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. Revolcija Rusijoje.

Sanvaitė prabėgo; daug at
sitiko visokių nelaimių Rusi
joje iš priežasties revoliuci- 
joniško judėjimo, bet mažai 
kas padaryta dar dėl gerovės 
žmonių. Matomai, jog tau
tos didelis kūnas ir žaizdos 
labai gilios, dėlto ir gydimas 
jų labai povaiiai eina. Vis 
kas būtų galima greitai pa
daryti, kad nebūtu žmonių 
su vadžiotoji} tokių ka;p Vil
niaus vyskupas Baronas Rop- 
pas ir kiti, kurie nematė 
vargo, neatjaučia nė žmonių 
vargo. Žmonės vargšai rei
kalauja žemės sau dėl gyve
nimo. O žemę turi apgrobę 
toki-turčiai ir klioštoriai, ku
rie jokiu būdu neduos žemes 
žmonėm; jie sako, kad jiem 
Dievas davė žemę. Tai rei
kia mįslįti, jog Dievas ir nuo 
vargšų žemę atėmė ir davė 
ponam ir klioštoriam, kad 
jie iškiltų ir galėtų spausti 
vargšus žmones. Jeigu-gi 
Dievas teip davė, tai kitaip 
negalima ir gauti žemės kaip 
tik einant pas Dievą ant ties- 
darystės, tas ženklina revo
liuciją, nes gyvi žmonės, ne
gali pamatyti Dievo ir gauti 
jo ištarmę, o ponai vis skria
us žmones ir lups ir vargįs 
per amžius,

Dvidešimtas amžius per
daug praplatino mokslą tar
pe vargšų žmonių,kurie men
kai valgę, menkai apsirėdę, 
bet daugelis griebia dvasišką 
peną; griebia skaitymą viso
kių knygų ir daugelis pasie
kia augštesnius mokslus, bū
damas po jungu, nekaip tie,ką 
eina universitetus, dėlto sun
ku juos apmonyti, sunku 
jiem akis apmuilinti, o ir pa
pirkti negalima, nes jų yra 
jau labai daug.

Klausymas dabar eina, 
tik kaip ilgai nesusipras visi 
darbininkai, kurie dabar už 
25 rublius ant mėnesio ima 
muškietą ir eina šauti savo 
nekaltą brolį už caro garbę. 
Kada jie supras, jog žmonės 
gali uždirbti 25 rublius į 2 
dienas, kada jie susipras ir 
netarnaus carui ir kitiem dy
kaduoniam, bet tarnaus savo 
kūdikiam. Reikia tikėti, kad 
laikas netoli, jie visi susi
pras, tik kalbėkime jiem ir 
aiškinkime. Kožnas iųusu 
draugas, kuris bijo teisybę 
pasakyti, bijo išreikšti savo 
vargus. Jis priguli prie tų, 
kurie apgina carus ir kito
kius dykaduonius. Mokėki
me męs juos padaryti gerais 
žmonėmis, suprantančiais 
vargšų kliasą, tada kovoti ne
bus su kuom.

16 Liepos caras pasirašė 
ant bilos perleistos per Dū
mos atstovus, pagal kurią 
randas išmokės $7,500.000 pa- 
gelbos baduojantiem Rosijos 
gyventojams. Tai pirmuti
nis darbas, kurį Dūma pa
baigė nuo pradžios savo susi
važiavimo.

Boston, Mass., 19 Liepos (July) 1906 m.
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Metas II
Komitetas agrariško su

tvarkymo žemės padalinimui 
apdirbo ir išleido savo pata
rimus į žmones, kad jie ne 
būtų suvadžioti su neseniai 
išleistais caro padavadiji- 
mais kaslink įgavimo žemės. 
Atstovai nurodo, kad caras 
negali tokių padavadiniinų 
išleisti į svietą, kada-gi pa
gal manifestą 30 spalio, tuo 
reikalu turi užsiimti Dūma ir 
žmonės tik nuo Dūmos gali 
laukti bent kokių pagerini
mų, kurie ir bus tikri. At
stovai teipgi meldžia dar 
žmonių, kad užsilaikyti} pa- 
kajuje: nekeltų buntų, pa
kol galutinai pasiradys, jog 
gražumn negalima nieko ge
ro nuveikti. Dūmos atsto
vai turi užtektinai darbo, 
kalbėtis, kad susipažinti su 
visų kraštų reikalavimais ir 
nuomonėm, o kaip tas galu
tinai bus atlikta, tada kova 
už būvį tikra prasidės. Ca
ras kasdien išgirdęs pasiprie
šinimus kareivių, jaučiasi la- 
bari pavojingam padėjime; 
pats nežino ką dabar daryti? 
Šaudyti kareivių jau negali 
nes greitai visi sukilti} ir ga
lą jam pačiam priartintų. Pe
reitą sanvaitę. caras nužemi
no 7-tą kavaleriją, atimda
mas nuo jų Imperatorišką 
maštabą—vėlavą, kurį buvo 
suteikęs dveji metai atgal, 
uitai kad jie susibuutavojo 
prieš carą Tambove.

Revoliucijonleriai dabar 
nenorėdami pradėti bereika
lingą kraujo praliejimą, ve
da tiktai plačią agitaciją, o 
teroristai kerta caro tarnus 
vieną po kitam. Pereitą san
vaitę užmušė admirolą Juo
dųjų jūrių, Čuknin, kurio 
krūtinė jau nekėlė visų kry
žių ir gelažgalių nuo caro 
padovanotų už brntališką 
pasielgimą su pasikėlusiais 
prieš valdžią žmonėmis ir ka
reiviais. Čuknin gal nesiti
kėjo teip biauriai numirti, 
kaip jisai liepė sušaudyti liu- 
tenantą Šmidtą, bet mat ne
ilgai nabagas ir jis gyveno*. 
Užmušėjas Čuknino, kaip ži
nios praneša buvo kareivis.

PETERBURGE, 14 Liepos 
tapo užmuštas jenerolas Koz
lov caro sode Peterhove apie 
y valandą vakare. Kaip ži
nios praneša užmušėjas no
rėjo užmušti Trepovą, bet 
žiūrėdamas ant Trepovo pa 
veikslo ir ant Kozlovo nema
tė skirtumo, mislįdamas, kad 
Kozlovas buvo Trepovas pa
leido tris šūvius ir visi buvo 
mirtinai pavojingi. Kozlo
vas ant vietos persivertė, o 
jaunas teroristas tapo suim
tas, jis tik gailinasi, kad tai 
buvo ne Trepovas.

Caras nespėja siųsti tele
gramų į visas šalis užmuštų 
savo bernų pačiom apgailė
damas jų ištikimų carui vy
rų, ypatingai jam buvo gai
la Čuknino, kuris teip šaltai 
kapojo ir šaudė nekaltus 
žmones. Carui tas labai pa
tiko.

BAKU Kaukazijaje prasi
dėjo naujas smarkus revoliu- 
cijonierių pulkas, kuris agi
tuoja žmones sakydami kad

dabar visai nelaikąs kalbėlis 
su caru ir prašyti jo pageri
nimų. Sako: „kalbėkite kai 
ba revolverio ir bombos, tas 
vienintelis paliuosavimas mū
sų nuo amžinos kančios.“ Lie
pė žudyt visus carui tarnau
jančius.

SEBASTOPOLYJE tapo 
suareštuotas Čuknino užmu
šėjas. Jisai yra mariniu 
kas. Laidojant Cuk- 
niną Kronštado kareiviai at
sisakė jį palydėti.

NYŽNI NOVGOROD, 16 
Liepos tapo uždegtas miestas 
ugnis sudegino apie 275 na
mus, apie 3000 žmonių likosi 
be passoges. Čionai aplinki
nėje daugelį miestų monopo
lius sudaužė ir piningus iš
nešė.

VORONEZ. Liepos 16 ži
nios praneša apie susirėmi
mą kareivių vaktuojančių 
Orlovdovidovo fabriką, kurį, 
žmones norėjo nuversti; ki
lus biauriam mūšiui vienas 
aficieras tapo užmušta ir 
daugybe žmonių sunkiai su
žeistų.

VARŠAVOJE revoliucijo- 
nieriai užpuolė ant vidurinės 
policijos; užmušė vieną virši
ninką ir išnešė pinigus iš ka
sos.

LIUBLINE tapo užmušta 
viena moteris, kuri tankiai 
išdavinėjo valdžiai žmones.

SAMATRA, šitame mieste 
tapo išplėšta banka per kilu
sius žmones.

TIFLISE tapo užmuštas 
lokomotyvos indžinierius.

ROSTOVE užmušė vieną 
caro berną.

Petigorske užmušė vieną 
totorę kuri buvo apsikrikšti- 
nus į pravoslauną tikėjimą.

JAROSLAVE revoliucijo- 
nieriai prinešė bombų į poli
cijos namą ir uždegė, kurios 
bespragėdamos išnešiojo vis
ką į viršų.

PETERBURGE Liepos 17 
dviejose vietose miesto polici
ja sustraikavo: mat per ne- 
kurį laiką jiem neatmokėjo 
reguleriškos mokesties ii už 
užlaikytus pinigus procento 
nemokėjo. Taigi metę gink
lus pasakė jog jie netarnaus. 
Gal ateis laikas neužilgo kad 
visi caro bernai teip pada
rys.

GAČINOJE 30 mylių nuo 
Peterburgo trįs gvardijos re
gimental turėjo mitingą ant 
kurio nutarė laikytis konsti
tucijos ir eiti už žmones. Afi
cieras jiem sakė pamokini
mus. Tokios tai žinios dabar 
Rosijoje.

rėdami suimti valdžiai prie 
ši n gus žmones. 17 birželio 
vienas tapo iš policistų per 
šautas. Pravarde Pūtis, tur
būt lietuvis. Lietuviai ir 
lenkai išgamos geriausii caro 
tarnai.

— :o:—
KAUNE. Lietuvos mokin

tojai norėdami sutvarkyti 
Lietuvos mokslo reikalus, pa
davė prašymą pas valdžią, 
kad pavelįtų jiem seimą lai
kyti 17 Liepos.

— :o:—
BOBRU1SKIO paviete 

Kauno darbininkai straikuc- 
ja. Vilkaviškio sodiečiam 
pradėjus kirsti majorato miš
ke medžius, 2 ūkininkai tapo 
suareštavoti.

—ros—
SENAPILIJE ką tik pa

leistas iš kalėjimo Solomonas 
Sobol vėl tapo policijos už
pultas laike vakarienės ir iš
vilktas į ttirmą, bet tapo vė
liau paleistas.

Gubernatoriam Kursko, 
Tūlos ir Gardino caras jau 
paliepė paleisti sodiečius iš 
turmų, kurie prasikalto pa 
sikėlimais.

• Iš Vilm Žin.

