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Žinios.
t

Ilcvolincija Rusijoje.

Kraujas nenustoja lietis po 
yvairius kraštus Rosijos, kož- 
nų sųvaitę žmones paaukauja 
nemažai gyvasčių bekovodami 
su caro samoderžavija.

Pereitos sanvaitės statisti
ka žuvusių Rosijos žmonių 
gali parodyti kad revoliucija 
dega visoje, Rosimoje kiekvie
nam kampelyje žmonės mė
gina sau laisvę iškovoti Susi
nėsimas yra labai sunkus, re
voliucionieriai negali be pa 
vojans vartoti ne pačto del su
sinėsimų dėlto ir pareina vi
suose kampuose sukilti po 
mažų būrelį, kurie sukylimai 
nenusmerke caro ir karto tik 
mažina jo galybę povaliai.

Jeigu caras tikrai žinotu 
padėjimų Rusijoje ištiesų jis 
pats padarytų dideles permai
nas, bet sunku jam kas žinoti 
nes kaip apie įį patį, teip ir 
visoje viešpatystėje randasi 
ikvaliai juodašimčių biurok
ratų, kurie reformose mato sa 
vo galą, jie tai nori palaikyti 
neteip carą kaip dabartinę 
tvarką, kuri duoda pavergti 
žmones. Žūsta kasdien dau
gybė žmonelių j ieškančių sau 
laisvės, žųsta daugybė ir caro 
tarnų, kurie nori apginti da
bartinę tvarką vagysčių ir iš 
naudojimo žmonių. Pereitų 
sanvaitę tapo užmušta 58 vi 
šokių uredninkų ir tapo Su
žeistų 43.

Caro tarnam pasisekė at
rasti net 50 fabrikėliu kurio
se bombos buvo dirbamos. Še
šios batikos tapo išpieštos 
ir 63 žmonės apiplėšti; Prie 
to dar nepriskaityta kiek dva 
rų tapo apipleštų-išnaikiutų; 
Kiek militariškų buvo exeku- 
cijų ir kiek suareštuotų agi
tatorių, bei revoliucijonierių 
išvarytų į Siberiją. Tik Iš 
vieno Peterburgo bėgant san- 
vaitiai tapo išvaryta 2,300 
žmonių. Pereitą subatą tapo 
prikimštas vienas trūkis su 
750 žmonių, kuriuos iš gabeno 
į Rosijos vidurius—tyrus. 
Peterburgo policijos prefek
tas giresi kad jisai išvystys 
miestą nuo visokių valkatų, 
taigi turbut prastųjų darbi
ninkų. Bet kaip ilgai dika- 
duoniai gali gyventi be dar
bininkų. Von Lanitz Peter
burgo prefektas pradėjo mo- 
kįnti naujus burius policijos, 
nes seniejie jau atsivalgė tos 
lengvos duonos ir daugelis 
jau atsisakė nuo vietų. Da-' 
bar naujus ir ištikimus senus 
.mokina ir ant mašininių muš
kietų šaudyti. Matomai ko
ki prisakymai ir kaip sun
kiai biurokratija mėgina sa
vo gyvastį palaikyti. Žmonėm 
nevisiem teip rūpi jų gyveni 
mas, dėlto jie nelygiai nori 
kovoti už savo tiesas. Vargšas- 
žmi gus ne nežino kas tai yra 
geras gyvenimas.

DEŠbAGAR Rugp.. 17. 
Žiniom praneša apie nužudy
mą keturių karei vą ir sargen 
t >, kurie buvo sukilę n ui kra
tyti c iro vyriausy >3.

ODESA, Gubernatorius 
Koulbers, užsipelnęs aut mir
ties su savo ■ žiaurumu; jisai 
dabar kasdien gauna laišku 
no žmonių kurie gras'm jam 
mirčia1 bet su mirčia caro ber
nai dabar drūčiai apsipratę, 
jiem geriau mirti o nekaip 
nustoti būti Rosijos pompie- 
Jais.

Čionai tapo suimtas viena8 
žydas Gensonas, suėmė ji jau 
antru kartu uš politiką.

Gubernatorius liepe jį sua 
reštuoti ir išvesti už prusu 
rubežiaus. Žydas mat yra 
Amerikonišku ukėsu, tad 
nieko jam nedarė tik už ru 
bežiaus liepe išvšti. Žinoma 
nemažai nukentė nuo vežimo.

KRONŠTADE Rugp. 20 
šešiolika revoliucionierių-ka- 
reivių ir du studentai tapo 
sušaudyti už sukylimą prieš 
caro valdžią pirmą dienų 
Rugp. Studentų prvardės 
Ivanoff, Makrions, ir Gydy 
tojas Gusaroff-kareiviškas 
Gydtojas. _

PETERBURGAS. Čionai 
vežant iš Moskvos į Pęters- 
burgą ant tiesdarystės ban
dos plėšikų vadavą, kuris pa
bėgo, prigavęs dabojančius 
ji kareivius; i mat vežant jį 
trųkio vagone, jis pasiprašė 
savo sargų kad daleistų jam 
išeit laukan ąnt savo reikalo. 
Užsidaręs privete jis pasikė
lė langą, išlipo pro jį laukan 
ir norg trūkis ėjo, nušoko že
myn ir paliktas pabėgo.

Kareiviai po kokiai pusei 
.valandos atsiminę apie Beliu- 
zovą, nuėjo jieškot, bet jau 
jo vagone nerado ir negalėjo 
niekaip sau išaiškint areštan- 
to dingimo. Žinoma, už pa
leidimų Beliuzpvo jie turėjo 
nukęsti nuo savo vyresniųjų-

OSOVKA, 19Rugp.Čionai 
kastynių barbininkai tūrėjo 
mitinga, kareiviai pradėjo 
juos nemaloniai vaikyti - Kiti 
mainierai išužpaklio pradėjo 
kareivius šauditi. Kareiviai 
atsigrįžo ir prasideji baisus 
šaudymas žmonių, daugybė 
žmonių tapo ant vietos už
muštų ir dąugelis sužeistų.

Tokios tai baisios kasdieni
nės žinios Rosijoje, nors pir
mininkas ministerių Stolipi 
nas giresi jog padėjimas Ro
sijos eina gieryn, bet žinios 
praneša tik kraujo besiliėjmą 
ir didelius žmniiį nerimavi
mus. Galima laukti dar baise
snių susiręmimų, jeigu caras 
nesitrauks nuo sosto ir ne
duos laisvės žmonėm.

VARSA VA Rugp. 17. Ži
nios pranešė baisias pasek
mes iš atsitikusios tenai muš 
tynęs revolincioneriu su po
licija, kareiviais ir juodašim
čiais. Muštynės prasidėjo 15 
Rugpiučio už nekaltai suareš 
tavimą kelių darbininkų. Pir
mutinį šūvį paleido jaunas 
žydukas it ant vietos nušovė 
kareivį kitus kareivis vijosi 
žyduką į krautuvę ir šauda

nias žydukų nušovė moterį. 
Muštynei prasidėjus dauge
lyje vietų kareiviai pradėjo 
šaudyti kaip pasiutę į žmo
nes nežiūrėdami ar kalti ar 
ne. Šimtas penkios dešimtis 
žmonių tapo sužeistų su muš
kietom ir 30 tapo sužeistu su 
bombom. Muštines platinosi 
po visą miestą. Mažas vaiki
nas mėtė bomba į pulką 
žmoniij einančių prie kryžių 
su procesija, kurie meldžia 
turbut carui laimes; bomba 
sužeidė du žmones. Kareiviai 
tuojau prabėjo šaudyti į pul
ką žmonių nežiūrėdami ant 
nieko. Didžiamjam Varšavos 
kalėjime sukylo politikiški 
prasikaltėliai ir apsigynė 
iiuo trumo užveizbes, dėt ka
reiviai įpuolę su mužkietom 
į turma pradėjo šaudyti už
mušė du ant vietos ir dešimtį 
sužeidė. Baisiause visur regy
klą: žmones negyvi guli ant 
gatvių akmenys raudoni nuo 
kraujo. LigonLučkse pilna 
sužeistų, kuriu daktarai nes
pėja apžiūrėti. Fatrolts su 
skraiduolėm vaikščioja po mie 
stą ir krečia visų namus-jieš- 
kodąmi ginklų.

► —;———j',
Žinios iš Lietuvos

—:o:—
Žiūrint į Lietuvos žmones 

reike pasidžiaugti iš jų darbų. 
Gavę kiek laisvės jie pradeda 
darbuotis ir šeip ir teip page
rinti savo būvį.

Panevėžio aplinkoje Kau
no Redybos susitverus lab
daringa draugystė perniai, 
šymet jau skaito turto ant 
5.560 rublių. Smėliuose nu
pirkti dveji namai į kuriuoš 
surinko ubagus teip kad ap. 
linkę apčystino nuo elgetų. 
Panašios draugystės labda
ringos ir komerciališkos ke
liuose vietose yra jau užsidė
ję

Panevėžyje tapo loštas 
teatras „Alyvos Židi ir Žen
tas del parodos.” Berželio 20 
diną.

Liepos 2 Panėmunelyje K. 
R tapo loštas teatras „Vals
čiaus sūdąs ir šventas Kaz.’

S. R. Varnabudės gyrioje, 
Berželio 13 peršovė valdžios 
atsųstą girių tyrinėtoją And
reeva. Žaruotais buvo šautas 
dėlto netruko sugyti bet gi
rios daugiau netyrinėje.

Kauno Red. Valdžia pri
sakė valstiečiam rinkti žemės 
komisiją, kuri sutaisytų pa
didinimą žemės mažažemėm 
ir duotų bežemem. Bet valst
iečiai atsisako sakydami, kad 
jie atstovus tam tikslui išrin
ko, kurie turi apie tą pasi
rūpinti.

Kauno Red. Katkų sodžiu
je valkatos ūkin. Kazjaučiu- 
nui su jo moterė nupjaustė 
ausis, vyrui akį išdūrė sumu
šė ir supiaustė ir 300 rublių 
paėmę pabėgo, sužeisti be vii 
ties išgyjimo.

Jurbarke paprūsėje išdegė 
apie 250 žydų gyventoji! tur
but buvo darbos juodašimčiu.

Aleksote prie Kauno atra
do bombų fabrikėlį ir žinomą 
išuaikiuo.

Šiaulių mergaičių gimna
zija tapo vėl atidarita. Teip 
tai žmonės po Lietuvą darbuo 
jasi ištiesų jie laba’ ramiai 
gyvęna sulyginus kitus Rosi
jos kraštus, kur už laisvę 
kraujas gausiai liejosi.

