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Žinios.
Revoliucija Komijoje.

Juodi pebėsiai kybo dar 
ant tos žemelės, kenčia var
gą milijonai žmonių, kaip 
kent?. Iškovojo jau spindu
lį laisvės, kuris kasdien vis 
nors ir lėtu pragreso žings
niu eina pirmyn ir plėsta tar
pe žmonių. Viskas ant šios 
pasaulės yra rankose žmonių; 
viskas gerinasi pogal žmonių 
dvasios reikalovimą. Kur 
žmonių dvasia dar tebžlugsta 
tamsybėse, fenais vargas di
desnis, kur apš vieta aupščiau 
pakilus, ten gyvenimo būvis 
gerinasi. Rosijoje žmonių 
apšvieta, ištiesų, dar žemai 
stovi; politiškas jų susiprati
mas dar suvis menkaą ypač 
turpe žemesnių visuomenės 
sluganių, dėlto ir pilną laisve 
iškovoti grei yra sunkų, ka
dangi žmonės klauso visokiu 
niekadėjų, įkalbiuėjančių, 
būk tik ramybė ir caro malo
nės atneš žmonm gerovę. Ka
da vienok pasieks žmones pil
nas supratimas savo reikalų, 
to negalima ^įjf^ppėti, nes, 
YaTp pask;"la i kūose 
duodasi matyti, Rosijos žmo
nes vis duodasi Savo vadžioti 
už nosies visokiem tamsos 
platintojam.

Caras, kuris viena renka 
lupa vargšus, su'kita barsto 
pinigus visokiem pašlemėkam 
kad pasamdyti juos tramdyti 
žmonių pirmynžengystę-

Parkutiniam laike girdėti 
kad pulkai žmonių vadžioja- 
mi po šventvietes būk tai 
del besimeldimo už caro svei
katą ir vaikštinėja būk net 
su bažnitinėm vėliavom. Ma
tomai tai papirkti judošiai 
darbuojasi del caro naudos. 
Žinoma gerai, kad viskas pa
eina nuo žmogaus mislies tai
gi jeigu su žmogum nori ką 
padaryti turi jo mislis ir pa
jautimus perdirbti, kad juom 
<del savo naudos valdyti. Ca
ro agentai gerai supranta 
žmonių tamsumą dėlto ir grie 
įbėsi supančioti juos tikėji- 
miškais pančiais. Cariška 
valdžia savo agentų veikimo 
nė kiek nevaržo, tečiaus pro
teguoja, nes tas ižeina ant ca
ro naudos.

Spinduliai šviesos vis ėina 
pirmyn ir galima tikėtis net
rukus ateis laikas jog žmo
nės pamatys kokį susirišimą 
turi caras su turčiais ir baž- 

_ nyčiom ir mokės kaip tą visą 
klausimą sutaisyti.

Pereitą sanvaitę caras vėl 
nusigando iš prežasties, kad 
kareiviai ant manievrų norė
jo nušauti kunigaikšti Niko
lai Nikolaeviči, kuriam caras 
buvo besirenges atiduoti visą 
kamandą Rosijos kareivijos 
ir kuris mokina carą, kad 
kožną revoliuciouišką žmonių 
pakylimą į dulkes sumušti. 
Dabar jam bežiūriu t į karei
vius, kurie ant manevrų šau
dė su tuščiais šūviais, bet ka
da prisiartino arti kunigaik 
ščio trįs kulkos prašvilpė jam

pro ausis. Sukrito iš baimes 
visi peržiūrėtojai kareivių ir 
tuojau nuvai'ė juos namo ant 
tyrinėjimo. Kareivių pulkas 
kuris norėjo nušauti kuni
gaikšti yra caro gvardijos 
Caras taipgi rengėsi joti žiū
rėti tų kareivių manievrų, 
bet išgirdęs tą atsitikimą su 
kunigaikščiu apsisedo namie. 
Gal daugiau niekad neis prie 
kareivių.

Caras lab'ausiai bijo savo 
locną menką gyvastį pražudy 
ti, bet ar ilgai galės išsisau
gos rankos atlygiutojaus?

Peterburge žmonės nemie
ga, tečiaus tik jieško progos 
kad greičiau bent kokias at
mainas padaryti.

| Rugpjūčio 11 tįieną kelį iš 
Dūmos atstovų išleido savo 
manifestą, kuriame šaukia 
visuomenę sutverti Konštitu- 
cionališką Monarchiją Rosi- 
sijoje.

Revoliucijonieriai aptyko, 
ir tik nušlavinėja nuo žemes 
paviršiaus caro bernus.

LIBAVOJE 10 dieną Rugš 
pjūčio tapo užmuštas pačto 
viršininkas ir išnešta iš pač
to 14 tūkstančių rublių. Už
mušėjais nežinia-kas buvo ar 
revoliucijonieriai ar šeip ko
kį piktadariai, ^kurių labai 
daug priviro.
Iš Peterburgo žinios praneša, 
apie išrinkimą naujų minis- 
terių per carą kunigaikštis 
Vasilčikoff agrikultūros, M. 
Fillosofoff ministeris pirklys- 
tes; M. Isvolskij prokurato
rius švento Sinodo.

ODESSOJE kaip žinios 
praneša straika rengema ant 
Rugs. 14 kurioje ketina daly
vauti visi Odesos darbininkai.

MOSKVA žinios praneša, 
jog žemstvoistai turės savo 
kongresą 7 dieną Rugs, ant 
kurio ketina permainyti zem
stvų nuomuonę ir pltformą 
nuo dabrtinės.

■ Žinios iš Lietuvos

Strakai, Suvalkų Red. 30 
Liepos Į tevynęs parvaževau, 
laimingai, parvažiavęs apsi
lankiau aplinkyniose mieste
liuose, ik šioliai niekas manę 
dar neužkabino, nežinau kaip 
bus toliau.

Politikiškas krutėjimas 
apie mus yra menkas, apmal
šino jau visokius šnypukus 
Žmonės socialistai atvirai kai. 
basi apie visokius politiki- 
kus reikalus.

Dabar pasklydo žinios kad 
Caras Duną jau išvaikė ir at
stovai išbėgiojo į svetjmas že
mes. ir mėgina gauti pagelba 
o kitą metą apie Rugpiučio 
mėnesį rengėsi labai dauk 
kraujo išlieti priešai Caro sa- 
moderžaviją.

Tuom tarpu beveik visį 
dvaru darbininkai mūsų kraš
te sustraikavo dvaruose ir 
polivorkuose Gauronskio ir 
Geištoro- Bet straika jau pa
sibaigė. darbininkai laimėjo 
pakėlimą algų nuo 15 dolerių 
iki 20 (turbut rublių) ir 10 
valandų dienos darbą prie 
paprastino jiem pasėlio javais 
ir laikymo gyvulių.

Parvažiuodams buvau Ang-

Žinhis iš Amerikos.

Vienas ant salos.

Portsmouth, N. H. Čionai 
žmogus, J. Mordock, pustei- 
įlinkas apsigyveno ant salos 
vadinamos Goat Island ir nie
ko daugiau ant salos nelei
džia. Jisai turi muškieta ir 
jeigu kas bando artintis prie 
jo salos, gresina nušovimu.

Norėjo apgauti.

New York, Rngjūč. 20 die 
ną vienas vaikinas norėdams 
gauti pačte darbą ir žinoda
mas kad yra perjaūnu ir ne 
svers tiek, kiek reika
laujama, prisipylė į kišenius 
smilčių ir nuėjo prašyt darbo 
vienok besisveriant patėmy- 
ta jo nelabai gudrą sumany
mą ir išjuoktas gudruolis tapo 
pavarytas.

Užnuodijo visą šelmyniĮ

Newburyport, Rugpj. 10 
dieną tapo čia užnuodinta vi
sa šeimyna Jono Sayward: 
užsinuodijimo priežastim bu
vo ledinė Smetona, nupirkta 
nuo gatvinio perloriaus, ku
ris už nešvarų užlaikymą ir 
tokiu_ būdu nuodijimą žmo
nių, likos areštuotas.

StraikoR.

New Bedforde, stritkarių dar
bininkai dar vis straikuoja 
ir nieko negauna nuo kapi
talistų, kurie visokių būdu 
ir šeip teip leidžia karam beg 
ti, nors daug žmonių atsisaJiė 
visai nevažiuoti pakol bus 
straika.

*~* x £*•
Adams, Mass. Čionai strai

kuoja ’ audeklinis fabrikas 
Berkshire visi audėjai keti
na dar drūčiai laikytis pakol 
kompanijos nepasiduos jų 
reikalavimams.

New York, 10 Rugpj. Ži
nios praneša iš New York, 
kad straikuojantį šeši varinė
jimui laivelių arba darbinin
kai dirbanti ant laivelių, iš- 
laimėjo straika nuo geležin- 
kelinių kompanijų.

Pittsfield, 10 Rngpj. strei
kuojančios merginos popie
riniam fabrike laimėjo strei
ką, iškovodamos pakėlimą 
mokesties 10 centų ant dienos.

Washington, D. C. Čionai 
laukiama visuotinos straikos 
prie budavojimo namų. Prie 
žastim to ketina būt tas, kad 
darbdaviai darbus nejunis- 
tam darbinkam dueda

I
Nauja sala

Takoma, Wash. Rugp.10 d. 
žinios praneša apie iškilimą 
naujos salos iš jūrių Paoifi- 
ko. Naujoji sala 50 mylių to
lumo nūo Duktch Horbor.

Berželio menesyje tik pra
dėjo kilti, o dabar jau tu
ri 900 pėdu aukščiau van
dens. Iš tolio matosi tiktai di- 
deleis stulpas garo nuo nu- 
džųstančio- vandenių.

