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Metas II

Žinios.
Revoliucija Rosijoje.

Revoliucija Rosijoje vis ei
na savo keliu, žudymai neap- 
sistoja; žudo žmones jieškan- 
čius tiesų, bet žudo ir tuos 
kurie mėgina valdyti.

Tuom tarpu verda ir poli
tika nemažai, šymet Dūmos 
rinkimų neboikotuoja niekas, 
visos- partijos rūpinasi pasi
naudoti iš išrinkimo atstovų 
ir bandymo gauti reprezenta
ciją Dūmoje, bet pašelpa del 
politikyškos propogandos la
bai daiig sumažėjo nuo perei
tų metų,' karšti laisves užta
rytojai pirma siuntė pinigus 
iš visų šalių, bet kad nenusi
sekė atstovam nieko nuveik
ti; tik išbandyti caro teronybę 
dėlto ir mažesnės aukos šymet 
plaukia. Dabartiniuose rinki
muose caras su visais savo mi- 
nisteriais nemiega, bet kiek 
galėdami siaurina žmonių tie
sas. Pernai į Dūmą galėjo 
balsuoti ir darbininkai netu
rinti namų, šymet jau visai 
caras užgina balsuoti tiem, 
kurie -neturi neiirų. Pagal m i- 
nisterių rezoliuciją Lapkryčio 
6, sutaisytą kas link balsavi
mo tai žemiečiai žmonės gali 
balsuoti tiktai jų žemiečių 
laipsnyje. Kazokai gali bal 
suoti ir būti išrinkti tiktai 
savo žemėje Kazokijoje, bet 
niekur kitur Rosijoje jie ne
tik negali būti išrinktais, bet 
ir balsuot negali. Žmonės ne
turinti atskirų namų, netu
rinti savo prieglaudos negali 
visai balsuoti, o. ai p socialis- 
tiškas laikraštis ,,Tovarišč” 
paduoda tai tik vien darbi
ninkų dirbančių ant geležin
kelių apie 150 tūkstančių bus 
prašalintų nuo balsavimo, 
pernai jie visi turėjo tiesą 
balsuoti. Vasara, ruduo ir da
bar jau žiema ateina darbi
ninkai neparodė jokio visuo
meniško pasipriešinimo dėlto 
caras jau rūpinasi jiem duo 
tas tiesas vėl suglemžti. Agi
tacijos jokios neduoda varyti 
tik apgarsinimai rinkimo ga
lima drukuoti ir tie tik rusiš
koje kalboje, o ne kitokiose.

180 atstovų, kurie po užda
rymui Dūmos nuvyko į Vibor- 
gą ir išleido atsišaukimą į 
žmones, visi nuo Rosi jos vai 
diskų tiesų atstumti, jie dau
giau negali būti išrinkti Į at 
stovus, nė ant kitų balsuoti 
negali. Mat išleidus atsišau
kimą žmonės nevisi jo pa
klausė ir tokiu būdu neišėjo 
ant gero, nes dabar daug ge
rų atstovų, darbščių vyrų, ku
rie gerai pirma darbavosi jau 
antru kartu išrinkti negalės.

Maskvoje dabar susitvėrus 
nauja politikiška partija pa- 
kajaus, įsteigtojai kalbina vi
sas kitas partijas iš vieno eiti 
priešai caro seną rėdymą ir 
priešai revoliucionierius, kad 
sutaisyti vidutinę galybę 
Nežine ką toji partija gero 
nuveiks, prie jos priguli dau
gelis pirma buvusiu demokra
tų ir spalinių.

14 Lapkričio išėjo pirmas I 
numeris laikraščio „Rus’’ ku
rį cenzūra, buvo pernai užda
rius, bet kaip tik spėjo pirmu 
kartu pasirodyti cenzūra vėl 
jį su konfiskavo. Mat „Rmt?’ 
buvo aprašymas kaip caro 
valdžia pametė visą žmonišku
mą bekankindama savo prasi
kaltėlius. Raštininkas lo 
straipsnio buvo kokis Kovo- 
vov. kuris -gražiai išaiškino 
biaurumą caro bernų ir kaip 
jie pasielgė su mergina Bene
diktova, kuri padėjo pareng
ti išnešimą su bomba teisda- 
rystės namo Kronštade. Mer
giną caro bernai su kitais pa
gavo ir nežiūrint kad ji buvo 
nėščia nusprendė ją ant mir
ties su kitais. Nors rusiškos 
tiesos užgina užmušti moterį 
esančią nėščia, pakol kūdikis 
negims, bet šinomi tarpu caro 
bernai nežiūrėjo, pastojo ti
krais užmuši kais netik mote
ries, bet ir kūdikio dar negi
musio. Esant tam aprašymui 
cenzūra sukoūfiskavo ir vėl 
tą teisingą laikraštį.

Ministerial matyda
mi kad pinigus caras veikiai 
baigė užmanė uždėti mokes 
tis ant inėjimų. Kas turi inė- 
jimo per metr.d daugiau per 
tūkstantį; toki turės mokėti 
po vieną procentą. Carui ir 
teip eina iki 30 tūkstančių 
nuo 30 tūkstančių jau turės 
mokėti net ketvirtą procentą 
carui ir teip bus nuo sumos 
kelema net iki penktam pro
centui. Ministerial tikisi kad 
tokiu būdu gales per metus 
surinkti nuo 25 milijonų iki 
40 milijonų rublių, o jau už 
tokią sumą galės nemažai juo
dašimčių papirkti ir žmones 
vargšus sloginti Tas bus nau
dinga carui ir nedidelis nulu- 
pimas turčių, kadą-gi ir jiem 
patiem bus gerai kaip žmo
nes iš naujo prispaus.

Odesoj e Lapkričio 7 
namuose M. Paukieef pirmsė- 
džio vietinės demokratų par
tijos suareštavo 24 vyrus ir 
patį M. Paukieef už laikymą 
namuose susirinkimo. Guber 
natorius nubaudė pirmsėdi su I 
3000 tūkstančiais rublių ir a- 
tėmiinu ukėsiškų tiesų o jo 
draugus nubaudė po 1000 ru
bliu ir į turmą ant mėnesio 
pasodino. Caras mat nors 
laikuose rinkimų, bet neduo
da žmonėm rinktis be jo da- 
leidimo. Tai ir manifestai!
Mask v a 14 Lapkr. Vaiki
nas kuris metė bombą ant je- 
narolo Reinbot ir tapo jena- 
rolo peršautas, bet nenumirė, 
dėlto tapo nuspręstas ant pa
korimo.

Irkutske žmogus, ku
ris metė bombą ant jenarolo 
Rennenkamf gubernatoriaus 
Transbalkanijos, tapo nusprę
stas ant mirties per laukinį 
karišką teisdarį, 14 dieną 
Lapkričio.

Odesoje penki teroris
tai tapo sugauti už metimą 
bombos ir tris nuspręsti ant 
mirties iš kurių yra viena 
mergina o du nusprendė ant 
17 metų į katenžną.

Tokios tai žinios dabar yra 
Rosijoje.

ROMA Lapkričio 18. Šven
to Petro bažnyčioje ties alto
rium šv. Petronilo, belaikant 
mišes vienam kardinolui truko 
bomba ties altorium ir pada
re labai didelį trakšimą tarpe 
žmonių. Kunigas buvo atsi
grįžęs sakyti Dominus Vobis- 
eum kaip tuom tarpu bomba 
užgriovė su baisiu balsu mū
ruose šv. Petro bažnyčios, 
žmonės pradėjo bėgti, lipti 
per kitus, apvertė sėdynes su
trempė vaikus, daugelis mo
terų apmirė iš baimės, tik ku
nigas nenusigando, vietoje 
giedoti Dom. Vob. jisai pra
dėjo šaukti žmones: ,,nebeg- 
kite tai yra niekas tik pietų 
valandas skraiduolė iššovė”. 
Teip norėjo snramįti žmones, 
bet tie pamatę debesį dūmų 
ir smarvę parako nešėsi lau
kan kad su gyvasčia paspruk
ti. Žinios praneša kad niekas 
gyvasties nepalydėjo, bet ne
labai galima tikėti nes bomba 
buvo pilna vinių ir sprogda
ma turėjo nemažai išlakstyti 
į šonus. Kaip mena bomba 
buvo užtaisyta kad užmušti 
šventą tėvą nes'Tą dieną jis 
turėjo laikyti mišes bet jam 
nepribuvus nieko blogo nie
kam nepadarė. Tikro pikta
dario dar nesirėmė nors kelis 
jau mėgino paimti. Bomba 
pirmiau nematomai buvo pa
dėta, taigi sunku bus ir sura
sti kas tą padarė.

PARYŽIUS Lapkričio 5, 
Santos Dumont didis išmis- 
linčius lekenčiuju mašinų ant 
galo turėjo pasekmingiausę 
praktiką su savo naujai išmi- 
slįta lekenčiaja mašina, kuri 
pakyla nuo žemės be jokio ba- 
lono ir leke. Santos Dumont 
sako kad jis parodė pasauliai, 
jog galima lėkti oru teip kaip 
ir žeme. Jisai tvirtina kad už 
dešimties metų žmonės visai 
nevartos automobilių bet visi 
lekios oru su lekenčiom maši
nom. Gadyne jau po biskį 
mainosi ir viskas pasaulėje 
gęrinasi; kaip žmonės pradės 
oru lekioti tada galima lank
ti labai daug visokių permai
nų. Santos Dumont už savo 
išmislą gavo dovaną vertės 
10 tūkstančių dolerių.

MOSKVA Lapkr. 17. Lai- 
kraštys „ Viedomosti” išeinan
tis Maskvoje, reakcionierių 
organas atspaude straipsnį 
savo špaltose išniekindamas 
ex ministerių pirmsėdį Vitte, 
būk jisai yra tikras genijus 
visų Rusijos vargų kaip susi
taikyme su japonais teip ir 
prikalbinime caro kad duotų 
žmonėm manifestą pereito 
meto Spalių 30 dieną. ,,Vie
domosti” pataria Vittei išsi
kraustyti iš Rusijos, o jeigu 
liksis tai tegul gyvastį ap- 
sergsti. Tai vis darbai turčių, 
kurie nori smaugti vargšus 
žmones.

MOSKVA Lapkričio 17 So
cial revoliucionieriai išleido 
plakatą apgailistaujantį kad 
nepasiseką jiem užmušti jena- 
narolo Reinbot, Lapkričio 12

Žinios iš pasaulės. dieną. Ant toliau jie prisiža-j 
da tą darbą atlikti gerai ir Į 
teip ilgai tykoti ant jo gyvas
ties pakol pasiseks nuo pa
saulės ji-ai nušluoti.

CHERBOURG Francija, 
Lapkr. 21 žinios praneša apie 
susimušimą dviejų didelių | 
garlaivių Kaizer Wilhelm der 
Grose, keliaujantis į New Yor- 
ką pakelėje susimušė su gar
laiviu Orinoko. Abudu drū
tai tapo sužeisti laivai ir po 
kelis žmones ant abiejų laivų 
užmušė ir sužeidė.

Žinios iš Lietuvos

Iš Amerikos.

Negrui nemiegu.
Washington, D. C. Lapkri

čio 19. Negrai iš visų kraštų 
Amerikos pradėjo siųsti į Wa
shington^ peticijas kad pre
zidentas Rooseveltas geriau 
apsvarstytų reikalą kas link 
paleidimo trijų kompanijų 
negrų kareivių, kurie šaudė 
ant miestelio Brounsville ir 
užmušė vieną žmogų. Žinoma 
nevisi tie kareiviai šaudė, bet 
jie neišdavė nė vieno kuris šo
vė, dėlto prezidentas visus 
•pavarė. Dabar beveik visur 
negrai praliejo laikyti snsi- 

| rinkimus ir taisyti peticijas 
kad perkalbėti prezidentą, 
kad jis nepavarytų visų trijų 
kompanijų bet kad ištirtų rei
kalą kaip galint kad kaltiniu- 
kus atrastų o nekaltų kad "e- 
nužemintų. Prezidentas sulai
kė pa varymą kareivių ir lauks 
kas toliau nesiduos.