Vilnius. Čionai tapo su
stabdytas žydų dienraštis 
,,Hozman”.už spausdinimą iš
leisto peš atstovus atsišauki
mus į žmones ir kareivius Vi 
borge. Del tos bat priežas 
ties uždarė ir Komo spaustu
vę.

Darbininkai netik Suval
kų, bet ir Vilniaus i ėdy boję, 
sustraikavo pąčiojo darbime.
tėję. Darbininkai iškovoję 
sau daug pagerinimų, strai- 
ka neilgai traukė.

BOGUSIAVIŠKIS, Vilnia
us Redyboje. Biržele 24 buvo 
loštas teatras ,, Kova“ ir ,,Ži
lė galvon, velnes uodegon“.

Iš Amerikos.
Karščiai

Pereitų kelių dienų karš
čiai daugeliui žmonių daug 
užkenkė. Dideliuose mies
tuose, kaip Bostone New Yor 
ke ir Chicagcjv, saulės spin
duliai vėl po kelis išvarė iš 
šio svieto. Rugpjūčio 22 die
ną nuo karščio mirė Chica- 
goje net 12 ypatų, o apie 20 
ypatų apsirgo. Arklitj krito 
150. Tokia karšta vasara A- 
merikoje seniai jau buvo.

Protestuoja

Amerikos valdžia pasikesi- 
sinus parsitraukti Panamos 
kanalo kasimui darbininkus 
iš Chinų ir Japonijos, nesiti: 
kgjo teip smarkaus protesto 
iš šalies organizuotų Ameri
kos darbininkų, kurie dabar 
smarkiai pareikalavo nuo 
valdžios, idant nelaužytų Su
vienytų Valstijų konstituci
jos įstatymų, kuriuos kongre 
sae-užgynęs del neįleidimo į 
šį kraštą kontraktuotų darbi
ninkų. DAbar gi valdžia del 
turčių naudos nori partreu- 
kinet ant kontrakto darbi
ninkus iš Mongolijos, nežiū 
rint kad namieje turi tuks- 
trnčius darbininkų neturin
čių darbo.

Žentą* jau parvnzevo

Cincinati, Ohio, Rugp. 18 
Kougresmonaš N.' Langwor- 
tli’as Suv. Valst. prezidento 
Roosevelto žentas su savo 
moteria Alicija, aplankęs tū
lus Europos karalius, sugrįžo 
namon į čionais. Longworth 
su savo prasigarsėjnsia Ali 
cija tikrai smagiai praleido 
„medaus mėnesius,“ nors A- 
liciją ir patiko tūli nesmagu
mai iš priežasties nemokėji
mo aristokratiško pasielgi
mo, arba et i kietos. Bet kai
po kongresmonas, Longwor- 
tlias neišpildė savo privalu
mų, vienok antru kartu nori 
jis gauti kandidatūrų aut 
kongresmono, tik žingeidu ar 
Ohio’s ūkesai tokį tranų vėl 
išsirinktų.

Nuo ūkių

Šįmet ūkės labai gražiai iš
rodo, ypač Connecticutto ū-

kihinkai labuti džiaugiasi iš 
gražaus užderėjimo. Tarpe 
Springfield, Mass, ir Hart
ford, Conn, visas plotis lau
kų žsliuoja, užkloti tabako 
lapais. Čionai ii- lietuviškų 
ūkininkų skaitlius didinasi. 
Paskutiniam laike ir žydai 
pradėjo pirkinėt farinas, kad 
varyt pramonę tabako augi
nimu, iš ko, tikrai, yra geras 
pelnas, jei metas nnšiseka 
geras. Seni jankės tankiai 
geriau išauginę vaikus ant 
senatvės ir patįs persikraus
to į miestą, parduodami ūkės 
atėjūnam.

(lumperlN politikoje.

Leviston, Me. Prasidėjo 
čionais rinkimai atstovų į S. 
Valstijų kongresą, kaipo ir 
kitokių uredninkų. Darbi
ninkų Federacijos pirmsėdis 
Gompers, atvaževo į Maine 
valstiją, kad pagelbėt darbi
ninkam išrinkti kongresmo- 
uą iš darbininkiškos kliasos 
vyrų, o ne buvusį kongresme
ną Litllefildą, kuris vis buvo 
priešu darbininkų kongiese.

Gompres neyra socialistu, 
tik unionlštu, bet visgi dau
giau, negu turčiai darbinin
kam gero linki. *

TrĮs praznro.

Pittsburg, Pa., Rugp. 21 
tapo čionai užmušti trįs dar
bininkai, o du rikos labai su
žeistais, o apart tų devyni ki
ti tapo mažiau sužeistais. Vi
si tie nelaimiugl darbinin
kai prarado gyvastį ir svei
katą iš priežasties eksplozijos 
atsitikusios Jones ir Laughlin 
fabrike. •

Knpitnllwlii k it minas 
Worcester, mass. Rugp. 22 
Unija elektrikinių išdirbys- 
čių per savo mitingą nutarė 
streikuoti priešai darbdavius, 
kurie neseniai išleido blan
kas su visokiom tiesom apru- 
bežiuojančiom darbininkų 
laisvę. Ant blankų spire kad 
kožnas darbininkas pasirošy- 
tų dėlto Unija ketina prade 
ti streiką priešai kompaniją,; 
1 Rngp-

Freital Misi mušė

Johnston. Fa. Rugp. 19 die 
ną čionai susimušė fraitai 
ties Lang Hollow ant Pansel- 
vanijos geležinkelio užmužda 
mi 7 žmones ant vietos ir su
žvigdami daugelį kitų. Fra 
monė toke didelė teip grei
tai viską daroma, jog žmonė- 
gyvastimi turi užmokėti už 
kapitalistų greitą lobimą.

BALIUS!!

Švento Kazimiero Draugystė 
parengė labai pulkų balių 
ant 3 dienos Rugsėjo f sep j 
ant sales Tumes Hali 40 
Madlesex st Bastone, balius 
prasidės nuo 2 valandos po 
pietų ir trauksis iki vėlumo 
nakties. kaip visada Šv. 
Kazimiero Dr. balius bus la
bai linksmas su užkandžiais 
ir gėrimais. Meldžiam visų 
širdingai pribūti ir pasilink
smintu

KOMITETAS

Žinos iš pasaulės.

V a 1 p a i s o C h i 1 i. 17 
Rugp. Pietinėje Amerikoje. 
Užėjo baisus žemės drabėjmas 
daugelį miestų išgriovė ir 
žmonių išžudė. Miestas Abar
ca. dideliai nukentėjo nelai
mę. Miestas Llailliai kaip ži
nios praneša tapo visai žemės 
prarytas. Miesteliai Llmache, 
Mierro, Viejo, tapo visai sug
riauti. Miestelis Vina-del mar 
tris dalis namų tapo visai 
sugriautas. Iškados ant turtų 
pridarytą iki 50 milijonų do- 
lierių. Tūkstančiai svieto žu
vo ir tūkstančiai pasiliko be
pastogės ir be prieglaudos. 
Baisus žemės drebėjimas tesė
si per 5 miuotas, kuris ir su
ardė uetik triobasbet ir žemę. 
Drebėjimas dar vis nenustoja 
žmones jaučia drebėjimą dėl
to daugelis išsikraustė vssai 
į laukus gyventi bijodami, 
kad neateinaūjinto. Išgąstis 
žsRouių ir gelbėjimas savę 
neduoda ne pakavoti užmuš
tų. Randas pats gelbsti šavo 
žmones kiek galėdamas. Ame
rikoje teipogi pradėjo rinkti 
pinigus pagelbai pavargusių.

—:o:—

Havana, Kuba. Ži
nios praneša apie naujai pa- 
kilusę revoliucijų ant Kubos 
Apie 1,000 pasikėlusių prieš 
dabartini prezidentą Kubos 
Palmerį padarė didėlę nėra 
mybę aplink’ se Kubos ir Fi- 
nar del-Rio. Žmonės krausto
si kiek kas ingai i iš sukilo 
šių vietų, kau i>vengti nelai
mės ir mirties. Nes visi atme
na nuo 10 metų buvusios re
voliucijos prieš Išpauus, jog 
tai uebaikos stovėti prieš kol 
kas įsiutusių žmonių.

. —:o:—

London, Žinios iš čio 
nals praneša, Jog neseniai ta
po susekta ant ląlvo Deuch- 
land keliaujančio iš Vokieti
jos į Ameriką, viliojamos mer
ginos į Amerikos turtingų iš
tvirkėlių namus Januos devy
nios merginos viliojamos vie
nos motereis, kuri tuom tik ir 
užsiėmė. Merginas prikalbina 
Europoje žadėdami Irba 
aukštas vietas ir gerus dar 
bus, o čionai parvežę per
duoda ištvirkusiem Amerikos 
turčiam del jų liuksmibes- 
Nedoras darbas, bet pelnin 
gas ir jokiu būdu neišnaiki
namas, nes vargšių netrūks
ta save parsiduoti. .

—jo:—

V a r š a v a . Žinios pra
neša apie gabų revoliucionie
rių paselgimą su gubernato
rium: negalėdami kitaip išvi
lioti gubernatorių iš jo palo
vių revoliucionerius nuėjo 
pas vokiškąkonsulį persirėdęs 
į oficierą ir apdaužė drūčiai 
jį per ausis. Gubernatorius 
išgirdęs apie tą atsitikimą ėjo 
perprašyti konsuli, o revoliu
cionieriai pakelėje nusisamdę 
gražų namą ir kaip guberna
torius ėjo aiergina metė aut 
jo bombą, bet nepasekmin
gai.

P e t e r b u r g a s 
žinios pršueša iš peterburgo, 
jog Rosijos policija atsisako 
nuo vietų pulkais.

Taigi matomai jie pradėjo 
susiprasti, kad caro ilgai sa
vo gyvastimi neuždengs. 
Valdžia ketina į vietą prasi
šalinusių pollcijantų įstatyti 
kareivius, bet ir tiem netruks 
nusibosti tas darbas.

Po nuplaklmui Onos Smir- 
nof, kuri pasitičiojo iš gvar
dijos Peterburge. Stolypinas 
pirmininkas ministerių ir ki
ti aukšti urėdai gauna gro. 
matas kad nubaustu tuos, 
kurie plakė merginą, grasy
dami per groinatas jog jeigu 
nenubaus tai bus mirčia nu
bausti.

Vietines Žinos
Visą sanvaitę oras labai 

šiltas, net dusinantis. Į vaka
rų biskelį atvesti! ir tik tadą 
žmonės biskį atsigauna nuo 
karščio.

