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rkiškus Cigarus
, Mass.

Revoliucija Rosijoj.

Pradėjus dienoms grįžti į 
pavasarį, pradėjo ir žmones 
knibždėti apie savo gerovę. 
Kone visi dabar gavo para
gauti caro malones, išėmus 
caro Salininkus—turčius, ku
rie jie rėmė ir gelbsti neva 
carą, bet tiktai gelbsti patys 
save, kad aplaikyti ir ant to
liau vargšam priešingas tie
sas, kad palaikyti dvarus su 
tūkstančiais maigų-desenti- 
nų lauko ir girias, kurios pri
guli žmonėm; jie neturi tie
sos jų kirsti, kerta jas ponai 
ir parduoda į kitas šalis. Kož- 
nas beveik ūkininkas kad 
nebuyo sukapotas su kazoko 
nagaika, tai turėjo širdį su 
kapotą, matydamas kanky
nes savo artymų ir gintinai 
čių, dabar supranta, kiek pas 
carą malonės ir ko nuo jo ga
lima iaukti. Visi knibžda ir 
kuo daugiau jie kalbasi, tuo 
daugiau mato,-.jog atėjus pa
vasariui geriausia dirva bus 
arti ir akėti ne tie nualinti 
vargingų žmonių bei gyvu
lėlių nutrempti dirvonai, bet 
anoji riebioji žemė — caro 
surėdymo, kuri persigėrus 
auksu ir turtais suluptais 
nuo varginamų vargšų per 
ilgus metus. Apie tą dirvą 
daugiau kalba Rusijos, Len 
kijos ir Lietuvos jaunimas, 
nes iš jos daugiau gero gali
ma laimėti, Atimti carui sa- 
vavaldystę, ženklina pakeli 
mą krašto: ženklina mūrus 

1 vietoje surūkusių urvelių, 
ženklina fabrikus, išdirbimą 
žemės pagal mokslą, ženklina 
pilną gyvenimą vargšam lais
vėje, o ne suvaržyme, var
guose, tamsybėje ir ašarose, 
ta dirva kasdien matosi Rusi
jos jauniem darbininkam,— 
jaunom atželoin daug reika
lingesnė dirbti, nekaip tas 
nualintas dirvonas žemės. 
Tūkstančiai jų prisižiūrėjo, 
kaip tai lengva mirti už lais
vę ir priprato prie kraujo, 
drąsumu savo jie patraukė 
žmones nuo visko, kas tik se: 
na ir nenaudinga. Pamislįk 
apie jauną agitatorių, kuris 
atsistojęs ant vežimo, kalba 
žmonėm apie jų vargus ir 
šaukia prie gerovės, žodžiai 
jo skamba kaip aniuolo ve
dančio dvasias iš kentėjimų į 
laisvę, gerovę ir malonų gy
venimą. Šauksmas tų jau
nų agitatorių teip pritrau 
kiantys, jį žmonės išgirdę 
kalbantį, palieka viską ir bė
ga, — bėga ir iš bažnyčios 
klausyti naujos šviesos, nau
jo mokslo, vedančio į geresnį 
gyvenimą. -Jų kalbos nėra 
tokios, kad bile pasirinkti 
sau visokių priklodų ir pri
vesti šeip teip užbovyti žmo
nes, jų kalbos karštos ir į- 
spūdingos veržėsi giliai iš 
krūtinės ir eina klausytojam 
giliai į jų šyrdis. Sujudo vi
si ir kasdien rengiasi prie ko
vos. Kova būtų pabaigta, 
kad visi vienu žodžiu kalbė

tų, bet to nedaro: šę tę atsi
randa puskvailis eina už ca
rą, netik iš ponų ir kariume- 
nės, bet ir iš kunigų dar ran
dasi priešingų, irtas, žinoma, 
stabdo visą pirmžengystę ir 
reikia daugiau praliejimo 
kraujo.

Caras mato, jog žmonių ne
spėja areštuoti ir areštavimai 
gali baigtis tik choleros pa
gimdymu ir išnaikinimu ne
tik Rusijos, bet ir Europos. 
Koks galas gali būti kalėji
mų, jeigu tę suvaryti ims ba- 
duoti ir gyvi pasmirsti; žino
ma, kad tik epidemiškos li
gos. O areštavimai nepasi- 
uaigia, bet ko toliau, to la
biau platinasi. Pereitą san- 
vaitę Peterburge, kaip žinios 
praneša, suareštavo 659 uba
gus, pusiau mirštančius ba
du, 215 žmonių be prašportų, 
217 vagių ir net 1067 priešin
gų vaiuziai, taigi vis revoliu- 
cijonienų. Caras matyda
mas tokį stovį reikalų, tik 
saukiasi, kad jį kiti jam ly
gus tranai gerai sergeLų. Da
bar tapo padidinta Kariume- 
ue apie caro paloeių ir 6 tor
tines anuotos aplink apsta
tytos ir dar kelios mažesnes.

Caras bijo, kad žmonės iš 
Peterburgo neužpultų aut jo 
ir galo nepadarytų, nes caras 
jau pats supranta, kad žmo
nės jo suktybes su Dūma er
zinti gerai supranta. Darbi
ninkai rinkimuose atstovų 
nedalyvavo, tik visur rengia
si prie karės.

Witte apsilpo, nors gana 
didelis energijos žmogus, bet 
mato, jog negalima dviem 
ponam tarnauti. Iš vieno 
šono žmones rėkia — šaukia
si pagelbos; iš kito šono ca
ras ir visa ponija reikalauja 
užtarimo, tad matydamas, 
kad negalima ir tiem ir aniem 
įtikti, padavė resiguaciją— 
atsisakymą nuo vietos. į jo 
vietą nežinia dar kuris pa- 
tilps; kalba, jog jen. Ignat- 
jei, Kokuvsoi ar M. Garemi- 
kin vadas reakcijouie- 
nų, užimt ketina.

29 koyo Peterburgo apliu- 
kės isdirbysčių skyrius rinko 
atstovus į Dūmą. Darbinin
kai mažai dalyvavo, tad į at
stovus pateko tik turčiai, ku
riem tik jų locna gerovė ru
pi. Konstitucijonališki de- 
demokratai po vadovyste pro- 
fes. B. Mulikof paėmė viršų 
ant k'tų partijų aplinkoje 
Peterburgo. Esant rinki
mams, kariūmenė su šnipais 
visur landžiojo ir už mažiau
sią laisvesnį išsitarimą areš
tą vojo žmones.

Peterburge kariūmenė a- 
belnai tapo padidinta ant 
100 oficierių ir I3OO karei
vių, nes prašvintant pavasa
riui, valdžia laukia didelių 
maištų.

POLTAVOJE. Ūkinin
kai kelia maištus, ypatingai 
jie užpuldinėja turtus kuni
gaikščio Katakūzenės; guber
natorius siunčia kareivius 
dvarą apginti, kur caras 
gaus tiek kareivių apginti 
dvarus ir monopolius.

HELSINGFORSE kalba
ma, jog caras jau nori vėli

atimti nuo Finų nekurias 
duotas tiesas, įvesti rusifika
ciją ir t. t. Bet finai, ypa
tingai socijalistai,ketina prie 
to savo tėvynės nedaleisti, 
bet atėjus laikui griebti už 
ginklo, kaip lietuviai, rnsai 
ir kiti.

Šiomis dienomis Witte pri
siuntė prisakymą Magilevos 
gubernatoriui, kad pasirūpin
tų apginti žydus, kuriem ca
ro ištikimi rengia skerdynę 
ant Velykų; mat nėra tiek 
žudytojų tarpe jų, tad laukia 
Velykų, o tada greičiau .gali
ma žmones suerzinti pasa
kant, kad žydai papiovė gra
žią mergaitę arba vaiką, ir 
tokiu būdu jau galima pri
šaukti beveik kožną fanatiką 
prie piovimo nekaltų žmonių.

