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Revoliucija Rosijoje.

Perbėgo ir kita sanvaitė, 
išsiliejo daug kraujo Rusijo
je, bet revolucijai galo dar 
nematyti, matomai Rusijos 
žmones teip supančioti su 
tamsybės retežiais, jog sunku 
juos sukelti visus dar kartu 
prie kovos, iš to caras ir nau
dojasi. Jisai gerai supranta, 
kad yra ikvaliai jo šalininkų 
dar palaikyti jo šoną.

Snkylimai kareivių Svea- 
burge, Konge, KronsStade ir 
kituose miestuose likosi iki 
šioliai nepasekmingi tik blė- 
dingi ir nužeminanti, tečiaus 
tas nužeminimas puola ant 
caro ir nors po valiai bet ne
nuilstančiai varo jį prie galo. 
Pernai pasikėlus kareiviam 
laivynus daugybe tapo išda
linti po kitus pulkus, šymet 
vėl sukilus daugybei karei
vių, nors juos carui prilau
kus kareiviai apėmė, bet kur 
juos dėsi Jų užmušimas hus 
carui atmonijimu, jeigu pa
skirstys tarpe kitų pulkų, jie 
ves agitaciją ir ankščiau ar 
vėliau vėl sukils prieš carą. 
Tuom tarpu caras deda pas
kutines pajiegas kad karei
vių gyvenimą padaryti geru, 
kad jie neturėtų už ką kilti 
prieš jį, bet ar ilgai jis ište
sės juos pavalgydinti gerai ir 
suteikti ramumą. Kaimie
čiai bekovodami, neturi kada 
javus prižiūrėti, atėjus žie
mai neturės iš ko mokėti mo
kesčių, caras paskolos negau
na; bankieriai dabar nežino 
ką gęlboti, ar carą ar revoliu
cionierius, kad greičiau už
baigti tą ko/ą ir gauti savo 
nors procentus už pinigus. 
Vittes ir Trepovo negirdėti 
dar, jie turbūt išvažiavo į 
svetimas žemes kad j ieškoti 
kur nors pagelbos pas arty- 
mas viešpatystes kad nutil
dyti revoliucijouierius jeigu 
sukiltų. Vokiečių Kaizeris 
greitai carui padės jeigu tik 
parlamentas ant to sutiks 
bet kad parlamente yra dau
geli? išrinktų socialistų, tad 
vargiai atvirai carui galės 
pagelbėti.

Visą pereitą sanvaitę žmo
nės žiūrėjo su atyda ir laukė 
visuomeniško sukylimo visų 
darbininkų. Paraginimas prie 
straiko atsiliepė iš dalies tik 
tuose miestuose, kur sukilo 
kareiviai, darbininkai sus- 
traikavo ir Peterburge dide
liam skaitliuje, bet geležin
keliai ir telegrafų darbinin
kai iki šioliai nepaklausė to 
šauksmo ir dar neprisidėjo 
prie straiko. Tokiu būdu vėl 
tęsis kova per ilgą laiką.

Sveaburge sukilę kareiviai 
tapo vėla apimti; ką su jais 
valdžia padarė tai tikrai ne
žino, sako būk daugelį jų su
šaudė drūtvietėse, kitus už
darė į turmą. Apmalšinti ka
reivius drūtvietėse caras at
rado sunkiau nekaip pusnuo
gius žmones aut gatvių. Horn- 
ibarduodamas drūtvietes nuo

jūrilį nemenkai jas sugadino 
ir apdraskė.

Sukilę "kareiviai Konge bu
vo tiktai iš dalies, delto-gi 
greitai juos lojaiistai pasmer
kė.

S u k y 1 i m a s ant Lai
vo P o m i a t Azova.
Pirmą dieną Rugp. išva

žiuojant laivui iš Revelio, ant 
jo j >aei kavoj o studentas—agi
tatorius; kareiviai buvo Jau 
iš dalies suagituoti, bet tik 
iš mažos dalies ir buvo gata
vi sukilti, didesnė dalis buvo 
prilaukus carui, dėlto susi
pratusioj ie pasiėmė studentą, 
kad sukilus būtų kam atsa
kančiai kitus kareivius pri
kalbėti, vėliau jie mielino 
gauti pagelbn iš Revelio drūl 
viečių. Aficierai suprato kad 
ant laivo kas negerai, nes iš
važiavę už 20 viorstų nuo Re
velio suareštavo vieną karei
vį Torosovą ir išsiuntė} kraštą 
į turmą. In porą valandų po 
išsiuntimui kareivio, kiti or
ganizuoti kareiviai užpuolė 
ant kapitono kabineto ir tę 
Jį užmušė. Aficierai išgirdę 
kad pakilo Lirumas,. pnsika- 
vodami nusileido laivelį ir 
pradėjo irtis į kraštą. Karei
viai pamate aficierus pabė
gant paleido kelis šūvius, 3 
iš jų užmušė, kiti dasigriebę 
žemės pabėgo į girę. Išvaikę 
aficierus kareiviai atvažiavo 
į Revelį, išleido kelioliką ka
reivių su valtelėm į kraštą 
kad dasigaūti ir sukelti drūt- 
viečių kareivius, bet nelai
mingi ant krašto tapo suim
ti; tarpe kareivių rado kelis 
ir studentus. Tuom pačiu 
laiku ant paties laivo virto 
reakcija, didesnė pusė karei
vių, kurie pirma buvo užsi
laikę neutrališkai, šoko ant 
pasikėlusių kareivių ir suėmę 
permainė vėliavas nuo rau
donos ant baltos ir nusiuntė 
žinę į kraštą kad pasikėlėliai 
suimti. Gubernatorius tuo- 
jaus atsiuntė kareiviu nuo 
žemės ir iškėlė visus ant sau- 
sžemio. Torpedinis laivas bu
vo prie karlaivio Pomiat A- 
zova kuris pabėgo į Revelį 
ueprisidėdamas prie pasikė
lusių kareivių, nors Pomiat 
Azova vijosi juos ir šaudė. 
Teip garbingi kariauninkai 
tapo apmalšinti iš priežasties 
kad negana buvo supratimo 
tarpe kareivių ir per savo 
durnumą vėl pasiliko po caro 
geležine ranka.

MuštynėTarpeDar- 
b i n i n k ų Ir 
Turčių.

Helsinforse, darbininkai 
norėdami sukelti visuomeniš
ką straiką, susidarę į didelį 
pulką atėjo pirmiause sus
tabdyti tramvajų darbinin
kus, bet tapo patikti karei
vių, o ir patys darbininkai 
nepaklausė ir tokiu būdu ta
po be pasekmės išvaikyti ir 
suareštuoti.

Dabar jau galima sakyti 
kad visi pereitos sanvaitės 
revoliucijonierių pasikėlimai 
tapo vėl caro prilankiūjų ap
malšinti, žmonių; krito tūks
tantiai ir dar caras pasilieka

neiš vytas iš Rosi jos. Priežas
tis yra nevienybė darbininkų 
dėlto turės ilgai dar nusitra
ukti revoliucija, bet jau už
gesimas negalimas.
Žinios iš visų Rosi- 

jos Kraštų.
Žinios praneša iš Varšavos, 

būk kareiviai sukilo vasari
niuose gyvenimuose Rember- 
toff 2 dieną Rugp., išvijo afi
cierus iš savo tarpo. Kazokai 
tapo nusiųsti juos numalšin
ti.

RYGOJE, Rugį>. 3 penki 
šimtai revoliucijonierių at
rastų laikant susirinkimą gi
rioje tapo apstoti dragūnais 
iš visų kraštų ir visi suimti.

KRONŠTADAS. Sukilę 
čionai kareiviai prie kuriu 
prisidėjo daugelis darbinin
kų ir moterį} apsiginklavusių 
su muškietom drūčiai mušėsi 
su lojalistais kareiviais ir už
mušė daugelį aficierų. Kru
vina muštynė tęsėsi, žmonių 
krito šimtais, bet galybė su
kilusių žmonių atsilaikyt dar 
buvo persilpna.

SAMARA Rugp. 3 čionai 
tapot mesta bomba ant guber
natoriaus, kuris ant vietos 
tapo į šmotelius sudraskytas. 
Metėją bombos tuojaus sua
reštavo.

KURSKE Rugį). 3, dragū
nai turėjo didelį susirėmimą, 
per kurį šeši darbininkai ta
po užmušti ir daugelis sužei
stų.

Žinios praneša, kad caras 
deda paskutinę savo pajiegą 
kad tik neduoti žmonėm su
eiti į krūvą ir pasidalįti savo 
nuomonėm; geležinkeliai vi
sur apstatyti kareiviais, mies 
tai ir kaimai yra pilnevojami 
Žmonės visur kenčia didelį 
pražūtį.

ODESA Rugį). 6, praneša 
žinios apie didelį neramumą 
kareivių ant juodūjų jūrių. 
Admirolas Skridlovas padidi
no skaitlių aficierų ir sutei
kė jiem gerą amuniciją, muš
kietos ir visoke amunicija 
vaktuojama labai nuo karei
vių. Drūtviečių kareiviai 
teipgi didelėm neramume ir 
yra po labai didele priežiūra. 
Mieste Odesos žmonės jaus- 
dami'pavojų apleidžia miestą 
tūkstančiais, matomai kad tę 
rengėsi prie sukylimo.

PETERBURGAS Rugp. 7, 
Žinios praneša, būk darbiny- 
kų komitetas nutarė atšauk
ti straiką Jeigu geležinkelių 
darbininkai nemes darbą į 
trumpą laiką.

Kaiį) girdėt tai pereitos 
pėtnyčios dieną ant posėdžių 
ministerijos, pirmsėdis minis- 
terių Stolopinas įnešė kelis 
pagerinimus būvio žmonėm, 
kurie pagal jo nuomonę ap- 
tildįs žmones, ant kurių ir ca
ras pritarė, bet reakcijonie- 
riai caro bernai anaiptol ue- 
pristoja.

Caras ketina atsisakyt nuo 
trono. Kaip viskas nusiduos 
ateityje pamatysime, tuom 
tarpu matome kad dalis žmo
nių drūčiai kovoja už savo 
tiesas.

Žinios gaunamos dabar tik

tai iš svarbesni!} vietų, o ne- 
pakajus eina po visą plačią 
Rosi ją, tik tiek negerai kad 
neina kartu.

Žinos iš pasaulės.

