų ir 

kitokių visokių daiktų. Pirma nagu eisite pas svetimtautį, užeikite pas 
mane; iš kitų miestų parašykite laiškų paduodami savo adresą, tai pri
siųsiu savo krautuves NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.
Iš kitų miestų, apstoliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 

Expressa arba pačią. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystos, yra mano davadu.
M. J. DAMIJONAITIS,

3120 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

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

c: I-; RIAUKIA A PTIEKA

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

5
ė
S

0 
f

Direktorius ir

kopiją:

NAUJA

Forma-

Lietuviukus A Iltie korius tąd.ltojui

JOHN J. LOWERY, & CO.

So. Boston Mas:

Daugaiiiik*as Profesoriau Instituto!

Kaip turns žinoma nuo pirmtatis arra^vtos

iniiik’ti nerecnli u isl$u jnene-niiiu ir tekuau. 
'baltum andrapamu— nors gydzia 
p is flatted! d iktarti. bet tolinus pa ve

vaitot, i

minta motina iš kurios vaisiaus išaugo toks 
grlbctoias nei.įmingu, su tikru tih-ntit dakta- 
rysles Mano dekincunia teik^it'-s p.igam-nt, 
kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagclba. I. Mockcne,

X34 Leighton St., Fitchburg. Mass.

M. Makravickene,
.S 51h Street. Passaic. N. i.

Širdies, viduriu, pjtsigadini- 
mo, gumbo, diegliu vi am kunę, 
plaučiu ir inkstu lig.-į per du me
tus sirgus, \Varšuwoje ir niekur

Antanas Kavaliauskas,
3105 So. Halsted Street. Chicago. III.

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

matą, ho tau in.me

•II s K ll u a I 111IIU k a i v v: i ' 111 ■ •» .in >i: i, 
nu i ui iniino. iiii-'uail kad lApi'to

Em opos

Bet kur tik 
visi žinotu

0 39s Br< adw.iv, priešai pašto 
Gyvenimo namas randasi p. n

1 74 Third Street,

$ 

f 
c- 
f 
(■

♦

South Boston. Mass!

KLAUSYKIT VYRAI!

NAUJAI ISZRASTA
Indi.joiiišk as 

Plaukų Slidi ū 
1 nlojas!

stoja slink
auga nauji kaštuoja
$1 50. Siuntimo kaštus apinokame. Ra-

skanaus alaus išsigert.

So. Boston, Mass.
J. Tomlshau«;ka'

331 So. Yordan Street.

Collinso Institutas in 4 sanvai- \

Skaitytoiau jeigu Tau nieks nepagelbėjo arba niekur dar nesigydo! o jautiesi --avijc ne 
3t.‘ vbisskai tai i>_T gro n ita at-»i >auk am a šaut liga o b j apviriki m b j»i 1 . litą t nu >: u. auč 
g.iiisnno kosulio, kepenų, inkstu (kidnaysl, dKp^psijos. vidumi Ii^'ji. kup utkitfien.no.

.liauno ir ūžimo aušinu, krauto 11 * vuumo. niežu, parku ir išbėrimo o I >s ligų, nenrast 
skausmu po visą kūną, geltliges. Ivti’. c j nu ..Ipm-iim 5 1 n tmeilesi, sekios nub tji 11 >. bloz u s 
si ilpneji’iio. lytišku piktu nžsik; • ■ t 1 nu 11 gu (limpančiu) kokioskinjui ir vi I » 1 is iijbnt

A T 'ntown. Pa.

$

t. Lai net rot i k laiko ne pi n i trit ii » .m i. > - t ne 
K u n ». >1 i - i io. iru n po k • i i.’iino c r ei to 
io. t.i ;>it pilvo kataro, u -l •- skaudriimo 
noui ai u uos, retintai i’ino ir v.it k V. tt?‘ an«- 
cm., iii-i. ori nmol-". Nuomario, abelno 

ir n-r itn<ii. -s k1 < ’« i saviauyMc

< YKU t IIP ir MO I EK’I sKansiminnas nerccniiarisKas Iiiene>iuc>. t ...... - - - --dinias*
km lost k Imi ant / n mm vatcmimo atsiranda, po tStyrunui, kaip aptsima i^ydit, ir duuoda vaistus, tat užtikrinta sveikam k,dim 
Lybe ental uzliaLunia.
VMSTl’S IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per "Exprcsa ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu tcip žodžiu tik prigimtoj lietu

Dr Profesorius Clollin* del labo visuomenes paraše knyga Vadovas in Sveiknt

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34th St., New Verk N. Y.
OFISAS ADARAS; (tarp Broadway Ir 1 Av.) kasdien nuo to iki s oo Piet Šventoms dienoms nuo >o ik t o vakariasjwo r ik i S vai.

Ultunikc Pelnyčio,e. Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio,

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

Tinkama kožnam Liciuviui tokias tau-

$7.00, o sagutę po ^‘J.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaura i»opierėle, apjuoski
te su ja piratą, ant kurio ži.nlą nešiojai ir. trip pamieravus piršto sioruma prisiųs- 
kii tą inirrą drauge su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visol<rs. kokių kas nori American Driikavojimiii Mašinėles, ku
rios labai via kožnam reikalingos: su mašinėle galima drukuul be jokio mokslo 
greitai ir gražiai. Vienos iš tų, panašumą juirotlo paveikslėlis: ia mašinuke kili

nnt mašinrs už $100 oo. (iiažiausia popiera 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tiizin. 25c
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdurbyslė. leipgi laikrodeiių. 
leuciūgelių. kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumenlų, visokių 
knygų ir kas lik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Didelį Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del npmokėjmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai; jame rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

KLEMl-LNSS WILKEWICII,
na guano situhht .... iikooki.vn. n. v.