Federacijos veiksmas!
Minneapolis, Minn. Lakri- 

čio 19, ant konvėneijos Uni
jų susivienyjimo tapo perlei
sta daug gerų užmanymų del 
Amerikos darbininkų pageri
nimo. Unijos vienbalsiai per
leido rezoliuciją kad Suvieny
tų Valstijų konstitucija būtų 
sutaisyta teip kad ir moterįs 
kaip ir vyrai galėtų balsuoti 
renkant urėdninkus.

.M urmai su sniegu.
El Paso Texas Lapkričio I9. 

Čionai užėjo didelis šaltis ir 
sniegas labai pradėjo snigti. 
Tokio'šturmo šiame krašte 
niekas neatmena ir baimė ima 
daugelį žmonių kad gyvuliai 
kurie ganosi laukuose nepra
dėtų nuo šalčio ir blogo oro 
gaišti.

Memphis, Tenn. Lapkr. 1 S. 
Žinios praneša iš vakariniu 
valstijų Mississippi, Arkansas 
ir Tennesee, kur siautė labai 
didelės vėtros su lietum, pa
plovė daugelį geležinkelių ir 
sustabdė bėgimą trukiu. Mie
ste Winiiona tapo sugadytos 
net tris bažnyčios, pačta ir 
teatras.

40 pripčrč
Portland Ore. Lapkričio 

19. Žudos praneša apie susi
mušimą laivu Jeanie su Dįx 
netoli nuo Alkipoint. Dix ta 
po drūtai sngadytas ir netru
ko nuskęsti o su juom ir 40 
žmonių prigėrė.

Peršautas mylią nuėjo.

Dedham, Mass. Vaikinas 10 
metų bemedžiodamas norėjo 
kulbe muškietos pabadyti į 
medį ka overė išlystų iš sky
lės, tuom tarpu muškieta pa
leido šūvį ir pataikė vaikinui 
i pilvą, Vaikinas susiėmė žai
zdą ir nuėjo net cielą mylią 
pas daktarą iš kur tapo į Ii- 
gonbutį nuveštas.

Cnriiso suareštuotas.
New York Lapkr. 17. Tapo 

suareštuotas Enrico Caruso i- 
talijonas, garsingas dainorius 
už įžeidimą kokios tę mote
ries. Neteip yra svarbus tas 
areštavojimas kaip pasielgi
mas Caruso policijos name: 
jisai kelis kartus suriko kad 
jis yra garsingas Coruso, bet 
policijantai atsakė, mumi vis-

Lietuvoje žmonelės vėl ren
gėsi prie rinkimų į Dūmą. 
Daugiausė už vis darbuojasi' 
baronas Ropas Vilniaus vys
kupas, kuris tikisi nuo. caro 
didelį kryžių gauti. Jisai teip 
dirba politikoje kad žmones 
rųuo jieškojimo laisvės šalin 
patraukti, dėlto kame gali 
vis prikiša tikėjimą ir nieki
na tuos kurie eina priešai val
džią. Vskupas Ropas gali ge
rai darbuotis politikoje nes 
jis gauna žinoti kaip stovi 
prastųjų žindaitį nuomonės. 
Jeigu jis matytų kad didesnė 
pusė eina už save tai ištiesų 
jisai ir veiktų su žmonėmis, 
bet kaip mato kad caras dar 
turi žmones už sprando tai 
Ropas eina už carą. Kur ga
lybė ten ir tarnai.

Vilniuje kratos eina 
teip kaip ir kitur Rosijos mie
stuose. valdžia turbūt pa lai
ko kratas kad neprivistų 
brauningiu. Krata buvo pas 
J. Janulevičių, kuris tapo ir į 
turmą paimtas nors nieko pas 
jį nerado. Teipgi suėmė ir 
Birenčiką. kuris būk varė a- 
gitaciją tarpe darbininką.

Spalių 12 tapo suimtas J. 
Berzniakas bet bevedant jį į 
policiją kiti jo draugai norė
jo atimti; prasidėjo šaudymas 
vienas policijautas tapo per
šautas ir vienas iš Berzniako 
draugų drūčiai sužeistas

Ž a o a r e j e Kauno red
Čionai bjauriai tapo sumu

štas zakristijonas Grigaitis 
kuris norėjo praeiti pro dra
gūnus į dvarą. Dragūnai dar 
nebuvo mėginę savo nagaikn 
Žagarėjeddto nutarė ant za 
kristijono išmėginti, sumušė 
žmogeli labai sunkiai be jo
kios te sybės ir kaltas. Tai 
koks gyvenimas po cąro jun
gu.

Skaisgiris Kauno 
red. Nekuriam girtuokliui 
paskundus kad Paulauckis 
Juozas ir Jurgis iš Alušes; 
teipgi F. Ginkus iš Kamoškų 
ir Klenensas Tolkiukas visi 
tapo suimti ir į Žagarę nuve
sti, visu keliu jie buvo labai 
mušti ir spardyti, bet kad pa
laikė pora dienų ir viską da- 
sižinojo kad minėti vyrai nie
ku nekalti vėl namo juos pa
leido. Tai kokia teisybė caro 
bernų, nežiuro ar kaltas ar 
ne muša ir gana.

N. G. 

tiek ar tu esi Caruso ar kas 
vistiek turi atsakyti už savo1 
kaltę. Caruso teip įpyko kad 
net tris poliemonai turėjo jį 
laikyti iš perdidelio jo pasiu
timo

Peary sugryžta.
Žinios praneša bedratiniu 

(elegrafu kad liutenantas 
Peary, kuris buvo išvažiavęs 
ant pietinio galo žemės grįsta 
atgal ir jau sieke Amerikos 
pakrantes. Peary su kitais 
draugais kelionėja buvo apie 
125 dienas ir arčiausia priva
žiavo nekaip kitas kokis žmo
gus bandęs prie žieminio ga 
lo žemes dasigauti. Jisai keti
na dar vieną kelionę atlikti 
ateinančią vasarą ir su pagel- 
ba lekenčios mašinos prie ga 
lo ženms prilėkti, nes žemė la
bai daug vargo keliauti per 
ledinius kalnus.

Su žinoiraiis kuiliais.
Chicago 111. Lapkr. 19 die

ną čionai žaidė apvali studen- 
įai, arba pūslę kurią footbole 
vadina, bet bežaidydami tar
pe savę susiniovė ir pradėjo 
muštis: studentai aut dakta
rų parode savo baisumą išsi
traukdami iš po skvernų žmo
gaus kaulus su kuriais mušė 
savo presus. Amerikonai ir 
teip jau tik su pūsle daugiau 
užsijima o kad dar kas naujo 
atsitinka tai visi eina žiūrėti.

Nerandi* fanuos.
Newton, Mass. Lapkrič. 20 

čionai tapo suareštuotas vie
nas žmogelis, kuris su pora 
prikimštų maišu vis ikiaisstu- 
bos įrankiais jau-beveik ren-’ 
gūsi sau nakvynę pasitai-y i 
geležikkelio stotyje. K ii p >- 
licmonas jį nusivedė į poliui 
ją ir elnė klaiisyn-ti iš kur 
jis, jis als'ikė esąs iš Kanados 
ir jieškąs savo pirktos fanuos 
bet npsurandąs. Delio kad 
neram’a sivo fanuos tapo už 
raky tas turine už girtybę.

Prašo kmi pakariu.
Centre T< xas. Lnpkrčio20. 

Negris Marieti, kurs užmii- 
Cė daktarą Pa'd, matydamas 
kad daktaro draugai renkasi 
ap’e turmą norėdami jo gy- 

I vasties kaipo atsiinokėjimo už 
daktarą Paul, pats paprašė 

• k-id pr bū*ą aplinkos a- 
dvokntas. kuriam pa-isake 
kad j’s Marret.t atsisuko nuo 
visų legali-ku tiesų ir nori 
būti kuo greičiau pakartas 
Teisdarys apsieėmė jo norus 
išpildyti.

• Turčiai nubausti
Phil idelphia, Pa. Lapkričio 

21. čionai tapo nubausti keli 
turčiai ledo pardav" i už 
konspiratyvyšką smd: bį pa
kelti mokestį nu le.l ’ kurį 
jie pereitą vasara pardavinė
jo vargšam žmonėm. Užsiino- 

į kūjo po 75 dol. bet žmones jie 
nulupo kel'S kartus daugiau

Patvaldystę Porto litrai.
Minneapolis, Minu. Lapkr. 

21. Čionai unijų federacija 
nutarė ir pasiuntė prez. Roo- 

. seveltu telegramą ant Porto 
Rico kad jis tę belankydamas 
peržiūrėtų darbininkų padėji
mą ir kad bandytų pagerinti, 
kartu kad pasirūpintų duoti 
patvaldystę tos salos gyvento
jam.

Žinios Vietinės.

Visą pereitąsanvaitę čionai 
lijo ir oras buvo labai nesma
gu - šlape.

—:o: —
Pereitą nedėlę L. U. Kliu- 

bas laikė savo čvertinį susi
rinkimą ant kurio daug svar
bių reikalų tapo apkalbėta, 
ir keliolika naujų sąnarirj 

' prisirašė.
Direktoriai inešė kad kliu

dąs paskirtų dvidešimts pen
kis vyrus, kurie apdirbtų 
plianus, išrastų būdą kaip pa
statyti lietuviam visuomeniš
ką namą, kuriame talpintus! 
salės del mitingų ir Dalių, 
krautuvės ir visokį lietuviam 
reikalingi daigtai del visuo- 

. meniškų susirinkimų ir pra
mones. Keliolika vyrų apsiė- 

i mė iš savo noro prie tokio ko
miteto prigulėti, kuris tą rei
kalą apdirbs gerai ir išduos 
raportą kliubo sanariam po 
tam visam apdirbimui.

Dabar praneša kad šitie vy
rai visi susirinktų nedėlioję 
po piepietų antrą valandą į 
ruimą 28 Broadway, kur bus 
tikrai reikalas gerai pradėtas, 
tik labai maloniai kviečiame 
visus tuos kurie apsiėmė į tą 
k unito tą m dėlioję ateiti ir 
->avo -.[įsiėmimą išlaikyti. 
Niekur negalėsi teip naudin
gai ir Ii k'-inai laiko praleisti 
kaip či n i at'ęiąs dėlto ne- 
■ amir-k Ja 1 beveik re’kąlas 
lietuviam už kokio nors prak
tiško darbo imtis ir veikti šis 
tis del savo visuomenės čio
nai Bostone govenančios. 
Kaip lietuv’ai sumanus vyrai 
darbuosis šį bei tą del savę 
pasistatyti tai ir tauta kils 
prie geresnio supratimo; sausa 
kabia nesumaniem mūsų bro
liam ireko naudos neatneša 
jie sako: ,,kas iš to mokslo, 
męs įš jo duonos nevalgysim’’. 
Jiem tas ir matosi teip, dėlto 
kad męs nieko neveikiam vi
suomeniško kas pakrutintų 
žmones iš ko jie pamatytų 
kad vienybėje tik dirbdami 
galime pastoti drūti ir galin
gi. Bet dirbti reikia tą darbą 
bą, kurį padarius galima bū
tų matyti, gana jau kalbėjo
mės ir mislinome.

B alius!

Keim? Ogi Lietuvos Sūnų 
Drvugystė parengė puikų ba 
lių, kuris atsibus 29 tą Lap. 
kiičio tai yra Padėkavonės 
(Thmisgiving Day) dienoje.

(' ino' ;ų ar bus? Kas per 
kl.i !yma ! Jug visos drau
gystes: Šv. L-’tirino, Motinos 
Dievo Aušros Vartų irgi Šv. 
Onos moterų draugystė už
kviestos dalyvauti.

Balius praši lęs lygiai nuo 
12-tos valandos pietų ir trau 
ksis iki vėlumo nakties ant

Hibernian Hall 
Kampas Oak ir White Str.

