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Dūmos svarstymai kasdien 
stumia carą ir jo parinktus 
bernus prie drebėjimo. Jie 
nemato ką toliau daryti, nes 
didesnėj! dalis atstovų eina 
už žmones ir drūčiai rūpina- 
j ų reikalus užtarti. Gore- 
mikino ministerija mato, nie
ko neišdarysę, ketina apleis
ti savo vietas, jeigu caras ne
paims didelio žingsnio pir
myn ir nemėgįs užganėdinti 
žmones arba išvaikyti Dūmos 
atstovus, kuriuos ministerial 
vadina ne tiesų darytojais, 
bet tik lizdu revoliucijonie- 
rių. Didesnė dalis ministe- 
rių kalba carui, būk dar jie 
gali pasitikėti, kad kareiviai 
eis už carą ir ministerius ir 
vėl įstengs su kulkom ir kar
dais apmalšinti žmones. Vie
nok paskutiniam laike dide
li susirinkimai darbininkų 
Peterburge ir kituose mies
tuose parodo, jog žmonės ga
tavi krūtines savo statyti ir 
eiti su Durnom atstovais už 
žmonių tiesas. Daugelyje 
vietų ir kareiviai pradėjo 
buntavotis prieš carą ir tik 
pati ateitis gal kelių dienų, 
sanvaičių, ar mėnesių išriš 
klausymą, kas valdys žmo
nes toliau? Ar caras su pul
kas žmogžudžių ar patįs žmo
nės darys savo tiesas. Kuo 
toliau, to didesnė galybė tve
riasi tarpe atstovų, dėlto ne- 
kurie. ministerial pataria ca
rui, kad konogreičiausia iš
vaikytų Dūmą, nes jeigu ne
išvaikys, tai žmonės pradės 
apšaukti repulikas, kaip 
kraštuose Charkovo, Sarato
vo, Rostovo ir kitus, kur 
žmonės teip baisiai įniršę 
ant valdžios, jog jau reikia 
atstovam palikti Dūmą ir va
žiuoti į tuos kraštus ir su 
kalba malšinti žmones. Pa
čioje Dūmoje dabar didžiau
sias klausymas eina apie pa
dalinimą dvarų žemes varg
šam ūkininkam ir visai be
žemiam. Turčiai dvarinin
kai teipgi dirba kaip tik į- 
manydami, kad nuo jų že
mių neatimtų. Caras susi
šaukė vyriausius oficierus iš 
Kursko, Sevastopoliaus, Ria- 
zano, Kaukazo ir kitų vietų, 
kurtik kareiviai sukilo prieš 
valdžią, kad pasikalbėti, su 
kuom galima kareivius 
maišyti, vienintelis caro 
ramas dabar kareiviai, 
gu jų nors pusė sukiltų,
žinai caro sostas nugrimstų.

Šiomis dienomis ėjo du di
deli klausymai per Dūmą: pa
naikinimas bausmės mirčia 
ir apdirbimas dalinimo žemės 
vargšam žmonėm. 2 dieną 
Liepos Jenerolas Pavlof no
rėjo išteisinti karės rainiste- 
rį Rudiger, kaslink jo nekal
tybes sušaudyme tūkstančių 
žmonių laike pasikėlimų. 
Žmonės niekur nekėlė ran
kos ant rando pirma, o val
džia kožnoje progoje skerdė 
žmones visur.

ap- 
pa- 
Jei-
am-

Bet Pavlovas nespėjo už
lipti kalbėt, kaip visi atsto
vai pradėjo švilpti, rėkti „ša
lin užmušike, šalin organiza
toriau Juodųjų Šimtinių! 
Teip ilgai švilpė ir rėkė, pa
kol Pavlovas nenulipo nuo 
vietos. Nieko negelbėjo nė 
Dūmos pirmsėdžio draudi
mas. Kaip žinios praneša, 
tai Durna perleido tiesą, už
draudžiančią mirčsa bausti 
politikiškus prasikaltėlius. 
Dabar tik klausymas ar caras 
užtvirtins? Pavlovui nuli
pus ir negavus pasakyti savo 
kruvinų nuomonių, tuojau 
užsilipo tiesdarystės ministe
ris, Čeglovitof, kuris pradėjo 
nurodinėti, būk mirčia bau
dimas pasikėlėlių negalimas 
išnaikinti, būk dar ir Ameri 
koje yra toji tiesa priiš anar
chistus. Bet ir šiam neiš
kalbėjus penkių minutų, at
stovai pradėjo rėkt „lipk že
myn! gana, gana”! Pirmsė- 
dys Dūmos norėjo apraminti 
atstovus, kad išklausytų, bet 
darbo žmonių kuopa ir demo
kratai pakėlė riksmą ir užgy
nė jam kalbėti, kaip prita- 
rančiam palaikyti kraujage- 
rystę. Caro dienos savaldys- 
tės greitai artinasi,— geres
nis būvis žmonelėm teipgi a- 
teina.

VARŠAVOJE 2 Liepos va
kare užmušė žandarą ir ka
reivių kapitoną Tobolzeff. 
.Paskutinis tapo seniai revo- 
liucijonierių ant mirties pa
skirtas, kaipo kamandieras 
žudymo revoliucijonierių. Už
mušėjai pabėgo laimingai.

OSOVIČE, Lenkija. Ži
nios praneša, jog čionaitinė- 
se drūtvietėse labai daugelis 
kareivių sukilo priešai val
džią, bet žinios yra užtūrė
tos per cenzūrą, kad kiti no- 
dažinotų ir nesukiltų.

TIFLIS A S, Rusijoje. Ži
nios praneša, jog nužudymas 
27 kareivių, pasikėlusių 
prieš valdžią, sukėlė karei
vius Ingreliško pulko.

SAMAROJE kareiviai yra 
sukilę labai ir laukiama di
delio kraujo praliejimo.

BATUME žmonės šaudo 
kareivių oficierius vieną po 
kitam, kurie neprilankųs 
žmonėm.

VLADIKAUKAZIJOJE 
kareivių 18-ta baterija suki
lo prieš valdžią ir tapo užda
ryta į drūtvietę su drūta 
gyba.

Caras labai nusiminė, 
Preobraženskas pulkas
reivių atsisakė jam tarnauti, 
sakydami, „męs šaudydami 
žmones, randame daugelį mų- 
sų mylimų draugų nušautų”.

Revoliucija Rosijoje ir vi
suose kraštuose caro žemės 
auga labai sparčiai.

Tegul laimi nuvarginti 
žmonės, tegul amžinai žųsta 
caro valdžia!

kad
ka-

Žinios iš Lietuvos

(Iš ,,Vilniaus Žinių”).
Vidaus Ministeris prisakė 

Vilniaus gubernatoriui iš-

rinkti užliktas mokestis nuo 
tų, kurie iš savo geros valios 
nemoka. Jeigu žmonės ne
mokėtų, prisakyta, kad val
džia pasirūpintų tokiem išro
dyt!, jog mokestys reikalin
gos, o jeigu dar nemokėtų,’ 
tai kad būtų baudžiami.

—:o:—
Išsivystė iš Lietuvos 

labai pasididino iš priežas
ties blogo gyvenimo be uždar
bių. Iš Amerikos žmonės 
teipgi labai važiuoja į Lietu
vą, bet vėl greitai sugrįžta.

—:o:—
Lietuvoje perdaug 

lietaus šįmet, dėlto nežinia 
kaip bus su jaivais. Dauge- 
lij valščių Suvalkų rėdyboje 
javus ledai išmušė teip, kad 
nekuriuos turėjo apart ir va
sarinius javus pasėti.

—:o:—
Senapilyje,

rėd. susitvėrė nauja organi
zacija ,.Žiburys” su mieriais 
daryti gerus lietuvius ir ge
rus katalikus; steigs knygy
nus, teatrus ir šelps einan
čius į mokslą arba talentuo
tus žmones. Užmanymas ge
ras, kad tik žmones padary
tų gerais.

— :o:—
Telšiai. Berželio mė

nesyje čionai vienas žmogus 
parvažiuodamas iš Amerikos 
pasisiuntė pinigus per pačtą, 
ir kaip parvažiavęs nuėjo at
siėmė pinigus ir nuėjęs į Pa- 
alksnio karčiamą išgėrė stik
lą alaus ir ant vietos numirė. 
Iškratant jį, nerado nė pini
gų, nė jokių raštų. Numi
rusį skubiai ir palaidojo. To 
žmogaus moteris vėliau dasi- 
žinojo, iš gailesčio pati numi
rė.

—:o: —
Šiaulių gimnazijos 

mokiniai nuėjo į meškučius 
sugriauti monopolių, bet ūki
ninkai pasiutiškai ant jų už
puolė: du užmušė ir daugelį 
labai sužeidė sulaužydami ko
jas ir rankas. Daugelį mo
kinių suėmė, o kiti pabėgo į 
Ameriką.
Mitingas T e r i j o - 

k u o s e .
Birželio 4 (17) d. Terijo- 

kuose (Suomijoje)buvo skait
lingas mitingas, kuriame da
lyvavo : socijalistai-revoliuci- 
jonieriai, socijalistai-demo- 
kratai, kaip suomalaičiai,teip 
ir rusai ir „darbo kuopos”są- 
nariai iš Dūmos. Mitinge 
daugiausiai prakalbų sakė 
Dūmos atstovai. Vienas iš 
jų Zabolotnij prilygino suo- 
malaičius su rusais valdžia 
visuomet vienodai spaudė 
kaip suomalaičius, teip ir ru
sus ir vieni ir antri jos (val
džios) neapkentė. Dabar suo- 
malaičiams nėra ko bijotis 
rusų, kadangi pastarieji rū
pinasi išsiliuosuoti nuo to 
jungo, nuo kurio išsiliuosavo 
Suomija. Kiti kalbėtojai sa
vo prakalbose minėjo reika
lauti įsteigiamojo susirinki
mo.

Reikia patėmyti dar tūlo 
Lunačarski’o prakalbą. Jo 
nuomonė ,,darbo kuopa” da-

io didelę klaidą, ką ji užtiki 
labai kadetams, kurie, kaip 
išsitarė kalbėtojas, nori susi
derėti su nusilpnėjusia val
džia. Kalbėtojas priminė 
kadetams 1848 metus. Par
tijų vadai, jo nuomonė, sten
giasi užgriebti ministerių 
portfelius.

—:o:— 
Kareivių bruzdėji

mas.
Pereitą panedėlį Carskoje Šė
loj’e subruzdo gusarų pulko 
kareiviai ir visi drauge atsi
sakė pildyti aficierų paliepi
mus. Utarninke iš Peterho- 
fo atvyko į Carskojeselopats 
caras su generolu Trepov’u 
ir, pašalinęs visus aficierius, 
įėjo į kareivių tarpą.

Kareiviams pareikalavus, 
gen. Trepov’as turėjo pasiša
linti iš kareiviu tarpo ir tuoj 
išvažiavo iš Carskoje Selo. 
Caras iš tam tikros sąrašos 
šaukė kai kuriuos kareivius, 
klausinėjo, dėlei kokios prie
žasties jie nepasikakinę, pri
minė jiems, kaip jie gyveno 
tuomet, kaip jis, dar būda
mas Įpėdiniu, tarnavo šiame 
pulke, ir ramino kareivius.

Vienas iš pia-iauktų iš eilės 
kareivis pasakęs carui, kad 
jų nepasikakinimo priežasčia 
yra tas, kad juos siunčia į 
pagelbą policijai ramdyti mi
nią, kurioje jie kitą kart’ su
tinka savo giminaičius.

Pasikalbėjęs su kareiviais, 
caras paskui nuėjo pas afi
cierius.