Aki-yžė imt driežij pamažintu

Washington, I). C. Suvienytų 
valstijų cicuitcourt pamažino 
akčyžę ant džiovytų driežų, 
kuriuos parsitraukė čionai 
chinai iš chinijos del darymo 
gyduolėseavokrašto žmnoėm.

renkis sužeidė

Norfolk, Va. 10 dieną Rng 
pjūčio tapo čionaai sužeisti 
ant torpedinio laivelio War
den penki darbininkai; jiem 
bedirbant prie taisymo laive
lio, didelis šmotas karštos ge
ležies netikėtinai įpuolė į le- 
kierį, nuo ko pasidarė didelė 
eksplozija ir 5 darbininkai 
tapo skausmingai apdeginti.

Jie&ko Chiun

Washington, D. C. Pasku
tinėm dienomis Panamos ka
nalo kasimo komisija nutarė 
pasisamdysi pustrečio tūks
tančio chiniškų darbininkų 
prie kasimo kanalo Panamoj, 
pietinėj Amerikoje. Komisi
ja tvirtina, jog Mexiko darbi
ninkai persilpni prie to dar
bo ir dėlto jieško Chinų, kai
po ištvermesnių darbininkų.

Nors darbidinkiškos orga
nizacijos protestuoja prieš to 
kį laužymą konstitucijos įsta
tymų, draudžiančių pribuvi- 
nėt į Suvienytas Valstijas A- 
merikos kontraktnotiem dar
bininkam, bet, matyt, turčių 
valia stipresne.

Daug vargšų darbininkų 
turės padėti savo sveikatą ir 
nevienas savo gyvastį kol su 
jungs Pacifiko okeaną su At- 
lantiku.

Mirė nuo plauko

New Britain, Conn. Rugpj. 
9 dieną pasimirė po kelių die 
nų Emil Jones; priežastim jo 
mirties buvo plaukas įaugęs 
į barzdą, nuo ko būtent užsi
nuodijo kraujas ir nuo turė
jęs mirt paimtas į ligonbūtį.

Karė del 5 eentij

New York, 13 dineą Rug
pjūčio pakilo čionai baisi ka
rė del — 5 centų tarpe ke
liaujančių ant Conney Island 
žmonių. Brooklyn Rapids 
Transit geležkelio kompanija 
mat, pradėjo imt po 10 centų 
už pervežim ant Coney Island 
taigi važiuojantiejie susitarė 
nemokėt daugiau, kaip po 5 
centus. Kada konduktoriai 
antru kartu pradėjo rinkti 
nuo pasožserių pinigus žmo
nes nedavė; tramvajai likos 
sustabdyti, bet nieks iš karu 
nelipo, karai stovėjo; polici
ja liepė vežt žmones namon, 
bet superitendetas Smith lie
pė nesijudinti iš vietos.' ka
rai stovėjo per 17 valandų ir 
kova tęsėsi; palicija suarešta
vo Smitlia ir paleido tris ka
rus, bet Smilkąs uždraudė 
motormanain ir kondukto
riam pavarymu nuo darbo jei 
padarys priešingai jo palie
pimams. .Kunduktoriai pra
dėjo mest žmones is karų ir 
daugelį apdaužė.

Tai vis nauji ant pasaulės 
apsireiškimai atsitinka; žmo
nes mušasi už pinigą fabri
kuose ant geležinkelių ir net 
bažnyčiose, net tai kvaila ko
va, jeigu pirma atiduoda iš

naudotojam, o paskui nori 
atsiimti, iš to kyla kovos ir 
muštynes. Kad visuomenė 
mokėtų vienytis, nebūtų pa
našių į viršminėtą atsitikimų.

Ketinu suvažinėjo

Elizabeth, N. J. Rugp. 13, 
aut geležinkelio Panselvani- 
ja, ėjo keturi vaikai seniau- 
ses apie 12 metų ir kaip užė
jo ant išgrįsto tylto ir pama
tė, kad trūkis ateina jie mė
gino gelbėtis pasikabindami 
ant krąšto tilto, bet indžinas 
juos pagavo ir ant vietos ra
tai supjaustė.

Banka suvogė pinigus.

Birmingham Ala. Rugp. 13 
čionai bankoje pasirodė vagy 
stė, vienas iš bankos darbi
ninkų suvogė net 97 tukstan- 
dolierių. jau turbūt turčiam 
negana krikščioniško biznio 
pradeda tiesiok žmonių pini
gus vogti. Tas pabudins žmo
nes pačius prie pramonės ir 
supratimo tų reikalų.

RodlnJ mušti

Cumberland, M. I). Rugp. 
13 čionai kalbėjo į visuome
nę laivynes sekretorius Bono- 
parte, jo- kalba buvo kaip 
nusikratyti anarhistus jis 
rodi j a, kad—* anarhistai
reike mušti plakti už mažus 
prasikaltimus, o už didesnius 
žudyti mažai verta toji gy
duolė, nes anarhistai ne pla- 
kymo, ne mirties nebijo, ge
riau būtų, kad uredninkai 
daugiau rūpintis žmonėm' 
geriau tarnauti ir neapvogtų 
publikos, kaip dabar, tada 
ir anarhistai išniktų.

Išsibarami naro save.

Oil City, Pa. Rugpj. 14 
dieną pasimirė čionais grabo- 
rius, kuris kartą nusipirkęs 
sau buteluką gyduolių pasis
tatęs į spintelę, kurioje lai
kęs balsamavimui numirėlių 
kūnų skystimai; prieš kelias 
dienas norėdamas priįmt gy
duolių, paėmė iš balsamavi- 
mui kūnų buteluko ir tą 
skystimą išgėrė. Gidytojiš- 
ka pagelba nieko negelbėjo ir 
užsibalsamavęs graborius tu
rėjo mirt.

Su vėllujku

Ilažleton, Pa., 14 Rugpjū
čio. — Darbininkai Italai, dir 
banti čionai ant geležinkelio, 
priklausančio Lehigh Valley 
kompanijai, pasiėmę raudoną 
vėliuką, nuėjo pas geležinke
lio užveizdą, skaitliuje 200 
prašyti, kad jiem sudėtų į ka 
rus suolus, nes mat jie važi
nėdami turi sėdėt ant grindų 
kaip gyvuliai purvuose; kom
panijai tas suvis nerūpėjo, 
kad tik darbininkas gerai dir 
tų, o jo reikalai kapitalistam 
nė galvoj. Tad nieko kito 
neriekia, kaip tik reikalaut o 
ne su nusižeminimu kapita
listai susimylėjimo maldaut.

Tunelis gatavas

• Chicago, Ill. 14 Rugpj. — 
Tunelis daromas čionai po 
Chicago avenue, Lake Hals- 
ted Str ir 16-th St. galaus li
kos užbaigtas ir atįdarytas 
del trūkių ėjimo. Tunelis

kaštavo 30 milijonų dolerių 
ir padarymui jo reikėjo pen
kių metų laiko. Tuneliu va
žines trūkiai susidedanti iš 50 
elektri kinių lokomotivų ir ke
lių šimtų karų. Tunelis pa- 
mažįs užsikimšimą ant gatvių 
ir miestą padarys čystesniu.

Merginos sustraikavo.

Conrsvill Ind. Rugp. 15 
Hotelije McFarland sustrai- 
kavo visos merginos, kurios 
nešė valgius į stalą per pa
čius pietus kada visi sviečiai 
buvo susėdę valgyti ir žino
ma alkani. Merginos sustrai
kavo dėlto, kad viena jų 
draugę pavarė nuo darbo. 
Savinįkas greit tapo privers
tas pasiduoti ir mierginos 
sugrįžo prie darbo.

Sumušė.

Worcester, Mass. Rugp. 13 
iš vakaro api 12 valandą įsik
raustė koksai Mills į Jono 
Česimlevičiaus namus ant 
kampo Millbury ir Burton st 
Seimymiškei tą Mills drūčiai 
sumušė ir palicija turėjo dar
bo pakol atėmė. Iš ko tas vie
kas kylo nežine.

Didėti expllozije

New York Rugp. 15 dieną 
čionoi atsitiko baisi explozija 
dirbtuvėja parakinių išdir- 
bysčių, sugirovė namą bet 
žmonių nevieno neužmušė 
ir ue sužeidė.

Naujės geležinkelis

Naujas geležinkelis, apie ku
rį daug buvo kalbėtą per 
laikrasčiuš ketina pareiti į 
tikrą įvedimą nuo’New Yorko 
į Chicaga. Indžinieriai pradė
jo jau mieruoti naują kėlę ir 
dalbas netrukus prasidės. 
Naujas geležinkelis bus 70050 
mylių ilgumo, kada dabar e- 
santi trumpiausi geležinkeli 
liąi nusikraipę parodo net 
912 mylių. Nauja olektrikiim 
linija nuvež iš New Yorko į 
Chicaga į 10 valandų,lęšiuos 
tik 1*0 dol. Žodžiu sakant dvi
dešimtas amžius - parodys ste
buklus pasauleje, visokias 
naujais išmistais.

VietnCs Žiotis

lijoje pasiteiriauti apie kru
tėjimo reikalus, bet mažai ką 
gavęs patirti traukiau link 
Lietuvos.
Kitą kartą aprašysiu daugiau 
ir pranešiu kaip čionais vis
kas nusiduos.

Juozas Worcester.

Oras šiltas, tik paskutinė
mis dienomis biskį atvėso; 
saulutė skaisčiai dar šviečia, 
bet vis jau kasdien anksčiau 
į pasilsį eina; dienos smagios 
ir naktimis pasilsėt galima.

Apskričio advokatas Moran 
pereitą sąvaitę perkratinėjo 
Masschusetts prieglaudos 
nuraus ir atradą ten 27 pasi
leidusias moteriškes, pilnai 
sveikas ir galinčias užsiimti 
doru darbu; jis reikalavo, i- 
dant tos mergos bųtų paleis
tos, vienok kad namas yra 
privatišku, mergų nepolei- 
džia, tečiaus ir jos pačios ne- 
nor išeiti, nors ten jokios al
gos negaudavo.

Moranas vienok ant savo 
pastatė ir mergos turėjo išeti.