čiai biauriai sudaro mėsą ir 
parduoda žmonėm, dabar ne
nustoja eiti visokį tyrinėji
mai po piovinyčias. Dabar 
vėl ištyrė jog mėsa, kurią vi
rina fabrikantai ir sudeda į 
tam tikras blekines, nėra to
kia kokia jie vadina bet pri
maišyta visokių mėzdragalių. 
Skirtumas yra tik ant lėbelio 
uždėto ant viršaus tokių blo
kinių.

Vietnes Žinios. ne Pirm. P. Korzonas

Oras labai šiltas, šilčiau
sias iš visos vasaros, kiek tu
rėjome.

Žinios iš Lietuvos

Lietuviai nors gavo dalei- 
dimą nuo apšvietus miuiste- 
rio įvesti lietuviškose pradi
nėse mokyklose lietuviškai 
mokįti vaikus, bet vietinės 
administracijos daro visokias 
kliūtis. Dabar tariasi siųsti 
delegatus prie ministerio, ar
ba prašyti Dūmos atstovų, 
kad apmalšytų vietinius tau
tos žudytojus.

—:o;
VILNIUJE policistai no

Žinios iš Amerikos.

Kandidatas turine.

Denver, 4 Liepos. So 
cijalistų partija laikė savo 
konvenciją, ant kurios per
statė visus valstijos kandida
tus. Svarbiausias kandida
tas yia W. D. Haywood, va
dovas Vakarinės Unijos, ku
ris dabar sėdi kalėjime Boi
se, Idaho. Apkaltintas už 
nužudymą exguberuatoriaus 
Stuvembergo valstijos Idaho. 
Žmonės, kurie artimai žino 
visas šunybes kapitalistų to 
krašto, tvirtina, kad kapita
listai patys užmušė Stuvem- 
bergį ir apkaltino du Unijos 
vadovus, būk jie užmušę da
bar laiko turine. Socijalis- 
tai dabar perstatė Haywood 
aut gubernatoriaus, ir jeigu 
Colorados darbininkai bal
suos už savo gerovę, tai Hay
wood liks gubernatorium ir 
iš turmo turės ji paleisti.

Kareiviai apsirgo.

Rockport, Mass. Liepos 17, 
Čionai karjško laivo Illinois, 
apsirgo 200 kareivių nuo ne
tikusios mėsos kuri iš page
dimo kareivius užnuodino. 
Mėsa ta buvo pirkta Char
lestown, Mass. Visur-gi biz
nį daro.

Renge st raiką.

Lowel], Mass. Čionai da
bar atvažiavęs unijos pirmsė- 
dys Golden, kuris darbuojasi 
kad Lowellio audėjam ir ki
tiem darbininkam audėjinių 
fabrikų būtų apmokėta ge
resnė mokestis. Darbdaviai 
gražumu nesusitaiko dėlto 
ketina būti straika.

Mėsos tyrinėjimus.

Chicago, Ill., nuo laiko 
kaip tik pasirodė knyga The 
Jungle pesstatanti kaip tur

Žinos iš pasaulės.

LONDON, Angį, Liep. 17. 
Čionai prasidėjo Socialistų 
kongresas, kursis prisirengia 
prie dalyvavimo iterparla- 
mentariškam kongrese neuž
ilgo busiančiam Londone.

Kair Hardie garsingas an
glų socialistas tapo aprinktu 
kongreso pirmsėdžiu. Apie 
25 socialistų delegatai susi va
žiavo į Londoną. Jų pasi
kalbėjimai pirma tikrojo kon
greso yra kad palyginti savo- 
nuomones, kad kalbėdami 
ant interpąrlamentariškojo 
kongaeso būtų visi išvien.

Iš Rosijos Dūmos pribuvo 
vienas socialistas M. Atkin, 
kuris daug rūpiais apie Rosi
jos reikalus pranešti. Pir
mi ausia sociolistai nutarė iš
varyti visus reporterius iš sa
vo sales, kad tie nepaaneštų 
valdžiom progresiviškus so
cialistų nutarimus. Vokieti
jos Bebelis ir Prancūzijos 
Joures, du garsingu darbi
ninkų vadovai dar į čia ne
pribuvo.

—: i:—

PETERBURGAS. Žinos pra
neša, jog admirolas Skridlo- 
v.as likos paskirtas į vietą už
mušto admirolo Coukino bu
vusio Juodosios jūres laivy- 
nes komanderio, kurį susi- 
buutovoję jurininkai užmušė.

—:o:—

PALDRMO, Ital. Liepos 17 
Žinios praneša apie ugriakal- 
nio Stromoli naują išsiverži
mų; ugnis besiverždama iš 
kalno labai daug dledies pa
dare sudegindama daug gy
ventojų.

—;o:—

Paskutines žinios iš 
Rosijos.

PETERBURGAS, paskuti
nes žinios iš Rosijos praneša, 
jog kariškas sūdąs išrado 
kaltu Forth Art būro komen 
dantą jen. Stoeselį už atidavi
mą tvirtynes Japonam. Jen. 
Stoesselis likos nuspręstas ant 
sušaudymo. Japonų jan. No
gi stengėsi gint Ssoeselį nuro
dydamas, jog priverstas buvo 
tvirtynę atiduoti japonam, 
bet nieko negelbėjo ir jenero
las Stoeselis už ca.io sosto gi
nimą gauna kulką už pade- 
kavonę.

Pereitą Nedėlios dieną Lie
tuvių Ukėsų Kliobas turėjo 
susirinkimą, ant kurio dau
gelis naujų sąnarių prisira
šė. Tarpe kitko nutarė pa
duoti į laikraštį šį atsišauki
mą:

ATSIŠAUKIMAS.
Brangus Viengenčiai Bos

tono su jo šakom arba mies
to dalimi! pranešame jumi, 
kad jau ateina ruduo, jau 
žmonės ir vėl pradeda ruoštis 
prie politikos t. y. rinkimą 
urėdniukų, taigi šį metą ir 
męs lietuvninkai pagal ge
riausią mųsų išgalę turime 
pasirodyti daugiau politiko
je, nekaip visada. Bostone 
lietuvninkų yra didelis skait
lius dabar; daugelis jaunų 
pramoninkų ir keliolika tur
to užlaikytoji} jau randasi. 
Taigi nemažai turime reika- 
,lų su miesto, pavieto ir vals
tijos urėdninkais, 6 kad esa
me žemai politikoje, dėlto ir 
sunku m ūmi su visokiais rei
kalais prieiti prie urėdnin- 
kų. Kliubas nutarė šaukti 
visus lietuvius į krūvą ir su
tverti drūtą politikišką šy
lą, išaiškinti politiką ir lai
kantys geros pusės parodyti 
savp galybę balsavime. Dėl
to iš augšto šaukiame^ visus 
lietuvius dabar pasirūpinti 
išsiimt popieras ir pastoti 
šios šalies ūkėsais. Brangus 
Broliai! jus turite suprasti, 
ką tai ženklina žmogui būti 
ūkėsu? Ženklina tą, kad tu 
pastoji pilnu sąnariu šios že
mės ir kartu tiesų daryto- 
jum. Mųsų broliai lieja 
kraują dabar Lietuvoje tik
tai dėlto, kad galėtų turėti 
tokį balsą, kaip męs kad čio
nai turim šioje šalyje, tie ku
rie rūpinamės.

Kliubas specijališkai pri
mena visiem imti popieras ū- 
kėsiškas, dėlto kad nuo 28 
Rugsėjo pagal kongreso nu
tarimą popieras, kurie norės 
išimti, bus daug sunkiau, 
reikės mokėti skaityti ir ra
šyti angliškai ir suprasti Su
vienytų Valstijų konstituci
ją. Popierų išėmimas kaš
tuos du sykius tiek, kiek da
bar. Kožnas žinote, jog mų
sų žmonėm sunkiai parsieina 
tas mokslas, dėlto pasinau
dokite dabar — pripildykite 
aplikacijas ir paduokite į 
teisdarystę ant pastovėjimo 
iki 10 dienai Rugsėjo, nes 
dabar tiesdarys nesėdi dėl 
išdavimo popierų, bet kas 
bus padavęs aplikacijas pir
ma 10 Rugsėjo, kožnas gaus 
su mažesniais kaštais ir be 
tiek klausinėjimų. Dar rei
kia priminti, kad po 28 Rug
sėjo apiikacijas reikės paduo
ti 90 dienų pirma gavimo po
pierų- Kliubas viešai pagar- 
sys ateinantį susirinkimą.ant 
kurio kaip pribusite, dau
giau išgirsite ir gausite pa- 
glebą išsiimti popieras. Var
pau L. U. Kliubo to. Bosto

Lavinimosi kuopa pereitą 
utaminką nutarė turėti va- 
kaciją iki pirmam utarnin- 
kui Rugsėjo.

Minutes vyrų kuopa Cam- 
bridgeporte turėjo susirinki
mą pereitą nedėlios vakarą. 
30 dol. nutarė siųsti Social
demokratam į Lietuvą.

Paskutiniam laike, girdė
tis atsirado špiegai kurie ty
rinėja Rosijos pabėgusius no 
revoliucijos. Nors tai negali
ma tikėt kad caraš galėtu iš
gauti tokius žmones iš čionai, 
bet iš kito šono jis gal parei
kalauti kaipo kriminalistų. 
Kaip te nebūtų, reike pasi- 
vaktuoti: jeigu atėję į stubą 
kur klausinėja, moterys turi 
mokėti duris parodyti jeigu- 
neturi vietines policijos da- 
leidimo. Ir tame reikale visi 
turim mokėti pasielgti gelbė
jime žmonių nekaltų. Ta ko
va yra baisi ir visi turim ko
voti.

Bostono pačto valdžia ga
vo daleidimą padidinti skait
lių darbininkų ant 50 dau- 
giaus, po 600 ant metų al
gos.

Prie Bostono miesto ligon- 
būčio tapo pritaisyta gydyk
la nuo apdraskymo pasiutu
sių šunų ar kitų gyvulių.

•Politikieriai jau pradeda 
virti. Visi giriasi su Morą- 
no darbais, kuris nuėmė visas 
groteles nuo seliūnų langų, 
kad vaikai galėtų matyti sa
vo tėvus geriančius. Sako 
Moranas dasekė vagilius le- 
gislaturoje, bet tas darbas 
T. Lawson'ui labiau priguli 
nes jis pirmas pradėjo tyri-

Pkinikas! Piknikas!!

Iš priežasties didelio lie
taus kuris perškadino dange 
liui lietuvių ir lietuvaičių pri 
būti ant pikniko taikyto die
ną 16 Berželio (Jnne), todėl 
draugystė Švento Juozapo, 
parengė antra pikniką,, ku
ris atsibus 21 dieną Liepos 
(July) ant Renschler parko, 
ant kurio tai pikniko užpra
šome lietuvius ir lietuvaites, 
vietinius ir iš aplinkinių 
miestelių ant to puikaus pa
silinksminimo, nes bus tai 
linksmiausias ir smagiausias 
pasibovijimas.