—:o:— 
Kareiviai, atsisa

kė šauti.
Melitopolyje sustreikavo 

51 pėstininkų Lietuviško pul
ko 12-ta rota ir atsisakė šau
ti į sodiečius. Tą rotą ten 
nusiuntė malšinti subruzdu- 
sius sodiečius. Matomai, iš- 
liuosavimo judėjimas apėmė 
ir troškias kareivių kareivių 
kazarmes.

—Sevastopolyje, nežiūrint 
ant įvesto admirolų Čuchni- 
no ir Nepliujev’o aštraus re
žimo, šventadieniais atsilieka 
skaitlingi mitingai. Pasta- 
ramjame mitinge, kuriame 
dalyvavo 500 jurininkų, ka
reivių ir darbininkų, liko nu
tarta nusiųsti paliepimą Dū
mai, kad ji atropinus veiktų.

— :o:—
Sako, kad pastaruoju lai

ku dėlto pasididino Rusijoje 
reakcija, kad į Rusijos daly
kų stovį kišasi ir Vokietijos 
imperatorius Vilhelm’as.

—:o:—
Peterburge „tikrųjų rusų” 

kuopos sąnariai stropiai gin
kluojasi ir ketina atkeršinti 
tiems dirbtuvių darbinin
kam, kurie kitados nugin
kluodavo „akyvos kovos su 
anarchija ir revoliucija drau
gijos” sąnarius. Apskritai, 
pastaruoju laiku juodašim
čių kuopos ir organizacijos 
vėl pradeda veikti.

konai kas metas labai daug 
aukų atiduoda parako dievai
čiam: Salem, Mass, apie 50 
žmonių tapo sužeista, Law
rence, Mass, gromatnešiui 
pirštai tapo nunešti; Fall Ri
ver, Mass, vaikas 1 1 metų ta
po užmuštas. Kožnam mies
te, miestelyje nelaimių daug 
girdėtis atsitiko iš priežas
ties, jog žmonės neatmena 4 
Liepos su inteligentiškumu.

Kongresas p a s i b a - 
i g §• 

Washington,
C. Amerikos kongresas 
metų pasibaigė Birželio
tarpe daugelio riksmo kong 
resas nutarė, kad turčių su
taisoma mėsa būtų geriau 
prižiūrėta. Teipgi kitų val
gių taisymas, kad būtų ran
do prižiūrėtas gerai. Tai tur
būt ir viskas, kas gero pada
ryta darbininkiškai kliasai, 
jeigu bus išpyldyta.
giau vargšam žmonėm nieko 
gero kongresas pereitų metų 
nepadarė.

S u linčiavo.
C h i c h a s a w , J. T.
Liepos. Keturi šimtai žmo

nių pasigavo negrą, kuris bu
vo užpuolęs merginą 16 me
tų, aplinkėje Womack. Pa
gautą negrą žmonės pakorė, 
paskui degino. Baisi žudys- 
te, vienok niekad nepamoki
na tų negrų, jie girdi dauge
lį tokių žudysčių ir nepersto- 
ja būti gyvuliškais.

Užmušė tris.
Knoxville, Ill.

Liepos. Čionai prie vedimo 
naujo geležinkelio, netikėtai 
greitai iššovė užtaisytas ak
menyje dinamitas ir beplyš 
damos skeveldros užmušė 3 
žmones.

Užmušė keturis.
Eveleth, Minn. 1 

Liepos. Čionai geležies kas- 
tynėse tapo užmušti 4 žmo
nės. Karas užkrauti geleži
niu rūda, pasileido i pakalnę 
kurioje buvo kasimo prietai
są ir keli žmonės, karai su. 
davė į prietaisą ir žmonės ta
po sumušti į 
labai sužeidė.

Pakelė
C a 1 u m e t, 
pos žinio praneša, jog 6000 
mainerių dirbančių mainuose 
Wolverine, Tamarack, žemi- 
Kearsarge, Mahawk, Osceoda 
Ahmeek ir keluose kitose di
delėse mainose netikėtai ir be 
straikų gavo pakėlimą mokes 
ties ant 5-to procento.

Iš Amerikos.

Liepos aukos.
Švenčiant 4 Liepos Ameri-

SALISBURY Ang,. Liepos 
1 dieną. Čionai bebėgdamas 
trūkis iš Plymouth į Londoną 
iššoka iš vėžių ir susimušę, 
toje nelaimėje žuvo negyvais 
23 ypatos atkeliavę iš Ameri 
kos ir 4 trūkio darbininkai; 
teipgi 12 žmonių tapo labai 
sužeisti. Amerikoje ir Angli
joje kas metas prižudo 
baisybę žmonių iš prie
žasties per greito keliavimo 
o menkos prižiuręs geležin
kelių.

—:o:—
KRONŠTADAS.

praneša, jog admirolas Rož- 
destvenskis apsikaltino prieš 
kareivišką tiesdarystę už pa
sidavimą japonam laivo Bie- 
dovij. Roždestvenskis buvo 
jau sužeistas, kaip laivas pa
sidavė, turbūt dėlto save kal
tina, kad išteisinti savo 
cierius. Teisdarystė dar 
pabaigta.

Kova su trustu.
New York, 2 Liepos 

miesto aldermonai perleido 
rezoliuciją, kad aplinkės at- 
torne perkratinėtų konspira- 
tyvišką pakėlimą mokesties 
už ledą. Trustai visur mėgi
na labai išnaudoti žmones; 
šįmet ledo šmotelis už 5 cen
tus galima įsidėti į kišenių. 
Teip, kad vargšam žmonėm 
labai sunku nusipirkt iš prie
žasties brangumo.

vaikus ant vakacijų, dabar 
juos būtų gerai pamokyti lie
tuviškai, kad būtų nutari
mas. Vytauto draugystei 
tas buvo įnešta, tai labai na- 
vatniai keli nusijuokė ir nie
kas nieko nesakė.

Vietnes Žinios.
—:o:—

Oras šiltas, kartais palyja, 
bet gražus išvažiavus už mies
to, galima matyti gražias dar
žoves ir javus.

—:o:—
Pereitą subatą sustraikavo 

indžinieriai prie kasimo pože
minio kelio: indžinieriai prie 
vindavimo žemių laukan pa
reikalavo vietoje 30 centų 40 
centų.

— :o:—
4 dieną Liepos Bostone 

prasidėjo su lietum, bet die
ną buvo tik apsiniaukus; ly
ti mažai lijo, Daugelis žmo
nių tapo suareštuota už su
šaudymą iš vakaro ir dauge
lis save susižeidė bekvailioda- 
mi su ekspliozijom. Jeigu 
del gerovės žmonijos, tai 4-tą 
dieną Liepos atminti kaipo 
dieną, kada Amerikos žmo
nės susivieniję pasirašė, jog 
jie daugiau neklauso Angli
jos karaliaus. Tas atsitiko 
4 dieną Liepos 1776 mete. 
Karės tęsėsi kruvinos per 8 
metus užbaigdamas 1781, kad 
Jurgis Washingtonas su pa- 
gelba francūziškos flotos suė
mė Jenerolą Cornwallis ties 
Yorktown su visa jo kariu- 
mene. Dabar žmonės šaudo, 
pliaukši, bet jau retas kuris 
net žino, ką jis daro. Neda
ro dėl atminimo, tik iš savo 
nesusipratimo.

—:o: —
Pereitą utarninką atsibuvo 

prakalbos L. K. ant lietuviš
kos salės, kalbėtojai buvo 
vietiniai ir gražiai daug tau
tos reikalų pajudino, bet kad 
įuėjimas buvo 10 centų, tai 
susirinkusių buvo mažai, kar- 
čiamos vienok buvo pilnos. 
Svietelis puola povaliai į iš- 
žmoniškėjimą (dedženeruoja- 
81).

— :o: —
Pereitą subatą ir nedėlią 

lankėsi vėl pora Rosijos revo- 
liucijonierių: vadovas žydų 
bundo Gregori ir kitas Sta- 
nislovitch. Prakalbos su
rengtos dėl jų Lynn, Mass. 
8 dieną Liepos po pietų ir 
Bostone ant Memorial Hali 
tos pačios dienos yakare. p. 
Stanislovitch sako, kad caro 
valdžios iki šioliai jau būtų 
nebuvę, jeigu kartu su revo
liucija nekiltų klausymas, 
kokiu būdu ir kaip bus su
taisyta valdžia po numetimui 
caro valdžios. Nevienokis 
žmonių gyvenimas ir nevie- 
nokios tautos daro kelis klau
symus, kurie nelengva teip 
greitai išričti. Iki šioliai 3 
didelės organizacijos skirti
nos: Liberalai Zemstvoistai, 
Socijaldemokratai, Socijalre- 
voliucijonieriai darė visą ne
ramumą carui; jie nors atski
ros organizacijos, vienok vie
nu balsu šaukė ,,šalin! caro 
autokratiška valdžia”. Vie
nok artinantis gvlui baro vai 
džios, dabar klausymas vėl 
pradeda eiti svarbyn, kokia 
valdžia bus po caro valdžios.

—:o: —
V adovai pradeda žiūrėti 

ant viso reikalo pagal skait
ini žmonių; šalių ir kliasų: 
penkios dalys Rosijos žemės: 
Europinė Rosija, Lenkija, 
Kaukazas, vidurine Azija, Si- 
berija. Didesnės tautos: Di
džiųjų Rusų, Mažųjų Rusų, 
Baltųjų Rusų, Lenkų, žydų, 
kirkizų ir totorių; lietuvių 
latvių ir estonų.

Pagal kliasas, į kurias tur
tas skirsto žmones stovi teip: 
Prastųjų žmonių yra 96.916- 
000, buržuazų arba vidurinės 
kliasos žmonių 13.386.000,ka
zokų 2.908.000, prigimtų di
džponių 1.220.000, ypatiškų 
turčių ir raudavų didžgalvių 
630.000, dvasiškųjų 588.000, 
prigimtagarbių 343,000, pir
klių 281,000, darbininkų dir
bančių po dirbtuvės skaito
ma apie pustrečio ar apie 3 
milijonus. Inteligencijos 
žmonių yra 362, 500. Visos 
šitos kliasos žmonių turi kož- 
ua savo reikalavimus ir dėl
to negreit galima viską į 
tvarką suvesti, kad sutaisyti 
valdžią, kuri visą gyvenimą 
užganėdintų. Bet carui vis- 
tiek nėra vietos carauti.

Jonas Šidlauckas, užmušė
jas savo pačios pereituose 
metuose 13 Liepos tapo par
vežtas iš Cambridge turmo į 
Charleston, kur bus mirčia 
baustas apie ateinantį pane- 
dėlį. Keli svetimtaučiai su
kruto sutaisyti peticiją pas 
gubernatorių, nurodydami, 
kad Šidlauckas yra sumaišy
to proto, bet turbūt nieko 
nebus iš to, nes kiti daktarai 
pripažįsta jį nesuraišusiu.

— :o: —
Mokslainės paleido visus

Pracsam visom draugėm So. Bos
ton. L.et u vos Dukterų draugystės pri
būti ant mitingo utarnmko vakare 10 d. 
Liepos. Naujoš draugės gali ateiti ir 
prisirašyti. Balius mus bus vakare prieš 
Thanksgiving Day Kitiem pranšam, 
kad ant tos dienos balių nerengtų.
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ką nors rasti ir vienas su ki
tu dalintumės.

— Teip, tėvai, ir visas su
rėdymas pasauleje, jeigu 
žmones nebūtų godus teip 
daug kožnas nuo kito griebti, 
tai godumas būtų gerai, bet 
negerai kada vienas kitą 
skriaudžia del savo godulys- 
tės.

