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Metas II

Žinios.
Revoliucija Rosijojc.

Rosijos žmonių gyvenimas 
vis eina po senovei palengvi
nimų vis dar nėra, žmones fcę 
ir tę po būreli ant karto suky
la, bet valdžįi greitai su Jais 
apsidirba ir teip turi gyventi 
po jungu caro pakol visi ateis 
į vieną nuomonę ir visi kartu 
jieškos sau pagerinimų. Dau
gelis turčių deda savo pajie- 
gas ir šelye kiek galėdami 
caro šoną kalbindami pras
tuolius kad keltų maištus — 
programas priešai tuos kurie j 
nori Įvesti geresnį rėdą ir pa
lengvinti visų žmonių gyve
nimą. Kaip matyti iš Rusijos 
ir Lietuvos tai daugelis dva
siškųjų nemažai padeda val
džiai traukti žmones į tamsy
bę if carui tarnavimą. Žino
ma j(ra daug vargšų žmonelių, 
kurie negyvena savo protu už 
juos dar vis kiti mielina, tik 
nesirūpina del jų geroves 
Yra daugelis ir tokių kurie 
išnaudoti iš proto ir visai pa
metę rūpintųs įpie gerovę šios 

ąjasaxjtfe'8’'t>tfrtVk'i-ilpiiiasi kad 
numirus būtų geriau.

Sunku tokius žmones grei
tai prie supratimo atvesti ir 
sunku jiem parodyti kad pir
ma reikia pasirūpinti ant šios 
pasaulės geresni gyvenimą su
rėdyti o paskui tik rūpintis 
apie posmertinį. Pakol męs 
turėsime liadauti, pakol lai
kys mus už sprando valdžia 
ir turčiai, teip ilgai męs turė
sime vienas kitą skriausti ir 
teip ilgai bus sunku nuimi da- 
sigauti i geresnį gyvenimą 
po smerti.

Peterburgo žinios praneša 
kad ant Kazaniaus kaime Se- 
merof apsilankė agitatoriai ir 
susišaukę visus ūkininkus 
įkaitino juos su prakalbomis 
kad žmonės įpykę ant valdžios 
suėjo ir ištuštino visą grūdų 
sakrovą prigulinčią valdžiai, 
grūdus ūkininkai pasidalino. 
Neužilgo policijos viršininkas 
pribuvo su 50 dragūnų ir pa 
liepė žmonėm grūdus atgal 
suvežti, bet iš karto žmonės 
kareivių visai nepaisė.. Kiti 
pamatę kad bus blogai grū
dus atgal į sąkrovą nuvežė. 
O tie kurie tik tuom kartu 
paklausė agitatorių pradėjo 
juos niekinti, nes užėjus ka
reiviams agitatoriai išnyko.

Peteburge penktą dieną 
gruodžio tapo peršautas mir
tinai policijos vyresnysis Se- 
remetief, kuris pakėlė žydų 
piovynę mieste Bielostoke pe
reitą berželio mėnesį. Jisai 
tapo peršautas ant Fontanka 
kanalo. Peršovė žydas ir ma
tydamas kad neištrūks iš ran
kų policijos šovėjas ir pats 
save ant vietos nusižudė. Še- 
reraetief buvo ir vėl paskyr- 
tas į Bielostoką ant savo se
nos vietos dėlto žydeliai pasi
rūpino jį nušauti nekaip kad 
jisai atgal pargrįžtų. Sereme- 
tėvo pačiai iš Bielostoko tapo 
prisiųsta vilyčia aut kurios 
buvo parašas kad atminti} žy-

du skerdynę pereitą berželio 
mėnesį ir užmušimą jenarolo 
Kuzmich.

Varšavoje 11 gruodžio tero
ristai norėjo nugalabyti Var
šuvos gubernatorių, dėlto jie 
jausdami kad gubernatorius 
parvažiuos trūkiu ant stoties' 
išsikavojo po krūmus ir lauke 
jo pribuvimo. B d. kareivių 
patroliai pribuvus kasžin kas 
pranešu apie teroristus, ku
riu jie pradėjo jieškoti. ne
trukus prasidėjo šaudymas, 
vienas kareivis ant vietos ta
po nušautas ir vienas iš tero
ristų tapo pašautas ir suim
tas, kiti gi laimingai pabėgo. 
Bet suimtasis kaip žinios pra
neša išdavė kitus, taigi ir 
jiem jau nebus gąlinia tenai 
išsislapstyti. Pabėgę su savim 
nusinešė ir bombas su kuriom 
ketino gubernatorių pavaišin
ti.

Lapkričio 30 caro ministe
rial pirmu kartu perleido bi- 
lą kad darbo diena Rosijoje 
būtų 12 valandų su dviem va
landom del pietų. Caras tą 
bilą užtvirtino. Taigi Bosijo- ’ 
je darbininkai galės švęsti 
darbinkų dieną.

■ r
Žinios iš pasaulės.

CHRISTIANA, Norvegija. 
Gruodžio 10 Norvegijos parla
mentas nubalsavo duoti gar
bės dovaną prez. Rooseveltui 
užtai kad jisai užmanė Rusam 
ir Japonam padaryti santai
ką ir pabaigti vedus karią. 
Tai mat už ką dalina dova
nas šiame dvidešimtame am
žiuje, vieni pakele karias o ki
ti užmano kad susitaikytų ir 
dar užtai duoda dovanas.

Dovana, kurią prez. Koose- 
veltas gauna yra $37.121.(55 
kuriuos prezidentas kaip gir
dėtis pašvenčia trustisam ku
rie apvers tuos pinigus kari 
padaryti atsakantį pakajų 
tarpe darbininkų ir kapitali
stų. Prezidentas norėtų kaip 
nors užlopinti arba paremti 
griūvantį gyvenimą darbinin
kų. bet turbūt nieko nenu
veiks šiame darbe nes santai
kos tarpe darbininkų ir tur 
čių nęgali būti pakol darbi
ninkai bus išnaudoti. Turčiai 
nelips nuo darbininkų spran
do pakol jie nebus numesti.

ROMA. Gruodžio 10 šv. 
Tėvas padarė nusprendimą 
vesti kovą su Franci jos val
džia, už atskyrimą bažnyčios 
ųuo valdžios. Visi pasaulės 
katalikai dės pinigus kad pri
versti Francijos valdžią godo
ti bažnyčią po senovei. Lai
kai bėga ir viskas pagaulėje 
mainosi: dvidešimto amžiaus 
istorija bus ištiesi} užimanti. 
Kas-tik buvo šventa pradeda 
būti paprastu, kas tik išrodė 
baisu pradeda būti teisybe.

PARYŽIUS Gruodžio 11. 
'tiesos išėjo į šyla kad Fran
cijos bažnyčių užlaikytojai 
turi mokėti lygiai mokestis 
už bažnyčių turtus arba jais 
apleisti, pagal tiesas išduotas 

i nuo Francijos valdžios. Iki 
šioliai buvo daug susimiišim j

policijos su bažnyčios laiky
tojais, kaip policija vaikščio
jo aprašinėdama bažnyčių 
turtus, bet toliau galima lauk
ti dar dinesnių susikirtimų 
kaip pradės uždarinėri ba
žnyčias. Aut toliau Francijos 
kunigai netik turės apmokėti 
mokesčius ųž bažnyčių turtus, 
bet turės ir į kariuinenę eiti 
ir kartu su kitais franeuzais 
su muškieta bėgioti. Fracijos 
valdžia suareštavo šv. Tėvo 
pasiuntinį Montagninį, kuris 
konspiraty viškai dirbo kad 
sukelti katalikus prieš val
džią. Franci joje dabar lanko
ma nepak ingų laikų, nes šv. 
Tėvas rūpinasi kad francūzų 
valdžią priversti prie paklu
snumo. Bet kaip matyti tvįr 
tumas valdžios tai bus sunku 
kas padaryti su privertimu.

ODESA gruodžio 12 čionai 
išpiešta tarptantiška banka ir 
išnešta 14 tūkstančių ir pen
ki šimtai rublių. Nežine iš 
kur įpuolė 12 apsiginklavu
sių vyrų kurie atkišę revolve
rius liepė visiem bankoje iš
kelti rankas, o policijantas 
aut vietos tapo nušautas, už
puolikai paėmę pinigus bėgo, 
bet kazokai sugavo penkis, 
vienok kiti su pinigais pabė
go-

BERLYNAS gruodžio 12 
Vokietijos Kaizeris užsimanė 
kad Reištagas - parlamentas 
nubalsuotų palaikyti didesnį 
skaitlių kareivių Afrikos ko
lonijose ir ant to kad paskir
tų atsakančią sumą pinigų. 
Jeigu to nepadarytų tai keti
na visus tautos pasiuntinius 
paleisti o rinkti kitus. Tai 
teip būtų kaip su Rosijos Dū
ma.

PE'TERBURGAS. NorsRo- 
sijos valdžia ir paskyrė pini
gu badaujantiem Rosijos žmo
nėm, bet per neatsakantį rei
kalų prižiūrėjimą ne paskirti 
pinigai neatneša geros nau
dos. M. Gurko pagelbininkas 
ministerio vidurinių reikalų 
padarė kontraktą 
Co. kad pristatyti 
nų bušelių grūdų 
tiem per pereitus 
sius. Bet kaip dabar imto tai j 
kompanija to negali padaryti j 
o žmonės miršta badu. Minis-' 
toriai dabar daro rodą kaip i 
pašei pti su grūdais badauja 
čius.

ir suėmė 26 ypatas už neva 
prigulėjimą prie socialistų.

ypa-
prie

Spalių 26 vėl suėmė 24 
tas neva už prigulėjimą 
revoliucionierių.

Vylniaus miesto rodą

gėrę suėmė Jauną vyrą Keterą 
ir labai jį su nagaikom sumu
šę nuvežė į Šiaulių turmą.' 
Suareštavo Jį būk už sužeidi
mą šnipo Rozenvaldo.

žnyčiąo paskui sako pamok- tą naujų sąnarių ir diena gra
sius. ziai buvo praleista.

pas
kyrė keturis tūkstančius rub. teismas žmonių dar nuo pasi- 
del vakarinių nokslainių kur'kūlimų. Daugelis žmonių pa
mokys. rnskąi. lietuviškai, ■ sėdėją po kelis ......... ..............
žydiškai ir lenlkičkai skaityti po paleisti. Bet dabar sunkus
mokys, rnskąi. menesius ta-

ir rašyti.
Vilniaus pirčių darbinin

kai snstraika > Minkevičiaus,

jų gyvenimas nes rusai sena- 
vieriai ir turtingi ūkininkai 
eina prieš tokius sėdėjusius

Chvoleso, Kapuano ir Štauso turine ir gyvenimas neapkan- 
pirtyse su šiais reikalavimais toje negalimas.
1) Kad nesipirkti sau darbų. A i. u n t o j e Rugsėjo 28
2) sugražinti pinigus kuriuos j liaktį urėdninkas su trimi sar- 
nuo 1 sausio iįmokėjo šeimi-1 gybiniais suėmė Augustą Pa- 
ninkams. 3) panaikinti kau- bdžį ir pora žydelių, kurie

icijas. 4) mandagiai su darbi- buvo pas jį svečiuose iš Vil- 
ninkais apsieiti. 5) už pražn- niaus. Pas Paberži rado muš- 
vusius daigtųs kad pusiau kietą revolverį ir patronus, 
darbininkas su savininku už
mokėtų. 6) darbininkas kad 
gautų 10 rublių laike savo li
gos ir kad vietos neatsakytų 
jam. 7) atstatyti darbininkus 
tik tada galima kada patars 
darbininkų komitetas. 8) pa
didinti algad mašinistam ir 
pirties darbininkam. 9) 
straikos laiką] apmokėti 
rublį ant dienūs ir nieko 
pavaryti. 1

Sustraikavusiejie savo 
kalavimus gavo išpildyti

S m ilgi u o s e K."uno 
red. išdavėjas-šnipas Kazis 
Plungė išdavė valdžiai B. 
Stumbrą ir S. Valentiną, Va
lentinui nusiseki'- pasprukti. 
Vėliau pradėjo gaudyti iš 
Rygos atvažiavusį jauną vai
kiną V. D. bet to nesugavo

už . , .. . . -turbūt jis papratęssmpusap- 
P° silenkti.

ne
Anykščiuose t1 k- 

merges pav. Spalių 11 dieną 
tapo paimtas K. Justinavičius 

’ už- 
inė- 

ti be žinios vietinės valdžios.
P i k e į, i u o s e Telšių

rei- 
pas

Miskevičių tą pačią dieną, pas |už po^la'dnejimą ,. N. (r. 
Stausą ant rytojaus o kitose j (^rau(ie .)a,n t°lia’1 pardav

su Lidwat
10 inilijo 
badaujan- 
tris mėne-

Žinios iš Lietuvos

dar teip liko bestraikuojanti.
Spalių 12 kada policijantai 

vedė vieną kalinį pas 1 
toją ant jų užpuolė apsigin-Į 
klavę vyrai 
miestyje ir pradėjo šaudyti 
vieni į kitus, bet kalinys ne
pabėgo.

