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Žinios.
Revoliucija Rosijoje.

Rinkim u į Dūmą dar susi
vėlino, paskutiniam laike mi
nisterial išleido naujus prisa
kymus gubernatoriam, ku
riuose liepe duoti tiesą balsa
vimo mažažemėm žmonėm, 
pirmiau išleistus paaiškini
mus ministerial sako, kad gu- 
bernatoria nesuprato ir atme
tė per daug žmonių nuo rin- 
dos balsavimo. Tas turbūt 
persimainė ne iš nesuprasimo 
bet dėlto kad laikraščiai pra
dėjo rašyti pasipiktinančius 
straipsnius ant valdžios netik 
Rosi jo j e bet ir kitose šalyse; 
žmones teipgi pradėjo keltis 

• ir nerimauti. Caras ir minis
terial matydami kad per 
daug žmonių atmetė nuo bal
savimo dabar pertaisė tiesas 
balsavimo ir vėl išsiuntė nau
jus paaiškinimus kaslink bal
savimo. Teip betaisant balsa
vimo tiesas ir laikas labai su
sitrumpino, viskas dabar su
sitraukė į gruodžio mėnesį.

Kaip tik pirmsėdys minis- 
- ’ terių Stolipinas sustabdė va- 
1 ręs žydus iš Peterburgo, juo- 
I dašimčiai pradėjo jam gro- 

matas rašyti su visokiais iš- 
. metinėjimais; neknrioš gro- 

• matos sako: ,,AT tu nori kad 
męs Rusinai keltume pasikė
limus ir muštume žmones.” 
Daugelis juodašimčių ypatin
gai iš turčių nenori kad sve
timos tautos turėtų laisvę Ru
sijoje bent kokę, jie nori žy
dus išvaryti iš Rosijos nes žy
dai daugiau ir rūpinasi apie 
laisvę.

Šiomis dienomis laukiama 
ukazo nuo caro k id ap malšin
ti savo iniršusius bernus-juo- 
šimčius.

Žydai gyvenanti Lenkijoje 
ir Lietuvoje rūpinasi kad sa
vo atstovus į Dūmą išrinkti 
kur tik galima kad užtarti sa
vo žmones.

Kunigaikštis Lvoff sugrįžo 
aplankęs badaujančius žmo
nes provincijose — Samara, 
Saratov, Bembirsk, Kazan, 
Penza, Tombove ir Ufoje kur 
20 milijonų žmonių, kaip ji
sai praneša sutiks sunkiansę 
badavimo laiką sausio mėne
syje. Pagal jo apskaitymą 
reikia apie 75 milijonų rubliu 
kad pagelbėti žmones nuo 
mirties o tuom tarpu pinigų 
kur kas mažiau randasi-del jų 
pagelbos. Valdžia apsieina su 
badaujančiais žmonėmis teip 
aštriai kaip ir tose vietose 
kur duonos turi; nevale -jiem 
susirinkti į krūvą nė pasikal
bėti, nevalia uždėti kuknias 
kur būtų verdamas valgis ba
daujantieji pulkam žmonių. 
Valdžia mat bijo kad badau- 
jantiejie žmones nesukiltų ir 
nedarytų demonstracijų prie
šai valdžią kuri juos aplupo 
su mokestimi per daug metų, 
bet dabar atėjus badmečiui 
nešeipe kad išgelbėti žmones 
nuo mirties.

Tarpe badaujančių kyla li

gos ir visokį bi'sųs atsitiki
mai šeimynose. Daugelis mer
ginų tapo parduota muzulino 
nan ant Kaukazijos k tipo 
vergės į heremus. Valdži i aiš
kina kad tos merginos tik aut 
darbų į Kaukaziją yra gabe
namos, bet tikros žinios pra
neša kad jos yra muzulmanų 
heremuose. Žmonės pusiau 
dvesenčius gyvulius piaūna 
ir valgo nes nėra pašaro del 
jij užlaikymo.

Plėšimai ir užmušejystės 
nė kiek n suntžiu ': Irkutsko 
žinios praneša kad mieste Pul- 
tuksks tapo į plėštas pačtas 
ir išnešta 14 tūkstančių rub. 
j Krosnojarske topo po teis- 
daryste atiduota vienas oficie- 
ras 116 kareivių ir 104 šeip 
ūkėsai už sukylimus gruodžio 
mėnesyje pereitų metų.

Rygos žinios praneša kad 
Rygos aplinkose tankus gais
rai randasi, vis deginama 
dvarai palivarkai ir šeip ūkės 
del atmojinimo už politikiškas 
pažvalgas. Gubernatorius pa
skutinėm laike išleido cirku
liarą kuriame draudžia žmo
nes su ugne naikinti turtus. 
Bet ką ta drausmė gelbės kad 
netikęs randas vis euge žmo
nes ir neduoda jiem paleng 
vinimų.

Kronštade 22 Lapkr 
prasidėjo tyrinėjimas aštuo 
nių šimtų marininkų kurie 
apskųsti kariškam teismui už 
davimą pagelbos snkilusiem 
kareiviam priešai carą pasku
tiniam laike.

F i n 1 a n d i j o s valdžia 
išleido tiesą kad nekavoti sa
vo rubežiuose Rosijos revoliu
cionierių, kad kožnas tenai at
vykęs o esąs politikiškas pra 
sikaltėlis būtų išduotas caro 
valdžiai. Finai džiaugėsi kad 
jie gavo šmotelį laisvės, su ki
tais Rosijos žmonėm jiem tik 
tiek ir rūpi.

Peterburgas, čio
nai parvažiavo Dnhoborų va
dovas P. Verigin kitaip pra
mintas šventas Jonas, jis par- 
vyku su kitais savo keliais 
draugais prašyti caro kad pa
vėlinti! jam atgal parkeliauti 
su jo 10 tūkstančių pasekėjų 
kurie keli metai atgal negalė
dami gyventi Rosijoje iš prie
žasties tikėjimiškų persekioji
mų išvažiavo į Kanadą ir tę 
apsigyveno. Dabar atlinosa- 
vus tikėjimo prietikius Rosi, 
joje Duhoborįai nori sugrįžti 
į savo tėvynę ir dėlto parsiun
tė savo pasiuntinius kad iš 
melsti caro dovanojimą. Sto
lipinas priėmė Dnhoborų pa
siuntinius ir prižadėjo juos 
atgal į Rosiją prijimti kaipo 
pelegrimūs iškelevusius iš sa
vo tėvynės laikuose tikėjimiS- 
kų persekiojimų. Taigi gali
ma tikėtis kad Duhoborai 
skaitliuje dešimties tūkstan
čių neužilgo apleis Kanadą ir 
trauks į savo Seną tėvynę.

Gyvenimas jų Kanadoje ne
labai buvo paveikslingas nes 
nors darbštus žmones bet ne
mokinti o tikėjimo burtai vi 
sai daro juos prastais ūkėsais. 
Tokios žinios tuom tarpu po 
Rosijos viešpatystę.

Žinios iš pasaulės. iš Amerikos.

Washington, D. C. Gruo 
džio 4 prasidėjus 59 kongre
sui Suvienytų Valstijų, ąireri
dentas Rooseveltas atsiuntė 
savo pranešimą kaipo patari
mus apie ką kongresmanai 
turi kuo daugiau savo atydą 
atkreipti, ant 24 punktų: 
,,K td turčiai susirišę į korpo 
racijas neduotų pinigų del 
rinkimo urėdninkų; ka’d sua
reštavimus (indžiungsins) 
p r ie sa i o rgah i z i lot os da r b i n i n - 
kus nebūtų panaikinta; kad 
linčiavimas vakarinėse valsti 

[jose būtų uždraustas; kad 
darbiirnkai ir darbdaviai lai
kytųsi pagal seną metodą 
algų-sistemos: kad astuonios 
valandos darbo būtų visur į- 
vestos kaip..rando darbinin
kai kad dirba, teip ir fabri
kuose kad dirbtų tik aštuones 
palandas; vaikų ir moterų 
darbas kad būtų aprubežiuo- 
tas; kad nebūtu varginamos 
tos dvi silpnos ypatos; kad 
darbininkai būtų labiau ap
žiūrėti nuo nelaimių-sužeidi- 
mo ir mirties, kad numirusių 
siratom būtų pagelbėta gyve
nimas; kad sįraikos ir išvary 
mai iš darbo būtų apfubežiuo 
ta, kad daugybe žmonių nuo 
to neturėtų vargti; kad val
džia paimtų po savo ranka 
prižiūrėjimą besitverenčių 
kompanijų kurios auga į di
delius trustns ir stelbe nega
lingus žmones; kad geležinke
liai būtų po valdžios priežiū
ra, kad turčiai negalėtų ex- 
plotuoti publiką ir darbinin
kus; kad valdžia uždėtų mo
kesčius ant turtų ineiginių 
nuo pramones; kad mokslai- 
nėse butų Įvesta mokinimas 
amatų kad valdžia pasirūpintu 
paukvatinti žmones pre da- 
rodymų kad tas labai reika
linga mūsų tautai; kad vai 
džia gelbėtu ūkininkus ano
nime gerų gyvuliu ir pagelbė
tų tokias organizacijas, ku
rios užsijima sii pmrerinimn 
ūkių. Kad prižiurai akyviau 
gires nuo išnykimo, kad tie
sos būtu sutaisytos geriau 
kaslink nns'pač'avimn ir atsi
skyrimo; kad tiesos būtu su
taisytos goresnės kas Imk A- 
merikos exportaciios; kad 
kongresas peržiūrėto cirknlia- 
ciią pinigu ir bankiniu tiesu; 
kad akč-yže būtų nuimta nuo 
Philipinii įvežamu daigtu: 
kad valdžios reikalai ir patai
symai ant Porto Rico gautų 
savo atydą; kad žemės ant 
Hawaii salos būtų padalintos 
i mažesnius gabalus o ne kor- 
pyracijn rankose ir kiti te- 
naitiniai reikalai kad būtų 
apdirbti; kad su japonais ap
sieitų šioji šalis teip gerai ir 
teisingai kaip ir su kitom 
viešpatystėm ir jų žmones ne
mažiau godotų; kad Kuba sa
vo valdžią sutaisytų ir kiltų 
morališkai ir pati save valdy- 
tųsi; kad Suvienytų Valstijų 
laivinė būtų palaikoma drū
tam parėdyme, dėlto kad nuo 
laivinės priguli prietikiai pa- 
kajaus, kad kariškas mokslas 
būtų ko tabiau tobulinamas.

Tokius puuksus preziden

MADRYDAS Išpan. Gruo
džio’4, karalius Alfonsas už
tvirtino naują kabinetą mini- 
sterių su pirmininku Marquis 
de Armijo, žmones vienok ne
visi užganėdinti su naujais 
ministeriais kele demonstra
ciją ir sumišimą teip kad po
licija turėjo-malšinti, žmonių 
susirėmimus su policija tapo 
keli sužeisti, tarpe sužeistųjų 
buvo ir vienas vyskupas.

VIENA Austrija Gruodžio
1, karaliui Pranciškai Juoza
pui tapo paduota ant pasira
šymo dekretas vieno nuspręsto 
ant mirties žmogaus, karalius 
perskaitė dekretą ir ėmėsi už 
plunksnos pasirašyti kaip su 
tuom kartu nukrito jam aša
ros ant jo rašto ir pagadino 
jo pasirašymą. Karalius ati
davė popierą atgal savo tar
nui ir pasilpo kad jo ašaros 
nuplovė kaltę prasikaltėlio 
dėlto jam gyvastį dovanojo.

PEKINAS Kinija, karalie
nė kinų paskutiniam laike 
nusprendė išnaikinti augini
mą Opium, kuriuom migdosi 
kinų padykę žmones ir iš to 
gauna nesveikatą. Karalienė 
išleido prisakymą kad į 10 
metų Opiomo auginimas turi 
suvis išnykti Kinijoje o per 
tą 10 metų auginimas vis eitų 
žemyn ir žemyn kas metai.

ROMA Gruodžio 2, Švento 
Tėvo daktaras .Lapponi sun
kiai serga nuo užnuodijimo 
kra ujo.

