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Metas II

Pasaulė lankėsnkylimo Ro
sijos darbininkų 30 dieną 
spalitj kaipo metinių sukak
tuvių nuo duoto manifesto 
per Carą, kurio žmonės visai 
nejautė; per visą metą buvo 
šaudomi ir gaudomi ir kišami 
į turintis uz kožną išsitarimą, 
teip kad caro manifestas nie
ko gero žmonėm neatnešė per 
visus metus. Dabar atėjus 
metinėm sukaktuvėm caras 
vėl paantr’no savo žodžius 
kariuos sakė pernai bet žmo
nės darbininkai daugelyje 
vietų laikė prakalbas ir per
leido rezoliucijas paniekinda
mi caro pažadėjimus, kurių 
neišpildo. Didelis susirinki
mas buvo laikytas 29 spalių 
Peterburgo, universitete kame 
darbininkai, mokįti žmonės ir 
visoki amatninkai nežiūrint 
ant kareivių patrolių laikė di
delį susirinkimą ir savo pra
kalbose paniekino caro priža
dėjimus. Demonstracijų ir 
snkylimų didelių nebuvo, nes 
kur tik galėjo kas atsitikti 
visur buvo pritraukta karei
vių tiek kad užstoti visą liuo- 
sybę žmonėm. Žodžiu sakant 
visa Rosi ja tapo apgarsinta 
kariškam stovyje.

Bažnyčiom ir cerkvėm buvo 
užsakyta laikyti maldas už 
carą dėlto kad jis davė mani
festą ir kad išsigelbėjo nuo 
mirties 1888 metuose kada 
bomba jo trūkį plėšė ties mie
steliu Borki.

Caras savo proklamacijoje 
paantrino pereitų metų mani
festą: ,,liuosybė žmonėm, ne- 
paliečenybė ypatos, laisva są- 
žynė, kalba, susirinkimai ir 
susivienyjimai.” Bet ką tie 
žodžiai caro reiškia, kada jo 
organizuoti juodašimčiai 1 
vaikščioja po gatves su caro 
paveikslu ir paveikslais šven
tųjų ir užpuldinėja ant žmo
nių jieškaučių liuosybės.

Lakraščiai „Oko” ir ,,Tova- 
rišč” 30-tos dienos spalių iš- ' 
leidimai tapo sukonfiskuoti 
dėlto kad buvo aprašę kaip ca
ras neišpildė savo prižadėji- ■ 
mo duoto pernai per manifes
tą.

Daugelis mažų dirbtuvių 
nedirbo, darbininkai buvo pa
sirengę daryti demonstraciją 
bet darbininkų komitetas iš
leido atsišaukimus į darbinin
kus kad tą dieną dirbtų nes 
kareiviai ko labiau buvo su
traukti į miestą ir greitai ga
lėjo atsitikti didelis kraujo 
praliejimas. Dirbtuvėje Poti- 
lovo kur darbininkai geriau
siai suorganizuoti per visą 1 
dieną dirbo. Keturi tukstan- 1 
čiai kazokų su mašininei!) mu
škietom buvo padalinti apie į 
12 vietų mieste ir buvo gata- < 
vi šokti ant kožno paliepimo.

Teip tapo praleista diena i 
metinių sukaktuvių Peterbur- I 
ge, be kraujo praliejimo, i 
Nors tai tyki kova, bet kova 
nėra ramumo, caras negali j 
būti. pakajingas, jam reike i

samdyti šnipai, girdyti karei- su bombom, bet likosi suimt 
viai ir siundyti prieš žmones. Peterhove ties caro palocium 
Ilgai negali teip tęst is žmonės ir greitai nuvežti į turmą. Ne
turi imti viršų, turi nužemin- žine kiek tame yra teisybės 
ti visą skriaudojų klesą, tada bet ir abejoti nėra ko, nes jo 
tik galės būti pakajus.

Kada palaikyti revoliuciją 
labai daug pinigo lešiuoja iš 
kur-gi darbininkai juos ims; 
į O mažą dalį gauna iš sveti
mų kraštų; bet visgi negana 
kad nupirkti ginklus ir ex- 
pliozijas, kad palaikyti vyrus 
besislapstančius slaptose vie
tose, kurie daugiausia ir bai
lina carą.

gyvasties nevienas geidauja 
už nužudymą brolių seserų ir 
tėvų, vėliau ar anksčiau atmo- 
nijimas pasieks carą arba jo 
šeimyną.

Tokios tai žinios po Rosijos 
viešpatystę, permainų dar vis 
jokių nematyti, caras tupi ap- 
sikapstęs kaip tupėjo o jo ber
nai su gaujom tamsių juoda
šimčių valdo kraštą. Spalių

1 aigi ko trūksta revoliucio- 19 caras išdavė ukazą kad 
nieriai turi plėšti nuo paties daugiau nebus atskirti nuo 
rando ir nuo turčių. Plėšimas valdžios vietų žmonės ne rn- 
valdžios turtų nemažai ir gy- sai ir ne pravoslavai. Mokes- 
vasčių revoliucionieriam le- įį8 balsavimo ketina nuimti 
šiuoja: Peterburge 27 spalių nno naujų metų. Darbiniu- 
akcyžines liaukos bankieriusi Į^ai žmones galėsę apsigyven- 
Hermanas norėjo pervežti 300 įį j<u1. noi-eg. Su tokiais uka- 
tukstančių dolerių, bet kaip zaįg caras sumaišo žmones ir 
tik išvažiavo iš namo penkio- sunaikina jų progresyvišku-
lika jaunų vyrų pradėjo į jo nlą 
vežimą šaudyti, šaudymas pa- 
kylo didelis, pinigų sargyba 
vijosi revoliucijonierius o mo- 
terįs atbėgus prie vežujio paė
mė 120 tūkstančių popierinių 
pinigų ir su jais dingo. Du 
revoliucionierei tapo- užmuš
ti o aštuoni sugauti, kuriuos 
tuojaus nusprendė ant mir
ties ir sušaudė. Moteries su 
paimtais pinigais nė dabar 
dar nesugauna, sako ji išėjo 
iš to paties namo iš kurio išė
jo ir revoliucionieriai.

Varšavoje spalių 30 
viai tapo užtraukti į 
ant kožnos svarbesnės 
stovėjo artilerija, policija vi
sur landžiojo ir šnipinėjo ar 
nesiformuoja kur nors terori
stai. Žmonės matydami kad 
valdžia deda visas savo pajie- 
gas kad žmonės suveržti nė 
nesikėsino nieko tą dieną da
ryti tik pavakarėje užmušė 
vieną policijantą bet užmušė
jai gavo pasprukti. Per visą 
dieną valdžia prisakė iškabin
ti vėlavasant kožno namo po 
pinigiška bausme, kožnas na- ___ ..£ ___ _ L___________ , y..
mų savininkas turėjo pirkti Gorkis nemokėdamas itališkai 
tuos caro skarmalus ir kabįti. kalbėti, parašė savo prakalbą 
Ką-gi darįs! mat caras kalba ir padavė perversti itališkai, 
apie laisvę, bet žmonės ją tu- Po prakalbų tapo perleistos 
ri suprasti kaip bibliją, jeigu rezoliucijos kad Italijos tur 
būsi carui prilaukus atiduosi čiai neskolintų carui pinigu

PARYŽIUS Spalių 27, 
nios praneša apie atsitikimą 
miestelyje Brevude kuriame 
yra turimas del prasikaltusių. 
Šitame turme andai vaikščio 
damas vienas turmo priežiū
ras nukrito nuo pakarnės ir 
išsilaužė koją. Trimi esant 
turme nelaisviam, išsiveržė iš 
savo celių du gelbėjo nupuo
lusį o vieųas išbėgo daktarą at
vesti, 
vartą 
patįs 
nors 
bėgti.

NEAPOLES Italija, Spalių 
28 dieną, čionai atkeliavo iš 
Amerikos Maxhnas Gorkis; 
kaip Amerikoje teip ir Itali- 
jo Gorkis tapo su iškilme pa
tiktas ypatingai Italijos socia- 
littai visame Gorkio atsilan
kyme patarnavo. Prakalbos 
tapo surengtos ir tūkstančiai 
italijonų suėjo paklausyti.

sakoje kad A kiškoje kur nors 
apie kraštą Norton Bay ran- 

Raseiniai Kauno red. dasi senos mainos kuriose se- 
Kauno rėdyboje apie Rasei- novėje Rosijos nelaisviai kąs
nius pradėjo tvertis bendro- davo auksą. „Daktaras de Šo
vęs, kurios turi už inicrj pla- to dasižinojo apie tai nuo so
tinti mokslą tarpe lietuvių ])U eskimosų, kurie pasakoje 
ūkininkų kad išdirbti gerai Į kad matę skylėje velnius su- 
žemę ir kad lavintis savysto- 
vystės. Kunigam tas nepatin
ka, jie pori kad žmonės nuo 
didesnio supratimo šalintųsi 
dėlto jie neprisidėdami ir ki
tus patraukė nuo tų bendro- 
v i b.

raišiotus retežiuose ir kad vie
nas eskimosas radęs kavalką 
aunsinės rūdos tame daigte. 
De. Soto per visą vasarą j ieš
kojo tos vietos, ant kito meto 
vėl ketina keliauti.

Perka vaikus.

Chicago, Ill Spalių 30 ant 
komferencijos susi m y Įėjimo 
draugysčių tapo pranešta per 
kunigą Virdeuą ir kitus kad 
Chicagoje yra kelios instituci- 

. jos užlaikomos per daktarė 
liūs, kurios užsijima pirkimu 
vaikų nuo tėvų ir pardavimu 
jų į verguvę. Daugelis yra 
tokių tėvų, kurie parduoda 
savo vaikus už 15 dol ir atsi
sako nuo jų pajieškojimo.

51) prigėrė.

Atlantik City, N. J. Spalių 
29, žinios praneša kad elektri- 
kinis tramvajus bėgdamas per 
tiltą Thoroughfare Creek su 
tiltu sugriuvo į upę ir prigė
rė 59 žmones ir 20 žmonių ta 
po labai sužeistų iš kurių ke
li vargiai liks gyvi, rvasdien 
girdėtis baisios nelaimes iš vi
sų kraštų Atųerikos, jau tik 
galas turbūt artinasi lenkty
nėm už dolerį.

Konvencija.

Hartford, Conn. Spalių 30 
šionai tapo laikyta Amerikos 
blaivių moterų orgauizaęijos 
konvencija, ant kurios mote- 
rįs kalbėdamos ištarė jog Chi
cagoje yra net 10.000 mergi
nų, kurios dirba po penkis 
dol. ant sanvaitės ir zpenki 
tūkstančiai karčemų, kuriose 
randasi parsidavimas mergi
nų už pinigus.

Geri uždarbiai turčiam.

New York Spalių 30, plie
no kompanija pagarsino savo 
išdarbisčių stovį; užstelevi-

Osborn iš Columbijos univer
siteto ištyrė žmogaus kaulus 
iš žemės iškastus per R, F. 
Gilderį. Čionai betyrinėdamas 
profesorius Osborn pripažino 
kad tie kaulai priguli žmogui 
kuris ką-tik iš žemesnių gai
valų išsivystęs ir dar neturin
tys žmogiškos mislies. Povą- 
liai žmonės atras visus kelius 
kuriais dabartinė žmonija yra 
lanksčiusia.

Masinos melsti karves.

Lincoln, Nėb. Spalių 27 ži
nios praneša apie įvedimą 
naujii melžimui mašinų į val
stijos ūkę. Melžimui mašinos 
jau išrastos apie 10 metų bet 
jos neatliko atsakančiai dar
bo. Dabartinė naujausia ma
šina kurią naujai išmėgįs 
Nebraskoje bus viena iš atsa 
kančiausių kaip taisytojai 
sprendžia ji j nutaisyta su e- 
lektriku užims darbą dešim
ties gerų vyrų. Ateina laikas 
kad ir aut ūkių darbininkų 
netiek reikalaus.