Jeruzolimas. Žinios prane
ša iš Jeruzolimo būk graikai 
bekasdami žemę atrado mū
rus po žeme ir tuose mūruose 
sako talpinusi turmas, kuria
me Kristus buvo laikytas. 
Kiek iš to teisybės yra, neži
no, bet kada daugybė žmonių 
piadėjo lankyti tą vietą tai 
yra faktas, kad papelny? tie 
kurie surado.

—:o:—
Cartagenta, Ispanija. Ne

toli nuo čionai ties sala Har- 
migos, pereitą subatą nus
kendo laivas pasažierinis Si- 
rio, keliaujantis iš Geneaos į 
Buenos Ayres; ant laivo bu
vo daugelis žmonių, iš kurių 
iki šioliai žinios praneša, būk 
apie 300 žuvo marių gilybė
se. Keliauninkai iš didtsnės 
dalies buvo Italai, Išpanai, 
Arabai, Austrijonai ir keli 
kitoki.

- - —:oi—
• Kopenhagen, Holandfja.

Rugp. 4. Čionai pradėjo su
važiuoti moterį} delegatės iš 
visų kraštų pasaulės ant terp- 
tautiškos moterų konferenci
jos. Moterų konferencija yra 
dėlto, kad išgauti lygias tie
sas pasaulėja su vyrais balsa
vime už tautos reprezentan 
tus ir tiesų darytojus. Tegul 
jom teip ir pasiveda, nes vy
rai labai prastai svietą kėra- 
voja.

—:o:—
Londonas, Ang. Rugp. 4.- 

Žinios praneša apie atėmimą 
šmoto žemės nuo socialistų, 
kuri jie neseniai priešai Ang
lijos tiesas buvo užėmę ir ne
mokėdami nieko ketino apsi
gyventi; pulkelis nusikraustė 
aut tos žemės ir pasistatė au
deklinę būdą ir viršaus rau
doną vėluką pakėlę gyveno 
ant surinktų jiem aukų. Bet 
valdžia atsiuntė kareivius ir 
policiją ir išvarė visus nuo 
žemės. Vadovas apsikabino 
stulpą ant kul io vėlukas bu
vo teip drūčiai, kad kareiviai 
kaip tik jį atplėšė. Anglijoj 
žmonės nors ir turi tiesą bal
suoti už tiesas, bet neturėda
mi vienybės yra visgi ver
gėm i.

— :o: —
Paryžius. Kad apsisergeti 

nuo džiovos gydytojas M. 
Letulle duoda rodą Paryžiaus 
gyventojam, kad jie kožuu 
kartu eidami valgyt nusipl
autų rankas ir išplautų bur
ną, nuvalydami dulkes, ku
rios i randasi nemažai džiovos 
sėklų ir apsigintų nuo ji} iš 
dalies.

Žinios iš Amerikos.

Bomba knriiliul.

New York, Rugį). 4 tapo 
suareštuotas anarkistas Gra- 
cemo Tamalara, kuris turėjo 
pasigatavojęs bombą ir keti
no važiuot į Italiją užmušti

Italijos karalių, bet kas žiu 
kam paskundus Gracemo ta
po suimtas New Yorko poli
cijos.

Daržoves genda.
Kaiį) žinios praneša iš Nau 

jos Anglijos, ypatingai palei 
pakrantes Atlantiko, daržo
vės ir kiti javai labai nuken
tėjo nuo dušnaus ir drėgno 
oro — sako labai daugelis 
sugedo doržovės Bostone, ga
na brangios, ypatingai teinei
tes už svarą penki centai.

Aliejaus magnatas ketina spaust.

Chicago, Ill. Pereitą pane- 
delį prasidėjo tyrinėjimas di
džiojo kerosininio.tr.usto per 
Suvienytų Valstijų valdžią, 
kad uždrausti jiem lupti pub
liką ir varyti iš pramonės 
mažaisias kompanijas. Seniai 
riksmas daromas, bet dabar 
prieš rinkimus kapitalistai 
pradės rodyti, būk ir jie ką 
gero daro del visuomenės la
bo.

Dinamitas rartojahias

New Bedford, Mass. Karų 
motormanam ir kondukto
riam bestraikuojant ir nieko 
negaunant radosi ir tokių, 
kad ėmė dėti dinamitą ant 
relių Karė dar neužbaigta, 
žmonės simpatizuoja strai- 
kieriam, bet kapitalistai dar 
savo laikosi.

2 milijonu pavogė.

Chicago; Ill. Pereitą pane- 
dėlį čibnai uždarė savo duris 
viena banka Milwaukee State 
Bank, kurią dabar valdžiai 
ištyrinėjus pasirodo kad jos 
pirmsėdis, kasierius ir kiti 
artymi pavogė net du milijo
nu dolerių ir paspruko neži
no kur.

Pinigai daugiaaše sudėti 
vargšų žmonių, uždirbti su 
prakaitu. Tankiai tos ban
kas pasigėri vargšų žmonių 
pinigėliais, o jie vis krauna 
juos į bankas, rodos patįs ne
mokėdami susidėti juos Į 
krūvą ir daryti pramonę vie
toje pavesti vagiliam.

Rūpinasi tavo ledų turėti.

Holyoke, Mass. Rugp. 8.— 
Miesto aldermonai nutarė pa. 
duoti peticiją į legislaturą 
kad miestui daleistų savo le- 
daunes pastatyti ir miesto 
žmonėm ledą parduoti už 
tiek kiek ledas vertas. Dabar 
ledo trustas žmones dideliai 
aplupa, nes jie duoda ledo už 
10c tiek, kad į kišenių gali
ma Įsidėti, Kad žmonės su- 
sipraštų, tai daug tokių pa
gerinimų galėt!} padaryti ir 
kapitalistus vieną po kitam 
išnaikytų.

• Merginos mi st rat leave.

Paterson, N. J. Merginos 
dirbančios Gernsteino šilkų 
dirbtuvėje sustraikavo už di
desnę mokestį; Iki šioliai jos 
gavo po 3 ir po 4 dol. ant sau 
vaitės, su tokiu mokesčiu gy
venimo doro niekai}) gyvent 
negalima. Iš te merginų la
bai daug atsiranda namuose 
paleistuvyjtės, o kitos neteip 
tikę sunkų gyvenimą turi 
vesti.

Anglius n! rado.
Pottsville, Pa. Čionai tapo

atrasta nauji sluogsniai bran
giausio gatunko anglių ties 
Glendover colliery, Hechers- 
villės tarpkalnėje. Aprokuo- 
ta anglių čionai ant 20 mili
jonų dolerių. Turčiai džiau
giasi.

Pavandenyti.

Žinios praneša iš Texas, 
kad 7 d. Rugpiučio užėjo 
čion didelis lytus su šturmu 
ir padidino didelį pa vandenį, 
kuris prasidėjo jau pora die
nų atgal. Patvino laukai, 
daugelis gyvulių ir žmoni)} 
prigėrė; penki šimtai žmonių 
likosi be namų apie Canyon 
ir Pankhandle miestų.

ypatingai vargšais apgyven
tose vietose buvo labai blo
gam padėjime. Kaiį) girdėt, 
daugybė žmonių tapo saulės 
užgauti} ir keli numirė nuo 
karščio.

Paskutinės žinios iš Ręvo- 
Uncijos.

—:o:—
Sosnavice, Lenkijoje, 8 d. 

Rugį). Bomba tapo mesta į 
stoties kambarį, kuri trukdą- 
ma užmušė vieną žmogų, dau
gelį sužeidė.

—:o: —

Žinios praneša, kad parva
žiavus atstovui Steranduk iš 
Dūmos į kaimą Gruvoff, kai
miečiai suėję klausė: *

— Ar gavai žemės nuo ca
ro?

Atstovas neturėjo ką saky
ti, tada kaimiečiai jį labai su
mušė.

Pereitą nedėlios vakarą 
buvo prakalbos Cambridge-, 
porte surengtos Minutos Vy
rų, ant kurių pribuvo kun. 
Pėža ir kun. Žilinckas už 
kalbėtojus; kalbėjo jie apie 
dabartinį Rosijos padėjimą ir 
nurodė jog turime gelbėti 
kovojančius už laisvę. Kalbė
jo p. J. Paceviče ir kiti ir ant 
galo tapo surinkta apie 40 
dol. ant reikalų laisves ko
voj autiem.

Nors ir buvo šilta bet žmo
nių prisirinko . pilna salė, 
merginos ir moterys visos su
ėjo, kas yra labai malonu ir 
gražu. Cambridgeporto lie
tuviai, garbė j ūmi už jūsų 
pasielgimą ir atjautimą tau
tos reikalų.

Pas p. J. Antanavičių So. 
Bostone buvo varduvės ir 
čionai surinko ant revoliuci
jos £5.65. Pinigus pasiuntė į 
centr. kasą p. Dūdai, kuris 
priėmęs duos atsakymą per 
“Kel.“

Caras vis laikosi nuomones 
atsisakyti nuo trono. o ant 
savo vietos palikti didį kuni-- 
gaikštį Nikolai Nikalaevič. 
Permaina matomai turės ko
ke nors būti.

■ Žinios iš Lietuvos

Lietuvoja negirdėti didelių 
sumišimi}, bet mažų tai jau 
netrūksta: užpuldinėjimai,
plėšimai įėjo į paprastą bū
dą.

Berželio 20, tapo išplėšta 
Raseinų valsčiaus, Vilniaus 
red. banka viduryje dienos 
ir dar tokiam laike, kada val- 
ščionių buvo susirinkę apie 
100. Negalint žmonėm turėti 
ginklų plėšė juos visi.

Iš Kalvarijos kalėjimo 14 
Birželio tapo paliuosuoti šie 
politikiški kaliniai: J. Gurs
kis, Veuckūnas, F. Vitkauc- 
kas atstovo brolis, A. Gar
mus; teipgi už 300 rub ių kau 
cijos tapo paleisti iki teismo 
šie: J. Rymša, S. Matulaitis, 
J. Mačiulis, A. Palšaitis, Z. 
Aškinoži, V. Loveckis, J. Jo- 
mkaitis, M. Bernotaitis, J. 
Andriukaitis, Švedas, F. Ba
cevičius.

Visi prasėdėjo kalinyje be 
jokios kaltės po kelis mėne
sius. 14 dar liko besėdinčių.

L. U.

S*

ET
Vietnes Žinios.