Gruodžio 2 čionai prasidė
jo budavojimas vagono del 
šv. Tėvo su visokiom Vatika- 
niškom prietaisom, žmonės 
mena kad šv. Tėvą važiuos iš 
Rymo.

TOKIO Gruodžio 2, Japo
nai atidavė Naują Cwangą 
Kinam, kurį jie valdė nuo 
pradžios karės su Bosija.

HAVANA, Kuba Gruodžio
2, gubernatorius Kubos Ma- 
goonn kurį nusiuntė prezi 
dentas Roseveltas padaryti 
pakajų ant Kubos pranešė vi
siem Kubos senatoriom ir at
stovam kad jų vietos randa 
vos nuo jų atimtos Lapkričio 
12 1906 o nauja valdžia pei 
žmones bus išrinkta.

NEAPOLIS Groudžio 2 ži
luos praneša kad archeolog’i 
atrado kapą garsaus orato
riaus Cicero, kuris pirma 
dviejų tūkstančių metų gyve
no.

PARYŽIUS Gruodžio 5. 
Astranomas Flamorion šiomis 
diemis išniekino spiritualistų 
tikėjimą į dvasjas, pats paro
dydamas kaip galima padary
ti spiritualistų stebuklus be 
tikėjimo į dvasias. Jis labai 
išjuokė žmones kurie mislina 
kad tik vieni Spiritualistai 
gali tuos stebuklus daryti.

ODESA Gruodžio 6 sustrai- 
kavo vienuolika tūkstančių 
marininkų dėlto kad valdžia 
norį suardyti jų uniją, vis', 
laivai sustojo.

tas i nešą į kongresą senatų 
ir žemos stubos atstovų; tuose 
[muktuose nėra jokios refor- 

Į mos dėlto žmones republiko- 
nai turčiai vieni gali su jais 
ir pasidžiaugti, darbininkam 
nieko iš jų nematyti tiktai 
kapitalisto susimylėjimas. 

j Prezidentas nemažai priešių- 
i gas darbininkų agitatoriam, 
kurie kele nekantrumą prieš 
valdžią. Kad valdžia uždėtų 
mokestis aut prigimtų turtų 
ir ant ineiginių turtų tada 
vargšai neturėtu tiek mokes
čių mokėti, bet tokios bilos 
turčiai neperleis per kongre
są, nes tę jie vieni yra demo
kratai ir republikonai.

Pakorė kunigu
Valdorta, Ga. Gruodžio 4, 

čionai pakorė protest m ų ku
nigą Bawling su Alf. Moore, 
negru, kurį kunigas buvo pa. 
sisamdęs užmušti savo arti m > 
šeimyną, bet užmušus tiktai 
du vaikučius topo suimti ir 
nuspręsti ant pakorimo.

Keturi profesoriai socialistai
Coluinbijos universitete yra 

net keturi profėsorjai socialis
tai; profesorius Sociologijos
Giddings; proforius Viduram
žines Istorijos J. T. Shotwell; 
profesorius filozofijos Dew 
vey ir profesorius Istorijos C. 
A. Beard. Nuo profesorių nu
sižiūri ir studentai ir čionai 
pradėjo tvertis sociališkas 
kliubas su pirmsedžiu Jonu 
Londonu dideliu Amerikos 
autorium. Laikai povaliai 
mainosi dešimtis metų atgal 
žmonės būtu juos laikę už pa- 
trakėlius, bet dabar jau iš to 
nieko sau nedaro.

Pasergėjo žmones.
New York Gruodžio 1, val

diškas pranešimas tapo išlei
stas prasergstantys New Yor- 
ko ir Brooklyn’.o žmones kad 
neužkimštu perdaug Brook- 
lyno tylto, kuris jau savo die
nas atlaikęs. K»~rivotojasGal- 
derwood sako ka i tiltui yra 
nždjiotas | erlidalis sunku
mas ir gali sutrūkti jo stipru 
mas kuris (rūkdamas užmuš
tų nuo 5000 iki 6000 žmonių.

Mokina Kristaus mokslo
Boston, Mass. Gruodžio 2 

dieną, Episkopalii bažnyčioje 
susitvėrė klesa mokintis gy
dyti nerviškas ligas su pagel- 
ba hipnotiškų uždavinių. Ku
nigas daktaras E. Worcester 
užąįjima mokinimu šitos klia- 
sos. Kunigas savo kalboje iš- 
tiesų labai žingeidžiai kalbė
jo ir nurodė kad Kristus jau 
du tūkstančiai metų baigėsi 
kaip gydė žmones pasekmin
gai nuo visokių nerviškų ligų 
o męs dar šiame dvidešimta
me amžiuje nieko nesupran
tam apie tą jo stebuklą. Du 
šimtai vyrų moterų prisirašė 
kad sueiti kožną seredos va
karą ir mokintis to Kristaus 
mokslo kaip gydyti žraanes 
be gyduolių. Klesa labai uži
manti ir naudinga.

Kova kyla kongrese.
Washington, C. D. prasidė

jus kongresui ir inešus prezi
dentui kad japonai galėtų lei
sti savo vaikus i tais pačias 
mokslaines į kuriais einaame-

rikonų vaikai, ir kad japonai 
galėtų pastoti Amerikos u kę
sais. Prieš tą viską Californi- 
jos žmonės baisiai sujudo ir 
kitos valstijos prisideda, ka
rė kongrese rengema. Cali- 
fornijos žmonės sako" kad jie 
vaikų neleis su japonais į vie
ną mokslainę kad jiem reik
tų ir naujas mokslaines sau 
statyti.

Tris užmušė

Vergennes, Vt. Gruodžio 1 
čionai susimušė trūkis pasa- 
žieriuis su darbiniu, kuris ve
žė žvyrių, tris žmonės tapo 
ant vietos užmušti o daugybe1 
sužeistų. Niekur pašau Įėję 

į nėra tiek nžmušėjhčių parū- 
1 pintų žmonėm per kapitalis
tus arba aparatorius 'žmonių 
institucijų, kaip kad čionai 
Amerikoje, o žmonės vis mie
ga ir nesirūpina kas link su- 

i pratimo politikos. Dabar kon
gresui prasidėjus turčiai kele 
lermą kad jų vaikai neitų į 
tais pačias mokslaines į ku
riais eina vaikai japonų, bet 

[ar tas yra svarbiause Ameri
kos ukesam. matomai kari su 
tuom riksmu jie tik nori svar-
besnius darbus užmerkti.

Užtarė vaikus.
Washington, D. C. Gruo

džio 5, Senatorius Lodge įne
šė bilą į kongresą, kad būtų 
uždrausta visose vaisi i jose 
prijimti vaikus i darbą, kurie 
neturi 14 metų, pažiūrėsim 
ar tą bilą turčiai perleis. Va
karinėse valstijose jieprijima 
kūdikius prie u ar bo net nuo 
šešių metų

Nuo profesoriaus ant ininistcrio.

Profesorius Strobel, kuris 
paeina iš vargšų tėvų pats už
sidirbęs kaštus ant mokslo išė
jo ant profesoriaus tarnavo 
Cambsidge’aus Universitete 
atsisakė dabar nuo vietos ir 
išvažiuoja ant Siam būti pir
mu patai ėju-ministeriu Sia
mo karai ir.

Trūkiu susimušimai
Cetverge Lapkričio 29 trū

kiai susimu- ■ ant pietinio ge
ležinkelio netoli nuo Lawyers 
Va. ir užmušė prezidentą tų 
geležinkeli)], kas padarė labai j 

įdideli sumišimą kapitalistu Į 
tarpe. Samuel Spencer prėzi-Į 
(lentas geležii'kel:ų tapo pa

gavotas su iškilme Wasging- 
' tone, viso geležinkelio trūkiai 
ir mašinerijos buvo sustabdy
tos tą dieną. Toji katastropi- 
ja gal atkreips akį turčių, 
kurie per grobį pinigų iki 

išioliaisu menkai apžiūrėtais 
geležinkeliais žudė žmones 
tūkstančiais kas n < ‘ as. Da
bar užmušus patclež'nkelių 
prezidentą gal imsis už šutai- 

|syino"ger< s .io surėdymo.

Kunčviai buvo sukilę.
Ant laivo Ti nnesee, kuris 

įvežė prezidentą į Vidurine 
Ameriką apžiūrėti Panamos 
kanalą, kareiviai sustraikavo 

■ kad gauti] geresnį valgį ir 
pametė darbą prie laivo pe
čių pakol jiem valgis buvo 
neužtikrintas geresnis. Valgį 
pataisė bet sugryžus tapo su
areštuoti.

Žinios Vietines.

Pereitą nedėlios rytą užsi
kėlę atradome jau atšalusį o- 
rą ir šaltis jau žiemiškas trau
kiasi pirmyn. Vargingi žmo
nės tą jaučia nes kaip drabu
žių kuro ir valgio šaltyje dau
giau reikia.

—:o:—
Gruodžio 3 dieną ant Kuee- 

land gatves atsidarė valstiji- 
nis biuras del pajieškojin o 
žmonėm darbo, apie šeštą va
landą ryto susirinko apie du 
šimtai žmonių, kurie skverbė
si kad gauti sau darbą. Pa
kol biuras užsidarė apie 420 
žmonių atėjo jieškoti darbo 
bet tik 400 darbus gavo, ki
tiem prisakė ateiti kitą dieną. 
Atėjus į biurą padalina žmo
nes vyrus nuo moterų ir ama- 
tninkus nuo prastųjų darbi
ninkų tada išklausinėją kas 
ką gali dirbti, siunčia į tokias 
vietas kur darbą savo atran
da. Šitą biurą uždėjo valsti
ja ir užlaikys savo kaštais, 
pirma diena parodė labai ge
rą užmanymą dabar darbinin
kas neturintys darbo galės 
nueiti ir bus jam parodyta 
kur gali gauti darbą be jokio 
apmokėjimo ir skriaudų ku
rios pirma buvo daromos per 
darbo agentus. 'Lokiu būdu 
valstija p>< boki pradeda tar
nauti žmon'm ir te.ip po va
liai artinasi laikas kada val
stija netik parūpins vietas 
darbi] bet ir darbą suteiks.

—:o: —

Pereitą nedėlios vakarą bu
vo gražus susirinkimas lavi
nimosi kuopos, apie ketures- 
dešimtys žmonių buvo susirin
kę, kalbėtojas buvo J. H. 
Bracket profesorius d-ras phi- 
lozojihios, jis kalbėjo angliš
kai bet. jo kalba buvo veik vi
siem suprantama, teip aiškiai 
ir gražiai rodijo kėlę lietu
viam kuriuom eidami gali iš
sivystyti iš tamsybės ir kartu 
su kitom tautom pagerinti 
žmonijos gyvenimą. Draugas 
Žubassu savo kalba linksmai 
užlaikė žmones apie pusė va
landos ir kiti draugai labai 
naudingai praleido vakarą 
kalbėdami bei klausydami.

Ateinančią nedėlią susirin
kimas bus lygiai ant septy
nių vakare, dėlto gerai būtų 
kad kožnas draugas ant to 
laiko pribūtų nes vaikščiojant 
vienam pirmiau kitam vėliau 
labai neparanku.

—:o: —
Dėkavonės dienoje buvo 

laikytas balius šv. Petro pa- 
r vijos : nt kurio buvo labai 
gražiai atliktos dainos per 
jaunas mergutes .r-per suau
gusių chorą po vadovyste du- 
doriaus p. Karbausko, po dai
nų dvi lietuvaitės žaidė ant 
partapijom ir p. Ona Avie- 
čiutė ant smuiko, žodžiu sa
kant balius buvo labai įspū
dingas su dainom ir muzika, 
sujudino visų širdis atminė 
tėvynę ir davė apmislįti kaip 
vertos pagirti tos motinos ku
rios savo vaikus lavina lietu
viškos kalbos ir muzikos.
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ino tokių tiesų, kurių prasti 
„___ .A,U..U„žmonės nė nesupranta. Dėlto 
ir sunku šituos vargšus į krū
va sušaukti, nes kaip jie1 vie
nas kitą pamato, tai juos ne
ramumas apima, jie mato tik 
vargą ir kovą, jie dėlto glau
džiasi prie turčių ir tie kurie 
arčiau prie turčičių prisiglau
džia gauna didesnį trupinį 
del save. Bet atmetus tą visą 
marnasti dabar rasime daug 
žmonių, kurie renkasi į pul

sus už stiklą alaus arba ciga
rą. Pakol žmones nesupras 
politikos ir pakol neis už sa
vo gerovę, teip ilgai ir bus iš
naudotojai, kurie šeip ar ki-l 
taip dirbdami visuomenes! 
darbus nuskriaus visuomenę.

