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Rosi-jn siūbuoja kaip am 
siūlo: vieną dieną žinios prą- 

■ neša kruvinus susirėmimus 
vargšų "U turčiais, kitą x*el 
mėginimas Dūmos ats'iovų 
eulopinti seną Rosijos rudi
nę sn įsteigimu nauju tiesų. 
Kaip viskas nnąiduos tik pa
ti ateitiė gali pasakyti. Ro- 
8ijoszpadėjlmae yra labai bai
sus iš šono' pinigiškos galy
bės. Caras ii'jo bernai užmo
kėjo keturis tūkstančius mi
lijonų rublių japonam už nu
tildymą dviejų šimtų tūkstan
čių rusiškų- kareivių. Tas 
tai dnrl-ns ir įstūmė Rosijos 
rudinę į ėesulopomą- Dū
mos atstovai iki’šioliai tik 
laikė prakalbas Dūmoje ir rė
kavo ant caro bernų, kad tie 
atsisakytų nuo vietų, važiuo
tų kur ant Salialino ir tę ga-, 
utų galą. Bet pakol carus 
dar turi pulkus kvailų karei
vių, jisai jiuižJaai galingu 
priversti žinom s prie lopini- 
mo tos nesulopomos rudinės. 
Perilgai žmonės nešė Junga 
to*žemiško dievaičio';1 perilgai 
jie'kėute vargus nepaneša- 
mus ip dėlto dabar kraštas y- 
ra ijeapmalšinamas. Vienin
telis sutaisymaš Rosijos rei
kalų galima tik per sutvėri
mą naujos valdžios per pa
čius žmdnes. Išvyti caras, iš
vyti ministerial, gubernato
riai ir kitokį; Bosija turi at
sisakyti mokėti visokias sko
las į svetinius kraštus, kurias 
užtraukė caras be žmonių pa
tarimo; atiduoti žmonėm dva 
rus, įvesti į kraštą savatarpi 
nius pinigus, ka i žmonės ga
ilių kilti prie išdirbysčių, 
tik t«>kiu būdu kraštas Ro-u- 
jos gali ėave’paki-lti nuo pra
keikto caro ir jo tarnų nu- 
gramzdinimo.

Šiomis dienomis turčiai- 
dvarlu'inkai dreba;’ dreba ir 
dykaduoniai klioštbruose, ku 
rie. ,turi tūkstančius margų 
žemės ir bijo, kad toji žemė 
nebūtų atiduotu vafg'šaiu, be- 
žemiąin žmonelėm. Ikišioliai 
tie bežemiai turėjo vargti 
dirbdami pas turčius už auk 
siiią ant dienos. Jie niekad 
nematė šviesios .dienos, per
maina vargo buvo jų links
mybė, kada kiti dykaduoniai 
pilvus išvertę gyveno ant 
prakaito varginamų žmone
tų. * .

Paskutinis apdirbimas že
mės, padaliniiuos biles dabar 
einančios per Dūmos svarsty
mą, ant kurtos jau gal ir ca
ras ir atstovai susitaikys, yra 
toki:

„ - 1. Išdalįti dirbamą žemę 
u žmonėni,neturintiem žemes už 

.prieinamą mokestį 2. Pirkt- 
ti žemę nuo parduodančių ir 
tą išdalinti žmonėm. 3. Val
džia turi aprūpinti žmones 
su žemėm, nors pati negau
dama.išleistų kaštų. 4. Su
taisyti tiesas tokias, kad tur
čiai negautų tos žemės nuo 

* žmonių atgal nupirkti. Teip-

su caru

mėgina 
kad jie

gi gundyti emigraciją į šalis, ir galutinai padarįs galą var-jdaugiau policijos ir kareivių 
neapgyventas, duodant žino- gam.
nėin pagalbą apsigyvenimui 
ir t. t. Dūmos atstovam ne
nutinkant gal geresnių išly
gų dalinimui žemes ir nepa
darys, nes Demokratai nieko 
teip nebijo kaip kraujo pra
liejimo; jie rodos nepaiso ant 
to, jog jeigu ne kraujas, tai 
jie nebūtų dabar Peterburge 
ir negautų progos 
derėtis.

Ministerial dabar 
prikalbinti atstovus,
daleistų paskirti 7 milijonus 
ir 5 šimtus tūkstančių rublių 
baduojantiein Rosijos žino 
nėm, idant gauti progą sko
linti pinigas iš kitų žemių, 
tečiaus atstovai labai prisi- 
gautų tą padarę, nes paskui 
turėtų ir kitas paskolas ap
mokėti. Finansų ministeris 
Kokovsoff sako, kad pinigų 
valdžios kasoje nėra, dėlto 
jie ir mėgina kokiu nors bū
du g inti pąskolą. - Ministe
rial nurodo, jog 20 milijonų 
rublių reikėjo užmokėti kum- 
panijo^už sudraskymą ke- 
rosino tižvedimų per žmones 
ląike sukylųne.

Demokratai ir darbo kuo
pa po kožuo miuisterio kal
bai rėkia kaip ant vilkų, kad 
jie atsisakytų nuo vietų, kad 
'žmonės patys galėtų paskirti 
globėjus vidurinių ir kitokių 
Rosijos reikalam žmones. Mi
nisterial pagal sulyg šioliai 
nešiojamą Rosijoje garbę, Dū
moje jie atranda tiktai pek-’ 
lą Ir gerai tiem kraujage- 
riain, tegul jie išnyksta kar
tu su tamsybe, tegul Rosijos 
žmonelės atsikvepia kvapu 
laisvės. Senlejie ministerial 
dar iki šioliai tę besilaiko, 
bet jau Jų -dienos kasdien 
skaitomos. Ątstuvai, ^patin
gai Demokratai, kurie tiki iš
gelbėti Rosiją be kraujo, pra
liejimo, rūpinasi išnaikinti 
seną ministeriją, o į jų vietą 
sutaisyti naują — paskirti 
nuo žmonių.

G A L Y B 6 ŽMONIU.

Kaip jūrės vilnis mėto,teip 
Rusijos žmonės kyla, kraujas 
liejasi i isur, tik nėra didelių 
susirėmimų, gal dėlto, kad 
kareiviai daugelyje vietų jau 
atsisakė carui ištikimai tar
nauti. Žmonės dabar nenat- 
kina teip randavų instituci
jų, kaip kad ponus dvaruose.

Suimtiejie giedojo Marseleis 
GRODNO. Gubernatorius ir kitas revoliuc(joniškas

Kuehter tapo nuo vietos at- giesmes.
šauktas po ištyrimui Dūmos L B A VA. Čionai vienas 
atstovų kasi ink jo pasielgimo socijaldemokratas - atsisakė 
su žydais. Taigi vis jau tei- pats eiti ant kartuvių, dėlto 
sybė artinasi arčiau prie zmo- kareiviai su policija teip jį 
nių, nors nenubaudžia bude-j sumušė, sulaužė kaulus ir 
1 o, tai nors nuo vietos atšau- krūtinę įstūmė ir antgalo lie
ke. Patįs rusui atranda gu- gyvą, o bet pakorė. Jie-gi 
bernatorių kaltu, o mus ku
nigų laikraščiai kaip .,Šalti
nis’’ ir Anglijos „Laikas“ pa
davė žinias žydus apkaltinan
čias, bile tik dar . suerzinti 
žmones, o patįs į kišenine ka- 
bįtis, tai vis daio.

SEVASTOPOLIS.
miestas garsus su 
mais, turbūt apšviestų žmo
nių ten netrūksta, visą revo 
liucijos laiką Sevastopolis bu
vo garsingas; prieš carą ko
vojo ir dabar paskutiniam 
laike žinios praneša, kad trįs jimų. 
laivai kariški pasikėlė prieš 
valdžią ir susivienijo su Ba- ka8 kareivių Kasarva sukilo 
tumo drūtvietės kareiviais, prieš raudą.
dėlto kasdien galima laukti inno pulko norėjo juos ap-

negal tikėtis, kad jiem nebus 
atmokėta už jų darbą.

OSO VICE. Lenki joje čio
nai drūtvieje sukilę kareiviai 
pareikalavo panaikinti ofi- 
cierų valdžią ir kad pati savo 
tiesdarystę turėtų išsirinkę 

lasiirdaug- kitų pareikalavimų 
L galybėpasikėli-] pastatė, ir žinoma jų

kasdien auga.
Bilą paduotą į 

panaikinti bausmę 
centralistai atstovai neperlei- 
do, bet vis dar negalas derė-

Dūmą, 
mirčia,

TAMBOVE 7 Liepos pul-

Dragūnai Mo

savo kandidatus 
šįmet. Geriausia būtų 
remti darbininkų partiją 
cijalistus.

pastatyti šam apsigyventi Argentinoje, 
pa- Brazilijoje ir kituose kraštuo
si >- se pietinės Amerikos, kur 

darbinykų sako labai trūks
ta.

nes kasdien vis apsiniaukia.

Žinos iš pasmilęs.

Reikia priminti tiems, ku
rie norėtų gauti ūkėsiškas 
popieras, kad nuo 28 Rugsė
jo flkėsiškos popieros pagal 
Suvienytų Valstijų Kongreso 
nutarimą labai daug persi
mainys: bus sunkiau jas gau
ti. Popiaros bus duodamos 
tik per 30 dienų prieš rinki
mus ūrėdninkų. Aplikaci
jos turės būti paduotos 90 
dienų pirma laiko gavimo 
popierų. Norintys gauti 
popieras turės mokėti rašyti 
ir skaityti ir suprasti S. Val
stijų konstituciją. Popierų 
pilnu gavimas lesiuos keturis 
dolerius tiesdarystėje. Tai
gi ateina laikas, kad pastoti 
ūkesu šios šalies nebus teip 
lengva, kaip iki šioliai, dėlto 
verta dar nors iki 28 Rūgšėjo 
pasirūpinti sau popieras ūkė- 
siškas, nes paskui jau nebus 

. Kad toji tiesa 
kuris apsirūpino visukuom, -pūs į galybę visoje Ameriko- 

verta
Siina-

-------- O---------

Berlynas. Žinios praneša, 
jog Persai ir Turkai lurėjo 
«markų sasirėmimą už rūbe- 
ziaus reikalus Turkai vie
nok tapo sumušti ir išvyti 
šalin nuo lauko kovos. Atsi
buvo apie penkiolika susirė
mimų ir tuose mūšiuose žu
vo 200U žmonių ir 5,800 likos 
sužeistais.

apgarsinant tuose kraštuose 
republikas. Pasikėlę karo 
laivai privertė dar du jiem 
pasiduoti, taigi- matomai tu
rės galybę kariaut. Propa
ganda tarpe kareivių eina 
plati ir už trumpo laiko krau
jo lieti nereiks, nes visi žu
dymo instrumentai ims gar 
binti liuosybę.

VARŠAVA. 10 Liepos 
apsiginklavę žmonės užpuolė 
ant’ kasieriaus Vistulos gele
žinkelio, kuris važiavo apser- 
gėtas kareiviais. Užpuolę 
nušovė kareivius ir atėmė 50 
tūkstančių dolerių. Nežinia, 
kas atėmė pinigus, ar vagys, 
ar revoliucijonieriai, bet tas 
atsitikjmas visgi griauja se
ną tvarką, o gimdo naują.' 

