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Bevoliucijž’ Hosijoj.

Visa šalis baimėje ir .varge 
pagamytam pačių žmonių 
per savo apsileidimą. Baisi 
operacija revoliucijos, kuri 
čystija kraštą nuo biaurybių 
—tuščios garbes ir kanibališ
ko ėdimo silpnų gaivalų, pa
krutino visus turčius ir kitus 
apsimetėlius tuštybėm. Dau
gelis tų ponų ir ponių tiki, 
jog Maximas Gorkis, vienas 
iš šios dienos darbininkiškų 
apaštalų turi savyje galybę 
atsakyti ant jų drebančių 
klausymų. Rašo jie pas jį 
laiškus ir klausinėja, kas bus 
iš tokio suirimo šalies.
Štai ką Maximas

Gorkis jiem at
sako.

Yvairios ypatos siunčia 
man laiškus. Jie skundžiasi 
ant dabartinio stovio dalykų 
Rosijoje ir rodo savo didžiau
sią baimę. Skaitantys tuos 
laiškus gali pamislįti, kad ra- 
šėjai tų laiškų yra piaunami 
"iki širdies ir negaunanti pa- 
silsio.

„Kas pasidarė su mus mei
lingais Rosijos žmonėm? Ko
dėl jie pavirto į laukinius 
žvėris”?

Toki klausymai yra užduo
ti man per vieną ponią, kuri 
rašo ant brangios kvepiančios 
popieros.

„Kristus ir jo mokinimas 
tapo užmiršta; Jo Evangelija 
meilės paversta į nieką ir gy
vas žmogus neturi jokios go
donės”.

Rašo vienas ponas ir ant- 
galo klausia, ar aš su tuom 
užsiganėdinu? „Kur mūsų 
vaisius mokslo tikėjime, ge
ro' velijime žmogus žmogui? 
Ką mūsų mokslaines ir baž
nyčios padarė?” klausia kitas 
rašėjas. Nekuriu iš rašėjų 
išniekina mane ir grąsina 
ant mano gyvasties. Kiti tik 
skundžiasi ir verkia, o visi 
yra baisiam sukylime sanži- 
nės.

Sunku jiem gyventi ši< -e 
tragediškose dienose. be
galėdamas visiem skyrium 
atsakyti jų gromatų, atsekau 
kartu:

Ponai! Laikas atėjo, ka
da žmonės apmoka jum i už 
kriminališką jųsų darbą 
Viskas ką jus dabar 
jaučiate ir kas jus spaudžia; 
jus gerai užsipelnėte, aš tik 
pridedu tą, kad baimė, ku
rią jus šiądien kenčiate, turi 
įsėsti kogiliause į jųsų širdis, 
nes tokį gyvenimą ir aplinky
bes jus patįs sutverėte.

Gal jųsų širdis yra baimė
je, gal jos yra sunkinamos 
visom tom tragedijom; bet 
velitina, kad visas tas stovis 
netik sunkintų jųsų širdis, 
bet degintų kaipo ugnis—tas 
patarnautų j ūmi gerai, nes 
jus nesvarinot ir negražinot 
savęs, tik davėtės apaugt 
purvynu—neteisybių ir pik
tybių.

Ponia! Tu nori žinoti, kas 
pasidarė su žmonėm? Jų 
kantrybė seniai jau trūko. 
Ilgai, ilgai jie tylėjo; ilgai 
kentėjo ir ilgai nešė sunke
nybę vargų ant savo slavo- 
niškų pečių—nešti daugiau 
negali ir dar nenumetė visos 
sunkybės, kuri tapo ant jų 
užkrauta. Tu nusigandai 
per anksti ponia. Dėlko — 
kalbėkim atvirai ir liuosai, 
kodėl žmonės turi būti vieto
je gyvulių. Kaip daug ge
rų darbų tu padariai? Ar 
sėjai gerovę į jų dūšias?

Visą gyvenimą tu plėšiai 
žmones ir grobiai vaisins jų 
darbo; atėmiai paskutinę plu
tą jų duonos.

Būdas tavo plėšimo buvo 
labai lengvas ir paprastas, 
net nė pati nesupratai, kada 
žmones skriaudiai. Tu nie
kad nepareisimai ant keno 
triūso ir procios tu gyneni? 
Vargšai stebėjosi iš tavo 
brangių žvilgančių rūbų; tu 
žiūrėjai ant darbininkų kai
po aut žemų gyvulių. Jie 
supranta viską. Gamtiškai 
jie visai nekalti, bet tu juos 
privertiai. Labai aišku, kad 
tu bale voj i akyse badą vel
kančių, tu negali tikėtis, kad 
jie ilgai tylės. Tavo dainos 
ir muzika negali ištobulinti 
jausmų baduojančių. Pa
niekinanti tavo paveizda prie 
vargšų negali sukelti jų šir
dyse godonės dėl tavę.

Ką-gi tu gero dėl jų pada
riai? Ar suminkštinai jų šir
dį geradėjystėm? Ne tu dar 
labiau jas užkietinai. Ar tu 
mėginai padaryti jį sumanęs-, 
niu? Ne! tu nepamislinai to, 
tu laikiai vargšą, kaipo jau
tį žagrėje, tik kartais nusi- 
juokiai kaip iš laukinio. 
Bet niekad tu jį nelaikiai už 
žmogų, tad ko teip tau ste
bėtis labai, jeigu tu matai, 
kad jie apsieina su tavim, 
kaipo su gyvuliu?

Ponia! Tavo klausymas 
perstata tave, kaipo netik 
nesuprantančią gyvenimo, 
bet ir kaipo hipokritišką 
griešninką, kuris žino, kad 
sugriešijo, bet nenorėti gai
lėtis.

Tu žinai, kad gyvenimas 
nepraeis, teip kad vargai pri
spaustųjų tau nepasirodįtų. 
Žmogus, kuris yra mušamas, 
augščiau ar vėliau suvers, 
atmokės. Žmogus, kurio 
niekas nesigaili, ir jis nieko 
negaili. Tas yra labai aiš
ku ir dar baisiau, jog tas yra 
tiesa. Nėra teip baisu, kad 
žmonės yra mušami dabar, 
bet baisu, kad jie turės bū
ti mušti; nebaisu, kad nėra 
pasigailėjimo.

Kaip gali j ieškoti susimy- 
lėjimo širdije, kurioje tu su
kelia! atmonijimą?

Ponia! Kijeve geri Rusi
nai žmonės išmetė guberua- 
torienę per langą kartu su 
jos stubos rakandais. Bet 
nepajudino iš vietos nekalto 
paukštelio-kana’kos, kuri 
kabojo savo klėtkoje. Tik 
pamislyk, žmonės daugiau 
turėjo godonės ir meilės dėl 
mažutėlio paukštelio, o žmo
nes piktatverius per langus

išmetė. Išrodo, jog tie varg
šai turi daug susimylėjimo, 
bet jo neužsitarnavo jų 
skriaudikai, ir tas perstata 
visą tragediją! Ponia ar tu 
gali ir tikėtis, kad esi verta 
susimylėjimo, jeigu tu kitus 
visą savo gyvenimą begėdiš
kai žeminai ir išnaudojai?

Jus rašote gromatas, matyt 
esate augštai mokįti. Be 
abejonės jus skaitėte knygas, 
kuriose išdėtas vargšo gyve
nimas. Tad ko-gi jus norit 
nuo jų dabar, jeigu žinoda
mi jų gyvenimą nieku nesi- 
rūpinot jiem pagelbėti. Jie, 
tie vargšai priverčia dabar 
jus rašyti ir jieškoti širdžiai 
palengvinimo. Vienok pa
lengvinimo jumi nėra! Ne!

Viskas yra natural iška. 
Męs gyvenam žemėje, kur 
žmonės yra plakami su maz
gais, užmušami su kuolais; 
kaine žmonių kaulai yra lau
žomi, veidai piaustami tik 
dėl žaislės kitų, Ir tai nėra 
galo tiem darbam ir visai 
kraujagerystiai.

Žmonės, ant kurių trypė 
su kojom policijose, gan grei
tai pradeda trypti ant savo 
kankintojų.

Žemėje, kur neteisybė teip 
ilgai lošė savo rolę, yra ne
lengva pertikrinti žmones su 
naujom tiesom ir pakajum. 
Dėlto negalima reikalauti 
teisybės nuo to, kuris su tei
sybe neturi pažinties. Aiš
kiai galima suprasti, kad kas 
tik dedasi mūsų žemėje, da
bar skriaudėjai-turčiai, prie 
kurių ir tu priguli, yra kalti. 
Kaip tu pažiūrai į savo slūgi
nę ęu paniekos akimi, tas yra 
lygu, kaip kad tavo tėvas 
sumušė veidą vergo 50 metų 
atgal, žmonės keliauja pir
myn ir jų godonė kyla, vie
nok dar jie yra laikomi kai
po vergai arba gyvuliai.

Ponia! Nereikalauk nuo 
žmonių, ką tu jiem atšakiai; 
neturi tiesos reikalauti susi
mylėjimo, nes tau tas neži 
noma. Kožnas iš jus, kuris 
tik galėjote, draskėte žmones, 
o mūsų randas pavedė žmo
nes į rankas anarchijos.

Visa valdžios galybė pasi
rodė žmonėm, kaipo burtai, 
visi sukilo ir griebėsi atmo- 
nijimo už visus savo kentė
jimus per ilgus metus netei
sybių ir kankynių.

PETERBURGAS, 2 kovo. 
Žinios praneša, jog caras ren
gia konstituciją žmonėm ir 
taiso tiesas Dūmai, kuri susi- 
dėsianti iš 2 stubų: viena 
valstiečių žmonių, kita iš po
nų, kunigų ir kitokių; žino
ma, kurie priguli į augštąją 
kliasą, kurie mažiau dirba ir 
daugiau turi. Tiesos turės 
pereiti abi stubas ir tada bus 
caro priimta arba atmesta. 
Žinoma, kad niekas geras tę 
nepersisunks dėl vargšo žmo
gaus, nes jau toki koštuvai 
yra Anglijoj, Vokietijoj, kur 
ir žmonės daugiau supran
ta, bet vis dar vargas.

VARŠAVOJE 28 vasario 
darbininkai sugriovė spaus
tuvę Niemira ir išnešė 

apie 100 tūkstančių rublių iš 
telegramo kanceliarijos.

40 svarų dinamito rado po 
tiltu Vistulos dėl iškėlimo 
tilto.

PETERBURGAS, 12 ko
vo. Žinios praneša apie bai
sius činovninkų darbus. Ap
linkoje Goletviro į- 
sigriovė į namus Ivano Kri- 
votorof žandarai viduryje 
nakties ir paėmę Ivaną išve
dė. Moteris jo netikėdama, 
jog vyras yra kuom kaltas, 
laukė antrytojaus pareinant 
bet tik po dviejų dienų tapo 
atrastas negyvu grabėje iš
kastoje ir su juoin rado dar 
2(5 kūnus tenai suverstus. 
Tai toki darbai t aro bernų, 
kurie persirengę į paprastus 
žandarus bei kazokus žudo 
šimtais svietą ir už mažiau
sią žmonių pa?ipriešinimq 
traukia armotas, o caras duo
da dovanas už tuos darbus.

ODESA, 26 vasario. Žinios 
praneša didelį mišinį čionai, 
kasdien po arti šimtą žmonii} 
suima ir varo į Vologdos, Per
inos, Irkutkstko, Arhangels- 
ką vis neva ant poselenijų 
po 5 metus, bet kitas niekad 
tos poselenijos nnnatys, nes 
cSfo "Bernai užmuša bevary
dami.