Atkeliavusiejie iš kitų 
miestų imkite karus Arch 
gatvės, kurie davežš iki pat 
parko.

Piknikas prasidės 12-tą va
landą dienos ir trauksis iki 
vėlybai valandai nakties.

Įžanga visiem dykai.
Visus brolius ir seseris už

prašo širdingai
KOMITETAS



"ESTKHKDAS SECOND - OlxABJ MATTER 
FeBBUXBT 23, 1908, AT THE PoBT 
Omoi at Boston, Mass,, under 
the Act or Congress or March 8, 

1879.”

' — Gerą dieną tau, tėvai!
— Gerą dieną, vaike! kaip 

gi tau einasi? .
— Tėvai, man einasi ne

blogai, tik man sunku mažam 
esančiam vis riesti galvą ir 
žiūrėti į tave; būtų gerai kad 
tu atsisėstum.

— Teip, vaike, ir man nu
sibodo bežiūrint į tave nusi
lenkus. Tu palauk, kaip 
pabaigsim bačką miltų, tai 
tu galėsi ant jos atsisėsti. O 
pasakot tu vis man pasakok.

Šiądien- tu man, vaike, pri
žadėjai papasakoti kaip pi
nigai atsirado ant svieto, tai 
aš ir paantrinu tau, kad .tu 
man papasakotum.

— Gerai, tėvai, bet tu tu
ri suprasti, kam to papasako
jimo murni reikia?

— Teip, vaike, aš gerai 
suprantu, ir dėlto mumi rei
kia apie tai pasikalbėti, kad 
daugiau žinotume, o jeigu 
męs pamatytume, kad be pi
nigo galima gyventi, taigi tu
rėtume ir rūpintis, kad tokį 
būdą įvesti.

— Tavo, tėvai kalba man 
patinka. Męs kalbėsime, 
kad atrasti, kaip galima žmo
gų nuo vargų paliuosuoti, 
kaip jį pakelti iš blogo gyve
nimo prie gero, pilno gražių 
užsiėmimų ir augštos garbės.

— Teip, vaike, aš sutin
ku, tu kalbėk, o aš klausy
siu, tik nemeluok, nes aš ta
ve galiu į orą išmesti.

(Pagal S. F. Norton).
— Klausyk, tėvai, aš tau 

dabar apsakysiu apie vieną 
salą, ant kurios žmonės pra
dėjo gyvenimą, tu galėsi 
daug suprasti iš jų pasivedi
mo apie pinigą, nes jie išmė
gino gyvenimą be pinigo ir 
su pinigu.

— Sakyk, vaike!
— Vieną gražią dieną su

sitelkė dešimts.žmonių: arto
jas, plovėjas, dailydė, kalvis, 
kriaučius, maluninkas, kal
nakasys, darytojas, išrokuo- 
tojas ir davadžiotojas. Su
sitelkę visi nutarė važiuoti 
ant jūrių j ieškoti sau naujos 
žemės, nes ant tos žemės, ant 
kurios jie dabar gyvena, bu
vo perangšta žmonėm. Teip 

jie sutarę susitaisė drūtą lai
vą ir iškeliavo ant Tykiojo 
Okeano pasi j ieškoti sau to
kios vietos, kur galėtų apsi
gyventi. Išvažiuodami’ jie 
pasiėmė žagres, akėčias, vir
vių ir visokių tulšių, kad ga
lėtų pradėti sau gyvenimą.

— Palauk, vaike, ar jie 
paliko pačias namie?

— No ne, tėvai, jie pasiė
mė ir pačias ir vaikus, nes 
kaip be pačios galėtų gyven
ti? Eet vieno daigto, tėvai, 
jie neėmė ir tu atminkie ko?

— Jeigu, vaike, jie paėmė 
pačias, tai turėjo paimti ir 
visko, nes pati visada kelia 
neramybę, jeigu ko nėra.

— Oh, tėvai, tie žmonės- 
buvo sumanus ir jų pačios 
netokios kvailės. Visko jie 
pasiėmė, tik neėmė su savim 
pinigų.

— Kaip, kaip, vaike, pini
gų, neėmė?

— Teip, tėvai, pinigų tie 
žmonės neėmė su savim nė 
vieno grašio.

— Meluoji, vaike, kaip jie 
be pinigo galėjo važiuoti?

— Tėvai, tik tu neik gal
va; jie pinigų neėmė, dėlto 
kad pinigų visai nebuvo, kur 
jie gyveno.

— Na, tai tu palauk, aš 
motiną pašauksiu, tegul ir ji 
paklausys, gal neprašinės 
teip pinigų pas mane.

— Palauk, tėvai, nešauk, 
pirma tu pats paklausyk, ži
nai, kad Adomas vis pirma 
Jie vos.
, — Na, tegul bus teip, sa
kyk toliau!

— Po šešių sanvaičių, tė
vai, po tam ilgam važinėji
mui ant jūrių, vieną dieną 
šitie žmonės pamatė salą-že- 
mę* kuri ištolo žaliavo kaip 
Rojus, bet tyki, rodos, iš ma
rių gilumo išlindus, nes ne
buvo matyti nė triobų, nieko, 
tik vienos gamtos grožybės 
ten buvo matytis.

— Gerai, vaike, ką jie to
liau darė?

— Dabar, tėvai, davadžio
tojas susišaukė visus į krū
vą ir nutarė, kad ant tos sa
los išlipti ir pradėti gyveni
mą, jeigu būtų atsakanti vie
ta. Teip jie ir padarė; pri
siyrė arti krašto ir išėjo pa
žiūrėti. Vieta, teisybė, bu
vo neapsakytai graži. Me
džiai gražus nuo vėjo ošė, ro
dos kalbėjo, upeliai bėgo šę 
ir tę, žuvis tik narstė po van
denį, o medžiuose paukščiai 
visokį čiulbėjo, teip kad kož- 
nas nenorėjo eiti niekur jš 
tos vietos; visi sakė, kad čio
nai gyvensime visą savo am- 
4-

— Ką jie, vaike, toliau 
darė?

— Tėvai, jie dabar susi
rinko į krūvą ir nutarė, kad 
jie visada draugaus vienas su 
kitu ir kartas nuo karto jie 
sueis į krūvą ir nutars, kaip 
patįs savim valdytis ant tos 
salos, kožnas turės ateit ant 
tokių susirinkimų ir nutari
muose turės vieną balsą, teip, 
kad nė vienas nebus dides
nis nė mažesnis. Visi ant 
to pritarė ir dabar nuėjo prie 
laivo, išsikraustė viską ant 
kranto, ką tik turėjo ir kož
nas, pasiėmęs savo daigtus, 
nuėjo sau apsirinkti gražią 
vietą žemės ir apsigyveno.

— Na, kaip jiem ėjosi, va
ike?

— Tėvai, gyvenimas jiem 
buvo nelengvas, nes kožnas 
sau pradėjo dirbti. Kalvis 
nemokėjo sau drabužių pa
siūti; kriaučius nemokėjo že
mės arti, melnykas nieko ne
mokėjo, tiktai grūdus malti, 
ir kaip jie viską darė, tai ki
tą kartą aš tau, tėvai, papa
sakosiu.

Korespondencijos.

Wilkes-Barre, Pa. 

Gyvena dar su burtais.

Rašo Skarmalius.
Darbai pas mus tuom tarpu 

eina gerai,ir gauti darbas da
bar nesunku. Bet neramu
mas ima, kad nėra žmonių 
apšviestų ir nevaroma jokia 
agitacija. Žmonės gyvena 
tokiam nesupratime, kaip 
kad buvo mųsų Tėvynėje— 
Lietuvoje, tik tuom biauriau, 
kad kvailas savo galveles, 
dar daugiau užnuodijo alu
čiu ir prakeikta degtine. To
ki žmonės bijo labai velnio ir 
dėlto tik tam duotų visą savo 
gyvenimą, kuris juos nuo 
velnio kaip nors apgintų. 
Tiesa, jie velnią tankiai ma
to, nes kaip pasigeria ir sme
genys sukaista, tada lik vie
nas velnias jų galvoje vieš
patauja. Sergėk, Dieve,žmo
gų, kuris norėtų ką pasaky
ti dėl gero žmonijos, tokiam 
gyvenimą gatavi atimti. Štai 
pirmą Liepos buvo krikšty
nos pas p. Karužą jo sūnuko, 
tai čia tokių tamsos žmonių 
buvo susirinkę, kad išgirdę, 
jog Vincas Smilgius pritaria 
žmonių liuosybiai, o carui 
linki galo viešpatavimo, už
tai tą žmogų norėjo ant vie
tos užmušti. Kaip reikia 
vargti tiem, kurie eina Pė
dom Kristaus, tik tas pažins, 
kuris kariauja su tamsūnais 
šios gadynės. Nelaimė ir 
vargas tam, kuris kelia savo 
brolius iš purvyno. Gerovė 
tam, kuriu skriaudžia mony- 
damas jo akis. • Oh, saule 
šviesos ir mokslo kilkie grei
čiau tegul tamsybė žųsta, te
gul nors kartą pamato teisy
bę apiakę, sublūdę mųsų bro
liai, kurie vienoje rankoje 
laiko stiklinę nuodų, su kita 
šaukiasi pagelbos Dievo. Sto
vi žemiau gyvulio, gramzdi
na tautą' į prapultį. Malo
nus broliai darbuokimės su 
pasišventimu ir su išsižadėji
mu patįs save. Kad priar
tinti pakajų ant žemės, turi
me kelti tuos kruvinus ap- 
jakėlius iš nesupratimo.

Aš mylėčia, kad geras lie
tuvis čionai atvažiuotų, apsi
gyventų ir pradėtų agitavo- 
ti. Jeigu kur toks rastųsi 
gali rašyti mano vardą dėda
mas Skarmalus ir siųsti laiš
ką į , .Keleivio” redakciją. •

’ —:o:—

Brooklyn, N. Y.

