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Krutėjimas lietuvių yra 
pastebėtinas visuos** kampe
liuose miesto. Geri tautie
čiai nepraleidžia laiko dova
nai. Girdėjau, jog apie pie
tinę dalį So. Bostono užsi
mezgė antra teatrališka kuo
pa, kuri mokinasi Įierstatyti 
rodos ,,Kova už būvi”. Lin
kime jiem laimingo pasiseki
mo. Komitetas ..Revoliuci
jos reikalų per prakalbas 22 
vasario surinko 81'» 30c. :ne- 
kurį darbą nuveikę, laukia 
ką toliau pradėt. Kartu 
laukia kitu miestų lietuviu, 
kad išrinktų tokius komite
tus ir ko greičiau susivieny
tų prie vieno darbo.

Per ..Vienybę Lietuvnin
kų*’ matyti, jog susitvėrė 
..Darbininkų partija, kuri 
be abejonės užsiims ir reika
lais revoliucijos. Būtu ge
rai žinoti, kada tas ,,D. Par
tijos“ Komitetas bus pasi
rengęs revoliucijos darbu, 
tada visi susinešė galėsim 
vieno dirbti.

1\< •. Ant 
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Mis. HEDVVIG HIMMER,
L i e t u \ m akus ei k a. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi- 
šaukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lawrer.ce, Mass-

Telefonas 749-11.
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Gedemino lndijoniškas Baisumas yra 
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i .. Chaplika ir Orlinski...

119and 121
So. Boston,

viltis

117,

Surinko aukų.
5 kovo buvo varduvės

K. Plevoko, prie 24 Athens 
St. p. F. Mizgirdas atsiminė 
ir tautos reikalus, pats duo
damas dolerį, užmanė pada
ryti kolektą dėl revoliucijos 
reikalų, p. J. Šokas 50 c., p. 
A. Gildąvičia 50 c., o kiti 
tautiečiai davė po 25 c. ir po 
10, ir 
4.65 e.
mitetui 
tone.

Keleivio" agentai.

p-

tokiu būdu surinko 
Pinigai priduoti ko
rė v. reikalu S. Bos-

nėra
minutos ar 

tai
dova-

Dovanok, brolau, neturiu 
laiko .

So. Bostono lietuviai teip už
imti. jog ir pasikalbėti 
kada, jeigu ant
dviejų sustoja kalbėti, 
tuojaus išgirsi: 
nok. brolau, turiu bėgti prie 
darbo”. Darbo nemažai yra 
su parapijos reikalais, su 
draugysčių mitingais. Jau- 
ni lietuviai mokinasi grajiti 
ant triūbų. Jų pulkelis apie 
20 vyrų turi antvisada pasb 
samdę mokytoją, p. A. Skro- 

Mokinasi grajiti ir mo- 
maršą

tai kaip

,,na.

lį.
kinasi ne ant juoko, 
kaip užtraukia. 
,.Sooso Kapelija.

— Kaip malonus tie balsai 
- išsitarė tautietis Simonas 
Gilis iš Worcesterio. atsilan
kęs čionai pereitą šventadie
nį.
Jauni vyrai, gali sakyti, jau 
ima už savo darbo.

—o—

yra 
Kiek lietu- 

sunku pasakyti, 
prakalbu sueina 

Pereitą nedėlią 
prakalbos. Kal-

Buvo prakalbos.
Cambridgeport, Mass. 

dalis Bostono, 
vių tę yra 
vienok ant 
labai daug, 
tę atsibuvo
betojais buvo Simonas Gilius 
iš Worcester. Mass., K. Ar- 
monas. J. Danielius, prezi
dentu susirinkimo buvo ant
ras J. Danielius, . isi trys iš 
Cambridge port. Mass. Per
statytas kalbėti Simonas Gi
lis, kalbėjo ilgai ir greitai 
bėrė žodžius i susirinkusius.

v

Trumpai paminėdamas fak
tus iš Istorijos, nurodė iš kur 
męs atkeliaujam, kuo męs 
esam ir ką turime veikti. 
Kalba buvo pilna" gražiausių 
nurodymų. Klausytojai po

Keliaujantis agentas
M. SENKUS,

Tautiečiai gali su pasitikė
jimu jam prenumeratą, užsi- 
mokėt. o mums bus teisingai 
perduota.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadvvay ir 259 I). St.. 

South Boston. Mass.

%

St
*

St

te
Si

Si

I. SACOUITZ.
128 Broadway,

So. Boston, Mass.
Pigiausiai parduoda kaldras, 
blanketus, kufarus, marški
nius. jakes dėl moterų, žodžiu 
sakant, čion visko gali gauti.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerekas 
K RI AUGIUS 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay

So.Boston Mass.

Puikiauses Czeveryku
S K L © I) A S !
Sklndas visados pripildytas naujausios 

mados č«-v.-rykais ir teip visokiais apsi- 
autuvais dėl vyrų, moterų ir vaikų, ku
rie 
du

yra geriausio darbo ir pigiau parduo- 
kaip kiti, teipgi taisau senus grei 

drūčiai, gerai ir pigiai.

Jonas Pupkeviczius.
205 Broad\vay, S.Boston Mass

ai.

G. J. & J- H. CONNERS,
Broadvvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsanidvt keriezius 
dėl szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivazjnejimu.

400 BROADAVAY,
S. Boston, Mass.
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BAKUTIS
ott st.. Boston,

GROSERNE IR MESINYCZIA.

K R A r ' u V E • •
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O LIM B r o s.

IIII NE BUKIT BE DARBO! 1111

>m visokius valgiu* 
i, kriksztyuom i B< 
i;j ir aplinkinę.

P. A. FOLEY & CO
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Bėgtino ir pertis link

J.
55 End

Tiktai 25 centai

ruiuse tiaiiiint-
Trejanka gydo visokias paprasta 
kaip tai guiuba. patrūkima. sutiKutua 
aut krutinės, pataiso a|>etita ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szakutt irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia, -la reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

l’žpraszant Trajanka reikia padėt toki 
ras.<a

J. Ž U/AYrVAJ^.

/< />. JA/.S.S.

“KELEIVIS“
Geriausias Laikraštis.

No. 6.

;u
l’as mane nog pirmos Morčiaus bus visokių darbų, an: Karmų. 1‘iytnyėių. Gelež. 

įeriuių pabnkų ir kitokių darbų. Tie. kurie neseniai at\aževe iš Lil
iui i darba. teipgi katrie norite važiuoti i krajų, aš išeidžiu aut darbit 

laivų. Mano adresas:

kelių. l\>i 
vos irai i t s>

Pasarga.
GERIAUSIAS

JO EPH S. ROSSELL,
4 VVashington St. North, Boston, Mass

M. Gativan& Co

A St.,

Mass
Geriausia valgomu daigtu

I< R A I’ T l’ V K.
Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriskus daigtus. Orderius 
riaimam ir į namus viską pristatom. l’ž 

prnigus Į>*rkant duodam dubaltavas 
sternĮ)as

< Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

372 W. 2-nd St., So. Boston, Mass.

ADVOKATAS

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

Užlaiko geriausio 
ELIAUS, VYNO 

LIKIERIU ir 
C1CAR .
Pardavimas faiuilijom musu 

s pec i j ai iškurnąs.
366 2-nd st., Boston, Mass.
GERIAUSIAS LIETUVIU

GRABORIUS

J. Nolan
Prižiūri įnirusius dieną ir 

uakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broad\vay
Ofisas - - 386 Broad\vay

S. Boston, Mass.

Visai - Pigei!

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. C A X N C: X !

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vvna. alų ir kitokius naminius 
:r importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gerymus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius mieslus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N X O X ,
27 (’ross Stre»t, - - - . Boston, Mass.

Telefono susijungimai. Xak- 
tinis zvanelis prie abieju ad

resu. Parduosiu laivakortes ir siunčia pinięus į visas 
svieto tialis: padaro daviernastis ir utjieško pi
nigus likusius Lietuvoje ir la viską padaro so- 

nogeriuusia. Neužmirškit atsilankei.Jeigu būt drūtas it sveikas, 
tai pirk visokius valgius pas 

. J. Petrovsky, 
238 D. Street,

S.ROSTON, MASS

VIE X A TIXIS LI ET U VISZ K A S
AGENTAS.

F. J. Mockevyczia
83 Endicott St., Boston. Mass.

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 20-to AMŽIAUS

D=ro Robert’o
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Benedlcllon Pilvo Gyduole

Agentai 
žmones 
per ru- 
jokios

Lietu-
Ameri-

Mes esam vienatiniai 
Amerikoj, ką vežam 
žeme, mariom ir vedam 
bežiu dienos laike be 
baime s.

Jeigu nori važiuoti Į 
va arba parvežti ką į
ką tai ateikite arba atraszykite 
pas mus. Mes turime kelione 
surėdyta teip. kad vežam per 
žeme, marias ir per rubežiu ve
dam be jokios baimes. Turim 
szipkartes ant visu linijų pei 
marias. Siuncziam pinigus in 

reitai; gerai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite arba atraszykite ant szio adreso:

Herman, Cassel & Co.,
372 COMMON STREET, - - - LAWRENCE, MASS.

BRANCH OFFICE:
109 Millburry Street, Worcester, Mass.