Spalių 12 dieną policija 
konfiskavo 14 numerį,,Echo”.

K a u n e spalių 2 dieną 
žydų ligonbutyje sustraikavo 
keturios moteris ir šeši vyrai. 
Vyrai gavo pakėlimą algų iki 
14 inblių aut mėnesio, 3 sva
rus duonos aut <1 ienos ir butą 
gyvenimui. Moteris reikala
vo 12 rublių bet gavo tik 11 
rublių, nes jos nusigando po
licijos.

S 1 a u 1. 1 r o s e spalių 2 
prasidėjo straikas Nnroko 
d rūtus e e darbininkai pasta- bei laimingai išgelbėjo 1 
te 10 reikalavimu kurie veik |(,ną jr vieną marininką. 

ivisi pakėlimas algų. Nurokas 
’mėgino straiką suardyti, het> 
Į ant galo a p-iėinū viską išpil
dyti, darbininkai laimėjo.

Šiauliuose tarnaitės pradė
jo rištis i vienybę kad page
rinti savo būvį. Jų mokestis 
4 tub. ant nedėlios o darbas 
nuo 5—-6 ryto iki 11—12 va
karo.

Sn'ipiškio prie

tardy- Pav’ ir l’!’py'eje Sinuliu pav.
- • kunigai darbuojasi kad kara- 

beluinkai nepardavinėtų 
cialistiškų knygelių. N.

is Amerikos.

so-

Raupai ant laivo

New York gruodžio 12, čio
nai pribuvo laivas Bluecher, j 
kuris atvežė net 155 pasažie 
riu apimtus
.Visi tapo užlaikyti pakol reu-i 
pai nepasirodys pavojingais. 
Mergina F. Tamoševska tapo 
į ligonbutį paduota.

Apsivedė Kaslegarnėje

New Yorke gruodžio 
Viktoras Houser parsivežė 
vo merginą iš Hungarijos 
pasakė kcmisionieriain

o:

Ruime Lavinimosi kuopos 
susirinkimas atsidarė ant 7 
vakare, draugų pribuvo apie 
40, vakaras perėjo labai nau- 

j dingai. Ateinančią nedėlios 
dieną nuo dviejų po pietų 
bus susirinkimas su didesne 
atyda, nes bus pranešta labai 
svarbių reikalų kaip lietuviai 
gali susideją vesti pramond. 
Bus teipgi ir skaityta konsti
tucija pagal kurios tiesas su
dėtinė pramonė gali sektis.

Viena valanda laiko tapo 
paskirta ant ginčų ,.Kodėl 
męs esame biedni”, tikime 
kad ginčai teipgi nusiseks 
nes kožnas draugas su pilna 
misle ketina tą klasymą išaiš
kinti pagal geriausią suprati
mą. Draugai meldžiami savę 
pas šiltą pečiu nepamiršti ar
ba iš svečių anksčiau pareiti 

Pats savo rankų nupjovė. ant susirinkimo lygiai ant
, . .. Idviejų po pietų.
Linchburg,Va. Gruodžio 12 

Dr C. McCullaugh bedirbda-i 
mas prie pjaunamos šiaudų 
mašinos, įkišo raukti į mašiną 
ir nepagydomai sutrynė. Ma
tydamas, kad rankos nobus 
galima pagydyt, nelaukda-j 
mas išsiėmė peili iš kišeniaus 
ir nuplovė pate sau sutrinta 
ranka ir greitai nusidavė | 
pas daktarą.

su

komisipnieriai neleide 
merginos vežti sakyda-

11
sa
il- 

kad
jis vežasi savo merginą paro
dyti tėvam o jeigu patiks tė
vam tai tada jisai apsiženys, 
bet 
jam
mi kad Amerikos tiesos neve- 
lina jokių abejonių norintiem 
apsivesti. Hauser matydamas 
kitaip negali paėmė šliubą 
Kaslegarnėje.

Žinios Vietines.

— :o

Pačiam vyduryje Bostono, 
Lietuviu ukėsų Gedemino 

1 Kliubas parengė prakalbas 
nedėlios vakare. Visi žada ei
ti ant ui prakalbu kad pama
tyti lietuvius kurie gyvena 
žydų gludumuose, nes apie 

| juos iv,ai kas girdėti.

Oras drūtai atšalo, betkar 
tas nuo karto staiga atleidžia 
ir ima lyti kas nesveika žmo
nėm.

Tris nuskendo.

Gruodžio 10 dieną pakilus vė
trai netoli nuo Montauk Point J- ? susidaužė anglinė vytine ir 
nūs nuskendo su ja tris buvę 
ant jos darbininkai, du tapo 
išgelbeti per drąsų marininką 
greką, kuris nuo didesnio lai-1., , ,, ., .. . , ...0 . Zubas, Grikštas ir kiti,
vo sėdo 1 luoteli ir per pasui- , , . . , .,- - 1 1 betoiai užgavo beveikfuses bangas nusiyrė nelai- 
miugų išgelbėti. Braso turėjo! . 
sunkų ir pavojingą darbą, vil- 
inysjį mėtė kaip plunksną

Vilniuje darbininkų kuopa 
nutarė boikotuoti degtinę ir 
tabaką - nevartoti.

Imperialo fabrike vis strai- 
kas vis tęsėsi.

Popų kon vertų fabrikas 
pradėjo derėtis su straikuo- 
jančiais savo darbininkais.

Skalbėjos pas Barkauckie- 
nę ir kriksšioniai duonkepiai 
laimėjo nekuriuos pagerini
mus.

Zaviadckio spaustuvės rai-1 ninkas Kiselis dar bjauriau 
džių statėjai nustojo straikuo- žmones engė.
ti gavę nekuriuos pagerini- Žagare Bukaičių dvaro 
nius- u red niii kaš Remešis spalių 5

Spalių 13 žandarai iškrėtė su aštuoniolika dragūnų pasi-

Permaino urėdu*.

VVasliirgton, D. C. Suvie
nytu Valstijų prezidentas pa
skyrė už ambasadorių John

i Peterburgą ant 
adoriaus Meyer.

nu-
Pe-
Pe-

K r r i: venai Šiaulių 
pav. Cionaitiniai žmonės pyk
sta ant grafo Ploterio, kuris 
esant aniem prispaustiem lai
kam daugelį vargšų iš namų 
išvarė. Žmonės teisdarystėse 
nieko nepešę šeip norėjo nuo 
jo išmelsti, jau buvo beveik 
begražinę jiem namus bet į 
užrubežį išvažiavo o jo vieti- į 
. > > • > 1 . n .. I.r, ...I,., rl,,.. V. 1 n .

W. Ridi- 
vietos amba 
Ministeris Combs lieka 
keltas iš Guatem.dos ant 
rų, o ministeris Dudley iš 
rų į Braziliją.
Verčiasi per galvą kad i bažnyčią nuve

sti.
Lynn, Mass. Evangelistų 

kunigas J. Tailor išrado gerą j 
būdą kaip atvesti žmones į 
bažkyčią savo ir tę jiem šaky-' 
ti pamokslą: pirmianse jis nu-, 
eina į sodą pradeda sakyti

—:o:—

Pereita utarninką atsibuvo 
miesto rinkimai republikonai 
ir demokratai pasidalino be
veik lygiai miesto urėdus.

Kad būtų laisnės karčemom 
43.280 balsų. Kad nebūtų 
lainų 18.540 taigi laisnės, pa
silieka.—:o:—

Pereitą nedėlę draugystė 
Said. Širdies Jėzaus turėjo 

i prakalbas ant salės, ant" ku- 
į rių prisirinko gana skaitlin- 
Igas būrelis lietuvių ir lietu
vaičių. Kalbėtojais buvo pp. Kunigaikščio Vytauto rengia 
Mikalauckas, Simonas Gilius, labai puikų balių ant 30 Ge-

Kal- gūžio (May) Decoration day, 
visus| 1007 m. ant salės Barkeley 

takus musu gyvenimo ir gra- Hali.4. Berkeley st. kamp. Dū
žiai nurodė kaip męs gyven-į vėr str. _

darni einam į blogas puses ne-j landą po pietų 
sirūpindami apie šeimynos. ivl,-5 valandai ii 
tautos ir visuomenes darbus. 
Kožnas kalbėt jas paėmė ki
tokį klausymą ir gražiai pa
gal savo sumanumą mėgino Į 
išrišti. Prakalbos žodžiu sa-l 
kant buvo labai pasekmingos. 
P. Mikalauckas nurodė kaip 
kyla sparčiai mūsų tauta. Si
monas Gilius :
žmogus yra dalis visatos, kaipl 
jis turi pastoti sir ’ >vin kad’ 
išduoti savo g- rą vaisių, p. 
Zubas kulbėj > apie surėdymą 
šios gadynės kaip ant pasau
lės vieni žmones kitus išnau- I
doja, jis nurodė kaip su jvoli- 
tika galima pataisyti musų 
gyvenimą ir p. Grikštas kal
bėjo apie piktus mūsų papra
timus nurodydamas kad mes

Pranešimas.

Draugyste Didžio Lietuvos

m.

Balius prasidės 2 va- 
ir trauksis 

ryto.
Musų balius bus papuoštas 

labai dailiais margumynais, 
kaip tai: Koncertais, Deklema- 
cijoms, Lietuviško Daininin
kų choro dainomis ir prakal
bomis.

Užprašoin visas aplinkinias
aiški no kaipl Draugistėles iš So Bostono, 

Bostono ir aplinkinių mies- 
lių. nes dar tik pirmą sykį 

’ •■.s b liūs ant tokios puikios 
- b*s. . ale labai didelė ir la
bai su daugeliu visokių pa- 
pno'imn; pribuvę ant to ba
liaus nė vienas nesigailėsit.

Siuomi pranešam, ir ušpra- 
šom visų Bostono draugysčių 

, . , ...... 1 idant ant tos dienos daugiaupamokslą o kaip susirenka I daug zudom uzsijimdami ku-
. , , h-kiti L-ni nerengtu balių, nes dr-tes D.daug žmonių tada ima per 1 niKisKom zaisiem. 11 Kiti kai-į ° -

galvą verstis ir eiti ant savo bėtojai vis nurodė apie kaip L. K. \ y tauto, jau no senei 
; bažnyčios o paskui jį žmonės galime vienybėje dirbti tokius yra toj dienoj laikomi meti- 

neiš- niai baliai.
r-tes D. L. K. Vyžauto 

Komitetas.

dar didesniu būriu bėga mis- darbus kurių pavieniai 
lįdami kad(paroda, tokiu bū- galime.
du jisai sutraukia juos į ba- Draugystė iš to pelnė kele-
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žmogus kuris buvo priešingas 
[ tai tiesai-randavų paskolų bu
vo tiktai vienas bankierius 
skaitliniu kas dėlto kad .jis 
mate kaip nuo jo lipa į medi 
gardus kąsnis duonos. Nuo 
sutaisymo tokios tiesos kožnas 
žmogus kilte kilo iš bedu ir 
ne vienam toks surėdymas ne
padarė blėdies, išėmus skai- 
tlininką, kuris dabar jau ne
galėjo žmonių išnaudoti.

Kitas daigtas, kuri valdžia 
i nuveikė buvo tas, kad valdžia 
1 užgynė išleisti pinigus priva- 

tiškiem žmonėm; visi pinigai 
turėjo būti valdžios išleisti ir 
visi piniginiai reikalai po jos 
priežiūra palikti, valdžia, da
rė pinigus ir nutaikė jų svar
bumą. Keikia ir tas priminti 
kad valdžia atmetė vartojus 
auksinius ir sidabrinius pini
gus o Į jų vietą darė popieri
nius. Toji permaina paleng
vino valdžiai sunkią užduoti 
kasti auksą ir sidabrą kad iš 
jų padaryti pinigus. Popieri
niai pinigai buvo gana atsa- 

*1 komi nes valdžia juos priėmė.

leivio” šiomis dienomi pas 
mus lankėsi kunigas Gricius 
iš So. Bostono ir sakydamas 
pamokslą sakė kad jisai kątik 
sugrįžo iš Rymo nuo šv. Tėvo 
su savim parvežė didelius at
laidus (blagoslavenstvą) tai 
daugelis žmonių mokėjo net 
po penkis ir šešis dolierius už 
tuos atlaidus.

