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Pereitos subatos po pietų, 
Bosiją apdengė nauja juoda, 
žine, nes caras uždarė dūmą 
ir pavarė be jokių ceremoni
jų žmonių išrinktus atstovus, 
neduodamas jokiu būdu už
baigti jų parlamentą teip 
kaip užbaigė kitose karalys
tėse.

Dūma tęsėsi nuo 10 dienos 
(Jegužio iki 21 dienai Liepos, 
žmonių pasiuntiniai reikala
vo daug visokių pagerinimų 
Rosijos’žmonėm, bet per tą 
visą laiką jie tūrėjo tik bar
tis su caro ministeriais. ku
rie atėję į Dūmą vis mėgino 
pažinti dvasią atstovų, kal
tais norėdami datirti jų tem
peratūrą stojo kalbėti ir iš
traukė biaurius žodžius iš 
atstovų, kurie negalėdami tu- 
Tėtis nuo piktumo šaukė kaip 
ant vilkų kad jie pamestų 
kalbėję, nes ką jie kalba tas 
viskas smaugė vargšus Rosi
jos žmones. Ministerial kas
dien pranešė carui ką jie gir-

* dėjo Dūmoje ir gundė carą, 
kad jisai Dūmą išvaikytu sa
kydami, kad jeigu Dūma il
giau pabus tai revoliucija 
gerai įgaus savo šaknis, nes 
Dūmoje kasdien randasi agi
tatorių, kurie agituoja prie 
revoliucijos. Caras, kaip vi 
sada, klausė savo tarnų, ku-

* rie vogdami turtus nuo žmo
nių moka prie visko jį pri
kalbinti; teip paklausė ir 
šiuom kartu, uždarė Dūmą, 
neduodamas nė progos atsto
vam paskutiniu kartu susi
rinkti. Subatoje 21 Liepos 
caras išleido du ukazus — 
vieną po kitam skambančius 
teip:

Pagal paragrafą 105 fun- 
damentališkų tiesų, prisako
me Imperat niškarn parla- 
mentui užsibaigt su tuom 
mieriu, kad naujas parla 
mentas bus bus-išrinktas Ko
vo 5, 1907 metuose. Kaslink 
rinkimo naujų atstovų į Dū
mą, mes vėliau išleisime pa- 
davadijimus. Valdomasis se
natas pasirūpįs šitą įvesti j 
galybę. -

Mikalojus II, Peterhove, 
Liepos 21.

Po tuom ukazui, pasirodė 
tuojau kitas, kuris skamba 
teip:

Pagal raportą ministerių 
nurodantį apie esantį nera
mumą žmonių mieste Peter
burgo ir aplinkinėse, matomi 
reikalą apginti publiką su 
turtais, atidengem vietoje 
tuTto apgynimo ekstraordi- 
narišką apgynimą. Miesto 
prefektas ir gubernatorius 
yra perstatyti su tos tieso 
įvedimu. Valdantys senatas 
teipgi ir šitą užtvirtįs.

Su tokiais dviem ukazah 
caras uždarė Dūmą ir parari 
atstovus, vienas iš tų ukazų 
pranešė, kad atstovai dau 
giaų nesusirinktų, o kitas 
pranešė kad jie nemėgintų 
susirinkti ir nekelti priešin

gumo carui, neri visa galybe 
pavesta gubernatoriui ir 
miesto prefektui kad kožną 
pasikėlimą su kulkom numal
šintų.

Atstovai Dūmos išgirdę to
kius ukazus o nė nesapuavę. 
kad reiks teip greitai Dūmą 
apleisti, dideliai iš karto nu
liūdo;'rie keturi šimtai Rosi
jos parinktų vyrų rųpinosi 
kiek galėjo šį tą gero Rosijos 
žmonėm iškovoti, bet ant nie
ko caras su savo ministeriais 
nepristojo ir teip dabar turi 
grįžti kožnas į savo šalį ne
nuveikęs nieko. Bet netru
ko susiprotėti ir nutarė ap 
leisti Peterburgą ir važiuoti 
į miestą Viburgo Finland)jo
je. Teip ir padarė: Liepos 22 
jie pradėjo laikyti savo par
lamentą Viborge; turėjo daug 
visokių klausymų išrišti, ku
rie reikėjo išrišti labai grei
tai, nes ir čia jiem buvo vie
ta labai pavojinga. Po daug 
karštų kalbų ir ginčų tapo 
apsupti kareiviais, su kuriais 
pribuvo ir gubernatorius ir 
atėję pas svetainės duris, kur 
atstovai buvo susirinkę, pa
liepė jiem išsiskirstyti pridė
damas, jog jie negali susirin
kti niekur Finlandijoje, pa
gal paliepimą general guber
natoriaus. Atstovai dabar 
negaišino laiko, nes jau ne
buvo kada rokuotis, tuojaus 
sustatė atsišaukimą į žmones 
ir susirinkimą užbaigė. At
stovų atsišaukimas į žmones 
skamba teip:

Į ’žmones n u o j ų. a t - 
stovų.

Ukėsai visos Rusijos: Par
lamentas tapo uždarytas per 
ukazą 21 Liepos. Jus išrin
kote mus jūsų atstovus ir lie 
pėte kovoti už šalies liuosy 
bę. L’epildydami jūsų prisa
kymą ir atlikdami musų už 
duotę, mėginome sutaisyti 
tiesas užtikrinti jumi liuoey- 
bę. Mes reikalavome praša 
tinimo neatsakančių ministe- 
rių, kurie laužė tiesas žmonių 
ir spaudė laisvę.

Pirmiause už viską, mes 
norėjome įvesti tiesą padali 
nimo žemių vargšam žmonėm 
skirdami ant ant to ž> me? 
valdžios klioštorių ir žeme 
prigulinčias dyaslškijai. Vai 
džia caro Atsakė, jog tas ne
galima ir kaip atstovai antru 
kartu pareikalavo priversti 
nai žemes išdalinti, caras Dū
mą uždarė.

Caras žada Dūmą sušaukti 
į septynis mėnesius nuo da 
bar, kurį tai laiką žmonės tu
rės būti neperstatyti ir dai 
tokiam laike, kada tauta sto
vi ant krašto prapulties, ka
da visa išdirbystę ir pirklys- 
te yra gatava žūti.

Ministerial pasirodė tikri 
priešai žmonių ir dabar į jų 
rankas papuola valdymas vi
sų Rosijos gyventojų, be žo
džio nuo šalies ūkėsų. Dabar 
jie bandys užmušti visus rei
kalavimus žmonių ir jeigu 
jiem tas pasiseks, niekados 
jie neduos kitai Dūmai susi
rinkti ir niekad neišklausys 
žmonių reikalavimų.

Ukėsai, stokite visi už jū

sų sumintas tiesas, už jūsų 
reikalavimus, žiūrėkite kad 
jūsų norai būtų išreikšti, Bo
sija neturi būti vienos dienos 
be žmonių parlamento.
Nemokėkite T a k • 

s ų.
Jus turite galybę priverti

mo, be pritarimo jūsų išrink
tų atstovi} valdžia neturi tie
sos rinkti mokestis ir netuųi 
tiesos imti žmones į kariūme- 
nę. Jūs, o niekas kitas, da
bar esate valdžia.

lšsiskirstydama Dūma nu
tarė neduoti nė pinigų nė ka
reivių carui. Jeigu valdžia 
trauktų naujas paskolas, to
kios būtų nelegališkos be 
pritarimo žmonių atstovų. 
Rosijos žmonės jų niekad ne
patvirtino ir niekad neapsi- 
ims jas užmokėti.

Pakol caras nepašauks at
stovų, neduokite jam nė ka
peikos pinigų ir nė vieno ka
reivio į kariūmenę. Joke ga
lybė negali juini prie to pri
versti.

Ukėsai, laikykitės šito at
sišaukimo, o jūsų atstovai 
bus su jumi!

Teip sutaisę atsišaukimą į 
žmones skirstėsi nuo susirin
kimo. Skirstydamiesi iššovė 
vieną šūvį ir karštai atsisvei
kindami atstovai bučiavosi 
idant ant ilgiau jų širdyse 
pasiliktų tas laikas ir atsiti
kimas ir kad nė vienas nenu- 
silpnetų kovoti už būvį, ne
nustotų, pakol milijonai Ro
sijos žmonių neatsikvėps liuo 
sybės oru.

Garbė, garbė jumi didvy
riai, jus dirbate pagirtinai ir 
darbuokites iki galui, pakol 
caro teroniška valdžia su visu 
biurokratizmu negaus galo.

Užbaigę susirinkimą atsto
vai Viborge skirstėsi: vieni 
nuvažiavo į Peterburgą, kit- 
ant vietos pasiliko, kiti turi 
•ūt grįžš atgal iš kur atvaže- 

vo. Daugelis, kurie pasiro- 
odė Dūmoje karšti apginėjai 
vargžų žmonių turės slapsty- 
ūis kad nebūtų suareštuoti. 
Du Dūiųos atstovai tapo sua
reštuoti, vienas iš jų popas 
Kojarkoff iš Voronez, antras 
itstovas iš Kazukijos M. Kh- 
armaloff iš Rostov an Dono. 
Paskutinis atstovas drūčiai 
šmėtinėjo kad caras vartoja 

jo šalies žinom s — kazokus 
lel užmušinėjimo nekaltų 
monių.

Dar yra keli socialistai at
stovai kuriuos teipgi caras 
gaudo suareštuoti. Teip tai 
Atsitiko netikėtai pereitą su- 
>atą. Žmonės išgirdę po vi- 
ą Rusiją apsimetė neramy- 
>e. Svetimtaūtiški laikraš

čiai leme didelę revaliuciją, 
sakydami, kad Rosijos revo- 
.iucija eina pėda į pėdą su 
Prancūzijos buvuse revoliuci
ja.

Žmonės Kyla.

Peterburge 21 Liepos sua
reštavo 14 kareivių Preobra- 
žeusko pulko už agitavojimą 
ir visus sukišo drūtvietės ka
lėjimam

Du škadronai dragūnų ta
po išsiųsti į Kronštadą nu-

K!S

ramdyti pasikėlusius karei
vius.

M IT A U JOJ E, 21 Liepos, 
žinios praneša apie mūšį at
sitikusį netoli Tukum, kame 
žmonės užmušė vieną žanda
rą ir du drūčiai sužeidė.

Si-BASTOPOLYJE 21 lie
pos mariniai kareiviai skait
liu je 2500 turėjo susirinkimą 
ir nutarė paduoti reikalavi
mus admirolui Skridlovui, 
kurių jeigu neišpildys, visa 
juodųjų marių eskadra pa
kels maištą.

KALUGOJE, 21 Liepos, 
buvo įpykimas priešai žydus, 
bet kareiviai šovė ant jų už
puolikų ir užmušė du juoda
šimčius o daugybę sužeidė.

TIFLIS, 21 Liepos, žinios 
praneša jog totoriai pasikėlė 
kaime Kolodjak, 30 žmonių 
tapo užmušta ir daugybe su
žeistų.

SOSNOVICA Lenkijoje 23 
Liepos, .buvo žmogių sumiši
mas, bombos tapo “mestos ir 
keliolika žmoniiį tapo sužeis
ti.