ČITA, Siberijoj. Tę esan
tis jėnerolas Renenkemf nu
sprendė 13 pačto darbininkų 
už straikas į svetimą jiem 
kraštą ant apsigyvenimo. Ca
ras negali teip kankinti tę, 
kur žmogus užaugęs, dėlto 
siunčia į svetimą kampą.

ODESOJE, 29 kovo. Ži
nios iš čia praneša, jog Čouk- 
ninas, admirolas ir vieninte
lis turbūt geriausias caro tar
nas tarpe marių kareivijos, 
galutinai užbaigė savo biau- 
rų darbą su liutenantu Smith, 
paimdamas jo kūną ir kitų 
trijų jo draugų, išvežė toli į 
marias ir išmetė į vandenį. 
Tiek mat užsitarnavo tas gar
bingas Vargšų užtarėjas su 
savo draugais, kankintas tur- 
muose kelis mėnesius, tapo 
sušaudytas 19 kovo ir antga- 
lo palaidotas į marias, kur 
niekad neatlankys jo milijo
nai jį mylinčių žmonių.

Rosi j os žmonės, nors nega
lėdami gauti žinių per laik
raščius apgailestaujamų, iš 
priežasties persekiojimo, tūk
stančiais rinkosi ant kapų ir 
dėjo vainikus ant mirusių re- 
voliucijonierių. Valdžia tą 
matydama ypatingai Odeso
je, uždraudė žmonėm vaikš
čioti ir nešioti vainikus ant 
kapinių.

Pirkti amunicijos

Šiomis dienomis pribuvo iš 
Rosijos Nikolas Čaikovskis, 
vienas iš seniai darbnojančių 
dėl Rosijos darbininkiškos 
kliasos žmonių. 29 kovo bu
vo labai didelis susirinkimas 
Rusijos pavaldinių ir simpa- 
zatorių ant Grand Central 
Palace Salės New Yorke. Su
sirinkę su pakėlimu balsų 
sveikino Caikovskį ir čia bu 
vo laikytos prakalbos. Čai
kovskis sako, jog Rosijos 
žmonės visai nemislina nusto
ti revoliucijos ir nestos, pa
kol neįves rėdo pagal žmonių 
norą. Čaikovskis atvažiavo 
su glėbiu pinigų sudėti} dėl 
pirkimo ginklų, su kuriais 
apsigintų nuožmius kazokus. 
Daugelis amerikonų prisiun
tė gromatas ant salės linkė
dami Rusiškam Proletarija 
tui geriausios pasekmės ka
riauti už laisvę. Tokios tai 
žinios pareina iš mųsų tėvy
nės.

iš Amerikos.

Apie emigrantus.

Washington, 29 kovo. E- 
migracijos komitetas sutaisė 
emigracijos bilą, kuri eis į 
kongresą ant užtvirtinimo. 
Emigracijos tiesos bus gana 
daug permainytos: taksos 
nuo 2 dol. pakyla ant 5 dol. 
Laivų kompanijos mokės 
$100.00 bausmės už atvežtus 
čionai netinkančius emigran
tus. Bilą talpina ir tą, kad 
prie kaslegarnių bus galima 
laikyti agentus, kad priduoti 
priimtiem emigrantam.tikras 
žinias apie yvairiūs Ameri
kos kraštus, kad žmogus žino
tų kur važiuoja ir ką jis veiks 
ir nesigrūstų, tik į netoli
mus nuo porto miestus.

Naujas lairas.

Washingtone Amerikos o- 
ficijalai nutarė statyti naują 
karišką laivą už 6 milijonus 
dol. vertumo, tai bus didžiau
sias laivas pasaulėje. Garbė 
kraštui turėti gerus žudymo 
instrumentus, bet būtų gar
bingiau, kad valdžia apgy
vendintų žmones Amerikos 
tuščiose dar vietose, duotų 
pradžią ir pagelbą, bet kas 
tau duos, visi tik imti rūpi
nasi. ' ‘

Prie paknjauH.

3 balandžio Rosijos amba
sadorius, Baron DeRosen 
nuo Rosijos valdžios perdavė 
Amerikos randui žinią apie 
sušaukimą pakajaus konfe
rencijos į Hagą ant vidurva
sario. Matomai caras yra už
siganėdinęs platumu Rosijos, 
o matydamas save pavojuj 
kogreičiau nori sutverti pa
saulišką tiesdarystę, kad sui
rime Rosijos reikalų, niekas 
nekibtų prie jo kraštų, o gal 
dar ir revoliucijonierius ki
los šalįs apsiimtų suvaldy
ti.

Šelpia Japonus.

31 kovo Raudonojo Kry
žiaus Draugystė Amerikoje 
praneša, jog nuo pradžios 
pradėjimo rinkt pinigus ba- 
duojantiem japonam t. y. še
šios sanvaitės atgal iki dabar 
jau nusiuntė 125 tūkstančius 
dol.

Jau si puikuoja

Panedelyje, 1 Balandžio, 
mainų darbininkai, susirišę į 
American Federation of Lab
or nni„ą susti alka vovisose ka
si) ue.-e del ii n rupesnės darbo 
dienos ir im kesties pakėlimo.

Mainieriai ir lėberiai visi 
pametė darbą, pasiliko tiktai 
tie, kuri prižiūrės mainas, i 
dant vanduo neužsemtu ir iu- 
žinų varimui oro po žemę 
Visus tuos dar
bininkus unija palieka prie 
darbo tik dėlto, kad mainos 
uesusinaikintu. Mainieriai 
pametę darbą. nori padaryt 
demonstrancijas, idant su- 
stbdyt nuo darbo tuos, kurie 
į uniją nepriguli. Centralinis 
komitetas ilgas vedęs tarybas 
su kastynių savininkais ir su 
jais nieko nenuveikęs šaukia
si vėl prezidento Roosevelto ir 
kitų, kad sutaikintu.. Tary

bos tęsiasi ir dabar, bet kaip 
ilgai truks, nežinia,otno tarpu 
anglekasiam bestraikuojant 
anglis brangsta labai smar
kiai.

Maištų, kaip rodos, nebus; 
nes jau nusibodo darbinikam 
klausytis maištų Maskolijos 
darbininkų.

Straikas . vienok visuome
nei atgabena blėdį,o ir patįs 
anglekasiai^menkai gal lai
mėt per streikus, kadangi 
nors ir darbdaviai tiktu ant 
unijos reikalavimų, tai iš ki
tos pusės išnaudodami atsii
ma su kaupu. Mainieriai kad 
sustreikavo privalo laikytis.

Tik po lakstanti.

New Yorke 2 dieuą Kovo, 
N. Y. Central geležinkelio ad
vokatai siūlė Slavokų kunigui 
D- Bella už kožną sulaužytą 
kaulą po tūkstantį dolerių, o 
kad kunigui nelaimėje ant 
geležinkelio lūžo apie 24 kau-' 
lai, tai žmogelis ir gerai pa- 
pelnys. — Atsitaiko...

licija sukonfiskavo rubus ir 
liepė eiti namo.

Kitą vakarą toji pati mer
gina nuėjo ant kito baliaus 
u juodais rūbais; užpakaly

je buvo išsiūta du paršai su 
skrybėlėm, o po apačia žo
džiai išsiūti skaitės teip: 
„Nebijokit šauti mane ir 
kaip šausit, šaukit su pilna 
kulka. Ant krutinės buvo 
išsiūta Rosijos politikieriai. 
Merginai policija drapanas 
vėl sukonfiskavo, bet baliaus 
komitetas atidavė jai dova
ną už įstabiausius rūbus, nes 
tokia buvo paskirta

tai yra valdžia, kuri pagal sa
vo norą žmones valdo.

Pereitą nedėlią draugystė 
,, D. L. K. Vytauto” turėjo 
savo metinį susirinkimą. Iš
rinko naują komitetą: pirm- 
sėdys P. S. Plekavičia ir ka
steri us A. EI vi k is ant toliau 
likosi patarnauti draugystiai. 
Likosi nutarta siųsti delega
tą ant seimo ir tapo išrinktas 
komitetas surengti įnešimus 
ant seimo ,,S. L. A.”