— :o:—
Bostono Central labor Uni 

Ja 19 Rugp. perleido rezoliu
cijų priešai rengemą lai vy
ties peržiūrėjimą darbininkų 
dienoje 8 Rūgs. Savo rezoliu
cijoje kiyąų net ir pačiam 
prezideirtui nusiūto darbinin
kai prašo, kad prezidentas 
nesuterštų uarbininkų šven
tes bešaudydami nuo laivų ir 
išmetidami ant šūvių apie 
miljo • į dol’erių darbininkų 
diem-.,kt: i ženklinapakajų 
ir atsilsi d u bininkam o ne 
vartojimą įnagių užmušėjis- 
tes. Labai puiki rezoliucija, 
bet nezine ar pr /.ideutaspak 
lansįs.

— :o:—
Rugp. 17 dienų Lietuviški 

kriaučiai vėl buvo sušaukti 
per žydus uuionistus, kad jie 
tvertų unijų. Lietuvių geras 
bųrys suėjo ir nutarimą pa
re tokį: Kaip žydai suorgani
zuos visus žydus sovo šapose, 
tada lietuviai apsijimą susi
rašyti į Uniją laike trumpo 
laiko. Lietuviai nuo paskuti
nių streikų apie 3 metus at
gal neturi geros pažvalgos aut 
žydų kad^-gi jie pirmutiniai 
sulaužė streiką eidami dirbti. 
Lietuviai dabar ketina atski
rų sau Unijų sutverti uepri- 
gulėti į žydų šakų.

— :o:—
Pereitų panedėlį apleido 

Bostoną Kun. Žilinskis žadė
damas sugrįžti į 3 ar 4 mene
sius laiko.

Jo vietą dabar užima Kun. 
Jakštas pribuvęs iš New-Yor- 
ko.

Pereitų nedėlę Kliubas tu
rėjo savo mitinga, keli nauji 
draugai, prisirašė su idėjų 
gauti ukesiškas popieras.
P. k Jakavonis iš Broktono 
šiomis dienomis lankėsi Bos
tone datirti ar negalima čio
nai ir Jiem gauti ukesiškas 
popieras, kadą-gi vietinis 
teisdarys sako klausinėje net 
lenkų karalių vardų, tai tik 
yra šmūtas.
Broktono žmonės gali gauti 
ukesiškas popieras Bostone 
bele tik turės svLstkus ir bus 
atsakanti vyrai čiouai daug 

I neklausinėjo.
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daig-

draugas prisirašė Alexanbra 
Sobeika. Iš kasos Minutes 
vyrų tapo apmokėta lešės sa
lės ir dar prie surinktu pini
gu dadėta iki 50 dol. kurie 
tai pinigai tapo nutartą pa
siusti į Londoną L. Social
demokratų partijos atstovui 
—Lizdeikai. Kitas susirinki
mas Minutos vyrų bus 2-rą

"Enterbd as Second-Class matter 
February 23, 1905, at tub Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act of Conorbss of March 3, 

1870:”

— Gerą dieną tėvai.
—Gerą dieną vaike, ėsmu 
linksmas tave vėl sutikti, šią
dien tu mą papasakosi dau
giau apie išmislįtus pinigus 
ant salos.
—Tėvai tu turbūt pinigus la
bai myli?,,
—Vaike aš, ir kožnas žmo
gus pinigus myli.
—Taigi tėvai aš turiu tau 
papasakoti aiškiai apie pini
gą, kad tu suprastum kas tas 
metalas yra kurį tu teip myli:

Iki šioliai tu supratai, kad 
dešimts žmonių ant salos ap
sigyvenusių iš karto netik 
neturėjo pinigų, bet ir nemo
kėjo kaip savo išdirbtais 
daigtais apsimainyti. Bet ant 
galo matai, kad žmonės ne
gali visada gyventi nedirbę, 
bent kokį visuomenišką dar
bą, kaip tai tiltą arba kito
kius reikalingus padarymus, 
kuris tai darbas yra neišdali
namas. Daugelis žmonių su
deda į krūvą savo pajeigas ir 
padaro kokį nors daigta, ku
ris reikalingas visuoinėniai. 
Taigi sudedant darbą visiem 
į krūvą sunku būtų pasakyti 
ant galo, kuris kiek tę darbo 
įdėjąs. Užtai žmonės kožnas 
kuris kiek dirba prie tokio 
visuomeniško darbo, gauna 
ženklelį kaipo dienos darbą 
su kuriuom gali nupirkti kitą 
kokį dienos darbą kitokioje 
pramonėje.

— Sustok vaike, aš noriu 
žinoti, kodėl nekurie žmonės 
važiuoja dabar į Aliaską arba 
kitas šalis, kame ran
da auksa arba sidabrą, kad 
tik greičiau pinigų gasida- 
ryti? Kodiel jie nedirba dabar 
bent kokį visuomienišką dar
bą, kad pinigus ant vietos 
padaryti?

— Tėvai, kaip matau tai 
tavo smegenis pradeda dirbti. 
Aš tau dabar pasakysiu kodėl 
žmonės važiuoja į tolymus 
kraštus rasti aukso: jie tę tė
vai važiuoja dėlto, kad auk
sas dabar žemina tikra pini
gą, tai yra žemina žmogaus 
darbą. Kad šiądien žmogus

mą kada prašvis mokslas' Šitie draugai paaukavo: po 
tarpe mūsų brolių ir liosybė dolerį davė A. Žvingilas J- 
užtekės palikdama ant amžių I Stukas. L. Grikštas. Po -50c. 
pereitas ir ašaras, po kuriais N. Gendrolius, J. Dobronas 
męs braidžiojom kentėdami P. Alionis, J. Urbšaitis, R. 
vssokius pažeminimus ir skr- Urbanavičius, K. Sakitskos 
iaudas darytas niurni por vi-1 J. Šokas, P. Stanis, J. Blažys 
sokius žmones. Sausio 28.1906 J. Sabas, J. Žibutis J. Kali- 
metė suėją keletas vyrų po nauckas, A.Juodkojis, Po 30c 
bažnytine salę uždejome kny- davė: P. Piluckis, Ig. Kovera
gyną po vardu Dro. V Kuclir- 35c. Po 25c. davė: K. č'oika, Rugsėjo 7 valandą vakarę 
kos; dabar į musų knygyną J. Vaitkus, P. Paulionis, A. po No 7 Harrison st. Cambrid- 
ateina visi laikraščiai iš Lie- Mėšlis, J. Galinis, V. Moru- geport. Mass. T ie. kūne dar 
tuvos ir Amerikos, čionai yra sis, P. Malinionis, A. Žirnine- nepriguli, o norinti prigulėti 
ir daugelis knygelių. Knygy- įkąs. J. Matulevičius, F. 
nas atdaras kasdien nuo 7 ry
to iki 10 valandai vakaro, 
kame suėją draugai pralei
džia laiką paskaitydami .kny
geles ir laikraščius. Rugpiučio 
12 dieną mąsų knygynas pa
rengė prakalbas su tuom 
inieriu, kad surinkti kelius 
centus ir apversti juos del 
apšvietimo Lietuvos žmonių.
Prakalbos prasidėjo tuojau po 
Bažnytinių apeigų, Žmonių 
susirinko pusėtinas būrelis 
ir labai prilankiai pasiklausė. 
Pirmsėdis Grikštas atidaryda
mas prakalbas trumpai paaiš
kino mierį prakalbų patarda
mas rašytis pire knygyno,tol
iau nurodė apie Lietuvos pa
dėjimą šitojeliuosybės jieškoij 
mo gadynėje ir pabaigdamas 
savo kalbą perstatė chorą po

žmonėm, kad jie nuo žemės 
nusikraustytų.

— Bet vaike kur-gi žmonės 
galėjų nuo žemes kraustytis?

— Tas yra įstabu tėvai, 
bet teip gali padaryti pagal 
šitą surėdymą, turčiai ir da
bar turi apsipirkę šimtus tūk
stančių akri} žemės jie neduo
da jos niekam jeigu dvigubai 
jiem neapmoka.

— Na kasžin vaike, kad 
žmonės aukso neješkotų ir su 
pramone kitų nesinaudotų ar 
dirbdami dienos darbus 
tų api pirkti žemės ir 
turtus?

— Negalimas tėvai
tas, žmogus niekad negalėtų 
pastoti tokiu turtingu, kad-t 
kitus pavergti, nes jis tėip 
kaip visi gautų už koaną die
ną pinigą parodanti, kad ji
sai tiek valandų per dieną 
dirbo ir tik tiek jisai turėtų, 
kožnas tada turėtu ikvaliai 
darbo tr kožnas turėtų labai 
graži} gyvenimą.

— Vaike, tai kodėl valdžia 
neišnaikina auksinių pinigų 
ir kodėl neiveda pinigų tokių 
kurie butų tik gaunami už 
dienos naudingą darbą?

— Tėvai, daug kartų aš 
tau sakiau, kad tarpe žmonių 
darbininkų, yra labai daug 
visokių tinginių, kurie nedir
bdami nieko gero vis mielina vadoviste p? Karbaucko vieti- 
kaip kitus apgauti, tie tai nio vargamistros, padainavo: 
žmonės turi ir randą savo ran- „Lietuva Tėvynė musų; Teip 
kuose, pinigus ir turi žmonių mielumą yr Tevyneji”.Pirmas 
protą. Dėlto jie niekada nė kalbėjo P. Latvinckas, kuris 
nepamislitų apie išnaikinimą linkėjo linkėjo visiem Lietu- 
auksinių pinigų, kuriu vertes viam imti8 prie mokslo, pla- 
milijonai žmonių nežino ir tinti meilę, ir nepamiršti savo 
pertai tie sukčiai, kurie pa- brolių kariaujančiu už laisvę 
saules reikalus kaip nori teip Lietuvoje su įnsikerėjuse ca- 
varto, sako, kad auksas tai ro valdžia. Po jo kalbos pana 
yra geriauses daigtas ant svie M. Rimkiute aiškeis savo žo- 
to ir ant jo viską reikia mai- (lėliais padeklemavojo: „yra 
nyti. Per tą netaisingą mainą šalig kur upes teka; oi ūžė 
žmones labai daug vargo nu- švilpė blogas oras; Atsisakom 
kenčia kada kiti tunka ir ne- nuo senojo svieto.” Toliau 
žino ką su savim dariti. kalbėjo klierikas Šeštakauc- 

i Vaike tu mą papasakok kas, kuris savo kalboje paro- 
kaip buvo ant tos salos? Ar de kokę galingą vertę turi 

. vis tę žmonės gyveno su po- knygynai ir skaitimas raštu

Kal- meldžiame pribūti ir prisira- 
vinis, .1. Užlapas, P. Baltrū
nas, P. Veta, S. Vai kasas, B. 
Padliauckiutis, A. Boginąs, 
J. Starinckas, Iz. Latvinckas, 
P. Tamlauckienė, J. Zubas, 
M. Karbanckas, J. Rąžys 
Grobis, S.Lengeyičius, J.Ser-

syti.
Širdingai ariu broliam ir

tėvynės Lietuvos. Kožnas jū
sų centas duotas gal pakelę 

J. pas jumi abiejone: ,, Ar bus- 
kas iš to ar uę?” Sunku mie- 

nelis, V. Padolskis, M.Pladin- Ii broliai laisvę ant karto iš- 
skinte. Po 20c. davė: A. Pla- kariauti nes kova neiną vien 
dinskienė, V. Sitavičius; po tik su caru, bet kartu eina 
15c. davė: J. Misiųs, J. Jaru- su daugybę juodašimčių, ku- 
sevičia; po 10c. davė: D. Vin- Irk; reikia atvesti pre snprati- 
dišius, O. Stankūnienė, J. 
Alosevičius, P. Pleška, J. Va
leckas, K. Krakauckutis, 
L. Tačulauckiute, J- Pele- 
džius.