Paskutinės skaitlinės sta
tistikos iš Rusų ir Japonų ka
rės parodo, kad caras nužudė 
savo žmonių 151 tūkstantį. 
Kitų nežino nekaip mirė, nė 
kur mirė? Tėvai dabar ne
sulaukdami savo vaikų, pra
dėjo rašyti valdžiai, bet ži
nios nė jokios nėra.

Amerikos.

Stralkns ir prrzidrntnH.
Philadelphia, Pa., 10 kovo. 

Žinios praneša, jog mainų 
savininkai tik špygą rodo 
per meškos rankas, daugiau 
nieko nežada padaryti gero 
mainų darbininkam. Prezi
dentas Rooseveltas jau keti
na įsimaišyti su arbitracija 
ir viską užglostyti.

Ar maryti vaikus!
Iowa. Čionai vienas sąnarys 

legislatures Dr.R. M.Gregory 
įnešė bilą į legislaturą, kad 
tiesos daleistų daktaram nu- 
maryti vaikus gemančius ne
sveikais. Dabar yra 7 dak
tarai, o gal ir daugiau, kurie 
šitą klausymą patvirtina, jog 
geriau būtų nesveikus kūdi
kius mažus numaryti, nekaip 
duot visą arpžių kankintis 
prakeikime. Kaip tau ro
dos?

Suneš šermenys.
Nashua, N. H., 10 kovo. 

Ponia Walter A. Abarė iškė
lė brangias šermenis savo šu
niui, kuris sirgo valandą ir 
buvo lankomas geriausių gy
dytojų iš aplinkės. Šuva ta
po brangiai išbalsamuotas per 
graborių ir į branges drapa
nas baltos vilnos įrengtas, į 
brangų grabą įdėtas ir su 
kvietkom į kapines nulydė
tas.

Tokios dabar svieto žinios: 

šunes turi brangias šermenis, 
o žmones, kaip šunis vilkai ir 
varnos sulesa. Tam geriau, 
kuri ponas labiau myli.

Čedyt geležį.
Washington, 10 kovo. A- 

merikouiškas konsulis Mason 
Paryžiuje, perduodamas ra
portą į Washingtoną paserg- 
sti Ameriką, kad čėdytų ge
ležį; sako, jog Amerika išeik
vodama 35 milijonus tonų 
geležies iš Amerikos žemės, 
netruks išsemti tą visą meta
lą, teip kad už 50 metų jau 
truks geležies. Jisai rodija 
mainyti anglis su Europa ant 
geležies, ir teip pailginti ge
ležies turtą Amerikoje.

Pakele mokestį.
Lawrence, Mass, 9 kovo_ 

Pacifiko Katininis fakri- 
kas išmušė notas po savo 
fabriką, jog nuo 19 kovo mo
kestis visų pakels.

Everett’o teipgi katininio 
fabriko superitendentas pra
nešė savo darbininkam, kad 
ir jie pakels mokestį; mena, 
kad bus pakelta ant 10-to 
procento. Nežine, kiek bus 
naudos iš to pakėlimo, nes 
ArllugtoliO fabrike ne-va^ąta
kėlė, bet užtai pailgino ka- 
valkus audeklų audėjam, ir 
visi tę dirbanti kalba, jog jie 
nejaučia jokio pakėlimo.

Kapitalistų tik muilini
mas \

Jonas Šidlauckas
Tapo pastatytas prieš augš- 

tą tiesdarystę pereitą pane- 
dėlį Cambridgeport’e Mass, 
už užmušimą savo pačios pe
reitą 12 Liepos. Jonas visas 
barzda apžėlęs, plaukai ilgi 
išrodo labai nuvargęs. Jam 
buvo daleista pasiskirt 12 
tiesdarių iš 24; mažai jisai 
prie to prisidėjo—jo lojariai 
atliko. Panedėlij išrinkti sli
džios nusidavė į tais ganyklas, 
apžiūrėjo vietą, kame ta ne
laimė Sidlaucką patiko. Utar- 
ninke prasidėjo apskundi- 
inas iš šono valstijos. Dak
taras atsinešė šmotą kaulo iš
plovęs iš galvos Šidlaucko pa
čios, į kurį peilis buvo suva
rytas ir užlaužtas; tas kaval
kas kūno Sidlaucką, baisiai 
nerviškai kankino. Lojaris 
nori parodyti, kari jisai yra 
kvailas ir išgelbėti nuo mir
ties, bet ar pasiseks, nežinia? 
Prova gal t^sis ilgiau kaip 
sanvaitę, nes daug liudytojų 
visokių.

Žinios iš pasaulės.

M a n d ž i ū r i j a . Ži
nios praneša, jog Mandžiūri- 
ja jau apsimalšino nuo sukrė
timo karės. Japonų karei
viai tuojau apleist ir portai 
atsidarys pasauliai, pirklys 
te prasidės po senoviai.

L a n o r e , Punjab, In
dijoje, 10 kovo. Žinios pra 
neša apie didelį žemės drebė
jimą aplinkose Bašahr, Ram- 
pur, Kakvola. Pranešta,

aštuoni žmones užmušti ir 
daugybė sužeista.

Tokio. Žinios prane
ša 10 kovo, jog japonai labai 
linksminasi iš Amerikonų 
aukų, kurios yra renkamos, 
dėl tę bodą kenčiančių Japo
nijos žmonių.

Roma, 12 kovo. Žinios 
praneša, jog J. P. Morgan, 
amerikoniškas milijonierius, 
vėl lankosi pas Popiežių.

Paryžius, 10 kovo. 
Žinios praneša apie baisią at
sitikusią eksplioziją mainose 
Pas-de-Calais aplinkėje Cour- 
rieres 18 mylių nuo Bethune 
miesto.

10 kovo suėjus darbinin
kam į mainas atsitiko baisi 
eksplioziją: užgriuvo akme
nys ant išėjimo olų; vidurije 
prasidėjo degti ir gažas per 
skyles verstis, teip kad ir rū
pestingai žmonės subėgę no
rėtų išgelbėti virš tūkstantį 
užgriūtų darbininkų, bet ne
galima.

40 vyrų buvo nuėję į vidu
rį mainų gelbėti kitų, bet 
nesugrįžo. Dabar skaito už
griūtų iki 1060 žmonių. Ne 
tik francūzų, bet ir lenkų, 
lietuvių ir ruskių pabėgėlių 
nuo caro gavo čicnai mirtį. 
O gal caro agentai uždegė 
mainas, kad pabėgusius tę 
užmušti. Baisi regykla žiū
rint t į pulkus moterų su 
biednais kūdikiais nesitrau
kiančių nuo mainų ir rėkian
čių: „gelbėkite mus vyrus!”

Turčiai skerdžia vargšus 
tūkstančiais mainose, tai ka
rėse, tai fabrikuose.

Vietines Žinios.

Oras diskelį atšalo, ir ro
dos gėda kovui mėnesiui, bet 
saulutė suramina beveik kas
dien.

v ,
Šiomis dienomis airiai dar

buojasi, kad įvesti į publiską 
mokslainę mokinimą Airių 
Istorijos Bystone. Jau šne
kėt savaip nemoka, bet isto
rijos nenori užmiršti. Lietu
viai ir kiti gaivalai mažą ro
lę čionai varo politikoje,dėl
to gal prisieis ir jų vaikam 
mokįtis Irlandijos Istoriją.

Penki Chelsės Aldennonai 
apskųsti už vagystą.

Vietinė porto sargyba lau
kia emigrantų iš Danijos, 
kuriuos naujasis karalius iš
leido iš turmų laike savo ka
rūnacijos, o žmonės davė pi
nigų, kad į Ameriką atva
žiuotų. Amerikos randas 
nenori leisti čionai vagių, 
nes jų ikvaliai jau yra.

Pasklydo žinios, jog nuo 
pirmo spalio šių metų kelio
nė ant geležinkelių New York 
New Haven ir Hartford bus 
tik 2 c. už mylę.
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Metas II
3500 žmonių labai nusiste

bėjo, kad pamatė Keiths te
atre italijoną Houdini-at to
rių, išėjusį iš klėtkos gele
žinės ir uždėtų ant jo g lęši 
nių pąnčių, sutaisytų per 6 
Bostono gyventojus, kurie ti
kėjosi, kad minėtas aktorius 
jokiu būdu negalės išeiti teip 
uždarytas.

W. S. Kein 79 metų senis 
budavotojas niekur negauda
mas darbo, pasikorė savo rui
me ant 12 Davis St. Kokia 
tvarka! Žmonės siunčia liu
kas į Japoniją, o ant viet «s 
biednų neapžiūri.

Policinonas D. J. Haley už 
girtybę tapo nuo vietos atsta
tytas.

G. Bartašiaus ofiso langas 
prie 244 W.-4-th St. per plė
šikus tapo išmuštas ir 2 bak- 
sai cigarų išnešti. Minei as 
lietuvis parduoda laivakor
tes—šifkortes.

a. a. Draugas Šv. Kaži nu e- 
ro draugystės Antanas Što
kas numirė ir tapo palaido
tas su iškilme per minėtą 
draugystę pereitą utarninką.

Dr. Gaivinas vienas iš pri 
lankiųjų darbininkam, buvęs 
16 metų viršininku Emergen
cy ligonbūčio, atsisakė nuo 
vietos ir užsidės savo lomią 
ofisą.

Marta M. Avery tapo iš
keikta per darbininkus var
du Judo ir išdavėjo Arnold 
už persivertimą iš darbinin
kų partijos atgal prie kapi
talistų; pereitą nedėlią salėje 
Peoples forum.

Apie 30 lietuvių nutarė 
laikyti susirinkimus ruime 
prie gatvės 257--th St. nede- 
liom nuo 2 iki 4, panedėlyje 
nuo 7:30 iki 10 ir seredoje 
teip. Jie mokinasi čionai 
kooperacijos, miesto ir kraš
to politikos; nedėliotu būva 
diskusijos ir lavinimasis iš
reikšt savo nuomonę kalba.

Pereitą nedėlią Minutos 
vyrai turėjo labai gražų susi
rinkimą pas J. Turauckį 
Cambridgeporte, Mass. Bu
vo pasikalbėjimas apie revo
liuciją ir vėl draugai užsimo
kėjo savo mėnesinę mokestį 
po 50 c. ir naujas draugas J. 
Dirginėtus prisirašė. Pini
gai tapo ant vietos palaikyti 
iki kitam susirinkimui ir ta
po nutarta E. Cambridge pa
daryti prakalbas. Jeigu ke
li draugai yra suprantanti 
reikalus tautos E. Cambrid- 
ge’uje, tai susižinokite su 
Cambridgeporto lietuviais ir 
pasidarbuokite kartu.

Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės 

kuopa turės susirsnksmą ant 
lietuvių salės Broad va y Ekt- 
po numersu 166 nedelioje 18 
kovo, susirinkimas atsidarįs 
7 valandą vakaria. Draugai 
ir draugės teikitės pribūti ir 
kitiem pranešti, nes bus dvi 
knygelės išdalintos- Sąle vi
siem atdara. komitetas,
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kaip svietas”. Na, ir. kaip 
tik darysi neteip kaip kiti, 
tai tave jaū visi matys.

— Tėvai, šioje gadynėje, 
jeigu nori teip daryti kaip 
svietas, tai turėsi nemažai 
darbo, pakol įsižiūrėsi su ku
riai pasekti.

Vieni dirba, lieja prakaitą, 
kad pinigų uždirbti, bet nie
ko nesimokina ir gešeftą pra
dėję pražudo visus savo pini
gus.

Kiti stato fabrikus, dirba 
visokius daigtus brangius, 
pas jį ateina žmonės prašyt 
darbo; jisai priima ir taiko 
tokią mokestį, kad darbiniu 
kas kaip tik maitįtųsi, o pa h 
susikrovęs žmonių triūsą ka 
zyriuoja.