Jeigu kn, Gricius buvo Ry
me tai mesk mano gromatą į 
gurbą o jeigu ne tai praneški
te. Seip viskas čionai einasi 
gerai, žiema po biskį prasidė
jo, bet kad žiemos laikas tai 
rodos ir naturališka; darbai 
eina gerai, žmones uždirba 
nuo dolerio pusės iki doleriu 
septynes dešimtis centų, dir
ba po devynes valandas ant 
dienos.

Atsakymas.
Mielas tautieti: Kunigas 

Gricius nėra labai populeriš- 
ku žmogum čionai So. Bosto- 
de dėlto ir sunku žinoti kur 
jis kada yra. Pereitą vasarą 
ir rudenyje mą jis kelis kar-

bet ir surengti padėsime. rios šeimynos bet t iena pri-
New Haven, Conn. guli < aro’

bernų. Žmonės tie labai nu-
Rūtos kritika nepatinka. vargę ir ]ahai tamsus. kaip 

Rašo T ę buvęs, pats ūkis tamsus teip ir tie 
,. Keleivio” .4.3 numeryje hą t’ž prisilaiko, nes iš šešių 

patilpo korespondencija apie, vyrų tik vienas davė auką 50 Į 
teatrą, dainas ir prakalbas, į centų. Iš būrelio mūsų an- 
kuriais parengė 27 kuopa L. kautojo reikia labai linksmy- 
S. P. A. Rūta rašo kad lošė- į Lis nes kožnas aukau ja labai 
jai dramos su savo rolėm ne- linksmai, net ir maži vaikai, 
perkasžinkaip pasirodė ir kad rodos suprasdami krapšto sa-, 
marselietė nepavyko gerai nu-i vo centus kad tik carą nuo 
giedoti. Mą rodos kad Rūta Lietuvos krūtines nuvyti o 
suklydo ir neatminė visų nuo kad laisvė mokslas ir geresnis 
monių, publika plojo raakom gyvenimas žmonėm susitaisy 
ir tas parodė kad jiem pati- tų. Vaikai net gedyna tokius 
ko. L. S. P. A. New Havene juodašimčius, kurie atsilan- 
nors neseniai gyvuoja, bet kius netik nenori paaukauti, 
jau du perstatymu atlošė ir bet dar taikosi buteliu galvą 
kėlės prakalbas surengė, per sumušti ir verke kad žmonės, 
kurias pamokino žmones so-1 eina priešai teroną carą. To- 
eializmo nežiūrėdami ant jo- kiose stubose juodašimčių la
kių apšmeižimų. Dainos gale bai pavojinga ir baisu, visas 
ir nepatikti nes dainavo tea- namas jų išrodo naktinių 
tro lošėjai o ne tikras choras, laukinių, nes tik likeris, 
Rūta sako kad tik vienas kai- armonikai tuščios bačkos, 
bėtojas kalbėjo o iš tiesų kai- bjaurios kalbos ir gyvenimas 
bėjo du ir vienas po kitam tai biaurus. Broliai kada męs 
kibą Rūta vėlai pribuvo. susiprasiin ir kada pataisysi-

’’Entered as Second-Class matter 
February 23, 1005, at the Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act of Congress of March 3, 

1870.”

Pagal S, F Norton.
— Gerą dieną vaike, aš la

bai laukiau tavę kad sueiti 
ir vėl pasikalbėti apie reika
lus salos žmonių.

— Ačiū tau tėvai už linkė
jimus, šiądien mudu baigsim 
kalbėtis apie kokias permai
nas padarė tie žmonės ant sa
los: pereitą kartą aš tau tėvai 
sakiau kad ant susirinkimo 
visų ukėsų jie nutarė kad mo- 
kestys būtų uždėtos ant Įei
namų turtų.

— Vaike tu Įiaaiškink 
kaip tai tas galima?

— Tokias mokestis tėvai 
jie nutarė pataisyti teip kad 
tie kurie turi dauk turto ir 
metinė įeiga yra didesnė, to
ki turi mokėti mokestis dide
snes nekaip kiti kurie turi 
mažiau turtų ir tokiu būdu 
turčiai sudeda daugiau mo
kesčių kuriuos galima ant 
valdžios reikalų vartoti ir at- 
liuosuoti vargšus žmones nuo 
teip didelių mokesčių su tuom 
jų gyvenimą pagerinti. Šita 
tiesa netik pagelbsti vargšus 
žmones bet uždeda didesnę 
sunkenybę ant turčių, kuri 
juos spaudžia susilyginti su 
vargšais žmonėmis. Tą klau
symą apdirbę jie rūpinosi to
liau kad nepavesti pinigų 
klausymo į vieno žmogaus 
rankas kaip kad pirma buvo 
skaitlininko, babar pinigai 
tapo sutaisyti ant pamato to
kio kad valdžia viena turėjo 
su jais reikalus o ne koki 
skaitlininkai.

Kitas daigtas turėjo būti 
padarytas tai yra kad paleng
vinti žmonėm iš paskolių iš- 
siliuosuoti. Randui buvo pa
vesta kad skolinti pinigus 
žmonėm ant suvis mažo pro
cento, ant tokio mažo, kad jo- 
kis privatiškas žmogus negali 
su. tuom procentu gyventi ir 
niekam nebuvo verta su tuom 
užsijimti, tokiu būdu ir skai- 
tlininkas pametė skolinimą 
pinigų ir užsiėmą naudinges
nių darbu. Dabar visi žmo
nės naudojosi paskolom il
tie kurie pirma nematė reika
lo nes esant mažam procentui 
jie galėjo su tuom savo gyve
nimą pagerinti. Vienintelis

kaipo mokestis nuo žmonių ir 
žmonės galėjo pirkti su jais 
ką norėjo.

Kita tiesa buvo įvesta kad 
paskolės būtų tiesiog be teis- 
darystės atimtos, tokia tiesa 
tarnavo vietoje teisdarystės 
kuri žmonėm buvo nereika
linga Įvedus tiesą atėmimo 
paskolų.

Takios ir kitokios tiesos ta
po naujai įvestos tarpe salos 
gyventojų, kurios tarnavo 
jiem patiem kaipo ramstis 
nuo bėdų ir vargų. Nuo da
bar ant salos sutaisė gerą val
džią,' žmonės ; radėjo gyventi 
kožnas savo namuose, vargai 
nyko, ge¥i laikai pradėjo ant 
salos gyvuoti, žodžiu sakant 
pas žmones pranyko piktinas 
o užgimė supratimas ir gyve
nimas susitaisė į gražų parė
dymą.

— Vaike, tai dabar su
prantu kad žmonės pasaulę 
patįs valdo ir kėravoja, nes 
kaip ant salos tie žmones ga
lėjo susitaisyti sau geras tie
sas teip ir dabar gali sutaisy
ti visur pasaulėje užtarentį 
surėdymą, kad žmonių niekas 
negalėtų skriausti, nes ir da
bar yra šalis kuriose žmonės 
patįs savim valdosi ir patįs 
sau geras ir blogas tiesas pa
daro.

Tu vaike pasakyk mą kaip 
tie žmonės toliau gyveno?

— Tėvai po kelių metų at
silankė žmonės ant tos salos 
ir rado labai didelę permainą: 
kožnas gyveno pakaj ingai, 
visi biaurumai vargo išnyko; 
turmas kurį pirma buvo pas
tatę dabar jau tapo nugriau
tas kaipo nereikalingas dėlto 
kad niekas neprasikalto už 
nieką kožnas turėjo visko 
ik valiai ir tokiu būdu nebu
vo kas dėti į turimą. Vargšų 
namas į kurį ėjo pirma gy
venti nuskurdę žmonės, dabar 
tapo perdarytos į muzėjų į 
kurį buvo sudėtas rinkius vi- 
sokių istoriškų senovės lieka
nų, tarpe liekanų buvo padė
ti skaitlininko senoviški pini
gai šmotelis aukso ir sidabro. 
Skaitlininkas nuo bankie- 
riaus pavirto į ūkininką. Da- 
vadžiotojas nuo valdono per
simainė į tarnaujantį žmo
nėm. Kalvis atgavo savo na
mus. Žodžiu’ sakant ant 
salos nebuvo nė vieno 
turčiaus nė vieno kampiniu- 
kor visi gyneno lygiai ir gra
žiai, kožnas save laikė už ly
gų žmogų ir jautėsi dalis val
džios. Teip tėvai tie žmones 
nugyveno toliau, vietoje biau- 
rių ergelių jie tobulino savo 
žmones mokslu ir gyvenimą 
vis gražino.

KORESPONDENCIJOS,

Ar kn. Gricius buvo Romoje.
Raš. A. Plė vokas.

Godotinas redaktoriau ,,K«

tiis teko matyti iš to galima 
suprasti kad teip toli negalė- į 
jo važinėti. Bet tamista tur
būt nedaviai jam tiek daug 
už atlaidus, o su kitais never
ta rūpintis nes žinai kad kuo 
brangesnis daigtas tuomo ir 
geriau. Žmonės kurie turi su-‘ 
teptą savo gyvenimą reika
lauja drūtų gerų atlaidų, nes 
pamesti savo blogų darbų jie 
negali. Toki blogi darbai ėda Į 
jų sąžinę kada jie negirti, o 
tada joki atlaidai nėra per- 
brangųs Kaip užmoka bran
giau tai sąžinėje savo jaučia
si lengviau ir dėlto neverta 
pavydėti nė tiem ką ima, nė 
tiem ką duoda kadą-gi ir vie-1 
nas ir kiti visi savo mierins 
užganėdina. Red.

Waterbury, Conn,
Raulo neištylėjimas. 

Rašo M . P . G .
No. 48 „Kėleivio” patilpo 

straipsnis po antgalviu, „Pa
miršo ko atvažiavo”. Rašejas 
to straipsnio ką norėjo iš-j 
reikšt savo rašte sunku ži
noti. Bet išeina kad norėjo 
apšmeišti S. D. teatrališką 
draugystę iš Waterburio. Sa
ko kad 18 dieną Lapkričie 
pribuvo iš Waterburio Teatr. 
Drag, ir lošė „Audra Giedro 
je”. Waterburiečiai netą die
ną visai lošė, jie lošė bet tik 
vienuoliktą lapkr. Rašejas 
sako kad apie aštuntą valan
dą lošėjai pasivėlino ir buvo 
nuilsę. Tas tik yra netiesa, 
nes jau kaip pusė šešių viską 
buvome atlikę, ir kaip astuo
nios išvažiavome iš New Bri- 
taino. Rašejas teipgi ir daini
ninkes bereikalo apšmeižė nes! 
jos čia nedainuoti tik tarpe 
aktų ant partapijono žaisti 
pribuvo. Rašejas pasirodo 
kad buvo teatro priešas, tur
būt ir jis prigulėjo prie tų 
kurie net karčemose popieras 
lipdė kad žmonės neitų ant 
teatro. Draugystė Šviesos 
teipgi ant susirinkimo kaip 
girdėti tai draudė savo sąna
rius kad neitų ant teatro bet 
visgi nepaklausė daugelis bu
vo atėją nežiūrėdami ant bau
smės. O lipi n imas sienų su 
popierais nieko blogo teipgi 
nepadarė.

Nesuprantu kas pasidarė 
su Apšvietos draugyste nes 
mą gyvenant septynis metus 
New Britain ir pažįstant vi
sus lietuvius ir konstituciją 
minėtos draugystės, kuri ne
tik nedraudžia, bet užgire tea
trus rengti, o draugai kaip 
girdėtis priešinosi ir draugys
tė nieko tamlink nenuveikė. 
Ant teatro pribuvo apie pen
ki desetkai žmonių, labai ma
žai gal dėlto ka lijo labai tą 
vakarą. Ačiū tiem kurie pri
buvo, esame labai dėkingi. 
Kaip New Britainiečiai kada 
pribus lošti teatrą pas mus 
tai męs eisim netik pamatyti

Neverta nupeikti mūsų jau
nas spėkas vėliau gal daugiau 
įstengsime nuveikti.

me savo biaurų gyvenimą?
12 — 1 priėmiau §16. 10 

T. Dūdas.

Brooklyn, N. Y, Spi ingf’ield, iii.
Pasimirė muzikantas. Aukos

Rašo Š . Per V . Č a a n i a u c k ą .
Kriaučių darbai pas mus Aukos surinktos ant labo 

sumažėjo ir žiema su visu sa- revoliucijos per V. Uerniau- 
vo stiprumu prasidėjo antrą cką, aukavo šie: po dol. K.
dieną Gruodžio.