LAWRENCE, MASS.
Nuoširdžiai užprašom Lie

tuvius ir Lietuvaites ant to 
smagaus pasilinksminimo,

KOMITETAS.



KELEIVI

Cambridgeport, Mass.
Dešimtas meno kaip gyvuo 

jam.
Rašo s e k r . M . R .

Dešimtas meno kaip gyvuo
ja mūsų organizacija minutos 
vyrų, kurių mieris yra šelpti 
Lietuvoje kovojančius vyrus, 
už laisvę mūsų tėvynės ir kar
tu pagerinimą būvio visų 
žmonių. Kožnas mūsų drau
gas suėjus mėnasiui moka 50 
centų ir be jokio išsikalbėji
mo laikosi.prie kuopos jaunų 
vyrų, kurie gerai supranta 
padėjimą Lietuvos dabarti
niam laike ir dėlto moka tuos 
savo centus kad pagelbėti, 
kad kova virstų į mūsų šoną. 
Visi šie jauni tautiečiai yra 
nekuom kitu, kaip tik sun
kiais darbininkais besirūpi
nančiais apie uždarbį sau ant 
duonos, dėlto galima sakyti 
kad jų pašvęsti centai yra la
bai svarbus, nes sunkiai už
dirbti. Jeigu šitiem keliolikai 

į vyrų teip rūpi darbas visuo
menės, tai kodel-gi ir kiti 
jauni vyrai negali šelpti to 
reikalo po kiek išgalėdami? 
Čionai yra ir daugiau jaunų 
vyrų, kuriem dar nerūpi šei-1 
myna užlaikyti tad ir jiem 
vertėtų prie tokios kuopos 
prigulėti, nes gėda kad tik 
keli turi darbuotis del visų. 
Dabar dar eina laikas karės 
po Rosijos jungu, žmunės ko
voja ir rūpinasi apie geresnį 
gyvenimo iškovojimą; tokia 
kova gali trauktis pakol žmo
nės neapsistos ant bent kokių 
tiesų, dabar tiesų Rosijos gy
ventojai jokių nepripažįsta, 
pi Ido jais dėlto kad caras ver
čia prie to. Kaip apsistos ant 
bent kokių tiesų tada galima 
bus vesti mokslišką propa
gandą ir ne tiek kaštuos ko
voti kaip kad dabar kovoja 
su karšta propaganda ir su 
žudymo instrumentais.

Męs atkreipiame atydą ko- 
žno jauno lietuvio aplinkoje 
mūsų ir meldžiam prisirašyti 

1 prie minutos vyrų kuopos, ne 
del mus pagelbos, bet del pa
geltos brangios tėvynės abel- 
nai ir kožno žmogaus gyve
nančio ypatiškai. Neims dau
giau kaip d vej is metus Rosi
jos gyventojai apsistos ant 
kokių nors tiesų, taigi kaip 
męs darbuosimės per tą laiką 
remti žmones kovojančius už 
geresnes tiesas ir surėdymą, 

Į męs būsime kareiviais už lai
svę. Lapkričio 11 mūsų susi
rinkimas buvo, užsimokėjo se
ni ir vienas naujas J. Babilius V 

. prisirašė.

Cambridgeport, Mass.
Keli žodžiai į Kooperacijos 

<1 raugus.
'i, Raš. Vienas iš - v i s ų .

Antras meno kaip gyvuoja 
' mūsų zvoopeeaty viška krantu-
• vė, sąnarių dabar skaitome a- 

pie šešesdešimtis, viskas eina
į po va liai gražiu keliu. Pradžia

i yra lengvesnė nekaip mieli
nom kad bus, radosi vyrai.

■ kurie dirba išsijuosę deltos y-
• dėjos( dėlto viskas ir eina ge

rai. Vedimas knygų, rokun-
i dos ir visas parėdymas ėmė 

nemažai Iri ko ir darbo pakol
■ susitaisėme gražiai vestis. Da

bar jau turime ir žirgą ir gerą
. vežimą ir viskas yra koopera- prasti reikalus savo tautos, 
i tyviška. Pulkelis mūsų suma- pasipažinti 
. nančią vyrukų ir moterų yra 
. tikri kooperatyvai, viską jie

Su jaunom iii(‘i*i;iiioiii.

:au su jaunom, dėlto
,,aš nesitikėjau kad tamsta 
teip galėtum ir mislįti, tu ži
nai kad valdžia nepaskolina 
mažiau kaip 90 už kuriuos 
reikalauna 100 pinigų”. Ar
tojas norėjo paaiškinti kad 
jam reike tik 9 ir dėlto jisai 
užstato savo namus. Dava
džiotojas , davė jam rodą eiti 
pas Skaitlininką ir pasisko
linti tuos 9 abligus.

Artojas dabar mistino sau 
koke tai gali būti tiesa kad 
davadžiotojas skaitlininkui 
skolina pinigu o jam ne, nors 
jis mokėtų tokį pat procentą 
ir dar didesnį.

— Tai dulko jis jam vaike 
neskblino?

— Tėvai davadžiotojas dėl
to jam neskolino kad jam pa
skolinęs jisai negautų jokio 
pelno, visas procentas eitų 
ant naudos salos gyventojų, 
nors artojas ir daugiaus mo
kėtų kaip skaitliniukas. Da
vadžiotojas paskolinęs pini
gus skaitlininkui nuo skaitli- 
ni'nko laikas nuo laiko gauna 
gerą kyšį nes anas paskolin
damas abligus žmonėms gau
na net 1U procentą.

— Oh tetp vaike, tai da
bar ir mą šviesu akyse, nes 
tas pats darosi ir šioje gady
nėje; kaip tik valdžia išlei
džia bondsus pardavinėti, 
tuojau bankieriai juos super* 

, ka už mažą procentą o par
duoda žmonėm tuos - pačius 
bondsus už tokį procentų ko
kį jie gali tiktai gauti.

— Teip tėvai, žinai kad 
randas ir piniguočiai yra vie
nas paukštis odų sparnai, jie 
daro ką jie išmano užtai kad 
nevisi žmonės nori suprasti 
politiką ir apie ją nesirūpina.

— Vaike mą dabar matosi
ragai s. F Norton kad tas klausymas yra labai

— Vaike aš vis daugiau svarbus, rūpintis apie krašto 
suprantu iš tavo pasakos del- tiesas ir išrinkti gerus žmones

o numirusių artimiem išmoka 
S. L. A. šimtą penkesdešim- 
tis dol.
• Taigi kožnai vertėtų apsi- 

mislįti ar tai neverta prigulė
ti. Ištiesų daugelis mus sese
rų nepratę prie tokių draugy
sčių prigulėti ir nematę kaip 
svetimtaučių moteris darbuo
jasi draugystėse nekartą tik 
apkalbinėja, bet seserįs ilgai 
męs negalim teip gyventi pa-į 
laidos kaip dūmai ore, męs 
neturime jokiosjgalybės. Kaip 
susivienys mus nors didesnė 
pusė tada męs galėsime ko- 
žną lietuvę sergančią aplanky
ti ir kožnai palengvinti sun
kias dienas ligoje. Dabar kar
tais apsirgę męs dejuojam 
meldžiam sau kokios nors pa
gelbos, bet ar ne juokąi yra, 
mūsų tos maldos kad aiškiai 
matome, jog tik tas gali būti 
pašelptas, kuris sveikas-rūpi
nasi apie savo gerovę. Prigu- 
lėdamos męs visos į draugys
tę galime gerai aprūpinti vie
ną iš mus į nelaimę papuolu- 
sę, nes męs būsime būrelyje 
turėsime pinigišką pagelbą ir 
priderystė mus stums kad sa
vo draugę atlankyti ii- patar
nauti.

Brangios seseris užsiėmę 
jus esate su sunkiais darbais, 
kurie neduoda jutui pamislįti 
valandėlę,-bet atminkite kad 
sveikata ne ant visados pas 
mus bus, dėlto pamisiįkime 
apie dienas kada galėdamos 
ant lovos šauksim bet niekas 
neatsilieps, dėlto kad sveikos 
būdamos to nepasirūpinom.

Lawrence, JIass.
Verta ir aplinkiniam pasinau

doti.
Raš. A . R a m a n a u - 

c kas.
Per užmanymą p. Urbšos, 

jauni vyrukai pasilavinę at- 
ko tiek daug žmonių aut svie- kad tais tiesas darytų tai to- 1°^® U Lapkryčio vakare ant 
to vargsta ir kas suteikia to- kiu būdu visai negalima, ko- Hibernian salės, komediją 

’ kius gažius palocius tiem, ku kiu męs dabar darome. Kaip ,,Lėkė kaip sakalas, nutūpė 
rie lodos niekad šiaudo nepa- tik ateina rinkimai tai tuojau kaip vabalas ’. 
kėlė tik vis gražiuos outomo- ir susidaro pulkeliai visokių aišnoro — 
biliuose važinėja. valkatų su raudonom nosim,

— Tėvai gerai kad tu su- kurie per metus ant kampų 
pranti, mą linksma kad tu stovi, paskui tik smelkėsi 
nors ant senatvės pradedi kad būtų išrinkti į urėdą, 
klausyti. Kad tu būtum nuo Turčiai žinodami kad tie, nu
jaunu dienų gerų kalbų klau- ingėliai žmonės parduos da- 
sęs tai ištiesų būtum daug ge- rydami tiesas vargšus žmones 
ro pasaulėje padaręs. . skriaudžianč:ae pagelbsti juos

Vaike ką aš vienas pa- išrinkti.
dair-ysiu kad tiek daug kvai- — Tėvai aš su tavim sutin- 
liųVžmonių yra kurie nieko ku, retai kada matyti kad 
udklauso tik tę apsiramina turčiai "Smelktųsi Į. tokias vie- 
kur stiklai skampa. tas kaip valstijų legislatures

— Na o tu tėvai ar nebėgi arba miesto stubos, čionai vis 
prie stiklo kaip gauni progą? susikrausto

— Vaike nuo laiko kaip 
mudu pradėjome kalbėtis aš 
nerandu jokios ramybės prie 
stiklo alaus. Aš išgeriu iš pa
pratimo, bet mą jau netas rū
pi ir mano senos kompanijos 
pametė mane traukė ir vilio
ją į karčemą.

— Na tai tu tėvai jau da
bar geru žmogum pastojai ir 
nors senas tu daug gali dar 
gero padaryti pats ir pamo
kindamas kitus žmones.

— Vaike aš dar noriu to
liau klausyti kaip tie žmonės 
ant salos elgėsi.

— Tėvai, aš tau papasako
siu: vieną kartą artojui pri- sutverti sau draugystę ir jau 
reikė pasiskolinti pinigų bet apie tris mėnesiai ktiip drau- 
jis nenorėjo eiti pas skaitli- gystė gyvuoje, bet būrelis dar 
ninką žinodamas jį nuo seno vis nedidelis. Kodėl moteris 
kad jo pagelba yra prapultis nesirašo greičiau ir neaprūpi- 
o ne pagelba. Dėlto jisai nuvė na savę laike ligos su pagel- 
jo pas davadžiotoją tikėdamas ba ir prižiūrėjimu tai to ne- 
kad davadžiotojas jam pasko- galima suprasti. Kožna mo

jis valdžios bondsus, kuriuos teris greičiau suserga nekaip
valdžia ir skaitlininkui par- vyriškis ir tankiai reikalingas 
davė kad jisai galėtų sko- prižiūrėjimas, taigi vertėtų tą 
lįti juos žmenėm. Artojas mi- atminus dabar visom moteri- 
slino sau kad jisai galės paai- mi susivienyti į krūvą ir pa
skolinti nuo davadžiotojaus sititaisyti sau savitarpinę pa- 
abligus už 1 procentą, bet ne- gelbą. Išlygos prigulėjimo 
turėdamas su kuom pirkti prie draugystės j ra nebran- 
tuos abligus jisai užtraukė už- gios, nes tik du doleriai kaš- 
statą ant savo ūkės ir nunešė tuoja prisirašyti i. tų mokasi 
davadžiotojui kad jisai pas- prisirašymas ir į Susiv. Liet, 
kolintų jam 9 abligus. Dava
džiotojas išgirdęs kalbą arto- 
jaus nusistebėjo
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toki skurdžiai 
kaip ir visi bet jie čia būda
mi netrunka pralobti ir to
liau jau juos sunku atmušti 
nuo tų vietų, nes kuo dau
giau gali fundyti žmonėm tuo 
daugiau gauna balsų ir tam
pa išrinkti.

