
i barzda?
•Jeigu teip,n į 
vartok britn | 
kuria, kad J I 
Šokdamas f 
siesi, neįik I 
jausi; skutai Į 
bu i švelniai ? I 
lengvai. Brit I 
va naujausioji I 
išradimo, si | I 
idabrotomp, I 

ležtėm, niekai E
čiom. (Julima skusti visom 5 I 
ilima pasigalnst, kaip ir papru I 

Jeigu norėtum, gilėsi atii^ Į 
•ipusia, o mes apmaiaysim u jį 
Da puiki brilva kaštuoja $6..^ į 
•inimo jų vertės paleidom liį I 
. Adresuok rašant:
Fionl Suply House,
19 Oregon avė, Cleveland, Okie r

tiččtlyk Pinigus!
parduodam naujausios 
is drabužius,ypač turim 
be naujo styliaus vasa. 
oteriškų jakučių, preke 
Teipgi darom didį bar-, 
nt visų kitų pirkiniu 
k persitikrink

“KELEIVIS“ L
Lithuanian Weekly

represents over 5O.OOO Lith
uanians in New England 
States. Best advertising me
dium. Executes all kinds 
of Job and Book Printing 

in foreign languages.
All Communkations should 

be addressed

A. 2vinffila«, 

Post 0fJ'ic4 Box 3232,

Boston, Mass. 
• ✓

L SACOWITZ, 
oadway (ta rpe A ir B 
itvių) S. Poston, Mas.

ii per 60 dienu, 
.t rus dar nenusipirko! knyp 
i Burtininkų*' nrba ..Čerm.
Knyga” lai pas.skubinkit ny 

• dienų parduosim už 50 cent^ 
piekiuos dvigubai.’ Pinigui 

r “Moi oy Older)“ ant šito sd- 
ed r minas ir Mickevičius,
i W. 2-nd St.. Room 10. 
Boston, Maw.

Žinios.

ktaras M. J. Konikow,
m u t avė., Boston, Mis.
rndos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nup 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont

Jo žmona
inrtle F. Konikow, aprūpins 
kūdikius.

ofise: nuo 2 iki 3 po piet 
Tel. 609 2 Tremont.

liau padėto adreso.
Įdirbimų pagal uau-

1.25.
irinėm ant dviejų

Prekė $8.00.

lS, 
oston, Mass.

II, TAI ATNEŠK į

NESIGRAUDĮSI.

3ORAMUB, UŽKVIKTIMUS" 
-lomus, ŽODŽIU SAKANT 
AŽIA1, OKRAI IK PIGIAI.

South Boston, Mass, 
toj as.

: HOTELIS
it NEW YORK

■bus. Rodą duodu visokiuose
igu norėtų Voks apgavikas i u-
godone Į. \

WTNCAS HAŽI Kas.

CO.,
F
turkiškus Cigarus
on, Mass.

Revoliucija Kosijoj.

Revoliucija Rosijoje eina 
savo keliu; didelių buntų ne
girdėti, bet tokių, kaip atva
žiavimas kareivių į kaimą, 
apstojimas vargingai išrodan
čios stubelės su muškietom ir 
kardais; išvedimas laukan 
namiškių ir iškraustymas jų 
mažiausio . padėjimo. Tas 
viskas atsitinka kasdien yvai- 
riose vietose, ir tas, žinoma, 
yra revoliucija, nes žmonės, 
radę savo skrynias ir padėji
mą apvogta, neranda nė ge
resnio skuduro, nemato ne 
reikalo gyventi, ima peilį, 
akmeną, bombą, kątik sus- 
tveria ir naikina savo žudy
tojus.

Šę ir tę girdėtis nžmušėjis- 
tės ir atkeršinimai tarpe ca
rą mylinčiųjįj ir jam priešin
gų-

Revoliucija, matomai, ne
greit užsibaigs, nes didini
mas vargo ir skriaudi} žmo
nėms neapmalšina jų, bet su
kelia visus apsiginti savo gy
vastį arba žūti.

Žinios praneša iš Peterbur
go 18 kovo apie laikytus su
sirinkimus, kad išrinkti at
stovus į Dūmos Seimą. Ka
me tik buvo vietos balsavi
mų, buvo užtraukta baisybė 
kareivių ir tapo sergėta kož- 
nas žingsnis tų, kurie buvo 
susirinkę išrinkti atstovus.

Sumanesni žmonės visai 
nėjo nė artyn tų rinkimo vie
tų, žinodami būdą ir apsiėji
mą pasiutusių kazokų. Kad 
parodyt faktą, kiek caro Dū
ma gali gero atnešti, galima 
numanyti, kad Peterburge iš 
aplinkes darbaviečių, vadina
mų Newski, reikėjo būti apie 
6000 balsuotojų, bet atėjus 
balsavimo dienai, buvo tik 
apie šimtas ir tai tik daugu
mas iš caro prilaukiu parti
jos vadinamos reakcijonie- 
riais. Jeigu reakcijonieriai 
renka, tai, žinoma, savuosius 
ir išrenka. Taigi tokiu bū
du vargšai žmonės, kurie lie
ja kraują už laisvę ir geresnį 
būvį, visai mažai bus persta 
tyti ant Durnos Seimo ir nie
ko nelaimės; tad revoliucija 
nepasibaigs greitai. Reakci- 
jonieriam rūpi tiktai gavimas 
kryžių nuo caro ir jų locnas 
pakylimas. Demokratai teip- 
gi toki patys saumyliai, nors 
tarpe jų yra ir gerų žmonių 
visieu>-gerą linkinčių, bet 
mažai. Dvarponiai ir jų nu
mylėti kunigai eis išvieuo 
ir jie, žinoma, ‘ nepripažįs 
vargšam kokį dvarą padalįti, 
arba parūpįti mokslą jų vai
kam. Jie tą darydami patys 
negalėtų ulevoti ir visokius 
šposus su vargšais darytu

Peterburgo geležinkelių 
darbininkai pakviesti prie 
rinkimo atstovų į Dūmą vi
siškai atsisakė nuo dalyvumo, 
sakydami, kad jie neis prie 
jokių balsavimų, pakol caras 
nepaleis jų draugų besėcįiu- 
čių už politiką turmuose.

Taigi, kaip matyti, tai visi- 
darbininkų atstovai tokiu 
būdu bus prašalinti iš Dū
mos;—jų visai neišrinks. So
či ja lietai nutarė visai neda
lyvauti.

Dėlto revoliucija nė neke
tina apsimalšyti. Kazokų 
tėvai pradėjo mirti badu, nes 
visus vyrus caras ištraukė 
ramdyti žmones į jiem sveti
mas provincijas, bet ant pa
vasario ketina leisti namo 
prie žagrės, nes jau duonos 
nėra kam parūpinti. Garas 
mokesčius kiek numažinęs, 
skubinasi iš kito šono juos 
užkrauti cigaretų, tabako ir 
kitokių mažmožių, kuriuos 
žmonės—vargšai vartoja, jau 
tų visų daigtų bendarolės ge
rai pakilo.

Demokratai turėjo didelį 
susirinkimą Peterburge 18 
kovo. Susirinkimas buvo 
dėl to, kad paaiškinti žmo
nėm politiką, kad jie žinotų 
šiek-tiek apie Dūmos rinki
mą. Viskas ėjo gerai; pakol 
demokratai kalbėjo. Jų ne
bijojo nė caras nė caro ber
nai, nes jaučia giminystę, bet 
kaip pradėjo kalbą liberalas 
M. Novikov, tOęs majoru 
Bakų mieste, tada valdžia 
tuojau sustabdė ir liepė išsi
skirstyti visiem, nes Novikov 
pradėjo aiškinti jog valdžia 
užmušinėja labai daug nekal
tų žmonių, kurie tik sueina 
pasikalbėti, tuojau papuola 
Į rankas valdžios, kaipo poli- 
tikiški prasikaltėliai.

Nauji atbalsiai.

Sevastopolije, kaip žinios 
praneša, nusprendė liutenan- 
tą Šmidtą ant pakorimo. Mi
nėtas liutenantas buvo pasi
ryžęs darbininkam pagelbėti: 
netik kad jų nešovė, bet dar 
gynė nuo kitų piktadarių. 
Nuspręstas ant pakorimo pa
davė prašymą pas admirolą 
Couknin, kad jo teiminą gy
venime pailgintų, tikėdamas, 
gal virs kitokį laikai ir gal 
gyvastis paliks’ liuosa, bet 
Couknin tik dekretą nuo pa
korimo ant sušaudymo per
mainė. Tas garbingas vyras 
dabar laukia mirties, kada 
milijonai žmonių už kelių 
metų, lies graudžias ašaras 
ant jo kapo. Šiądien reiktų 
sukilt visiem, kad ir su nuo
ga krūtine ir paliuosuoti jį 
iš terono nagų. Kur drąsa?

HARSOVE, 18 kovo. Ži
nios pianeša apie žmonių su- 
kylimą, nes kas žiu kas pra
nešė, kad pensijos paskirtos 
užmuštų Mandžiurijoje ka
reivių moterim bus sustab
dytos, daugelis vargšių pra
dėjo rinktis prie valstijos na
mo ir tik kareiviai galėjo 
jąs išskirstyti.

KAUKAZIJOJE aplinkė- 
je Kutais, kur tapo nusiųs
tas Alklianof su kazokais nu
ramdymą žmones; baisios re
gyklos dedasi: sugautus žmo
nes kapoja baisiai, degina 
namus ir eikvoja žmonių tur
tus; nurodytus vadus žudo. 
Viso krašto žmonės jau pra
dėjo žiūrėti ant kareivių su 
didžiausiu piktumu ir atker
šyti rengiasi.

Latvių laikraščiai praneša, 
jog nuo gruodžio mėnesio iki 
vasario 14 Latvijoje caras iš
naikino baisiai daug žmonių:
18 be jokio žmogiško teismo 
pakorė; 621 sušaudė karei
viai; 251 mirtinai priplakė; 
sudegino 22 namus, 4 mokyk
las, 2 sales ir tris kliubus.

VARŠAVOJE 18 kovo bu
vo daugelyje vietų švęsta 
kaip atminimas Prancūzų 
pasikėlimo 1870 metuose, pa
prastai vadinama šventė 
Comune. Daugelyje vietų 
darbininkai, rodos atsikvėpę, 
griebė neprietelius savo. Var
šuvoje susirinko pulkelis pas 
turmą, vadinamą Pavia ir 
pirma nekaip kareiviai spė
jo pribūti, jie fižmušė turmo 
sargą, o kitus 2 mirtinai su- 
žeidę išėmė iš turmo politi- 
kišką prasikaltėlį Zaleskį ir 
nuėjo.

MASKVOJE. Kaip žinios 
praneša, tai kazokai daboja 
kožną fabriką,kame tik skur
džiai dirba, kad nepakiltų 
koks streikas. Niekas teip 
žmonių neveda prie suprati
mo kaip tie kazokų paveiks
lai ir jų įashek <_I.'-abar dar
bininkai gauna progą mokį- 
tis, kas tai yra kova už būvį, 
ir kaip kliasos kovoja.

ODESA. Žinios praneša, 
jog 7 kovo tapo nuspręsti 30 
kareivių gvardijos, kurie at
sisakė eiti šaudyti nekaltus 
žmones. 6 nusprendė į ka
torgą nuo 10 iki 20 metų; ki- 
jus į tūrmus ir į darbo bata- 
lijonus paskyrstė.

Tokios žinios girdėtis iš 
Rosijos. Dūma ketina atsi
būti Peterburge Taurydos 
Palociuje, kurį paliko kuni
gaikštis Potomkinas 1794 me
tuose, žūdamas ant karės su 
turkais. ,

Paskutinės žinios Iš Rosijos.

Paskutinės žinios praneša 
iš Rosijos naują žmonių kyli- 
mą prieš valdžią. Nežiūrint 
ant prašymo žmonių pavie
nių ir organizuotų, kad do
vanotų gyvastį Liutenantui 
Šmidtui, caras jo krauju ap
sitūpė, liepdamas sušaudyti
19 kovo. Dabar, kaip žinios 
praneša, žmonės pradėjo kyl- 
ti prie ginklo iš visų kampų 
ir rengiasi prie sutvėrimo 
naujos visuomeniškos strei- 
kos. Ekateriuoslave strai- 
kuoja geležinis fabrikas, ka
me didelis skaitlius žmonių. 
Žinios pianeša, jog studentai 
Odesos ir Maskvos augštes- 
nių mokslainių visi sustrai- 
kavo. užtai kad caras užmu
šė liutenantą Smidtą — dar
bininkų užtarėją.