Žinios iš pasaulės.

BERLYNAS. Vo
kietijos kaizeris padarė juo
ką teip: Parliamente Vokie
tijos yra apie 80 socijalistų 
pasiuntinių, kurie išrinkti 
per žmones darbininkus, dėl
to jie irgi tik daugiausia 
vargšai, bet mokinti žmonės, 
o parliamente jie tankiai 
pirštais nurodyti nuo turčių 
ir kitų partijų, kurie nešioja, 
žinoma, gražius rūbus.-- Kai
zeris andai pamatęs, kad so- 
cijalistam prigulinčios gar
bės neatiduoda, kiti sako: So 
cijalistų nė kitokių žmonių 
negalima niekint, nes politi
koje viskas lygu. Ir pridū
rė atsitikimą Badene, kur pa
storius, norėdamas, kad kita 
jiem neprilanki partija ne
būti} išrinktais į miestu urė
dą, prašė žmonių, kad jie, ge
riau, balsuotų uz socijalistus 
ne už anuos. Žmones sako: 
Godotinas pastoriau! tik ke
lios sanvaitės tu sakiai, kad 
socijalistai atsiradę iš peklos 
ir skiriasi su tikinčiais kaip 
ugnis su vandeniu; tu pats 
tą sakiai kelios sanvaitės at
gal, tai kaip gi męs už. juos 
balsuosim. Pastorius pamis- 
linęs sako: Gerai, mieli para- 
pijouai, bet žinote, jog ugnis 
ir vanduo tankiai reikalingi 
krūvoje. Tik pasimislįkit 
kokią naudą atneša lokomo
tyvas, o tę ugnis ir vanduo 
susivieniję.

PETERBURGAS. 
Žmonės augštesnės kliasos t. 
y. turtingesni, o simpatizuo
janti su žmonėm j ieškančiais 
nuo valdžios teisybės; žodžiu 
negalėdami sakyti ką jie mis- 
lina, mėgina tą išreikšti su 
drapanų mada. Ant vieno 
čionai oficierių baliaus buvo 
mergina apsirėdzius į rūbus 
išsiuvinėtus visokiais politi- 
kiškais Rosijos atsitikimais; 
ant krūtinės buvo parašyta 
Rosija. Neilgai ji sukosi 
ant to baliaus, nes tuojau po

HAVANOJE, Kubos. 
Gelžkelių darbininkai strei
kuoti dar nepaliauja; 1 ba
landžio turėjo susirėmimą su 
policija, kuri daboja kompa
nijos turtus.

M A S K VA . Žinios 
čionai pareina iš Harbinb, 
Mandžiūrijos pranešančios, 
jog nesutikimai tarpe Rusų 
ir Chinų kariumenės labai 
aiškus ir laukiama bile laiką 
sumišimo Mandžiurijoje.

K R O N Š T ADEI die 
Balandžio rusų koplyčioje, 
kada popas IvanasSergief at
likinėdamas pamaldas išėjo 
iš užikonostaso, su kieliku, 
viens iš esančių koplyčij viriš- 
kis prišokęs prie popo smoge 
lazda, bet popas suspėjo pra. 
silenkt ir lazda nukrito tikant 
Kieliku, kurį sumušė. Koply
čioje kilo sumišimos ir pamal
dos likos policijos užbaigtom.

----- -------------

Vietines Žinios.

Oras vidutinis; šiluma ne" 
siskubina. bet dienos labai 
gražios ir tikras pavasaris 
matomai visai arti.

Kriaučiai pradėjo geriau 
dirbti ir visi dabar rūpinasi 
užsidirbti už pereitus beveik 
be uždarbio laikus. P. P. 
Lazauckas pavedė savo šapą 
kriaučių dviem ar trimi dar
bininkam, kad patys vestųsi, 
dirbtų ir rūpintųsi apie nau
dą.

Laivas Canopic Baltosios 
Linijos atvežė į Bostoną sere- 
doje arti 2 tūkstančiu emi
grantų. Atėjūnų dabar kaip 
ir visada ateina iš nuvargin
tų kraštų: Italijos, Austrijos, 
Rusijos ir airių.

Pirmu kartu draugai pa
mėgino muškietą ir cielių. 
Laikas vienok buvo trumpas. 
Draugystė „D. L. K. Vytau
to” turės balių pirmą seredos 
vakarą po Velykų. Tą pa
tį vakarą bus ir balius Šv. 
Petro ir Povylo draugystės, 
vienok Bostone yra žmonių 
tiek, kad ir dar du baliai bū
tų, tai žmonių būtų pilna.

Šv. Kazimiero draugystė 
turės susirinkimą nedėliojo 
8 kovo.

Lavinimosi kuopelė po 
vardu „T.M.D.” laikė susi
rinkimus kožną paskirtą va
karą iki vėlam laikui, ko to
lyn eina kalbos, tuo labiau 
draugai įsigilina į tokius 
klausymus, kuriuose slepiasi 
mųsų tautiški ir visuomeniš
ki reikalai. Karščiausi klau
symai ir pasikalbėjimai pa
reina aut galo prieš namo ė- 
jimą, rodos, kad dar ilgiau 
būtų galima pasikalbėti; teip 
miela patirti nors mislije, 
nors ideale, nors proto maty
me, koki garbingi, koki pra
kilnus męs būtume žmonės, 
kad atsiektume tą, ką męs 
aiškiai matome, galima iš da
lies politikos, mokslo ir koo
peracijos. Iki šioliai buvo 
lekcijos apie žmogaus kūno 
apie protą arba žmogaus sme
genis, iš to męs nemažai pa- 
simokinom, ko žmogus reika
lauja, kad jo kūnas butų cie- 
las, sveikas ir kaip užlaikyti 
sveiką protą.

Iš dalies politikos jau ne
mažai draugai naudingo pa
mokinimo. Nedėlioję bus 
susirinkimas 2-rą valandą po 
pietų; draugai, kurie nebuvo 
seredoje, su šiuomi žinos a- 
teiti Nedėlioję po pietų. Ke
li labai širdingai užsiima pa- 
simokinimu ir reikia tikėtis, 
jog jie bus labai naudingi vi- 
somėnės reikaluose. •

Pribuvo ir keli lietuviai, 
nekurie buvę ir užsidegimuo
se revoliucijos Lietuvoje; pa
sakoja, jog visi kaimiečiai ei
na prieš valdžią ir visi myli 
matyti permainą savo vargų. 
Ir atėję iš Lietuvos, nors ir ' 
mažai supranta apie politiką, 
bet yra prilaukus žmonėm, 
o ne carui. Taigi tie, kurie 
ateina dabar, daug sumanes
ni lietuviai, nekaip tie, ką 
čionai seniai būva, nes jie 
jau geriau persitikrinę, kas

Skaitytojams
Mieli draugai,kurie skatote 

„Keleivį Bostone, būkite ma
lonus užsimokėti už prenume
ratą, nes jau nekuriu eina 
ant antrą mėnesį viršaus me
tų. Tikimės ,jog patarnavo
me jumi pereitus metus pri
duodami greičiausias žinias 
ir teip rūpinsimės toliau dirb
ti, jeigu atrasim pas jus sim
patiją.
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■— T<3vai, aš tą suprantu 
gana gerai, tik tu suprask, 
ką aš tau kalbu: jeigu mokį- 
ti žmonės neturėtų turtų, tai 
mokslas pasirodytų nevertas 
ir pasirodytų 'nereikalingas. 
Bet kada mokslas nuveikia 
viską, kas gyvenime yra rei
kalinga, tai jisai yra visų 
graibomas ir tik teip jį žmo
nės godoja. Tėvai, tau turė
jo tekt matyti, jog žmonės 
godoja mokslą kožnas ir dar 
tokį mokslą, kuris kartais iš
rodo ardymu. Kada tik at^ 
sitinka bankos išplėšimas, ar
ba su raštais padarymas ko
kios suktybės, bile tik gerai 
padaryta, visi ploja rankom 
ir sako: „tai bravo vyras”.