Visiem tiem aukavusiem 
broliam ir sesutėm ištaiam 
šiadingiansę padėkavonę ir 
tvirtai tikime, kad tas dar
bas daug didesne naudą atneš 
keleis mokslo, nekaip koks 
kitas sušelpimas.

Vardan knygyno
J. Kalinauckas.

mo ir paroditi kaip geriau 
būtų, kad jie ne už caro gar
bę kariautų, bet už save, savo 
tėvus motinas Kūdikius ir 
pačias, kad jie nesirūpintų 
kad auksas bėgtų per caro 
bernų krutinės ir jų pačias 
bet kad rūpintųsi geresnį 
maistą ir drabužį savo nuvar- 
gusiem artimiem. Kova toji 
gal kėlų metų, bet kasdien 
vis ką naujo iškariauja jeigu 
nieką kitą tai priešus slogin- 

savo

rastų kalną aukso tai pozbis- 
kį išsikasdamas galėtų nupir
kti visą pasaulę ir pasakyti

du vės ir verta teip pratintis 
musų visiem broliam, atsira
dus kalbai apie varginamus 
mus brolius padaro susirinki
mą maloniu ir naudą tėvyniai. 
Dėlto broliai darbuokimės 
kaip galėdami pakol nelšliuo- 
suosim musų brolių po iš caro 
verguvės.

Prijeiniau 
pinigus.7-10

virš minėtus

pieriniais pinigais, kurie reiš- 
ke*dienos darba?

— Ne tėvai ir tę radosi kit 
rholiai, kurie pradėjo kitus 
apgauti. Por ilgą laiką tie po 
pierėliai, 'kAi'ie buvo uždirbti 
amt tilto ejb is rankos į ran
ką ir visada tufęjo vertę die-! 
nos darbo teip, kad už popie- 
rėlę galima buvo gauti ir gru- 
dų, ir pas kalvį galėjai apsi- 
mainiti ant geležies ir su kal
nakasiu ant anglių. Bet tas 
neilgai teip tęsėsi, tojau tapo 
kitruolhj sumainyta kaip iš 
žYnonių pasinaudoti bemai- 
nant ir tas įėjo į madą.

— Kaip tie kitruoliai žmo
nes apgavo vaike?

— Kaip tiltas tėvai, jau 
buvo pabaigtas budavati į ne- 
kufį laiką davadžiotojas su
šaukė visus salos gyventojus, 
kad suenštų popierėles pąžiu-1 
reti ar kožnas yra jau lygiai 
dirbęs ant tilto irčionąi buvo 
atsitikimas, kuris permainų 
visa sistema salos gyventoji}.

— Kaip tai tę vaike atsi
tiko?

— Tėvai buvo teip, kad 
maluninkas dirbdamas vieną 
dieną savo melničioje išmėtė 
iš kišeniaus vieną popieriūką 
arba dienos. darbą ir tas pa- 
tękęs į ugnį sudegė. Dėlto 
jisai dabar turėjo tik devy
nis ir buvo kaltas višnu salos 
valdžiai.

Kita kartą aš tau pasaky
siu ką jie darė toliau.

ap

Korespondencijos.
So. Boston, Mass.

Mūsų miesto ir mūsų 
linkės kaip ve Cambridgepor-
te lietuviai, teip gražiai dir
ba ant Lietuvos reikalų, kad 
net ir linksma apmislinus vi
sus tuos darbus ir rupeščius, 
del nuvargintos mūsų tevy-
nes. Viltis yra, jog mūsų 
darbai atneš vaisių ateityje 
ir tnresim iš to pasilinksmini-

('aiiibritlircport, Mass., •

Prakalbos ir aukos rašo 
A. Babilius.

Rugpiučio 5 dieną atsibuvo 
pas mus prakalbos parengtos 
Miuutos vyrų t. y. kuopos 
kuri kito mierio neturi savo 
įstątuose kaip tik šelpimą 
kovojančių už laisvę. Kalbėto 
jai buvo Kun. Pėža, kuu. Ži- 
linckas, Paltanavičius, S. Gi
lius, O. Baronaičiute ir vieti- 
drugai Paceviče-ir Avižonis. 
Kalbėtojai visi aiškino kas 
tai yra kova už būvį, kaip ca- 

jisai nurodė, kad kožno lietu- raB laikoei iškirtęs į krystan- 
vio namuose verta rastis ir U tron% ir kaiB naudojasi 
knygom, ir laikraščiam, nes 
tik per tobulybę, per dvasios 
išlankstymą prie aukšto laip
snio męs galim pastoti plačių 
nuomonių žmonėmis ir gyve
nimas gali pasirodyti mumi 
visai lengvu. ,,Knygynų svar
biausios organizacijos, per 
skaitymą žmogus teip išsilavi 
na, kad pastoja 1 
linčiani.” 
viškos kalbos gražumą ir gau ' 
suma savo prakalbą užbaigė. 
Lile Tačiulaucktute 1 
perstatytą ir padeklemavojo 
sekančias eiles: ,,Sveikas dru 
tas kalėjime baugingas; Mus 
girios šiaden jau negaudžia; 
Narsiai kovojo vaikinas; Jau 
pajiegos mažinusi; Nebeužt- 
venksi upės bėgimo; Norėjau 
aš deimanto grūdą pagriebti.” 
Paskutinis kalbėjo p. Stanys, 
jis nurodė, kad del pasitobu
linimo reikia tankiai rengti cinkeviče ,A.Valinčius,M.Ka- 
prakalbas, ragino moterėles ininckis.J. Blažys.V.Poškis,J. 
ir mierginas teipgi nesilikti Lukšys,C.šimkus;po 50c.davė 
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bet kartu skaityti ir klausiti 
prakalbų, kaip vyrai teip

tamsybė daugybes juodašim
čiu ir jo nupenėtų bernų 
skersdami teisingus žmones 
jieškančius tiktai laisvės ir 
gerovės savo gyvenimui neno
rėdami netaisingai nuo kito 
paveršti tik gauti laisvę ir 
pataisiti savo gyvenimą. Ra
gino, kad visi prisidėtume 

ligu8‘moks-iPiniSiškaiPrie tos kovo8 ir 
’Dar pagyręs lietu-1 teiP gelbėtume negalėdmi tę 

i patįs būti. BaLas kalbėtojų 
“ - nenuėjo ant vėjo, daugelis ge- 

tapo dėtuvių kaip visada teip 
ir šiuom kartu sumėtė aukų: 
po dolierį davė šie: S. Ūmau
tas, P. Umantienė, L. Grikš
tas S. Bendoraitis, K. Liube- 
nas, D. Mozuraitis,U. O.Mar
tin, (ruskis)- K. Grobis, J. Dir
ginėjus, M. Prat.ipike, M. 
Ambroževičiute, J, Gričius, 
P. Babilius, E. Kiburys, P. 
Ketvirtis, P. Buslevičia. A. 
Sebeika, K. Petkus, A. Mar-

šie: Iz. Atkočaitis, F, Liuda- 
vičia, P. Paluckis. O. Sabas. 
L. Zavistanavičius, A. Vagi; 

ir merginos galėtume kopti liaucka8( B. Gadliauckiute, 
prie geresnio supratimo. P. o. Danieliuke, Paltanaviče, 
Staniui kalbą užbaigus dai- J. Petkus, J. Kairaitis, O. B.. 
norių choras 
prakalbos pasibaigė su parin
kimu aukų del užpirkimo gininkas, U. \ aišvilienė, 
laikraščiu beturčiam Lietuvo- i Bieliauekas, F. Giedraitis, 
. , „ . , , , .. . Atkočaitis. K. Armonas,je. kalbos ir deklemaciios vi- „ .. . . ., . ...J Tolivalša, A. Atkočaitis, 
šiem labai širdingai patiko, Ąrmoiins. ir vienas davė 75c. 
daugelo akyse ir ašaros pasi- D. Vileiša; po‘/5c. davė šie: 
rodė. Pinigų viso tapo surink- J. Vaįdov, O. P. Klemorauc- 
taaštuoniolikadolierių, kurie kis, K. Morkiute, J. Mozurai- 
tapo nuriųsti ant rankų D ro. 
Basanavičiaus ir kun. J. Am- 
broževičiaus, kurie užrašys 
laikraščius „Vilniaus Žinies” 
ir „Ūkininką” Lietuvos yar-

padainavo ir J- Plokštis, V. .Įauga, A. Sta- 
kutis, J. Tamulynas P. Dau- 

J.
J.

V.
K.

guoliam, kurie nori skaityti, 
bet neturi pinigų išsirašimui 
laikraščių.

, tis, J. Norkus, K.U mančiuke 
M. Umaučiuke. A Vitkauc- 
kas. Teipgi dvi mierginos 
perėjo per publiką su skrjbė- 
lėm ir surinko 6 dol. 22c. tai
gi pinigų išviso surinko £45

tojus nusikratė nuo 
sprando vieną po kitam.

Kaip iškovosim būvi 
geresnį tada pama tisini 
gero atnešė tie
rial ir dolieriai dabar 
mieriui pašvęsti.

sau 
kiek 

musų kvote- 
tam

Easton, Pa

Neteisingai parašė 
Giltinė.