Lapkričio 27 čionai paka- 
vojo-palaidojo Stasį Vizgirdą 
garsų karčeminį muzikantą. 
Per daugelį metų jisai užsiė
mė tik smuikavimu karčemo
se, dėlto karčemininkai labai 
jo pasigedo. Jam paimdavo 
cielą mėnesį pakol apeina vi
sas lietuviškas karčemas, nes 
jų čionai yra net 27. Gyveni- 
nimas šito muzikanto buvo 
linksmas nes jis mėgdavo nu
gerti ir maitinosi daugiause 
raugintam kiaulių kojom, o 
numirė „Lodžing houzeje”, 
gyvastį turėjo inšiurinęs dėl
to ant pakavojimo gavo pini
gų. Tegul jam žemė būna 
lengva.

Newton, Mass.
Fartapijonų darbininkai au

kavo.
Raš. Vienas iš visų.

Lapkryčio 18 keli vyrai nu
tarė paaukauti aukas reikalų 
revoliucijos ir pagelbėti tuos 
brolius kurie darbuojasi iš- 
liuosuoti Lietuvą ir visus Ro 
sijos pavargusius žmones iš 
po caro jungo-

Kazimieras Kairys pirmuti
nis inešė tą užmanymą padė
damas ant stalo du doleriu. 
„Vyrai nebūkime juodašim
čiai, bet būkime revoliucionie
riai kaip tie mūsų broliai ku
rie rūpinasi kad laisvę ir ge
resnį gyvenimą mūsų tėvynei 
iškovoti. Antanas Ivaškevi
čiui ėmėsi už popieros ir pai
šelio užrašinėti tų vardus, ku
rie aukauja ant revoliucijos, 
pirmiause pats save užrašy
damas ir ant to du doleriu 
duodamas, A. Varkauckas 
davė du dol.; po 1 dol. davė 
šie: J. Valentą, J. Valentu- 
kas, Z. Ivaškevičius, K. Auk
štikalnis, S. Michelsonas; po 
50 c. aukavo šie: K. Zuza, B. 
Knašas, P. Mikėnas, J. Balec- 
kis, pone Baleckienė, J. Bal- 
kauckis, pone Balkauckienė; 
po 25 c. davė šie: Jule Bal- 
kauckaitė, A. Boleslavas, sū
nus Pranevičiaus 50 c. K. Va
lentą V. Alisevičiutė, F. Ba- 
liunyčė, teip iš viso surinko
me §16.25.

Pas mus broliai aukų nesi
gaili, aukauja linksmai ir

Daubaras, J. Dzienius, P. Pui
šys; po 50 c. J. Žvingila, J. 

i Grigaleviče, S. Katkeviče, T. 
‘Galinis, V. Cerniauckas; po 
25 c. M. Stanynas, T. Urbo 
nas, J. Batvinis, M. Cekeu- 

įckas, J. Klembauckas, J. Den- 
kevičia; A. Liūgus 35 c.; V. 
Paplauckas 10 c. Viso labo 
surinkta §7.70, atėmus 10 e. 

į už pasiuntimą lieka §1.60 ku
lnuos paskirom Socialdemo- 
[ kratų partijai.

12—1 priėmiau §7.60 
T. Dūdas.

Laiškas Iš Lietuvos.
Kaimo Daiigšlij, Kupiškio vnlKŽ-iaiia.

Godotinas Juozu pa i:— Sių
sdamas žemiausius linkėjimus 
prnnešn kas girdėtis pas mus 
tu imi tarpu. Šalta ir šilta, 
nepakajus, daug karinmėnės 
apie mus ir daug 
visokių stražninkų, su 
sirinkimų neduoda jokių lai
kyti. Atstovus pavarė iš Dū- 

j mos ir daugelį nubaudė, vieną 
užmušė kiti prasinešė į kitas 
žemes ir į Ameriką. Dabar 

' lapkryčio mėnesyje rengema 
rinkti naujus atstovus. Socia
listai vaikščioja po kaimus ir 
mokina žmones nemokėti mo
kesčių ir neiti niekam į ka- 
riumenę. Prizavi, kuriuos ru
denyje šaukė daugelis nepri
buvo visai. Kupiškyje ėmė 
net visus kortelninkus ligo
tus ir tai dar 50 trūko. Susie
dą! visi sveiki ir linksmi. Va
sara pereita buvo šilta ir su
lig šv. Jonui nebuvo lietaus, 
bet vėliau prasidėjo dideli 
lietus ir vėjai; šiaudų ir šieno 
priaugo gerai bet grūdų bu
vo mažai; žirniai gerai užau
go nes iš pūro prisikėlė iki 
16 pūrų, linai vidutiniški, li
nų birkava parsiduoda po 40 

[rublių; sėmenų pūdas 30 ka
peikų; rugių pūdas 80 kap. 

I žirnių pūdas 70 kap.; miežių 
pūd. 70 kap : avižų pud. *J0 
kap.; vikių pūd. 80 kap.; žą
siukai po vieną rub. ir 50 k. 
Gyvuliai abelnai .visi yra 
brangus ypatingai arkliai ku
riuos perka labai į Prūsus. 
Tokios naujienos apie mūsų 
krąštą brangus Juozupai.

Netrukus kitas pasivijo mus 
ir užėjęs pirma mus kelis 
žingsnius trauke skepetaitę 
iš kizeniaus o su skepetaite 
išmetė ir mašną. Pamatęs ma
šną tas kuris ėjo' šalę manęs 
greitai pagriebė ir pradėjo 
šaukti tą kuris ėjo pirma mu
dviejų ir numetė mašną, bet 
anas nusidavė negirdi tada aš 
ėmiau šaukti, bet vaikinas 
pradėjo mane drausti kad ne- 
šaukčia sakydamas: „palauk 
pažiūrėsime kas yra mašuo- 
je”. Atidarė mašną ir rado 
šimtą dolierių ir sako: „tu ty
lėk mudu šitą pasidalinsime 
pusiau. Duokie mą 50 dolie
rių o tu gali šitą šimtinę pa
imti!” Bet aš jam atsakiau 
kad aš turiu tiktai 20 dolie
rių tai negaliu tiek duoti prie 
to dar vadinau jį į karčemą, 
krautuvę ir į namus kad iš
mainyti tą šimtinę, vienok ji
sai neapsiėmė sakydamas kad 
jis turi gauti trūkį ir važiuo- 
tia su, turi nusipirkęs tikietą. 
Ant galo apsiėnvau eiti su 
juom ant stoties geležinkelio 
kad išmainytų bet visgi nėjo. 
Matydamas kad aš daugiau 
pinigų neturiu, sako: „Duok 
mą tą 20 dol. o 30 atiduosi 
kaip aš pas tave ateisiu”, vie
nok tada supratau kad čio
nai kas nors negerai ir kaip 
nieko nedaviau tada anas ku
ris buvo neva nuėjęs sugrįžo 
ir užsipuolė kad jo pinigus 
rado. Sukčius nudavė kad 
nusigando ir pinigus anam a- 
tidavęs nuėjo abudu savo ke
liu. Aš apmislinau sau, ma 
tai net kokių piktadarių ant 
svieto randasi, kad jie būtų 
paėmę nuo manę 20 dol. tai 
tiek aš juos bučia ir matęs o 
šimtine žinoma buvo padary
ta falšy va. Pranešu kad ir ki
ti mieste nuo piktadarių ap- 
sivaktuotų, nes jie greitai ga
li bile ką apgauti.

Tautiška nuinįniiikn bi 
la ir kodėl ją verta kon
gresui padaryti valdiška. 

Pagal Jurgį H. Maxwell.

[Kaip sukčius norėjo Navi
cką apgauli.

Pranešė Navickas.
Mą einant gatve pasivijo

saužiniškai ant visokių reika- 
kalų. Šymet kunigėlis nusi
vežė 50 dol. del. parapijos rei
kalų teipgi kelis kartus dėjo
me aukas prie Bostoniečių;
dabar nutarėm visi Newtano mane jaunas vyrukas pana- 
lietuviai paaukauti nuo var- 1 šus į žyduką ir pradėjo su ma- 
do savo. Čionai gyvena ketu-i uiul greta eidamas kalbėti.

Perdaug užsigrūdę miestai.

Pirmiause žmonės turi su
prasti kad nepralenkimas in
dustrijoje, ne turtuose šios 

[šalies negali apsimokėti už 
žudymą energijos tų žmonių, 
kurie vadinasi darbininkų 
klesa. Ūkininkai amatninkai 
ir maži perkupčiai daro vi- 

[ suomenę šios šalies teip kaip 
ir kitų šalių ir ant šitų žino- 

i nių gerovės amžius po amžiui 
atsirėmė gerovė ir visos tau
tos. Greitas ūgis išdirbystės 

I ir pramonės yra geras daigtas 
tik tada kada eina ranka į 
ranką su žmonių gerove ir 
morališkumu o ne fizišku iš
naudojimu. Užgrūdimas mie
stų su žmonėmis o apleidimas 
ūkių aplinkių yra nesveiki 

[ženklai dabartinio mūsų gyve
nimo ir dėlto męs turime tą 
užginti. Net nekuriuose Eu
ropos miestuose yra jau už
ginta kad neapgyvendinti 
miestų perdaug jo viduryje, 
jeigu miestas didinasi tai ji
sai turi užimti platesnį sau 
šoną o ne užkimšti savo vidu
rio ypatingai viduryje turi 
rastis sodai ir vietos pasilsio. 
Statistykos parodo labai daug 
mirčių nuo susigrūdusio ’ gy
venimo miestuose, o ypatin
gai mirčių mažų kūdikių. 
Vargingas šeimynos gyvenan
čios vienam ruime mūsų mie
stuose, ir Europoje parodo di- 
džiausę skaitlių mirčių, tie 
kurie gyvena dviejuose rui
muose parodo jau mažesnį 
skaitlių mirčių ir tie kurie 
gyvena trijuose ruimuose pa
rodo dar mažesnį, teip kad ko 
daugiau vietos šeimyna uži
ma tuo retesnės mirtis kūdi
kių atsitaiko. Statistykos ne
lygios, jos paeina nuo miestų 
tirštumo ir paeina nuo kaip 
tirštai šeimyna apgyvenus na- 

Imą, ko daugiau turi ruimo

tuo mažiau būva mirčių o ko 
mažiau turi gyvenimui ruimų 
ir nžsigrūdę tę didesnis skai- 
tliu? randasi mirčių. Žmonės 
gyvenanti praaria tįsiose stu
bose parodo didesnį skaitlių 
mirčių netik didelėm New 
Yorke, Chicagoje bet ir Wa- 
shiųgtoue.

Jokia sekta krikščioniška 
negali žiūrėti ant žūstančios 
gentkartės, nes netik mora
liškas pažeminimas puola aut 
žmonių galvos bet ir pinigiš- 
kas atmokėjimas ir kentėji
mas gali iš to užgimti netoly- 
•nam rytojui.

Vertėtų būti aštrios vaikų 
darbo tiesos, būtų labai lin
kėtina kad ženota moteris ne
turėtų uždarbiauti dirbtuvėse. 
Pirmas reikalas vyro dirbti ir 
būti duouos parūpintajam, 
pirmas reikalas moteries būti 
namų prižiūrėtoja ir motina. 
Visoki klausymai kaip akčy- 
žiniai ir finansiški prapuola 
klausymuose moteries ir vyro, 
kaip jie turi vesti gyvenimą 
'ir kaip dirbti, būti laimin
gais. Jeigu tauta neturi vai
kų, arba jaigu vaikai neužau
ga o jeigu ir užauga nesveiki 
ir puspročiai, tada tauta žū
sta ir negali jos palaikyti jo
ki turtai esanti kelių žmonių 
rankose.

Tauta kuri tuom kartu yra 
pralenkus visas ir kuri girdė
jo žodžius prezidento Roose- 
velto jo pranešime kas link 
susigrūdusių miestų turi jieš- 
koti gyduoles kad palaikyti 
šalį netik gyvastyje bet bujo- 
jime.

Pugelbos neparodo.

Prezidentas Suvienytų Val
stijų savo skambančiam pra
nešime į kongresą išrodo la
bai didelius ir pavojingus 
tautai reikalus bet gyduolės 
del jų sutaisymo nepaduoba. 
Męs teipgi turime garsingus 
žmoniškus filantropus kaip 
Robertas Hunt, Jonas Spar- 
go, Edwin Markham, ir dau
gelį kitų, kuri edirba kad išra
vėti tą biaurų tautos šlikštu- 
mą vaikų darbą, bet nevienas 
nepaduoda būdo su kuriusm 
būtų galima tą padaryti. Męs 
turime kitą žmogų kuris ma- 

I to reikalus pirma savę toli’ tai 
yra James J. Hill, kuris pa- 
sergsti pramones žmones šios 
šalies kad męs suvartojam pa
tį fundamentą, patį kelmą ant 
kurio mūsų pramone auga su 

j tokiu greitumu kad į dvide
šimtį metų jau bus trumpa 
m ūmi tų materiolų su kuriais 
šis kraštas yra atsižymėjas.