I
Nnuja Kompanija,

Augusta, Me. Spalių 31, 
susiorganizavo čionai kompa
nija su 500 tūkstančių dolie- 
rių su tiesom padauginti ka
pitalą aut 50 bilijonų dolie- 
rių. Kampanija ketina dary
ti viską nuo mažų daiktų iki 
kariškam laivui, ir tverti savo 
šakas visoje pasaulėje 
matys galima.

jam ką-tik turi ir gyvastį pa
švęsti, tada jau būsi laisvas, 
caras bus geras. Teip tai jo 
laisvę ’urbūt reike suprasti.

Žinios iš Peterburgo prane
ša apie nužudymą kareivio 
Vlasoff ir aštuonių jo draugų, 
kurie sprendžent politikiškus 
prasikaltėlius norėjo su bom
bom suplėšyti visą namą 
Krauštade, kuriame kariška 
teisdaryste sprendė žmones. 
Bet pirma nekaip Vlasoff ga
lėjo savo darbą atlikti tapo 
suimtas ir nužudytas kartu 
su draugais.

Odesa. Čionai 30 spalių pe
rėjo be didelio trukšmo, juo
dašimčiai kaip ketino sukilti 
prieš žydus tuoni laiku 
malšino, pa klausė savo 
Stolipino kuris žydams 
skundus liepė nemušti

Petebnrob 27 spalių 
pasklydo kad carą vėl Aajtkesi 
užmušti du revoliucii mieriai

apsi- 
pono 
pasi-

Žinios

ir išreikšta pilna simpatija 
Rosijos kariaujantiem už lai
svę žmonėm.

Kodėl Gorkis apleido Ame
riką teip greitai tai uesupra. 
ntama, daugelyje vietų čionai 
dar laukė jo žmonis kad pri
būtų su prakalbom ir tikėjo
si kad atėjus srudeniui jisai tą 
padarys, bet kad apleido A- 
merika tai jau šį rudenį Gor
kio Amerikoje nebus girdėti.

Daugiaaše prakalbų jisai 
atlaikė New Yorke tarpe žy
dų. Daugeli kartų buvo pa
garsinta kad Gorkis kalbės 
bet apgarsinimai buvo pada
ryti žydiškoje kalboje.

Laimingos keliones Gor
kiui po Valakija gal jo žo
džiai ir raštai sukels pasaulės 
žmonas prieš teronus Rosijos. 
Tegul visų pasaulės vargšų 
sunkus dūsavimai vienijasi 
su Rosijos vargšais ir tegul 
visur žūsta teronija.

kų red. Čionai yra vartotojų 
krautuvė, kuri neturi gero 
vedėjo ir tokiu būdu baido 
kitas krautuves su savo nepa- 
sekiningumu. Vis mat reike- 
pridėti prieto ir darbo o tik 
tada gali toki suvienytom pa- 
jiegora užvedimai gyvuoti.

G a r l e v o j e Suvakų 
red. Rugsėjo 16 tapo išlipiuė- 
ti apgarsinimai kad žmonės 
mokesčių nemokėtų, ir apie 
mišnų naikinimą. Tą pačią 
dieną buvo ir valsčiaus susi
rinkimas ant kurio viršaitis 
Gribauckas kalbino valsčionis 
kadjnokestis užsimokėtų nes 
viršininkas pasielgsęs kaip jis 
išmano. Žmonės ant susirin
kimo nutarė kad monopoliai 
ir karčemos būtų uždarinėtos 
nedėliomis, bet valdžia dar to 
neužtvirtino.

Rugsėjo 20 iš Juodagirės 
dvaro Garlevos valsčiaus poli
cija suareštavo Mikulckį ir 
dvi moteris, kurios dalyvavo 
dvaro straikoje. Policija jau 
pirma norėjo juos suareštuo
ti, bet ponas nedavė dėlto kad 
daug darbo buvo, dabar apsi
dirbus kaip gyvulėlius atida
vė į turmą.

Rimkūnų kaime buvo kra
ta pas Keturakį, surado 18 
svarų parako ir surūdijusį re
volverį. Keturakį užtai suė
mė.

Kaime Jonučių Garlevos 
aplinkoje policija suareštavo 
Žukaucką 70 metų senį ir j i 
sūnų už nuginklavimą

P o m p e n u kaime 
vėžio apskr. sargybinis 
pas ūkininką Baltrūną 
puolė ant jo užtai k id 
[liktą šunį. Sargybinis 
per žandą Baltrūną, o atočgę se ant 38,114,<>24 
susiedai pradėjo ginti Baltru Darbininkai sunkiai 
ną. Sargybinis pradėjo svai- '»> viską turi atiduoti uz ran negrų verguvėje: mokesties 

j ’ ’ į nedavė
ir kankino biauriai tuos ku
rie nedirbo sunkiai. Boliki- 
uui vieną naktį pateko išbėg
ti, nors bėgant jį peršovė; nu
bėgęs į girę pasikavojo o ry
tui atėjus toliau į i: dionę 
traukė. Parvažiavo į B stoną 
nepanašiai į žmogų nuvargin
tas. Tai m it kokių vergi jų 
randasi.

kur

vaito.
1 *ane-,
atėjo [dirbti trauksis 

ir uz- pavasariu. Pere
laiko i metų pieno kompanija uždir- muštynės [lakelyje atsitiko, 
kirto bo gtaiio pelno savo dirbtuvė-Į Nuvedus į vietą nauji darbi- 

doterių. I ninkai tapo suvaldyti per ne- 
dirbda- grūs ir pasirodė kad jie yra 

... ------ . : J negrų verguvėje: i..
dyti su kardu o žmonės grieb- das ir valgius o turčiai tunka j ikios jiem už darbą 
ti su rankom ir teip dange- ant jų prakaito.
liui rankas supiaustė.

Pan e v e ž i s zapasnie-
jie kurie turėjo stoti ant ka-1 vaitę. pakilo kalbos kad serga

7,936,884 tonus [dieno išdirb 
ii kuris tu užstelevinias iš- 

vėlyvain

Subėgu persitikrini. 

Concord, Mass. Pereitą san-

ne

riško pasimokinimo iš 120 pri
buvo tik 69; mat jau neketina 
caru tarnauti. Iš pribuvusių 
buvo daugiausia ligoti.

C i p e n u o s f. policija 
galvatrūkčiais jieško studen
to Galvaucko, bet nesuranda. 
Galvauckas buvo vienas 
vietinių geni vyrų.

is

Iš Amerikos.

J ieško aukso.
Sealie Wash. Spalių 

Daktaras de Soto žinovas 
laskos, pargrįžęs į Seatle

30.
A-

pone Eddy vadovė Kristaus 
mokslo bažnyčios, šita mote
ris per savo gabumą išgydė 
daugelį žmonių ir atrado nau
ją tikėjimą del jos išmislįto 
naujo tikėjimo Bostone pabu- 
davojo bažnyčią net už tris 
milijonus dol , žmonės dabar 
išgirdę kad ji pati serga pra
dėjo visaip kalbėti ir dauge
lis reporterių subėgo tikrai 
ištirti: pone Eddy reporte
riam pasirodė minutą laiko ir 
vėl abejonę visą panaikino.

Primityviškas žmogus.

Omaha Neb. Spalių 28 čio-

Bostono paėte priėmė 10 
naujų gromatnešių, pačto 
darbas nuolat dauginasi su 
juom ir darbininkai.

—:o: —
Pereitą utarninką atsibuvo 

susirinkimas atėjūnų iš Rosi- 
jos, ant susirinkimo šeši kal
bėtojai kalbėjo apie Rosijos

pa-(nai otkelevęs profesorius F. dabartini padėjimą ir rezoliu-

I cijos tapo perleistos prakei- 
kenčios carą ir jo valdžią už 
neišpildpmą jo prižadėto ma
nifesto ir naikinimą Rosijos 
Žmonių, kurie per kraują 
jieško pagerinimo savo būvio. 
Aut galo tapo rinktos aukos 
del revoliucijos. Visas įėjimas 
tapo padalintas pusė Rosijos 
revoliucionierjam o pusė ant 
dabartinių rinkimų Massa
chusetts valstijoje.

—:o: —
Pereitą utarninką vakare, 

moteris paliko kūdikį 6 san- 
vaičių aut sėdynės pietinėje 
stotyje ir išėjo savo keliu, 
kūdikį poliemonai nuvežė-į 
prieglaudos namus.

—:o:—
Reikalingi du vyrai į gro- 

serinę krautuvę So. Bostone, 
turi mokėti nors sudėjimo ro- 
kundas kad galėtų surokuoti, 
mokestis vidutiškai gera. Jei
gu toki kur rastųsi atsišauki- 
tea aut šito adreso: M. Palta- 
naviče 28 W. Broadway So. 
Boston, Mass-

—:o:—
Išganimo armija pašventi

no savo palocių ant kampo 
Washington ir E. Brookline 
gatvių pereitą nedėlę. Tame 
name yra 28< miegam’ruimai 
seklyčios, gimnastikai, mau
dynės, krautuvės, darbo ir 
legališka kancelerija, barsda- 
skutystės ruimas ir restauran- 
tas. Budnikas kaštavo su že
me 240 tuksiančių ‘dorielių, 
ant Kurių 120 tūkstančių jau 
išmokėta. Mac yra žmonės, 
Kurie rūpinasi apie gerovę 
kitų.

— :o:—
P. P. Lazauckas pereilą 

sanvaitę apsilankė aut ūkės 
kurią rauda tinkama del Su- 

| sivienyjiino Lietuvių Ameri
koje nupirkti del senų sąna
rių gyvenimo. Ta ūkė rauda

is! netoli miestelio Miles pake- 
1 Įėję į Worcesterį. Pliauus nu
siuntė kitiem komisoriam iš
rinktiem ant seimo. Jau ro
dos verta apie tą darbą dau
giau girdėti, nes tuojau žemę 
apsniks ir iki kitam seimui 
nieko nebus nuveikta.

—:o: —
Mokslainėje Bigelow So. 

Bostone četvergo vakare pra
sidėjo lekcijos ant pardavimo 
kurios tęsis du vakaru ant 
sanvaitės iki 23 gruodžio, pa
skui vėl prasidės sausio mėne
syje. Laikas ateina kad ne
gana žmogui paduoti krautu
vėje ko jis reikalauja, žmo
nės mokiu įsi hipnotiluot sa
vo p.rkėjas, teip kad pirkė
jas yra anka pardavėjo.

3 Spalio, laivas Ivernija 
grįždamas į Liverpolį iš Bos- 
tano kartu su pasažieriais nu
vežė net 26 tūkstančius bač
kų obuolių.

— :o:—
Lavinimosi kuopa turės sa

vo susirinkimą nedėlioję po 
pietų antrą valandą.

Mažai dar yra laukančių ši- 
kuopą. Vertėtų daugiau atei
ti. Ko laukia mus lietuviai.
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jį turi kad išnaudoti Jcitus ir 
kada liko daugelis žmonių nu
skriaustų tada tik pradėjo 
platintis vagystė ir tada pra
sidėjo statymas turmų. Nu
vargę tėvai pradėjo gimdyti 
silpnapročius kūdykius, ku
riem reikėjo beprotnamiai 
statyti. Dėlto tėvai mą rodosi 
kad męs galėtume šitą sura
dimą atgal pagražįti kaip jis 
senovėje buvo tada tokių tur
mų, prieglaudos namų ir kito
kių tam panašių vietų nerei
kėtų.

— Teisybė vaike, kad 
varrgšų nebūtų, nebūtų nė 
vagystės, nes žmogus tik išal
kęs griebe ką pagauna save 
niaitinti arba savo kūną pri
dengti.