Už tuziną popiertt aromatu ra y- 
mui su daugybe gražiu pavineze- 
voniu. kaip tai in tėvus gimines, 
draugus, pas paezia. in merginas 
merginom pas jaunikaiezius irt. 
t., tuziną parduodam už 25 centu 
5 tuzinai už $1.00.. kas perka 5 
tuzinus, tam duodam dovana 

vertes 25 c.
Mus jKipieros. per savo gražu 
darba ir rnpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom. visur 
turi Tszsidirbe varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
vrim iietuviszkoj. lenkiszkoj ir 

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

kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma- 
szinukiu dėl drukavimo, nuo SI 
iki $10 .oo. Norėdami ka nors į 

gauti, adresuoki* teip:

A. Zvingilas,
Box 8282,

Dėl iszgvdvmo sekaneziu ligų: DISPEPSIJOS, SKAU
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO VIDURIU, 
CATARO, SCROFULO, REUMATIZMO, XER- 
VISZKUMO, NEMIEGOJIMO, PAGEDIMO KEPE
NŲ ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes
magumą. Kam kęsti ligas ir nesmagumą, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant ganitiszką gyduolę, motiną ir gy

dytoją visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus akmenai, grožybes, vigada. — 
Visi tie daiktai galima dastoti, kada esi sveikas. Bet 
kam verti tie visi daiktai, kada liga žmogų kankina? 
Jei sergi, tegul nesulaiko tave seni mėginimai, 1 u ūc 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink bonk ite 
te Benediction gyduolių ir jeigu nepasveiktum, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Benediction vartojo sztai ką jie sako: 
A- jau buvau teip susirsręs. kad nei valdyt nei dirbt negalėjau, paėmęs bu
telį Benedictiou teipsreit pasveikau, kad rodos su ranka man Itira atėmė. 
S. Kurauckas. 372 \V. 2-nd st.. S. Boston. Mass po tuom paežiu adresu ir 

teip pat rekomenduoja p. S. Kolesinskis.
Pabandymui, kas reikalauja, 1 bonka duodam dykai.

Dr. C. F. Roberts
37 Dover St., Boston, Mass
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Talpinu gražiausius uprušy - 
tuus, straipsnelius dėl mo
terų ir mergikių ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
,,Keleivis” išeina kas ket
vergis ir kaštuoja aut me
tų tik $1. Adresuokit teip:

A Zmni/ila-s,
PMt Office 3232,

lloston, Ma

Boston, Mass., 23 Kovo »March»l9O5 m

“KELEIVIS”
Litliuaniaii Ww*kly

uatiiutts iii
vr 5O.UUO Lith- 
New Englaiid

Statės. Best adveriisilur me
dium. Execiules all kimis
of Job and Book Printiiig

i n forvign latiguages.
Ali ( uinmuti ieations should

be addn‘ssril

gi. Zcinffilatiy
OjJice 3232.

1 in.ston, Aluts.

Metas I

Norėdamas pamatyt 
laikaaštį, prisiusk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiusk vieną dole
rį, o gausi „Keleivi” per vi
sus metus.

Skaitytojai „Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aišku adresą: nie
kad nerašykit mano
tas pats", nes męs senu laiš
ku nelaikom, ir gavę laišką 
su adresas tas pats-- neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus. uždekit tokį adresą:

A. Ž^iiigilas.
Box 3232 Boston Mass

Žinios.

mus

Revoliucija Rusijoj.

Revoliucijoniškas judėji
mas Bosijo j nė kiek neapsi
stojo. Povaliai slenka žie
ma. o kartu kila tartie Rosi- 
jos gyventoju didžiausia ne
apykanta prieš carą.

Prisižiūrėję, jog svetimo
se viešpatystėse darbininkai 
kur kas kitaip gyvena. Ki
tur turi laiką darbo, laiką 
pasilsio ir laiką pasiboviliti: 
Rosi joj darbininkas palaiky
tas lygus su gyvuliu: kaip 
gyvulys turi gyventi, kaip 
gyvulį visur palaiko kur tik 
neitų su savo reikalais, neiš
skiriant nė bažnyčios. Ir 
čion turi stovėti arba klūpoti 
ant plytų. Niekas jų nego
dojo iki šiam laikui, jie buvo 
pelės, skruzdės, kurie nešė 
gana gražu ir maistingą peną 
carui ir kitiem teronam Ro
si jos. Dabar jie j ieško ge
resnio gyvenimo dėl savęs sa- 
kvdami: męs neisim iš savo 
tėvynės į Ameriką, i enešim 
mus utėliu, męs turim savo 
tėvynėje kovoti už laisvę, tu
rini numest jungą carišką 
nuo mus sprando. Gana ė- 
dėm, vienas kitą rūbavojom. 
plešėm ir mušėm: numeskim 
tikrą prispaudimą nuo mus 
spraudo, o tik tada galėsim 
vesti gyvenimą krikščionis- 
ką. Visuose kampuose Rusi
jos kila sumišimai, eina krau
jas prieš kraują, vargšų prieš 
turčius. Lenkijoj, Finlandi- 
joj, ant Kaukazo ir visur ju
da žmonės. Lietuvoj dides
niuose miestuose verda ta pa
ti „revoliucijos dvasia**, bet 
bažnytkaimiuose ir kaimm»se 
tarp apiakusių žmonių ir mu
sų brolių lietuvių, dvasia yra 
silpna: jie nieko neveikia, 
tik verkia, verkia kaip kūdi
kiai ir keikia žydus, būk tai

žydai kalti, buk tai iš prie
žasties jų mesijošiaus tas vis
kas darosi. Nėra kam jų pa
mokinti. nėra vadovų musu 
tėvynėje. Tie. kurie darbuo
jasi nuinezdaini lapeli, idant 
kitas paėmęs paskaitytų, lie
ka peisekioti. iškeikti ir žan
daram parodyti. Tokiam 
padėjime męs lietuviai ko 
galime tikėtis? Pereitas ke
lias dienas pranešė žinios, 
buk Grodno
kovske susekė 
kuri .užsiėmė 
kareivių, kad tie 
gai nemuštu beginkliu 
n i u.
sudijo ant smerties. 
so gyvenimo i nei 
ant (h idešimts 
uos.
I >< >rg. 
mušė 
dovą. 
laudietis tik 15 metu vaikas.

Varšuvoje darbininkai ne
apkęsdami kareivių mete i jų 
pulką bombą ant Volks gat
vės, sužeidė keliolika karei
vių. Metėjo bombos nepa- 
ga vo.

d - bar esančią Indiškam <x-e-

Redylx>j Nol- 
organizaciją. 
|x*rkall>e jiiuii 

lx*reikalin- 
žmo-

Iš susektu penkis nu- 
4 ant vi- 

lielaisvę, S 
met u katerž- 

Žinios pareina iš Vi- 
praneša. jog čionai už- 
gubernatoriu M iasare- 

Užnnišėjas yra fili-

ant*.
Kuropatkinui atėmė gar

be vedime kariumenės, o 
jo vietą tuo kartu užima jin. 
Linevič. K uropatkinas ke
tina liktis su savo kareiviais 
ir kariauti prieš japonus. 
Tikru vadu žemės kareivių 
paskire kunigaikštį Nikolai 
Nikolaevič, 1x4 pribūti į ka
rės lauką užims jam 3 san- 
vaites.

Baisybių žmonės niekad 
negale.- pamiršti kokios tęsia- 
siasi ant karės. Laužai de
ga žmonėmis negyvais ap
krauti. dejavimas sužeistu, 
ši i-( 1 i nga s ge 11 >ė j imas ka re i v i u 
vienas kito. Tarp maskolių 
rasi še ir tę kelis ja pinus su
žeistus, kuriuos maskoliai 

galėdami pa-
Tarp jaįxmų at- 

mask( >1 isku 
ia į to

pą- 
go- 
vie-

riu. po tam užgriuviinui kiti 
14 darbininku skubinosi su 
pagelba. Tiems nusileidus, 
atsitiko vėl ekspliozija irteip 
palaidojo 24 mainierius.

Pavaiulenis.

E i m i ra. N . Y. 19 ko
vo nuo didelio pavandenio 
upė Elmira iškilo iki 12 pė
du augščio, persimušė per 
krantusiružplovė apielinkes; 
daug blėdies laukiama 
pavandenio.

TRUMPOS ŽINUTES

100.000 dėl vedimo 
Kunigai dabar ne- 

ar

nuo

Kares lanko

išturejimu
maskolius iš '1'iePass

Puolus Mugdeuui i japonu 
rankas, ueapinalšino jaį>onu 
smarkumo: lx* jokio pertrau
kimo jie vijo maskolius vis 
tolyn. 16 kovo maskoliai 
pasipriešino japonam apielin- 
kėje 'l’ie Pass. Čion japonai 
pražudė savo kareiviu tūks
tantį užmuštu: atsitraukė 
nuo vietos mūšio. Vienok 
sekančią nak+į japonai vėl 
metėsi ant maskolių ir neaĮ>- 
sakytu žmogišku 
išvarė
ir pavijo i kelionę ant Barbi
no. Japonai užėmė l ie Pass 
ir kitas vietas toje apie- 
linkėje ir pasileido \ yt ismas
kolius tolyn, vienok turėda
mi baisyl.esjlaibo palaidoji
me maskolių ir savo kritusiu 
kareiviu negalėjo teip sku
biai irtis tolyn, priegtam tu
ri Į»er<“iti upes ir vielas pavo 
ingai maskolių užtaisytas.

Maskoliai po kone idajen. 
Linevičiaus 
ties Tie Pass. 
jog japonai
prastą smarkumą, 
amuniciją ir bėgo iš l’ie Pass; 
tūkstančius japonai čionai 
jų išskerdė. Maskoliai teip 
likosi sunaikinti, 
turiu šimtų 
ropatkino 
skaito jau
šimts tuksiančiu, 
rėj ėmė dalyvumą vienas 
i i jonas 
praneša, 
ginsi prie didelė? 
mariu. 22

laikėsi drūčiai 
vienok pamatę, 
rodo savo pa

metė savo

jog iš ke- 
tūkstančių Ku- 
kareivių. dabar 
tik aštuonesde- 

Sitoj ka- 
mi- 

žmonių. Žinios 
jog dabar ren- 

Ss kovos ant 
japoniški laivai 

apleido miestą Rakiši ir tai
sosi patikti maskolišką Įlotą

Žinios iš pasaulės.

nematydaini, 
visokiom 

nemorališ- 
1 tą viską

prižiuro ir kaip 
tarnauja, 
rasi tūkstančius 
kareiviu, apie kuriuos į 
itai rūpinasi. Tada tik 
kelia skausmą širdies ir 
donę tarp žmonių, kada 
ims kitam širdį perveria.

Žinios pareina 
pranešančios jog 
ras. sujudintas iš 
serga protiškai: kartais visai 
nuduoda pakvaišėliu.

*
.Y. AL

Saki Haiti. — 21 kovo čio
nai buvo duotas randavas 
prisjikymas: kad visi sirijo- 
nai nustotu prekystę ir viso
kius užsiėmimus 
salą.

iš Berlino, 
Rosi jos ca- 
visu saliu:

ir apleistu

AL
-X-

20
plio-

AL

Maskva. — 19 kovo čion 
susekė revoliucijonierius, ku
rie su Londono revoliucij<'liie- 
riais dirbo dėl paliuosavimo 
vargšu žmonių. Suėmė liet 

.“>o0 ir atrado daug bombų ir 
kitu panašiu 
ant žadintojų galvos.