Žinos iš pasaulės.
Persija Rugp. 10, žinios 

praneeša, apie rengimą su
šaukti parlamenta persijos 
viešvatysteje. Šachas nori su-, 
sišaukti visus turčius ir pasi
kalbėti apie gerovę krašto, 
bet visai nemini apie prastuo
sius žmones. Mat šachas gerai 
apsižiūri jisai iš aukšto tur
čius susiorganizuos kad varg 
šai iš aukšto butų prižiūrėti 
ir kad vargų prispausti nega
lėtų nė rėkti. Kitresuis kaip 
Rosijas Caras.

—:o:—
Aprika Rugp. 10 Praneša 

apie biaurų pasielgimą vokie
čiu karuomėnės, kurie turė
dami susirėmimus su Aprikęs 
laukiniais žmonėm labai 
žvėriškai žudo. Žinios pranė- 
ša jog vokiški kareiviai radę 
penkes negres moteris pasi- 

kavojuses ant yįetąs be pasi 
gailėjimo subaBfę’ su durtu
vais. CivlizuotL neduoda pa- 
kajaus nė laukiniam žmonėm, 

—:o:—
M a d r y d a s Ispanija, 

praneša, kad Ispanijos val
džia ketina nubausti laivo 
Sirio alicierus ir kapitoną, 
kurie pradėjus skėsti laivui 
nesirūpino pirma gelbėti žmo
nės ant laivelių ar suteikti 
kitokę pagelbą. bet patįs pir
ma save gelbėjusi palikdami 
žmones mirtinam nusigandi
me ant mirties, patįs nusilei
do su laiveliu. Dabar nulei
dus narą
— Į vabnenį, viduryje laivo 
atrado 7O negyvuvų kūnų. 
Iki šioliai jau surinkta 25 
tūkstančiai dolerių pagelbai 
nuskendusių siratom.

—:o: —
London An3. Rugp 14, 

žinios praneša apie susivaža- 
viiną Anglijos Karaliaus Ed
vardo ir voketijos kaizerio 
mieste Fredriškhof.Susivažia
vimas yra politikiškoš vertes 
padaryti tvirtibę tarpe tų 
dviejų viešpatyšču ir gana 
dauk apie parėmimą savo 
brolio caro kad darbininkai 
neišvytų iš Rosijos! Nemažai 
tie dykaduonei rupinsai apie 
vienas kitą.

PAJIESZKOJIM AS 
Reikalingi du ZCCCrial į 
Keleivio spaustuvę. Tegul 
atsišaukia tubjaus.

BALIUS!

Švento Kazimiero Draugystė 
parengė labai puikų balių 
ant 3 dienos Rugsėjo f sept J 
ant sales Tumes Hali 
40 Madlesex st .Bostone,balius 
prasidės nuo 2 valandos po 
pietų ir trauksis iki vėlumo 
nakties. Kaip visada teip ir 
šimet Šv Kazimiero d balius 
bus labai linksmas su 
užkandžiais irgerimais. Mel
džiam visų širdingai pribūti 
ir pasilinksmįnti.

KOMITETAI’



KELEIVIS

Vaike, aš laukiu tavę, kad 
papsakotum kaip tie žmones 
ant pinigų salos išmislino pi
nigus.
— Gerai tėvai, mudu šadien 
besikalbėdami pamatisime 
kaip tas atsitiko.

Tu tėvai pirma matiai kad 
dešimts salos gyventoji] nu
tarė pabudavoti tilta per 
upė, šonais kurios jie gyveno, 
tu matiai kad jie nevisi dirbo 
ant tilto, vieni išdirbo net po 
penkiolika dienu, kiti po dvi 
ir teip toliau. O tu tėvai su- 

. pranti, Jog jie visi sutarė tą 
tilta pabudati dėlto kad jiem 
visiem buvo reikalingas.

Taigi dabar pabūdavo  jus 
tilta davadžiotojas sušaukė 
juos visus ir kožnam pasakė 
kad ateitų palynginti darbą 
ant tilto, prie kurio visi turė
jo dirpti po dešimtį dienų. 
—Vaike tai jiem blogai išėjo 
kad nevisi turėjo ligei dienų 
dirbę ir nevisi turėjo tuos 
popierėlius kurie parodė kat
ras kiek dirbo.
—Ne tėvai, kaip pamatysi’ 
tai jiem išėjo neblogiausia, 
nes kurie tuom laiku nedirbo 
ant tilto, tai dirbo namie ką 
nors naudingo, O tie, kurie 
dirbo ant tilto tai del savę 
nieko namie nepadarė.

Kaip kalnakasys pabaigė 
darbą ant tilto, tai jau turėjo 
net 20 dienų išdirbęs, ir pa
matė kad ateina šaltis, o 
drapanos sau nepasirūpino. 
Žinodamas kad pats jau sau 
nepasiųs eiles drabužių pir
ma šalčio nutarė pas siuvėją 
eiti padaryti su juom kokę 
sutartį ir gauti pagelbą. Atė
jo pas kriaučių ir rado jį be
siuvantį, nes kriaučius jau 
mažai ką kitą ir veikė tik siu
vo kitiem drabužiui ir maine 
ant kitų reikalingų daiktų, 
—Ar gavo tada jisai pas 
kriaučiųdrabužius? 
jT^Teipbuvo tėvai, kalnaka
sys pradėjo uedaroti, kad 
jisai bedirbdamas, net dvide
šimts dienu ant tilto neturėjo 
kada ne sau drapanos basida- 
ryti.ne padaryti kitų produk
tų sau kuriais jisai dabar ga
lėtų apmainyti ant eilės dra
bužių.

bą galima uumieruotie ant 
laiko tam padėtų. Argi gali- 
in-i . : ThJaus darbąen-ib gin 
ti .iri; daib<> žmogaus žem
dirbio. kuris tik kasa žemę? 
—Tęip tėvai, žemdirbiu dar
bas teip svarbus kaip gydy
tojaus, Jeigu jisai žemdirbis- 
ten rupįsis gerus vaisius au
ginti. Ištiesi zemdarbio dar 
bas yra brangesnis dėlto kad 
jisai augina žmoniem maistą 
sr už laiko žmona uuo bado 
nuo kurio jokio gydytojas ne 
gali išgydyti. Tu tėvai vis pa
pratęs uštarti žmonės tokius, 
kurie iš priežasties tamsybės 
kitų žmonių, patįs pasikėlė 
teip kad kožnas vargšas jau- 
česi save tik silpnu sutvėrimu 
prieš juos. Teip vaike, netu 
riu ką tau užmesti ant tavo 
kalbos, kalbėk toliau kaip tų 
atsitko su kriaučium ir kaina 
kasiu.
—Kalnakasys tėvai paklausė 
kriaučiaus kurs pasakė kad 
jisai siuva net 10 dienų.

,,Tai gerai,, sako kai n akas is 
tai už eilė drapanų aš turiu 
tau duoti 10 popierėlių, ku
rias aš uždirbau ant tilto.

Tada kriaučius pamislino, 
kad jis turi dvi popiereles, 
tad jau roikėjo tik aštuonių 
ir apie tai pasakė kalnakasiu.

Kalnakasys sako; tos bus 
lengva tau kitam atiduoti, 
štai maliuninkui trukstatu 
popierėlių arba dienos darbų 
ant tilto,bile vienas iš jų bus 
dėkingas gauti kaip reiks da- 
vadžiotojui išsilyginti. Nuėjo 
jiedu pas maluninka kuris ir 
sutiko apmainyti ant miltų 
dvi popierėlesir teip kriau
čius ;
ir kalnakasys pasidalino pro 
dūktais nepajudinamo turto 
su pajudinamu vartodami 
tarpininką — popieaėlę, kas 
tą popielėlė buvo? pasakyk 
tėvai?
—Vaike, mą rodos kad tai bu
vo pinigas.
—Teip tėvai, tą pasakytų ir 
mažas kūdikis. Tai buvo pi
nigas bet ne doleris, rublis, 
bet tikras pinigas dienos dar
bas, kurio niekaip negali ga
uti tiktai dirbdamas. Kitą 
kart pasiklbėsim daugeu.

patiko, bet kaip neaišku jog aukavo: 
mokinti žmnės, kaip kunigai 
nesupranta ar nenori supras
ti, jog niekas nenori bereika 
lo žūti besimušdamas su caro 
valdžia kad kitokiu būdu ga
lėtų išsiliuosuoti iš prispaudi 
mo. Žmones kele revoliuciją 
tik dėlto kad padaryti laisvę 
mokinti žmonės, o kaip žmo
nes turės supratimą nesunku 
tada bus jiem pagerinti savo 
būvį, caro principas neduoti 
liuosybės žmonėm susirikti 
ir knygų mokslą platinančių 
neduot, kad galėtų juos ge
naus vergti.

Amerikoje mokintis liuosa 
ir pastojęs gerais ' ūkėsais 
čionai galima pagerinti būvi 
balsuojant už vargšų atsto
vus, bet kaip daryti Rosijojė, 
kur caras, kaip nori teip da
ro su milijonais žmonių.

Neatbūtinai reike kovoti ir 
lieti krauja, kad gauti laisvę. 
Būtų gerai kad kalbėtojai 
pamielįtų ką jie kalba, kad 
nemaišyti žmonių nuomonių 
kad netrukdyntų progreso į 
geresnį būvį. Caras ir jo či- 
nauninkai turi būti prašalin
ti tada galėsime mokslą lais
vai žmonėm platinti.

ATSAKYMAS .

Korcspondenci jos.

McKees Kocks. l’n.

Nevieeaip žmones misi i no 
Rašo K. Česinūas.