— Tai aš tave, vaike, ne
suprantu, ką tu čia viauksi 
galvą užrietęs. Kartą sakai, 
kad godulystė gerai, kitą kar
tą jau negerai. Kad būti go
džiu tai būti, o kad ne tai ne!

— Neteip, tėvai, tu vis 
dar nesupranti, ką aš tau no
riu pasakyti. Jeigu žmogus 
neturėtų godulystės, tai jisai 
nė žemės neartų, nė vaisių 
nesodintų ir viskas išnyktų; 
tada nebūtų nė kuom maitin
tis. Aš tau noriu pasakyti, 
kad kožnas žmogus turi būti 
godus, godžiausias, bet kad 
iš tos godulystės nebūtų nie
kam vargo, tiktai pagerini
mas gyvenimo, tada bus ge
rai.

— Aš, vaike, nesuprantu, 
kaip žmogus gali būti godus 
ir kitiem gero padaryti?

— Tėvai, godus žmogus vi
sada mėgina dirbti ką nors, 
kad padauginti savo turtą,

augina vaikus, tikrus išga
mas, netinkančius tarpe žmo
nių. Nesupranta, kas tai y- 
ra vienybė ir darbas suvieny- 
tom pajiegom. Jie, jeigu 
pamato vieną užmokant už 
laikraštį, knygelę arba duo
dant ant visuomenės reikalų 
koki centą, tokiam nepabai
gia prikišinėję ir niekinę jo 
pasielgimus.'" Tečiaus, kas 
geria, žemina vardą visų, gy
vena biauriai, jie su tokiais 
netik nesidrovi draugauti, 
bet laiko sau už gerą draugą.

Broliai mieli! argi ilgai jus 
duositės tamsybiai jodyti ant 
jųsų sprando po dumblus, po 
raistus, ar ilgai jus nenusi- 
plėšite ir nenusiprausite savo 
apmuilintų akių. Kelkitės, 
broliai ir sesutės,nors kartą iš 
to purvyno. Mesdami gir
tuoklystę, jus pagerinsite sa
vo kūno pąjiegas, jųsų vaike
liai prisižiūrės į jųsų geres
nius darbus, garbįs jumi kai
po gerus tėvus ir motinas. 
Vienykitės prie gero darbo. 
Jus dėdaihi po 10 c. galite 
sudėti tiek pinigų, kad ūž

ti į mųsų miesto lietuvius ar
ba ir kitų miestų, kurie uė- 
kiek nesirūpina apie gerus 
darbus, bet patys kelia pik
tybes, liedami savo kraiiją ir 
aukaudami savo centus ant 
naudos policijai. Štai dabar 
per vestuves pono J. S. sve
čiai karštai darbavosi iki vi
durnakčių, kaip bitės lizde 
korius darydamos: sušilę, su
niurę kankino save, jų veidai 
degė Ugne nuo svaigalų, aut- 
galo jau pritrūko jiem kan
trybes, dėlto smarkūnai išsi
mušę laukan, pradėjo revo
liuciją kelti. Tuojau krau
jas taškėsi, plaukai dulkėjo: 
mušėsi pakol vienas jau nesi
judino iš vietos. Antrytojaus 
gydytojas sulopė—susiuvo 
galvą. O kitus policija su
areštavo. Policija atėmė sa
vo dalį teip kaip atima nuo 
visų, dėl kurių gero policija 
yra ir užlaikoma. Mažai čio
nai mus yra, dėlto nesant ko 
geresnio prauešėm nors apie 
kasdieninį mųsų gyvenimą.

Čionai gyvena tik visai ne
daug šeimynų, o pavienių y-

'Entered ab Second-Class matter 
February 23, 1006, at the Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act of Congress ov March 3,

1870.”

— Vaike, kaip mudu per- 
siskyrėm paskutiniu kartu, 
aš pradėjau mislįti apie go 
durną ir dar noriu pasikalbė
ti su tavim.

— Gerai, tėvai, galime 
kalbėtis, nes aš myliu žmo
nes godulingus.

— Ar tai tu, vaike, mieli
ni, kad žmogus godus yra ge
rai

— Žinoma, tėvai, kad 
žmogus godus yra geriau, ne
kaip negodus,tikt ai turi bū
ti godus geru būdu; teip turi 
būti godus, kad kodaugiau- 
sia gero sau padarytų.

— Tai, jeigu tu, vaike, 
pritari, kad žmogus turi bū
ti godus, tai aš tave nesu
prantu, nes jeigu vienas yra 
godus, tai jis kitam negali į- 
tikti.

— Tau, tėvai, teip tiktai 
rodos, nes tu nesupranti, 
kaip geriausia būti godulin- 
gu žmogum.

— Vaike, jau tu mane ne- 
pamokįsi, jau tas kliasas pe
rėjau seniai. Jeigu nori būt 
gbdūlingu žmogum, tai turi 
griebt, kas tik po ranka pa
sisuka, nes kitaip neišeina— 
turi būti praktišku godžiu 
žmogum.

— Tėvai, kad tikrai pažin
ti tavo godulystę, aš paklau
siu layęs kelių klausymų.

— Gerai, vaike, klausk!
Na, kad tu, tėvai, eitum 

keliu su pora savo draugų ir 
beeidamas keliu rastum dide
lę bandą duonos. Ar tu duo
tum tos duonos savo drau
gam.

— Vaike, jeigu duonos aš 
pats nesunaudočia, tai tada 
aš duočia ir savo draugam.

— Gerai, tėvai, bet kad 
tavo draugai būtų išalkę ly
giai kaip tu pats, argi tu ne
duotum jiem lygiai kaip ir 
sau?

— Vaike,, kaip-gi išeitų, 
jeigu aš duočia jiem lygiai, 
tai aš būčia giliuklingas ir 
turėčia kartu su jais badą 
vilkti.

— Bet, tėvai, jeigu jus ei
tumėte tuo pačiu keliu to
liau, o kitas iš jus draugų 
rastų taipgi kokį užkandį ir 
jis taipgi nesidalįtų su jumi, 
bet vienas suvalgytų; ar tu 
tada jaustumsi gerai?

— Ne, vaike, žinoma, aš 
jau tada nesijausčia gerai.

— Taigi, tėvai, man rodos, 
kad godulingu būti, tai rei
kia rūpintis, kad ir tau ir ta
vo draugam būtų gerai. O ta
da lai jus visi būtute godus,

o jeigu jisai neskriaudžia 
žmonių, tai jis savo darbu 
priverčia gamtą dėl jo ką ge
ro padaryti ir tokiu budu 
dirbdamas jisai nieko blogo 
nepadaro, tiktai gero. Tu, 
tėvai, turi suprasti, kad go
dumas yra tik tada geras ir 
visada ant gero išeina, kada 
žmogus nenuskriaudžia savo 
artimo.

— Tai gerai, vaike, bet ar 
žmogus gali būti godus ty
ruose, kur nėra daugiau žmo
nių?

— Teip, tėvai, žmogus ty
ruose būdamas mėgįs iškirsti 
girias,išdirbti žemę, ir su tuo 
jisai daug sau gero padarįs 
ir niekam blogo, ir bus go
dus.

— Bet, vaike, yra dauge
lis žmonių, kurie tarpe kitų 
gyvendami, nieko neveikia ir 
turi turtus.

— Toki, tėvai, žmonės rei
kia ištirti, iš kur jo turtai 
randasi?

Jeigu jis ištiesų nieko ne
veikia, sveikas ir drūtas bū
damas, tada jis yra piktada
rys. Tik tu gerai apsvars
tyk!

Korespondenci jos.

Gardner, Mass.

Degina laikraštį.
Rašo Skaitytojas.

Darbai čionai eina pusėti
nai. Nekurie fabrikai suba- 
tom po pietų nedirba, rodos, 
duodami progą vargšui darbi
ninkui atgaivinti savo svei
katą su tyru oru laike šitų 
vasaros karščių. Bet tik 
klausymas kaip darbininkai 
tą laiką praleidžia. Yra čio
nai keli lietuviai, kurie be a- 
bejonės praleidžia laiką gra
žiai: pasiskaito laikraščius ir 
rūpinasi kartu su visais ap
šviestais vyrais padaryti ką 
gero dėl savo tautos. Bet 
daugelis yra čionai mūsų 
tamsybėje gyvenančių brolių, 
kurie skaitymą laiko už nuo
dus ir visada turi žodį nusi
kalę, jog kuris skaito' tai tas 
yra netikėlis. Šitie vyrai, 
tamsybės apaštalai tamsesni 
už naktį, labai žemina mųsų 
tautą. Jie patįs jau nesiken- 
čia to brangaus vardo Lietu
vos, kurį jie sutrėmė, panie
kino, apvertė smarve, dėlto 
patįs daug kartų save nori 
„polenderiais” arba kitokiais 
vadyti, by tik ne lietu
viu, kuris tai vardą yra su
tepę, sunešioję biauriai. Jie 
nesupranta, kas tai yra dar
bai visuomeniški, nežino, kas 
tai žodis tauta, jiem vagys, 
apgavikai, kraujas visada a- 
kyse stovi, dėlto, kad jie vie
nas kitą papratę skriausti su 
kortomis ir kitokiom apga
vystėm. Jie taipgi nesidrovi 
ir vienas kito šeimynišką gy
venimą darkyti. Nekuriu

laikyti sau gražią vietą dėl 
susirinkimų, kur turėtute vi
sus laikraščius ir knygeles, 
išlavintute savo protą, pažin- 
tute, kas tai yra pramonė, 
išdirbystė ir, žodžiij sakant, 
visa kultūra. Nubėgtų tau
kai nuo jųsų sienų ir išnyk
tų ligos. Veidai jųsų išsipa- 
gadytų iš išblyškusių 
sukatų, pastotute vyrai ir 
moteris gražios kaip gamta 
teikė jumi būti.

Pykstate jus, jeigu pama
tote laikraštyje ant jumi pa
rašyta ir sudėti blogi pasiel
gimai; bet dėlko jus pyksta
te, ar-gi jus jau ir teisybės 
nekenčiate. Kam jus degi
nate laikraščius, kuriuose 
teisybę aprašo, jog jus užsi
mokėjote policijai po 10 dol., 
už perdidelį siutimą 
ant vestuvių. Geriau gai 
lėkitės ir tą laikraštį pasika
binkite tę, kur kasdien galė
tute matyti savo blogą pasi
elgimą ir niekad daugiau į jį 
nepakliūti. Pakol raštas ne
išnyks nuo popieros, teip il
gai turite atminti savo nedo
rybes. Ką-gi gelbsti jumi iš
pažintis, kurią jus iš papra
timo kaip galvijas atrają at
liekate, jeigu jus antryto
jaus vėl darote senoviškai. 
Broliai mieli! nerašome apie 
jus dėlto, kad nėra kas rašy
ti, arba daugiau męs nieko 
nežinome, bet dėlto kad jumi 
niekas netinka, jus nieko ne
galite suprasti, pakol iš biau- 
ringo gyvenimo neprisikelsi- 
te. Kelkitės, nes kabo ne 
laimes ant mus ir netruksnu- 
kristi ir prispausti galvas 
amžina sunkenybe. Kas ju
mi rodija ramybę, mokslą, 
meilę, vienybę, tas jumi kal
ba žodžius Dvasios šventos. 
Svietas, kuris klauso tų žo
džių, yra tobulas ir vargai 
nuo jų tolinasi. Kelkitės ir 
jus!

•—:o:—
Easton, Pa.

Vestuvės su kraujais.
Rašo S. G.