■*5 ................. - - -

instrumentu
Baivi ek'pliozija. 

B r o c k t o n . Mass. 
kovo čion ištiko baisi eks 
zija čeverykų dirbtuvėje po
vardu ,.R. B. Groverand Co. 
Iš kokios priežasties, ikšiolini 
da nežinoma: ekspliodavo 
garinis katilas, (boileris)nuo 
12 0 arkliu pajiegos Kilda
mas i viršų sutraškino visą 
dirbtuvę, ir uždegė: iškilęs 
nulėkė už šimto pėdu, pra- 
mušdamas sau kelią per in
žinieriaus stubą. nulėkė iki 
kitam gyvenimui ir nukrito, 
sujudindamas iš fundamento 
visą namą. Iškildamas ka
tilas sugriovė narius, kurio 

ėsan- 
tar- 
ug- 
už-

griuvėsiai prislėgė tę 
čins darbininkus: tuom 
pu griuvėsiuose atsirado 
uis ir sudegino vienus
muštus, kitus dar pusgyvius. 
Darbininkai, kurie nepakliu
vo i giltinės nasrus, griebėsi 
gelbėti užgriūtus ir daug da 
išgelbėjo, o kiti i pelenus pa
virto. Iš viso 
suskaityta 55 
lyčių praryta 
tu visu tik 14
kitu niekas nepažįsta, 
sus nusiminimas apėmė mies
tą ir visą rėdybą. Aukauja 
aukas visi, kas tik išgali, su

si ra. ta s.

nes rion
I )a r- 

nelaimes pa

* *
Libava - 18 kovo pulkas

darbininku, skaitliuje 400, 
darė demonstraciją, norėda
mi priversti ir žemdarbius 
prie straiko. Demonstruo
janti darbininkai nešė rau
donas karimas, bet ant galo 
užpuolė ant jų 2 rotos karei
viu ir daugelį suareštavojo.

* **
St Bet* rburg. — 18 kovo 

likosi nubausti per karišką 
teisdarystę tie cficieriai, ku
rie paleido šūvį iš kanuolės 
19 sausio šių metu i palovių 
caro. Kapitonas Davidovas. 
Liuteiiautas Kurzefapkaltin
ti už neapsižiūrėjimą, tapo 
išmesti iš kariumenės ir įkiš
ti į driitvietės tumią ant pus
antrų metu.
žesnes koros

-V.

Rockefelleris. milijonierius 
pasiūlė protestoniškieni ku
nigam 
misijų,
žino ar imti tuos pinigus 
ne? Vieni sako, jog R<x-kefe- 
leris daro tik biznį su bažny
čia. Jis lupa vargšus dar
bininkus. kurie pas jį dirba 
tuksiančiais, o paskui garbes 
jiešk(xlamas dovanojo bažny
čiai pinigu.

o—
Brocktono lietuviai surin

ko apie 120 dėl Revoliucijos 
reikalu. Garbės verti vyrai! 
Kur kiti mūs apielinkes 
miestai.

—o—
Worcesterio lietuviai atei

nančią nedėlią sutvers revo- 
liucijonieriu komitetą. Sv. 
Kazimiero Draugystė per 
smarku įkalbėjimą p. p. 
Liutkevičiaus ir J. Kalakauc- 
ko nutarė prisidėti su aukom 
dėl revoliucijonierių.

—o—
Bostou, Mass. Masšachu- 

sets legislaturoj eina kalba 
kaslink įvedimo pramonišku 
(Industriališkų mokslą ini u). 
Toks užmanymas butu labai 
gerai kaip dabar yra: vaikai 
išeina iš mokslą i nes ir turi 
palikti vergais, nes jie jokio 
darbo nemoka.

—o—
Londone Angį, yra 7000 

žmonių, kurie valkiojasi ir 
maitinasi kur ką gauna. 
Daugelis iš j u prie to buvo 
privaryti per girtuoklystė.

—o—
Korėjoj mergaitės apženy- 

tos be jokios j u žinios: kada 
pareina laikas, jos turi eiti ir 
gyventi su vyru, kurio nie
kad nematė. Sueina į porą 
nuo 14 iki 16 metu.

—o—
Vilku šaudymas llougliton 

paviete. Micliigano valstijoj, 
yra pelningas darbas. l'ž- 
šovęs vilką gauni už kaili 25 
dol. ir nuo rando 10, teip 
kad pareina už vilką 35 
dol.

nepažįdami, 
kaip jie užsikrečia 
ligom gyvendami 
kai lw‘ supratimo,
žiūrėdamas gali alpti, gali 
sakyti, kur ištiesų mes esam, 
ar tik ne pekloj?

Per tiek šimtmečiu krikš
čioniška š\iesa neistengė i- 
kv< pti žmonėm dvasios paka- 
jaus. mokslo ir vienybės. 
Męs tik tada vienijamės, ka
da mus žudo, tik tada paka- 
jui. kada i grabą uždaro. 
Mokslą tik tą augštinam, su 
Kuriuo kitą galim apgauti, 
nuskriausti, visi nusiduodam 
nekaltins, taciaus męs tą vi
są baisybę sėjam ir piaujam. 
Kada tūkstančiai žmonių 
krinta į nasrus baisaus siau
bimo karės M audžiu rijoj, męs 
iš to darom sau teatrą. Męs 
tarp savęs tokį pat siaubimą 
auginam, o ateis valanda, jis 
ris ir 
eina
dirba daugelį pr< 
nam ir Rusijai, 
bininkų In* darlx> 
daug, yra vietos, 
pinigus už darbą, 
n i u, kurie gyvena
doleri ant sanvaitės o,gyveni- 
mas paprastas kaštuoja4<lol. 
Kasdien naujienos duodasi 
girdėt, jog šę bei tę darbi
ninkus mašina išvarė iš jų 
darbo. Daugiau sutinki rū
pestingu žmonių, daugiau iš
balusiu veidu, su pragaišin
ta broliška meile. . Męs lie
tuviai turime daug neį>ergy- 
ventos mus praeities, męs 
broliai negyvenom tik miego- 

šimtus 
stuob- 
leiiku.

Amerikoj darbaimus.
pilnoj prasmėj dabar,

niūktų japo- 
vienok

yra
kur

Yra žmo- 
už vieną

dar- 
labai 
moka

iki šiai dienai 
ypatus abieju 
liepsnos. Iš 
galima pažįt,

Bai-

*

Roma — 
pareina iš

šelpti nelaimingus 
Lietuviu, kaip čion 
nė vienas nežuvo, 
jų nepriinida\o dirbti, 
bininkai visas 
neša.

Chariestnn, IV. Va.
i!) kovo ištiko ekspliozija 

Rusti Run. Red Ash majuo
se. kame užgriuvo 10 mainie-

Kitiem 2 ma- 
paskaitytos.

* *
22 kovo žinios 

Vatikano, jog
vyskupas Paliulionis. keliau
ja iš Rusijos į Romą, pranešti 
Sv Tėvui apie laikytus su
sirinkimus Rusu |M)pu. su 
I^nkijos ir Lietuvos bažny
čios vadovais ir padarytą san
taiką kaslink ’iuosybes tikė
jime.

Matai ko reiks! keli metai 
atgal (aro bernai traukė kny
gą iš klūpančio kataliko. Pa- 
sidėkavokit socijalistam, jie 
duos laisve netik uteles niisi- 
kratyti, bet ir Dievą garbin
ti.

—o---
Bostone ir kitur atsiimk-: 

daug visokiu komtdiįų su 
apsivedusiom moterim. Gy
duolė jom geriausia nuo to 
hutu, jeigu jos užsiimtu ap- 
šlnvimu st.uhos ir pasiskaity
mu pamokinančiu raštu.

Šmotelis Politikos.

nu- 
sutin-

Žiūrint j kasdieninius 
sidavimus jtasaulėje. 
kam daugeli nemalonių atsi
tikimu: karėje žudo tūkstan
čius žmonių, revoliucijos 
skerdžia žmones skaitlingai, 
nemažai aukų krinta išstrai- 
kilojančių darbininku: 
surinkt tuos, kurie per 
tamsumą bado vienas 
įh iliais. krinta

dar 
sa v< > 
kitą

nuo sukatu.

I 71K71 i 111 J --------------------------

jom pereitus jankis 
inet’i: buvome gyvais 
riais pastumdėliais 
rusu ir vokiečiu nuo dabar, i r 
tik nuo dabar turi sukiltmū- 
su tikra tautiška dvasia, 
rim skubintis musu 
<'.ai bus nuveikt. Kad 
r\ 1 męs turini skaityt 
lavintis prie ilgesnės 
iaikyli srjsirinkimus, kalbėtis 
• visitYli HllsJl ii
1 • L V

šrišti klausymus mums ne- 
-mprantumus. Štai dabar 
gaveiie, laikas liuosas nuo 
niekšu užsiėmimu, dabar rei
kia milini rupįtis turėti ko 
daugiausia susiėjimų išriši
mui \ isuomanišku klausymu, 
mėginkim patraukti prie kal
bu tuos, kurie laiko tą viską 
iž n. n ikalingą. Pirmiau 

nekaip sakysim, jog reikia 
permainos vargam musų, pa
tys turim persimainyti: 
miau kaip pavydėt 
turtu, kuriuos jie. t. y.
t imta učiai sukrauna iš pre
kystės, męs patys turim 
siimti prekyste, pirmiau 
kaip permainyti šitą supuvu
sią ir seną sistemą politikos, 
turime išmokti pirma naują. 
Kodėl vaikščioti paliegusiem 
su sunaikyta sveikata ir pro
tu. jeigu mokindamiesi ga
lim būti sveiki, protingi ir 
galim prašalinti vargus iš 
tarpo savęs.

tu- 
užliktus 
tą pa(ia- 
kn yga s, 
mislies.

pir- 
kitiem 

sve-

ūž
ti e-
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tu toks durnas, lai žiūrėk, 
kad ir i t.- v e neiiystų velnias." 