Bet be mokslo atsitinka 
vagystės ir apgavimai, už ku
riuos baisiai baudžia. Da
bar žmonės išdalies mokįti, o 
iš kitos—nemokįti išrodo, 
kad vienas kitą skriaudžia, 
priversdami už mažą mokestį 
dirbti ir t. t., bet būtų didės 
nis vargas, jeigu mokslo ne
būtų: žmonės neturėtų tokių 
prietaisų padaryti maistą, ap-

mokratus. Todėl susivažia
vimas tas buvo visotinu, pil
noje to žodžio prasmėje.

Tikslas susivažiavimo bu
vo grynai tautiškai-lietuvie
kas: 1. Kad sujudinti vi
suomenę prie rinkimo aukų 
ir darbavimosi tėvynės pagel
bėjimui. 2. Kad išreikšti 
politiškus, ekonomiškus ir 
tautiškus musų Lietuvai rei
kalavimus ir, kad Jei ne su
vienyti, tai nors suartinti vei
kiančias Lietuvos labui poli 
tiškas musų partijas. 3. Su
tverus komitetą po jo prie
žiūra visiems išvien darbuo i 
tis ir pasekmingai nešti pa- 
gelbą vargstančiai, dejuojam 
čiai tėvyniai. Jei ne visiš
kai. tai nors iš dalies tikimės 
atsiekti tą mierį.

Pranešame teipgi lietuviš
kai Amerikos visuomenei: 
kad 1. Rezoliucijos Phila- 
delphijos Seimo jau išverstas 
į rusišką kalbą, atspaustas 
ir išsiuntinėtas į visas svar
besnes įstaigas Maskolijoje ir 
į redakcijas maskoliškųjų 
laikraščių pagarsinimui. Lie-

Siuučiant pridėjau savd kaš
tus, ta i pinigai ciklai kiek 
buvo surinktų nuėjo į vietą.

Ačiū draugam, tikimosi, 
jog aukavimai nepasibaigs, 
pakol neateis galas revoliu
cijos.

Easton, Pa.

Aukos.
30 Sausio draugai mylinti 

kovoti už liuosybę sudėjo au 
kų. kad pagelbėti Lietuvos 
išsiliuosavimą iš po Rosijos 
valdžios; šie draugai paauka
vo: J. Cvirka 50 c., po 25 e. 
A. Anskaitis, J. Gulauckas, 
A. Vasiliauckas, J. Pocius ir 
J, Gedvilas davė 20 c., penki 
davė po 15 centų ir 11 davė 
po 10 c. Išviso surinkta 
3.55 centai ir priduoti Dr. J. 
Šliupui į Philadelphia, Pa. 
(Draugai pas mus yra įvestas 
būdas, kad garsinti tik tų 
vardus, kurie duoda 25 c., o 
kurie mažiau, tai pasakom 
tik kiek tokių davė, nes kas 
nori tos garbės, tai jau 25 c. 
tik verta J.'

lią; kiti klausinėjo, kas čia 
per stebuklai darosi. Kuni
gas pasakojo, kad visos drau
gystes linktų delegatus va
žiuoti į Wilkes Barrius, Pa. 
aut 17 dienos balandžio, bet 
draugysčių vardų neini navo
je, nes turbūt numano, kad 
jos neleis jokių pinigų ant 
dyko kun. Jakščio užmany
mo. Draugystės jau žino sa
vo kelią, ir jeigu nori, tai ir 
žino, kaip pašelpti Lietuvos 
įeikalus. Jisai pasakojo, 
jog delegatai, kurie bus iš
rinkti. tai turi ateiti pas jį 
aut užtvirtinimo, kitaip jų tę 
nepriims. Toliau kunigas 
tv irtino, kad šitas seimas bus 
tikrų kat. netoks kaip kad 
buvo Philadelphijoje iš viso
kių susimaišę. Žmonių buvo 
apie 200 ir visi nežinojo apie 
ką eina, nė kas tai per užma
nymas ir visi patylėję išėjo 
namo. Kongresas likosi ant 
toliau atidėtas. Aš turėčia 
tiek mųsų broliam pasakyti: 
Gana tų kongresų ir siunti
mo delegatų į Pennsylvaniją, 
nes nieko iš to gero nėra, tik

"Enteiibd as Second-Class matter 
February 23, 1005, at the Post 
Onrici at Boston, Mass., undkb 
thb Act or Conobbbs or Mabch 3, 

1879.”

— Maike, turiu klausymą, 
kurį, netikiu, kad tu man iš- 
aiškįsi, nes labai painus, o 
teisybė jame kur-nors talpi- 
nasi.

— Tėvai, sakyk, koks tas 
klausymas yra?

— Vaike, aš mislinau ilgą 
laiką apie mokslą: man iš 
karto rodėsi, kad mokslas y- 
ra, anot tavo nurodymo, vie
nintelis gelbėtojas žmonijos, 
bet tik švyst užėjo nauja mis- 
lis ir pastatė klausymą: argr- 
teisybė, kad mokslas vienin
telis gelbsti žmones? Man 
apmislinus ir pažiūrėjus ant 
žmonijos pasirodo, jog mokį
ti yra didžiausi vagįs: jie tu
ri susirinkę nuo žmonių di
džiausius turtus tūkstančių 
ir milijonų vertumo. Žmo
nės nemokįti jokiu būdu ne
gali tokių turtų turėti, nes 
uždirbti jų negali, o nusukti 
nuo žmonių uždarbio nemo
ka. Taigi, man rodos, ko 
mažiau bus mokytų, tuo ma
žiau bus suktybių, o kuo ma
žiau nemokytų, tai tuo dau
giau bus gerų darbininkų.

Tad nematau, reikalo pla
tinti mokslą, nes mokslas ne
daro žmogų geru, tik daro 
didesniu grobiku ir t. t.

— Taigi, matai, tėvai, čio
nai rėdosi, jog tas teisybė y- 
ra, kaip tu mislini, bet ištie- 
sų reikia giliam tą viską iška
mantinėti. Mokslas pats yra 
nieku nekaltas; jis yra pro
duktas gamtos ir kavojasi 
gamtos slaptybėse, — jis nie
ko blogo, nė gero nepadaro, 
pakol žmogus nepradeda 
juom naudotis. Žmogus yra 
kaltas už jo blogą sunaudoji
mą. Mokslas talpina savyje 
budavojimo ir griovimo galy
bę; su mokslu gali padaryti 
vietą šlape ir sausa. Moks-

sivilkimą ir pastogę ir tuom 
kęstų didesnį alkį ir šaltį, o 
tas ir yra vienintelė gyvo 
žmogaus bėda.

— Klausyk, Maike, ar ne
būtų geriau, kad mokįti žmo
nės būtų prilankesni nemokį- 
tiem, dalįtųsi su jais išdar
biais ir kartu gyventų, juos 
gelbėtų ir teip toliau.

— Tėvai, tai yra klausy
mas, kurį sunku išrišti: ne- 
kurie geraširdžiai mokįti tur
čiai buvo teip į aditę: uždė
jo ūkės, fabrikus ir dalinosi 
su savo darbininkais uždar
biu ir mėgino vesti tokį gy
venimą; bet neišėjo gerai. Pa
kol toks geradėjas buvo gy-' 
vas, tai dar šeip-teip žmonės 
gyveno, kaip tik toks numi
rė, tai numirė ir visas darbas, 
nes iš darbininkų tokio nesi
rado, teip pasišvęsti ir dirb
ti, kad visiem būtų gerai, 
turtus išsidraskę, nuėjo dirb
ti prie kitų.

— Tai kaip atrasti teisy
bę, vaike?