— Tėvai vage nevien varg
šai kurie nieko neturi, po tei
sybei vargšai mažiau vagia 
nekaip tie, kurie turi turtus. 
Turčiai matydami vargšų gy
venimą jie niekad nenorėtų į 
tą gyvenimą eiti dėlto kad jis 
teip biaurus turčiam išrodo 
jog už nieką jie savo gyveni
mo nemainytų ant gyvenimo 
vargšų, tokiu būdu jie vage 
plėšė publiką kaip galėdami 
kad visada turčiais būti ir gy
venti gyvenimą išteklingą.

kad parinktų aukų del labo 
tėvynės. Vincas Kriščiūną, 
Jonas Kūgis ir Antanas Ur
bonas apsiėmė pereiti per stu- 
bas ir parinkti aukų. Einant 
mumi per stubas teko išgirsti 
visokių kalbų; vieni sakė kad 
jie neis daugiau į Lietuva, 
dėlto nematė reikalo nė aukų 
duoti. Vienas čionai atsirado 
smarkuolis ir suriko net: „pa
šaukit žandarus!” mat naba
gas mielino kad čionai Rosija 
kad galės pasitarnauti carui. 
Bet apsidairė vargšas ir vėl 
nutilo, mato kad raudonsiu- 
liu čionai nėra. Vargas kad 

i tarpe mūsų yra tokių dar vy
rų, kurie nieko nesupranta. 
Kelios merginos teipgi atsisa
kė neduosę aukų dėlto kad 
neketina grįžti į Lietuvą, bet 
kad_ Lietuvoje kartą išsika- 
riautų liuosybę tai jos pirmu
tinės tė keliautų. Keli vyrai 
pritarė karštai, tam užmany
mui ir paaukavo šeip: po dol. 
K. Urbonas, D. Paucerinskis, 
J. Vaitke.viče, P. Šaulytis; po 
50 c. A. Urbonas, K. Pūkelis, 
P. Vinštenis, S. Keršis; po 25 
c. J. Žirnis, J. Kūgis, P. Pli- 
kūnas, K- Pikturna, Z. Virbi
ckas, P Kulionis A. Augus, 
R. Ciuberkis, A. Stankeviče,

tik išnaudoja.
Pereitą sanvaitę męs pradė

jome rūpintis kad sutaisyti 
vakarinę mokslainę, dėlto 
mierio šaukėm susirinkimą. 
Kunigas ir čionai pasidarė 
pamokslą išniekino užmany- 
tojus ir sumaišė viską sakyda
mas kad mokslo tik bedieviai 
reikalauja, kad galėtų sueiti 
su mergom ir t. t. Sako: „.Tu
mi gana mokslo ką turite jum 
nereikia pastoti galvočiais ir 
t. t.” Ištiesų sunku vis kęst: 
tqki priešingi užmetinėjjinai, 
kunigas nori kad męs būtu
me nemokįti kvaili avinėliai 
tik jis viską žinotų. Sako su 
mergom męs norim sueiti, tas 
gal būt teisybė kad kunigui 
vien tas rūpi, mumi rūpi 
mokslas kurį užtarė visa pa- 
saulę, ir jeigu kunigėlis daris 

: mumi daug priklumų su mok
slu męs atsišauksime prie ap- 

ISvitos miuisterio. Tokia kova 
net gėda vesti dar su kunigu.

St. Charles, 111.
Vestuvės ir aukos.

Rašo Ž v i r b 1 y s .
Mūsų miestukas (liktai ap

gyventas lietuviais, bet besi- 
' rūpinančių apie visuomenės 
reikalus ir platinimą mokslo

mai sau laiką praleido kada 
čionai žmonės susirinko nuo 
3 ir laukė iki šešių, bet nieko 
nesulaukę nuo tų kurie turė
jo vesti tvarką vėl išsiskirstė. 
Kliubas buvo reikalingas at
naujinti kad žmonės galėtų 
išgirsti šį tą apie ėmimą po- 
pierų ir kitus ūkėsiškus rei
kalus bet per Jocio gėralus 
negalėjo. Kaip įstabu kad

pridėdamas kad tik ištaisyti 
draugystės paines ir kad vėl į 
pastatyti ant kojų. Po suarė- ’ 
šlavimui mitingai buvo laiky
ti du kartu ant salės ir kartą 
stuboje, viso praleista tik vie
nas susirinkimas. Taigi mą 
teip besidarbuojant žiurau 
kad žmonės išlenda kaip yla 
iš maišo ir rašo kad aš teip ir 
teip negerai padariau. - Bet

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

1879.”

Pagal S, F Norton.
Vaike, aš myliu klausyti a- 

pie žmones ant salos ir jų gy
venimą, nors mą labai gaila 
kid1 dailydė, žemdirbys, kal
vis Tr artojas gavo iš namų iš
varyti, į>et ta visa pasaka ne
mažai mitiiei užima, matant 
kaip dąųg'Įžmonių ir šioje ga- 
dynėję;gąųna iš namų išvary. 
ti.

— Teip tėvai, žmones ku
rie nesirūpina apie visuome
nės surėdymą mažai ko ge
riau gali pasaulėje sulaukti 
kaip tik nuskriaudimo. Skai- 
tlininkas ir davadžiotojas a- 
budu pastojo dideliais tučiais 
ant salos, kiti kurie davėsi 
save apgauti su įvedimu pini
gų ir jų netaktišku skolini
mu pastojo aukom ir teip ant 
salos priviso turčiai ir varg
šai; turčiai nuolat ėjo augš- 
tyn o vargšai nuolat vergyn. 
Iš priežasties prispaudimo 
vargšų, radosi vagystė, apkal
bėjimai, privertimai, lupimai, 
turmąi, ubagų namai, beprot
namiai ir kitokios institucijos 
"kurių pirmiau žmonės visai 
nežinojo kas tai yra, tik da
bar iš priežasties prispaudi
mo viskas tas užgimė.

— Vaike, aš nesuvisai su
prantu kodėl tu mielini kad 
turmai, prieglaudos namai, ir 
kitokios institucijos yra blo
ga, mą rodos jos atsako už sa-

— Dabar vaike.as supran
tu kaip tas viskas atsitiko. iš 
ko atsirado vargšai ir turčiai 
ir kaip utsirado žmonių išnau
dojimas. Bet mą dar rūpi 
kaip toliau tie žmonės nugy
veno ir kaip jiem ėjosi sugy 
venti su turčiais?

— Toliau tėvai ant salos 
atsitiko daug permainų; skai- 

I tlininkas vis savo amatą teip 
varė, jisai turėjo nusipirkęs 
kelis namus, ant kurių pa
vargę žmonės dirbo iš pusės, 
o banką savo po senovei dar 
vis teip belaikė. Skatlininkas 
tikrų pinigų turėjo 50 o po
pierinių buvo išdavęs žmo
nėm 150 jis išdavė 3 popieras 
ant kožno tikro metalinio pi
nigo, viskas ėjo gerai pakol 
žmonės nepareikalavo popie
rinių pinigų permainyti ant 
sidabrinių ir auksinių, kurie 
ir buvo tiktai tikri pinigai. 
Vieną dieną raalūninkas atė
jo pas skaitlininką kad išsi
imti 20 auksinių pinigų iš 
bankos ir atidavė skaitlinin- 
kui 20 popierinių, kuriais ji
sai turėjo prie savę. Šitas bi- 
skį sukrutino skaitlininką 
bet jisai neišsirodė. Malunin- 
kas parodęs auksinius pini
gus kitiem savo susiedam pa- 
ukvatino ir juos kad ir jie po
pieras permainvtų aut auksi
nių pinigų. Netrukus visos 
salos žmonės subėgo į skaitli- 
ninko banką kad apsimainyti 
popierinius pinigus ant auk
sinių, bet kad skaitlininkas 
turėjo tik 30 auksinių, o rei
kėjo išmokėti 130 tada jisai 
savo banką uždarė ir pasakė 
susirinkusiems kad nuban- 
krutijo. Tada žmonės pradė
jo šaukti ir rėkti kad jų pini
gai dingo ir kad visas tas 
skaitlininko užvedimas buvo 
tiktai viena apgavystė-

— Tai žmonės ir negavo 
savo pinigų vaike?

L. Me'er, A. J urgeleviče, D. 
Sinkaitis, M. Trapšiuskas, T. 
Aleknaviče, J. Liberis, Z. Au
gus, V. Kirčiuuas, L. Jauta
kis, F. Pošius, J. Mikalauskis, 
J. Steponaviče, J. Gečas, J. 
Mockus, A. Batakis, A. Mi-i 
liūs. S. Sabutis, J. Pocius, J. Į 
Lukšas, C. Sadauskis, J. Kak- 
štis, E. Krasauskis, J. Viš- 
uiauskis; po 20 c. J. Vičiulis, 
A. Lukšaitė, J. Streckis, P. į 
Žadauckaitė, V. Pocius, J. 
Gečas, M. Počiutė, T. Belec- 
kas 5c. Viso surinkta ir pa
siųsta kas. Dūdai 14 dol. ir 
85 c. penki centai atimta ant. 
persiuntimo tad kasierius ap
turėjo 14 dol. ir 80 c Pinigai 
paskirti L. S. D. partijai.

10-25 priėmiau aukščiau 
minėtus pinigus. T. Dūdas.

Spingfield, 111.
Ką tik darom jam pis negerai.

Raš. Š i 1 a k o j o
K v i e t k a s .

Darbai pas mus tuomi tar
pu eina vidutiniai, geriau ne
kaip ėjo pereitus dvejis me 
tus. Pirmiau neinant darbam 
daugelis lietuvių išvažinėjo, 
kiti čionai beveik suvargę gy
veno. Lietuvių gana gražus 
būrelis čia yra, kurie užlaiko 
sau parapiją ir bažnyčią. Ku
nigas pas mus yra Franas Va
laitis, atsižymėjęs tuom kad 
priešintis visu tuom kuom 
žmonės gyvi užsijima. Per sa
vo pamokslus jisai mokina 
žmones ne Dievo žodžio near
timo meilės, bet užpuldinėji
mų ant tų žmonių, kurie nori 
šį tą gero padaryti. Jeigu 
męs darbininkai parengėm 
prakalbas arba parenkam ant 
revoliucijos kelis centus, ku
nigas susidaro sau iš to pa
mokslą ir apie tai pasakoje 
niekindamas kiek gali užma- 
nytojus. Jis nesidrovi vadinti 
žmones kiaulėm ir kitokiais

tarpe kitų nesiranda pasišven
tusių žmonių. Dėlto yra pri
pratimas traukti miežinį ir 
užsijimti tuščiai žaidymais.

Rugsėjo 29 buvo vestuvės 
R. Griciuno, kame svečiai la
bai gražiai be vese i liedami pa-1 
sikalbėjo apie tėvynės var
gus ir sumetė po kelis centus 
ant revoliucijos reikalų Lie
tuvoje. Štai aukavusių var
dai: J. Sabusa dolerį davė; 
po 50 c. A. Norkaitis, J. Da- į 
vidonis, J. Adomaitis, S. Kal- 
niua, K. F. Griciunai; po 25 
c. B. Anoris, J. tSadauckis, A. 
Mosulka, K. Samulionytė, J. 
Jakubka, J. Burkis, J. Čer- 
nauckis, P. Malauckis, D. Ta- 
rabildienė, J-.Kelia. Viso su
rinkta ir nusiųsta kas. Dūdai 
6 dol. ir paskirta L. Soc. D. i 
partijai. Tie mūsų centai te
gul eina ant laisvės mūsų 
brolių ir ant prapulties caro 
samoderžavijos, tegul gyvuo
ja laisvė visos Rusijos kraš
tuose.

10—25 priėmiau virš minė
tus pinigus. T. Dūdas.

E. St. Loui III.
j Ar ilgai duosime už nosies va

džioti.
Rašo S . M a r c u n a s .
Kada męs patįs susiprasi- 

me ir kada nustosime duoti 
save už nosų vadžioti kitiem, 
kada suprasim kad savo tau
tos reikalus apdirbti be pa- 

| gelbos agentų, kurie vietoje 
gero padaryti dairosi kaip 
mumi blogą snrenkti ir iš mus 
pasinaudoti. Štai karaliau
jant pas mus S. Jociui reika
lai mūsų tautiški puola vis 
žemyn o męs dar vis tylim ir 
kenčiam apsirausę. Pakol čio
nai darbavosi Brazys ir kiti 
sandraugai nurodinėdami rei
kalus mūsų tautos kartu su 
kitais, pradėjo augti čionai 
organizacijos ir platintis vi

vo reikalą kada yra tokių 
žmonių, kuriem tas reikalin
ga.