P. Hill ir kiti praneša mil
ini kad šios šalies tikės laba? 
nyksta iš priežasties nebuvi
mo ikvaliai darbininkų laike 
darbymetės, bet tik parodo 
priežastį to blogumo o ir jis 
kaip ir prezidentas nesuteikia 
rodos kaip tas viskas gali bū
ti pataisyta.

Tautiška organizacija grei
tai auga sanaiiuose ir tvirtu- 

|ine ir spėriai rūpinasi kad iš
gelbėti badaujančius vaikus 
šiame krašte, netik nuo bado 
reikia juos išgelbėti bet ir 
nuo to kad per jauni nebūtų 
prispausti prie darbo, kuris 
atliepe netik ant suaugusių 
sveikatos bet tas vargas pa
siekė net ir ateinančią gent- 
kartę- Nustabdžuis vaikus 
nuo darbo reikia parūpinti 
kad jie būtų maitinami- Da
bartinis surėdymas mūsų gy
venimo neparodo kaip vaikai 
gali būti liuosi nuo darbo ir 
kaip jie gali sau maistą pasi
rūpinti. jie turi dirbti arba 
badu mirti gal tik mielašir- 

[dystė suteiktų jiem permaina, 
[bet mielaširdystės pagelba y- 
ra jau per senas būdas žmo
nes gelbėti, tokis būdas gadi
na žmoniją dar labiau. O žmo
gaus supratimas iki šioliai vis 
nerauda kelio kuriuom per 
darbą pasigelbėjimą.

(Toliaus bu*.)
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Nedaug jau turiu apsakyti apie 
nes kaip matote jau Rygą apleidau, 
mą buvo apleisti, nes kaip matote iš
apsakymo aš buvau su visa savo meile ir 
galybe pasišventęs prie to malonaus darbo, pj7en naiCe 
darbo del laisvės, geresnio kąsnio duonos ir į& * 
geresnio .enimo. Kaip vienas pamyli ko
kį darbą iš vaisos širdies, tad joki vargai ir 
joki persekiojimai negali nubaidyti ypa
tingai malonus darbas liuosuoti save ir liuo- 
suoti visą žmoniją vargstančią po jungu 
caro. Žmogus, kuris nesupranta to darbo 
ir kuris žiūro ant tų kurie darbuojasi su 
atsidėjimu del labo žmonijos, nekartą juos 
palaiko už puskvailius ir visai išėjusius iš 
kelio, kuriuorn dideiuė pusė pasaulės eina. 
Tiem žmonėm, kurie teip mielina, aš išsitei-I. 
einu teip: aš priguliu prie Roseiskos So
cialdemokratų partijos; darbavausi pir
mam Peterburgskam rajone ir buvnu sąna
riu centrinio komiteto( teipgi buvau orga
nizatorium fabrike mano amato darbinin
kų, darbą savo mėginau visada atlikti ko- 
geriausiai ir niekas negalėjo mą pertraukti 
mano darbo, nes nekartą ir sa vo šeimyniš
kas priderystes apleidęs rūpinausi kad sa
vo darbą del visuomenės labo kuo geriau 
atlikti. Aš velyčia kožnam lietuviui ypa
tingai jauniem vyram prigulėti prie social
demokratų partijos del daugelio gerų prie
žasčių: tikras mieris del kurio priguli žmo
nės prie socialdemokratų yra kad Išsiliuo
suoti iš po algų vergijos, kad nebūti gyvu
liais kuriuos carai ir visokį turčiai nuo ma
žiausio iki aukčiausiain perka, parddoda ir 
išnaudoja. Kitas labai svarbus daigtai yra 
tas kad tie žmonės, kurie rūpinasi visuome
nės reikalais yra sumanus mokinti ir priei
nami, jų tarpe galima patikti vyrus mokin
tus nekartą daktarus, advokatus ir kito
kius profesionalus, kurie savo supratimą, 
savo mokslą nesigaili aiškinti ir tiem, ku
rie visai nematę mokslainės ii- nežino kas 
tai yra. _ '

Rosijoje dabai- žmonės eina aukštą mok
slą visi kas tik netingi nueiti i girę ir kas 
netingi klausytis, greitai galima nors ir 
prastam darbininkui įgauti aukštą mokslą 
klausantės tokių prakalbų ir išaiškinimų, j.^gįįkaj 
kuriuos sako giriose agitatoriai, teipgi ir 
ant susirinkimų ant kurių geriau ir aiškiau 
nekaip universitetuose darbininkam ir pra
stiem žmonėm yra išdėta gyvenimas jų pa
rodyta priežastys visokių vargų ir parody
ta gyduolė su kuriaja galima sutaisyti su
rėdymas kuris mus kankina ir žeminimas 
kožno-vieno žmogaus gyvenimo, nekėlitnas 
ir nežengimas pirmyn bet stovėjimas ant 
vietos arba dar ėjimas atgal nuo supratimo 
į tamsybę. Kožnas jaunas vyras, jeigu no
ri būti prakilniu plačių nuomonių, doras 
ir pagodotas, vesti govenimą neteip kaip 
pikžolė, kuri viską nuodina, bet kaip tyras 
vaisingas augalas, kožnam tokiam linkiu 
prigulėti į tokias kuopas kur klausymai 
yra svarstomi apie surėdymą pasaulės, apie 
tiesas žmogaus, mokslą žodžiu sakant kur 
smegenys tobulinasi ir gali pastoti savisto
viu. Tie žmones, kurie supranta klausymą 
žmonijos, kurie žmogų laiko už žmogų, tik 
skire jį tuom kad protas neištobulintas bet 
kurį jie nieką nuo savo draugystės neatme
ta lavina, tobulina ir daro ji suprantante- 
sniu Toki žmonės randasi susirišusių dar- 
binįkų kuopelėse,tokius linkiu kožnam jau
nam vyrui pažinti. Būdamas jaunas iške
liavau iš Lietuvos nežinodamas daugiau 
nieko kaip tik septynis darbus mielaširdin- 
gus. bet vilnys gyvenimo beblaškydamos 
mane pristūmė prie tų žmonių, kurie pir
ma mane rūpinosi kaip pagerinti būvį dar
bininkų, su jais aš išmokau pažinti kas tai

jiegas Madrid b'iau pr: ■ vargo ir blogo padėjimo.
Politika ir so< ializm > kolas veria kožnam i'etuviui jaunam 

vyrui suprasti tas lengva o nauda labai didelė, kožnas gali 
išsimokįti suprast prie kokios kliasos jisai priguli ir kaip 
jam ant Šios pasaulės vestis. Kožno akis plačiai pamato nau
ją pasaulę ant šio svieto pamato ko pirma neinate, kožnas 
kuris mokinasi politiką suprasti pastoja žmogum tikru o ne 
slapuku besikavojančiu užpakalyje kitu arbo belindojanti 
pas pečių. Kad kožnas kuris tik skaito šitą mano aprašymą 
apie Rygą būtų buvęs tę-pat ir matęs kaip mieliai tie žino- 1 
n ės kovoja už gerovę savo arba už tų kurie dar supras ve I 
liau,kaip kožnas mieliai dirba nebijodamas nė mirties nė kan 
kynių tumiuose ir kokį džiaugsmą kožnas sau jaučia kad a-j 
teis dienele kada nors kada bus švenčiama šventės šimtų j 
kankinių kurie miršta už gerovę žmonijos. Oh kad jus gau-' 
tute matyti paveikslus tų, vyrų ir moterų, vaikinų ir mer
geliu, kurie renkasi į krūvas vos ištrūkdami nuo kniutų ka
reivių taiso sau susirinkimus, karštai kalbasi kaip išvengti 
vargų, kaip nusikratyti biaurios savo valdžios ir kaip sutai
syti geresnę savo ateitį, kad visus darbus ir pasišventimą 
pamatytute savo brolių, tada ir jus visi čionai Amerikoje bū
dami rinktutes į kuopeles ir jus sau išsiaiškintnte apie val
džią, apie surėdymą-kad kaip pareisite vienas iš jus į seną 
savo tėvynę kad ir jumi nereiktų eiti į girę. į pakavones ir 
mokintis to kaip išsiliuosuoti iš spaustų supuvusios valdžios 
ir kaip susitverti naują valdžią kuri bus iš žmonių ir del ge
rovės žmonių o ne iš kokių carų del spaudimo žmonių, čio
nai męs turime kitą priderystę pagelhęti anuos tenai kovo
jančius pinigiškai, aš atmenu kaip didelę pagelbą atneša 
penkios kapeikos; už penkes kapeikas męs daug laiko gy
venome visą dieną, o penkios kapeikos čionai yra tik penki 
centai. Kad męs turėtume visi atjautimą ir duotume kiek 
galėdami pašelpą aniem tenai kovojantiem, iš tiesų padary- 
tume didelę pagelbą. Jokis kraštas negali vesti kovos netu- 

už- 
ba-

yra žmogus kokios jo tiesos ant žios pašau- atneS gei.ą kada

giati tokioje tamsybėje tai lauke mus biati- 
ri ateitis, ateitis kuri naikina viską apnykę 
ir raus ir męs turėsime žūti. Lekcijos ir 
mokslas kurį mes gavome girioje nuo mo
kintų žmonių profesorių, advokatų, ir dak- 

■ tarų aiškiau parodo supratimą pasaulės ne
kaip už sienų mokslaiūių nes mus girioje 
mokino dovanai, žmones pasišventę, žmones 
kurie gyvenimą savo gatavi mainyti ant 
tos ateitės, kada darbininkai vieką supras 
ir savitu valdys. Jie murai aiškiai papasa
kojo kas bus kada mašinos padarys darbą 
rankų žmogaus; kas bus kaip turčiai atsta
tys darbininkus o į jų vietą įdės mašiną, 
kuri nevalgo nė nusidirba o darbą žmogaus

[padaro- Mašinos kasdien pagerinamos, ka-
„ įsnės vis daugiau žmonių nuo 

darbo paliuosuoja. Armija bedarbių dar
bininkų nuolat darosi didesnė, daugiau 
girdime patžudysčių, daugiau vagysčių at
siskyrimo iš poros ir užmušėjisčių ir viso
kių nelaimių, kurios paeina iš kasdieninio 
prispaudimo. Tas mus ir turi pabudinti 
prie gaudymo sau proto. Tikrą mokslą ir 
tikrą supratimą męs galime gauti tik suė- 
ją į krūvą išdėją savo vargus atrasti jiem 
gyduolę ir kiek galėdami savo gyvenimą 

j’ teip vesti, kad pataisyti sistemą kad iš
traukti save ir visus darbininkus iš vargų.

J' Kožnas jaunas lietuvis gyvenantis čionai 
Amerikoje nė nepamislina kaip jisai jau
nis gali pasinaudoti iš laisvos šalies kaip 
čionai galima susirinkti, kalbėtis ir mokin
tis; čionai netik kad negaudo ir nekiša į 
turintis tų žmonių, kurie lavinasi, bet dar vedamas pinigų, pinigai, pinigai ir pinigai prsaule gali 
tokius žmones valdžia ir geri žmonės myli kariauti — teip sakė Napoleonas ir tas yra tiesa. Mirti 
kad mato besidarbuojančius darbininkus du revoliucijos laike padėti gyvastį iŠ priežasties alkio ir ne- 
ir lavinančius savo protą. Rosijoje męs la- turėti ynagio kuom savo priešą galėtum apsiginti tai 
vinomes giriose ir tamsiuose užkabariuose, biauriausi daigtai kurių revoliucionierius labai neke 
nekartą ant lietaus ir šalčio o kaip matau jam miela mirti bet nebadu tik su ynagiu rankoje priešai 
tai čionai žmonės nelabai noriai lanko sa-' savo priešą. Taigi pasirūpinkime jiem pagelbėti. Caras turi 
les kur būna prakalbos ir nemėgina supra- mines kareivių, amuniciją, dėlto jam nesunku bus apsilai- 
sti kas tai yra žmogus ir jo tiesos. Jaunas i kyti kelis metus pakol kariumėnė apsišvies, bet jau jam se- 
vyras neturintys supratimo ka«liuk surėdy- nos dienos niekad neateis. Mūsiškių žus mažiau jė’gu bus 
mo politykos yra labai baisus, jis netik ne- sušelpti iš šono, bet jeigu pasaulę nepadės tai žus labai 
gyvena gyvenimą žmogišką bet yra apsun- daug, gal žūti ir tie vyrai kurie supranta būdą ir kėlę kaip 
kinimu žmonijos. Lietuviai negreitai pasi- vesti laisvą respubliką tada žinoma niurni skriauda- Antga- 
jima mokslą sau negreit atjaučia reikalą lo baigdamas savo raštą linkiu kožnam jaunam vyrui stoti 
mokintis naujus šios gadynės užvedymus, į kovą priešai skriadikus—carą ir jo samoderžaviją, as kad 
bet kada kartą jau pradeda, tai lietuvis gaučia gyventi kitą tokį šmotelį gyvenimo kaip tą kurį gy- 
pralenke viską, nė jokia tauta neturi to- venau Rygoje nuo 13 Sausio 1905 iki 11 Kovo 1903, ištiesų 
kių gaivių ir smarkių vyrų kaip Lietuva, nieko kito nenorėčia dirbti ir veikti tik tą ką veikiau.
kaip tik nekuria pamato šviesą, mokslą. Tegul žųsta sampderžavija, tegul žūsta caro galybe ir bur- 
įgauna tikrąją dvasią tada nėra kas paly- žuazų kvailumas!

j ginti prieš darbštumą sumanumą lietuvio, j Būk pasveikinta pilna laisvė žmonių, būk pasveikinta Ro- 
Delto gal murai ir sunku iš miego prisikel-jseiska Socialdemkratų partija.
ti kad per teip daug metų męs turėjome 
būti be raštų po Rosijos viešpatystė per 
tiek daug metų caras nedavė niurni savo 
kalboje bent ką mokintis; raokindamiesi 

, męs netik neišmokome nieko ge
ro, bet dar ištautėjome ir pradėjome gar
binti carą su jo familija paskui jo ministe- 
rius ir visus didelius šunlupius, kurie nori 
mumi išpiešti viską ką tik turime o palik
ti ubagais—bankrotais protiškais.