KOK ESPON I) ENCI JOS.

Cambridgeport, Mass, 
Moteris organizuokitės. 

Rašo K . A .
Mūsų miestelyje yra kelio 

lika moterų, kurios susiprato

Amerikoje, ant mėnesio mo- 
kasi 50 c. Apsirgę pagelbą 

ir sakė: — gauna po 6 dol. aut sanvaitės l i

Roles lošė šie: 
J. Pašakarnis; 

Kriščiūno — R. Kentra, Bal
tučio — J. Pettauckas, Onos 
— P. Giras, Remeikienės — 
J. Kentra, Viršininko— K. 
Andriuliunas; Arbuzovo —-Z. 
Jankauckas; Kalivanovo — 
F. Petrauckas; Sagaičio — J. 
Petrulis; Giedraičio — P. Za- 
blackas. Visi lošikai savo ro
les atliko neblogiause, ypatin
gai Remeikienė gerai nudavė 
kaipo senukė ir apsčiai pra
juokino susirinkusius pasi
klausyti.

Vakaras buvo lietingas, bet 
publikos buvo pusėtinas bū
relis ir veikėjams rodos ne
reiks nieko pridėti prie kaš
tų surengimo.

Po pirmam aktui kvartetas 
padainavo: „Teronai siurbė 
mūsų kraują” ir A. .Jankau
ckas padainavo vargdienio 
dainą. Po antram aktui de- 
klemavo Z. Jankauckas, o R. 
Kentra pagiedojo solo „Lietu- 
tuva brangi”. Simonas Gilius 
laikė trumpą prakalbą p. 
Curlianis tarpuose žaidė par- 
tapioną ir pataikė daininin
kam žodžiu ^sakant buvo la
bai gražus vakaras ir kaip 
perstatėjai teip ir susirinku- 
siejie verti pagyrimo ir gar
bės.

Dabar yra gera proga Ha- 
verhill’o, Nashua’s, Lowell’o 
ir' Bostou’o lietuviam pasi
kviesti šitą kuopelę del atlosi
mo minėto spektaklio, ištiesų 
yra daug vargo išmokti 
perštačius vienoje vietoje 
užmiršti.

Kuopa gal sutiktų ir 
tuo atlošti tik už kėlę parei
kalautų užmokesčio. Tuom 
tarpu aplinkinėje negirdėti 
kad kur lavintųsi kita kuopa, 
dėlto ir pranešame aplinki
niam.

Norėdami galite atsišaukti 
pas R. Kentrą 251 Canal st. 
Lawrence, Mass.

ir 
vėl

vėl

ir draugei suprasti kas tas 
yra. Dabar męs laikome tris 
darbininkus, kurie vos spėja 
apsidirbti iš priežasties kad 
vari įtojai kųstumeriai ne
supranta reikalo. Į daugelį giause pavirtę arba virsta į 

j davatkėles ir niekad neturi 
ant laiko giliai apmislįti

doti su merginon apsenusiom, 
jos - apsenę. merginos dau

snrir-

turi eiti net tris

kad turi daug valgių išvirti 
ir drapanas skalbti. Kaip tą 
darai tai atidaryk du langus 
keknios. Tik nepamiršk ne- 
daryk langą kitam ruime bet

aPie Į tik kuknioje nes kaip atida- 
dienos imti užsakymą orde- bent kokį klausymą, o jeigu 

'pris žmogus nemislina savo protu 
antį tai niekas jam nepagelbės, 

ar kalbėsi, ar žirniais į sieną 
vis tik vienas.

Bet jaunos merginos yra mu-

rį, kas yra labai sunku, 
kartus į vieną namą eiti 
dienos ir mažutėlius užsaky
mus nešti tai labai daug laiko barstysi tai 
su vartojam ir tuom 
rim laikyti darbininką tik bė- ln* reikalingos lavintis kad 
giojantį bereikalingai. Toks ateityje turėtume gerų seimy- 
siuntinėjimas barbininko ant 1U1> £eril moterų ir gerų vai- 
metų kooveracijai gali lešiuo-j k’l- I’akol męs " neturėsime 
ti apie penkisšimtus dolierių, Kel’’l motiną, tai ir negalimas 
kuriuos tai pinigus galėti) baigtas turėti gerus vaikus, 
gauti’ tie patįs žmonės divi- o k«ip neturėsime gerų vaiku 
dentais kad turėtų supratimą 
vienu užsakymu viską paduo
ti arba gyvenanti netoli krau
tuvės ateiti patįs į krautuvę 
ir parsinešti ko reikia. Apmi- 
slįkite broliai seserįs kad męs 
darbuojamės visi karta: tie 
kurie dirba krautuvėje toki 
pat žmonės kaip ir tie, kurie 
ima. iš krautuvės. Už neku
rto laiko gal tiem prisieis 
dirbti krautuvėje, kurie da
bar nori kad pas juos net tris 
kartus ateitų imti užsakymą, 
tada pamatysite kaip neleng
va bėgioti su mažu daigteliu 
tris kartus per dieną į vieną 
stubą. Aš rašau tą broliam ir 
seserim, tiem kurie neina ant 11,10 puties žmogaus 
[prakalbų, dėlto ir meldžiu ko- 
zno kuris skaitys šiuos žo
džius pranešti ir kitiem. Te
gul mūsų pradžia prasideda 
eiti geru keliu ir tegul dar
bas mūsų bujoja kogražiau- 
siai.

tai ir žmonių gerų nebus. Ko
žna mergutė, kuri nori būti 
netik gera motina, bet ir 
nare šios didžios pasaulės 
ri nors kiek susipažinti 
visokiais mokslais. Sus

rysi langą kito ruimo ir ku- 
knios tai oras trauks per stri
bą o tada tikrai pagausi šaltį 
kartu ir su vaikais.

Dabar tavo vaikai serga 
šalčiu užtai kad suniurę su 
tavim luina kuknioje kurioje 
langai uždaryti, o kaip tik 
duris atsidaro tuojau pagau
na šaltį. Įmesk vaikus į cebe- 
rą nuprausk ir tegul pamin
ga ruime kur yra lan
gas ad iras, oro pilna o paskui 
apreugkie ir tegul bėga lau
kan, saulutė juos i
butelukus paėmus šluotą iš
tuok laukan kad stuboje oro 
negadytų. Ve dar paprašyk

O

Pasikalbėjimai.

su 
ji-

Sujaunu vyru.

Jaunas vyras yra ypata 
kuriuo verta kalbėti, nes 
sai ką tik prarieda savo gyve
nimą. Pakol jaunas, jo ener
gija tokia stipri, tokia drūta, 
kad jeigu jisai ka pamyli tai 
be abejonės jis ir dasigauna 
iki savo norų, jeigu tik eina 
pagal gamtos tiesas. Jeigu 
neina pagal gamtos tiesas 
nors ir atsiektų savo mierius, 
bet ja nė tie mieriai neverti 
kiek jis turi vargo ir kiek be
reikalingo darbo. jeigu vienas 
norėtų išmokti geru indžinie- 
rium nesimokinęs pirmiau ro- 
kundų matematikos, tai ar 
galima tikėtis kad tokis vy- 

a rūkas bus kada indžinierium?
Žinoma kad ne. Bet mūsų 
jauni vyrukai apie indžinie- 
rystę nelabai rūpinasi, jie rū 
pinasi daugiause apie mergas. 
Kiek jie prisipakutavoje su 
visokiais besigerinimais, tam
pymu krūtinės ir dėstymu sa
vo lūpų tai net sunku būtų 
apsakyti; mat jų noras yra 
kad pasirodyti jog jis bus ge
ras vyras, geras prižiūrėtojas 
namų ir teip toliau. Bet artai 
krutinės vertiniu, lūpų dėsty
mu ir visokiais prižadėjimais 
vyras gali pasirodyti kad jis 
bus geru vyru del tos kurią 
jis nori sau už moterį vestil 
ne! Vyras, kuris nori pasiro
dyti geru turi praktiškai ką- 
nors gero veikti. Vyro veiks
mas yra! Mokėti amatą, sū

daug, tegul jis prasmenga, 
visa stuba smirda - biauriai. 
Aš tau gero linkiu brangi se- 
suva nes gaila žiūrėti kaip 
tu šoki gamtai į akis.

tu
su

pa
žinti su visokiais mokslais ne
reikė kad eiti į universitetus, 
bet tą galima ir namie pada
ryti, beskaitant knygeles. 
Kodaugiau merginom linkę- 
čia skaityti apie užlaikymą 
sveikatos ir užlaikymą namo. 
Tiesa nemažiau mergina turi 
suprasti ir politiką kad apsi- 
veduš galėtų suprasti vargus, 
kurie paeina nuo kitų blogų 
žmonių ir tuos kurie paeina 

nesupra
timo. Męs žinome kad dauge
lis vargų paeina nuo surėdy
mo, kaip - tai: mažas į einąs, 
blogas teismas, vie in aukšti
nimas kitų paniekinimas bent 
nuo kokio autoriteto. Bet štai 
toki vargai kaip nesutikimas 
šeimynoje, nesveikata ir daug 
kitokių bėdų į kuriais žmo
gus pats nustumtas nulenda, 
yra jo locną kaltė. Dėlto jau
nom merginom pirmiau ne
kaip jos pastoja motinom la
bai reikalinga su visokiom da
limi mokslo apsipažinti, kad 
apsivedę galėtų pastoti ti
krom kovotojom už savo bū
vį. Beskaitant visokias kny
gas reike turėti ir savo locną 
protą ir vartoti jį, nes ir tie 
kurie rašo knygas nevisada 
yra žmonės viską žinanti ir 
tankiai pakrypę į kokį bent 
šoną, o pakrypęs žmogus nėra 
tikras žmogus, kuris gali savo 
protą pakaingai užlaikyti ir 
viską šaltai ir pagal geriausę 
išgalę nuspręsti. Skaitant 
knygas reikia nepaleisti savo 
dvasiškos galybės, bet laiky
tis drūčiai ir kur sako mel
skis prašyki, reikia apmislįti 
pas ką prašyti ir ko ir prašęs

su reikalais 
politikos ir mokėti 
apsiėjimo. Vyras visada pasi- 

padarytų kas tik atneša nau- gadina o kartais ir kitą paga- 
dą visiem, bile tik matytų ko- dina belankydamas balius to-
kiu būdu galima tas nuveikti. 
Bet tie mūsų broliai ir sese
rys, kurie nelankė mūsų or
ganizacijos lavinimosi vaka
rų, nesupranta mūsų mierių 
gerai, į juos aš norėčia kelis Į uors kiek tinka būti motere 
žodžius pasakyti:Kooperatyvi- niekad apie tokį vyrą gerai 
škas susivienyjimas, kokį męs 
dabar turime Cambridgepor- 
te yra vienas iš geriausių 
plianų, kurį męs sekdami ga
lime gyvenimą mūsų pagerin
ti tik reikia kožnam draugui

lymuose miestuose ir be mie- 
ros, kad pasirodyti save vyru. 
Toks pasirodymas jau išėjo iš 
mados ir kožna mergina, kuri

nepamislįs, dėlto ir vyram ge
riau suprasti tą kad nemėgin
ti pastoti indžiuierium pirma 
nekaip mokėsi suvesti skait
lines nuo painių mierų.

KELEIVIS.

Brooklynan atsibastė, 
Kad minkštaširdžių

O

Graži Alenutė 
Ir miela Onute 
Užvis patogiause 
Polskoji Roziute

Jos čionai karčemas 
Iš eilės aplanko, 
Pardavoja gyduoles 
Nuo slinkimo plauko.

kaip užeina
Kur nors minkštaširdį, 
Tai tas bernelis
Auiuolus Verkent girdi.