Antras kalbėtojas daktaras 
Schenk jisai tik trumpoje sa
vo kalboje pagyrė kad žmo
nės pradeda suprasti organi
zuotis ir veikti, mislįti del pa
gerinimo savo būvio.

kartu viską dirbdami ir mo
kintis, kada męs suprasime 
reikalus tautos ir politikos, 
mokėsime kaip užsilaikyti ta
da tik męs galėsime prieš 
žmones, pasirodyti ir niekas 
mus nevadys pigiais polende- 
riais. Vienybėje męs turime 
rūpintis laikyti prakalbas ir 
platinti tarpe savę pamoki
nančius raštus, tokiu tiktai 
būdu męs galėsime pasirody
ti esą geri žmonės, paeiną iš 
geros tautos ir verti vadintis 
amerikoniškais ūkėsais.

mainytų tuos pinigus ant na
mų verti f i k-i to.

DALIS II
Sekretoriaus kasieriaus su- 

vienitų valstijų su šioini au
torizuotai ir liepem is išleisti 
laikas nuo laiko, pagal reika
lą auksinius bondsns sumose 
nepereinamose šimto m i lijo 
uų dol. vienam metė ir nepe 
Teinamoje sumoje vieno b Si
jono iš viso. Šitie bond.-ai va
dinsis namininkų cerlifika- 
tai smulkmenose šimto dole-
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kelius ir apkalba valdžios rei
kalus, turi sutaisę programas 
papėdės, pagal kuriais galima 
pagerinti visų žmonių gyve
nimas, tos kuopelės anga ir 
bujoja ir kada daugumas 
žmonių darbininkų nuskriau
stų ir paniekintų pradės rink
tis, pradės kalbėti, tada ir 
valdžia bus permainyta teip 
kaip permainė ant salos.

— Vaike tu uubaigkie pa- 
[ sakot ką jie veikė kaip susi
rinko'

— Teip tėvai tu tik su aty-

Latviškai kalbėjo Lidom- 
nek, kuris savo kalboje nuro
dė nad proletarijatas pasau
lės susivienyją į vieną drūtą 
ryšį gali ką nori pagaulėje 
nuveikti jie gali įvesti visa- 
svietinį pakajų išnaikinti ka
res ir panaikinti visokį nesu
sipratimą tarpe tautų, tarpe 
kurių dabar tankiai kyla ka
rės ir daug kraujo bereikalin
gai tampa pralieto. Po kal
bos Lidomneko tapo padai
nuota per liuosnorius ,,Bro
liai už ginklo”. Toliau kal-

"Entebed ab Second-Class matter 
February 23, 1005, at the Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act of Congress of March 3. 

1879.”

Pagal S, F Norton.

Tėvai, aš beveik baigiu ma
no apsakymą gyvenimo de
šimties žmonių ant salos, ap
sakiau aš tau kaip tie žmo
nės pribuvo ant salos kaip 
pradėjo savo valdžią, kaip iš- 
mislino pinigus, kaip kilo

da klausykis aš dabar užbaig- 
siįvtau pasakoti: žmonės visi 
susirinko į didelę svetainę su 
pakelta dvase, kalvis nieko 
nelaukęs pradėjo kalbėti kad 
valdžia suirus ir po tokia ne- 
galima ilgiau gyventi, jisai 
turėjo viską gatavai išpasako- 
šakoti delko žmonės turi pa
sirūpinti apie geresnį surėdy
mą. Susirinkę žmonės nutarė 
kad reikia laikyti kamantinė
jimai, išrasti visas priežastis 
negeros valdžios ir jais sutai
syti.

— Ar visi ant to pristojo 
vaike?

— O ne tėvai, davadžioto- 
jas ir skaitlininkas visai ne
apsiėmė kad valdžią permai
nyti, jie sakė kad bėgant lai
kui viskas pats per save susi
taisys, jie labai priešinosi kad 
sekretuos tiesos turtų būtų 
apkalbėtos. Kalvis ir dailydė. 
kOdaugiause kalbėjo ir prita
ri žemdirbys,artojas nieko ne

bėjo daktaras J. Grinius apie 
Rosijos revoliuciją, paaiškin- 
kamas kad revoliucija tai yra 
krauju pirkimas sau laisvės 
nuo caro ir nuo jo nusipenė
jusių tarnų. Jisai išpaveiksla- 
vo kaip laike revoliucijos 
žmones nesigaili savo kraujo, 
kaip kožnas ima ginklą ir ka
riauja už laisvę; kraujas upe
liais liejas ir gyvastys krinta 
kaip musių. Daktaras sakė 
kad męs kaip dalis žmonijos 
ir artymi mūsų brolių lietuv
ninkų nesitiktume, bet padė
tume jiem-kovoti dėdami pi- 
nigišką pagelbą. Toliau dak
taras nurodė kad čionai Ame
rikoje ateina teipgi blogi lai
kai dėlto męs turime pripras
ti ir prisirengti sutikti mūsų 
nelaimes .kada jos mus pa
tiks.

Toliau kalbėjo O. Preikštas 
sąnarys L. S. P. A. kuopos 
52, jisai savo kalboje nurodė 
kaip lietuviai socialdemokra-

pas juos skriaudos iš priežas
ties kad jie nevisi suprato ir 
nevisi rūpinosi apie savo val
džią. Dabar jie yra didelėm 
varge, daugelis iš jų nesuma
no kaip save apginti nuo ba
do, nuo neturto, nuo gėdos ir 
nuo visokių nelaimių. Kalvis, 
žmogus amatninkas pas kurį 
likosi tiek drąsos kad pasijim- 
ti tėluką su parašu ir sušauk
ti visus s; los žmones ant su

sakė tik mielino kaip sutaisy
ti geras reformas; malūnin- 
kas ir kriaušius nežinojo nė 
ką sakyti; kalnakasys ir dary
tojas pasiryžo laikytis su kal
viu ir dailyde, bet kartu bijo
jo ir užgauti davadžiotoją su 
skaitlininku.

Pirmutinis jų darbas buvo 
kaip sulyginti salos gyvento
jus kad kožnas turėtų lygybę 
netik kalboje, bet ir gyveni-

sirinkimo kad vėl savo salos Ine kad nevienos mylėdamas
namus ir darbą neturėtų Į 
vargą įpulti iš priežasties kad 
kiti pastoja turčiais ir paima 
visas tiesas ant t ] kurie tei
singai gyvena. Nekurie inešė 
kad reikia atimti turtai nuo 
visų ir iš naujo visiem gyven- 

ramlasi Tinonės susipratę, ku- to-’am Pralyti; kiti buvo ine- 
rie ima vėlukus eina ir šaukė kitokias reformąs su ku- 
žmones į krūvą kad pasikal- rio,n teiP turtai būtlJ Pa

ginti. Bet galutinai buvo nu 
tarta kad naują sistemą mo
kesčių uždėti.

Kitą kartą aš tau tėvai vi
są šitą pasaką pabaigsiu.

valdžią kaip reike sutaisyti
— Teip vaike, aš viską gir

dėjau ir labai tas mane užė
mė, ypatingai kad ką tik tu 
pasakoji tai aš galiu viską 
prilyginti prie dabartinio mū
sų gyvenimo, ir dabar štai

bėti apie valdžios reikalus ir 
kad sutaisyti tokias tiesas ku
rios išgelbėtų žmones iš pra
pulties, vargo, bado ir kito
kių nelaimių kurios žmoniją 
varo kasdien be laiko į kapus 
ir prie biaurių pasielgimų. 
Bet vaike sunku žiūrėti i svie- KORESPONDENCIJOS,
to maruastį, nes nors žmonės 
kenčia vargus, velka badą, 
bet tų vėlukų nemato ir ne
girdi balso šaukiančio juos 
prie susirinkimo ant kurio 
visi galėtų padaryti rodą ir 
numesti nuo savo sprando tą 
jungą.

—_ Tė ai, turėk viltį! tu ž* 
nai kad ant salos buvo tik le- 
šimts žmon ų, dėlto nebmo 
jiem sunku greičiau suprasti 
iš kur kyla vargai ir kaip 
juos pataisyti, bet dabar jau 
męs gyvenam ant salos, kuri 
vadinasi žeme, visa pasaulė, 
visos tautos yra surištos į vie
ną didelę kaiminę, žmonės 
skaitosi ne dešimtimi bet mi-

Neiv York, N Y.
Prakalbos ir aukos. 
Rašo J . M . D.

Lapkričio 24 dieną atsibu
vo prakalbos parengtos L S. 
D. A., prakalbęs buvo kartu 
parengtos lietuvių ir latvių, 
tik gaila kad visai mažai bu
vo publikos iš ab’eių pusių 
lietuvių ir latviu.

Pirmas kalbėtojas J. Sukis 
kalbėjo apie politiką ir savo 
ilgoje kalboje nurodė kaip 
štai laisvoje šalyje Suvienytų 
Valstijų turčiai išnaudoja 
žmones darbininkus; darbi
ninkai dėlto išnaudojami

lijonais, ir gyvenimas jų la
bai skirtingas; dabar yra la
bai daug ūkininkų, amatnin-

kad jie nesirūpina suprasti 
politikos, jie nenori nieko ge
ro pasimokinti, laiką savo

I tai darbavosi per pereitus t.ie- 
jis metus- Minėtas kalbėto
jas neseniai pribuvęs iš Lie
tuvos ir gana akyva buvo 
klausytis jo nurodymų ant 
darbų socialistų. Baigdamas 
savo kalbą jisai nurodė kad 
kariaujant reikia nemažai pi- 
nigiškos pagelbos. Pereiti 

! žmonių sukylimai iš caro pa
darė tik caruką o toliau jis 
liks tik piemuo.

Vakaras buvo labi linksmas 
J ir pasimokinantis, aukų tapo 
surinkta 13 dol. 6.c., kuriuos 
pusiau padalinus lietuviai 
6 dol. ir 53 c. nusiuntė ,,Ko
vos” redakcijai.

Tokios žinutės pas mus, 
bet jos neužima daugelį New- 
Yorko žmonių, kiti sau mau
dosi po tamsybės atklanus.

Athol, Mass.
Lietuviai mena kame garbė. 

Raš. Antanas Vie
nuoliktas.

Darbai čionai eina gerai, 
bet atvykusiam nelengva gau
ti darbas dėlto kad ir čionai 
darbininkų yra ikivaliai. Lie
tuvių dabar čionai skaitosi a- 
pie penki šimtai bet į jokius 
tautiškus darbus neprisideda, 
bet ant vietos jie-gi mėgina 
šį tą veikti del savo gero tik 
sunku kad nėra ikvaliai su
manių vyrų, kurie darbuotų
si ir vestų reikalus prie toles
nio supratimo kad visokį dar
bai neužsibaigtų girtavimu, 
pastačius salę draugystės są
nariai norėjo sau laikytis ir 
nieko tę neleisti, bet viršinin
kai teip ilgai nenusiramino 
pakol airius nesuleido, dabar 
lietuviam jau nėra ką nė gė
rėtis nes airiai viską užpona- 
vo. Pirmiau lietuviai misti
no kad kaip tik pastatys salę 
tai jų vardas augštai pakils 
ir visi juos žinos, bet dabar 
mato kad niekas negal mus

Nauja bila i kongresą.
Žmonių darbininkų vargas 

gyvenančių dideliuose mies
tuose ir dirbančių prie mažai 
apmokamų darbų, nuo kurių 
jie sau susilaukė tiktai senat
vės, morališko iškrypimo ir 
ligų užsikrečenčių kuriom jau 

; rodos neverta būti vietos pa
saulėje,žiūrint į padarytus ci
vilizacijos žingsnius, ypatin
gai pakilus moksle užlaiky
mo sveikatos. Nežiūrint kiek 
yra prirašytų knygų, kiek y- 
ra išrastų būdų, kad apsaugo
ti žmones nuo džiovos, raupų 
ir.kitokių limpančių ligų, di
delis procentas žmonių mirš
ta kas metas tom ligom nežiū
rint nė guriausiem ligoubu- 
čiam, ne aukštai pakilusiam 
mokslui, Žmones miršta dėl
to kad jų gyvenimas labai su
spaustas ir nekuopnas. Tas 
gyvenimas žmonių ir atkreip
ti akis sumanančių žmonių 
kad pasirūpinti apie geresnį 
surėdymą žmonių, kurie rūpi
nasi pagelbėjimui vargšų dar
bininkų yra labai daugelis 
visokių skyrių, daugelis net 
labai juokingų kurie kyla iš 
tikėjimiško šono, bet daugelis 
yra vertų apmastyti nes juo
se matosi dalis gerovės ir 
greitai atsiekiama.