— Tėvai, aš tų institucijų 
neniekinu, jos yra reikalin
gos šiame surėdyme, bet aš 
tau noriu pasakyti kad pir
miau kada žmonės neturėjo 
auksinių pinigų ir nebuvo 
pavedę skaitlininkui banką 
laikyti, tų institucijų visai 
nebuvo ir niekam jų nereikė
jo. Kožnas gyvas žmogus dir
bo ir nežiūrint ką jie dirba, 
darbas buvo sveriamas pagal 
ilgumą laiko ir visi lygiai 
mainėsi savo produktais, bet 
išmislinus pinigus- viskas 
pradėjo mainytis: pinigas vie
toje teisingo tarpininko per
mainymo ant išdarbių pasto
jo daigtu brangesniu už vie- 
ską, pastojo ynagiu to kuris

— Žinoma tėvai, kad nega
vo, bet užtai pasimokino kaip 
skaitlininkas juos išnaudojo. 
Kitą kartą tėvai pasikalbėsi
me.

Korespondencijos.

Brighton, MasS.
Darbai gerų vyrų.

Rašo Vienas •
Andai apsistojus biskį dar

bam keli lietuviai suėjo į krū
vą ir išsitraukė biskį alučio 
pasiėmė laikraštį paskaityti 
ant kurio atrado kad visuose 
kampeliuose vyrai darbuoja
si pagelbėti revoliucijos rei- 
kalusDnūsų prispaustoje tė
vynėje. Pasikalbėję valandė
lę išrinkome tris vyrus, kad 
pereitų per lietuvių stubas ir

gyvulias rodos norėdamas j80^’8 supratimas, bet kada 
kad jie kiaulėm pavirstų. Pe- kitiem pateko prasišalinti da- 
reitą pavasarį nustojus strai- bar Jocis karalium pastojo ir 

1 savo norą. 
Čionai buvo sutvertas kliu- 

bas, kurį jo viršininkai tik ta
da prižiūrėjo kaip politikie
riai sukinosi su gniaužtais pi
nigų o vėliau migo ir užmigo. 
Per aštuonis mėnesius beveik 
miegojus ir nieko neveikus 
patraukė atydą kelių jaunų 
vyrukų, kurie pradėjo rūpin
tis kliubą panaujinti ir dėlto 
tapo surengtas susirinkimas 
14 Spalių, bet Jocius jausda
mas kad jo įtekmė pranyko 

žmones tarpe žmonių pasirūpino su- 
Kad turčiai rinkti kitus į savo stubą ir 

i- begird ydamas juos savo šaltu
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kom kunigas gražų pamokslą viską maišo pagal 
susitaisė išrodinėti koki tai 
durni yra darbininkai kad 
straikuoja ir nori daugiau al
gų gauti, sako: „nesidžiaugė 
kad turčiai duoda darbus dar 
jie straikuoje. ” Bet darbinin
kai turi mat kitokį suprati- 

I mą, jie tiki kad ne turčius 
darbininkus palaiko bet dar
bininkai turčių. Kaip kuni
gas pasakoja tai rodos kad 
Dievas turčiam visas žemės 
gėrybes aprašė, o ištiesų tur
čiai tik nuskriaudę 
pastojo turčiais, 
šone mus dirbtų o kartu ii- ki 
ti dikaduoniai ir daugiau už no gėralais mitingą sudarkė, 
mus turėtų, tada būtų gal nes ir raštininkai ir Kitokį at
muš kaltė, bet dabar jie mus sidūrė pas Jocių ir tę links-

tas žmogus su savo gėrimais Į 
gali daugelį palaikyti nuo ge
riausių darbų.

Bet jis pats kartais rašo į 
laikraštį kad čionai žmonės 
pasileidę ir t. t. o jisai •tik 
tuom daugiausia ir rūpinasi 
kad kitus palaikyti nuo dorų 
darbų prie stiklo alaus. Kliu
bas būtų pasirūpinęs įkurti 
vakarinę mokyklą ant žiemos 
kaip ir kitose vietose III. yra 
mokslainės ir žmonės pasirū
pina pasimokinti. Jocis tur
būt matė kad jeigu vyrai eis 
mokįtis tai nebus kam saliu- 
ne vėpsoti užtai ir susirinki
mą kaip galėdamas pamaišė. 
Taigi mieli broliai kaipneku- 
rie mūsų pagirti vyrai dar
buojasi del mūsų gerovės! Ar 
galime męs ko gero sulaukti 
jeigu patįs nesirūpinsime sa
vo reikalus suprasti. Męs su- Į 
sirašę į 40 vyrų galime gauti 
Miokįtoją ir viską dovanai 
nuo miesto valdžios kaip ki
tose mokslainėse kad gauna 
kodel-gi nevisi suprantam at
sitraukti nuo stiklo alaus o 
pasimokinti kad mumi neva
džiotų už nosies toki karaliai 
ir neišnaudotų mus kaip da
bar. Yra žinoma kad pirmiau 
jie gavo apie du šimtu dol. 
parduodami lietuvių balsus 
politikieriam o dabar maty
dami ka jų neklausys visai 
iiori kliubą suardyti artai ne
verta mumi jauniem vyram 
pasirūpinti kad mūsų kliu
bas atgytų ir būtų užlaiko- 
komas delinųs gerovės ir pa
kėlimo mūsų lietuvių vardo.

Brighton, Mass.
Atsakymas Brighton’iečiui. 

Rašo Š v . J u r g i o d r - 
t ė s prezidentas.
„Keleivio” skaitytojai ga

vo pasiskaityti koresponden- 
iš Brighton’s pereitam nume
ryje „Keleivio” kuri mane 
pirmsėdį draugystės apkalti
no daugiau už viską. Taigi 
mano priderystė atsiliepti ir 
paaiškinti kaip stovi visas 
reikalas. Pereitą rudenį męs 
čionai sutvėrėm draugystę 
S v. Jurgio ir tas darbas par

siėjo labai sunkus, ypatingai 
j mą dėlto kad turėjau daug 
darbo pakol viską galėjome 
atsakančiai surėdyti. Mūsų 
sanariai iš didesnės dalies 
nuolat turėjo būti prašomi 
raminami kad tik susilaikytų 

] krūvoje kad tik prisirašytų ir 
teip toliau. Reikėjo išimti 
Parteris kadągi prie S. L. A. 
neapsiėmė prigulėti, daug bu
vo darbo, daug važinėjimo ir 
laiko ir pinigų nemažai reikė
jo išdėti. Seip teip viską gra
žiai susirengėm ir atgyvavom 
iki 30 Gegužio. Minėtų dieną 

' męs surengėme balių, kuris 
'mus į prapultį kaip tik nein- 
tumė iš priežasties perdaug 
smarkių draugų, kurie nieko 

I nematę ir nežiną darė pagal 
j savo norą o sutvarkymas ne
buvo galimas iš mano šono, 
dėlto kad per savo mandrumą 
nesileido nė kalbėti. Tokiu 
būdu męs patekom į bėdą ant 
3 šimtų dolierių. Bėdai atsi
tikus mą prisiėjo teipgi ne
mažai nukęsti nes į tolesnę 
teisdarystę paduodant tą mū
sų bilą reikėjo apie 500 dol. 
padėti kaucijos, aš nubėgau

kur tie smarkuoliai, kurie ga
li parašyti, kodėl jie nieko 
nesirūpina ir nieko gero ne-Į 
veike. Nėra ko nuo jus bro-1 
liai laukti jus nematote kas 
daro gerai, jus tik rūpinatės 
dirbantį įkasti. Per mano rū
pestį yra mokslainė Brighto- 
ne sutaisyta miesto, kaip da
bar nereik eiti į Alstoną mo
kįtis tai jus nematote kad tai 
geras darbas.' O mą nevieną 
vakarą teko pavaikščioti ir 
surašinėti vardus kad paro
dyti mokslainių valdžiai kad 
ir čia reike mokslainės. Gerai 
kad rašėjas nors kartą išsipa
giriojo ir pradėjo rašyti, gal 
toliaus ir pradės mislįti.

Dabar kada teisdarystė 
draugystės pabaigta susirin
kimas bus greitai sušauktas 
kaip tik gausime salę ir visos 
rokuudos bus išduotos, tada 
jeigu jus norite galite išsi
rinkti sau kitą į mano vietą, 
nes nemislinu kad tuom dar
bu kas gali gėrėtis ypatingai 
dar tarpe Brightono žmonių. 
Brightonietis berei kalingai 
kišiesi į mano ypatiškus rei
kalus nieko apie juos nežino
damas.

Shelton, Conn.
Aukos dirbtuvėje.

Raš. J : Anskaitis.
Nėra dienelės, kada męs ne

apkalbėtume vargus mūsų tė
vynėj. negalima užmiršti tų 
brolių, kurie krinta aukom 
už laisvę mus visų ir ateinan
čios gentkartės. Tankiai kal
bamės, taukiai apmislinam 
koks padėjimas darbininko 
žmogaus visoje pasaulėje O 
ypatingai po caro letena.
Męs čionai keli dirbame par- 
tapijonų diibtuvėje ypatin
gai viename ruime dirba keli 
vyrai, kurie skaito gerusĮlaik- 
raščius ir mąsto kaip nesi
duos t:e visi vargai mūsų bro
liu. kurie turi kovoti su caro 
galybe, turi slapstytis ir nuo 
žmonių kad jų nesuimtų. Ap
mąsčius viską rodos geriause 
gyduolė carą nusikratyti rei
ke šelpti aukom tuos žmones 
kurie iš širdies kariauja. Mu
sų ruime sumanus vyrai pa
aukavo, paskui dar nuėjom į 
kitą ruimą, kur lietuviai yra 
kitokios dvasios; čionai keli 
davė mažesnes aukas o kiti sa
kė kad jiem nereik duoti dėl
to kad niekada tenai negriž, 
jų visi giminės jau čionai A- 
merike ir t. t. Nesumanumas 
brolių kad teip pasielgė, visi 
męs galime sugrįžti atgal į sa- 
savo šalį, galime sugrįžti ir 
suvisais savo giminėm ir tę 
padaryti geresnę Ameriką ne
kaip čionai. Jeigu laisvė bus 
iškariauta Rosi joje, tai ji bus 
geresnė nekaip čionai Ameri- 
ke, čia kapitalistai jau suvar
žė žmonių laisvę labai biau- 
riai ir artina revoliuciją vi- 
soumenišką kada žmonės ir 
vėl turės pakelti ginklą klesa 
prieš kliasą. Bet pakol tas 
bus tai daug žmonelių čionai 
dar privargs, nes daugelis tu
ri gražius čia gyvenimus; jie 
nenori kariauti. Tie ką nori 
kariauti yra silpni ir greitai 
apmalšomi. Airiai kurių tūk
stančiai čionai gyvena tam
sybėje po kunigų globa, gy
vena kitas gyvenimą gyvulio

tada visi keliausim į savo tė
vynę. Dabar mumi tik reikia 
šelpti kad laisvė būtų galima 
iškovoti; gėda kad męs nė su 
mažu prisidėjimu nepagelbė- 
tume jiem.

Šie draugai paaukavo po 
dolerį: J. Anskaitis, J. Ado- 
maviče, K. Žilinskas, Dzenkai- 
tis, A. Viltrakis; po 50 c. J. 
Bridickas, J. Kaminckas, A.
Taruska; po 25 c. P. Blažys, 
A. Sabas, R. Banulis, J. Po
vilaitis, S. Barkauckas, R. 
Staršaitis; J. Žirą 10 c. Viso 
surinkta ir nusiųsta kas. Dū
dai 88.00. Aukos paskirtos L. 
S. D. partijai. Širdingai ačiū 
viešiem draugam aukavusiem.

W. Lynn, Mass.
Prakalbos buvo.

Jauni Lynn’o lietuviai kas 
kart vis griebiasi su pasišven
timu darbuotis daugiau del 
savo tautos labo; pereitą ne- 
dėlę buvo parengtos prakal
bos per kliubo draugus, kal
bėtojai buvo S. Gilius, advo
katas Kiley, S. Danela ir kiti 
visi gražiai nurodinėjo delko 
turim žengti pirmyn ir mokį
tis politikos ir kaip galima 
darbininkų būvį pagerinti. 
Susirinkusių buvo geras bū
relis, būva net aštuonios mo
teris ir akyvai klausėsi jos, 
nors tai buvo politikiškos 
prakalbos. Viena vietinė mer
gutė padeklemavojo labai 
gražias eiles darbininkiškas. 
Laikas buvo labai gražiai pra
leistas ir nieko nekaštavo 
žmonėm.