Vagis nuėjęs į bažnyčią 
meldžiasi, kad jam nusisektų 
banką išplėšti.

Štai vargšas su pačia ir ke
liais kūdikiais mažuose rui
muose sėdi langus užsidari- 
nėjęs, sienos šlapios nuo ga
ro; visi stuboje nublankę ir 
išrodo nesveiki.

Žiūrėk, jaunavedžiai trįs 
dienos kaip bačkutę alaus iš
gėrė—pasigėrė ir sutiko že- 
nytis. Prisisamdė karietų 
su kočmo iais, o dar lovos ne
turi.

Tai je’gu tu, tėvai, nori 
daryti, kaip žmonės daro, tai 
gali daryti, bet aš noriu mis- 
lįti ir daryti, kaip mano pro
tas išneša, ir kaip geriausia 
sutinka mano darbas su ge
rove visų žmonių. •

— Palauk, aš tą turiu ap- 
mislįti, vaike; tavo kalba 
kaip ylos bado man galvą: 
tai į kaktą, tai į viršugalvį, 
tai kitur. Aš turiu gerai 
permislįti tą viską.

— Vaike, apmislinau apie 
tavo kalbą ir antgalo tik ’ū- 
kyt užsimaniau.

— Na, tėvai, ar tai tau 
mano kalba nepatinka?

— Aš jau geriau apsiim- 
čia būti socijalistu, o ne im
tis prie tokio mokslo, kaip 
tu-, vūike, -ps—koji, 'kad tik 
lavinti savo protą, idant ga- 
lėčia save perstatyti, kuom 
a< esiu.

— Teip, tėvai, ar tu neži
nai, kad socijalistu tu nega
li pastot, neturėdamas tokio 
mokslo, kaip-jtai save ir ki
tus gerai suprasti, suprasti 
surėdymą svieto ir suprasti 
giminystę svieto surėdymo 
su kožno žmogaus gyvenimu, 
tada tik tu galėtum būti so
cijalistu.

— Na ne, vaike, tu per
daug reikalauji; užtenka, kad 
žmogus save vadina socijalis- 
tu ir dar su žmonėmis pasi
bara, jog jis yra geras ir ką 
jisai mielina viskas yra gerai, 
na ir tokį visi vadina socija
listu.

— Tas, tiesa, tėvai, daug 
yra tokių socijalistu, bet tik 
šimtinis procentas iš jų žino, 
ką jie šneka ir ko jiems rei
kia.

Kad visi socijalistai būtų 
sumanus žmonės, tai jie pa
rodytų daug gerų paveizdų, 
bet tos paveizdos mažai ma
tyti, dėlto kad jie tik vadi
nasi socijalistais.

— Na, palauk, vaike, aš 
gerai dar nesuprantu; tu nu- 
rodai, kad darbininkas žmo
gus lavintųsi, mokįtųsi viską 
suprasti ir kad pasirodytų 
savo vargus svietui, na, tai 
ką jis turės iš to gero? Man 
rodos, kad jeigu, kuris suma
no mokintis ir šiek-tiek aug- 
ščiau kitų pakilti, tai tokiam 
reikia didžiuotis, o ne rodyti 
savo vargus, nes jeigu būsi ir 
mokįtas, o tavo artimai žinos, 
kad tu biednas, tai jie tave 
visai negodos.

— Tėvai, žinok, kad męs 
kalbamės ne apie tai, ką Jo
nas ar Marė sakys, bet ką 
męs patys mielinam.

— Vaike, jau tu žinai tą 
seną priežodį „Visgi neteip,

Korespondenci j os-

Čionai prisiunčiu kores
pondenciją, kurią, meldžiu, 
žodis į žodį patalpinti, nes 
męs skaitome „Keleivį”, tik 
prastu ir sunkiai dirbanti dar» 
bininkai, dėlto laikraščio pri- 
derystė kalbėti dėl mus gero
vės, o ne dėl keno kito, kuo 
jis nebūtų: kunigas, turčius, 
ar caras.

Worcester, Mass.
Už nužeminimą Ii. tuvių var
do neverta šelpti nieko. Kū- 
pinkimės savo reikalus su

tvarkyti!
Rašo K r u š č i u s.

Negalėdamas numalšįti sa
vo sanžinę, sumislinau para
šyti kelis žodžius apie savo 
miesto prietikius. 9 num. 
„Keleivio” tilpo apkaltini
mas Worcesterio lietuvių, 
ant kurio aš nesutinku ir 
duodu atsakymą. Ar galime 
męs būti kaltinami, jeigu 
mus kunigas Jakštys apšau
kė mus—visus Amerikos lie
tuvius ir dar pačios mūsų tė
vynės—Lietuvos, tamsiais, 
laukiniais ir nevertais pat
valdystės. Teip kunigas 
Jakštys apskelbė mus per an
gliškus laikraščius, kada ji
sai nurodė, jog Philadelphi- 
jos seimas buvo anarchistiš- 
kas, kokių tę žmogžudžių.

Tas gana lengva kunigui 
padaryti—nužeminti ir pa
niekinti savo tautą, bet mu
rai, broliai-lietuviai, gana 
sunku tas nukęsti; męs ei
nam kožną dieną prie durių 
išdirbysčių, jieškodami savo 
kąsnio duonos, kokios akys 
darbdavių mus sutinka? Męs 
sutinkam akis, kurios spren
džia mus, jog męs esam žmog
žudžiai ir niekam neverti 
žmonės. Amerikonai gerai 
žino, jog ir Amerikoje nevisi 
žmonės supranta randą, bet 
šis kraštas valdosi pats savim, 
žmonės renka savo valdonus. 
Lietuvoje, jeigu ne visi žmo
nės yra tinkami valdyti savo 
šalį, tai bent gera dalis jų 
vyru, kurie pasišentę dirba ir

be, abejonės, greitai kitus 
pamokįtų, kaip savim valdy 
tis. Kunigas Jakštys tokius 
vadina anarchistais—žmog 
žudžiais. Kaip ilgai męs ne
šime jungą tamsybės, ir kaip 
ilgai męs dėkavosim už tokius 
nužeminimus savo vardo nuo 
kunigo Jakščio, kuriam nie
kas nerūpi, tiktai pirkimas 
turtų, apvaldymas gatvių 
Worcesteryje ir biaurųs dar
bai, kurie laikas nuo laiko 
neduoda niurni akių pakelti, 
o vis išeina iš klebonijos. Ku
nigas Jak ys keikia kožną 
draugystę, kori neina pagal 
jo muziką; t -kiu būdu turi
me čionai daugelį žmonių, 
kurie visai n i kur nepriguli; 
voliojasi girtybėje ir žemina 
biauriais darbais mūsų gerus 
lietui ius. Kunigo Jakščio 
tikrinimas per angliškus laik
raščius, kad męs tamsus ir 
tik mus surakintus galima 
laikyti, lengvai pertikrina 
čionaitinius žmones, nes nėra 
dienelės, kad mūsų broliai ir 
seserįs, aptemdyti kunigo 
Jakščio, neneštų apščias au
kas į policiją ir' neužrašytų 
tę jų vardo, kaipo tamsių 
griešninkų prieš valdžią.

Ką męs galim padaryti, 
kad nutraukt tą juodą plėt- 
mą nuo save, tai sunku pa
sakyti. Jeigu rengiam pra
kalbas ar vietas, kame galė
tume šį tą pasimokinti, ku
nigas viską iškeikia ir su
maišo, būk tas viskas eina 
prieš tikėjimą. Bet mušty
nių ir biaurių pasielgimų ku
nigas neužkabina, jo vyriau
sias principas yra ginti žmo
gų nuo apšvietimo, kad ga
lėtų kožno parapijono protą 
savo kišeniuje turėtu Aną 
nedėlią, sakydamas pamoks
lą, sakė, kad mumi nieko ne- 
reik, tik reikia tikėjimą pa
laikyti drūčiausia. Oh, bro
liai, laikykimės tikėjimo, nes 
jis geresnis, nekaip senovės 
mūsų pratęvių balvonai, bet 
kartu rūpinkimės, kad baž- 
n-šios-turtai murai prigulė
tų, kad męs negimdytume iš
gamų vietoje kunigų, kurie 
temdo mūsų protą, o paskui 
žemina mus prieš svietą. Lai
kas ateina, kad visos Ameri
kos parapijos turėtų seimą ir 
parapijų reikalus suvestume 
į dorą tvarką, jeigu šiteip il
gai gyvensim, tai bus nepa
baigtos revoliucijos bažnyčio
se ir niekad neturėsim gerų 
kunigų.

Cleveland, Ohio.
Nežiūrėkim ant kitų, patys 

dirbkim.
Rašo K. P a š a k a r n i s .
Oras pas mus gražus, pa

vasaris jau kvepia. Darbai 
eina vidutiniai.

Miela žiūrėti ant brolių, 
kurie rūpinasi apie laisvę, 
apie gerovę; laiko prakalbas, 
renka centus, dolerius. Pa
girtinas darbas iš priežasties, 
jog męs darbininkai negalim 
laukti nuo nieko jokios pa- 
gelbos, tik patįs turim rūpin
tis. Ant mūsų kruvinos die
nos darbo minta daugelis dy
kaduonių, dėlto nereik tikė
tis, kad jie nustotų mūsų 
prakaitu gyvenę. Šelpkime 
save, mokinkimės, imkim ū- 
kėsiškas popieras, balsuoki- į 
me už partiją darbininkų. 
Toli esančius tėvynėje ir ka
riaujančius už liuosybę prieš 
nedorą valdžią caro, šelpki
me pinigais.

Seniai padarytas užmany
mas Viktoro Sabonio, dabar 
pajudintas kunigo Žilincko, 
kad duoti dienos uždarbį ant 
reikalų už laisvę Lietuvos ir 
kartu mūsų, yra šventas už
manymas, aš jį pildau duo
damas mano dienos uždarbį— 
2 dol. t. y, 3-čios dienos kovo.

Tegul nyksta prispaudi
mas! šalin biauri valdžia ca
ro. Garbė broliam mirusiem

už laisvę! Užgimk liuosybę 
ir gyvuok ant amžių!

Nashua, N. H.
Pašventino vėlavą Šv. Kazi
miero draugystė su paroda.— 

Padėkavonė svečiam.
Rašo T. Bakanauckas.

Draugystė Šv. Kazimiero 
turėjo gražią parodą laike 
pašventinimo vėlavo* 25 die
ną vasario. Pilnoje parodo
je išėjo iš salės pusė po vie
nuolikai ir ėjo i airių bažny
čią gatvėm E. Pearl St., Brid
ge St., Canal St.. Main St. ir 
į W. Pearl St., Walnut St
ir čionai ant salės. Parodo
je ėmė dalyvumą Lowell’io 
„D.L. K. Algirdo” Draugystė, 
kuri su savo nauja vėlava ir 
gražiais, puikiais jaunikai
čiais labai gražiai išrodė.

Vietinis lietuvių kunigas 
Tylo ėmė dalyvumą parodoje, ’ 
bažnyčioje atlaikė dievmal- 
dystę, pašventino vėlavą, ir 
suėjus ant salės, laikė pra
kalbą, nurodydamas kaip 
Lietuva kyla prie šviesos ir 
garbės. Širdingai padėkavo- 
jam. Dr. „D.L.K. Algirdo iš 
Lowell’io už teip gražų pasi
rodymą ir visiem svečiam pa
dėjusiom dalyvauti parodoje.

Bristol, Conn.
Aukų dar nepridavė.