PETERHOVAS. Caro už- 
sįtikėjimas ant kareivių kas
dien inažinasi, jisai {indai lai
kė prakalbą į gvardiją savo, 
nurodydamas Kad jų pride- 
rystė apginti carą, tik nepa
rodė, kodėl ir kam tas caras 
reikalingas.
. PETERBURGAS. 5 Lie

pos buvo karštas klausymas 
užėjęs atstovų oūte, kaip at
stovas M. Sidelnykoff iš 
Kazokijo-i pasiskundė, kad jį 
Peterburgo policija buvo su
areštavus ant gatvės, ir pra
šė, kad atstovai nutartų mi- 

! Misterio išsiteisinimo, kokią
Jie aria po dvarų laukus ir tiesą jisiū turi oaleisti polici- 
ganosi gyvulius; ponui pasi- ja, areštuoti atstovą.
priešinus, subėgę apmuša, ir va8 Adalin tuojau 

kalbėti ir niekinti valdžios 
tokį pasielgimą. Vėliau ini- 
nisteris Stolopinas ėmė aiš
kinti, būk žmonės turėjo pra
kalbas ant gatvės, kurias po
licija norėjo išvaikyti, bet at
stovas Sidclny koff jiem lie
pė, kad policijai nepasiduo
tų, dėlto ir buvo suareštuo
tas. Atstovai tuojau pradė
jo ant miuisterio rėkti ir tuo~i 
jau visi nutarė kad ministe-į 7 dieną Liepos turėjo pirmą 
ris pasiteisintų. - konvenciją Sterlinge. Teip

PETERBURGE. 3 Liepotč 
darbininkų pirmsėdys Krus- 
taleff ir 52 darbininkai tapo 
į tiesdarystę ant nusprendi-

maišyti, bet tapo 2 ant vietos 
užmušti, o sukilę kareiviai 
apsistatę barikadus apie savo 
kazarmes.

UŽVOKA. Liepos 9 iš 
čionai tapo ištraukti valdžios 
kazokai nes pasirodė nepa
klusnus randui: nešaujažmo
gaus ir gana.

USTAS MEDMEDISTA, 
Dono teritorijos. 9 Liepos 
kazokai atsisakė kartu su po
licija eiti ir mušti žmones. 
Taigi jau matoma, kad žmo
nėm ateina gadynė pasiliuo- 
savimo. Kareiviai jau nešo
ka kaip pirma, dėlto kad juos 
pamokino žmonės, kas tai y- 
ra caras ir kas žmonės.

Tokios tai žinios Rusijoje, 
kuriom dejuoja ir mųsų 
vyne, Lietuva.

MOSKVA. Čionai turmo 
ligoubutije gulėjo du drau
gai politikieriai, vienas iš jų 
t'arfenenko tapo paleistas, o 
kitas Perkofski butų buvęs 
drūčiai nubaustas. Parfenen- 
ko pasigailėjęs draugo, eida
mas namo liepė seseriai at
nešti ragažę didelę savo dra
bužiam, bet į atneštą ragažę 
vietoje drabužių įsirangę 
Perkovskis ir teip Parfenen- 
ko su savo sesere išnešė Jį iš 
nevalios.

PETERBURGAS. Esant 
straikai Maskvoje ir dideliem 
sukilimam kareivių ir žmo
nių, caras vėl pradėjo misly- neprisitaisę teip į -------- ,
ti apie pabėgimą: šiomis die- kaip dabar \ alter \\ elman i teip lengva.

. . Įziifihi u tiui rn ui nu viuiiknnm I^Lkta > <»nRrk<>

kas tik yra reikalinga tojej]e v'igar kliuba.ni 
sunkioj kelionėje. Walmanas pa8irūpiuti isilntl Kavo 
nonua iuM viKiiviu pvi ivvu
nius kalnus ir su pagelba be liam Pl’l’ioras. 
dratinio telegrafo davinėt 
apie save žinias; tokiu- būdu 
Walmanas žada netruki, at
rast tą žemes vietą, kuri nn< 
seniai mokytų galias suka.

— :o;—
Tromsoe Norveg, 5 Liepos, 

nauja cxpedicija po vadovis-: 
to Valter Weeman iškelayo iš 
Tromsoe į Spicerbergą o nuo 
tonais keliaus prie šiaurinio, 
poliaus, t. y. šiaurinio žemės i 
galo. Niekad dar tokios ex ' 
pedicijos nebuvo parengę ir | 

kelionę

nomis jis nusipirko automo
bilių apkaustytą geležinėm
sienom ir gana ard vą del ilgos ’ ketina "lėkt oriai viu per Tedi-

Atsto- 
pradėjo

tokių atsitikimų pilna Rosi-
ja-s

Šiomis dienomis vienas Ru
sijos poetas, Amiireatroff,su
dėjo naują KoS’jui Marseleis 
giesmę, šaukdamas žmones 
prie kovos, kurios žodžiai 
panėši šeip:
Griebkie koto kirvį ir išduok

tarmę kirsti;
Meskie’žagrę, o - griebk kar

dą ir lazdą,
'Volga verkia krauju už skri

audas žmonių;
J ieškok išganymo mirtinėj 

kovoj’ su skriaudikais, 
ir t. t.
Nėra įstabu, kad šita gies- mo atvesti iš turmo, kur pri

me sujudins Rosijos žmones siriuko daug svieto, bet dar

kelionės, už kurį pamokėjo 
daug pinigo. Automobilius 
gali bėgti 60 mylių į valan
dą.

VIGO, Išpanija. Žinios 
praneša, jog čiotmi atkelevęs 
Rosijos laivas lore k negali 
toliau keliaut į namus, nes 
kareiviai visi sukilo prieš * 
valdžią. Rodos kad juos ko
ke d vase visus kele.

PARYŽIUS. Garsus Soci- 
jalistų vadas Jaurės, kad nu- 
stabdyti darbininkų ir kapi
talistų maištus rodija randui 
atpirkt žmonių institucijas 
nuo kapitalistų: paliuosuot 
juos, kamgi jie nabagai teip 
turi vargti del biednų žmo
nių.

KRONŠTAD. Liepos 10, 
teismas admirolo R<>žde“t-i 
venskio ir kitų .aficierų pasi
baigė. Rožde>lvniiskis tai-oj 
paliuosuotas nuo bausmes i 
dėlto kad jis buvo sužc-stisl 
laike pasidavimo lniv.> Biedo 
vi. Kapit'-nns DeColoųue, 
kap. Baranof Filipovski ir 
Leontief tapo nuspręsti ant 
sušaudymo, bet esant lokiam 
nepakajui tikimasi kad caras 
jiem dovanos.

LONDONE, 23 Liepos at
sidarys tarptautiškas parla- 

aujos Zelandijos inellfa8 t. y suvažiuos visų 
pirmininkas, G. Ward, kuris i žemjų pasiuntiniai ir apsi- 
alsilankė pas prezidentą Ro-įdirbs 
oseVelt'ą ir kitur. Ameriko- j 
nai daug klausinėje pas p. o g.aj jr vjsaj kares panaikįs, 
Ward apie jų šalies tiesų su- Ile8 jau laikas atėjo; darbi- 
taisymą, tiekia, kad nuo Nau- ujnkai vienos šalies neis pi- 
jos Zelandijos pasaulė gali auti kitos šalies darbininkų, 
pasimokįti. Mokėti pensijas jįe gerįau piaus carus,

Žinios iš Amerikos.

te

5 ivzmuAė.

Buffalo, N. Y. ,11 
Liepos du karai bėganti nuo 
Lockport, susimušė, išbėgda
mi iš vėžių ties Martinville. 
kame penki tapo ant vietos 
užmušti ir daugybė sužeistų.

• K Tolimos šalies.

Šiomis dienomis Ameriko
je lankosi N

tarptautiškas tiesas.
kaslink vedimo karių irt. t.

paBimokįti.
seniem darbininkam ir ne- f
duoti turčiam skriausti varg- tn0B kurie sako

Politika prasideda

Republikonai pavieto Wor
cester, Mass, jau pradėjo rū
pintis apie rudenio rinkimus,

' konvenciją Sterlinge.
šįmet visiem žmonėm vertė
tų rūpintis iš augšto, pasi
mokinti ką-gi vėl rinksim į 
legislaturą ir ant kitų vietų, 
neverta rinkti, vagys kaip 
kad pernai. Unijos ruošėsi

ti EI )EIDA, Turk. Žinios 
kartus nuo karto pareina iš 
'Turkijos apie neramumą zmo 
nių: turbūt laikas ateina ir 
i nikam nusikratyti nuosavo 
sprando sunkū jungą val
džios ir kvailo tikėjimo. Pro
vincijoje Jemi sukilo net 30 
batarejų rezervistų kareivių, 
bet komandieras Feizei Paša 
brutaliėkai liep© juos šaudyti 
nuo drutvicčiu šimtus žmo
nių užmušė, ant vietos, o kiti 
pasidavė.
Arabai sukilę ir gręsta baisia 

revoliucija.

Pereitą iš Nedėlios į 
lėlį vakarą tapo užmu.-tas 
Jonas Šiiilauckas, užmušėjas 
savo moteries Marcelės perei
tą metą 12 Liepos mėnesio.

i Jo nužudymas atsibuvo Char- 
lestown’e, Mass. Jonas Sid- 
lauckas prieš mirtį buvo jau 
labai nusilpęs,teip'kad mažai 
ten jam ir reike atimti gyvas
tį. Keikia dar stebėtis, kad 
,isai ne brolių nenorėjo ma
čy ti prieš mirtį.

Palie

Žinios iš Llett vos

L. Ukėsų K Ii ubas turės 
pusim-tinį susirinkimą atei
nančią Nedėlios dieną 2 
landą po pietų t. y. 15 
pos aut sales lietuvių 
Bostone.

va- 
Lie- 
So.

Lavinimosi kuopa turėjo 
susirinkimą pereitą utarnin- 
ką, kame daug buvo kalbėta 
apie vietinius reikalus.

kurie 
siunčia prie to darbo. Ir 

, kad Dievas 
teip paliko ir turi teip būti.

— :o: —
LONDON, Ang. Išgany

mo armija rengia išsiųsti į 
Pietinę Ameriką apie 10 tūk
stančių pavargusių žmonių, 
kurių gyvenimas baisiai skur
dus rytiniam krašte Izmdono 
p. Herring davė net 500 tūk- 

' Staučių dolerių Išganimo ar
mijos jėnerolui arba vadovui 
Booth’iui, kuris apvers tuos 
pinigus dėl sušelpimo varg-

Prasidėjus kunigam išlep
ti savo oigauą Seinuose ir lie
tuviu tarpe dabar kyla disk
usijos. Kunigam kurie ėjo ; 
pagal caro muziką ir iki šio
liai buvo labai gražus gyveni 
mas; jie laikėsi puikius dri
gantus pasivažinėti ir buvo 
tikri Lietuvos dievaičiai. 
Apie ką tie vargšai būdavo 
nepasigirs, vis apie kunigė
lius: tai toks tokią, baiką 
padrę, kitas kitokę'jiem var
gšam buvo gražu pasikalbėti 
apie tokias dideles ypatas. 
Pabaigę apie kunigus prade 
davo apie kareivius, nubaig
davo apie baidyklas vėlienių. 
Pet dabar prasidėjus moks
lui— knygom, laikraščiam, 
platintis {kunigai irgi mato

bi g,a.n_iD"P".lt_i gi"vienUauki“a paskoTos. ki'ti 
jiem padeda teip kad nieko 
tuom kartu negalima nė veik
ti: visų nuomonės vien tik 
tuom užimtos.

„Keleivio“ spaustuvė persi
kėlė nuo 52 B St. ant 28 
Broadway ir per daugelį dar
bo ir laikraštys pereitą san
vaitę išėjo pervėlai, teip tur
būt bus ir šią sanvaitę, nes 
elektrikos dar nepritaisė, o 
mašiną rankom sukti yra ne- 
aLai lengvas darbas. Kaip 

viską sutaisys, tai vieta bus 
geresnė nekaip pirma.