Moterim ir merginom.
Kaip būti gražia.

Per uekurį laiką mažai bu
vo rašyta „Keleivyje” apie 
moteris iš priežasties kad mo
teris pačios nieko nesirūpina 
apie savo lytį kad viena kitą 
kelti dvasiškai. Aš nors tan
kiai pamisimu apie moteris 
ir merginas, matau kaip jom 
reikalingas lavinimas, bet vis
gi mą sunkiau sukoncentruo- 

j ti mislįs ir parašyti šį bei tą 
moterimi ir merginom. Dar 
vienas daiktas mane prilaikė 
kad buvau padėjąs savo aty
dą ant merginos arti ir apsi
vedžiau, dabar žinoma aš ga
lėsiu arti pažinti moterų lytį 
ir gal vėliau galėsiu daugiau 
suprasti ir parašyti. Niekad 

. negali gelbėti ligonį pakol jo 
ligos nesupranti, bet pačios 
merginos ir motorįs daug gali 
pasakyti apie savo vargus ir 
vięna kitai duoti patarimus. 
Tokiu tik būdu svetimtautės 
moterįs aukštai pakyla mok
sle ir pastoje savistovęs. To
kiu tik būdu ir-mūsų mergi
nos ir moteris galės pastoti 
aukštam supratime.

Mano noras yra pasakyti 
kaip mergina gali būti graži, 
taigitą trumpai ir išreikšiu.

Kūniškai reike netingėti iš
dirbti savo kūną su prakaitu, 
tas duos noią valgyti ir teip 
kūnas gražiai naujinsis. Kvė
pavimas tyro oro dabar įeina 
labai į madą kaipo gyduolė 

1 nuo plaučių lygų, dėlto reike 
kvėpuoti kiek galima tyrą o- 
rą. Tos kurios dirba dirbtu- 

] vėse gali gilius kvėpavimus 
vartoti išėją laukan iš dirbtu
vės. Tik pamėgink kvėpuoti 

j giliai kelis kartus per dieną 
ant tyro oro, o pamatysi po 

i 3 mėnesių turėsi raudonus 
veidus.

Merginom velytina mokin
tis gerai skaityti ir mislįti, 
tas labai daro permainą ant 
žmogaus akių. Akis persimai
no teip gražios, teip malonios 
kad kožną žmogų patraukėjų 
gražumas. Kaip skaitysi ir 
mislįsi tai jau žinosi kokiu

ir tą padariau ir laukiau iki o ir tai jam gerai, jis yra už- 
pačiam galui. Pereitą panedė- hipnotizuotas tų į kuriuos ji- 
lį buvo teisdarystė ir draugy-jsai tiki, negreit jie supras ko
šte likosi pateisintai Viskas ■■■’■ -----
mum kaštavo apie 155 dolie- 
riai be sugaišimo laiko .r va
žinėjimo. Aš laikiausi ir dir
bau iki pat galui pats savo

maistu save maitįti ir

voti už gerovę, o vargas piau- 
na. Rosijoje atėjus laisviai 
jau turčiai negaus tie progos 
žmones skriausti dėlto tę tik 
ir galima bus liuosai gyventi, mokinę.

tuom

graži 
abel-

Teip pastosi labai 
mergina, o lietuvaičių 
nai yra labai grašių tik ne- 
pratobulintos ir neturi toki > 
magnetiško patraukimo kaip 
tos kurio pasiląvinę ir pasi
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Šustraikavus darbininkam pradžioje 
gruodžio ii' vėl agitacija buvo platinama 
prie visuomeniško sukylimo. Prie visuome
niško sukylimo kalbino Roseiska socialistų 
partija ir socialistai revoliucionieriai. Fe- 
deralistai kaip pirma, t up ir dabar buvo 
priešingi visuomeniškam sukylimui, jie a- 
gitavo pri- sukylimo kožną partiją skyrium 
partijališkai. Daugelis žmonių nesuprato 
jų, ką jie nori daryti, jiem matėsi kad tas 
jų plianas geras ir dėlto daugelis jiem pa 
tikėjo.

Esant susirinkimam fabrikuose buvo at
važiavę delegatai nuo kaimų ir ūkių iš Vid- 
žemio ir Kuršes, kurie apsakė kaip daug 
dirbo jie nuveikė apmalšindami galybes 
caro bernų, kurie jų kraštuose siuto. Tuom 
laiku visa pasaule girdėjo kaip kaimiečiai 
latviai ir estai smarkiai kovojo už laisvę. 
Kaimiečiai delegatai ir dabar kalbėjo kad 
reike žmones sukelti prie visuomeniško su
kylimo kad eitu visi iš vieno". Jie sake kad 
federalistai nenori prie ' 1o prisidėti, tai 
kaimiečiai užstos visus kelius ir neduos 
parvežti į miestą jokių valgių miesto dar
bininkam, prispaus juos prie bado ir tokiu 
būda privers prie visuomeniško sukylimo 
priešai valdžią, jie ketino netik paprastus 
kelius užstoti bet ir geležinkelius išardyti 
jeigu federalistai atsisako kovoti priešai 
(arą.
' Darbininkai kalbėjosi tarpe savę kad ge
riau prisidėti prie kovos o ne laukti pakol 
kaimiečiai pastos priešai miesto darbinikus, 
bet tą nuomonę išvaikė federalist!} orato
rius, jisai stojo kalbėti ir prižadėjo vesti 
kovą netik su valdžia bet ir su kaimiečiais. 
Teip elgentės federalistam ir šiuom kartu 
pasikėlimas buvo negalimas. Roseiska so
cialdemokratų partija turėjo gerai viską 
parengta, milicija darbininkų buvo gerai 
apginkluota, ginklai peržiūrėti ir perti 
krinti, vietos pagelbos sužeistiem buvo su
rengta; žodžiu sakant buvo prisirengę su 
ginklu ir drąsa, ir buvo gatavi kovoti su 
savo priešu.

Siuomi tarpu kalbėtojai mokino darbi
ninkus kiek galėdami naujos valdžios, jie 
sakė kad po sukylimui ir po apmušimui ca
ro valdžios gal mus nebus gyvų kad 
tada darbininkai, kurie liks liuosi kad mo
kėtų pasielgti rinkdami naują valdžią: kad 
nerinktų į jokį urėdą ponų, kunigų nė po
pų kad rinkt.ų vien sumanius darbininkus 
ir kad nerinktų urėdninkų tokių, kurie vi 
sada vietą urėdo užimtų, tiktai kad rinktų 
tuomlaikinę valdžią, pakol kytose šalyse 
darbininkai teippat nesukils ir neatsikra
tys caro samoderža vi jos. Jie sakė kad rin
kimai tikrų urėdninkų tik tada galės būti 
'kaip caro Rosijoje jau neliks o iki tas ne
bus kad būtų tuom laikinė valdžia tokiu 
būdu darbininkai galės gerai pasirinkti 
sau gerus urėdus, kurie nemėgįs daryti 
prapulties darbininkam ir susinešti su ca
ro bernais ir teip atgal juos į verguvę ca
rui parduoti. Tie visi punktai buvo gra
žiai darbininkam išpasakoti ir grandu bu
vo klausyti kas bus po prisikėlimui tautės 
ir verguvės caro. Oratoriai sakė kad kaip 
tik apimsiine Caro valdžią tuojau reike nu-j 
ginkluoti visus kareivius ir paleisti juos 
namo, o visą amuniciją kareivių reike n- 
dalįti žmonėm tokiu būdu amžinai atimti 
galybę carui ir buržuazijai, nes kada neliks 
prisiegdintų kareivi!}, tada nebus galima 
padaryti joki suvadžiojimai. žmonės turės 
ginklą savo rankoje ir žinos kaip save ap
siginti nuo jų priešų, kuriais yra caro val
džia su turčiais arba buržuazais. Apgin
kluoti darbininkai buvo labai linksmi kad 
jau nors kaętą atėjo valanda, kada aut 
visados nusistųmus priešą nuo savo spran
do ir užbaigs visas nelaimes. Social revoliu
cionieriai kaip visada teip ir dabar buvo la
bai prilaukus t.-.m darbui, jie išklijavo vi
sur po miestą atsišaukimus kalbindami 
žmones prie atviro visuomeniško sukylimo 
priešai valdžią, nuvertimo jų nuo valdymo 
ir sutaisymo tuomlaikinės valdžios. Žmo
nės visi beveik buvo linksmi kad nors kar
tą pabaigs visas tuščias kalbas ir pradės 
darbą be kurio laisvė negalima. Visi laukė 
koki bus paskutiniai rezultatai federalist!} 
socialdemokratų partijos. Bet paskutinis 
buvo neprisidėti ir uestraikuoti su kylan
čiais darbininkais, jie sakė kad jie netik 
kad nepradės kovos, bet eis dirbti, sakyda
mi tegul Roseiska partija varo kovą viena,

o kaip matysime toliau tai ir męs padėsi
me.

Žmonės išgirdę jų tokį nutarimą dideliai 
nuliūdo, darbininkai pradėjo skirstytis iš 
susirinkimų ir eiti kožnas sau namo; aut 
gatvių teipgi žmonės prasiskirstė ir viskas 
pradėjo apmirti. Kariaiviai, kurie pirma j 
drąsiai ėjo ant susirinkimų ir rengėsi pri
sidėti prie sukylimo, dabar aprimo maty-Į 
darni kad tarpe darbininkų, o geriau sa- J 
kant tarpe jų vadovų nebuvo sutikimo. Vi
sa kaltė buvo numesta ant federalist!}, ku
rie nepristojo pakelti atvirą visuomenišką 
pasikėlimą priešai caro valdžią.

Federalistai ir kitos partijos dar laikė 
prakalbas Felzerio dirbtuvėje, kur kalbėjo 
Maximas Gregori, tame susirinkime buvo 
daugybė geležinkelio straiknojančių darbi
ninkų ir daugelis telegrafistų. Ant šitų 
prakalbų atnešiojo telegramus kur kas da I 
rosi: gavome telegramą kad Maskvoje val
džia pradėjo bombarduoti tais dalis miesto, 
kuriose laikėsi sukilę žmonės Telegramas 
buvo gana trumpas ir mažai gavome su
prasti, buvo pranešt!! kad darbininkai drū
čiai laikosi už barikadų ir nemenkai jau 
išklojo caro tarnų. Čionai žmonės vėl susi- ! 
judino ir nežinojo ką daryti; Roseiska so
cialdemokratų partija pati viena norėjo | 
stoti į atvirą kovą kad pagelbėti sukilu- 
siem Maskvoje ir sukilusiem ūkininkam; 
aut ūkių ir bažnytkiemiuose Latvijos ir E- 
stų kraštuose. Roseiskos partijos oratoriai 
sakė kad jeigu męs čionai nekilsime, bet 
tylėsime, tai iš mūsų krašto išsiųs visus ka
reivius anų žmonii} ramdyti, bet jeigu teip 
čionai kaip ir kitur visi sukilsime tada val
džia neturės ką daryti, neužteks jai karei
vių, kurių labai didelė dalis teipgi priešin
ga carui.

Federalistai vienok laikėsi savo nuomo
nes ir pasekė kad jie nesutinka prie visuo
meniško sukylimo. Kaltė čionai buvo Ma
ximo Gregori, kuriam federalistai užvis 
daugiau patikėjo, jo vienas žodis būtų pa
kreipęs vi«os Rygos darbininkus ir kaip ta
da buvo atsakančiai prisirengė Ryga būtų 
palikus darbininkų užkariauta. Bet kad 
fedęralistai neprisidėjo, pati organizacija 
būdama didžiause Rygoje, tada ir Roseiska 
partija ir socialrevoliucionieriai nedrįso ko
voti, kadą-gi nebūtų pasekminga neprita-’ 
riant tokiai didelei organizacijai kaip fe- j 
deralictų.