PETERBURGAS. Žinios 
praneša, jog revoliucijonle- 
riai atėjo į pagelbos banką, 
skaitliuje 20 vyrų, ir išsitrau
kę bombas, revolverius, ap
malšinę darbininkus, išnešė, 
832 tūkstančiu 5 šimtus rub
lių.

Žmonės, matydami caro 
malonumą, rengiasi į kovą iš 
visų spėkų.

Žinios išLietuvos.

„Vilniaus Žinios” prane
ša, jog lietuviam ir lenkam 
pavelįta mokįti vaikus jų 
kalbose, t. y. lietuvius lietu
viškai, lenkus lenkiškai, bet 
ant tokio mokįtojaus caro 
valdžia nepaskyrė pinigų, 
tik palieka žmonėms juos su
dėti. Mat kartą ištraukti su 
krauju mokestys nuo žmonių 
turi būti ant caro palaikymo, 
o ne grąžinimo žmonėm per 
mokslą. Vilniuje G.- Lands
bergis uždėjo 150 rublių dėl 
užlaikymo lietuviškų lekcijų 
ir šaukia visuomenę apie tai 
pasirūpįt.

„Vilniaus Žinios” praneša 
apie suėimimą Antano La- 
pinckio iš Žeimių, Panevie- 
žio pa v. Minėtas Jaunikai
tis yra 8 kliasos studentas; 
Bekresdami namus išsinešė 

ir dešras caro bernai. Pane
vėžio kalėjime sėdi 60 suimtų 
lietuvių.

Pašalėtuose buvo suėmę 
ūkininką Stapulionį, bet ė- 
sant daugiau sumanesnių ū- 
kininkų, pasipriešino karei
viam, liepė paleisti ir palei
do. Kur vienybė, tę ir stip
rybė; daugelis patys sau ka
sa duobes: vietoje eiti vienas 
už kitą, jie dar nubėgę ap
skundžia, o paskui patįs gau
na mušti nuo kazokų.

Suimtus lietuvius žmonės, 
susidėję, šelpia, priduodami 
valgį ir drabužius. Kauno 
turme randasi keturi tūks
tančiai ir aštuoni šimtai 
litikiškų prasikaltėlių.

Anierikos.

po-

Numirė anarchistas.
Cincinnati. Ohio 17 

Čionai numirė Johanas Most 
vienas iš anarchistų vadovų. 
Jis turėjo apie 60' metų am
žiaus, gimė Bavarijoje, moks
lą įgavo būdamas tumiuose, 
nes nuo jaunu dienų jisai su
prato kovą už būvį ir kovojo 
teip, kaip jis išmanė. Bū la
mas visai jaunu, kartą kalbė
damas apie žmonių \argus 
su kunigu, negalėjo iškęsti 
neužgavęs kunigą su smūgiu, 
dėlto kad jis ėjo priešai varg
šų kliasą. Kaip atėjo į me
tus, pateko į iurtną Austrijo
je ir daug kartų paskui buvo 
turme. Francūzijoje 
turme 2 metu, tik už 
prakalbą. Jisai buvo
toriam laikraščio Londone, 
kaip užmušė carą Aleksan- 
rą II. tavo laikraštije lin
kėjo visiem fermiam tokios 
mirties. Anglijos valdžia 
nusprendė jį ant 19 mėne
sių turinan. Antgalo atva
žiavo į Ameriką ir čionai me
tus gavo sėdėti, nes kada už
mušė prezidentą McKinley *ir 
čionai jis neparodė simpati
jos valdonam, 
vaitės atgal jis 
tone ir linkėjo 
jos valdonam
žmonių tūkstančiais.

Mostas dirbo, kalbėjo ir 
mislino už nuvargusią kliasą 
žmonių per 40 metų

kovo.

buvo 
vieną 

redak-

Kelios san- 
kalbėjo Bos- 
mirties Rosi- 

už naikiniiną

_ Greitumas stenografijos. London, 8 kovo. L.
Chicago, Ilk, 20 kovo bu- Cronicle praneša apie dides- 

vo čionai sutaisytas kontes- 
tas stenografam per tautišką 
pramonės parodą, ant kurios 
C. H. McGurin paėmė pirmą 
dovaną, išdrukuodamas 4 
tūkstančius 462 žodžiu į pusę 
valandos. Taigi drukuoti 
ant mašinukės jisai gali grei
čiau, nekaip kalbėti.

Balsios Tėtros.

New Orleans, 20 kovo, 
nios praneša apie baisią 
vusią vėtrą aplinkėje Brook
lyn, Minn. 19 kovo. Stubas 
vėjas nešė kaip skiedras, su
daužydamas į dalis. Laike 
šturmo 25 žmonės užmušti, 
daugelis sužeistų ir blėdies 
padaryta apie milijonas do- 
erių miestelyje Brooklyn, 
Miss.

Ži
bu-

nį prižiūrėjimą atvažiavusių 
svetimžemių. Kelios dienos 
atgal čionai atvažiavo žydu
kė Šeni Kluski, kuri neturė
jo jokios pagelbos apsistoti, 
valdžia buvo ketinus grąžin
ti, bet kad mergaitė parodė 
teisybę, jog jos tėvus caro 
bernai papiovė Kijeve ir ji 
neturi pas ką grįšti. Tada 
valdžia paleido merginą ant 
apsigyvenimo.

Vietines Žinios.

Pereitą sanvaitę ir pradžio
je šios gerai pasnigo, kas pa
darė nemažai purvyno po 
miestą.

17 kovo čionai buvo dvi 
šventės: Amerikos tautiška 
šventė — iškraustymas ang- 
lijonų iš Bostono 17 kovo 
1776 metuose. Airių tą pa
čią dieną pripuola jų patro
no, Šv. Petriko. Apie 8 tūk- - 
stančiai maršavo po miestą.

Darbo čionai 
tūkstančiam 
fabrikas tik

Didžiausias fabrikas

Lawrence ant rytinio šono 
upės baigia statyti mūrą 1900 
pėdų ilgio ir 150 pėdų plo
čio, kuris bus ant 6 grindų 
augščio; kaštuos apie 3 mili
jonus 500 tūkstančių, kada 
bus pabaigtas, 
ketina būti -6 
žmonių. Šitas
pridėčkas prie dabar esančio 
fabr iko," vadinamo Washing
ton, o po trusto vardu „Ame" 
rican Woolling Co. Dauge
lis čionai ras darbą ir dauge
lis pabaigs gyvenimą bevarg- 
dami prie staklių ir kitų ma
šinų trankymo, nes mokestis 
menka, o darbas yra gai a 
painus ir dulkėtas.

Berlynas, 18 kovo. 
Kaip žinios praneša, Berlyne 
buvo net 104 susirinkimai 
darbininkiškos partijos 18 
kovo, kad atminti 1848—49 
metus vokiečių sukilimo už 
laisvę. Policija atmindama 
ramų apvaikščiejimą 22 sau
sio, atminimą Peterburge 
pralieto kraujo, visai nesikišo 
į darbininkų tarpą ir viskas 
gerai nusidavė. Garsus Be
bel ir kiti Vokietijos darbi
ninkų vadovai laikė prakal 
bas.

Pirma apvaikščiojimo ka
pitalistų laikraščiai dejavo, 
būk gali būti didelis sukyli- 
mas prieš valdžią, būk vienas 
kalbėtojas gali sukelti visus 
socijalistus ir 
kraujo. O kaip 
neužkabino, jie 
apsiėjo.

Šįmet jau nebuvo tiek peš
tynių matyti, kaip pernai po 
apvaikščiojimui.

Kalviai ir račiai beveik jau 
susitaikė ant darbininkų rei
kalavimo ir kone baigia grįž
ti prie savo darbo.

Utarninke pasibaigė Ketu- 
resdešimtis valandų lietuvių 
bažnyčioje. Apie 9 kunigai 
buvo suvažiavę.

Kliubas pasiskaitymui 
knygelių ir laikraščių bažny- 
čios salėje jau sulaukė kelias 
knygas ir laikraščius ir suei
na vakarais pasiskaityti.

Žinios iš pasaulės.

kovo. praneae, būk 
viicieriai tu

rėjo susirinkimą ir padavė 
vaiuziai rezignacijas, verčiau 
nori nuo Vietų pasitraukti, o 
ne eiti kariauti 
z. molius. Caras 
siuntęs į Latviją 
žmones maišyti.

prieš savo 
buvo juos 
ir Lietuvą

L e u s , Franci ja, 17 ko
vo čionai, kaip žinios prane
ša austrai kavo 30 tūkstančių 
mainierių prieš maini} savi
ninkus už blogą apžiūrėjimą 
kastynių ir išžudymą labai 
daug svieto 10 Kovo kasty- 
nėse Couriers. Straikas pla
tinasi didyn ir gali būti bai
sus.

Nelaime ant jūrių.

15 kovo nuskendo angliš
kas laivas ,, British King, su 
juom nuskendo ir 28 žmones, 
likusių 13 išgelbėjo laivass 
Bostonija ir parvežė į Bosto
ną kartu ir negyvą laivo ka
pitoną.

praliejimą 
policija jų 
gražiausiai

Lavinimosi kuopelė po var
du „ T. M. D.” laikė susirin
kimus savo ruime 257—4-th 
St. Nedėlioję buvo diskusi
jos, ar revoliucija reikalinga 
Rosijoje. Po ilgo kamanti
nėjimo diduma pripažino, 
kad reikalinga. Panedėlije 
esant biauriam orui mažai 

Vakaras drau- 
Se-

Paryžius. Čionai bu
vo atsitikimas toks: Vienas 
anglių pardavėjas norėjo pa
sikalbėti su savo kostumeriu susirinko.
1 er telefoną ir išlojoti jį. dėl- giškai buvo praleistas.' 
to kad m apmoka pinigų už redoje buvo valandos lekcija 
atvežtus anglius. Telefono apie žmogaus smegenis, draų- 

, . . ... . / gų keliolika buvo ir visi bu-aparatoriu< apsiniilmo ir pa- . . . ,j vo akyvi klausytis.
davė linij ą ne pas kostumerį. Ateinančią ued61ią bu8 dis. 
bet pas Italijos karalienę, kusijos „Ar reikalinga mir- 
Margaritą. Anglių parda- tinę bausmė”. Tapo nutar- 
ve„as tuojau paklausė: „Ka- la visus draugus per laiškus 
da tu n an uz tuos anglius pakviest. Tiesa, šiomis die- 
apmokesi”? 
se: 
davėjas sako: 
šaltai kalbi!” 
per telefoną, 
fono klerkas 
sustabdė liniją.

Karalienė klau-
Par- 
visai 

keikti

Kokius anglius”?
,,O tu 

ir ėmė
Antgalo tele-

apsižiūrėjo ir

RADOMAS LENKIJA. 
Kovo 2o, žinios praneša, jog 
čionai du revoliucionieriai ei
dami užpakalyje dviejų val
džios agentų, šovė agentam į 
galvas ir ant vietos užmušę 
abudu įsėdo į vežimą ir nuva
žiavo savo keliu uiekano ne- 
uškabįti nors žmonių aplinke 
je buvo gana daugelis.

BUHAREST, KOMUNIJA. 
Žinios iš čia praneša apie 
daugelį žydų susirinkusių 
prie Romuuijos rnbežių no
rinčių iš Rosijos išeiti, nes 
bijo naujų skerdynių,kuriais 
caro prilaukiejie renge jiem 
ant velykų.

nomis buvo visokių kliūčių, 
kurios galėjo sulaikyti nuo 
atėjimo, bet dar yra priežas: 
tis, kad draugai dar nesu
pranta tikro mierio šitij suė 
jimų. Šitas surengta, kad 
prasilavinti politikos ir pra
monės ir tik parinkti žmones 
čionai sueina.

Taigi reikia ateiti kožną 
vakarą, nes tuojau pradės 
svarbias lekcijas.

A. a. Antanas Brikas 33 
metų amžiaus, paeinąs iš 
Kauno red., Raudėnų para
pijos pasimirė pereitą san- 
vaitę. Pati ir trįs kūdikiai 
likosi Lietuvoje.

Nedėlios .vakare bus prakal 
bos Cambridge porte ant 9 
Burleigh street.
Cambridgeporto jaunumenė 
susitvėrė Beną ir ketina mo
kintis muzikos. Ruimą paėmė 
ant 560 Massachusetts avė. 
A. Skrolis vadovas So. Bosto
no muzikantu duos lekcijas 
ir Cambridgoporte..
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Lowedale Miue, l*a.
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kių, kurie skaito ir kaista 
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dėjo žydėti vyšnios, slyvos ir bedami paaukavo ant revo- 
kiti ankstyvus vaisiai. Lie- liucijos reikalų sekančiai: 
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du aš būsiu jo priešas tik dėl
to, kad aš teisybę kitaip su
prantu, kaip jis.