Kriaučius išgirdęs žodžius 
apie tiltą atsiminė kad jisai 
ant tilto dirbo tik porą dienų 
ir pradėjo skųstis kalnakasiui 
kad jis turės salos valdžiai 
kokiu nors kitokiu produktu 
užmokėti i vietą nedirbimo 
ant salos.
Kalnakasys tada pasakė kad 

jisai, turi net dvidešimts tų 
popierėlių, tai reiškė kad jis 
dvidešimts dienų dirbo ant 
tilto. Po nekuriam laikui pa
sikalbėjimo jie sutiko kad 
kriaučius mainytų drapanų 
eilę ant uždirbtų ant tilto po
pierėlių kurių kalnakasis tu
rėjo perdaug.
—Bet vaike, kaip jie galėjo 
suprasti kiek rėike duoti po
pierėlių?
—Na tėvai, tu turi suprasti 
kad tame laike ne buvo dore
liu nė rubliu, kriaučius galė
jo sakyti kad eilė drapanų 
verta du šimtu rublių bet ir 
kalnakasys turėjo pilna tiesą 
padaryti brangumą savo dar
bo. Taigi brangumą daigtų 
tik galėjo nuspręt ant sunau
doto laiko tam daiktui pada- ■ 
ryti.
.—Bet vaike tu sakai kad dar- '

Piirapijoiimn, Kast St. Louis, III.

Brongųs Broliai: —
Šiomis dienomis pribuvo 

kelios gromatos iš jūsų mies
to kaelink pajieškojimo ku
nigo į jūsų parapiją. Per
skaičius tas gromatas negali
ma žinoti ko katrie nori; vie
ni protestuojate priešais pa
tilpusi „Keleivyje“ pajieško- 
jimą buk tas perdaug žemina 
vardą parapijonų, * kiti vėl 
pajieško kunigo „bile kokio; 
seno, ar jauno, “ nepaisant 
kaip jis ves parapijos reika
lus, kad tik būt kunigas ir 
to užtenka. _
kun. Siamą ir teisinat kad 
jis išvaževo į Lietuvą ir kož- 
na gromata būtent autori uo
tą per parapiios susirinkimą, 
o tuom tarpu nė ant vienos 
iš jų nėra pasirašymo para
pijinio komiteto. TaigL pir
ma nė kaip dalykas susipai
nios, malonėkite paaiškinti. 
Kad patilpęs „Keleivyje“ jū
sų pajieškojimas nė kiek ne- 
.ŽJBinina'Jūsų parapijos vardą, 
tam nieks prieštariaut negali 
nes tame matos tik jūsų rū
pestingumas del labo parapi
jos. Pajieškojimas gal būti 
toks, kokį jus surašę mums 
prisiusite tik, žinoma, netu
ri but ilgas. Patilps laikraš
tyje, jei bus patvirtintas pa
rapijinio komiteto parašu ir 
pečete. Kaslink gerumo ku
nigo Siamo, nesiginčykitės 
nes tas išrodo nelabai vyriš
kai; minėjamas kunigas galė
jo iš dalies būt geras, bet 
kad jus apleido, nežiūrėda
mas kaip jus pasilekate ir gy
vensite be kunigo, tai matyt 
kad jam nedaug rūpėjo jūsų 
išganymas. Ar negeriau i- 
dant sutikmėje sau pasi j ieš
kotumėte gero kunigo?

J. Cažas $ 1 A lėk S. Norwood, Musi).

Dauginis $ 1 A. Dauginis 50 i Čionai atsibuvo vestuves 
c. po 25 c. L. Grabauckas, J. tautiečio P. Batai'io su p. R. 
Kazlauckas, V. Jauga ir B. Surviliute pas V. Čepai 1 į po 
Šemeklis 20 c. Viso surinkta 342 Lenox gatves. Draugų 
ir pasirista kasieriui 1. Dūdai buvo neperdidelis būrelis ir 
Philad. Pa., labai gražiai pasiboviję pasi-

V . Jauga. kalbėjo apie vargus tėvynės
Pinigai priimti 8-2 T. Dudas. Lietuvos sumetėm aukų del 

Nusiimi, N. ii. išliuosavimo jos iš po caro le-
Darbai eina, net viskas uže 'tonos. Šie draugai paaukavo: 

kas atvažiuoja tas gauna dar- Kudirka $1.00 S. Vaikasas 
bą, o labiąnse merginos pribu ^LoO po 50c. Jaunasis, Jau- 
vę tuojau gauną darbą. 24 lloj’> A. Survila, 1. Kudirka, 
Berželio buvo varduvės Jono J- ^ni>lgius> Y. Venckiute, 
Overkos, ant kurių Julius Je- J- Jurgelevičia; po 25 c. S. 
zukevičius užmanę surinkti Karalius, I. Devis, J. Bastau 
aukų ant rei kalų revoliucijos, i c^as ir dar 3 davė po 10 c. Iš 
Draugai neatsisakė ir šie visi v’so surinktą pinigų $(>. 55c, 
paaukavo: S. Grigas 45 c. Jo- kuriuos V. Kudirka pasiuntė 
uas Overka 50c. po 25c. šie j Per „Keleivio red. pas kasįe- 
davė: J Jozukevičius, L Žur- 
lys, M. Cilčius, V. Svokla ir 
A. Jezukevičius 5c. viso su
rinkta $2 ir pasiustą T. Dū
dai į Philadelphia, Pa. Sun
ku daug aukų pas mus surin
kti, nes žmones atsisako: vie
ni sako, kad nerik duoti dėl
to, kad žmonės revoliuciją 
keldami žudosi,- kiti sako aš 
tę nevažiuosiu. Perkalbėti 
jiem sunku, rodos verta pa
tiem susiprasti, kad caras ’ 
dydamas pakajaus metuose 
vis tik tiek žmonių išžudo 
varydamas juos tainsyben ir 
vaigan. O tie ką neketina į 
tėvynę keliauti turėtų atmin
ti, jog kaip pasigerįs Rosijojė 
žmauių gyvenimas, tai Ame
rikoje bus teipgi geriau nes 
ir čia žmones tuojau rūpinsis 
kad dirbtu tik 8 valandas ant 
sanvaitės ir, kad uždirbtų ga
na ant gero pragyvenimo, 
teipgi senatvėje, kad nereik
tų kęsti vargo. Pinigai priim
ti 8 - 2 T. Dūdas.

riu T. Dūdą Philad, Pa.
Garbė aukavusiem broliam 

ir dėkui Jaunavedžiam už da
vimą tos progos, linksmo Jau. 
niem gyvenimo širdingai linki 
me. Pinigai priimti 8 -2

T. Dūdas.

Winnipeg, Canada.

Andai męs susirinkom pas 
drangą P. Alekną ant Hig
gins gatvės turėjome pasrkal- 
liejimą apie Lietuvos dabarti- 

va ui paclejimą ir sumetėm aukų 
ORU . . ,. . . .teip: P. Alekna $1.00 J. Papil 

skis, A. Steponaviče, 
taikis, po 50 c. davė, 
surinktą ir pasiųstą 
Dūdai Philad. Pa.

K. Balandėlis.
Pinigai priimti 8-2 T. Dūdas.

Pavienis. Ignas Kuprys pa
aukavo 50c. ant rev. reikalų 
pinigai pasiusti “ 
Philad.

K. Mus-
Pinigų

kas. T.

T. Dūdai
Pa. Pinigai priimti 

T. Dūdas.

Nekurie giriai

Athol, Mass.

Ant krikštynų Adeles 
šauckiutes tautėčiai F. Buze- 
vičius ir A. Gurevičius perė
jo per susirinkusius piarink 
darni aukų ant labo Lietuvos 
už jos laisvę, kaip visur teip 
ir čionai radosi prišininkų, 
bet radosi ir pritarėjų ir šie 
draugai davė aukas: F. Buze- 
vičius $ 1.00 A. Gurevičius 
$1.00 po 50 c. davė A. Ivašau 
ckas, M. Šilkauckas, K. Ši- 
mu liūnas; po 25 c. davė šie: 
J. Žekys, J. Baltrenas, 
Jakštas, S.
Markevičius 50 c. Iš viso 
dėta $5.00 ir pasiųsti kas. T. 
Dūdai į Philad. Pa. Širdingai 
padekavojame aukavusiem 
draugam ir linkim konogra- 
žiausio užaugimo dukrelei 
Adelei, lai užaugus neras Lie
tuvos priešo carbernių ir kitų 
kurie siurbė gyvastis žmonių 
ir tunka iš to.

Pinigus priėmiau 8 - 2
T. Dūdas.

Iva-

F.
Petrauckas, K.

su-

Vietinis kunigas Vaišnoris iš 
sakiklos apgarsino kad bus 
prakalbos.? valanda vakare 
penkta Rugp. keliais žodžeis 
nurodydamas kad kaip nors 
pagelbėti kovojančius už lais
vę Lietuvoje.

Linksma buvo išgirst tie žo
džiai, ir dėlto laukiau tos va
landos kad pasiklausyti kai. 
betojų su misle, jog gal iš- 
musų kampo broliai prisidės 
prie to garbingo darbo ir ap- 
riš kovojančių karžygiu žaiz
das. daduodami nors mažą 
jiem pinigiškąpagelbą. Sula
ukę paskirtos valandos sku
biu om su draugu savo pasi
klausyti, bet ant salės radome 
tik viena ypata, nusiminėm 
vienok biskį vėliau suėjo apie 
dvidešimtis ir prasįdėjo pra
kalbos. Kunigas Vaišnoris 
pirmas pradėjo kalbėti apie 
išvaikima dūmos ir apie ky
lančią kruviną revuliuciją. 
vienas iš susirinkusių turbut 
girtas pradėjo tuojau keikti 
socialistus ir girti Carą, vie
nok kiti pradėję iš jo juoktis. 
Kunigas toliau dar paiškino 
kad mumi reikia laikytis vie
nybės O tik tada galim sau 
geresnį gyvenimą iškovoti, 
daugiaus nieko nesakęs pers, 
tate kalbėti kun. Čeponį 
svečią, kuris savo kalboje nu
rodinėjo kad mumis reikia 
žmonės šviešti, one ant bombų 
iem pinigus siųsti. Kunigo uų dolerių ir šimtų tukstan- nes (Red.) 

Čeponio kalba daugeliui gal čiu gy vaščių. Šie draugai pa- j Pinigai priimti 8 -2 T.Dūdas.