ODESOJE, žinios praneša 
šiomis dienomis kad žydų žu
dymas prasidėjo. Muša, žei
džia ir naikina jų turtus. 
Juodoji šimtinė sukilo, mėto 
visokius plakatus, gundan
čius ant žydų. Kazokai teip- 
gi prisideda prie žudymo.

PETERBURGAS, Liepos 
24, mieste prasiplatino labai 
daugelis proklemacijų, ant 
kurių parašyta paskirti ant 
mirties, caras, Trepovas, Bo- 
biedonoscevas ir Jenerolas 
Orloff, kuris žudė žmones lat 
vijoje. Be abejonės jų pasi
kėsinimai bus išpildyti.

Žinios praneša apie maiš
tus Orel’e, Voroneže, Staigo- 
noske, Bobrove ir kitur.

VARŠAVOJE, žinios pra
neša apie užmušimą dviejų 
aficierių ir šešių drūčiai su
žeistų. Juos žudė sukilę ka
reiviai: aficierai miegojo klu
be, kareiviai kliubą uždegė, 
o kurie mėgino pabėgt tą žu
dė. Tokios tai žinios Rosijo- 
jė, visa šalis dabar sukilime, 
bet kad dar kvailų yra, tai 
progresas prie laisvės 
kautis nepadarytas.

atsa-

Žinios iš Amerikos.

Darlilninkij kars

Rio Grande, Mexico. Kaip 
žinios praneša tai Meksikos 
darbininkai labai sujudo 
prieš ten dirbančius Ameri
konus darbininkus užtai, kad 
Amerikonai gauna geresnę 
algą dirbanti ant geležinke
lių. Meksikonai darbininkai 
nutarė Amerikonus visai iš
vyti iš Meksikos. Laikas pa
skirtas iki 16 Rugpjūčio, Jei
gu iki tada dar Amerikonai 
nebus išsikraustę, tan Meksi- 
nonai ketina juos išmušti.

. Vis tai vaisiai kapitalizmo.

Strnlka New Bedfortle.

New Bedford, Mass. Ke
lios dienos kaip čionai tęsėsi 
straika, tarpe tramvajų dar
bininkų; konduktoriai ir mo- 
tormonai reikalauja mokes- 
ties 25 centų ant valandos, o 
darbdaviai iki šioliai nenori 
nė klausyti. Partraukė nau
jus skebiškus darbininkus ir 
iš dalies eina tramvajai.

Banklerlai dejuoja.

New York, čionaitinėja pi
nigų rinkoje prasidėjo deja
vimas bankierių kaip tik iš
girdo kad caras dūmą užda
rė. Baukieriai suka savo gal
vas kaip atgaus suskolintus 
pinigus carui, apie 3 bilijo
nus 700 milijonų dolerių. Jie 
mena kad ir carą nuo trono 
nuverstų, tai kitos tautos 
siųstų savo armijas atimti iš 
Rosijos savo bankierių pini
gus. Kaip tas ateis tai jau 
bus visasvietinė karė tarpe 
darbininktj is kapitalistų.

GompcrLs politlkauja.

Gomperis, prezidentas A- 
merikos darbininkų federaci
jos, pradėjo ankšti kelti uni
jas prie politikos. Bet jo po
litika yra demokratizmas, jis 
mislina dar kelis metus pa
maudyti darbininkus su de
mokratizmu o paskui jam ne
galvoja kas bus, bile nors ant 
kiek laiko galės darbininkus 
atitraukti nuo tikros darbi
ninkiškos organizacijos soci- 
jalistų. Jau laikas šituos a- 
kių muilintojus pažinti ir ne
tikėti.

Numirė be prležluros.

New York, 21 Liepos var
gšė moteris serganti džiova, 
išbuvus dvi sanvaites Madi
son Square sode numirė; la
bai akyva kad priežiūra ne
galima prisišaukti nė nuo 
policijos. Policija greitai t' • 
kį suareštuoja nuo kurio ti
kisi peukinę gauti, bet varg
šų visai nenori matyti. Surė
dymas ko toliau to labiau da
rosi blogesnis.

Kongresas A Rcpiiblikij.

Rio Janeiro, Liepos 22 die
ną prasidėjo kongresas Ame
rikos respublikų mieste Rio 
■Janeiro, pietinėje Amerikoje. 
Šitas jau bus trečias susiva
žiavimas Amerikos . respubli
kų, ant kurių taiso drūtesnį 
susirišimą tarpe save ant šito 
kontinento, prieš Europą ir 
kitus, teipgi sudavadijimą 
naminių reikalų.

Susitaikė.

San Jose, Guitamala 21 
Liepos santaika padaryta ta
po tarpe sukilusių tautų vi
durinės Amerikos, Guatema
la, Salvador ir Honduras. 
Santaikos raštus padarė ant 
Suvienytų valstijų laivo Mar
blehead, Guatemalos pakraš
tyje-

Žinos iš pasaulės.

PARYŽIUS 21 Liepos 
pitonas Alfreaas Dreyfus, 
kuris buvo apkaltintas už iš
davimą raštų — sekretų apie 
Francijos kariūmenes ir drūt- 

ka-

viečių stovį 1894 metuose, 
dabar galutinai atrastas ne
kaltu ir už visą jam blėdį pa 
darytą apturėjo kryžių kava
lieriaus legijono.— :o:—

VARŠAVOJE, Lenkijoje, 
Liepos 25 tapo užmuštas žan
darų vyresnysis Samalatof, 
Jaunas žmogus nudūrė jį su 
peiliu, o pats pabėgo. Didelė 
neramybė visoje Rosijoje, ca
ras laiko savo laivą gatavą, 
kad galėtų pabėgti. Kazokai 
keliose vietose Peterburge at
sisakė šauti į darbininkus.

—:o:—
MANILA, 21 Liepos, ži

nios praneša, jog Ameriko
nai kareiviai turėjo mūšį su 
vietiniais gyventojais, kurių 
užmušė net penkesdešimts ir 
sužeidė apie 100. Mūšis trau
kėsi 30 minutū.

—:o:—
BERLIN, žinios praneša, 

kad Vokietijos žmonės spire 
randą iš visų šonų, kad už
darytų įvežimą Amerikoniš
kos mėsos į Vokietiją, ypa
tingai ūkininkai pradėjo pro 
testuoti. Amerikoj kapita
listai per savo godumą paga- 
dys visokias rinkas Suvieny
tų Valstijų. Galima pripa
žinti kad visi valgomi daigtai 
čionai lygiai taisomi su tąja 
Chicagos mėsa. Tas pats yra 
ir kitose šalyse, kur tik dir
bo įrankiai priguli, ne žnu - 
nėm bet besočiam pinigų da
rytojam. —:o: —

BERLINAS, valdžios statis
tika parodo, jog vokiečiai 
paskutiniais malšinimais pa
sikėlusių juodūjų, ipietvaka- 
rinėja Afrikoje, išžudė net 
apie 40 tūkstančių beginklių 
laukinių žmonių.

Žinios iš Lietuvos

Išgama Dūmoje.
Kunigas J. Jarulaitis iš

rinktas į Dūmą Kauno rėdy
bos, pagarsėjo Lietrtvoja kai
po išgama, einąs priešai Lie
tuvos autonomiją, linkęs tik 
lenkam autonomijos, o Lietu
vai ne.

— :o:—
Vilniuje, susitvėrė lietuviš

ka draugystė pramoniška, 
prigulėjimas lėšiuoja tik trys 
rubliai.

— :o:—
■ Straikas Sirkino spaustu- 
veja Vilniuje tęsėsi jau trys 
sanvaitės, toje spaustuvėja 
spaudinasi „Naujoji Gady
nė” ir negali tuom laiku iš
eiti. —:o:—

Kauno rėdybos atstovui 
Kubiliui važiuojant namo iš 
Dūmos valdžia pranešė, kad 
žandarai jį dabotų ką parva
žiavęs darys.—:o:—

Skuode Lietuviai sumanė 
įtaisyti knygyną, iš kurio 
duos knygas neštis namo pa
siskaityt. — :o:—

Kupreliškiuose, Panevėžio
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Metas II
pav. Valdžios monopolius 
išpyškino, o netoli miestelio 
Salamastės, vežamą į Kupre- 
liškius degtinę paleido.

— :o:—
Papylės, Ežerėnų apskr. 

Sodžiai, Kučiūnai, Myžaliai, 
Galiutiškis, Ceplintiškis, Žu- 
gariniškis pradėjo ganyti gy
vulius pc grafo pievas ir pa
sipriešino valdžiai mokesčių 
mokėti. — :o:—

Šaduvos, Panevėžio apskr. 
miestelyje išdegė 40 gyveni
mų, sudegė vienas senis ir 
viena moteris apdegė.

— :o: —
Vabalnykai, Panevėžio ap. 

aplinkiniai ūkininkai nutarė 
ganyti po Karpio girę, kurią 
Jisai nuo žmonių atėmė 8 me
tai atgal.

— :o:—
Seinuos, Suvalkų rėd. Čio

nai yra vienas kunigas, kurį 
žmones persekioja dėlto, kad 
jisai užtarė socialistus. Mat 
gero dar nepažįsta vargšai 
dzūkeliai. L. U.

Vietnes Žinios.

Oras buvo labai karštas 
pradžioje sanvaitės ir labai 
dušuus, žmonės tūkstančiais 
į pumai ■> vai'.tvo pereitą ne- 
d-'ię. i ' ai Ūkelį atvėso ir 
geriau pas:; - ■

Keletas įetuvių padaJvėap 
likacijas d> l - im-.- kų popie- 
rų, o dange.is aut ketina pa
duoti.

Lietuviai abelnai aptyko, 
nes ir šiluma didelė dabar 
kožną kankina, dėlto su vi
suomeniškais darbais dabar 
sunkiau.

p. A. Skrolys — muzikan
tų vadovas užsiėmė didelį 
darbą važinėti į Worcester} 
ir tę mokyti lietuvių beną.

Keli geri lietuviai išvažia
vo į Lietuvą kiti dar ketina 
važiuoti, neramu kaip geri 
žmonės apleidžia.

Pereita subatos vakarą bu
vo didele muštynė ant Broad
way tarpe lietuviškų ir airiš
kų nevalgų. Muštynė kilo 
vokiškam saliūne, kaip pa
prastai iš pasididžiavimo. Su- 
siniovę svetimtaučių saliūne 
bėgo į lietuvišką pulruimį 
kad juos apgintų; tas labai 
nevyriška, kad pinigus pra
leist pas svetimus o pas savus 
bėgt kad apgintų. Tam varg
šui lietuviui langus išbadė ir 
vardą nužemino tik už neval
gų beprotystes.

Kada mūs žmonės susipras 
teip skriausti save.

Ant Pardavimo.
Norėdamas išeiti iš biznio 

parduodu restaurantą tik už 
75 dolerius. Gera vieta ir ge
ras užsiėmimas vyrui su pa 
čia. Adresas:

Mo. Grane,
520 Massachusetts avė.,

Boston, Mass.
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kaip tie 
gyvenimą, 
sau mais- 
teip kaip

su pinigu be darbo jie galėjo 
tik badu numirti. Jeigu iš 
jų vienas būtų pamėginęs 
nedirbti, tai tuojaus būtų ir 
galą gavęs, nes nū pinigas, 
nė malda, nė prašimas būtų 
jo neišgelbėjąs.