Tos dienos darbas nusibaigė liūdnai dau-l 
gumas darbininkųrpyko iš nerimasčio kad j 
ant toliau reike pasilikti po caro globa. 
Kalbėtojai užsakė kad geležinkelių darbi
ninkai ant rytojaus susirinktų kartu su 
pačto ir telegrafų darbininkais į salę po 
25 numeriu Romanovskos gatvė ant 10 va
landą salė buvo pilna ir daugelis fabrikų 
darbininkų stovėjo ant gatvės norėdami 
įeiti į salę, bet komitetas pranešė kad tas 
susirinkimas yra parengtas epeciališkai del 
geležinkelių ir pačto darbintnkų, ir prašė 
kad dirbtuvių darbininkai neitų į vidurį 
nes jau salė ir teip buvo perpilna; ir dar
bininkai jų paklausę pasitraukė. Netrukus 
atėjo čionai Maxim Gregori ir prasidėjo 
prakalbos. Prakalbas vos pradėjus kariu- j 
menė apstojo salę iš visų kraštų su maškie- j 
tom ir skraiduolėm pilnoje kariškoje amu- Į 
nicijoje. Kazokai apstojo salę nuo trijų šo
nų: Romanovskos, Alexandravskos ir nuo 
Sorovskos gatvių. Tolau ant Derpatskos 
gatvės stovėjo artilerija; o ant Sovorovskos 
ir Stalbavos stovėjo kareiviai pekštininkai1 
trylikto Borsko pulko. Kareiviai dabar ne
leido nė vieno žmogaus eiti pro juos nė šę 
ne tę; aplinkui, prisakė uždarinėti 
langus visų namų kur tik stovi karei
viai, jie pasakė: ,, Jeigu katras drįs galvą ' 
iškišti per langą tą tuojau peršaus”. Su ka
reiviais pribuvo ir karės ligonių pagelbėto-Į 
jai, viskas išrodė ant didelio praliejimo 
kraujo.

Teip viską kaip apkamšė kareiviais, ta
da policija atėjo į salę klausti ar darbiniu 
kai pasiduos gražumu ar jie kovos? Komi- 
tetas atsakė kad darbininkai neturi jokios 
nuomonės kovoti dabar ir neturi jokių gin
klų. Tada policija leido visus per rankas 
ir iškratė visus kad neturėtų kuris ginklų. 
Pas kuriuos rado menkos vertės ginklą ar
ba nor kokę proklemaciją, kožną tokį žino- ■ 
gų suėmė ir nepaleido . Policija labai jieš- 
kojo Maximo Gregorio ir priverstinai liepė 
darbininkam kad jį išduotų. Bet nors vi- 

Į sus žmones perkrėtė ir nė vieno neišleido, 
į bet Maximo čionai nerado, kaip jis iš čio
nai išėjo neverta dabar pasakyti. Bet jis 
išėjo ir išnešė su savim daugelį brauningių 
kartu su kitais prastesniais revolveriais ir 
svarbesnius raštus. Daugelis ginklų če pat 
ant salės tapo pakarota teip kad caro ber
nai neatrado. Policija nesugavus čionai 
Maximo Gregorio už jo galvą apgarsino do
vaną: tas kuris atneš Maximo galvą į poli- 
ciją gaus 1000 rublių, o kuris jį gyvą iš
duos gaus dusyk tiek. Bet Maximas iš tero-

nų nagų pasekmingai pasmuko ir ne vinas negavo tų pini 
gų, kuriuos daugelis iš juodašimčių rūpinosi gauti.

(Toliaus bus.)

Lietuviam ukesam.
Kam nusibodo balsuot už senas demokratų ir republiko- 

nų partijas, kurie už pinigus perkasi į urėdus paskui išnau
doja žmones darydami tiesas per kuriais turčiai priverčia 
vargšus dirbti už piges mokestis, laukti darbo per šaltus ry
tus ties dirbtuvių vartai, badauti ir bomauti, pirkti bran
giai mėsą, drapanas, samdyti priskretusius brangius namus 
žodžiu sakant kankinti nuo lopšio iki grabui; tad jeigu nori 
savo vargams permainos, balsuok už socialistų partiją.

J. F. Mullen.

Ant Gubernatoriaus.
James F. Carey iš Haverhill.

Leut. Gubernatoriaus.
John F. Mullen iš Fitchbur- 
g°-

Ant Valstijos sekretoriaus.
Ambrose E. Miles iš Lynu.

Išdininko ir priėmėjo jen.
Jurgis B. Cushman iš Brač- 
ktono.

Ant Auditoriaus
Fred L. Jonhson iš Lynu.

Valstijos visotiško advokato 
J. W. Sherman iš Bostono.

Darbininkai visas pasaulės 
vienykitės!

Jus nieko neturite pražu
dyti tik savo retežius, o 

šviesą turite laimėti.

del kurio tiek laiko veltu kovojo.
Lenktyniška algų sistema produkcijos, su vergyste ir ken

tėjimais, kurią deda ant darbininkiškos klesos yra palaiko
ma per neturinčius darbo darbininkus, kaipo neatbūtina 
tulšis turčių su kuriais gali ginti darbininkišką klesą prie 
prilankumo ir nusižeminimo. Algi} surėdymas tačiaus gali 
būti nuverstas ir daigtai gyvenimui palinosnoti del visų ge-
rovės, tiktai panaikinant privatišką turtą per išnaikinimą 
privatiškos institucijos išdarbiui daigtų gyvenimui reikalin
gų, lygiai ir ji} išdalinimo ir užbėgant kėlė aplupimam val
stijos ir darbininkų.

Išnaikinimas dabartinio netikusi, ne ekonomiško ir nein
teligentiško stovio draugijos; ir įstatymas į jo vietą visuo
meniško užlaikymo visų ekonomiškų daigtų gyvenimo, ir 
inteligentiškos administracijos to visko del naudos visų žmo
nių, tas yra revoliucioniškas siekis socialistų partijos. Kada 
męs siekiam nuversti kapitalziną ir įvedimą socializmo, so
cialistų partija apreiškia kad visi vartotume galybę savo 
balso del palengvinimo visi} savo gyvenimo sunkenybių su
krautų aut darbininkų ekonomiškam padėjime.

Dėlto micro socialist!} partija pašvenčia savo neskirstomą 
galybę del įvedimo tiesų, kurios palengvįs darbininkų klesą 
ir užbėgs kėlę visom tiesom kurios gaudo progą tęliau pri
spausti darbininkus.

Dėlto greito pagerinimo darbininkų klesos, kuri greitai 
pasmerktų turčių išnaudojimą. Socialistų partija įsako savo 
kandidatam kad išrinkti į legisląturą parūpintų tiesas, ku
rios pašelptų darbininkus laike susižeidimo, ligos ir sena
tvės; kad būtų suteiktas pnbliškas darbas visiem neturin
tiem darbo;lygias tiesai balsavimo vyram ir moterim ;sutrum; 
pinimą darbo valandų; apgynimo unijų iždų nuo kapitalis
tų laike jiem padarytos blėdies per straikas; panaikinimą 
vaikų darbo; publiško užlaikyno visų institucijų pervežimo, 
susinešimo ir permainymo; privertimą atšaukimo netiku
sių išrinkti} nžėdninkų ir namines tvarkos - valdžios ir visų 
kitokių pagerinimų kurie pagerintų darbininkų būvį.

SOCIALISTŲ PAPĖDĖ.
190(> metam Massachusetts valstijos,

Socialistai valstijos Massachusetts ant savo konvencijos 
■Spaliui, 1906 pasišventė savo ištikumą del principų tarp- 
tautiško cocializmo ir prijimdami tautišką Amerikos sociali
stų papėdę, atsišaukė į visus sąnarius darbininkų kliasos ir 
visus tuos kurie linki kariauti už darbininkus, susivienyti ir 
balsuoti dienoje balsavimo kad išgauti ekonomišką teisybę 
ir lygybę darbininkam.

Rokuojant tuštumą visų administratyviškų reformų kada 
visas ekonomiškas fundamentas yra prigavingas ir neteisin
gas, socialist!} partija paniekina visus politikiškus susiriši
mus kokio jos pobūdžio nebūtų. Pripažįsta išganymą darbi
ninko tiktai politikįškoje kovoje prieš visas kitas partijas 
kokios jos nebūtų, kurios tiktai tiki į legališką išnaudojimą 
privertimą, randas, procentus ir uždarbį.

Socialistų partija, kaipo politikiškas išsitarimas darbinin
kų klesos, priešinasi priešai tęsimą tokios administracijos 
visuomeniški} reikalų šitoje Massachusetts valstijoje del nau
dos tų žmoniii, kurie saviuasi materiolą ir gyvenimo daig 
tus viduje šitos valstijos. Patarė darųininkų klesai kad jie 
negali tikėtis sulaukti tikro gyvenimo pagerinimo ir atmai
nos nuo sunkaus padėjimo, pakol ekonomiškas fundamen
tas privilegijų nesugriautas ant kurio vieno stovi visa auk
štybė kapitalistų-tnrcių. Nežiūrint aut vargų darbininkų 
demokratų ir republikonų mieris yra vienas ir tas pats kad 
.palaikyti sistemą, kuri duotų progą turčiam toliau vergti 
ir išnaudoti žmones ir teip darbininkai lieka be galės su
šelpti save, arba duoti sau atsakantį darbi}.

Vėliausiuose apsireiškimuose asekuravojimo pramonės a- 
geutai-republikoilai ir demokratai pasirodė lygiai-alkanais 
grobėjais pavogtų pinigu per dideles nntukuses korporaci
jas visada pasirengę patarnauti savo ponui piniguočiui. Vi-

Pnjii skujiniai.
Pajieškau Vladislovo La

pinsko, paeinančio iš Kauno 
Red. tris metai jisai gyveno 
Anglijoje dabar nežinau kur. 
dėlto meldžiu jo paties arba 
jo draugi} pranešti ant šio a- 
Ireso: Clias Krestin

745 N. Main st. Montello, 
Mass-

A įsišauki t.
Reikalauju jauno vaikino 

del pardavinėjimo liekarstų. 
Turi mokėt kalbėt lietuviškai 
ir lenkiškai o turės gerą dar
bą ir gera pelną. Rašydamas 
įdėk už 2 centu markę del at 
sakymo

K. Navickas 25 W. 2nd st 
So. Boston. Mass. <)}■

-----------
Kam but sergantiems kad 

možiui pasigj d y t.
Siuomi pranešu brol am lie

tuviam sergantiems Drugiu 
(Materija), peršalimai-, skau
dėjimais krūtinei, gėlimais 
kaub} ir k., kad tose s-i\o ne
laimėse kreiptųsi del sugrąži
nimo sau sveikatos prie J. Pi- 
ragio <fc Co. Montello, Mass, 
kur gaus tikrą pagelbą.

Aš tvirtai galiu tikrint, 
kad geresnit) vaistu nuo virš 
minėti} ligų nėra, kaip p. J. 
Piragio, kurie man sugražino 

'sveikatą. Aš sirgau ir vaikai 
ir kiti daktarai negalėjo pa
gydyt bet suvartojus nupirk-| 
l.as gyduoles aptiekoje p. J. 
Piragio Co., tuojau palikau 
sveika.

Veliju visiem jieškot ten 
sau pagelbos ligoje.

A Jiionnlnviticiio lot Bellevue Ave.
Montell,>. Ma.-S.

BALIAI.
Ketvirtas metinis Bulius

Draugystės Lietuvos Duk
terų, atsibus 28 dieną lapkri
čio (November) 1906 m:, sve
tainėje Brodbine Hali 311 Al
bany st. kampas Dover st. 
Boston, Mass.

Pasilinksminimas prasidės 
7 valandą vakare ir trauksis 
iki ryto. Teipgi bus muzika 
konopuikiause, nes grajįs or
kestrą D. L. K. Vytauto po 
vadovyste p. J. Tamošaičio, 
teipgi tautiškų sutartinių 
dainelių pasiklausyti, padai
nuos bažnytinis Choras po va
dovyste p. M. Karbausko.