Kaunas. 
varduvių

Brockton, Muss.

Aukos rašo V.
Liepos 29, ant

Onos Bražienės, 80 Vine str„
buvo gražus susirinkimas, ant 
kurių susirikę žmonelės nepa
miršo ir kovojančios Lietuvos 
už laisvę. Mažai čia buvo susi
rinkusių, bet aukos buvo gan 
apščios, nes kožnas davė 
nepasiliko nedavę ne mier- 
ginos ir tokiu būdu sumetė 
net $15.00, kurie tapo nusiųs 
ti į „Kovos” redakcija, kad 
perduotų socialdemokratam 
Lietuvoje. Teip ant kožno su- 
sirinkymo, kur tik gaųnouie- 
progą parinkime aukų, bran
gus broliai ir kovokilne prieš 
carą ir jo činovnikus. Prime
nu dar ir tą, kad keli, kurie 
išvažiavo į Lietuvą iš Brockto- 
no pereitam pavasarije rašo 
gromatas, jog gyvenimas tę 
labai neramus ir vieikiai 
tina sugristi į Ameriką.

ke-

Aukautojam.
Brangus broliai:-

Siųsdaini pinigus ant revoliu 
ei jos paženki i kite kokiai par
tijai. Principališkos partijos, 
kurios kovoja Lietuvoje yra 
Socijaldemokratai ir demok
ratai.
Kas tai yra Demokratai?
Demokratai tai yra žmones, 
kurie kovoja už konstitucija 
patvaldišką Lietuvą ir viso
kius pagerinimus. Prie demo
kratų priguli ponai, kunigai 
ir daugelis prastų žmonių 

.......... i.... ............

Winnipeg Canada.

Giegužio 8 dieną susirinko
me keletas lietuvių ant vardu 
vių Alberto Monkevičiaus ir 
čionai atminėme brangę mu
sų Tėvynę sunkiam padėjime 
< aro naguose. Apgailistavome 
ir sumėtomu aukų teipgi gar- 
binoin biolius musų mielus 
kurie kaipo didvyriai už mus 
visų gerovę mirė ir kurie da 
ir dadar kovoją. Paaukavo 
šie: A. Sruginis, Jokimas Pa- per anuos pritrauktų prie tos 
pelskis, J. Valiauga, F. Špa- partijos, 
kauckas, A. Monkevičia, V. verčįau 
Kevelaitis, S. Staselis, S. Ja
nuška, U. Sruoginiene, A. 
Krašauckiute, Elzb. Matukai-

Aukos.
Cambridgeport, Mass.,

Birželio 24 dieną, pas poną 
Čažą po numeriu 555 Main st 
buvo jo paties varduvės, ant 
kurių draugai susirinkę,labai
gražiai pasibovijo ir nepamir- če visi davė po 25 e. J. Stase- 
šo tėvynės paaukadami už jos lis 20 c ir J Masivas 5 c. 
laisvę po kelius centus. Ne- Čionai męs labai gražiai 
kuris atsirado sakydamas, 
būk jau kelis kartus po 25 c. 
daviau, o kaip nieko nėra, 
teip nėra. Mat nekurie mus 
broliai mistiną, kad tik 
brūkšt jau carą galima ir nu
versti. Reikia atminti, jog ca
ras tai įssienėjęs su daug gal
vų bestija, kurį nusikratyti 
reikia ne kvoterių bet milijo-

Demokratai myli 
prašyti, o ne 

kovoti; dėlto, kad jų partija 
susideda iš žmonių, kuriem 
duona beteip rūpi kaip var
guoliam, kurie gyvendami 
skurdžiai dar ir visokius pone 
liūs turi maitinti.i vylUllcll Illtęb IcLDcLl įjLcL&lcLl j vkaa bucvx vi h ui,

sutikime gyvename, neskaldo Kas tai yra Socialdsmokrai? 
me vienas kitam galvų deltoj Socialdemokratai yra 
godoja mus svietimtaučiai ””” darbinu't-n' dirbam 

stiprės savo rankas laikome 
aut caro atkreipę. Iš viso pi
nigų sumetėm e $3.00 kuriuos 
pridavėme per „Keleivio”red. 
Labai miela girdėti, kad jus 
mažas būrelis teip gražiai gy
venate ir nepamirštate tėvy
nės (Red.)

l žmo
nes darbininkai, dirbanti dau 
gianse miestuose, dabar jau 
netrūksta jų ir ant kaimų, 
tie žmonės turi sau vadavus 
iš studentų ir šeip mokytų 
gerų žmonių, kurie yra geres
nės širdies ir atjaučia varguo
lių žmonių gyvenimą. Dauge
lis yra gerų Gydytojų ir pa
metusių aukštus mokslus stu

dentų, kurie eiua prie žmonių 
juos mokina, kaip geriau jie 
galėtų gyventi, teipgi rašo ir 
knygeles dalina žmonėm, kad 
mokįtusi politikos. Socialde
mokratai netiki, kad jie gaus 
ką nuo caro veltu, nes aišku, 
jeigu caras ir jo kiti artimi 
ministerial ir didžturčiai duos 
ką gero žmonėm tai jie patįs 
sau neturės, dėlto negalima 
tikėtis gauti grūdą nuo vištos. 
Dėlto socialdemokratai visa
da gatavi kariauti už savo 
tiesas o neprašyti. Kaip So
cialdemokratai kariauja tada 
ir kitos partijos jiem padeda. 
Jie nori iškariauti respubliką 
ir aprūpinti žmonės darbinin
kus, kad jie turėtų ką valgy
ti ir kad savo kūdikius pa
mokinti mokslų kurį žmo
nės pasiekę užmiršta visokes 
paleistuvystes ir blogus dar
bus. Teip pagyvenę jie prisi
rengs prie tikro sociališko 
surėdymo t. y. žmones valdžią 
turės savo rankose, o val
džia turės rūpintis su visa 
žmonių gerove.

Męs darbininkai žmonės 
nevienas nenorim, kad carai 
arba ponai, jotų ant musų 
sprandų, dėlto turim suprasti 
kam duoti ir surinkus pinigus 
tiktai tiem darbininkam, ku
rie kovoja už tikrą laisvę. 
Tnomi ir yra Lietuvos 
Socialdemokratai.

Pajeszkojimai-
Pajieškau savo pusbrolio 

Jono Žemaičio ir Viktoro Ba- 
bono paeina iš Kauno redy- 
bos Baseinų pavieto Venger- 
skiu kaimo. 15 metų kaip A- 
merikoje. Prašau jų pačių 
arba kitų pažįstamų duoti mą 
jų adresą arba pranešti apie 
juos ant mano adreso:

Jurgis Zomaitis 
317 Shirland avė.

Beloit, Wis,.

Paj ieškau savą draugų 
Antaną Šimkaus ir Joną 
Šližancko. Pirmiau jie gyve
na Johnston City, III., bet 
1904 mete jie išvaževo iš te 
Šimkus į )Vilbunton Ind. o 
Šilinckas Į Springfield, Ill 
Prašau kas apie juos žiną ar
ba jie, puiis atsišaukti ant 
sekančio adresa:

Antanas Gurevičia
4 Charles PI. 
Athol, Mass.

Paj ieškau savo brolio Kazi- 
mėro Čižaucko, paeina iš 
Kauna rėdybos Šiaulių pavie
to, Žagarės parapijos Andriš- 
kių sodžiaus, gyveno apie 
Chicago Ill. Prašau kas apie 
jį žiną arba jis pats atsišauk
ti ant sekančio adresa:

Aleksandra Cižauckas 
90 W. 4-th st.

So. Boston Mass.

Juokai.
Kr a u t u v ė , e 

—Klausyk tu sukčiau, kaip 
tu pardaviai mą šitą laikro
dėlį, tu sakiai kad galėsiu ne
šioti visą gyvenimą ir niekad 
nenusinešios, dabar panešio
jau tik mėnesį ir jau nupli
ko.
—Teip ponai, kaip aš parda
viau jumi laikrodėlį, tai 
tamsta išrodiai teip, jog 
ilgiau kaip mėnesį negyven
si.

Teisdarysteje.

— Kas tie žmones ką čionai 
susėdę, ką jie čia veike?
—O jie yra studentai tiesų. 
O tie už geležinių štangų 
laiko jau egzaminus.

T e i e d a r i s ir boba. 
Teisdarys—Ar tu labai 
kiai pasigeri? Boba—Aš 
kat nepasigeriu. 
—Ar tu geri?
—Aš geriu kaip žnvis-
— Ir sakai niekad nepasigeri? 
—Ar tu matiai kada žuvį 
pasigerusę.

ta n- 
nie-

KELEIVIS.
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Mieli brolukai, 
Dabar pakalbėsim, 
Jei šiltą kepurę 
Ant kelių padėsim.

Aš jums pasakėlę 
Gražią pasakysiu,
Apie Brightono mergaites, 
Kad jum apsakysiu.

Kaip gražios rūtelės 
Tėvynėj žydėjo 
Kol laisvos šalelės 
Jiosios neregėjo.

Kaip Dubisos pakrantėm 
Jo šienelį grėbė,
Ar Lietuvos dirvonų
Linelius rovė,

Dainos gražiausios 
Skardžiai skambėjo. —

Bet viską pamiršo, 
Kad į čion atėjo.

Tėvo, motinėlės 
Jos išsižadėjo, 
Nes rudą alutį 
Labiaus pamylėjo.

Argi kas girdėjo
Iš Brightono auką?
Kam ten tas rūpėjo. 
Kad Tėvynė šaukia?

Iš ten kožnas centas 
Karčemninkui tenka, 
Reikalam Tėvynės 
Tad nebeužtenka....

Užtenka jom kvapo 
Iš bonkų vuostytis.