Kožnas nori būt pirmininku 
iš to blogos pasekmės. Rašo

H i a u k š a .
Sausio 1-mą dieną tapo su

tvertas dainininkų choras; 
apie tai pasidarbavo S. Dau
kanto Dramatiška Draugys
tė. Bet kad sąnariai buvo 
ne iš viršminėtos draugystės, 
tai choras pasisavino „Biru
tės Dainininkų Dr-ės Choras’ 
Vadovu choro tapo p. J. Nei- 
montas, pilnas gerų linkėji
mų žmogus ir už pamokinimą 
nieko nereikalavo. Prie 
dainavimo išpradžių ateida
vo ir p. Bukšnaitis, bet kaip 
pamatė, jog dainoriai prade
da šę tę būti pakviesti. Ji
sai pradėjo kenkti, pradėda
mas atkalbinėti dainininkus 
ir pradėjo tverti naują cho
rą, teipgi maišytų balsų— 
vyrų ir moteriškų. B. K. 
dainoriai pradėjo ant jo nu
žvelgti ir pasakė, kad jis ne
ardytų senojo choro. Vė
liau susitvėrė dainininkų 
choras vien iš merginų. P. 
Bukšnaitis tapo jų vadovu. 
Bet senasis choras Birutės 
vis buvo kviečiamas ant teat
rų ir balių, o naujų dar nie
kas nekvietė. Bukšnaitis, 
matydamas, kad dar neužda- 
daro kelio, p. Neimontui pra
dėjo ir žodžiu aną žmogų 
šmeižti teip smarkiai,.jog po 
tiesom p. Neimontas galėtų 
net pas tiesdarį šmeižėją nu
gabeni, bet davė žmogus pa
kajų irdavę jam kelią ir da- 
girdęs, kad už gerus jo dar
bus dar gauna apšmeišimą ir

KELEIVIS
I------------------- -------------------
boba nespėjo šašus jiem at
naujinti, tai išsitraukė bilas 
ir kad ėdėsi, tai ėdėsi. Kita 
baterija yra ant Quinsing- 
mond ii- tę žmogui pereiti ne
galima. Kad šitie patrakę 
durniai nebūtų jauni ir smar
kus kapitalistam prie darbo, 
tai seniai liūtų iš miesto iš- 
bugdyti, bet kad jie dirba 
kaip mulai, o paskui viską 
prageria, tai toki patinka 
turčiam ir kitiem, nes iš jų 
kvailystės jie gyvena. Ad
vokatas yra kožnas karčem- 
nykas. Broliai jus kvailiu
kai gana j ūmi tokių darbų, 

i niekas iš to neišeina, jus pa- 
pulsit ar į durnų namus ar 
vienus patįs užmušite, kitus 
pakars. (Kas tik mušasi ir 
žemina tautą, kožno pravar
dę paduokite, -ir iš kur jie 
paeina, nes dabar laikraštys 
eina ir į Lietuvą, tegul tę 
dasižinos giminės apie tų 
biaurybių darbus. Rėd.)

—:o:—
Lawrence, Mass.

Keli nužiūrėjimai ant lietu
vių. Rašo

Karabelninkas, 
Praeitą žiemą lietuviai čio

nai buvo smarkiai sukilę; rū
pinosi duoti pagelbą savo 
broliam Lietuvoje, kad jie 
galėtų paeiliuoti nuo caro 
nelaisvės. Bet karštis grei
tai išnyko: Dabar Šv. Lau
ryno Draugystė turi 60 dol. 
per balių surinkti pinigų re
voliucijos reikalam ir nesiun
čia. Teipgi pati iš savo ka
sos buvo paskyrus $100, ku
riuos teipgi pasilaikė. Jie iš 
dalies mislina, kad revoliuci
ja pasibaigė. Ne, broliai, 
revoliucija tik prasidėjo, ta
da ji pasibaigs, kada žmonės 
neturės prašyti malonės pas 
carą,kad jisai tą ir tą duotų; 
bet kada patįs savo tiesas ga
lės daryti. Dabar vėl girdi
te kaip kyla kariumenė viso
je Rosijoje irržmonės. Tuo- 
jaus tie sukylimai pareis ir i 
Lietuvą, ir vėl žmonės netu
rėdami kuom caro bernų ap
siginti negalės jį nuo savo 
sprando nusimesti. Visa ta 
kova priguli visiem prispaus
tiem kovoti, dėlto kaip jus 
galite jaustis netik pažadėtų 
pinigų nenusiųsti, bet ir ant 
baliaus surinktų, kame ir ma
no doleris yra. Meldžiu jus 
vardan teisybės pasielgti ir 
pinigus nusiųsti. Lietuvių 
Socijaldemokratų partijai, 
kuri į caro lepinimus, bet no
ri pilnos laisvės žmonėm.

Dabar dar priminsiu kun. 
Jasaičio žodžius. Kaip tik 
atėjo į' Lawrencą, tai sakė, 
kad užves knygyną ir sutai
sys mokslai nę, kur žmonės 
galės pasimokinti sau nors 
mažo, kožnam reikalingo su
pratimo, bet dabar kunigas 
apie tai nesirūpina, dar ant 
pamokslo sako, kad žmonės 
skaito blogus laikraščius. 
Brangus kunige, męs neno
rim su tamsta į barnius eiti, 
bet žinok, kad kožnas jau
nas ir nors kiek panašus 
žmogaus apsiėmimam jauni
kaitis Lawrence yra mylin
tis skaitymą, dėlto netikėk, 
kad gero bus nuo gimimo 
prie skaitymo. Vienintelis 
jųsų darbas tiks, kaip plyta 
prie mūro, t. y. kalbinimas 
visų žmonių prie skaitymo ir 
kad patįs imtume pamokinti 
reikalingų pamokinimų, ko
kių verkiant reikia mumi dėl 
pastatymo mųsų tautos į ei
les 20-to amžiaus žmonių. 
Su tavo kooperacija — san- 
darbavimu męs visi griebsi- 
mės prie gerų, jog tu matai, 
kad męs padedam tavo reika
luose, kad tik nesisklaidytų 
mųsų maža eaujalė žmonių į 
visokias partijas, tad ir ta- 
mistai verta suprast ir dar
buotis darbais garbingais,kad 
visi pagirtų, o ne tik tie gir
tuokliai, kurie davę dolerį

nuo tokių vyrų, kurie netik 
tautai, bet ir pasauliai linki 
neva gerovės, davė žmogus 
pakajų visai daugiau atsaky
damas nuo vedimo choro p. 
Bukšnaitis dabar susitvėrė 
chorą, vadinamą revoliucijo- 
nierių, (mat kaip Togas su
mušė Rusų laivynę, tai net 
gyvulukus Amerikoje pradė
jo jankės Togais krikštyti; 
kiek tę tos revoliucijoniškos 
dvasios yra, kiek ne, bet jau 
karūną skubina užsimauti). 
Lai gyvuoja revoliucijoninis 
choras, laimingai ir pasek
mingai, tik baisu, kad jis ne
sugriūtų, dėlto kad cariškai 
valdomas; mat tik tas gali 
prie jo prigulėti, kuris pri
guli prie L. S. P. A. Tokiu 
būdu Bukšnaitis suardė 
Birutės chorą duodamas, tik 
pusę metų išgyventi. Dabar 
jisai pripažino, kad tautiš
kos dainelės yra tiktai bala- 
baikos, vienok tos balabaikos 
daug žmonių pakrutino prie 
šelpimo savo tautos ir pakru
tino nevieną jaunikaitį prie 
darbo tėvynės. Už niekini
mą jų negaliu iškęsti p. Buk- 
šnaitį niekšu nepavadinęs. 
Mielas p. J. Neimontas tiki
mos! ant visada neužmigs,bet 
vėl ims darbuotis sutverti pa- 
ardytą chorą, tautos gyvuos 
ir po revoliucijų ir kels dva
sią žmonijos prie atsižymeji- 
mo nė saumylybe, nė karėm, 
bet geradarbysta iš proto to
bulu. Garbės j ieškotojai nu
puls su Napoleonais.

—:o:—
South Omaha, Jicb.

Liūdna 4 Liepos.
Rašo A. Lietuvis. 

Omaha, Nebraska labai re
tai tę matoma, kas iš lietu
viškų darbų, bet ir čia ran
dasi mųsų brolių ir ant jų y- 
ra kaip ir ant visų plėtmas 
blogo nuo senovės ant mus 
jau užtaisytas. Caras atėmė 
mumi raštą mokintis, kiti dy 
kaduoniai pagelbėjo įvaryti 
žmones į neišbredamą tamsy
bę, dėlto dabar pirmiausia, 
kur tik męs apsigyvenam 
tamsus antbalsiai pirmiausia 
plaukia nuo mus. Štai 4-tą 
dieną Liepos tapo nušautas 
čionai Jonas Karvelis, Suval
kų rėd., Senapilės apskričio, 
Jievaravo gmino, Kižių kai
mo. Aštuoni metai kaip A- 
merikoje, amžiaus turėjo 30 
metų, paliko liūdnus brolį ir 
dvi savo seseris; Palaidojo 
7 Liepos; laidotuvės atsibuvo 
pas jo brolį. Nors buvo ne
blogas žmogus ir niekam blo
go nepadarė, rodos bet krito 
auka tamsaus žmogaus. At
sitiko tas karčiamoje: a. a. 
Jonas iš baikų numetė skry
bėlę senam sulenkėjusiam 
lietuviui, kuris vydamas Jo
ną laukan tris kartus šovė. 
Kulka per krūtinę išlindo ir 
Jonas sukrito negyvas. Tas 
atsitiko 12-tą -vai. nakčia. 
Kada geras žmogus jau silsi 
ir taiso savo sveikatą prie 
darbo.

Worcester, Mass.

Į girią jus gyvuliai eikit gy
venti. Rašo

M ėlinakis.
Ant Diamond gatvės apsi

gyveno bobelė, kuri . ištiesų 
pradėjo biaurų biznį varyti 
su jaunais pusgalviais Wor- 
cesterio, kurie nieko daugiau 
nežino, tik pilti į gerklę sau 
tą smalą ir paskui bjaurinti 
patvorius. Šita boba moka 
gerai juos valdyti, kaip tik 
už alų neužmoka, tuojau su 
buteliu galvą sudaužo. Gal
vos šitų nabagų net šašuotos 
nuo butelukų ir nuo visokių 
bitų, čia jų eina kaip avių 
pulkai ir visi pas bobą gau
na arba į gerk
lę, arba į galvą, bet kad gau
na, tai tas nemelas. Aną 
dieną pakilo čionai kaip sa
kant tamsūnų revoliucija, 

tiki, esą atpirkti už visas jų 
biaurybes.

Turiu dar priminti, kad 
;inųsų jauni vyrukai jokiu 
būdu nepasikėlė iš piemeniš
kų papratimų. Vakarais 
slankioja tik mergom ir dar 
teip kaip žemi piemenys,jei
gu vienas eina su merga, tai 
du, trįs seka paskui aploda
mi iš to galiu pranauti ne
laimę jumi piemenėliai; jų
sų kraujas gyvuliškai kada- 
nors užsidegs ir užmušite 
vienas kitą. Negaila man 
palaido žmogaus, nes jis kaip 
ir kiti'gyvuliai galą gauna, 
bet gaila, kad dvikojis ir dar 
priguli prie mųsų lietuviškos 
giminės ir savo blogais dar
bais suteršė tankiai mųsų 
mažą būrelį. Ant mažo mų
sų skaitliams jau labai daug 
čia mus iškorę ir elektriką 
užmušė. Teipgi nedarykite 
tokių juokų iš save, kaip vie
nas padarė ant Canobie Lake 
andai, su savo mergina užsi
manė pasičiužinėti ant vėli
nių šinelių pradėjo čiuožt, 
sugriuvo į krūvą ir guli kaip 
skilandis su vėdaru; anglas 
šineles atrišo ir pasakė „iš
eikite jus polenderiai”. Mat 
mumi gražu viskas ir norim 
pamėginti, bet žinokite, kad 
pirma nekaip žmonės mėgi
na tokius zbitkus pirma savo 
protą išlavina, skaitydami 
knygas ir raštus, dėlto jų 
•galva neapsisuka teip greit 
ir nepuola. Tegul bus gana 
tuo kartu.