• Lietuviai pas mus dabar 
užsiėmę daugiausia su atsiė
mimu paskolos nuo bažnyčios, 
kurią vyskupas išmoka. Tai

tik ant to mierio, kurioji ver 
ta, dėlto ir rašo priešai imo-1 
nių ir jų darbus, kad tik su
maišyti jų pro;ą neišdirbtą. 
Socialistus jie skelbė bedie
viais o demokratai, kad ir tur 
kai ir totoriui, vis gerai, žmo
nes vienok supras kur pelai, o 
kur grūdai.

Vietnes Žinios.

Oras šilta ir labai dugnus,

Lavinimosi kuopa Cam- 
bridgeporte labai gražiai pro
gresuoja. Jie susirenka į 
ruimą 7 Harrison St. Perei
tą sanvaitę tarpe kitko turė- 

! jo kalbą, kaip pinigai atsi
rado ir kokią jie lošia rolę 

| tarpe žmonijos.
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būsiu ramus. Brangioj šo-c-] tai galimi sakyti, jog nieko 
1 įs ir vėl jus jauskite iąmiei- jie anglekasiai nepelno. Or
ių Tėvynės ir atminkite/ kad ga iizacįja lo-iuoja dariiuiin- 
kova eina už laisvę in^ijon’ij kam didelius pinigus kas-.lhe- 
žmonių atminkite, jog' netik tas, o vadovai nelabai krips- 

ta prie darymo gero darbi
ninkam. r. ont raktas pada
rytas iki 1908, paskui vėl gal 
reiks pereiti per tą patį ma
nieroj ir vėl sakysime, kad 
darbininkai laimėjo.

Liukėčia jurai pribūti į 
illinojų, o čionai ištiesi} jų 
gautute suprasti, kas tai yra 
unija ir kiek gero ji gali pa
daryti darbininkam, jeigu jie 
tikėsi tą, ką toki vadovai 
jiem, kalba kokiu dabar 
ja veda.

—:o:— —:o:—
E. st. Loub, m. Varduves ir aukos.

Keli meilus žodeliai broliam Pridavė F . K . Liuda- 
sesutėm. Rašo Z . M i 1 i u e. č i u s .

Daug kartų šaukiau mei- 17 Birželio būrelis lietuvių 
lės žodžiais savo brolius ir se- susirinko pas J. GudL-vski. 
su tęs prie supratimo, bet oh! kad surišti Antanus, kurių 
kaip sunku žiūrėti, jog bal- net apie trįs čionai buvo ii 
sas nueina ant vėjo. Dabar teip draugai bejuokavodami 
vėl primenu, mieli broliai ir atminė ir Tėvynę Liet uvą,jog 
seserįs, nežiūrėkim kaip pras- dar galutinai tę laisiis nėra 

į ti męs ūsam mųsų daugume į dar žmonės yra tųrmuose li
ne tveria mųsų garbingą Lie- dar turi gintis nuo šnipų, ku- 
tuvos tautą ir mųsų pečių rio landžioja, kad naikinti 
stovi darbas tautos. Štai a- laisvės šaknis. Teip pasi

nė mųsų nuvargin- kalbėję šie draugai sudėjo 
tai žemeliai yra proga pasi- aukų: J.Gudlevskis $100; 
liuosuoti nuo caro valdžios: ■ po 50 centų davė: F. Liuda- 
nno didelių mokesčių nuo no vičia, J. Petvelaitis, M. Gend- 
malonių žandarų, nuo ruskos ’ rolius, M. Kaminckas, K. 
kalbos mųsų tiesdarystūso, Cinga ir J. Luksas 30 c., po 
mokslainėse. nuo uždraudi- 25 centus davė W. Anesta, 
mo murai gyvenimo; dabar A. Bieliauckas, A. Vitkauc- 
radosi laikas brangus dėl mų- kas, S. Armonas, A. 
sų, jeigu męs darbuosimės jį nas, A. Avižonis. 
Įkūnyti, padėsim savo bro- Viro čionai surinkta 
liam iškovoti laisvę ir patys 
susivaldysim, paimsim savo 
Tėvynes valdžią į mų-ų ran
kas.

Klausymas dabar yra, ar 
męs norime sau ger i, ar męs 
tikimo savo maldom? Jeigu , st..

vargę savo vargų dienas, ta- tikime, kodėl męs nepaliau turėjome gražų pasilinksmi- 
da pasaulė bus maloni visiem iam vientik girtybe: njmą. Tarpe tos linksmybes

i eidami iš stubos’į stubą. kaii>iiSt-jo kaiba ap£ Dūmą Rosi- 
koki neramus sutvėrimai nė- (joje jr apie reikalus revoliu- 
sam velkam alų ir su tu»m vijos, bet kad vien kalba ne
muši} kūną naikinam ir dva lengvina mųsų brolių padėji- 
sią tik užmušam. Savo pini- nl(1) dėlto sudėjome ir aukų 
gus męs vietoje suvartoję uz mažai mus buvo mažai, 
savo laisvę, prrgcriani jr sudėjome. Šie draugai 
bravorų užlaikytojam, nieko1 (iavė po dolerį: P. Balkauc- 
negaudami iš to, tik pažemį- ųaS] a. Lukošius; po 50 cen- 
n’mą. jų. k Petkus, W. Jauga, F,

Stovime męs, broliai, gana Balkauckiūtė; J. Petkus 25 
žemai, prieš akis pasaulės c.. Viso čionai sudėta $3.75. 
žmonių, ar dar negana murai Pinigai surinkti pas p. Gud 
tos žemybes. Kaip tu broluk levskį$55.65 ir virš minėti pa 
ir sesute jausiesi, kada tėvy- daro viso $9.30 ir lieka išsiųs- 
jiė mųsų įgaus laisvę; kada t i pas rev. kasteriu Dūdą į

1 Philadelphia, Pa., 7 Liepos.
! lešes

viskas tas tiktai sunkenybė I 
yra žmonėm; žmones tūri mo- : 
kįtis, turi galvas laužyt1, o ' 
pelnyti retas kuris pelnė sa
vo gerą gyvenimą. Ar tu, : 
tėvai, nepažįsti: daug takia} 1 
žmonių, kurie gana gerai pa
simokinę ir nieko gero nega
li sugyventi Daugelis dak
tarų,advokatų ir kitokių pro- 
fesijonalistų žmonių, turi ga
na sunki} gyvenimą vesti, 

pdėlto, kad rodos,, nematoma 
] kokia galybė laiko nuo lai
mės. v

— Taigi, vaike, ir aš nesu- 
prantu, kas tai gali būti? 
Dėlto daugelis žmonių nė nc- 

j sigriebia prie mokslo, kad iš 
mokslo nemato jokios nau
dos. Kaip nieko nemokan
tys vargsta, tai jam rodos, j 
kad negali geriau būti, dėlto 
jisai save suramina ir links
mas yra, nors vargų ant jo 
sprando guli nemieruotai. 
Bet žmogus pamokytas var
gų nekenčia ir tokį linksmu
mas apleidžia.

— Tėvai, tu turi-tiesą ant i 
to, bet turi niekam nesakyti, j 
ką tu mislini, dėlto kad pas ] 
kui žmonės nieko nesimokįs 
ir dėlto nebus kam rūpintis 
palengvinti pasaulės vargus. a“ly:

šimtai dolerių reikalhigi tani 
reikalu', but ir vie
nas doleris turi didelę ver
tę žmogui, kuris ^kariauja už 
laisvę, gali jį nuo babo užlai
kyti kelias dienas, gali jam 
paduoti į rankas Įnagį apsi
ginti baisų ryjantį drakoną. 
Meldžiu jūsų su kitu atsa
kymu paduoti rokundą ir 
pasiųsti pinigus ir bus dar
bas užbaigtas. Ant toliau 
linkiu jurai gražaus pasidar
bavimo.

Dabar nors yra žmonių pa- 
inokįtų, vargstančių, bet jie 
yra labai reikalingi; jie. budi
na kitus prie supratimo ir 
dėlto visos pasaulės žmonės 
vis kyla augštyn ir augtiyn 
prie supratimo ir kada nors 
ateis laikas, kad žmonės visi 
susipras pagerinti savo būvį. 
Turčiai bus aprubežinoti,kad 
negalėtų skriausti vargšų, o 
vargšai susipras lavintis po
litiką, pradės daryti ir pildy 
ii tiesas tokias, kurios, kož- 

] ną vargšą aprūpins su gero 
I ve. Lygiai ir turčių tada 
mokslas bus prakįrięs savo 
kelią; mokslo vyrai bus iš
vargę savo vargų dienas, ta-

' — Gerą dieną, tėvai, aš ] 
mielinu, jog tu su manim jau 
sutinki, kad godulingi žmo
nės yra reikalingi ant svieto 
ir ko jie godesni, tuo pasau
lės turtai geriau auga ir bu
joja. ; .

— Vaike, dabar aš tave 
suprantu, tu sakai, kad žmo
nės netik tie godus, kurie ki
tam pavydi turtų, bet ir tie, 
kurie turtus patįs sau pada
ro išdirbdami žemę ir buda- 
vodami visokius gražius daig
ius.

— Teip, tėvai, aš noriu,
kad tu suprastum mane teip, 
jog žmogus, 
nuo kito atimti, yra ne godus 
bet tiesiok 
o tas, kuris 
gėrybes, iš gamtos dovanų, 
tas žmogus yra godus ir ge- kaip jiė gyveno? Idžial

— Tu, tėvai,.dabar užsirū
kyk, o aš pamislįsiu.

ras.
— Na, tai dabar, vaike, 

dar neviskas, męs turime dar 
toliau pasikalbėti; man rodo
si, jog daugelis žmonių yra 
piktadariais, nes daugumas 
kaip męs jau pirma kalbėjo
me yra ne išdirbėjais žemes, 
a ne jokių kitokių turtų, jie 
tik gyveną ant kitų žmonių 
uždarbio ir teip gražiai gyve
na, kad net daugelis iš pa
leistuvystes sau galą padaro, 
teip kaip vargšai žmones iš 
neturto.

— Tėvai, aš matau, kad tu 
jau nori iš pašaknių visus 
klausymus pakelti, taigi ga
lėsime pasikalbėti toliau, bet 
dabar jau turime atrasti tik
rai, kame yra nelaime žmo
nių, kodėl jie teip vargsta.

— Na,- tai kodėl, vaike, 
žmonės vargsta?

— Tėvai, tas klausymas 
yra labai sunkus man atsa
kyti, bet teip man rodos, jog 
dėlto jie vargsta, kad neišsi
vystę iš senoviškos mados.

— Kaip tai, vaike? Da
bar jau žmonės gana pakilę 
iš senovės: visokios mašinos, 
gražus namai, išdirbimas lau
kų ir visoki mokslai parodo, 
jog žmonės gana toli nuo se
novės yra nukeliavę.

— Teip, tėvai, tas viskas

uui-

Armo-

$5.55
— :o: —

' (nnibriilgrport, Muss 

Baliukas ir aakos. Pridavė 
F . K . L i u d a v i č i u s.

1 dieną Liepos pas P. D. 
Jurgutįant 70 Washington 

Cambridgpport, Mass.

gyventi.
— Vaike, tu tikrai paša 

kyk man, kokis senas būdas 
žmones labiausia kankina?

— Labiausia žmonės kan
kinasi, tėvai, palaikydami pi
nigą, kuris nedirba, o vienok 
turi didelę galybę pasaūlėje; 
teip didelę, kad ir patį žmo 
gų nuperka.

— Ar be pinigo žmonės 
kuris taikosi galėtų gyventi, vaike?

— Kaip-gi ne, tėvai, jog
piktadarys- žmonės ir pirma gyveno be ..................................- 1

uždirba sau pinigo ir vėl gali gyventi. I - ..................................
-Tu, vaike, papasakok, jau mŲBųbroliai niiegoa 6:ū į-'- ----- -

amžinastyje, išlieję] (10 centų atsiima už 
kraują savo už laisvę tavo ir siuntimo).

i-.;^ —:o: —
Miiynard, Mass.