Aš paduodu čionai tūrinį 
tiesos arba bilos. kuri atei
nanti posėdį kongreso bus pa
duota Suvienytų Valstijų at
stovam ant apsvarstymo ir 
nutarimo ar padaryti ją urė- 
diška ar ne. Žinoma kad per
leidimas tos bilos per kongre
są parodys ar kongresmanai 
yra aprinkti daryti gero žmo
nėm, ar jie darys tik gero 
turčiam lupikam.

Bilos lurinįs.
Budavoti namus ant žemės, 

ir sutaisyti pačte vietas ran- 
davų bąnkų, kurios prijimtų 
nuo vargšų žmonių m tižus jų 
uždarbius, už kuriuos žmones 
galės gauti nuo rando sau na
mus budavojamus per valdžia 
del žmonių; valdžia pasirū
pins padaryti žemes derlingo
mis ir tokiose vietose kurios 
dabar vadinamos per sausos 
gyventi; kad valdžia skolintų 
pinigus, už kuriuos jie mė
gintų apsigyventi ant žemės; 
kad valdžia imtųsi sodinimu 
girių ir prižiūrėjimu kad žmo
nėm ateityje nepritruktų me
džio.

Kad bu f ų perleista se
nato ir si ūbos atsto

vu Suvienytų Val
stijų kongreso.

DALIS I
Kad galva pačto būtų auto- 

r’zuota sutaisyti sistemą pač- 
tuose rinkti nuo žmonių pa- 
žičkus parduodami jiem sučė- 
dinimo zuokus nuo v’eno cen
to iki vienam dolieriui ir t. t. 
mokant iiem procentą ant 
metų po du doleriu ant šimto 
arba du procentu Atsakyme 
šitų čėdinjmo bankų paštuose 
kad būtų Suvienytų Valstijų 
valdžia ir ant pareikalavimo 
savo pinigų kad žmogus galė
tų išimti bilekokiam pačte 
šios šalies, arba kad būtų pa
gal reikalavimą apmainyta 
ant valdžios bondsų 
kaipo namų certifikatų, teip 
kad kaip suma snčėdytų pini
gų pasieks tūkstantį dolerių

rių ir mažesnių užmokamų 
laikytojam su trimi procen
tais ant metų; su procentais 
mokamais kas kvoteris metų, 
ant laikymo šimto metų bet 
pagal valdžios norą atperka
mų po dvidešimties metų nuo 
dienos išleidimo. Imamu kai 
po pinigą už žiflnes, randas, 
morgečius, malkas ir medžius 
dalinamas nuo to laiko ir 
gvarantavotą su visu tikėji
mu ir tiesom šios šalies, teip
gi surinkti visus tokius certi- 
fikatus atgal pas galvą pačto 
ir padėti jios prie pinigų aut 
to paskirtų.

DALIS III
Visi pinigai teip surinkti 

turi būti padėti skyrium nuo 
kitų valdžios piti’gų ir bus ži
nomi kaipo namininkų fon
das, jie vartosis del budavoji- 
mo naminiukų kaimelių ant 
prieinamų atsakančių vietų 
aut sklypų žemės nuo čver- 
ties akro, iki 10 akrų, aprū
pintų su reikalu vandens ir 
su nuleidimu vandens,' del 
pirkimo tokių žemiui ant ku
rių būtų sodinamos girios del 
medžių ir malkų ir teip to 
liau pagal parodymą akto.

DALIS IV
Sekretorius vidurinių rei

kalų su šiuomi autorizuotas 
ir palieptas sutaisyti biurą, 
kuris vadinsis tarnystė nami
ninkų jo uzduotė bus aprink
ti žemes, budavoti naminin
kų kaimelius, žemes dėlto nu
pirktas pasirūpins apdirbti ir 
padaryti vaisingom ir tais pa
čias žemes parduotų naminin- 
kam už pinigus padalintus 
ant dvidešimties išmokėjimų 
ir sutaisyti ketvirtą procentą 
ant metų už neišmokėtus pi
nigus, arbr parauda vos tokius 
namus aut 99 metų, už ran
das kurios nebus didesnės už 
ketvirtą procentą už įdėtus 
pinigus, teipgi uždengimą a- 
sekuracijos ir visokius nuši- 
pimus turto, išėjus metam pa- 
randavejimo randauninkas 
gali atnaujiti savo terminą su 
žine vidurinių dalykų sekre
toriaus.

Sekretorius vidurinių rei- 
karų autorizuotas paimti že
mę arba užlaikyti nuo paėmi
mo, kuri jam matosi reikalin 
ga yra del statymo naminin
kų kaimelių,žemės, kurios bus 
paimtos nuo kitų ypatų did 
naudos namininkų neturi bū
ti brangiau apmokamos kaip 
du dol. ir 50 c. už vieną akrą. 
Pagerinimas žemių del nami
ninkų bus aprūpintas su iš- 
mieravimu, nuvalymu, aptvė
rimu, lyginimu, išdirbiniu so
dinimų. teipgi sodinimu me
džių rąstam ir malkom del 
vartojimo to apsigyvenusių 
žmonių, teipgi užsijims buda- 
vojimu gatvių, takų, grabių, 
nuobėgių, sodų, gyvenimui 
namų ir kitų budinki}, šuli
nių ir prietaisų žemės vilgy- 
mui ir vandens nubėgimui. 
Sekretorius vidurinių reikalų 
autorizuotas su paskirstymu 
žemių į dalis aukščiau pasa
kyto didumo del apsigyveni
mo namininkų, su budavoji- 
mu artesejinių šulinių del su- 
vilgymo žemės pagal tiesą į- 
statytą Berželio 17, 1902 me
tuose, žinomos kaip reklema- 
cijos tiesos, už tuos visus dar
bus bus vartojamas naminin
kų fondas ir kuris susirokuos

i-------------------------------------------------------

gražinti pinigus valdžiai aut 
to išduotus.

Parenkant žemes del nami
ninkų kaimelių sekretorius 

Vduriuių raikalų parūpins u- 
žimti žemes arti didelių mies
tų, kad darbininkai dirbanti 
dideliuose miestuose galėtų 
padaryti sau namus tokiuose 
kaimeliuose galėtų rasti sau 
užsieni i mą-darbą artai fabri
kuose arba ant ūkių, ypatin- 

Įgai arti didelių miestų ir ma
žesnių miestelių kur randasi 
užvedimai išdirbisčių. Teipgi 
parinkti vietas ir sutaisyti 
didesnes ūkės, kur būtų gali
ma auginti naminius paukš- 
žius ir daržoves, uogas, sodi 
namus augalus ir t. t. teip 
kad žmogus apsigyvenęs ant 
tokio kavalko žemės galėtų 
sau rasti atsakantį gyvenimą 
su savo šeimyna, tokios vietos 
gali būti toliau nuo miestų 
dėlto kad žmones iš tę netu
rės pribūti į darbus esančius 
mieste.

DALIS V
Kaneolerija namininkų pa- 

gelbai bus autorizuota apimti 
žemes del žtūonių apsigyveni
mo ant neapdirbtos žemės, 
imdami pinigus iš fondo na
mininkų; tokios vietos su ne
apdirbta žeme vadįsis namų 
budavotojai ir prekiuos tik 
dvi trečdali kaip abdirbtos 
namininkų žemės, tokios vie- 

I tos bus dalinamos i dalis' ne
mažesnes kaip ketvirdalis a- 
kro, o nedidesnės kaip 10 a 
krų, kurios ir vadinsis namų 
budavotojų vietos, tos žemės 
bus liuosos irgilimos kožnam 
žmogui norinčiam nusipirkti 
tą žemę ir pasistatyti sau na
mus. Tokios žemės parsiduos 
ant termininių ilgtj išmokes- 
čių ir ketvirtas procentas ant 
neišmokėtų pinigų valdžiai 
bus reikalaujamas, apleidus 
žemę pirkliui žemė pasiliktų 
valdžiai.

DALIS VI
Sekretorius vidurinių rei

kalų bus teipgi autorizuotas 
paimti dalį pinigų iš bankos 
namininkų ne daugiau kaip 
dešimtą procentą bankoje e 
sančių, už kuriuos pirktų to
kius laukus, kurie tinka del 
sodinimo medžių ir yra netoli 
nuo apsigyvenusių žmonių 
kurie tokių medžių reikalau
ja, tokios užvestos girios visa
da prigulės valdžiai ir medžiai 
bus parduoti žmonėm už to- 
kię mokestį kad atneštų pini
gus išduotus ant jos užaugi- 
nimo su ketvirtu procentu 
nuo laiko sodinimo iki šimtui
metų, pinigai surinkti iš to
kio pardavinėjimo girių kad 
eitų į tam paskirtą kasą.

DALIS VII
Sekretorius vidurinių rei

kalų aatorizuotas ir palieptas 
’ vesti atskirą fondą kuris su
sirinks nuo parduotų narni- 
įlinkam vietų randų, procen
tų ant paskolių, nuo pardavi
mo medžių, del atpirkimo že
mių nuo žmonių norinčių par
duoti, teipgi del vartojimo to
kių pinigų ant įvedimo nuo
monės tarpe žmonių apsigy
venti ant tokių vietų, pagel
bėjimo vargšam išsikelti iš 
nuskurdusių nuėsto užkabo
rių ir apsigyvenimo naminin
kų kaimeliuose, kiti pinigai 
nuo tų reikalų likę kad būtų 
pavesti į rankas sekretoriui 
žemdirbystės del vartojimo 
kėlime mokslo tarpe žmonių 
kaip apdirbti žemę’, kaip au
ginti visokius augalus ir kaili 
auginti naminius paukščius 
ir kitokius gyvulius ant pa
laikymo randavų daržų ap
dirbtų nuo kurių žmonės ga
lės pasimokinti auginimo vi

sokių augalų teipgi palaiky
mo visokių mokslainiu kurio
se būtų mokinama kaip ap
dirbti žemęs

DALIS VIII
kų, labai daug davadžiotojų nuolat praleidžia karčemose pakelti tik mokslas; turime arba daugiau kad valdžia ap- į sumą randauninkam kad su- Pačto galva, sekretorius vi

durinių reikalų, sekretorius 
kasierians ir sekretorius žem
dirbystės bus autorizuoti ves
ti visą šitą parėdymą pirkti, 
parduoti, išduoti ir paranda- 
voti žemes užlaikyti ir vesti 
pilnai visas tiesas ir prižiūrė
ti kad ant tolia’ - tiesos 
nebūtų užstelbtos . !::oiii ki
tom tiesom ir kad neofitų pa
mintos a -bu panaikintos.

TauJAki. .lamini!:kn bi- 
la ii1 kodėl ją vena Kon
gresui padaryti valdišku.

I'ngal Jurgį H. Max well.