Mųsų miesto lietuviai tan
kiai girdi, kad kituose mies
tuose lietuviai kiek kas ga
lėdami darbuojasi ant labo 
lietuvystės dėdami ir siųsda
mi centus ant pagelbos lie
tuviam, kovojantiem Lietu
voje, kad paliuosuoti juos iš 
pančių nelaisvės ir pakelti 
juos iš vargo. Čionykščiai 
broliai teipgi buvo kartą su
judę prie darbo ir kaip dar
bavosi buvo jau net miela, 
bet dabar ir vėl išėjo iš ma
dos. Jau nededa aukų ant 
susirinkimėlių, dėlto kyla 
biaurus senoviškas paprati
mas. Vietoje atminimo Lie
tuvos šalelės ir gelbėjimas 
brolių kelia muštynes tarpe 

! save, kurios biaurina mųsų 
I tautą. Kaip skriaudų žiūrė

ta gana daug, taigi pavieniai 
net straiką kelia su savo ū- 
kiais. Andai čia vienas ū- 
kis užsimanė pakelti 13 cen
tų ant savaitės už pragyve
nimą savo vyram, netikėtai 
susilaukė straiką: visi vyrai 
išėjo. -Vėliau vienas pradėjo 
straiką boikotuoti, tai gavo 
už sprando paimti. Teip tai 
mųsų gyvenimas traukiasi 
diena nuo dienos. Nėra pra
kilnumo mųsų darbuose. 
Laukiam gadynės, kada mų
sų dvasia nusiramįs, kada 
galėsime mislįti ir ką nors 
gero veikti.

.—:o:—
E. St. Louis, III.

Kun. Siamas išvažiavo.
Rašo Kurmis.

Mųsų miesto lietuviai jau 
grįžta į savo senas vėžiai'. E- 
sant kun. Šlaihui buvo rodos 
jau biskį pamislinę eiti ge
resniais keliais. Kun. Sia
mas buvo geras tautietis. Ji
sai mokėjo nurodyti žmonėm 
ant jų gyvenimo gražius pa
mokinimus, kaip reikalauja 
nuo jų dorybės netik tikėji
mas, bet kasdieninio gyveni
mo pasisekimai. Jis nurodė, 
jog mokslo reikia, be kurie 
męs galim ir girtis ir augštin- 
tis, bet nieko gero nepasiek- 
sim. Bet dabar jam išvažia
vus į Lietuvą, jau vėl grįžta 
senasis papratimas arba tam
sybės reakcija.

Lietuviai čionai nuolatos 
dauginasi, nes darbas šiais 
laikais nesunku .gauti.

Laike mainierių straikos 
buvo biskį pasunkėję, nes 
daugelis mainų darbininkų 
mėgino gauti darbą fabrikuo
se, bet dabar vėl sugrįžo prie 
darbo ir vėl su darbais leng
viau.

Pas mus biznieriai teipgi 
kaip grybai dygsta; dabar 
jau turime štai kuriuos: p. S. 
Jocis užlaiko salę dėl mitin
gų ir teatrų, p. Brazys turi 
drapanų krautuvę, p. Baltru- 
šis laiko mėsinyčią ir karče
mą, p. Baltruškonis laiko 
teipgi mėsinyčią ir dar yra 
apie dešimts karčiamų Dar 
neseniai užsidėjo nauja kai- 
čiamą Mikolas Ražokas ant 
Collinsville avė, 443. p. Ra
žokas čionai yra pagodotas, 
dėlto kad jis ir nelaimėje 
žmogui gali duoti rodą, ka
da kiti pramonininkai to ne
gali padaryti jiem labiau kas 
kitas rūpi. Žodžiu sakant 
iš biznierių yra tik apie trįs 
geri lietuviai, kitų tik skria
udžia vardą lietuvišką 
daugiau jie nieko apie lietu
vystės reikalus nesirūpina. 
Nugriebti centą nuo savo, tai 
viskas. Lietuva, Tėvynė 
mųsų reikalauja pagelbos aut 
visokeriopų reikalų dabar. 
Mokslas pavėlintas Rusijoje: 
vaikeliam reikia labai daug

knygų visokių del mokslo. 
Lietuvos žmonės jau gauna 
progą mislįti apie politiką, 
reikia ir jiem visokių paaiški
nančių raštų, taigi reikia pi
nigų ir męs vis mielinam, kad 
mųsų pramoninkai daugiau 
gali tuos reikalus sušelpti, 
bet negirdėt nematyti ir to 
nedaro, jeigu ant jų neuž
puola su verksmu koks varg
šas tėvynainis. Gal kada 
nors ir pramoninkai susipras, 
jeigu visai neišnyks tarpe 
svetimtaučių.

— :o:—
Pataisymas.

Pereitą savaitę patilpo ko
respondencija priešai seną 
Krivaitį rašyta A. A. Appa- 
naičio, prie kurios čionai pri
dėta pataisymas.

Mainierių alga pakelta 6 
c. 9|| 100 ant dol. Kitaip sa
kant pakelta 3 centai ant to
no anglių; padegėjam šūvių 
mainieriai turi patįs apmo
kėti, tai visgi dar jiem lieka 
2 centai daugiau, kaip me
tuose 1905. Pereitus du me
tu buvo mokama už 8 valan-
das dienos darbo $2.42, dabar 
moka $2.56; tonas anglies 
pereitam mete buvo 52 cen
tai, dabar 55; Padegėjam 
šūvių pereituose metuose pu
sę mokėjo mainieriai ir pusę 
mainų savininkai, dabar mo
ka tik mainieriai, kas tešluo
ja (kaštuoja) mainieriam 2 
centai ant tono.

A. A. Appanaitis.

Laisvė nelaisvė, o nelaisvė 
laisvė.
— :o:—

Nuo nekurio laiko dauge
lis mus žmonių—lietuvnin
kų o ir nemažai svetimtau
čių mąsto apie laisvę ir aut 
laisvės klausymo dabar yra 
išsidirbę labai daug nuomo
nių. Vieni sako, kad valdžios 
nebūtų, tai būtų laisvė. Ki
ti sako, kad tie, kurie į baž
nyčią neina, tie yra laisvi. Iš
tiesų daugelis 'mųsų žmonių 
tik teip laisvę aprubežiuoja 
ir toliau nežengia, bet laiko
si ant vietos. Man rodosi, 
kaip męs tik teip apie laisvę 
manome, tai dar didesnėje 
nelaisvėje atsirandam. Lais
vė yra platus klausymas ir 
jeigu męs ją kaip nors apru- 
bežiuojame, tai vėl patįs vie
nas kitą į nelaisvę verčiame. 
Ant žemės tik žmogus žmogų 
prie nelaisvės priverčia ir iš 
to labai daug vargo turi da- 
tyrti. Laisvės visi žmones no
ri, bet kitam savo artymui 
labai pavydi. Jeigu kitam 
laisvės kas pavydi,tai ir pats 
negali tikėtis būti laisvu. 
Kad žmones turi turėti val
džią, tai jau kožnas ant to 
sutiks, bet kokioje formoje 
valdžia turi būti, tai jau pa
kyla labai daug visokių nuo
monių.

Bet kad pripažinti žmonėm 
laisvę, tad reikia išklausyti 
visų teisybės ir kada atran
dam, kuri teisybe geriausia 
visiem tinka, tada reikia ir 
pripažinti tą. Jeigu nori tei
singai elgtis, tai visada reikia 
laikytis tos nuomonės, kad 
būtų didesniai pušiai žmonių 
gerai, o ne tą, ką visi sako, 
nes vieną dieną žmogus teip 
sako; kitą jau kitaip eina jo 
nuomonės.

Tėmijant ant žmogaus ypa- 
tos labai daug galima pasi
mokinti. Žmogaus protas 
pasauleje nė vieno nėra iki 
galui ištobulintas, nes kad ji
sai būtų ištobulintas, tai vis
ką žinotų ir tada būtų viso- 
galintis. Bet kad žmogaus 
protas nėra ištobulintas, tai 
žmogus myli pasiremti—atsi
dėti ant ko kito, kuris dau
giau už jį žino. Tokį žmogų, 
kuris ant kito atsideda, tai 
ir galima kaip nori paversti, 
teip kaip jeigu tam, kuris 
kelio klausėsi, parodysi ke

lią, ar jis bus tikras ar netik
ras, bei jis juom eis ir tik ta
da apie jo tikrumą dasižinos, 
kada nueis į vietą, kurios jis 
j ieško.

Biauru žiūrėti ant ginčų ve 
dančių per du žmones, kurių 
galas nepasibaigia ant teisy
bės, bet arba ant kokios 
jiem nesuprantamos istorijos 
arba ant prigimimo.

Daugelis žmonių yra prie
šingi valdžiai, o patįs dau
giausia valdžios rankos reika
lauja, kad juos palaikytų 
žmonėmis. Kad valdžią pa
taisyti, reikia pirmiau pats 
save ištobulinti, nes tik nuo 
ypatų paeina visuomenė, o 
nuo visuomenės valdžia. Jei
gu valdžia tik rūpintųsi, kad 
visuomeniai būtų gerai, tai 
patys dideliai vargtų, o ant- 
galo negalėtų nė suvaldyti 
žmonių. Laisvę tiktai tobu
las žmogus gali pažinti, nes 
nors jisai turi kęsti vargą 
per kitus užtrauktą, vienok 
nors mislije—savo dvasioje 
gali pasidžiaugti, kad jis tik
rai laisvę pažįsta. Dėl neto
bulo žmogaus jokios laisvės 
nėra, jisai save į nelaisvę į- 
stumia visokiuose atsiliki
muose gyvenimo. Netobu
lam žmogui valdžios reikia 
aštrios, nes kentėjimai ir 
skausmai priverčia sukoneer- 
truoti, sutraukti mislis į krū
vą, kurios išsitobulina pova- 
liai. Netobulo žmogaus pro
tą galima ištobulinti tik per 
vargą didelį, prispaudimą, 
gązdinimą arba nuo mažo kū
dikio po mokslo globa paim
tą. Netobulas žmogus gavęs 
laisvę, jis nori kitus į nelais
vę paimti; iš to randasi prie
šai prieš jį ir kiti taikosi ga
lingą padaryti negalingu.

Laisvė yra labai platus 
daigtas, bet laisvų žmonių 
labai mažai terandasi. Lais
vė yra kožnam, kuris supran
ta savo kūno* sudėjimą žino 
ko reikia dėl jo palaikymo, 
tas išliuosuoja žmogų nuo be
reikalingo kankinimosi su li
gom. Laisvė yra žmogui, ku
ris supranta kitų netobulių 
žmonių būdą, moka išsilank- 
styti nuo jų biaurių žodžių 
ir smūgių. Laisvė yra ir 
tam, kuris supranta, jog val
džia yra atspindys didesnės 
dalies žmonijos. Žmonės 
prarūgę su piktais darbais, 
valdžia teip-pat yra persigė- 
rus biaurybe. Pataisyti vai 
džią, reikia pataisyti pirma 
žmones.

Jeigu tikrai dirbi dėl labo 
žmonijos, tai reikia mokėti 
su ypata apsieiti. Vargšą 
prie mislies, sau geradarys
tės galima pripratinti tik su 
gerais darbais. Kožnas dau
giau sumanesnis turi žiūrėti, 
kud ir jo draugas pastotų su
manus. Jeigu draugas nori, 
kad tu jam gromatą surašy
tum, parodyk jam kaip rašy
ti ir tegul pats pasirašo, tada 
jau jis ant tiek išsitobulins; 
jeigu neteko darbo, tegul ei
na ir pats j ieško, tada žinos 
koki vargai darbininkų ir 
pasitobulins darbininkiško 
klausymo.