Rašo vienas iš Bristol.
Pas mus darbai eina gerai, 

oras gražus. Lietuvių čia

nbrs ir tuščią lizdą, o kad 
jau pilnas, jie lekia, puola 
ant galvos nebijodami di
džiausio neprieteliaus, kad 
tik atginti savo vaikelius. 
Mūsų tėvynė, kur tėvai, bro
liai gyvena, kur mūsų laimė 
vienatinė tarpe tų kalnų, u 
pelių ir gražių Lietuvos gi
rių su paukšteliais ir jų dai
nom negali būti užmiršta. 
Nors ir didžiausiam suspa'u- 
dime ir varguose pasaulės 
kožno širdis trokšta, nors nu
mirti tę, kur visi mūsų gen
tys.

Taigi broliai teip nekalbė
kim, bet duokim nors mažas 
aukas, bet duokim už laisvę 
mūsų tėvynės, tegul ji palie
ka linosa, tegul nors ant se
natvės liksim liuosi nuo tero- 

j no caro. Garbė mūsų kuni- 
|gam, kurie teipgi rūpinasi 
apie laisvę Lietuvos.

c. Viso surinkta ir priduo
ta Bostono revoliucijonierių 
Kom. 6 dol. ir 10 centų. Lai 
gyvuoja linksmi aukautojai, 
lai gyvuoja tėvynė ir išvargs
ta iš po cariško jungo.

bet priėm: 
mielus. i'o 
linksmo pa-

Kazimieras

Laiškas iš Triškių, 
Kauno rėdybos.

Mielas draugai:—
Pas mus 

yra didis sumišimas: iš mūsų 
miestelio išvarė kelis niekam 
nekaltus žmones, kaipo soči- 
jalistus, jie nieku kitu nebu
vo, tiktai geri žmonės: Bu- 
biną-kromininką, Bliumą, 
K. Redeckį* Radavičią—ap- 
tiekorių. Pasikavojo šie: 
Jonas Mačys, Dominykas ir 
Tadas Redeckai, Juozas Jak- 
šas, Ivaskevičia, Laučionis, 
Ant. Lemeris iš Panevėžio, 
Monių Berbeleskį primušė 
mirtinai. Tokios pas mus 
naujienos, baimė visus ima. 
Kaip rašiai nemokėti raudos, 
tai męs teip ketinom padary
ti ir teip mumi liepė socija
listai, bet ką daryti su ka
zokais, kurie muša žmones 
po kaimus iki smerties. Pa
ragių Ivanauckiūtę išvarė, o

Lawrence, Mass.
Prakalbos „Lietuvos 

Draugystės”.
Vakaras buvo malonus, sa

lė priėjo pilna žmonių, vyrų 
ir mergelių, šę tę kaip rožių 
pluokštai kaišė salę. Pažiū
rėjus į tą būrelį Lietuvos 
jaunimo, greitai ašara galėjo 
ristis iš akių, atminus visų 
istoriją, kaip keli metai at
gal męs buvome visi Tėvynė
je prie šono savo tėvelių, 
kaip vargai mus čionai atvi
jo, ir kaip atsikvošėję čionai 
renkamės į būrelius, kad

Sūnų

randasi kelios šeimynos; yra . . ,. . , ,, ..., klausytis ir kalbėti apie pa- 
draugyste vardan „Nepngul-1 . ,.r ° Įdėjimą musų brangios moti- 
įrangas Khubas, ir 11 vasa- I)Q8 Lietuvo8i kuri kendia
rio susitvėrė kuopa „S.L.A.” 
iš 10 draugų. Čionai yra 
viena krautuvė ir vienas se- 
liūnas; seliūnui eina biznis 
kur kas geriau, nekaip krau- 
tuviai (matai, ką seliūne par
duoda, tai kramtyti nerei
kia.)

Čionai dar niekas neauka-

Lawrence, Mass.
Aukos per varduves Kazimie

ro Šumaucko.
Kiek yra Kazimierų tarpe 

lietuvių, kad kožnas būtų 
teip gražiai padaręs, kaip p.

i Šuiua nekas, tėvynė būtų pa
sijautus daug lengviau.

4-tą Kovo pas p. Šumane 
ką buvo labai gražus susiri • 
knnas, tiktai keli draugai tę 
buvo susirinkę, 
mas ( uvo labai 
gardžiu pietį; ir 
si kalbėjimo p.
Šumauckas užmanė atminti 
tėvynės vargus, ir kad ją pa
gelbėti pats pirmas paauka- 

j vo dolerį; jo žmona neapsi- 
Įleizdama poni t K. Šumane- Siritavičia, J. Gočelis ir Ta- 
kieno paaukavo teipgi dole- raskevičiukas išbėgo į Ame- 
ri
kis, J. Kentra, R. Kentra;— 
25 
kevi-'iūlė. I •viso 
ir priduota Bostono Kev. Ko
mitetui 4 dol. Garbė p. Šu- 
mauckui ir dėka draugam ir 
draugėm už tokią paveizdą.

Tai yra svarbus laikas mu
sų istorijos, kurį dabar męs 
gyvenam, kožno vardas užra
šytas ant amžių, kuris tik 
linki laisves ir gerovės sau 
ir ateinančiai gentkai tkiai.

vargus, dejuoja ir vaitoja ne
tekus mus jaunųjų.
čionai būdami nevisi atjau
čiau! skausmus mūsų tėvy- Laiškas

Męs

nes. Oh! kaip sunku, sun-1 
ku atminti priežastis mūsų į 
netobulumo nekuriu brolių. 
Prakalbos buvo laikytos per 
L. Grikštą, P. Stanį, kun.

vo ant revoliucijos, priežas Jasaitį> y k kitu8 
„kalbų pirmsėdžiu lu>vo_P. Ci- 
ras, prisėdo K. Šumauckas 
prez. draugystės Panelės Šv. 
Aušros Vartų ir prez. Šv. 
Lauryno draugystės p. Auri- 
la. Prakalbos buvo labai į- 
spūdingos ir aukų tapo su
rinkta 20 dol. su centais, ku
riuos priduos Ceutrališkam 
Amerikos Revoliucijonierių 

| Komitetui. Linksma, kad 
Lawrence žuvo netvarka, o 
kilo vienybė tarpe lietuvių; 
visi eina iš vieno ir dirba 
gal geriausią išmanymą.

tis, kad nėra kam darbuotis. k 
Gal ir męs'kada pabūsim 
miego, jeigu nebus pervėlu, 
nes ką tik uždirba žmonės, 
tai ir pradirba karčiameje. 
Pereitus metus tapo surink
ta 2 dol. 25 centai ant nuken
tėjusių Peterburge 22 vasa
rio, bet rinkėjas į Waterbur- 
rį išvažiavo, o aukų dar ne
matėm ■pagarsintų.

New Haven, Conn.
Renka aukas, merginos 

buojasi. Rašo 
J. Kazlauzkas.l

25 vasario Socijalistu kuo i Cambridgeport, Mass.
pa turėjo susirinkimą ir pri- Aukos p.is K. Gohmantą, 

pridavė J. M. Danielius.
4 kovo buvo varduvės pas 

K. Gohmantą; draugai susi
rinko ir besikalbėdami paau
kavo po kelis centus už tėvy
nės laisvę.

Po 50 c. davė: J. Vaisevs- 
kas, J. Blažys, J. Dirginčius, 
po 25—J. M. Danielius, K. 
Gohmantas, B. Gadlewskifi- 
tė, M. Pratapiukė, A. Vai 
sevskas, D. Brazas, J. Tu- 
rauckas, J. Plokštis, J. Atko- 
čaitis. P. Pakubomskis. 
so surinkta ir priduota 
tono Rev. Kom. 4 dol. 
dingai ačiū draugam, 
nepamiršta vargstančių

Rašo lai8vę brolili-

dai-
pa

ėmė kun. Žilincko užmany
mą—paaukaut dienos uždar
bį ant revoliucijos reikalų. 
Tarp susirinkusių radosi ir 
priešingų, ypatingai p. Pa- 
seckas nurodė, jog tas viskas 
yra parengta tik „Kovą” 
platinti ir t. t. Kolektoriai 
tapo išrinkti ir gerai apie tai 
darbuojasi, ypatingai dvi 
merginos: Magdalena ir Elz
bieta Savickiūtės. 25 kovo 
vėl bus susirinkimas, ant 
rio visi suneš surinktas 
kas.

ku- 
au- Vi-

Bos

kad
už

Po 50 e. davė: J.Petrauc- tiką. Iš Telšių pav. varo po 
kelis dešimtie kas dien suim-

A. Battautas, M. Vit-[tU- Po miestus maskoliai 
surinkta su armotom važiuoja, kaltus 

ir nekaltus muša. Dabar 
pranešu apie užmušėjistę: 
Domininką Norkų užmušė 
jo trioboje jo paties pusbro
liai 7 vai. vakare 28 sausio. 
Ignas, Kazys ir Steponas 
Norkai su Lemėkšniu, kuris 
įpuolęs į stubą ir su kirviu 
nukirto Domininką Norkų, 
paskui su revolveriu sušaudė 
per vidurį. 4 dienos praėjo, 
pakol užmuštą iš stubos ne
paėmė ir nesugavo užmušė- 

LAISZKAI ISZLIE- BĮ- žmogžudžiai norėjo vi-
T U VOS " 8UB įmušti, namus išplėšti 

ir uždegti, bet Norkienė spė
jo išbėgti ir duoti žinią susie- 
dam, kurie subėgo ir suram- 
dė žmogžudžių darbą ir tik 
su vienu vežimu ir paimtais 
sūriais, pinigais ir džiegorė- 

. liais, pabėgo.
Tokie dabar pas mus padė

jimas, tokios naujienos—bro
lis brolį muša, o vis iš prie
žasties caro manifestų. Da
bar jau nerasi starastos Nor- . 
kaus, nes jį užmušė. Paduok 
žinią į laikraščius, tegul visi 
žino, kas pas mus darosi.

pas brolį į Granville, Ill. 
Novgorod, 18 vasa

rio 1906 m.

Mielas Broli:— . . .Atjaučiu 
Tamstos nelaimę........... tur

būt abiem mumi paskirta tik 
vargas .. . Kaip rašėte apie 
revoliuciją, tai dabar jau ne
tekta baisi; pirma buvo be
veik kožnam mieste, dabar 
girdėtis tik tolimam Vladi
vostoke, tę niekad neliauja 
buntavoję. Apie Kalėdas 
buvo sumišimai Kronštade, 
Sevastopolyje, Libavoje, Lif- 
landijoj, Latvijoj užvis di
desni buvo buntai ir vargšai 
daug nukentėjo nuo pasiutu
sių kareivių. Ant Kaukazo 
yra buntai visą laiką labiau
sia apie Baku. Maskvoje 
buvo baisus sumišimai ir ilgą 
laiką kazokai neapmalšino. 
Du pulkai vaisko buntavo- 
josi, kuriuos komandavo fet- 
febelis. Revoliucijonieriai 
statė brustverus—barikadus 
ant gatvių ir su jais sulaikė 
kazokus nuo myniojimo ir 
mušimo žmonių. Kazokai 
negalėdami pereiti per bari
kadus, atgalo atvežė armotas 
ir daugelį žmonių užmušė. 
Dabar jau apsistojo. Dau
gelį ant mirties nusprendė, o 
daugelį išvarė ant paselini- 
jų. Matrosai buvo daugiau
sia sukilę, jų visai mažai li- 

Į ko, išsiskyrėte pulkeliais po 
žemės kariumenę, yra jų ir 
mūsų pulke. Naujus karei-1 
vius pas mus mokina dabar 
ant matrosų- vandens ka- 
riumenės. Novgorode teip
gi buvo sukilę, bet ne prieš 
Miką; gimnazijos studentai 
pakėlė buntą, dėlto kad ca-;

MOTERIM 
IR MERGINOM

Century, W. Va.
Sako, męs tę negrįšim.