Nepadorios mergelės 
vandenį ant žmonių.

mano, kaip męs jausimės] 
jiem nepadavę pagelbos b'je 
kovoje už laisvę. Jeigu dar 
širdys yra jųsų krūtinėse, tai 
atminkime, kad jus degsite iš 

Vaikiukas ir Alyvų Kliubas gėdos už kelių metų, bet jau 
, , • - bus po laikui. Argi negeriaudar nepabaigei ; _ 1 ° bT, , , butų, kad užtrauktum norsRašo Vaikiukas.,./ . . , .v--, • i kiek savo girtavimą, o atmin-„Keleivio 21 numeryje , , ,* J 1 r 11 r n f u iri- ..no 1 b «i I i 1 o 1 1 L" nn.

patilpo man atsakymas nuo 1 
„Alyvų Kliubo”, kaslink kur 
yra surinkti ant baliaus pi
nigai.

Atsakymas buvo geras, ir 
aš tikiu, Kad nebuvo surink
ta tę pinigų ne šimtai dole-Į 
rių, nė tūkstančiai, bet kiek/ 
ji} buvo, tai reikia ir tie pa
rodyti visuomeniai, pagarsin
ti ir priduoti, į kur jie buvo 
rinkti. Męs žinome, jog tik] 
kelintas iš musų turi tuos 
malonius jausmus Tėvynes 
ir mažai jos labui aukauja, 
dėlto nereikia gėdintis „Aly
vų Kliubui” už mažą sumą; 
pinigų surinktą, už tai kalta 
visuomenė; kliubas atsako no išteisinti anglekasių vado- tai agentui fabriko, kuris iš
tik už savo darbą. Kad aš vus, bet ištiesi} kame gi se- vadino kvailiais už pirkimą 
nemokėjau už tikietą, tai nas Krivaitis teip daug pada- darbų ir liepė neduoti dau- 
dėlto aš paskiriu 50 centų rė klaidos, nors teisybė kad giau pinigų, sakydamas, kad 
ant revoliucijos t. y. dusyk anglekasiai gavo pakėlimą dalbas yra kompanijos, o ne 
tiek, kiek tikietas lesiavo,betj mokesties ant 5 centų ir 95 bosų. Teipgi pavarė vieną 
jau nuo dabar lauksiu, kad nuošimčių cento, bet kad jiem bos I į iš vėlinio ruimo. Di- 

(____ _ __ _____  būtų ,,Alyvų Kliubo” rapor- reikia mokėti už šūvių pade dysis botas išsiteisino, būk
yra gerai pakilę tarpe žmoni- tas išduotas nuo baliaus ir girną, o paskui paėmus dar jis nieno, kaslink davimo j i- 
jos, bet ar tu nejauti, kad | pinigai pasiųsti kitaip aš ne-1 laiką praleistą ant ttr.-.ikos, 1 nigų.

Korespondencijos.

Worcester. Mass.

lieja 
Rašo 

Jaunikaitis.
Darbai čionai eina gerai; 

dirba ir dienomis ir nakti- 
| mis, bet atvykusiam čia ne
lengva darbas gauti, nes čio
nai yra privažiavusių labai 
daug emigrantų. O prie 
tam dar reikia priminti, kad 

i čionai labai prasti žmonelės 
dirba ir jie darbą perka sau 
nuo bosų, duodami »net po 
30 dolerių, o uždarbys tik 
>8.65 ant sanvaitės, tai mėto
to kaip ilgai reikia paskui 
dirbti, pakol'tuos pinigus už
dirba. Kožnas pribuvęs sten- 

' igiasi nusipirkti sau darbą ir 
kiša favo kruvinus pinigus 
bosam. Bosai gi. norėdami 

1 varyti gešeftą po kelių san- 
vaičių pavaro, o į jo vietą ki-

tute.tėvynės reikalus, tik ap- 
r mislįkite gerai. Jus visi sa

kote, jog tik bereikalo žudo 
] žmones, bet neatmenate, kad 
\ caras šimtus kartų daugiau
žmonių išžudė MandžiArijoje 
ir vargindamas namie, ta'gi 
ar neverta padaryti galas vi- 

isom žudystėm? Padarysim 
galą, tik jus stokit į eiles 
prie susipratusių, pritarki!! 
žodžiu ir pinigu, o dabas bu 
užbaigtas.

—:o:—
Tnylonille, 111.

Prieš A. Appanaitį. Rašo
B . Barui s kis. tas įsiperka. Aną dieną po- 

p. A. A. Appanaitis mėgi- ra vyrų nuėjo ir pasakė apie

Lietuvių čionai randasi ge- mie, geria ir aptiekose, ir ge-1 parodiai, kiek tu turi?
ras būrelis, kurie kartais ir ria visoki, bet girtuokliui — Dovanokite, dar nepa- 
pasipeša, bet dabar dar gra- niekas nepagiria ypatingai, rodžiau tų, kuriom aš pati
žiai, spakainlai gyvena. Yra 
čionai Sv. Juozapo draugys
te, kurios draugai susirinkę 
vis barasi, kur laikyti susi
rinkimus; vieni nori, kad 
Maynarde, kiti kad Pludson’e 
nes iš abiejų miestelių lietu-1 
viai priguli į vieną draugys- Į 
tę.

Netrūksta čionai lietuvių, 
kurie išjuokia tuos, kurie 
knygas skaito. Vieną vaka
rą teko atsilankyti ant Flori
da Court kampo, kur susė
dus aut suolo pale vieną stu
bą pradėjome kalbėtis apie 
darbininkų vargus. Ką tu
rime veikti čionai Amerikoje 
ir kaip šelpti savo brolius Tė
vynėje kovojančius. Nuta
rėme parinkti aukų. Tę mu
rai bekalbant parsibeldė ir 
dvi merginos su savo jauni
kiais, merginos užlipo ant 
trečio gyvenimo ir klausė ką 
męs kalbam, o jaunikiai atė
jo arčiau prie mus. Bet ne
trukus jie pradėjo mus dur- 
nyti, sakydami, jog męs nie
ko nepadarysime ir tai tik 
kvailystė visi tie mus dar
bai. Antgalo vienas iš mus 
sako: kad jus toki kytri, tai 
labai įstabu, jog patys sau 
nė gromatos uesurašote bė
gate vis tę pas tuos durnius, 
kuriuos niekinate. Bet jau
nikiai norėjo pasirodyt smar
kiais, spiovė ir nuėjo, o mer
gutės nuo viršaus pradėjo 
vandenį aut mus lieti, sušla
pino rūbus, kad sunku buvo 
ir namo pareiti. Gaila jus 
brangios sesers ir broliai, 
kad jus priešingi savo gero- 
viai, žodelis, jus pritarimas 
parodytų jurai gerais Lietu
vos sūuais ir dukterimi, bet 
toki pasielgimai visai žemina. 
Jus valkiojates apie kam
pus gatvių juokinate svetim
taučius savo blogu pasielgi
mu nemislįkite, kad jurai 
niekas nemato ir neverkė už 
jųsų netobulumą. Pasitaiey- 
kitQ, būkite dorus savo tautą 
ueniekiutie, nes ir jus kaip 
išgamos būsite svietui mato
mi.

—:o:—
Jew Huven, Conn.

Vis nesupratimas.
, Rašo Dzūkas.

Lietuvių čionaį yra diktas 
būrelis, bet tautiškai darbuo
tis visi nesutaria ir gana. 
Vieni mėgina šį tą gero da
ryti: rengti prakalbas, tai vėl 
rinkti aukas ant reikalų, Lie
tuvos, bet žmonės vis vienas 

■nuc kito skiriasi, rodos jau 
į nė tie patįs broliai, kurie gi
mė ir augo Lietuvoje. Teisy
bė nuomonės ima skirstyti 

Imus į būrelius: Darbininkai 
kiek supratę, kad socijaliz- 
mas žada jiems daugiausia 
gerovės mėgina laikytis soci- 
jalistiškos idėjos, bet toki- 
žmonelės kaip (biznieriai) 
pramonininkai jie jaučiasi 

'biskelį jau geresniam padėji
me, nes išdalindami produk
tus, jie vis savo nuošimtį už
dirba, o kaip praktiški žmo
nes datyrę, jog socijalizmas 
nori panaikinti turčius ir vi
sokius vargšus, kurie sten
giasi pralobt; pramonininkai 
nekenčia soeijalistų. Taigi 
iš to ir kova ir vienas kito 
niekinimas išeina. Jie sako, 
kad socijalistai girtuokliai ir 
teip toliau. Tiesa yra tokių, 
kurie save vadina socijalis- 
tais, bet ištiesi} tik girtuok
liai; jų mislįs plaukioja kar
tais debesiais, bet kūnas dva
sią valdo ir traukia tę, kur į- 
pratęs. Vienok jau laikas, 
broliai, susiprasti, jog męs 
turime pažintį kas blogai ir 
kas gerai; socijalizmas nepa
giriu dvasiškų bankrūtų ir 
tiesiok sako, jog jie yra išpe
ros šios sistemos. Darbinin
kai labai įpratę prie girtybės: 
geria karčiamose, geria na-

jie netinka būti socijalistais 
kaip naujos idėjos žmonės, 
jie turi būti kuopnus nuo vi
sokių apsimėtimų. Povaliai 
ir nemirštančiai turime la
vinti savo protą, o laikas at
eis, kad męs teisybę suprasi 
me ir visi jos griebsimės.

—:o:—
Sužliukite.

Sugaukite Juozupą Urbo
ną, Kauno rėd., Šiaulių pa
vieto, parapijos Triškių. Jo 
plaukai ir ūsai geltoni 15 pė
dų augščio, kalba lietuviškai, 
lenkiškai ir ruskai. Angliš
kai dar nemoka. Kalboje 
nuolat kalba apie japonų su 
rusais karę. Dešinės kojos 
blauzda peršauta, sako, jog 
ant karės peršovė. Dabar 
nekurį laiką gyvendamas ttt. 
Louis, Mo. vienoje stuboje 
pavogė eilę drapanų (siutą 
tamsiai pilką, šitas siūtas kai
rėje pusėje pagal guzikus 
buvo perplautas ir vėl užsiū
tas, ir vienos merginos pavo
gė pusseptinto dolerio; kito- 
toje stuboje pavogė 120 do
lerių ir revolverį. Taigi bro
liai, jeigu kur patėmytute 
gerai būtų, kad netik patys 
apsivaktuotute, bet jeigu 
duotute muini žinią, tai dar 
10 dol. gautute dovanų Mų
sų adresas F. Sobut,

807 Cass Ave.
J St. Louis, Mo.

apsiavus.
— :o:—

Vieną kartą girtas barzda
skutys sklisdamas kunigą į- 
piove į bazdą. Kunigas at
sikėlęs iš krėslo ir čiupinėda
mas (plautą vietą, sako: ,,tai 
matai, ką daro girtybė”.

Barberys sako: ,,teip, teip, 
girtybė barzdą labai minkšti
na.

— :o:—
— Maloni ponia — atbėgo 

rėkdamas policmonas —jųsų 
tarnaitę suvažinėjo ir suka
pojo į devynis šmotus.

— Ah! tai bėgkie tamsta, 
atnešk tą šmotą, prie kurio 
raktas pririštas nuo skrynios.

—:o:— ,
Mažas vaikas atbėgęs pas 

daktarą ir paliktas slūginės 
sako: ,,Tegul daktaras pas 
mus kogreičian atbėga! O iš 
kur tu?—paklausė mergina?

— Ar-gi tu nežinai manęs? 
mano tėvai, su daktaru pirk
liauja pereitą sanvaitę, jie 
gavo čionai kūdikį.

— :o: —
Jaunas vyrukas negauda

mas jaunos merginos pakaL 
bino ženytis seną mergą.