Jeigu įpuolė į turmą iš sa
vo nedorų darbų, nereikia 
skubintis su išsiliuosavimu 
(bėlom), nes turmas jam 
daug geresnė vieta, nekaip 
būti laisvėje. Skirtumas yra 
tarpe turme esančių: vieni 
žmonės tę vargsta ir labai ne
kalti ir tuos reikia gelbėti, 
bet peštukai, nenaudėliai vi
sada geriau palikti, kad atsi
imtų, ko jie reikalavo. Tik 
tuom juos galima pripratįti 
prie mislies ir tobulumo.

Laisvę platinant geriausia 
nurodįti ant žmogaus paties 
netobulumo, o ne ant institu
cijų, kuriais žmogus savo 
kvailu nesupratimu sau pa
sirengė. Toli dar męs stovi
me nuo laisvės ir daug ply
telių dar reiks, pakol pasta

tysime paminklą laisves. 
Mielas skaitytojau ir tu pa- 
mislįk koki retežiai tave rai
šioja, jeigu dar jie, o ne tu 
pats save ant svieto valdai, 
užrišk dar drūčiau juos ir už
suk bruzguliu. Bet jeigu ta
vo prakilni dvasia neša tave 
augščiau pasaulės purvų ir 
biaurybių lakstyk su ja am
žinai laimingai!

Moterim ir Merginom.

Kelios dienos prabėgo kaip 
aš mačiau kriminališką gim
dytoją, toki matymai nors 
tankiai atsitinka tarpe darbo 
pelėm apgyventose vietose, 
ir tikiu, jog ir kožnas tokius 
atsitikimus gali pamatyti,bet 
aš noriu pasidalyti ypatingai 
su motinom, kurios augina 
vaikelius.

Bestovint man pas vieną 
krautuvę bėgiojo trįs lietu
viški vaikai, paprastai jie 
tarpe save kaibėjo angliškai, 
nes paprastai mųsų lietuviš
kos motinos mažai su savo 
vaikais kalba, dėlto jie ne
gauna nė progos pasimokįti 
lietuvišką kalbą. Bestovint 
man ir tėmijant ant tų gražių 
kūdikių kelios mislis perbė
go per mane ir į tą tarpą at
ėjo moteris nešdama lentgalį 
po pažaste, o kartu su ja mer
gaitė jos nešė dar didesnį 
lentgalį. Prisiartinus jai 
prie šių 3 lietuviškų kūdikių, 
vienas iš mažiukų pribėgo 
prie mergaitės, nešančios len
tą ir atkišo rankutę, rodos 
norėdamas prisitraukt prie 
žaislūs. Mergutė nieko ne
sakė, ėjo tolyn su lenta, bet 
jos motina pradėjo keikti su 
visa savo gerkle, išvadinda
ma mažą kūdikį tokiais žo
džiais, jog net biauru pami
nėti, net jauna mergutė už
rietė galvelę ir žiūri motinai 
į akis. Aiit jos veido galima 
buvo matyti iš'viršaus gerini- 
masi motinai, būk ji apgynė 
nuo to mažo vaikiuko ir dar 
giliau galima buvo matyti, 
jog mergaitė savo viduryje 
gėdinasi motinos palaidos 
gerklės ir jaučia biauru pa
sipiktinimą. Regykla buvo 
kokios negali nė joks artistas 
nupaišyti. Aš žiūrėjau ir ne
žinojau, kas darosi su manim 
norėjau susišaukti moterį ir 
pasikalbėti, bet nesugriebiau 
į laiką tiek galybes, o kelias 
sekundas vėliau, jau buvo 
pervėlu. Moteris ta buvo 
airė, išrodė teip iš jos sudėji
mo.

Ilgai žiūrėjau, pakol ji nu
ėjo ir mielinau sau, kas yra 
su tąja motore ir kiek tokių 
yra. Ji yra airė ir katalikė 
ir kodėl dabar ji tokius žo
džius vartoja, kaip raudonas 
bastras ir t. t. į tokį kūkikį, 
kuris nieko dar nesupranta, 
apart savo alkanumo. To
liau mielinau, jog sunkus gy
venimas tarpe tokių žmone
lių; sunku ir kūdikiai paau
ginti tarpe tokių senų išgamų 
O kiek tai mųsų žmonių su 
geresnėm mislimi, su prakil- 
nesnėm nuomonėm turi pa
leisti savo kūdikius, kurie 
tampa sudemoralizuoti ir iš
kreipti iš žmogaus vėžių į tik
rus niekus.

Mielinau sau, ką dabar sa
kytų to kūdikio motina, jei
gu ji išgirstų jos mažąją teip 
biauriojamą pasileidėlės mo
tinos, tas man labai buvo 
žingeidu, ką toji moteris sa
kytų. Vienok to negalėjau 
dasižinoti, dėlto pradėjau 
mislįti, jeigu aš turėčia kū
dikį, kągi aš sakyčia. Čia a- 
tėjo man į galvą mislis, jog 
tikrai gerai pasikalbėti su to
kia betvarkburne motore, rei
kia daug suprasti, nes jeigu 
ir jai tokiais žodžiais atsaky
tum, tai kitas žingsnis jau 
būtų kraujo praliejimas. Bet 
kad ją sugėdinti, reikia pir
ma parodyti jai, jog ji yra

karalienė pas; 
platinsis gimii 
privis labai da 
kaipo pradžia 
nių, turi būti 
maloni, nes je 
ta, visa gimi 
ne dėlto kad t 
būti privers, l 
kraujo ir būd< 
nes. Kuo p 
platinsis paša 
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būčia motina 
ginti savo kb 
biaurių žodžii 
nai turėčia su 
ką, kad nuroc 
jog ji nėra ka 
tažodžiauja. 
saulės niekad 
atydos, jog m 
šai esam priv 
grūstuose už] 
to, kame piki 
nės, o žmonės 
ji iffane vien 
tada aš mėg 
kalbėti ir gal 
lįti, daugiau 
nebiauriotų, 
ant rankų ir 
žiai, pabučir 
Ką jus dary 
tere?
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paminklą laisvės, 

kaitytojau ir tu pa- 
oki retežiai tave tai
gų dar jie, o ne tu 
3 ant svieto valdai, 
ir drūčiau juos ir už
guliu. Bet jeigu ta- 
Ini dvasia neša tave 

pasaulės purvų ir 
ų lakstyk su ja am- 
ningai!
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•tsitinka tarpe darbo 
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us gali pamatyti,bet 
pasidalyti ypatingai 
lom, kurios augina
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! bėgiojo trįs lietu- 
ikai, paprastai jie 
e kaibejo angliškai, 
astai mųsų lietuvi
uos mažai su savo 
raiba, dėlto jie ne- 
i progos pasimokįti 
ą kalbą. Bestovint 
imijaut ant tų gražią 
kelios mislįs perbė- 
ane ir į tą tarpą at- 
■is nešdama lentgalį 
:e, o kartu su jamer- 

nešė dar didesnį 
Prisiartinus jai

I lietuviškų kūdikių, 
i mažiukų pribėgo 
raitės, nešančios leu- 
rišo rankutę, rodos 
is prisitraukt prie 
Mergutė nieko ne- 
tolyn su lenta, bet 
a pradėjo keikti su 
gerkle, išvadinda- 
kūdikį tokiais žo- 

g net biauru paini- 
jauna mergute už- 
relę ir žiūri motinai 
Lnt jos veido galima 
yti iš'viršaus gerini- 
inai, būk ji apgynė 
ažo vaikiuko ir dar 
įima buvo matyti, 
aite savo viduryje 

motinos palaidos
■ jaučia biaurų pa
ną. Regykla buvo 
įgali nė joks artistas 
. Aš žiūrėjau irne- 
<as darosi su manim 
usįšaukti moterį ir 
iti, bet nesugriebiau 
>k galybės, o kelias 

vėliau, jau buvo
Moteris ta buvo 

I ė teip iš jos sudėji-

ūrėjau, pakol ji nu- 
ilinau sau, kas yra 
otere ir kiek tokių 
yra airė ir katalikė 
labar ji tokius žo- 
ioja, kaip raudonas
t. t. į tokį kūkikį, 

ko dar nesupranta, 
70 alkanumo. To- 
nau, jog sunkus gy- 
arpe tokių žmone- 
u ir kūdikiai paau- 
e tokių senų išgamą 
i mųsų žmonių su 
mislimi, su prakil- 
inomonėm turi pa- 
o kūdikius, kurie 
demoralizuoti ir iš- 
žmogaus vėžių į tik-
s.
,u sau, ką dabar sa- 
ūdikio motina, jei- 
estų jos mažąją teip 
ną pasileidėlės mo- 
i man labai buvo I 
ką toji moteris sa- 
ienok to negalėjau 
, dėlto pradėjau 
ugu aš turėčia kū- |
aš eakyčia. Čia a- 
į galvą inislis, jog Į 
ai pasikalbėti su to- . 
rkburne motere, rei- 
suprasti, nes jeigu 
iais žodžiais atsaky- I 
kitas žingsnis jau Į 

įjo praliejimas. Bet . 
gedinti, reikia pir- į 
yti jai, jog ji yra i

karalienė pasaulės, nuo jos 
platinsis giminės ateityje ir 
privis labai daug žmonių. Ji 
kaipo pradžia tų minių žmo
nių, turi būti šviesi, dora ir 
maloni, nes jeigu ji bus pik
ta, visa giminė bus pikta, 
ne dėlto kad turtai koki teip 
būti privers, bet kad nuo jos 
kraujo ir būdo paeis tie žmo
nės. Kuo piktesni žmonės 
platinsis pasaulėje, tuo dau
giau ir vargo bus. Jeigu aš 
būčia motina ir norėčia ap
ginti savo kbdikį nuo tokių 
biaurių žodžių, aš neatbūti
nai turėčia suprasti ir politi
ką, kad nurodyti tai moteriai, 
jog ji nėra kalta, kad ji pik
tažodžiauja. Surėdymas pa
saulės niekad neatkreipia jos 
atydos, jog męs biedni varg
šai esam privesti gyventi su
grūstuose užkaboriuose mies
to, kame piktybę gimdo žmo
nės, o žmonės piktybę. Gal 
ji ifiane vienaip nesuprastų, 
tada aš mėginčia jai kitaip 
kalbėti ir gal ji pradėjus mis
lįti, daugiau mano kūdikių 
nebiauriotų, bet paimtų jį 
ant rankų ir pakalbintų gra
žiai, pabučiuotų jį iš meilės. 
Ką jus darytute su tokia mo
tere?

da liepsnotis, reikia ir mums 
prie jos prisidėti iš visų pa- 
jiegų, kas tik kuom galim. 
Reikia -subruzti darbuotis 
rinkimu aukų, reikia ir mum 
patiem patapti tikrais Lietu
vos revoliucijiniais sūnais, 
reikia pasiruošti mums pa
čius save kad mokėtume su
tikti ateinančią naują Lietu
voje tvarką.

Drg. Žagaras pradės savo 
pasiuntenybę nuo Philadel- 
phijos. Todėl šių apygardų 
ir atstesnių vietovių lietuviai 
malonės parengt susirinki
mus, kur drg. Žagaras mielai 
aplankys ir padės vietiniams 
darbininkams pastūmėti re- 
voliucijines sccijalizmo agi
tacijos darbą. Susirašyt su 
drg. Žagaru, iki kol:
A. Žagaras, 412 Siegel Str., 
Philadelphia. Pa.

juokai.

KELE1VIS.

Vai kad kasdien
Petrinės būtų,
Tai turėtume
Daug linksmų dienų.