—:o:—
Clinton, Ind.

Kur tie pinigai?
Rašo Jurgis A r i a š fi

na s .
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kuopos S. L. A. gavau tikie- 
tij nuo P. Urbanto iš Delray, 
Mich, ant 10 dolierų leidžia
mų. Tikietų pardaviau už 
penkis dolerius ir 75 centus 
ir pinigus nusiunčiam p. Ur
bonui, bet daffiar niekur ne
matau, kur tas viskas buvo 
pagarsinta. Man išvažia
vus, girdžiu, tikietų pirkėjai 
rūgoja ant mane, dėlto mel
džiu p. Urbono pranešti per 
laikraštį, kur ir kaip sunau
doti pinigai, kad nereiktų 
man atsakyti, nes aš savo 
darbą atlikau parduodamas 
tikietus ir priduodamas pi
nigus p. Urbontui.

— :o:—
W. Lynn, Mass.

Lietuviai toli nuo supratimo.
Rašo Sanilgium, 

Sunku jau ir aprašyti kaip 
vargas su mųsų žmonėmis ką 
gero nuveikti. Jie nieko ne
skaito, nė jie klauso gero pa- 
kalbinimo; diena po dienai 
eina savo keliu girtuoklystės 
ir niekina viską, kas galėtų 
pakelti vardą tautos. Andai 
buvo atsitikimas labai juo
kingas, čionai prisiuntė pla
katų kun. Jasaitis iš Law
rence, pakviesdamas lietuvius 
ant baliaus. Lietuvis, kuris 
gavo plakatus, padavė ir ki
tiem, kad pamėtytų. Tą pa
čią dieną balių® buvo ir Lyn- 
n’e, ir dar kas svarbiausia, 
jog Lawrence balius ir Lynn 
buvo to paties vardo salėse 
Hibernian Hali. Užteko 
jiem pamatyti, jog balius tą 
pačią dieną ir to pat vardo 
salėje, dėlto visi ir įtūžo ant 
to lietuvio, kuriam plakatai 
buvo atsiųsti, sakydami: „Jis 
toks ir toks nori draugystę 
suardyti sutverdamas para
piją. Tamsybė iki tam juos 
atvedė, kad dabar minėją 
lietuvį jau ir draugystės iš
metė, nors išmestasis tą dra
ugystę t. y. Šv. Kazimiero ir 
kitas čia organizacijas sutvė
rė. Klausymas, ką su tokiais 
trumparegiais gali veikti ant 
tautos gero, kad jų suprati
mas netik negalimas pakelti, 
bet vis puola į žemybę.

Pirmsėdys draugystės el
gėsi teip žemai, kad ir drau

gystė nuo S. L. A. tapo iš
braukta už nemokėjimą kvar
talinių. Dabar žmonės no
rinti prigulėti prie S. L. A. 
atsiiminėjo pinigus nuo drau 
gystės ir daugiau neprigulės. 
Ant mitingų sueina girti ir 
neina, kad reikalus gražiai 
apsvarstyti, bet kaip peštu
kai, kad ką nors pažeminti, 
kad apkalbėti ir t. t. Pas
kui dar nekenčia pamatę 
laikraščiuose apie save žinias. 
Viskas tas darosi nuo dau
žymo, vienas kitam galvos 
su stiklais. Kada męs gero 
sulauksim iš mųsų nelaimin
gų brolių, tai sunku pasaky
ti.

—:o:—
Worcester, Masss.

Apsivaktuokit piktadarių ir 
duokite mum žinią. Rašo

P . Ž i o g i s .
Pranešam „Keleivio” skai

tytojam” kad asisergėtų nuo 
tokių piktadarių, kaip tie ką 
pabėgo iš Worcester: vienas 
8, kitas 9 Liepos, pavogę pi
nigų ir drabužių. Piktdariai 
yra vyras ir moteris, sako, 
kad jiedu dar be šliubo gyve
na. Vyro vardas Nikodemas, 
plaukai garbiniuoti ir per vi
durį perskirti. Moteris va
dina save Keidė, ant veido 
turi apgymius; ji paeina iš 
Kauno rėdybos. Ant jų va- 
rentas yra išimtas ant 6 mė
nesių, ir jeigu kas duotų ži
nią ant žemiau adreso gautų 
dovaną. P. Žiogas, 380 Mil- 
burry St., Worcester, Mass.
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Laiškas iš kalėjimo.

Kalvarijos kalėjimas, 14 
Gegužio, 1906.

Mielas Brolyti:—
Kaip ma

ne paėmė į kalėjimą, tuojau 
po Naujų Metų, tai aš tau 
rašiau laišką iš Naumiesčio 
kalėjimo, tik nežinau ar ga
vai. Dabar duodu žinoti, 
kad jau keturi mėnesiai 
kaip sėdžiu tarno prakeiktam 
kalėjime. General Guberna
torius buvo atidavęs ant tri
jų mėnesių, bet policija susi- 
mislino atiduot po s ledo va te- 
liu, tas ištyrinėjęs atidavė 
ant parankos šimto rublių; 
tuojau už mane ir pasiranči- 
jo. Išėjo sanvaitė, pakol at
siuntė į kalėjimą, o iš kalėji
mo išsiuntė pas General Gu
bernatorių; tai jau antra san
vaitė kaip guli pas guberna
torių ta paranka ir jokios ži
nios neduoda. Tai matai, 
brolūk, kokia teisybė. No
rėjau duoti telegramą pas 
gubernatorių, bet turmo na- 
čalninkas nepavelino, sako: 
,, Rašyk prašymą”. Parašiau, 
bet ir tas nieko nepagelbėjo.

Valgyti Iš ryto gaunam 
kruopų pusę gorčiaus duoda 
į medinį bliūdą; o ant pietų 
Vėl krnopos ir kelios pasmir- 
dusios bulvės įdėtos ir duo
nos pusantro svaro, tai teip 
mus ir maitina. O gulim 
kaip kiaulės suvaryti į toki 
mažą kambarį: 20 žmonių 
vienam. Jeigu tu mane pa
matytum, tai negalėtum pa
žinti, nes liko tik barzda, skū 
ra ir kaulai. Gavome dar 
pašelpą, bet dabar kankinti- 
nių kasoje pinigai išsibaigė, 
dėlto esame blogam padėji
me. Amunicijos laukiame. 
Laikraščius gauname slapta 
ir gromatas rašome slapta. 
Dabar mus kalėjime yra du 
šimtai žmonių, ir jeigu dar 
neleis panedelyje, tai pradė
sime badauti ir ketinam tur- 
mą uždegti; padegsime lovas, 
šiaudus, kad ir patįs sudeg
sime, jau to męs nebijom, 
nes verčiau numirt, o ne to
kią koronę kentėt. Žinoma, 
męs savo myrį pigiai neati- 
duosime, pirma visus pasiu
tėlius padėsime, o paskui ir 
pats liepsnose sudegsime ar
ba ant štikų numirsime. Teip
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esame visi įpykę, jog nieks 
nemiela, nuo smarves akis ir 
krūtinę skauda, nuo prasto 
valgio pilvą, o nuo guolio šo
nus. Dabar kaip atšilo, tai 
smarve labai pasididino; ne
galiu aprašyti visas kanky
nes, nes vistiek nesuprasi tą 
gali jaust ir suprast tiek tie, 
kurie čia kenčia. O ką man 
rašiai, kam aš prisidėjau prie 
to visko. Tai matai, broly
ti,kibą nežmogus būčia buvęs 
kitas katras nenorėtų page
rinti savo būvio ir ateinan
čios gentkartės. Męs turime 
visi stoti išvieno, o vis išsi- 
liuosavime iš pasiutusių či- 
novninkų nežmoniško pasiel
gimo. Duok labų dienų Sta
naičiui ir papasakok apie ma
no vargus ir bedas. Dabar 
žinai, mielas broli, kad aš e- 
su vargingame padėjime, o 
mano šeimyna dar didesnį 
vargą kenčia. Gal galėtum 
kelias kapeikas parleisti ant 
duonos. Aš tau kuom-nors 
atsilygįsiu už tą geradėjystę. 
Žinau ir tau beda; sunkus 
darbas, o esi nevisai sveikas, 
bet kaip nors suramink! Pa
silik sveikas, o aš lieku ne
laimingas kalėjime. V.L.

lietuviai jį;žino daugelis prisi
rašo į visokias inšiurens kom
panijas, kurios tiktai nuplė
šia 'mųsų žmones, o gauti 
nuo jų mažai kas-ką gauna.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c.

ant visu metu.
Skaitytojam.

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

Atskaitos „S.E A”.

Atskaitos po Seimui „S.L. 
A.’’jau išėjo. Pilnų sąna
rių parodo 5584, pinigų $21- 
52.78. „Susivienyjimas L. 
A.” auga kas metas vis di
dyn ir didyn, bet dar nevisi

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

013 8. 2-nd str. Philadelphia, Pa
J. Ignotas,

13 Diamond Sq. 6. 8. Pittsburg, Pa.
A. J. Kazlauckas,

Box. 53 Mahanoy City, Pa.
F. Rodis

Box 327 Port Washington, Wise.
M. Mockus, 

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4545 Hermitage avė., Chicago Ill.
John Luis, 

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

886 —34 Place, Chicago, Ill.
P. Ciras,

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

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiutė

1237 Paletliorpe st Philadelphia, Pa.
8. Valaskas

2464 Kensington ave. Chicago, Ill. 
Jonas J. Gerdauskas,

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

Post O. Box 01 Millineck, Me
WATERBURY, CONN.

J. Žemaitis, 824 Bank Str.
K. Asevičia, 100 Charles Str.
J. Žemantauckas, 30 W. PorterStr

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

šių ir greičiausių laivų. Teip
gi norinti siųst piningus ar
ba turinti šeip kokius reika
lus, tegul kreipiasi pas mus 
o mes kiekvienam noriai pa- 

tarnausim.

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

ko tik kas reikalauja.