29 numeryje ,. Keleivio” p 
Skarmalius malonus žodžiai 
aprašo apie musų miesto lie
tuvių stovį. Tik tas labai ne
malonu, kad p. Skarmalius 
bedavoja čionai nesant agita
torių- pats-gi nieko neveike 
del gerų darbų. Jeigu rastųsi 
iš vietinių pritarenčių gerų 
vyrų, tai rastųsi ir agitato
riai iš tų pačių, argi męs ne
galėtume prasilavinti ir veik
ti gerus darbus. Ką gelbės 
jeigu męs pabedavosime agi- 
tatarių, o patis jiem kenksi
me jų darbuose. P. Skarma
lius būdamas Eastone perei
tam laike nesiskubino prigu
lėti prie tautiškų bei darbini- 
kiškų organizacijų. Labai na- 
vatnas raštas kaip žmogų ar
ti pažįsti.

30 num. „Keleivio” p. Mi- 
neika aprašė vėl gražiai apie 
p. Kaulio gerumą kaipo gero 
tautečio, na tas labai neteisiu 
ga, kadą-gi p. Kaulius šelpė 
visai ką-kitą o ne tautą.

Dabar turbūt toks laikas, 
kad kožnas nori pasikaišytį 
su tautiškais darbais, visai 
neprisidėjąs ne darbų ne pa- 
šelpą. Griekas broliai teip da
ryti jeigu nori kokios garbės 
tai reikia ją pirmą užpelnyti 
tada tik jos būsi vertas.

rašo

T. Dudas.
Brooklyn, N. Y.

Prakalbos ir aukos.
Rugpiučio 4 dioną, atsibu

vo prakalbos parengtos trijų 
vyrų vardan 19-tos kuopos 
L. S. P. A. prakalbos gražiai 
nusisekė, nes nors buvo šilta 
bet šmonių labai skaitlingai 
pribuvo ir aukų tapo surink
ta apie 40 dol. Viskas tas la
bai gerai, tiktai ne taktišku
mas darbo. Kuopoje yra apie 
70 sąnarių, o tris pasisavina 
visą garbę, rodos uždengda
mi kitus Jeigu kam gerai da
rytum del savo gero, nemislįk 

j sau iš to garbe apturėti, Anot 
priežodžio jeigu ubagas nori 
nuduoti turčium tai pats tu
ri pražūti.

Ant prakalbų žmonių susi
rinko labai gražus būrelis, 
nes mislino išgirsti kalbanti 
Maxima Gregory, garsų orga
nizatorių Latvijos krašto. Bet 
prasidėjus kalbom tapo pra
neštą, kad Maximas Gregori 
kitoje kur nors vietoje nusi
davė kalbėti. Tada vietiniai 
kalbėtojai kalbėjo iž kurių 
du labai gerai išaiškino visą 
išnaikinimą Dūmos per carą 
ir kylančią revoliuciją po 
Rosijos Viešpatystę.

Tuomi tarpu Brooklyn’o 
inteligentai gerai pasidar
bavo bekeldami vaidus ir 
beapsmeiždami vienas kytą, 
su tuom nemažai atšaldo ir 
vietinę visuomenę, P. B. per 
31 Num. „Lietuvos” šmeiže 
ant J. N. žinoma.jog tas yra 
melagystė. P. N. persikėlė 
ant gyvenimo iš Brooklyn© į 
New Yorką, dėlto kad jo dar
bas te yra, o p. B. išmislino 
teip daug!,, Rūstybė yra trum
pas pasiutimas (L. XVI)”

Labai negerai, kad mūsų 
apšviestesni nesirąpiua žmo
niškumą suprasti, dėlto teip 
ilgai ir mūsų tautą nepakyla, 
kad męs veikę, veikę ir patis 
susiniaujam. Kas-gi gali pas
kui tokius vadovus sekti?

Lawrence, Mass.

Aukos rašo M. Kundrietis.
Liepos 2 dieną buvo vardu

vės Zigmanto Akstino na
muose, tautečio Petro Giro ir 
Jono Pauleko, čionai draugai 
besilinksmindami ir besikalbė
dami neužmiršo ir savo brolių 
kovojančių su caro valdžia 
už laisvę žmonių. Teip besi
kalbėdami apie blogą padėji
mą sumetėm aukų; sekanti 
draugai paūkavo teip: P. Či- 
ras £1.00 J. Paniekas 50c. po 
25c. davė šie: M. Kundraitis, 
K. Maželis, J. Kalpokas V. 
Žekas, J. Žekiene, A. Krivas 
S. Urbonas A. Urbauiuke. 
E. Čeliute, Z. Akštinas, M. 
Kamila, J. Endilas, J. Kent- 
ra, A. Gelažauckas, iš viso

47c. Po prakalbų 12 Rugpiu- pinigų tapo sumestą £5.00 pi- 
čio Minutos vyrai turėjo susi- nigai rapo pasiųsti Kas. Dū- 
rinkinią, aut kurio dar vie-Idai, teip tai malonu kelti vai

FlorelTe, Pu.

Varduvės su aukom.
Rašo A. B u k š n i s .

Męs keli draugai suėjome 
ant varduvių Jčno Lindeikos 
į namus A. Bukšnio, kad su
sirinkome būrelis tuojau at
minėme ir mūsų brolius tėvy
nėje kariaujančius priešai ca
rą ir samoderžavija. Ir užma
nius, kad ir męs galim jiem 
pagelbėti toje kovoje, drau
gai paaukavo po kiek kas ga
lėdamas teip; po dolierį: A. 
Bukšnis. V. Stanys, J. Liu- 
deika, K. Ramdžius, J. Vonc- 
kūnas; po 50c. davė J Masile- 
vičia; po 25c.davė: J. Baino- 
ris J. Gužauckis, J. Balionas, 
ir vienas 10c. Visa surinkta 
£6. 35c. Pinigus paskirem L. 
Socialdemokratam per visuo
meniško kasieriaus Dūdos 
rankas. Širdingai padėkavo- 
jam visiem aukautojam.

Pinigai viršminėti priimti 
Liepos 6 dieną 1900 metė.

T. Dūdas.

Pranešimus

C. K. R. S.
Už geguži, Birželi, ir Lie

pos menesi dar iki šiolei ne
pasirodė mūsų atskaitos iš 
pinigų suaukautų ant revo
liucijos reikalų. Priežastis ne- 
išpildyme seimo nutarymo 
yra tame, vasaros menesiose 
beveik visi sanarei C. K. R. Š. 
išvažinėjo aut vakaciju ir to-
kiu būdu susinešymas terp 
pačių sąnarių komitėtos kar
tai snetik kad yra apsunkin

tas bet visai negalimas. Pra
slinkus Rugpiučiui męs vėl 
galėsim, pradėti pride
rančiai! dirbti ir išduoti at
skaitas kas menesį 3čia at
skaita bus už keturis mėne
sius :geguži, biržele liepos ir 
rugpiutį.

Fort. J.Bagočius 
Fin. secr.

Dariu W Va.
Lietuviu pramonė
Ra^r J. Paškauskas
Lietuvių čionai tik viena 

Familija ir keletas pavienių. 
Miestelis nedidelis, nes tik- 
keturi fabrikai, dirba juose 
daugiausiai anglai ir vokie
čiai. Lietuviukai čionai nes 
kaito laikraščių ir dėlto apie 
juos niekas ne girdi kad jie 
čia gyvena. Lietuviai iš 
Thomas W. va. Uždėjo žitam 
miestelyje krautuvę visuokių 
naminių rakandų irvalgomų 
daigtų. Pramonė gana gerai 
eina, nors tik su svetimtau
čiais reikia vesti.

ATSAKIM AS ■
Tautono Lietuviai, arba K. 

Rutkaus gaspadiuiai.
Brangi Lietuve:-jusų raštelio 
priešai K. Rutkaus kalbas 
irpasielgimus jumis nepatin
kančius nepatalpinom dėlto, 
kad jus Rutkų apkaltindamos 
savo, vardo ir pavardės nepa
rašote •

O teipgi dar verta primin
ti ir tas, jog ar jisai K. Rut- 
kus užsipelno ant -teip žemo 
paniekinimo kada jisai kalba 
apie socialistus taigi jis užta
ria už nuvargintus darbinin
kus. Jeigu jisai maišo viską 
ir žmonėm nepatinka, tai yra 
liosa jo neklausyti, neverta 
žmogus paniekinti but dėlto 
kad jisai nesupranta ir vieto- 
ja gero daryme, padaro dau
giau blogo.
Geriau jį gražiai šaltąi iš 
klausyti ir parodyti jo klai
das. p. Rutkus buvo ir Bosto
ne ir aplinkėneje, bet jis nie 
ko blogo čia nepadarė.

PAJIESZKOJIM A J
Pajieškau savo brolio Wac- 

lavo Mažalausko paeina iš 
Vilniaus redybos Trakų pa
vieto Niedzinges valsčius kai
mo pilvingio. Ar jis pats, ar 
kas apie ji žinantis meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso:

R. Mažalauskas
11 Sanborn st., 

Exeter, N. H.
—:o:—

Pajieškau savo draugo An
tano Jančaičio su jo prisega 
Marijona. Jisai paeina iš Sei
nų par. Mariampoles pav. Su
valkų Red. Pirma gyveno 
Bostone dabar nežinau kur 
dėlto labai meldžiu jo paties 
arba jo pažįstamų suteikti 
mą jo adresą. Mano adresas:

Jonas Bacila 
Box 230 

Baldwinsville, Mass.
Apgarsinimas.

Jeigu nori gražiai paveiks
lą nuimti gali nueiti pas at
sakanti fotografistą (Jassill’o 
studiją po 376 Broadway. 
Tai yra studiją viena iš ge
riausių ir seniausių užvedi
mų So. Bostone. Jisai daro 
tik gražiausius paveikslus už 
nužemintą mokestį. Paveiks
lus vestuvių, arba kitokių 
grupų, vaikų arba pavienių; 
visada gali pasitikėti, kad 
padarys geriause Cassills. Jo 
Studija įrengta su puikiau
siais ir naujausiais instrum
entais, tarpe kurių randasi 
ir Oristo Elekrikinė šviesa 
del ėmimo paveikslų vaka
rais. Bet jeigu vakare kas 
ima, turi duoti iš laiko žinę. 
Rėmų depertamentas talpina 
šimtus yvairių styliųiš kurių 
apsčiai galima pasirinkti.

Padidina paveikslus krejo- 
nu pastelinių arba aleium su 
nepereimamu artistiškumu.