Armonikai skripkos 
Tiktai ūžtų,
Bonkutes, cimbolai 
Mųsų būtų.

Vai linksmas laikas
Kaip dienos patronų
Aplanko mus
Juozų, Jonų ir Petrų.

Nemažiau linksmydės
Ir tada yra,
Kaip varduves laiko 
Mųsų Marijona.

Katrines, Onytės,
Uršulės ir Elžbietos, 
Visos patronkų dienos 
Lieka paženklintos.

Su dainom garsiom, 
Su linksmais juokais, 
O kartais. net 
Ir su verksmais.

Iš vakaro anksti
Pradeda rišti,
O per dvi dienas
Prie nosies kišti, 

Raudonas baltas 
Ir žalias bonkutes, 
Vaikam teipgi spaudžia 
Stiklus į rankutes.

Sušilę, dainuoja,
Plonai ir storai, 
Garbę atiduoda 
Išgirsta ir patronai.

Ir sukti pradeda 
Kartais apie namus, 
Nes jaučia, kad pelno 
Policijai bus.

* **
O šalis tų sapnų
Šalis smetoninė
Kur mus priglaudžia
Naujoji tėvynė.

Kada tu mus
Vyrais išauklėsi, 
Kada linksmybę tikrą 
Suprasti padėsi?

—:o:—
DRG. ŽAGARAS Pennsyl- 

vanijoje.
Šiuomi pranešam Pennsyl- 

vanijos ir susiedinių valstijų 
lietuviam darbininkams, kad 
draugas Žagaras — atstovas 
Lietuvos Socijaldemokratų 
Partijos—atkeliavo Pennsyl- 
vanijos valstijon su tikslu 
apkeliaut visas didesnes ir 
mažesnes lietūvių sodybas. 
Drg. Ž. bėgyje savo keliones 
laikys pranešimus ant temos 
„Lietuvos darbininkai ir revo
liucija“-

Dabar, kada revoliucija 
Lietuvoje ir visuose Rosijos 
kraštuos vėla iš naujo prade-

S u vaikais.
Brangus bariukai ir sesu

tės šiandien pasikalbėsime a- 
pie auginimą vaisių: katras 
iš jūsų pasakys, kaip reikia 
bulbes sodyti?

Drauge Jonukas ir Juozu
kas pašokę atsako: - Aš, As!

Nagi, kaip sakyk tu Juo
zuk.

Iskast duobę ir supilti į ją 
bulbes, o is jų išaugs daug, 
daug, daug.

Iš kurgi tu žinai kad teip 
daryt reikia?

Ana pernai mes su Jonu 
uskasėm, tai dabar auga.

Ir tu matei tas nauja bulbes
Aš mačiau! už Juozuką pa

siskubina atsakyt Marutė.
Beje?
Jų darže, sako Mariutė ro

dydama į Juozuką, bet da ne
geros - žalios.

Ar iškasiai?
No, nuo lapų vieną nusi

skyniau ....
Ta tai j i s ž i n o.

— Na, kas man pasakys 
keleropai alus vadinasi?

— Aš, aš, aš ir aš!....
— Na sakyk!
— Alus, poteris, ėlius, by

rąs, bok-bajoras, stak-alius...
— Gana, gana! - Bet kas 

pasakys ką darytų katras iš 
jūsų, jei parėjęs iš mokyklos 
namon nerastų mamos, ne ka
vos ant stalo?

— Pasiimčia is bakso bon- 
ką alaus ii išigerčia.

— :o:—

PAJIEŠKOJIMAS.

I’ajieškau savo draugų: 
Mockaus, Adomo, Andriaus, 
ir Antano Smalskių. Paei
na iš Vilniaus red., Trakų 
apskričio, Butrimonių vals
čiaus, Skraičėnų sodžiaus. 
Kas juos žino arba jie patys 
meldžiu atsišaukti ant sekan
čio adreso:
Mr. Konstantas Vaitkeviče,

3207 Brerenton avė. 
Pittsburg, Pa.
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Katrų laikas prenumeratos 
už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujiut prenumeratą, 
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KLAUSYKIT!
Šiuomi pranešam visiem 

savo skaitytojam ir aplin
kiniam Lietuviam, kad 
KELEIVIO spaustuvę perkė
lom nuo 52 B St r. ant 28 
Broadway, S- Boston Mass.

Turėdami kokį reikalą re
dakcijoj KELEIVIO, teiksi
tės kreiptis į viršminėtą nau
ją vietą.

Labo linkėjantis pasilieka 
Keleivio Išleistojas

A. Žvingilas.

-----*-o------
(Tąsa>.

Kada oratoriai—kalbėtojai galėjo ati
traukti žmonių atydą ant jų padėjimo, tad 
ir organizavimas prasidėjo. Pirmiausia 
prasidėjo organizavimas Fenix’o vagonų 
dirbtuvėje, vėliau Richard Pole, mašinų 
dirbtuvėje, vėliau pasiekė užraktų dirbtu
vę, vatos ir tulšių Otto Erbes, kurioje ir 
aš pats dirbau. Šitoje mažoje dirbtuvėje 
dirbo vos keturi šimtai darbininkų, teip 
stropiai rišosi į krūvą, jog į trumpą laiką 
visi darbininkai ėjo vienas už visus, o visi 
už vieną, kaip kad kalbėtojai pasakodavo

Iki šioliai aš neturėjau pasiskyręs jo
kios organizacijos arba partijos, kartais 
prigulėjau prie lietuvių Socijaldemokratų, 
o kartais prie latvių, bet apie šitą laiką 
prasidėjus labiau darbininkam susiprdsti’ 
privažiavo čionai kalbėtojai visokiose kal
bose platinti Rusišką socijaldemokratų 
partiją, kurios mieris yra surišti visus Ro- 
sijos darbininkus visokių tautų į vieną, 
platinti apšvietą visokiose kalbose žodžiu 
ir raštu, ir tokiu būdu padaryti vieną drū- 
tą.sanryšį visų darbininkų; kad su vienu 
žodžiu milijonai Rosijos nuskriaustųjų ga
lėtų reikalauti pagerinimo ir visi už vieną 
klausymą kovotų. Labai man patiko ši
tos partijos mieriai, dėlto kad aš jau bu
vau datyręs, jog nacijonališki arba tautiš
ki mieriai platinami tarpe darbininkų yra 
geri, tik tai tautai, kuri stovi augštai kul
tūroje. Kaip Rygoje, pakol Rosijos Soci- 
jaldemokralų partija neprasiplatino; buvo 
sunku gauti geresnis darbas darbininkui, 
kuris nebuvo latvys arba vokietys, nes 
dirbtuvės ir užveizda dirbtuvių, beveik vi
si yra tųdviejų tautų rankose, dėlto tik tų 
tautų darbininkam buvo galima-geresni 
gauti darbai. Prasiplatinus Rosijos Soci- 
jaldemokratiškai partijai, tautiškumas žy
miai pranyko ir darbininkam nuskurdęs- 
nių tautų jau buvo daug geriau ir darbas 
gauti, nes nerinko tautiečių kaip pirma. 
Dėlto man pasirodė, jog ir geriausia pri
gulėti prie partijos tokios, kuri nėra tau
tiška tik darbininkiška ir kuri nenori slo
pinti jokios tautos, duodama tiesą kožnai 
tautai savo rubežiuose vartoti tokią kalbą, 
kokią jie sau nori ir platina pilnai darbi
ninkam laisvę, pagal garsų socijalizmo iš
aiškintoją, Karolių Marksą. Kitos parti
jos, kaip latvių Socijaldemokratų arba so- 
cijaldemokratiškas žydų bundas prisilaiko 
tautiškumo ir tas skiria socijaldemokratus 
vienas vienas nuo kito.
. Susirinkimai pirmiausia prasidėjo ma
žais būreliais ankštose stubose darbininkų 
ir kalbėtis, ką turime daryti, kad pabudin
ti visus darbininkus. Vėliau pradėjo pla
tintis į didesnius ir visi norėjo sueiti į krū
vą. Sueiti į krūvą nebuvo kitos vietos 
kaip tik girioje. Vargas nemažas būdavo 
eiti po du, tris iš miesto ir išėjus į girtą 
laukti ant sniego ir šalčio, pakol susirink
davo būris žmonių iš dviejų, trijų šimtų. 
Bet viską užmiršdavome, kada kalbėtojai 
pradėdavo aiškinti mųsų skurdų padėjimą 
nurodydami ant kitų šalių darbininkų į- 
gautos laisvės ir jų geresnį gyvenimą. 
Prakalbos laikydavosi visokiose kalbose, 
kurių žmonės nuvargę ir kitas drūčiai ap
driskęs, klausėsi geriau nekaip ko kito, 
nes aiškiai matė, jog tik męs darbininkai 
galime patys savo gyvenimą pagerinti.

Po kelių susirinkimų ir platinimo dar
bininkiškų nuomonių žodžiu įgavome galy
bę ir pradėjome platinti raštus, dalindami 
spaudinius lapus ir knygeles,kuriose karš
tai buvo šaukiami darbininkai prie vieny
bės ir numetimo caro savavaldystės. Iš 
karto męs sunkiai turėjome vargti su da
linimu raštų, nes kuris papuolė į rankas 
policijos, turėjo atsisveikinti su šeimyna ir 
draugai, ir tapo išgabentos į tyrus Rosijos, 
kur daug vargo kentėdami retas kuris su
grįžo. Dalinimą popierų daugiausia atli
kome dirbtuvėse apie ką dasižinojo caro 
bernai; pastatydavo pas dirbtuvių vartus 
kratytojus, kurie turėjo perkratyti kožną 
einantį į darbą. Iš kito šono žmonės buvo 
dar toki bailus, jog bijodavo popierą į ran
kas paimti; jeigu rado pamestą prie savo 
darbo popierą, tai paimdavo su replėm ir 
užsukę galvą į kitą šoną nešdavo į ugnį ir 
tę sudegindavo. Teip, kad išdalintų ap
garsinimų bei pamokinimų, tik dešimtą da
lį žmonės perskaitė, o kitus sudegino. Tei
sybė valdžia bandė netik už platinimą, bet-
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net ir už skaitymą bausdavo išvarydami į 
vidurius Rosijos.

Bet agitatoriai, tai yra susipratę dar
bininkai nepametė pradėto darbo, bet vis 
karščiau ir plačiau platino darbininkiškas 
nuomones—raštus. Negalėdami įnešti į 
dirbtuvę popierų kišeuiuje nešė jas ant 
nuogo kūno apsijuosę, nešė ir kitokiu bū
du, teip kad nė joki policijos, nė darbda
vių galybė negalėjo suturėti. Mėtė teip 
ilgai, pakol darbininkai nesusiprato vie
nytis ir už vienas kitą eiti.

Teip besidarbuojant atėjo ir toji 
laimingoji diena darbininkų, tai yra 
diena sausio; Peterburgo darbininkai
rėjo gražumu paprašyti pas carą ir gauti 
laisvę ir pagerinimus visiem Rosijos varg
šam. Bet atėjus jiem pas Žieminį Palocių 
dešimtimi tūkstančių ir benešant jiem pa
veikslus caro ir šventųjų, caras vietoje iš
eiti pasveikinti juos ir išklausyti, paliepė 
šaudyti. Tūkstančiai žmonių krito nuo 
kulkų ir tūkstančiai tapo suminti gvardi
jos ir raitelių, teip kad caras pilnai užsi
ganėdino darbais savo budelių ir tik švil
pavo vaikščiodamas po savo palocių, kada 
šaukiančius ir dejuojančius žmones rinko 
ir metė gyvus ir negyvus ant vežimų ir ve
žė į ligonbūčius kaip medžius. Likosi tik
tai balos kraujo margindamos sutremtą 
sniegą.