— Vaike, dabar aš supran
tu galybę darbo ir suprantu, 
kad darbas yra maitintojas 
visų žmonių, dėkui tau už 
pasakymą. Dabar papaea- 
kok, kaip jie pradėjo gyve
nimą?

— Tėvai, tu klausyk, aš 
tau papasakosiu, 
žmonės pradėjo 
Jie pradėjo daryti 
tą ir drapanas,
žmonės darė senovėje: kožnas 
apsigyveno ant šmoto žemės 
ir kožnas mėgino sau pasi
daryti, ko tik jam reikėjo, 
nes nebuvo nė mašinų, nė 
fabrikų, teip kaip kad dabar 
yra. Artojas ir piovejas pir
mutiniai pradėjo sau namus 
statyti. Vienok jiem labai 
nesisekė tas darbas, dėlto 
kad jie nemokėjo kaip me
džius numieruoti, nė kaip 
tulšis vartoti; nes jie tik žino
jo kaip arti žemę ir kaip nu
valyti javus. Dailydė, ku
ris buvo geras staliorius, pra
dėjo arti žemę, bet ir jam la
bai prisiėjo neparankus dar
bas, nes jisai nežinojo nekaip 
atsakančiai pakinkyti savo 
arklius, o apie žagrę jisai 
dar mažiau išmanė, dėlto 
kaip artojas pamatė jo ari
mą, tai juokėsi susiėmęs žan
dus, nes dailydė apie arimą 
tiek žinojo, kiek kiaulė apie 
arifmetiką, O apie sėklas 
dar mažiau žinojo, kuriuos 
reikė pasėti ant viršaus, tai 
jis mėgino aparti. Kiti žmo 
nes kaip malūninkas ir kria- 
učius ir kiti tiek pat mažai 
suprato apie pasėlius.

— Tai ką jie vaike darė?
—• Jie, tėvai, nuolat 

šiądien mudu I degiojo Pas artoją, kad,

S .5<V 
$1.00 

$10.00 
should be

"BMTKBHD Afl SBCOMD-OUAM MATT1K 
Frrkuart Z3, 1908, AT nu Post 
Omo at Boston, Mass., ctdir 
m Act or Congress or March 3, 

1879."

— Vaike, aš linksmas vėl 
su tavim pasikalbėti, šiądien 
tu papasakok man, kaip tie 
dešimts žmonių pradėjo gy
venimą ant salos.

— Tėvai, bi^uicu uiuuu 1 ~ ,

kalbėsime kaip tie žmonės r"38 pasakytų jiem kaip 
pradėjo gyvenimą. Pirmiau- sėti ir* auginti javus, 
šia jie visi pasiskyrė sau po neviskas, kas buvo 
gabalą gražios žemės,bet pra- ki-nga, tėvai, kad tu būtum 
dedant gyvenimą ant grynos pamatęs, kokias drapanas, 
žemes yra sunku, visko rei- pasisiuvo kalvis, kaip apsia- 
kia,- o nieko dėra. Ką tie I avė, tai negali pažinti, ar ji- 
žmonės pirmiaūSia turėjo da- sai eina priešai ir atbulas— 

( jiryti? ’ J'’! ho, ho, ho! papasakok toliau
— Vaike, kaip-jie važiavo va'^e-

jie buvo kvaili1,‘■kad jie ne- Teip jie, tėvai, kanki- 
pasiėmė pinigų, dabar jiebū- n081 Per ciklus metus, kožnas 
tų nusipirkę visko ko jiem mėgino sau viską pasidaryti, 
reikia ant pradžios gyveni- j0 tik vjeną amatą gerai mo

kėjo, o pasidalinti darbo jie 
nesuprato. Tėvai, jeigu tu 
pamislįtum, kad šitas yra 
melas, tai tu tik atsimink, 
kad Lietuvoje žmonės dar 
beveik ir dabar mėgina pa
tįs viską padaryti, o nieko 
nepadaro, kaip reikia.

— Aš tą, vaike, patvirti
nu. Kaip jie nugyveno to
liau?

— Vieną dieną, tėvai,kria- 
učius nuėjo pas artoją pa
klausti apie sėjimą grūdų ir 
rado artoją besiuvantį sau 
eilę drabužių. Artojas siu
vo teip biauriai ir su didele 
baime, kad nepagadintų, jis 
buvo keliose vietose perdaug 
nukirpęs, kitose jau buvo 
pridūręs, ir kad ilgiau jis 
būtų pasiuvęs, tai būtų bu
vę tiktai lopai ir siūlės. Ar
tojas skundėsi kriaučiui, kad 
jis jau geriau apsiimtų nuo
gas vaikščioti, nekaip siūti 
drapanas.

— Kriaučius susimislino 
ir sako: ,,tu moki gerai arti, 
tai eik pas mane paarti, o aš 
moku siūti, aš tau pasiūsiu 
drapanas” Artojas buvo 
linksmas iš tos. kalbos ir nu
ėjo arti paskriaučiu, o kriau
čius sėdo siūti, ir kaip jiem 
darbas nusisekė, aš kitą kar
tą tau, tėvai pasakysiu-

vis 
kad
pa- 

Tas 
juo-

mo.
— Tu, tėvai, pripratęs 

prie pinigo, tai tau rodos 
kad pinigas visada gali žmo
gų iš vargų išgelbėti, bet at
mink, kad tie žmonės būtų 
turėję ir po maišą aukso, jie 
nebūtų galėję nupirkti nė 
plutos duonos, dėlto kad ant 
salos nebuvo jokio žmogaus, 
kuris parduotų duoną, dra
paną arba kitokius daigtus. 
Jeigu kalvis būtų davęs tūk
stantį rublių artojui ir būtų 
prašęs mierą javų, tai arto
jas būtų sakęa, aš neturiu, 
ką-gi aš veiksiu su auksu? aš 
jo valgysiu, man reikia pa
čiam maisto ir drapanos, o 
su auksu aš negaliu būti 
vas.

— Vaike, aš jau dabar 
suprantu, ką jie turėjo 
ryti, jeigu ir už pinigus 
galėjo nusipirkti?

— Tėvai, tą gali pasakyti 
ir mažas kūdikis, kad jie tu
rėjo dirbti, kad tą viską įga
uti, jie turėjo arti auginti ja
vus ir dirbti visokius daig
tus, kad sau visokius daig
tus gauti, kitokiu būdu jie 
negalėjo gauti, dėlto ir pini
gas negalėjo jų išgelbėti. 
Gamta davė žmonėm gražią 
žemę su medžiais, upėm ir vi
sokiais augalais, patiem žmo
nėm davė stiprias rankas ir 
kojas; viską ką jie turėjo da
ryti dirbti ir įgauti visokias 
gėrybes iš gamtos aruodo. Su 
darbu jie galėjo gyventi, o

gy-

ne-
da-
ne-

Korespondencijos.

Sprlngficld, III.

A. A. Apanaičiui.

Rašo Senas Kriva itis. 1 
Tikiuosi, kad nebus dabar 

veltu, jeigu atsakysiu A. A. 
Apanaičiui ant jo užmėtinė- 
jimų priešai mano raštą 1 
24-tam numeryje „Keleivio“ 
mūsų kalba eina ką unija ge
ro padarė darbininkam dėlto 
ir gerai pasiskaityti visiem 
apie tuos reikalus, kada-gi 
kasdien gyvenimas mus stū
mė artyn prie išrišimo pa
lengvinimo mūsų vargingo 
gyvenimo.

Žmones, kurie skaito ir 
girdi kalbas nuo kitų o 
savo proto nevartoja, tankiai 
būna pakreipti į jiem patiem 
priešingą šoną. Dėlto labai 
gerai nuo mažų dienų lavinti 
kūdikius būti savistoviais, 
suprantančiais žmogaus tie
sas, kad savo protą vartoda
mas galėtų reikalus spręsti, 
o ne teip kaip kitas pasako. 
Vargšai darbininkai nevisi 
supranta savo žmogiškas tie
sas, dėlto juos ir maudo viso
kį po purvyną, kurie tik no
ri ant kito prakaito gyventi. 
Kada kartą žmogus pastoja 
turčium, nežiūrint kaip jis 
pastoja, ar apvogdamas pub
liką, ar užmušdamas prie 
darbo savo darbininkus, vis 
tiek jisai pastoja labai gar
bingu tarpe kitų. Turčius 
žmogus gali vesti į piapultį 
prastus darbininkus, kada ir 
kaip tiktai jie nori. Ištiesų 

1 veda vargšus žmones teip 
kaip jie mato geriause galės 
išnaudoti juos.

Mano raštas 24 numeryje 
„Keleivio“ buvo kad nurody- 1 
ti, jog unija neatsakanti or
ganizacija del išgelbėjimo 1 
darbininkų luomos ir tą sa
kiau ir paantrinu, dėlto kad i 
negali parodyti nė p. A pa- 1 
naitis, nė kiti. Kaip gali 
žmonių gyvenimą palengvin
ti pavesdamas turtus milijo
nų žmonių keliem turčiam ir 
tik tiek tiesos jiem suteikti 
del vedimo kovos už būvį, 
kad daleisti jiem išeiti iš 
dirbtuvių ir būti mėnesius ar 
metus nevalgiusiems. Tokią 
tai kovą veda unija ir tokį 
įrankį duoda savo kareiviam. 
Turčiai dar neišmėgino savo 
galybės, dar jie tiktai juokus 
dirba iš darbininkų, kaip a- 
teis tikra kova, tai turčiai 
uždarys dirbtuves ir laikys 
ūždarę teip ilgai, pakol dau
gelis darbininkų neišmirs ba
du ir čia darbininkai nesusi
pras. nes turčiai gali papirkt 
dvasiškus vadovus, kurie sa
kys: ,,oh tai neiti j ūmi į dar
bą, tai j ūmi ir straika!“ Žo
džiu sakant, unija liepe dar
bininkam kovoti už būvį ba
daujant ir dar nekartą suve
da priešai kareivių kulkas ir 
laikykis su tuščiu pilvu, li
nija visai nesirūpina apie 
tūkstančius darbininkų 'se
niai gyvenančius ubagus, kū
rins mašinerija jau išvarė iš 
darbo, kurie pavirto į valka
tas, lupikus ir t. t. Jeigu no
ri prisirašyti prie unijos, tai 
turi užgimti amatninku, nes 
daugelis visai nepriima į sa
vo tarpą žmogų nemokantį 
to amato, o vienok neužlaiko 
nė mokslainių, kad darbinin
kus prie to darbo prirengti. 
Kaip unija gali ką nors iš
kovoti? Aš jokiu būdu nesu
prantu, jeigu kapitalistas ir 
uždeda centą algos darbinin
kui, tai jis pakele mokestį 
ant parduodamo produkto, 
jis atsiima nuo publikos tą ir 