,,N'a. taitu nepažįsti, kas 
jai daiosi" sakė tas lietuvy*. 
..ir aš tau m n « kėsiu."

Gydytojas davė jo pačiai 
gyduolių.*' ji pastojo sveika i 
4 valaisi; s. |a>kui apskundė 
šitą lietuvi į tiesdarystę. ir 
teip turėjo apmokėti gydyto
jui.
Na. ką tu. brolau mistini 
apie toki žmogų, jo įkibą, ir 
jų protą? artai nereiktu to
kiem pūsle jier snukį užmirš
kit. Jis gina, jog velnias i 
jo įkibą įlindo. Na. ką męs 
galim daryti, jeigu mus bro
liai tokiu budu mus žemina, 
prieš apšviestų^ žmones? Mes 
galim pirktis geriausias dra
panas ir kraipyti kepurę į 
kuri šoną tik norim, tie zmo- v *
nes vis sakys, jog męs esam 
asilai: tikim į tokius daigius, 
jog velnias i žmogų gaa i! s- 
ti. Sitam dalyke mieli bro
liai turim skubiu! s prie dar
bo, kad mus lietu',į-ko vardo 
nesumaišytu su žeme, tu-• V
rim darbuotis ir 
p+kius. kurie persieda, 
'sisreria. o kitiem šneka.O

velnias į juos įlenda, 
leivis 
kad jie neduotu savo 
teip gadinti, o aš ir 
nusiskutęs mėginsiu 
pagelbėti.

žeme.
Įiertikrint 

per
būk 

,,Ke- 
meldžia jaunų vyrų, 

vardą 
barzdą 

j ūmi

I

žmonių.

jūs

kuriem nie- 
proto duoti, 
netiki: nė ge-

O

KELEIVIS.
Brangūs Mano broliai, 

kurie mylite pasijuokti iš to
kių
kas negali 
kurie niekam 
ram žmogui ant prakalbų, 
nė geram kunigui bažnyčioj 
jis niekam, o niekam netiki, 
o bijoti, tai jis bijo tik vieno 
boso, pas kurį dirba. Ašju- 
mi papasakosiu, kaip buvo 
Worcesterije ant Harlem St. 
netoli nuo Kausingmo į kal
ną. Tę buvo krikštynos aną 
nedėlią, ant kuriu susiėję 
draugai bovijosi gražiai, ’iet 
žiūrėk! kas čion atsitiko: v<e- 
na boba tiek ėdė ir tiek gėrė, 
kad jos pilvas pradėjo kelti 
revoliuciją. Ji parėjo namo 
su savo vyru, ir pradėjo pa
sakoti, jog tę koks vyras ant 
krikštynų ją užčėravojo be
žiūrėdamas į jos pelėdiškas 
akis. Vyras patikėjo, pasi
ėmė dar porą tokiu, kaip jis 
pats, nuėjo sumušti tą žmo
gų, vienok likosi patys per 
duris išmesti. Paskui nuėję 
pašaukė gydytoja, kad jis 
velnią iš jo pačios išvarytų. 
Gydytojas, atėjęs pasakė, jog 
tu nežinai, ką tu šneki, vėl. 
nių ant žemės jau seniai nė-j 
ra. tavo baba perdaug prie
de ir prigėrė kur nors, o kad 
ji ką tik po kūdikiui, tai ne
reikia tiek daug ėsti. Šitas 
nepatiko jos vyrui jis norėjo 
pertikrint, būk ji nepersiėdė.

- bet. velnes pilve yra!
Gydytojas pasakė: ,,jeigu

— Tėvai aš noriu paklaus
ti pas tave vieno klausymo.

— Ko-gi tu nori žinoti?
— Aš noriu žinoti, koks 

vra geriausias amatas?
— Oho! tas yra geras klau 

simas, tokių pas mane visa
da klausk, o aš noriai atsa
kysiu. Amatas geriausias 
būti tokiu darbininku, kaip 
aš.

— Bet kaili gauti darbą?
— Turi eiti j ieškot.
— Kaip bus kad ir jieško- 

damas darbo negausi?
— Užpundyk bosui, kaip 

kiti daro!
— Ką daryti jeigu pinigų 

neturi?
— Nuėjęs pas fabriką, 

verk!
— Dėkui, dėkui!

Korespondencijos

Union City Conn. Pas 
buvo didelis susirinki-

Susirinkimas buvo su-

mus
mas ir prakalbos 12 dieną ko
vo.
šauktas dėl apkalbėjimo rei
kalu revoliucijos. Godotinas 
Janas Bekeris ilgai kalbėjo, 
apie sunkų padėjimą lietu
vių šitame laike, kada visos 
t? tos po jungu maskolių, 
pradėjo reikalauti sau tiesu, 
kad inenori duotis carui, jog 
jisai bugdytų žmones į Man- 
džiuriją. te juos, kaip gyvu
lius skersti. Ir lietuviam 
prisieina tie patys klausymai 
pajudinti ir tas pats užima 
mus lietuvius amerikiečius. 
Ką męs galim daryti, idant 
pagellieti mūsų brolius su ki
tom tautam, jieškančius tei-

)

svIhs. nenorinčius eiti ir bū
ti užmuštais Mandziurijoj, 
arba įvilktais būti į negali
mas išmokėti nu kęst i s. Vie
nintelis darbas, kuri mes ga- 
Imi atlikti yra: surinkti įm> 
kelis dolerius kiekvienoj mus 
apgyventoj vietoj, ir palai
kyti iki reikalingam laikui. 
Jeigu caras jokiu luidu neiš- 
kiaušis žmonių prašymo, ta
da ims uz ginklo lenkai, fin- 
landiečiai. laisvę mylinti 
maskoliai, tada kaip kiltu ši
tos tautos, lietuviai negali 
tylėti, jie turės arba carą 
ginti, šaudyti teisybės jieš- 
kančių* žmones, arba stoti i 
eiles prastųjų žmonių ir su 
jais naikinti caro galybę. 
Teip ar kitaip, mum paisiei- 
11a. atkreipti ant to atidą ir 
rinkti pinigus, krauti centą 
prie cento ir laukti dienos, 
kurioj labai busim linksmi, 
jog turim susirinkę kelis do
lerius ir galim pašelpti mu
su brolius kariaujančius su 
neiškenčiamais caro užpuoli
mais. Kada pabaigė kalbėti 
p. J. Bekeris. dvi sesutės pe
rėjo surinkti aukas. Kiek
vienas tautietis davė pagal 
savo išgalę, ir teip surinko 
*5,42. Pasiliko išrinktas 
komitetas dėl rinkinio aukų 
po stubas. V. Plikaitis.

—o—
Worcester, Mass. 19 ko

vo čion buvo surengtos pra
kalbos per Worceester'io su
vienytas draugvstss. 
tojais buvo Dr. 
ir D-ras Bacevičius, 
kimo pirmsėdžiu buvo Simo
nas Gilius, sekretorium V. 
Kupstas. Eiles po du kartu 
pasakė Ona Banoniūtė. Wor- 
cesterio lietuviai pastebėti
nai aplankė tą didelį susirin
kimą. į pusę valandos laiko 
prisipildė salė pilna vyrais, 
moterimi, merginom ir vai
kais. Pirm sėd is S. Gilius
trumpoj kalboj nurodė, kaip 
yra malonu, jog lietuvius bu
dina iš miego dvidešimtas 
amžius, teip kaip ir 
tautas; toliau perstatė D-ką 
Johanną Želvienę, kuri 
kalboje aiškiai.įspūdingai iš
lukšteno kiekvieno gyvenime 
klausymą.
kalbą, melždama 
seserų, 
darbus, 
muštynes, užlaikyti savo 11a-• •
mėlius švariau, ir auginti 
vaikelius su didesne atyda. 
Už ką susirinkę dėkavojo 
daktarei Želvienei plojimu 
rankų, rodos sakydami:,, teip 
teip! tie vargai mus naikina 
ant toliau męs vesim gyveni
mą dorą.

D-ras Bacevičius aiškino, 
kaip lietuviai buvo galingi 
viduriniam amžiuje. Kaip 
povaliai mus galybė pradėjo 
nykti, kada aplinki 3s mu
sų pastūmė mus į glėbį mas
kolių. Kaip Nikalojus L 
bijodamas, kad lietuviai ne- 
pajieškotų greitai savo tiesų, 
rūpinosi išnaikinti pirmiau 
mūs augštas mokslaines, teip 
jie išnaikino Vilniaus Aka
demiją 1883 metuose: nuvežė 
brangius Akademijos isto
riškus surinkimus į Peter
burgą ir tę nedavė lietuviam 
prieiti. Kaip per eiles metų 
povaliai, bet nenuilsdama 
Maskolija rūpinosi, kad tik 
išversti lietuvius į maskolius, 
kas tam pasipriešino, siuntė 
į Siberiją teip. kad jau apie 
10 tūkstančių lietuvių likosi 
išbugdyta į Siberiją, tik už 
pasipriešinimą, jog jie neno
ri pamest savo tautą ir tikė-

M iisų 
ma- 
ką 
ke-

SU- 
Kalbė- 

J. Želvienė 
susirin-

kitas

savo
S"

-- --- —— uuuv

o užbaigė savo 
brolių ir 

pamesti papeiktinus 
kaip girtuoklystė.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

jimą. Godotinas Dr. Bace
vičius primine daug naudin
gu punktų. liet žmones ne
pratę klausyti ėmė rengtis 
eiti namo. Kalbėtojai gerai 
padare, bet surengtojam dar 
geriau reikt* padarvti: reikė- 
jo kaip nors smarkiau pri
minti šios dienos klausymą, 
revoliuciją ir parinkt aukų.

Atsilankęs.