— Ne, tėvai, priešas negali 
būti, nes karia ką sakai, ne
mėgink priversti kitą, kad 
jis tam tikėtų, tik pasakyk 
savo nuomonę, nurodydamas 
aiškiai, kodėl teip tu mieli
ni ir kokioe priežastys prie 
to priverčia ir bus gerai, .ta
vo draugas tegul šneka, kaip 
jo nuojnonė parodo, antgalo 
laukite kaip išeis ir keno bus 
teisybė.

— Gerai, vaike, bet yTa ir 
tokių žmonių, kurie ir teisy- 
biai pasirodžius netiki.

—- Tėvai, tu nesupranti 
žmogaus būdo; kožnas žmo
gus giliai savo širdyje tiki, 
jog teisybė yra teisybė, bet 
nenorėdamas save nužeminti, 
laikosi savo didybę pasigrie
bęs už neteisybės, priežodys 
sako: „skęsdamas ir už peilio 
griebiasi”.

— Aš nesuprantu, vaike, 
ar tai galima prilyginti tą 
priežodį prie skendimo!

— Tėvai, kad tu supras
tum, jog žmogus yra nevisas, 
kurį matai, dar yra jo dalįs, 
kurių nematai, t. y. galybė 
dvasios, ir kad tą viską ma
tytum, tai visai nesistebėtum, 
dėlto kad žmogus nusiduoda 
nematąs teisybės.

— Tai tau rodos, vaike, 
kad kožnas žmogus teisybę 
pažįsta?

— Teip, tėvai, kožnas ir 
kožnas.

— Tai palauk, vaike, aš 
užduosiu kelis klausymus, 
kaip kitą kartą susieisim.

ties nevienybes į vergus ki
tiem iki šiai dienai pateko. 
Padėkavoti reikia visiem kal
bėtojam, nes jie gražiai nuro 
dė apie šiądieninį mūsų pa
dėjimą ir ką męs turime veik
ti, kad pakilti iš vargų. A. 
Karalius antgalo paaiškino, 
kad bus rinkimas aukų pa- 
šelpai bekovojančių lietuvių 
už laisvę. Kiti perėjo per 
salę ir surinko 33 dol. ir 80 
c., kurie bus revoliucijos rei
kalams. Daugelis žmonių 
neatėjo, turėdami namie bač
kutes alaus ir lošimus kazy- 
rėm. Blogas tas užsiėmimas 
ir gėda, kad męs nesupran
tam sueiti aut visuomeniškų 
susirinkimų, kur bent 
galėtume žmoniškumo 
mokįti.

Los Angeles, Cnl.
Oras čionai labai gražus, 

šiltas, kartais kalnai palei
džia nuo savęs vandenį ir už 
lieja klonius; žolė gražiai ža
liuoja, net primena rūtų dar
žą. Apie vidurį vasario pra

Koresponden ci j os

teipgi stevi žemai, 
yra apie 14 familijų ir apie 
20 pavienių vyrų. Kada-gi 
čionai neužima žmonių tau
tiški darbai, tai šeip šeimy
niškų randasi visokių atsiti
kimų. Viena moteris pradė
jo reikalauti nuo vyro lygy
bės, kaip pinigiškos teip ir 
išėjimuose. Kitos moterįs 
tėmijo, jeigu viena gaus, tai 
ir kitos būtų jieškoję. Bet 
vyras pardavė lotą ir išnyko, 
tai ant to ir pasibaigė visos 
derybos.

Nepaskirtos aukos:
Kun. J. Žilinckas Š. Ka

zimiero dienos uždarbį—35 
dol, vietinis kun. F.Jakštys 
5 dol. Šie po dolerį: A. Ve- 
uis, I. S„ F. D., J. K., J. B. 
Po 50 c.: M. Vileišiūtė, K. 
Kūmas, A. Neviera, C. Ke- 
selvienė, Javaišaitė, P. Kir
velis,M. S., J. Jankauckas; 
po 25 c.: A. Morkūnas, A. G. 
J. P., M. Gluodėnis, J. S., A. 
Tamkevičia, J. Jarusevičia; 
J. V. $1.50. Išviso pinigų 
surinkta $133.35. Pinigai

iš čia pranešti lietuviam di
deliai nepatinka, jeigu pasa
kai, kad jau caras pradeda 
gauti per skiautinę nuo žmo
nių, ir kad jo viešpatavimas 
yra žmonių rankose.

Ypatingai yra čionai vieta, 
,Kalnu” vadinama, kur jei

gu nuėjęs pasakysi kad rei
kia Lietuvai pašelpos, nes 
kyla kartu su visais kraštais 
ir nori išjieškoti savo tiesas, 
tai lietuviai mėto kepures ir 
spiaudo ant lubų rėkdami, 
jog nieko iš to nebus ir carui
nieko niekas nepadarys. Bet pas kun. J. Žilincką. 
gyvenanti pakalnėje andai 
sumetėm aukų: P. Karockis 
20 c., K. Jankevičia 1 dol., J. 
Bučinckis $1.00. Išviso su-

So. Boston, Mass
Aukos ant varduvių. Prida

vė L . Mačys.
Pas B.Navickį 134 GoldSt. 

K.Novickiu var. 4 dieną kovo 
draugai susirinko ir besikal-

Lawrence, Mass.
Aukos ant prakalbų.—Mote

rų draugystė susitvėrė.
Rašo Sąnary s .

5 kovo Lietuvos Sūnų 
draugystė parengė prakal
bas. Pereitam numeryje jau 
buvo kalbėta, kas ant tų pra
kalbų kalbėjo, dabar tik lie
ka pasakyti, kad aukų buvo 
surinkta ne 20 dol., bet23dl. 
ir 21 centas, pinigų skaitlių 
padidino A. Baronas, paleiz- 
damas dviratį ant tikietų. Pi
nigus, tapo nutarta nusiųsti

Dambrauckas, J. Daugirdas, 
J. Navickis, F. Jasutas, 
Brankevičia, K. Navickis, 
Mockevičius, A. Mačienė, 
Navickienė, A. Levinienė, 
Levinas, A. Navickienė, 
so surinkta ir priduota Bos
tono Revoliucijonierių 
mitotui $6.00. ] 
net, kad turėjom labai gražų 1 
laifcą pas draugą K. Navickį, 
kuriam linkim linksmai 
varduvių sulaukti.

Na, o ką, tėvai, ar tu išsi
rinkai sau partiją, su kuriais 
save gali paskaityti?

— Vaike, ko. daugiau aš 
mielinu, to daugiau kiaušy-

• mų pakyla'mano smegenyse 
ir antgalo susimaišau—neži
nau, kas gerai, o kas blogai 
yra. ,
— Kokios priežastys da

bar tave stabdo?
— Vaike, pasirinkti žmo

nių aš negaliu, nes nežinau, 
Trie kurių man būtų geriau. 
Tu sakai, kad socijalistu aš 
negaliu būti, nes nesupran
tu, kas tas socijalizmas yra. 
Prie žmonių, kurie nepasiel
gia gerai, aš teipgi nenoriu 
prigulėti, dėlto man geriau
sia būti vienam, prie nieko 
neprisidėti.

— Tėvai, toks gyvenimas 
nusibos, teip ilgai negalėsi 
gyventi.

— Tai ką-gi, vaike, aš tu
riu daryti?

— Tėvai, linksmiausia tau 
būtų, kad tu taikytumsi prie 
visų žmonių, drūčiai laikyda
masis savo nuomonės, kuri 
visada turi būti teisinga. 
Teip darydamas, netik kad 
vienas neturėsi užsislėpęs gy
venti, bet dar daugelis žmo
nių nusižiūrės iš tavęs ir im
sis teisybę už savo ramstį.

— Gerai, vaike, bet kaip 
pasakysi teisybę, jeigu žmo
nės teisybę vienokiai pažin
tų, tai tada nė partijų nebū
tų; dabar yra partijos ir kož
nas teisybę kitaip supranta.

— Tėvai, nors žmonės ir 
nevienokiai teisybę supran
ta, vienok teisybė vis gi yra 
vienokia; tik reikia turėti 
kantrybė ir tvirtas dalaiky- 
mas lūkesties, antgalo teisy
bė pasirodys, teisybė o melas, 
melas.

— Vaike, tu klysti! jeigu 
žmonės teisybės vienaip ne
mato, tai visi jos nepripažįs, 
nors ir gana būtų teisinga.

— Taigi aš, tėvai, sakau, 
jog reikia turėti kantrybę, 
pakol žmonės supras.

— Bet, vaike, nusibos to 
belaukiant, kada jie supras, 
o gal kito nesulauksiu visą 
mano gyvenimą ii1 tokiu bū-, savo šalį, ir kaip iš priežas-

Gardner, Mass.
Sumetė aukų.

Čionai keli lietuviai girdė
dami, kad mūsų tėvynėje ka
zokai kelia didelius maištus: 
muša žmones ir didina jų 
vargą, sumanėm paaukauti 
kelis centus, kad pagelbėti 
jiem esantiem varguose. Šie 
davė po 1 dol.: J. Melai ka, 
M. Gilius. Po 50 c. - T. M. 
Esmontas, A. V. $1.50. Viso 
sudėta ir priduota Bostono 
Revoliucijonierių komitetui 
$4.50.

Baltimore, M d. 
Prakalbos ir aukos.

Rašo K. Mikolaitie.
4 Kovo ant lietuviškos sa

lės buvo susirinkimas ir pra
kalbos ant atminties numeti
mo baudžiavos 1861 metuose. 
Žmonių prisirinko skaitlin
gai ir pusė po septynių atsi
darė susirinkimas. Pirmas 
kalbėtojas J. Grinius paaiš
kino laikus baudžiavos: kaip 
žmonės buvo dėkingi savo ne
prieteliui;—carui, kad neva 
palengvino žmonių gyveni
mą uždra ūždamas ponam va
ryti vargšus baudžiavon, ver
čiau ant jų mokestis uždėjo, 
kad patįs eitų į dvarą dirbti. 
Po jo kalbai deklemavojo R. 
Kavalusė... Antras kalbėjo 
M. Daugėla. Jisai papasa
kojo, kaip likosi užmuštas 
vienas studentas už pasišven
timą lavinti žmones. N. Ra- 
čiūnekis kalbėjo apie seimą 
Philadelphijoj; išrodė jo rei
kalingumą ir mierius, ir kal
bino, kad kožnas prisidėtų 
prie šelpimo aukom kovojan
čių. F. Matulaitis kalbėjo 
apie revoliuciją ir tikrino 
žmones, jog aukos duotos ne- 
žųsta, bet eina ant gerų mie- 
rių ir savo užduotę atlieka, 
nurodė kaip jisai būdamas iš
tremtas už raštus į Viatkos 
rėdybą gaudavo aukas, ku
rias geri žmonės aukaudavo. 
Po jam O. Garbiūtė deklema
vojo, „Vai ūžia, švilpia...”. 
Toliau kalbėjo A. Grinius 
apie Lietuvos Istoriją, kaip 
lietuviai kariavo, kaip gynė

Atsakymas Cliicagief-iul
Mielas tamista? Jųsų 

telio „S.” nepatalpinu, ir ti
kimos!, kad tamsta sutiksit 

’ ’ i Ko- su manim. „S.” yra ranko- 
Reikia'pami- se žmogaus, kuris fiziškai y- 

• - - - ra frykas—išgama, mentališ
kas ideotas ir t. t.. Jeigu 
analizuosim, atrasim jame 
viską, tik nieko gero. Jisai 
formalizuoja žmonių nuomo
nes tokiu keliu, kad jie iš 
tamsybės niekad neišbristų, 
ir toks tai vienintelis būdas, 

11 kovo atsibuvo prakal. jeigu kas nori matyti žmoni- 
bos bažnyčios salėje. Kalbė- sknalTITiamą. Tamstai 
jo kun. Žilinckas, kun. F. &enau 8avO laikfl suvartoti 
Jakštys, teipgi Bostono kuni- anteavO Pamokinimo arba 
gas ir kun. Pėža iš Brockto- Pamokinimo savo draugų, o 
no. Kalbos buvo apie Lietu- ne verti,no Sinčil* 8U žmogum, 
va ir lietuvius, jų vargus ir kur,s j°kl° linkėjimo dėl mū- 
kylimą. Antgalo tapo rink- 
tos aukos. Renkant aukas 
buvo klaustas kožnas, 
davė, ant ko duoda; ar Lietu
vos Demokratam ar Spcija- 
Idemokratam, ir kožno tapo 
paženklinta, kurių kun. Ži
linckas priėmė aukas. Beje j 
buvo vieno rašyta keli var
dai, kurių nepaženklino, o ir 
vardų nekuriu negalima bu
vo suprasti.