Čionai kaip matau Amerikoje viešpatau
jant liuosybei kodėl męs nemeginam nau
dotis iš susirinkimų ir prakalbų, kodėl ne- 
kenčiam žmonių karie mumi šį bei tą gero 
mokina? Aš linkėčiau kožnam jaunam vy
rui klausytis prakalbų ir ko nesupranta, 
visko reikia klausti pas kalbėtoją, kad ji
sai paaiškintų o ne supykus išbėgti per du
ris arba niekinti. Męs tik tada galėsime iš- ’ 
bristi iš vargų, kada męs visi suprasime 
kas tai yra surėdymas, o pakol męs atside- 
sim ant kelių žmonių kad už mus mislįtų 
ir veiktų tai tokiu būdu męs ilgai nematy
sime gero, neišgelbės mus nė maldaunin- 
kai, neišgelbės mus nė keli socialistai, nie
kas negali mumis padaryti, tą ką męs turi
me patįs nuveikti. Nevisada ir tie žmonės 
gali mumi aikiai viską pasakyti kurie lai
ko prakalbas ir kalba apie yvairius daik
tus tik prisiklausę patįs nieko nemislinę ir 
nė neskaitę moksliškų knygų, bet męs nuo 
jų neturime bėgli, męs tik turime klau-y- 
tis iki pabaigs ant galo duoti k'ansynins, 
tada jeigu tas kuris kalbėjo negalės atsa
kyti, tai gal rasis kiti žmonės kurie piajš- 
kins, bet klausymus apie kurį eina kalba 
niekad neturi būti užbaigtu tik pavir'-iuni 
ir neatboja učiai, tik tada mūsų kalbos 

_ i męs visi vienaip
mislysime ir vienaip veiksime. Mūsų dar
bininkų klausymas yra vienas ir tas pats:

du

(Galas.)

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Angliškai 1 turk Iv-iškiH

desolate disoleit a pleist
ad vocate ad vokeit apsakyti įkalbėti

1 ventilate v» ntileit valyt orą veutilavoti 1
titillate titileit kutenti
scintillate sintilleit žvaigždėti
percolate I erkole.it perko-ti
immolate iinoleit pašvęsti ant nužudymo
speculate spekuleit prekia uti
calculate kalkei -it skaityt rokuoti
inodu late mo.luleit balsuoti
regulate re;<uleit nntaikinti
e riliai i einuleit lygintis
stimulate stimuleit sukarščiuoti
granulate grannleit sugrūdu t
stipulate sti puleit sulygimas

■ Į cope 1-1 te kopelei t suporuoti
■ populate populeit žmonėmis apgyvendinti

1 consulate konsiileit patarėjauti

.ąjr. jį I •iT’l i -| ------rrr-"-i----- »-rrr-w

PAfiAUSlMMAS.

NAUJAS-
A BROZAS.

Shen;- ndorh’rije susitvėrė 
draugyste po vardu „Lietu
viška Dailos Draugija”, iš an
gliško vadinama “Lithuanian 
Art Association’’, kuri išleis 
paveikslą, kokio lietuviai da 
neturi. Tas abrozas perstatys 
kaip Lietuvoje dabartinėje re
voliucijoje revoliucionieriai 
drasko kanceliarijoje masko
liškas popieras, išmeta carol 
paveikslus ir priverčia vaitą 
(staršiną) sumindžioti caro 
portratą. Sis paveikslas busi 
pilnuose koleriuose, ne teip Į 
kaip kiti lietuviški abrozai 
kad yra atspausti tik juodu 
atramentu. Jis bus gatavas 
tuojau po Nauju metų. Jo 
prekė bus 1 doleris. Bet tokį 
abrozą išleidi kaštuoja daug 
pinigu, nes artistui už nupie
šimą reikia užmokėti keli šim
tai, keli šimtai padarymas kli
šų ir keli šimtai kaštuos jo at- 
spaudinias. Taigi reikia dide
lės krūvos pinigų. Kad pa
lengvinti sau ir kad jus galė
tumėte pigiau nusipirkti tą 
abrozą, nutarėme, kad prieš 
jo užbaigimą, kol da jis nega
lavus, pardavinėsime jį pi
giau, t. y. tik po 75 centus. 
Kad jus žinotumėte, jog čia 
nėra jokios apgavystes, paro
dome koki ištikimi vyrai yra 
galva tos draugijos, kuri iš
leis tą abrozą— teip, prezi
dentu ,,Lietuviškos Dailos 
Draugijos” yra p. P. W. Bir
štonas, prezidentas , ,Susiv. L. 
A.’’žinomas visoj Amerikoj; 
vice prezidentas yra p. L. M. 
Kazunas, aptiekrius. T. M. D. 
išdininkas; sekretorium yra 
p. Sliakys, „Darb. Vilties” iš
leist ojas; kasierius yra p. S. 
J. Mockaitis, žmogus teipgi 
visiem žinomas. Tagi be bai
mės galite šelpti šį užmany
mą. Už 75 centus galite gauti 
tą abrozą tik iki Naujų Metų 
1907, o paskui kad jau jis bus 
gatavas, niekas pigiau negaus, 
kaip už si .on. Teipgi prime- 
name kad dalį pelno pa s kirsi
me pašelpai liuo.-yb^s jieško- 
tojų Lietuvoje.

Kas nori sušelpti gerą už
manymą. tegul ats.uučia tuo- 
jaus subskripciją 75 centus 
ant šio adreso:

Lithuanian Art Association 
P. O. Box 133 Shenandoah,

(Ta

i’ A D E K A .
Jog permetus vargino ma

ne nerviškumas ir vaikščio 
jauti skausmai po kūną, nu
silpnėjimas, vidurių gėlimas, 
gumbo liga, pliidinias baltų
jų ir skau-iningos mėnesinėm, 
tai dar visą laiką mano ilgo 
sirgimo, bet jokios naudos ir 
palengvinimo man neatnešė,

net J ospitolė dar - aperaciją 
bet ir tas buvo veltu, nes ma
no padėjimas vis rodėsi sun
kesnis ir visai kaip prie kapo 
stovėjau.

Sykį paklausiau rodos savo 
|senos pažįstamos ir parašiau 
(laišką į Dr. Collins’o Medical 
Institutą aprašant mano pa
minėtą ligą ir visą kaleiną 
gydymų pagal savo suprati
mą; o kaip iš tenai atsiuntė 
vaistus, kuriuos sake.kad prie 
mano ligos tam tikrai pritai
kintus, ir juos vartodama pa
silikau sveika, kaip rodos pir- 
miaus niekad nesirgus, užtai 
esu dėkinga aut visada ir te
gul visi žino kaip nieks nepa
gelbėjo po didelių iškaščių 
ir kančių, tai Dr. Collins Me
dical Institutas nebrangiai į 
trumpą laiką pasekmingai 
pilnai išgydė, per ką pasili
kau sveika ir laiminga.

Moteris beesant kankinan
čioms, panašiai kaip ma bu
vo. veličiau tiesiog kreiptis 
prie to garsingo instituto ku
rį ir aš gavau laimę pripažint 
geriausiu Amerikoje, kurio 
apgarsinimas ir šitam laikraš
tyje yra.

Kazimiera Daimantėnė
Box 512 Holeyok, Mass.

l’a.jii škojimai.

Pajieškau Emilijos Mam 
kričios, Panevėžio apskr., Va- 
balnįkų parapijos, Natyškių 
sodž. Girdėjau kad pereitą 
pavasarį pribuvo į Ameriką 
ir apsistojo Brooklyn, N. Y. 
Turiu labai svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti po šiuo a- 
dresu:

J. Melaiko 1701 N. loth, st 
St. Louis, Mo.

Pajieškau savo švogerio 
Stanislovo Vaitkevičiaus iš 
miestelio Kėdainių, Kauno 
rėdybos, apie keturi metai at
gal jisai gyveno Lewstone 
Main. Keturi metai kaip ne
parašo nė at-išaukia pas savo 
moterį. Vyras apie 5 pėdų 
aukščio, juodbruvas, juosvi 
ūsai, apskrito veido, 33 metų 
amžiaus. Prašau labai gražiai 
pažįstam i jo, arba kur jis gy
veno.arba jo paties atsišaukt.

A. Januškevičia 201 C. st. 
So. Boston, Mass.Prakalbos!

Draugyste Bostono Ukesų 
Kliubo Gedemino ant 16 die
nos Gruodžio 1906 m. 6 vai. 
po pietų ant St. Marry Hall 
Stillman st Bostond!

UžpnGom visus Lietuvius 
ir Lietuvaites iš Bostono iv 
aplinkinių mietelių kuoskait- 

Įlingeiise susirinkti, nes bus 
| garsus kalbėtojai iš visų mies 
tų, teipgi ir keli kunigai yra 
užprašyti.

Kas norės prigulėti prie 
viršminėtos draugystės galės 
lengvai Įirisįrašyt už mažą 

i mokestį.

lės ir teip tol au besidarbuodamas su jais 
aš iš užmigusio gyveninio prisikeliau, aš 
pabudau savo dvasioje, ;
teip kaip ji yra o ne teip kaip pirma tik 
vienas Dievas žinojo viską o a'» nieko neži-j 
nojau apie surėdymą apie vargus. Kaip 
vargas spaudė, alkis ir šaltis baudė, už ne
susipratimą aš nieko daugiau nežinojau - ' ....
kaip tik vargti, nežinojau iš kur tos visos i niifcai'roumf tįkkovot 
bėdos paeina, dabar aš esu pabudęs dvasio
je ir matau iš kur paeina vargai ir dabar 
tik matau koks mano gyvenimas bus atei
tyje; su manim bus teip kaip ir su visais 
jeigu męs pradėsime rūpintis apie politiką,
tad gyj enin.as mano ir kitų darbininkų pa- gins stalus ir gerdami šanpanską ir lėbau-

An advocate is one who defends the cause or opinions 
of another, or who maintain a party in opposition to ano 
ther.

Platintojas yra vienas, kuris apgina reikalą arba Dgalvo 
jonus kito arba kuris laikosi partijos priešai kitą.

Ardent spirits stimulates the system for a time, but lease 
nieko gero it m r> languid.

Stiprus spirutas sustimuliuoja sistenią-viduriusant laiko,

aš matau pasaulę daUgjau duonos, geresnes duonos ir geres- 
.. i—-----i:k . °mo gyvenimo męs reikalaujam, ypatiškai 

[męs matom kad nieko naujo
i męs negalime iškovoti nes kaip ypatiškai 
kovojami, tai kovojame vienas prieš kitą o bet.palieka dar slabnesnius.
mūsų priešai ima aut mūsų viršų, visuome- Men ofteu toil all their lives to get propertyi which their 

I - - ki ir ko\oti su Mildren dissipate and waste.
musu priešais su tais kurie nori mumis i sa- x , , . . ,. , . . . . ,. . .. .- Žmogus tankiai dirba visą jo gyvenimą įgauti turtus, ku- [ vo vergus paversti, arba esančius vergais ir . . r-°... 1. ... , riuos ju vaikai išmėto ir išnaikina,ant toliau palaikyti. Kada mes tarpe sa

3 vę pešamės, mes darbininkai, tada mūsų e emulate the virtuous actions of great and good 
priešai iš mūsų juokėsi sėdėdami pas bran- men-

Męs turime mėginti veltus lyginti darbus didžių ir gerų 
sigerins, bet Jeigu męs dar gyvensime ii- darni kaip tik išmano jie mažina mūsų pa- žmonių.