Todėl širdingai kviečiame 
lietuvaites ir lietuvius atsi
lankyti kouoskaitlingiausiai 
kai}) iš Bostono teip ir išapie- 
linkinių miešti}

Su guodone Komitetas.

BIBLIJA bei visas Šven
tas raštas Senojo ir Naujojo 

i Testament-> 1134 pusi, drū
tuose apdaruose 2 doleriai.

Rusiškai angliškas žody
nas bei geriauses mokintojas 
angliškos kaibs 50 centų.

Užprašydami knygas ir pri- 
| siųsdami pinigus adresuokit 
teip:

V. Bngonis 646 E. 14 st. 
New York. N. Y.

Skaitytojam.
Katrų laikas prenumeratos 

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

suose nusidavimuose bėgančio meto, kuris apvertė visą tur
čių klesą su panieka, kurtik lipstėjosi politikiško gyven mo j 
visada lygiai demokrasai ir republikonai matėsi lygiais par
sidavėliais Valstija nuo valstijos skambėjo skandalai pir- 
klystėje ir politikoje pažeminančio būdo, kuris visą Ameri
kos tautą pastatė kaipo lizdą grobikų ant veido visos pasau
lės. Valstija Massachusetts nukentėjo apjuoką nuo to kad 
paskutinėse dienose legislature^ uždarymo pasirodė kad tie
sų darytojai yra paperkami ir tikri pardavėjai žmonių.

Kaipo rezultatas esančio visuomeniško neusiganėdiniino. 
politikiškos neteisybės abiejų kaip demokratu teip ir repu- 
blikonų partijos, skirtinus judėjimai bet vienoki savo lūke
styje kad sutaisyti supuvuses ir niekam netikuses kapitali 
Etiškas tiesas. Darbininkai negali tikėtis nieko gero nė nuo 
neprigulmiugų kandidatų, kurie yra po sparnais kapitelis 
tų teip lygiai kaip jie negal nieko iškovoti pasikeldami prie-' 
šai turčių. Toki neprigulmingi judėjimai netalpina savyje 
jokio sanžiniško susipratimo apie gerovę ir vargus darbini) - 
kiškos klesos. Nepataisysime sau gerų tiesų balsuodami tik
tai už ypatas, kurios rodosi mumi ištikimom, ne bąlsuoda-' 
mi vieną kartą už vienas kitą už kitas partijas, kurie yra 
vienas ir tas pats paklusnėliau kapitalistų.

Darbininkai gali pagerinti savo būvį balsuodami už dar
bininkišką socialist!} partiją, darbininkiškos klesos. sauži- 
uišką kovą laike balsavimo per kurį vien tik galima nume
sti algų sistemą ir visuomenišką pertaisymą dabartinių tie- į 
sų su kuriom turčiai ekonomiškai save apsitvėrę, toje tiktai I 
kovoje darbininkai gali turėti viltį pagerinimo savo būvio, ’



KELEIVIS

TEMYKITE
Neperleisk Neskaitęs!!

KONCERTAS SU PER
STATYMU 

Komedijos “Lėkė kaip Saka
las, nutūpė kaip Vabalas,“ 
parengė jauni vyrai del nau
dos kovojančių už laisvę Lie
tuvoje ant salės Hibernian, 
kampas Oak ir White gatvių 

LAWRENCE, MASS 
Atsibus 11 Lapkričio, prasi
dės 7:30 vakare.

Visus Lietuvius ir Lietu
vaites, vietinius ir iš apliukės 
nuoširdžiai užpgašo

. KOMI U ETAS.

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS, KALBOS

Su ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
lietuviškai: beast (byst) žvėris: eight (eit) 
astuoni; eye [ai] akis ir lt., 174 pusla
pių, su prisiuntimu $l-25c.

NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 
Gražiui lietuviškai rašyti

Be pngelbos mokytojaus, 24 puslapiai, 
su prisiuntimu 10c.
Pinigus reik siųsti per ,, Money Orderį“ 

ant šito adriso;
P. MIKOLAINIS

Box 15, Station D.. NEW YORK.

VISUOTINAS SUSIRIN
KIMAS IR 

PRAKALBOS 
Atsibus 4.-tą dieną Lapkričio 
(November)Nedėlioję,’06, ant 
BEAVER HALL, 9 RARTLETT ST 

WORCESTER, MASS.
Bus garsus kalbėtojai iš kitur 
ir pribuvę neseuei iš Europos 

Bus teipgi deklemacijos.
, Nuoširdžiai visus vietinius 
ir iš kitur užprašo atsilanky
ti, nes įžanga dykai, 

KOMITETAS.

THE OUTLET
Musų rudeninis ir žieminis suokrovas 
moteriškų Apguobų (r ipes). Jokių, Sijo
nų, ir apntinių drnbtt ių. o teipgi viso
kių papuošalų kati L t;ų > sukrautas.
Kompletiškas vaikų <ii 1, ;i 1 » zopostas.

Prekės /t m s
Pilna eilė vyriškos ap'diuū. drapanos; 
viršutinių ir dm b uit] i.ttu 1- i i, kepu
rių, pirštinių ir keliui.i
Didelis bargiusas dar nu. •» .nil lavorų.
385 Broadway, Bot -run E. c. P. Sts.

SO. BOSI o“n, mass.

Lietuviška Aptiekoriška 
KOMPANIJA!

Laikom sau už garbę pra
nešti broliam tautiečiam, jog 
mes valdom didžiausią aptie- 
ką, kuri pripildinta visokiom 
gyduolėm ir vaistais. Taipo
gi pas, mus beviek visada esą 
krajavas aptiekoriškas Feld- 
šeris ir jo draugai formaces- 
tai, tad mes sutaisėm visą ei
lę krajavų gyduoli į pagal for 
mulas Eeropos gydytojų kli- 
nicistų, todėl gyduolės yra 
pasekiningiausios. Gyduoles 
siunčiame gavę aprašymą li
gos arba kokių kas nori.

Parduodame tuzinais per- 
kupčioni ir agentam, duoda
mi gerą pelną. Su reikalais 
prašom kreiptis po situ adr.:

J. Piragis & Co. z 
769 N. Main St.

corner Emerson avė. 
Montello, Mass.

Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žeme, —- kurie 
gražiai sudygsta, gerai auga ir gausius vaisius atneša — taip lygiai sumanus Dakta
ras Profesorius su Specialistais pritaikant gerai, tinkamus vaistus prie ligos ir visu sil
pnybių — vartojant, užmezga išgydima, augina pajėgas ir išduoda vaisius sugražy- 
nant gera sveikata.

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

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

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

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir tikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir jau šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žyno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Dr. E. C. COLLINS ME
DICAL INSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Specialistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — apra’-ant ligą, liekasi po vadovystę 
Profesoriaus ir Specialistus ištyrta ir pritaikiti gryni tikri vastai prie ligos ir visu silpnybių, kokie 
tik yra žinomi daktariškam mokslui, kokius tik žeme ir gamta išduoda, o ypatingai paties In
stituto Labatorijos išrandami, kuriuos prisiuntus».pagal pamokinimus vartojant, nesveikasis apturi 
savo gera pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas daugiausia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padeka- 

vouiu, pagal prašymu išgyditu, koletą patalpiname, štai je pats kalba ;
Mižlas Daktaria Profesoriau I

I au kaip Profcssoriui žinoma, kad labai sir
gau ant kat.ito plaučiu, trumpo kvėpavimo, 
skausmu ir diegliu kiūtino biauraus skrcplia- 
vimo. skaudeiimo. ir svaigimo galvos, kaip ir 
vaik&čiojanti reumatikos diegtai po visą kūną. 
Nors pas daugeli daktaru gydžiausi ir visokiu 
liekarstu prigėriau bet vis m.m darėsi arčiaus, 
taip Kad iau buvau xisai nusiojas vilties išgy- 
dimo Skaitant lūs apgarsinima po antgalviu 
, .šaltinis Sveikatos“ ir atradau kad Jus išgy
dyta visokes ligas piašvito mano »k:: irvihis 
kad iar galiu b 11 sve. .u ir išgyditu O kaip tik 
per laišką aprašiau savo liga ir kankinimus, 
tad liekarstas suręs I u t atsiuntrtę ir suvarto
jau tuos vaistus pasii it.-iu dideli pasigeriaima 
ant sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
pilnai sveikas karp pareikalavus atsiuntėt, 
dar vaistu tai tuos paskatinius suvartoja* pa
silikau sveikas kaip niekad nesirgęs ir dabar 

’ esu persitikrenęs kad likausi pamatiškai išgy
dytas ir liga ncatsinauns. Siunčiu širdingi.iu$c

Daucalingaa Profcscriau Instituto!

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau* anrašvtos

su abelnu nusilpt yneinnii kankino gal .«»

balium undr.ipaniU— nors cyd 
pas daticclr <1 .\taru. bet tolinus pa; 
mo. rn.no li^-.j vis cio blotfin. ir viltis is,

ne I. h> ir r- vohucita. bet tol..iu« varto-

(♦
t
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lh•. JOSEPH LEWAND0WKS1
67 Beacon Str. - Boston, Mass. 

Kampus Charles gatvės, Šule Parko. 
Ofiso valandos; ■} į°£7 ^VakLre.

Gyvenamas namas randasi pu nr.

1036 Beacon Str.
Telfeonas 21o71 Brookline.

bciumcl mus brolius nuo kaukimu ligos.

Su puodonc dėkingas
M. A. Degutis, box B«. Piekering. La.

k h! u - ui- i rv s jau praėjo 5 ncdcli ■> esu 
n I lt iki m . ka<i mano liga pilnai Kuydita. 
Už toki skjrba sveikatos tuksiančiais kartu 
dekavoju. nes pirma buvau ne cvva ne numirus, 
o dabar -seiki ii laimina t -i! bus p..lai
minta motina iš kurios vaisiaus, išaugo toks 
gelbėtojas nei.įmingu, su tikru talentu dakta
rystes M ano dėkingumą teiksitės pagarsint, 
kad serganti kaip aš buvau, žinotu kur rast 
tikra pagclbx

I. Mockcnc,
134 Leighton St.. Fitchburg. Mass.

M. Atakravickene,
45 5th Street. Passaic. N. !■

Širdies, viduriu, pasigadini- 
mo, gumbo, diegliu vi ..m ]<unę, 
plaučiu ir.inkstu ligą per du me
tus sirgus, \\’aršuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai* 
tęs, pilnai pamati'kai išgydė.

Profesoriau ir kiti daktarai I
Tai dabar tai su džiagsmu rašau šitą aro

matą bo jau mane išgydit nue taip didelio 
keineiiino. lytišku daliu skaudeiimo ir nusil-
р. limo, o tankusšlapimmasi kaip su peiliais 
r •> blogiu sapnu ir sekios nubcgin.o ab« Ino 
n 1 -il;>i, n no. .ic r visk ūmo. E k audė nma pou-ą 
k 1 | Ir latnaus šonuose ir viduriuose, kaip ir 
s ngv ’• su skuude jiniu gal vos. užima ausisq 
irdil nusiminimo, mi lijau kad iš pioto 
i', •kui, :p Ju:ns buvau pirmiaus rašės. Ners 
p is d vigeli daktaru gydžiausi ir buvau pa* • 
s ve v.i Imančiais iš Eor opos profesoriais tad 
ir p.MMitki .nan, k d nėra profesoi tais, bet ne 
d ki.it.vi ; o tik Sun.Iaktari.it daug visokiu Ilgu 
iš nislino o ne vi>-n< s išgydit i .g ili O kaip 
per 'i iu Jus parašyta ‘Vedos b.s in Sveikatų 
tai pa/i.iau ivo iauiiistcs kladsa ir liga suprt-
с. vsči.i. Jum', aprašiau ii prisiųstus vaistus 
n<n s dar nesuvartojau visus, kurious manpri-

u riiš v usnis, g.dečia atidekavot Bet kui tik 
gilesni ris vardą aug^ii'-iu. kad v <1 žinotu 
kaip nieks negali pašei be t tu J u- i- gyiiitc.

J. Tomisltauska*.
331 So. Yordan Street. .Vtentown. Pa.

f
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Express? arba pačtą.

AUJI TAVORA!
ALMOS PREKES 
atijas kataliogas!