Meriden. Conn.
mieste lietuvių randasi 
zas būrelis, vienok štai 
męs čion turime: turime 
turias organizaci jas.. Susi vie
nijimo L. Amerikoj", pagel
bės draugystę po vardu:.,Di
džio Lietuvos Kunigaikščio 
Gedemino", ..Tevvnes Mvl. 
Draug.". ..Lietuvių Socijal. 
Partiją Am. ". Niekas niu
rni nėra svarbesnio kaip riš
tis • kuopas organizacijų ir 
k.-.rtu darbuotis su visais k 
tais musu broliais dėl labo 
musu tautos, kuom esame 
męs patys. Pakol busim iš
siskirstę. pakol nedirbsim su
vienytum pajiegom, iki tada 
męs esam nieko negalinti 
žmonės. Dabartinė mūsų už- 
duotė turi būti tokia: užsilai
kyti vystai, kad būtume svei- 
ki, skaitvti moksliškas knv-• * 
gas, laikraščius, kad būtume 
protingi, kuoptis Į organizaci
jas, jais pažinti ir mokintis 
gerai vesti, kad būtume drū
ti mūsų tautiškose pajiegose. 
Tokia mus uzduotė ir prie to 
kopkim brangūs broliai ir se
serys.

Juozo Draugas.

Pittsburg, Pa. Oras gra
žus, kasdien malonesnė sau
lutė. rodos, jog pavasaris ar
tinasi. Darbai eina labai ge-C?

rai, visi dirba, kas tik svei
kas. Lietuviai gražiai gy
vuoja. vienok mažai atjau
čia šiądieninį klausimą, tur
būt užtai, kad mažai yra skai
tančiu laikraščius. Merginu 
pas mus labai mažai, liet ir 
tas vis sumažina greitai ap- 
si veždami vaikinai, kuriu 
čionai netrūksta. 5 ir 6 ko
vo būva net penkios veseilios, 
4 laimingai apsivedė, o viena 
pas altorių nesutiko ir pami
šo. F. Pučkorius.

—o—
Brigliton, Mass. Lietuvių 

ir čia yra. tiktai gėda sakyti, 
kad tarpe jų nieko nėra a- 
part tamsybės ir vargo. Aną 
dieną buvo čian veseilia. lie
tuviai teip neapsiėjo, kaip 
žmonės. Jie rengia veseilią 
su dideliu pasišventimu, kad 
butų gerai alaus privežta.mė
sos privirta, paskui suėjo ve- 
seiliot ra ir kaip veseiliot? 
Erne per snuki vienas kitam 
daužyti, 
visus su
nu. įvežė į šaltąją

paliemonas atvežęs 
raudanais burbulais 

(Nė šitas 
ne' k 1 į ' ..‘-I;- H*--''tu- 
ra. bet ką daryti). Vienai 
merginai pavogė $160 ant ši
tos veseilios. (Jus broliai 
surengkite ten prakalbas ka
da ir man ,,Keleiviui” duo
kite žinią. Gėda tokius žmo
nes turėti Massachusetts Vals 
t i joj. Mužikas.

Duųuesne, Pa. Širdingai 
dėkavoju tamstom už laikraš
tį: teip akiva man skaityti, 
jūs laikraštį, jog negalim at
sigėrėti. Pas mus darbai ei
na labai gerai, bet žmonių 
be darbo yra labai daug. Lie
tuvių čia yra apie Uo famili- 
jų ir apie 200pavienių. Mer
ginų pas mus yra tik 9 (tai 
su kuo jūs apsivesite, kad 
teip mažai Red.)

Antanas Rimkūnas.

I.
«

Raidė I nekuriose žodžiuose tariasi kaip lietuviška. 
Miilion tark milijon. Kada i stovi pirma r. pavirsta į u, 
kaip ; tai žodije bird. tark burd. reiškia paukštis: ilirt tark 
iliirt. reiškia apšneką, liereikalingas liežuvio plojimas.

J visada išsitaria kaip lietuviškos keturios raidės džei, 
kaip štai žodije joy tark dzioi. reiškia linksmybę.

K tariasi lietuviškai žodžiuose king. tark king. reiškia 
karalių.

L tariasi kaip lietuviška žodžiuose: lame tark lėni, reiš
kia šlubas: mill tark mil. reiškia melnvčia. fabriką.• ■ o

L išsitaria prieš tykiaisias raides kaip ve: \valk vuok. 
reiškia į>avaikščiot. Calm tark kaani. reiškia tykus. Calf 
tark kiaf, reiškia teliukas.

M tariasi kaip lietuviška žodžiuose: man tark men 
reiškia vyras, flame tark flem. reiškia liepsną. M niekad 
neišsitaria ka<la stovi pirma n, kai}) štai žodije nmemonies, 
ark nemoniks, reiškia mokslas atminties.

N lariasi lietuviškai žodžiuose not. tark nat, reiškia 
lžiuo- 
eiškia

ne: sun tark son. reiškia saulę. ?( lieka negirdima žo<
<e kilu tark kil. reiškia prakuros: kimu tark hin. r<

j himną: solemn tark solem. reiškia tikrą teisybę.
Angliškai Ištark Reiškia

Job džiap darbas
need nvd reikalas
Aorkman vorkmen darbininkas
t kere der tenai
•hance čians proga
am em esu
used jusd papratęs
common komon paprasto
labor lebor darbininkas
i'eel \vhile f vi vail* jaučiu laike
something somting ką nors
A’ithout vidaut be
beg living beg living prašyt gyvent
riglit ra i t tiesa
necessarv neseserv reikalinga
Please gi ve me job 
l)o you need vvorkman
Is tliere any cliance 
ib get work kere 
l wish to get a job kere 
Please tell me where
I can get a job
I am used to any
Coinmon labor
I feel better while
Doing something
I can not live vvithout \vork Aš negaliu gyvent be darbo 

To beg for riglit of living is not necessarv 
Prašyti tiesos dėl gyvenimo nėra reikalinga.

Kad loska duokite man darbą 
Ar jūs norite darbininko?
Ar nėra progos
Gauti darbą čionai
Aš noriu gauti darba čionai 
Jei loska pasakyk man kur 
Aš galiu gauti darbą 
Aš Įiapratęs prie bilekokio 
Paprasto darbo
Aš jaučiu geriau kada
Dirbu šį bei tą

Tu. kuris apie Tėvynę niekad nedumojai. 
Visus jos vargus su ranka pamojai.
Tu, kuris apleidai Lietuvą seniai
Varguose esančius brolius pamiršai.
Ir tu. kursai mislyti niekad negalėjai
Tavo brolių varguose atjaust nemokėjai;
Tu. kuris carą augštinai, kėliai,
Karūną jo be kepurės godojai;
Tu kuris garbini turčius ir aristokratus,
Ką ėdė mūs tėvus, ėda mus ir mūs vaikus.
Tu kuris apiakęs garbinai teronus,
Tuos, kurie ėda mus ir kitus žmones.
Dabar tu nuplėšk nuo akių ličiną,
Ir meskie šalin kardą kruviną.
Jūs kurie jier tūkstančius metų kraujo neprigėrėt 
Ašarom nelaimingų siratų jūs neužspringet. 
Dabar, nors dabar mielas ištautėjas broli.
Meskie garbinęs turčius ir carą teronį.
Kelkis iš tamsybės, kurioje gulėjai
Ir per apiakimą carą mylėjai.
Augštink pats save, lavink savo protą.
Kilk, bujok ie, žydėk kaip kvietka.
Caias. vargai ir suspaudimas
Yra tavo locnas sutvėrimas.
Tu terši pasaulę paleistuvaudamas,
Akių į viršų niekad nepakeldams.
Tu vis sakai, jog Dievo duota.
Užmušti žmogų Dievo palikta.
Oh! kaip baisiai tu ant svieto klysti,
Ir tiesų pasaulės tu nepažįsti.
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Lietuviszko.i Moterim ir Merg'nom.

Kada vargai suspaudžia
Iš visų šalių, 

Bukit* stipri sesute. 
Nt liek savo ašarų.

Ašaros nieko negelbės:
Vargų tavo nenuplaus. 

Neiiuramis tavo širdi
v v

Ir laimė tau neatplauks.
Vargai ir nelaimės
Gema pas kiekvienų..

Jai ašaros tavo nei/aiiv <

Išvaryt neviena.
Jei su nelaimėm
Tu nori kariauti.

Turi sau tikra 
Supratimą Įgauti

Ir tada turėsi
Dar nemažai bėdos, 

Žiūrėti ant broliu 
Kaip varguose maudos.

Bet dvasioje būsi
Tu visada linksma:

1 vargus ir nelaimes 
Pati nepulsi niekada.

Kaip prisitaikyti prie jūs 
seserys, ir kaip pasakyti ju
mi kelis teisingus žodžius, 
sunku yra išgalvoti, kas jus 
labiausia užimtu. Prisižiū
rėjus i jus gyvenimą, jis teip 
užimtas, teip sunaudotas, 
jog sunku ką naujo jumi už
duoti. Tariaus jūs gyveni
me yra du daigtai. kurie vi
sai bereikalingai ir Medingai 
sunaudoję jūsų laiką, tie 
daigtai yra juokas ir verks
mas. Nėra tokio klausymo, 
kokio mus merginos neap
juoks. nepaniekys be pas;- 
gailėjimo; nėra nė tokių rei
kalu, kurių mus sesutės g" 
lėtu praktiškai atlikti, o 
k<> negali atlikti daugiau 
šia ašarom aplaisto. Kaip* 
merginom, teip vy
ram. kada jie sveiki, drūti, 
tai nė nepradėk pasakot apie 
gyvenimą, apie nelaimes: jog 
tai gali atsitikti, galim męs 
i jas įpulti, reikia mokintis, 
kad parėjus tom nelaimėm, 
mokėtume su jom kovoti. O 
toki raštai’, sako, tokios kal
bos. aš tiek pats žinau.