Lietuvio Vaikas.i '
Darbai tuo tarpu neina Cambridgeport, MaSS.

pas mus teip gerai, nes vie- Aukos ant vestuvių. Pridavė
nas alaveiteris nutrūko 28, J. J. Danielius.
vasario ir puldamas žemyn Čionai atsibuvo vestuvės,
kelis žmones apkūlė, tad da- kame keli draugai sumanė ras sulygino juos su muži- 
bar tik vienas alaveiteris dir- neapleist progos ir padaryti kais. I 
i... .. ..ni: I-..—.. ' ....1... .3 771 XT?.. T3. , ,... 1ba ir negali visiem karų pri- auką dėl tėvynės. Po 1 dol. 
statyti. Lietuvių čionai yra'paaukavo šie: M. Kaminckas, 
būrelis nemažas, bet suprati
mo tėvyniško nėra. Jeigu 
pakalbini prie aukų, tai atsi
sako sakydami: „Jau męs tę 
negrįšim, mumi ir čionai ge
rai”. Toks atsisakymas yra 
labai prastas, žemesnis už gy
vulėlio. Prisižiūrėk paukš
teliam, kaip gina jie savo

K. Vaišvila; —50c.—V. Moc
kus, K. M. Liubenas;—25—: 
J. Danielius, A. Stepanavi- 
čia, A. Liubinienė, K. Gad- 
liauckienė, N. Kova, A. Ju
cius, K. Venckevičia, D. Be- 
leckis, A. Butkus, N. Vaiš
vilienė, O. Danielienė ir dar 
trįs po 10 c. ir vienas penkis

RAUDONAS KISIELIUS.
Sušutinti spanguolių, kiek 

nori mažiau ar daugiau ir iš- 
spausk iš jų gerai skystimą, 
dabar užkaisk į puodą van
denio 2 kvortas ir tę supilk 
spanguolių skystimą teip, 
kad rūkšties būtų užtektinai, 
įmesk kelis šmotelius cinamo
no, o kada pradės virti, įdėk 
tiek cukraus, kiek numanai 
gana arba mėgsti; dabar pa
imk pusę svaro bulbinio 
krakmolo, užpilk šaltu van
deniu, išmaišyk, ir kaip nu
sistos, tą nupilk, o užpilk ki
tu vandeniu, vieną, ir tą iš
maišius supilk į verdantį 
pirmiau užkaistą skystimą. 
Kaip sutirštės, nukelk nuo 
ugnies, supilk į torielkas ir 
pabarstyk cukrum. Kisie
lius bus gatavas. Spanguo- 

1 lių skystimo galima prisi
sunkt ant kelių kartų, nes 
jisai nesugenda supiltas į bu
telius. Katarina.

MAKARONAI.
Paimk pusę svaro stambių 

. Sukilę išmetė caro pa- i makaronų, sulaužyti į nedi- 
veikslus laukan, išbadė akis delius šmotelius ir sudėt į 
Miko paveikslo. Mužikai verdantį vandeni ir virinti, 
susirinkę dūsavo už tokį ca- pakol nebus minkšti, bever- 
ro paniekinimą ir studentų dant reikia pasūdyti, o kaip 
daugelį pamuše. Tarnysta bus minkšti, reikia nusunk- 
kariumenėje dukart dabar ti, į skauradą reikia įdėti 
geresnė, bet aš turiu jau tik pusantro šaukšto sviesto, kaip 
kelias dienas ir grįšiu į tėvy-. sviestas pasileis, tada sudėti 
nę. Gali siųsti laišką į pul- nusunktus makaronus ir už- 
ką, jeigu manęs neras, tai bert gerą žiupsnį smulkiai 
draugai parsiųs namo. ,sumaltų' cinamonų, dabar



reikia pašutint tą viską apie 
3 ar 5 minutas ir bus gatava. 
Labai gardus valgis prie mė
sos. Kas nori gali biskį cuk
raus užberti. Katarina.

VIRTAS KUMPIS.
Pamerk kumpį į vandenį 

per 2 valandas, apšluostyk 
su rupiu audeklu, užpilk Ski
tu vandeniu ir pakaisk virti. 
Tegul verda povaliai ir duo
kle ketvirtdalį valandos lai
ko kožnam svarui kumpio, 
teip jeigu kumpis sveria aš
tuonis svarus, tai turi virti 
2 valandas. Odą visada rei
kia ant kumpio verdant pa
likti.

Moka maloni auti:— 
Alaus kiek nori gali 
Nuo vyrų išgauti.

Šitų mergelių 
Kojos neplautos, 
Ir ausys niekad 
Nebuvo šluotos.

Nosis vienok žiba 
Ir kaktą išpūtus 
Išvilioja bepročių 
Paskutinius centus.

Tai Lietuvos rožės, 
Rūtos ir bijūnai; 
Supuvo jų šaknys, 
Pūsta ir kūnai.

Oh, pūskite vėjaliai! 
Ūžkit medeliai!
Malonesnio nieko 
Nėra mūsų daliai. '

VIRTA DŽIOVINTA JAU
TIENA.

Pusę pieno ir pusę vande
nio užkaisk, nutaikįk ant 
šeimynos, kaip užvirs patirš- 
tink su miltais ir pridėk vie
ną ar du kiaušiniu; tegul ge
rai užverda, antgalo sudėk 
džiovintą jautieną, supjaus
tytą smulkiai; ją, galima per
kant paprašyti, kad supiaus- 
tįtų. [Sliced dried beef] Su
dėjus mėsą, tuojau gali duo
ti valgįti. Pusryčiam toks 
valgis greitas ir geras.

Cambridgeport, Mass,

Aukos ant krikštynų, prida
vė J. Dirginėjus.

17 vasario atsibuvo krikš
tynos pas Juozą Turauckį; 
svetelių susirinko neperdaug 
ir besilinksmindami atminė 
apie tėvynę ir paaukavo po 
kelis centus. Paaukavo šie: 
Ona V. Turauckiūtė $1.00, 
J. Derginčius $1.00; po 50 c. 
davė V. Danielius, Ona Tu- 
rauckiūte, A. Babilius, A. 
Sundukas, po 25 c. davė: Jo
nas Vaisevskis, P. -Babilius. 
Išviso sudėta 5 dol. Pinigus 
paskirtam „L. S. D.”, per
duodami per Bostono Revo- 
liucijonierių Komitetą.

Pataisymas.

V. Marcinskis su 50 c. li
kosi nepaminėtas su kitais 
aukavusiais ant S. Armono 
vestuvių Cambridgeport, 
Mass.

KELEIVIS.

Pavasario vėjalis 
Pradeda pūsti; 
Girių medeliai 
Linksmiau ima ūžti. 

Bet Lowelio lietuviai 
Dar saldžiai miega, 
Ir jųjų mergelės 
Stikle alaus gieda.

Oi gieda, gieda,
Kaip Čeglys giedojo, 
Pakol savo pačią 
Prosu neužtvojojo. 

Ant Davidson gatvės, 
Andai kad suėjc, 
Kelias bačkas alaus 
Jie tę išklegėjo.

Čionai dvi merginos

AUKOS.
,,Keleivio” 10 num. 

buvo aukų $81.35
Ant vestuvių 7 kovo 

Cambridge port, Mas 6.10
Ant varduvių K.

Gohmanto, Cambrid
ge 4.00

K. Pašakamis Cle
veland, Ohio dienos 
mokestį 2.00

K. Šumaucko vardu
vių Lawrence, Mas. 4.00

Ant krikštynų pas
J, Turauckį Cambrid
geport, Mass. 5.00

Viso yra 102.45

Pinigai bus išsiųsti į 
Europą ateinančią sanvai- 
tę.

Atsakymas.

K r u š 6 i u i iš W o r 
c e s t e r .

Tamista turi tiesą, jog męs 
turime talpinti viską, kas yra 
dėl gero lietuvių darbininkų. 
Ta prižadėjo ,,Keleivis” nuo 
jo užgimimo ir nepermainys, 
pakol neišsigyveus į kitas 
rankas ir nuomones. Bet 
štai ką jumi reikia pasakyti: 
niekad hevartokit biaurių žo
džių savo rašte! gana pasa; 
kyti teisybę, kuri veria žmo
gaus širdį giliai, o ne pikti 
žodžiai, kurie reiškia žmogaus 
trumpą protą. Povaliai, po
valiai darbuokimės su pasi
šventimu. O naudą turėsite

NAUJI RASZTAI.
Naujas Laikraštis.

Dvinedėlinis laikraštys go
tiškom raidėm „Tiesos Drau
gas” pradėjo išeidinėti 22 va
sario Philadelphijoje, Pa. 
Pnsseptinto colio pločio ir 
pusdešimto ilgio, 4 lapų. Jo 
miertu didžiausiu bus mokin
ti liuteronus teologijos—ti
kėjimo; talpins koresponden
cijas ir kitus raštelius.

PAJIEŠKOJIMAS.

Pajieškau savo pusbrolio 
Jono Tališauckio, Kauno ve
dybos, Eržvilko parapijos; 
teipgi pajieškau Juozo But
kaus, Eržvilko parapijos,kai
mo Rainių. -Paskutinis man 
yra skolingas, tad pranešu, 
kad nuo jo kiti pasidabotų, 
nes ėmęs neatiduoda.

P. Tološauckis,. 
49 Centre St.

„ Pittston, Pa.

n TRUMPA IR ILGA KANKYNE. Įs- 
-----PARAŠE----

SIMONAS GILIUS.
--------------X-------------------

Ko-gi turim gailėtis, 
Jei mirtis patiks; 
Už laisvę reiks kovoti, 
Nors kas ir gyvas liks. 
Ar gaila sunkių pančių, 
Ką kūną mūs ėdė?
Ar pasmirdusių turmų, 
Ką nuo saulės dengė?....

