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Žinios
Revoliucija Rusijoje.

Rusijos gyventojai dideliai 
šukytę prieš savo valdžią, kad 
ne kareiviai ir daugelis šeip 
carui parsidavusių žmonių, 
tai už carą nebūtu kam užtar
ti. nes kaip pavieniai žmonės 
teip ir politikiškos partijos ir 
visokios organizacijos yra 
priešingos caro voldžiai, už 
jos suktybes. Žmonės dar to
li nemato ko jie j ieško - lai
svės ir pagerinimo gyvenimo 
ir dėlto yra labai didelis ne 
kantrumas ii kylimas prieš 
caro valdžią. Ministerių pirm- 
sėdys Štolipinas aiškina kad 
valdžia negali visiškai duoti 
pažadėtų gerovių dėlto kad 
revoliucionieriai naudojasi iš 
tos laisvės ir kele žmones 
prieš valdžią kad ją suardyti. 
Revoliucionieriai sako kad ca
ras tik nori numalšinti žmo
nes ir vėl sugražinti senąjį 
jungą ant jų sprando kad ne
galėtų visai priešintis val-

ka buvo sužeista. Kalkovskis 
pamatęs kareivius suronitas, 
pribėgo prie lango ir ėmė ko 
lioti of'eierą, kuris vedė ka
reivius, pakoliojąs metė bom
bą, bet bomba neužgavo ofi- 
ciero, kareiviai puolėsi Į na
mus ir užmušė mano vyrą, iš-

tarimu vieno skulptoriaus pa
rodyti gyvas figūras jūsų mie
ste. Tai mat ko sulaukė caro 
artima giminė.

PETERBURGAS Lapk. 26 
Žinios praneša, kad Černo- 
gorijos kuniijgaikštis Nikolai 
Nikolajevič apsivedė su ku- 
ningaikštiene Anastazija iš 
Čeruogorijos. Vestuvėse4

Spalių 13 stojo į teismą l’.udaleista vaikus mokįti ir na- 
Gasparavičilis, Kinderių šo- niuose. keli ūkininkai gali su
džiaus ir p. Maldaikis Smėli- sitarti paimti sau mokintją ir Suvienytų Unijų Amerikoje 
nių sodžiaus, jie buvo kalti- savo vaikus namie pamokinti, pirmsedis Gomperis magazine 
narni už apiplėšimą moimpo- Pirmiau tas buvo užginta, 
liu, bet tapo 1 i uosi nuo bau- , , , , .E \ i i. n i i i e dabar dalei-smes. leipgi A. Reysys, Lip-I . ,. ,. j" ■ t j , I8™ laikyti rinkimai lietuvių,

žydų ir lenkų kalbose, bet 
lenkai kaip nuo seniai papra
tę aut lietuvių sprando joti ir 
dabar jie kalbina lietuvius 
prie savo pusės. Lietuviai tu
ri savo priešus pažinti.

P u e n r o s e kunigas Va- 
Čionai vaiš-|¥tis ^‘Pinasi pastatyti varg- 

gy- 
ūki- 
prie

(lomperis Kiisiprato.

Denver, Colo. Lapkrič. 26.
visko reiktų priminti ameri
konišką priežodį: ,.bussines 
before pleasure”, be to nieko 
męs nenuveiksime.

Tuoni tarpu kariškas pade, daugeliu dovanų apdovanojo, 
jimas stovi drūtai Kronštade, Apie penki metai kaip mano 
,ant Bakų, Jaltoje ir Samaro- motina numirė, 1905 metuose 
je, žmones tę vėl kyla ir neri apsivedžiau su kunigaikščiu 
muoje iš priežasties cariškų I Romanoff oficiern gvardijos, 
prispaudimų ant kožno jų gy- viskas gerai ėjosi iki Berželio 
veninio žingsniu. 15 dienai, kaip pro mus namus

Odesoje jiaskutiniam laike ėjo pulkas apšarvuotų karei- 
trįs šimtai septynes-dešimtis viu, męs tuom kartu po pietų 
politikiškų nelaisvių norėjo lošėme iš kortų, nelošė tik 
pabėgti iš turmo. _ kitaip ne-j vienas Kolkovkis, kurio ran- 
galėdami jie kasėsi po kalėji
mo fundamentu ir norėjo pa 
dėti tę miuą kad išnešti kalė
jimą į viršų ir tada išsigelbė
ti iš tę jeigu kurjs būtų gy
vas likęs. Bekasant jiem mi
ną vienas kriminališkas kali- 
nįs išdavė juos turmo sargam,
kurie tą visą darbą atradę nu- naikino turtą. Dabar aš su pa
baudė kalinius. Kaliniai su 
pykę ant to kriminalisto pno 
lesi aut jo ir užmušė aut vie 
tos. Patįs likosi kalėjime po 
didesne priežiūra.

Pete r b u r g a s Lapkr. 
26 caras išleido naują ukazą į 
žmones, kuriame jisai žada 
atskirti vargšų žmonių klau 
symą nuo kitb klausymų ir
tą klausymą valdžia nori pati : buvo be jokių triukšmingų 
apdirbti - atskirti jį nuo Dū- apskelbimų. Kuuinąaikštis 
mos. Matjjį. 'ži'<'''«:'ĮH kiaušy 
mas dabar yra kaip pagerin
ti būvį darbininkų dėlto ca
ras nenori kad patįs-darbiuin- 
kai per savo atstovus rūpiu-' 

, tusi tuom klausymu, jam ge 
riau kad jis pats galės pasirū
pinti ir numesti jiem šiokį to
kį palengvinimą kartas nuo 
karto. Bet tas ukazas su ki
tais menkais savo pagerini
mais sutinka labai daug prie
šininkų nuo politikiškų par
tijų ir matomai jo vertė bus 
išjuokiama o žmonės kaip rū
pinosi savo pagerinimų gyve
nimui, teip ir toliau rūpinsis.

Ministerial išleido prisaky
mą gubernatoriam krd žemie
čių rinkimų riuda jau būtų 
prirengti ant trečios dienos 
Gruodžio. Taigi ir rinkimai 
atstovų jau turbūt atsibus 
Gruodžio mėnesyje.

Vidurinių reikalų ministe- 
ris išleido aplinkraštį į pašto 
užiurėtojus kad pinigų ne- 
siuktinėtų apsaugotuose laiš
kuose. tik parduotų žmonėms 
pinigų užpirkimus - orderius. 
Nes dabar einant groinatom 
daugelis trūkių papuola į 
rankas revoliucionierių ir 
daugybė valdžios pinigų žū
sta. Valdžia už pražudytus 
žmonių pinigus jau dabar tu
ri labai daug išmokėti, kurių 
išmokestį negali kartu išmo
kėti, dėlto moka pobiskį.

Tokios žinios po Rosijos 
viešpatystę skraido.

Teip ir traukiasi diena nuo 
dienos žmonių neramumas ir 
žiaurus pasielgimai valdžios, 
kas iš to visko išeis tai neži- 
ne. Caras su ministeriais nors 
labai darbavosi kad į Dūmą 
išrinkti tik valdžiai patinka
mas ypatas bet kaip dabar ma
to tai bus dar daugiau žmones 
užstojančių atstovų Dūmoje 
nekaip buvo pereitam sušau
kime. Siuomi kartu socialis
tai teipgi nemažai rūpinasi 
kad išrinkti savo atstovus į 
Dūmą ir kad vėl parodyti ca
rui kad žmonės vargšai neuž
siganėdina jo mėtomais trupi
niais. Valdžia žaidina savo 
rolę po senoviai; kemša nekal
tus žmones į tumius ir varto
toja laukinį teismą, daugybe 
žmonių žūsta kas sanvaįte, 
nuspręsti aut mirties už- ma
žus prasikaltimus arba ir vi
sai nekalti o nurodyti per 
juodašimčius. Niekas negali 
jaustis save laisvu ir niekas 
neturi noro rūpintis apie savo 
ūkę. Ypatingai darbininkai 
žmonės visai pametę viltį, ne
nori dirbti, išto priviso labai 
daug valkatų" ir visokių pik
tadarių' Žudymas ir plėšimas 
randasi ant kožno žingsnio ir 
krąštas vis puola į didesnį 
vargą. Agitatoriai apsišarva
vę su amunicija ir prisideją 
vežimus knygelių vėl prade
da keliauti po atlaidus ir jo 
markus, kur sako žmonėm pa
mokslus ir dalina knygutes. 
Žmonių nuomonė apie kalbė
tojus teipgi yra keista, vieni 
juos laiko už kokiu Dieviškus 
apaštalus, kiti bijosi ir bėga 
nuo tų kalbėtojų. Matant 
žmones tokio būdo sunku ti
kėti kad juos greitai galima 
išlinosuoti iš caro vergijos, 
vienok jau į senovę nesngrįž 
tai galima matyti, nes ir men
kiausiai suprantanti žmonės 
elgesį kitaip nekaip pirma: 
mėgina naudotis pilnesne lai
sve ir artimų urėdninkų neuž- kaip tik paaugau buvau per

kančia. statyta carui, kuris mane

Žinios iš pasaulės.

šiškių sodžiaus ir Jokūbas 
Kulpavičius, Pukštoniu sod. 
jie buvo kaltinami už atėmi
mą ginkiiI_n.no valsčiaus tar
nų, bet visi buvo išteisinti. 
Daugumas kelinių dar sėdi ir 
nekantriai lauke savo tarmių.

Skrebotiškiu Vals
čius Kauno red. Čionai vais-1 • ...
tiečiai pirma nuo valdžios iš. ^m namus, kuriuose jie 
reikalavo kad kancelerijose veui aukų duotų per 
raštai bųtų daromi rusiškoje tos pai.ipijos,
ir lietuviškoje kalbose, bet Matymo namo prisideda 
darbą pradėjus sekretorius v°j° Kraučiau draugystė, 
lietuvys J. Žukas pareikalavo ^riau ka'1 Jie 
ir daugiau algos, nes darbas į k:l nors ° ,1(i vis Poteriant į. 
reikėjo dvigubas atlikti. Vai- V i l k a v i š k i s Suval- 
stiečiai algos nenorėdami pri- kn red. Žiburio draugija tu- 
dėti dabar nutarė kad lietu
višką kalbą atmesti, tokiu bil
du ir vėl į senovę grižta. Da
bar sunku žinoti ką ir kaltin

oj. Vis dar reikia darbuotis 
kad rusišką kalbą visai išme
sti, o lietuvišką vieną tiktai; nuo kitos. Labai geras užma-

valdė savo viešpatystę būda
mas nevedusiu jis apsivedė 50 
mete savo amžiaus.

CHERBOURG, Frau., lap
kričio 2G. Žinios praneša į 
čionai apie susimušimą ant 
marių laivo Keizer Wilhelm 
der Grosse su laivu Qrinoko, 
bet didesnės nelaimės nebuvo 
nes Orinoko nedaug sugadin
tas nuplaukė prie Anglijos 
pakraščių, o Keizer Wilhelm 
perėjus jo pasažieriam aut 
kito atvijusio iš Bremen laivo, 
grįžo atgal į Vokietiją. At
sitikimas vienok padarė ne
mažai baimės pasažieriam.

Nuo laivo Orinoko dingo 
trįs marininkai; matomai jie 
nuskendo, nes iki šiol jų ne
suranda.

DORTMUND Vokiet. Lap
kričio 29. Netoli nuo čionai 
miestelyje Annen atsitiko 
baisi expliozija ir sugriovė vi
są mietelį. Kaip žinios prane
ša tai apie tris šimtai žmonių 
rado savo mirti ir daugybė 
namų tapo sugriautų.

LONDON, Angį. Čionai 
pasirodė nauja aktorė ant 
scenos Olga Romanoff; ji per- 
stato gyvas stovylas keliuose 
pakraipimuose, ant galo pa
sakoje savo istoriją teip; Esu 
seniause duktė kunigaikštie
nės Feodoravnos, pačios kuni
gaikščio Sergijaus dvidešim- 
tis tris metai kaip gimiau,

įvestu.