Aukos duotos Lietu
vos Demokratam 
nuo šių ypatų po dol.: S. 
Vaišvila, M. Svoteliutė, M. 
Dusevičiene, F. Mizgirda, J.

ris visą laiką merginimosi 
slėpė savo nuomonę, o pas
kui, apsivedus po 2 ar 3 me
tų gyvenimo, pradeda savo 
moterį po savim versti, 
sai mielina sau teip: „ 
gi man ta ženatvė, aš galiu 
ir teip sau gyventi”, 
sau pamielinęs, sako pačiai: 
„Na, tai dabar, jeigu nori su 
manim gyventi, tai tuii būti 
sočijaldemokratas; jeigu to 
nepadarysi, tai aš su tavim 
negyvensiu”. Kokis apima 
liūdnumas moterį, kuri per 
tiek laiko neišgirdus tokios 
kalbos nuo savo vyro, dabar 
gauna pažinti jo paslaptį ir 
pasijaučia prapuolus, nu
skriausta, širdis plyšta, gyve
nimas pasirodo tuštybė. Ką 
toks vyras vertas ir prie ko 
jį priskaityti? Gyvulėlis ir 
tai savo paskirtą veikmę gy
venime geriau veda...

Pirma gretinosi, mylėjo, 
glamonėjosi ii- viską prižadė
jo, dabar pakėlė klausymą, ktata vyrais,'"kurta norėdami 
ant kurio, žino, kad jo mote- savo pačią_eilpną moteq 
ris nėra pasirengus ir nepris- pamestij vadina 
to8‘ demokratais. Lietuviams.

Taigi kaip galima išsirink- ypatingai moterim yra w 
ti sau draugą^ su kunuom jap .odjs -r baisng. Teip

kad vaikus gazdinant, saka 
baubas už pečiaus, o paiii 
rėk tuščia! Kas bus sesn 
kės, kaip jus išgirsite popu 
Imtus, mokestžemius, blaivi
ninkus, republikonus, demo 
kratus, liberalus, konterra 
tyvus, klerikalus, monarchic 
tns, anarchistus, nihilistui 
ir kitokius kištus ar tai dėl 
jų jus vyrai pames? Nonė! 
Žiūrėkit arčiau į savo gyve 
nimą ir iš savo šono rūpinki 
tės gerai padaryti. Nedori 
vyrai neapsidengs save jokit 
kailiu, bet pasaulė juos nu 
tys su jų piktais darbais.

gul sustipri jo beprotiškai iį 
naudotas ir išsemtas vyrišku 
mas. Kada sustiprės, tadj 
šeimyniška meilė bus konu 
didžiausia, dėlto kad toji mei 
lė kožnam žmogui pirmuti
ne. Jeigu ne šeimyniška 
meilė, tai kamgi būtų bent 
kokia politikiška arba tėvj. 
niška meilė. Laisvas žmogui 
tik tas yra, kuris kitam la» 
vės nepavydi. Kaip gali ua 
ve laisvu vadyti, jeigu kita 
nori padaryti pagal savo dar 
bus arba sanžinę. Taigi nu 
no atsakymas yra toks ir liu 
kiu tau sesute arčiau sau 
bėdas pažinti ir ko daugiai 
permatysi tuo kitaip išrodyt 
Kaip dabar jumi rodosi, tai 
toli nuo teisybės.

Rosijoje dabar daugelį vi 
gių caras paleido, kad vogt, 
ir žudyti} žmones, ir jeigu 
kas jų klaus, kuom jie yra, 
tai kad sakytųsi socijaldemo 
kratas Teip yra ir su to

gyvenimą žmonišką galima 
būtų vesti.

Vyras, kuris darbuojasi 
dėl visuomenes gerovės su | 
žmogišku protu, tada ir mo
teris jam gatava padėti, bet 
pavertimas kito nuomonės 
yra nepagirtinas.

A t sakymas.

Būtų negerai, kad palikti 
augfčiau parašytą straipsne
lį be aj mislijimo ir be atsa
kymo. Matiniai toji sesuva 
pati yra priversta tokių var 
gų ir pati reikalauja, kad 
kas jos dvasią suprastų ir pa- 
sidalįtų tais vargais. Aš ap- 
mielinau visą padėjimą ir 
štai savo nuomonę parašau; 
negaliu sak_jtd, jog galutinai 
išrišiu
kai po žmogaus 
nuomonė.

Brangi Sesuva!

MOTERIM 
IR MERGINOM

Negalima išsirinkt sau drau
go, nors ir nuo mažų 

dienų mėgįtum. 
Rašo Viena Skaitytoja.

Pereitus metus „Keleivis” 
daug aiškino apie jaunųjų 
apsivedimą, kaip reikia išsi-

Wullu^ford, Conn 
Aukaujam už laisvę Lietuvos. 
Rašo Pirmas Kores

pondentas.
Mūsų miestelyje yra tik 

septynios familijos ir apie 18 
pavienių. Darbai šiuom kar
tu eina gerai, bet darbinin
kų netrūksta. Keli dori vy
rai girdėdami sunkų padėji
mą tėvynės, niekad negali 
užmiršti apie jos vargus, au
kauja aukas ir tankiai kalba
si, kaip galima būtų pagelbė 
ti jai varguose.

Laikraščių čionai ateina 
4 num. „Kovos”, 2—„Lietu
vos”, 2—„V. L.” ir 
.„Žvaigždė”.

Gruodžio mėnesije, 
parėjo telegramas iš
pos reikalaujantis aukų į tė
vynę; greitai perėjom per 
stubas ir surinkom 10 dol. su 
centais. Išgirdę apie Seimą 
Philadelphijos ir užmanymą 
kun. Žilincko aukaut dienos 
darbą Šv. Kazimiero dienoje, 
susirinkom ir vėl sudėjom 15 
dol., kuriuos nusiuntėm į 
„Kovos” redakciją- Kožnas 
suprantantis lietuvy^ duoda 
auką už laisvę tėvynės, tik 
tie neduoda, kurie nesupran
ta nieko arba toki, kurie lai
kosi partijų šelpime tėvynės, 
kaip ve „Žvaigždės” skaity
tojas sako, aš duosiu, bet ne 
jumi, tai jau greifas atsisa
kymas, o toks niekada, žino
ma, neduos.

Jau kad duoti, tai reikia 
dabar duoti, pirma nekaip 
caras gaus progą ant savo 
pusės viską surėdyti. Dabar> ... z,. J. Gaslevicia, XX . Cesnickas, kaip visas kraštas suiręs, ir 
kada kareiviai tik stovi ant , , . , ,
svyruojančio vidurio, reikia [loleri y ('ok 
dėti višas pajiegas, kad caro 
galybė truktų arba teip su
mažėtų, kad ne jis tą Dūmą Skučas $2.00, J. F ’ _____ „ c
rengtų ir ukazus išduotų, bet -j} 3 Mušinckas, M. Du į to negali pažinti, pako)
žmonjų atstovai. Taigi, bro-1 - - -- -
liai, rūpinkimės ir gaivinki
me savo draugų dvasią 
tolesnės kovos būkim 
rengę.

Kepti Š a b a 1 b o n ai 
Pamesk kvostą šabalboai 

klausymą, bet tik iš vakaro, antrytojaus m 
rūpestinga kaisk ant pečiaus, kada bm 

jau minkšti, nusunk vandr 
nį, o užpylus šaltu vandenin. 

Tamistėlė nuplauk. Dabar sudėk į ke
apkaltinai tokius vyrus, ku- pamą puodelį, paimk kel 
rie permaino nuomonę, bet virtdalį svaro riebių, sūdyt} 
save visai nepaininit. Raš- lašinių, nugramdyk odą ii 
tas į laikraštį dėl kitų pamo- perpjovus pusiau iki odai į 
kinimo neturi būt vienpusiš- dėk į šabalbonus; dabar įdėk— 
kas, reikia rašyti pilnai, nes druskos, kiek reikia, biekį 
tai yra dąrbas dvasiškas, dėl- muštardos, teipgi galima įdė
to rūpinkimės, kad mūsų dva
sia nesipuriiutų teip daug, 
kaip kūnas. Jus tvirtinai, 
jog jaunas ar jaunoji negal 
išsirinkti geresnį, nekaip vi
sai nesirinkus apsiveda. Tai 
yra netiesa. Daugelis jau
nųjų ilgą laiką vedžiojasi ir į

navičia, I. Marcinskienė, P. 
Mileris, E. Plevokienė, K. 
Šokas, J. Kušleika, K. Vilai- 
šis, V. Kušleika, E. Geldauc- 
kienė, M. Jankauckienė; po 
50 c. ]). Baltrūnas, A. Slan
kei ičia, I. Sirbikaitė. E.Sta- 
rinckas $1.60, S.Jauga $1.25, 
J. Starinckas $1.50. Šitie 
davė pusiau demokratam ir 
Socijaldeinokratam. J. Bal
tūsis 50 c.,J.Lukošiūnas $1.00 
P. Vaiteikūnas 50 c., A. Ne 
viera 50 c.

Sekanti davė Socijaldemo- 
kratam. Po dol.: P. Tolydis,

ti 2 šaukštus molaso; dabai 
reikia karštu vandeniu m 
pylt ir kept pečiuje penkias 
valandas, kaip vanduo no- 
seks, tai užpilk daugiau ii 
kepk, pakol lašiniai nebus 
minkšti. Teip kepti šabai 
bonai yra labai gardus vai-

nelaimę apsivedę papuola, gyti, ypatingai, jeigu valgai 
bet pažiūrėkim ar jie vadžio- su raugytais agurkais arto 
damiesi —mergindamieši mė
gino išrišt klausymus tokius, 
koki jumi dabar matosi kan-

dienų turi rūpintis apie su- kinanti? Ištiesų atrasim, 
teikimą savo vaikam pamo- jog jie visai apie ką kitą kal
kinimų apie tolesnį gyveni- bejosi, o visuomeniškų kiau
nių, Viskas tas labai gerai, symų visai neperkratinėjo. 
dėka „Keleiviui”, rodos, kad Tamstelė pažiūrėk į savo pe- 
žmonės.teip darytų, tai var- reitą laiką, ar kalbėjais! su 
gų nekiltų iš šeimyniško gy- savo draugu apie mokslą,apie 
venimo. ; tokius klausymus, kurie skal-

Bet sviete visai kitaip yra: do žmonių nuomone? Ne! 
aš esu moteris irdaugnuken- Jeigu kalbėjais! ir nuomonės 
čiu nuo savo vyro—numylėto jųsų tuom kartu buvo vieno- 
draugo per jo melagystę, kios, tai kame dabar gali bū- 
Dėlto noriu tarti kelis žodžius | ti kaltė, 
merginom ir sakau, jog nė 
viena negali išsirinkti sau 
draugo nors ir rinktųsi nuo 

S. Jurgelionis, J. Kušleika mažų dienų. Norinti a-psi- 
’. Demokra- vesti vyrai, eina su mergina 

tam, J.Kušleika, Rupkevičia, kelis mėnesius ir metus ir 
V.Podolckis, A. Neviera, M. nurodo savo geriausias puses, 

Dubnyks o kas kitas jų širdyse tūno ir 
I ne- 

sevičia, M. Dusevičiene. A. apsivesi ir nepagyvensi 2—3 
prie Koullčius, I. Stelmokaitis, P. metus. Daugiausia teip da- 
Pasi- Kaleinykas, C. Šimkus, J. ro,

Preškus; maišytai davė A. [nors ,, Keleivis“ tos pačios 
Mėšlys 3.OO, L Lapinckas nuomonės; aš laisvę liepei- 
$2.00, A. Kuzmienė 50 c., kiuį bet reikia suprast, kas 
Juozas Miliauckas 50 c., J. laisvė yra]. Mergina, kuri 
Sabas 50 c., Ig. PalšauCkas atlieka visus bažnytinius rei- 

Darbai pas mus gerai ei- $2.00, E. Kazakevičia $1.00, kalus, prisirišus prie tikėji- 
na, bet gero nieko negalimai A. Žvingilas $2.00. I mo, apsiveda su draugu, ku-

— Jus vyrai mylite juo 
kus — kalbėjo vienas jaunas 
žmogus. Na, o kaip aš jumi 
papasakosiu, jog aš į tris mė
nesius perėjau net 8 gaspa- 
dines! Kaip jumi tas išrodo! 
Ar juokai!

— Aštuones net! — suri
ko visi.