1 da daugiau; taigi, kokia čia 
kova su kapitalistais darbi-

1 ninku su pagelba unijos.
p. Apanaitis sako jog Mi- 

• tehelis ir Gomperas, darbi
ninkų unijos vadovai liepe 
lavintis politikos, ką-gi gel
bės, kad jie žmones gintą 
to, kad darbininkai patys, 
jų paliepimo, iš dalies jau 
niai politika užsiima. p. 
panaitis gailinasi, kad jie ne
skaito lietuviškų laikraščių,

t. y. Mitchelis su Gomperiu. : 
Labai iškada kad tie žmonės 
neskaito mūsų lietuviškų lai- : 
kraščių, jie galėtų išmokti, 
dorai elgties su jiem paves 1 
tais darbininkais, jie išmoktų 
vadovauti negraibant sau 
turtų, bet darant gerą. Lie
tuviški laikraščiai daug aug- 
ščiau stovi doroje už angliš
kus kapitalistiškus laikraš- , 
čius; ir lietuviški darbininkai 
sulyginus juos su aplinky
bėm ir išauginimu su anglų, 
toli geresnį turi supratimą. 
Kame-gi yra anglų suprati 
mas, jeigu jie parsiduoda 
balsuodami už urėdninkus ir 
gaudami stiklą alaus už bal
są, paskui eina straikuoti už 
geresnį kąsnį duonos ir būva 
šaudomi nuo rando, kurį jie 
patys išrinko; kame-gi jie su
mano paklodami sau lovą er
škėčiais ir paskui į ją gulda
mi. Amerikonai turėjo pro
gą išmokti rašyti ir skaityti 
ir gali gerai suprasti politi
ką. bet ar jie nenori, ar jų 
protas teip silpnas, nežine. 
Pekesdešimts penki tūkstan
čiai Illinois unijos sąnarių, 
kožnas ant mėnesio išmoka 
po du doleriu; įsirašymas 
naujiem lėšiuoja no 10 iki 50 
dolerių. Sąnariai per metus 

1 sumoka apie šešis milijonus 
. dolerių ir šešis šimtus tūks- 
■ taučių. Na ir klausymas, ką 
. jie iš to gauna. Ar gi jau 
1 teip gerai uždirba čionai, ar 
1 apsaugoti nuo pavojaus, ar 

gauna pensijos senose dieno
se. Žodžiu sakant, perdaug 
mokesties už mažą unijos dar 
binlnkam patarnavimą. Mi
tchelis, Gomperis ir kiti, rei 
kia žinoti kad jie politikiškai 
gerai uždirba, nes jie visada 
eina už turčius, sakydami, 
kad darbininkam reikia ša
lintis nuo socializmo. Na, 
kas-gi sdbijalizmas? Ar gi tai 
svajonė, -kaip sako p. Apa
naitis? Socijalizmas reikalau
ja kad darbo tulšys prigulė
tų publikai, žmonėm, teip 
kaip priguli publiška gatve, 
mokslainė, paštas ir kiti vi
suomeniški daigtai. Kaip 
randas prigulės žmonėm ir 
darbo tulšys jiem teipgi pri
gulės, tada nebus su kuom 
uždarbys dalintis ir bus pa- 
kajus.

Dabar turčiai kaip tranai 
nieko neveikdami nori iš 
žmonių proclos gyventi dar 
ir maitindami visokius savo 
išlavintus šunis Ir kitokius 
gyvulius, kurie muilina žmo
nių akis, o darbininkai juos 
visus turi maitinti. Dėlto aš 
sakau, gerai unija, bet su po
litika. Neduokime Gompe- 
riul arba Mitcheliui tarpe 
savęs demokratų idėjas tarpe 
savęs platinti, bet nors kartą 
supraskime męs darbininkai, 
kas tai yra randas ir kas 
žmonės ir ko mum darbinin
kam reikia, o tada svajonės 
mumi pasirodys realizmu — 
teisybe.

—:o:—
Worcester, Mass.

Aukos rev. Rašo
S. Butkevičius.

Pas mus lietuvių yra gana 
. geras būris, ir daugelis su

prantančių vyrų ir moterų, 
kurie reikale duoda pašelpą 

. ir ant tautos reikalų: Štai 8 

. d. Liepos turėjome paveizdin- 

. gas krikštynas pas p. M. Bu- 
tkevyčių. Svieto nors mažai 
buvo, bet kožnas gražiai ap
siėjo ir į vakaią, pagal užma
nymą kūmo, A. Tulevičiaus, 
kuris gražiai pakalbino kitus 
ir pats pirmas davė dolerį 
ant revoliucijos; pats p. M. 
Butkevičius teipgi dovanojo 
ant to dolerį. Kūmas dar 
biskį antru kartu paaiškino, 
paskui aukas dovanojo šie 
broliai; S. Butkevičius 1 dol. 
Žo 50c. M. Butkevičienė, K. 
pemaitis, A. Žemaitienė, St. 
Bujauckas, A. Asekaviče, J. 
Morkums, P. Bartkus, V. Ka

no 
be 
se-

zakezičienė davė 30c. po 25c. i 
V. Linkaitis, V. Liukaitie- 1 
nė, J. Laukaitis, K. Butke- < 
vičius, K. Žemaitukas. Iš vi- ' 
so surinkta 7 dol. ir 5 centai. 
Pakol toks neramumas mūsų 1 
tėvynėje ir visoje Rusijoje, 
vertėtų dabar ant visų krikš
tynų ir vestuvių tokius už
manymus padaryti, daug pa
gelbės galime surinkti del 
savo brolių, tokiu budu ir 
niekas nepavargsta duoda
mas ant to centą. Turime 
šelpti savo tėvynę pakol ga- : 
lutinai nepersimainys jos pa
dėjimas ant gero. Iškada kad 
mūsų broliai dar nevisi su
pranta: čionai vienas radosi, 
kuris atsisakė duoti centą 
dėlto, kad bijąs kad ir čia 
nepribūtų kazokai. Nesupra
timas! Kazokai kaip čia pri
bus tai ir jie pasirūpinę sau 
darbą dirbs, ką-gi jie gali 
daryti? Pakol jie caro apja- 
kinti, tai muša žmones, bet 
kaip kartą supranta už ką 
žmonės kėlėsi prieš carą, dau
giau jie žmonių nemuša. Lin
kiu visiem kūmam ant krikš
tynų vis atminti revoliuciją, 
o ant vestuvių tegul broliai 
pasirūpina aukų surinkti. 
Tai gražus pagrąžinimas mū
sų istorijos.

—:o:— 
Easton, Pa.

Draugą išleidome į Tėvynę.
Rašo p. M i n e i k a .

Liepos 8 išleidome į seną 
Tėvynę Juozą Kavlį, kuris 
čionai būdamas buvo mūsų 
geru draugu. Nenorėdamas 
užmiršti savo Tėvynės Lietu 
vos ir tėvelių išvažiavo į savo 
kraštą. Jisai čionai būdamas 
buvo doras vyrukas, skaitė 
laikraščius, dėlto apie 20 
draugų jį gražiai išleidome.

—:o: —
East St. Louis, Ill

Pajieško tiktai gero kunigo, 
S. Jocis,

537 Collinsville avė.,
E- St. Louis, 11).

Visiem jau žinoma, kad 
kunigas Siamas pasišienavęs 
ilgųjų žaliūjų, su kartu mu
mis apleido, dabar mes liko
mės apie tūkstantis avelių 
sublūdime, kaip vilko išvai
kytos, pradėjome gyvenimą 
vesti labai nelemtą, einam į 
karčemas, tankiai pešamės ir 
visokiu būdu žeminam savo 
ir savo rautos vardą. Mūsų 
vaikai neužilgo pradės loti 
ant žmonių, o moterų karče- 
mnykai negalės spėti nuo 
durų atsivaryti. Taigi, jeigu 
kur rastųsi, kunigėlis norin
tys geros parapijos, širdingai 
meldžiame duoti žinę ant 
viršminėto adreso. Tiktai 
vardan pasigailėjimo reika
laujame gero kunigo, ne gir
tuoklio ir neprigavėjo.

Pas mus nėra vyrų, kurie 
rūpintųsi apie tautos reika
lus, kaip koks ir būtų tai 
kaip užsideda robinį kauuie- 
rių nelabai duodasi pakalbin 
ti. Sportai Ir sportai, 
apačioje kaunierių tai 
nešvarumas.

—:o:—
Su, Boston, Mus s. 

Pasilinksminimas ir aukos 
pridavė

V. D a n i e 1 i u s .
Ant 530 E. Second st., So. 

Bostone, pas p. Slušincką su
sirinko keletas draugų ir dra
ugių ir gražiai besikalbėdami 
užmanė paaukauti kelis cen
tus ant laisvės Lietuvos. Ra
dosi draugai, kurie paaiškino 
kad toji kova už liuosybę 
Lietuvos apeina kožną mumi 
apeina net ir svetimtaučius, 
kurie seniai lauke kad tik 
Rosijos žmonės išslliuosuotų 
iš verguvės, tada visa pasau- 
lė pradėtų žydėti gerove, dėl
to ir nutarė paaukauti po 
kiek galėdami, kad prie tos 
kovos prisidėti. Paaukavo šie: 
p. O. Kalvaitienė, užminė 
pati, davė 50c. V. Danielius 
25c., V. Kalvaitis 25c., J.

elušiuckas 25c r M. Slušinc- 
kienė 25c. ir vienas anglas 10 
centų, teip kad surinkome 
$2.10 ir nusiuntėm T. Dūdai, 
revoliucijos pin. kas j Phila
delphia, Pa.

Patčinijimas.
Rašo

L. Dambraucka
„Keleivio” 28 numeryje 

patllpo straipsnelis p. Z. Mi
liaus iš St. Louis, Ill., kalbi
nantis labai gražiai brolius 
ir seseris prie gerų darbų del 
tautos labo. Bet mą nepatin
ka, kad teip daug išmėtinėta 
ir papeikta visi lietuviai už 
girtavimą. Mą rodosi, kad 
didesnę pusę aukų sudovano- 
jo tie ką girkšnoja, nes jie 
kaip užsigėrė, tai tada duo
da centą šę ir tę niekam ne
atsakydami. Ar-gi mūsų tau
ta yra labiause pasileidus į 
girtavimą, kad mūsų kores
pondentai teip labai nukaiti
na girtuoklėlius. Svetimtau
čiai to nedaro. Aš verčiau 
patarčia, kad ir mūsų žmones 
geriau pagirti už jų gerus 
darbus, o mažiau prikišti gir
tavimus.

Ar-gi rašytojas niekad ne- 
išsigere stiklą? Mūši} žmonės 
labai geri pritarėjai visokiem 
geriem reikalam, tik reikia 
už jų gerus darbus jų nepa
miršti, reikia pagirti, o toliau 
jie turi geresnį norą šį bei tą 
veikti geriau. Aš patarčia, 
kad rašytojai nepamirštų ge
rų darbų savo kampo lietu
vių ir išreikštų jiem padėka- 
vonę raštu ir kalba. Pamaty
site kad tai gera nic’oda at
vesti mūs žmones prie. gero.

s .

akmeniu lauke ant jų mesti. 
O gal ir Dievas pagelbės nuo 
jų atsikratyti. Caras dabar 
išleido naują ukazą, reikalau
damas kad žmonės užmokėtų 
už išdraskytus geležinkelius, 
telegramos ir t.t, bet niekas 
nesutinka mokėti, nors ran
das visaip gązdina.