Męs tik pasilavinę, pasimokinę su 
prantam, jog gyvenimas žmogui nėra ver
tas gyventi, jeigu jis tiktai- gyvuliškas, o 
ištiesų žmonės turi gyventi gyvenimą ar
šiau gyvulio. Kožnas gyvulėlis yra užlai
komas per jo savininką; maitinamas ir sto
gu pridengtas ir laimė jo, kad nežino savo 
pabaigos gyvenimo. Jis linksmai pergy
vena savo laiką ir tik, atėjus dienai galo, 
nukenčia mirtį ir atlikta. Bet žmogus, 
kurio protas siekia rytoj, už mėnesio ir 
galą savo gyvenimo, jeigu yra laikomas 
kaip gyvulėlis, tai atsiliepia ant jo labai 
sunkiai, dėlto, kad jis protauja, jo sąžinė 
perstato jam visą ateitę. Tūkstančiai ir 
milijonai žmonių papratę prie gyvulėlio 
gyvenimo; jie užsiganėdina trumpaprotys- 
te, aklumu ir negirdėjimu; nors jų dvasia 
kartas nuo karto ir nuolatos leidžia iš vi
durio dūsavimus, bet tai nesuprantama. 
Žmogus savo nelaimes numeta ant kokių 
savo priešų, užsiganėdina nuvarymu ant 
jų piktumo ir vėl vargsta, niekad nepažį- 
dami savo tikro kankįtojaus. Tas vargas 
gana panašus gyvulėliui, kuris save iš sa
vo noro nepalaiko gyvu. Męs esam lygiai 
palaikomi kaip gyvulėliai per heharkus, 
monarkus, turčius ir visokius viršininkus 
mūsų. Nežiūrėdami, jog žmonės vargsta 
po yvaires šalis iš savo nesupratimo; sa
kau iš nesupratimo, dėlto kad kur linosa 
balsuoti už krašto tiesas, tę vargšam var
gas nereikalingas; jie turi tą, ką jie nu
balsuoja. Pažiūrėkim valandėlę ant Rosi- 
jos rando, kur žmonėm nevalia balsuoti už 
jokias tiesas ir šimtai tūkstančių visai ue- 
mislina, kad tai tę koks balsavimas jiem 
palengvintų ar gerą atneštų. Jie kovoja 
su savo artimais priešais, teip kaip jie su
pranta. Kadangi artimiausi priešai jų y- 
ra policija, tai nuvargę žmbnės ir rūpina
si su policija gauti rodą, kad palengvinti 
savo padėjimą, jie duoda policijai kyšius 
ir kartais teip susidraugauja, kad vogti 
kartu eina. Kiti nenorėdami duoti poli
cijai kyšių, mėgina su jais apsieiti bruta- 
liškai; susimuša, nevieną užmuša, kiek tų 
visokių urėdninkų žmonės užmušė už jų 
žiaurumą, tai būtų sunku suskaityti. Žmo
nės juos dėlto muša, kad jie tolesnio prie
šo neranda, nemato, tik tą, kuris jų krau
ją geria. Tie patys urėdninkai—žanda
rai, girių sargai, ir kitokį, koki arčiausia 
prie žmonių gauna brūžįtis daugiausia pa
tįs būdami iš tų pačių tamsių žmonių la
biausia su vargšais pjaunasi. Bet tikras 
priešas, kuris sutaiso žmonėm tiesas, kad 
jie negalėtų nieko išmokti, tiktai garbinti 
carą, yra pats caras. Numesk carą nuo 
sosto, tai ženklina užleidimą saulės spindu
lių ant drėgno sumūsėjusio lizdo, kuri iš- 
naikįs visus biaurius činovninkus ir iš
nyks visos varginančios žmones tiesos. 
Žmogus negali būti apšviestas pilnai, jei
gu jisai yra priverstas garbinti carą. Jo- 
kis apšviestas žmogus geros širdies ne
gali gauti vietą randavą Rosijoj, tie tik 
gauna vietas geras, kurie nesidrovi lieti 
kitų ašaras ir kraują, kad kodaugiausia iš
imti Buities iš darbininko žmogaus. Ge
ros širdies mokįti žmonės turi papulti į 
kliasą skriaudžiamųjų žmonių ir jiem dau
giau niekas nelieka daryti, kaip tik mokį
ti tuos, kurie svajoja nesupratimo miege, 
kad suprastų savo vargus ir visi išvieno 
jieškiftų savo tiesų.

Bus labai akyva dirstelt, kaip caras 
kankina tuos mokytesnius žmones, užtai 
ką jie pamokina savo tamsesnius brolius 
kaip bristi iš vargų prie geresnio gyveni
mo. Katarina Breškovska—moteris ir 
draugė žmonių darbininkų, kuri suprato, 
iš kur paeina tikpas žmonių vargas ir tą 
papasakojo savo draugam, nurodydama, 
jog bereikalingai męs ėdam vienas kitą 
už mažus daigtelius, jeigu męs uorim ker- 
šįti ir atmonyti, tai geriausia darykim tą 
savo tikram teronui carui, kuris yra vie
nas mus tikru priešu.
Ką jai caras darė pagavęs.

Katarina Breškovska buvo viena iš tų 
moterų, kuri matė, kad gyvenimą negali
ma pagerinti, pakol žmonės neturės tiesos 
daryti sau tiesų—patys savim nesivaldys; 
jai buvo aišku, jog visokį mokinimai prie 
dorybės yra tiktai kaipo šventadieninė 
drapana, kurią tik kartais gali apsivilkti, 
o kasdieninis gyvenimas žmogaus yra pil

nas piktybių—bjaurybių, nes tik su pik
tais darbais vienas nuo kito piešdami gali 
palaikyti savo gyvastį, dėlto ji, kaip ir 
tūkstančiai kitų, sušipl’aiusių žmonių su 
jų moterimi ir vaikeliais iš Kosi jos, Lenki
jos ir Lietuvos tapo išbugdyta į Siberiją, 
kur išbuvus 23 metus pabėgo.

Minėta moteriškė aprašydama savo 
gyvenimą rašo teip:

„Po suareštavimui nuvedė mane į tam
sų turmą, kur pridavė dviem pusgirčiam 
žandaram, kurie nuvedė ir įstūmė mane į 
tamsų turmą ir užtrenkė duris tos olos. 
Stūmos subraškėjo ir likausi viena tamsu
moje. Išpradžių aš apkvaitau nuo biau-Į 
raus oro ir pastovėjus valandėlę žengiau 

Teip aprašo šita kankintinė apie savo kentėjimą ir ina 
tymą paimtą į cariškas rankas, tik užtai kad ji supfato sl- 
vo ir kitų padėjimą ir norėjo pamokįti savo brolius, kai i 
jiėškotų žnlogui prigulinčių tiesų. Labai būtų gerai p;:rv 
šyti visą tos moteries gyvenimą, bet trumpumas vietos i- 
leidžia tik paminėt gyvus faktus tų žmonių, kurie p - 
šventę už mus nuėjo tuo plačiu Siberijos keliu. Pirma t- 
mokinę mus, paskui nukentėti, kaip kad Kristus turėjo nu
kęsti, naikindamas tų laikų balvonus, kuriem ant apieios 
gausiai žmonės degino ir tą garbę tų laikų valdonai mokė
jo sunerti su svietiška valdžia teip, kad kožnas drebėjo žiū
rėdamas net ant paveikslo savo valdono.

Tuo pačiu keliu link Siberijos nukeliavo tūkstančiai 
ir mūsų brolių lietuvninkų, nes ir mūsų tėvynėje teip k iip 
kitur gimė ir augo žmonės su gerom širdimi ir tūkstančiai 
žuvo caro nasruose.

pirmyn, bet grindys buvo suterštos žmo
gaus mėšlu; koja mano paslydo ir parpuo
liau; atsistojau ir stovėjau, pakol bjaurus 
kvapas neatėmė visą mano galybę, antga
lo apslobau ir sukniubau a_nt krūvelės pa
dėti} šiaudų ir smirdančių skarmalų. Va
landėlę vėliau pabudau, pajutus žnaibymą 
viso kūno, dasiprotėjau, jog esu aplipus 
visa utėlėm. Atsikėliau ir mėginau atsi
remti prie sienos, bet dasilytėjus atradau 
šlapias ir apipelijusias sienas. Antgalo 
atsistojau viduryje ruimo ir stovėjau vi
duryje per visą naktį.

Tas buvo tiktai pradžia mano kanky
nės. Po dviejų metų kankynės ir laukimo 
tiesdarystės, likau nuspręsta ant penkių 
metų prie sunkios procios į Siberijos kas- 
tynes—mainas arba katorgą ir ant viso gy
venimo šaltoje Siberijoje. Po nusprendi
mui į Siberiją, vieną vidurnaktį, kad nie
kas nematytų mus nelaimingų, tapom iš- 
vešti iš turmo už miesto, skaitliuje dešim
ties; už miesto laukė keli sunkiai įrengti 
vežimai po trejatą pakinkytų arklių. Į vie
ną iš tų vežimų aš turėjau įsėsti, o iš abie
jų šonų mano atsisėdo po storą žandarą, 
pale mano kelius atsisėdo vežėjas, ir pen
kių tūkstančių mylių kelionė į tolimą Si
beriją prasidėjo.

Didis Siberijos kelias buvo aprašytas 
pono Kenonso. Arkliai tapo paleisti zo
vada ir vežimas vartėsi nuo akmens ant 
akmenio; du stori žandarai svyravo šone 
manęs. Arkliai buvo mainomi kas pora 
valandų, dėlto lėkė beperstojimo. Ant 
stacijų nepaėmė daugiau kaip 10 minutų 
ir vėl nauji arkliai lėkė šuoliu, dieną ir 
naktį teip keliavom ir niekas negal apsa
kyti ir atjausti šitos kankynės, kuris ne
keliavo į Siberiją po valdžia žandarų. U- 
rėdninkas prisakė žandaram nė ant va
landėlės nuo mus neatsitraukti.

Trįs moteris, kurios pasišventė sekti 
savo mylimus vyrus į tolimą Siberiją, bu
vo laikomos lygiai su kaltaisiais. Visi bu
vome įrengti į nuspręstųjų drapanas. Vy
rai turėjo lenciūgus ant kojų ir rankų ir 
pusė galvų buvo nuskusta. Viršininkas 
laikė visų pinigus, kuriuos mus rūpestingi 
diaugai sudovauojo išgirdę mūsų nuspren
dimą į svietišką peklą. Bet valdžia neda- 
leido daugiau tų pinigų niurni paimti, kaip 
tik puspeūktos kapeikos ant dienos. Dėl 
pasilsio kartais buvom suvaryti į stacijų 
turmus, kuriuos p. Kenonas teipgi yra tei
singai aprašęs — tai yra smirdanti kam 
bariai ir pilni utėlių, persigėrę škgrbutu, 
džiova ir šiltinė; sienos buvo medinės o lu
bos tinkavotos ir pamargintos nuo muši
mo utėlių belaipiojančių per sustojusius 
nevalninkus. Oras kožnam buvo pilnas 
smarvės nuo atvirų ceberų su žmogaus 
mėšlu. Ilgas suolas, ant kurio niurni rei-

Kunigaikštis P. Kropatkinas rašo savo knygoje ,.At
iminimai Revpliucijonierių” sako, jog Mikas Muravjovu ■«, 
kuris užsipelnė nuo žmonių vardą korikas, ir kuriam cinas 
į šėtoną panašų paminklą Vilniuje pastatė, jis pats neim
damas jokiu teismu, nusprendė ir pakorė 128 Įmones, o į 
Siberiją išvarė 9423 vyrus ir moteris. Statistika valdžios 
rankose parodo, jog iš Lenkijos ir Lietuvos išvaryta 18.1’72 
žmonės laikuose lenkmečio, o iš visos Rosijos buvo išvaly
ta 50 tūkstančių.

Taigi užtenka tų skaitlinių persitikrinti, kiek žmonių 
žūsta už laisvę tokių, kurie supranta ją. O kad apskaiiy- 
tume tuos, kurie žųsta iš tamsybės, kurioje caras su sa vo 
činovninkais, popais ir kitokiais, kurie kūną ir dvasią žmo
nių varžo, tada atrastume, kad męs, kaip pavasario vuodai, 
kylam ir krintam. Duok žmogui laisvę lavintis, duok jam 
prie to pagelbą, išnyks limpančios ligos, iššauks tobuli žmo
nės. koėnas sumanys kaip savo maistą ir drapaną gauti ne- 
užmušus, nevogus ir nemelavus.

Bet kada caras užgina mokslą žmonių, dvasią užmuša 
pats yra didžiausiu plėšiku, kraštas mažesnių plėšikų ] li
nas.

Tūkstančiai žmonių sukruto ir darbuojasi lik išsiliuo- 
savimo, bet tūkstančiai dar miega.

Sukruskim, broliai, visi, gana už mus jau numirė kan- 
kintinių, gana prisidejavo nekaltos moterįs ir gana žnvo^ 
mažų vaikelių, tik dėlto, kad męs kurti, spangi ir nemo
kam atjausti savo ir savo artimo vargo.

Žūstam kaip musės be jokio pėdsakio, nukankįti tų, 
kuriem męs pasiduodam, nulenkiam savo galvą.

Kokiu budu męs galim pakilti.
Istorija pasaulės parodo, jog revoliucijos kilo daugely

je viešpatysčių, per mirtį ir pasišventimą kankintmių, val
donai tapo permainyti arba valdžia į žmonių rankas perė
jo, bet faktas tikras yra, jog niekas nepermaino žmonių gy
venimo ant geresnio, kaip tik mokslas. Kur žmonės be su
pratimo, tai engia juos skriaudėjai lygiai, tie kuriuos jie 
išrenka, kaip ir tas, kuris sakosi, būk jį Dievas patej ė. 
Moksląs ir tik mokslas gali parodyti mumi kelią, kaip i .su
taikyti ant šios pasaulės, kad būtų visiem gerai. Todėl 
darbininkam reikia apie tai kalbėtis ir protauti, kad moks
las paeitų nuo jų ir dėl jų; dėti dėl to pinigą ir rūpintis sa
vo literatūrą turėti ir ją platinti.