Nėra žmogaus, Kuris būtų 
priešingas tai nuomoniai kad 

j šis kraštas Amerikos sutinka 
labai didelį visuomenišką 
klausymą, del kurio išrišimas 
turi būti atrastas, jeigu ne 

į tai šita tauta turės iš
nykti ir žūti kaip žuvodauge- 

įlis civilizuotų tautų,-gale vi- 
jsuomeniško pakrikimo teip 
ture.- surengti Amerikos šaliai 
g'lą.

D.dėlės indus*riališkos or
ganizacijos, kurios’ kas metai 
su milžiniškais žingsniais 
trauke šalies turtus į kelių y- 
patų raukas, varo šį kraštą 
prie sugriuvimo greičiau ne
kaip kitą kokį kraštą ant vei
do pasaulės.

Šonas prie šono auga dide
lė skriauda iš priežasties kad 

i turtai renkasi Į rankas tokių 
žmonių, kurie nedirbę,- nė 
prakaito lieją. nė išmokę tuos 
turtus morališkai valdyti, 
skriauda kuri aplupašios ša
lies žmones nuo inteligentiš
ko ukėsiškumo mūsų 
greitai daugiuančiosi krąšto 
žmonijos, skriauda, kuri va
ro visus žmones prie sukyli- 
mo ir beprotiškos revoliucijos 
kuri sukrutins visas mūsų in
stitucijas iš fundamento o gal 
ir visiškai sugriaus ir paliks 
pozicijoje negalimoje daugiau 
atbudavoti. Jokis žmogus ne
gali sakyti kad tos mintis yra 
tuščios, nes žemės ir dabar y- 
ra apkloją griuvėsius miestų, 
kurie suvirto iš priežasties to
kio pat apsileidimo.

Kiti klnusymni reikalauja išritino.
Šone kiti} klausymų męs 

patinkam klausymą greito su
naudojimo medžių, kuro ir 
geležies, kurie yra dabar pa
matiniai daigtai išdirbystės 
kuri yra tiesus ar netiesus da
vimas darbo mūsų milijonam 
darbininkų. Neperseniai savo 
kalboje Jokūbas J. Hill šaukė 
žmonių atydą ant fakto, ku
rio niekas negali kitaip per
daryti jog už amžiaus flideli 
žingsniai mūsų kelionės pri
ves mus prie sustojimo, jeigu 

j męs nerasime kelio su ku- 
riuom sučėdyti mūsų gires ir 
jeigu nerasime kito daigto 
kurį galėtume vartoti vietoje 
geležies. Vartoti kitą kokį 
materiolą vietoje gelėžies ga
lima tikėtis kad galėsime, bet 
iki c> šioliai dar nieko pir
ma savę nematome.

Didžianse nelaime gula ant 
| šios tautos iš didelio suspau
dimo žmonių į didelius mies- 

j tus ir puolimas visuomenės į 
neatbojimą kaslink ukėsys- 
tės-politikos.

1 Tiesa yra aprubežiuotas 
skaitlius žmonių, kurie mato 
bianrų galą mūsų tautos gy
venimo ir laikas nuo laiko ža
dina žmones prie su taisymo

! tautos reikalų.
Akyva yra kad iki šioliai 

matydama tokią prapultį mū
sų tautai nė vienas iš mokin
tųjų vyrų neišrado kelio ku- 
r'.uoui tauta galėtų tų nelai
mių prasilenkti.
(■ydnolės blogai sistemai turi būti tau

tos darbu.
Pirmianse męs turime su

pi- sti kad kokia tik bus gy
duolė pataisyme mūsų nelai
mių, ji turi būti tautiška ir 
tautos palaikyta kada jos ma
šinerija bus paleista dirbti.

(tolesnis traukis 4 kolumnoi.)
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Iii ko, bet teip greit 
sanvi itės dierom s kaitusi, turbūt dėlto bė- 
go laikas greitai kad darbininkai dirbo die
ną ir naktį su pasišventimu del savo 
vės o žinoma jog tam kuris dirba del

nierius. Kad pakeiti didesnę baimę tarpe 
žmonių oficieras paliepė vienam ūkininkui 
kelnes n Jauti ir art vidurio gatvės su na- 
gaikjm m plakti. Žmonča žiurėjo virpėda- 
miūr nežinojo ką daryti, gaila žiūrėti Į., 
kankinamą žmogų, bet daryti nebuvo kas. 
Žmei.ės teip prispirti su baime bėgiojo pas 
vienas kitą ir rinko pinigus kad savo mo
kestis apmokėti. Oficieras surinkęs pini
gus ir suėmęs keletą žmonių apsimalšino. | 
Ant rytojaus buvo šventė daug žmonių suė
jo į bažnyčią meldėsi kad Dievas duotų 
permainą kitokią gyvenime, bet labai nu
sigando kaip kareiviai išėjusius iš bažny
čios varėsi ant rinkos, žmonės mistino kad 
juos čionai vieną po kitam nuplaks. Susi
varę visus žmones ant rinkos kareiviai ap
stojo o aficieras pradėjo sakyti jiem' savo 
prisakymus: „Jeigu jus kitą kartą čionai 
pakelsite kokį nors maistą, tai aš pribūsiu 
antru kartu ir tada nepaliksiu akmenio 
ant vietos išverstu viską, . sumaišysiu su 
purvais visus jūsų gyvenimus. Oficieras at- 
'a kęs savo prakalbą apie trečią valandą 
i važiavo iš miestelio, kartu nusivarydamas 
kelis čia suimtus žmones ir kelis jau čionai 1 
buvo atsivaręs iš kitur.

Tę mą dar bebūnant kunigai pradėjo 
garsinti caro manifestus bažnyčiose, jie pa-Į 
šakojo kad caras duos žemių žmonėm ir nu- Į 
mažins savo familijos algas, sutaisys visąl 
pagerinimą žmonėm, ir teip viskas 
bai gerai sutaisyta. Kunigas gyrė 
net poterius už jį uždavė.

Antrą ncdeldienį kunigas skaitė 
tą nuo švento tėvo, kad žmonės neklausy- 

įtų socialistų kad nesiduotų save iš kelio ve
sti žodžiu sakant kad būtų prilaukus savo i 
valdžiai ir klausytų jos prisakymų. Jisai

Darbai dirl tuvėse ėjo labai prastai 
gumas žmonių žiurėjo badui į akis kiti iš 
politikiškos priežasties turėjo kogreičiame 
neštis iš Rygi s. Mą prisiėjo teipgi apleisti 
Rygą ir kel’a iti tę kur gaut valandėlę at- 
si’sio ir išvengti kariškos rankos. Draugai 
meldė kad važinočia į gilumą Rosij >s, bet 
mane trankė ant nekurto laiko pažiūrėti į 
tėvynę ir pamatyti kokios nuomonės yra 
lietuviai kaslink kovos už būvį. Parvažia
vau į Kauno redybą, kur mano gimtinė ša
lelė ir kurią jau daug metų kaip apleidau 
jieškodamas geresnio kąsnio duonos. Čio
nai tuojau suėjau žmones kurie iš nerimas
ties pradėjo klausinėti apie cicilikus: „Ar 
Rygoje yra cci ikų?” Klause vienas. ,.Ne, 
tę jokių cicilikų nėra, tę visi darbininkai 
žmonės”. „Ar yra Rygoje bnntai?” Klausė 
kitas. „Ne te nė kokių bnntų nėra, liktai 
pradeda kilti revoliucija, o revoliucija ne-i 
ra įiuntai, tai yra karė prispaustų žmo
nių”. ,,Kas tai yra toji revoliucija?” dau
gelis klausinėjo. Tada turėjau papasakoti «akė; „netikėkite neteisingiem pranašam, 
kad revoliucija yra sutartingas pasikėlimas kurie sako jumi laisvę iškovosę, žemes nuo 
priešai-net i k usę valdžią aut kurios žmonės ponų atimsę ir ciesorių nuo sosto numesę. 
neturi jokios galybės kaip tik fizišką savo 
galybę, jeigu jisai nenori būti po jungu, 
tai turi jungą nuo savo sprando nusimesti 
jungą, tai reikia visiem eiti iš vieno nes 
valdžia turi teipgi nemažą galybę turėda
ma nemažą kariiunenę ir visokias žudymo bnutavoja svietą ir t. t. 
prietaisas. Nuvertę žmones seną rėdą jie 
patįs rinks žmonių atstovus, kurie ir pra
dės kraštą rėdyti teip kad būtų "visiiome- 
niai gerai o ne keliem turčiam ir ne keliem 
caro nnnistej-iam jenarolam ir pačiam ca
rui. Dabar valdžios reikalai visai atžaga
riai eina, žmonės nieko negali sakyti apie 
tiesų darymą, padaro jais caras su savo mi- 
nisteriais ir nežiūrint kaip jie suvaržo žmo
nių gyvenimą, niekas negali turėti drąsos 
tų tiesų kritikuoti. Kožuas iš mus galim 
persitikrinti ant savo gyvenin o, kaip sun
kiai męs turime vargti ir jokios vilties nė
ra kad kada nors galėtume iš tų vargų męs 
išsiliuosuoti. Męs uždirbame šimtą rublių 
tai gauname tiktai dvidešimts, kiti pinigai 
eina į caro ir turčių delmonus kad juos su 
jų šeimynom palaikyti aukse ir šilkuose, 
patįs esam priversti vargti gyvenimą labai

kambejo kad liuteįiantas Smitas ir tris prasti kareivai su 
juom kartu tapo sušaudyti Kronštade. Tėmijau kad žmonės 
žemiečiai jo labai gailėjosi, daugelis sakė: „O Dieve šven
čiausias tokį žmogų sušaudė!’’ Žodžiu sakant visi jo labai 
gailėjosi rodos artimo savo pažįstamo.

Teip tėmydamas ant lietuvių pasielgimų pergyvenau ke- 
| turės sanvaites Lietuvoje ir gavau gromatą kad Orlovas 
kaip ketino Rygos žmones visus iškratyti ir nužiūrėtus kai
po revoliucionierius mirčia nubausti, savo darbo neišpildė, 
nes nespėjus jam iš Latvijos ir Estų pasitraukti kaip vieti
niai žmonės pradėjo savo darbą atnaujinti jie tuoja pradėjo 
kunigus ir pastorius iš ambocijų pravarinėti, jų vietą užė
mė patįs ir pradėjo žmonėm pasakoti apie reikalus revoliu
cijos ir apie žiaurumą caro tarnų. Orlovas turėjo dalį savo 
kariumenės traukti į apmalšintas kartą vietas ir tokiu bū
du į Rygą pribuvo tik dalis jo kariumenės, kuri mažai ką 
galėjo nuveikti.