Dingo jų skaistybė 
Pavyto veideliai. 
Ką daro girtybė, 
Degtinės lašeliai,

Sunku apsakyti;
Ir ką jos išdaro
Net šulkštu klausyti
Kokias šnekas varo

Su pane sportais
Caro garbinantojais 
Visokiais čiort čiortais, 
Žmonių juokintojais —

Geriau užtileti,
Skaud širdį bekalbant, 
Smagiaui būt regėti 
Jas Šešupėj skalbiant.

Daug didesnė nauda 
Iš mergelių būtų, 
Jeigu svietą naują 
Pažinę nebūtų;

Juodus marškinėlius 
Išvalyt mokėtų 
Baltus drabužėlius, 
Kaip šilkus dėvėtų

O sriaunam upelyj 
Baltai išsipraustų 
Ir kaipo darželyj 
Rožytės beraustų — 
O dabar išbliško, 
Pavyto kaip mėtos 
Nuo raugo prašvinko 
Jų buvimo vietos.

Prie knygos sesytes! 
Akeles nubraukkit!
Jus mielos mergytės 
Tik raugo netraukkit!

Prie mokslo rūtelės! 
Skaisčiom pasiliksit, 
Tada j ūs seselės 
Ir žmonėm patiksit 

Rūpinkitės visos 
Ką gero nuveikti 
Žinot bėga čėsas 
Kad nereiktų keikti,

Jog jaunas dieneles 
Be naudos praleidi m. 
Supraskit seseles, 
Eikit kitom pėdom

Idant galo liepto 
Prieit nereikėtų 
Ir kad ant šio svieto 
Jus gerai minėtų.—
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Pirmiausiai darbininkai Fenixo dirb 
tuvės pametė darbą, o paskui ir kitų dirb
tuvių darbininkai sustraikavo; straika pra. 
aidėjo abelnai visur, netik dirbtuvėse, bet 
ir prie namų. statymo, tramvajų ir kitų 
darbų, kaip šturmas ėjo: darbininkai me
tė savo įrankius, kur kas dirbo ir ėjo šau
kdami; „Feirum! feirum!1* Į sąvaitę lai
ko užstojo viuotina straika Rygoje.

Kaip pirma minėjau, kad straiką pra
dėjo patįs darbininkai be komiteto paliepi
mo, taigi sustraikavus visiem, buvo labai 
sunku juos sutaikyti ir visiem reikalavi
mus sutaisyti. Visų dirbtuvių darbinin
kai šaukė: „Duokit mums oratorius-kal- 
bėtojus! duokit vadovus!“

Komitetas dabar matydamas stiprią 
straiką, griebėsi prie darbo, kaip galėda- 
dnmas, pagelbėti ir išdirbti jiems reikala
vimus.

Oratorių tuom laiku labai mažai ir 
buvo, Rygoje , kadangi netikint, kad teip 
plati bus straika,, jie buvo iškrikę po šalį 
del organizavimo darbininkų kitur, o tie, 
kurie čia buvo, dirbo išsivilkę.

Turiu dar paminėti, jog oratorių dar
bas Rygoje, tai netoks lengvas, kaip lais
vose šalįse. Rosijos darbininkų vodovas 
turi būti labai lavus žmogus, kad nepakliū
ti į nagus priešų; drąsa ir gabumas labai 
yra jam reikalingi.

Teipgi reikia žinoti, jog sustraikavę 
darbininkai neapleidžia fabriko, tečiau jie 
kasdien sueina į aną del pasikalbėjimo. 
Komitetas įeito nutarė siųsti agitatorius į- 
dirbtuves prie darbininkų, kad sutaisyti- 
jiems reikalavimus; sunki tai buvo užduo
to, o dar sunkiajį^ą išpildyt, bet to reikala
vo komiteto nutarimas. Paskirtas nueiti 
bent kur į fabriką organizatorius, turi eiti; 
nėra tokio atsakymo: negaliu, tegul kitas 
eina ir 1.1. Rosijos dirbtuvėsjyra aptver
tos augšta tvara, tartum turmas, teip kad 
norint įeiti, reikia eiti tiesiok per vartus, 
nes laipiojant tvora dar greičiau caro ber
nų akis ant savęs atkreipsi. Per vartus 
vėl einant susitinki netik su dirbtuvės sar
gais, bet ir su urėdninkas. Nutarta siųs 
ti į dirbtuvę organizatorių, tai ir turi būti 
išpildyta, kas priguli jau išrinktam orga 
nizatoriui. Klausimas dabar kilo, kuri or 
ganizacija tuom svarbiu darbu užsiims. 
Latviai tuoj atsisakė būk jie negalingi ir 
jie negali tuom darbu užsiimti. Tada už 
darbo pirmiausia griebėsi Rusijos Social
demokratų partija, kuri paprastai vadina
ma „Bolšenstvo.“ Pirmas organizatorius 
tapo įvestas į Fenixo dirbtuvę, vėliau dasi- 
gavo į Etnos, o iš Etnos perėjo į plunks
nų fabriką, kame jau rado moteris bestrai- 
kuojančias ir bemėginančias sutaisyti savo 
reikalavimus nuo darbdavių.

Dabar palikęs kitus fabrikus apsaky
siu kaip buvo fabrike, kuriame aš dirbau.

Ir mes nutarėme parsitraukt oratorių, 
bet bijojome labai, kad nesugautų ir kad 
netaptume aukom kazokiškų nagaikų ir į 
turmą sukišti.

Tečiaus kitaip padaryti nebuvo gali
ma ir oratorių reikėjo mums į fabriką Įsi
vesti, nes teip buvo nutarta darbininkų 
komiteto. Tai buvo 13 diena Berželio, su
taisėme viską, kaslink įvedimo į fabriką 
oratoriaus. Oratorius turėjo ateiti ties 
dirbtuve, o mes keliese turėjome išeiti ir 
įsivesti. Viskas tas atsitiko kaip buvo 
mūs sutaisyta. Įsivedę oratorių, arba kai 
bėtoją į fabriką, išvarėme visus meistrus 
ir kitus, kuriuos turėjome už neprilankius 
darbininkam, ir pradėjome prakalbas.

Oratorius pasilipo augštai, o darbinin
kai apstoję aplink jį, klausė. Kalbėjo jis 
apie valandą laiko, apsakė darbininkus 
vargus daromus per turčius, darbdavius ir 
per pačią caro valdžią. Ant galo pradėjo 
nurodinėti kad žmones pradeda jau susi
prasti ir nenori duotis savę ilgiau skriaust 
Ir pradėjo rašyti reikalavimus del kurių 
darbininkai straikuoja. Klausimas pakilo 
kodarbininkai tikrai reikalauja? Visi da 
bar pradėjo rėkti, kad reikalauja pakeli 
mo jiems mokesties; teip prasidėjo sarašy- 
mas visokiu reikalavimų:

1. Kad kožnas darbininkas gautų ru
blį ant dienos ir kad 20 kopeikų ant rub- 
buus būtų pakelta, kaipo procentas, vi

siem darbininkam,. Žodžiu sakant, kad 
visi paprasti darbininkai gautų lygią mo
kestį ir kad gaudami 1 rublį ir 20 kopeikų 
dar gautų pakėlimą 20 kopeikų ant dienos

Tie, kurie gavo po 3 rublius ant die
nos, nieko nereikalavo.

2. Kad prie dirbtuves būtų intaisyta 
restauracija, kurioje darbininkai gautų sau 
pietus už tiek, kiek jie kaštuoja sutaisyti.

3 Kad būtu ruimuose intaisyta elek- 
trikiniai varpeliai, kurie davinėtų darbi
ninkam žinią prieš prasidėjimą mašinų ėji
mo, kad apsaugot darbininktis nuo pavo
jaus.

4 Kad kožnain ruime, kur darbinin
kai dirba, būtų pritaisyti ventilioriai del 
grynimo ruimuose oro, arba del varymo iš 
dirbtuves dulkių laukan.

5 Kad ruimuose būtų pataisytos šė
pos del darbininkų permainytų drapanų

G Kad būtų įsteigtos prie fabrikų mo
kyklos, kuriose galėtų mokintis seni ir jau 
ni darbininkai savo amatų.

7 Mokiniai kad mokintųsi darbo vie
toje keturių metų,, tiktai tris metus ir kad 
pradėdami gautų po 50 kopeikų ant die
nos pirmą metą, antrą metą kad gautų po- 
75 kopeikas, o trečią metą kad gautų po 
vieną rublį, ir kad išbaigę trįs metus gau
tų pilnas popieras už išsilavintą amatą.

8 Kad dienos darbas būtų 8 valandos.
9 Moterįs kad gautų rublį ant dienos, 

vieteje 50 ir 75 kopeikų, su tom išligom 
krd turinčios vaikus iš fabriko galėtų išei
ti kas trįs valandos ir per 15 minutų pa
žiūrėti savo mažų vaiki}.

10 Kad sužeisti darbininkai fabrikuo
se būtų greitai apžiūrėti ir aprūpinti gy- 
dintojiška pagelba.

11 Kad -.vanduo fabrikuose būtų iš 
šulinio ir kad būtų čystas ir sveikas gėry- 
mui darbininkų.

12 Prie dirbtuvės kad būtų knygynas 
kuriame tilptų laikraščiai ir knogos tokios 
nuomonės, kuri lavintų ir užtartų darbi
ninkišką luomą, visokiose kalbose.

13 Meistrai kad būtų draugiški, o ne 
koki darbininkų vaikintojai, arba žemin- 
tojai.

14 Moterįs prieš gimdymą dviem są- 
vaitėm kad būtų paleistos nuo darbo.

Tokius ir dar kelis mažesnius reikala
vimus darbininkai padavė darbdaviam už 
kuriuos ir ketino iki galui straikuoti.

Darbdaviai apsiėmė duoti mumi ma
žesnius reikalavimus, kai tai: Sutaisyti 
Istalavonės ruimą, knygyną, vandenį lai
kys čystą.kad šėpas drabužiam intaisys, 
kad gydyntoją kokį norime, galim pasi
rinkti, duos gyduoles tiem, kurie dirba fa
brike, jų seniem tėvam, motinom ir vai
kam su pačia, kaip pirmiau jau buvo mū
sų reikalauta, intaisyti ventiliorius ir pri
taisyti vaipelius a} saugojančius darbinin
kus non pavojaus. Bet 8 valandų darbo 
dienos, pakėlimo mokesties ir įsteigimo 
mokyklos darbdaviai suvis nepriėmė.