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway 

So. Boston, Mass.



KELEIVIS

------ o-

sako
O

reikala-

(Tąsa).

,,Jumi gaila Dancingerio, kuris 
negalėsiąs išpildyt jūsų reikalavimų, 
kodui jus ųėverkiat, žiūrėdamos viena į ki
tą, kaip esate vargų ir nelaimu} prispaus
tos, nesirūpindamos suprasti del ko teip 
yra ir del ko jus turite gimdyt savo vai- 

. kus fabrikuose prie darbo, kuomet Dancin- 
geris gyvena smagumiuuose savo palaciuje 
arba važinėja žibančiam laivelyje po jures- 
Jeigu jisai negali jum duoti geresnės ino- 
kesties už jūsų sunkų darbą, iš ko tad jis 
gali būdavot tuos puikius mūrus kas me
tas? Jus savo sunkiu barbu ir vargais su 
teikinėjate jam smagumynūs ir kraunate 
savo prakaitu jam didelius turtus, o patįs 
skęstate purvuose vargų; dėlto verkti jums 
reiktų ant savo padėjimo, o ne apgailės
iant Dancingerį, kuris niekad neuori at- 
kreip savo atydos ant jūsų gyvenimo.“

Ilgai oratoriai kalbėjo, nurodydami 
daug punktų, ko Dancingeris negalėdams 
klausyti, išėjo iš dirbtuvės.

Moterįs, kurios pirma apsiašarojo, da
bar pradėjo juoktis ir juokėsi jos, kada tik 
pamatė Daneingerį, nes suprato, jog nerei
kalingai gailėjosi žmogaus, kuris verkė tik 
dėlto, kad negalės teip kaip pirma skriaus
ti darbininkus ir sau turtus plėšti.

Teip sustiprinti darbininkai, pasiliko 
tvirtais straikieriais su vienokiais
vimais, koki mūsų dirbtuvėje liko sutaisy
ti, tik su ta atmaina,, kad jų darbe reika
lingi buvo kitokį pagorinimai. Straikos 
prasidėjo ir buvo labai drūtos per tris są- 
vaites, kol darbdaviai neuždarė dirbtuvių 
Darbininkai laikė jose prakalbas ir po pra
kalbų, pasiėmę raudoną vėliavą, vaikščiojo 
aplink dirbtuvę. Regykla buvo labai įs 
pudingą, bet ją matė tik tie, kurie arti 
disbtnvės gyvena, nes nuo gatvių nieko 
negalima matyti dėlto kad dirbtuvės augš- 
ta tvora aptvertos.

Vėliavos tapo iškeltos augštai is užkiš
tos ant kaminų, nuo kur kad kazokam nu
imt parsiėjo, reikėjo kelių dienų darbo; 
ant vėliavų, mat, buvo parašyti nepatin
kanti valdžiai žodžiai, kaip tai: ,,Daloi sa- 
moderžavije“ ir tiem panašus.

Mes sustabdėme ir Birmano blėtinę. 
dirbtuvę, bet neturėdami laiko išdirbti jos 
darbininkam reikalavimų, nuėjome kitur; 
norėjome sustabdyti adatų dirbtuvę, bet 
radome jau darbininkes sustraikvusias ir 
mėginančias sutaisyti sau reikalavimus, te- 
čiaus jos nežinojo ko reikalauti. Čia mes 

. pastatėm savo oratorių, kuris ilgą valandą 
pakalbėjęs, pradėjo sutaisynėti reikalavi
mus. Viskas gerai mums sekėsi ir kiek
vienoje dirbtuvėje gavom pažinti darbiniu, 
kų suprantantesnių, kuriuos kvietėme ant 
Nedėlios į girę del prirašymo jų prie parti
jos.

Birmono dirbtuvę mums apleidus į ten 
atėjo moteris agitatorka, kuri kaip 

tik pradėjo kalbėti, sutiko labai daug prie
šų, kurie pradėjo rėkt, idant agitatorką 

. pakart; ir tas gal tuojaus būtų padaryta, 
jei agitatorkos šaltas kraujas ir ramumas 
nebūtų padarę ant priešų nuraminančios 
intekmės.

Ji pradėjo kalbėti: ,,Vyrai! karsite, 
tai karkite, bet pirma daleiskite man pasa
kyti tai, ką pasakyti jum atėjau į čionais.“ 

■ Ir teip prašalinus gręsiantį jai pavojų, ji- 
pradėjo aiškinti darbininkam jų padėjimą, 
nurodydama, jog ji nuo ji} visai nieko ne 
reikalauja, tik nori jiems pagelbėt iškovoti 
geresnį g'vyenimo būvį.

Jos kalba ant darbininkų padarė ge
rą įspūdį; pastojo suvis kitokiais ir straika 
vėl tapoi sutvirtinta ir atnaujinta. Pora 
dienų pastraikavus, darbdavys sutiko ant 
darbininkų reikalavimų ir tokiu būdu 
straika tapo užbaigta su nauda darbinin
kam.

Kaip straiką iškariavo, tie, kurie norė
ję kart agitatorką, su dideliu nusižemini
mu dėkavojo jai ir garbino; ji vienok mo
kėjo dar labiaus pritraukt jų prilankumą 
ir gųodonę, nesididžiuodama prieš juos te- 
čian sulygindama save su jais, vadindama 
šape tokia-jau, kaip ir jie, darbininke tik 
su tuom skirtumu, kad turi daugiau drą
sos ir moka stropiau kovoti už būvį dar
bininkų, kurie nevisada supranta, ką da- 
o ir ko privalo klausyti, kad nekesintis

ant gyvasties žmogaus, kuris jiem gero ve 
liną. Darbininkai, kurie pirma netikėjo 
kad ką laimės, per teip trumpą straiką lai
mėję daug pagerinimų, vieni džiaugėsi, ki
ti gėdijosi už savo pasielgimą su agtatorka.

Drąsi agitatorka labai daug • privargo, 
kol į fabriką įsigavo: turėjo persirėdyt į 
prasčiausios darbininkės skarmalus, o ir 
tokią drapaną nelengva buvo gauti, kad j 
jai būtų tinkama, bet ji ėjo, pasišvęsda- 
ma ir nepaisindama ant sunkinybių ir var
gų, ėjo užsigynus pati savęs, kovodama su 
prsešinybems ir pavojais, pakol neiškovojo 
miniai vargšų geresnio būvio. Kas gi ap 
sakys jos džiaugsmą, kada darbininkai ga
vę pagerinimus dėkavojo jai ir garbino, 
kaipo savo karžygę.

Adatų dirbtuvės darbininkės sustrai- 
kavusios, del mevko apie organizaciją su
pratimo, negalėjo sutaisyti savo reikalavi
mų. Revoliucijoniška dvasia visus žmo
nes kėlė priešais teronus, bet gaila, kad 
tiem žmonėms truko supratimo, truko ga
bumo ir apšvietus, kad prašalintų nuo jų 
teraniją ir vargus.

Taigi adatų dirbtuvės straikierės išvy- 
dusios mus nusidžiaugė, tuoj pradėjo pra- 
šsti, idant pagelbėtume jom sutaisyti rei
kalavimus, žadėdamos net užmokėti.

Nereikalingas, vienok, buvo tas jų siū- 
linimas užmokesties, nes ne už pinigus mes 
dirbome. Sutaisę jom jų reikalavimus, 
kaip ir kituose fabrikuose, nuėjeme toliau.

Reik paminėti, jog mes eidami per 
dirbtnvęs rinkome ir ištikimus draugus 
į mūsų organizaciją, kviesdami juos ant a- 
teinančios nedėlios į girę ant susirsnkimo.

Pakalbinant naujus draugus reikėjo 
būt ir atsargiais, kad nepataikyt ant kokio 
judošiaus, kuris išduotų mus visus polici
jai. Prikalbintam reikėjo pasakyt sekre
tus susirinkimo vietas ir sutarties ženklus, 
kurie vartojami per organizuotus darbinin
kus kada eina pro darbininkų sargybos pil- 
dytojus. Susirinkimai atsibūna tanku
mynuos girios, dėlto sunku nežinančiam 
tokias vietas atrasti.

Darbininkai apstato dar jas savo sar
gais su kuriais susitikę einanti ant susirin
kimo tur parodyt sutarties ženklą ir pasa
kyt organizacijos sekretus, kad dažinot su
sirinkimo vietą; dažniausiai darbininkus į 
tokius susirinkimus būreliais veda tam tik
ri vedikai, kurie del suklaidinimo policijai 
pėdsakio vėda tokiais keliais, kad ir nuves
ti į susirinkimo vietą neištikimi darbinin
kam žmones policijos užvest nepataikytų.

Visą sąvaitę dirbom, kad sukelti visi} 
fabrikų darbininkus, kas mums ir gerai 
nusisekė.

Atėjus Nedėliai, traukėme į girę, kur 
buvo vienintelė vieta, kurioje galėjom pil
nai ir be baimės drąsiai pasikalbėti apie sa
vo reikalus ir apie savo vargus.

Rinkomės į susirinkimo vietą, ir kož- 
nas iš atėjusių turėjo, bent kokį darbinin
kišką ženklelį saudonos spalvos, viens ka- 
klaraišį, kits kaspinėlį prisisegęs, trečias 
raudonus marškinius apsivilkęs ir 1.1.

Suėjo apie 300 darbininkų ant susi
rinkimo; daugelis nežinodami gerai aplin
kos ir neradę vietos, neatėjo.

Reikia dar paminėti, jog tą dieną ne
tik mūsų Rosiškų Social-demokratų parti
ja turėjo savo susirinkimą, bet buvo ir ki
tų partijų, kai}) tai Latvių, Žydų, Rusų Ma
žos Social-demokratų partijos, susirinki
mai y vairiose girios vietose.

Diena buvo karšta, žmonės troško kai 
žuvis, o vandens galima buvo parnešti tik 
nuo toulmo dviejų verstų. Vyrąi kente 
negėrę ir kiek parnešė vandenio, tai tą pa
dalino motesiškėm ir kalbėtojam.

Kalbos tą dieną buvo laikomos latviš
koj ir rusiškoj- kalbose. Oratoriai labai 
gražiai išaiškino smonių gyvenimo sąlygas, 
kaipo ir sunkų gyvenimo padėjimą po da
bartine caro gelžinės rankos valdžia; aiš
kiai ir gražiai nurodė, kaip kokiose šalyse 
žmonės gyvena ir kaip laisvės jiems nie 
kas nevaržo ir nedraudžia jokių viešų susi
rinkimų; kaip jie patįs rūpinas savo krašto 
reikalais ir renkasi sau valdžią; kaip kito
se šalyse žmonėš kariavo už savo laisvės 
atgavima, aukaudami upes kraujo ir tūks
tančius gyvasčių, kol nenuvertė nUo sostų 
teronus ir savo kankytojus.