Pargrįžau atgal į Rygą ir tuoja perėjau rajonus apžiurė
jau kaip stovi visas mūsų reikalas; vieką atradau geram pa- 
dėjime drūtai besilaikančius. Rajonam komitete buvo net 
14 ypatų, dešimts vyrų ir ketorios moteriškos. Dirbtuvės 

i komitete atradau penkis komitete ir keturis kandidatus. 
Komitete nors visi buvo nauji sąnariai bet darbą savo atli
ko labai gražiai ir miela bnvo mą tę apsibūti, nenorėjau nie
kur kelianti, bet gyvenimas jau mą buvo pavojingas, visi 
pažino, draugų daugelis jau buvo suimtų sėdėjo tumiuose. 
Daug buvo suimtų iš mažai organizuotų darbininkų ku
rie kvošemi apie ginklus ir apie žmones kurie organizuoja 
tankiai jie išduodavo, tas labai buvo bloga tiem kurie buvo 
dar neturmuose, jie galėjo tikėtis būti suimtais. 'Tie kurie 
iškarto moka kaip su žandarmerija apsieiti neišsiduoda kad 
kad jie nors ką žino tokius nū nekankina, bet tie kurie ne
moka apsieiti išsitarė nors kokį žodį, kuris duoda policijai

Jokia institucija pagerinimui 
sistemos neišgelbės tautos jei
gu ji prigulės privatiškom y- 
patom-susim y Įėjimo draugy
stėm arba filantropam, nežiū
rint kaip pagelbingi jie būtu-

Tas niekada negali būti kaip jie sako, žmo
nes nuo pradžios svieto turėjo karalius, 
turčius ir dvasiškus vadovus be kurių gy
venti visai negalėtų, Tie žmonės kurie to
kias žines skelbia yra tikri paleistuviai, 

Ateis laikas kad 
juos visus išnaikįs, išmuš, iškars ir nė vie
no jų netiks ir kaip buvo teip ir vėl bus. 
Caras yra geras jisai' duoda laisvę statyti 
kryžius ant kelių ir duoda laisvę statyti ba
žnyčias, teipgi neužgiua nė jokiam rusui 
pereiti į katalikišką tikėjimą, taigi turėda
mi tokią laisvę neturime nieko klausyti

bus la 
carą ir!""'....... ..... .......... ' 1 . ................ .. r-—- -j—

progą užsikabinti tada tokį atiduoda ant inkvizicijos kan-
1 kiniu ir te iškošė daugiau nė kaip žmogus žino arba nukan- 

groma- . . ' . ..° kiną ant amžių.
Matydamas kad negalėsiu ilgai gyventi nesuimtas ir ne- 

paduotas į tumią atsisveikinau su savo draugais ir traukiau 
į šią liuosybės šalį, kuri teip aiškiai teip mielai išrodo pakol 
čia neateini ir nepapuoli Į pančius čionaitinių turčių. Drau- 

igai mane išleisdami širdingai prašė kad padėkavočia Ame
rikos žmonėm darbininkam-proletariatui už padėjimą ap
vaikščioti 22 Sausio arba rusko 9 Sausio, kari padėkavočia 
amerikiečiam už atjautimą Rosijos darbininkų vargų ir aty
dą ant darbo kurį Rosijos darbininkai kovodami už laisvę, 
jie dėkavojo teipgi už gausias dovanas pinigines kokias su
deda čionai del naudos revoliucijos. „Kuo daugiau męs gau
sime aukų tuo geriau męs galėsime iškasti duobę caro šamo 
deržavijai ir kuo greičiau męs nusikratysime carą su jo var- 
žemom tiesom teipgreitai galėsime atsimokėti mūsų drau
gam, kurie padeda šitame mūsų didelėm darbe”.

Rygą apleidau Kovo 11 dešimtą valandą dienos, važiuo
damas į Lietuvą norėjau parvežti porą gerų revolverių lietu
viam, bet negalima buvo važiuojant geležinkeliu; po du 
kartu iškratė kožną daigtelį pakol nuvažiavau į Mintaują 
Išvažiuodamas iš Rygos, tumiuose palikau septynis tūkstan-

ri automatiškai taisytų siste
mą ir palaikytų save su į a- 
gelbiuga savo ranka teipka;p 
bangos nuolat bėgdamos i 
kraštus Europos daro ją mie
la ir apgyvenama. Kad šita 
reforma galima įvesti per sn- 
taisymą visuomeniškų ir iš- 
dirbystes reformų tas neabe
jotina bet darbas turi būti 
veikiamas per visus žmones i’’ 
del visų žmonių, kituose žo
džiuose tas viskas turi būti 
tautišku darbu. apdirbtos 
kaipo dalis laidžios darbo į er 
valdžios viršininkyste, teip 
kaip kad dabar valdžia iūpi- 
naši su tautiškomis giriomis 
arba vilgymu sausų žemių, 
arba inokslainėm.

Ko greičiau męs užmiršime 
kad privatiški gelbėjimai su 
visokiom filantropijom negali 
žmonių išgelbėti nuo nelai
mės, teip greitai mes paimsi
me tikrą gyduolę mūsų tautos 
valdiškai sistemai ir su ja iš
sigelbėsime.

Savo pranešime į kongresą 
prezidentas Rooseveltas Gruo
džio (>, 11HI4 įnešė ir atitraukė | 
kogresmanų atydą ant to kad 
didelė nelaimė tautai yra iš 
priežasties kad dideliuose mie 
stuose labai susigrūdę i tan
kius užkimštus gi veninius,bet 
giduple tam nebuvo nurodita. 
Nėra galimu daigtu įvesti tie
sas kurios šiame krašte galė
tų užginti susigrūdusi žmo-J 
nių gyvenimą kadą gi vieti
niai gyventojai namų užlai- 
kytojai per savo godumą to
kias tiesas nedaleis Įsikurti, 
tai ištraukti žmones iš susi 
grūdusių miesto daliu galima I

„Keleivio” Spaudo’.
Geriausias Pamokintcjas Angliškos- 

KalfcOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiu įsia pramokti kalbėti 
kasdien i u i us žodžius. Kai
na ........  35 c.

°<»rfnni Kristaus. Petrovo gra
nai šias darbininkiškas ap- 
rašytnas, kaip zmoi es gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 17G. 
Kaina ................. 35 e.

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

Davatkų Gadzinkos p- ^eip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 

dainų. Prekė 10c.
Dvi Puikios apysakos: Baus

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

tik Dievą garbinti kad carui duotų gerai,. , v. , : . y. . t . . . / . x.... ... „ v rn_ . ... čius besedmcių, keturis sinitus sušaudytų o keturi tukstan-sveikatą ir melstis uz šventą levą ir kitus' - c
. ... , ,, . . , . . , _ 1 uiai muvm in«a<.iiiciiioiii i uruitatdvasiškus vadovus \ Ant galu galo uždavė . .. , .., . . . . , gauizacija nekiek nenusupnejo,poterius uz carą, canenę ir visą dvarą ca- ° u 
ro, nubaigė ant šventųjų.

Klausiau akyvai aš viso to pamokslo ir 
tėmijau ką žmonės mislina ir kaip jų dva
sia palinks ant šito kluusymo. Buvo žino
ma daugelis, kurie ant kožnų užduotų po
terių meldėsi niekių- nežiūrėdami tik į ku
nigą, altorių ir į žemę, tarpe tokių buvo 
senos moterįs ir žmones paženklinti kokiu 

vargingą. Teip męs negalime ilgai gyventi, nors gamtos neteklimu, kaip aut kūno 
nes ko toliau tuo daugiau reikalauja nuo teip ir ant dvasios jie išrodė labai silpnais 
mūsų turčiai ir caro valdžia; laikas atėjo ir negalimais perkalbėti, nieko nemielinan- 
turime visi stoti už savo apgynimą, tik lai
svę iškovojo męs galėsime taisyti sau gere
snį gyvenimą ir galėsime kaltinti save už 
blogą surėdymą, dabar turime kovoti visi 
iš vieno. Caras vis daro naujas skolas ir 
traukia kiek galėdamas nuo turčių pinigus, 
kuriuog jisai sako kad žmonės per laikus 
išmokės. Kare leševo kožnai redybai po 2() 
milijonų rublių, visi męs esama parduoti 
Francijos ir kitų salių kapitalistam ir t. t. 
Aš mėginau lietuviam paaišk'nti kas tai 
yra tas visas neramumas ir nuo ko jisai pa- 
aina. Nekurie tuojau suprato kas aš per 
paukštis esu ir pradėjo kalbėtis: „turbūt 
jisai yra pabėgės iš Rygos už pamokslų sa 
kymą ir t. t.’’. Bet abelnai imaunt radau 
didelę permainą Lietuvoje žemiečiai visj 
daugiau ar mažiau suprato kas tai yražmo- 
nių sukrntimas, jie kalbėjo apie rinkimą 
atstovų į Dūmą ir apie kitus reikalus, ku
rių niekas nesuprato šeši metai atgal kaip džiaugtis tiktai ką duoda, 

niekad

čiai buvo išvažinėjusių į Šveicariją ir į kitus kraštus, bet or- 
, vis dar stiprinosi ir druti- 

nosi ir reikia tikėtis kad jaunos dvasios neįstengs išnaikyti 
jokia caro galybė, o nė daugybės juodašimčių nieko nepa
darys priešai įaisvės j ieškotojus.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

čiais kaip per šimtus metų suvaržytais po 
jungu jie buvo išauklėti teip ir dabar klū
pojo ir rodos prašė: ,,Oh Viešpatie duokie 
sveikatą, mandrybę ir galybę carui, kad jis 
galėtų prispausti mano sprandą prie olos, 
kad sumintų mano galvą kurioje gema mi- 
slįs prieš carą ir kad sutremtų mane į pur
vus”. Teip mą išrodė tų žmonių maldos ir 
kunigo uždaviniai. Tarpe daugelio radosi
ir žmonių sumanančių, jie nuo pirmo išgir- j Condense 
dimo ]>radejo niekinti tą gromatą sakyda- immense 
mi: „jau geriau būtų kad tą gromatą pa- difens 
siųstij atgal Šventam tėvui, tegul jisai sau prepense 
ją pasilaiko niurni reikia rūpintis apie mū- offense 
sų gyvenimą, męs jau meldėmės ikvaliai ir dispense 
iki šioliai per maldas dar mažiausio page
rinimo neapturėjoine. Kaip žmonės pradė
jo kraują lieti irgyvastis dėti, žudyti caro 
tarnus tik tada ir caras pradėjo šį tą žmo
nėm siuliti, bet ką jisai žada tai nereikia disiien-c

Šventas tėvas averse 
nieko nedavė reverse 

nė pagerinimų, ‘inverse
čionai mą teko lankytis.

Paklausiau, ar nebuvo čionai yicilikai sa
kyti pamokslus?
vo, žmonės labai jų klausėsi ir daugumas ir vesti kovą. Po mišparų žmonės išėją iš 
net verkė; nrėdninkas norėjo prie ciciliko bažnyčios klausinėjo vienas kito ar girdėjo 
prieiti bet žmonės nedaleido, patįs klausė- manifestą nuo švento tėvo? Tarpe žmonių 
si ir ėmė duotas knygeles skaitė ir džiau- galima buvo prisiklausyti visokhį kalbų: 
gesi. 'loliau klausiau, ar cicilikai nebuvo vii ni sakė kad tas manifestas ne nuo šven- 
Veikšniuose? žmonės pasakojo kad buvo, totevotiktainuožandarųsutaisytagroma- 

•bet tę yra daug juodašimčių tai cicilikąsu- ta kad žmonėm akis apmuilinti; kiti gi

m ūmi teipgi 
ir negali duoti nė ž< mių 

žmonės pasakojo kad bu- už tą viską męs patįs turime lieti kraują co'iverse
per Vėl.-e 
indorse
remorse

mušė ir į Ventą nuvarė. Įtvirtino kad gali būti ir nuo švento tėvo,
Mą tę bebūnant įketures sanvaites pri- nes carui negaila pinigų jisai galėjo pusę 

buvo dragūnai su dviem skraiduolėm ir milijono rublių šventam tėvui duoti o jis 
pradėjo po miestelį daryti savo darbus; užtai pasidarbavo carą pagirti, žodžiu t-a- 
lakstė po krautuves rinko pinigus, kur ne- kant visokių kalbų girdėjosi ir tas galėjo 
gavo pinigų tai ėmė visokius daigtus. Kar- uoti ma suprast kad jau dvasios žmonių 
tu jie varė visus žmones Į valsčiaus sueigą. ng j()kiu būdu neužmu?| laikas at6jo jiem 
buvarę žmones i valsčiaus sueitą apstatė . .... , . . ... ,.
visus dragūnais, o aficieras prišal ę kad ati- 6uklltl ir sunku juo8 kam uors
duotų mokesčius ir kad išduotų levoliucio- Mą bebūvant dar lietuvoje žinios pas-

dant j;em kad šonuose masto-

do į abudavoti ir k ><| |

t i. Pi < z dei.lo jp .' i.. n 
ir buvo tuščias ii t•> . ' t 
jo nes gyduolė : 1 . , k t, 
nes iš miest i m ■ .r „u 
mų visai neimi o plan kai 
formuota.

line-

P R A K A L uos.
Parengė nauja draugystė 

S. S. Jėzaus. Atsibus *.) tą d 
Gruodžio (Dicembeij uedč- 
lioi 2-rą valandą po piet. į>, 
numeriu 16G Broadway Ext 
So. Boston Mass.