Merga sako: „Koks skirtu
mas tarpe manę ir karvės?

Vaikinas nusigando ir at
sake; „nežinau”. Natai, kad 
nežinai, tai tu geriau ženy- 
kis su karve.

— :o: —■
Onute, nuo ko tavo mamos 

nosis paraudo?
— Ugi, ugi nuo dinerkės, 

hi, hi, gi!

Motorini ir Merginom.
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Brolau, jei tu nori 
Merginą apsivesti, 
O po vestuvių 
Gerai pasipešti;

Tu nuvažiuok
Į.užmirštą Atholį: 
Į pat kampinį 
Massachusetts miestelį.

Tę tu rasi
Tokių mergaičių, 
Kurios alų geria

' Be stiklinaičių. 
O kaip pasigeria, 
Be proto dainuoja, 
Net svetimtaučiai 
Naktį aimanuoja —

Malonus balseliai 
Į triūbas pavirsta, 
Kaip Atholio mergaites.
Dainuoti įniršta.

Kaip alaus prigeria 
Jos gėdos neturi, 
O ant tėvynės vargų 
Jos niekad nežiūri.

Kaip iš pagirioja 
Alus išgaruoja, 
Tada jos vaitoja 
Ir sunkiai dejuoja:

Kaip skauda galvelę, 
Oh kaip nusidėjau, 
Tris dienas poterių 
Dar aš nekalbėjau.

Šitos mergutės
Visos nori vestis,
Ir už vyrą
Jos gatavos peštis.

Taigi statyk bravorą 
Ir veskie vieną, 
Bėdos turėsi sau 
Tu kožną dieną.

Juokai.

— Argi, tamlstėlė, neturi
te kitokio dažo pančekų? Aš 
netikiu, kad mano pati šitas 
mylės.

— Ne, — atsakė pardavė
ja, — Aš jum parodžiau vi
sas kiek tik turiu.

— Ar ištiesų tu man visas

Brangios seserįs, jus ku
rios galite inisliti ir save su
valdyti, ar jus būtute mergi
nos ar moterįs, aš noriu pa
traukti jųsų atydąant valkų. 
Męs dirbame kaip galėdami, 
kad mųsų nuvarginta tėvynė 
pakiltų Iš vargų; męs rūpina
mės, kad mųsų žmones pa
mylėtų mokslą, apsišviestų, 
kad męs galėtume kada nors 
pastoti Į eiles žmonių, kurie 
užsiima netik bernavimu pas 
kitas tautas, bet-kad ir męs 
patys pastotume valdytojais 
turtų ir išdirbysčių, būtume 
mechanikais ir galėtume už
siimti visokiu amatu pašau- 
Įėję netik, kad jau visada 
vargtume pas kitus. Męs 
sakome, mųsų tauta yra ne
laisvėje, dėlto kad męs pas 
kitus prašome darbo, kad ga
lėtume gyventi; dėlto kad 
mųsų šalis Lietuva yra ne
laisvėje caro, męs savim ne
si valdome. Męs dar sakome, 
jog ir dėlto esam nelaisviai, 
kad blogi mųsų papratimai 
veda mus prie blogo gyveni
mo. Tie papratimai daugia
usia užsilikę nuo mažų dienų 
ir dėlto kada matome pasi
leidėlį žmogų, jau net ir nef-< 
galima jį vieną kaltinti, bet 
reikia kaltinti net ir jo tė
vus, nes prigimimas ir būdas 
teip įskiepytas tam žmogui, 
kad sunku jį permainyti.

Pažiūrėjus kaip mūsų vai 
kai auga negalima stebėtis, 
kad tarpe žmonių toki sumi
šimai. Amerikos nekurios 
lietuviškos motinos labai į- 
pratę į girtuoklystę; tokią, 
kurią galima butų pavadint 
paveizdinga motina Ir kuri 
begeria, sunku yra rasti. La
bai daug kartu galima pasi
tikti tėvą su motiną parsine- 
šant kūdikį nuo krikštynų, 
arba vestuvių, krypuoja po 
visą taką; vėl galima pasitik
ti teip kaip maži vaikai vėda- 
dasi susikabinę tėvui į ran-
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nuo dinerkės,

kas ir skvernus, girtą namon : 
tas jau tei nusigėręs, kad lai
pioja vaikam ant kojų. Ir 
kogi norėti nuo teip augina- 
narnų vaikų? Ar tai Įstabu 
kad Jie sekdami savo tėvų ta
kais, žino kėlę tik Į karčemą? 
Ar įstabu kad jie lieka pik
tadariais ir nekartą žadinto
jais irtanda liūdną ir baisų 
gyvenimo galą? —

Brangios sesers! nemirškit, 
kad prideryste Jūsų yra rū 
pintis idant jūs kūdikis nesu 
lauktų liūdnos ateities; jūsų 
privalumu yra pastatys kūdi
ki ant hero kelio. Kad gyve
nam tarp nelabų žmonių ir 
negalim nuo jų atsiskyrt 
tai bent nėpagirkim ir patįs 
nedalyvaukim prie girtybių. 
Jūsų rankose ateitis gyvevi- 
mo Jūs vaikelių; Jeigu jie iš
augę pasiliks nedorais, raz 
baininkais. plėšikai, tamsū- 
nais, paleistuviais ir tiem pa
našiais, tai ne Jie, tik Jūs bū
site kaltos, nes ant tokio gy
venimo kelio pastatėt augiu- 
damos. Jūs atminkite, jog 
mes gyvendami ir augdami 
senoje, Tėvnėje nors tamsiam 
krašte, buvome doresniais ne
gu čionais mūsų vaikai. Tė
vynė tik tada garbingo ir lai
minga, kada tur gerai mo
teris ir motinas; ir mūsų tau
ta nepasikels, kol mūsų mo
ters nepradės rūpintis geru 
išauginimu savo vaikų Da
bar ant balių, vestuvių mote 
rįs daugiu begėdiškai apsi
eina negu vyrai. Taisyki- 
mes sesers Nelaimė baus!

»JP f ES MW
ė omo-

Krienai.

------o------

(Tąsa).
kaip žmonės yra pavesti į turčių rankas, 
kaip sunkiai turi dirbti ir kokį sunkų gy
venimą turi kęsti. Kalbėtojai sakė, jog 
atėjo laikas, jzig męs tūkstančiai ir milijo
nai darbininkų turime kartą susiprasti ir 
ant visados numesti tą sunkų jungą mųsų 
vargų, turime iškovoti sau laisvesnį gyve
nimą, kaip kitų kraštų, darbininkai pada
rė.

Kalbėtojai nurodė, kaip yra vėltu skų
stis carui, kuris melagingai atsako, jog jis 
nedaleidžia darbininkų šaudyti, sakydami, 
Jog Peterburge caras pats liepia išmušti ir 
sutrempti po jo akių tūkstančius darbi
ninkų, kurie su nužęminta širdžia atėjo 
prašyti išklausymo jų prašymo ir pagerini
mo gyvenimo.

Kalbėtojai nurodę, kad pirmiausia tu
rime sumažinti dienos darbą nuo vienuoli
kos valandų ant astuonių ir kad mokestis 
būtų pakelta 20 kapeikų ant rubliam*, ar
ba dvidešimto nuošimčio; kad vaikai turi 
lankyti mokslaines įki 16 metų, ir kad 

’raokslainės būtų surūdytos nedemoralizuo
ti vaikus su cariškais poteriais, bet kad 
daugiau būtų mokinami mokslo reikalin
go darbininkam. Kad moterįs. turėdamos 
kūdikius ir eidamos į dirbtuves dirbti, bū
tų daugiau prižiūrimos. Vietoje, ką jos 
dabar turi palikti per dieną savo kūdikius 
prieglaudos namuose už dviejų, trijų vers
tų, kad tie namai „būtų pritaisyti arčiau 
dirbtuvių, kur moterįs dirba, ir kad mote
rimi būtų daleista išeiti iš dirbtuvės kas 3 
valandos per 15 minutų pamatyti savo kū
dikį ir aprūpinti jįjsu krūties maistu. Da
bar moterįs turi nešti savo kūdikį. verstą 

Daugi kartų teko matyti arba du ir tę palikę turi grįžti prie darbo, 
moteris perkant gatavus krie Kalbėtojai išrodė visus kasdieninius var
nus iš krautuves; man pata- gus darbininkų, antgalo drutino jų dvasią,
rius kad krienai daug gėrės-
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kas pranešė, jog plunksnų fabrikėlis ties 
Vindenska gatve, kurį męs išryto uždarė
me, vėla pradėjo dirbti, taigi tuojau ir an
tru kartu nutarėme uždaryti. Nors atėję 
prie durų radome užrakytas, vienok keli 
sulipo per langus ir suėję į vidurį išprašė 
visus darbininkus eiti nuo darbo kartu ir 
duris atidarydami. Besidarbuojant čionai 
atlėkė aštuoni raiti gorodaviejie, du kvar
talui ir vienas assesorius;kaip spėjo atjoti 
visi išsitraukė kardus ir revolverius, užsto
jo mumi kelią persklrdami mųsų pulką «-į 
du būrius. Męs negalėjome atsakančiai 
jiem pasipriešinti, dėlto persiskyrę į du 
pulku vieni nuėjome ant smilčių kalno;pa- 
kelėje dar uždarėme degtinės distilernę, 
išvarydami darbininkus laukan; kitas pul
kas traukė toliau Alexandrovska gatve į 
miestą su noru uždaryti minėtas redakci
jas, bet kaip prisiartinom netoli Arteleriš- 
kos gatvės, pakalnėje pamatėme, jog mųsų 
kelias vėl kaip siena užstotas skersai ties 
Afcxaudrovska rinka su gorodovais, kvar- 
talnais ir du pristovai buvo. Pamatę sto
vinčius išgirdome ir balsą: ,,Neikite artyn, 
nes męs šausime!” Čionai valandėlę apsi
stojome, kad pamislįti kur turime eiti, at
gal jau negalėjome eiti, nes užpakalyje se
kė paskui tie patįs gorodaviejie, kurie 
mus į du pulku perskyrė.

-----y ==gg
žmonės sukilę anksti, pavalgę ir apsidarę švouUlie-■ Ugne degina. kad nėra vietos, 

nlniais rūbais kas tokius turėjo, prieš septintą valandą p ra-1 kad tikėjau jog ir maskolių
dėjo mažais pulkeliais keliauti Į vakar užsakytą vietų tarpe 
Šrembus ir Fenix. Bet komitetas vakar susirinkęs permai
nė vietą susirinkimo nuo viršrninėtos lietos ant Mili-i 
graben, vietos stovinčios nuo vidurio miesto apie 6 verstai) 
tolumo. Žmonės išryto atėję į vietą tarpe Šrembus ir Fe \ 
nix rado sargą, kuris kožham pasakė, kad eitų į Miligra- 
ben, kur bus visų susirinkimas, teip pulkelis po pulkeliui, 
traukė į Miligraben, pakelėje rasdami šę nr tę sargus pare-1 
dančius kur eiti.