Darbininkai gražiai klausėsi, rodos ne
jausdami ne šiltos dienos. Po prakalbų ta
po sutaisyta rezoliucija, kuria prijeme 
293 žmones, o trįs radosi priešingi Prie
šingi buvo trįs jauni latviukai, jie teisino
si, kad nežino viso partijos prograino.

Pabaigus prakalbas, prieš namo skirstin 
tis oratorius prašė kad žmonės užsilaikytų 
gražiai, kad nešaudytų eidami namo, kad 
nesukeltų bereikalingai prieš save polici-1 
jos. Oratoriaus prašimas buvo veltu, žmo-1

nes inirše, ypatingai jaunieje, prapėjo šaudyti ir revoMu-' TIK PER 30 DIENI.! 
cikniškas giesmes giedoti, nežiūrėdami ant jokio pakajau*. 1 Gyvenimai Visų Šventų, 
Nors kazokai tą dieną teipgi buvo pasiųsti landžioti po gi lant kiekvianos dienos metu, 
rę, bet nieko jie nerado, nes ir mūsų v”kta buvo gerai (visos G dalys vienoj knygoje
apstatyta, kad atsitikus kokiam pavoju. męs galėjom tuo
jau visi žinoti.

Namo eidaipi ižsiskirstem mažais pulkeleis. Pulkelis į kurį 
aš patekau, buvo devyni vyrai ir visi organizuoti. Eidami 
męs namo pasirįžome pakelti demonstraciją vienam dvarę. 
Pirmiause męs paprašome pas darbininkus, kad duotų niu
rni užkąsti, paaiškindami jiem jog męs neėsam koki huli- 
ganai ir kad už užkandį męs užmokėsime. Užkasti męs ga
vome ir žmonės buvo linksmi mus priimti. Pasidrūtinę už
manėme pakelti ir demonstraciją: raudoną velevą tuojau 
pakėlėme ir pradėjome sakyti prakalbas nori tikro orato
riaus čionai nebuvo. I larbiuinkų vyrų ir moterų susirinko 
apie 50 ir visi gražiai klausėsi. Gerą valandą męs jiem paai- 
kinom kiek tik galėjome apie padėjimą Rosijos žmonių ir 
kas tai yra Socialdemokratai. Neužilgo kelios merginos at
bėgo ir pranešė niurni, kad kazokai pasikavoją netoli dvaro 
po tiltu, tada męs gražiai padėkavojom merginom ir atradę 
kitą sau kėlę nuėjome namo.

Parėją namo į miestą papasakojom apie musų demostra- 
ciją komitetui, kuris mus biski pabarė, kad męs teip pasiel
gėm sakydamas, jog musų vėlava yra svarbus daigtas ir 
męs nedarom juokų, deito kur nereikalinga, raudonos vėla- 
vos musų partijos nereikia vartoti. Jeigu tas reikia kur 
nois padaryti, tai reike su žinia valdančio komiteto. Ant 
galo ir męs patis susipratom jog tai negerai padarėme, bū
dami tokiam mažam skaitli-uja, męs galėjome tiktai luti 
prieš kazokus ir tai be žinios keravojančio komiteto.

Straikos vis laikėsi ir agitacija būvo varoma pirmyn su 
gcrlause pasekme pakol fabrikai buvo atdari 'ir darbinin
kai galėjo kožni į savo darbavietes susirinkti. Bet tas neil
gai tęsėsi. Neužilgio fabrikantai vieni anksčiau kiti vėliau 
dirbtuves pradėjo nždaryįi patįs susitariu norėjo darbinin
kus prie pasidavimo priversti visokiais būdais juos kankin
dami. Prieš pat uždarima fabrikų į adatinį fabriką darbi
ninkai įsivedė tę du agitatorių vyrą ia moterį, fabrikantui 
tas labai nepatiko dėlto jisai pranešė policijai, bet kaip 
policija atėjo prie fabriko vartų tapo patikta darbininkų 
su plytom ir akmenimis, teip smarkiai, kad ji nemėgino eiti 
į vidurį ir laukė kada darbininkai eis namo, stovint tę 
policijai ir kazokam teko mą eiti pro šoną ir netikėtai 
vienas kazokas mane sustabdė ir užklausė:

;aptaisytos drūtais apdarais 
kaštuoja š 1.75.

S Bioiiįc, arba Šventas 
Raštas reiio ir naujo Įstatymo 

11448 puslapių drututnose 
gražios skuros apdaruose ka

štuoja tik $5.oo
3 Pekla, arba Amžinas 

Pragaras ir giesmes 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 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.‘ D ir pini
gus galėsit užsimokėt expre- 
sui paimant knygas, kurias 
jei rastumėte netokias, kaip 
pagarsinta, galit gražinti.

Adresuok:
K. INTAS

254 33-rd Street,
CHICAGO Ill.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c. 

ant visu metu.
— ,,Kur eini, kodėl ne dirdi?” Aš atsakiau:
— „Aš šitoje dirbtuvėje nedirbu ir einu savo keliu.”’ 

Tada jisai pradėjo privadžioti sakydamas: ,,Jeigu jus no
rite straikuoti prieš darbdavius, tai ko jus renkatės ir 
vaiksčiojate su raudonom vėlavom ir rėkaujate šalin samo- 
deržavija?”

— Aš nežinau ko jie vaikščioja teip rėkaudami.
— Atsakiau kazokui.

(Toliaus bus.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angllszkos kalbos.

Angliftk&i

Clapper, pepper 
dipper, eopper 
hopper, upper 
supper, vesper 
rebel, concel 
camel, pannel 
kennel, fennel 
tunnel, funnel 
kernel, gospel 
barrel, sorrel 
doisal, morsel 
tinsel, gravel 
bevel, leve] 
revel, hovel 
novel, marvel

Ištark Reiškia

Kleper, peper plotojas, pipiras 
diper, koper samtis, varis
oper, aper šokinėtojas, viršutinis 
soper, vesper vakarienė, mišparai 
rebel, konsel pasi kėlėjas, perkelt
kamel, panel nugarkuprj, panelis 
kenel, fenel suaugęs, kvietkas
tonel, fonel tunelis, leika 1
kernel, gospel branduolys, evangelija 
barei, sorel bertainys, ružavas
dorsel, morsel ašerys, kąsnis
tinsel, gravel blizgantis, žvirius
byvel, level vingelnyčia, tiesinis
revel, ovel dejuot, pastogė
novel, marvel novelė, a uoste ba

We have snow and ice in the cold winter.
Mes turime sniegą ir-ledą šaltyje žiemos.
The litle sister can knit a pair of garter“.
Maža sesutė gali numegstl porą pančekom rišĮuvų.
Hatters make hats of fur and lambs wool.
Skrybelninkai daro skrybėles iš šerų ir avių vilnų.
Peaches may be better than apples.
Pyčes gal būti geresnės už obuolius.
The rivers run into the great sea.
Upės bėga į dideles jūres.
The doctors tries to cure the sick.
Daktarai mėgina gydyti sergančius.
The new table stand in the parlor.
Naujas stalas stovi seklyčioje.
A tin peddler will sell a tin vessells as he travells.
Blėtiuikas pardavinėja blėtiuius indus keliaudamas

kaip bai m 
pus paežiu merginas, merginam

(uodam i ainius 6 tuzinui už 
$1.00., be kouvertu luu už $1.00

darba ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kviotkom, visur 
turi iszsidirbe vardą kaipo go
riausios ir gražiausios. Popioru 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

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

kiu svietiszku knygų.
Paikinus galite gauti vi'okiu ma
šinėlių del drukavimo, nuo *1 Ž51 
iki

Bos 3232.

ęS.oo. Norėdami kn 
gauti, adrosuokit teip.

Boston, Mass.

Ohaitvtojam.
Katrų laikas prenumeratos 

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

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

šių ir greičiausiu luivi}. leip- 
gi norinti siųst piningūs ar
ba turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa

tarimu dm.

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

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujausią ir 
geriausią būdą, mašinos elek
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvisaą druko- 
rišką darbą 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 šluom numarų;

28 Broadway, Smith Boston, Mass. 
Rašydami giomatas uždekit 

tokį adresą:
A. ŽVINGILAS,

P. 0 Bo 3232, Boston, Mass.



KELEIVIS

G raraatika
ANGLIŠKOS KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai: beast (byst) žvėris; eight (eit 
ašluoni; ayo [ai] akis ir lt., 171 pusla
pių, su prisiuntimu II-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražini lietuviškai rašyti

Be pagelUos mokytojaus, 21 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti per „Money Orderį“ 

ant lito adriso;
P. MIKOLAIN1S

Bos 15, Station D.. NEW YORK.

Ant pardavimo
Puikus namas su 9 gražiais 

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

So. Boston, Mass.

r Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai! pranešu Jum-kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados m ai ari j u sampeluR kuriu yra su- 
vir” ■ r Vinkli Jei siutu. k“liniu, over 
kol u. u; u litu irt.!. Ala ta rijus yra im
tos iš ?<• w Yurko ir lokiu čion negalima 
gaut Kas pus mane sieliuos drapaną. 
gv:u i..tuoju, kad padarysiu iš geresnės 
ma-a. i jos, geriau ir pigiau kaip kiti' 
kriaušiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot muI. vien (ik pirkt malarijas, gali 
pas mam* ateit ir išsirinkt kokius tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

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

T EM Y K IT E

Tita Mitts Data if Wa ta Vaisiu
Pergali nelaimęs ligos.

ANT PARDAVIMO

—O—

Lietuviškas Siuvėjus
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra- 

aikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
Irapana labai pritinkančiai kiekvienam 

žmogui ir turi geriausias padėkavenos 
už savo gerą darbą. Broliai Lietuviai! 
ilsilankykile, o perUlikrįsit. Prekė — 
iiuo $15. augštyn.

VINCAS INTAS

Pajieškan darbo, kaipo su- 
prantis duonkepio darbą.

Reikalaujant s teiksis pra
nešti ąnt adr'so:

Ig. K van n ras 
Post Office.

Ipivvieh Mass.

248 W, 4-th str. T’.
So. BOSTON, Mass.

B r. JOSEPH LEWANDOWKSI
r*7 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles gatvės, šalę Parko.
, į lo — 12 Ryte Ofiso valandos; į „ _ 8 Vllkare.