— Teip, aštuones.
— Kam tu teip mainais! 

taukiai?
— Kur tik ėjau visur bu

vo toks parėdymas: kas ant
ras vakaras vis radosi koks 
nors farmerįs, kuris fundi jo

Kaltė gali būti daugelyje 
gyvenimo punktų, kurii} męs 
dabar nemėgįsim kamantinė
ti, tik tiek pridursiu, kad 
tamstelė klaidingai baidotės: 
Jeigu vyras nori savo moterį 
paversti ant socijaldemokra-
tės ir tuom baido pametimu, al'l ik> pirmai arba antrai 
tai yra dar viena prigavystė, valandai naktį, ir kada jau 
kurios jus nematot. Toks užmiegu, tai n ano gaspadinė 
vyras nėra socijaldemokratu priima vis naują burdingie- 
ne republikonu, populistu, rill h atveda pas mane gulti 
demokratu, ne kitokiu, jis — A,r ir merginos gerii 
yra vienas iš tų, kuris per di- aut balių?
dėlę savo meilę nustojo vy- merginos kad gėris
riškumo ir kuriam nusibodo kad šneka, tai rodos moks- 
poroje gyvenimas. Gyduolė 1U8 išėję.
jam geriausia atsitolint nuo — Na o kaip po tų ba- 
meilės per nekur laiką, te-įlių?

1. Pri1 
naujų sąn

2. Tyr 
j imą.

3. Plati 
raturą

4. Tve 
literatūrą, 
terų klaus 
ti biblijog

5. Kov
6. Rag 

mokslo.
7. Tai 

darbo ir iš
8. Kov 

aiškinti i 
gyvos pre 
pakraipoje

9. Pers 
užkrėtimo 
tančių iš f

10. Pre 
plačioj pn

11. Rii 
pelės reikė 
rijas, teatr

12. Ki< 
ti bent vie 
galima ir <

13. Sui 
komitetu, 
knygyną.

Nusibosi 
Man pel 
Tad sėd 
Kad pav 

Teip man ; 
Andai važi 
Ir ką aš m; 
Turiu jum

Į tą patį 
Įsėdo da 
Abudu s 
'Pamislir 

Tuojau ta 
Ginčą pra< 
Abu išeit r; 
Tas buvo i

Vienas t 
Didelį k 
Kitas d j 
Kas į jį 

Bet nors k 
Žmonių bv 
Nieko jie i 
Matojo alk

Žmones 
Ir klausi 
Kas tai j 
Čionai ii 

O ne, čia r 
Tiktai liet 
Nelaimingi 
Tikri vieni

Dar jie i 
Apie drj 
Užtai k ii 
Jie teip



KELEIVIS
1 sustipri jo beprotiškai iįL 
udotas ir išsemtas vyrišku- 
ie. Kada sustiprės, tada 
myniška meilė bus kono įr 
Ižiausia, dėlto kad toji mei- į 
kožnam žmogui pirmuti- |

Jeigu ne šeimyniški 
iilė, tai karngi būtų bent | 
kia politikiška arba tėvy- L 
ika meilė. Laisvas žmogui | 
tas yra, kuris kitam lais- •

i nepavydi. Kaip gali sa 
laisvu vadyti, jeigu kitą I 
ri padaryti pagal savo dar- 
s arba sanžinę. Taigi nu- 
atsakymas yra toks ir lin- f 
t tau sesute arčiau savo 
ias pažinti ir ko daugiau 
•matysi tuo kitaip išrodyt S 
ip dabar jumi rodosi, tai 9 
i nuo teisybės.
Sesijoje dabar daugelį va- I 
į caras paleido, kad vogtų I 
žudytų žmones, ir jeigu I 

1 jų klaus, kuom jie yra, ' 
kad sakytųsi socijaldemo- | 
itas. Te i p yra ir su to- | 
,is vyrais, kurie norėdami L 
o pačią —silpną moterį E 
nesti, vadina save socijal- f 
uokratais. Lietuviams, į- 
itiugai moterim yra nau- 
žodis ir baisus- Teip kaip Į 

t vaikus gazdinant, sako, , 
rbas už pečiaus, o pažiū- Į 
: tuščia! Kas bus sesu- j 
i, kaip jus išgirsite popu- i 
,us, mokestžemius, blaivi- t 
kus, republikonus, demo- Į. 
įtus. liberalus, konservą- £ 
us, klerikalus, monarchis- į 
, anarchistus, nihilistui f 
□tokius kištus ar tai dėl 
jus vyrai pames? Nonė! t 
Tekit arčiau į savo gyve- | 
ją ir iš savo šono rūpinki- F 
gerai padaryti. Nedori f 

•ai neapsidengs save jokiu [ 
liu, bet pasaulė juos ma- į 
su jų piktais darbais.

— Po balių, žinoma, ilgai 
nesikelia, tad reikia užsikelti, 
pečius užkurti, torielkas su
plauti ir sau valgyti pasida
ryti.

Ho, ho, ho! tai čia ne juo
kai vyruti.

Lietuvos Mot* rų 
Susivienijimo kuopų progra

mas.
1. Pritraukti kodaugiaus 

naujų sąnarių.
2. Tyrinėti moterų padė

jimą.
3. Platinti tam tikrą lite

ratūrą
4. Tverti lietuvių kalboj 

literatūrą, paliečiančią mo
terų klausymą ir tam sutver
ti biblijografišką komisiją.

5. Kova su prieštarais.
6. Raginti mergaites prie 

mokslo.
7. Tarpininkai atradime 

darbo ir išradime vietų.
8. Kovoti su prostitucija, 

aiškinti veikimą faktorių, 
gyvos prekės ir rašyti toje 
pakraipoje referatus.

9. Persergėti moteris nuo 
užkrėtimo sifilisu nuo grįž
tančių iš kariumenes vyrų.

10. Progaduoti blaivystę 
plačioj prasmėj.

11. Rinkti pinigus kuo
pelės reikalams, laisyti lote
rijas, teatrus ir t. t.

12. Kiekviena turi įsteig
ti bent vieną mokyklą, o jei 
galima ir daugiaus.

13. Susinešti su knygynų 
komitetu, steigiant kuopelės 
knygyną.

LAIMĖS KRAŠTAS.
[Darbo žmonių šalis.]

Toli-toli nuo Lietuvos, už jūrių-marių, 
ant salų yra visa laimės šalis—Naujoji Ze
landija, daug didesnė už mųsų tėvynę že
mė. Prieš kokį šimtą metų gyveno tenai 
kuone vieni laukiniai žmonės. Dabar ten

jpti Šabalbonai. I 
‘amenk kvostą šabalbonų E 
vakaro, antrytojaus ui- 
ak ant pečiaus, kada bui f 
minkšti, nusunk vande- 

o užpylus šaltu vandeniu, L 
liauk. Dabar sudėk į ke- į 
ną puodelį, paimk ket- į 
:dalį svaro riebių, sūdytu I 
nių, nugramdyk odą ir t 
piovus pusiau iki odai į- Į 
į šabai bonus; dabar įdėk Į

Bkos, kiek reikia, biekį r 
Mardos, teipgi galima įdė- į- 
šaukštus molaso; dabar 

da karštu vandeniu ui-I 
t ir kept pečiuje penkias Į 
indas, kaip vanduo nu- | 
s, tai užpilk daugiau ir r 
ik, pakol lašiniai nebus 
kšti. Teip kepti Sabal
ai yra labai gardus vai- ! 
i, ypatingai, jeigu valgai 
raugytais agurkais arba 
tečiupu—skysčium pada-1 
i iš tumėčiu. Ona D. ;

AUKOS.
,,Keleivio“ 11 numeryje bu

vo $102.45
Iš Gardner, Mass. 4.50
K. Navickio varduvių 6.00

Viso $112.95
Kovo 22 išsiųsta į Euro

pą $100.00

Lieka $12.95

KELEIVIS.

Juoką’.
____

- Jus vyrai mylite juo-
- kalbėjo vienas jaunas 
gus. Na, o kaip aš jumi 
asakosiu, jog aš į tris me
ns perėjau net 8 gaspa- 
js! Kaip jumi tas išrodo! 
juokai!
- Aštuones net! — sūri- 
risi.
- Teip, aštuones.
- Kam tu teip mainaisi 
kiai?
- Kur tik ėjau visur bu- 
oks parėdymas: kas ant- 
vakaras vis radosi koks 
! farmerįs, kuris fundijo
iki pirmai arba antrai 

indai naktį, ir kada jau 
iegu, tai n ano gaspadinė 
tna vis naują burdingie- 
ir atveda pas mane gulti.
- Ar ir merginos geria 
tų balių?
- O, merginos kad geria 
id šneka, tai rodos moks- 
išėję.
- Na o kaip po tų ba-

Nusibosta kartais
Man pėkščiam keliauti, 
Tad sėdu ant karo, 
Kad pavažiuoti.

Teip man atsitiko 
Andai važiuoti, 
Ir ką aš mačiau 
Turiu jumi pranešti.

Į tą patį karą
Įsėdo dar du,
Abudu su šlikais, 
-Pamislinau, tai bus hu!

Tuojau tarp savęs 
Ginčą pradėjo varyti 
Abu išsitraukę degtinės,— 
Tas buvo matyti.

Vienas tuojaus gyrės 
Didelį kuloką turi, 
Kitas dairėsi ar 
Kas į jį žiūri;

Bet nors karas 
Žmonių buvo pilnas, 
Nieko jie nematė, 
Matojo alkūnes.

Žmonės apsidairė 
Ir klausė viens kito, 
Kas tai per žvėris, 
Čionai ištikto.

O ne, čia ne žvėris 
Tiktai lietuviai 
Nelaimingo Šidlaucko 
Tikri vienžemiai

Dar jie negirdėjo
Apie draugą Joną;
Užtai kūloką
Jie teip matoja.

viskas kitaip virto: Naujoji Zelandija yra. 
laimingiausias, turtingiausias ir šviesiau
sias kraštas visame pasaulyje, turi geriau
sią vyriausybę, geriausius įstatymus.

Kaip gi atsitiko tokie stebuklai?
Tą šalį europiečiai atatiko jau prieš 

25O metų, tečiaUs tik prieš 80 metų ėmė 
tenai gabenties ir kurties. Daugiausia ga- 
benos ten anglai, būtent misijoniėriai-ku- 
nigai, kurie skelbė laukiniams žmonėms 
Kristaus mokslą. Ilgainiui ėmė sukti tan 
kraštan ir pirkliai prisikrovę prekių (tavo- 
rų) laivus. Vieni pardavę, ką atsivežė, ir 
ir prisidėję naujos šalies daigtų laivus, grį
žo atgal; kiti, pabuvę kiek laiko, ryžos ten 
amžinai pasilikti. Tokiu būdu Naujoje 
Zelandijoje europiečių po truputį ėjo dau
gyn. Kai-kurie naujakuriai pradėjo tūk
stančiais dešimtinių pirkinėti žemę iš vie
tinių gyventojų—ir vis už niekniekius: 
viena, gyventojų buvo dar maža, žemės gi 
ligi norint, antra, „laukiniai” neišmanė nė 
tų pinigų, nė tų prekių vertybės,—nieko,. 

1 kas buvo kaišiojama jiem už perleidžiamą
ją žemę. Europiečiai naudojos žmonių 
tamsumu ir be pasigailėjimo apgaudinėjo 
juos. Būdavo, nusipirks žemės plotelį, ir 
patįs, be matininko (kamarninko), be nie
ko, atsimatuoja, užsigrėbia didžiausius 

Aplotus. Teip bepirkinėdami ateiviai per 
keliatą metų supirko daugiau, kaip trečią 
dalį Naujosios Zelandijos, idant paskui,. 

! pradėjus gabenties tenai žmonėms, galėtų 
[užgrėbtąją žemę parduoti už didelius pini- 
1 gus.

Ne gana to, 1837 metais įsikūrė Ang
lijoje ištisa turtininkų bendrovė, susidėjo- 
milijoną rublių pinigų, kad jau visu ,,pul
ku” galėtų plėsti tamsiuosius „laukinius”. 
Per tris mėnesius ji nupirko daugiau, kaip 
7 milijonus dešimtinių žemes, mokėdama 
dešimtinei po rublį ir kelioliką kapeikų. 
Tokiu būdu, prisiplėšusi žemės, bendrovė 
ėmė rinkti išvįįųir žmones ir vilioti juos. 
Naujojon Zelandijon, kad pirktųsi iš jos. 
atskiriais kąsneliais žemės. Pirmutinė to
kių priviliotojų išeivių (anglų] partija at
sigabeno tenai 1840 metais.