Oras visą pereitą sanvaitę 
buvo labai šiltas, teip kad 
žmonės su mažais kūdikiais

PRAKALBOS.
Ateinančią nedėlios dieną 

12 Rugp. atsibus prakalbos 
po-bažnytiniam skiepe, pa
rengtos per Dr-o V, Kudirkos 
knygyno sąnarius. Kalbos 
bus apie Lietuvos reikalus, o 
kalbėtojai bus geri, dėlto 
meldžiame kad tuojau po su
mos ir po pamokslui visus u- 
žeiti ir pasiklausyti, nes vis 
tai rūpestis ir geri darbai del 
mus ateities.

Komitetas.

Jeigu esi arba nori būti 
geru ukėsu šiqs šalies, nori 
rūpintis apie tvarką šio kraš
to tai išsiimk ukėsiškiis po- 
pieras, nes ruduo jau veikiai 
ateina ir balsavimai prasidės 
ant tiesi} darytojų ir kitokių 
urėdninkų.

Pereitą nedėlę p. J. Mur
phy aprašė Bostono lietuvius 
ir įdėjo į “Boston Globė“ di
delį straipsnį apie jų čionai- 
tinį gyvenimą. Ištiesi} jisai 
net perdaug gražiai apie mus 
aprašė ir pakėlė akyse visų 
svetimtaučių. Lietuviam to
dėl reikia rūpintis kad gerą 
savo vardą palaikyti. Tą ga
lini padaryti gyvendami gra
žiai, perdaug negirtuokliau
dami, padrauskim savuosius 
kurie apie mus gyvendami 
nesilge gerai. Amerikonai la
bai žiūri ant mūsų ūkėsiškos 
galybės, jeigu turėsim dauge
lį ukėsų tai jie bus mumi pri
laukus. nes būsim su jais ly
gus ponai.

Utarnyko ryte, 7 Rugpiu
čio susimušė požeminiai ka
rai ties Haymarket Square, 
apie 500 žmonių radosi nelai
mėje iš kurių daugelis tapo 
ir apkultų.
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tėvai, 
apgy

ko povaliai.
— Tėvai, tu tik dabar pa

klausyk ką jie daugiau išmo
ko!

— Gerai vaike, tai 
Įkok!

—■ Kur tie žmonės, 
įgyveno, per vidurį jų
nentos kolionijos bėgo pusė-Į 

! tiuas upelis, teip kad pusė 
beveik gyventojų gyveno vie-i 
nam šone, o kita pusė kitam 
ir tas buvo labai neparanku 
jiem susinešti, dėlto jie suma 
nė pabudavoti per upę tilta, 
ir pirma budavojiino sušaukė 
visus kolionijos žmones į krū
vą, kad nutarti kaip tiltą bu- 
davoti. Pirmiause vienas įne
šė kad ant budavojiino tilto 
visi žmonės salos pašvęstų vie 
ną sąvaitę ir teip visi suėję 
tiltą pabudavotų, bet ne vi
siem tas patiko: pirmas javų 
valytojęs pradėjo teisintis jo- 
gei jis negalės pribūti tą są
vaitę,' deltokad jis labai daug 
darbo turi ant savo lanko.

Reikia gelbėti Vilniaus 
Gubernės Lietuvius.

—:o:—
Vilniaus gubernės lietu

viai yra nuo senovės lenkina
mi. Daugelis lietuviškų pa
rapijų jau visiškai lietuviš
kai nekalba ąrba kad ir kal
ba tai tiktai seniai, o jaunie- 
jie griebiasi ,,prastos” p- 
diškos kalbos arba bando kai 
bėti sudarkyta lenkiška kal
ba.
Ištautino arba išnaikino Vii 

niaus gubernės lietuvius dva
rai ir bažnyčios.

Patįs .žinome, kad daugeli j 
parapijų Vilniaus gubernėj 
visi žmonės kalba lietuviškai, 
o bažnyčiose visos maldos ir 
giesmės ir rąžančiai yra gie
dami polckai. Žmonės lietu
viai nors nieko polckai ne
moka, vienok verčiami yra 
kalbėti lenkiškus poterius, 
lenkiškai spaviedotis ir klau
syti lenkiškų pamokslų. Dva
siškoji valdžia tyčia siunčia į

Gorkio atsiszauki 
mas in Ameri- 

kieczšt’s.
A me ribos Žmonėms.

I Kalnakasys, dailyde sakė kad lietuviškas parapijas lenkus

Žmonės, kurie gyvena pa- 
kajuje, kada aplink juos vis
kas krauju numerkta, pa
smaugta, nėra apšviesti, jiei 
yra panašus Į laukinius gy
vulėlius.

Žmonės, kurie turi kūdi
kius nepaiso jog tie kūdikiai

ant saulės ir gautis prie jū
rių, vienok daugelis yra to
kių. kurie prie put jūrių gy
vena ir nesupranta iš jų pa
sinaudoti, verčiau laiką pra
leidžia užsidarę kame ir de
juodami su nesveikata.

Silpni kūdikiai dabar teip
gi geriause galima atgaivinti 
nusinešant prie vandens ant 
šviežio ir sveiko oro. Didesni 
galima išleisti bent kur ant 
ūkių kame pamatytų kaip 
laukus žmonės apdirba, nes 
miesto mokslainėse niekad to 
nematys ir neišmoks.

Bostone yra vienas žmogus 
lietuvis apie 67 metų senu
mo, bet jisai neišrodo dau
giau kaip 30 metų; tie kurie 
stebisi jo drūtumu gauna at
sakymą tokį: „Vyrai, svei
katą užlaikyt tai reike netin- 
gėt. Aš einu maudytis į jūres 
visą vasarą kada tik gaunu 
progą, tą pat darau ir žiemos 
laike. Šalčio aš niekad nepa
gaunu ir kūnas visas sveikas 
ir liuosas ’ nuo kentėjimų. 
Mano metų draugai yra su
varžyti ruinatizmo, ant ko aš 
žiūrėdamas tik juokiuosi.“

SALOTOS.
Beveik visos moterįs žino 

kaip sutaisyti salotas su sme- 
tona, bet a< noriu patarti, 
kaip salotos galima dar ir ki
taip suvartoti. Gražių salotų 
parinkus reikia gerai nuplau
ti kožną lapelį kari nebūtų 
žemių ir vandenį nupurtyt, 
paskui suraikyti duonos J 
plonas riekutes, ant duonos 
nžtept gerą eilutę sviesto ant 
sviesto užtiest du lapelius sa
lotų, pabarstyti druska o ki
tą sviestu užteptą riekutę už
dėti ant viršaus. Teip su
taisytą duoną su salotom rei
kia valgyti su geru rūkytu 
kumpiu arba šinka; atrasi 

j g irdų šviežią valgį.
Kat. K.

PATARIMAI.
Verdant Krekmolą del kre- 

kmolinimo drapanų į krek
molą reikia įdėti biskį svies
to arba taukų, tada drabu
žiai labai gražiai prosąvojasi 
ir gražiai išrodo.

Kat. K.

Vasaros laike labai daug 
musių yra, kurios labai daug 
blėdies daro st u boję. Iš stn- 
bos jais geriause galima išvy
ti uždarius tamsiai visus lan
gus tik paliekant vieną atda
rą ir paėmus kokę palą pa- 
švytruoti, iš kampų musės 
leke tada laukan ant šviesos 
ir teip jais galima išvyti arba 
sumažinti.

ba, o grąžus garbiniuoti plau 
keliai išsileido ir susivėlė,.

■— Biauri, biauri! — mis 
lino sau mergaitė žiūrėdama 
į savo lėle. Nenoriu šitos se
nos lėlės! Verkė ji ir nume
tus ant žemės su koja paspy 
re lėlę. Savalkiota lėlė atsi-Caras išvaikė Durną. Šitas 

mažas žmogelis, drebantis ant 
savo trono paimtas baimės 

I nuo mirties kaip sudžiūvęs 
lapas, su vienu pasukimu 
plunksnos, su vienu pakruti- 
mu rankos sulaužė visą dary
mą tiesų Rusijoje ir pastate 
visą viešpatystę ant krašto 
kraujo ir vagysčių.

Rusiška valdžia dabar įve
dė brutališką stovį į savo kra 
šta ir bastilišką sukilimą.

Korikai ir vagiai, kurie ap 
siautę caro sostą peni ir pa
laiko su kruvinom savo ran
kom, neseniai išgirdo dauge
lį išmetinėjimų ant savęs iš 
lūpų drąsių ir narsių vyrų 
Dūmos atstovų,

Dabar jie atmonys už jų 
įžeidimą, atmonijimas jų bus 
paprastai kruvinas ir su lau
žymu visų tiesų. Ir vėl jie 
pakrutins visą pasaulę su sa
vo teroniškais darbais.

Jie pradeda savo kruviną 
darbą žudydami vadovus, iš- 
žudę vado\ us jie vėl atidengs 
karią ant vargšų žmonių, ku
rie pradėjo sapnuoti apie lai
svę, apie apšvietimą ir kurie 
tėip su nekantrybe laukė už- 
gimsent tiesos viršenybės.

Dabar mirtis su juodais 
kraujo suvilgintais sparnais 
lakstys po tą šalį per kelis 
mėnesius. Išalkus žemė pra
ris tūkstančius kūnu žmonių, 
kiurių vienintelis prasikalti
mas buvo noras geresnio žino 
giško gyvenimo.

Daugelis moterų ir mažų 
vaikelių pražus nuo kardo ir 
lazdos.

Daugelis apverktinų dar
bų bus nuveikta.

Pasaulė visa sudrebės iš 
baimės ir nekantrybės. Sę ir 
tę bus rengiami susirinkimai, 
per kuriuos kalbėtojai siųs 
prakeikimą ant caro ir jo lau 
kinių teriotojų.

Kalbėtojai bus priimti su 
plojimais rankų ir širdingu 
šauksmu. Klausytojai eis 
namo su užsiganėdiniinu kad 
jie atsiliepė aut balso šauken 
čių žmonių toje tolymoje ša
lyje ir jausis išreiškę savo 
prilankumą žmonišką. Tuom 
pačiu laiku bėgs platus upe
liai kraujo Rusijos žmonių.

Ar męs esame žmonės ap
šviesti, ar mes ne? Aš mieli
nu kad męs neesame apšvies
ti. Mes tik tariam jog męs 
mylim gyvenimą ir mylime 
žmones, pasirodom tiesų ap- 
ginėjais ir priešais kriminali
stų.

Jeigu mano artymas užpul
tų ir žudytu žmones savo na
muose, o kad aš girdėčiau jų 
šauksmus ir dejavimus, o 
kad nebėgčią jų. gelbėti, ar 
galečia vadintis apšviestu 
žmogum.