Pulkai žmonių kaip šniūru traukė, o apie pusę, devin
tos valandos išryto jau buvo apie 1U tūkstančių susirinku
sių. Susirinkę tuojau sutaisė pulką vyru, kad nueitų ir. 
uždarytų tenaitiuius fabrikus ir kad pašauktų visus žmo
nes į pulką. Nusiųsti darbininkai greitai atliko savo dar-1 
bą; tuojau pamatėme, jog ir Miligrabeno darbininkai arti
nasi prie mus pulko; visi pradėjome sveikinti juos. Kaip 
susirinko visi darbininkai iš fabrikų, tada kalbėtojai vėl 
pradėjo aiškinti kaip vakar, nurodydami žmonėm jų var
gus ir būdą, kuriuom tuos vargus gali pataisyti. Antgalo; 
drūtino, kad vienas eitų už visus, o visi eitų už vieną prie 
šai savo skriaudėjus.- Tūkstančiai žmonių klausėsi akyvai 
ir kartas nuo karto karštai pritarė kalbėtojų nurodymams. ' 
prižadėdami ir kraują lieti, jeigu reiks, o vienybę laikyti ir Į 
kovą vest priešai carą ir turčius. Diena buvo apsiniaukus 
ir snigti po biskį pradėjo prieš pietus; žmonės buvo mažai 
apsivilkę, vienų suplyšę drapanos, kitų apsiavimai buvo 
kiauri ir nuogos kojos buvo matytis, veidai išblyškę ir pil
ni nekantrybės, rodos viską gatavi padaryti ant paliepimo.

caras su savo belzabubais tar
nais nepadarys didernių kan
čių.

Ir kad toji mano kankynė 
traukėsi per du m tu ir nieks 
man nepagelbėjo išgirdęs a- 
pie garsingą Institutą Prof. 
Dr. Colllus, dar nusprendžiau 
ten jieškot pagelbės; apršiau 
savo ligą, o suvartojęs atsiųs
tus- man vaistus, pasilikau vi
siškai sveikas, nuvalytas ir 
išgelbėtas nuo visų kančių; 
veidas ir kūnas likos grynas 
ir švelnus apčystytas nuo vi
sų bjaurių šašų ir spuogų.

Nors du mėnesiu laukiau 
ar neatsikartos mano liga, bet 
persitikrinau, jog tikrai Ii. 
kausi išgydytas, už ką siun
čiu Prof. Dr. Collinso Insti
tutui širdingą padekavoirę.

Su guodone
Jonas Vartianas' 

372 Caledonia Str.
Ca limit, Mich.

Merginom.
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ni namie sutaisytų ir pigiau 
parsieina, gavau atsakymą, 
kad nevisos gaspadinčs moka
tai padaryti. Taigi parašy
ti noriu čia kelis žodžius to
kiom gaspadinėm. Kad krie-
nai būtų gerai sutaisyti rei

škia nuskiltus žievę aut smul
kios tarkos sutarkuoti, pas
kui užpilti acto tie kad nebū 
tų nė tiršta nė skystą, įdėt 
pagal numanymą cukraus ir 
druskos,sudėt į tam iikrą puo 
delį ir gerai uždaryti. Jeigu 
nebūtų kuom geriau uždary
ti, tai bile ant kokio puodo 
galima pritaisyti dugną iš 
duonos plutos, kurią drūčiai 
prispaudus turi aprišti su po- 
piera. Teip sutaisyti krie 
nai būva labai gardus ir geri 
per 12 dienų. Krienai gerai 
tarkuot pas ugnį arba lauke, 
tai neėda akių. K. K.

APGAYSINIMAS.

Likausi nuvalytas!
Nors keletas sąvaičių pra

slinko, bet laukiau ar neatsi- 
naujįs mano labai įkyrus kan
kinimas, nuo kokio apsau
gok Dieve klekvieuą žmogų, 
niežėjimo ir spaugų išbėri
mų torturaB, kurias kentėjau 
per porą metų; nė Jokie krau
jo valytojai, nė paprasti gy; 
dytojai netik ką man nepa
gelbėjo, bet šįmet šįlumai už
stojus, dar daugiau išbėrė 
visą mano kūną spuogais, o 
neišpasakytas niežėjimas stū
mė mane į pasiutimą; netik 
per aštrų kasinimasį, kurio 
niekad ueužteko, nusidraš
kiau sau skūrą, bet ir nevie
nus marškinius iš nerymas- 
ties susiplėšiau. Sudrasky
tas iki kraujų kūnas kad su- 
šįli ir prakaitas įeina į pra- 
draskytas vietas, naujos kan
čios užstoja, nes peršimas it

sakydami: Broliai; matote, kaip caras sker
džia žmones Peterburge, kaip liepia gvar
dijai ir dragūiianr,£remti kūnus žmonių, 
kaip liejasi upeliais nekaltas kraujas mu
šu brolių, ir kaip tai gali būti tas pats ir 
su niurni rytoj’ arba porytoj’. Aišku mu
lui, jog turime būti drąsus ir kovoti už mų
sų būvį, nes j dgu nekovosime, kasdieninis
mųsų gyvenimas ir vargai naikys ir varys 
mus į kapus per ateinančius nepabaigtus 
laikus Caras užsigynė, jog jis pavėlino 
šaudyti žmones Odesoje, Rostove ir kituo
se miestuose, bet jo melagystė pasirodė aiš
kiai, kada liepė sušaudyti minias nekaltų 
žmonių po savo kojomi sumynė 22 Sausio. 
Skerdė vyrus, moteris ir nekaltus kūdikius 
ir drebančius senelius, šušaudydamas kry
žių su mūka ir jo paties paveikslą su kul
kom suvarėte, nukrito viekas, susimaišė su 
purvynu visos šventlnybės, tik kulkos ka
ukė iš muškietų ir mašininių šautuvų, 
žmonės krito kaip' lapai.

Matote, mieli broliai, kokią galybę tu
ri muškietos ir skraiduolės, ir kokią galy
bę turi caras, kada męs jį palaikom ir mai
tinant su gaujom jo tranų. Toji galybė 
prigiiji mumi darbininkam ne dėl mus nai
kinimo, bet dėl apgynimo, tik męs turime 
laikytis vienybės ir jieškotų savo tiesų. Pa
baigdami kalbėtojai pasakė, jog dabar grį
šim i miestą ir uždarysim visas redakcijas 
laikraščių.

Nustojus kalbėtojam ilgą valandą ša
ukė tūkstančiai balsų: „šalin,caro valdžia, 
šalin turčiai, lai gyvuoja darbininkai, lai
gyvuoja liuosybė, lygybė ir meilė.

Po prakalbų visa minia traukėme ąt- 
gal į miestą su augščiau minėtais mieriais; 
ypatingai męs norėjome uždaryti vokišką 
laikraštį ,, Dei-Caitung” ir latvišką ,.Ry
gos Avis”, kuriuodu rando papirkti maiše 
visus darbus darbininkų.

Diena buvo graži, sniego nedaug, ką 
tik laukai baltavo. Buvo jau ketvirta va
landa po pietų, kaip pradėjome eiti į mies
tą kelionę keturių verstų. Eidami giedo
jom revoliucijoniškas giesmes ir kartais 
kalbėtojai susistabdė pulką šį tą pranešė, 
pamokindami. Pusiaukelėje tarpe Šrem- 
buB ir Fenix kalbėtojai sustabdė visą mi
nią ir pasakė, kad į tą vietą antrytojaus 7 
valandą visi susirinktų' Iš čia traukėme 
į miestą. Atėjus ties miesto vartais, vadi
namais Alexandrovskais, sutikome cielą 
rotą pekstininkų kareivių Vezemsko įni
ko ir vieną oficlerių, tečiaus kareiviai pri
sižiūrėję ant mųsų pulko, nieko nedarė, 
davė mumi kelią ir męs ėjome toliau į mie
stą. Eidami Alexandrovska gatve, kasžin

Taigi ilgai nelaukę męs pasidarėme 
naują kelią per kiemą, per daržus, praėjo
me pro malūną ir ėjome ties ok prie Štei
no dėžučių fabriko; buvo jau pusė penk
tos valandos po pietų, bet dar norėjome ir 
šito fabrikėlio darbininkus iššaukti ant 
straiko. Tuojau keli suėjo į vidurį ir į 
porą minutų jau pradėjo darbininkai eiti 
laukan, bet nespėjus visiem išeiti laukan, 
išgirdome šūvius gorodavųjų ir pamatėme, 
jog visi raiti ir šaudydami atlėkė prie mus 
pulko. Darbininkam šitas buvo naujas 
daigtas, dėlto nekurie subėgo atgal į fab
riką, o kiti pradėjo skirstytis namo. Beje 
dar'vienas šūvis atsiliepė ir iš pulko dar
bininkų, bet nieko nesužeidė. Iš priežas
ties vėlumo, pailsimo ir gorodovųjų nuo 
čionai visi pradėjome skyrstytis. Kožnas 
bėgo, kaip galėdamas, kad nepakliūti į 
rankas policijos. Man einant namo, ma
čiau, kaip kareiviai su gorodavais varėsi 
20 darbininkų į policiją, kame daugelis tą 
vakarą privarytų ir nukentėjo nemažai 
smūgių teipgi tapo nuspręsti po 2-8 mėne
sius kalėjimo, pagal išduotus j aliepimus 
nuo gubernatoriaus. ,

Parėjęs namo, pavalgęs vakarienę ir 
apsakęs ką mačiau ir girdėjau, tuojau tu
rėjau skubintis ant slapto susirinkimo,kad 
pasikalbėti, kaip turėsime elgtis antryto
jaus, nes kaip jautėme; laukė mus didelis 
darbas.

Organizacijos.
Čionai dar turiu paminėti apie organi

zacijas kokios tame laike lošė didesnes- ir 
mažesnes roles ir dėlto jos tik kožna sau 
susirinko šį vakarą pasikalbėti, kaip klau
syti didesnių organizacijų ir daryli kaip 
jos nurodys bile tik jos daro gerai dėl dar
bininkų. Latvių socijaldemokratų parti
ja buvo viena iš didžiausių, antrą vie'ą už
ėmė žydų bundas, kuris teipgi Socijalde- 
mokratiška organizacija, bet teip kaip ir 
kitos tautiškumo prisilaikančios.

Reikia paminėti, jog Socijaldeim kra
tų latvių, lietuvių, lenkų ir žydų organ:za-' 
cijos prisilaiko tautiškumo, viena tik oiga 
nizacija neprisilaiko tautiškumo, t. y. Ru
siška Socijaldemokratų partija,kurios tale
ris naikinti tautišką neapykantą iš tarpo' 
darbininkų, o platinti brolystę, sutikimų 
ir kovoti kartu už gerovę visų, platini nl 
mokslą visokiose kalbose ir raštu- su.

Laike šitos straikos žydų bun-tas buvo 
susivienijęs su latviais ir jie i- vienu d-ruo, 
o kitos mažesnes čia buvę organise icijus 
jiem padėjo.

Rusiška socijaldemokratų partija bu
vo dar nedrūta, bei ant k- li.< augimo, prie 
jos ir aš prigulėjau ir lą vakaią nutarėme 
drūčiai laikytis su latviais ir žydais, kad 
straiką laimėti.

26 diena sausio.
Naktis iš 25 į 26 dieną Sausio Rygos 

darbininkam buvo labai sunki, nes matė, 
ką jie perleido 25 dieną, niekam blogo ne
darydami, ėjo tik pakalbinti, kad darbi
ninkai liautųsi dirbę dirbtuvėse ir parei
kalautų geresnės mokestles ir sutrumpini
mo dienos darbo, bet ir už tą tykų apvaik
ščiojimą gavo kelis kartus kelią užstoti, o 
antgalo ir kelios kulkos prašvilpė pro jų 
galvas ir parakas pasmirdo. Tą naktį ma
žai kurie užmigo, miellse blaškėsi, kad su
prasti, kaip reiks antrytojaus dieną strai- 
kos praleisti. Ypatingai organizuoti dar-' 
binininkai užvis daugiau rūpinosi, kad pa
sekmingai viskas nusiduotų, kad nesuvi-, 
lioti ir bereikalingai nesužeisti žmonių. [

Buvo jau dešimta valanda. Kalbėtojai pabaigė kalbas ir 
pasakė, kad eisime visi į miestą uždaryti redakcijas. Šauks
mai pakilo dideli ir tuojau susimetę į eiles, pradėjo keliau
ti į miestą giedodami revoliucijoniškas giesmes. Atėją į 
Krasną Dviną; uždarinėjome visas karčemas. Čionai teip
gi susitikome vieną kvartalną, kuris pamatęs mus pulką, 
pradėjo tuojau bėgti, bet keli vyrai jį pasigavo, atėmė kar
dą ir revolverį, ir paleido sau eiti. Nuo čionai eidami to-
liau į miestą kokį tik sutikom policijantą, nuo kožno atė
mė ginklus.