Kalbėtojai bus nauj? iš i< 
tų miestų.

kondens 
imens 
difens 
prepens 
ofi-ns

sulruinpint

apsigynimas

liners

dispers 
avers
revers
i n vers 
k on vers

užpykdyt 
atstat y t i 

protensija 
snpult-sngriiit 

nuskandytas 
apk dbėt 

išskyra tyli 
nekęsti 

apsukta 
netie-us 
kalbėt s 

supykdin! i 
pi r.-tatyt

norėdami važiuot 
ivą arba siųst kam Lai-

mes parduodam Laiva

indors 
remors 
at immense distance from us

Stovinčios žvaigždės yra dideliam tolume nuo mus.
They are so distant that we can not measure the number of 
miles
Jos teip toli kad męs negalim nuinieruoti skaitliaus mylių.

When fogs and vapors rise from the earth, and ascend 
one or two miles high, they come to a cold part of the air 

Kaip miglos ir šarmos pasikėlė nuo žemės, ir iškyla vieną 
arba dvi mylės aukštumo, tada dasieke šaltą dalį oro..

The cold there condenses these vapors in to thick clouds, 
which fall in showers of rain

Šaltis tenais sutraukė šitais miglas į storą debesį, kuris 
puola lašais lietaus.

lurmti seip kokius reika- 
us, tegul kreipi įsi pas mus 

o nu s kiekviena m noriai pa
tariu0 Box 323*



KELEIVIO

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
•etuviškai:beast (byst) žveriš; eight (eit) 
ištuoni; eye [ai] akis ir H., 171 pusią 
?ių, su prisiuntimu -$l-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

te pagetbos mokytojaus, 21 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti per Money Orderį“ 

ml šito adriso;
P. MIKOLAINIS 

Box 15, Station L)., NEW YORK.Prakalbos!
Draugyste Bostono Ukesų 

Kliubo Gedemiuo ant 16 die
nos Gruodžio 1906 m. 6 vai. 
po pietų aut St. Marry Hall 
Stillman st Bostone.

NAUJA
AFTIEĮC7V

Naujai išrastos gyduolės.
Ant kurių pamurlyvumo galima visa

dos pasitikėt:
Kosulio ir Šalčio Sirupus 25c - 51 no 

Didelio galvos Skaudėjimo 25c— l.oo 
Nuo Noišdirbimo Vidurių <>5c — 1 50 
Nuo Vidurių Uždegimo. ' 10c— 1 <*o 
Nuo Akių skaudėjimo 50c — 2 op į 
Nuo Reumatizmo 5 l.oo — 3.00 Į
Nuo Gumbo 35c — l.oo
Nuo Kojų Prakaitai lino 25c— l.oo. 
Nuo Pleiskanų galvoj • f*5 2 00

Ant kožno pareikalavimo p:;siųn< inme ' 
jei rašant apr\vsi liga. Pinigus siųsk per Į 
Money Orderį. Teipgi reik prid« ' už 5 
centus siampų del nusiuntimo ka’-tų.

K. SZIDLAUSKAS, & CO.
KIS 1> STREET o
COR .rrnsT. $0. BjStOO- NlaSS.

TEMYKI TE

i

s

Užprašom visus Lietuvius 
ir Lietuvaites iš Bostono iv 

■ plinkiuių mietelių kuoskait- 
iingeuse susirinkti, nes bus 
garsus kalbėtojai iš visų mies
tų, teipgi ir keli kunigai yra 
užprašyti.

Kas norės prigulėti prie 
viršminėtos draugystės galės 
lengvai pjisirašyt už mažą 
mokestį.

TĖMYkITE!
PUIKI KRAUTVE,

Kur teipgi .randasi kriaučiška dirbtu
ve. Parduodu visokias rūbam materijas 
ir darau puikiausius siutus už prieina
miausias prekes. Mano krautuvėje ga 
įima gaut visokiu knygų ir gražiausiu 
siu gromatom popioru. Siunčiu į visur.

/ J. LUIS
22—26 S. Green St. 

BALTIMORE, Md.
THE OU I’LL'T

Musų rudeninis ii .temini-, s iokrovas 
moteriškų Apguobų (cape ), .lėkių. Sijo
nų, ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kių papuošalų katiktapo sukrautas. 
Kompleliškus vaikų drapanos zopost.as.

Prekės žemos.
Pilna eile vyriškos apatines drapanos: 
viršutinių ir daibinių marškinių, kepu
rių. pirštinių ir kelinių
Didelis barginsas daromas ant tavonj. 
385 Broadway, Betvcen E. A F. Sts.

SO. BOSTON, MASS.

. RŪKYK GERUS CIGARU
Gerk ir valgyk sveikus skanumynus.
Mūsų krai tuvėje gausite gert] eigaių 

visokio tabako, geniausių viaokių cuker- 
kų Ledinęs Smetonos’ visokios Sodos ir 
kitus t. p. daiktus.

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

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st

So. Boston, Mas
J f,
Atsimik ir nemirszk!

Jeigu nori gražiai paveiks
lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL d STUDIJA, 
376 Broadway,

So. BOSTON, Mass
Yra tai viena iš geriausių 

t’otografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokiij grupvį, vaikų ar eęn.ų 
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 y vairių stylių iš kurių 
galima pasirinktu sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

KLAUSYKIT KA CIA 
SAKO.

Ar nori pirkti drukavojimui 
gromatų mašina?

Jeigu teip, tai nepirkk nie
kur kol negausi mano kata
logo iš kurio išsirinksi sau to
kią, kokia tau pagal aprašpmą 
tiks ir labai pigiai galėsi aną 
sau parsitraukti. Teipi turiu 
savo krautuvėje daug puikių 
armonikų, gražhj gromatom 
popierų su gražiausiais pasvei
kinimais, 1 tuz. 25c.6 tuz$l.oo 
Turiu gražių išlenkiamų alto
rėlių, teipgi Trajankos iš Pa
langos partauktos, bert. 25c. 
Raikalauju agentų ir duoau gerą pelną.

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

Katrie norite turėti diiliū piililintą ura 
pana tai kreipkitės pa* Lietuvį
Per daugelį metų pinktikavojau kiiau- 
čystės amalą visokiose saly? e dello galiu 
padaryti pagal naujausios mados ir pa 
3al jūsų norą, o kas nusiperka gatavą 
drapaną vyrai ar moterys o uefitina pa
gal jūsų norą kreipkitės prie manes, o 
aš jum pritinsiu kuopuikiausia.

Juozas Norkus
245 W. Four'll Street,

So. Boston, Mass-

Lietnviškas
FOTOGRAFAS

I II

Dirbėjas visokių paveikslų
Padarau fotografijas atsakančiai pa

ūgi jūsų norą, kuri jums jūsų prigim
toj Jcalboj lengvinusia yra išroikli. 1 
mažų padidinėju ant visokios popintos; 
malevoju naturališkom parvom ir atlie
ku darbą artistiškai. Soikiomis dienomis 
dirbtuvė atidara nuo R ryt.iki !) vakaro

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

George Stanaitis 
363 Third Street,

So. Boston, Mass

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

Visokias ligas py 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano l 
trepais i viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir G iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

AUGŠTYN LIETŪKI AI!
Pirmutine lietuviška
' kriautuve

Visokių namin ų st u bos rakandų, kaip 
ai: lovų, krėslų, stalų, pičių Ir ,1 i_r ki- i 

tų daigtų. Turiu gražius parb»r si tus ir 
parduodu labai pigiai. Gplima imt ir 
ant išmokesčių. Ateik, o persitikrįsi.

Vladislovas Dymša
132 W Broadway,

So. Boston, Mass

<«
f?
I*
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Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą pasct i tinkančia žemę, — kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša - taip lygiai sumanus Dakta
ras Profesorius ^u Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- 
nant gera sveikata.

Sv įkala tai didžiausesAurtas žmogaus. Bet patekus i nelaime ligos, reik but labai atsargiu, 
kad nepatekt i šundaktariu pinkle=, kurie, po visokiais išmislytais vardais dengdamiesi skelbiasi, 
lygei reik ir sergetes : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
bet teisyngai negali but ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.

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

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

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir ikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir )au šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žv.io ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. C0LL1 5S ME
DICAL INSTITIT'E, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri 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 pirmutinę sveikai , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padeka- 

,voniu, pagal prašym.i išgyditu, keletą patalpiuame, štaije pats kalba;
Mitlas Daktaria Piofcsoriau I

Jau kaip Professorial žinoma, kad labai sir
gau ant kataio plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diegliu krūtinėj bjauraus skrcplia- 
vi.no. skaudeiirno. ir svaigimo galvos, kaip ir' 
vaikHioianti reumatikos diegtai po visų kimų. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu 
Ii :k«rslu prigėriau bet vis man darėsi ar&iaus. 
t np kad iau buvau \isai nuklojąs vilties išgy- 
<I» no Skaitant jus apgarsinuna po antgalviu 
. baltinta Sveikatos“ ir atradau kad Jus iigy- 
dyte vt-»okę» l:<.. prašvito mano akis ir viltis 
kad dar galiu b it sveiku ir išgyditu O kaip tik 
per laiikų aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad Itekarstas suręs Jus atsiiintctę ir suvarto- 
i.<u tuos vai tas pasi* itau dideli pasigerinima 
ant sveikat< - b«l kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt. 
<1 ar vaistu tai tuos paskutinius suvartojas. pa
silikau -.v< as kaip m kad nesirgęs ir dabar 
esu persitikrenęs kadlikausi pamatiškai išgy
dytas ir liga neatsinaujis Siunčiu širdingiauso 
p idekovania už sugi ažinima sveikatos. Imke- 
d.i.iis Jum^ ku dulžiausios laimes; ii kad gcl- 
belumet inub brolius nuo kankiniu ligos.

Su guodone dėkingas
boxl4. Piekering. Li

Daucainazas Profescriau Instituto!

Kaip fums žinoma nuo pirmiau*% aprašytos 
m.inolicos Kurie per du metus kankino, vidu
riu sloga, skaudėjimas po krutiną. širdies liga 
su abelnu nusilpt ynemnu kankino galvossva- 
igtmas. negalenmas kvapo aigaut. vaikčiojan* 
ti dieglci po visų kūnų dusinant ir skaus
mingu nercguliarisku mėnesiniu ir teknamas. 
baltinu andrapanm — nors . gydžiausi 
pas daugel: daktaru, bet toliaus pasveiki
mo. mano ligų vis eto blogin. ir viltis i jgymno 
nustojau B .'t kaip parašiau Jums apieliga ir 
atsiustus vai .tus ėmiau vartot, ii kart pasiju*

kadneūrcus riorsjau praėjo 5 nedėlios esu 
l» i sitikrinus. kad mano liga pilnai Kgydiia. 
Už toki skarba sveikatos tuksiančiais kartu 
dek.ivoiu. nes piritas buvau ne gyva ne numirus, 
o dabar sveika ir laimina, tegul bus palai
minta motina ii kurios vaisiaus, išaugo toks 
gelbetoias nelamingu. su tikru talentu dakta
rystes Mano dėkingumą teiksitės pagarsint, 
kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagclba.

I. Mock c ne,
134 Leighton St., Fitchburg. Mass.

M. Makraviėkenc,
4$ 5th Street. Passaic. N. J.

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu visam kurtę, 
plaučiu ir inkstu ligą pėr du me
tus sirgus, Waršuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tes, pilnai pamatiškai išgy.