Jeigu aš gyvenče kaime, 
kuriam be skaitliaus užmu- 
šėjystės ir apiplėšimai kožną 
dieną randasi o aš tą viską 
žinodamas ir nieko del ju nu-

ar

dūrė kampe su išskėstom ko
jom ir rankom gulėjo ant 
grindų.

Mergaitė gavo naują lėlę; 
senąją ji dar kartą pamatė 
kaip anksti rytą šluojant 
stubą voliosi šašlavose.

Mergaitei besibovijant ne
ita juto kaip vėl nauja lėlė į 
seną susivalkiojo ir šita kaip 
ir kitos tapo numstos į Sąšla
vas. Ir po valiai lėlės buvo 
užmirštos.

Kaip ji paaugo ir kartais 
sutikdavo gražinė vaikus ji 
atsimindavo, kad kaip ji bu
vo maža mergaite ją vadyda- 
vo lėliuke.

Kaip ją pradėjo mylėti ir 
. vienas už kito ant jos polesi, 
ji atsiminė kaip ji bovinosi 
su,mažom lėlėm, kaip ji se
nas mesdavo o naujas vis 
gaudavo.

Bet laikui bėgant ji nė ne
matė kad kuo tolyn tuo ma
žiau į ją stebisi tie. kurie 
pirma- puldavo.... povaliai 
bet vienas po kitam nuo jos 
grįždavosi.

Vieną kartą ji priėjo prie 
mažo kūdikio, kad jį pabu
čiuoti

Kūdikis pamatęs seną su
trauktą veidą su įpu dusiom 
giliai ir užgesusiom akimi, 
suriko: biauri, biauri! neno
ria seno bučiuoti! Reik sau! 
Eik sau, eik! — pusikė jai 
jauna graži m iteris — tau 
čia nevieta!

Tada ji atsitraukė ir šalę 
atsistojo; pro ją bėgioj > grą- 
žios kaip lėliukės vaikai ir 
ėjo grąžius moterys jauni ir 
seni vyrai .... bet niekas į ją 
nežiūrėjo, jeigu kuris nety
čia pažiūrėjo, tuojaus nžs grį- 
ždavo....

— Eik sau iš čia — pasa
kė vienas iš praeinančių, — 
čia tau nevieta.... Ir iš čia 
ji pasikrutinus nuėjo. Tas 
balsas dar ilgai skambėjo jos 
ausyse: eik saū iš čia, čia tau 
nevieta!

Tada ji pamisimo kaip ji 
šlavė seną suvalkiotą lėlę.

Ilgai ji ėjo . . žingsniai 
jos darėsi mažesni ir mažesni, 
ant galo pailsiu atsisėdę ir 
apsidairė aplink save.... 
Čia ji buvo viena, priešai ją 
matėsi gili tamsa lik kurios 
matėsi krūva senų snvalkio- 
tų lėlių. Pamislinus atsikėlė 
ir dar vieną žingsnį žengė ir 
prapuolė tarpe krūvos suval- 
kiotų lėlių.

auga vydnryje anarkijoa ir 
betiesinio surėdymo,- nuody
dami kūdikių širdis su nuo
dais pagedusios sistemos kuri 
maino pasaulę į kraują — 
ne, toki žmonės nėra apš
viesti.

Pasaulė yra kožnam ir kie
kvienam ir kožnas turi turėti1 
tiesą laisvės ir linksmybės. 
Tas kuris atjaus teip nebus 
liudytoju smaugenčio savo 
artymo.

Žmonės yra broliai. Tas, 
kuris jaučia, nebus tylimi 
liudytoju užmušamo savo bro 
lio, nežiūrint ar jis bus ang
las. žydas ar Rusijonas.

Reikalinga daugiau meiles 
| ir supratimo žmonėm.

Nesupratimas ir neatjanti- 
mas kito vargų tas ir padar< 
žmenes nevisai apšviestus!

Reikalas kodangianse žmo
nių sumanančių, suprantan
čių teisybę, tas yra reikalin- 
giause pasaulėja.

Kožnas suprantantys žmo
gus turi šelpti dabar mirštan
čius Rosijos kankintinius.

Ta yra apšviesto žmogaus 
priderystė ir tas verta links
niai išpildyti.

Gelbėti žmones k įvejan
čius už geresnį gyvenimą, 
reiškia k ivoti už savo hieną 
gyvenimą.

Gyvenimas gyvulių yra ne
jausmingas ir neatbūtinas 
šaltas gyvenimas po žeme o- 
lose.

Bet žmogus turi žiūrėti ant 
gyvenimo plačiau ir su viso- 
tišku apsvarstymu.

Pasaulė yra mano namas ir 
viskas kas pasaulėja atsitin
ka apeina mane ir sukrutina 
mano širdį, o kad tokios bai
sybės atsitinka kaip kad da
bar Rosijoje, kožnas tikras 
vyras ir moteris negali apsi
raminti ir būti tykiais maty
dami tą viską.

Pagelbėti Rosijos žmones 
iškovoti jų kūnui laisvę, yra 
reikalinga kožnam, kuris va
dina jave apšviestu ir kuris 
tikrai tokiu nori būti.

Gelbėkite Rosijos žmones 
nuo kraujo čiulpikų kurie 
gyliai siurbė jų gyvą krau
ją-

Užtinote žmonijos yra gel
bėti žmoniją. Ar šioje šaly
je yra gyvi žmonės ir ar jie 
mane išklausys.

Maxim Gorki
Liepos 28, 190(1

jie bile kada gali eiti pagel- kunigus, o lietuviškus kuni- 
bėti prie statymo tilto. gus siunčia į lenkiškas para-

— Tai kaip jie vaike nu- pijąs, 
tarė?

— Tėvai, jie pirmiause iš- viški Vilniaus diecezijos žmo- 
rinko sau žmogų davadžioto- nes pasipriešino tokiai netei- 
ją, kuris prižiūrėjo kad til
tas būtų pabudavotas ir kad 
visi lygiai ant jo darbo padė
tų. Išrinktas dąvadžiotojas 
sumanė padaryti teip: Jis iš- 
rokavo kad ant pastai ymo

Paskutiniame laike lietu

sybei dvasiškosios valdžios ir 
reikalauja kad visur į lietu
viškas arba į maišytas para
pijas būtų siunčiami kunigai 
lietuviai, .

Vilniuje pereitą mėnesį su- 
tilto reikės dirbti net šimtas sitvėre net draugija, po var- 
dienų, taigi visi salos gyven- du „Sanjunga apghnmui lie 
tojai turės dirbti po dešimti tuviškos kalbos Lietuvos baž- 
dienų kad tiltą pabaigti, bet nyčiose.” Pinnsėdis tos drau- 
dirbti galėjo kada kas uorė- gijos yra dr-as Basanavičia, o 
jo, kada turėjo laiko, o kuris kasieriumi kun. Juoz. Am- 

Iišdirbo dieną, tas gavo korte- brozevičia.
Į lę, ant kurios buvo toks pa- Jie nutarė išleidinėti Vii- 
Įrašas: „Sala skolinga turėto- niaus gubernės lietuviams 
j ui šitos kortelės vienos die- laikraštį po vardu „Lietu- 
nos darbu, dėlto šita kortelė vis”. O kad Vilniaus guber- 
bus pribūta į randą salos už Į nes lietuviai, daugiausia dzū- 
visokius mokesčius”.

— Palauk, vaike, tu sakai 
kad kožnas, kuris dirbo prie 
tilto gavo kortelę su kuriai 
galima apmokėti randui tos 
salos.

— Teip, tėvai, tai buvo 
pirmutiniai pinigai, kuriuos 
salos žmones įvedė, dėlto da
bar męs vadinsime tą salą pi
nigų sala. Bet tu tėvai ma
tai, kad žmonės įvedė ne auk 
sinius kokius pinigus, bet J. Zilinskį arba kun.

produktais, kriaučius sulygo ived® pinigus darbo, tie pini- kis, Bostono klebonas, auka- 
duoti eilę drapanų javų vai- ......  *'
ytojui, o javų valytojas 
davė kriaučiui javų mietą, 
kūrę užauginti tiek pat laiko 
ir darbo paėmė kaip eilė dra
bužių padaryti. Nuo šio lai
ko ipsi salos gyventojai pra
dėjo mainyti savo iždarbiais: 
Jeigu kalnakasiui pritrūko 
tulšių tai jisai nuėjo pas kal
vį ir davė jam anglių o kalvis 
pataisė arba davė naujas tul- 
šis kalnakasiui. Kriaučius 
pa matęs jog drabužius visa
da besiūdamas gali juos ant 
visokių produktų išmainyti, 
.dėlto ji ai daugiause tik siu
vo. artojas teipgi matydamas 
kad grūdų visiem reikia, ir 
gali juos ant kitokiij reika
lingų daigtų apmainyti pra
dėjo daugiause javus augin-. 
ti, ir teip visokius išdirbtus 
(laiptus salos gyventojai vie
nas su kitu mainė po biskį 
per kelis metus o paskui tas

” iC.STieiiRD km Second - Class matter 
February 23, 1905, at the Post 
okpick at Boston, Mass., under

* tiik Act op Congress op March 3, 
1879.”

su
jie
sa-

l'ajrul S. F. Norton.

— Gerą rytą tėvai.
— Gerą rytą vaike, šiądien 

tu man papasakok kaip kria
ušius apmainė drabužius

- javų—vnlrlytujtrrri, ir kaip 
toliau nugyveno ant tos 
los.

— Tėvai, dabar jau tu ži
nai kaip tie žmonės apsigyve
nę ant salos pirmiause supra
to vienas kito darbą padaryti 
ir tokiu būdu jie darbą apsi
mainė, dabar kriaušius su ja
vų vai y tojum išmokino vi
sos.salos gyventojus kaip ap
simainyti ir su padarytais

mainymas visai į 
jo.

— Teip vaike,

madą įne-

dabar as
suprantu, kad tie žmonės pra 
dėję gyvenimą ant salos ne
suprato iš karto kad jie gali 
savo darbais apsimainyti, t. 
y. kriaučius pasiūti drapanas 
artojui, o ortojas arti pas
kriaučių, bet vėliau jie tą iš
moko, o dar vėliau jie išmo
ko kaip apsimainyti išdar
biais, t. y. jeigu javų valdy
tojas perdaug turėjo javų o 
permažai drapanos, - tai jisai 
ja vos išmoko apsimainyti su 
drapanom, tai tas vaike pa-

kai, nelabai da yra išsilavinę 
skaityme lietuviškų raštų ir 
augštos dabar rašomosios tar
inės gerai nesupranta, tai 
draugija nutarė tą laikraštį 
išleidinėti dzūkiškoje tarmė
je, teip kaip kalba to krašto 
žmonės.