Eidami Nikolaevska gatve, dasižinojom, jog Striskio 
bravore dirba visi darbininkai; pirmiau buvome nutarę eiti 
bravorą uždaryti, bet kaip prisiartinome prie Pomogatel- 
nos gatvės, pamatėme, jog kareiviai užeina mumi už akių, 
t. b. rota Isbursko pulko. Dabar męs permainėm plianus 
palikom bravorą bedirbantį, kareiviai nieko nedarė, tada 
męs traukėme toliau į miestą uždaryti laikraščių redakci 
jas.
Nespėjom ateiti prie vokiško laikraščio „Dei Caitung” kaip 
pamatėme atbėga labai daug policijos, vienok jų būrelis; 
kaip pasiskyistė į žmones, tai prapuolė kaip lašas mariose. 
Matydami, jog piktumu nieko nepadarys, tai pradėjo gra
žiai prašyti, sakydami „pasiskirstykite (rasnodites gospo-, 
da), nekelkite maišto! Męs jiem paaiškinom, jog blogo 
nieko męs nedarysime, tik uždarysim šitais ueprilankiasj 
darbininkam redakcijas ir patrauksim darbininkus prie: 
straikos. Pristovas, matydamas, jog nieko piktumu nepa
darys, stovėjo tarpe žmonių ir žiūrėjo, o darbininkai suėjo' 
į vidurį ir tuojau išvarė visus darbininkus laukan. Nuo' 
čionai nuėjom prie latviško laikraščio ,,Rygos Avis' tą 
teipgi laimingai uždarėme, ir paimltę, kad tudvi pasisekei 
uždaryti, toliau uždarėme visas spaustuves: vokiškas, lat-1 

(Tolinus bus).

Pajieszkojimai.
Pa j ieškau savo pusseserės 

Onos Padegeniūtės ir jos bro
lio Adomo Padegimo, paei- 
nantie iš Vilniaus rėdybos, 

J-Nemunaičių parapijos, 8 me
tai Amerikoj, kas apie juos
žino ar jie patįs teiksis danšt 
aut šio adreso:

Rožė Jurgaičiūtė.
27 Middle Str.

Lawrence, Mass-
—:o:—

l’ajieško B. Dambrauckie- 
nės, kuri pabėgo su Antanu 
Milbutu, paimdami mano pi
nigus ir išvaževo iš Cleve
land, Ohio į Boston, Mass; tu
ri su savim dvi mergaites: E- 
leną 8 metų senumo ir Mari
ja 5 metų, Zinautie apie 
juos teiksis danešt Į Keleivio 
redakciją.

i Įsirašyk

KELEIVI 
tik 1.25c. 

ant visu metu.

Ani-H 1 pi 1 ark > Rifkin

1 i< , wiso ral va i z kelt, tokiu
ipiise, < Lose gaiz čos būdas, parinki
close, nose kh z, noz uždaryk, nosis
ro~e, | rose roz. proz pakilo proza
use, fuse juz, fuse vaitot, sutirpįt
musė, pliuse • m .z, fez bovįt, atmaina
gu.de, guile gaid. gail vaktuot, prigavystė
quite, quote kvait, kvot tykiu, kalbėt nusiklau

sius
thyme, shrime taimf šraim čiobrelis, skrynia
sphere, grime sfėr, grain sfera, purvai
void, oil void, oil tuščias, aliejus
boil, boil, virti
broil, soil broil, soil spirginti, žemė
coil, toil kvil, toil raitytis, dirbti
joil, foil • mindžiot
joint, joint sąnarys,

Skaitytojam.
Katrų laikas prenumeratos 

iw. laikraštį išsibaig ■ n eldžia- 
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
s’lsfalxiyt.

KLAUSYKIT!
8 i o i prunešain visiem 

nr-o ■ laityio ani ir < p in- 
■iinim Lietu ium, kad

4. EUUVlOs, a i tuv? perkč- 
leiu nuo 52 B Mr. a. t 28 
■I: oaihvay, S- Boston Mass.

1 Tur' darni kokį reikalą re
dakcijoj KELEIVIO, teiksi- 

; tės kreiptis į viršminėtą nau
ją vietą.

Labo linkėjantis j asilieka 
Keleivio Išleistojas

A. Žvingi a-.

’’Keleivio” agentai 
j.

943 8. 2-nd utr.
J.

13 Lhamond Sq.

Box. 53

Box 327

Box 54

The sun will set at the close of the day.
Saulė nusileis baigiantis dienai.
A man can guide a horse with a bridle.
Žmogus gali pakėravoti arklį bu brizgilu.
The earth ie not quite round. It is not so long from 

north to south, as it is from east to west.
Žemė nevisai apvali. Nėra teip ilga nuo žiemių į pie

tus, kaip nuo rytų į vakarus.
A sphere is a round body of globe.
Sfera yra apvalus kūnas globuso žemės.

Petrikis,
J hiladcl^hia, Pa 

Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa. 

Kazlauckas,
Mahanoy City, Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

Al. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derk i mis,
, 4545 Hermitage avė., Chicago Ill. 

John Luis,
120 S. Green str., Baltimore, Md.

J. Dabulski
8«0 —34 Place, Chicago, IB.

P. Ciras,
155 Elm sir., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas, 
Box 312 Forest City, Pa.

M. Paznokiute
1237 Paleihorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
2464 Kensington ave. Chicago, I1L 

Jonas J. Gerdauskas.
54 Lafaett street, New Britain; Conn. 

Jurgis Tuinasas,
1 Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY. CONN.
824 Bank Str.

109 Charles Str.
39 W. Porter Str

< J. Žemaitis,
į K. Asevičia, 
j .] .Žemiuitauckas,

gu.de


KELEIVIS

Suvis Pigei!
! 

»I

12b

J

New Rochelle, N. Y.
Ilgydlta nno gumbo ligos, 

netikiu ir baltu aftdrapaniu 
--- akauamlngu dideliu die
gliu viduriuos ir visum 
kunę.

Box fas, Wostvillo, III. 
llgydltM. nuo plaučiu.

NAUJO1 jNYCOS 
y- - — — — -. -jeeawv

,,Keleivio" Spatrlos.

Pažinoki! p:..s pmj

M lelaa Profworlaa aw 8x>e o! all at a t* I 
kori

Neužmiršk, jog- “Kelei
vio' Redakcija peisikeli 
n io 52 B. St r a V 2S W 
Broadway, S. Boston Mass Pergali nelaimes ligos

Mes laikom lietuviška klerką 
Čia gali susikalbėti savo ka 
boj. -Meldžiam visus su reik; 

iais atsilankyt.

Lž tuziną pup'-riu groniHiu .
mi su daugybe gražiu pavinčovoniu 
aip lai in levus gimines, draugus 

■os j aczia, in merginus, merginan 
>as jttunikaiczius ir t. t. tuzii a j: 
luodam už 25 rantus 6 tuzinai u 
91.00., be konventu luO už 81.00

Mus popioros. por savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavlnczovonoB su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvletkom. visur 
turi iszsldlrbe vardą kaipo go
riausios ir gražiausios. Popleru 
turim liotuviszkoj, lenkiszkoj ir 

rusiszkoj' kalbose.
Toipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip Ir viso

kiu sviotlszku knygų.
Pas mus galite gauti vl’okiu ina 
šineliu del drukavimo, nuo 91 25c. 
Iki $H.oo. Norėdami ka nors 

gauti, adrosuoklt teip.

A. Zvingilas,
Box 8282, Boston, Mass.

KLAUSYKIT VYRAI!
eigų pasiiajkvh kada j Nashua atsilar

I bknmuib alaus i-sigt-ri, vyno. Snapso ir 
j cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas •

Tamošių Bakanancką
i 45 Hiuh Si.. Nashua. N. 11

CONCF ESb HALL!
Samdoira draugija reikalam.
Keikalaii.jntit geros vmt.w

I

Gerii

Talpin; 
mus, s' 
terij ir 
nimus 
„Kelel 
vergas 
tij tik

y
Pon

Bos

Lietuviškas siuvėjas
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra- 

ciikuvęs Europoj ir Amerikoj, pašiūru 
(ra paną labai pritinkančiai kiekvienam 
mogul ir turi geriausias padėkavom*' 
iž shvo gerą daibą. Rrol'ni Lietuviai! 
įsilankykiie, o persi lt k rįs i t Broke
tuo 815.• augštyn.

VINCAS INTAS
248 \V, 4 th str.

So. R() šT.)N. Mass.

iii; m, šokiam ir kitiem (tūle- 
liuli) Hiisil i ■ Ik:111:: 111. KinuI \ k .1 •

Nc

VIENATINIS
SIUVAMŲ M

Agentas!

mos gaunamos pas nian<* už 93 ou ir u 
ugi te*, nes prekes Nuo manęs- pirkta 
našiiiHs pataisau ėsani reikalui

B. Dragūnai t is.
138 Silver St. S. “oston, Mas:

Siutai. Siutai.
troliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio 1 
•lis’ dienomis partraukiau naujausios j 
nados malariju sanipvlus kuriu yra su- j 
irš 50o gatuuku dvi siutu, keliniu, ovei 1 

uitu,, bruslotu irt l. Matarijbft yra lin
os iš New Yorko ir tokiu čion negalim;

-varantuoju, kad padarysiu iš geresnė 
naiarijos. geriau ir pigiau kaip kin i
riaučiai Jeigu kas nenorėtu pus man* 

luc»l aiut, vien lik pirkt mat ari jas, gal' 
>as mane ateit ir išsirinkt 
tori. Meldžiu atsilankyt *

A. Nevalia
>8 W, 5-th str , S. Boston, Mass
Ur. JOSEPH LEWAND0WK8I
*7 Beacon Str. - Boston, Mass 

‘Kampas Charles gatvės, >alu Parko 
., I lo — 12 RyteOfiso valandos; į- „ . K Vakare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1050 Beacon Str.

Po Kflturesdesz'mts ’/p-U Tolsto
jaus. Gražiaj nprašy į 
mas apie jauna ’ikiną, 
kuri variras pri'i - n už-j 
mušti dn žinog'i. kad gauti ! 
turtą dėl gavimo s.svo my 
limos merginos Laba* 
gražus ir pamokinant;,-- 
skaitymas. Pusią į >i n >2! 
Kaina .. . 25 c.

Raginis ir kitos gražios pas
kos. Šioje knygoje talpina 
si penkios gražios pasakos 
1) Raginis—kaip jauna- 
vaikinas apaugo ragu, ka 
riavo su smakais ir ėjo ke Į 
lionę į peklą; 2) Jonas sn 
nūs žuvininko, kuris pa

gavo zuvių karalių, uno ku-1 ------------------------------
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ii j 
dideliu galinčiom; 3) (Jri 

gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4>' 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas! 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai..................... 95 c

Kalėdų giesmes dėl vargamistrų
_ ir teip žmonių; kaina 10 c. . Netvkitke darbo!