Męs Rygos darbininkai gavome žinią 
apie žudystę mųsų brolių Peterburge ir tu
rėjome ką nors daryti, kad kartu su jais 
jieškoti pagerinimo ar mirti mirčia kan- 
kintinių, nes dėl to męs suėjome, tą apkal
bėjome ir tas dabar murai parsiėjo padary
ti. Tečiaus męs dabar dar nesijautume 
teip galingi, kad sukrutinti visus žmones 
prie straikos, nes nežinojome ar jie visi 
mus paklausys, vienok mislįti nebuvo ka
da, reikėjo pradėti darbas konogreičiausia, 
idant kalti geležį pakol karšta, teip ir 
darėme.

Peterburge žmonės tapo išmušti 
dieną Sausio, o męs pradėjome straiką 
dieną Sausio. Surinkome visas savo
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jiegas ir minėtoje dienoje pradėjome strai
ką aštuntą vai. išryto.

Staika buvo didele naujiena darbinin
kam, dėlto sunku bupk ją pradėti. Suė
ję iš pat lyto darbininkai į dirbtuves jau 
kožnas žinojo iš išmėtytų apgarsinimų ir 
iš pasakymų žodžiu, jog šiąndien turi su
stot visos dirbtuvės dirbę. Bet nuo šešių 
iš ryto viduje dirbtuvių, kaip bites po a- 
vilį žmonės mėtėsi iš kampo į kampą pul
keliais, po 3 ir 4, kalbėdami tylomis, tai 
vėl piktu balsu, rados grasindami; maši
nos tuščios trankėsi, nieks iš darbininkų 
apie darbą ir pamislyt negalėjo, kikvienas 
galėjosi su pačiu savim, idant nuvyt nuo 
savęs abejonę ir baimę ir išeit ant straikų. 
Suorganizuoti darbininkai ir sumanus vy
rai pradėjo su dinesniu stropumu kalbin
ti prie darbo pametimo ir kad darbininkai 
išeitų laukan iš dirbtuvių, aiškindami a- 
niem kaip sunkiai vargsta, prakalta kas
dien liedami, ir kad vien tik kovodami su 
pagelba straikų gal sau palengvinti sunkų 
gyvenimą, priverčiant tuomi darbdavius 
prie mokėjimo jiems didesnės už darbą mo- 
kesties. Per nekokį laiką darbininkai, bu
vo kaip kad apkvaitę, blaškėsi į visas pu
ses, nežinodami katro balso klausyt; neku- 
rie, mat, pradėjo išsikalbinėti, kad sustrai- 
kavus gal būti dar blogiau ir t.t. tačiaus 
būreliai vis rinkosi krūvon ir galiau viens 
paėmęs popierą perskaitė apreiškimą, jog 
visi darbininkai, Rygoje- kaip vienas, turi 
sustraikuoti ir į tą tarpą dvasia darbinin
kų sustiprėjo; visi jau drąsiai paadėjo eiti 
laukan iš dirbtuvių. Netrukus pas vartus 
buvo visi darbininkai, o dirbtuvės, tartum 
palydųdamos savo vergus, paleido savo 
švilpynių gerkles. Tuajans dirbtuAės vie
na po kita pradėjo švilpti ir žmonės eiti 
iš jų laukan miniom.

Pirmiausia spynų dirbtuvės darbinin
kai. o paskui ir kitų dirbtuvių, kur darbi
ninkai buvo organizuojami teipgi apleido 
fabrikus ir būriam žmonių besijungiant ir 
besididinant netrukus susitvėrė milžiniš
ka minia kaip upė plaukė gatvėmis. Dar
bininkai, perėję gatves, pasidalinus pusiau 
nuėjo uždoriuėt kitus fabrikus, kur žmo
nės dar dirbo.

Rygos miestas yra padalytas beveik 
pusiau per upę Dvyną; darbininkai tad pa
sidalinę į du pulkus, vieni nuėjo vinu li
pęs šonu, kiti gi kitu ir, lankydami dirb
tuves, ragino dirbančius darbininkus pa
mesti darbą; kalbinančių darbininkus prie 
straikų triūsas nebuvo bergždžių, kadangi 
straikiarių skaitlius vis didinosi ir didino
si, kad kada suėjo į paskyrtą parsiskyrų- 
sių darbininkų suėjimui vietą Srembus, 
jau sustraikovusių darbininkų skaitlius 
pasiekęs buvo į dvidešimts tūkstančių žmo
nių.

Abudu pulkai darbininkų dabar suė
ję į krūvą pe medinį tyltą pradėjo prakal
bas laikyti ir apkalbinėti darbininkų pa

dėjimą. Žmonių minios stovėjo ant snie-go; maloni saulu
tė kiek galėdama šildė ir mažino varguoliiam vargus, o savo 
besišypsojimais, kaip kad ramino kožną. Darbininkui, 
kurie pasirengė eiti iš anksto beveik visi buvo apsitaisę 
šventadieninėm drapanom,kiti, kurie abejojo: arba tiesiok 
nuo darbo likos atitraukti buvo suskurę ir apiplyšę; minia 
išžiūrėjo labai apgailėtinai. Kalbėtojai pradėjo kalbėti 
visokiose kalbose ir aiškinti darbininkam jų sunki} padė
jimą, stengdamiesi pakelti ir sustiprinti darbinidkų dvasią, 
ypač darbininkų išvestų iš dirbtuvių ir atvestų ką-tik į 
Šrembus. Žmones su užsidegimu atydžiai klausė kalbų, ir 
tik retkarčiais iš tūkstančių krūtinių išsiveržinėjo trenks- 
mingųšauksmai:— ura!!

Sustiprinta žmonių minia iš Srembų nutraukė in Pik- 
levą, t.y. į teip vadinamą Rygos priemiestį, kur buvo teip- 
gi kelios dirbtuvės, bet dirbo jose neorganizuoti darbinin
kai; jie dirbo nemislydami apie straikaviiną. Minia jau 
pametusių darbą darbininkų atitraukdama į minėtą prie
miestį sujungtais balsais giedojo rovoliucijoniškas giesmes 
pertraukinėjant jas kartas nuo karto garsiais šauksmais: 
„Salin caro sauvalinga valdžia!“—

Pamatę tokią darbininkų minią Piklevos darbdaviai 
labai nusiminė; jie mislijo, kad męs ateinam juos žūdinti, 
bet mūsų noras buvo tiktai paleist darbininkus, kad ir 
jie prisidėtų prie straikų ir rūpintųsi pagerinimu savo bū
vio. Mūsų minia pasiliko šalę nuo dirbtuvių ir, męs išsi
rinkę vyrus, nusiuntėm į dirbtuves, sustabdyti darbą ir iš
šaukti iš anų darbininkus. Vyrai nuėję prie vienos dirb
tuvės rado ten go rodo vą, kuris tuojaus pastojo jiems kėlę, 
apreikšdamas, jog jam prisakyta neleist į dirbtuvę kursty
tojų, bet pasiųsti vyrai greit su gorodovu apsidirbę, atim
dami nuo jo karda ir aprūdijusį revolverį, prisakė ramiai 
stovėti, visi suėjo į dirbtuvę ir netrukus apleido ją išsives- 
dami darbininkus ir nuvedė prie laukiančios jų atėjusios 
iš Rygos darbininkų minios; laukiantiejie išvydę ateinan
čius pradęjo garsiais šauksmais sveikint, o naujas apstus 
darbininkų būrys padidino straikierių skaitlių. 'Išrinkti 
vyrai tuotarpu ėjo dirbtuvė nuo dirbtuvės ir visus darbi
ninkus paleisdinėjo nuo darbo. Atėję prie Dambraucko 
lentų pjuvinyčios, sutiko savininką, kuris pradėjo gražiai 
prašyti, kad jo darbininkų netrauktų, žadėdamas straikie
rių reikalavimus išpyldyti ir, jeigu kitos dirbtuvės sutiks 
užganėdinti darbininkų norus, tat jis žadąs tą noriai pada
ryti. Darbininkai tad intikėję Dambraucko dirbtuvių dar
bininkus paliko, kaip rado bedirbančius, patįs sugrįžo prie 
minios ir apsakė atsitikimą. [Damųrauckas nuo seniai ži
nomas kaipo pagirtinas vyras, viens iš teisingiausių darb
davių, besirūpinantis savo darbininkais ir jų vaikais, kurių 
apšvietimui savo lėšomis užlaiko mokyklas.]

Kaip tik sugrįžo siuntiniai ir susirinko visi darbinin
kai, kalbėtojai vėl visose kalbose pradėjo prakalbas; pir
miausia nurodindami ant caro valdžios, kaip jis su savo 
bernais lupa didelius mokesčius nuo žmonių, kad palaikyti 
gaują dykaduonių, kurie gindami caro sauvalę stelbia dar
bininkų klesą, vargindami visokiais būdais žmones; teipgi 

(Toliaus bus)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai IBtark Reiškia

fleam, gleam, flym, glym kirtukas, spindi
ream, bream rym, brym rymas, žuvis
cream, scream krym, skrym Smetona, riksmas
team, steam tym, stym vežimas, garas
foam, loam fom, lom putos, molžemis
roam, aim rom, eim pasivaikščiot noras
claim, maim kleim, meim pasavinti, sužeisti
bean, dean byn, dyn šabalbonas, perdėtinis
lean, clean lyn, klyn kūda, kuopni
glean, mean glyn, myn varpanti, reiškia
wean, mien vyn, myn nujunkyt, išžiūra
moan, loan mon, Ion liūdėt, paskolyt
roan, groan ron, gron derešas, dejuoja
fain, gain fėn, gėn linksmas, įgavo
grain, brain grein, brein grūdas, smegenys
strain, sprain strein, sprein drūtybė, išsukimas
chain, čein retežis

When the wind blows-hard the sea roars and its waves
run high-

Kaip vėjas pučia drūčiai, marios ūžia ir jos vilnys bė
ga augštai.

We have green peas in the month of June.
Męs turim žalius žirnius mėnesije Birželio.
Girls are fond of fine beads to wear round their neck.
Merginos yra prakilnios su puikiais karteliais nešioja

mais ant kaklo.
A load of oak wood is worth more than a load of pine 

wood.
Vežimas aržuolinių malkų yra vertesnis, nekaip veži

mas pušinių malkų.
You can not teach a deaf and dumb man to speak.
Tu negali išmokyti nebylio ir kurčio kalbėti.



KELEIVIS

Neužmiršk, jog “Kelei
vio“ Redakcija persikėlė 
nuo 52 B. Str. ant 28 W. 
Broadway, S’. Boston Mass.

Už tuziną poperiu gromatu rašy
mui su daugybe gražiu pavinčovoniu. 
kaip tai in levus gimines, draugus, 
pas paezia, in merginas, morginam 
pas jaunikaiezius ir t. t. tuzii a pa 
duodam už 25 cantus G tuzinai už 
$1.00., be kouvertu 100 už $1.00

Mus popicros, per savo gražu E 
darba ir rūpestingai surinktas I 
pavlnczevones su gražiausiom vo- B 
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi iszsidirbo varda kaipo go
riausios ir gražiausios. Pop.ieru 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

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

*■’ kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi'ojciu ma
šinėlių del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $8.00. Norėdami ka nors

* gauti, adresuok it teip:

A. Zvingilas,
Boston, Mass.

TEMYKITE!

Lietuviškas Siuvėjas
Nuo jaunų dienų per ilgus melus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padėkavones 
už savo gera dalbą. Broliai Lietuviai! 
atsilankykite, o persitikrįsit. Prekė — 
nuo $15. augštyn.