Tam tikslui jie jau turi 
surinkę 732 Rublių, kuriuos 
didesnėj dalyj prisiuntė Mas
sachusetts lietuviai per kun- 

Žilins-

gai nebuvo verti kokio ka v o pats. Kun. Žilinskis ra- 
valko aukso, bet buvo verti šo mums, kad Bostone ir Bos- 
dienos darbo, dėlto jie buvo tono apygardyj gyvena dau- 
pilni geri pinigai. Įgiausia lietuviai iš Vilniaus

— Na kaip tie žmonės to- gubernės, dzūkai. Labai tai 
yra mums miela, kad pinigai 
ant kariavimo už lietuvišką
ją kalbą šitame krašte parei
na nuo žmonių to paties kra
što.

Garbė jums broliai Ameri
kiečiai ir garbė jus kraštui,

liau nugyveno su pinigaisvai- 
ke?

— Dabar tėvai tu tėmyki,
jie pradėjo darbą ant tilto. 
Davadžiotojas jiem paaiškino 
kad dabar pradėsime darbą 
ant tilto, o kaip tiltas bus pa
baigtas tada kožnas ateis pas kad tę yra liuosybė ir kad tę 
mane parodyti kiek kortelių greičiau atsidaro žmonėms a- 
jisai turi ir ar kožnas pilnai kįs ir greičiau susipranta 
išdirbo 10 dienų ir teip dar- Gelbėkite ii toliau, mieli 
bas prasidėjo. broliai, savo brangią tėvynę

Kalnakasys pirmutinis nu- ir savo gražią lietuvišką kal
ėjo dirbti ant tilto ir kaip iš- bą ir žadinkite savo brolius 
dirbo dieną, davadčiotojas 
davė jam tą kortelę parodan
čią dienos darbą.

— Ar visi, vaike, susirin
ko dirbti?

— Teip, tėvai, jie visi pri
buvo dirbti, bet nevisi lygiai

iš miego, o kada pasirodys 
mūsų laikraštis „Lietuvis” 
tikroj ir gražioj dzūkiškoj 
tarmėj ir stos apgynime lie 
tuvių jūsų.krašto, neužmirš
kite jį užsirašyti ir užrašyki- stabdymo nedarydamas, 
te jį kitiems jūsų broliams SaHu save vadinti apšviestu

Juokai,

išdirbo; kalnakasys išdirbo 
20’dienų; artojas 15, kalvis 
5. kriaučius 2, davadžiotojas

arba prisiūskite į mūsų re
dakciją nors adresus savo 
pažystamų ir prietelių ir nors

žmogum.
Jeigu-gi gyvenu ant žemės 

ir auginu vaikelius savo, ant
8, darytojas 5, išrokuotojas 
10 ii- dailyde 15; išviso jie 
dirbo šimtą dienų, bet nevisi 
išdirbo pilną laiką, dėlto ki
tą kartą, tėvai aš tau pasaky
siu kaip šitie darbo žmonės

šiek tiek mums kad uždengti 
pačto kaštus, o męs tą laik
raštį jiems siusime dykai, bi 
tik skaitytų.

Kas nori daugiau apie tai 
pasiteirauti arba kas nori

kurios kasdien girdisi kruvi
ni baisumai darosi, kaip kad 
dabar Rusijoje ir Turkijoje, 
keikdamas jų pasielgimus ap 
siraminu sakydamas, kad ma 
no šalyje viskas ramiai eina-

pasilygino su savo darbu ir tam dalykui siųsti aukas kad si. nusiduočiau negirdys tų 
kaip jie įvedė pinigą. varyt lenkiškąją kalbą iš Lie dejavimų, ar-gi galėčiau sa-

tuvos bažnyčių, tai siųskite ve vadinti apšviestu žino-
i ir teiraukitės ant šio adreso:

Neužmiršk, jog “Kelei
vio” Redakcija persikėlei 
nuo 52 B. Str.‘ant2S W.

J. Ambroziavičius.
27 Preobreženskaja 

Vilnius.
rodo jog žmonės viską išmo- Broadway, S. Boston Mass. , Russia — Lithuania. laukiniai.

gnm. t
Žmonės, kuriu širdys yra 

atšalę nuo visuomeniškosbro 
lystės pagaulėje, negali va
dintis apšviestais. Jie yra dar

T_.ZET_.ZES

Pagal rusišką parašo Kibirkštis.

Lėle, kaip ji buvo dar 
maža mergaite, visi ją 
vadino lėliuke. — Eik pas 
mane mano lėliuke! — saky
davo į ją jos motina, šaukda
ma pas save.

— Tikra lėliuke — sakė 
svetimi žiūrėdami į mergaitę.

—- Aš lėliukė, sakė ji pati 
žiūrėdama į veidrodį, kuria
me atsimušdavo jos paveiks
las kartu su jos lėle, kurią ji 
ant rankų laikė. .

Kada tik ji išeidavo pasi
vaikščioti su savo lėle, visi 
gyrė jos lėlę ir noręjo pažiū
rėti teip lėlė ir vaikščiojo no 
vienų rankų į kitas. Vienok 
ji nematė, jog ko toliau tuo 
mažiau žmonės pradėjo ste
bėtis ant jos gražios lėlės. Vi
si pradėjo žiūrėti į kitas nau
jas lėles ir vieną kartą išgir
do:

— Atsiimk savo lėlę, čia 
jai ne vieta! tada ji pasižiū
rėjo į savo lėlę ir pamatė kad 
jos lėlė suvis suvalkiota, vei- 

|dai nutrinti, akutės jau neži-

Moterim ir Merginom.
Į N a u d o k i m ės V a s a - 

r a .
Daugelis nesveikuojančių 

miesto moterų ir vyrų gerai 
padarytų, kad naudotųsi šiom 
gražiom dienom: išėjimas ant 
saulės ir pasimaudymas jū
rėse, išeidirbimas raumenų 
yra geriause gyduole.

Net griekas žiūrėti dakta
ram į akis, kurie su visokiom 
pamazgom mėgina išgydyti 
silpnus. Visa gyduolė nusil
pusio žmogaus yra čystam 
ore, geram valgyje, užlaiky
me kūno čystai ir netingima- 
vinie. Joki gydytojai neiš
gydys žmogaus, kuris nesu
pranta kaip gyventi. Ištiesų 
sunku mumi vargšam išeiti

Kelio Klause.
Tamsta miesto sarge, ar 

čia galima pereiti be pavo
jaus per šitą gatvę? O gal 
čia daug visokių hnliganų 
yra?

— Čia nėra daugiau tik aš 
vie-nas.

P o n a s ir T a r n a s.
O tu ra kali ir vėl man če- 

batų nenuvaliai, tu mislini 
kad aš demokratas tai tau 
per snukį neužvešin.

■ Jis: — Teip tave myliu kad 
atiduočiau tau visą turtą ir 
širdį.

Ji: — Turtą priimsiu, bet 
širdies nereikalauju.

Ant pardavimo
Puikus namas su9 gražiais 

ruimais, ant 2 gyvenimų, (te
nement) labai gražus kiemas 
vynvnogių krūmais apsody- 
tas, labaj smagi vieta, parsi
duoda pigiai. Randasi po nr. 
140 W. 8-th Street,

So. Boston, Mass.
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Tarėmės darbininkų Šventę nukelti 
ant panedėlio kad tuom labiau žmones su
judinti.

Atėjus pirmai gegužio atsišaukimai 
tapo išmėtyti visur, kad pirmą gegužio vi
si darbininkai švęstų. Atsišaukimai vi
siem gerai patiko ir daugelis pradėjo švęs
ti subatoje po pietų. Darbdaviai nėkiek 
nesipriešino už šventimą pirmos dienos ge
gužio, tik prašė kad darbininkai dirbtų 
subat >je po pietų, sakydami: ,,ir ant atsi
šaukimų yri parašyta kad švęstute tik pa- 
nedėlyje.“ Bet daugelis darbininkų pame
tę darbą subatoje nuo pietų.

Darbininkų šventė daugeliui jau bu
vo žinoma, dėlto kožuas, kuris tiktai žinojo 
mėgino pasirėdyti su darbininkiškais ženk 
lėliais, vienų buvo kaklaryšiai raudoni, ki
ti kitokias dalis drabužių turėjo raudonas, 
kad tuom vienas kitą geriau pažintų. Kad 
pradėti švęsti pirmą gegužio, darbininkai 
visi traukė toli už miesto į gires kame bu
vo užsakyta kad bus laikomos prakalbos. 
Daugumas išėjo net už 12 viorstų už mies
to į tankumynus girių ir raistus kad būtų 
sunkiau kazokam atrasti. Nors ir tankio
se giriose reikė pastatyti šę ir tę sargai, 
kurie pamatę kokį nors pavojų duotų žino 
susirinkusiem. Iš vakaro oras buvo labai 
gražus ir šiltas, bet vėliau apie dešimtą 
valandą vakare pradėjo lietus smarkiaily- 
ti, bet niekas ant to nepaisė, kalbėtojai il
gas valandas kalbėjo visokioje kalbose, 
aiškino žmonėm apie visokius jų vargus ir 
reikalus, kartais patardami kad geriau 
mumi čia stovėti ant lietaus nekaip kitiem 
mūsų broliam už barikadų stovėti priešai 
kareivių kulkas. Kožnas su atyda klausė
si kalbų ir jausdami teisybę širdingai pri
tarė.

, Besibaigent prakalbom kalbėtojai pa
sakė, kad rytoj, t. y. Nedėlioj visi susirink 
tų į Vermonską sodą, mieste teip vadina
mą parką, kame mėgįsime laikyti viešas 
prakalbas, kad daugiau žmonių išgirstų 
mūsų norus, mūsų mierius ir kas tai yra 
socialistai, nes dabar jie mielina kad soci
alistai yra koki žmogžudžiai, ar koki pik
tadariai, dėlto jeigu pasiseks mes jiem pa- 
aiškįsime ko mes reikalaujame ir kas tai 
yra socializmas. Teip tą vakarą užbaigsiu 
labai linksmai, kožnas nors buvo sulytas, 
bet džiaugsmingas iš to ką girkėjo ir pasi
mokino iš prakalbų; skirstėtnės visi namo 
keliauti.