— Teisybė, tėvai, šitam 
reikale yra tokia, kad pakol 
žmogus įgaus mokslą su gera 
dvasia, meile artimo ir atjau
timu skausmų kožno gyvūno, 
tai reik motinos, kuri gerą 
vaiką pagimdytų, ir reikia 
vargo, kuris pilvą prie nugar
kaulio pritrauktų, o kartu ir 
mokslo, tada žmonės naudo 
sis iš mokslo, kad visiem bū
tų gerai. Dabar yra dauge
lis žmonių, kurie ne sau gro- 
matos nesimokina parašyti ir 
nesirūpina nieko gero del vi
sų padaryti, tas yra ženklas 
žemos kultūros, bet ne moks
las kaltas, tik kaltybė žmo
nių, kad jie nesimokina.
- — Vaike, susimaišiau, pa

sakyk, ką turiu iš tavo kal
bos suprasti?

— Tėvai, tu turi suprasti, 
kad mokslas nemokiua žmo
gų būti blogu, tik mokina sa
ve iš vargo ištraukti; su mok
slu negalima tarnauti kitiem 
dovanai, nes kiti papratę tu
rėti dykus tarnus, dar labiau 
pasileistų. Kaip su vargu 
visi mokslą įgaus, tada visi 
augštai kultūriškai pakils.

— A, ha!

tuviškas gi textas rezoliucijų 
trumpame laike bus pagar
sintas lietuviškuose laikraš
čiuose.

2. Kad kasierius p. Teo
filius Dudas yra po kaucija 
$5000.00, kurią užstatė „Sur
ety Bank of New York and 
Philadelphia”, kad be pavo
jaus galėtų priimti aukas tė- 
vynieškiems reikalams. Už- 
vardiuys pastatytos kaucijos 
(bonds’o) teisme rekorduotos 
yra šiokis: „Relief Fund 
Lithuanian”, uztad ir komi
tetas išrinktas ant seimo le- 
gališkai vadinasi „Centrališ- 
kas Komitetas Šelpimui Tė
vynės”.

3. Taigi šiuomi užkvie- 
čiame brolius ir seseris lietu
vius, ypatingai draugystes, 
kurios jau nuo seniau yrą 
pažadėję aukas šelpimui ir 
apgynimui Tėvynės siųsti 
jas ant vardo Centrališko ka- 
sieriaus:

Mr. Teofilius Dudas,
921 So. 2 nd St.
Philadelphia, Pa.

4. Aukos pagal seimo nu
sprendimą bus siunčiamos 
toms partijoms,kurioms skirs 
ir pažymės aukautojai. Siuo- 
mi todėl meldžiame, kad ge- 
radėjingi aukautojai kiek
vieną kartą, prisiųsdami pi
nigus, aiškiai pažymėtų kam 
ir kiek pinigų skiria, ir kad 
prisiųstų aiškų aukautojų su
rašą, kad męs galėtume pa
garsinti laikraščiuose.

5. Atskaitą aukų ir išsiųs
tų pinigų, pagal nutarimą 
Centrališko Komiteto ant po
sėdžio 23 d. vasario, męs iš
duosime visuomenei vieną 
kart ant mėnesio.

Pasitikime, kad lietuviška 
Amerikos visuomenė, atjaus- 
dama giliai reikalingumą 
šelpimo, apgynimo ir paspy- 
rimo pirmyn Tėvynės, bran
gios visiems Motinos Lietu
vos, mielai duos; rinks aukas 
ir kitus jąs duoti paragįs ir 
pakalbįs.

Pirmsėdis Centrališko Ko
miteto Šelpimui Tėvynes

Kun. M . P ė ž a .

’ West Lynn, Mass.

Aukos.
25 kovo atsilankius pas K. 

Vingelį, atradau keletą dorų 
lietuvių. Prasidėjus kalbė
tis apie visokius takelius gy
venimo, atsiminėtu ir revoliu
ciją, ir bekalbėdami sutarėm 
paaukauti kelis centus kovo- 
jantiem už laisvę broliam. 
Pirmiausia svečias iš Brock- 
tono davė dolerį J. Gudine- 
vičius ir sekanti visi davė po 
dolerį J. Navinckis, S. Po
cius, J. Takucevičius, po 50 
c. K. Vingelis, V. Strazdas, 
išviso surinkom penkis dole
rius, kurie tapo priduoti Ly
no revoliucijonierių komite
tui persiųsti į rankas kovo
jančių.

Atsišaukimas
į lietuvišką Amerikos visuomenę.
Politiškas Philadelphijoje 

Lietuvių Susivažiavimas 22 
vasario, 190G, buvo visotinu

Korespondencijos.

Worcester, Mass.

Aukos. Rašo J. Kalakauclfas.
25 vasario keli draugai su

ėję į ruimus L. U. Kliubo su-

W. -1-jn.n, Mas*

Aukas pridavė
J Vengraitis.

25 kovo buvo krikštynos 
pas Juozą Paškaucką, buvo 
linksmas susirinkimas, nes 
buvo labai malonių žmonių 
pulkelis susirinkęs. Links
minomės, kiek galėdami ir 
kalbėjomės apie laimę Lietu
vos. Kožnas klausė, kaip tę 
nuaidės ir kaip tę bus, kada 
jie pabaigs kovoti su savo 
priešu—caru.

Čionai radosi J. Vengrai 
tis iš So. Bostono. Jis klau
symą geriausia išrišo, saky
damas: Vyrai, Lietuvoje teip 
bus, kaip męs pasirųpinsim, 
štai doleris, ant revoliucijos 
duokit visi, tegul duoda kož
nas lietuvys Amerikoje, o tė 
vyne mūsų paliks liuosa. Su
sijudino ant to viena sesukė, 
P. Vizgirdžiūte ir prinešus 
dolerį: „Te! lai caras pras
menga iš mus tėvynės”. Kiti 
draugai susijudino ir pradė
jo duoti po 50 c. šie A. A- 
nauckas," M. Paškauckas, J. 
Eudziulis, M. Krikščiūnas, O. 
Jaškauckienė, J. Paškauckas, 
po 25 c. davė V. Vengraitis, 
J. Bartauekas, J. Dimša, S. 
Paciekonis, M. Stračinekas, 
A. Jasinckas ir du davė po 
10 centų. Išviso surinkta ir 
priduota Bostono Revoliuci
jonierių komitetui $6.75 c.

Worcester. Moss.

Ragina siųsti delegatus. 
Rašo K r u š č i u s.

Mųsų plačiai žinomas kle
bonas kun. Jakštys rengia už
bėgti kelią besidarbuojan- 
tiem mųsų broliams šelpime

bereikalingi kaštai. Jeigu 
męs duosim visokiem save 
tampyti, kur jie norės,, nesi- 
laikysim vienybės, tai bus 
amžina mūsų pražūtis, męs 
ant kiek galim, turim dirbti 
išvieno ir tokiu būdu jau 
mums nereiks vienam kitą 
ėsti. Į partijas jokias nesi- 
dalykim, tegul bus jos demo
kratų, republikonų, katalikų, 
socijalistų ar kitų žmogaus 
proto varžytojų. Būkime 
žmonės ir niekas mus neiš- 
skirs, nes visi esam žmonės 
ir norim žmoniškai gyventi 
dėl ir tiesų žmogiškų j ieškom. 
Skyrstymasis į partijas ren
gia minui įnagius, su kuriais 
tik skaldome tuščias galvas. 
Neduokite nė cento ant jo
kio seimo būsiančio Wilkes- 
Barre, Pa., laikykite. centus, 
nes ateina laikas baisių Ame
rikoje straikų, kurios jau 
anglyse prasidėjo.

Lowell, Kass.

Aukos pridavė
S. Vyskočka.