Pakol pinigėlių 
Dar kišenini turi. 
Tai nė per langą 
Žiūrėti nenori.

Onutę bučiuoja 
Alenelę inTiuoja 
O Rožiutei ir akinius 
Auksinius atiduoda.

Pakol dolierių kišeniuje 
Minkštaširdžio tesą, 
Teip ilgai mergeles 
Tą beruelį lesa.

Kaip tik jau centai 
Pradeda barškėti, 
„Oh liber Augustin” 
Mergutės pradeda giedoti.. 

Ir linksmybė 
Tuojau pražūsta 
Rodos sapnas buvo 
Ir vėl kur dingsta..

Teip daug mergelių 
Ir bernelių svajoja, 
Gyvenimą savo

tikrai žiūrėk kad gautum, 
nes visada prašyti o niekad 
nieko negauti tai bereikalin
gas pražudymas laiko. Kur 
liepe priešintis žudyti, tę rei
kia apmislįti ką ir už ką. Žo
džiu sakant mokslą gauti iš 
skaitymo knygų kožnas gali 
gauti, bet uereik užmiršti sa
vo locną protą vartoti ir ne
duoti savę pakinkyti į bent 
keno išmistą pačiam apie tai 
nieko nesuprantant. Miela y- 
ra sutikti sumanę pasiskaičiu- 
sę merginą, ją pažinsi aut 
kuopnių prastų drabužių, žie
dų ko mažiau matysi ant ran
kų, sveikata tankiai ją gamta 
apdovanoja, o jos dvasia lak
sto toli ii" plačiai.

Su moteriške.
Oi tu teta, jau tau nežinau 

nė ka sakyti, kelis kartus ra
šiau kad su tokiu gyvensmu 
kaip tu vedi tai netik kad ne
būsi sveika, bet dar ir mušti' be pranešti visiem lietuviams, 
gausi nuo savo vyro. Štai da- kaži musų parapijos provos 
bar šaltis po biski užeina ir pabaigtos ir skolininkams li- 
vel tavo visi vaikai serga; bu- ,kosi atm ’k6ti- katrift
' , , x °. buvo skolinę ant parapijos,
telukų pilna lentyna net visa [>jnjgUS gavome iš bankos. 
stuba smirda, o kaip sirgo į Pavasary j bus pašventinimas 
vaikai tai ir serga. Aš tau pa-j mūsų bažnyčios apie Gegužės 
sakysiu dar kartą nuo ko ta- lųėnesį. Dėlto pranešame vi
vo vaikai serga, o jeigu ne
klausysi tai ir galėsi toliau 
savo keliu gyventi. Kukne ta
vo peršilta net sienos apšar
moję, jos šarmoja dėlto kad 
lauke šalta o stuboje karšta.

sapnais eikvoja. 
Oi Rožės Rūtos, 
Onos Alenutės, 
Bunburkos kad būtų 
Likę jus akutės.

kvietkos gražiosIr
Nebūtų žydėją 
Minkštų širdelių 
Nebūt jos vilioją

Parapijos Balius!
Petro bus 29 

dieną Lapkričio" (November) 
Padėkavonės dienoje, prasi
dės nuo 2 popietę ir trauksis 
iki 12 nakties. Antsalės Dea- 

[ con Hall 1G51 Washington st. 
Bostone. Prie p. Skrolio or
kestrus kuri graįs šokins bus 
ir lietuviškas benas ir bažny
tinis choras. Pasilinksmini, 
mas bus gražus dėlto visus 
lietuvius ir lietuvaites pakvie- 

jčiam vietinius ir iš aplmkės. 
Ir sykiu turime sau už gar-

įsiems broliams lietuviams, 
kad būsite užprašyti, kad bū
tumėte prisirengę prie tos iš
kilmingos apeigos.

Su guodone, 
Parapijos komitetas.
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Jenar ilas Popinąs sudraustas konsulio 
dar nuėjo savo keliujisai liepė oficieram ei
ti į dirbtuvę ir išleisti po vieną darbininką 
iš dirbtuvės. Tame tarpe atvežė vieną dra
gūną, kuris buvo likęs gyvas nuo pereitos 
nakties; oficierai dabar leido kožną likusį 
gyvą darbininką pro akis dragūno ir klau
sė ar nepažįsta katrą iš tų darbininkų ku
ris butų jį šovęs, bet dragūnas nė vierto ne
pripažino. Bet oficierai tuoiu neužbaigė 
savo darbo, jie dar suareštavo 60 žmonių ir 
nuvarė į centralinį turmą, kame uždarė į 
šaltą biaurų kambarį. Žmonės buvo sušalę, 
nuvarginti pusiau šlapi, turėjo per naktį 
gulėti ant grindų. Ant rytojaus prasidėjo 
tyrinėjimas, visi beveik tapo paleisti pasi
liko tiktai vienus dirbtuvės delegatus, ku
rie už visą pulką darbininkų mėgino pa
kalbėti su caro bernais, atėjusiais į dirbtu
vę iškvosti kas užmušė dragūnus. Nežinau 
kas su jais toliau atsitiko tik žinau kad mą 
apleidžiant Rygą dar jie buvo turine.

Dirbtuvė dabar tapo uždaryta ir kazokai 
sutraukti vaktūoti. Kazokai vaktavo dirb
tuvę apie dvi sanvaites laiko ir bevaktuo- 
dami labai daug iškartos pridarė. • Reike 
priminti kad šitoje dirbtuvėje daro labai 
brangius robinius apsivilkimus ir apsiavi- 
mą kalešus, čeverykus ir kitokius robinius 
nešiojimo daigtus. Kazokai gavę progą 
vaktnoti tuos visus daigt us u u vaktavo jie 
labai gerai-, kožna jų permaina išnešė į mie
stą visokių kolešų ir apsivilkimo ir parda
vinėdavo žmonėm. Daugelis nusipirko sau 
gerus kalešus už 25 kapeikas, kurie iš krau
tuvės nusipirkti lešiavo net tris rublius ir 
t.-t. Kazokai vogė ką tik pagavo, nebuvo 
gana kad išvogė dirbamus darbus, bet iš- 
piaustė ir šikšnas visokias ii- diržus ir tuos 
išnešę už maža ką pardavė. Sutaisius dirb
tuvę dirbtuvės kompanija pareikalavo už- 
mokesties už sunaikinimą turtų ką caras 
turėjo ir užmokėti net 60 tūkstančių rub , 
gal nebūtų mokėjąs kad ta dirbtuvė būtų 
prigulėjus rusam kapitalistam, bet ji pri
gulėjo netik rusam bet ir fraucuzam kurių 
konsulis patvirtino reikalavimą ir tokiu 
būdu caras negalėjo atsisakyti apmokėti 
už biaurų darbą kurį jo bernas Sologubo- 
vas nuveikė. Likosi tik aukom vargšai 
žmonelės, kurie tapo užmušti ir sužeisti ir 
likusiejie našlaičiai turėjo kęsti vargą, nie
kas iš caro pusės jų nepasigailėjo.

Toke tai buvo diena 20 Gruodžio, kurią 
surengė gubernatorius Sologubovas..

Per kelioliką dienų po šitam atsitikimui 
buvo vėl tyka, tik areštavimai prasidėjo 
didesni ir kalbos labai baisios ėjo būk Or
lovas eu 10 tūkstančių kareivių ateiną ap
stoti Rygą suimti kožną revoliucionierių. 
Šaltis pradėjo labai daug periškadyti viso- 
šokiem darbam, žmonės pradėjo lysti ko- 
žnas į miestą kad nusikratyti nuo šalčio. 
Policija kasdien rankiojo ir pildė turmus, 
turmus pripildė pilnus ir jau pradėjo ne
kurtose mokslainėse daryti vietas del suim
tų, ir kitus apleistus namus rengė del tur- 
mų. Į turmus kišo darbininkus, studentus, 

'advokatus, mokįtojus, indžiuierius ir kito
kius žmones kurie nors kiek tapo nužiūrė
ti; redakcijos visų geresnių laikraščių tapo 
uždarytos, žinios negalima buvo iš niekur 
gauti kas darosi kitose vietose; orat iriai iš
važinėjo į kitus miestus, žodžiu sakant dar
bininkai dabar ėjo silpnyn, baimės ir viso
kių periškadų pilni, o reakcija kilo kaip 
dūmai nuo laužo. Kazokai šioumi tarpu pil
dė caro norus gerai, jie suimdavo kelis po- 
litikiškus prasikaltėlius nusives tavo į smil
čių kalnus ir liepdavo bėgti, kaip pabėga 
nekurį galą tada šauna ir ant vietos užmu
ša. Tuos, kurie nebėga tai muša su nagai- 
kom ir priverčia bėgti, o kaip eina neva ca
riškas tyrinėjimas, tada kazokai sako: 
,,Dėlto męs juos peršovėm kad norėjo pa
bėgti”. Tas viskas buvo išmistas ne pus
kvailių kazokų, bet buržuazų ir caro tarnų, 
kurie neatbūtinai užsimanė išnaikinti dar 
bininkų dvasią, kilusę kovoti už geresnį ir 
žmoniškesnį gyvenimą.

Didžiause buvo bėda su tais popieriniais 
socialistais, kurių apsčiai prirašė federalis- 
tai laikant susirinkimus aut smilčių kalno. 
Jie dabar bėgiojo ir klausinėjo rodos kaip 
reikia atsisakyti nuo tų prisirašymu, nes 
jeigu neatsisakysim tai mus visus pakars - 
teip jie sau kalbėjo. Jų kalba netruko da- 
eiti ausis caro bernų, tuoja radosi Rygoje 
du kunigai, kurie apsigarsino per pamok-

Socialistą laikė už labai blogą ir už labai galingą arba gerą 
žmogų. Daugelis daugiau sumanesnių suprato žinoma grei
čiau kalbas ir suprato tikrai kas tai yra socialistai, pasiliko 
patįs agitatoriais ir patįs pradėjo darbą agitacijos varyti.

Atšventę kalėdas pradėjome dirbti iki naujų metų; reak
cija ir areštai vis ėjo pirmyn su visa savo galybe, mieste ka
reiviai vis krėtė žmones, jieškojo ginklų, krėtė ir tuos kurie 
važiavo trūkiais. Kareiviam buvo leista visa tiesa kratyti 
moteris, taigi jie tą darbą dirbo su pasimėgimu, atsagiodavo 
jom drabužius ir korsetus, išgraibydavo jom apie visas dalis 
kūno, moteris turėjo kentėti didelį savo paniekinimą. Vie
nai moteriškei bevažiuojant trūkiu, atsitiko teip: kaip tik 
trūkis nuo stoties pradėjo eiti kareiviai tuojau praliejo kra
tyti. Trūki ja buvo moteris apie 45 metų kurią kareivis su 
pamėgimu teip,apčiupinėjo kad moteris netrivodama piktu
mu davė kareiviu per snukį ir gana drūčiai sudavė. Mote
ris tuojau tapo suimta ir kaip nuvažiavo ant stoties išvedė 
į žandarų tirinėjimo ruimą. Načalninkas paklausė: „užką 
mūšiai kareivį’’. Moteris apsskė kaip kareivis jai ėmė už 
nepaprastos vietos. Tada načalninkas paklausė oficiero: 
,,ar tu daleidi tę moterimi graibyti”’ oficieras atsakė: „pa
prastai toje vietoje bombas nešioja, dėlto visur reikia grai
byti”. Tada načalninkąs pasakė moteriai: „turite dovonoti 
pone, dabar tokie laikas krečia visur”, ir liepė moteriai vėl 
eiti sau. Toki tai caro bernų darbai jpikyno visus žmones, 
o daugiause vargšes moteris ir merginos nukentėjo.