Žinios iš Lietuvos

kalinius ir

Panevežis Kaimo red. 
Spalio 1 dieną čionai pribuvo 
naujas kalėjimo viršininkas 
Akatovas, kuris pirma buvo 
Kaune prie kalėjimo už pa- 
gelbininką- Čionai pribuvęs 
jis norėjo kaip visi caro ber
nai apsunkinti
tuom sau garbę nžsitarnauti, 
bet nenusisekė. Kaliniai pra
dėjo straikuoti - nėjo pasi
vaikščioti ir nėjo pasimatyti 
su pažįstamais. Dabar vėl vi
skas tapo po senoviai sutaisy
ta — kaliniai gauna valandą 
pasivaikščioti, su pažįstamais 
pasimatyti ir knygas su lai
kraščiais paskaityti. Vienas 
kalinis P. Petraševskis pabė
go iš kalėjimo jam besivaikš- 
čiojant, kasžinka= permetė iš 
virvių kopėčias ir teip jisai 
išlipo iš kiemo.

,,American Federationist“ ra 
šo, kad darbininkų balsai šį
met daugelyje vietų tapo su
vogti renkant kongresmonus.

Taigi jau ne pirmas metas 
kaip politikieriai padara šel- 
mystes/bet Gompesis tik šį
met pradėjo po biski politiką 
pripažinti už reikalngą dar
bininkam dėlto ir blogus dar
bui' greitai pamate, daromus 
per republikonus ir demokra
tus..

Žinios Vietines.

Sniegas jau bando užkrėsti 
žemę, bet dar negana šalta 
dėlto vėl dingsta.

— :o:—
+ Pereitos Subatos vakarą 

numirė J. Kaminskas, žino
mas visiem aplinkoje Bostono 
kaip labai geras žmogus. .Ji
sai buvo pirmutinis pagelbėti 
bent kokį reikalą su auka, 
žmogus misli jautis ir gerai ap
sišvietę-", visas jo gyvenimas 
buvo vien tik paveizda kitiem 
tykus, ramus ir sumanantys. 
Del gyvenimo jisai laikė 
siuvimo dirbtuvę ir tas gerai 
jam ėjosi. Bet nelaime jį apė
mė nesveikata keli metai at
gal pradėjo jausti nesveikus 
vidurius iki dabar kankinosi 
ant galo pasidavė ąnt piausti- 
mo-aperacijos, kurios neišlai
kęs numirė. Laidotuvės buvo 
Utarninke 27 Lapkr tapo pa
laidotas ant ForestJįiįl. kapi- _ 
nių nors jo gyvo noras visada 
buvo kad kremą locijoje butų 
palai<i> t ts - sudegintas. Lai
dojant buvo labai daug jo 
draug': ir v id darbininkai iš 
jo d bl ows pribuvo. Kvietkų

- vi n k u l> ivo teipgi apsčiai 
japait šeimynos padovanotų 
buvo vienas nuo Kliubo ir 
vienas nuo darbininkų jo dir
btuvėje dirbančių- Laidotu
ves buvo labai gražios, ištie
si!, niekas tiek mylimų drau
gų neturėjo kaip A. A. J. Ka
minskas. Ant kapo gražiai

1 pakalbėjo p. A. Ramanauc- 
1 kas apie mirusio gyvenimą ir 
’ jo prilankumą prie visų tau

tos gerų darbų p. P. Lazauc- 
kas teipgi pasakė kelis žo
džius apie savo artymą drau
gą A A J. Kaminskas buvo 
visų mylimas ir godojomas, 
gyveno gyvenimą laisvą ir šel
pė viską kas būva reikalas 
šelpimo. Nuliūdime palieka 
savo moterį Elzbietą Kamins
kienę ir dukterį Oną; Teipgi 
ir daugelį giminių ir draugų. 
Jo gyvenimas vertėtu plačiau 
aprašyti, bet šiuom kartu te
gul užteks žinutes jo pažįsta
miem

Pakelė algas.

Fall River, Mass. Lapk. 26 
Čionai darbininkai dirbantie 
bovelniniuos fabrikuose skait 
liuja 30 tūkstančių, gavo pa
kėlimą mokesties ant dešimto 
procento. Pagal tą pakėlimą 
darbininkam algų daugelis 
dirbtuvių kitose vietose teipgi 
ketina savo darbininkam dir
bantiem prie bovelninių dar
bų pakelti algas.

Algas turbūt pakėlė dėlto, 
kad parodyt darbininkam 
malonę, nors tuom tarpu iš 
kitos pusės trustai bevelk dvi 
gubai tiek atima nuo darbi
ninkų per pakėlimą prekių 
ant produktų, ypatingai ant 
valgomų daigtų. Torkės mė
sa, kad dabar žmonės perkasi 
ant šventės pabrango iki 
aut svaro. Išnaudojimas 
suomėnės per trestus eina 
vo paprastu keliu.

Francis pa gantas.

Bangor Main. Lapkr. 28 la
po čionai sugautas negras 
Francis, knris pabėgo iš val
stijos turmo 12 d. Lapkričio. 
Per 17 dienų dideli ablavai 
ant jo buvo daryti per tris 
pavietus apie 2000 žmonių til
po sušaukti atrasti turmo pa 
bėgėlį. b< t jis-gi galėjo išsi
slapstyti per 17 dieuų ir nu
bėgti apie 150 mylių nuo sa
vo turmo. Kaip Francį paga
vo minios žmonių rinkosi jo 
pamatyti, ne ižpiktumo tik 
dėlto kad jis gabiai mokėjo 
pabėgti ir kavotis.

M n jo ra siiBreAtavo.

Truckee, Cal. Dipkrič o 28 
čionai tapo suareštuotas San. 

kurių ketina darbuotis ant Francisco majoras E. E. 
toliau. Tarpe daug nutar:mų Schmitz, kuris ką-tik sugrįžo 
jie rūpinsis kad valdžia pasi-i4 Europos. Suareštavo jį už 
rūpintų sistemą bankų ir ne- neteisingą vedimą miesto rei- 
duotų išnaudoti žmones bau- kalų ir mėginimą surinkti pi- 
kieriam. nigus kyšiais. Schmitz buvo

darbininkų Unionistų aprink
tas ir žmonės tikėjosi kad jis 

Brockton, Mass., Lapk. 23. geras urėdas, bet pasirodė blo- 
Čionai tapo apgarsinta , kad 
draugystė Young Men’s 
Christian Association atidaro 
mokyklą, kurioje bus mokina 
ma visokio darbo prie čevery- 
kų padarymo. Reikia tikėtis 
kad tas užmanymas bus išpil
dytas, nes toji organizacija

; daug gero daro su mokslu po 
visą Ameriką.

I Darbininkai pirma turėjo 
eiti į tam tikrą mokyklą ir 
dirbti dovanai, arba apmokėt 
už mokslą, dabar-gi galės mo
kytis dovanai, tik prigulėda
mi prie minėtos Y. M. C. 
drrugystės.

rėjo savo susirinkimą ir nuta
rė kad Vilkaviškio parapijo
je parengti penkes mokslai- 
nes del mokinimo jaunuome
nės, mokslainės bus paskyr- 
stytos po tris verstus viena

no red. Čionai žmonės dar vis 
neatsikratė rusiško ruokįto- 
jaus, jie rūpinasi kad ji kur 
kitur valdžia iškeltų o į jo 
vietą duotų lietuvį. Žmonės 
jo nemyli netik kad jis lietu
viškai nemoka, liet kad irgir- 
turklis yra ir kaip tokis ne
gali vaikų gerai auklėti. Dau
gelis ketina vaikus vesti į Ci- 
pėnus kur lietuvys mokinto 
jas yra ir gerai vaikus lietu
viškai ir rusiškai mokina.

S o l o č i a i Kauno red. 
Šias i paskutiniais metais kelio 
se parapijose kaimai dalinasi 
ant viensėdių. Šiuose metuose 
išėjo ant viensėdžių kaimai 
Nečionių ir Tulžių, žmones 
daugiause ąkh'stpsi be pagel- 
bos rando dėlto norėdami ko- 
žnas geresnį sklypą 
neretai net susimuša, 
kui eina į teisdarystė. 
aplinkėse žmonės labai gir
tuokliauja, jie. kele balins ir 
pragėrė savo turtus, teip lie
ka vaikai nepamokinti ir dau
gelis namus piagere.

R a m i o a i. a Kauno red. 
Čionai žmonės nekantanti iš 
savo mokintojaus nrėdninko 
ir raštininko Butkaus, tarpe 
jų ir eina visa kova. Mokin
toją pabaugino su bomba bet 
kad neužmušė +ai jis' tik ap
skundė gerus lietuvius - Kau
pą, Liesį ir Krotkų, dabar jie 
stovi po teismu o kiti ir į A- 
meriką išvažinėjo. Kad visi 
žmonės nesusipranta tai trįs 
juodašimčiai visą kampelį ir 
skraudžia.
Lietuvos Latvijos ir Es- 

tonijos rusai turėjo seimą Vil
niuje, sutvėrė partiją ir ketina 
Dūmoje ginti jų reikalus. Prie 
partijos priguli popai ir turtin 
gesni rusai. Žinoma jie kenks 
Lietuvos ir kitų kraštų žmo
nių reikalams, jeigu žmones 
dar savo balsus už juos ati
duos ir išrinks jų atstovus.

Lietuvoje dabar jau

žeine;

nymas tokiu bildu netruks 
žmonės apsišviesti, “kad tik 
mokintojai rastųsi atsakanti 
o ne koki burtininkai.

V i i. n i v .r e Vilniaus Kan
klės Spalių 24 dieną lošė ,,Bi
rutę” melodramą parašytą ar
tisto M. Petrauskio. Lošimas 
Birutes labai nusisekė ir dau
geli žmonių sujudino atme
nant senovės gadynę ir dar
bus kryžiokų.

Tokios tai žinios mūsų tė
vynėje Lietuvoje. L. U.

iš Amerikos.

(■o m persas prezidentu.

Minneapolis Lapkr. 24 
sibaigent Unijų susivienyji- 
mo seimui S. Gompers ant to

be-

Suvenytn l tujų; j sai prezi 
dentn tos organizacijos jau 
net dvidešimts p nki metai. 
Kas metas yra jam priešinin
ku bet jis vis tampa išrinktu. 
Un'onistai baigdami savo sei-

Nauja Mokykla

gu-

40 
vi
sa-

Užmiršo ko atvažiavo.

New Briton Conn. Lpkr. 18 
čionai pribuvo Waterburio 
lietuviška teatrališka kuopa 
lošti ..Audra giedroje”, b. t 
netikėtai pirma lošimo, užėjo 
į svečius ir biskelį nusilesė, 
teatras atėjo j galvą tiktai a- 
pie aštuntą valandą vakare, 
kada jau buvo sunku vienas 
kitą suvaikyti. Su teatrališ
ka kuopa pribuvo ir merginos 
padainuoti, bet ir jos sutikę 
čionai bernukus nutraukė pa-

—:o:—
Ateinančia nedelę vakare 

ant šešių bus susirinkimas la
vinimosi kuopos ant 28 
Broadway So. Boston, kalbė
to] is bus profesorius Bracket 
iš Camb. Universiteto, drau
gai visi susirinkite lygiai aut 
šešių,

Šeip Bostone viskas po se
novini tik balių tai jau labai 
prakilniu rengėsi būti.

sivaikščioti ir atradę getą sau 
laiką viską phtnirfol Ant io 1

—:o:—
Balius L. Dukterų draugy

stės atsibuvo vakare prieš 
Thanks giving dieną ir labai 
gerai viskas nusisekė nor ir 
vakaras buvo negražus, šalta 
ir sniegas puolė. Ant baliaus 
buvo parinkta aukų ant revo
liucijos per užmanymą Onos 
Baronaičiutes. Surinko $11 ir 

12 (isiitah
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kodėl skaitlininkas gali pa- skaitymą gerų knygų ir lai- 
jie kraščių myli alų ir kazyres.