19 kovo buvo varduvės pas 
jaunikaitį Juozupą Versecką. 
Draugų susirinko keletas ir 
buvo labai mieliai pamylėti. 
Kalbos buvo apie brangią 
Tėvynę—Lietuvą, ir drąsū- 
nus mūsų brolius, kurie rū
pinasi išgelbėti tėvynę iš po 
caro jungo padaryti laisvesnį 
ir geresnį gyvenimą broliam 
ant amžių. J. Verseckas už
manė, kad sudėtume po kelis 
centus tiem Lietuvos karei
viam, jeigu jie nesigaili dėti 
gyvasčių, būdami jauni,kaip 
bijūnai. S. Vyskočka ir 
daugiau paaiškino, draugai 
pritarė ir sekančiai visi paau
kavo pO dol.: J. Verseckas, 
P. Blavackis, K. Buja, J. Du
ja, A. Kazlauckas, F. Alabur- 
da; po 50 c. S. Vyskočka, P. 
Buseckas; po 25 c. V. Vys- 
kočka, S. Dulkė, A. Lebed- 
ninkas, Marijona Bujūtė, M. 
Buja ir p. Bujienė, p. Lebed- 
ninkienė su dukrele 20 c. Vi 
so surinkom ir pridavėm So. 
Bostono revoliucijonierių Ko
mitetui $8.70. Garbė bro
liam aukavusiem ir ilgo, ilgo 
gyvenimo tam jaunikaičiui 
Juozapui Verseckiui už pa
darytą priėmimą, kaipo pro
gą dėl labo motinos—Lietu
vos pagelbėjimo.

Lawrence, Mass
las parodo kaip banką pada
ryti ir vėl kaip ją be -rakto 
atidaryti. Mokslą žmonės 
ko toliau savinsis, tuo dau
giau jį pažįs ir niekad jis 
pikto nepadarys, jeigu visi 
žmonės jo mokįsis. Į sijos,

— Vaike, tu nesupranti, kus.

lietuvių susivažiavimu: 1. 
Buvo ten delegatai iš viršžy- 
mesniųjų Amerikos lietuviš
kų kolionijų. 2. Delegatai 
t.e perstatė visas mųsų luo
mas: kunigus, žmones profe- 

vertelgas ir darbinin- 
3. Perstatė jie visas

Aš sakau, kad žmones, kurie liet.-politiškas partijas: Kata-
tik daugiau supranta, visi likiškuosius demokratus, tau-

metė aukų ant revoliucijos 
sekančiai: J. Kalakauckas 5O 
c. C. Vaškelevičius $1.00. Po 
25 c. J. Šarlauckis; A. Braz
džiūnas, F. Kvaraciejus, -P. 
Stirka, M. Vilkas, A. Černis, 
J. Klimas, V. Gražulis, M. 
Jarusevičia, J. Liutkevičia, 
J. Žnkauckas. Išviso surink
ta ii pasiųsta tiesiok į Lon-

Lietuvos reikalų. Kovo 25 
dieną, ketvirtą valandą po 
pietų sušaukė žmones ant va
dinamo kongreso, bet tas 
kongresas buvo labai įstabus, 
nes daugiau niekas neėmė 
balso, kaip tik kunigas Jakš
tys. Paėmė „Žvaigždę” ir 
perskaitė apie būsentį seimą, 
žmonės klausė, vieni mielino,

yra didesni apgavikai kitų. į tiškus demokratus, socųa de-, doną Lizdeikai 5 dol. 25 c. į kad atlaidai bus kitą nedū-

Keli lietuviai pasimokino.
Rašo S. Brolis.

Tamsybės galybė neapsa 
kyta, ją sunku išsklaidyti 
su trumpu laiku, tamsybe ar
šiau limpančios ligos ir dide
liai vargina mūsų brolius. 
Sunkiai jie čionai, žinoma, 
dirba audekliniuose fabri
kuose, kur dulkės ir barškė
jimas mažina sveikatą, iš

džiūvę veidai ir nusilpęs kū
nas, liudija kapitalistiškos 
raukos smūgį, o vienok kož
nas jaučiasi laimingesnių, 
nekaip kad buvo tėvynėje po 
caro terono ranka, kur neda- 
tcklius, badas ir šaltis užvis 
įspaudė baimę vargo į mųsų 
brolių smegenis.

Už vargę ir nuskurdę čion 
I męs susirinkom, kad page
rinti savo gyvenimą, vienok 
kaip sunku mumi iš vargo iš
sikasti, kad mus protas lygiai 
nuvargintas. Ką tik darom 
dėl savo būvio pagerinimo, 
vis suklumpam ir nukenčiam: 
pora sanvaičių atgal čionai 
tapo suareštuoti du lietuviai 
bevagenti audeklą—suknę, 
nuėjus į jų namus, rado net 
70 mastų audeklo. Kompa
nija, žinoma, čiupinėja sa
vaip: juos negalima nė išbė- 
luoti, turi būti turine ir lauk
ti nusprendimo.

24 kovo suareštavo tris lie
tuvius prie Lawrence gatvės; 
vienoje stuboje jie gėrė iki 
mierą jie pergėrė, paskui iš
ėjo ant gatvės, pradėjo muš- j 
tis. Kada pribuvo policmo- 
nas, tai vienas iš jų parmušė 
jį ant žemės, bet antgalo ga
vo buožių ir visus kruvinus 
nuvežė į šaltąją. Tiesdarys 
nusprendė vienam 25 dol., ki
tam 15, o trečias už girtuok
lystę užsimokėjo 10 dol. taigi 
50 dol. lietuvių pinigų nuėjo 
ant ko? Sunku tiem žmo
nėm kas pasakyti; kada buvo 
prakalbos „L. S. D”., tai ir 
jie buvo ir kada rinkom au
kas, tai raukas pakratė, gir
di, ar męs duosim, kad mūsų 
tėvus Lietuvoje užmuštų 
Mat, dabar užmokėjo 50 dol., 
kad policmonas galvą apdau
žė su menturiu. Kitas nie
kas jų nepamokįs. Jie klau
so kalbėtojiį per prakalbas 
su panieka; jie ir kunigo 
klausydami velnią mistiną, 
jiem geriausias pamokini
mas galvą subaladot su laz-| 
da, kad velnias iš tę išeitų. 
Tai matot, kokios naujienos 
pasiekė tuos vėjavaikius, jie 
nežiuro nė tų biaurių atsiti
kimų su Jonu Šidlaucku, Če- 
gliu ir kitais, kurie per gir
tybę nuėjo ant kartuvių. 
Mūsų tautos vardą labai že
mina. Antrytojaus buvo 
pilnas laikraštys ir svetim
taučiai stebisi, kad mus yra 
apie tūkstantis, o su pikta
darystėm pralenkiau! visus 
čia gyvenančius. Revoliuci
jos kolektoriai aukų surinko 
tik 50 dol. bevaikščiodami po 
stubas. Apie 12 jaunų vy
rų mokinosi lošti teatrą.25k> 
vo buvo visų draugysčių mi
tingas ir tapo nutarta laiky
ti balių pirmą nedėlią po Ve
lykų. Visą pelną nutarta 
paskirti ant revoliucijos. Lai
kui bėgant kyla ir suprati
mas, ir reikia tikėtis, jog ka
da nors būsim laimingi. Vil
ties! reikia vilties.

Century, W. Va.

14 lietuvių žuvo. 
Rašo Ekspliozijoj buvęs. 
The Century Coal Co. No.

1 atsitiko baisi ekspliozija 22 
kovo tapo suplėšyti ir sužeis
ti net 24 mainieriai, iš tų 24 

Į buvo 3 velšiai, 3 italijonai, 4 
lenkai, lenkų pravardžių ne- 
'žinau, nes jie dar ką-tik bu
vo gavę darbą. Bet, Dieve 
brangus, lietuvių mūsų bro
lių žuvo čionai net 14. Čio
nai paduodu vardus ir pra
vardes žuvusių: Juozas Matu- 
levičia, Zigmas Mažeikis, A- 
domas Zekiavičius, Kazys Do
brovolskis, Juozas Kuugis, 
Simas Simanavičius, Pranas 
Grobliauckas, Ignas Kančis, 
Teofilius Kančis, Antanas 
Draugelis, Augustas Siidera- 
vičius, Stasys Šrubliauckas; 
šių dviejų A. Sidaravičiaus 
ir S. Grubliaucko dar nerado. 
Šturmas turėjo juos nunešti 
kur į griuvėsiuų nelaimingus.