PASINAU OkIT!
T1K PER 24 DIEVAS
Galite pigiai gauti.

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

Turiu teipgi ir kitokias gy
duoles kaip tai del: perčysti- 
jimo kraujo, nuo Reumatizmo 
nuo visokių moteriškų ir už- 
sisenejūsių ligų, kaip tai nuo 
spremotorių, t. y. nuo neregu 
lariškos mėnesinės nuo nevai

Gyvenamas namas randasi po nr.

lOatt Beacon Str.
Telfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias Ilgas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
tropais i virių tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oaš atesiu. 
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond

LIETUVIU UŽEIGA 
------ PAS ------ 

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, olius 
visada švieži, vynai i.r visoki likioriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik 
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 a/id 121 A St.,
singumo ir daugelio kitokių 
kurių nenoriu po laikraščius 
garsinti, bet kiekvieną iš anų 
su pagelba vaistų prašalinu, 
t i k.rišant 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

So. Boston, Mass.
KLAUSYKI! E VYRAI!

Kaip į Worcester atkoliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų pUrukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

* . . . | i Puikiausias Lie tuviškai §« ®
SALIUNAS ti s

Si kartą pas mus atsilankys, *
To niekad nesigraudys; §

J Alus, vynai mus gardžiausi, ?
Cigarai,iš Turkijos, geriausi, g

« Lazauckas, Judeika ir Co. «
įj 3o4 Broadway ir 259 D. Si., įį 

South Boston, Mass g
^*0000000000000f0000000000

ant atsakymo.
' Pasilaikyk mano adrisą, 
nes apgarsinimas nebus dau
giau.

Prof. W. Matulonis
327 Kent avė.

Brooklyn, N. Y.

RŪKYK GERUS CIGARUS
Mes užlaikome geriausius 

cigarus ir cigaretus, teipgi 
visokio tabako, kokį tik kas 
rūko. Pas mus kartą atsi
lankęs, niekad neėis kitur 
pirkinėt sau tukimui daig- 
tus, nes žinos, jog apsieinam 
su žinogunm kuogražiausiai. 
Kalbame lenkiškai ir lietu
viškai ir nesyki galime rodą 
suteikti.

'’’Keleivio”, agentai.
J. Petrikis,

1514 Rossary str. Scranton Pa
J. Ignotas,

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

Box. 53 Mahanoy City, Pa.
F. Rodis

Box 327 Port Washington, Wise.
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4545 Hermitage avo., Chicago III.
John Luis.

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

Box 32.3 Chicago, Ill.
P. Giras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiutė

1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa.
S. Valaskas

2404 Kensington ave. Chicago, Ill.
J. Čeponis 72JubielStr.
Jonas J. Gerdauskas,

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

Post O. Box 91 Millineck, Me

S. B. KLIEN
218 Bra od way,

So. Boston, Mass.

WATERBURY, CONN.
824 Bank Str.

199 Charles Str.
39 W. PorterSt

J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. Žem antauckas,

hca ir prisiuntė! vaisius, ėmiau vaitot, su 
kožnu laiku jaučiau geriaus ir geriau^, o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad

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

žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo senei serganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savų labiaus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos -- ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo;

'Diegimas kaip ir kaklų ir pecziuosc, lan
kose bei kojosų, kaip peilels dieglei varste.

kit.iMt.tukino, ditglei šonuose abclnas nu- 
silpnoiiuiaN, taip sunaikino lik šešehs iš
rodžiau, laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiaus nieko 
nepagelbejo, bet labiaus liga tik užsendino 
kad jau oro permainas, iszlaiko kaip tikras 
pranašias pasakiau, nes liga pat kutinę

sirgimo neatsišaukian, buče daug pinigu 
sučedyjas ir senei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai dekavoju ir mano deka- 
d'one galit pagarsint, tikiu kad ne vienam 
dus aut pagelbės. Jus iszgyditas

Mikolas Czadus,
J5S Canal Str , Blue island. Ill.

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

netiktu ir baltu nndrapaniu 
— skausmingu dideliu die
gliu viduriuos ir visam 
kūnų.

S. Idzelevlcze,
Box 642, Westville, III.

Išgyditas, nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

po visa kuna ir nusilpnė
jimą, kiti daktarai negalio
jo išgydit.

Plaučiu linos, kosulio, kepenų, inkstu, viduriu lieos, kraujo uočystumo, palvos skaudėjimo, diegliu ir reumatizmo; skuros (odos) litas ir niežėjimą, 
viduriu užkietėjimą, slaptas ligas vyru ir moterų, sekios nubeeima, saužapyslę ?u jos visais baisybes vaisiais, nervu lipas, a beiną nusilpnėjimą, kataro 
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, miegustumą geltlige, skausmingas moterų mėnesinės ir baltąsias antdrapanes. užsikrečiamas piktas bjaurės litiškas ligas 
Ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nereguliariškas mėnesines. Dispepsia. ruptura ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite, išgyditi! Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laiška ar asabiškai a t ėjas, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut; 
o kad išgydit ligą ■— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus7, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.
' Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 

pasišventimu ir nugšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Instituto 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 S[>eci.ališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinirua, —- apturi 
pilna -— gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusiomS ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir ju sutaisytus GElil S l AISTUS, 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:

Annie Karlsoneno,

Dr. E. C. COLLINS 'led i cal Institute,
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, IM.
’''(Tisas atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

 Ir yakaraia ofisas atdaras kožną utarniuką ir pelnysią duo 7 iki 8 v?1; 1 f« i.

P.IA. FOLEY & CO.,
UŽLAIKĖ 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.

NAUJOS KNYGOS Geriausias Pamokintojas Angliškos-
,,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’ 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina........................ 25 c.

Raginis ’r kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpinu
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 
didęliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai ūži
mai ti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................ 25 c

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

Teisingiausias kabalas— me
timas kazyrių ir laimarodis 
kaina ................... 10 c.

KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galin a grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. 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 šeip links-j 
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė 10c.

Dvi Puikios apysakos: Baus 
mė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoj. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugot nuo ligų. Kai 
nr.................................5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apy. 
saka iš vasarinio gyvenimo 
1 Iruskiny kuose, prekiuoja 
tiktai 5 e

Ar nori >«<'<€ jt pinigus?
Ateik pažiūrėt I. Sakovitz 

didį barginsą, koks likos pa
darytas ant moteriškų, vai
kų ir vyriškų drabužių ir pa- 
rėdalų. Partraukėm daugy
bę, moterišku 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. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Čo.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

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

Daktaras M. J. Konikow, 
.“»(hBrunswickSt., Roxbury Boston, Muss. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piel. ir

nuo G iki 7 vakare._ 
Tel. 009 2 Tremont.

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpina 
moterie 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 piel.

238 Harrison ave.
Boston, Mass

Puikus ir gražus namas 
su šešiais ruimais, fruntas 
namo nuo Burgham placiaus, 
paprasta randa $2.50 ant ne
dėlios. Parsiduoda už 1,800 
2 t rečdalis tos sumos prisiima 
ant morgičio. Labai garai 
yra pirkt tuos namus dviem 
susidėjus, nes galima turėt 
ir naudą.

Atsišaukt po nr.
563 Second St,r.

So. Boston, Mass

Daniel J. Kiley
301 Broadly, kan.iis 0. gihiu.

So. Boston, Mass.
#74:^0

Mes laikom lietuvišką klerką 
'ia gali susikalbėti savo kai 
joj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

. DIDELIS
I Š P A Ii 1> A V I JJ A S I

Pavasario ir vasaros drapana 
turi liūtį išparduota kad ir 
už pusę pri-kes, idant pada
ryti vietą del sukroviino žie
minių drapanų.

Labai didelis nuderėjimas 
ant moteriškos ir vaiku dra
panos, kaip viršutines, teip 
ir apatinės.
Vyriški} drobužių tinime teip 
gi turime labai daug.

Atei kite kuouogreičiausiai 
ir paslfinudokit iš progos.

THE OUTLET
385 Broadway,

• SO. BOSTON, MASS.

KLAUSYKIT VYRAI!
Ii igu pasilaikys karia į Nashua atsilan
kyt lai j etr/n.ifskii užeit pas Tamo.Ut 
i >fi kana neką, jis duns gerą milą ir gausit 
knnaus alaus išsigert, vyno, Snapso ii 
ignrų liesink iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakanaucką
45 High St., Nashua, N. Il

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Su kure gali- 
ma gaut i \ i- 
sokr s žoles 
ir šaknis ku
liam drng'hj 
rij. Yra įtal
pinta 70 vnr- 
’lų žolių ir 

šaknų ir
pi’ivglain 20 svarbiu Receptu del vyru 

r moterų ir visas aprašymas kaip i;si 
ydyli pal* save. Kaštuoja lik 5< c Pi

nigus gali siusite pačio markėmis, adr< - 
-aivok teip: K. Navickas,
25 W, 2-nd st.. Room 2. So Boston Mass

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, rriiudok tik sveikus goryniits 

••aiink sveiką užkandį, sveikiausi goiy- 
mai, kaip lai Alus, Klius, Vynai irvisr 
ki likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Pejpgi norintiem pirkt likei>forį, tę yru 
tbni trera viela. Dažninki! pas^patj 
aspad »rių.

Vienintelis Li< l u viskas

CIGARU JABRIKA
Massauliusetts Valsjijoj. Darom geriau- 
>1118 cigarus iŠ Havanos labuko ir but.11- 
ne linksmi su lietuvninkais karč-emnin- 
cais ir krautuvninkids vesti pramonę.

įMūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

•4 Washington Sqare, Worcester, Ma*s.

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

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

Gydoulių visoki receptai iš 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 
ietuviškas klerką ir galima, 
lusikalbet saviškai. Meldžia- 
snie reikalui esant atsilankyt.

^Geriausia motorų ir vai k ij gydytoji

Dr. Ona Topaz,
45 CIuuiibcrH str.. BohGiii. Mass

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

Tel. Ilay. (MM) - 5.
■ ' T

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton, St NEW YORK 
(eigų važiuojate į Lietuvą arba 
š 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 gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, a3r prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
A8 iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyka. Temykit gerai mano adresa ir jeigu norėtų Voks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS R AŽŪRAS.

LITU VISK AS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St
Lenkiškai- Lietuviška

APTIEKA 
b257 Hanover Street 257 

BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
OUOIHJTINI (.TAUTIEČIAI!

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

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

Jurgis llartašiiis.
258 Broadway SO, BOSTON, MySS