Mus broliai ir seserys vi

nie Ims gražus pamokinimai 
apie užlaikymą stubos, apie 
auginimą vaikeliu ir išaugi- 
nimą jų. ka«l tiktu prie šios 
dienos reikalų. Rūpesčiai 
musu gyvenimo via svarbes-; 
ni uz žinojimą apie marių gi
lybe.-. velnių spėkas arba ki
tokius sapnus. Męs čion 
leisti ant žemės, kad padary
ti savo uzduotę. Mūs už
duoto aut šios pasaulės: vesti 
savo gyvenimą teip. kad bu
tų pilnas ramumo, meilės 
t e i sy bes. u zs i ga n ė< 1 i n i m o,
kad męs paj . Mintume šią 
pasaulę, o m papiktintume. 
1‘erbegę mūs gyvenimą dorai 
rūpestingai, be abejonės bu
sime patalpinti, kaip darbš
čios pelės prie gyvenimo 
brangesnio ir geresnės aplin
kybes. Klausymas.kada jūs 
pradėsite rūpintis apie savo 
reikalus yra labai nesmagus: 
tuo tarpu jus nemažiau ištau
tėję, nuvargintos ant dvasios 
uz vyrus, o darbininkių tarp 
savęs neturite, kurios jus pa
zulintų prie* kelio, kuriuomi 
jūs eidamos apsilenktute nuo 
vargų. Būkite jūs pačios 
darbininkės. imkitės prie 
skaitymo ir traukite savo 
drauges, sueikite kelios še ar 
tę. pasiskaitykitę: mokinki- 
tės rašyti, mokiu kitės lietu
višką kalbą suprasti. Tuo 
jūs nusibovysite, ir jmi metų 
steliėsitės. kiek jus išmokote, 
ir kiek jūs akys atsidarys. 
Rašyti labai lengva, pradėk 
rašvti raides, paskui rašyk iš 
knygelės, teip išmoksi žo- 
lžius gerąi būdavot i ir pank
elius sutaisyti. Tokias kny

geles reikia merginom skal
yti iš kuriu trati dain iau su-
* v. *

pratimo gauti apie užlaikymą 
stubos ir kitus reikalus, ku
rie arčiau rišasi su moterių 
gyvenimu.

l žtai ką skaitote ir moki
natės. aš jumi pasakysiu, 
kaip gražius plaukus turėti. 
Kaip tik randasi pleiskanų, 
pradeda niežėt galvą, turi iš
plaut su geru muilu. Ir var
tok nemažai -ilto vandenio. 
Jei vanduo kietas Įdek biskį 
amonijos arba Isirakso (vau-

nepridedamas nieko, neatim
damas nieko. Męs norime 
jumi. broliai paduoti tikras 
žinias, užtai meldžiame jus 
parašyti nuimi teisybę. Teip- 
gi mieli draugai, jeigu jus 
norite, ka<l jus korespinden- 
vijos atneštu nauda jus ap
linkinėj. tai praplatinkite 
..Keleivį". O tada jeigu ką 
parašysite apie savo kampą, 
tai tenykščiai lietuviai pasi- 
skaitys. Žinote draugai, jog 
męs t urime broliu, kurie ne- 
mandagiai apsieidami mus 
visų vardą žemina, jeigu ką 
apie juos pa rašom, tai reikia, 
kad jie pasiskaitytu, tokiu 
bud u jie pradeda daugiau 
mislyti. Kaip tik gausime 
didesni būreli skaitytoju pra
dėsime talpinti daugiau pa
mok inančiu st ra i 1 >sneli u.

,.J upiteriui" Inion City. 
Conn.. tamistelės eilės ..ar 
myli" dar nepatilpo biskį per 
sunkios skaityti ir. žinote.jos 
butu geros apie koki metai 
atgal, kada neturėjo Lietu
voje spaudos. F. Adomaitis 
ir jūs draugo Mystic Conn. 
paj ieškojimą i netilpo, užtai 
kad negalėjo perskaityti, pa
rašykite. tamista geriau.

APYJSAK \ S. 1‘KTKOVO.

PĖDOM KRISTAUS.

Balis II.

duo minkštas nuo lietaus, o 
kietas iš žemės šaltinių). Iš
mazgojus galvą. reikia muilą 
iš galvos gerai išmazgoti su 
vystu vandeniu. į kurį turi 
Įdėti šaukštą vinigerio (acto) 
ant kvortos vandens. Drausk

sai netiki tam. jog jeigu męs 
mokįsimės kaip gyventi, tai 
ir mokėsime: jeigu mokįsi
mės kaip išsilenkt nelaimių, 
tai ir ta galėsime. Jeigu 
musu broliai ir seserys užsi
ima skaitymu, tai jie nori to
kio skaitymo, kad ten butų, 
kas žingeidžiau. nekaip iš 
paprasto gyvenimo: jie nori 
knygų apie mokslus Maižie- 
šiaus. jie nori skaityti apit 
jieklos gilumas ir kitokiu raš
tui. su kuriais galėtum pini
gų iškortuoti nuo draugo, 
velnius sušaukti ir teip to
liau. Kada apie tuos nebū 
tus daigtus męs svajojam, 
užduodant savo protui lierei- 
kalingą darbą, iš kurio nie
kas nepasipelno, išėmus tą, 
kuris jus su tom knygom ap
gauna. Vaikščiojam misly- 
se paskendę tokiose tuštybė
se, būdami purvini, apiakę, 
visi mus {tirštais bado ir pa
matę žino, jog męs esam tam
siausi žmonės.
Kada jūs sesutės pradėsite 
rūpintis apie savo reikalus, 
kada pradėsiu? mokintis rei
kalus gyvenimo, kada dru- 
kuosite laikraštį sau, kuria-

ilvą vakare ir nepink iki 
rytui, tik nušluoščius drū
čiai, palik i>alaidus. Netin
gėk. galvą su šepečiu kas
dien pabrūžyti gerai. Su 
rankom gali drūčiai intrinti 
i galvą biskį šito sudėjimo: 
R. ( ologne 8 ounces
Te. Cantharides 2 ounces
Spirits of (’amplior 2 ounces, 
teip prižiūrint turėsi gražius 
'[‘laukus. Žinoma reikia pri
žiūrėti. kad ir kitos dalys kū
no butu gerai aprūpintos.

Skaitytojams.

Godotini skaitpjojai. šio
mis dienomis męs gavome 
nuo jūs kelias koresįionden- 
cijas. už kurias širdingai ju
nti dėkavojam.

Kad padaryt tas korespon
dencijas naudingom, meldžia
me jus labai gražiai, kaip ra
šote apie kokius atsitikimus 
parašykite kokią dieną me
nesio toks atsitikimas buvo. 
Kad palengvinti jumi rašy
me, aš patariu teip: lengviau
sia ir geriausia tas parašo, 
kuris rašo tiktai atsitikimą,

Juokas.

Sodžiuje Barauckinės. Vei
veriu parapijos, gyveno naš
lė su sūnum. Sūnus nuolat 
tampė armoniką, mažai ką 
jam rūpėjo namo reikalai, 
Jeigu reikėjo malkų, tai us- 
laną suskaldė ir liep<lavo mo
tinai kurt. Per žiemą jis 
viską sukaliojo, tik vienas 
stalas liko, to negalėjo su- 
kirst. nes tę motinos bliudai 
stovėjo visada. Atėjo pava
saris, sekmines, visi ėmė va- 
Ivti. mazgoti stubas, kaišvti 
žaliais lapais ir žiedais. Naš
lė teipgi užsimanė nors iš 
lauko langus numazgoti, ji 
vis prašė, kad sūnus padary
tų ant ko atsistoti, bet 
sūnus niekad negirdėjo, 
ką motina sakė. Kada ant- 

Igalo priėjo visai pavakarė, 
motina užsispyrė, jog sfnus 
turi ką nors padaryti užsilipt 
kad langus numazgoti. Sū
nus priverstas ką nors pasto- 
roti. sumislijo bus greičiau
sia. lengviausia atvesti karvę 
iš tvarto. Karvė buvo sena 
ir labai žema, kaip tik langus 
gerai galima buvo užsistojus 
pasiekti.

Tuojaus motinai pasakė, 
jog jau jis turi ant ko užlip
ti. Motina paėmė bliūdą 
vandenio, išėjo laukan ir ma
nė. kad sūnus turi ko
kias kopėčias, liet pamačius 
karvę, nusidyvino. Sūnus 
tuojaus atvilko kiaulių lovį, 
pailėjo šone karvės, ir palie
pė lipt ant karvės. Motina 
žinojo tą karvę, pamisimo 
sau. kad ir ant karvės, bet 
turiu langus apmazgoti, Už
silipo ant lovio, paskui ant 
karvės. O sūnus karvę už 
ragu laikė ir jai galvą kasė. 
Į tą tarpą, kaip ten atsitiko, 
kad mazgotė išpuolė motinai 
išranku, ir ji paprašė, kad 
vaikas jai paduotų. Vaikas 
paleidęs karvę, ėjo mazgotę 
paduoti. Karvė, pasijutus 
liuosa. ėmė eiti į tvartą. Mo
tina ant karvės stovi ir rė
kia. bijo pulti, pakol karve 
atsinešus prie tvarto durų 
nenubraukė, o sūnūs atsisto
jęs šaukia: luuže. įuuže.

(Tąsa.)
Apgarsinimai visada duodavo gerą {įeiną 
laikraščiui, liet jeigu dabar ketina išimti, 
tai bus skriauda, kokios Rugienius visai 
nesitikėjo. Tai buvo visai nemiela nau
jiena. bet Rugienas nepasidavė; jis abel- 
nai atkreijiė savo atydą ant visu tų apgar
sinimų. kada jis pirma niekad nepamisli- 
110 ir į juos nežiūrėjo. Dabar perziūrejęs 
jis atrado daugelį tokiu apgarsinimu, ku
riu niekados nedrukuotų Kristus. Kaip 
pasižiūrėtų Jėzus K ristus ant šio įigo ap- 
apgarsinimo apie visokius gėrynius? To
liau ėjo apgarsinimas apie likerinias res
tauracijas, biljardines, karčiamas, apie 
konjaką, alų. cigarus ir visokius daigtus 
naikinančius žmogaus protą ir sveikatą. 
Viskas tas buvo išdrukuota didelėm lite
rom. kad pultųsi kiekvienam į akis.

— Ką daryti! Visi tie apgarsinimai 
davė daugiausia pelno, kas bus su laikraš
čiu, jei juos išmesim. Ar galės ,. Dienos 
Naujienos” laikytis lie jų? Bet kam tas 
klausvmas. Ka darvtu Kristus būdamas* if ♦ c

mano vietoj — mislino toliau Rugienius. 
— Ar Kristus platintų žines apie arielką, 
alų ir tabaką' Pastatė sau klausymą, 
pasimeldė ir pasišaukė Juozaitį. J .'.ožai
tis jautė, jog laikraštis jau pergyveno vi
sas bėdas, kurios buvo atsitikę pauedėlij. 
Šiądien jis buvo pasirengęs prie darbo, 
nes jau buvo ketvergas.