Atrasti 10 buvo užtroškę dū
muose, o 8 ugnis sudegino. 
Ekspliozija atsitiko prieš pat 
namo ėjimą 20 minntų iki 
penkių. Inžinierius pajutęs 
smarvę ir dūmus ateinant, 
paleido elektrikinę lokomo
tyvą iš visų pajiegų ir belėk
damas su visu smarkūnu su
važinėjo 6 vyrus, beeinančius 
namo, jie ėjo pusiau pailsę, 
užtroškę ir be šviesos. Ne
laimingi nukentėjo baisią 
mirtį ir paliko varge našles 
moteris su kūdikiais. Koks 
nuliūdimas, Dieve, susimilk.

McKees Rocks, Pa
Aukos pridavė K. Česiūnas.

Pas mus jau seniai rengia
mės surinkti aukas dėl pagel
bės broliam vargstantiem už 
laisvę Lietuvos, bet neprisi- 
rengimas nutraukė, pakol ne
pradėjo atvažiuoti žmonės iš 
tėvynės ir žodžiu nepapasa
kojo apie visą stovį tenai gy
venančių. 25 kovo atkeliavo 
iš Lietuvos p. Zabėlos brolis 
ir pusbrolis, lietuviai išgirdo 
ką tik pribuvusius visi sku
binosi nueiti ir pasiklausyti, 
kas-gi ištiesų girdėtis mūsų 
krašte. Prasidėjo pasakoji
mas ir traukėsi ilgą valandą, 
atvažiavę broliai pasakojo 
apie vargus ir kankynes visų, 
kur tik pasirodė kareiviai, 
visur baisybes blogo padarė. 
Vargas dar nepasibaigė, bet 
laikosi ir nežinia, kas iš to 
visko išeis. Kiti klausyda
mi pradėjo ašaras šluostytis 
ir M. Zabėla jau nustojo kal
bą, nes ašaros nedavė jam pa
baigti. K. Čeniunas antga
lo dar kalbėjo ir prasidėjo 
rinkimas aukų. Po dolerį 
davė M. Zabela, J. Avižoniu- 
kas, S. Navašinekas, ir J. Na- 
vašinckas, A. Zabela, F. Par
šelis, K. Povyloniukas; po 50 
c. K. Vėbra, J. Sakalis, K. 
Cesunas, K.„ Cesunienė, J. 
Kairys, R. Vėbra; davė ir tie, 
kątik pribuvo iš Lietuvos po 
25 c. J. Zabela, J. Padriūnas. 
Išviso surinkta ir priduota 
Bostono Revoliucijonierių 
Komitetui $10.38 c. Tai teip 
ir mes pasidarbavome dėl tė
vynės parėmimo, esančios ko
voje su skriaudėjum caru. 
Kovokim visi broliai ir sese- 
rįs, kam tik miela geresnis 
gyvenimas, tegul žųsta mus 
prispaudėjai.

Brockton, Mass, 
Socijalistai atgijo. Rašo

V . Kaunas.
Seniai čionai gyvavo kuo

pa socijalistų, bet vis tik tai 
gyvavo labai mažai. 25 ko
vo laikė susirinkimą ir kada 
p. Sunskis išaiškino vertumą 
socijalizmo, paaiškindamas 
jo mierius, nurodė jog socija
listų vienintelė užduotė ko
voti su turčiais už darbinin
kišką kliašą žmonių. Žmo
nės supratę jo kalbą, prisira
šė naujų sąnarių net 13, už
simokėdami metinę mokestį 
ir nutarė laikyti Susirinki
mus kas pirmą utarninką 
kožno mėnesio. Teipgi keti
na varytis, kiek galėdami, 
tikrą politiką. Draugai po 
visų pasikalbėjimų sumetė 
ant revoliucijos reikalų ir 
vienbalsiai nutarė šelpti ko
vojančią Soeijaldemokratų 
partiją Lietuvoje, kuri stojo 
su kardu prieš carą už žmo
nių gerovę.

Moterim ir Merginom.

BULBINIAI BLYNELIAI.
Paimk kelias bulves, nu

skusk ir sutarkuok; nusunk 
visą skystimą nuo tarkuotų 
bulbių, o į vietą to skystimo 
pripilk tiek pieno; įmušk po
rą kiaušinių, biskelį miltų, 
tik nedaug, pridėk biskį pi
pirų, druskos. Sumaišyk 
viską į krūvą ir padaryk ne
didelius blynelius ir kepWkie



rasti 10 buvo užtroškę dū- 
tose, o 8 ugnis sudegino, 
spliozija atsitiko prieš pat 
no ėjimą 20 minutų iki 
ikių. Inžinierius pajutęs 
irvę ir dūmus ateinant, 
eido elektrikinę lokonio- 
ą iš visų pajiegų ir belek
iąs su visu smarkūnu su- 
inėjo 6 vyrus, beeinančius 
no, jie ėjo pusiau pailsę, 
•oškę ir be šviesos. Me
ilingi nukentėjo baisią 
tį ir paliko varge našles 
eris su kūdikiais. Koks 
iūdimas, Dieve, susimilk.
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skauradoje aht sviesto. To
ki blyneliai labai gardus ir 
jais gali šeimynai patikti.

MrKecH Rucks, Pa
tos pridavė K. Česiūnas. 
is mus jau seniai rengia- 
surinkti aukas dėl pagel- 
broliam vargstantiem už 
ę Lietuvos, bet neprisi- 
imas nutraukė, pakol ne
įėjo atvažiuoti žmonės iš 
nes ir žodžiu nepapasa- 
apie visą stovį tenai gy

nėjų. 25 kovo atkeliavo 
etuvos p. Zabėlos brolis 
isbrolis, lietuviai išgirdo 
k pribuvusius visi skil
si nueiti ir pasiklausyti, 
i ištiesų girdėtis mūsų 
e. Prasidėjo pasakoji- 
f traukėsi ilgą valandą, 
.iavę broliai pasakojo 
vargus ir kankynes visų, 
tik pasirodė kareiviai, 
baisybes blogo padarė, 
is dar nepasibaigė, bet 
ji ir nežinia, kas iš to 
išeis. Kiti klausyda- 

adėjo ašaras šluostytis 
Zabėla jau nustojo kal
is ašaros nedavė jam pa- 
.. . K. Čeniunas antga- 
r kalbėjo ir prasidėjo 
nas aukų. Po dolerį 
M. Zabela, J. Avižoniu- 
. Navašinckas, ir J. Na- 
:kas, A. Zabela, F. Par- 
K. Povyloniukas;po 50 
Vėbra, J. Sakalis, K. 
as, K.w.Cesuiiienė, J. 
s, R. Vėbra; davė ir tie, 
pribuvo iš Lietuvos po 
r., Zabela, J. Padriūnas.
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elui $10.38 c. Tai teip 
pasidarbavome dėl tė- 
parėmimo, esančios ko- 
u skriaudėjum caru, 
im visi broliai ir sese- 
ra tik miela geresnis 
nas, tegul žųsta mus 
idėjai.

Brockton, Maso, 
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V . Kaunas, 
i čionai gyvavo kuo- 
alistų, bet vis tik tai 
labai mažai. 25 ko- 
susi rinkimą ir kada 
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prieš carą už žino
s

PAJUS IŠ OBUOLIU IR 
LAŠINIU.

Padarius ir iškočėjus plė
vę dėl pajaus, išklok gilią pa
jaus blekinę su plėve, dabar 
nuplauk ir supjausi y k rūkš- 
tinius obuolius į šmotelius ir 
pridėk eilę obuolių ant dug
no blokinės pirma išklotos su 
tamtikra plėve; ant obuolių 
reikia dėti riebių lašinių 
smulkiai supiaustytų ir api
barstyti biskį su pipirais ir 
vėl eilę obuolių ir lašinių. 
Ant viršaus visko reikia už
dėti kitą plėvę ir kepti vidu
tiniai karštam pečiuje ir duo
ti valgyti šiltą.