Šiądien draugyste I). L. K.

vena sutikmeje tiktai gaila 
kad čia mažai yra apsigyve
nusių merginų dėlto mūsų su
augę vyrai norėdami apsive 
sti o neturėdami savo tautos 
merginų tankiai apsiveda su 
svetimtautėm o kitas visai

daryti net dvidešimtą, 
greitai atrado priežastį, nes 
jiem aišku buvo kad jie salos Vytauto, rodosi nieko nevei- 
žmonės per savo nesupratimą kia (jei lietuvių budinimo iš 
padarė skaitlininką bankie- miego. Buvo susitvėrusi tea- 
rium ir dėlto dabar skaitli- trališka kuopa teatrus lošti, 
įlinkas paėmė kontrolę ant kelis kartus atlošė: Valsčiaus pasilieka nevedės, 
visos salos piniginių reikalų Į sūdąs. Amerika pirtyje ir Po- Rochesteris yra geriauses 
o kaip turėjo gerą susinėsimą nas ir Mužikai; buvo pradėją i miestas del apsigyvenimo; o- 
su davadžiotojum agentu vi- mokytis Velnias spąstuose, ras čionai sveikas ir tyras, 
sos salos tada jam buvo labai !ale nekurie draugai išvažine- miestas valus nuo valkatų, 
lengva teip pakreipti reika- jo o vieton išvažinėjusiųmau- žmonės geri, niekad negirdėti 
lūs, kaip jisai matė kad bus jų nebuvo galimi gaut ir teip užmušėjiščių ir kitokių blogų 
del jo naudos.

— Vaike, aš suprantu kad 
žmonės patįs davėsi skaitli- 
tiinkui pastoti pinigų valdy
toj mn ant tos salos, patįs ji 
nurinko ir davė laisvę pirkti 
tuos abligus arba bondsns, 
tai mą rodos jie neturi ne ko 
kaltinti kad patįs sau priešą 
išsirinko tai gali jį ir užlai
kyti.
, — Tėvai, žinoma kožnas 
žmogus padaro klaidą kad ne 
vienam tai kitam daigte. bet 

„jeigu susipranta pataisyti tai 
tas yra svarbu.

— Ar jie vaike susiprato, 
kad skaitlįninkas juos nu- 
skriadė pirmiau, skolindamas 
auksinius pinigus, kamgi jie 
ir antru kartu save pardavė.

—- Tas tai buvo antras p’i- 
simokinimas salos gyventoju 
daliai- jie antru kai 1 i sujudo, 
vieni sakė -kad randas gali 
skolįti pinigus tiesiok žmo
nėm o ne pirma skaitliiiinku, savo vaikus mokina savo pri
duotų tiesą žmonėm duoti [>a- gimtos kalbos; 
skoles ir nuo jų. piešti did 
liūs Įialūkins. Kiti prispausti 
vargo kirtosi su savo darbda
viais nenorėdami jiem dirbii 
už piges mokestis: -ę irtę vie
nas spardėsi prispaustas su 
yvairiais vargais bet skaitli
niu kas lis span le juos po se- 
uoviai kad neparodyti jog tie 
reikalai piniginiai galima ve
sti kokiu nors Kitokiu būdu. 
Žmonės daugiausia rūpinasi 
kožnas su savo vargu, jie ne
matė kad vargas ateina povą- , . _ _
liai ant visų sprando ir kožuą nuošimtis skaitančių knygas 

ir laikraščius dar suvis mažas.
Matydami kai]) dar didu

ma mūsų brolių yra pasken
dę tamsybėje ir prietaruose, 
o negalėdami jiems kitaip pa
gelbėti 28 d. sausio šių metų 
uždėjome knygyną po vardu 
D-ro V. zvudirkus pobažnyti- 
nėje salėje. Gaila tik kad dar 
mūaų knygyne nedaug randa
si lietuviškų knygų ir laikraš
čių. Draugystė D. L. K> Vy
tauto So. Bostono iš savo 
knygyno padovanojo knygas 
ir dar paaukavo penkis dolie- 
rius mūsų knygynui. Susivie
nyjimas Lietuvių Amerikoje 
Įiaaukavo visų knygų po vie
ną ekzempliorių užką ištaria
me širdingą ačiū.

Bailivit’sville, Mass.
Eda vienas kitą’

Rašo Z m o gus.
M ūsų miestely je yra geras 

būrelis lietuvių, jie dirba čio
nai fabrikuose, nedaug uždir
ba bet darbai nepersnnkųs ir 
darbo netrūksta. Lietuviai 
čionai ailsigyvenę daugiau iš 
Vilniaus rėdybos ir dėlto ne- 
nelaimingas mūsų miestelis, 
nes iš tij žmonių sunku pada
ryti gerą lietuvi gerą žmogų 
Kalbos lietuviškos jie nesu
pranta. jų kalbą niekas nes- 
pandina knygų nė laikaaščių. 
nes nė negali, jie vartoja vie
ną žodį ruską, kitą lenkišką 
arba vėl kokį čigonišką ir to
kiu būdu sunku jiem ką pa
sakyti. Laikraščiu neskaito, 
jeigu tyčia padnodi dovanai 
ką paskaityti tai apgarsini
mus peržiuro daugiau jam ne
reikia. Jeigu paklausi: ,,na o 
ką radai!” Tai atsako kad jie 
čia nieko nerado apie Kalvari
jas. Mat jų visa at yda padėta 
skaityti apie šventas vietas, 
keikti, melstis, valgyti miego
ti ir dirbti teip kaip gyvulė
lių. Kad jie būtų bent jau ge
ro pasielgimo žmonės, tai dar 
galima būtų priskaityti Įirie 
kokios nors manijos, bet su 
pasielgimais tai pereina lau
kinius. Pereitą vasarą vienas 
lietuvis Jonas Rasilius siuntė 
šifkartę savo merginai, kad 
pribūtų į Ameriką, tai
atsirado kad su pagelba kitų 
biaurių žmonių merginą sutu
rėjo Rijtterdamc ir sugražino 
atgal. Merginai labai daug 
vargo padarė, ištraukė pini
gų ir visą gyvenimą suvargi
no. 'Lai tokių čionai yia tam
sių žmonelių. Dabar tas ką 
ši f kartę .sustabdė tai į Bosto
ną nusibastė turbūt apie Pei- 
sarokę kur nors, nes tę jų ti
kra gušta, pakol turi pinigų-

Tnilorville, 111.
Lietuviai labai žemai stovi.

W. Lynu, Muss.
Aukos revolimeijai.
Rašo S . I) o n e 1 a .

ūmai atsiradome, kaip kokio
je išsvajotoje fantastiškoje ša
lyje, viskas žalia, sodai žyd 
oros pripildytas malonu kvė
pavimu.... nieks negali su
prasti kuris nebuvo kalėjime 
to džiaugsmo ir kaip puikiai 
išrodo gamta . . sugrįžus 
mums iš kalėjimo žmonės la
bai nustebo, mat jie mąstė 
kad męs nesngrįšime. Sugrį
žę iš kalėjimo buvome ramus, 
mąstėm, kad jau bus ir galas 
mūsų bylai, bet apsirikome. 
Mūsų priešai staršina ir But
kus padavė ant mus skundą į 
teismą; iš tos priežasties mus 
šaukė pas tardytoji (sL-dova- 
telį), męs irgi pastatėme, savo 
liudytojus, kad nieks iš mūsų 
kalbų nelaikė, aš pastačiau 
liudytojais kun. Baraucką ir 
Želvį, kad aš nebuvau ant 
valsčiaus sueigų, o tą dieną 
kalendavojau, mat siaršinai 
ir rasilnai prisisapna". <> kad ir 
aš buvau ant valsčiaus suei
gos. Po tardymu bylos, tar
dytojas mums perskaitė 

1 i ud yloj ų parod y m n s 
ką męs išgirdome: 
teip parodė, kad jis 
tai dienoje buvęs pas
sugrįžęš-gi iš Panevėžio vaka
re išgirdęs, kad buvome męs 
valsčiuje ir parašėme „pavie- 
skas” šaukiančes ant rytojaus 
sueigą, ant rytojaus jis matęs 
per valsčiaus sueigą kasp męs 
kurstėme žmones nemokėti 
mokesčių, neklausyti valdžios 
ir t. t., bet po prigovm u esą 
pasirašę tik neturintiejie tie-

Ant paskutinių kliubo pra
kalbų tapo surinktos šios au
kos ir pasiųstos į Londoną Li
zdeikai del L. S. I). P Auka
vo šie: po dol. S. Danila, J. 
Degesiunas; po 50 c. A. Bu- 
drevičiu, S. Gilius, J. Rudnic- 
kas, A. Čepavičius, V. Mari- 
jauckas, J. Juodiškis, V. In
tas, R. Valackis; po 25 c. M. 
Paltanaviče, V. Stadalnykas, 
V. Uždarinis, M. Adlis, A. 
Noviekas, P. Raupelis, V. Ru- 
dnickas, P. Reslenis. Į skry
bėlę surinkta $1.71) c.

Viso pinigų tapo surinkta 
$0.84 c. bet siuntėjai pridėjo 
savo ir padarė 10 dol.

Ačiū aukautojam. Kvitą 
nuo siuntimo pinigų yra pas 
p. Danielą Red.

bin'1' 
lies a i 
biaui'

viskas eina. Geriause gyvuo- apsireiškimų, Imtų labai vely- 
ja (Lainerių draugystė, labai tina kad čionai ir daugiai lie- 
retai kur pasitaiko pasirodyti tuvių mėgintų apsigyventi, 
su tautiškom dainom, tariaus o kaip atsiras mus didesnis 
lavintis nenustoja. Neperse- būrelis tada ir darbai bus lini
niai susitvėrė Lavinimosi kuo- sų žymesni. Neseniai čionai 
pa, jos mieriu yra: sąnarius užsidėjo nauja pai’apija var- 
išlavinti politikos dalykuose,'de šv. Jurgio, dėlto tikimės 

nepoilgam turėti bažnyčią su 
lietuvišku kunigu.

Lawrence, Mass.
Neteip buvo gražu kaip para- 

rašė.
Rašo D r a u g . M . D .

Pamačius parašyta laikraš
tyje apie atliktą balių Mot. 
D. Aušros Vartų draugystės, 
rodos kad tos draugystės yra 

laiko. TokUietuviai prie sa‘. gana tautiškas ir priguli prie 
vo tautos neturi jokio prisiri- civilizuotų, bet kaip as buvau 

ant to baliaus ir prisižiūrėjau 
tai visai nematau kad tę gali- 
Įima iš to visko vlsuomeni ii 
pasidžiaugti. Ant baliaus tu
rėjo pribūti kožnas sąnaris 
Mot. D. Aušros vartų, kuris 
nepribuvo tą maskoliškai nu- 
grebežiavo ant 50 centų. Kaip 
susirinko ant salės apie 8 va- 
landą tai sekretorius paėmė 
knygas ir skaitė, o kuris ne
atsiliepė tai tapo po bausme 
paliktas. 'Pas neišrado labai 
apšviestu darbu nes kiti žmo
nės atejo’uežiurėti to mitingo 
bet pašokti. Darymas tokių 
maskoliškų pavierkų dar čia 
ant jokio baliaus nebuvo.

Darant tais pavierkas pre
zidentas draugystės M. D. 
Aušros Va»tų paliepė -visom-, 
moterimi išeiti laukan iš sa
lės, netrukus jos ir atsidūrė 
ant viršaus kur alų šinkuoja. 
Pirtnsedys varydamas moteris 
pasakė kad čionai bus vyriš
kas darbas dąrojnas tai mote
rim čionai nevieta. Visi mi
elino kas čia bus toks vyriš
kas darbas kad moteris varo 
laukan, tai vieni sakė kad be 
kelnių eis maršą, o kiti mieli
no kad kokia sekretu a čia 
prisiega bus duota. Na jau 
su tuom apsiprafom gerai 
tuojau visi vėl sugryžo, į tą 
tarpą atėjo ir draugystė iš 
Havervill Mass. šv. Kazimie
ro Kareivių Tris komiteto 
sąnariai buvo apsirengę į ka
reiviškas drapanas, o kiti vi
si, tik su kareiviškom kepu
rėm. Kapitonas ėmė rėkaut: 
,,Į tiesę, į kairę”, bet karei
viai matomai mažai niokįti su
simaišė kaip gaidžiai su kala
kutais ir tuom tarpu čia tą 
kiietką padavė prezidentas 
Mot. Dievo Aušros Vartų, 
prezidentui Kazimiero Karei
vių. Teisybe, dabar ėmė visi 
šaukti ura! ura!, bet nežine 
kas tas viskas buvo ir ką tai 
reiškė. Ar tais kvietkas davė 
už kokį atsižymejimą ar užsi- 
tarnaviiną. Kadągi kaipžino- 
noina tas prezidentas nieko 
nepadaręs del tautos labo ii 
nieko del draugystės, išrinko 
jį tai ir viskas. Už ką tos 
kvietkos yra teip žeminamos 
tai sunku suprasti.