Ant rytojaus diena buvo graži, žmo
nės pasilsėjo, atsiminė kad vakar pasaky
ta į sodą susirinkti. Apie trečią valandą 
p*T pietų kaip tyžia priėjo pilnas sodas or
ganizuotų ir neorganizuotų žmonių. Pra- 

” kalbos visiem čionai labai buvo sunku sa
kyti, kadangi visur valkiojosi policija, ta
da darbininkai pasidalino į kelis būrius ir 
kartas nuo karto kalbėtojas apstotas žmo
nėmis pradeda pasakoti, aiškinti, bet pa
matę kad ateina policija aptyksta ir trau
kėsi į vietą, toįriu būdu buvo laikomos 
prakalbos iki šeštai valandai po pietų, ant 
galo policija matydama kad ji nieko ne- 
veike, atsiuntė kazokus, kurie pradėjo vai
kyti žmones ir neduoti niekur į krūvą su
sirinkti, bet žmonių buvo dar sode net iki 
vienuoliktai valandai nakties. Kazakam 
bevaikant žmones, ant Darpatskos gatvės 
išgirdome perkūnišką trenksmą. Vėliaus 
dažinojome kad ties akružna tiesdaryste 
kas-žin kas metė bombą, kame užmušė vie
ną kazoką Į sinertį, kitus du drūčiai sužei
dė, sužeidė porą ogorodovų ir vienas ark
lys kazoko tapo ant vietos užmuštas. Bom
ba tapo mesta iš sodo pro medžius, dėlto 
buvo užsilaikius ant šakos ir nepadarė to 
kios didelės blėdies kokę tikėjosi jos me
tėjas padaryti. Bombos metėjas tuom lai
ku pabėgo, bet į antrą dieną tapo išduotas 
per netikusius žmones.

Po trūkimui bombos atlėkė daugiau 
kazokų ir vaikė žmones be malonės. Or
ganizuoti darbininkai greitai paspruko ir 
mažai jiem teko nuo kazokų nukęsti, bet 
tie kurie nesuprato kazokų malonės tai ga
vo nemažai nagaikų.

Vienam ponui kazokas kirto 
drūčiai su nagaika, tas atsisukęs sako: 
„nemuškite manęs, aš esu prokuroras!“ 
Kazokas sako: „Nesivalkiok šitam laike

nakties tu S. S. Teip užbaigėme tą vakarą, 
kurio niekad nepamiršime savo gyvenime: 
koks kliksmas, kokios tąsynės, pakėlimas 
dvasios ir koke kova už būvį.

Patiedėlyje sukilę vėl rūpinomės kaip 
kovosime toliauuž būvį. Kalbėtojai kalbė
dami liepė visiem .susirinkti į Grisem- 
bergo sodą, dėlto ir vėl daugybė svieto 
priėjo, bet viešų prakalbų čionai nebuvo, 
tiktai draugiški pasikalbėjimai bevaikščio
jant. Policijos buvo gana daug, bet žmo
nės sę ir tę suriko: „doloi sainoderžavija*1!

Policija griebė daugelį areštuoti, o 
kad įsiuto areštuoti be jokio prisižiūrėjimo 
tada vėl kas nors parūpino bombą ir metė 
į vieną kvartalną, kuriam koją ant vietos 
nutraukė. Tai pamatęs vienas ogorodo- 
vas pradėjo vytis bombos metėją, bet tas 
loli nenubėgi s šrgrįžo ir ant vietos nušovė 
su keturiais šūviais ogorodovą ir pats pa
bėgo. Buvo jau ketvirta valanda po pietų 
pasidarius tam triukšmui žmonės jau ne
laukė pakol kazokai pradės kapoti, bet be 
go kožnas savo keliu namo. Teip užbaigė
me darbininkišką šventę pirmą dieną Ge
gužio.

Ant rytojaus vėl ėjome į dirbą, kaip 
pradėjome dirdti prasidėjo ir areštai, ypa
tingai Fenixo ir Kleino dirbtuvėse, labai 
daug žmonių suareštavo. Netik kod areš
tavo žmones iš dirbtuvių, bet iš namų nak 
ties laike, daugelį išvilko iš lovos į polici
ją. Vidurinis turmas ir visos šakos tur- 
mų netruko prisikimšti su darbininkais. 
Daugumas žmonių sėdėjo net iki spalių 
mėnesiui, būdami neapsakomai kankina
mi. Gubernatorius Pas ko v prigėrė nema
žai žmonių kraujo, pats kaip teronas ka
podamas žmones. Mat jisai neužsitikėjo 
policijos kraugeriam kad jie gana skan
džiai muša dėlto jisai pavėlino jiem laiky
ti o pats paėmęs ynagius ‘kapojo žmones 
su visa saVb pajiega vis kad iškvosti ką 
nors iš jų kad ižduotų kitus.

Vienok, žinoma jau nevaliojo apmal
šinti. kožnas įgavo norą kariauti prieš ka
pitalistus ir prieš ėaro valdžią. Darbinin
kų riksmas, šauksmas, straikuoti, kovoti, 
buvo nepabaigiamasir nenustojamas; kuo 
daugiau jie matė skriaudas daromas, tuo 
daugiau jie įniršo kovoti. Tik tas buvo 
sunku, jog žmonės dar vis neik valiai su
prato savo reikalų: jeigu paklausi už ką 
straikuoti,' tai retai gausi vienokį atsaky
mą, vieni to nori, kiti ko kito, nebuvo 
ikvaliai tikro supratimo ir reikalavimai ne
išdirbti, dabar kartu kylant dideliam 
ekonomiškam ir politikiškam karui sunku
buvo teip įkvėpti žmonėm vienokę dvasę.
Kėlė juos nekantrybė prie straikų, nes 
kasdien vis parėjo žinios iš kitų Rosijos 
miestų, tame tarpe Lodžiuje sušaudė 300 
žydų ir 200 krikščionių; Varšavoja daug 
žmonių tapo išmušta. Tame pat laike su- 
straikavo Peterburgo dirbtuvės, o kad 
darbdaviai, turčiai susirišo iš vieno laiky
tis ir pradėjo žmones prie bado verst, kas
dien gavome žines šaukiančes pagelbos. 
Pas mus, kaip aukščiau minėta viskas 
teipgi siūbavo kaip ant krašto prapul
ties.

Teip leidžiant diena po dienai, neži
nojome ką daryti: klausimas vis ėjo ar 
gelbesime Peterburgo darbininkus pinigiš- 
kai, ar ir patys eisime ant straiko. Tame 
pat laike ir vėl pasidarė didelis subruzdi
mas Felzerio dirbtuvėje: vienas mokinis 
pasiprašė meistro išvažiuoti pasiviešėti ant 
poros sanvaičių, bet sugryždamas pasivėli
no porą dienų, meistras pavarė jį nuo dar
bo. Mokinys pajutęs save blogam padė
jime prašė kitų mokinių kad jį užtartų; iš 
karto dar ėjo tarybos ką daryti, bet kaip 
tik tą išgirdo miesto darbininkai, tuojau 
liepė visam Felzerio fabrikui straikuoti, 
pakol nepriims atgal pavaryto mokinio.

Darbininkai Felzerio dirbtuvės pad
rąsinti kitų dirbtuvių darbininkų visi su
streikavo. Kitose dirbtuvėse prasidėjo 
rinkįmas pinigų pašelpti streikuojančius: 
kožnas davė kuris kiek galėjo, net ir mo
terys dirbančios plunksnų fabrikėlyje su
metė net 18 rublių. Buvo linksma maty
ti tokį atjautimą darbininkų prie savo 
drang-brolių.

Sanvaitei baigiantės dirbtuvės savi
ninkai pradėjo taikintis su darbininkais. 
Iš karto dasbininkai reikalavo kad priim
tų pavarytą mokinį ir pavarytų žiaurų 
meistrą ir dar vieną nemaž neblogesnį, ku
rį darbininkai labai neužkentė. Bet maty
dami kad darbdaviai taikytis nori, tada jie 
pareikalavo pakėlimo algošant dvidešimto 
procento ir devynių valandų dienos darbo, 
teipgi kad politikiški prasikaltėliai nebūtų 
išduodami iš fabrikų, kas labai plačiai tam 
laike ėjo.

Sanvaitę išstraikavus darbininkai iš
kovojo pakėlimą mokesties ir priėmimą 
atgal pavaryto mokinio ir vėl pradėjom 
savo darbą.

Pinigai surinkti ant jų pagelbos pasirodė nelabai rei- 
i ngais dėlto visi tapo išsiųsti į Peterburgą kad pagelbėti 
tenaitinius darbininkus, kuriuos turčiai norėjo su badu 
priversti prie pasidavimo.

Ramumas neilgai tęsėsi; darbininkai matydami, jog agi 
tatorių kalbos ne sausas melas, jie. pamatė kad jeigu jie 
laikysis iš vieno tai gali iškovoti geresnį sau būvį, dėlto jie 
greitai pamatė, kad Felzerio dirbtuvės darbininkai iškovo
jo sau geresnę mokestį, tuojau visų dirbtuvių darbininkai 
pradėjo karštai ruoštis prie straikos.

Keravojantis komitetas visai buvo nesirengęs tokią 
straiką pakelti, bet patys darbininkai teip įprato straikuoti 
kad vienas šūktelėjimas galėjo juos visus išvesti tada iš 
dirbtuvės.

(Toliaus bus.)

Deda Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

A blade of grass is a single stalk 
Geleštėlė žolės yra vienutis laiškelis. 
The leaves of corn are also called blades 
Lapai komų teipgi yra vadinami geleštfilėmis. 
The shade of earth, makes the darkness of night

Angliukai Ištark 'Rvi&kia
blade, shade bleid, še.id geleštė, pavėsis!
glade, spade gleid, speid tarplapis spa tas
grade, trade greid, treid laipsnis, mainas
brade, jeid breid, jeid pynė, pailsti
chaid, glid čaid, glaid barti, smagus
slide, bride slaid, braid čiuožt, nuotaka
pride, stride praid, straid išnašumas, žengt
crude, prude krūd, prūd nevalgus, išmintingas
globe, probe glob, prob apvalys, ištyrt
glebe, gibe gleb, gaib grumstas, derkt
bribe, scribe braib, skraib papirkt, pridrukuot
tribe, place traib, pleis srytis, vieta
space, brace speis, breis tarpas, parama
grace, trace greis, treis širdingumas, susekt
slice, mice > slais, mais riekutė, pelė
spice, price spais, prais smokai, lešės

Užstovis žemes padaro tamsumą nakties.
A glade is an opening among trees
Tarplapis yra atdarymas per medžią šakas
A grade is a degree in rank
Laipsnis yra gradusas paaukštinimo.
An officer may enjoy the grade of captain or lueto- 

nant
Aficieras gali linksmintis laipsniu kapitono arba leite

nanto.
Trade is the purchase and sale, or the exchange of 

goods
Mainas yra pirkimas arba pardavimas arba permainy

mas daigtų.
Smoke rises, because it is lighter than the air
Dūmai kėlėsi dėlto kad jie lengvesni už orą.