Anglijos vyriausybė to tik ir laukė: į- 
sikūrus anglams-išeiviams Naujojoj Zelan
dijoj, Anglija-atrado į tą šalį priekabę ir 
pasiryžo prisisavinti ją: tais pačiais metais 
ji apskelbė tą šalį savo kraštu. Del viso- 
ko, kad neišrodytų toks prisisavinimas už
grėbtum, Anglija pirma pasiklausė vieti
nių gyventojų, ar sutinka pasiduoti į jos 
globą, ir ėmė derėties su „laukinių” gimi
nių vadais. Po ilgų derybų „laukiniai”, 
anglų spiriami, turėjo sutikti ir padaryti 
su jais sandorą. Tokiirbūdu Anglijos ka
ralienė patapo ir Naujosios Zelandijos ka
raliene, žemė paliko „laukinių” giminių 
ir jų vadų nuosavybe, tik Anglijos vyriau
sybei pirmutinei prieš kitus buvo palikta 
tiesa pirkties iš „laukinių” žmonių žemė. 
Be to, „laukiniams” buvo duotos tokios- 
pat tiesos, kaip anglams, tariant—žmo
gaus, sąžinės, rašto, žodžio, sąjungų ir susi
rinkimų laisvė.

Sandora su Anglija „laukiniams” ge
rai išėjo, kadangi visos jų sutartįs su atei
viais, padarytosios ankščiau dėl žemės, vy
riausybės buvo atmestos. Iš turtininkų 
bendrovės kuone visa žemė buvo atima ir 
sugrąžinta „laukiniams”: iš 7 milijonų de
šimtinių jai buvo palikta vos 90 tūkstan
čių dešimtinių, taigi 75 kartus mažiau,, 
kaip ji pirma turėjo plėstinai prisipirkusi.. 
Teip-pat buvo peržiūrėtos ir kitų europie
čių siftartįs su vietiniais gyventojais: tei
singai padarytosios paliko kaip buvusios,, 
neteisingai padarytosios buvo panaikintos,, 
žemė gi sugrąžįta tiems, keuo pirma buvo. 
Nuo to laiko vyriausybė nebedavė apgau
dinėti neišmanėlių. Kad daugiau euro
piečių imtų gabenties Naujojon Zelandi
jon, vyriausybė pati pirko iš vietinių gy
ventojų žemes ii- pigiai pardavinėjo atei
viams. Netrukus žymiai pagerėjo ūkis, 
žmonių vis daugyn ir daugyn ėjo. Išpra- 
džių didieji ūkininkai, turėdami po kelias 
dešimtis tūkstančių dešimtinių žemės, lai
kė ją ganyklomis ir vertėsi gyvulių, ypač 
avių augininimu, statė Anglijon mėsą ir 
vilnas.

Tuo tarpu Naująją Zelandiją valdė 
Anglijos vyriausybės valdininkai ir guber
natorius. Ilgainiui ateiviai anglai ir vie
tiniai gyventojai ėmė reikalauti autonomi
jos, tariant—kad patįs žmonės spręstų a- 
pie savo krašto reikalus ir leistųsi savo-

kraštui įstatymus. Anglų vyriausybė, ne
kartą atkandusi dantį besispirdama prieš 
žmones, sutiko pagalinus duoti Naujajai 
Zelandijai autonomiją, ir jau 1853 metais 
buvo sušauktas žmonių atstovų susirinki
mas. Nuo to laiko Naujoji Zelandija yra 
žmonių valdoma, Anglų gubernatoriaus 
valdžia visiškai sumažėjo, visi gyventojai, 
vietiniai ir ateiviai turi lygias tiesas, ren
ka atstovus į vyriausybę visi [vyrai ir mo- rynes.
terš] lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu. Jei kas nori tik keliatui metų nusinuomoti žemės iš vy-

Kareivijos tenai nėra, žmonės ir jų riausybės, tad ir jam skolinama pinigų ūkiui įsisteigti. Ži- 
rinktinė vyriausybė nenori su nieku peš- noma, ir toks nuomininkas (arendatorius) panorėjęs gali 
ties: nė su svetimomis šalimis, nė tarp sa- by-kada nusipirkti nuomojamąją žemę. Nuoma visiškai 
vęs. Apsieina jie ir be valdininkų, nes vi- nedidelė.
sus krašto reikalus veda ir prižiūri žmo- Tokiu būdu, Naujosios Zelandijos vyriausybė, pačių 
nių renkamieji atstovai. O kai apie poli- žmonių renkama, ištikrųjų rūpinasi, kad žemė būtų žmonių 
ciją, tai ji pareina visiškai nuo miesto ir rankose. Taigi aišku, kad žmonių gerovę tegali pasirūpin- 
valščių, todėl ir policija tenai nėknomet ti jų pačių renkamieji atstovai, ne kas kitas. Kad geri bū- 
neina prieš žmones. tų tie atstovai, juos turi, žinoma, rinkti visi suaugę krašto

Patekus valdžiai žmonių rankosna, at- žmonės.
stovai pradėjo daugiau ir daugiau rūpin- Dar daug ko gero galima būtų pasakyti apie Naująją 
ties žeme, jie suprato, jogei dideli dvarai Zelandiją, bet tuo tarpu pakaks. Tiems, kurie norėtų apie 
ilgainiui gali tapti pavojingi viso krašto ją daugiau žinoti, patarčiau perskaityti visą knygelę— 
gerovei, jogei žemė be tam tikrų įstatymų „Naujoji Zelandija”. A. Užugirietis.
gali pereiti nedideliam būreliui dvarinin 
kų. Todėl žmonių vyriausybė nutarė teip 
padaryti, kad tokio pavojaus nebebūtų. Ji 
uždėjo mokesnius ant didžiažemių: juo 
daugiau kuris turi žemės, juo daugiau mo
ka už kiekvieną dešimtinę. Vidutiniai ir Jonas Šidlauckas paeinantis iš Kauno rėdybos, kaimo 
mažažemiai ūkininkai buvo paliuosuoti Gaižiūnų, Vabalninku parapijos, likosi nuspręstas ant mir- 
nuo mokesnių. Teip įvedus nebeparanku Ges per utą subatą 20 miliutų po keturių po pietų, Cam- 
buvo turėti ir pirkties daug žemės. bridgeporte, Mass, už užmušimą savo pačios Ma*celės, po

1900 metais Naujojoj Zelandijoj buvo ’eva'8 Spurgiutes, paeinančios teipgi iš Kauno red., Telšių
. Jonas Šidlauckas dar jaunas

be skaldo nupirktuosius dvarus į nedidelius plotelius—po 40 
dešimtinių, kartais į dar mažesnius, ir pardavinėja arba 
šeipjau perleidžia žmonėms. Kad ne vien piuigingieji žmo
nės, bet kad ir mažturčiai ir beturčiai galėtų įgyti žemes, 
vyriausybė savo pinigais perka jiem žemes ir uždeda nedi
delius mokesnius, kuriuos jie paskui pamečiui moka ligi 
išsimokėdami. Be to, ji pigiomis palūkanomis [po 4 pro
centus] skolina beturčiams pinigų, kad beturčiai galėtų nu
sipirkti gyvulių ii- įsitaisyti ūkiai triobos, padargus, pada-

Iš Lietuvos Ūkininko.

ŠIDLAUCKAS NUSPRĘSTAS.

išviso 103.000 žemininkų, t. y. žmonių, ku- ParaPij°8' kaimo Mitaučių.
rie verčiasi žeme: iš 13.000 didžiažemių, vyras, atėjęsj Ameriką, pramoko barzdaskutystės, ir tas jį, 
kurie mokėjo žemės mokesnius, ir 90.000 Gnoma, pakele jo nuomonėje augsčiau kitų. Nemažai bu- 
vidutinių ir mažažemių ūkininkų, kurie '0 palinkęs prie anglų, kaip ir daugelis mųs~ lietuvių, ku- 
nemokėjo žemės mykesniu. r*e noii pastoti labai augštai akyse savųjų. Šeip iš apsiė-

Dėl tokio įstatymo daugelis dvarinin- j’ino- kožnas kas Sidlaucką pažįsta, nepeikia jo. Nekurie 
kų buvo priversti parduoti dvarus. Pa- Pa^įsta j° gimdytojus Lietuvoje ir pasakoja, būk jo tėvas 
vyzdžiui, vienas dvarininkas turėjo 20.000 laikuose lenkmečio buvo neatsiprašomas kankintojas žmo 

‘ dešimtinių; visa žemė buvo užleista avių ’“'h jam i rankas papuolusių.
ganyklomis; bernų turėjo vos dvidešimtį, Marcelė, jo buvus žmona, buvo keliais metais už jį vy- 
ir tik avis kerpant prisisamdydavo daugy- resnė’ ir, kaip žmonės nupasakoja, jis su ja apsivedė del
bę žmonių. Tokiu būdu ta žemė visą lai- t°> kad ji gyrėsi turinti apie 8Oo dolerių. Reikia nemažai 
ką mitino ne žmones, bet dvarininką ir jo 'r pritarti tom pasakom, nes Marcelė nebuvo teip graži,kad 
avis. Įvedus tokius žemės mokesnius,dva- J°nas butų galėjęs pamylėti, atskyrus nuo jos pinigus, nors 
rininkui prireikė labai daug mokesniu mo- mergina buvo gerai sumani naminį darbą, ypatingai viri- 
keti, nebeverta buvo versties avimis ir tu- tne v‘l-lf?irj- Kaip liudininkai nurodė, ypatingai Izabelė 
rėjo parduoti žeme, kurią nupirko žmonių bidlauckiūtė, kuri, rodos, labai artima buvo draugė Marce- 
vyriausybė, nupirkusi išdalijo į kąsnelius l®0- J°nas tuojau po vestuvių pradėjo teirautis tikrai

• • • - - . beže. apie Marcelės pinigus, o neradęs tiek, kiek mielino, jau
miams darbo žmonėms. D^ba? vietoje to Padėjo labai nerimauti. Kelis kartus buvo susimušę ir tai 
dvaro gyvena daugiau, kaip 300 šeimynų. į trumpą laiką po apsivedimui, antgalo norėjo važiuoti į 
kurios gerai verčiasi ūkiu, jų dirbamoji ze- 

' . mė dabar keturis kartus daugiau duoda 
j naudos, negu pirma, kada dvarininkas bu

vo užleidęs ją avių ganyklomis.
Tuo tarpu vyriausybė pirkinėjo že

mes, dalijo jas į mažesnius ir didesnius 
plotelius ir pardavinėjo žmonėms. Tam 
tikslui kasmet buvo skiriama į penkiatą 
milijonų. Tečiaus daugelis dvarininkų 
nenorėjo parduoti savo žemės. Tada vy
riausybė (teisingiau sakant, patįs žmonės 
per savo atstovus] įvedė priverčiamą že
mės pardavimą. Tam tikslui buvo išleis
ti 1894 ir 1896 metais įstatymai, kuriuose 
pasakyta, jogei kiekvienas žmogus, turįs 
daugybę žemės, gali būti priverstas par
duoti tos žemės didumą. Apie žemės kai
ną, apie jos vertybę parduodami sprendžia 
rinktiniai teisėjai.

Tokiem įstatymam išėjus, per ketve-Įliau jieškoti, jei kiti ti*->dariai priims J<>

-—ir pigiai pardavė mažažemiams ir

Nemažai bu

Californiją ir buvo tikietus nusipirkę, bet vakare prieš iš
važiavimą viskas persimainė, nes beeinant namo Jonas 
vo moterį užmušė ir galvą kątik visai nenupiovė. Tas 
sitiko pereitą liepos mėnesio 12 dienos naktį. Užmušęs sa
vo moterį, Šidlauokas buvo pabėgęs į Lajunta, Colo, bet 
greitai tapo sugautas ir parvežtas į Bostoną, kame beklau- 
sinejant prisipažino prie žmogžudystes. Valstija davė jam 
advokatą ir padavė į tiesdarystę. Tiesdarystė prasidėjo 12 
šio mėnesio ir pasibaigė 17. Valstijos advokatas ir dakta
rai parūpino Marcelės galvą, padarytą iš gipso, kad paro- 
dytijūsas žaizdas sn akmeniu ir su peiliu padarytas. Jo
nas Šidlauckas pašauktas tiesdarysten, nežinojo, kas darosi, 
nė kaip čia tas parėdkas eina; suimtas nervų, kentėjo bai
siai visą laiką ir ant užklausymų daugiausia sake, nežinau 
ir nežinau, ir vis sakė, pasižiūrėjęs į savo advokatą, rodos, 
klausdamas „ar bus gerai, kad teip pasakysiu''? Advokatas 
vienintelis buvo jo draugas, tankiai jį atlankė ir norėjo per
statyti Sidlaucką nepilnapročiu. Bet pasirodė, kad Šid
lauckas nebuvo nepilnapročiu. tik neišsilavinusiu žmogum, 
o kaip papildė žmogžudystę visai apglu o. Tiesdariai nu
sprendė, jog Šidlauckas yra pirmo laipsnio žmogžudys, tai
gi nuspręstas aut mirties. Duotajam 13 dienų tiesos to- 

prašymą. Jeigu 
rius ar penkerius metus vyriausybė nnpir- ue, tai bus paskirta diena jo iizinu-imui. Massachusetts 
ko 77 dvarus [125.000 dešimtiniu], už ku- žudo su elektriką. Baisi žndyst**, bet kaip įstatui,

,,,, .... jog vis raudasi nauJoB aukos.riuos užmokėjo 1b milijonų rublių. lą 1 ° J
žemę paskui pavedė valdyti žmonėms, ku
rie privalė žemės. Iš to matyti, jogei rink
tinė vyriausybė nesigaili pinigų žmonių 
gerovei.