Intaisyta pagal naujausią ir 
geriausią būdą, mašinos elek
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko- 
rišką darbą atliekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaip kitos 

spaustuves.
Gyvenanti kituose miestuose 
gali visokius reikalus atlikt 
per gromatas, parašydami ko 
reikalauja, o gaus prekes rei- 

laujamų dalykų.
Norėdami ateit į Redakciją 
kreipkitės po šiuom numarų;

28 Broadway, South Boston, Mass.
Rašydami gromatas uždekit

* tokį adresą:
A. ŽVINGILAS,

P. 0. Bo 3232, Boston, Mass.

MES
EJZ 000°
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viškas ir rusiškas. Rygos vidurio miesto 
gatvės labai siauros, dėlto čionai žmonių 
tiek nesutilpo į krūvą ir turėjo užimti visas 
gatves aplinkui, o po uždarymui redakci
jų visi traukėme į Gospodską gatvę, kuri 
yra erdvesnė ir tiesi. Čionai kartu atsekė 
ir pristovas, gražiai prašydamas, kad męs 
neneštume raudonos vėla vos ir išsiskyrsty- 
tume, bet męs ne dėlto čionai vaikščiojo
me, kad nuo ano gražių prašymų išsiskirs
tyti, męs vaikščiojome, kad pagerinti gy
venimą savo, kad parodyti kraujageriam, 
jog męs suprantam, kas tai yra kliasiška 
vienybė ir kad męs’ turime didelę galybę. 
Dėlto jo kalbinimų niekas neklausė, visi 
rėkė ,,Doloj Samoderžavije”.

Nuo čionai ėjome iki Mitauckam vag- 
zalui, o nuo vagzalo ėjome Moskovska gat
ve prie Ivanovskų vartų. Iki čionai męs 
laimingai atėjome, bet jau už vartų pama
tėme rotą kareivių Isbursko pulko, pristo- 
vą ir gorodavus. Jie čionai vaktavo van
denio prietaisas, tečiaus kaip męs prisiar
tinom arti ir paprašėm, kad duotų kelią. 
Jie praleido mus eiti tolyn. Nuo čia męs 
paėjom ketvirtdalį mylios apsistojom, bu
vom ketinę eiti į- Kuznecovo dirbtuvę, bet 
gavom žinią, kad tę stovi rota kareivių ;ap- 
sistojom ant vietos ir vėl kalbėtojai paaiš
kino kelis klausymus ir padrąsino strai- 
kuoti. Čia mum beklausant atėjo ir pris
tovas, bet jis pasirodė gana meilus ir dar 
gailinosi, kad tokią dieną išsirinkom biau- 
rią, nes sniegą verste vertė visą po pietų. 
Daugelis turėjo prastą apsiavimą, teip 
kad ir kojos buvo užgautos, nes kur minia 
nuėjo, tai ir kraujo matėsi ant kelio nuo 
užgautų pusnuogių kojų. Męs pristovui 
atsakėm gražiai, jog męs negalim pasirink
ti dienos, reikia kovoti už tiesas, nes gyve
nimas mus spaudžia. Kalbėtojai pasakė, 
kad rytoj visi susirinktų pas Katedros So
borą ir antgalo pasakė, kada eisim namo 
laimingai užbaigę dienos straiką.

Grįžtant namo, pradėjo dar labiau 
snigti; teip kad žiūrint į tą minią žmonių, 
ištiesų buvo skaudu žiūrėti. Visą dieną 
žmonės nevalgę, menkos jų drapanos, išro
dė kaip tyrų žmonės; daugelio apsiavimai 
buvo kiauri ir kojos matėsi nuogos, šę ir 
tę kraujo buvo matyti ant sniego nuo už
gautų kojų. Vieni biskį pasiskubino ir 
nubėgo namo, kiti vis dar pulke ėjo. At
ėjus prie Dinaburgskos gatvės, pamatėm 
pulkelį darbininkų, kurie mus laukė, jie 
tuojau pakėlė raudoną velavą, pradėjo 
mus sveikinti balsais ir šaukti į minią, kad 
apsistotume. Iš mųsų pulko tuojau rado
si ir kita vėlava ir biskį apsistojus prasidė
jo revoliucijoniškos giesmes. Po trumpam 
apsistojimui, balsai vėl pradėjo kilti 
„draugai pirmyn”. Minia susijudino ir 
nuo čionai visa minia traukėme ant namų. 
Artinantis į miestą minia vėl rodos augte 
augo, kas priėjo prie pulko, tas nenorėjo 
skirtis, rodos kokia nelaimė mus vienijo į 
krūvą, nors alkani ir nušalę, bet jautėmės 
linksmi su ašarom akyse, kad baigėme tos 
dienos apvaikščiojimą laimingai. Atėjo 
ties pirma Moskovską učastką, nuleidome 
savo raudonas vėlavas ir jau ketinome po- 
valiai išsiskyrstyti, bet žmonės tarpe ku
rių daugybė studentų žiūrėdami per lan
gus šaukia, kiek galėdami: „Lai gyvuoja 
darbininkai, lai žųsta caro samoderžavija”. 
Šaukė balsu visi: „Doloi samoderžavija”. 
Minia svieto dar vis didinosi. Beeinant 
murai prie Mintaujaus stoties tilto, kurio 
viršum eina geležinkelis, po tiltu tiesiok 
ant mųsų kelio, stovėjo rota učebno pulko 
kareivių; stovėjo kaip siena niurni ant ke
lio. O toliau ties mediniu tiltu stovėjo 
vėl rota kareivių. Kareiviai pamatę žmo
nes besiartinant atkišo bagnietus, o minia 
žmonių iš užpakalio stūmė pirmutinius pri 
šakyn, teip kad tik neužstūmė ant bagnie- 
tų. Bet po minutos laiko visa minia dasi- 
žinojo, kas darosi prišakyn iš šonų pradė
jo lipti šonu tilto ir perlipę į kitą šoną nė
jo namo, bet rodos norėdami pamatyti,kas 
čionai bus su kareiviais ir žmonėmis iš an
tros pusės tilto žmonės vėl pradėjo rink
tis ir prašyti, kad kareiviai atstotų nuo 
kelio ir duotų žmonėm ramiai praeiti, vie
nok kareiviai stovėjo nepakrutinami. Ofi- 
cieras užkomandavo, kad pusė kareivių at
sigrįžtų į kitą šoną tilto. Dabar muškie
tos į abu šonu, teip pamatę kareiviai, 
jog galėtų caro paliepimą gerai išpildyti,

tik laukė kamandos oficiero. Į minutą 
laiko oficieras liepė šauti, ir devynesde- 
šimts kareivių šovė penkis kartus, tris 
kartus tiesiok, o du kartu kryžium. Ka
reiviai ties mediniu tiltu išgirdę pirmą šū
vį ir jie paleido, taigi žmonės buvo tarpe 
šūvių. Iš karto visi sukrito ant žemės tik 
tie, kurie buvo toli, pradėjo bėgti, kiti gu
lėjo kaip žolė parkirsta apie ketvirtdalę 
valundos, paskui iš tylumos prasidėjo de
javimas. Daugelis buvo keliom kulkom 
suvarstytas ir kvapo neatgavęs numirė, ki
ti labai sužeisti gyvi dejavo. Kurie paju
to, gali pabėgti, toki stojosi ir ėjo savo 
keliu, bet daug, daug jau visai nesijudino, 
kiti šaukė iš skausmo.

Kareiviai dabar pasistatė muškietas 
ir pradėję šaukti vežimus, ant kurių metė 
žmones, kaip malkapagalius ir vežė į pa- 
gelbos vietas ir į miesto ligonbūtį. Suva
žiavo daugelis vežimų, policija ir žmonės, 
ir į trumpą laiką, tik kraujas likęs liudi
jo baisų baisiausią atsitikimą. Reikia 
dar priminti, jog daug žmonių turėjo įpul
ti į Dvyną, nes daugelis šoko bėgti per

Čionai apžiūrėjęs ir užkeikęs carą su jo budeliais, ėjau 
pale Dvyną į kitą tokį pagelbos ruimą, stovintį netoli til
to, kame vakar atsibuvo tas šaudymas. Eidamas pro vietą 
šaudymo atradau labai daug žmonių susirinkusių, kurie 
pastatę akis žiūrėjo nesikrutindami į kraujus tenai pralie
tus. Teipgi priėjau prie kranto Dvynos, kame vakar dau
gelis žmonių mėgino šokti nuo kranto pamūryto ir perbėg
ti ledu į kitą šoną, bet įlužus plonam ledui, sako, daugelis 
tę nugrimzdo į upę. Ir čionai buvo daug svieto susirinkę 
prisižiūrėjo į tą vietą. Daugelis nerasdami savo mylimų
jų žiūrėjo čionai kaipo į jų prapultį. Nuo čionai kaip tik 
pradėjau eiti į pagelbos ruimą, pamačiau rotą kazokų atjo
jant. Iki šioliai Rygoje dar nebnvo kazokų. Atjojo jie 
sušalę, suvargę, bet kaip tik prisiartino, tuojau pamatė 
juos policija ėmė sveikinti ir rodydami ant kruvinos vietos 
pasakė, jog čionai vakar buvo kova su darbininkais. Ka
zokai, kaip kurie, šaipėsi šaltai, bet tamsybė juos pergali 
tuojau susinešė su policija ir ėjo ranka į ranką su jais.

Tamsybė labai akyvas daigtas tokiam atsitikime, kada 
vergas vergus šaudo ir dar tuom gėrisi. Bet šaltis mato
mai griebė juos sėdinčius ant arklių, nes tik raitėsi ir trau
kėsi į krūvą. Nuo čionai ėjau į pagelbos ruimą, stovintį 
arti tilto. Atėjus paklausiau stružo. ar nėra ten pažeistų, 
bet jisai pasakė, kad buvo net 60, bet visus išvežė į miesto 
ligonbūtį, kame ir dabar dar yra. Nuėjau į miesto ligon-

ledą, bet ledas tame daigte buvo labai plo
nutis, nes čionai įbėgo miesto išmetos, ir 
tokiu būdu ledas čia visada buvo plonas. 
Daug garbių mųsų draugų ir vadovų čio
nai numirė: Konstantinas Pečiurkinas— 
universiteto mokslaeivis, čia pirmas galvą 
padėjo, nes jis kiek galėdamas meldė ofi
ciero, kad nepastotų žmonėm kelio, bet 
praleistų, kaip oficieras nepaklausė, Pe
čiurkinas pirmiausia tapo ir peršautas. 
Šaudymas atsitiko pusė penkių, o ant še
šių jau buvo ir kūnai užmušti! nuvežti, 
tik einant namo daugelis langų šę ir tę bu
vo kulkom sugrąžyti, nemažai žmonių už
mušė ir užgavo stubos. Laike šaudymo 
Ir aš buvau užlipęs ant tilto ir norėjau pe
reiti į antrą pusę, bet išgirdęs šaudimą su
silaikiau ant viršaus kiek galėjau, pasi- 
kavojau ir laukiau, pakol pereis visas tas 
pasiutimas caro tarnų. Vėliau matyda
mas, kad veža užmuštus ir sužeistus į li
gonbūtį, bėgau namo, nes buvau netik 
baisia regykla nusipnytas, bet ir nevalgęs 
per dieną aut šalto oro. Einant namo žmo
nės vėl nėjo po viena, bet vis mažais pul
keliais buvo matytis einant, kožnas skubi
nosi namo užbaigęs vargą tos dienos. Ei
nant namo priėjome šę ir tę gorodavų po 
du, po tris stovinčius, kurie žiūrėdavo ant 
mus ir rėkavo: „Tai jumi pirmyn! tai ju- 
mį pirmyn draugai, visus teiip iššaudys”. 
Žmonės tečiaus nieko nenorėjo priešintis, 
bet kožnas nors sumurmėjo: „O jus vagys! 
juodašimčiai!”