TIKUTI JAU ŠALTA!

Overkotis reikalingas!
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados matariju sainpelus kuriu yra su
virs 50<> gal tinku del overkolu. Matari- 
jos iš New Yorko ir lokiu čia negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapana, 
gvatautuoju, J<ud padarysiu iš goresnis 
ma arijos. geriau ir pigiau kaip kili 
kl iaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien lik pirki malarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

TEMYLITE
Ir nepamirškite!

Tie kurie norite turėti gražia pritin
kančią drapaną lai atkreipkite savo aly- 
dą: Siuvu siutus, overkotus ir visą dra
paną: darbą atlieku gražiai ir sąžiniškai 
ant sutarto laiko. Darbą gvarantuoju 
sav'd vardo garbe. Kai ik aphiikiau dau
gybę šių metų mados visokios gelumbes 
ir audimų prabų, iš kurių golima pasirin 
kti. Prekei nuo 12 dolerių iki 55 dol.

Kas kartą pasjuus slelevosi sau drapa 
ną tas nesist elfuos kitur. Plaki ikavojau 
kriaučyslės amalą Lietuvoje. Anglijoje. 
Afrikoje ir Amerikoje jau nno kelių me
lų dirbu lądarbn. Mano adresas:

J dožas Norkus 
245 W. Fourth Street,

So. .Boston, Mass.

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

$
?
a Jeigu nori būt Kreikus.

ir drūias; naudok tik sveikus gervinus 
V paimk sveiką užkandį, sveikiausi gė<\ - 

mai. kaip tai Alus, Klius, Vynai irviso 
v ki

ė
£

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

uJ a d d n h 3 , a ids v 15 
Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.

Gydoulių visokį receptai i.;- 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 
ietuviškas klerką ir galima, 
lusikalbėt saviškai. Meldžia- 
sine reikalui esant atsilankyt.

likeriai yra lik pas
James Gleafcon Co.,

Kampas 4-th ir B. Sts.,
S. Boston, Mass.

i Teipgi norintiem pirkt lik« i<iorį, tę yra 
ę labai gera viela. Dažinokil pts patį 

gaspadorių. •hv'

<

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos labuko ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčon įlin
kais ir krautuvninkais \esii pramonę. 

įMūsų adresas:
A. LIUTKEV1ČIA,

a4 Washington Sqare, Worcester. Mars

W Dr. Ona Topaz,
* * Ž-

Chnmbers str., Boston, Mass.

Ofisas atdaras #
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. 5^ 

Tel. Hay. 6G9 - 5.

Ar nori sučeiytpinigus?
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz 

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

S A COWITZ, 
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

' GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Fcciy
95 Milk st., Ruimai 60-61 *

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co
Uzlaiho geriausio

ĖLIAUS, VYNO,

CIGARU
LiKIERIU ir

Pardavimas familijom musu 
specijal iškurnąs.

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

5(1 BrunswickSl., Roxbury Boston, Mass.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po pipt. ir

. nuo (J iki 7 vakare.
Tel. 934-2 Roxbury

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpina 

I moteris ir kndikius.
j Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet

Tel. 931 2 Roxbury.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
W. KAŽUKO, 7 IVasliignto. St E IV 1’0Ii K 
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir ■; 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szip'ų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas ru- 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, t/

. ’’KELEIVIO”
Spaustuvę, o užtikrinam, jog nksigraudįsi.

ANT BALIU ARBA VKSELIJU, T1K1I ILS. ClHKl LIOKIUS. ŽODŽIU SAKANT 

ATLIEKAM VISOKIUS DRUKOllIŠKUS DAICBUS GRAŽIAI. GERAI IR PIGIAI.

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

A. Zvingilas, Išleistojas.

LITI VISK AS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

Lt n kiškai Lit-tmiška
APTIEKA

257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS.

APGARSihJSMAS, 
Perskaitęs atmink! 
GUODOTIM TAUTtEtl.U?

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviui ir Lietuvaitės^ 

į kad panluodu laivakortes į Lietuvą it' 
! :š Lietuvos į Ameriką važiuojautiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi gertąsias kelio linijas.

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

Jurgis Bartašius.
258 Broadway. SO BoSToX, MASS

RŪKYK GERUS CIGARUS

I). W.CREED.
I Jeigu nori pirkt ar parduot namą: pasi- 
samdyl slubas. nr gyveimui vielą: arba 
jei nori kąinšiurinl, su lais r-iikalais ma
lonėk kreipuesi prie manės. Rasi po nr. 
205 Dorchester Street

So Boston, Mas^.

Gerk ir valgyk sveikus skaitinių mis.
Mūsų krautuvėje gausit“ gerų cigaių 

i visokio tabako, geriausių viaokių cuker- 
kų Ledinės Smetonos’ 'visokios Sodos ir 
kilus t. p. daiktus.

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

' S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st

So. Boston, Alas.

utkitfien.no