Numanant kad priešą galima nuversti, kilt reikia prieš 
jį visiem, nežiūrint jokios baimės, nes mus gyvenimas te
kis yra tuščias; nieko negalim palikti gero, kad mus at- 
mintų-atcinanti gentkartė; vargai ir prispaudimas to ne- 
daleidžia. Męs negalim nė vaikų-išauginti, kurie atneši ų 
kokią naudą, nes ir juos nuo mažų dienų vargas spaudžia.

Tad sakau, mokįkimės, kad galėtume būti valdonais 
patįs save, o matydami progą vertą mirimo, kad priartinti 
laisvę sau ir ateinančiai gentkartiai, nesidrovėkime mini, 
nes daug daugiau žmonių užmuša caras ir kiti valdonai 
tamsindami ir skriauzdami juos, nekaip męs, kad padėsime 
aukų laike revoliucijos.

Gyvenimas mus bus tuščias, pakol neiškovosim laisvė« 
liuosoi mislįti, kalbėti, veikti ir gyventi.

kejo pasilsėti, neturėjo jokio paklojimo. 
Per sieną girdėjosi neperstojantis barškė
jimas geležinių retežių, dejavimas moterų 
ir verksmas sergančių kūdikių.

Sienos buvo išmargintos yvairiais pa
rašais: K. T., vardais draugų, politikiškų 
prasikaltėlių—garsingų vyrų, kurie pirma 
mus į tą peklą tapo nuvaryti, kurie už 
žmoniją tapo nukankįti jau puse amžiaus 
pirma mus. Čionai buvo parašyta prana
šavimai, koki kankiniai jau yra numirę ir 
koki gavo proto sumišimą, iš priežasties 
jų kankinimo per caro tarnus. Čia radosi 
ir širdingi pamokinimai surašyta, kaip 
apgauti nedorus žandarus, kaip suminkš
tinti jų žiaurias širdis, kad nekankintų 
teip pekliškai.

Iš tų parašų nekurie dar buvo švieži 
— neseniai parašyti.

Čionai buvo viena meiliška dainelė 
ant sienos parašyta cielo amžiaus senumo. 

Siberijos kelias, kuriuom suvirš milijo
nas žmonių: vyrų moterų ir vaikų nukelia
vo; tik nuo metų 1875 du šimtai ir pen- 
kesdešimtis tūkstančių nelaimingų aukų 
juom nuėjo.

Daugybė čionai nuėjo žmogžudžių, 
bet daugybė nieku nekaltų politikiškų 
prasikaltėlių; daugybė nuėjo jaunų mer
gelių—tarnaičių, kurios tapo nuspręstos į 
Siberiją, tiktai per pačias nedorų caro tar
nų.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Dame is word used to call nature a mother.
Dem iz vord uzd tu kai nečiur moder.
Dėm yra žodis, vartojamas vadinti gamtą motina.

Angliškai Ištark Reiškia
yoke, duke jok, diuk jungas, pirmas po kunigaikš-

čini
Luke, fluke Lūk, flūk Lukošius, smailuma inkaro
ale, bale ėl, bėl ėlius, pundas
calf, gale, kiaf, gėl veršiuks, vėjas su sniegu
deley, male dilei, meil atidėt, vyriškis
hale, pale. hėl, peil gerovė, išbalęs—viedras
sale, tale sėl, tėl pardavystė, pasaka
bile, file bail, fail skystimas kepenų, pieluot
mile, Nile, mail Nail mylia, Nylius-upė
pile, tile pail, tail krūva, šaknys—brūzgai
vile, Vile vail, uail nevertėlis, apgaut
bole, cole bol, kol maišytas molis, gim. kopūstų
dole, hole dol, hool liūda, skylė
mole, pole mol, pol trandis, smaigas
sole, tole sol, tol siūlė, liment
mule, rule miūl, rul mulas, linija
came, dame, kėm, dėm, atėjo, motina.

Fluke is the point of anchor, which fastens to the 
ground to stop a boat.

Fluk iz the point of enkor, uič fastens tu de ground tu 
stop e boot.

Eluk yra smailuma inkaro, kuri įsikabina į žemę sulai
kyti laivą.



Naujas Budas 
išmokt dailiai rašytie be mo
kintojo. Puslapių 
10 centų (markėmis) 

P. Mikolainis, 
Box 15, Station D.,

New York.

gražus ir 
skaitymas. 
Kaina

pamokinantis 
Puslapių 122. 
.............. 25 c.24, prekė Į

Rgg'fllS ir kitos gražios pasa
la >s. Šioje knygoje talpina- 
si penktus gražios pasakos: 

1 lagi n i s—"kai p j aunas
v..kinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke
lionę į peklą; 2) Jonas sū
nūs žuvininko, kuris pa
gavo žuvių karalių, nuo ku
rio Įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinėtum; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka: 
Velnio švogeris labai u/i- 
manti pasaka; 5) Justini, 
žmogžudžių užaugintas. Tu- į 
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................. . 25 c.

Negirdėta Naujiena!
Kas gi Čia? Ogi vyruti popieros rašy

mui gromatų! Kas du gražus pritaikini i I 
prie kožno žmogaus pasveikinimą! Tuzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų $1 oo 
o tūkstantį gali gaut už $6.7$. Laiškai 
papuošti puikiausiom kvietkom šilkinėm 
auksuotam ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių abrozėlių su moldelėm ir 
lietuviškais parašais y vai raus didumo ir 
brangumo, šilkinių ir auksuotų, didelių 
su rėmais ir be. Knygų, kokių tik rei
kalauja. Visus tuos daiktu agentam 
parduodam tuzinais ir po kiek kas nori.

Parduodam teipgi visokius relgiškus. 
ko tik kas reikalauja, daiktus, laikrodė
lius, špilkas, žiedus, padarom ant apste- 
liavimo šliūbinius, ir visokius bažnyli- i 
nius religiškus daiktus; viską, pas mus
gali gaut,kas tik kokių tos rųšies daiktų Dvi Puikios apysakos: B&US* 
ma ■ 1. a . • n Dn—1,n >> I .Ina,I p n ■ • . -z ' — w -X • • . x ■   ■ • .reikalauja. Perkant daugiau, kaip už 
dolerį gauna 12 gražių laiškų, ar knygutę 
dovanų. Iki 50 c., siudčiant pinigus, ga
lima siųst markėm, o norint gaut ai sa* y- 
mą ant klausymo reik indėt į groma ą uš j 
2 centu markę. Adresuok:

John Dork intis
4545 So. Hermintage avenue, 

Chicago, 111.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
ant visu metu

KELKI VIS

i

mė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoje. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugot nuo ligų. Kai- 
nr.................................. 5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apy
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 

tiktai 5 c.
Teisingi sias kabalas — me

timas i. /yrių ir laimarodis 
kaina ............... 10 c. j

Kalėdų ginus dėl vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Plauteiaa-ftis Sergantiems
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per la.šką aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenčjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j j j nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados. w

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?

AtS'Vymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New York.- užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, profer'us Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria’specialistai 
po užžiura į. rmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Inst tūlas užlaiko teipgi didžiausią 

i iš visų svieto šalių, terp kurių dau- 
_ _ išrasta pačių Instituto daktarų, kurių niekur
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jj mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika

Didziause ir geriause Aptieka 

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

So. Boston, Mass.
gggg

Mes laikom lietuvišką klerką, 
č'p gali susikalbėti savo kai
ri j Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

Progų dėl Visų
Tik per 30 dienu kas prisius 35 c stem- 
pom ir savo adrisa tns h piures knyga mo 
kįlis Andi:kos kalbu . ii>a dideli paviai 
ks'. < .■ I11 ii»'s Rrv- l>u<-:jos* Adresokite 
1' | - E. Ascviie.
,• ,<>.Box,3sr Wuterbiny. Conn

krautuvę vaistų 
gelis yra išrasta

1 A U S Y K I T VYK AU 
J< iiri. pnsitaikvs kada j Nnsh n t n 
ky' iM iiou/mteški* už«-i» pu 'i
Bnl rimud.ą. jis <hi<»š r «!>• 
skaniu'-ii’atis išsiifri. » vii i a -•> u 
cigarų licsiok iš Turkijos Visi br<»lia

I as

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

Ar skutiesi barzda?
Jeigu teip,i 
vanok briia 
kuria, kad' 
šokdamas 14 
siesi, npįtĮ 
jausi; skilly 
bu i švelniai f 
lengvai. Bn 
va nauj&uu! 
išradimo, u' 
i(iabrotom| 

ležtėm, nith
iierudijančium. <>aiima skusti vbom . 
ai-ipus galima pasigalnst, kaip ir pap»i 
tą britvą Jeigu norėfum, galėsi aiii^ 
^riums atšipusia, o mes apmaiovsim u 
naujos. Ta puiki britva kaštuoja Su > 
dėl patikrinimo jų vertės paleidom tį 
už -SI 5o c. Adresuok rašant:

Int°inaTion) Suply House,
I 119 Oregon ave, Cleveland, Ofa

surėdyk Pinigus!
Mes parduodam naujausia 

nešeinės drabužius,ypač turį 
daugybe naujo styliaus vas 
rinių moteriškų jakučių, prei 
žema. Teipgi darom didį bv 
ginsą ant visų kitų pirkinį 

Ateik persitikrint.
I. SACOWITZ, 

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

nuoIszgydytaa ___
trOreumattxiuoUDei tos h§ori*arns’ ta* matyt iš daugybes padekavonių 
užsisenejustos vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon.nžabukevfcze stitutuijpagal prašymą dėkavojančių. kaipo pavyzdį, 
Bos 86, Butte,t paduudame

ISBgydyta nuo 
sunkios moterl- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidiczieno 

Westwood,

čion kelias:

THE OUTLET,
Broadway South Boston, Mass.

Specijaliszkas Iszpaįdavimas
Ką-tik part nikėm į savo sankrova di

delį zoposta marškinių, naujausios ma- ( 
dos, parsiduoda labai pigiai, ir krikštui į

385

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingą ačiū už iftgydymę manęs nuo neregu- 
llarlflkos mėnesinė*, varginusios mane per U 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėl mane Laikino. Per vi- 
sę tę laikę perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, luit 
veltai ir tik kada aprašiau savo ligę Jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
linu visai iAgilnu, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tamistai Airdingę padūkavonę

T. Vyslocklene.
76 Saratoga St, Cohoes, N. Y.

Dauggalls Profesoriau Ir Specialiste:
Su linksniu -inl/.la pranešu Tomistai, kad 

esln visai a veikus ir liūnais nuo vumatizmo 
sknubiniĮ ir di'-cliiĮ pečino-e, rankose, kojose 
Ir strėnose, ku.'ie imine teip buvo suvarginę, 
k id vos paėjau: |>or leidau daug daktarų vadi
nusių savo S|>cclallsjais, l*'t vis l> ■ naudos, k >1 
įiedasigirdnu npie Jųsų garsųjį Institutų, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatų, už kų 
siu ėkintras iŠ širdies Drul E f'. Collins, ve
lydamas pus Jį kreiptis visiems savo lautie-

Augustus RokAa.
1445 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielas Profesoriau:
Pranešiu Tmnistai,Jog cslu pasveikęs iŠ li

gos, nuo kurios mane gydėte — pertunknus 
Alupinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny- 
bės, nul>ėgimo sėmens nemigos, nerviAktimo, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpnėiimo 
kaip yra apruSytu Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas į Sve katu. Jųsų speciallAki vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi i3 
savo laimingo AelmyniAko gyvenimo Dėl ar
timo meilės noriu altu pagarsinti apie tai savo 
vl<*ntaiičinms. esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatą ir bųti laimingais.