— Tamista Juozaiti—ramiai pradėjo 
kalbėti Rugienius — Aš peržiūrėjau vi
sus a į įgarsiu i mus mūs laikraščio ir misti
nu nekuriuos iš jų išmesti, kaip tik pasi
baigs jų laikas. Taigi meldžiu jus duoti 
žinią tiem, kurių apgarsinimus štai aš pa
ženklinau išmesti: jie netinka į mūs laik
rašti — ta sakvdamas padavė Juozaičiui 
laikraštį su paženklintais dėl išmetimo aji- 
gandnimais.

Paskutinis pažiūrėjęs ir pamislinęs va
landėlę tarė:

— Tas dideliai nupuldys mūsų laik
raštį. męs negalime įvesti tokių permainų, 
gyvendami dabartinėse aplinkybėse.

— Driko? — 'ainiai paklausė Rugie
nius.

— Dėlto, jog tie pinigai, kuriuos męs 
gaunam už prenumeratą laikraščio neap
mokės nė už išleidimą jo.

Ant toliau Juozaitis jau visai nesislė
pė su savo nekantrumu kalbėdamas:

— Mes pražudysim laikraštį, jeigu ta
mista nemesi savo naujos idėjos.

Rugienius uždavė klausymą, bet ne
laukdamas atsakymo, tarė:

— Padaryk tamista teip, kaip aš jus 
meldžiu-aš tikiu, jog męs apturėsim pa- 
gelbą mūsų darbe nuo paties Jėzaus. Jau 
aš. tamstai, pirma pranešiau apie mano 
nutarimą, to jau neketinu laužyti, bet kirk 
tik galėdamas žodi pildysiu. Beje, mel
džiu, tamstos, pasakyti Radžiavičiui, jog 
jo raštas apie vakarykščią nepasisekusią 
lekciją literatiškam kliube nebus patalpin
tas..Dienos Naujienose", ir karti1 na {įra
šyk jo, kad užeitų {įas mane, kai, jis at
silankys.

Kaip tai. nespaudįsite! — nusi
stebėjo Juozaitis. — Ar jūs m norite 
raštų mūsų geriausio raštininko? Ar jus 
jį skaitėt? Man rodos, jog tas raštas pa
rašytas gana gerai, jis nemuša, bet gana 
žnyba, kaip šampanckis.

— Teip plunksna Radžiu virinus gana 
smaila ir aštri, kaip vilyčia, į ką jis ją pa
mieluoja. tą mirtinai sužeidžia, užtai aš 
jo rašto neduosiu spausti mano laikraštije, 
kurį jis jaiaiė apie 1< k< i. ą atvažiavusio 
raštininko. Kartu noriu {aprašyti jo. 
kad jM-rmainytų būdą savo raštų, jeigu jis 
norės toliau rašyti į ..Dienos Naujienas’ . 
Aš atrandu, jog męs raštininkai esam {**r- 
daug liuosalit žuviai; męs begaudydami 
sau nudegą visai pamirštam mūsų uždiio- 
tę. kuriai turim tarnauti. Negodojam 
>m< gaus \| at< s, nesirūpinam Imti manda
giais kitiem, nors jie butų ir kitokių nuo
monių uz mus. Męs teip iškrypę, jog už 
gražų žodelį negelbetume ne mūsų tikro 
tėvo.

I
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— Imkite į .-pandą nors tą jo raštą, 
jog toki jumi pasidabodavo pirma, šitas 
pilnas gražiausiu iškraipymų, ir gana ap
sukriai užgaunantis priešininką.

— Pirma ir aš buvau tokių nuomonių 
apie raštus, kaip Radziavičius. liet dabar 
aš savo nuomonę jau permainau. Dabar 
matau jo raštą, kaipo netinkantį, pilną pa
sityčiojimo ir išjuokimo ant kalbetojaus: 
linksma, juokinga. .. liet kokia tai *rtė 
juoktis iš kito nelaimės? Toks raštu ('au
giau užgauna autorių to straipsnio ir laik
raštį. kuris jį atspaudzia. nekaip tą nelai
mingą kalbėtoją. Kad aš Imčia skaity- 
tojum, tai perskaitęs straipsnį Radžiavi- 
čiaus. galečia pasakyti laikraščiui teip: 
vakar kas nor ten pripasakojo nieku, jus 
apie tuos niekus nepažįstamo kalbetojaus 
ištraukėt savo liežuvius ir apvadžiojote ke
lis stulpus jūsų laikraščio, dziovinat savo 
smegenis išradime juokingesnių pasityčio
jimų. dovanai jus leidžiate savo laiką ir 
gaišinate niekais skaitytojus. Palikite 
šone svetimą kvailumą, o tame laike ir vie
toj,ištarkite žodžius išminties ir pamokini
mo. jeigu galite. Sakydamas tą aš misli- 
nu. turėčia tiesą. Su tuo aš nesakau, jog 
dalyvavimas jiolemikoj būtų nereikalingas: 
polemika jiadeda milini išaiškinti tą klau
symą iš visu pusių ir rasti tiesą, liet kožna 
{lolemika turi būti grynai literatiška. Pas 
mus jiolemika neliteratiškai-ėtiška, bet su- 
simaišus su ypatiškais uzkabinėjimais ir 
skaudžiais išsitarimais. Jeigu aš būčia 
skaitytojum, aš ir vėl pasakyčia. jog man 
nerūpi jūs ypatiški barniai; aš imu laik
rašti skaityti ne barnių,bet rasti sau paaiš
kinimą tokio ar kitokio klausymo, bet ne 
barnius ir . isokius apšmeižimus vienas ki
to. Ypatiškus apšmeižimus reikia palik
ti šalije, norinti juos matyti gali tą pada
ryti susiėję, arba rašinėdami vienas kitam 
korespondencijas. Spaudai reikia palikti 
vieta geresniu, svarbesniu reikalu, kuriu 
netrūksta musu gyvenime. Žinoma.reikia 
kariauti su melu, su tamsybe ir nesuprati
mu, bet žmogų visada reikia godoti. Žmo
nės vienas kitam turi būti šventinyčia. 
Jeigu {lolemikas patėmytų, jog jis pats 
yra priešininko vietoj, ir kad jisai polemi- 
kuoja pats su savim, turėdamas tiktai ki
tokias nuomones, jis būtų geresnis dėl sa
vęs ir lėtesnis dėl savo priešininko, 
tydamas savo apsirikimus, raštininkas
aįijnoks pats savęs. Laikraštis teipgi ne
turi apjuokti, ir užsiimti koliojimais, bet 
turi tarnauti dėl a{imainymo mislių iri ao- 
moniu. Tą patį aš noriu pasakyti visiem 
mūsų raštininkam, rašantiem dėl mūs laik
raščio, o tuo tarpu pasakykite Radžiavi
čiui priežastis dėl kuros jo raštas nebus 
atspaustas.

Juozaitis nuėjo šalin nuo Rugieniams, 
jis negalėjo priprasti prie tos mislies, jog 
laikraštį reikia iš šaknų permainyti; jam 
rodėsi tas viskas atneš prapultį laikraščiui, 
pertai m*mazai savo širdije jiyko.

Kas butu, jeigu visi užsikrėstų to- 
redaktorius?

Ma-
ne-

kioiu nuomonėm, kaip mus
jie sutraukytu ir [įermainytų visą šiądien 
esančią sistemą, ir padarytų 
mišinių.
tystė!

begalini su- 
Ak. tai beprotystė, tikra bepro- 

mislino vienas sau Juozaitis.
Rugienius dar vis mislino apie savo

nutarimą ir visi reikalai dabar parėjo jam 
ant mi.-dies. l’ctnyrios rytą atėję 

i.il tarinio rytme- 
,. Dienos Naujie- 
mažai laikraščių.

> i redak-l’einycios rytą at.*

ei ją atkreijic sav 
tinio nedeliiro 1 
ll< is ' 
kur.s išeida\ u 
atnešdavai ik mažą {įeiną, 
tilj <!a\<> l;.lai visus užimanti. 
dav<» Iii. rat i -kos nau jienos, ] 
pasaulės. t< atrališkos ir visokių medžioji
mu žinios. Rugienius ir čionai uždavė 
sau klausymą: ,,ar išleidimas laikraščio 
nedeliom sutinka su mokslu Kristaus? Ru
gienius mate, jog numeris išleistas nedėlių 
rytais buvo nuo visu su noru skaitomas, 
liet jam rodėsi turinvs tu numeriu nebuvo 
atsakantis jiagal jo jiermainytą nuomonę.

— Ar negalėtu krikščionys rasti sau 
kitokio brangesnio pasiskaitymo, kaip ši
tie niekniekiai — mislino sau Rugienius. 
<> kur atsilsys dėl mus darbininku, kurie 
dirba j>ri<* išleidimo tų numerių? Rašti
ninkai li<* atsiisio turi rašyti, sjiaiistuvės 
darbininkai turi dirbt, ir dirbt liejierstoji- 
1110.
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numerio
, ta i Ih: o vienas iš 

nedėlios rytą: tas numeris 
Raštai tę teipgi 

Čion tilp- 
jiolitiškos, iš

(Toliaus bus).



KELEIVIS

Boston. Mass.

19 kovo ,,Šv. Petro ir Po- 3:Cziaus:a Eanha 50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI.
vylo Draugystė" turėjo pra
kalbas. Kalbėtojais buvo 
godotini pp. Mikalauckas. F. 
Moukevičia, K. Liubenas B. 
Miglinas ir J. Liutkevičia.

Iš svarbesnių klausimų bu
vo čionai kalbėta apie gavi
mą vietos dėl lietuvių tau
tos ant statistiškų popierų 
Amerikos rando, kad nebo
tume užrašyti su lenkais, ar
ba maskoliais, ir šelpti revo
liucijos reikalus. l>et aukų 
nerinko.