Tuos nutarimus išrinkę nusiuntėm į 
dirbtuvės kanceleriją, o gavę žinią ką darb
daviai priima ir ką atmeta, nutarėme to
liau straikuoti.

Pakol delegatai nesugrįžo atgal į dirb
tuvę oratorius vis kalbėjo - aiškino dau
gelį daigtų darbininkam ir stiprino kad 
jie laikytųsi vienybės.

Sugrįžus delegatam ir pranešus, buvo 
jau pusdienis - pietus, dėlto nut rėme ei
ti visi namon ant pietų. Eidami namon 
pamatėme pas vartus ogorodovą, kuris be- 
klausinėja dirbtuvės sargo, katras yra svie 
žias iš praeinančių darbininkų.

Sargas parodė ant seno darbininko, 
sakydamas: „Man rodos kad šitas yr švie
žias.“ Gorodoviejie paėmė nurodytą dar
bininką, bet jam pasakius, jog fabrike dir- 
da jau nuo 10 metų, paleido jį ir tokiu bū
du mūsų oratorius gavo išeiti iš dirbtuvės. .

Po pietų ir vėl mes laimingai įsivedėm 
oratorių, kuris kalbėjo net iki 5 valandai 
vakare.

Žmones labai akyvai klausė kartais 
sušukdami ura!

Vakare eidami namo sumanėme sus
tabdyti Dencingerio suknios fabripėlį ku
ris iki šiol dar dirbo. Keli vaikinai įpuo
lė į fabrinelį ir pradėjo karštai šaukti dar
bininkai paklausė, pametė darbą ir ant ry
tojaus jau buvo straika.

Ant rytojaus reikėjo Įvesti oratorių į 
Dencingerio dirbtuvę ir išdaryti darbinin
kam jų reikalavimus, teip kaip ir mūši} fa 
brike. Viskas gerai nusisekė įvedėm du 
oratorių — vieną kalbantį rusiškai, kitą 
atviškai. Raudonas vėliukas tuojau 
atsirado darbininkų tarpe ir kalbėtojai vie 
nas po kitam pradėjo aiškint ko žmonėms 
reikia.

Oratoriam bekalbant atėjo pats darb- 
dovys Dancingeris ir klausė ką sako orato
riai.

Išklausęs kalbos oratorių jis bats užsilipo ant iškilmės 
ir rege-i klibėti į savo darbininkus; tai pamatė darbinin
kai paėmę raudaną vėliavą prinešė ir pastatė šalę Dancin- 
gerio, idant jis išrėdytų, kaipo prilan < :s dprbininkam kal- 
bėtajas.

Dancingeris išvydęs vėliavą šalę savęs teip susijudino 
kad pradėjo verkti; paskui savo kalboje nurodė, kad darbi
ninkų reikalavimai yra perdideli ir kad jisai jokiu būdu ne 
gal sutikti su reikalavimais.

Nekurios meteriškės bežiūrėdamos į Dancingerį pra
dėjo verkti, mat jom pagailo savo pono.

Dancingeriui pabaigus kalbą, pradėjo vėl oratorius, 
kuris pirmiausiai pradėjo ramint moteris, kalbėdamas:

„Ko jūs verkiate kitų, pačios būdamos vargo pelėm?

(Toliaus bus.)

Deda Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

TIK PER 30 DIENŲ!
1 Gyvenimai Visi} Šventų, 

ant kiekvianos dienos metų, 
vis >s G dalys vienoj knygoje 
aptaisyt as drūtais apdarais

kaštuoja $4.75.
2 Bibl'ja, arba Šventas 

Raštas seno irnanjo Įstatymo 
1448 puslapių drututuose 
gražios skutos apdaruose ka

štuoja tik $5.oo
3 Pekla, arba Amžinas 

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

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

jeigu kaš ima antsyk visas 
keturias viršminėtas 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 per C. O. 1) ir pini
gus galėsit nžsimokėt expre- 
sui paimant knygas, kurias 
jei rastumėte netokias, kaip 
pagarsinta, galit gražinti.

Adresuok:
K. INTAS

954 33-rd Street,
CHICAGO Ill.

In oil a m už 25 cantus 
$1.00., be kou vertu 100

Luzina popenu irromatu

kaip tai in tėvus gimines, draugus, 
pas paezia, in merginas, merginant

91.00

Muh popicros, per savo gražu 
darbu ir rūpestingai surinktas 
pavinezovones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kviotkom, visur 
turi iszsidirbe varda kaipo go- 
riausios ir gražiausios. Popioru 
turim Jiotuviszkoj, lenkiszkoj ir 

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

kiu sviotiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma
šinėlių del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $8.00. Norėdami ka nors 

gauti, adresuok it teip:

A. Zvingilas,
Box 8283, Boston, Mass.

Angliškai Ištark Reiškia
blade, shade bleid, Seid geleštė, pavėsis
glade, spade gleid, speid tarplapis spatas
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 išnašnmas, 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, vięta
space, brace speis, breis tarpias, parama
grace, trace greis, treis širdingumas, susekt
slice, mice slais, mais riekutė, pelė
spice, price spais, prais sinokai, lešės

A blade of grass is a single stalk’ 
Geleštėlė žolės yra vienutis laiškelis. 
The leaves of corn are also called blades 
Lapai kornų teipgi yra vadinami geleštėlėmis. 
The shade of earth, makes the darkness of night 
Užstovis žemės padaro tamsumą nakties. 
A glade is an opening among trees 
Tarplapis yra atdarymas per medžių šakas. 
A grade is a degree in rank 
Laipsnis yra gradusas paaukštinimo.
An officer may enjoy the grade of captain ei

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.

Apgarsinimas.
REIK PASAKYT TEISY

BE.
Kad tūli dėkavoja, jog ant 

balirus 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 snukių kančių išgelbė
jo — o nepadekavočiau 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 pastyri- 
mą, skrepliavimą, 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-

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
Skaitytojam

ant visu metu

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

lueh - ]

lėt, nors mislijan, kad teip 
sunykau nuo sunkaus darbo. 
Bet ant patarime mano pa 
žystamo kaip atsišaukiau ap 
rašant ligą, prie Dr. Collins 
Med. Instituto, kurio apgar
sinimas yra šitame laikrašty
je, tai atsiuntė man specia- 
liškus vaistus, kuriuos bevar
tojant pasijutau sveijcesnis, 
o jau paskutinius kaip su
vartojau, tai pasilikau visiš
kai sveikas ir neapsakomai 
dėkingas tam garsingam In
stituto profesorių} 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 
Garbė

sugriovęs, 
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
lyginti, nes esu persitikrinęs 
jau; ir vrašan kad kiti laik
raščiai kartotų šitą dėkingu 
mą.

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

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varkortę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva
kortes aid geriausių, dručiau-

siu ir greičiausiu laivų. leip- 
gi norinti siųst piningus ar
ba turinti šeip kokius reika
las, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa

tarimu-dm.

KRAUTUVE
Padidinta ir visados pripildin- 
ta visokiom knygom, dvasiš
kom, svietiškom, juokų ir dai
nų, teipgi gražiausių ir nau
jausių popierų groinatom ra
šyt, altorėlių, abrozėlių, rą
žančių, škaplierių, pavinče- 
vonių, žodžiu sakant visko, 

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujausią ir 
geriausią būdą, mašinos elek
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 nemarų;

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami giomatas uždekit 

tokį adresą:

Boston, Mass.



KEL'TVIS

Gramatika
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliuko žodžio 
lietuviikai: beast (byst) žvėris; eight (eit 
aStuoni; yae [ai] akys ir lt.. Ii I pusla- 
vią, au prisiimt Imu Sl-žjc.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiai lietuviškai rašyti

Be pageltos mokytojaus, 21 pu-lapini, 
su prisiuntimu 10c.

Pinigus reik siųsti per ,,Mony Orderį" 
ent šito adriso;

P. MIKOLAINIS
Box 15. Station D., NEW YORK.

Ant pardavimo
Puikus namas su 9 gražia

Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mada-, matariju snmpolus kuriu yra su
verš «r'n » l i .ku Jei siutu, kulinht. over 
kotu, bruslotu irt.t. M atari jos yra im
tos iš New Yorko ir tokiu čion negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapana, 
g varantuoju, kad padarysiu iš geresnes 
matu rijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriaušiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot sint, vien tik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias lik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

TEMYKITE

Titas Mtts Dalim ii' Galflis Gera Vaisia
Pergali nelaimes ligos

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

So. Boston, Mass.

1 PASARGA del SERGANCZIU S

Kas nori užlaikyt sa
vo sveikatą. tas atei
kite pas mane. Gau
site visokių kr.ijavų 
liekarstų nuo visokių *

i h^KAZIMIERAS SZYDLAUCKAS^
arba adiesuokit

Lieluv ši as .siuvėjais
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvi 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padėkavone 
už savo gera daiba. Broliai Lietuviai 
atsilankykite, o peisitikrįsit. Prekė — 
nuo $15. augštyn.

VINCAS INTAS—O—
Pajieškau darbo, kaipo su

prantąs duonkepio darbą.
Reikalaujantis teiksis pra-

. nešti ant adriso:
Ig. Kvanaras

Post Office.
Ipswich, Mass.

248 W, 4-th str.
-So. BOSTON, Mas.*.

Ilr. JOSEPH LEW ANDO WKS1
67 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles gatvės, tale Parko.
.... . . I lo—12 RyteOfiso valandos; ] 0 _ 8 Vakare.

Gyvenamas namas randasi pu nr.