VINCAS INTAS
243 W, 4-th str.

So. BOSTON, Mass.

VIENATINIS
SIUVAMŲ MAŠINŲ

Agentas!
Parduodu geriausias siuvamas mašinas 

ant išmokesčių ir už gatavus pinigus ant 
geriausių išlygų. Teipgi an t ra rankos ma
šinos gannamos pas mane už $3.00 ir už 
augštesnes prekes. Nuo manęs pirktas 
masinas pataisau esant reskalui.

B. Dragunaitis.
138 Silver St. S. Boston, Mass

NAUJOS KNYGOS REIKALAUJA MERGINU
„Keleivio” Spaudos.

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

Nuo 15 iki 2o metų senumo pasimokinti 
lengvo darbo, Išsy gaus po $4.00 am 
nedėlios, o kad darbą išmoks galės pui
kiai uždirbti. Atsišakt reikia prie:

Mr. HARRIS Mrg,
Corner B and 2-nd St. So Boston, Mass.

Dr. JOSEPH LEWAND0WKS1
«7.Bencon Str. - Boston, Mnss.

Kampas Charles gatves, tale Parko. 
.... , , ( lo—12 RyteOfiso valandos; j G_ 8 Vakare.

Titas Moislas Data ir Mjfc Gm Vaisiu
Pergali nelaimęs ligos

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 
lionę į peklą; 2) Jonas su 
nūs žuvininko, kuris pa 

gavožuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiuin; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai....... .. 25 c

Kalėdų giesmes dėl vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

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

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

Davatkų Gadzinkos ir seip links
mos dainos. Rankius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Preke 10c.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str.
Telfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mano 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptioką: 
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

Kebukit be darbo!
Kam būt be darbo, jei jį gauni? Jei 

reikalauji darbo, ateik į mano biurą, aš 
tau parūpįsiu tuojau darbą ten, kur* ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa
brike, Plytnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriausiai ir 
toisyngiausiai patarnauju. Atmink:

Joseph S.Rossell,
53 Endicott str.,

BOSTON, Mass, j
LIETUVIU UŽEIGA

------ PAS ------
CHAPLIKA

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį liktoriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
KLAUSYKIT E VYRAI!

PAJIEŠKAU PUSIMKO-
Arba partnerio prie, bučer- 
nes grocernes, biznis senas ir 
gerai išdirbtas, turi but atsa
kantis žmogus, atsišauk ant 
šio adreso.

S. Kurauckas,
372 W. 2-nd St.

SO: BOSTON, MASS.

* Puikiausias Lietuviškais^

g . SALIUNAS
S kartą pas mus atsilankys,

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, § 

Cigarai iš Turkijos, geriausi, g 

Lazauckas, Judeika ir Co. |
5 3o4 Broadway ir 259 D. St., g
§ South Boston, Mass. §

Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.
—:-----------1—:----- :—Aat pardavimo!

Puikus fornišiai, parsiduo
da labai pigiai. Reikalaujan 
tie teatsilankia pas:

Viucą Viliamavičių.
147 Silver St.

So. Boston, Mass.

^Geriausia moterų ir vaikygydytoja^į^

Dr. Ona Topaz, 
$£45 Chambers str.. Boston, Mass. 

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

Tel. Hay. 669-5.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Annie Karlsonene,
49 Warren Str..

New Rochelle. N. Y.
Ilgydita nuo funtbo ligos, 

netikru ir baltu andrapaniu 
— skausmingu dideliu die
gliu viduriuos ir visam 
kūną.

S. Idzelevlcse, 
Box 642, Westville, Ill.

Hgyditas, nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

po visa kuna ir nusilpnė
jimą, kiti daktarai negaiie- 
jo UgydiL

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut; 
O kad išgydit ligą ■— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir aukšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vad’ovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsisenejusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Moksliucius Daktarus to Ilisti- 
tuto ir ju sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname :

Mielas Profesoriau su SpecialistaisI
Jus jau Žinoto mano sunkia liga, kuri 

maną kankino per ilgus metus per jaunis- 
tes išdykumą kad galvos užimąs ir ausisą 
spiegimas kaip ir kaklą ir pecziuose. ran
kose bei kojosą. kaip peileis dieglei varste, 
sunkumas krutiną ir dusinimas. neiSpasa- 
kitai kankino, dieglei šonuose abelnas nu
silpnėjimas, taip sunaikino lik šešėlis iš
rodžiau. laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiaus nieko 
nepagelbejo, bet labiaus liga tik užsendino 
kad iau oro permainas. Iszlaiko kaip tikras 
pranaszas pasakiau, nes liga paskutinę 
gyvastį spaude. Bet Jums kaip tik aprašiau 
Ilgs ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot. su 
kožnu laiku jaučiau gerinus ir geriaus. o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kad iš pradžios mano ap- 
sirgimo ncatsišaukiau. buče daug pinigu 
sučedyjas ir senei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai dekavoju ir mano deka- 
vone galit pagarsint, tikiu kad no vienam 
bus ant pagelbos. Jus iszgyditas

Mlkolos Czadas,
355 Canal Str., Blue island. 111.

žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plaučiu ligos, kosulio, kepenų, inkstu, viduriu ligos, kraujo nečystumo. galvos skaudėjimo, diegliu ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir niežejimą,
viduriu užkielejima. slaptas ligas vyru ir moterų, sekios nubegima. saužagystą su jos visais baisybes vaisiais, nervu ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro 
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, mleguslumą geltlige, skausmingas moterų mėnesines ir baltąsias antdrapancs. užsikrečiamas piktas bjaurės litiškas ligas 
Ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nereguliariškas mėnesinės. Dispepsia. ruptura ir. ,

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite isgyditi 1 Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laiška ar asabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis. 1

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute,
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y.
’iffisas atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

UZ DYKA DEL VISU!
Jeigu neturite musų naujo No 8 didžiausio lietuviško katahego visokių 
t a vorų, prašome mums pranešti ir kataliogas tuojaus jums bus prisiųstas 

už dyką.
1 No. M. 101 Vieniška Armonika

Geriausio ir garsiausio išdarbio armonika, labai puikiai išgrąžinta, maho- 
gony medžio, šikšnuotos dumplės su misinginiais aptaisais, 19 perlo raktų 

4 eilės balsų, 6 basai. Musų prekė tiktai $7.75.

No. R. 12. Barzdos Skutimosi Prietaisai.
Labai gera amerikoniška britva, geriausios skuros diržas ir galastuvas su 

* ankele, šmotelis geriausio kvepiančio 
muilo, tvirtas ir puikus šerių šepetys 
del plaukų atskyrioje nikeliuotoje 
skrynelėje, gražus puodukas, karališ
ka magnezija ir prancūziški kvepalai 
Viskas sudėta į labai puikę Šikšnuotą 
skrynelę su kabėmis. Tie visi dalykai 
kitur parsiduoda už $10.00, bet musų 
prekė tiktai $2.95.

Mes parduodame visokius tavorus ir 
prisiunčiamo į visus kraštus pasaulės 
kas ka pareikalauja. Išmainome viso
kius pinigus ir išsiunčiame pinigus į 
visus kraštus svieto labai pigiai ir 
greitai. Kupčiai ir agentai gali per
musų firmą gauti visokius tavorus pigiau kaip iš magazinų (wholesale) 
Piningus siųskite per Money Order iš pačto arba Ekspreso. Galima siųsti 
popierinius piningus ir mažiaus kaip dalerį pačto markėmis po du centu 

regisi ravotoje gromatoje.

Cosmopolitan Trading Company. Dept. 11.
218 Fulton Street, New York City, U. S. A.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

Kazimieras Urbanavicze
Užlaiko puikius arklius ir 
keričius kuriuos parsamdo 
del veselijų, krikštynų, laido- 
tvių ir šeip pasivažinėjimų.

287 Third Str.,
South Boston, - Mass.

GERIAUSIAS 
ADVOKATAS 

Jos. d. Feely 
95 Milk st., Ruimai 60-61 

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

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

Daktaras M. J. Konikow, 
330 Shawmut avė., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont.

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

Tel. 609 2 Tremont.

Foru i še i dar kaip nauji la
bai pigiai parsiduoda.

Kazimieras Daukšys 
122 Bowen St.

So. Boston, Mass.

Didžiausia ir Jeiyngiausia A tieka

G. H. Knott,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.

Gydoulių visoki receptai iš- 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 
lietuviškas klerką ir galima 
susikalbėt saviškai. Meldžia
me reikalui esant atsilankyt.

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas D. galviu.

So. Boston, Mass.
00^

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

Jais atsilankyt.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt lai reužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakanauckn, jis duos gerą rodą ir gausit 
'kauaiis alaus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gory mus 

paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
mai, kaip tai Alus, Elius, Vynai ir viso 
ki likeriai yra tik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

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,

14 Washington Sqare, Worcester, Ma*s.

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam,
Reikalaujant geros vietos 

draugijiškiem pasilinksmini
mam, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, samdykit:

Congress Ilall’ę,
Prie dideles sales yra maža 

samdoma mitingam ir kitiem 
susirinkimam. Apie pasam- 
dymo išlygas galit dažinotap- 
tiekoje Sheehan'o po ur 226 
Broadway, arba pas:

F. M. Smith,
17 India St. Tel. Main 171.

ZIUREK!
Kątik partraukem daugy

bę naujos mados moterišką 
skrybėlių, ir visokių pavasari
nių paredalų. Prekė labai že
ma. Ateik persitikrint.

SACOWITZ, 
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

THE OUTLET

i

DIDELIS VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Naujausios mados moteriški} pavasarinių ir 
vasarai jakučių; prekės nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraukem labai daug puikių naujausio 
styliaus motiriškų skrybėlių; prekės nuo 
$1.98 augštyn. Apart to užlaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yra ypač moteriškam 
pasirėdimui reikalynga. Išpardavimas tęsis 
tik per viena sąvaitę. Duodam d perkan
tiems pas mus priedo Štampas; su kožnu 

pirkimu už $6,oo duodam 100 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Broadway, S-BOSTON,Mass.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton, St NEVY YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbininkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikasru 
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WINCAS RA ŽUKAS.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Asx nadinau savo krautuve kurioja galima gaut visko kaipo 
tai: i-aikrcdeliu kokiu tik ant svieto randasi, kiszenioiu ir 
sirnioiu, vuokiu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu ir auksiniu riedu, špilkų, kampasu, kolciiku, visokia 
iusirumentu, puikiu armonikų del grajaus. Maszinukia 

del drukavoiimo gromatu. Monu knyga ir prietaisas del 
darymo sztuku. Istoriszk" ir maldaknygių kokiu tik ran
dasi lietuviszkoj kalboj. Puikiu popieru del gromatu ra- 
szvmo su phviuczevonems, azdaboms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunezia gromatoj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku katahoga dykai kokio dar lietuviu- 
koj kalboj nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu,

• p<« ko zna ta vora preke apraszyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
nuz iszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewich, 112 gkandBrtOokiL, >,v.
|| || | |||| II i III I ".....

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

’’KELEIVIO”
Sl’AUSTŪVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDĮ8I.

Meb spaudimam Knygas, Konstitucijas, Progkamus, Užkvietimus 
ANT BALTU ARBA VEBELIJU, TiKIETUS, ClRKULIORIU8, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUB DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

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

A. Zvingilas, Išleistoj as.

LITUV1ŠKAS DAKTARAS

B G-ldernlch
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTINI TAUTIEČIAI!

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

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

, Jurgis Bartašlus.
258 Broadway SO, BOSTON, MASS.