Bet ir šitų įstatymų nebuvo gana. 
Vyriausybė įsimanė paskirti, kad niekas 
negalėtų nusipirkti žemės daugiau, kaip 
240 dešimtinių geresniosios ir 750 dešimti- , 
nių prastesniosios. Sakysime, jei pirkė
jas turi pirmosios rūšies žemes mažiau, 
kaip 240 dešimtinių, ir antrosios teip pat 
mažiau, kaip 750 dešimtinių, tad gali jis 
prisipirkti dar tiek, kad būtų ne daugiau, 
kaip 240 deš. pirmosios, ir nedaugiau, kaip 
750 deš. antrosios rūšies. Jei kas turi ge
resniosios žemės daugiau per 240 deš. ir 
prastesniosios daugiau per 750 deš., tad į- 
statymai nebeleidžia jam daugiau pirkties 
nevienos dešimties.

Lengva numanyti, jogei tuo įstatymu 
buvo galas padarytas didžiuliams dvarams. 

Ligišiol Naujojoje Zelandijoje pakan
ka žemės kiekvienam, kuris nori jos pirk
ties. Toliau, pri visus, priaugus žmonių, 
reikia tiketies, vyriausybė mažįs ir mažįs 
tą dešimtinių skaičių, kuris bus leidžia
mas kiekvienam įgyti; galų-gale Naujosios 
Zelandijos žmonės gali nutarti, kad nevie
nas neturėtų žemės daugiau, kiek jis su 
savo šeimyna, nesisamdydamas bernų, į- 
veiks išdirbti.

Kad pakiltų mažesniai ūkis vyriausy-|

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Antri i*-L »i» Ištark
fame, game fėim, gėm
lame, irime lėni, nėm
same, tame sėin, tėm
ape, cape ėip, kėip
tape, nape teip, nei p
rap-*, pipe rėip, pa i p
ripe, wipe raip, uaip
type, cope taip, kop
pope, lope pop, lop
mope, hope niop, hop
rope, mere rop, mer
here, sere hėr, sėr
ore, bore or, bor
core, fore kor, for
gore, lore gor, lor
more, sore mor, sor
tore, yoar tor, jor
cove, rove kov, rov

PAJIEŠKOJIMAI.

Pajieškau sesers Onos Re- 
kesžiukės, Suvalkų red., Nau
miesčio pav., Kidulių vals
čiaus. Ji pati ar draugai 
teiksitės pranešti.

E. Rekesžius
Box 795

Collinsville, Ill.

Pajieškau Antano Damiaus 
paeinančio iš Kauno rėdy- 
bos, Šiaulių pav., Ujieksnių 
parapijos. Kegrių kaimo. 
Per Naujus Metus pribuvo 
iš Lietuvos į New Yorką ir 
tavo išvežtas, nežinau kur, 
per kitą žmogų meldžiu duo
ti man žinią ant šito adreso:

J. Knašas 
Box 165

Sanaymon Co. Riverton, Ill

Pajieškau savo draugo J. 
Endrukaičio Suvalkų rėdy- 
bos, parapijos Sintautų, Suu- 
dilų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti ant šito adreso:

E. Bacevičia
2909 Carson St

Pittsburg, Pa. S.S.

Pajieškau Marės Visbariū- 
tės, Suvalkų red., Vilkaviš
kio pavieto, Gižų valsčiaus iš 
Suvvlkų. Girdėjau, kad pri
buvo į Ameriką, labai malo- 
nėčia surast. Ji pati, ar kas 
kitas, malonėkite pranešti.

J. Arminas
50 R. R. Hill St. 

Waterburry, Conn.

sa- 
at-

nepa- 
prieš

ant

Reiškia
garbė, žveriena-lošimas 

šlubas, vardas 
tas-pats, prijtinkintas 

beždžionė, apsupalas 
juostele, dalis sprando 

sužagt, trūbelė 
sunokęs, šluostyt 

raides, žengt pirmyn 
popiežius, nusviręs 
grindšluostis, viltis 

virvė, tik-toks 
donai, suvytęs 

rūda, gręžti 
augalo širdis, dėl 

sukrekėjęs kraujas, išmintis 
daugiau, skauda 

nuplėšė, senoje gadynėje 
išlenkt, klaidžiot

The lame man limps on his lame leg 
Šlubas žmogus šlubuoja ant šlubos kojos. 
Woman wipes floor with a map.
Moteris šluosto grindis su grindšluoščiu. 
You must cope to gain a fame.
Tu turi žengt pirmyn įgauti garbę. 
Ore is needed in makin iron.
Rūda reikalinga dėl darymo geležies. 
Hope is the only thing helps everybody. 
Viltis vienintelis daigtas pagelbsti kožną.

APGARSINIMAS.
Daugybes išgydytų linonių, 
kurie tik buvo atsišaukę su 
visokioms ir sarmatlyvoms li
goms, guodžiasi: jau būtų se
niai iš kart atsišaukę ir išgy
dyti, bet bijojos, kad išgijus 
į savo apgarsinimą laikrašti- 
je, nepaminavotumėin ligą ir 
vardą su pravarde apgarsin- 
tumėm.

Kiti vėl rašo: labai norėtų, 
kad juos išgydytumėm, bet 
teippat bijosi, kad- mūši} ap
garsinime jųjų vardas 
pult, tai būt sarmata 
gimines ir pažįstamus.

Užtai š i u o m i
kart visiem prane
šame, kad savas padėka- 
vones išgydyti, tai tik pagal 
savo norą kožuas gali garsint 
laikraščiuose, jeigu jis, t. y. 
išgydytas teip dėkingas yra; 
vienok už išgydymo ir vaistų 
kaštus tos padėkavonės nieko 
neperka ir jos nieko neapmo
ka, tai išgydytas tik pats, 
jeigu nori ar ne, tai nuo jo 
priguli, jei teip daro, tai tur
būt supranta, kad to verta.

PADEKAVONES telpa- 
mos mus pačių apgarsinime 
arba paveikslai ir; jeigu išgy
dytas iš užsiganėdinimo ir 
dėkingumo prašo ir pavelija, 
bet niekada nebuvo ir Ame
rikos tiesos [provos] nedalei- 
džia ir nuskriaustam prieš 
pažįstamus ir gimines, reikti} 
pagal jo norą už blėdį atly- 
gįt-

Per tai kožnas atsišaukęs, 
jeigu dar nor kiek sveikos 
gyvybės sergančiam bus, tai 
netik ką bus išgydytas, bet ir 
gali būt be jokios baimės, 
jeigu pats po išgyjimo neno
rės, tai ligonio slaptybės nuo 
mus nieks nė už tūkstančius 
dolerių neišgaus, vienok pats 
jei nori, tai gali garsint ir t. 
t. Su godone
Dr. E. C. Collins Medical In
stitute, 140 W. 34-th St., 

( New York, N. Y.



Naujas Budas 
išmokt dailiai rašytie be mo
kintojo. Puslapių 24, prekė 
10 centų (markėmis)

P. Mikolainis, 
Box 15, Station D.,

New York.

Negirdėta Nau ena!
Kas gi čia? Ogi vyruli popieros rašy

mui gromatu! Kas do gražus pritaikinti 
prie kožno žmogaus pasveikinimai Tuzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų Sl.oo, 
o tūkstantį gali gaut už $0.75. Laiškai 
papuošti puikiausiom kvietkom šilkinėm 
auksuotam ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių abrozėlių su mOldelėm ir 
lietuviškais parašais y vairaus 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 bažnyti
nius religiškus daiktus; viską, pas mus 
gali gaut,kas tik kokių tos rųšies daiktų 
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 atsaky
mą ant klausymo reik indėt į gromatą uš 
2 centu markę. Adresuok:

John Derkintis
4545 So. Hermintage avenue, 

Chicago, Ill.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
• tik 1.25c

ant visu metu
Dykai del Vysu

Tik-ką i,š po spaudos išėjęs naujas dide 
lis Kataliogas Knygų, Brukuojamų ma
šinėlių. Rašomų plunksnų kurios savije 
atramentą laiko, visokių patentuotų gy 
duolių ir šeip daug kitokių daigtų, pri
siusiu kožnam kuris prisius už 2c markę 
ir savo aiškų adresą.

K. Navickas,
25 W. 2-nd Str., Room 2,

South Boston, Mass.

6R0MAT0M POPIEROS!
Rašymui laiškų naujausi iš 

mislijimo 36 gatunkai popie
ros, papuoštos gražiausiais 
paveikslais ir tam tinkančiom 
dainom ir gražiausiom kviet- 
kom, vienu žodžiu — nėr pui- 
keskių. 12 tų laiškų su kon: 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1. 
Popieros įietuviškai ir lenkiš 
kai spaūzųintos. otornykam 
ir agntam duoqam gera už. 
darią. Iki 1 dol. galima siųst 
markė išskiriant Canaųą. 
C.Intovič, i03 W Division st.

Chicago, Ill.

REIKALYNCAS
Lietuvos vyras!!

Pardavinėti laikrodėlius, retežėlius, 
kompasus ir 1.1. Tur kalbėt lietuviška^ 
lenkiškai ir neprasčiausiai angliškai. 
Reikalaujama nuo atsišaukiančiojo dėl 
užtikrinimo iŠtikimystės parankės. At
sisaukt gali per laišką ar ypatiškai apsi
lankyt pas:

Segei Bros, 472 Meddord str.
SOMMERVILLE. Mass.

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

c. H. Knott,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Boston.

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

Kai-
85 c.

ragu, ka- 
ir ėjo ke- 
Jonas su

ku ris pa-

gražus ir paiildkinantis 
skaitymas. Euslapių 122. 
Kaina .......................... 25 c.

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo 
riavo su smakais 
lionę į peklą; 2) 
nūs žuvininko,
gavožuvių karalių, nuo ku
rio Įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiura; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai 
na tiktai................... 25 c.

Dvi Puikios apysakos: Baus
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.

Teisingiausias kabalas — me
timas kazyrių ir laimarodis 
kaina ................... 10 c.

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

THE OUTLET,
385 1,1 road way South Boston, Mass.

Specijaliszkas Iszpardaviraas
Ką-tik parlrukėm į savo sankrovą di

delį zopostą marškinių, naujausios ma
dos, parsiduoda labai pigiai, ir krikštui 
kūdikiam parėdalų, ateik pažiūrėt, jei 1 
nori nupirkt pigiai.

Teipgi pavasarinių šutų labai gaažių ir 
nanjos nešeinės, preke žema.

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. Lnvilvaresse, M. D. 
Prancūziškas Daktaras, Či- 

rurgas ir Akušierius.

Plaukmratis 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 laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į j j nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados. v

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?

Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei- 

škirnų ir sutaiso vaistus a‘sakančius kožnam padė-
■**! jimuiligos. Šitas Inst tu'as užlaiko teipgi didžiausią

S krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau-
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų.kurių niekur 

. kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nevienas In-
\ stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už

i’ ką j j mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.
iszgydytas nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 

ir’reuinutiziuo’bei tos liSon’ams’ tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsisenejusios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon. Zabukevicze stitutui;pagal prašymą dekavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 80, Butte,t paduudame čion kelias:

ISBgydyta nuo 
sunkios nioteri- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidicziene 

Westwood,
N. Y.

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingą ačiū už išgydymą manęs nuo neregu- 
HariSkos mėnesinės, varginusios mane per 6 
motus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimus galvos ir nusilpnėjimas: mėnesinei ui 
apsistojus baltosios vėl mane naikino. Per vi
są tą laiką perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo Ilgį jums tuo
jau nuo prisiųstų Jųsų vaistų pasveikau ir to
linu visai iėgiluu. imdama tuos vntstus, už ku
riuos siunčiu Tamistai Širdinga padėkavong

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

Dauggiilis Profesoriau ir Specialiste:
Su Iink-uuH rirdzin pruncAu Tumiatai, kad 

csln visai avclkas ir llumas nuo reumatizmo 
hkausniiĮ ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnos**, kurie linine trip buvo suvarginę, 
k:i<l vos paėjau: perleidau daug daktarų vadi
nusių save specialistais, In-t vis naudos, k d 
nediusigirdau apie jųsų garsųjį Institutu, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatų, už kų e- 
siu ėkingns IA širdies Drui E C. Collins, ve- 
lydiilnas pas JĮ kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis, .