Laimingai parėjęs namo, apsakiau vi
sas baisybes savo namiškiams ir pasidrū
tinęs ėjau silsėtis. Tą naktį ilgai nemi
gau, nes toji baisi regykla stovėjo priešai 
mane, rodos matau, kaip sukrinta žmonės 
ir guli spakainai, paskui keliasi ir bėga, 
bet nevisi: vieni amžinai nekėlė, nekėlė nė 
Pečiurkinas, jie niekad su mumis jau ne- 
sirūpįs ir nekovos už geresnį būvį. Garbė 
jiem kad teip be baimės atiduoda savo gy
vastis už gerovę milijonų žmonių. Mislįs 
vėl kankino, kas bus rytoje, ar vėl męs bū
sim šaudomi? Ilgai kankinausi nemigęs, 
bet antgalo kaip migau, tai tik išryto ro
dos kas pašaukė keltis ir vėl eiti apžiūrėti 
reikalus toliau. Užsikėlęs išgirdau viso
kių kalbų, būk tiek ir tiek žmonių užmuš
tų. Teip ir aš tikėjau, nes vakar savo a- 
kimi mačiau, kiek jų nuvežė į ligonbū- 
čius. Taigi dabar skubinausi eiti į ligon- 
būčius pažiūrėti, kiek yra sužeistų ir už
muštų žmonių.

Pirmiausia nuėjau ant Moskovskos 
gatvės į sužeistų ruimą; atėjęs atradau la
bai daug svieto, visi grūdosi pažiūrėti: da
ugelis j ieškojo savo brolių, seserų, tėvų, 
vaikų ir draugų, kožno akįs buvo pilnos 
ašarų. Buvo daugelis žmonių ir buržuarų 
—vidurinės kliasos, kožnas spaudėsi pa
matyti sužeistus teip, kad sunku buvo pri- 
sigrųsti ir pamatyti. Policija stovėjo prie 
vartų ir prie durų, kad neduoti perdaug 
prisikimšti į vidurį. Šeip, teip įgrūdęs į 
vidurį pamačiau dvidešimts keturis kūnus 
gulinčius ant grynų lentų sukalto stalo. 
Čia buvo 23 vyrai ir viena moteris. Tar
pe vyrų pažinau tuojau vieną studentą po- 
litechniškos mokslaines—žyduką, kuris 
vakar nešė žydų bundo organizacijos vėla- 
vą. Kūnai gulėjo pale vienas kitą, visi 
kruvini, veidai apdžiūvę kraujais; vienų 
galvos sugrąžintos kulkom, kitų krūtinės 
kitiem per veidus perėję. Kiti turėjo ke
lis mirtinus sužeidimus, gulėjo su tais pa
čiais drabučiais, su kuriais vakar vaikščio
jo, idant gauti palengvinimą gyvenime, 
geresnį kąsnį duonos ir t. t. Liūdnas bu
vo paveikslas pamatyti; kožnas kas atėjo 
verkė, žiūrėdamas. Vargo žmonės gulė
jo spakaini, rodos iškariavę. visą liuosybę 
dėl savo tolesnio gyvenimo silsėjosi ir ty
lėjo.

būtį ant Ricierskos gatvės; ties vartais sutikau šveicorių ir 
paklausiau, kur yra atvežti nuo vakar sužeisti? Jisai man 
liepė eiti į skiepą, kame, sako, atrasi sužeistus ir užmuštus. 
Atėjęs į skiepą radau dvidešimts vieną vyriškį ir vieną jau
ną 18 metų merginą; visi buvo suguldyti ant grindų, visi 
buvo nuogi, nes ką tik apmazgoti ir parengti piaustymui 
(revidavojimui) kūnai buvo užtiesti su baltom drobulėm. 
Kelis prasidengęs pažiūrėjau, jie buvo suvarstytiti kulkom 
keliose vietose, kaip grąžtu sugrąžyti. Tarpe užmuštų gu
lėjo vienas pristovo pagelbininkas, vienas kvartalnas ir du 
kareiviai to paties pulko, kurie žmonės šaudė. Žmonių ir 
čionai buvo prisigrūdę ir su ašarom kožnas keikė caro val
džią ir darbus jo tarnų-

Iš čionai ėjau į barakus pažiūrėti, kame gulėjo žmo
nės sužeisti. Skyriuose 16, 17 ir 18 atlankiau, bet sakė 
dar ir kituose buvo labai daug,bet atlankyti jau negalėjau, 
širdis alpo nuo dejavimų. Vienų rankos šviežiai buvo nu- 
piaustytos, kitų kojos; vieni turėjo peršautus kaklus, vei
dus, šonus ir kitus šlunkus. Operacijos buvo padarytos 
visiem greitai, daktarai kaip pasiutę, be jokio prilankumo 
ir be pasigailėjimo piaustė gyvus kaip meitėlius, nežiūrė
dami kokį skausmą kenčia sužeistiejie- Tarpe sužeistųjų 
pamačiau vieną kareivį, prie kurio moteris priėjus kalbino 
ir davė tabaką. Moteris buvo buržuazė ir gailinosi karei
vio. Taigi ir aš paklausiau: „Ar labai tau skauda”? Ka
reivis atsakė, kad jam vakar ueteip skaudėjo, bet šiądien 
jaučiasi didelį skausmą paslėpsnyje, jam ką-tik buvo pada
ryta operacija. Paklausiau: „Kiek kartų jus vakar šovėte 
žmones? Kareivis atsakė: „Penkis kartus, o mus buvo 90” 
Paklausiau ar dar jisai ir tada šovė, kaip pats buvo jau per
šautas? — Kareivis atsakė:

— Dar šoviau.
— Tai kamgi tu šoviai?

. Kareivis atsakė:
— Šoviau kad man liepė.
Antgalo nesusilaikiau nepasakęs:
— Durniau, tai dabar kentėk!

(Toliaus bus).

Deda Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai 
sour, count, 
fount, fowl 
howl, growl 
rout, couch 
slouch, mount 
out, bout 
scout, goud 
shout, lout 
our, scour 
hour, clout 
flout, snout, 
pout, spot 
sprout, choise 
voice, poise 
noise

Ištark Reiškia
saur, kaunt rūkštus, skaityt
faut, fovl fontonas,paukštis,
haul, graul staugt, urgzt
rout, kauč netvarka, paslėpt
slauč, maunt netikėlis, kalnas
aut, baut lauk, lenktynės
skaut, gaud špiegas, blizginys
šaut, laut rėkaut, nerūgėlis
aur, skaur mųsų, nušutyt
aur, klaut valanda, lopiti
flaunt, snaut išjuokt, snukis
paut, spat pauštukas, ginčai

spaut, čois dygt, parinkt
vois, pois balsas, pastovėt
noiz bildėsis

A hog has a long snout to root up the ground.
Meitėlis turi ilgą snukį išknisti žemę.
Fowls have wings to fly in the air.
Paukščiai turi sparnus, lekioti po orą.
Wolves howl in the woods at night.
Vilkai staugia girioje naktį.
Land that has a rich soil will bear large crops of grain 

and grass.
Žemė, kuri turi riebią dirvą, veis didelius javus ir žo-

A great gun, makes laud noise.
Didele muškieta daro didelį balsą.



KELEIVIS

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

TEMYKITE

Ui tuziną poperiu gromatu rūšy 
mui su daugybe gražiu pavinrovoniu. 
kaip tai iii levus gimines, draugus.

Tikras Mtts Data ii' Dalį Geru Vaistu
Pergali nelaimęs ligos

pas paežiu, iii merginus, meniniam 
pus ja u iii, ne? 1 s ii 1. I. ti zii a j: 
duodam už 25 cantus 6 tuzinai ui 
I $1.00., be kouvortu 10.) už $1.00

Mus popferos, per savo gražu 
darba ir rūpestingai sūri n k Lis 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
.turi iszsidirbo varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popierti 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

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

kiu svictiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okin ma
šinėlių del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $S,oo. .Norėdami ka uors 

gauti, adresuokit teip:

A. Zvingilas,
Box 8232. Boston, Mass.

Lietuviškas Siuvėjus
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
1 rapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui ir turi geriausias padokavones 
už savo gera dalbą. Broliai Lietuviai! 
atsilankykite, o perutikrįsit. Brake — 
nno $15. augštyn.

VINCAS INTAS
248 W, 1 th str.

So. BOST >N, Miss.

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

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

Raginis >r kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpinu
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 

• vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 
lionę į peklą; 2) Jonas su 
nūs žuvininko, kuris pa 
gavožuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiam; 3) Gri
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.............. 25 c

Kalėdų giesmes dėl vargaiuistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

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

Pėdom Kristaus. Petrovo gra 
žiausias daibininkTlkas aj 
rašymas, kaip žmones gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemes, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. 
Kaina ............. ..... 35 c.

Davatkų Gadzinkos ”• &eip links
mos dainos. Raukius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Preke 10c.

VIENATINIS 
SIUVAMŲ MAŠINŲ

Agentas!
Parduodu geriausias siuvamas mašinas 

ant išmokesčių ir už gatavus pinigus ant 
geriausių išlygų. Teipgi antrarankes ma
šinos gaunamos pas mane už S3.00 ir už 
augštesnes prekes. Nuo manęs pirktas 
mašinas pataisau esant reskalui.

B. Dragunaitis.
138 Silver St. S. Boston, Mass

Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados n.atariju sampelus kuriu yra 
virš 500 gatunku del siutu, keliniu, over 
kotu, bruslotu irt.t. Matarijog yra im
tos iš New Yorko ir lokiu čion negalima 
gaut. Kas pas mane sieliuos d* n paną 
gvarantuoju, kad padarysiu iš geresnės 
malarijos, geriau Ir pigiau kaip kiti 
kriaušiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 
duot siut, vien tik pirkt matarijas, gali 
pas mane ateit ir išsirinkt kokias tik 
nori. Meldžiu atsilankyt.

A. Nevulis,
68 W. 5-lh str., S. Boston, Miss-
Dr. JOSEPH LEWAND0WKS1
67 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles gatvės, ?ale Parko. 
Ofiso valandos; -Į ^kare.

Gyvenamas namas raudasi po nr.