1056 Beacon Str.
Telfeonns 21o71 Brookline.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
PASINAU 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

7 Parmenter St. 
Boston, Mass.

Visokias ligaę gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
trepais į virių tik 
neikit 1 aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 0 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond Dr. E. C. COLLINS Medical Institute,

Annie Karlsonene,
49 Warren Sir.,

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

netikiu ir baltu andrapaniu 
— skausmingu dideliu die
gliu viduriuos ir visam 
kunę.

S. Idzelevlcze,
Box 642, Westville. III.

Išgyditas, nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

po visa kuna ir nusilpnė
jimą. kiti daktarai negailė
jo išgydit.

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 augšto mokslo Profesorius ir Daktarui Speciali
stai — Dl\ 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 užsiseneiusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir j u sutaisytus (SEKUS 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 tinote mano sunkia liga, kuri 

manę kankino per ilgus metus per jaunis- 
tes išdykumą kad galvos užimąs ir ausisę 
spiegimas kaip ir kaklę Ir pecziuosc, ran
kose bei kojosę. kaip peilcis dicglci varste, 
sunkumas krutinę ir dusinimas, neišpasa- 
kitaMtankino, dieglci šonuose abelnas nu- 
silpraėiinas, taip sunaikino lik šešėlis iš
rodžiau. laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiaus nieko 
nepagelbėjo, bet labinus liga tik užsendino 
kad jau oro permainas, iszlaiko kaip tikras 
pranaszas pasakiau, nes liga paskutinę 
gyvastį spaude. Bet Jums kaip tik aprašiau 
liga ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot. su 
kožnu laiku jaučiau gerinus ir gerinus, o 
dabar jau c^u suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kad iš pradžios mano ap- 
sirgiino ncatsišaukiau. buče daug pinigu 
•ufiedyjas ii sene i Buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai dekavoju ir mano deka- 
vone galit pagarsint, tikiu kad no vienam 
bus aut paselbos. Jus iszgyditas

Mikolas Czadns,
355 Canal Str., Blue island. III.

"V ir 3\ZEO _L'Kad sergi? nelauk kad iš ma
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:

PlauEiu ligos. kosulio, kepenų, inkstu, viduriu linos, kraujo nečyslu.no, coi vos skaudėjimo, diesliu ir reumatizmo; skuros (odos) licas ir nieže j im.,. 
viduriu uzkielciima, slaptas lisas vyru ir moterų, sekios nubeeima. sauiakyst, su jos visais baisybes vaisiais, nervu lisus. abeln:) nusilpnėjimą, kataro 
(slogos). pūsles, salvoi spiesimą. miesustumą seltliso. skausminsas moterų mėnesinės ir baltąsias antdrapanes. užsikrečiamas piktas bjaurės lililkas lisas 
Ir nesalejimą. dusuli patrūkima. Moterų sumbo, skausmingas riercsuliarilkas mėnesinės. Dispepsia, ruptura ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi 1 Slaptybe, Steni.ii Jia 
užlaikoma. Per laiška ač asabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lietuvj ška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Naudingi Knygi de! ' po vsrd 
Rasiantys Sviesiu Zm miu.

ji: \urę gali
ui . gauti vi- 
sokes žoles 
ir .-uknis ko- 
na 1 drugšto 
ii j Yra įtal
pinu ;0 var- 

youų ir 
•uknų ir

juietihiui y svaibju I“ • ‘u <h vyru 
ir moterų ir visax ny ra • kaip i ji 
gydyti paLs save. Kaštuoju ii '>< <• !’•-

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt tai 1 euymirškit užeit pas Tamošių 
UiikuiuiucI'iĮ, jis duos gerą rida ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, šnapso ir 
cigarų (lesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Ba k.maucką
45 I iigh St., Nashua, N. U

.teigti nori būt sveikas.
u Lruias, naudok tik sveikus gėrynių 

paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
niai, kaip tai Alus, Klius, Vynai irvis< 
k i likeriai yra lik pas

James Gleason <fe Co.,
Kanųias 4-th ir B. Sts.,

S. Bos t* .n, Mase.
1’etpgi noniit.tm pirkt likeršlorį, tę yri. 
labui gera vieta. Pažinoki t pas patj 
gaspadorių. ”

nigus gali siiulie parto n :.ik« m s adi«- 
savok teip: K. Navickas,
25 W, 2-nd st.. Room 2, So Boston Mass

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

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

Gydoulių visoki recejitai iš 
pyklomi teisyngai. Čionai yr 
ietuviskas klerką ir galima. 
Insikalbet saviškai. Meldžia- 
snie reikalui esant atsilankyt.

Vienu.t< lis Lit tuviškas

CIGARU FABRIKĄ
Massac Ii use! is Valstijoj. 1 >arom geriau
sius cigarus* iš Havanos labuko ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvnink; is vesti pramonę.

įMūsų adresas:
A. LIUTKEV1ČIA,

24 Washington Sqare, Worcester, Mars.

Ji)’ ’'iii' ’/įt" *>*<• •'4'e ''•A*

r^iGerjausia moterų ir vatkygydytojiu

D r. Ona Topaz, A

845 Chambers str., Boston, Mass.
•Ti?

# Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 iki pietų.

Tel. TIay. 669 - 5. :

•4V* •vjv’ -TP*w* W

THE OUTLET
DIDELIS VASARINIS ISl’AltLAV1MAS!
Naujausios mados moteriškų pavasarinių ir 
vasalai jakučių; prekės nuo §2.98 c.augštyn. 
rartiaukėm lai ai daug puikių naujausio 
styliais u.otiriškų skrybėlių; prekės nuo 
$1.98 augšlyn. Apart to užlaikome savosan- 
krovoje vis) ą, kas tik yra yj ač moteriškam 
pasii ūd in ui i, ilalyiiga. Išpardavimas tęsis 
lik į (r viti.a sąvaitę. Dvudamd perkan
ti, ms pas mus priedo Štampas; su kožnu 

pirkiniu už $6,00 duodam 100 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos ViTFdo:

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

naudinga mažom mergaitėm 
tuos vaistus vartoti, nes plau 
kai pasilika labai gražus di
deli ir švelnus, kas ir yra gra 
žiąusia papuošė mergelės.

Turiu tėipgi ir kitokias gy
duoles kaip tai del: perčyeti 
jimo kraujo,nuo Reumatizmo 
nuo visokių moteriškų ir už- 
sisenėjūsių ligų, kaip tai nuo 
spremotorių, t. y. nuo neregu 
lariškos mėnesinės nuo nevai 
Bingumo 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, reikalaujan- 
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. „

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

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

Joseph S.Rossell,
53 Endicott str., 

BOSTON, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

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

Užlaiko puikiausius gėry mus, alus, ėliu> 
visada švieži, vynai ir visoki likieria 
kogeriausi. Gėry mus del veselijų, krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 ajid 121 A St.,
So. Boston, Mass,
KLAUSYKI! E VYRAI!

Kaip į Worcester atkeliausit
Geriausia rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y.
O fils as atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Ir vakarais ofisas atdaras kožną utarninką ir ] etnytią nuo 7 iki $ valandai.
linui ......... Hill I TB—M

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

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

J Puikiausias Lietuviškais §
Į SALIUNAS I
Ji kartą pas mus atsilankys, g
. To niekad nesigraudys; ig2 Alus, vynai mus gardžiausi,
* Cigarai iš Turkijos, geriausi, g
S Lazauckas, Judeika ir Co. §
;■ 3o4 Broadway ir 259 D. St., į
g South Boston, Mass, g

’’Kelęivio” agentai.
J. Petrikis,x

1514 Rossary str. - Scranton P»
J. Ignotas,

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

Box. 53 Mahanoy City, Fa.
F. Rodis •

Box 3z7 Port Washington, Wise.
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4545 Hermitage avė., Chicago Ill. 
John Luis,

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

Box 323 Chicago, Ill.
P. Ciras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiulo

1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa.
S. Valaskas

2404 Kensington ave. Chicago, Ill.
Jonas J. Gordauskas,

54 Lafaett street, New Britain; Conn. 
Jurgis Tumasas,

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

J. Žemaitis, 824 Bank Str.
K. Asevičia, 199 Charles Str.
J. Žemantauckas, 39 W. PorlerSt

NAU JOS KNYCOS
„Keleivio” Spaudos.

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

Raginis rr 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 
nusžuvininko, kuris pa 

gavožuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio šyogeris 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.

Teisingiausias kabalas — me
timas kazyrių ir laimarodis 

kaina .................... 10 c.

Geriausias Pamokintojas Angliškos- 
KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios gal ma grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žo<L..us. Kai
na ............................ 35 c.

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

Davatkų Gadzinkos h Aejp links
mos dainos. Rankius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė 10c.

Dvi Puikios apysakos: Baus 
me Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gu gyvenimą Lietuvoj. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugo! nuo ligų. Kai 
nr.................................5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apyl 
saka iš vasarinio gyvenimo' 
Druskinykuose, prekiuoja 
tiktai 5 c

Ar nori siicėt j 1 ] inisus?
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz 

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

SACOWITZ, 
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. J. Foely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Čo.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,

CIGARU
LIK1ERIU ir

Pardavimas familijom musu
specijališkumas.

366 2-nd st.,S. Boston, Mass.
Daktaras M. J. Koni'iow,

56 BrunswickSt., Roxbury 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 kndikius.
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet

Tel. 934 2 Roxbury.

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

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston, Mass |

VIENATINIS : UEIUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton, St NEW 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 szlpų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbūs. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų^coks apgavikas nu
vest kur kitur taf neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RATUKAS.

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

’’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOO NESIGRAUDĮSI.

Mes spaudinam Knygas, Konstitucijas, Progilamub, Užkviktimus 
ANT BALIU ARBA VE8ELIJU, TlKIETUS, ClRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

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

A. Zvingilus, Išlcistojas.

LITUV1ŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St
Lenkiškai-Lietuviška

APTIEKA 
e257 Hanover Street 257 

BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTINI jTAUTIECIAII

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kati parduodu 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, MySS*

ne%25c4%258dyslu.no