Augustas Rok ša.
1445 Hudson St., Allegheny City. Pa.

Mielas Prof.isorinu:
Pranešiu Tamistai.Jos esiu pasveikęs IS li

gos, nuo kūčios mane gvdote — portunkaus 
šlupinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny- 
bes, nubėgimo Rėmens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnose Ir abelno nusilpnėjimo 
kaip yra apraSytn Jųsų knygoje, ant pusi. 08 
Vadovas į Svc kati^. J ųsų s pečiai i-ki vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi 13 
savo laimingo Še|niynl3ko gyvenimo Dėl ap
tvino meilės noriu ifitą pagarsinti apie tai .savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir Jie galėtų atgriebti savo 
s cikutą ir bųti laimingais.

Fr. Maudinas, 
Box 325. Mystic, Iowa.

Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą.
Pasekmingiausiai gydo visokias ligas o 

ypatingai moterų ir vaikų
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte, nuo 2 

iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. W 7F f i Q
238 Harrieou avė., Boston, IVL kjRllV^D. & C0»

Mass. Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CIGAR' .
Pardavimas familijom musu 

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

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 I flin cntir M.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy- 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano dun s bal- 
tos arba tele Ton uo 
kit o aš ateisiu. V/f .^7
Ofiso valandos: 7
Nuo 9 iki 11 ryie 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967 . tovhmond

LAIVAKORTES PARDUODU.
Ofisas bus atdaras nuo Šešių vakare iki 
11 nakties šiokiomis dienomis, o subalo- 
mis nuo 12 diena iki 11 nakčia.Apie die- I 
nos laiką,tai praešiu ant toliaus.

Jurgis Bartašius.
244 W 4 th st SO. BOSTON, MASS , ;

KLAUSYKI'! E VYRAI!
Kaip į Worcesvcr atkeliausi! 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczir.sak
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.NAUJOS KNYGOS.
„Keleivio” Spaudos.

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

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.

o Keturesdesimts Metu t o isto- 
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti § 
turtą dėl gavimo savo my | 
Ii mos merginos Labai

------- --------------- - ----------------- . JJ 
Didziaufee ir gėriauše Aptieka Al* skutiesi barzda?

-leigu teip, u, 
/ ''a vartok briui

-ft- 'ALiC A kuna- kad ii 
,J.šokdamasiko- 

■ į. siesi. neįslp
V". jausi; skutai*,

'į-i LįGJ- bai oelniei i,

' a naujausioji 
✓ J ^radimo, su «

► i d a br oi om ge- 
ležtėm, niekid 

nerudijančiom. [.Gulima skusti visom ii 
atšipus galima pusini last, kaip ir papni 
ta britvą .l»-igu uorėtum, galėsi atšiiįs 
mums apipusią, o mes apmainysim to 
naujos. Ta puiki biiiva kaštuoja S5.,lx- 
del patikrinimo jų venos paleidom lik

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

So. Boston, Mass.
tUMti

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

lais atsilankyt.

Proga dčl Visų
Tik per 30 dienu kas prisius 35 c stem- 
pom ir savo adrisa tas apturės knyga mo 
kįtis Angliškos kalbos, arba dideli paviai 
kalą dabai tines Revoliucijos’ Adresokite 
teip; K.
j. O, Box, 381 *

Inlurnationl Snply House,
1119 Oregon a ve, Cleveland, Ohio

Waterbury, Conn

KLAUS.YKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt tai neužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakunaucką, jis duos gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno. Snapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

Jeigu nori būt sveikas.
r drūias. naudok tik sveikus gerymus, 
įaimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
tuui. kaip lai Alus, Klius, Vynai ir viso* 
id likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
labai geia vieta. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČ1A,

z4 Washington Sqare, Worcester. Mars.

“K
Gerinus

Talpina gi 
mus, strai 
terų ir me 
nimus A 
,,Keleivis’ 
vergas ir 1 
tų tik

Surėdyk Pinigus!
Mes parduodam naujausios 

nešeinės drabužius,ypač turim 
daugybę naujo styliaus vasa
riniu moteri-ku jakučių, preke 
žema. Teipgi darom didi bar-, 
ginšą ant visų kitų pirkiniu

Ateik persitikrint.
I. SACOWITZ, 

128 Broadway (tarpe A ir B 
gatvių; S. Boston, Mass.

Tiktai pc r 60 dienu. 
Jeigu katras dar nenusipirkol knygi 
..Sekretai Burtininkų” arba ..Ceriu, 
knyžnoja Knygą” tai pasiskubinki! nu 
lik per 60 dienų parduosim už 50 centij, 
o polam pi ek i uos dvigubai. Pinigui 
siųskit per “Money Orderį“ ant šito ad
reso: Gedeminas ir Mickevičius^

25 W. 2-nd St.. Room 10.
South Boston, Mass.

Daktaras M. J. Konikow,
330 Shawmut avė., Boston, Maw.
Of i o valandos: nuo 2 iki 3 po piel. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremonl

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

Tel. 609 2 Tremonl.

Port O/

Boston

Revoli

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, kaipp 
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 antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus 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 markėms persiuntimo 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, Metai Institute, 140 W. 34.111 St, New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai offisas (terp Broadway ir 7tos Avė.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

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

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
43-45 Endicott ir 25-27 Cross Sts, Boston, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikinusius gerymus. alus, ėlius 

| visada Švieži, vynai ir visoki liktoriai 
kogeriausi. Gory mus dvi veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

VINCAS INTAS
K ost u m e is k as K ra uči us.

' Nuo jaunų dienų per ilgus melus pra
ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam

i žmogui. Turiu nuo visokių ceikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo snmpcl. iš k u

Irių steliuojantis sau siūlą gal išsirinkt 
palinkamiausį ceitfį. Preke — nuo $15.

SZTAI KAS GIRDĖT augšiyn. Drūtimas darbo užtikrintas

Pasibaigus kariai žmoueliai so. boston. Mass
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 
jiirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

Keleivio” agentai.
Petrikis, 

Scranton, Pa.
Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa.

J.
1514 Ross avė..

13 Diamond Sq.
M. P. Glinckas,

1000000000000000000000000^ fe S
i fe fe i fe

8
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai nuis gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

South Boston, Mass.
1
Š fe

rv iu irauksiliiu žiedu, špilkų, kimpisu kolc iliu, visokiu 
ins rumeuiu, pqik u arm nikų del grajau,. M szinukiu 

del drukavojimo gromatu. Monu knyga ir pr etai$< s del 
daromo sztuku. Isto»i<zk ir rnalditknygiu kokiu tik ran- 
dx<i lictuviszl oj kal'-oj. Puikiu pop'eru del gromatu ra- 
stymo su phvinezevonems, «>dab ms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul t risiuricria groma.oj ux 4c. 
marke o apturėsi puiku katahoga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj k Iboj nebuvo kūrėme yra salintai visokiu paveikslu,

apie kozna tavora pre* e aprašyta. Kas pirks gaus tavora pirmo* kliasos uz maža preke, orde, 
nūs iszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit;

Klemens Wllkewich, 112 “’‘“’„ZS,

KAIP PADARYTI MONUS
IszeJo ka-tlk Isz po spaudos knyga apraszantl kaip padaryti visokius monus. Knygoje yra 
apraszyti 63 monal, kaip jie pad irom! Ir kaip paežiam juos padaryti, be Jokiu Intaisu ir be 
aparatu. Monal teip lengvai padaromi, kad net valkas Juos gali padaryti. Czionui paduodu 
tlKtni kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti ka-nors isz nieko. 11 Isz oro tiek pinigu prigau
dyt!, kiek szirdls geidžia. 23 Su (lideliu peiliu ar kardu czieln, rankoj laikoma obuoly su vie
nu kireziu in keturias lygins dalis perdalyti, nesu žeidžia u t ranka. 25 Gera dziela laikrodėly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegą kaip po p ir m deginti. 34 Akyvaizdoje žiūrėtojų In kelias 
mlnutns puikiausy paveikslu nuteplioti. 38 Žeriutv geležy prie burnos arba rankose laikyti 
ir ne klek nenusideginti. 41 Paprasta guzika in pinigą permainyti. 49 Peilius ir szakutes 
Eraryti ir būti sveiku. 52 D«-gnnczla žvake suvalgyti. 56 Paprasta stiklą per stula pervaryti, 

et ne stiklo ne stalo nesudaužyti 58 Užrisztomis akimis kortus insju-ti. Nusipirk knygele, 
o galėsi visus 63 molius parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygele* turiny gauti, 
tegul prlsiunczla 2c marke, o teipgi ir aut atsakymo. Nusipirk kuygele w

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

Dr. JOSEPH LEVAND0WSK1, 
gyvena po No 394 Bfoadway, S. Boston, 
Mass.; \alandos buvimo namie nuo 6 iki

M. 1. Glinckas, OFFISA TURI BOSTONE
Bridgeport, Conn.

A. J. Kazlauckas, P° ^9 10;,b Bcacon btr- BostO1^ Mass-
Shenandoah,, Pa. i Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte ir 

F.'Rodis j nuo 2 iki 4 po piel.
Port Washington, Wise. TeL 21071 Brooklinc.

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

J. Derkintis,
4545 Hermitage avė., Chicago Ill.

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

J. Dabulski
E, St. Louis, 111. I

P. Ciras, 
Lawrence, Mass.

Box 930

Box 61

Box 3z7

Box 54

Box 323

71 Oak str.,
A. M. Makauckas, 

Forest City, Pa.
IC P. Šimkonis, 

Turners Falls, Mass. .

1 ox 312

ox 071.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. J. Feoly
95 Milk st., Ruimai 60-61 

BOSTON, MASS.

^t^Geriausia moterų ir vaikygydytoja.^.

Dr. Ona Topaz,
Tikę,;2,45 Cliauibers str., IlusUiu, Mass.

Ofisas atdaras
jį-g 2 iki 4 nuo 7 iki 8 įx> pietų.
įįjft Tel. Hay. 669 - 5.

PASARGA Del Sierganėiu
Kas nori sulaikiti savo svieikatą tas 

aieikilę pas manę 52 B street So.Boatone 
Turiu visokias gydolies nuo visokiu ligų

Kazimieras Sydlauskas.

Tokiu mašinėlių gali gaut ant žemiau padėto adreso. 
Drukuojnmoš mašinėles visokių išdirbinių pagal nati- 
jausę pagerinimą.
Su didelėm ir mažom 
gaminėm litarom, di- 
džiause $5.00; tokia 
pat tik mažesnė $3.00

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

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

jWfHwaHT

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk i’’KELEIVIO”
Sl’AUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIORAUDĮSI.

Meh spaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos. Užkvietimus 
ANT BALIU ARBA VESELIJU, TlKIETUS, ClRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 

ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORISKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

”KELE
52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

. A. Zvingilas, Išleistojas.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOfELIS
W. RAŽUKO, 7 Wushigton,., St NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
įeikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norolulxoks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Caras ir 
kurtik gat 
giriasi, joj 
nes, su vale 
būk ateina 
jus dėl jų f 
kesčius plėi 
gyveno, kai 
savo prietel 
no žmones, 
ir juodašim 
kad pasikel 
galimi dėlt< 
patraukta į 
dabar jau si 
skui pulką 
po yvairias 
ir nuramįs i 
pasikėlimą, 
nių teipgi ji 
siteisinti: bt 
prirengti ti 
kareiviai cai 
dėję žmones 
nė kada nūs 
nesigiria, k 
milijonus sa 
nemenkai ] 
narkai gelbs 
mįtų—sumu 
tiest} j ieško 
gus gyventoj 

Kaip jie 
negali paka 
jau nuramini 
kasdien bėga 
si netik nu 
smarkiau ir ] 
la. Caro Dt 
gelis žmonių 
gero, daugel: 
revoliucijos, 
mai susirinki 
nes pamatys, 
dėl jų gero n 
sis ginklo, n 
prie to prispi

PETERBt 
Žinios prane; 
pono pasitei: 
jis pavogė d 
gus, bet Mat 
buvo rėdytoj 
ganizaeijos. 
revoliucijai, 
pažįsta, buvę, 
nors kortavo 
bet sako, kor 
nigus, kuriuo 
ratišką darbą 
tikėti tokiam 
kortuoja be f 
žmonės lieja 1 
nėję, vienok 
tikros nėra, a 
stojo darbiu 
parodys ateit:

KALPINO 
Peterburgo, 1 
neša, čionai k 
si savo vienyl 
kerta valdžios 
ti kaieivių ar 
no arba viena 
ti nuo nelair 
velka daugeli:

Apie Pskof 
sitaisė triūb: 
ženklą žmonėi 
ke nelaimės, a 
kazokų ar kol 
praneša, betri 
lia visą savo