Fr. Muudinas, "
Box 325, Mystic, Iowa.

Jeiirii nori hnt sveikas 
rdrfi'i.v n mink t«k -,\oi.«us gėrymus, 
mink v ka u žiu n d į. sveikiausi gėiy- 
uiai .i p Alus, Klius, Vynai ir viso 
id zixerini yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiern pirkt likerštorį. tę yru 
labai geia nėin. Ihv/inokil p*s patį 
gaspiuiorių.

Tiktai per 60 diena 
Jeigu katras dar nenusipirkot kūjj 
..Sekretai Burlininkų” arba ..Gera 
knyžnoja Knyuą” tai pas.skub»nkila 
lik per <»<» dienų parduosim už 50 centį 
o p< tam p ekiuos dvigubai.’ Pinip 
siųskit p' r “Mos ey Oidvrį * ant šitov- 
ruso: Gedi*minas ir Mickevičius,

25 W. 2-ud St.. Room 10.
South Boston, Maa

Dykai del Vysu
Tik-ka iš po spaudos išėjęs naujas d ide 
lis Kataliogas Knygų, Brukuojamų ma
šinėlių. Rašomų plunksnų kurios savije 
atramenta laiko, visokių patentuotų gy 
duolių ir šeip daug kitokių daigių, pri- kūdikiam parėdalų, ateik pažiūrėt, jei 
siūsiu kožnam kuris prisius už 2c* markę [ nori nupirk! pigiai.
ir savo aiškų adresą. Teipgi pavasarinių šutų labai gaažių ir

nanjos nešeinės. preke žema.

Vienintelis Lietuviškas

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

■Mūsų adresus:
A. L1UTKEV1Č1A,

z4 Washington Sqare, Worcester. Miu s.

Daktaras M. J. Konikow,
330 Shawmut ave., Boston, Mm

Ofi.-o valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 
nuo 6 iki 7 vakare.

Tel. 609 2 Tremta

Jo žmona
l)r. Anloiin tie F. Konikow, aprupia 
moteris ir kndikius.
Valandos ofise: nuo 2 iki 3 po piet 

Tel. 009 2 Tremai

K. Navickas,
25 W. 2-nd St r., Room 2, x

South Boston, Mass.

GROMATOM POPIEROS’
Rašymui laiškų naujausi iš 

mislijimo 3G gatunkai pop.e- 
ros, papuoštos gražiausiais = 
paveikslais ir tam tinkančio.)) 
dainom ir gražiausiom kviet- 
kom, vienu žodžiu — nėr pui- 
keskių. 12 tų laiškų su kon- 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1. 
Popieros lietuviškai ir lenkis 
kai spaūzųintos. otornykam 
ir agatam duoqam gera už. 
darbie Iki 1 dol. galima siųst 
markė išskiriant Canaqą. 
C.Intovič, i03 W Division st.

Chicago, Ill.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

T. Lin ilvaresse, M. . 
Prancūziškas Daktaras, Či- 

rargas ir-Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasek m i ilgiausiai gydo visokias ligas 
ypatingai moterų ir vaikų.

Ofiso valandos: nuo.9 iki 11 ryte, nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

238 Harrison avė., Boston,
Mass.

o

Pajieszkoimas-
Paješkau gero jauno vaiki
no arba merginos book kee- 
perkos dirbt grocerštore, bu- 
černeje; turi gerai mokėt an
gliškai, lietuviškai ir suprast 
rokundas. Rašyk ant adreso:

J. J. Sobalewskis,
118 Gorham St. Lowell, Mass.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselnun.
7 Parmenter St., 

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
t repais į viršų tik 
neikit į aptieka; 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
kit o aš ateisiu. 
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo b iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—. lkiulimond

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų an/tdrapanių — velytina kreiptistuojaus į šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c markėmspersiuntirno kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas • Sveikatą", kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali būti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 W. 34.111 St, New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai offisas (terp Broadway ir 7tos Ava.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarnlnke, Seredoje |r Pėtnyčioje nuo 7 iki 8 vai. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

M. Galivan & Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CIGARU.
Pardavimas familijom musu

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

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

Mes užlaikom geriausius gorimus kapo *ni •iri'd* i. vyną, alų i- kito
kius naminius ir importuotus. Turimo pnd. i i •i’-ių cigarų •- Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių !-jik-tvoi: u- siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepnmh k t mii- nie..<o;

M. A. C A N NON,
43-45 Endicott ir 25-2S ( i M*. Bosi m, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

C. H. Knott
Kampas W.Fourth ir D. st S.Boston.

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

LAIVAKORTES PARDUODU.
Ofisas bus atdaras nuo sesių vakare iki 
11 nakties šiokiomis dienomis, o subato- 
mis nuo 12 diena iki II nakčia.Apie die
nos laika,tai praešiu ant toliaus.

Jurgis Barta’ius.
244 W I th st SO. BOSTON, MASS ,

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

117, 119 and 121 A St.,
So. Boston, Mass

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

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

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškas ap
rašymas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. 
Kaina ................ 35 c.

Po Keturesdesimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo myl 
limos merginos. Labai

KLAUSYKI'l E VYRAI!
Kaip į WorcesvrT atkeliausi! 
Geriausia rodą visi gausit. 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vsskelevicziu ir Abraczinsak
124 M i II burry str., 

Worcester, Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia į kra 
jų, o kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

O . .
§ Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kus karią pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co.
Sol Broadway ir 259 D. St., 

South Boskn, Mass.
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Tautiecziri I. ctuviai pas sava. ■ 
td 1 >u • vu k Autuve kurioia gali a g ui vi ko kaipo HR 
aik dcl'u kokiu tik ant svieto raudAs., ktsieumiu ir n 

t intu, vi‘o>iu lenciugeltu, auksiniu, paauksuotu, si^ab- . 
rii iu ir auksiniu žiedu, špilkų, kampasu, kolei ik u, visokiu f-' 
ins rumeutu, puik u armonikų del grajaus. M szinukiu 7 

del drukavojimo groniatu. Monu knyga ir pr>etais<s del £ 
darymo sztuku. Islo.hikn ir maldaknygių kokiu tik ran- į 
da i lirtuv.s koį kalboj. Puikiu pop'eru del gromatu ra- 5, 

.nymo su phviuctevonems, azdaboms ir kvietkoinis. Kas L 
vėlintu ka s .u parsitraukti tegul prisiunezia groma oį uz 4c. s, 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisz- J, 
koj k Iboi nebuvo kureme yra salintai visokiu paveikslu, Be 

■1 apie kozna tavora prene aprašyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos ui maža preke, orde, fa 
H rius iszsiuncziu greit in vis is Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemsns Wilkewich, 112 GRAIinB^S, N ¥. Į

o-----
MEDEGA 
VAISTU.

8URAŠAS 
GYDUOLIŲ.

# ft
Kas dar szitos 

knygeles netu- 
.1, kuri labai 
naudinga turėti 
kiekvienam, tai 
ir kaip pagelba

"Namu Gydyto
jas’' Taigi kas 
prisius groma- 
toja, sliabrini 
deazimtuka su
vyniojęs drūtai 
in poplera ir uz 
2c. marke, o bua 
teisingai prisis- 
ta be jokios ap
gavystes.

Adrisaa;
V. J. Petkon, 
303 N. Main Str. 
Brockton, Moss.

’’Keleivio” agentai
j.

1514 Ross avė.,
J. Ignott

13 Diamond Sq. S. S.
M. P. Glinckas,

54 Laffayette Str.,

Box G4

Petrikis,
x Scranton, Pa. 

iotas,
Pittsburg, Pa.

New Britain, Conn.
A. J. Kazlauckas, 

Shenandoah, Pa.
F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich. 

J. Derk intis,
4545 Hermitage ave., Chicago Ill. 

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

J. Dabulski
E, St. Louis, Ill.

P. Ciras,
Lawrence, Mass.

Box 317

Box 54

Box 323

71 Oak str.,.
A. M. Makauckas,

Forest City, Pa.
K. P. Šimkonis,

Turners Falls, Mass.

§
I
> O* 071.

Box 312

KAIP PADARYTI MONUS
Iszejo kn-tik hz po spaudos knyga aprnszantl kaip padaryti visokius monus. Knygoj'* yra 
aprnszyti 63 monni, kaip Jie puti tromi ir kaip pnezinm Juos padaryti, be Jokiu IntaLu ir be 
aparatu. Hunai teip lengvai padaromi, kad net valkus Juos gali padaryti. Czionni paduodu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti ka-nors Lsz nieko. 11 Isz oro tiek pinigu prirū
dyti, klek szirdis geidžia. 23 Su dideliu peiliu ar kardu czlcla, rankoj laikoma obuoly su vie
nu kirrziu in keturias lygias dalis perdalyti, nesužeidžiant tunka. 25 Gera cziela laikrodėly 
kuip skarda lankstyti. 33Sni«*gn kaip ]>opirra deginti. 34 Akyvaiztloje žiūrėtojų Iii kelias 
mitintas puikinus/'paveikslą nuteplioti. 38 Žerinty geležy prie burnos arini rankose laikyti 
Ir ne klek nenusicfeglutl. 41 Paprasta guziku in p'iniga iiermainyti. 49 Peilius ir szakutes 
praryti ir būti sveiku. 52 Degnnczlu žvake suvalgyti. 58 Paprasta stiklu per stalu pervaryti, 
bet ne stiklo ne stalo nesudaužyt! 58 Užrlsztomis akimis kortus insjietL Nusipirk knygele, 
o galėsi visus 63 monus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygeles turiny gauti, 
tegul prisiuticzia 2c marke, o teipgi ir ant atsakymo. Nusipirk knygele

JONAS ILGAUDAS, 3108 South Halsted Street, Chicago, III.

Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 394 Broadway, S. Boston, 
Mass.; valandos buvimo namie nuo 6 iki 
8 vakare.

OFFISA TURI BOSTONE 
po No 1050 Beacon Str., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte ir 

nuo 2 iki 4 po piet 
Tel. 21071 Brookline.

^Geriausia moterų ir vaikygydytoja^.

Dr. Ona Topaz,
Chambers str., Bostou, Mass, 'v?

Ofisas atdaras
-Tj 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietą. 5/į- 

Tel. Hay. 069 - 5.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Feely
95 Milk st., Ruimai G0-G1

BOSTOA, MASS.

REIKALINGAS
Lietuvis kraučius. kuns moka kostumer- 
ką darba’ gera užmokestis ir darbo visa
da turės, atsišaukit kogreičiusia, ant šio 
adreso, J. Stepanaviczia
007 N. Main St. MONTELO.MASS.

Tokių mašinėlių gali gaut aut žemiau padėto adreso. 
Drukuojnmos mašinėlės visokiij išdirbinių pagal nau-
jausę pagerinimą.
Su didelėm ir mažom 
guminėm litarom, di- 
džianse $5.00; tokia 
pat tik mažesnė $3.00

su viena eile litarų $1.25.
Mašinėlė kitokio išdirbinio, su varinėm ant dvieju
eilių litarom, labai drūta ir gera. Preke $8.00.

A. ZVINCILAS,
P. O. Box 3232, Boston, Mass.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽU KO, 7 Washigton,., St NEW YORK

Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas /\
mane galite gaut laivakortes /tį
pigiau kaip kitur teipgi atlieku A
visokius bankinius reikalus. \
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot :
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
tau ant szipų už darbininkus. > -a

Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu vlsoklurat 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų*koks apgavikas i u- 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS RAŽI KAS.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSI^.-

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