Einant laikui sulaukėme ir naujų metų, kurie bent kiek 
palinksmino žmones kad dar kartą gavo išmėginti savo re
volverius kurį turėjo šę tę pasikavoję. Mat kaip nauji me
tai ateina tai kareiviai vis šauna ię anuotų kad pasveikinti 
naujus metus ir kad duoti balsą už caro garbę. Žmones pa
sinaudojo iš šito ir jie pasirūpino palydėti visus pereitų me
tų vargus ir ašaras o pasveikinti naują metą su iškilme, ku
ris kavoja savo vystykluose dienelėse, sau va itėse ir mėne
siuose nežine kokę dar laimę del vargšų darbininkų.

Kaip tik laikrodžiu rodyklė persvėrė 12 valandą nakties, 
teip greit kareiviai paleido baubenčias skraiduoles, kurios 
užtvenkė miesto tykumą su trukšmingais savo šūviais. Dar
bininkai teipgi išėjo laukan su savo brauningiais kas turėjo, 
ir pradėjo šaudyti ir rėkti: „Būk pasveikintas naujas metas! 
Būk pasveikinta revoliucija! Ir būk pasveikintos samoder- 
žavijos kapinės!” Riksmas didelis buvo girdėtis ir tratėji
mas revolverių dar kartą parodė caro bernam kad neįstengė 
jie visų dar išrinkti.

Aut rytojaus, buvo girdėtos kalbos: žmonės sakė kad kaip 
gyvi jie niekad nematė tokių gražių nauju metų, net senia- 
liai 70 metų teip gėrėjosi. Labiausia žmonės labai stebėjosi 
iš kur radosi toke daugybė revolverių, kad policija kasdien 
krato, kasdien jieško ir dar jų tiek randasi mieste. Nemažai 
persigando ir .policija išgirdus tokį revolverių tvatėjimą. 
Jie kalbėjosi: gubernatorius Sologubovas jau po kelis kar
tus prisakė sunešti revolverius, o žmonės vis atsisakė, iškur- 
gi imasi dabar visi tie revolveriai. Sologubovas išgirdo apie 
tai ir jis nesumanė ką reiks daryti, kaip sužuvauti tuos re
volverius.
"Po naujų metų žmonės pradėjo vėl savo darbą ir dirbo 

spakainiai iki devintai dienai sausio; šę ir tę buvo areštas, 
šę ir tę kilo reakcionieriai ir juodašimčiai, darbininkii nesi- 
krutino, rodos norėdami ant duonos užsidirbti, nes kožnas 
vargšas buvo spaudžiamas klausymu duonos.

Įslus kad tik jie gali atrišti žmones nuo tij 
prisirašymų, per pamokslą paimdavo dide
lę popierą ir sakydavo: „Štai caras mą pri
siuntė popierąant kurioš" duoda mą pilną, 
tiesą išrišti visus tuos kurie prisirašė prie 
socialistų, kad tik ant toliau su tokiais dar
bais žmonės neužsijimtų. Vienas iš tų ku
nigų buvo Duhalskis lenkbernis, kuris tai 
buvo tikras išrišėjas žmonių; kitas buvo 
tiktai jo pagelbininkas. Daugelis žmonių 
eidavo prie jo, ypatingai bobos kuriom vis 

.sunkiau suprasti politikos reikalai, jos ne
žinojo prie ko prisirašė tik bijojo ir drebė
jo. Kunigas-gi mokėjo jais iš tos baimės i ; 
šimti, jis duodavo prižadėjimus kuriuos to-Į 
ki silpni žmonelės labai gerai priėmė o pa
skui jau neva buvo išrišti. Duhalskis turė
jo mokslainę, kurioja mokino vaikus, nuo 
vaikų jisai gavo progą iškvosti ką kalba ir 
ką daro tėvai ir tokiu būdu jisai išdavė net 
14 lietuvių į caro rankas. Pas gerus žmo
nes kilo kalba apie jo jnodašimtiškumą;1 
nekurie sakydavo: „Judošius išdavė tik 
vieną žmogų ir pasikorė o Duhalskis išda
vė net 14 ir tai nesikare”. Kiti vėl kalbė
josi: „pažįstam tuos raštininkus, kuriemus 
prirašė, pasakysim valdžiai kad jie niurni 
liepė rašytis ir tokiu būdu liksime nekalti”.

Teip męs besidarbuodami ir kalėdij susi-i 
laukėme; liūdnos buvo mūsų -kalėdos, ko ' 
žnas kas giliau pradėjo mislįti apie links
mumą kalėdų pasijuto kad ašaros eina per 
veidus. Straikos po straikų vis traukėsi, 
dalbas kaip dirbome susimažino tik ant 
trijų dienų, pinigų nebuvo, nebuvo nieko į 
kas galėtų palinksminti, draugai t urmuose, 
daugelis varguose jų palikti} moterų su' 
vaikais arba likę seni tėvai dejavo netik 
savu vaikų bet ir duonos. Liūdnos buvo j 
kalėdos ištiesi}, bet kožnas organizuotas 

j darbininkas turėjo'viltį kad kada nors pra-j 
švis dienelė, kada nors nnsisklaidys ūkai 
nuo neramios padangės, kada nors ateis 
linksmybė kelių kalėdų į krūvą ir tada ga
lėsime pasilinksmįti katrie būsime dar gy
vi išturėsime kovą už duoną. Pametę mis- 
lis apie savo linksmybę, griebemės rinkti I 
pinigus kad paduoti geresnį valgį ant kalė-t 
dų tiem, kurie kenčia vargą ir kankynes 
tumiuose. Mūsų dirbtuvėje surinkome 27 
rublius, davė kas kiek išgalėdamas patįs 
gyvendami ant 1(1 kapeikų ant dienos mė
gino sučėdyti tumiuose esantiems ir palai
kyti organizaciją nesugriuvusę. Reikia dar 
paminėti kad gubernatorius užgynė rinki
mą pinigų ir tas buvo galima daryti tiktai 
tarpe pažįstamų savo žmonių.

Organizacijai teipgi nedavėme griūti, 
centralinis, rajoninis ir fabričnas komite
tai susirinkdavo ir laikydavo pasikalbėji-
mus, bet apsunkinimui esant dideliam jau 
buvo labai vargas; daugelis gerų vyrų ne- j 
galėjo namie gulėti, kad naktį neužpultų 
caro bernai ir keišvilktų į turmą arba į 
smilčių kalnus išvedę neužmuštų. Teip 
reikėjo slapstytis yvairiose pakavonėse ir 
užlaikyti organizaciją.

Atėjus šventei kalėdų dar smutniau pasi
rodė nuskurimas ir menkas valgis dūrė ko- 
žnain į akį, ypatingai buvo gaila kad ne
buvo susirinkimu ir nebuvo oratorių, kurie 
pirmiau teip sočiai penejo gerų darbininkų ! 
dvasią išpasakojo jų vargus ir nuo ko tie 
vargai paeina. Siuomi tarpu darbininkai 
neturėdami oratorių patįs kiek galėdami 
darbavosi, kartas nuo karto išleido atsišau
kimą į darbininkus ir kartas nuo karto 
laikraštis pasirodė. Peršventę kalėdas męs 
tuojau pradėjome vėl geriau krutėti; ora
torius mumi atsiuntė naujus, vieni pribu
vo iš Kaukazo, vienas buvo net-iš Vladivo
stoko kiti iš vidurių Rosijos, sulaukę nau
jų oratorių vėl atsinaujinom, jie pranešė 
niurni daug svarbių žinių kas darosi Rusi
joje, kaip žmonės žemiečiai rišasi į kuopas 
priešai carą, žodžiu sakant męs vėl ėmėm- 
kilti, bruzdėti prie darbo. Dabar rajonui 
komitetai tapo dar geriau suorganizuoti, 
teip kad vieną iš komiteto paimtų tai jo 
vietą užimtų kitas ir teip toliau viskas ge-1 
rai sutaisyta ir labiau konspiratyviškai už
laikyta Tie, kurie buvo jau gerai mieste 
pažįstami kaipo darbininkų vadovai, tie 
turėjo sprukti iš miesto, nes jau negalėjo 
išsikavoti. Tame laike iš Rygos ir aplinkos 

(daugelis žmonių iškeliavo į užrubežius, nes 
kitaip būtų buvę suimti. Tumiuose buvo 
prigrūsta apio 7 tūkstančiai žmonių. Į tur
mus varė pulkais žmones.

Oratoriai apsakė apie visokius atsitiki
mus gilioje Rosijoje, kaip žemiečiai pirmu 
kartu pamatę oratorių susibuntavoja ir no
ri pakarti, bet kaip apsipažįsta ir daugiau j 
prisiklauso kalbų tada pasilieka gerais 
darbininkais, daugelis su pačia savo susi
barę jieško socialisto agitatoriaus kad pa
sakytų katras iš jų dviejų yra kaltas. Kiti 

asdiuo savo susidus jeigu užką vienaspra 
sikalsdavo sakydami: palauk tu, tegul ateis 
socialistas, męs jam apsakyiim tavo darbus.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkcs kalbos.

Angliškai I* lark K.-iSkia

carry, marry kiary, miary neša, šliūbas
parry, berry peri, beri grusios sultys, nogi
ferry, cherry feri, čeri feras- pervaža, vyšne
merry meri linksmydė
sorry, curry sary, kiuri liūdnas, priemokas
hurry, flurry h'iri, fluri greitai, greitas veja<
harpy, entry harpi, entri }>iktas gyvulys, įeiga
publication publi keisiu publikavojimas I
replication riplikeišin atsakymas
implication iniplikeišin įsimaišymas
compHeat'on complikeišin sumaišymas
aplication aplikeišin uždėjimas
suplication suplikeišin meldimas
explication . explikeišin nuveikimas
reprobation riprobeišin apleidimas
aprobation aprobeišiu ] iri pažinimas
[leKturbation pertnrbeišin nepakajus proto
incubat ion inkiubeišin perėjimas
The place w'icre the bell hangs in the steeple is called the 
belfry.
Vieta kur varpai kabo bokšte yra va< inama varpinyčia.

Horses carry men on their backs,
Arkliai neša žmogų ant savo pečių.

Boys like warm fire in a wintery day, 
Vaikai myli ugnį žiemiškoje dienoje.

The lily is a very pretty flowor,
Lelija yra labai graži kvietka.

Legislation is the enacting of laws, and a legislator is one 
who makes laws,
Legislatura yra Įstatymas tiesų o legislatorius yra vienas 
kuris daro tiesas.

Laiškas Į Kėdystv.
Guodotina. „Keleivio” Rė- 

dystė: — Ant mano rankų y- 
ra prisiųsta nuo Clinton, Ind. 
121 kuopos S. L. A. 65.63 re
voliucijai aukų, paskirtų Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jai. Aukautojai nori, kad a- 
part „Kovos” jų aukos būtų 
pagarsintos ir „Keleivyj”. 
Todėl, jų vardan, prašau 
šiuos pačius žodžius patalpįt.

Su meile jums ir sociališkai 
revoliucijai.’

J. O. Sirvydas.

ATSAKYMAI.

Soc. B. Grambai. Tamstos 
kritikavimas p. D. I). straip
snelio patilpusio 45 num. „Ke
leivio” redakcijai nesimato 
kad būtų reikalingas patai 
pįti dęlto kad jūsų užmetimas 
ant nieko neatsako ne kaip 
reikent kritikuoja. Pirmiau 
se jus norite kad 1). I). būtų 
D„ bet jeigu jis nori būti D. 
D. tai jam niekas negali už
ginti. Toliau jisai savę nepa
ženklino kad jis yra demokra
tas dėlto ir to negalima jam 
primesti. Kas link to kai}) 
jus sakote kad socialistai ne
turės valdžios, turės tik išpil
domąjį komitetą, tai ir to ne
matyti socialistų papėdėje. 
Teip jie kaip ir kiti renka 
valdžią iš trijų šakų: tiesų da
rymo; teismo; ir tiesų išpildy
mo — eksekiucijos. Tas vis
kas yra valdžia. Jeigu visi 
žmonės darys tiesas tiesiogi
niu balsu, tai dar vis turės 
būti teismas ir tiesų išpildy- 
tojai, kurie visgi turės žmo
nes valdyti, nes pakol žmonės 
gims toki kurie pažins gamtą 
ir jos tiesas ir pagal jais gy
vens, tai iki tam laikui ir so
cializmas jau bus pergyven-

garsus lietuviški muzikantai 
iš Wilmerdingo. Įžanga vy
rams 50 c. moterims 25c.