Kam būt be darbo, jei jį gauni? Jei 
reikalauji darbo, ateik į mano biurą, n 
tau parfųjsiu tuojau darbą u-n, kur \e 
'iji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa

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

Visokias Ilgas gj’ 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit Į aptieką: 
mano durya bal
tos arba telefoną 
duok o aš ateaiu. 
Ofiso valandos 
Nno 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai plkžolęs išraut; 
O kad ižgydlt ligį — reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiŠkai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik bu 
pasišventimu Ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarai Npeciali- 
stai •— Dr. E.-C. Collins Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabi’.kai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po VacTovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimu, apturi 
pilna gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusienis ir Chroniškoms 
ligoms, kurtuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir j n sutaisytus (iEKl 8 VAISTUS, tapo išgyditiištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligas ir nieks susiligint, negali, —- tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgydilu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgydltu ir mes čion nors keletą patalpiname :

kiūtinu ir dusinimas, nalipaaa- 
kitai kankino, dieglel louuosa abalnaa no- 
silpnėjimas, taip sunaikino Ilk kelelis II- 
rodtlau, laukiau kaip Ivake tik uign«lmo. 
pas visokius daktsios nors fydtiaus nieko 
□ epagelbejo. bot lablausllga tik uiserdlno 
kad jau oro permainas, isalalko kaip tikras 
pranašiai pasakiau, nes Ilga paskutinę 
gyvastį spaudo. Bet Jums kaip tik aprailau 
liga ir prisiuntet vaistus, eiuisu vartot. so 
koimi laiku jaugiau goriau* Ir gedaus, o 
dabar jau 0«u suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kad II pradžios mano ap- 
slrgimo neaisilauktau, bule daug pinigu 
sučedyjas Ir senei Gučo buvęs sveikas kaip 
dabar, ui tai labai dekovoju ir mano deka- 
vone galit pavaišint, tikiu kad ne vienam 
bus ant pagelbės. Jus Isrgvditas

Mikolas Cžadas,
>55 Canal Str . Blue island. 111.

i. ei in t v rn i ik pas
Jainvs Gleason <t Co., 

Kampas 4-th ir B. Sts.,
S. Boston, Mass.

<ivmo išlygas galit dažinotap- 
tii-koje Shechaii’o po nr 226 
Broadway, arba pas:

F. M. Smith,
17 India St. Tel. Main 171.

ZiUFEK!
Kąt.ik partraukeiii daugy

bę naujos mados mot< ri-kij 
skrybėliu/ir visokių pavasari- 

parėoalų. Preke labai ze- 
Ateik Įiersit 1 krtnt

SAC O WITZ,
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių; S. Boston, Mai-s.

CIGARU FABRIKĄ
I hirom loi ihu-

THE OUTLET
Annlo KarlsooecKų

jlma. kiti daktarai negailė
jo ISgydit.

V'V'RAI ir MOTERIS1 Kad sergi? nelauk kad iš ma
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo senei serganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra? 
pulti, bet atsišauk in tą geriausų Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plaučiu ligos, kosulio, kepenų, inkstu, viduriu ligos, kraujo neCfstumo, ialvoe skaudėjimo, diegliu Ir reumatiamo; skuros (odos) ligas ir niętejimą. 
viduriu uZllictcjima, slaptas ligas vyru ir moterų, sekios nubeginia. sautagyitę su jos visai* baisybes vaisiais, nervu ligas, sbelnę nusilpnėjimą, kataru 
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, miegustumą geltligo. skausmingas inotero mėnesinės Ir baltąsias antdrapanes, užsikrečiama* piktas bjaurės litilkas ligas 
Ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas noreguliarilkas tnenesines. Dlspepsla. rupture Ir. ,

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonai atsiranda, busite išgyditi I Slapi J be, Šventai jrtl 
užlaikoma. Per laišką ar asablškal atėjus, būdoms Lietuviu ir lieturyška kalbu vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

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

DIDELIS VASARINIS IF J Al 1 AT UBAS!
Naujausios uuu'os moteriškų pa'ašarinių ir 
vasarai j.: I-. u'ių: preki s nuo $2.08 c. augšlyn. 
l'artraui • n. 1,-ibai daug puikių naujausio 

s< yliaus i iotiriškų sklypelių; prekes nuo 
f! '.'S Jii.pšt\u. Apart 1o užlaikome savo sali
ko ui < viski., km tik yia y] ač molt rnkam. 
į a.-i.‘wl ;mi,i u it ai.m ga. Išpaidai imas tęsis 
t 1 iii \i<ua .-ą\aitę. Du'-dam d perkan
ti* uis pas mus pi do Štampus; su kožuu 

[■.kimu, / iu.(< duodam ICO štampų.
Nepamink iiil, ų sankrovos vaido:

ri Iii. UI TJ.1.T, ’ Rroadwny, S BOSTON,Mass,
4
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LIETUVISzKAS : KOTELIS
NEW YORK

VIENATINIS
IV. RAŽUKO, 7 Washigton, St 
ielgu važiuojate! Lietuvą arba 
š Lietuvos į Ameriką tai pas 
nane galite gaut laivakortes 
ilgiau kaip kitur teipgi atlieku 
'Kokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kūrėme 
galite gaut valgių Ir gėrynių ir i 
ittkvynę. Kurie norite važiuot *' 

. Lietuvą be pinigų, aš prisėta 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Ruda duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tomykit gerai mano adresą Ir jeigu norėtų koks apgavikas r-u- 
/esl kur kitur lai neik iki nepamatysi manos. Su godone

WINCAM rUuik.Geriausias Pamokintojas Angliškos
Kalbos sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti j brike, Plytnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
kasdieninius žodžius. Kai nualintiem susikalbėt kuogeriausiui ir 

na.................................... 35 c.
Pėdom Kristaus. Petrovo gra-

žiaus ias darbininkiškas aj 
rašymas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyveninio ir

‘ darbų. Puslapių 176.
Kaina ...................... 35 c.

Davatkų Gadzlnkos ’F Seip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Prekė 10c.

'eisyngiauaiai patarnauju. Almink

Joseph S Kossell 
53 Endicott str.,

BOSTON, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
' Užlaiko puikiausius gėry m u s, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 

, kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik- 
, štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Su kūrę gali
ma gauti vi- 
sokcB žoles 
ir šakute kū
nam drugšto 
rij. Yra įtal
pinta 70 var
dų žolių ir 

šaknų ir
spriegtam 20 svarbiu Receptu <!<•) vyru 

ir motoru ir visas aprašymas kaip išsi
gydyti pals save. Kaštuoja tik 5oc-. Pi
nigus gali siusiie pačio markėmis, adre- 
savok teip: K. Navickas,
25 W, 2-nd at., Room 2, So Boston Mass

C

Puikiausias Lietuviškahg

SALIUNAS
‘ kartą pas mus atsilankys

To niekad nesigraudys; 
k Alus, vynai mus gardžiausi, 
i Cigarai iš Turkijos, geriausi. 

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

i

UZ DYKA DEL VISU!
Jc’gu neįuriir dtiunU naujo No 8 ciidžuu šio Ueti.\i>ko katahogo visokių 
tavorų, prašomi* mums pranešti ir kutaiiog&s tuojaus jums bus prislųi-ias 

uždvką
Vienišku ArniodknNo. M. 101

Kazimieras Urbanavlcze
Užlaiko puikine "arklius ir 
keričius kuriuos parsaindo 
del veselijų, krikštynų, laido
ta ių ir šeip pasivažinėjimų.

287 Third Str.,
South Boston, • Mass.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. J. Foely
Kfillr et ‘viiimai 60-6195 Milk st., ’iltiniai 60-61

BOSTON, MAS

117, 119 vd 121 A St.,

So. Boston, Mass
KLAUSYKIT E VYRAII

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

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

^Geriausia moterų Ir vaikygydytoj

Dr. Ona Topaz, 
45 Clumbers str.. Boston. Mass. 

; Ofisas atdaras 
• 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po plptų. 
; Tel. Hay. 669 - 5.

Dr. S- Andrzejewskl,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

SI

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Jlnau uvo krautuve kuriola galima gaut vi*ko kaipo 
(krijeliu kokiu tik ant sviru- randasi, kisteninlu ir 
j, vlsok iu leociugcliu, auka aiit, paauksuotu, sMab- 
acksitiiu tiedu. špilkų, kampasu koledku, visokiu 
įeitu, puikiu arm<niku del grajaua. M srlnukiu 
ru. avoiimo aromatu Monu knyga ir pneutis- s del 
> s«tuku. latuiiirk Ir maldaknygių kokiu lik ran

Geriausio ir garsiausio išdarbio armonika, labai puikiai išgražinta, malio- 
gony medžio. Šikšnuotos dumplės su misinginiais aptaisais, 19 perlo raktų

I eilės balsų. 0 basai. Musų prekė tiktai S7.75.

No. Ii- 12. Barzdos Skutimosi Prietaisai.
Labai gera amerikoniška britva. geriausios aku ros diržas ir galastuvassu 
rankele, šmotelis geriausio kvepiančio 
muilo, tvirtas ir puikus šerių šepetys 
del plaukų atskyrioje nikeliuotoje 
skrynelėje, gražus puodukas, karališ
ka mngnezija ir prancūziški kvepalai 
Viskas sudėta į labai puikę Šikšnuotą 
skrynelę su kabėmis. Tie visi dalykai 
kitur parsiduoda už *10.00, b«*l mu*-ų 
prekė tiktai 92.95.

. Mos parduodame visokius tavoms ir

ft«s ką pareikalauja. Išmainome

M. Galrvan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CIGAR .
Pardavimas familijoiu musu 

specijal iškurnąs.

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

ozyrno au phvu.c<evonem», euLib msa ir kvictkomis. Kam 
vėlintu kn tau parsitraukti 'epil i-riaiuncib Rruma oj ux ąc 
marke 0 apturėti puiku katahoga dykai kokio dar lietuviaz- 
ko’ kdbt* nebuvo kurenie yra atimtai visokiu paveikslu

, ___ __ _____ K>1 pirks y aus ta vora pirmos kliasos ui m a ta preke, orde.
nua laialuncaiu greit in visus Amerikos miestus Ajiresuoklt

Klemens Wllkewich, 112 0BAN,SEK^, >■ ¥.

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

’’KELEIVIO”

greitai. Kupčiai ir agentai
musų firmą gauti visokius t pigiau kaip iš magazinų (wholesale)
Piningus siųskite per Money Order iš pačio arba Ekspreso Galima siųsti 
popierinius piningus ir mažiaus kaip dalerį pačio markėmis po du centu 

regi si ra volo j e grom ai oje.

Cosmopolitan Trading Company. Dept II.
218 Fulton Street, New York City, U. S. A.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Laivakortes ir pinigus geriausia siųst per 
“KELEIVIO“ Redakcija, 28 Broadway, Š. Boston.

Daktaras M. J. Koni'ow,
330 Shawmut avė., Boston. Mass.
Ofiso valandos* nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konlkow, 
moteris ir kndikius^
Valandcšs ofiso: nuo 2 Iki 3 pu piet 

Tel. 609 2 Tremont.

Fornišei dar kaip nauji la
bai pigiai parsiduoda.

Kazimieras Daukšys
122 Bowen St.

So. Boston, Mass.

SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDĮSI.

M KR SPAUDIMAM KNYGAS, KONBTITUCf JAB. PllOGRAMUR. UŽKVIETIMU8 
ANTGALIU ARBA VE8KLIJU, TlKIRTUB, ClICKULIOllIUft, ŽODŽIU SAKANT 

ATLIEKAM,VISOKIUS DHUKOILIŠKUS DAHBUK GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI-

aprūpina

28 BROADWAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass,
A. Zvingilas, Išleistojas

Didžiausia ir Teiyngiausia A tieka

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

Gydoulių visoki receptai iš- 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 
lietuviškas klerką ir galima 
susikalbėt saviškai. Meldžia- 
me reikalui esant atsilankyt.

L1TUV1ŠKAS DAKTARAS

BGWernich
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atnrnkl,
(WODOTINl TAUTIEČIAI! ,

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
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.

Jurgis Bartašins.
258 Broadway SO, BOSTON, MASS