Šauksmas lai gyvuoja lie- 
tuva! nereiškia nieko, jeigu 
kas linki dabar kad t u . in
gy vuot u f i t uri duot i pi 
gą kaipo a ik.i- ant jo

prekyboje, kaip būtų galima 
uždėti kooperatyviškas krau
tuves visokių daigtų idant iš
vengti išnaudojimo per sve
timtaučius. Būdas ir papro
čiai vietinių lietuvių nėra pa
girtinu. Nekurie iš lietuvių 
kaip tai sėdėjimą galiūnuose, 
gėryiną, o kartais ir peštynes 
skaito už linksmiausias valan
das, už smagiausią praleidimą

rišimo; šalinasi nuo lietuvių 
ir stengėsi nuduoti ameriko
ną. Priaugančioji jaunuome
ne jau lietuviškai nekalba!

Yra ir tokiu lietuvių kurie

lietuviškai 
skaityti ir rašto, bet tokių 
mažai tęrastuin,lietuviški vai
kai vir.-ta į svetimtaučius per 
tėvų neišmanymą.Lietuviai A- 
merikoje nyksta,nes nyksta jų 
kalba. Jeigu mūsų broliai im
tųsi prie apšvietimo, skaity
mo lietuviškų raštų, 
apšviestesni, geriau mokėtų 
savo vaikus išauginti 
škoje dvasioje, kurie mylėtų 
savo tautą, Savo kalbą ir pa
čius tėvus geriau paguodotų. 
Bet turime pripažinti, jog

būdami

lietuvi-

kitas

Laiškus iš Lietuvos.

Mielas Anuprai!

višu 
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— Vaike dar tu turi pa
baigti papasakoti mą kaipgi 
toji nauja sistema arba surė
dymas pasivedė ir kaip ėjosi 
skaitlininkui toliau žmonės 
apgaudinėti su randa vais 
bondsais arba abligais;

— Tėvai, tu žųiai gerai ima jo takuose gyvenimo:
kad tokia sistema .— stfrėdy- pramonininkai daugelis- iš 
mas, kuris duoda progą vie pramonės išėjo; darbininkai 
nam praturtėti o kitam pri- daugelis valkiojosi be darbo; 
verstinai reikia pavargti, to- kentėjimas bado ir šalčio pa
kis surėdymas niekada negali stojo būti paprasta bėda tar- 
eiti gerai. pe žmonių: tumiai pildėsipra-

Skaitliniukas kaip ir pirma i sikaltėliais,vargšu namai telp- 
su auksiniais pinigais, teip gi prasidėjo statytis, priglau- 
dabar su valdžios abligais šti vargšus, žodžiu sakant vi- 
pradejo žmones gana drūčiai 
suimti po savo nykščiu, jisai 
beskolindamas kitiem valdžios 
pinigus pradėjo kontroliuoti 
visus salos reikalus, kartais 
kaip jisai norėjo parduoti ne
pajudinamą turtą tada jis pi
nigus nužemino jų 
kad gauti daugiau pinigų. 
O kaip jis norėjo nepajudina
mus turtus pirkti tada jisai 
numažino vertę turtų o pa kė
lė vertę pinigų ir tokiu būdu 
jisai gi

skas pradėjo eiti žemyn. Žmo
nės dabar atsiminė praėjusį 
sunkmetį, kaip skaitlininkas 
dar auksiniais pinigais salos 
gyventojus nustelbė. Dabar 
ilgai nelaukė kad juos nai
kintų kalvis tuojau pasidarė 

vertėje, vėluką ir i»araše ant viršaus: 
„Vyrai ką nors turim darytį”, 
kurį tai vėluką pasiėmęs ap
nešė apie gyveninius sales gy- Ant laikyto susirinkimo 4 
ventojns kad visi rinktųsi ant 
susirinkimo. Žmonės teipgi 

;alėjo pigiai nupirkti rodos to tik ir laukė, netrn- 
žemes, namus ir kitokiusdaig- kus visi susirinko o ką nuta- 
tus nuo tos salos žmonių, rė tai kitą kartą papasakosiu. 
Žmonės kartais per metus per 
dvejis džiaugėsi kad turi pi
nigų ir turi ką pavalgyti ir 
ką nešioti, bet su kai
tų nupuldavo jų visa laimė, 
darbas atpikdavo, produktų 
neparduodavo ir puolė į var
gą. Kalvis, dailydė ir kalna
kasys, kartais pagyvena gana 
gražiai, bet su kartu jų algos 
teip sumaži kad kaip tik gy
venimą padaro. O viską tą da
rė skaitlininkas kuris kaip 
galėdamas išnaudojo žmones 
skolindamas jiem pinigus ir 
imdamas po 20-tą procentą, narius ligoje. T’esybė draugy-

— Na ir kaip tę toliau nu- stė D. K. L. Vytauto kaip ka- 
gyveno tie žmonės vaike? da parengdavo prakalbas par-

— Neužilgo tėvai, žmogaus !siki iesdami kalbėtojus iš ki- 
tiesos kaip žmogaus jau žuvo, tur 
pinigas daugiau reiške nr- nemažai 
kaip pats žmogus, sekretas knygų savo 
persikėlė iš malonaus gyveni- kad čionyksi 
mo ir rūpęsties apie žmogaus ueprilankūs 
gerovę ant pinigo. Dabar tie tokiu būdu 
kurie turėjo pinigus ėmė mi- užmanymai ir trii. 
slįti kodėl jie nepadaro did' 
snio procento kaip trečią, o tuvių, kurie daugiam negu

KORESPONDENCIJOJ.

So. Boston, Mass.
Knygynas meldžia pagalbos.

Keletas metų atgal, tarpe 
Bostono lietuvių pradėjo ap
sireikšti šiokis tokie bruzdėji
mas. Susitverusio- pagelbiuės 
draugystes nedaug ką galėjo 
prisidėti prie atgaivinimo tau
tystės tarpe Bostono lietuviu, 
visa jų ušduot is tai gelbėti są.

įsitaisė knygyną ir’jau 
turėjo Lietu vi.-kų

Bet

pri < skaitymų, 
Irau; ystes geri 

nedaug 
naudos atnešė del vietiniu Kė

dieną lapkričio šių metų ta
po nutarta atsišaukti prieger- 
bemų lietuviškų laikraščių iš
leistųjų idant sušelptų savo 
knygom mūsų knygynėlį 
Lietuviškos organizacijos 
kaip tai Susivienyjimas Lie
tuvių Rymo Katalikų Ameri
koje, Tėvynės Mylėtojų drau
gystė galėtų paaukauti visų 
savo knygų po vieną.

Pasitikėdami kad šį mūsų 
prašymą lietuviški laikraščių 
išdavėjai ir aukščiaus minė
tos lietuvišeos organizacijos, 
draugystės ir šeip pavienės 
ypatos kurios turi atliekamų 
knygų išklausys ir sušelps 
knygynėlį. Aukos ant kny
gyno pinigais teip pat- yra 
priimamos. Knygas reikia 
siųsti ant tokio adreso:

Kalinauckas 145 Silver st.
So. Boston, .Mass.

Roclipsiei*, N. Y.
Gera vieta del gyvenimo.

Rašo S . \ a I n 1 i s .
Darbai eina pas mus tuom 

tarpu gerai ir dirbtai ių čionai 
''užtektinai, dėlto ir atvyku
siem nesunku gauti darbas. 
Čionai gyvenanti lietuviai gy- drąsiau ant labo Lietuvos!

J.

kitam kaip 
tą parašau 
draugystes 
savo balių 
Lietuvos la 
auka
Lietuvos jr galėsime

Pas mus darbai eina labai 
slabniai anglių kasyklose, o 
kasyklos randasi teipgi-tiktai 
dvi. Lietuvninkų gyvena čio
nai būrelis ir dirba jie beveik 
visi kasyklose, Seniai jau 
skaitau „Keleivį” bet nieką 
nepamačiau kad mūsų kam
pelis būtų aprašytas, dėlto 
pasiryžau apie mus čionaiti- 
uius lietuvninkus pranešti. 
Nėra kuom čionai pasigirti 
kaip kad gali pasigirti kitų 
miestų lietuviai su savo dar
bais ir darbininkais. Lietu
viai čionai gyvenanti ir tie 
kurie atvažiuoja ir vėl nuva
žiuoja, yra senoviškos nuomo
nės, jie mano apie viską teip 
kaip seni dar tamsųsjlietuviai, 
kurie tikėdavo kad valdžia.y- 
“a Dievo duota ir t. t., čionai 
jeigu pakalbini lietuvį pagel
bėti su aukom tėvynėje kovo
jančius, tai jie atsako: „Ot 
kam mumi gelbėti tuos kurie, 
ranką kelia prieš valdžią nuo 
Dievo paliktą, jeigu jie pra
dėjo tai tegul savo darbą ir 
baigė.”

Seip naujienos čionai nege
ros; pora saulaičių atgal A. 
Keiduką — lietuvį labai sun
kiai sužeidė kasyklose, abi ko
jas sulaužė ir vidurius labai 
sutrynė. Dabar guli ligonbu- 
tyje ir nežine ar pasveiks, 
nors ir pasveiks bet jau nega
les sunkaus darbo dirbti. Ki
tas lietuvis tapo sužeista 
Springfield kastynėse, 1- ■ 
ranką sužeidė, anglis milo • 
viena pirštą. 'Lekios nelaimes 
lanki i aplanko mus vargš

a- 
maži veši. ', i' ■'' • - - 11 > i .. . <a< i

kad kibi karta. 1. s kxla n> - aletuitu- tę sugriž-.
ren--iu.'i m-H.i-i !' ‘ >' l'Ui r sni gvv.-nima sau'

Taigi broliai, nesnauskime
. tada tik bus labas d< 1, tokiam L ike kuris žada niurni 

šaukt laimę ateityj, bet aukankim 
(kuris kiek išsigalirn.

Atsiprašau labai, kad teip 
ilgai nerašiau tamstai laiško, 
ot. tei|> vis atidėdinėjau iš 
dienos į dieną lygi šiam lai
kui, nors tiesą posakius netu
rėjau labaijir laiko, nes reikė
jo mokyti choras bažnytinis, 
rengėme vakarą, kuris buvo 
per šv. Mykolą, y[>ač iš prie
žasties daugelio nelaimių, ne
ramumų teip esmi susinerva
vęs, teip nenormališkas, kaš-
ko - baimė jind.... neturiu sos būti ant sueigos, visi išsi- 
linksmos valandėlės, palicija skirstę; nuo žmonių jis girde- 
irgi neduoda ramumo (esame jąs, kad męs sakėme ant pie- 
po priežiūra), kad, kaip tik kyvietės prakalbas, kurstėme 
noriu ką nors p įrašyti, mintis numesti valdžią ir t. t. 
galvoj maišoš ir niek is neišei- Staršina Cinikas parodė, 
na- kad jis daug kartų girdėjąs