Apgarsini mas.
REIK.PASAKYT TEISY

BE.
Kad tūli dėkavoja, jog ant 

balinis buvo pamylėti, arba 
piknpko kokios draugystės, 
išreiškia dėkingumą per lai
kraščius, bet kaip aš galėčia 
užtylėti nepadėkavejęs savo 
geradėjams, kurie mane kaip 
su viena koja grabe stovinjį 
ir nuo sunkių kančių išgelbė
jo — o nepadėka vočiau tai 
bučiau neteisingas.

Kenčiau neišpasakytą vi
durių skaudėjimą ir nedirbi- 
mą, sunkų kosulį ir sunku
mą kvapo su dusuliu, kaip ir 
vaikščiojančius dieglius po 
visą kūną' skaudėjimą gal
vos, teip ir sprando pa styri
mą, skrepliavitną, svaigimą 
galvos, strėnų dieglius ir ne
tikusius sapnus, lygiai ner
viškumas su nusilpnėjimu 
kankino.

Pas daugybes daktarų gy
džiausi, kur kas tik parodijo, 
tai apsilankiau, daugelį vais
tų suvartojau, nes per keletą 
metų veik ne vieną viedrą 
išgėriau, tai vietoj pasigeri- 
nimo, colis po coliui žengiau 
žemyn puolant sveikatai. Jau 
net nei dirbti pradėjau nega-

lėt, nors mislijan, kad teip 
sunykan nuo sunkaus darbo. 
Bet ant patarime mano pa 
žystamo kaip atsišaukiau ap 
rašant ligą, prie Dr. Collinsi 
Med. Instituto, kurio apgar
sinimas yra šitame laikrašty 
je, tai atsiuntė man spėria- 
liškus vaistus, kuriuos bevar
tojant pasijutau sveikesnių, 
o jau paskutinius kaip sn- 
vartojau, tai pasilikau visiš
kai sveikas ir neapsakomai 
dėkingas tam garsingam In
stituto profesoriuj ir kitiems 
jo daktarams specialistams.

Nors pageltęs ir sumenkęs 
buvau,rokavaus nuo darbo, 
bet kaip perskaičiau Prof. 
Dr. Collins parašytą knygą 
„Vadovas į sveikatą“ tai at
radau kad per jaunystės ne- 
išmaningą pasielgimą savo 
sveikatą buvau sugriovęs. 
Garbė tokiems daktarams, 
kad ne tik tokias geras kny-, 
gas kaip ,,V. į S-” parašo bet 
ir sutaiso vaistus, su kuriais 
nė joks daktaras negali susi- 

j iyginti, nes esu persitikrinęs 
jau; ir vrašau kad kiti laik
raščiai kartotų šitą dėkingu
mą.

J. Meronys,
14 N. Front St,, Hudson,N. Y

TIK PER 30 DIENŲ!
1 Gyvenimai Visų Šventų, 

ant kiekvianos dienos metu, 
vis >s ii dalys viem j knygoje 
aptaisytos drūtais apd.irab

kasi lieja Š4 75.
2 Biblija, arba Švent-m 

Raštas seno ir naujo įstatymo 
1448 puslapių drututuo e 
gražios skaros apdaruose ka

štuoja tik $5 co
3 Pekla, arba Amžinas 

Pragaras ir giesmės apie bai
sybes peklos.ir apie keturis 
paskčiausius daigtus drūtuo
se apdaruose, 5oo pusi. $1.25

4 Kantičkos apdaryt. 75 et.
Visos tos knygos $12.oo, o 

jeigu kas ima antsyk visas 
keturias viršmiuėtas knygas 
atiduodu tik už $7.oo

Jeigu kas nori pasinaudot 
iž progos pigaus nupirkimo 
tų naudingų knygų tegul ne
siunčia man pinigų vien pa
rašo laišką, o aš prisiųsiu 
knygas į er C. O. 1) ir pini
gus galėsit užsimokėt expre-l 
sui paimant knygas, kurias j 
jei rastumėte netokias, kaip 
pagarsinta, galit gražinti.

Adresuok:

Suvis rigei!

surinktas

kieti jo j darytom kviotkom, visur

Teipgi laikom visokiu knygų.

K. INTAS 
954 33-rd Street, 

CHICAGO 111. •

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c. 

ant visu metu.

Skaitytojam.
Katrų laikas prenumeratos 

už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

m us

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
j Lietuvą arba siųst kam Lai- 
vark< rtę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva
kortes ant geriausių, dručiau-

gi norinti siųst

kiekviena m

^KRAUTUVE
Padidiuta ir visados pripildin- 
ta visokiom knygom, dvasiš
kom. svietiškom, juokų irdai- 
nų. teipgi gražiausių ir nau
jausių Įsųiierų gromatom ra
šyt, altorėlių, abrozėlių, rą
žančių, škaplierių, pavinče- 
vonių, žodžiu sakant, visko, 

ko tik kas reikalauja.

tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko- 
riškądarbą atliekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaip kitos 

spaustuvės.
Gyvenanti kituose miestuose 
gali visokius reikalus atlikt 
per gromatas, parašydami ko 
reikalauja, o gaus prekes rei- 

laujamų dalykų.
Norėdami ateit į Redakciją 
kreipkitės po šiuom numarų;

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami giomatas uždekit 

tokį adresą:

I*. 0 Bo 3232, Boston, Mass.



PASARGA del SERGANCZIU
Kas nori užlaikyk sa
vo sveikatą, tas atei
kite pas mane. Gau- 
Mte visokių krajavų 
liekarstų nuo visokių 

li^ų

^KAZIMIERAS SZYDLAUCKAS<§
arba adresuoki t-

128 W Broadway S. Boston, Mas*.

Neužmiršk, jog ‘•Kelei
vio“ Redakcija persikelt 
nuo 52 B. Str. ant 28 W. 
Broadway, S. Boston Mass

PAJIESZKOJIM Al.
Pajieškau savo brolio Juo

zo Jakščio, paehančio iš Su
valkų guber. Naumiesčio pa
vieto, Sintautų gmiuo, Kati
lių kaimo, jau bus 26 metai, 
kaip Amerikoj, prieš K> me
tų gyvenęs anglių kasikių 
apirūbyje, Mahanoy City Pa 
ar jis pats ar kas apie jį žino 
teiksis danešti. Kadangi yra 
svarbus reikalas tai daneš- 
tojui paskirtu $5.oo nagra 
dos. Adrisas:

Antanas Jakštys 
824 Bank Str.

Waterbury Conn.
—O— -

Pajieškau darbo, kaipo su- 
prantis duonkepio darbą.

Reikalaujantis teiksis pra
nešti ant adriso:

Ig. Kvanaras 
Post Office.

Ipswich. Mass.

PASIN AU DOkiT!
T1K PER 24 DIENAS
Galite pigiai gauti:

Geriausios ant svieto gy
duolės del plaukų užsiaugi- 
nimo, kurios užaugina plau
kus į mėnesį laiko 1 colį; kaš 
tuoja tik 50 centų. Labai
naudinga mažom mergaitėm 
tuos vaistus vartoti, nes plau 
kai pasilika labai gražus di
deli ir švelnus, kas ir yra gra 
žiųusia papuošė mergeles.

Turiu teipgi ir kitokias gy
duoles kaip tai del: perėysti 
jimo kraujo,nuo Reumatizmo 
nuo visokių moteriškų ir už- 
sisenėjūsių ligų, kaip tai nuo 
spremotorių, t. y. nuo neregu 
lariškos mėnesinės nuo nevai 
singumd ir daugelio kitokių 
kurių nenoriu po laikraščius 
garsinti, bet kiekvieną iš anų 
su pagelba vaistų prašalinu, 
tik rašant reik aiškiai apra
šyt ligą ir už 5o centų įdėt 
markių ir 1 už 2 centus ant 
atsakymo, o tikrinu, jog pa
gelbės visodos.

Neseniai ženotiem, ar no
rintiem ženytis, reikalaujam 
tiem rodos davinėju puikias 
rodąs tik už 5 dol.

Užlaikau teipgi vaistus del 
išnaikinimo visokių nereika
lingų gyvūnų, kaip tai pelių 
žiurkių, blakių ir bambatie- 
rių; receptas ir 2 baksukai 
pauderio tik 5o et.

Ko nebūk reikalaujant vi
sada reik įdėt už 2 et. marke 
ant atsakymo.

Pasilaikyk mano adrisą, 
nes apgarsinimas nebus dau
giau.

Prof, W. Matulonis 
327 Kent avė.

Brooklyn, N. Y.

« Ml
} Puikiausias Lietuviškais §
* SALIUNASte te
te kartn pas mus atsilankys, te
J To niekad nesigraudys;
J Alus, vynai mus gardžiausi,
• Cigarai iš Turkijos, geriausi, teį ........ te
2 Lazauckas, Judeika ir Co. «

3o4 Broadway ir 259 D. St., jį
te South Boston, ’ Mass, te

TEMYKITE

Lietuviškas Siuvėjas
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra- 

tikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
I rapaną labui pritinkančiai kiekvienam 
mogui ir turi geriausias padokavonesI 
tž savo gerą dalbą. Broliai Lietuviai' 
dsilankykile, o persilikrįsit. Prekė — 
tuo $15. augšiyn.

VINCAS INTAS
248 W, 4-th str.

Se. BOSTON, Mass.

Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai' pranešu Jum Kad šio 
inis dienomis part raukiau naujausios 
mados matariju sumpelus kuriu yra su- 1 
virš 509 gatunku del siutu, kaliniu, ovei i 
kotu, bruslotu ir l.l. Mutarijos yra im
tos iš Npw Yorko ir tokiu čion negali m j. 
gaut. Kas pas mane stiliuos drapaną 
/varantuoju. kad padarysiu iš geresnė 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kil 
kriaušiai Jeigu kas nenorėtu pas matu 
luot sint, vien tik pirkt mat ari jas, gal 
tas mane ateit ir išsirinkt kokias iii 

nori. Meldžiu atsilankyt.
A. Neviltis,

58 W. 5-th str., S. Boston, Mass-
Dr. JOSEPH LEWAND0WK81
17 Beacon Sir. - Boston, Mas* 

Kampas (’baries gatvės, fale Parko 
Ofiso valandos, j JVnkar.-.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beacon Str
Felfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit 1 aptieka: 
mano d urvą bal
tos arba Telefoną 
duok o aš atesiu. 
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 rvte 
nuo 1 iki 2 irO iki 
8 vakare. Telephone

Nebūkit 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 
teisyngiausiai patarnauju. Atmink:

Joseph S.Rosseil, 
53 Endicott str.,

BOSTON, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS —-

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėhu 
visada švieži, vynai ir visokį likieri 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų. kril 
’lynų ar šeip balių siunčiam į namus

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass
KLAUSYKTl E VYRAI!