MųJofina Profesoriau ir kiti daktarai !
Tai dabar tai su džiags-nu rašau šitų aro

matų. bo lau mane išgydit nue taip didelio 
kenteįimo, lytišku daliu skaudciimo ir nu-il- 
p iciima. o tankus šlapinimasi kaipsu pc’H. n

blogiu Sapnu ir sektos nubegm.o aL<'i o 
n įsilpnejimo. nerviškumo. sl» audeuma po vu ų 
k i-..ų Ir labi aus šonuose ir vidiniuose, kaip ir 
s\.ugy na su skuudejiinu gal vos. utuna ai sistj 
ir didelio nusnninimo. nu luaii kad iš junto 
iš nsiu. kaip Jums buvau ptrtniaus rašės Nors 
paidau-.*-Ii daktaru gydžiausi it buvau pas • 
save vadinančiais iš Eoropos profesoriais tad 
ir persitikrinau, k M nera profi >on;«is. bet ne 
daktarai^n tik šutid iktari-.i d.m- yi^okiu ligų 
Hinislino o ne vienos išjpuit :• T O k-in 
pęrsk ač įau J u-» par ašyta Vados as ir S vi k.?ta* 
tai pažinau savo jauni-tęs V l.idi. n 1. u.i ■ u p. 
cžasčia. Jums aprašiau ir pri-Gustus vaistus 
nors dar nesuvartoiau visus, l arious r- i pri
taikei, bet pasilikau fvfi!.as kaip nacy i apsi
gimęs. uz ką neg iliu surast tn-p cr.i. ,<j žodžiu 
su kuriais Jus aukštam ti’ratu mokslui in už 
gerus vaistus, galečia atidekavol. Bet kur tik 
galėsiu jus varda auginsiu, kad vi-i žinotu 
krpnieks negali pagelbėt tai Jus išgydite,

J. Tomlsliauskes,
33i So. Yordan Street.

p
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AUJII TAVORA1 
AUJOS PREKES 
nujos Ratatioa;asž

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

kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svelimtaut'. užeikite pas 
mane; Iš kitų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai pri
siųsiu savo krautuves NAUJA KATALIOGA lietuviško kalao dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.
Iš kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir gre tai pasiunčiu per 

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

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

Griausi !>
Lichiviš’u 11

BROADWAY

i
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KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan 
kyl lai neužmirškit užeit pas Tamoši

e
v'

ė 
t

301 Broadway, kampas D. gaivu.
O KRIA USSI .V APT1K K A .

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

lais atsilankyt.

W.T. BULGER
Šermeninis Direktorius ir

— Balsamuotojas — 
398 Breadway, priešai pačt<> 
Gyvenimo namas randasi p. n

174 Third Street,
TELEPHONE CONECTION. .'>04

South Boston. Masr

išsigert, .vyno, snapso i 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliu 

į • Pas
<į Tamošių Bakanaucką
z 45 High St., Nashua, N. H

LIETUVIU UŽEIGA

M. A. Degutis,

Antanas Kavaliauskas,
3105 So Halstcd Street. Chicago. Ill.

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

C Jeigu nori būt sveikas.
ir drūias, naudok tik sveikus gerymus 

( paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
C <mai, kaip lai Alus, Elius, Vynai ir viso 
( ki likeriai yra tik pas

James Gleason <fc Co.,
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston. Mass.

CH APLiKA
alus, elius

visada švieži, vynui ir visokį likicriai 
kogeriausi. Gėrymus d< 1 vi > -lijų. krik
štynų ar šeip balių sium'i im į namus.

1 1 7, 1 19 and 121 A St.,
So. Soston, Mass.

Tau nieks nopacclbcio arba niekur dar ne 
ta atsilauk a.lt .lUmt lica o bs apsiriki.n ) 

laušimo kosulio, kepenų, inkstu (kidney ii. dKpjpsijos. vidumi 
s alpimo ir ūžimo ausisę. kraujo nelyjtu.no. niežu parku ir išbėrimo odos hzu. neurastenoos. neuralgijos, ream 
skausmu po visų kūnų, geltliges, lyti. < ) nanlpnejitno (minaites), sekios nub j^i n). blogiu sapnu, nervu : i no, priape 
xu-ilpncjimo, lytiAku piktu nžsikre'u nu ligų (limpančiu) kokio skiriaus ir v t d > jos mbutu. tupit ir p - r i vinį "•» 
irr. .ežasli sugriovimą sveikatos, slogos pūsles ligas, tankaus šlapinimosi ir skausmingo, pasigadmima. patruk aių. nuti 
£3]itno sunkuma koiosc bei rankoje <armatlivuma. lenkimąsi draugijos, pagidinimo atminties, netureiima vaisiaus, v 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimingas nereguhariškas mėnesinės, bet neturėjimą andrapniu kaip ir ba^u kenkimą y i'i. -c LM:• u t •ke,:; 
m, 11 kurio?tik luros ant lininiu vatitiauno atsiranda, po litrnmut. kaip apisuaa tJezdit. ir duuoda vaistus, tat įcukrinta .vokalu ir i .jdtma. 
£1 abtybe šventai uzllakoma.

VAISTUS ISSIŪNCIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Expresa ir Įeitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip fodilu tik prigimtoj LeW 
vyškoi kalboj savo jausmus geriause gali iš^rcikšt Daktarui.

Dr Profesorius Clolllns del labo visuomenes paraše knyga Vadovas in Sveikat j28 puslapiu J i yra labai naudinga sv< ;ku ,r
11 išad.kina apie visokias ligas u kaip but sveiku ir aps.serget nuohgu joje yra koleravoii pavetkslai p-rs«-want p- Unhs ž •. «r r pern... 
nu motinoe vid iriouse kūdiki, nuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės kožnas tų knyga kuru, tik autus kekta štampu lai 
prisiunlimo kaštus.

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

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 VJ. 34tli St., New York N. Y.
OFISAS ADARAS. (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo 10 iki 5 PO piet Šventoms dienoms nuo 10ik I o vakari .-nuo 7 ik 18 vai.

•* Petnyčioje. Rašant paminėkit kad iš mus laikraščio.

p. a. foley;&i:co.,
užlaiko geriausią

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

Lai' aliortes ir pinigus geriausia siųs per 
“KELEIVIO“ Redakcija, 28 Broadway, S. Boston.

yra pado vyli iš

zinili-ro,

lis papu*
<padarys

> ai k is, šv.Ka
K. V\ tauto.

o ko

( Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tg yra 
labai perą vieta. 1* žinokit as puj 
raspadorių.

N.I COLEI
239 BROADWAY NET U C STF 

SOUTH BOSTON. MASS

i'
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KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausii 
Geriausią rodą visi gnusii, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczksaka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

|j> Kasdieninio Gyvenime

KRUTAM llj PAVEIKSLŲ 
\ ĮŽ.111 os Tikictas/^

Suolą gali užimt kokį tik nori nei^skireut 
ir pirmos eilės. Rodymus be perirau-

SUBATOJ NUO 2 PO P'ET IKI I 1 NaKTI

Žiūrėk! Žiūrėk! kiūrėk!
Didelis atpigimas!

1.SAKOWITZ
Moteriškų ir Vyriškų Parėdalų

Moteriški ilgi ir trumpi žiuponai, sijo
nai, vystės, šalikai, skaros mufkcs ir 
kiti parėdalai. Teigi puikios koldros ir 

užolodalai.
Jei nori pigiai nusipirkt eik

I SACOWITZ, 
128 Broadway (tarpe A 

gatvių) S. Boston,

pus.

ir B 
Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Willin'g u to. St NEIV YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius baukiuius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot
į Lietuvą be pinigų, a§ prista- '^>-1 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius daYbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėinykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai‘ueik iki nepamatysi manes. * Su godone• I , l <« I> l 'il'L- 1 i!

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atne

’’KELEIVIO”
SPACSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG

ANT BALIU ARBA VESELIJU, TlKIETUS, ClKKUMOKIUS. ŽOI 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUB DARBUS GltA/.IAI. GEBA

i> partiniai < tuos ž< r.klus ’vip; žiedą po
$7.oo, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiedą, paimkite siaura popierėle. apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storumą prisięs- 
kit tą mierą draugo su orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nori American Drukavojimui Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos: su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo 
greitai ir gražiai, Vienos iš tų, panašumą parodo paveikslėlis; tą mašinukę kiti 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už $8.00. Ant jos išdrukuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už $100 00. Gražiausia popiera rašymui grotuotų į I.ietuva su gražiau 
siąis pasveikinimais ir dainelėm: 1 luzin. 25c., 5 inz. 91. tūkstantis Ji. Pas mane 
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdurbystė, teipgi laikrodėlių, 
lenciūgėlių, kompasų, auskarų, špilkų, brilvų, muzikališkų įstumentų, visokių 
knygų ir kas tik ku reikalauja. Norčdoinas turėt mano Didelį Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresą ir markių už Jc del apmokėjnio siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai: jame rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydamas adresuok:

95 Milk st., ixuimai 60-61
BOSTON, MASI ,,KELEIVIS’’

28 BROADWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Zvingilas, Išleisto,jas.

J.
1514 Ross str.

J.
13 Diamond Sq.

Box. 53

Box 327

Box 54

Box 323

’’Keleivio” agentai.
Petrikis, 

Scranton Pa
Ignotas,
S. S. Pittsburg. Pa.

Kazlauckas,
Mahanoy City. Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Micb.

J. Derk intis,
I545 Hermitage avė., Chicago Ill.

John Luis,
521 Colombo ave., Baltimore, Md. 

J. Dabulski
Chicago, IH.

P. Ci ras.
155 Elm str., Lawrence, Mass

A. M. Makauckas,
Box 312 Forest City,

M. Paznokiuto
30G1E, Almond stESt Philadelphia,

Pa.

Pa.

Me.Box lo9 Li Alston,
J. Čeponis 72 Jubie 

Jonas J. Gerdau s a
54 Lafact St. New B itain, C 

Jurgis Turn asas
PostO. Box 91 Millineck, Me

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

821 Bank Str.
199 Charles Str

39 W .-Porter S

ir

PO VARDU

DAKTARAS NAMUOSE C»
Ką tik nesenei išėjo iš po snaud ts minėta daktariška knyga! Yra tai pir

mutinė lietuviškoj kalboj knyga; turi 16o puslapių, arti 200 lotiniškų ir 
indiškų receptu su lietuviškais pamokinimais, kaip vartot gyduoles; aiškus 

j aprašptuas kiekvienos ligos, iš kur anos ats;randa ir kaip jas pra alini.
Vėlinama tą knygą turėti kiekvienai šeimsnai, kaipo Dakatrų namuose.

1 Popiriniuos apdarus'prukč knygos $1 oo; audekliniuos — $1.25. Pinigus ga
lima siunst per Money Obder ant Šio adreso:

K.W. G EDEMIN AS, 35 Athens St. (S« Boston Sta.) BOSTON, MASS, 
Aš uuo saves duodu gvaranci a Kad jeigu nupirkusiam Knyga pasirodytu neverta ulnijKrtu pini
gu, tegul suragina atgal, o jo pinigus jam sugražinu. K. W. GEDEM1NAS. xnx6’6

Vienintelis Lietuviškas

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

^Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

24 Washington Sąare, Worcester,

D. W. CREED
Jeigu nori pirkt ar parduot namą: pusi- 
samdyt st ubas; ar gyveimui vietą: arba 
jei nori kąinšiurint, su tais roiknlais ma
lonėk kreiptivsi prie manes. Rasi po n r. 
205 Dorchester Street

So Boston, Mass

M. Galivan & Co
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO,
L5KSER3U

CIGAR J.
Pardavimas familijom musu

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

LITUV1ŠKAS DAKTAR4SB. G. Wernick
Daktaras M. J. Konitow,

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

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

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

Tel. 934 2 Roxbury.

Dr. S- Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston, Mass,

TEL. 22148 RICHMOND
259 HANOVER St.

APCARSINiWIAS
Perskaitęs atmink!
GUODOTIM TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Ju 
Broliui ir Sesers Lietuviai .r L.••tinai 
kad parduodu laivakortes į Lietuvi

geriausių laivų už pigi tusią pr <g. Ma-

•Lenkiškai-Lietuviška
APTIEKA

o / Hanover Street 9

BOSTON, MASS

.^Geriausia motorų ir vaikįjgydytoja^

Dr. Ona Topaz,
įiG-’’ Chambers str.. Boston. Mass.

Ofisas atdaras

t 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.
• Tel. Hay. UU9 • 5. ?įį

•w-

iki 11
Jurgis Burtašiii •

258 Broadway, S') B 'S T<

&
1 
ft

Ek 
S

Puikiausias Lietuviškai

SALIUNAS
kartą pas mus atsilan 

To niekad nesigraudys;

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadway ir 2.

Soul h Boston, Mass

s
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nelyjtu.no