Kalėjime mums teko atsė- pats kaip męs ant rinkos sa- 
dėti vieną ir pusę mėnesio, ir kerne prakalbas ir kad męs 
Velykas ten praleidome, sušaukėme sueigą ir siuntėme 
Mums pasitaikė neperblogai į paviestkas ir t. t. ir viską jis 
būti kalėjinjj, nes kada mus j savo t kimis matęs ir girdėjęs, 
pasodino jau nebebuvo šalčių, i Učitelis parodė, kad jis nuo 
kaliniams irgi buvo padaryti i žmonių girdėjęs, būk męs kin
kai kurie palengvinimai iš stoin valstiečius prieš valdžią, 
priežasties artinančio tada bet pats negirdėjęs nė ma- 
Dūmos sušaukimo. Kalėjimas tęs. Rasilna kalbėjo panašiai 
tada buvo kimšte prikimštas staršinai. Kitu prirodymai ne 
politikos „prasikaltėliais”, svarbus, tai ir nepaduoda, 
mųsų kameroje buvo 80 žmo- Tai žinok dabar, gerbiama- 
nių, bet, kad mūsų kamera sai, kad mųsų didžiausi prie-, 
pasitaikė didi, ir galima buvo įųū buvo: pisoris Butkus ir 
langus atidarynėti, tai nebu- staršina Cinikas; Šagamogas 
vo trošku, pasivaikščioti išlei- Petras nors neskundė, bet ir
davo ant dienos vieną valau- gi geras šuva. Kaip Balan
dą laiko; valgis kalėjimo la- ckas važiavo man į liudytojus 
bai prastas: 2 svaru duonos Panevėžy n, tai paskui Suga
ry tą, vakarą karšto vandenio 
o per pietus sriuba su tarako
nais, prūsokais ir kitais Die
vo sutvėrimais, bet kaip 
mums viską iš namų pristati- 
davo, tai mes valgėme kaiėji- apgarsino, kad męs esame po

ckas važii
I Panevėžy
inogas barėsi ant jo, kam esą 
reikėjo važiuoti ir „kromą” 
teip palikti. Byla mūsų ma
tyt eis ant teismo. Dabar 3 
sanvaites atgal ,. pristotas’’

me geriaus, kaip namie, o ka
lėjimo valgio nei Į burną ne-

priežiūra policijos, ir niekur 
be jo leidimo negalime išva- 

nors ir aut 
vi- trumpo laiko. Vis nėra ra na
tai ino, vis širdis breba, nežinai 

‘ ;š, tai mat
. - „ - Ak

na man Velykų rytas gražus, kaltinti męs esame po Ižųsir. 
tykas, saitas rytas. . . . brėk- i pagal kurį galima gauti 1 mu
šta .... oras pripildytas ma- 'tus 
Jonių pavasario kvėpsnių; 
staiga išgirdome aidą varpų 
skambinančių bažnyčioj ant 
rezarekcijų, kaip matant visi 
kaliniai šoka nuo patalų prie 
langų ir klaupia nusistvėrę 
rankomis už geležies grotų, 
daugumui ant veido ašaros; 
aišku kokios mintis kilo kiek
vienam kaliniu: ten už kalė
jimo sienų, gyvenimas, džiau
gsmas, tarytum ir visa gamta 
linksminas, čia-gi kovotojai 

mi u . laisvę ir teisybę kankinas 
i“ Iii ryti tame gyvame gra- 

. pasidarė teip grau 
o u.... niekados neužmiršiu 
to ryto. Paleido mus pirmą 
ųi-gužio; niekad teip linksmas 
nebuvau kaip toje dienoje, 
kaip kalėjimai) patekome,bu-1 
vo dar žiema, dabar gi išėjus

imdavoine. Laikraščių ir kny- žiuoti iš namų;
gų turėjome užtektinai;
saip save ramidavomes:
dainavome, tai skaitėme lai- ką tau rytojus atne 
klasčius, tai žaidėme. Atsime- koks mūsų gyvenimas.

kreposties”. Kad-gi <ia 
žmogus jaustumės kaltu tai 
ir pikta nebūtų, dabai- i 
klausymas už ką reik kent Ii!

Per šventą Mykolą bu > 
vakaras vadiname „Am a 
Pirtyje” ir .. .\<-atm i. gamas 
Mazga”, pavyko gerai.

Naujienų pas mus 
tę yra, kas po mūsų v i 
dedas turbūt žinai ir i 
kraščių, ramumo vis .g 
negreit bus. Visur įve>t 
kiniai karo teismai ir g 
ti sušaudytais šnipui a; 
lūs visai neką Ita z.m 
kia tai pas mus tvarka, 
džia pavirto į žmogžudžių ■ tu
fa-

Bažnyčion dar šįmet ne tįsi
me.

Su diev! Linkiu viso labo 
draugas. Br.

ižui
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Q.

vo darbininkus pakelė jiem algas kaip ir tie kūnų darn.įlin
kai straikavo sakydamas; ,,vyrai aš jumi’algas tokias duodu 
kaip kiti, o jeigu kiti pakels tai iras jum : pakelsiu algas.” 
Tokiu būdu darbininkai grįždavo į darbą ir jokių straikų 
nekėlė. Teip Orlovo ekspedicijai nugalabinus Dambraūcką 
ir sudeginus teatrą kuriame žmonės daug pasimokino ir ge
ros dvasios įgavo; sanaikinę jie viską su ugue atėjo į vidurį 
miesto ant Aleksandrovskos gatvės uždegė kitą teatra, ku
ris prigulėjo blaivystės draugystei negana to dar apšaudė 
žmones ir pasirodė baisiais laukiniais gyvuliais kokiu tik pats 
Orlovas galėjo bųti. Darbininkai dabar pamatė kad jie blo 
gai padarė prasnausdami laiką ir neprisidėdami, prie kovos 
už būvį su Maskvos darbininkais, kad kartu su anais nesu
kilo priešai teroną carą. Tada buvo laikas šokti ant savo 
priešo iš visų kraštų ir sunainti jo galybę, bet nevienybė 
partijų nesusiprrtimas palaikė nuo to o dabar jau buvo po 
laikui, darbininkų komitetas tą pats matė. Darbininkų ko
mitetas išleido prisakymą dabar kad visi žinomi agitatoriai 
gelbėtųsi save, nes daugybė jau buvo iuareštavotų. Komite
tas davė pagelbą tiem, kurie neturėjo pinigų ir negalėjo 
niekur išvažiuoti. Atviri agitatoriai, kuriuos pažino' polici
ja išvažiavo savo keliais kur kas galėjo o aut jų vietų komi
tetas suorganizavo kospiraty višką galybę, kuri per neknrį 
laiką turėjo laikytis labai atsargiai kad nepakliūti caro ber
nam į rankas. Bet darbas niekad nenustojo; policija buvo, 
šaudomą ir visokios nerimastys valdžiai Jrengemos ir daro-' 

gelbą dragūnus, jisai sakė kad tų kurie y- lnos- Aut Beml agitatorių viętos kilo nauji drąsus vyrai li
ra mieste dar jam neužteko. Carui nesun- darbą varė tolyn po senoviai. Vieną gražią dieną trįs rėxū-

platinti neapikantą ant žmonių besidarbuo
jančių del labo žmonių vargšų. Sunkiau 
buvo tuom tarpu darbininkam, nes reakcio
nierių laikraščiai kuo daugiau mainė neor
ganizuotu žmonių numoues o atsakyti ne
buvo per ką tiem kurie užsipuldinėjo ant 
žmonių darbininkų. Gubernatorius vis pie
ną darė kaip išnaikinti agitatorius, kurie 
negalėdami žmonių pasiekti su raštu ko- 
daugiau rūpinosi su gyvu žodfiu palaikyti 
juos stiprybėje ir duoti drąsą išturėjimo 
prieš caro geležinę ranką, kuri vis smar
kiau pradėjo spausti ką tik kylantį žmonių 
balsą už savo gerovę. Rodosi mieste vienas 
drąsus juodašimtis Vembergas kuris davė 
gubernatoriui patarimą kad sugaudyti vi
sus agitatorius ir nieko nežiūrint kad vi
sus pakarti. Jis sakė kad jis žino jog pakol 
neiškarš visų agitatorių teip ilgai negalės 
nieko gero padaryti su numalšinimu maiš
tų. Gubernatoriui tas labai patiko, jis pri
tarė kad tas darbas seniai reikėjo padaryti 
tik valdžia turi tuaėti pagelbą t. y. ikvaliai 
atsakančių juonašimčių, kurie jam pagel
bės agitatorius sugaudyti. Tuomi pačiu 
laiku jis prašė pas carą kad duotų jam j pa-

Jonas Petkeviče Kaimo red.
dar n-ckid 
nelošė,

------ o------  1
(Tąsa).

Prieš devintą rusko sausio mėnesio, dar
bininkų kraujas iš naujo pradėjo sukrusti; 
nes artinosi diena, kurioje caras metai atgal ( 
bjauriai išteriojo šimtus žmonių Peterbur- 
gepaliepdamas kareiviam juos sušaudyti. , 
Darbininkai rengėsi tą dieną atminti švęs- , 
darni ir keldami demonstracijas kur galės. . 
Bet čionai nepamigo ir gubernatorius So- 
logubov, jis teipgi darbavosi kad žmonėm , 
užbėgti kėlę, kokiu nors būdu kad neduoti . 
jiem šventės jokios atlaikyti. Priešai de- . 
vintą sausio jisai išleido atsišaukimus į vi
so miesto darbininkus prisakydamas kad 
kožnas tą dieną nesitrauktų nuo darbo sa
vo, tie kurie išdrįs savo darbą palikti tu- , 
rėš užsimokėti bausmės penkis rublius, o 
tie kurie dirba prie pramonės bent kokios 
.jeigu nedirbs turės užsimokėti šimtą rub. 
bausmės. Kartu prisakė juodašimčiam, kad 
jeigu išgirstų kame nors vieną priešininką 
jo tiem atsišaukimam kad tokį ant vietos 
nušautų arba kaip užmuštų.

Atėjus devintai sausio, federalist!} par
tija išleido atsišaukimą į darbininkus kad 
tą dieną visi švęstų ir kad atmintų kruvi
ną nedėlę, kurioje caras mušė žmones me
tai atgal. Darbininkai nepaisindami ant 
gubernatoriaus atsišaukimo visi metė dar-’ 
bą ir stabdė kitus kurie dar mislino dirbti. 
Tą dieną nžšventė visi Rygos darbininkai 
ir net tie kurie važinėjo ant laivų visi šven
tė. Daugelis krautuvių buvo uždaryta iš 
pat ryto, bet kareiviai su policija daugelį 
privertė atidaryti, tačiaus kaip tik karei
viai, nuėjo, tuojau atėjo darbininkų pa
siuntiniai ir vėl uždarynėjo krautuves; to
kiu būdu pusę dienos darbininkai vedė di
delę kovą, bet galutinai viekas buvo darbi
ninkų pusėje: krautuvės visos uždarynėtos 
ir darbininkai apleidę savo darbus.

Salognbovas pamatęs kad darbininkai 
neklauso jo prysakymo, pradėjo švęsti savo 
šventę, tada jisai išdavė prisakymą kad ne
duoti žmonėm eiti būriais. Teip prisiekė 
kareiviams, jeigu jie pamatytų tris žmones 
einančius kartu kad vieną nušautų. Ka
reiviam tą dieną davė ikivaliai prastos deg
tinės kad pastatyti juos dar didesniais gy
vuliais. Kareiviai nusigėrę ištiesų parodė 
savo biaurų būdą, jie pamatę žmones tuo
jau mieravo juos šauti ir tuom žinoma dau
gelį nugazdino nors ir nešovė, ypatingai 
daugelį moterų teip įbaugino kad daugeliui 
ir ligą iš to privarė. Dragūnai sau juokus 
darė matydami kaip žmonės bėga nuo jų 
atkištų muškietų. Bet neilgai tie juokai 
bovino dragūnus, vienam daigte kada dra
gūnai teip mieravo’į žmones stovinčius tar
pe vartų, trįs jauni vyrukai pamatę kad 
dragūnai yra nusisukę į vieną šoną iššoko 
iš vieno kiemo su brauningiais rankose ir 
priklaupę ant vieno kelio, užsitraukę skry
bėles ant akių pradėjo pleškinti iš revolve
rių į dragūnus. Dragūnai išgirdę kad šū
viai ant jų pilasi kaip iš mašinoj susimaišė 
persigandę ir nežinojo į kurį šoną sprukti. 
Vienas tuojau aut vietos sugriuvo su savo 
arkliu du tapo drūčiai sužeisti o vienas Lė
go rėkdamas: ,,broliai nešaukit manęs, aš 
nieku nekaltas!” Tris vyrukai išmušę savo 
brauningius greitai metėsi atgal bėgli, vie
no buvo likęs kaliošas purvyne, bet kitas 
laiškui bėgdamas ir to nepaliko, greitai pa
griebę- i nyko visi tris tarpe namų ir din
go i akių. Žmonės, kurie matė per langus 
ir st darni ant gatves, stebėjosi išdaibo 
jaunu vaikinų, jų drąsos ir viki ūmo. Į pu
sę .;■! nulos pribuvo penkesde. imtis dragū- 
i' ' i , ęię pribūti ant vietos palei- 
‘l" ' ' ū į nežiūri darni kur tie 'šūviai 
nu. i- •'i-o tų šūvių tapo sužeisti du žino- 
n s, kurio si jo ir vėpsojo ties savo mi
lu i Dragūnai daugiau nieko nera
do i c p pažiurėją vėl nujojo.

i -devinta sausio, kuri iš dar
Iii-’ l.i po ; avad nta laiminga dėl
to ka- i \ »na darbininkas nebuvo už- 
n.i ii kraujo pr. liejimo didelio nebu 
vo, o šventę kaip rengėmės taip ir atlai
kam, i.< rs tas buvo priešinga gubernato
riui Sologut ox ui ir kitiem juodašimčiam. 
Ant rytojaus ėjome prie darbo ir laukėme 
kas dėsis toliau su mūsų likimu.