Visus nuoširdžiai kviečia 
Komitetas.

B alins!
Parengė draugyste S v. Ka

zimiero metinį didelį balių 
ant 29-tos Lapkričio (Novem
ber} 1906 m. ant Hibernian 
Hali 105 Federal Sq. West 
Lynn, Mass.

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

Įžanga moterim už dyką 
vyram 1.00

Širdingai užprašom 
Komitetas.

Ketvirtas metinis Balins!
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 
konopuikiauše, nes grajįs or
kestrą D. L. K. Vytauto po 
vadovyste p. J. Tamošaičio, 
teipgi tautiškų sutartinių 
dainelių pasiklausyti, padai
nuos bažnytinis Choras po va
dovyste p. M. Karbausko.

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

Su guodone Komitetas.
tas.

Jeigu gali ką nors apie so 
cializmą paaiškinti tai rašyk 
be paniekos kitų žmonių, 
„Keleivyje” telpa viskas i-as 
teisinga, be barnių ir bešiur- 
inų. Red.

I’a.jii skujiniai.

Pajieškau savo <1 r i go J ■ • 
zupo Smaišio paiMUanėio i 
Kauno rėdybos. T>l-u p:i» 
kaimo įlakiii. Jisai p ts :i 
kas kitas prairę kite aut ši< 
adreso: A. liekis 208 Fillmoi 
st. Davenport Iowa

Prakalbos. linuos'! e ilrm 
Balius.

Draugystes D. L. K. Gedom i 
no.

Atsibus 29 d. šio mėnesio, 
prasidės ant 2 po piet sveta - 
nėję Odd Fellow Hal1: 18 ii 
Sarah *t. South Šile Pitts
burg, Pa. Kalbės F. .1- Bago- 
čius, dainuos Allegheny* Dai- 
noriai, lošiama bus drama 
„Velnias Spąstuose”, grajįs

Mus popicroN, per savo gražu 
: darbu ir rūpestingai surinktas 

paviru zevonerf su gražiausiom vo- 
, ’ kietijoj darytom kvictkom, visur
n turi iszsidirbe varda kaipo ge-

: riausios ir gražiausios. Popieru
; turim lietuviszkoj. lenkiszkoj ir

rusis/.koj kalbose.
I Toipgi laikom visokiu knygų,

kaip maldaknygių, teip ir viso
kiu svietiszku knygų.

Pas mus galite gauti vi'okiu ma-
i šimdiu <lul drukavimo, nuo $1 25c 

iki -5S.OO. Norėdami ka nors 
gauti, r.dros lokit teip:

A. Zvingilas,
s Box 3Ž32, Boston, Mnss.



GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai:beasl (byst) žvėris: eight (eit) 
astuoni; eye (ai] akis ir 11.. 174 pusla
pių, su prisiuutimu -?l-25c.

NAUJAS BUBĄS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

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

ant šito adriso;
P. MIKOLAINIS

Box 15, Station D.. NEW YORK.

Geriausi So. Bosi one 
Lietuviški Siuvėjai

Brangus Draugai! pranešu jums, kad 
su savo krinučiška dirbtuve persikėliau 

nuo 24S Fourth Street ant
222 W. BROADWAY

r kartu su Zenonu Budreckiu uždėjome 
puikiausia kriaučių dirbtuvę. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, o jeigu 
nori turėt gražia drapaną, mes galime ją 
tau tuoj padaru t.

VIA’. INTAS ir Z BUDRECK1S

NAUJA

Naujai Išrastos gyduolės.
Ant kurių pnmaėlyvumo galima visa

dos push ik'H: ,
Kosulio ir Šalčio Sirupas 25c— $1oo Į 

Didelio galvos Skaudėjimo k5c— l.oo , 
Nuo Aeišdirbimo Vidurių ’ 5 c— I.50 
Nuo Vidurių Uždegimo. lu.-— 1 00 
Nuo Akių skaudėjimo 5i>e —2 00 
Nuo Reumatizmo SI.00 — 3.o<»
Nuo Gumbo 35c — 1.00
Nuo Kojų Prakaitavimo 25c — l.oo 
Nuo Pleiskanų galvoje

Ant kož.no pareikalavimo pasiunčiamo 
jei rašant nprsysi ligą. Pinigus siųsk per 
Money Orderį. Teipgi reik pridėt už 5 
centus štampų del nusiuntimo kaštų.

K. SZIDLAUSKAS, & CO.
IBS D STRLE1 o n 1 nu 
<ok. crux-.-. So. Boston- Mass.

TlI E OUTLET
Musų rudeninis ir . ieininis suokrovas 
moteriškų Apguobų (capes), .lėkių. Sijo
nų. ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kių papuošalų kalik tapo .sukrautas.
Koinp’etiškas vaikų drapanos zopostas. 

Prekės žemos;

$

o

£

i

1 f /
w o

a s katalogas

TĖMYkITE!
PUIKI KRAUTVE,

Kur teipgi .tandasi kriaučiškn dirbtu
vė. Parduodu visokias rūbam materija^ 
ir darau puikiausius sinlus už. prieina
miausias prekes. Mano krautuvėje ga 
Įima gaut visokiu knygų ir gražiausiu 
siu gromatom popieru. Siunčiu į visur.

J. LUIS
22—26 S. Green St.

BALTIMORE, Mcl.

Pilna eilė vyriškos apatines drapanos: 
* ir-uliuių ir darbinių marškinių, kepu
rių. pirštinių ir kelinių
Didelis barginsas daromas ant ta vorų.
385 Broadway. Retvcen E. A F. Sts.

SO. BOSTON, MASS.

p

t*

Lietuviškas
FOTOGRAFAS

1 1:
Dirbėjas visokiu paveikslų

Padarau fotografijas atsakančiai pa- | 
agi jūsų norą, kuri jums jūsų prigim
toj kalboj lengviausiu yra išreikšti. Iš 
mažų pudidinoju ant visokios popieros; 
ma Ievoj u naturališkoin panom ir atlie
ku darbą artistiškai. Šoikiomis dienomis 
dirbtuvė alidara nuo 8 ryt.iki 9 vakaro.

a

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori pr.iži i paveiks

lą nuimti, eik [:ts alsnkantį 
fotografistą:

CASSILLO STUDIJA,
376 Broadway.

So. BOST .O N, Mass
Yra tai vieną iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už. žemą prekę:

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grupų, vaikų ar senu

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

George Stanaitis
363 Third Street,

So. Boston, Mass.

Dr. JOSEPH LEWAMMHVKSI
419 Boylslon Str. • Boston, Mass.

Kampas Charles gatvės, tale Parko.
1 I lo — 12 Ryte Ofiso valandos: Į (. _ 8 Vakare.

Gyvenamas namas randasi pu hr.
103 FRANCIS STREET,

Brook line, Mass.
Telfeonas Brookline. 914-2

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.

t

o

būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. 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
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių,iš kurių 
galima pasirinkt tau patin- 
kamiauakiB.*5

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,'

So. Boston, Mass.

7 Parmenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
(repais i vir:ų tik 
neikit 1 aptieka: 
mano nurys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

C H APLIK A
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus. i

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

t i

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žeme, — 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 g’ra sveikata.

S v -i kata tai didžiauses turtas žmogaus. B-’t patekus i nelaime Uros, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkles kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
1 t teisyng ii 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 saldru gydimo, jei ligonis neatsivaduoja smerčiu, tai liekasi visai sukliuręs 
ant sveikatos.

Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
su d; lėliu pasidarbavimu kovoje su Ii r i, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Profesorius — 
pergali ligą sugražynant g rą sveikata.

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žvno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas J)r. E. C. COLLINS ME
DICAL INSTITll’E, kūrėme 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 tiki i vastai prie ligos ir visu silpnybių, kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiimtus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gera pirmutinę sveikat , kaip pirmilus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai ta Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, lai iš daugybos nuolatiuiu padekn- 

votiiil, pagal prašymą i gyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba ;
Miltas Paktaria Profesoriau t

lau kaip Professoriui žinoma, kad labai sir- 
nau ant kataio plaučiu, trumpo kvėpavimo.

Daucalingas Profescriau Institute!

Kaip |ums žinoma nuo pirmiau^ aprašytos

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

mat i. bo jau mano išgydit nue taip didelio

ti tlicclci po
!>i..eiti sapnu ir sekios nubudimo abcino
... limo, nerviškumo, shaudcnina pomisj

o
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t.iip Kad iau buvau vi,.h nu-tojas vilties išgy- 
dtiio Skaitant lūs apgarsinimą po antgahiu 
..Šiltinis Sve’kntos" ir atradau kad Jus išrv- 
dvto visokęs ligas pia&vito mano a!.: irviltts 
kad lar galiu b iisve.ku ir išgyditu O kaip lik 
per I aišką aprašiau savo liga ir kankinimu'., 
tad lickarstas Kūręs Ins atsmntetq ir suvarto
jau tuos vaistus pasu itau dideli pasigerininia 
ant avcikalos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt, 
darvaistu tai tuos paskutinius snvartojas pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir dabar 
esu persitikrenę* kadlikausi pnuiatiškai išgy
dytas ir liga nc4tsinau»is Siunčiu širditigiause

bctuinct mus brolius nuo kankiniu ligos.

Su cuodone dėkingas
M. A. Degutis, box <4. Pitkcring. La.

uiu andrapamu— nors gydžiausi 
<1 ingei? daktaru, bet toliau**, pasveiki
nt ’.no vis eio blogio, ir viltis išgynrno 

> ui l> 11, op para tau jums apie liga ir

SU v;

I >ioki si. iriu sveikatos tūkstančiais kartu 
dukavoiu. m > pirma buvau ne gvva ne numirus, 
O dabar sveika ir laimina treul bus palai
minta motina iA kurios vaisiau, Išatipo toks 
ff<-lbctoias nel.itningu, su tikru talentu dakta- 
rvstos Mano dekincuiua teiksitės pagarsint, 
k id serganti kaip ai buvau, žinotu kur rast 
tikra pagelba.

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

M. Makravickene,
4S slh Street. Passaic. N.I.

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

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

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

ir-I I ii'- nusiininimo. mitinau kad ii proto 
i; u t> J urns buv au pirrmaus rales Noro 
pudit i daktaru gydžiausi ir buvau pa?
s iv e v.itlin.inčiais 1A Eot opos profr-or rai> tad 
it n-i sitikrinau. k . I nėra proft-soi tai*, bet na 
drtkt.it ti > o tik šundaktariai dane visokiu Ūgli

nors dar ne»uvartojau visus, 
taiket. bot pasilikau sveika

L' -m-- v.ii un .. g.tlečia atidekavot. Bet kur tjk 
v .įlomiu jus vanla augštiMti. k . <| vi «i žinotu 
ku’P nieks negali pagelbėt tai Jui išgydite.

J. Tomlshauskn*.
331 So. Yordan Street.

$

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gerų daiktų, k. t.
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų. Fonografų, Armonikų ir 

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

Expressa arba pačią. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystes, yra mano davadu.

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

301 Broadway, kampas D. gaiviu.

AUGŠTYY LIETI WIAI!
Pirmutine lietuviška 

ki’iaut u v e
Visokių na m in ų kaip

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

lais atsilankyt.

W.T.BULGEB
Šermeninis Direktorius ir

- Balsamuotojas —
398 Br< adwtij. priešai palto
Gyvenimo namas raudasi p. n.