Pranešu Tautiečiams kad reikalaujant gjrų daiktų, k. t.
Laikrodėlių. Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir 

kitokių visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas 
mane; iš kilų miestų parašykite laišką paduodami savo adresą, tai pri* 
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės.
Iš kitų miestų, apsleliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 

5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekystos, yra mano davadu.
M. J. DAMIJONAITIS,

3120 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

Daniel J- Kiley
301 Broadway, kampas D. gatviv.

So. Boston, Mass.
Mes laikom lietuviška klerko, 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

Šermeninis Direktorius ir 
— Balsamgotojas — 

398 Broadway, priešai pačt<> 
Gyvenimo namas randasi p. n.

174 Third Street,

South Boston, Mas

KLAUSYKIT VYRAI!

skanaus alaus išsigert, vy 
cigarų tiesiok iš Turkijos.

1VAUJA

žinomos. .*
Lietuviška'

la randasi:
Gydytojus

JOHN J. LOWERY, & CO.
168 11 STREET _ n . ..< <>i< „tu So. Boston- Mass.

NAUJAI ISZRASTA
I iidijoiiiškas 

Plankų Siūlui

$1 50. .Siuntimo kaštu:

. Boston, Mass.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveik

ią nuimti, eik į as atsakanti 
fotografistą:

CASSILL’O STUDIJA,
376 Broadway,

go. BOSTON, Mass.
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
kitokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurni yra ir Oristo Ele- 
ktrikine šviesa del ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir U iki 
8 vakare. Telephone

Antanas Kavaliauskas,
3105 So Hoisted Street. Chicago. III.

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

ę Tamošių Bakanaucką 
f 45 High St., Nashua, N 
<’-------- ------------------------------

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

aptieka:

Richmond

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

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

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass

KLAUSYKI1E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas v
Vaskelevicziu ir Abraczinsaka '

124 Millburry str., 
Worcester, Mass.

i ... . .
J Puikiausias Lietuviškai

t 
f

Jeigu nori but sveikas.
ir drūias, naudok tik sveikus gėrymus 

paimk sveika užkandį, sveikiausi gėiy-

Sknitytojau jeigu Tau nieks nepagelbėjo arba niekur dar ne igydei o jautiesi savijo nesveikumą, tai nctrntik laiko ne pinigu <1 ■’•• anai, j ei ne 
ssk.ii tai per gro.nitą atsišauk aui aiant liga o bj apsirik, na b.i.i išg/Liai nuo: plaučiu n unkum. <1 i. s io. trumpo k • -tariniu greito 

skaudėj nno 
-aikščioj ančių 
lario, abelno

<3
(

ki likeriai yra tik pas
James Gleason Co.,

Kampas 4-th ir B. Sts.,
S. Boston, M a ss.

Teipgi norintiem pirkt Jikcrštorį. tj? yra 
labai gera vieta. Pažinok it prs patį 
gaspndorių.

Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.
Gydouliiį visokį receptai n- 

pyldonii teisyngai. Čionai yr 
ietuviškas klerką ir galima, 
lusikalbet saviškai. Meldžia- 
sme reikalui esant atsilankyt.

s aidimo ir uzuno ausisę. kraujo u- /.luino, niežu parku ir 1.beri no o I ligi, neurastem i^s. neur.i ž«j°3, .euii..itiz no^ 
skausmu po vis-i kuną. ReltlujcH. Ivt 1 • š > nu ■■ Ipnoji n 1 'u jineil’-- klos nub : u >. blogiu sapnu, nei vi. 1 no, pricpuol • 
jnijilpneiiino. lytišku piktu užiikre :i 1 nu littu tlimpančiu) komo skiriau 1 ir v 1 l» jos njbutu, t non ir n t i auuis: •> k 1 '
in .cžasti sugriovimą sveikatos, slogos pūsles ligas, tankaus šlapinimosi ir sk I'l^ ningo. p 1-ugadini nX. p v ruki n ,. nutir i»i ji » I 
popino sunkuma kojose be i rankose « ar.natlivuma. lenkimą A draugijos, pag i linimo atminties, netureji na v n-i aus. visokį.»■» 
kaip VYRU taip ir MOTERŲ skausimmgas nereguliari’.kas mėnesinės, bet neturejima andranniu. kaip Ir baisu kenkimą st cc haliniu 
mq 11 kur osi.k ligos ant / n mm varginimo aUtrauda. po ištyrimui, kaip apisima išgydit. ir duuoda vaistus, ląi užtiknutasveikam ir i«gyaima» 
Slabtybe šventai užliakomu.

VAISTUS ISSlONCIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Expresa ir kitas Šalis pasaulės. Kaip raštu tcip žodžiu lik prigimtoj lietu 
vyškoj kalboj savo jausmus, geri duse gali iškreikšt Daktarui.

Dr Profesorius Collins del labo visuomenes paraše knyga Vadovas in Sveikat r-8 puslapiu Ii 
Ii iš.uikiua apie visokias ligas ir kaip but sveiku ir apsKcrget nuo Ilgu Joje yr 1 koleravon pav-.kslai 
nu intmos vi«i irnuso kudnci. nuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės koznas tą knyga 
prisiuntimo kaštus,

Kodėl sirgt ir but vargi mimas ligonis, kad lengvai gali but išgyditas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, I40W. 34th St., New Verk N. Y. i VIENATINIS : LIETUVISzKAS: MOTELIS
OFISAS ADARAS. (tarp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo 10 iki $ po plot Šventoms dienoms nuo roik 1 o vakarius nuo 7 ik i S vai. V n , rllTVO 1V~ 1.-,. *■ .. s V 1 ’ IV

■ UtarnikePetnyeto,.. Ražant paminėkit kad U mus IhlkrašCio. i” • KAA L 7 H asIllglltO, St NEH YOKk
Y Jeigu važiuojate į Lietuva arba 

jį Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
pa Ii te. gaut valgių ir gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, as prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone* liriv/t * O I) 1 IL'

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Lai'akortes ir pinigus geriausia siusi per 
KELEIVIO“ Redakciją, 28 Broadway, S. Boston.

icrirančiam

e e

Ar nori sucčfytpinigus?
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 pareda-

Nepamiršk ateit pažiū- 
vietaa žinoma visiem:

SACOWITZ,
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mass.

lų. 
rėt;
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CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. I>arorn geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvninkais vešli pramonę.

, »Mūsų adresas:
A.LIUTKEVIČIA,

z4 Washington Sqare, Worcester. Mass

leriausia motorų ir vaikyerydytojajįcš

•;g Dr. Ona Topaz,
J??4o Clntinbei's str., Boston. .Mass.

O^isas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.

Tel. Hay. U69 - 5.
- v*, -.'tt. -xy- cm- e’z- c-'. <•' *

■ nr !!■---- n-------------—

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, t;

’’KELEIVIO”

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

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

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

Kaina.........................35 c.
Davatkų GadzinkOS ir Šeip links

mos dainos. Kankins 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 
Druskinykuose, prekiuoja 

tiktai 5 c.

ta fe 
§ fe fe fe fe

SALIUNAS
karta pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 D. St.,

South Boston,

s «s ta k.
t.

fe fe fe fe fe fe fe

yra padaryti iš geriausio aukso, su lietu 
viškais ženklais, bejj*: Žirgvaikis, šv.Ka- 
zimiero, L. kar . ir D. L, K. Vytauto. 
Tinkama ko/nam Lietuviui tokias iau- 
t iškas ir gražias papuošęs nešioti, o ko j 
jum niekas nepadarys nė už $50.oo, bet 
aš parduodu tuos ženklus šeip: žiedų po 
$7.00, o sagutę po $2.oo. Užkalbindami žiodą, paimkite siauri popiu.clę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio ži.idą nešiojai ir, teip pamieravus piršto storumą prisius-

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

95 Milk st., Ruimai 60-61
BOSTON, MASS

SrAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDĮSL

VISOKIUS DltUKORIŠKUB DARBUS GRAŽIAI.

,,KELEIVIS”
28 BROADWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

A. Zvingilas, Išleistojas.M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,
LJKIERIU ir

CIGARU.
Pardavimas fainilijom musu

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

Teipgi parduodu visokes, kokių kas nori American Driikavojimiii .Mašinėles, ku
rios labai yra kožuain reikalingos; su mašiucle galima drukuot be jokio mokslo 
greitai ir gražiai. Vienos iš tų. panašumą parodo paveikslėlis: tą mašinukę kiti 
parduoda po SlO.oo, bet aš paleidau už $8.00. Ant jos iŠdrukuosi trip, kaip ir 
ant masines už $100 00. Giažiausia popiera ra-ymui gromolų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm; 1 tuzin 25c., 5 tnz. 81. t ūksiantis $7.* Pas mane 
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios i«durbys.tė, teipgi laikrodėlių, 
leuciūgelių, kompasų, auskarų, špilkų, britvų, muzikališkų įUumentų, visokių 
knygų ir kas tik ko reikalauja. Nurodomas turėt mano Didelį Katalogų prisiųsk 
savo gerą adresų ir markių už 4c «lel apmokėjmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai; jame rasi visokius daiktus ir anų prekes. Rašydama* adresuok:

KLEMENS WILKEW1CII.

J.
1514 Rossary str.

J.
13 Diamond Sq.

A. J.
Box. 53

LITU VISK AS DAKTARAS

B, G. Wernick
Box 327

Box 54

’’Keleivio” agentai.
Petrikis,

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

Kazlauckas,
Mahanoy City, Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

J. Derk intis,
4545 Hermitage avė., Chicago Ill. 

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

J. Dabulski
Chicago, Ill.

P. Čiras, 
str., Lawrence, Mass

A. M. Makauckas, 
Forest City,

M. Paznokiute 
Palethorpe st Philadelphia,

TIKUTI JAU SALTA!
Box 323

155 Elm

Box 312

Box 1 of)

Pa.

Pa.

Me.Li . iston, 
lubiel Str.

a 
<n. Conn.

J.Čeponis
Jonas J. Gardaus

54 Lafaet St. New Bri
Jurgis Tumasns

Post O. Box 'JI Miilineck, Me
WATERBURY, CONZ .

824 Bank Str.
109 Charles Str.

39 W .Port or

.1. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. Ženaantau ckas,

Overkolis reikalingas!

Vienatine Lietuviška

Restauracija
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados malariju sampelus kuriu yra su
virs 500 gatunku del overkolu. Matari- 
jos iš New Yorko ir tokiu čia negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos drapaną, 
gvarantuoju. kad padarysiu iš geresnės 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
kriaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot siul, vien tik pirkt malarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

Kurioje visados gaunamu lit 
giai, gerai pagamyi i ir daug

116 Harrison, Ave Boston, Mas .

Daktaras M. J. Koniiow,
56 BrunswickSl., Roxbury Boston. Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

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

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

Tol. 931 2 Roxbury.

TEL. 22148 RICHMOND
259 HANOVER St.

A PCARSINiSVŽAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTDil TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis

kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
iš Lietuvos į Ameriką vužiuojaniiern aut 
geriausių laivų už pigiausią preky. Ma
no ofisas turi geriasius kelio linijas.

GROCERMį ir BUCERNĘ 
n užlnikiiu šviežią ir gi'rn o piir-

Meldžiu savo 
įnirštų priežodžio

Lenkiškai-Lietuviška
APTIEKA .

257 Hanover Street

BOSTON, MASS

258 Broadway,

RŪKYK GURUS CIGARUS

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

J. Petraiickas
Corner D & Silver Sts. S. Boston, Mass

Dr. S. Andrzcjewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

D. W.CREED
Mūsų krai luvėje gausit- gerų eigaių 

visokio tabako, geriausių viaokių ouker- 
kų Ledinės Smetonos’ visokios Sodos ir

•h-igu nori pirki nr parduot namą 
samdyt Šlubas. ar gyvoimui viola 
jei nori kąitišturinl, su tais mikniais ma
lonėk kreiptk-si prie manos. Rasi ponr. 
205 Dorchester Street

So Boston, Mass.

pasi- 
arba

Kai >ame Liet

228 Braodway, con. C st.
So. Boston, Mas

Sun.Iaktari.it