Tuomi laiku caro bernai pasirūpino su
naikinti visas redakcijas Rygoje, kurios 
ki.om nors rūpinosi apie pagerinimą žmo- dirbtuvių darbininkai jo nemažai gailėjosi, 
nių 1 ūvio, jie paliko tiktai laikraščius re- nes jis buvo tikra paveizdi kitiem fabri- 
akcijoniefių ir juodašimčių, kurie rūpinosi kautam. Streikų pas Dambraūcką ekono- 
kaip galėdami naikinti dvasę laisvės, op

darbą varė tolyn po senoviai. Vieną gražią dieną trįs rėvd- 
ku buvo Sologubovo norai išpildyti, nes jis liucionieriai du vyrai ir viena moteris ėjo išliuosrtoti tris po- 
bnvo atsiuntęs jenarolą Orlovą į Pabaltiką litikiškus prasikaltėlius iš policijos nagų-. Kaip afėjo jie 
latvių raudyti, kurie jau traukdami ant ties policija moteris įėjo į vidurį paklausti ar ji’negalėtų 
Rygos naikino gyvastis Latvijos ūkininkų, priduoti valgio politikiškiem prasikaltėliam ir tuom pačiu 
k'irtll ii* SU ]U turtais : — -A—--i  S— lailrn ii nrw.inrfiin IHaIt tw Kuvo t»nlir«iin< ir kit-tlr ksir^ivin
męs išgirdom kad Orlovas jau artinasi prie 
Rygos su dešimts tūkstančių kareivių, ku
rie eidami visur [lakelėse daro ablavą ant 
žmonių. Žmones bėgo nuo Orlovo, kaip 
nuo tėvynės terono, kuris kaip nžsikrečen- 
tys bacilius naikino viską, ką-tik patiko 
ant savo kelio. Pirma Orlovo kariumenės 
žmones, ypatingai turinti geresnę nuomo-

auk-ias \ yrąs, pdno veido, a- 
pie 2.5 metų senumo, išsibas
tęs po Ko itją čionai atvykęs 
save perstatė kaipo revoliu
cionierius. Nežiūrėdami gi
liau į jo ypatą pagelbėjoin 
kiek galėdami. Bet gale pa
sirodė kad jis yra apgavikas: 
nuo draugų pasiskolino pini- 
gų o nuo manę paėmė drapa
nas- ir laikrodėlį ir keletą 
dešimčių dolierių ir prasine
šė. Pranešu kitiem draugam 

■' kad su tokiais butų labai at
sargus. S. Danilaviče

J u o kai.
Petrai — Ar tu tiki kad 

žmogus yra ant mėnulio!
- — Ne, bet aš tikiu kad mo-

teris yra aut Saulės.
— Delko?
— Užtai kad teip karšta.

*

KOMI LĖTAS.

I’a.jii skujiniai.

Pajie km Klemenso Pik
turnos, paeinančio iš Kauno 
red., Raseinių pavieto, atke- 
levusio praeitą metą. Meldžiu 
jo paties, arba jo drangų pra
nešti ant šio adriso:
Mr. S. Valūllis 189 Carter st. 

Rochester, N. Y.

Pa j iešką u savo draugo Juo
zapo Smaišio paeinančio iš 
Kauno rėdybos, Telšių pav. 
kaimo įlakių. Jisai pats 
kas kitas praneškite ant 
adreso; A. liekis 208 
st. Davenport Iowa

ar 
<io 

Fillmor

Taigi netrukus ir laiku ji apžiurėjo kiek tę buvo policijos ir kiek kareivių. • 
Gorodovas jai atsake kad ji negali nueiti prie nelaisvių, 
bet valgį ji gali atnešti o gorodoviejie patįs padubs neiai- 
sviam. Moteris padėkavojo ir sakė kad ji eina, nupirkti ką 
nors ir atnešti. Išėjus pas du savo draugu ji apsakė kaip 
stovi visas padėjimas policijoje, tada visi trįs įšoko į polici
ją ir kaip tik spėjo peržengti slenkstį tuojau pradėjo pleš
kinti iš revolverių į policiją ir kareivius, kuriem nebuvo 
laiko nė balsas išleisti teip greit jie buvo sumušti.' Apvalę- 

ne bėgo vieni į Rygą, kiti į gires, bet girio- Jie policijos vartą griebėsi išliuosuoti politikiškns prasikal- 
se daugelis sutiko daug vargo nes maistas tėlius. Penki tę tuom kartu buvo ir visus penkis išvedė laų- 
nebnvo galima jiem priduoti o čia vėl Šal- kan laimingai ir išėjo tavo keliu. Tie prasikaltėliai tę buvo 
tis kankino. Teip daugelis rado savo mirtį' atvesti ant tyrinėjimo ir biauriai būtų tarėją kentėti, nes 
nuo bado iršalčio. l°je dalyje policijos buvo visi inagiai inkvizicijos, kuriuo.- .

Orlovo plianas buvo kad suvyti visus apsakyti negalima, tę traukė politikam nykščius, statė į. le- 
agitatorius iš kaimų ir miestelių į Rygą, dus stovėti, degino kūną, spaudė inkstus ir darė -visokias' 
paskui Rygą apstoti su dešimts tūkstančių bandavones ant žmogaus kokias tiktai gali išmislįti, brųta- 
kareivių ir čia juos visus surinkti ir į tur- liškumas cariški} pasiutėlių. -•
mus sukišti, o toliau daryti su jais teip 
kaip jie norės, 
kaimų atbėgančius žmones, kurie pranešė 1 
baisius darbus terono Orlovo; jie pasakojo ; 
kad Orlovas muša žmones be jokio sprendi- i 
mo, kad degina namus, kad dirba baisius , 
darbus, kurie visus girdinčius ištiesų į bai- ' 
raę varė.

Tuom pačiu laiku gubernatorius Sologu- 
bovas paliepė surinkti visus adresus ągita- ' 
torių ir paiduoti jam kad laikui atėjus ji- 1 
sai galėtų kozną suimti ir juos kankinda
mas kitus surasti.

Darbininkai dabar tie, kurie organizaci- 
jojoje kodaugiau darbavosi ir žinoma buvo 
(langiau-žinomi nekaip kiti, nenorėnami 
turėjo mastyti ką turi su savim daryti; ar 
mirti ar bėgti, buvo tik du keliai iš kurių 
vieną sau turėjo pasiskyrti. Kaip tik dar
bininkai išgir lo kad Orlovas jau net iii Ry
gos, tuojau cm -i už darbo iškavoti visus 
ginklus, kili, kurie buvo ženklus organiza
toriai apie Jo Rygą išvažiuodami tai į savo 
tėvi.-kes tai į kitus tykesnius kampelius 
kad netapti aukom terono Orlovo.

Orlovas G karto ėjo patsai į Rygą, ji
sai apš.-io. » Kurtingox , septyniolika ver
stų nuo R;. s ir Jaukė daugiau savo karei- 

T'-nai jisa ap-ist ijąs at- 
.. ją savo į Rygą. Ekspedicija 
i ai -.žym i >; p.riniausudragū

nai . - > ng-.-io į Milcgr.ib-i ą teip vadina-1 
mą dalį K ■ yos miesto ir užpimlė ant fabri
kanto Darnbranckio, suareštavo tą senelį 
ir baisiai jį sumušė. Negana t> jie i-vedė 
jį į š. ą r prisirišu . prm pu-i -s norėdami 
Ui 1 Oil. ; pdiepiklo > i įgūbOVO.
Bet k ti fa ii r l k .-i’ll lai praši- SoL>gur.ovo k vi 
Dambi u-kui ^yv;-3tį dovmotų. Tą gu h- - 
a.or us ir pa l.ire, paleido s -uėlį bet 

jisa buvo t su'io. tas ir nnskriui.- 
am sveik . - . I į antri d. na p i.,-- 

buvo geras žmogus, jis i n 
kl 'sos turčių bet iš prigimt-1 
vargus tūkst mcių s-,ui-.i :i :; 
_>ino kovoti už 

niekas jų nepi 
’.. i d- Ito jisai ir s

Neužilgio į policiją subėgo daugybe policijaiitų ir -karei-
i. Kasdien męs sulaukėm iš vių, bet viduryje policijos radę tik tysančias barzdas ir.-ne

rado i>enkių politikiškų prasikaltėlių. Gubernatorius Šolb- 
gubovas labai nusigando ir nežinojo ką daryti, kaip.apsigint 
nuo-revoliucionierių. Nuo dabar jisai pripildė pilną polici
ją dragūnais ir kazokais kad daugiau neišvestų politikiškų 
prasikaltėlių. Antrą dieną revoliucionieriai sugrįžo atgii 1 
prie policijos ir pradėjo šaudyti viduryje ės mčins kareiviui- 
kareiviai nesuprato kas darosi ne> n buvo padalyti į'dxi

darni i ’ kur šūviai a- -m.i ir.:d ii cm į Kinis šaudyti 
ę -a. i krauiiiiigiųs j rail ėjo 
tad i k.-re.iiai -upvato -a kad 

uud v. ’ r t t - d-i tr’t1 io;kf»its fritviu-
bėgti, tik kaip jie bėgu šalin
blogai yra jie
į bėgančius o t jau bu . o p- :
b>-.iką, k iri netikėtai tę pasiąia

(Toliaus Ims.)

H lllll

th-d& Siamas mc’:in i ii:

.. Klausyk Jonai — mano se- 
■ šuva sakė, kad ji nebučiuotų 
jauniki už joki pinigą.

— Oh tas tiesa, 
činoja dovanai.

bet ji bu-

Aną dieną aš 
penkis centus ties 
gu ir žiurėjau ar jis nepajims.

iiuniec an 
aklu ubą-

— O ne - jisai sako - nu
mesk dešimtuką tai tada aš 
išsiduosin.

NAUJOS KNYGOS.
,, Keleivio” Spaudos.

Galiausias Pamokintojas Angliškos- 
KcIbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios gidima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na ............................ 35 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškas ap 
rašymas, kaip žmonės gali 
a tsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
■ant Kristaus gyvet 
darbų. Puslapių 
Kaina .........

Po Keturesdeszimts Melu 
jaus. Gražiausias 
mas apie jauną

Marė — sakyk tu mą kokiu 
būdu tos našles teip greit ap- 
sivėda?

—4 Kvąile, dėlto jos apsive- 
da kad tie žmonės kurie visą 
jų. gyvenimą žino, tai yra 
nujnirę* n

176. 
... 35 e. 
Tolsto- 
aprašy- 

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

P K A K A L B O S .
Parengė nauja dri.ugy te

S. S Jizaus. Atsibus 9-tą d 
Gruodžio ( 1 > c -mb n ) ne ė 
lioi 2-l ą vale irią ; o 
numeriu Hl:> Broadw 
So. Bo-t n Muss

Kalti lojai b is i -ii 
fu miestu, l'/.prt o.i 
lietuvius ir lietuvaite

ir prakalbų paklausyti. 
Komitetas.

t ; ■ 
Ext.

malo ra s y

. draugus 
mergina m

Pirmas Lictuviszkes Teatias!
Biix REi iui s i-’;i >. i! e n-
GRUODŽIO (DHCEHEE’l)

V/m ci‘ t e i’

(J tuzinai už 
u>. 51.00

opioms, per savo gražu 
ir rūpestingai surinktas

kielijoj darytom kvietkom, visur

riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lietuvisakoj. lenkiszkoj ir 

rusiszkoj kalbose.