1056 Beacon Str.
Tclfeonas 21o71 Brookline.

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
siok pas mano 1 
trepals į virtų tik 
neikit į aptieka: 
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

Neimkit ke cterto’
Krni būt be darbo, jei jį gauni? Jei 

te ikah uji dr 11 n. r.lcik j n no 1 ima. ač 
tau 1 aiū] įsin u o;au dail ą l« n, kur* ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa 
brike, Plylnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
negalintu m susikalbėt kuogeriausiai ir 
teisyngiuusiai patarnauju. Atmink:

J()£C] 11 S E(1S£C1L 
53 Endicott str.,

BOSTON, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
—— PAS ------

GHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriąi 
kogeriausi. Gerymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St,

So. Boston, Mass.
KLAUSYKI’! E VYRAI!

Kaip į Worcester atkeliausi t 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysii 

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Su kūrę gali
ma gauti vi- 
sokes žoles 
ir šaknis ko- 
nam drugsto 
rij. Yra įtal
pinta 70 var
dų žolių ir 

Šaknų ir
priegtam 20 svarbiu Receptu del vyru 

ir moterų ir visas aprašymas kaip išsi 
gydyti pats save. Kaštuoja tik 5oc. Pi
nigus gali siustio pačto markomis, adre- 
savok teip: K. Navickas,
25 W, 2-nd st., Room 2, So Boston Mass

1 ....g Puikiausias Lietuviškais^ 
SALIUNAS f u 
karta pas mus atsilankys,

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, Ja 

“ Cigarai iš Turkijos, geriausiJ ..............S Lazauckas, Judeika ir Co. § 
g 3o4 Broadway ir 259 D. St., 
§ South Boston, Mass. §
^000000000008*00000010003^

-as-
Geriausia moterų Ir vaikygydytoja.šl«į

Dr. Ona Topaz,
45 Chambers str., B.ston, Mass, 'f;'.'

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. šjjj

Tel. Hay. 669 - 5. cite

Dr. S. Andrzcjewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

S. Idzclcvlcze, 
Box642. Westville. III.

IŠgyditas, nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

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

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai Ir pikžolęs išraut; 
O kad išgydit ligą -— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas Vienatinei ♦ BU 
pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stui — Dr. E. C. Collins Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškal ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vadovystę Profesoriaus ištyrla ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant Spėciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir j u sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi — - ištrau- . 
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligas ir nieks susiligint, negali, --- tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname :

Mielas Profesoriau an SpecialistaisI
Jus jau /luoto mano suokia Ilga, kuri 

manę kankino p«r ilgos motus per Jaunis- 
tes Išdykumą knd galvon ailmos Ir auslsę 
spiegimas kaip ir kaklę Ir peczluoco, ran
kose bei kojosę, kaip polloia diegtai varste, 
sunkumas kratinę Ir dusinimas, neiipasa- 
kltgJfcankino, dlcglei lonuosa abelnns nu- 
slIptS&mas. taip sunaikino Ilk icšells iš
rodžiau. laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiaus nieko 
ncpagolbojo, bęt lablausllga tik užsendino 
kad iau oro permainas, Iszlalko kaip tikras 
pranaszas pasakiau, nes liga paskutinę 
gyvaati spaude. Bet Jums kaip tik aprašiau 
liga ir prisiuntot vaistus, ėmiau vartot, su 
kninu laiku jaučiau gerinus ir geriaus. o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila knd pradHos mano ap- 
sirgimo ncatsiSaukiau, bučo daug pinigu 
snčedyjas ir senei bnčo buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai dakavo j u ir mano deka- 
vone galit pagarsint, tikiu kad no vienam 
bus ant pagclbos. Jus iszgyditas

Mikolas Czados,
355 Canal Str., Blue island. Ill.

Annie KarlsOnenei
49 Warren Str.,

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

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

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 geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plaučiu litus, kosulio, kepenų, inkslu. viduriu lisos. kraujo ncčyslumo. calvos skhudciimo. diesliu ir reumatizmo; skuros (odos) litas ir niežėjimą,
viduriu užkietejima. slapias litas vyru ir moterų, sekios nubetima. saužatyst, su jos visais baisybes vaisiais, nervu litas, .beiną nusilpnėjimą, kataro 
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, miegustumą geltlige, skausmingas moterų mėnesines ir baltąsias antdrapanes, užsikrečiamas piktas bjaurės litiškas ligas 
ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nercguliariškas mėnesines. Dispepsia. ruptura ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite isgyditi l Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laišku ar arabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute,
New York, N. Y140 W. 34th Str., (Netoli Broadway)

'Iflisas atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
______ Ir vakarais ofisas atdaras kožną utaininką ir petnyč:ą nuo 7 iki 8 valandai.

UZ DYKA DEL VISU!
Jeigu neturite mubų naujo No 8 didžiai šio l‘eluvišl»o Ifatahcgo visokių 

mums p įtino? t i ir kataliogas U ojaus jums bus j rhių&tfis 
už dyka.

No. M. 101 Vieniška Armonikų.

prašome

f
A

Geriausio ir garsiausia išdarbio armonika, labai puikiai i maho-
gony medžio, šikšnuotos dumplės su misinginiais aptaisais, 19 perlo raktų

4 eilės balsų, 6 basai. Musų prekė tiktai $7.75.

No. H. 12- Barzdos Skutimosi Prietaisai.
Labai gera amerikoniška hritva, geriausios skuros diržas ir galąstus as su 
rankele, šmotelis geriausio kvepiančio 
muilo, tvirtas ir puikus šerių šepetys 
del plaukų atskyrioje nikeliuotoje 
skrynelėje, gražus puodukas, karališ
ka magnezija ir prancūziški kvepalai 
Viskas sudėta į labai puikę šikšnuotą 
skrynelę su kabėmis. Tie visi dalykai 
kitur parsiduoda už $10.00, bet musų 
prekė tiktai $2.95.

Mes parduodame visokius tavorus ir 
prisiunčiamo į visus kraštus pasaulės 
kas ką pareikalauja. Išmainome viso
kius pinigus ir išsiunčiame pinigus į 
visus kraštus svieto labai pigiai ir 
greitai.-KupčFai ir agentai gali per 
musų firmą gauti visokius tavorus pigiau kaip iš magazinų (wholesale) 
Piningus siųskite per Money Order iš pačio arba Ekspreso.* Galima siųsti 
popierinius piningus ir mažiaus kaip (talerį pačto markomis po du centu 

regisi ra votoje gromatoje.

Cosmopolitan Trailing Company. Dept. 11.
218 Fulton Street, New York City, U. S. A.

S S U;

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Elin, Vyną, Degtinę ir genis Turkiškus Cigarus
16 Broadway, South Boston, Mase.

Laivakortes ir pinigus geriausia siųst per
“KELEIVIO“ Redakciją, 2S Broadway, S. Boston.

Kazimieras įUrbanavicze
Užlaiko puikius’CarkliuB ir 
keričius kuriuos parsamdo 
del veselijų, krikštynų, laido- 
tv ių ir šeip pasivažinėjimų.

287 Third Str.,
South Boston, - Mass.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,
LIKIERIU ir

CIGARU.
Pardavimas familijom musu

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

Daktaras M. J. Konikow, 
.330 Shawmut avė., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

n.uo 6 iki 7 vakare.
Tel. 009 2 Tremont.

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

Tel. 009 2 Tremont.

Fornišei dar kaip nauji la
bai pigiai parsiduoda.

Kazimieras Daukšys 
122 Bowen St.

So. Boston, Mass.

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.

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

So. Boston, Mass.
8888

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiam visus su reik a 

lais atsilankj t.

V Vkv r w KAT
Į PASARGA del SERGANCZIU |

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt lai r.eiD'mirškil užeit jas Tamošių 
Bakanaucka. jis duos gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gerymus 

paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
mai, kaip lai Alus, Elins, Vynai ir viso 
ki likeriui yra tik pas #

James Gleason <t Co.,
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerslorp tę yra 
labai geia viela. Dažinokil pfs patį 
{aspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

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

įMūsų adresas:
A. L1UTKEVIČIA,

z4 Washington Sqare, Worcester. Maj>s.

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam.
Reikalaujant geros vietos 

d raugi j iškilam pasilinksmini
mam, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, samdykit:

Congress llall'ę,
Prie dideles salės yra maža 

samdoma mitingam ir kitiem 
susirinkimam. Apie pasam- 
dymo išlygas galit dažinotap- 
tiekoje Sheehan‘o po nr 226 
Broadway, arba pas:

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

~Ž7ur¥k!
Kątik partraukem daugy

bę naujos mados moteriškų 
skrybėlių, ir visokių pavasari- 
uių paredalų. Prekė labai že
ma. Ateik persitikrint.

SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mas?.

THE OUTLET
DIDELIS VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Naujausios mados moteriškij pavasarinių ir 
vasarai jakučių; prekes nuo §2.98 c. augštyn. 
Partraukem labai daug puikių naujausio 
styliaus motiriškų skrybėlių; prekes nuo 
$1.98 augštyn. Apart to užlaikome savosan- 
krovojė viską, kas tik yla yj ač* moteriškam 
pasivedimui reikalynga. Išpardavimas tęsis 
tik per viena sąvaitę. Duodam d perkan
tiems pas mus priedo Štampas; su kožnu 

pirkimu už §6,00 duodam 100 štampų.
Nepamiršk mūši} sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Broadway, S BOSTON,Mass.

£

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton, St NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pus 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kūrėme 
galite gaut valgių ir gory m ų ir . 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RAŽITKAS,

*P'e ko zna tavora preke apraszyta. Kas pi 
nūs Iszsiuncziu greit in visus Amerikos mte.

Klemens Wllkewich,

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Ašį padinau savo krautuve kurioia galima^aut visko kaipo 
Ui: I_aikrcdėlių kokiu tik ant svietu randasi, kisreuiniu ir 
•kniniu, vitokiu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu irauksitiiu riedu, špilkų, kampasu. kolcriku, visokiu 
ins.rumentu, Duikiu armonikų del grajaus. Miszinukiu 

del drukavojimo gromatu. Monu knyga ir prietaises del 
darymo sztuku. Istorissk" ir maldaknygių kokiu tik ran
dami lietuviszkoj kalboj. Puikiu popieru del gromatu ra
ižymo su phviuczevoncms, arda b-’m s ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti ttgul prisiunezia gromaioj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisz
koj k*Iboj nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu, 

Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
’"(estus. Adresuokit:

112 GRAND STREET,
BROOKLYN, X Y.

Ar turi ku spaudint? Jei turi, tai atnešk i

’’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDįSI.

Mes spaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkvietlmus 
ANT BALIU ARBA VESEL1JU, TIKINTUS, ClRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKU8 DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

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

A. Zvingilas, Išlcistojas.

LITUVISKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai-Lietuviška

APTiEKA
257 Hanover Street 257

BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GLODOTIM TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuva ir 
iš Lietuvos į Amerj^ą važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi goriąsias kelio linijas.

Ofisas atidarą tas nuo S valand. ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bnrtašius.
258 Broadway SO, BOSTON, MASS