Vėliau pranešiu kas čionai 
darysis toliau ir kaip viskas 
nusiduos.

ATSAKYMAI-

Bill,
Brooklyn, N. Y.

Godotinas tautieti, jusų 
korespondencijos, t. y. kas 
link to, kad kunigas Šeštokas 
privertė vieną užmokėti 10c. 
į Bažnyčią nepatalpinom, del 
to kad tas visuomenei nebus 
žingeidu. Čionai Amerikoje 
beveik kur tik eini vis reikia 
mokėti, kad ne daugiau tai 
mažiau, kas nemoka tą su
grąžina, bet jeigu kas neina 
tai nepriverčia niekas. Už 
sprando teipgi negali niekas 
traukti, jeigu kas neturi tie
sos kur eiti tai parašas turi 
būti, arba žmogus pastatytas 
kuris paaiškintų.

Joe

A. Anckaičiui, Easton, Pa.
Mielas tamista, jeigu ,,Ke

leivio” 27 num. buvo neteisiu 
gai parašyta korespondencija 
iš Jūsų miestelio, tai būkite 
malonus ją parašyti teisingai 
kaip tę atsitiko su ta ja strai- 
ka ir 13 centų.

bet 
tik

Laiškas iš Liet uvo .
Kauno red., pridavė K. A.

Cam bridgeport., Mass.
Geras broli: — Parvaievau 

į Tėvynę, dėlto, skubinuosi 
pranešti tau apie k, lionę sa
vo: važiuojant namo nieko 
blogo neatsitiko. Važiuoda
mas per Lietuvos miestelius 
ir kaimus nieko blogo ir svar 
baus nemačiau, tik tiek, kad 
girdėjau žmones visur atvirai 
kalbant priešai caro valdžią, 
seniau niekad negalima buvo 
išgirsti tokių kalbų. Niekur 
neapsistojau, nes žmonės vi
sur kalba, kad pakelevingus 
suima ir persekioja labai. A- 
pie Panevėžį lietuviai labili 
subruzdę, o labiause Pasvaly
je, kur per amžius saulutės 
spindulys neatsilankė; dabar 
valdžia laiko kazokų ir pėks 
tininkų kareivių ir daugelį 
visokių špiegų. Špiegai kaip 
^pasiutę išdavinėje nekaltus 
žmones, o kazokai arba ka
reiviai ateina suimti; kaltas 
ar nekaltas bile užrodytas 
špiegų gauna netik suareš
tuoti bet ir nagaikom muša 
žmones. Išsiteisinti nėra ka
da ir nėra kam, nes tik vienų 
caro bernų rankose visa val
džia.

Daugiaaše yra pardavikų 
išgamų pačių -lietuvių; jie 
gauna ant mėnesio 35 rub
lius, arklį ir visokias amuni
cijas, ginklus; jie bjauresni 
už nuožmius kazokus; jodi
nėja kaip didžiausi galiūnai 
ir katras tiktai jam nepatin
ka tuoj kazokus užtraukė ir 
patįs kankina, plaka savo 
brolius. Jie turi nearubežiuo 
tą galybę ir ką nori tai daro 
su žmonėmis. Puola ant žmo
gaus nežiūrėdami nė ant šilti
nu nė ant verkenčių, sumuša 
paskui jo locnus arklius už
kinkę išveža į Panevėžio tur- 
mą. Teip tai elgiasi lietuviš
ki išgamos. Anot Vaičaičio 
eilių: „išgama kūną parda- 

1 vęs maskoliam, o dūšią pik- 
1 tiems velniams”. Tas ir yra 
: tikra teisybė!
1 Kitą laišką kaip rašysiu, 
1 gal jau nebus čionai tų pra

keiktų, nes kožnas nors su

Atgarsi tiltu ns.

PRIPAŽINIMAS.
Kad per trejis metus var

gino mane nerviškumas, a- 
beinąs nusilpnėjimas, vidu
rių gėlimas, gumbo liga, bal
tųjų nuolatinis plūdimas ir 
labai skausmingos neregule- 
rlškos antdrapanės; tai per 
tuos 3 metus jieškojau pas 
daktarus pagelbos, jokius 
naudos neatnešė ir net mies
to ligonbųtij operaciją darė, 
bet vis mano padėjimas da
rėsi sunkesnis ir rodos kaip 
su viena koja grabe stovėjau.

Kartą aut rodos savo pažy
stamos, parašiau laišką pas 
Dr. E. C. Collins Medical In
stitute aprašant ligą ir kalei- 
nas mano gydymosi pagal sa
vo supratimą ir kaip iš ten 
man atsiųstus vaistus, kaip 
rašė, pritaikytus prie ligos, 
kuriuos vartodama per porą 
nedėlių pasilikau sveika ir 
laiminga kaip pirmiau, rodos 
kad nesirgus, už tai tegul 
Augščiausias tą Institutą sa
vo loskoms laimina o aš esu 
labai dėkinga per visą ainžį 
už išgydymą, per tai visada 
girsiu ir tegul visi žino kad 
niekas nepagelbėjo ir neišgy
dė, tik Dr. Collins Institutas 
mane sveika ir laiminga pa
darė.

Sesers kankinamos pana
šiai kaip man buvo, velyčiau 
tlesiok kreiptis prie to gar
singo Instituto, kurio apgar
sinimas yra laikrašti) kitam 
daigte. Paulina Žagaras, 
1516 Hecla st.,

Calumet, Mich.

Ant pardavimo
Puikus namas su 9 gražiais 

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

So. Boston, Mass.

Reikalingas Vyras!!
Reikalingas yra jaunas 

vaikinas Lietuvys nuo 18 me 
tų senumo iki 25 metų am. į 
čeverykų (aktorę. Atsišau
kiant kreipkis į:
Gale shoe M’F’G.C’o.

PORTSMOUT, N. H.
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(Tąsa).

Toipgi ir kiti lankanti ligonius neap
kentė kareivių. Sužeisti] čionai atradau 
apie pusantro šimto, vienok tas skaitlii s 
n'galėjo būti pilnas, nes daugybė dar ki
tuose barakuose gulėjo. O daugelis tapo 
tiesiok namo nuvežtų, kurie nebuvo teip 
labai sužeisti ir kurie pasakė kame gy
vena. Čionai belankydamas radau dau- 
gelįsavo draugų, tarpe kurių ir vienas pa
žįstamas žydelis, nuo seniai žinomas lais 
vę mylintis vyras. Jisai stebėjosi, kad 
žmonės krikščionys nors ir atėjo atlankyti 
savųjų, vienok kaip ir atšalę buvo. Sako: 
„Žiūrėk, man žydai prinešė visokių valgių 
ir visko, o jus žmonės jokios pagelbos sa- 
viemsiems neatneša”. Jisai dalino savo 
daigtus kitiem ir stebėjosi iš krikščioniš
kos širdies ir dvasios. Reikia dar primin
ti, kad daktarai, kurie buvo prie operacf 
jų daugelį kaip ir nužiūrėdami visiškai ap- 
ubagino, kur nereikėjo jokios operacijos 
daryti, tai ir tiem nupiaustė rankas, kojas, 
(turbūt buvo caro papirkti), nes jau kaip 
kartą nupjaus ranką, tai tas, žinoma, 
daugiau negalės nė bombos mesti, nė grieb
tis prie kito ginklo.

Peržiūrėjęs viską ėjau iš ligonbūčio, 
keikdamas tą budelį, kuris kankina žmo
nes teip baisiai be jokios malonės.

Išėjęs ant gatves patraukiau ant 
namų ir tuojau pamiršau ligonbūčio bai
sybes, nes kaip tik susimaišiau su žmonė
mis, tuojau Išgirdau ferum! fėrum! kas 
ženklino mesti darbą. Policija gaudė kož- 
ną, kuris tik pasakys fėrtnn, ir tie, kurie 
pateko į jų rankas, nemažai nukentėjo, 
gaudami mušti, už plauku tąsyti ir nagai- 
kų, bet tas neužrišo žmonėm burnos, jie vis 
rėkė sau fėrum! fėrum! Užrikau Ir aš ke
lis kartus, bet nieko blogo nedatyręs, už
tai parėjau namo pietų ir papasakojau na- 
kiams, ką mačiau ligon bučiuose.

Pavalgęs pietų, nore jau buvo apie 3- 
čia valanda po pietų, bet dar negalėjau 
namie išsėdėti, išėjau vėl į miestą. Atėjęs 
netoli universiteto nusistebėjau pamatęs da
ugybę žmonių. Svieto buvo prisirinkę 
aplinkui, gatvės pilnos, tykumą viešpata
vo, visi ištiesę kaklus klausėsi, kas darosi 
viduryje universiteto. Studentų guzikai 
per langus tik blizgėjo,— juoda vėla va bu
vo per langą iškišta, aut kurios parašas 
skaitėsi teip:,.garbė karžygiui kritusiam 
už laisvę, panieka ir atmonyjimas žu
dytojam”. Iš vidurio universiteto veržėsi 
giesmės balsai: ,,numirę broliai jum amži
nas pakajus ir t. t.”. Žmones lauke iš 
girdę malonius balsus studentų šaukė vi
sa minia hura! hura! hura! Biskį vėliau 
studentai pranešė stovintiem darbininkam 
kad visi rytoj susirinktų ant palaidojimo 
Konstantino Pečiurkino, studento chemi
jos, kuris vakar ėjo pirma darbinkų ir 
prašė oficiero, kad duotų darbiuinkain ke
lią, einantiem namo. Buvo jau ketvirta 
valanda, kaip žmonės pradėjo skirstytis 
ir nuėjo rėkdami fėrum! Ta naktis buvo 
didiai nerami: visam mieste daužė langus, 
stabdė vežimus nuo važinėjimo, žodžiu sa- 
bant mieste tvarkos jau mažai buvo, visi 
bijojo įtūžusių žmonių.

Ant rytojaus 27 dieną Sausio apie de
šimtą valandą prieš pietus, žmonės atminę 
studentų prašymą, palydėti Konstantiną 
Pečiurkiną, studentą, vėl pradėjo rinktis 
ties universiteto namais; iš visų kampų 
miesto prisirinko labai didelės minios svie
to ir laukė pakol atvež grabą. Aš atėjau 
gana anksti, kad prisižiūrėti visai procesi
jai ir kas iš to nusiduos. Baigentės dešim 
tai valandai pamatėme procesiją studentų 
atnešančius grabe Konstantiną Pečiurkiną 
jie ėjo Nasliednik bulvar gatve o atnešė 
net nuo Giedrunskos gatvės, kame buvo 
Pečiurkino gyvenimas ir tę jį buvo užmuš 
tą parvežę. Procesija atėjus ties pryšakiu 
universiteto pataisė augštą fundamentą 
ant kurio gražiai pakėlė grabą, teip kad 
visi nuo aplinkės galėtų matyti. Aplink 
grabą sudėjo labai daug gražių vainikų, 
apdabintų su kasnykais ant kurių parašai 
juodi matėsi: ,,Garbė mirusiam karžygiui 
už laisvę, atkeršijimas žudytojam”. O ant 
viršaus grabo, buvo uždėta Konstantino 
Pečiurkino kepurė. Grabas buvo gražus 
baltas, o kaip aprėdytas kvietkais tai išro

dė labai gražiai. w Paaukštinę grabą nue- turėjo pilnas akis ašarų ir keiksmas ant kožno lūpų buvo
mė jo dugną ir aptaisę gražiai vainikus, 
nuėmė jo paveikslą.