Dambrauvk s 
prigulėjo prie 
mo jisai ma’e 
ir kada'jie m 
nimą 1 Iambi 
kiti kapitalistai d Ito jšsai.ii savo gy-. s, . 
užbaigė. Dambrancko dirbtuvės darbinin
kai buvo laimi gesni kaip kiti nes jų darb
davys mm i rupi.losi apie savo darbin;n- 
kns, jisai turėjo pastatęs teatrą į kurį lei
do žmones veltu pažiūrėti perstatymų ir už 
laikė gerą mokslainę darbininkų vaikam 
vis savo kaštu, kiliem biednesuiem vaikam 
davė ir maistą su drapana. Kaip jis numi
rė jo darbininkai verkė visi teipgi ir kitų

Abdication 
d- jdication 
m di.tati-m 
i adicat-ou 
vint liiat'- n 
de -g- i'1 i 
obligation

- I nllegati >n 
s irrigation

In fr e govermeąts tj, ■ 
La n- r< 1\ -ah' >

h-ve La- tors-for e u

a 1 di keKLn

indik

ir g.n -m

mišku visai nebuvo, nes jisai pasišaukęs sa- vyrus del jų legislatures.

p-( I u-1'*' s 
;i p; i .-L; dip. 8 
• (ta'. od-yūilAs- 

i ši' '-pij/s

iiz.t ikajjii'mas 
laistymas -- \ ilgyma-' 

,-.vh,'y • ■ * tįic.ič l.-i/i.s'at ars, 
p įlūkire š u ięirisįat < >ri us

f ir lite'

i • ,,m .t >rm^ ■ 1 -1 k , >- V
sas d'-l v. 1 G os koriję jie gyveni. 1

Tim t ' n in which’they meet-tb. legislate) ?s calle 1 tiie 
seat of goverment. • į

Tas miestas į kurį jie s įsirenka tiesų daryti, vadinasi , 
sėdyne valdžios.
These legislators, when they are asembled to make laws, are 
called the legislature,
Šitie legislatorial - atstovai, kaip susirenka daryti- tiesų vai
dinasi legislature. ' T'

Th - people should choose, their best and wisest-me.n:for. 
their legislators, •»

Žmonės tnri rinkti jų geriausius ir išmintingiausius

kuri’* d i ro - t e • »• : «» ’ o

kuo skaitliu
ne<

Pas mus galite gauti vi’okiu ina- 
in -iiu del drukaviino, nuo $1 25c 

iki SS.00. Norėdami ka nors
• gauti, lulresuokit teip:

ų;>-. rd/ ai nz,!-. vie.'-’am
kaip maldaknygių, teip ir viso-

norėdami važiuot

mus.

0 Box Boston. Mass.

Iii kreipiasi 
iirduodnm 1

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

tarmių dm.

L \! VA KORTE’--!



GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžiu 
li<*tuviškai:beasi (byst) žvėris: eight (eit) 
nšiuoni; eye (ai| akis ir 11.. 174 pusla
pių, <ui prisiimt imu $1-25c.

NAUJAS BUBĄS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

Be pageltos mokytojaus, 24 puslapini, 
su prisiuntimu 10c.

Pinigus reik siųsti per Money Orderį“ 
ant šito adriso;

P. M1KOLAINIS
Box 15, Station I)., NEW YORK.

NAUJA
APTIEKIA.

TĖMYkITE!

Naujai išrastos gyduolės.
Ant kurių pnmučh vmno galima visa* 

dos pasitikėt:
Kosulio ir Šalčio Sirupas 25c — $loo 

Didelio galvos Skaudėjimo 25c— l.oo 
Nuo Neiėdirbimo Vidurių 65c — 1.50 
Nuo Vidurių Uždegimo. !<»<•— 1 uo 
Nuo Akių skaudėjimo 50c — 2 00 
Nuo Reumatizmo Sl.uo — 3.00
Nuo Gumbu 35c — l.oo
Nuo Kojų Prakaitai lino 25c — l.oo 
Nuo Pleiskanų galvoji* 65c — 2 00 

Ant kožno pan*ikalavimo pusiųnČiame 
jei rašant apršysi liga. Pinigus siųsk per 
Money Orderį. Teipgi reik pridėt už 5 
cent us štampų del nusiuntimo kaštų.

K. SZIDLAUSKAS, it CO.

t
AUJI TAVORA1 
AUJOS PREKES 
aiijas katniiogas!

PUIKI K RAUT VE,
Kur teipgi uamlasi kriauciška dirbtu

vė. Parduodu visokias rūbam materijas 
ir darau puikiausius siutus už prieina
miausias prekes. Mano krautuvėje ga 
Įima gaut visokiu knygų ir gražiausiu 
siu gromatom popieru. Siunčiu į visur.

J. L U IS
22—26 S. Green St.

BALTIMORE, Md.

TH E OUTLET
Musų rudeninis ir žieminis auukrovas 
moteriškų Apguobų (capes). Jokių, Sijo
nų. ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kių papuošalų katik tapo sukrautas.
Kompleliškas vaikų drapanos zopostas.

Prekės žemos.
Pilna eilė vyriškos apatinės drapands: 
viršutinių ir darbinių marškinių, kepu
rių. pirštinių ir kelinių
Didelis barginsas daromas ant t u vorų
385 Broadway, " -Betveen E. A E. Sts.

SO. BOSTON, MASS.

1(18 B STREET Pn.„ 
.or ..-m mi. So. Boston. Mass,

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą jiasct i tinkančia žemę, — kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša - taip lygiai sumanus I lakta
tas Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- 
nant gera sveikata.

Sveikata tai didžiauses turtas žmogaus. B.’t patekus i nelaime liąos, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i Šundaktariu pinkles, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali but ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais it balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.

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

Nors ir tada jeigu dar atsiduos globan tikro moksliško gydimo su pagelba tikru vaistu, kad ir 
su dideliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Protesorius — 
pergaliligą sugražynant gerą 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- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL INSTITl. TE, 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 jr pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių, kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus, pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gerą^irmutm^sve^kat kmi^girmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi

Kad toks gydimas danginusiu vaisiu sveikatos išduoda, lai iš daugybos nuolntiniu padeka- 
TOtiiu, pagal prašym.i išgyditu, keletu patalpiname, štai je pats kalba ;

Mąk>atw Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiagsmu rašau šita aro

matą. bo iau mane Ggydit nue taip didelio 
k -nt "nuo. lytišku daliu skaudemno ir nusil- 
p i-miio. o tankus šlapinimasl kaipsu peiliais 
r ■ ■ blogiu sapnu ir sekios ntibegnuo abi Ino

Miela* Daktaria ^tolesoriau I

I an kaiv Professorial žino asą, kid labai sir
gau aot kataro plaučiu trlinuko kvėpavimo.

vaik^čiolaoti reuuuūkos die rial po visą kūną. 
Nors pas datrceli d ak u ra ryditau>i ix visokiu 
liekar^topriferiaa b<i vis man darėsi arčiaus, 
taip ta4 lao fitvau vk.ti nu tojas vilties išly
dimo Skaliam los apiąrsiniina po antgahiu 
.AaHiaft SvelkatM** ir atradau kad Jus Her- 
dyto rr»okę«» ligas prašvito mano aL:■ ir viltis 
kad iar calm but sveiko ir itgyditu O kaip tik 
mr lauUtą aprašiau savo liga ir kankiaitnus. 

.tad I|«kars^as «uręs atsiuntėt^ ir suyarto-
faU ti*o3 vaistus pasiintau dideli pasieeriniina 
ant eroikatos bet kad dar ne suvisai buvau

Daucaiingas Profesoriau Institutol

Kaip jums žinoma nuo pirminus aprašytos 
mano ligos kui ie per du metus kankino, vidu« 
t tu-Uoga, skaudcinnas po krutinę širdies lij;a 
su abelnu nusilpnyneįimu kankino vai- <>.sva-

iningu uerecultarisku mėnesiniu ir teknam.is 
baltinu andrapaniu— nors cydziausi 
pas <l.iilgei- daktaru, bet loliaus pasveikt-

<7

(Ž 

0 
<?

P 
•2

o

0

P

4^?-Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gorų daiktų, k. t.

S
" Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų. Fonografų, Armonikų ir

kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas 
-M mano; iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, lai pri- 

siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalno dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.
Iš kitų miestų, apsleliavlmus 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.

AUGŠTYA LIE'I UWIAI!
Pirmutinė lietuviška 

kriant u v č
Visokių namin ų si ūbos rakandų, ka

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

lais atsilankyt.

W-T.BUI.GER
Šermeninis Direktorius i it

*Js Bi'oiulwny, i'uiK

I 7-1 'I'mnu Street,

ant išmokest'ię. A ii ik. .» p-isiti

Vladislovas Dymša
132 W Broadway,

NAUJAI ISZRASTA
Indijoniška 

Plunku Siūlui 
t y 111 o j;1 s!

Ueriausi So. Batone
Lietuviški Siuvėjai

Brangus Draugai! prime u jums, kad 
su savo kriauėi-ki d( >tu\ę* persikėliau 

nuo 248 Eot icrn Sti: ;et:hiI
222 W. BROADWAY

ir kart u su Zenonu Budtec in uždėjomo 
puikiausią kriaučių dirt tuvy. Turim 
visokių audimų ir suknios. Dirbame 
puikiausius siūtus ir overkotus. Užeik 
pažiūrėt mūs naujos dirbtuvės, a jeigu 
nori turėt gražią drapaną, mes galime ja 
tau tuoj pa’iarv 1.

Katrie norite turėti dnilai prifitintą <irw 
i paną tai kreipkitės pa- Lietuvį.

Per daugelį met ų piaktikavojau kriau- 
( čystės amatą visokiose šalyse dėlto galiu 
padaryti pagal naujausios mados Jr pu 
Jfal jūsų norą, o kas nusiperka gatavą 
drapaną vyrai ar inotaryso uefitinsi pa
gal jūsų norą kreipkitės prie manės, o 
aš jum prifiiiMii kuopuikiausia.

Juozas Norkus
245 W. Four'1 h Street;

So. Poston, Mass';

rfUtao sveika? ltaip niekad nesirgęs ir dabar 
esi) persi tikrinę* kad likausi parnaiibkai Bgy- 

- dr1«9 ir lira neatstaauiis. Sluogui Airdinclause 
Hadfekoejnia u A Sėirražinima sveikatom. I inke- 
d4ėb« lums k<> didžiau-ios laimes; it kad gcl* 
beTumet ain brolius nuo kankiniu ligoA.

Su tfuojone dėkingas
M. A. Degutis. box l«. Piekering. La.

pet Aitiki inu9. kad mano lipa pilnai išgydita. 
Už toki skarba sveikatos tūkstančiais kartu 
dekavoiu nes pirma buvau ne ttvva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina t<*uul bu* palai
minta motina ii kurios vaisiaus. Išaugo toks 
K<'lbetoias ncl.imlngu. tu tikru talentu dakta- 
rvstes M ano dekineuma teiksitės paearHinU

YIN. INTAS ir Z. BUI)RE( KIS Dr. JOSEPH LEWANDOWKSI

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

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

I. Mockene, 
I3« Leighton St.. Fitchburg. Mass.

M. Makravickene,
4$ Mh Street, . Passaic. N. J.

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

sv.ni- I.I su skuude jiniu gal vos. užima ausisę 
ir d; o nusi in imino, mitinau kad iš proto 
ii t .1. kaip J urns buvau pirnnaus rašės Nors 
p.rs d..uc. ii daktaru gydžiausi ir buvau pas- 
b.tve v.r ltnaii.’iais iš Eoropos profesoriau, tad 
ir t»“i 'ii kr iriau, k.rd nėr a profesoi ims. bet ne 
dūktai ai i o tik šundakt.ir iai daug visokiu bgu 
iš ni'lino o ne vienos išicvūit iv vali O kaip 
perskači iu Jus parašyta Vndov as in Sveikatų' 
tai pažinau <vo iaumstes kladia- irliga-upri- 
ež.i«-eia. Jums aprašiau ir prisiųstus vaisius 
nors dar nesnvartoiau visus, kurious man pm- 
tniket. bet pasilikau sveikas kaip naujai atsi
ginęs už ką negaliu surast taip gražiu Jodžiu 
su kuriais |us aukštam tikram mokslui in už 
g«-riis vaistus, g.tlrčia atidi*kavot. Bet kur tik 
g.iloiu ius varda aug'.tism. kad visi žinotu 
k a* p nieks negali pagelbėt tai J t . išgydite.

J. Tomlshauskas,
Allentown. Pa.

South Boston. Mils*.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasiiaikts kada į Nashua atsilan- 
kyl lai neužmir>kii užeit pas Tamošių

auea nauji

3ji So. Yordan Street.

skanaus niaus išsigert, vyuo, snapso ir 
cigarų tiesink iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošfų Bakanaucką
45 High St., Nashua, N. U'

So. Boston, Mass.