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
vark< rtę, lai kreipiasi pas 
mus, mes parduodam Laiva 
korte

gi norinti siųst piningus ar
ba turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa- 

tarnausim.

I*. 0 15o\ 3232, Boston, .Mass.

erkole.it


KELEIVIS

GRAMATIKA
ANGLIŠKOS HALUOS

-n ištarimu kiekvieno angliško žodžio 
• luviškai: beast (byst) žvėris: eight (eit) 
luoni: eye [ai] akis ir lt., 171 pusią

I ų, su prisiuntimu $l-25c.
NAUJAS BUDAS IŠSIMOKINIMO 

Gražiai lietuviškai rašyti
• pagelbos mokytojaus, 24 puslapiai,

i prisiuntimu l(»c. *
hnigus reik siųsti per Money Orderį“ 

. l šito adriso;
P. MIKOLAI N is

ii »x 15, Station D., NEW YORK.

NAUJA

TĖMYKlTE!
PUIKI KRAUTVŪ,

Kur leipgi uandasi kriaučiška dirbt u- 
>. Parduodu visokias rūbam materijas 

:• darau puikiausius sintus už prioina- 
. Jausiąs prekes. Mano krautuvėje ga 

na gaut visokiu knygų ir gražiausiu 
.n gromatom popieru. Siunčiu į visur.

J. LUIS
22—26 S. Green St.

BALTIMORE. Mcl.
~ TH E OUTLET

I ūsų rudeninis ir žieminis suokrovas 
.oteriškų Apguobų (capes), .lėkių. Sijo

nų. ir apatinių drabužių, o teipgi viso
kių papuošalų katik tapo sukrautas. 
KompleliSkas vaikų drapanos zopostas.

Prekės žemos.
Pilna eilė vyriškos apatinės drapanos: 
iršulinių ir darbinių marškinių, kosu

lių. pirštinių ir kelinių
Didelis barginsas daromas ant t a vorų.
‘.S5 Broadway, Betveen E. A- F. Sis.

SO. BOSTON, MASS.

Nnujai išrastos gyduolės.
Aut kurių pamaelyx nir. • galima visa

dos pasitikę!
Kosulio ir SaFio Sin 25 8Jod 

Didelio galvos Skaudėjimo 25r l.oo 
Nuo N’oišdirbimo Vidurių U5r — I 50 
\’uo Vidurių LT><l<‘ginu» " 10c— 1 <»n 
Nuo Akių skaudėjimo ■> • 2 <10
Nuo Krūmaiizmo — X00
Nuo Gumbo — l.oo

I Nuo Kojų Prakaitavimo ?5 • l .oo
Nuo Pleiskanų galvoje 65 c 2 00

Am kpžno pareikalavimo pnsiųm iaint 
jei rašfihl apr-ysi ligą. Pinieus siųsk per 
Money Orderį. Teipgi reik prid 1 už 5 
centus štampų del nusiuntimo kaštų

K. SZIDLAUSKAS, & GO.
Itt.s I) STREET 
<-<>U O-Tll HT. So. Boston- Mass.

TEMYLITE

i!
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Kaip sumanus Ūkininkas pritaiko gerą sėklą paset i tinkančia žemę, — 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 sergėtus : kurie vadinasi — viens ir tas pats daktaras — ant visokiu ligų specialistas, 
b. t teisyngai negali but ne ant jokios ligos specialistu, jei ant visu esąs ; kaip ir kvarbuotas paten
tuotas vanduo vadinamas vaistais vinais ir balsamais, ne jokios ligos išgydit negali.

N io 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 d lėliu pasidarbavimu kovoje su liga, bet sumanus Daktarai tikri Specialistai ir Protesorius — 
pergali ligą sugražynant gerą sveikata.

Per tai, jei jautiesi savije koki nesveikumą, tai geriause iš kart kreiptis, prie geru Daktaru 
ir ikru Specialistu, kurie beabejones visokias ligas išgydo ir )au šimtams tūkstančiu žmonių sugra- 
žvno ir kasdien sugražyna sveikata, tai yra visiems geriause žinomas Df. E. C. C0LL1 >S JIE- 
OLCA.L INSTITTTE, kureme yra Daktaras Diplomuotas Profesorius ir ant kožnos ligos tikri 
Sn ■ ralistai Daktarai, nes atsišaukus žodžiu ar per gromatą — aprašant 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 gerą pirmutinę sveikat , kaip pirmiaus niekad nesirgęs; per tai ne dovanai tą Institutą visi 
ir vadina VAISIUM SVEIKATOS.
Kad toks gydimas danginusia vaisiu sveikatos išduoda, tai iš daugybes nuolatiniu padeka- 

voiiiu, pagal prašymą išgyditu, keletą patalpiname, štai je pats kalba ;
Mielas Oaklaria Profesoriau I

I au kaip Piofessorini žinoma, kad laba! sir- 
pan ant k a lai o plaučiu, trumpo kvėpavimo.

Daugalingas Profesoriau Instituto!

Kaip Jums žinoma nuo pirmiau* aprašytos 
m 1110 ligos kuiic t>er du metus kankino, vidų-

s Profesoriau ir kiti daktarai !

matą, bb jau mane išgyd.t nue t. ip didelio 
kentenino. lytišku daliu skaudeiin. > ir m J-
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Prant$u Tautiečiams kad reikalaujant gorų daiktu, k. t. 
Laikrodėlių, Lenciūgėlių, Žiedų, Fonografų, Armonikų ir

i k'10**’1! visokių daiktų. Pirma negu eisite pas svetimtautį, užeikite pas
mane; kily miestų parašykite laišką paduodami savo adresą.lai pri- 
siųsiu savo krautuvės NAUJA KATALiOGA lietuviško kalbo dovanai, 
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai ir (kainos) prekės. 
iš kitų miestų, apsteliavimus atlieku teisingai ir greitai pasiunčiu per 

Expressa arba pačtą. 5 metai praktikos ir teisingo vedimo prekyslos, yra mano dąvadu.
M. J. DAMIJONAITIS,

3120 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

lais atsilankyt.

W.T.BULGEB
Si -R.MKN1N1S DlREKTOKIlS IR

39s Broadway , priešai pačtc 
ė Gyvenimo namas randasi p. n 

1 - < 'T... C!...
ONE c i.NECTloN. 504

South B ston, Ma

Geriausi So. Bosior.e
Lietuviški Siu.ėjai

ums. kad

222 W. BKOAIDYAY

i»u k-;
Dirbam.'

•:ei> ęnlimr

\ IN. INTAS ir 2. BCDREC KIS

VAISIAI SVEIKATOS.
^Vyrams ir

Motcrirr.sLm^

Gerk ir valgyk sveikus skanumynus.
Mūsų krautuvėje gausit•• gerų cigaių 

visokio tabako, geriausių viaokių cuker- 
:<ų Ledines Smetonos’ visokios Sodos ir 
kitus t. p. daiktus.

Kalbame Lietuviškai, lenkiškai ir ki
taip. Meldžiame ntelr pužiūiėl.

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st.

So. Boston, Mas

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASSILL O STUDIJA, Į
7(5 Broadway,

So. BOSTON, Mass 
Yra tai viena iš geriausių 

fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daroggražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija Įrengta 1 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių 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 I 
šimtus yvairių stylių iš kurių j 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Studio 
376 Broadway,

So. Boston, Mass.

Kairio norite 1 urėti didini prifilinla ura 
paną ini kreipkite* pa* Lietinį
Per daugelį met ų piaki ik tvojau kriau
šys Lės amatą visokioje -aly>e dello galiu 
padaryti pagal naujausios mados ir pa 
gal jūsų norą, o kas nusiperka gatavą 
drapaną vyrai ar motery * o nefilina pa
gal jūsų norą kreipkite* prie manes, o 
a.š jum prilitiiriu kuopuikiausia.

Juozas Norkus
245 W. Fourth Street,

So. Boston, Mass-

Lietuviškas
FOTOGRAFAS

I K

Dirbėjas visokiu paveikslų
Padarau fologralijns aisukanciai pa- 

agi jūsų norą, kuri jums jūsų prigim 
toj kalboj lengviausia yra išreikš)Į. ] 
mažų padidhiėju ant visokio* [opiems, 
malėvoju nnlurališkom paivom ir atlie
ku durim ari ištiško i. Soikiomh dienomis 
dirbtuve atidara nuo s ryt. iki 9 vakaro

Esant reikalui, einu Į namus fologra 
fuoti. Pasilieku gero velijančiu,

George Stanaitis .
3(53 Third Street,

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 aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

taip Kad iau buvau \isai miMojas viltirsiScy- 
<|i u j Skaitant lūs a nuarsiu ima po anttfahiu 
. Šiltiniu Sveikatos" ir atradau kad Jus išgv- 

■ lyte viekus li^.i prašvito mano a!;: ir viltis 
kad lar L'.ih’i bu t sw. <u ir išgyditu O kaip tik 
per lai’k ą aprašiau *.ivo liga ir kankinimus, 
t.«l liekarstas suręs ln atsiuntrtę ir suvarto
siu tuos vaistus pasmilau dideli pasicerinima 

. nt sveikatos bet kad dar ne suvisai buvau 
(r pilnai sveikas kaip pareikalavus atsiuntėt.

J silikau sveika* kaip niekad nesiigi,-« ii dabar 
c*tt perstiikmnę* kad likaud pamatiikai išgy- 
dvla* ir liga neatsinaujis Siunčiu Airdingiause 
p i lėk o vania už 'oigražinima sveikam*, linkę- 
d.ims Jum* k«> did/iaiiHms laime*: ir kad gel- 
būtumei mus broliu* nuo kankiniu ligos.

Su guodone dėkingas
Degutis, boxl«. Piekcring. La.M. A.

balium andrananiu — nors gydžiausi 
ji.i-> (langei! daktaru, bet toliau* pasveiki
mo m ino Iic j v.s cio blocm. ir viltin išgymno

od.ib.ir sveika ir laimina, truiil bus palai-

rvstcs M ano dc kinzuina teiksitės pagarsint, 
kad serganti k 
tikra pauclba.

Antanas Kavaliauskas,
3IOS So. Halstcd Street. Chicago. III.

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

kn . v Ir I abiaus Aonuosc ir vidurim e. ktu

imu. kaip Jums buvau pu nuaus rašos No:

o-___________________________

> KLAUSYKIT VYRAI
\ Jeigu pasitaikys k.tdu i Nashua ut į 

kvt iui nei)/’ m ir* k i i užeit nas Tane

*odžm

ė

Baknnaucku. jis duos u»*rą rodą ir gausit 
skunuus ulnus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų tiesink i - Turkijos. Visi broliai 

pas

BakanauckaTamošių

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

M. Makravickcne,
45 Sth Street. Passaic. N. J.

Širdies, viduriu, pnsigadini- 
mo, gumbo, diegliu Vi tun kune, 
plaučiu ir inkstu ligą per du me
tus sirgus, Warsuwoje ir niekur 
Europoj daktarai negalėj išgydit. 
Collinso Institutas in 4 sanvai- 
tes, pilnai pamatiškai išgydė.

J. Tomlshauskas,
Vlcntovm. Pa-33t So. Yordan Street.

_ __ _____ _■______ :____  
į LITI VISK AS DAKTARAS 

|B. G. Wernick 
TEL, 22148 RICHMOND

{259 HANOVER St. r
$

Lenkiškai Lietuviška
APTT'C

7 Hanover S.! cct 2

LIETUVIU UŽEIGA

CH APLIK A
Užlaiko puikinus us _" rvmus.Kalus. ėlius 
visada Šviež 
kogeriausi. ve ii l i jų. k rik

li >n į namus.

117, 1 1 9 and 121 A St.,
So. Gaston, Mass.

’’Keleivio” agentui,
J. Petrikis, 

1514 Ross str. Scranton P
J. Ignotas, 

13 Diamond Sq. S. S. Pittsburg, Pa.
A. .1. Kazlauckas,

Box. 53 Malianoy City, Pa.
F. Rodis 

Box 32? Port Washington, Wise.
M. Mockus, 

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derk.ntis, 

4$45 Hermitage ave.,1 Chicago Ill.
John Luis,

521 Columbo ave., Baltimore, Md.
J. Dabulski

AUtiŠTYA LIETU Will!
Pirmutinė lietuiiška 

kriautuve
Visokių naniiii ų siuitos rak.indų, kr.ip 
ai: lo\ų, krėslų, stalų.p»*fių ir daug ki

lų daigių. Turiu gražius parlor sritis ii 
parduodu labai p giąi. Galima imt ir 
ant išmokesfių. Ateik. <> p< rsitikrisi.