Vėliau popas pradėjo skaityti ir gie
doti giesmes, studentai teipgi nepasiliko, 
jie pradėjo giedoti giesmes revoliucijonie- 
riškas. Žmonės teipgi prisidėjo kiek ga
lėdami su revollucijonieriškom giesmėm ir
šauksmu ant garbės Pečiurkinui, kuris sa
vo galvą padėjo už tiesą ir už laisvę žmo
nių.

Nuo universiteto pradėjo eiti didelė 
procesija į cerkvę, stovinčią ant Aleksan- 
drovskos gatvės, vadinamą žaliaja cerkve, 
dėlto kad stogas žaliai nuteptas. Procesija 
buvo labai Įstabi, tokios turbūt niekad dar 
nebuvo Rygoja. Popas ėjo pirmiause ap
sirengęs į cerkvinius rūbus, su juo ėjo 
cerkvinis choras ir jie mėgino giedoti cerk 
vines giesmęe, paskui popą nešė Pečiurki
no kūną grabe, o paskui ėjo labai daug 
studentų, toliau tęsėsi baisi minia žmonių. 
Atėjus pos cerkvę, kūną įnešė į vidurį ir 
žmonių priėjo tiek, kiek tilpo, o kiti likosi 
lauke. Reikia paminėti, jog tie kurie ly
dėjo, visi ėjo be kepurių, tik atėjus pas 
cerkvę užsidėjo kepures pakol kūnas buvo 
viduryje ir einant gatvėmis visur liepė už
darinėti krautuves ir kožnas kuris tik ėjo 
į priešingą pusę^ turėjo nusiimt kepurę 
prieš grabą. Sutikome lajbai daug aficie 
rų ir kitokių viršininkų ir visi buvo pri
versti kepurę^nusiimti.

Netoli Matviejevskos gatvės patikome 
vieną jenerolą, kuris mislino apsįelsęs tik 
pridėdamas pirštus prie ausies, bet jis tuo
jau gavo į’ sprandą o.kepurė pati nusiver- 
tė nuo galvos.

Kaip tik kūną išnešė iš cerkvės, žino- 
nėa tuojaųs kepures nusiėmė ir lydėjo be 
kepurių, net į Pokuroyskus kapus. Žmo
nių buvo neišpasakyta daugybė teip, kad 
gatvės kaip vanduo plaukė vieni] žmonių 
tik vienų darbininkų aprokuota ant 30 
tūkstančių, o buvo daugybė studentų ir 
šeip visokių buržuazų. Širdys žmonių, 
rodos visų'harmonizavo, kožnas, rodos pri
pažino garbę tam jaunam laisvės kariau 
ninkul, kuris buvo nors pasiturinčių žmo
nių, vienok matydamas kad žmonės negali 
gyvent, jieškojo palengvinimo ir jisai pats 
jiem Į pagelbą ėjo; užvakar jisai ėjo pir 
ma darbininkų o kada kareiviai pastojo 
jiem kėlę į Pečiurkinas labiause rūpinosi 
kad kėlę padaryt liuosu, dėlto jisai beveik 
pirmas krito auka budelių. Reikia pami
nėti dar, kad stovint pas cerkvę ir laukent 
išnešant Pečiurkino kūno, prasklydo po 
žmonių minią atsišaukimai, tūkstančiai 
pasipylė teip kad kožnas kuris tik mokėjo 
skaityti, skaitė tuos atsišaukimus, dauge
lis nemokėdami'skaityti prašė kitų kad 
jiem perskaitytų, tada studentai ėmė tuos 
lapelius ir skaitė o žmonės iškišę liežuvius 
klausėsi; kaitas nuo karto prašydami pla
čiau jiem paaiškinti nesuprantamus jiem 

" žodžius, arba sentencijas, studentai tuo la
biau jiem skaitė Ir aiškino. Nuo to laiko 
Studentai ir darbininkai suėjo į didesnę 
pažintį, nes iki-šiol jie mislino, kad dafbi- 
įlinkai yra tik huliganai viskam priešingi, 
bet.vėliau pamatė, kad ir tarpe darbinin- 

. kų yra besirūpinančių žmonių apie savo ir 
kitų gerovę. (Huliganai — juodašimčiai 
labai nekenčia studentųdr kur tik gauna 
prpgą visur juos mušą).

Lydint Pečiurkiną į kapus, grabą ne- 
. šė studentai ir darbininkai pasidalindami; 

darbininkai buvo labai dėkingi studentam 
kad tie pritaria ir kartu rūpinasi apie dar
bininkų geresnį padėjimą ir delio su di- 
djiause malone kožnas norėjo panešti gra
bą Pečiurkino. Visu keliu traukėsi gies
mės; pirma popas pradėjo giedot, bet kaip 
studentai vradėjo giedot revoliucijoniškas 
giesmes, tada popo su jo giesmininkais jaū 
nebuvo girdėt. Popas niejkad negirdėjęs 
dar tokių giesmių labai pabūgo, dėlto la
bai daug nė nesim iišė. Atnešus grabą ar 
čiau kapinių dar ir moterų radosi būrelis, 
kurios norėjo Pečiurkino kūną panėšėti, 
bet studentai matydami gilumą sniego pa
tarė jom kad duotų pakajų ir paliktų ne
šimą vyram, nes visu beveik keliu kėlės 
reikėjo prasikirsti per sniegą tad nešti bu
vo labai sunku.

Ant kapų atėjome jau buvo pietus. 
Popas dabar apkrapinęs duobę kaip džiu
te sudžiūvo — nusinešė sau vyrukas, nes 
jį tos revoliucijoniškos giesmės visu keliu 
pabaigė. Išnykus, popui, kūną nuleido 
gražiai į duobę, užkasė ir pasidėjo prakal
bos ant kapinių.

Čionai buvo tūkstančiai svieto, dėlto 
prakalbas laikė kėli kgitatoriąi ir studen
tai. Prakalbų tema,, buvo kad parodyti 

’ gyvenimą Pečiurkino ir jo garbingą mirtį 
už žmonių gerovę. Kalbėtojai turėjo gerą 
progą sujudinti jausmus kožno užšalusio 
arba neatbojančio ant ryt-dieninio gyveni
mo jokios atydos. Čionai kožnas kas buvo

girdimas priešai carą. Po prakalbų kožnas kartojo: ,,gar
bė miruaiam už laisvę, prakeikimas teronam, budeliam, už
mušėjam”!

Po prakalbų, prieš eisent namo, kalbėtojai klausė ką 
darysim su padovanotom Pečiurkinui kvietkom? Vieni rė
kė kad palikti ant kapo, bet atsirado daugiau tokių, kurie 
nurodė, kad kvietkas padalinti miniai svieto, kuri čionai
buvo susirinkus palydėti, paskui beveik visi ant to ir suti
ko, dėlto kvietkos tapo padalintos visiem po mažą šmotelį, 
kitas gavo tik dalį žiedo, kitas tik lapą, kožnas norėjo gau
ti kad palaikyti ant amžlnon atminties to garbingo jauni
kaičio, kuris statė krūtinę netelp tiesmai už save, kaip už 
darbininkus.

Nuo kapų visi liūdni traukėme ant namų; einant na
mo nieko blogo neatsitiko, nes policija buvo biskį tą dieną 
atbukus ir nekibo prie žmonių.

Ties Giedrudenska cerkvp patikome rotą kareivių, bet 
jie davė mumi kėlę ir męs gražiai praėjome ir nuėjome ant 
savo namų, tai buvo jau apie trečia valanda po pietų. Žmo
nės gatvėm eidami dar vis rėkavo: fėrum! fėrum! tas caro 
bernus labai apėmė, kad žmonės pamatę tiek kraujo ir tiek 
užmuštų, dar nesiliovė savo kalbėję.

Ant rytojaus ėjome ant laidotuvių darbininkų, bet pa
skutinės nebuvo teip iškilmingos, nes vieni vėliau kiti ank
ščiau savo draugus laidojo; teip žmonis išsiskirstę į būre
lius jau nepadarė tokio įspūdžio kaip pereitą dieną laido
jant Pečiurkiną.

Liūdnos mažos procesijos matėsi, nešančios vargšų dar- 
bininkt] kūnus, paskui kuriuos ėjo pačios su kūdikiais ver
kdamos giminės ir draugai.

Teip perėjo toji baisinga mūši] straika su ašarom, su 
krauju, su daugeliu vargo; griuvo daugelis mūsų mylimų 
draugų ir vadovų; užtemę mumi saulutė, rodos kaip ir bai
dydama mus vargšus, kad męs niekad nieko negalime iško
voti, nėra mumi dalies pagaulėje. Viskas turčių, viskas ca
ro, o męs tik vergučial. Vienok ta liūdna diena Ir baisus 
atminimas nenubaidė mus; negalėjo niekas mus nubaidyti 
dėlto, kad męs žiūrėjome ant užmuštų kaipo laimingų, ku
riems jau nereiks kęsti sunkius darbus ir labai prastą gy
venimą, per kurį nekokios laimės, nė vilties žmogus negali 
matyti.

Ant rytojaus, 19 sausio, visi ėjome į fabrikus pažiūrėt, 
kaip stovime su kapitalistais, nes pereitas kėlės dienas ko
vojome beveik tik su caro tarnais. Žmonės ir Iš pradžių 
nebuvo gerai organizuoti; daugelis tapo ant stralkų ištrauk 
ti tiktai su dideliu įkalbėjimu ir privertimu. Dėlto dabar 
sugrįžus į fabrikus nebuvome gerai susitvarkę, iš vadovų 
teipgi daugelis nepasirodė, nes vieni jau buvo kapuose, kiti 
sukimšti į turmą o daugelio policija jieškojo, dėlto turėjo 
slapstytis. Tokiam pakrikime sugrįžome į fabriką ir pra
dėjome derėtis su darbdaviais. Tie kurie likomės mėgino
me paduoti savo pirmiau pastatytus reikalavimus, kiti ra
dosi, kad reikalavo visai ko kito, radosi ir tokių, kurie siū
lėsi eiti į darbą už tokias pačias išlygas kaip prieš dabar 
buvo. ,

(Toliaus bus).