1 74 Third Street,

SontIi Boston, Masu

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasilaikys kada į Nashua atšilai

Bnkanaucką, jis duos

cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai

Tamošių Bakanaucką
45 High' St., Nashua. N

ų daigių. 'I’uriu gražius parlor 
pardu du lab.ii p’giai. (dilini

VJadislova-i Dymša
132 W Broadway,

So. Boston, Mass

Tamošių

šluoja 
. Ra-

Jeigu nori pirkt ar parduot namą 
samdvt st ubas, ar gvvcimui v'n ta

MUJAI iSZRASTA
I ndijoniška 

i * lau k u

So. Boston, Mass.

Jeigu nori būt sveikus.
ir drūtas, naudok tik sveikus gėrymus 

paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy-

likeriai yra lik pas
James Gleason <fc Co., 

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

205 Dorchester Street
So Boston, Mass.

v Skaitytoiuu jeigu Tau nieks nepacclbcjo arba niekur dar nosigydei o jautiesi savije nesveikumą, tai netrotik įniko ne pinte
CT as» ibisskai tai per gro.nata atsilauk a »t aUnt liga o b j apsirikt.ti j bi.iiUvLt.it nuo : plaučiu n ku<n >. <1 i tiunpo R
N s.iiKtmo kosulio, kepenų, inkstu (Kidaeysl. disp.-psij »s. vidumi ligos, kuo u \ oeleirn i. n ■ I rbiuio. tupu pilvo kataro, gal »t skauaci mo 
V S aieimo ir ūžimo ausisą. kraujo ne'.ųuino. n zu parku ir iiberi.no *o i u ligų, neurastem ioa. neuti.io-., .eiiinaiiz.uo ir tatksuo t. it., 

siausmu po visą kuną. gcltlige-i. lyti i < > nu iilpnenno (n jtncilesi. suklos nuo n >. bloru sap.ru. nervi,.ino. prt .*ptiu • - nar.o. < ...
A n^iilpnejimo. lytiiku piktu iii-iikreLa nu ligufli-npančiul kokio skiriam ir vi *» n-b nu. tupu ir •»-r i uinmes k a • i- i f-.. •_
< jr.ežasti sugriovimą sveikatos, slogos pusl-s ligai, lankaus šlapinimosi ir sk muningo. pasigadini na. patrūkimu nuttm* n . ...* .i.uiu.n, 

giOjuno sunkuma kotosc bei rankose r aruiathvuma. lenkimąsi draugijos, pagviinimo atminties, net ircitna v.«i-.t uis. vmoki.is staitas nu. ■
3 kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimmgas neregulianškas mėnesinės, bet netureiima andęapniu. kaip ir baisu įtikima t e. .mc ilt-kcir
\ inq n kurios nk lijo; ant /. n miu varginimo au.rauda, po ištyrimui, kaip apisima išgydit, ir duuoda vaistus, tai uttikrinta suimui ir i-uamiM

SI ubtybe šventai u.llakoma.
VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Exprcsa ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip žodžiu tik prigimtoj lietu 

vyškoj kalboj savo jausmus, geriause gali iškrcikfit Daktarui
Dr Profcsnr'tis Clollins del labo »i«nom*n«< parašeknvga Vadovas in Sveikat iniisląpiu ji yra labai naudinga sveiku tr sergančiam. 

Ii i'n kiną apie visokias ligas ii kaip but sveiku ir a • i^eigut nuo Ilgu Joje yra kolei r ■ iv '-,t [> - ,‘i ■.\ yi.-w
numitinos vid-1 imsekilJixi. nuo ap ..reiškimo ik užgimimo Dovanai apturės koznas t.-> knyga kuru, tik auius kūlei a štampu ia. j 
prisiuntimo kaštus.

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 14015L 34th St., New York N. Y.
OFISAS ADARAS. (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo io iki 5 po piet Šventoms dienoms nuo xo ik I o vakarias nuo 7 

Utarnikc Pctnyčiojc. Rašant paminėkit kad iš mus

0

Teipgi norintiem pirkt likci-ioių, te 
labai gera vieta. Dažinnkit pts* 
gnspadorių.

239 BROADWAY NET Ll C STREET 
SOUTH BOSTON, MASS

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Durom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemuio- 
kais ir krautu viliokais vesti pramonę 

[Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČJA.

24 Washington Sqare, Worcester,

Kasdieninio t gyvenimo, Komandiniu ir Hunioris- 
------ tisku, arba juokingu -----------

K R UT A N tH/ PA VEIKSLŲ
Įžangos Tikietas,^

Suolą gali užimt kokį tik nori neišskirent 
ir pirmos eilės. Rodymas be perimu-

SUBATOJ NUO 2 PO P>ET IKI 1 1 Naktį.

KLAUSYKIT KA ČIA 
SAKO.

Ar nori pirkti dru kavoj imui 
gromatų mašina?

Jeigu teip, tai nepirkk nie
kur kol negauuei mano kata
logo iš kurio išsirinksi sau to
kią, kokia tau pagal aprašpmą 
tiks ir labai pigiai galėsi aną 
sau parsitraukt. Teipi turiu 
savo krautuvėje daug puikių 
armonikų, gražių gromatom 
popierų su gražiausiais pasvei
kinimais, ltuz. 25c.-6 tuz^l.oo 
Turiu gražių išlenkiamų alto 
relių, teipgi Trajankos iš Pa
langos partauktos, bert. 25c. 
Reikalauju agentų ir duodu gera poliui.

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

P AJIESZKOJIM AS
Paj ieškau sau gero forniš- 

ruimo, ar prie tykios familijos 
Bostone, ar netoli Bostono.

Meldžiu pranešti ant adreso: 
A. Lauchus

198 C St., So. Boston, Mass.

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

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

* • • • • SJ Puikiausias Lietuviškai 1* «
I SALIUNAS §' skartą pas mus atsilankys, ”

To niekad nesigraudys;
| Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi. ’S.ta .’ft
t Lazauckas, Judeika ir Co, c

3o4 Broadway ir 259 D. St., J
’ft South Boston, Mass |
S *0*000000003'000020 s 0000#

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

Šitas puikus žiedas ir špilka į neklaizą 
yra padaryti iš geriausio aukso, su lietu 
viškals ženkla s, beje: Žirgvaikis, šv.Ka
zimiero. L. kar , ir D. L, K. Vyiaulo. 
Tinkama kožnam Lietuviui tokias tau
tiškas ir gražias papuošęs nešioti, u ko 
jum nii kas nepadarys nė už $5i<oo. bei 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedą po 
$7.00. <» sagutę po $2.06. Užkalbindami / 
te su ja pirštą^ anl kurio ži.idą nešiojai 1 
kil tą mierą drauge su orderiu, o mes žii

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nu 
rios labai yra kožnam reikalingos: su m;

ietlą, paimkite siaurą popierėlę, apjuoski- 
r. teip pamieravus piršto storumą prisiųs- 
insim kokio didumo žiodą siųsti.
•ri American Driikavojiiniii Mašinėles, ku- 
išinelc galima drukuot be jokio mokslo

Ar nori sučeJytpinigus?
Ateik pa žiūrėt I. Sakovitz 

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

VIENATINIS ; LIETUVISzKAS : HUTELIS
....u... JW. IIAŽUKO, 7 WiHliigato. si SEW Y (I it K
t laikraščio* j Jeigu važiuojate į Lietuvą arba

U LietUVOS į Ameriką tai pas
■ ■ ■ - mane galite gaut laivakortes 

pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotčlį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų Voks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. ‘ Su godone

Nepamiršk ateit pažiu- 
vietaa žinoma visiem:

S A CO WITZ,

NAUJOS KNYGOS.
„Keleivio” Spaudos.

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

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

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

1514 Ross str. Scranton Pa
J. Ignotas,

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

Box. 53 Mahanoy City, Ta.
F. Rodis

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

Box 54 Detroit. Mich.
J. Derk intis,

4545 Hermitage avė., Chicago Ill.
John Luis, 

521 Col um bo ave., Baltimore, Md
J. Dabulski

Box 323 Chicago. Ill.
P. Čiras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiute

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

Box lo9 y L dston, Me.
J. Čeponis ! Jubiel Str.

Jonas J. Gerdau a
54 La fact St. Now B I; in. Conn. 

Jurgis Tumasas
1 Post O. Box 91 Mnlineck, Me

WATERBURY. CONN.
I J. Žemaitis, 824 Bank Str.
| K. AseviČia, 199 Charles Str.
J. Žemantauckas, 30. W .PorteriSt

greitai ir gražiai, Vienos iš tų. panašumą parodo'paveikslėlis: tą mašinukę kiti 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už $S.00. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinrs už ^100 00. Giažiausia popiora rašymui gromolų į Lietuvą su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin. 25c.. 5 tnz. 81. tūkstantis $7. Pas mane
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios i&durbystė. teipgi laikrodeiių, 
leuciūgelių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumentų, visokių 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Norėdomas turėt mano Dideli Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už 4c del apmokėjmo siuntimo kašių, o nusiųsiu jum jį 
Dykai; jame rasi visokius daiktus ir anų pn-kes. Rašydama* adresuok:

KLEMENS WIEKEWICII,
112 GRAND STREET . . - - BROOKLYN, N. Y.

VIDUTI JAU ŠALTA!
Ovcikolis icikalingas!

Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados matariju dainpelus kuriu yra su
virs 500 gatunku del overkotu. Matari- 
jos iš New Yorko ir toki u čia negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapaną, 
gvarantuoju, kad padarysiu iŠ geresnės 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kili 
kl iaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien lik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

TEMYkITE Ii* nepamirškite!
I Tie kurie norite turėti dailai prifilin- 
la drapaną lai atkreipkite savo atydn: 
Siuvu siutus, overkolus ir visokias dra
panas; darbą atlieku gražiai ir sąžiniškai 
nnt sutarto laiko. Darbą gvarantuoju 
. Kątik aplaikiau daugybę šių metų ma
dos visokios gelumbes ir audimų prabų, 
'kurių golima pasirinkti. Prekei nuo 12 
dolerių iki 55 dol. Kas kartą pas mus 
stelevosi sau drapaną tas nesisteliuos 

kitur. Piaklikavojau kriąučyslės amatą 
daug motų Vokietijoj Lietuvoj, Anglijoj, 
Afrikoje ir Amerikoje nuo daugelio me
lų dirbu lądarbą. Mano adresas:

Juozas Norkus 
2-15 W. Four'll Street,

So. Boston, Mass

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk i 

"KELEIVIO” 
SrAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDĮSI.

M es spaudi: ’hogramu

VISOKIUS DRUKOKISKU8 DARBUS GRAŽIA

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

A. Zvingilas, Išlcisto.jas.

CIGARU.
LSKIER1U ir

Pardavimas familijom musu 
specijališkumas.

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

56 BrunswickSt., Roxbury Boston, Mass. 
OfibO valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.

LITUV1ŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL, 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

APGARSINTAS.
Perskaitęs atmink!
OUODOTlSl TAUTIEČIAI!

Tel. 934-2 Roxbury

J<> žmona

Lenkišku! Lietuviška 
APTIEKA

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

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

Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kndikius.
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 no piet

Tel. 934 2 Roxbury.

257 Hanover Street 257
Jurgis Bartnšiiis.

258 Broadway, SO BOSTON. MASS.

BOSTON, MASS.
RŪKYK GERUS ( IGAKl S

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston, Mass

w -TiV W •'.I** W ’W ’/iv
1 w
I .’^Geriausia moterų ir vaikygydytoja^j

Dr. Ona Topaz,
5j),45 Chambers str., Boston, Mass.

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. į:į-

& Tel. llay. 060 - 5.

*nv •sR* vlvvlv -yR* viv viV* •tfV' •'4^* vi v* vės viv

Gerk irvalgjk sveikus skanuiiiyniis.
Mūsų krnt luvėje gausit“ gerų cigarų 

visokio tabako, geriausių viackių cuker- 
kų Ledinės Smetonos’ visokios Sodos ir 
kilus i. p. daiklus.

Klibame Lietuviškai, lenkiškai ir ki
taip. Meldžiame ateit pažiūrėt

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C sr

So. Bostc n, M as

drtkt.it
bi.iiUvLt.it
iiberi.no
sap.ru