Kaip į Worcester atkoliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Rossary Htr. Scranton Pu
J. Ignotas,

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

Bos. 53 Mahanoy City, Pa.
F. Rodis

Box 3z7 Port Washington, Wise
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich
J. Derk intis,

4545 Hermitage avė., Chicago Ill 
John Luis,

120 S. Green str., Baltimore, Md.
J. Dabulski

Box 323 x Chicago, Ill
P. Ciras.

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiutė

1237 Paletborpe st Philadelphia, Pa.
S. Vahiskas

2464 Kensington ave. Chicago, Ill.
Jonas J. Gcrdauskas,

54 Lafaett street, New Britain; Conn. ' 
Jurgis Tuniasas,

Post O. Box 91 Millineck, Me '
WATERBURY, CONN.

824 Bank Str.
199 Charles Str.
39 W. PorterSt

J. Žemaitis,
K. AseviČia,
J. Žemantaucka s,

Batin ir Galite Gani Vaisiu
Pergali nelaimęs ligos.

pagal norą

Idzcic* teze.

bus ant pagelbos. Jus isygydit&s 
Mikolas Czadus,

35$ Canal Str , Blue island, UI.

Box 642. Westville, III.
Kgyditas. nuo plaučiu, 

kiūtinės kutam. diegliu 
po visa kuna ir nitsilpnc- 
jima. kiti daktarai negailė
jo išgydit.

Annie Karlsonene,
49 Warren Str., _

New Rochelle, N. Y.
Išgydita nuo pntnbo ligos, 

netiki u ir baltu andrąpaniu 
— skausmingu dideliu die
gliu viduriuos ir visam 
k tinę.

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 genii išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarui Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Instituto New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vadovystę 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 už.sisenejitsioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir jll sutaisytus ČEKIS 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 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname:

Mielas Profrsoiiau su SpecialistaisI
Jus jau /mole mano sunkia liga* kuri 

manę kankino per ilgus metus per jaunis- 
les išdykumą kad galvos užimąs ir ausisę 
spiegimas kaip ir kakle ir pecziuosc. lan
kose bei kojos^. kaip pctleis dieglci varste, 
sunkumas krutinę ir dusinimas. nciApasa- 
kit.Jjf<.įtikino, dieglei Šonuose abelnas nu 
silpna* mas. taip sunaikino Ilk šešėlis iš
rodžiau. laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokius daktaius nors gydžiau-, nieko 
nepagelhejo, bet labiaus liga tik už&endino 
kad iau oro permainas, iszlaiko kaip tikras 
prauaszas pasakiau, nes liga paskutinę 
gyv.tsti spaudu. Bet Jums kaip tik aprašiau 
liga ir prisiuntė! vaistus, ėmiau vai tot, su 
kožnu laiku jaučiau geriaus ir genaus, o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kad iš pradžios mano ap- 
sirgimo peatsišaukiau, buče daug pinigu 
sučeilyjas ir senei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai dekavoju ir mano deka-

žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
visokį 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:

Plaufiiu ligos, kosulio, kepenų, inkstu, viduriu ligos, kraujo nečystumo. galvos skaudėjimo, diegliu ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir niežejimų. 
viduriu užkietejima. slaptas litas vyru ir moterų, sekios iiubegima.san/agystę su jos visais baisybes vaisiais, nervu ligas, abeln.j nusilpnėjimą, kataro 
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, miegustumą geltlige, skausmingas moterų mėnesinės ir baltąsias antdrapanes. užsikrečiamas piktas bjaurės lit iškas ligas 
ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nereguliariškas mėnesines. Dispepsja, ruptura ir. ,

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi 1 Slaptybe, Šventai yra 
užlaikomu. Per laišku ar asabiškai atejas, budimis Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

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

Ir vakarais ofisas atdąias komą utainiuką ir peiujčią nuo 7 iki 8 valandai.

UZ DYKA DEL VISU!
Jeigu nvlurih* musų naujo No S didžiausio lietuviško kataliogo visokių 
lavorų. prašome mums pranešti ir kataliogas tuojaus jums bus prisiųstas 

už dyką
* » Vieniška Armonika

gony medžio, šikšnuolos dumplės su rnisingmiai> aptaisus, 19 perlo raktų 
1 eilės balsų. 6 bis u Musų preke tiktai $7.75.

No- II 12 Barzdos Skuti.itiitei Prietaisai.
I,abai gera amorikčnisk.t brilva. ifriausios skuros <lirž t.> ir irnlasi uvas su 
rankele, šmotelis geriausio kvepiaiv io 
muilo, tvirtas ir puikus šerių šepetys 
del plaukų atskyriojo nikeliuotoje 
skrynelėje, gražus puodukas, karališ
ka magnezija ir prancūziški kvėpa’ai 
Viskas sudėta į labai puikę šik-nuolą 
skrynelę su kabėmis. Tie visi dalykui 
kitur parsiduoda už $10.00, bei musų 
prekė tiktai $2 95.

Mos parduodame visokius lavoms ir 
prisiunčiamo į visus kraštus pasaulės 
kas ką 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 i- pačio arbt ICk -pi Ouliniu siųsti ' ' 
popierinius piningus ir mažiaus kaipdalct’į p.iėlo markomis po dų centu' 

regisiravoloje groinatoje.

Cosmopolitan Tradins; ( ompany. Dept 11.
218 Fulton Street,' New York City, U. S. A.

P. A. FOLEY & CO
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

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

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuviška klerką,, 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reik a 

lais atsilankyt.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kai (ui i ružn irškit užeit pas Tamošių 
Baktiiisucką, jis duos gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert. vyno, snapso ir 
cigarų tiesink iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakanaueką
45 High St., Nashua, N. Ii

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

paimk sveiką-užkandĮ, sveikiausi gėly
nui!, kaip lai Alus, Klius. Vynai ir viso 
k i likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorj. tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pas patį 
-aspndorių.

VH-nintelis Li< luviškas

CIGARU FABRIKĄ
Massnchusclis Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu- 

linlsmisu lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvnink: is vesti pramonę.

k.Mūsų adresas:
A IJUTKEV1ČIA,

4 Washington Sqare, Worcester, Ma*«,

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Su kūrę gali
ma gauti vi
sokį a žoles 
ir šaknis kū
nam dnigšto 
rij Yru įtal
pinta 70 var- 
<lę -žolių ir 
šaknų ir

prieglain 20 svarbiu Krei ptu drl vyru 
ir moterų ir visas aprašymus kaip išsi 
gydyti pats save. Kaštuoju i ik 5< c Pi
nigus gali sitislie pačio markėmis, adre
są vok leip: K. Navickas,
25 W, 2-nd Rt., Room 2, So Boston Mass

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

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

Gydonlių visokį receptai iš 
pyldomi teiayngai. Čionai yr 
ietuviškas klerką ir galima, 
Insikalbėt saviškai. Meldžia- 
nine reikalui esant atsilankjt

•jtF 
^Geriausia moterų ir vaikijgytlytoja^

Dr. Ona Topaz, 
£45 CIiiiiiiIh'I-m Htr., Boston. Mass. 

fe Ofisas atdaras

THE OUTLET
DIDELIS VASAB1MS IŠPAHDAVIJIAS!
Naujausios mados moteriškų pavasarinii] ir 
vasarai jakuėiij; prekės nuo $2.98 c. augsi.yn. 
Partrauki m labai daug puikių naujausio 
styliaus motiriškų skrybėlių; prekes nuo 
$1.98 angštjn. Apart to užlaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yra ypač moteriškam 
pasiredimni įeil alynga. Išpardavimas tęsis 
lik per viena savaitę. Duodam d perkan
tiems į>as mus priedo Štampas; su kožnu 

pirkimu už $6,00 duodam 100 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Broadway, S BOSTON,Mass.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigtoii. St. NEW YORK

Ar i:cii Mitčt yt pinigus?
Atęik pažiūrėt I. Sąkovitz 

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

SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

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 kūrėme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Ai iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykil gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RATUKAS.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Feely
• 95 Milk st., Ruimai GO-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan& Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CICARU.
Pardavimas familijom musu 

specijal iškurnąs.
366 2-nd st., S. Boston, Mass.

Daktaras M. J. Konikow,
57 ftrunswfck&l., Roxbury Boston, Mass.
Ofiso valandos- nuo 2 iki 3 po piet. ir 

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

Jo žmona
Dr Arttoinettc F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kūdikius.
Valandas ofiso; nuo 2 iki 3 i>o piet

Tel. GOD 2 Tremont.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nnd 0 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

238 Harrison ave.
Boston, Mass

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Abi oadinau savo krautuve kurloja galima gaut visko kaipo 
tai: Laikrodėliu kokiu tik ant svietu randasi, kisxeniniu^ir 
sieniniu, visokiu lenciugelin, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu ir auksiniu žiedu, špilkų, kam pasu, kolc.iku, visokiu 
instrumentu, puikiu armonikų del grajaus. M<szinukiu 

del drukavojimo gromatu. Moliu knyga ir prietais. s del 
darymo sztuku. Istoriszk* ir maldaknygių kokiu tik ran
dami lictuviszkoj kalboj. Puikiu popieru del gruinatu ra- 
uynio su phvinęaevonems, asdaboms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunezia gromaioj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku katalloga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj k-lboj nebuvo, kurerae yra szimtai visokiu paveikslu. 

Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde,*P’e ko zna tavora preke aprasiyta. Kas pirks gaus tavora pi____ * _______ ______  r.
rus iszaiuoctiu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewich, 112

LITU V IŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

APGARSINIMAS.
Perskaitęs at m ink!
GUODOTIM TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
roliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės,

259 HANOVER St.
Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA
b257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS.

kad įdardu odų laivakortes į Lietuvą ir 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi gertąsias kelio linijas.

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

Jurgis Bartašius.
258 Broadway SO, BOSTON, MAiS