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai 
botany, elegy 
prodigy, effemy 
ebony, energy 
liturgy, infamy 
bigamy- blasphemy 
enemy, amity 
villainy, company 
litany, larceny 
destiny, calumny 
tyrany, felony 
colony, harmony 
cottony, glutony 
canopy, occupy 
quality, salary

I’tark- 
botani, eledži 
prodidži, efimi 
eboni, enerdži 
liturdži, infami

RriAkia
botanika, giesmė 

įstabumas, moterystė 
medis, energija

ceremonija, kūdikystė
bigomi, blasfemi daugpatystė, bausmė 
enemi, emity priešas draugiškumas 
vi tani, kompani priga vystė kompanija 
litanl, larsni litanija, apgavystė 

destini, kolumni tolumas, kolumnuota 
tirani, felonl tironystė, blogadarystė 
koloni, harmoni kolionija, armonlja 
kotoni, glutoni varsuotas, adovas 
konopi, okupi pavėsis, užėmimas 
kvaliti, salari kiekybė, alga

registry, beggary redžistrl, begari registravonė ubgaavlmas
Botany is the science of plants.
Botanika yra. mokslas apie rasodas.
An elegy is a funeral song.
Enlogija yra. šermenų giesmė.
A prodigy is something very vonderful.
Įstabumas yra labai navatnas daigtas.
Blasphemy is contemptuous treatment of God.
Pavietrė yra siųsta bausmė nuo Dievo.
Litany is a solemn service of prayer to God. 
Litanija yra jralni tarnystė poteriais prie Dievo.
Larceny is theft and liable to be punished. 
Apgavimas yra vagystė ir gali būti baustas. 
Salary is a stated allowance for services. 
Alga yra nutaisytas daleidimas už tarnystę.
History is an account of past events. 
Istorija yra sudėjimas praeities.

FARMOS!!
Puikios ukes ii- gyvenimui nniuai

Parsiduoda pigiai!
Hudsone, ir aplinkinėj jei

gu kas iš lietuvių norėtų pir
kti ūkę, ar gyveimui namus, 
parduodu ūkės nuo 5 akrų 
iki 200 akrų didumo, geriau
siam stovyje ir ant geriausių 
išlygų. Iš daugelio ūkių ši
tai paveizdan viena' dirvos 
100 akrų, namas su 16 rui
mų, tvartai gyvuliam ir kluo
nas, 11 galvų galvijų trįs ar
kliai, 150 vištų, ledaune, pil 
na ledų, pieninyčia su katilu 
ir ceberiais; apart to yra gi
rios 1500 sieksnių; visokį ū- 
kiški padarai ir Įrankiai, žo
džiu sakant tikrai gražus tur
tas,o tas viskas parsiduoda 
tik už 3,500 dolerių. 1,100 
įmokėjęs, likusius pinigus 
gali išmokėt per ilgą laiką.

Norėdamas dažinot apie tą 
ūkę daugiau, teiksis atsilan
kyti pas mane:
T. F. Mahoney <fc P. Noversky 

Chase block Room 2 & 3 
Hudson, Mass.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c. 

ant visu metu. 
Skaitytojam.

Katrų laikas prenumeratos 
už laikraštį išsibaigė meldžia-
me atnaujint prenumeratą, , 
nes būsime priversti laikraštį 167 W. 8-th St. 
sustabdyt. j p ™

TIK PER 30 DIENŲ!
1 Gyvenimai Visų Šventų 

ant kiekvianos dienos metų, 
vis >s 6 dalys vienoj knygoje 
aptaisytos drūtais apdarai*

kaštuoja $4.75.
2 Biblija, arba Šventas 

Kaštas seno ir naujo Įstatymo 
1448 puslapių drututuose 
gražios skuros apdaruose ka

štuoja tik $5.oo
3 Pekla, arba Amžinas 

Pragaras ir giesmės apie bai
sybes peklos ir apie keturis 
paskčiausius daigtus drūtuo
se apdaruose, 5oo pusi. $1.25

4 Kantičkos apdaryt. 75 et.
Visos tos knygos $12.00, o

I jeigu kas ima antsyk visas 
keturias viršminetas knygas * 
atiduodu tik už $7.oo

Jeigu kas nori pasinaudot 
iž progos pigaus nupirkimo 
tų naudingų knygų tegul ne
siunčia man pinigų, vien pa
rašo laišką, o aš prisiųsiu 
knygas per C. O. D ir pini
gus galėsit užsimoket expre- 
sui paimant knygas, kurias 
jei rastumėte netokias, kaip 
pagarsinta, galit gražinti.

Adresuok:
K. INTAS

954 33-rd Street, 
CHICAGO Ill.

Pajieszkojimas.
Pajiškau savo draugo Juo

zo Naudziuo: paeina Iš Vilu, 
rėdyb., Trakų pav. Žižmarių 
vale. Kulokiškių sodžiaus, ar 
jis pats ar kas iš žinančių a- 
pie jį, teiksis danešti ant šio 
adriso:

Jokūbas Stražunckas

So. Boston. Mass.

LAIVAKORTES!
Tautiečiai norėdami važiuot 
į Lietuvą arba siųst kam Lai- 
varki rtę, lai kreipiasi pas 
mus. mes parduodam Laiva
kortes a- ‘ geriausių, dručiaa-

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

tarnausi m.

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

ko tik kas reikalauja.

Intaisyt* pagal naujausią ir 
geriausią būdą, rnašinos elek
tra varomos; viskas įtaisyta 
teip, kad kiekvieną druko- 
rišką darbą at liekam greičiau, 
geriau ir pigiau kaip kitos 

spaustuvės.
Gyvenanti kituose miestuose 
gali viioklus 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.



•m KELEIVIS
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Kas nori užiulkyt sa
vo sveikata tas atpi
kite pas mane. Gau
site visokių krnjavų 
lickarslų nuo visokiu 

ligų.

S?ss
Is

ĮKAZIMIERAS SZYDLAUCKAS^
arba adresuoki!

PAJIESZKOJiM Al.
Pajieškan savo brolio Juo 

zo Jakščio, paenančio iš Su 
valkų guber. Naumiesčio pa
vieto, Sintautų gmino, Kati
lių kaimo, jau bus 26 metai, 
kaip Amerikoj, prieš 10 me
ti} gyvenęs anglių kasikių 
apirūbyje, Mahanoy City Pa. 
ar jis pats ar kas apie jį žino 
teiksis danešti. Kadangi yra 
svarbus reikalas tai daneš- 
tojui paskiriu $5.oo nagra- 
dos. Adrisas:

Antanas Jakštys 
824 Bank Str.

Waterbury Conn. 
—O—

Pajieškau darbo, kaipo su- 
prantis duonkepio darbų.

Reikalaujantis teiksis pra
nešti ant adris ■:

Ig. K va l iras 
Post Office.

lv! w: h. Mass.
PASUKAU G IT
TaK PER 24 DIE’. AS
Galite pigiai gai ti:

Geriausios ant svieto gy
duolės d«l plauku i žsiaugi- 
nimo, kurios užang-iua plau
kus į mėnesį laiko 1 coli; kaš
tuoja tik 50 centų. La1,;, i 
naudinga mažom me gait m 
tuos vaistus vartoti, nes plan 
kai pasilika labai gražus di
deli ir švelnus, kas ir yra gra 
žiąusia papuošė mergelės.

Turiu teipgi ir kitokias gy
duoles kaip tai del: perčysti 
jimo kraujo, nuo Reumatizmo 
nuo visokių moteriškų ir už- 
sisenėjūsių ligų, kaip tai nuo 
spremotorių, t. y. nuo neregu 
lariškos mėnesinės nuo nevai 
Bingumo ir daugelio kitokii] 
kurių nenoriu po laikraščius 
garsinti, bet kiekvieną iš anų 
su pagelba vaistų prašalinu, 
tik rašant reik aiškiai apra
šyt ligą ir už 5o centų įdėt 
markių ir 1 už 2 centus ant 
atsakymo, o tikrinu, jog pa
gelbės visodos.

Neseniai ženotiem, ar no- 
rintiem ženytis, reikalaujan- 
tiem rodos davinėju puikias 
rodąs tik už 5 dol.

Užlaikau teipgi va'stus del 
išnaikinimo visokių nereika
lingų gyvūnų, kaip tai pelių 
žiurkių, blakių ir bambatie 
rių; receptas ir 2 baksukai 
pauderio tik 5o et.

Ko nebūk reikalaujant vi
sada reik įdėt už 2 et. marke 
ant atsakymo.

Pasilaikyk mano adrisą, 
nes apgarsinimas nebus dau
giau.

Prof. W. Matulonis 
327 Kent avė.

Brooklyn, N. Y.

Naudinga Knyga del Visu po vardu 
Paslaptys Szviesiu Žmonių.

Su kūrę gali
ma gauti vi- 
sokea žoles 
ir šaknis ko- 
nam drugšto 
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 siustie pačto markėmis, adre- 
savok teip: K. Navickas,
25 W, 2-nd st., Room 2, So Boston Mass

s ...J Puikiausias Lietuviškais § 
J SALIUNAS |
v. kart, pas mus atsilankys, g
? To niekad nesigraudys;
S Alus, vynai mus gardžiausi, S
. Cigarai iš Turkijos, geriausi S 
§ Lazauckas, Judeika ir Co. § 
J 3o4 Broadway ir 259 D. St., Jį 
v South Boston, Mass, g

TEMYKITE

r
Lietuviškas Siuvėjas

Nuo Jaunų dienų per ilgus metus pra
ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
Irapana labai pritinkančiai kiekvienam 
/.mogui ir turi geriausias padėkavones 
.iž savo gera dalbą. Broliai Lietuviai! 
itsilankykile, o 'ffersitikrįsit. Prekė — 
nuo $15. a u gš t j n.

VINCAS INTAS
248 W<4-th str.

” So. BOSTON, Mas*.

VIENATINIS 
SIUVAMI MAŠINŲ

Agentas!
Parduodu geriausias siuvamas mašinas 

ant išmokesčių ,if už. gatavus pinigus ant 
geriausių išlygų. (Teipgi ant ra ran kės ma 
dnos gaunamos pas mane už $3.oo ir už 
tugštesnes prekes. Nuo manęs pirktas 
mašinas pataisau esant reskalui.

B. Djagunaitis.
L38 Silver St. S. Boston, Mase

Siutai. Siutai.
Broliai Lietuviai! pranešu Jum kad šio
mis dienomis partraukiau naujausios 
mados matariju sampelus kuriu yra su
virs 500 gatunku del siutu, keliniu, over 
.<otu, bruslotu ir 1.1. Matarijos yra im
tos iš New Yorko: ir tekiu čion negalim u 
<aut. Kas pas mane steliuos drapana 
'varantuoju, kad padarysiu iš geresnė 
matarijos, geriau ir pigiau kaip kiti 
griaučiai. Jeigu kas nenorėtu pas mane 

• luot siut, vien tik pirkt matarijas, gali 
>as mane ateitr ir išsirinkt kokias tik 

nori. Meldžiu atsilankyt.
A. Nevulis,

S8 W. 5-th strj ■ S. Boston, Mass-
Dr. JOSEPH LEWAND0WKS1
<17 Beacon Str. i ■ Boston, Mass.

Kanų,as Chirk'S gatvės, Jale Parko.
.... , i' ( lo — 12 RyteOfiso valandos; j 0 - 8 Vakare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

,1056 Beacon Str.
Telfeonas 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 viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano durya 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

ta Mulslas Dfflm ii' Gfflc Gn Vaisiu
Pergali nelaimęs ligos

49 Warrvn 8tr.,
New Rochelle. N.Y.

Ilgydlta nno gumbo Ilgo*, 
netikru ir baltu andrapanlu 
— skausmlncu dideliu die
gliu Tiduriaoe Ir visam 
kunę.