Vladislovas Dymša
132 W Broadway,

So. Boston, Mass

Box 323 Chicago, Ill.
P. ( iras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiute

3001E, Almond st ESt Philadelphia, Pa.
M. Sen kus

* .... 'a 
| Puikiausias Lietuviškai §
i 54
S SALIUNAS §s kartą pas mus atsilankys w 

To niekad nesigraudys;
J Alus, vynai mus gardžiausi, J* 
g Cigarai iš Turkijos, geriausi g 

« Lazauckas, Judeika ir Co § 
3o4 Broadway ir 259 1). Si., įį 

A South Boston, Mass g
S S3090 H00£> 0900 j9090009 00900

Box loO L? Alston, Me.
J. Čeponis 72 Jubicl Str. 

Jonas J. Gerdauska
54 Ln fuel St. New Britain, Conn. 

Jurgis Tumasas
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY, CONN.
J. Žemaitis,
K. Asevičia,
J. Žemsntaucka s.

824 Bank Str.
199 Charles Sir
39 W .PorterS

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUOIIOTINI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbe pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už. pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi gerinsiąs kelio linijas.

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

PAJIESZKOJIMAS
Jurgis Bartašius.

258 Broadway. SO BOSTON, MASS

Pajieškau Aleksandro Jo-, 
nušio Kauuo red., Vilmergčs 
pavieto, sodžiaus Gindvilių,; 
Kupiškio parapijos. 4 metai 
Amerike, pirmiau gyveno ape 
Bostoną, o dabar nežinau kur 
Meldžiu jis pats ar kas -kitas 
duoti žinę ant šio adreso: 
J. Puronas Box 5(57

St. Charles, Ill.

Pajieszkau
Partnerio-Paminko

į Grocrr-Storio Biznį
Biznis y.la semis ir ger.i išdirbtas, bei 

kad vnryl jį reikalauju pagelbinmko. , 
nes \ iRnnm reik daug pnjiegų.

Atsišauki! greitai. •
S. KŪRA U G’K Aš.

372 W. Second St.
J Boston, Mass

a-IDIS->Kai 141 KID.IHl.l dl'l >.U1 A .II.I4..IUHIK4 u u. ir. v .............- - --------------- --
ginsimo kosulio, kepenų, inkstu (kidneysl. dispepsijos, vidumi hgo*. kaip u'.sieto n m a. n įdirbimo, tain.it pilvo katai ■ 
s ar.’iino ir u/uno ausikę, kramo n<?'vstumo. niežu parku ir išbėrimo odos ligų, neurastemios,' neuralgijo*. i < umat: /. no i 
skausmu po visą kūną, eellliges. IvtUxn niisilpnemno Gvunoilesl. sekios nubėgi no. blogiu sapnu, nėr .’i- • i.no. pri.ipuom-. . i 
u^.Ulpneiiind'. lytišku piktu užjikre'i nnu liguGimpančiu) kokioskinaus ir vi-da ins nsbutu. taipu ir n-r i aunis: es k l.» 
įTr .tzasti sugriovimą sveikatos, slogos nusies ligas, tankaus Alapinimosi ir skausmingo, pasigaduu na. patruk.-uą. nutir-»i 
g alimo sunkuma koiosc bei rankose «armatlivuma. lenkimąsi draugijos, pagadinimo atminties, neturejriia vaisiaus, visg . i- 
klip VYRU taip ir MOTERŲ skausimmgas nercguliariškas mėnesinės, bet neturejima andrapniu. kaip ir baisu kenkimą 
mą u kurios tik ligos am /. m omu varginimo atsiranda, po ištyrimui, kaip apisuna išgydit, ir duuoda vaistus, tai užtikrinta sveikam ir i ..:>dimas 
SI ubtybe šventai uzllakoma.

VAISTUS IŠSIUNČIA PO VISAS DALIS AMERIKOS per Expresa ir kitas šalis pasaulės. Kaip raštu teip žcdĖiu tik prigimtoj lietu 
vyškoi kalboj savo jausmus, geriause gali iškrcikšt Daktarui.

Dr Profesorius Clollins del labo visuomenes paraše knyga Vadovas in Sveikat uSpu Kom Ji .ym t nanding-' v. ku ir s-renn-trni 
II išalkina apie visokis hgas ir kaip but sveiku ir apsiserget nuolign Joje yra koleravou nav.-ikdai jyr-t atant n .<my u > i '* Y.\
nu molino! vidnnousu kūdiki, nuo apsireiškimo ik užgimimo Dovanai apturės koznas 14 knyga kuris, tik ai-m-. K.-. -ta -u h a ..u j 
3>risiuntimo kaštus.

Kodėl sirgt ir but varginamas ligoms, kad lengvai gali but išgyditas atsišaukiant pas :

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 140 W. 34th St., New Ycrk N. Y.
OFISAS ADARAS. Harp Broadway ir 7 Av.) kasdien nuo loiki s popiet Šventoms dienoms nuo loik i o-, .a ■ r.ao r. k 18 vai.

-• Uuinike petnye.ojc. Rašant rarninekit I.;.d iš n:i>s laikraščio.

I; and ėjimo 
; .(Mojančiu 
io. abelno

239 BROADWAY. NET Ll C STREET 
SOUTH BOSTON. MASS

<•

c ė

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip j Worcester alkoliausi!
Geriausią rodą visi gausit.
Snapso alaus ilsi gersi i
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abrat zirseka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

KKUTANt IŲ PAVEIKSLU 
Įžangos Tikietas,*;

perirnu-

SUBATOJ NUO 2 POPlETlKI 11 N AKT,

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Laivakortes ir pinigas gerinusia siųs per
“KELE1YI0“ Redakciją, 28 Broadway, S. Boston.

$7.00, o sagutę po $2.<>o. I įkalbindami žiedą, paimkite siamą popierelę, apjuoski
te su ja pirštą, ant kurio žiodą nešiojai ir, leip pamieravus piršto slorumą prisius* 
kil tą mierą draugo sy orderiu, o mes žinosim kokio didumo žiedą siųsti.

Teipgi parduodu visokes. kokių kas nori American Drukavojimni Mašinėles, ku
rios labai yra kožnam reikalingos: su mašinėle galima drukuot be jokio mokslo 
greitai irgražiai, Vioncs iš lų, panašumą parodo paveikslėlis: ta mašinukę kiti 
parduoda po $10.oo, bet aš paleidau už $s.<»o. Ant jos išdmkuosi teip, kaip ir 
ant mašinos už $100 oo. Giažiausia popirra rašy mui groniotų į Lietuva su gražiau 
siais pasveikinimais ir dainelėm: 1 tuzin. 25c., 5 inz. 81. tūkstantis$7. Pas mano
gausit visokių armonikų, ypač prūsiškų, naujausios išdurbystė. teipgi laikrodėlių, 
lenciūgėlių, kompasų, auskarų, špilkų, briivų, muzikališkų jstumentų, visokių 
knygų ir kas lik ko reikalauja. Norėdomiis turėt mano Dideli Katalogų prisiųsk 
savo geni adresą ir markių už. 4c del apmokėjmo siuntimo kaštų, o nusiųsiu jum jį 
Dykai: jame įasi visokius daiktus ir anų prekes. Rit-šydaman adresuok:

KI.EMBNJS WII.KEWICII,
111! GKA.NI) SSTREICT - - - , BROOKLYN. N. V-

NAUJA KNYGA 
PO VARDU 

DAKTARAS NAMUOSE >
Ką lik nesenei išėjo iš po spaudos minėta daktariška knyga! Yra laipir- 

mutinė lietuviškoj kalboj knyga: turi 100 puslapių, arti 200 lodnišku ir 
angliškų receptu s i I • aviškais pamokinimais, kaip varlot gyduoles utiškus 
aprašpmus ki a uo !i- < s, iš kur anos atsiranda ir kaip jas prašalint.

Vėlinama :..L lu<vii kiekvienai šeimnyai, kaipo Dakatra namuose. 
Popieriniuose apdaruose prekė knygos $1 oo: audekliniuose—81.25.

Pinigus galima siunst per Money Order ant Šio adreso:

K.W GEDEMINAS, 35 Athens St. (So Boston Sta.) BOSTON, MASS.
A- nuo saves duo Ju gvarancila Kad jeigu nupirKusiam Knyga pasirodytu neverta užmokėtu pini
gu, tegul sugražina atga’, o jo pinigus jam sugražinu. K. W. GEDEM1NAS. xn\6’6

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karfeninin- 
kais ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIUTKEV1ČIA,

24 Washington Sqare, Worcester, Ma

1). W.CREED.
' ♦ - — --

! Jeigu nori pirkt nr parduot namu: pasi- 
sanidyt stubns, ar gyveimui vietą: arba 
jei nori kąinšiurint, su tais reikalais ma
lonėk kreiptivsi prie manos. Rasi ia> nr. 
205 Dorchester Street

So Boston, Mass

Žiūrėk! Žiūrėk! kiūrėk!
Didelis atpigimas!

Moteriškų ir Vyriškų P:ilėtinių

nai, vystės, šalikai, skaros mufkos ir 
Kiti parėdulai. Teigi puikins koldros ir 

užolodalai.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KUTELIS
W. KAŽUKO, 7 Waskignto, St NEU' YOilK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 

,-q iŠ Lietuvos į Ameriką tai pas
mane.galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur leipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut Valgių ir gėrymų 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 (IitmIu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeijru norėtų Koks apgavikas ru- 
vest kur kitur tai’ neik iki nepamatysi manęs. ‘ Su godoneI SACOWITZ.

128 Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston. Mas-

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Idos. J. Feely 
i ■ 95 Milk st., uiiuai 60-61 
i BOSTON, MASS.

M. Galivaii & Co.
Uzlailio geriausio

Klintis Vyno, Likierių ir 
Cigaru.

Pardavimas Šeimynom musu 
Sl’KCIA LbKI'.M AS.

! 3(5(5 Second St S. Boston, Mass
I_______________________________________

Daktaras M. J. Konhow,
. 56 BrunswickSt.. 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

Tel. 934 2 Roxbury, j

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison ave.
Boston. Mass

^Geriausia motorų ir vaikygj’dytoja^i 

Dr. Ona Topaz, M? 
•45 ClmnibcrH str . Boston. Mass. /v.
• v
: Ofisas atdaras
• 2 iki -1 nuo 7 iki S po pietą.

Tel. Hay. W9 - 5. įfe

DOVANA!

D T'ANAB

DOAANAI

Vieniem metam prenmerata vieno 
iš lietuviškų laikraščių, išeinančių 
Amerikoje, kas pirks žemiau pa-
rodyrų vieną laikrodėlį pirma 20 
dienos Sausio 19(17 meto.

Tani tyčia paskyrCin
Del pagarsinimo mūsų biznio ir 

kad padaryt dovaną Kalėdom del 
Daugelio Savo Kostumeriu 
Męs parduosime IG-( > nnizo Duhelta- 

tnvais luksztiiis iiuksuiH .s laikrodėlius 
su I5 akmeiiu viduriasį, su aukštiniu 
r.-tezeliu ir k-'inpasu uz į|9,75.

Tikra kaina 30 doleri ,, Jus galite
pasirinki vienlinki, dubiltava ar trilinka retezeli Luksztai laikrodolio
ir retezels yra gvarantuoti per ('oinpaniji aut 20 metu o viduriai via 
gva rimt imti ant 10 metu rodyt laika,

Sztai yra keletas musu vertingi, ir teisvngu artikulu
1G nr 18 saizo sidabrinis laikrodeiis 7 Akmenai 10 doleriu
1G nr 18 ’ 15 ■ 12.00

13 * 11 * 14,00
Moteriskazs ar niergiskzas auksuotas laikrodėlis ir retežėlis gvran- 

tuoti ant 1(J metu - 10.50
Toks pats gvarantuotas ant 20 metu l5.n0
Dvilinkas vyriszkns retezels ir kompasas gvaran ant 10 iii 3.50
Tie patis daiktai gvarantvoti ant 20 metu ,5o

Vyriszhas trilinkas retežėlis ii kompasas gvarn ant 10 m 4.25
Toks pats gvarantuntas ant 20 metu 5,50
Mes parduodame tik geriausios vertybes tavom Kiekvienas ar

tikulas bus atmainytas jeigu nebus teip kaip yru reprezentuojama
Mes esam biznivje per 18 metu ir musu gvaraneija via tikrai gera
Siunsk pinigus per Paczta ar Expressa ant adreso

STTJG-EZL BROS
21 Bromfieid St - Boston. Mass

tain.it