Jeigu nori būt sveikus.
ir drūtas, naudok tik svėikus gerymus

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

Paa

Vaskalevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

419 Boylstoii Sir. • Boaton, MAw. 
Kampas Cha ries gatvės, šalę Parko. 
, ... . . ( lo — 13 Ryte z[ Ofiso valandos:} ,. _ „ Vaįaret> 

Gyvenamas namas raudasi JX) nr.
103 FRANCIS STREET,

' Braaktliie, Mass.

Tol Teonas _Jirookline. 914-2

Lietuviszkas D-ras M. Žiselman.

SR«Kyt*iao jeigu Taa nieks nepagelbėjo arba niekur dar nesigydei o jautiesi savije nesveikumą, tai netrotik laiko ne pinigu <1 " anai, jei no 
»ibis-*^ai tai >er grom*4a atpjauk aut aUnt liga o bj apginki.no bu-i ilgy.Inai nuo: plaučiu 1 :.ku.n>. >li>i 10. trnnpo i •u.imo gieito
tHilsima kosAjbo. sepenu. ink-siu (kui.ieysl. dispepsiios. vidumi ligos, kup n/.kieceiimo. n»lirbimo. tupu pilvo l;.*t.«: >. k.r • -r.uclejnno
Č».a)gim ir oZuno au-»is$» lu^uio ne :.-,n>ino. niežu parku ir Gberi.no odos ligų, neurastem ios. neuralgijos, reumati/ no ir v.nk .. lo. an. tu 
MtBUsma 90 vls^ k 8 a 4. geltliges. Im’> i t n 1 .lpneji.no (n nnuilcA sekios nub ?gi n). blogiu s.ip.111. nervucino. ptip.n> • Nuomario, ai*. Ino 
B»s1lRi>«UiuW» b’rtška piktu nžiikreči tiru Iigu flirnpančiu) kokio skiriau i ir v 1 <1 > ios nibiitu. taipit ir n •• 1 mm - k > savMnMr-
Vr.Ciasfisatriovima ■sveikatas, slogos nusies ligas tankaus šlapinimosi ir skausmingo, pasigadim-na. pati ūkimą, nuiirm 1 1 i.u > • .!ai 111. n<■ mic- 

suiUrunM koiosa bei rankoje «armallivuma. lenkimąsi drauguos, pag idinimo atminties, neturejnna va.siaus, visokias .in.es n ir 
kaip VYRU lam ir MOTETU sKaųs|nji«eaa nereguliarHkas mėnesines, bet netureiima andrapniu. kaip ir bai<u kenkimą sfi-inu- b liuiu }9l;cjr 
roą u VuTUstlk liguSant i n inul V4tgi«»HPQ atiranda po ištyrimui, kaip apisima išgydit. ir duuoda vaistus, lai užtikrinta sveikam n i>>:>Jimas 
fet akt r be 4\cnta i ozllakoma.

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Bspresa ir kitas Šalis pasaulės. Kaip raštu toip žodžiu tik prigimtoj lietu 

trgančiam

mai, kaip lai Alus, Elins. Vynai ir viso 
ki likeriai yra lik pas

James Gleason cfc Co.,
Kampas 4-tli ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt lik<*rštorį, tę yr: 
labai gera viela. Dažinokit prs paii

Jeigu nori pirkt ar parduot namą; pi 
samdyt st ubas, ar gyvuimui vielą; ai 
jei nori kąinšlurinl, su tais reikalais r 
lonėk kreiptifsi prie manos. Rasi |>u 
205 Dorchester Street

So Boston, Mass.

SOUTH BOSTON. MASS

CIGARU FABRIKĄ
i

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą. nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf i s tą:

CASSILL’O STUDIJA,
876 Broadway,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Grįsto 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 sau pa tin
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

KLAUSYKIT KA ČIA 
SAKO.

Ar nori pirkti drukavojimui 
gromatų mašina'

Jeigu teip, tai nepirkk nie
kur kol negauusi piano 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, Ituz. 25c.6 tuzįd.oo 
Turiu gražių išlenkiamų alto 
relių, teipgi Trajankos iš Pa
langos partauktos, bert. 25c. 
ReiknlHUju agentų ir duodu gera pelną.

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

7 Parmenter St 
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmuigia*- 
usiai. Ateikit tic- 
siok pas mane 1 
frepais į viršų lik 
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 6 iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS -—

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėliue 
visada Švieži, vynai ir visokį likierial 
kogeriausl. Gėry mus del vcsclljų, krik* 
štynų ar šeip bailų siunčiam į namus.

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

. , , *8|W Puikiausias Lietuviškai E
j SALIUNAS
* 2kartą pas mus atsilankys, w

, • To niekad nesigraudys; 8
| Alus, vynai mus gardžiausi, J
* Cigarai iš Turkijos, geriausi. J 
I Lazauckas, Judeika ir Co. *

3o4 Broadway Ir 259 D. Si., S
S Sooth Boaton, Maa a J

’’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, Pa. •
F. Rodis

Box 3x7 Port Washington, Wise. J
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

1545 Hermitage avė., Chicago II).
John Luis,

521 Col u m to avė., Baltimore, Md.
J. Dabulski

Box 323 Chicago, HL
P. Ciras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiutė

3061 E, Almond stESt Philadelphia, Pa.
M. Senkus

Box lo9 L* Alston, Me.
J. Čeponis 72 Jubiel Str. 

Jonas J> Gerda .ska
54 Lafael St. Now B liain, Conn. 

Jurgis Tuminus
Post O. Box 91 Mlllineck, Me

WATERBURY, CONN.
J. Žemaitis, 824 Bank Str.
K. Asevičia, 199 Charles Sut.
J. 2e mfthtauckaM, 39 W .Porter S ,

Dr C'ollln* <i«l labo viMjomenw paraAeknyca Vadovas tn Sveikai 128 puslapiu 1
U Kankina apte vijoki a a Iicmh kaip but -ivcikil ir apsi>eiecl nuo ligų Įoje yra kolcr.ivou p įveiksi 
nu laxiQa? vidur..iiih kūdiki, nuo apiireilkimo ik užgimimo Dovanai apiuros koxn-K tą kiiyg. 
prisiuntinao kastus.

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34lh St., New York N. Y

sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lic’uvninkais karčeninin- 

ir krautum įlinkais vesti pramonę.

1* Kasdieninio Gyveninio, Komansiniu ii Humoris-
----------- Ut>ku, arba juokingu ----------

KRUTANČIŲ PAVEIKSLŲ 
Įžangos Tikictas,^.,

kais

24 Washington Sqarc. Worcester. Ma»i»

Suolą gali užimt kokį tik nori neKskirenl 
ir pirmos vilus* Rods mas bu po it rau

kos kasdien traukiasi nno:

8UBATOJ NUO 2 PO PlET IKI 1 1 NAKTI.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
OFISAS ADARAS. (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo xo iki 5 po piet Šventoms dienoms nuo ro ik I o vakari.! nuo -1 k i 8 vai. f KAZUKO, 7 W118 II Ig|| ft). St NEW Yi)i{K

Ularaike letnyčioj*. Rašant paminėkit kad iŠ mus laikraščio, i Jeigu važiuojate į Lietuvą arba
>*• Lietuvos į Amerika tai nas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite ^aut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už darbininkus.
ž\Š iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų\oks apgavikas 1 u- 
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINC4S iuAukas

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Elin, Yyuų, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus
. 16 Broadway, South Boston, Mass.

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

Atras pulktužiedas Ir špilka t neklaizą y,,n .... ui i^' < ” 4
yra padaryti W ^.ri a tįsio aukso, su lietu
vtčkafs ž.« aklais, beje: Žirgvalkis, šv.Ka- N3*'
elmlero. L. kar., ir D. L, K. Vytauto.
TLutama ktrž^iam Lietuviui lokius tau- ^lįp 
tiškus ir gražias papuošęs nešioti, o ko j 
jum alekvs Bepadarys n? už KiO.oo. b.-r 
aš parduodu tuos ženklus &rlp: žiedą ,k>
<7.00, u sacatę po V2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaurą popierėlį, apjuoski
te so ja pirštą, aol Būrio žiedą nešiojai ir. teip pamieravus piršto storumą prisiąs- 
kk tą mirta drauge su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu vbokes. kokių kas nori American Dnikmojiuinl Mašinėles, ku
rios labai yra kožuam reikalingos: su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo 
gvertal |r gražiai, Vienos iš tų. panašumą parodo paveikslėlis: tą mašinukę kiti 
parduoda po *10.00, bet aš paleidau už ži.s.oo. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mėšluos už |100 00. Giežiausia popiera ra’ymui gromotų į Lietuva su gražiau 
sials pasveikinimais Ir dainelėm; 1 tuzin. 25c.. 5 tnz. 81. tūkstantis $7. Pas mane 
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išderbystė. teipgi laikrodėlių. 
leucHgelių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įstumeutų, visokių 
knygų ii kas tik ko reikalauju. Noredomas turėt mano Jlidelį Katalogų prislųsk 
savo ger^adre.są ir merkių už 4c del apmokėjnto siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
tykai: žarna rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rnšydamatt adresuok:

KLEMENS AVIIuKEAVICII,
GRANU MTKCRT .... BROOKLYN,' N-. V.

VIR UTĮ JAU ŠALTA!
Overtoils reikalingas!

U poliai Lietuviai! pranešu Jum kad Šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados mat ariju sampelua kuriu yra su- 
virš 500 galuok u del overkotu. Matari- 
jos iš New Yorko ir tokiu čia negalima 
gaut. Kas pas mane utėliuos drapaną, 
gvajantuoju, kad padarysią iš geresnės 
m atari jos, gerta u ir pigiau kaip kiti 
kriauklai. Jeigu kirs nenorėtu pas mane 
duot ei u t, vien tik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

A. Nevalia,
U W. 1*11 ilt.) $. Bntoiii Mass

Lietuviškas

FOTOGRAFAS
Dirbėjas visokių paveikslų

Padarau fotografijas atsakančiai pa
ilgi jūsų norą, kuri jums jūsų prigim
toj kalboj lengviausia^ yra išreikšti. Iš 
mažų padidinėju ant visokios popieros; 
malevoju naturnliškom parvom ir atlie
ku darbą artistiškai. Soikičinis dienomis 
dirbtuvė atidara nuo 8 ryt. iki 9 vakaro.

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

George Stanaitis
363 Third Street,

So. Bostoni Mass,

Žiūrėk! Žiūrėk!
Ui DEUS ATPK

Moteriškų ir Vyriškų Parrdalų.

nai, vystės, šalikai, ska 
kili parėdalai. Teigi pui 

užolodalai.

I SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A 

gatvių) S. Boston,
ir B 

Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. d. Feely
95 Milk st., Kilimai 60-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,
LIKIER9U ir

CIGAR J.
Pardavimas fainilijom musu

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

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

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

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

Tel. 934 2 Roxbury.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dcntista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk i’’KELEIVIO”
Sl’AI'STITvę, O UŽTIKRINAM, JOO NKSKIHAIUU.SI.

Mes si-audisam Knygas. Konstitucijas. Puouuamus, Užkv 
ANT BALIU ARBA VESKl.lję. TiKIKTUS, ClKKUI.lOlllUS. ŽODŽIU 
ATLIEKAM VISOKIUS DKUKOKIŠKUH DAKBU8 GRAŽIAI, GERAI II<

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

A. Zvingilas, Išleisto,jas.

LITLV1ŠKAS DAKTABASB. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.

Lenkiškai- Lietuviška
APTIEKA

257 Hanover Street 257

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTINT TAUTIEČIAI!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 \ aland, ryta 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bartaftius.
258 Broadway, SO BOSTON. MASS.

BOSTON, MASS

^į^Geriausia moterų ir vai k išgydytoj a.

Dr. Ona Topaz,
Į3J.45 Chambers str.. Boston. Mass. .

Ofisas atdaras *
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. i

Tel. Hav. 669 - 5. «

RŪKYK GERUS (TGARl S
Gerk ir vnlgjk sveikus skanumynus.
Mūsų krai tuvėje gausit** gerų eigaių 

vLs.ikio tabako, geriausių viaokių cuker- 
kų Ledinės Smetonos' visokios Sodos ir

Kalbame Lietuviškai, lenkiškai ir ki
ni i p.

22S

Meldžiamu ateit pažiūrėt.
S B. KLIEN

Braodway, cor. C st

So. Bouton, Maa

apginki.no
Gberi.no
lpneji.no