17 kovo Bostone iškilmin
gai šventė dieną ..evacuation 
day", gerai kad lietuviai su
prastų. jog 17 kovo 1775 me
tuose Jurgis \Vashingtonas.c? c?

tėvas laisvės ir pirmas prezi
dentas Suvienytu Valstijų 
apie po 2 metų kares su Ang
lija ir mūšiais Le.vington'e 
Concord’e. ant Bunker H iii. 
Jurgis VVashingtouas padarė 
ant So Bostono kalno drūtas 
apkasas, pargabeno kanuoles 
ir 17 kovo 1776 metuose da
vė žinoti Bostone esantiems 
anglijonams išsikraustyti iš 
Bostono, o jei ne. tai jis juos 
kraustys su Ugne. Anglijo- 
jonų generolas liovė, pama
tęs, kad su Jurgi v. \\ ashing- 
tonu negales laikytis. liejtė 
savo žmonėm sesti i laivus :- 
kraustytis i Halifa.v Teip 
Jurgis W®rliingtonas paėmė 
Bostoną Į savo globą bekrau
jo, neskaitant pirmutinių ka
rių. Nuo tų laikų švenčia 
tą (?;euą kas metas. Prie tos 
dienos pripuola diena Sv. Pa- 
trick’o, airiu šventojo. Tą 
dieną airiai paverčia Bosto
ną į tikrą latru susirinkimą: 
vieni neva vaikščioja su. ka
rabinais po gatves, o kiti at
sistoja šonuose kaulija, pra
šo nuo savo draugų dešimtu
ką. kad galėtų pragerti. Dar
bininkiškos kliasos Bostono 
airiai yra toki tamsus, kaip 
kanibalai Afrikos. .Jie ant 
svetimtaučio žmogaus žiūri 
kaip tas ką žiūrėjo ant gyva
čių. Męs lietuviai nieko nuo 
jų negalim pasimokinti kaip 
tik girtuoklystės ir didžiau
sios tamsybės. Kada gi čio
nai jų randasi daug tūkstan
čių, tai jie turi didelę galy
bę politikoje, balsavime. Ke
li airiai juos turi ant virvu
tės. ir kaip liepia jiems, teip 
jie balsuoja. Atėjus rinki
mų dienai duoda jiem alaus 
gerai, atėjus St. Patriko die
nai pagiria juos, būk jie m 
ka gražiai apvaikščiot. Nė
ra kam priminti, jog jų dar
bininkai yra apiakę girtuok
liai, o vaikai mėto žmones 
akmenimis. Brangus lietu
viai atminkim .Jurgi Wasg- 
ingtoną ir 17 kovo, kada an- 
glijos despotas buvo išvytas 
iš Bostono. Bet neužsikrės- 
kim biauriu airių papročiu.

IR PASAZIERISZKAS

UŽSIĖMIMAS,
Mes esam vienatiniai Agentai 
Amerikoj, ką vežam žmones 
zem?, mariom ir vedam ru- 
beziu dienos laike lx* jokios 
baime s.

Jeigu nori važiuoti i Lietu
va arba parvežti ką i Ameri
ką tai ateikite arba atraszv kitę 
pas mus. Mes turime kelione 
nurėdyta teip. kad vežam per 
žeme, marias ir perrubežiu ve
dam be jokios baimes. Turim 
>zipkartes ant visu linijų per 
marias. Siuncziam pinigus in

visas dalis pasaulės greitai; gerai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite arba atraszvkite ant szio adreso:

Herman, Cassel & Co.,
372 CCMMON STREET, - - • LAWRENCE, MASS.

y y y
BRANCH OFFICE:

109 Millburry Stieet, • . • • Worcester, Mass
P. A. FOLEY & CO.,ūži a; Ko guriausią

Kliu. Vyną. Degtine ir gerus Turkiškus ( igarus.
16 Broadvvay. South Boston, Mass.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. C A X K © X!

Mes užlaikėm g. m-sius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. T irime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gervinus pristatoįr. ant 
vestus ių. krikštynų ;r-'unčiam i aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 C’ross Ntre«t. - - - . Boston, Mass.

Didziause ir geriause Aptieka’

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

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuviška klerką, 
čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

Mrs. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
nh terini konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. ■ Atsi
šauki t po šiuom adresu:
190 Park st., Lawrence, Mass. 

Telefonas 749-11.

Pasinaudokit iš progos.

Ant pardavimo gerai išdirbta Lietuviška 
bučernė ir turinti daug kostumerių. bet 
turi būt parduota iš priežasties nesutiki
mo partnerių. Norinti pirkt alsišaukil 
pas F. J. Mockevičia.
83 Endicott Str., - Boston. Mass.

M. Galivan& Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

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

I

Gramatika Angliszkos Kalbos 
didelio ašmainio. 174 puslapiai, apdary
ta. Prekė su prisiuntimu 81.25. Pinigus 
pigiause yra prisiųsti per "Money Or- 
der". Adresas:

P. Mikolainis.
P. O. B. 15, Brauch D.. New York Cry.

___

Perskaityk mano nauja knyga 12& dideli puslapiai 
svarbiu žinių.

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižinok. kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti.

Kaip nežir.ystė yra svarbiausia priežasčia visų ligų.
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

Szita knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams 
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik

slai visos žmogaus sistemos.
Rasi joje apie paslaptis Lytiško Gyveninio ir Ženybos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėti ~vei 

kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo šeimynos.

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVOJ. SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ. TEIP KAD 
KIEKVIENAS. KURIS SKAITO. GALI SUPRASTI.

Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo Ji suteikė 
viltį daugeliui nusiminelių ir parodė kelią, k ip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.

Tai yra knyga kožnam. vyrui ir pačiai, jaunikaič' ’ ,r įergelei, paprastam darbininkui, a nat- 
ninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje. c .mus, pamokinantis ir patraukiantis.

Sveikiems aš rodytu skai
tyti skyrius apie apsisaugojiina nuo ligos

ir L, tlšką gyvenimą i ženybą ir kaip turėti sveiką šefu .»ą.

Sergantiems aš roa^ Ju skaityti skyrius apie visas ligas k v.
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA, ŠIRDIES LIGA. INK

STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ.
žod-ūit sakant, visus skyrius aprašančius kun< ligas. Nėra lapo knygoje, kūne nebūtų didžiausio 

įdomt’ r.o kožnam.

VIENATINIS LIETUVISZKAS
AGENTAS.

F. J. Mockevyczia,
83 Endicott St., Boston, Mass.

Parduoda laivakortes ir siunčia pinigu:; į visas 
svieto dalis: padaro davierr.asiis ir atjieško pi
nigus likusius Lietuvoje ir ta viską padt-ro Ko- 

noęeriausia. Neužmirškit atsijunk, t.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

dos. d. Feety
95 M:1V st., Ruimai 69-61

BOS. - MASS.

Penkiasdešimts tūkstančių 50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus. 
PRlolUNSDAMAS KELIAS STEMPaS ir paduodamas savo vardą ir adresą.

Rašyk tuojaus negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu i visas dalis Amerikos ir Kanados.

140 VVest .34-tH St„ New York City-

GERIAUSIAS' LIETUVIU I

GRAB 0 RIU S

J.Nolan
Prižiūri mirusius dierą ir 

uakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broadvvay
Ofisas - - 386 Broadvvay

S. Boston, Mass.

Tiktai 25 centai
Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 

Trajankos”. sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvi.-nai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, J 
kaip tai. gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydanvZiu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. -Ja reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

I’žpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antras za:

A. Ž VJNGJLAS,
O. B. 3232, Boston, Mass.

Telefono susijungimai. Nak
tinis zvanelis prie abieju ad-,

LIETUVIU UŽEIGA
-----  PAS -----

.,. Ghaplika ir Orlinski...
Užlaiko puikiausius • ėryir.us. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrimus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

117, 119 and 121 A St.,

Sc aos.cn, Mirs.

I. SAGOM IT Z,
128 Broadvvay,

So. Boston, Mass. 
Pigiausiai parduoda kaldras, 
blanketus, kufarus, marški
nius, jakes dcl moterų, žodžiu 
sakant, čion visko gali gauti.

Geriausia valgomu daigtu

K R A V T V V E.
&&&»

Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigtus. orderius 
paimam ir į namus viską prisietom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

372 W. 2-nd St., So. Boston, Mass.

Puikiausias Lietuviškas
Juozas Sriebalius

geriausias lietuviškas
kostumeickas 
KRIAUČ1US

prosijam čystijam ir taisom
212 Broadvvay 

So.Boston Mass.

GALIŪNAS
Kas kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigrandvs: 
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 I). St.. 

^outh Boston, Mass.
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Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

K R A U r U V E - -
C'a galima gauti puikiaii'ių pečių. Io\ ų. krės
lų ir visokių reikalinrų daigtų st ūboje. Čion 
galima gauti parėdymus ruimam nuo $15.00 
iki augščiausių prekių Piikti galite ant ge
riausių išlygų; teipgi susikalln t i valiniu lieti: 
viškai. lenkiškai ir kitose kalbose. Meldžiam

388 Broadvvay So. Boston, Mass.

0 LI M B r o S.
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DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 2ū-to AMŽIAUS ___  ___ s 

D=ro Robert’o 
Benedlcllon Pilvo Gyduole
I)el iszgvdymo sekaneziu ligų: DISPEPSIJOS, SKAU
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO VIDURIU, 
CATARO, SCKOFULO, REUMATIZMO, NER- 
VISZKUMO, NEMIEGOJIMO, PAGEDIMO KEPE
NŲ ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes
magumą. Kam kęsti ligas ir nesmagumą, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant gamtiszką gyduole, motiną ir gy

dytoją visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus akmenai, grožybes, vigada. — 

, Visi tie daiktai galima dastoti, kada esi sveikas. Bet 
kam verti tie visi daiktai, kada liga žmogų kankina? 
Jei sergi, tegul nesulaiko tave seni mėginimai, lurie 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink bonk ite 
te Benediction gyduolių ir jeigu nepasveiktum, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Benediction vartojo sztai ką jie sako: 
Aš jau buvau teip susirjręs. kad nei valdyt nei dirbt negalėjau, paėmęs bu
telį B.-nedictiou teip greit pasveikau, kad rodos su ranka man Ilgą atėmė.
S. Kurauckas. 372 XV. 2-nd st.. S. Boston. Mass. po tuom paežiu adresu ir 

teip |>at rekomenduoja p. S Kolesinskis.
Pabandymui, kas reikalauja, 1 bonka duodam dykai.

Dr. C. F. Roberts
37 Dover St., - Boston, Mass.