Mielas Profesoriau eu BpeoJalieCals I 
Jus Jau tinote mano sunkia Ilge, buri

S. Idzelevlcze, 
Box 64a, Westville, III. 

Hgyditas. nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

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

ir TsZEO'J-'-kJtčISl Kad sergi? nelauk kad iš ma
žos kibirkšties,- didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo Benei aerganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savų labinus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institntą, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plautių lisoa. kosulio, kepenų. Inkstu, viduriu tįsos, krauto nečystumo. ,alvos skaudėjimo, diegliu Ir reutnatlsmo; .kuro, (odos) Ilgši Ir nlei.Jima 
viduriu urklotejima. slapias ligas vyru Ir moterų, sekios nuboginta, sautagyst, su jos visais bslsybes vaisiais, nervu Ilgas, .balo, nu.llpnejlmg. kal.ro 
(.logos), pūsles, galvoj spiegimą, miegustumą geltlige, skausmingas moterų mėnesines Ir baltulis anldrspanos. u:»lkr.4laxn.a piktu bjauru, lltllku Ilgu 
Ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų gumbo, skausmingu noreaulisrAku mėnesines. Dispepala. ruptura Ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi 1 Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laišku ar asabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus

Kad dirva butu naudinga, — reik isdirbt 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 flk su 
pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius Ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vadovystę Profesoriaus ištyrla ir, kad pripažino ir apsems išgydit, 
sutaisant Speciališkai 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 ju sutaisytus GERUS VAISTUS, tapo išgyditi ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, Išgydo geriausei viaokųs 
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mos čion nors keletą patalpiname :

-išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.
Rašant adresuok:

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

So. Boston; Mass.
OMĄ

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo ka] Į 
boj. -Meldžiam visus su reika 

lais atsilankyt.

Pardvimas.
Ant par laviino graboriaus 

biznis, parsiduoda ant geru 
išilgu. z\pic (langiau tlazi- 
not galima „Keleivio“ R<j. 
dakcijoje.

spiegimas kaip ir kakle tr pecatema. ra 
koše bei kojosę. kaip goDeh dloglel tarei 
sunkumas krūtinę ir dustnlmaa, nelipąs 
kltjdjk anklno, diegto! tonuose abelnae nu- 
sllpigrfhnas. tatp sunaikino lig leiells lt* 
rodžiau, laukiau kaip trake tik utgeslmo. 
pas visokius daktarus nore gydilaus nieko 
□opagelhejo. bet lablaualfga tik otiondlno 
kad jau oro permalate, isalalko kaip tikras 
pranašias pasakiau, nes liga paskutinę 
gyventi spaudo. Bet Jums kaip tik aprailau 
liga ir prlsluntet vaistus, ėmiau vartot. tu 
koinu laiku Jaučiau gerlaua ir geriaus, o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kadiipradHos mano ap
augimo neatsliauklau. bude daug pinigu 
sucedyjas Ir senei buČ4 buvęs sveikas kaip 
dabar. u£ tai labai dokavoju ir mano deka- 
vone galit pagarsint, tikiu kad na vienam 
bus ant pagelbos. Jus Is/gyditaa

Mikolas Ciadas,
355 Canal 8tr., Bine island. III.

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y 
>)ffisas atdaras kasdien nuo io-iki J. vai. po pietų. Nedelioms: nuo lo vai. ryto iki i vai. po pietų.

Ir vakarais ofisas atdaras kožną utaininką ir petnyčiąĮnuo 7 iki 8 valandai.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt tai l eu^mirškit u>/eit pas Tamošių 
Bakanaucką, jis duos gera rudą ir gausit 
■skanaus alaus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Btiktmaueką
15 High St., Nashua. N. H

Jeigu nori būt sveikus.
ir drūtas, ahudok tlk utoikus gervmus 

oiuik tveiku užkandį, sveikiausi gciy 
nai, kaip ui Alus, įp.’lius, Vvna ir \ i>< 

:ii likeriai yra lik
James Gleafeon <fc Co.,

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

Teipgi norintieni pirkt likerLloių, tę y m 
ubui gera vieta. _ Dažinokit ptb put j 

• umpadorių. - ""’T'

V i en i i j i CI i & j ^ėt u v i šk n s

c i G a h u Fabriką 
VashMchiMiv.tia VulKt^pj. Durom geriau- 
Atua cigarus iš ijovuthia labuku ir būtu
me linksmi fcti lietu4ninkaix kan eninin- 
4uib ir krautuvninknis vesti praixoię 

pMūbų lArean.-,:
A. LlUTKEVil IA, 

Washington KqurK' Worcester.
L

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam.
Reikalaujant geros vielas 

draugijiškieni j nsilinksmiui- 
mam,'šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, samdykit:

(’orgtpss Hall ę.
l’i ii dideli s salės yra nia/a 

samdoma mitingam ir kititin 
msiriiiki.mam. Apie pasaia- 

■ lynio išlygas gabi dazinofap. 
!i> koje Siieehan'o po nr 226 
Broadway, arba pas:

E. M. Smith, 
■l 7 Imlia St. Tol. Main 171.

Ar nori sn< e !ytpinif!,ii<?
Ateik pažiurai 1. Sukovitz 

didi harginsą. k<>ks likos pa
darytas ant inotcri'ku, vai
kų ir vyri'ką drabuži i) ir pa- 
rūdaių. Partrun kmn daimy- 
hę, moteriškų ti<taičių ir jc- 
kui'ių, teipgi vaik ini parėda- 
lų. Nepamiršk ateit pažiu- 
ret; vielaa /inun.t visietu:

SACOW1TZ, 
128 Broadway (tar, e A ir B 

gatvių,/ S. Boston, Mass.

THE OUTLET
K*

DIDELIS VASARINIS IM A1LAV1MAS!
Naujalifdcs mados moteįiškų pat ašarinių ir 
vasaraijjnkm’jų; prekes nuo 82.98 c.angštyn. 
I’artniw4 ■ u labai daug puikių naujausio 
stylian’fr mpl riškų skrybėlių; prekės nuo 
$f.Si8 ai.gšivr. Apart to užlaikome savosan- 
kmtojfc-'visl a, 1 tik yra yj ač nioteriikam 
pasirėtjjjiui ’ eil r J "ga. Išpardavimas tęsis 
tik por. vh.na Mįtaitę. Duodam <1 perkau
tiems pas mus pri'<lo Štampas; su kožnu 

pirkimu e.z !. (>,co duodam 100 štampų.
Nepamink mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, St i> Broadway, S BOSTON,Mass.

VIENATINIS ' LIETUVISzKAS ’ KOTELIS

Nebūkit be darbo!
t

Kam būt be darbe, jei jį gauni? Jei 
reikalauji darbo; :ateik į mano biurą, a! 
tau parūpįsiu tuojau darbą ten, kur* ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkeliu Fa
brike, PlytnyčlpJ. ar kitur. Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriauslai Ir 
leiayngiausial patarnauju. Atmink:

Joseph S.Rossell,
53 Endicott str., 

BOSTON, Mass.
LIETUVIU UŽEIGA

-----  PAS -----
C H AP LIKA

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

117, 119 ąjid121 A St.,'
So. Boston, Mass.
KLAUSYKI! E VYRAI!

Kaip į Worcester atkeliausi:
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alausiiSsigersic 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsaka
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

^Geriausia moterų Ir vaikggydytojaiS J: 
H-

Dr. Ona Topaz,
'46 Chambers str.. Boston, Mass.

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

Tel. Hay. 609 - $.

•nv •JR* w* vfc* •žfc* 'žfc-vlvvR* vlvvfcwtrvP

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

UZ DYKA DEL VISU!
Jefgu neturite musų naujo Ko h tliclžit usio lietuviško kataliogo visokių 
tavorų, prašome mums pranešti ir kataliogas luojaus jums bus prisiųstas 

už dyk:*..
No. M. 101‘VIeniška Armonika.

Geriausio ir garbiausio išdarbio armonika, labai puikiai išgražinta, malio- 
gony medžio, šik^nuotos dumples su misinginiais aptaisais, 19 perlo raktų

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

No. H. 12. Barzdos Skutimosi Prietaisai.
Labai gera amerikonižka britva. geriausios skuros diržas ir galastuvas su 
rankele, Šmotelis geriausio kvepiančio 
muilo, tvirtas ir puikus Šerių Šepetys 
del plaukų atskyrioje nikeliuotoje 
skrynelėje, gražus puodukas, karališ
ka magnezija ir prancuziSki kvepalai 
Viskas sudėta į labai puikę Sikšnuota 
skrynelę su kabėmis. Tie visi dalykai 
kitur parsiduoda už $10.00, bet musų 
prekė tiktai $2.95.

Mos parduodame visokius tavorus ir 
prisiunčiamo į visus kraStus pasaulės 
kas ka pareikalauja. Išmainome viso
kius pinigus ir išsiunčiame pinigus į 
visus kraštus svieto labai pigiai ir 
greitai. Kupčiai ir agentai gali per 
musų firma gauti visokius tavorus pigią# kaip iš magazinų (wholesale) • 
Polingus siųskite per Money Order iš pačto arba Ekspreso. Galima siųsti 
popierinius piningus ir mažiaus kaip dalerį pačto markėmis po du centu 

regisiravotoje gromatoje.

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“ Redakciją, 28 Broadway, 8. Boston.

Kazimieras Urbanavicze
Užlaiko puikius arklius Ir 
keričlus kuriuos parsamdo 
del veselijų, krikštynų, laido- 
tv lų ir šeip pasivažinėjimų.

287 Third Str.,
South Boston, - Masa.

W. RAŽUKO; 1 1 
Jeigu važiuojate į Llhiuva arba 
ii Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galUe gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius rfcfkalUs. 
Užlaikau pulkų hotdį kureme 
galite gaut valgių Ir gėrynių Ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš pri s ta
šu ant szlpų už dur&fnlnkus. 
Aš Jš savo offiso išsiiMičiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų Voks apgavikas pu
rest kur kitur tai oetk iki nepamatysi manęs. Su godone

'• I WTNC4S R t ŽŪK A S.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. 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 Ik! 3 po piet. ir

nuo 0 Iki 7 vakare.
Tol. 600 2 Tremont.

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kndikiua.
Valandai ofiso: nuo 3 Iki 3 po piet

Tel. 609 2 Tremont.

Fornišel 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.

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

' ’’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDĮSI.

Mbs bfaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkvibtimus 
ANT DALIU ARBA VE8KLIJU, TlKIETUB, ClRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

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

A. Zvingllas, Išleistoj as.

LITIIVIŠKAS DAKTARAS

B. G. Wernick
TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER St.
Lenkiškai- Lietuviška

APTIEKA
257 Hanover Street 257 

BOSTON, MASS.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTINI TAUTIEČIAI!

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

Ofisas atidarytas nuo 8 valand. ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius.
258 Broadway SO, BOSTON, MASS