BULBIU ZUPE.
Išvirk ir sutrink 6 viduti

nio didumo bulves, įdėk šmo
telį sviesto, pipirų, druskos, 
įdėk biskį muškatinio riešu
to (nutmeg An.); pridėk 
kvortą karšto pieno įmaišy
damas povaliai, tegul viskas 
užverda ir bus^gatava. La
bai gardu valgyti su biskį 
pakepįta duona.

KORNINE DUONA.
Sviesto šimtelį, vieną treč

dalį puodelio cukraus, 1 kiau
šinį,'vieną puoduką rūgštaus 
pieno, vieną šaukštuką so 
dos atskiestos trijuose trešda- 
liuose puoduko koruinių mil
tų, vieną puoduką miltų, 
vieną šaukštuką druskos; su
maišyti viską ir kepti duonos 
blekiriėje.

PATARIMAI
Nuo galvos s k a u s - 

m o .
Reikia paimti pusę puodu

ko karšto vandenio, kožną 
rytą pasūdyti su žiupsniu 
druskos ir išgerti teip karštą 
kaip galima.

Prasta gyduolė, bet gera.

iu ir Merginom.

AI BLYNELIAI, 
kelias bulves, nu- 
mtarkuok; nusunk
imą nuo tarkuotų 
į vietą to skystimo 
ik pieno; įmušk po- 
ių, biskelį miltų, 
ę, pridėk biskį pi
lkos. Sumaišyk 
vą ir padaryk ne- 
ynelius ir kepkpie

Juokai.

— Kazy, kas tai yra žo
dis Ortografija?

— Ortografija reiškia ar- 
tie.

— Artie su kuom?
— Su plunksna, žinoma.

-r Jonuk, iš kur atsirado 
višta?

— Iš kiaušipio, dėde.
— Na, o iš kur kiauši

nis?
— Iš vištos, dėde.
— Tai katras jiedu pirma 

atsirado?
— Tu, dėde senesnis, tai 

tu pasakyk?

— Ar tu, vaikeli, , sakiai 
savo jaunikiui, kad turi mo
tiną?

— Teip, mama, sakiau.
— Tai ką jis sakė?
— Jisai sakė, jog jis tave 

mama matė kelis syk, bet jis 
mane myli ir gana.

— Tai tu, žiūrėk su var- 
valu.

— sese, ką pasaky
siu.

— Ką, ką?
— Pas mus socįjalistas y- 

ra.
— Na, o ką jis daro?
— Negeria alaus.
— Oi, oi, oi!

Dyka žemė R o s i j o j.
Viena sena bobelė išgirdus, 

kaip žmonės šneka apie išda
linimą valdžios žemių žmo
nėm, nuėjo pas starostą ir 
klausia:

— Ponuli ar negalėčia ir 
aš gauti tos kazenos žemės?

— Teip, teip gausi.
— Kada ponuli?
— Kaip tik numirsi, į tre

čia dieną ir gausi.

— T- . ~ ’ ■----

KELEIVIS.

Svdiki inieli broliai, 
Sesutės ir jus,
Kurie gyvenate kaimeliuos 
Ir dideliuos miestuos.

Linksma man jus 
Tankiai aplankyti 
Ir žinutes iš pasaulės 
J ūmi mieliai apsakyti.

Keliauju aš tankiai, 
Kad daugiau žinoti, 
O atlankęs j ūmi 
Viską papasakoti.

Paskui keliauju 
Vėl savo mieli j, 
Ar patinka žinutės 
Dėl jųsų, kasžin?

Dabar aš pranešu. 
Kad gavėnia baigias, 
Jauniejie darys 
Vestuves staigias:

Mergimi suaugusių 
Vaikinam nestokuos 
Ypatingai šiuose 
Rytiniuos kraštuos.

Daugelis mergaičių 
Verkia ir meldžias, 
Tik gero vaikino 
Dėl savęs geidžia.

Jos valandas kožnos, 
Dienelės tik skaito 
Ir šyrdis suėmę liūdi, 
Ir patogaus laukia laiko.

Taigi kam gaila 
Mergaičių gražių, 
Rūpintis reikia labai 
Apie dorybę vaikinų, 

Nes kada pamylėsi 
Sau iau mėlynakę 
Reikia turėti 
Meilę visada vienokią.

Lygiai jaunystėje, 
Kaip ir senatvėj, 
Sulaukus metų 
Senose dienose.

Reikia mokįtis dirbt 
Ir mokėt ekonomuoti, 
Kad pasaulės vargam

Niekad, o niekad nepasiduoti.
Dar reik pasirūpint 
Kad ko mažiaus 
Ant veseilių būtų 
To blogo alaus.

Dabar su godone, 
Brangus broliai, 
Tankiai jus atlankysiu 
Kaip kad ikšioliai.

Bet ir jus meldžiu
Man daugiau pasakyti, 
Kur randasi žmonės, 
Ką kitus nor praryti;

Kur ką veikia
Broliai ir seses
Ar ant vestuvių 
Gal kur kiek pešės.

- L
Aukos.

13 No. „Keleivio” buvo au
kų $53.25

Pas Packaucką W.
Lynn, Mass. 6.75

Ant. J. Versecko vardu
vių Lowell,Mass 8.70

Iš McKees Rocks,Pa 10.38

d

$79.08

Pajieško.jiniaš.

Pajieškau Vincento Mazo- 
nio, Kauno rėd., Plungės pa
rapijos. 15 metų kaip jis 
yra Amerikoje turiu svarbų 
reikalą pas jį, dėlto meldžiu 
jo paties ar draugų apie jį 
pranešti ant šito adreso:

Jonas Piwarios
2405 Kensington Ave.

Chicago 111.

Paj ieškau savo dėdės 
William Petraucko. Paeina 
iš Kauno rėdybos, Vilkmer
gės pavieto; pirma gyveno 
Gilbertsville, Mass. Maloniai 
meldžiu, kas jį žino arba jis 
pats atsišaukti ant šio adre
so:

K. Šydlauckis,
'52 B St.

So. Boston, Mass.

NORI SUGRĄŽINTI

Rašo rašt. 36 kuopos „S.L.A.” F. E...tas.

Artinantys „Susivienijimo Lietuvių 
Amenkije” Seimui, kuris bus gegužio mė- 
nesije, nekurie žmonės ir laikraščiai pra
dėjo rašyti didelėm raidėm ir dar drukuo- 
ti atsišaukimus, kad Čikagoje esant tam 
Seimui nejokia draugystė nedalyvautų.

Kas prie to ragina.
Kožnas žmogus, raginamas prie bent 

ko, žiūro, kas tokis ragina teip da
ryti ir ar teisinga tas yra ar ne. Matom, 
jog ragina mus keli Amerikos kunigai, bet 
nevisi; yra kunigų, kurie priguli prie „S. 
L. A.” ir darbuojasi, pritardami, kad toks 
susirišimas lietuvių yra konogeriausiu, ne
tik dėlto, kad po mirties gauna pagelbą li
kusios siratos, ($150.00) bet iš kito šono 
susivieniję žmonės turi tvirtybę ir galybę 
reikalauti savo tautai geresnių išlygų gy
venimui ir, žinoma, visada tik susivieniju
sių žmonių išklauso. Žmonės vienijasi vi
sokiuose užsiėmimuose Vienijasi, kad pa
kelti išdirbystę; vienijasi, kad išvest gele
žinkelius, budai oti mūrus, užimti žemes, 
palaikyti angštesnę mokestį—darbininkai, 
tyrinėti mokslus, ginti savo šalį, ginti sa
vo tautą ir tūkstančiai visokių pasaulės 
darbų yra daroma žmonių su vieny tom pa- 
jiegom. Taigi, ar tai stebėtina, jog męs 
lietuviai nuvarginti per amžius kitų tautų, 
vienijamės ir norime vienybėje apginti sa
vo žmogiškas tiekas, stiprinti tautą ir mo
kėti posmertinę mųsų prigulintiem drau
gam. Kožnas, nors ir mažai sumanantys 
žmogus, sakys, kad tas gerai ir be to šioje 
gadynėje niekas negali gyventi. Bet pa
žiūrėkim, ką sako mųsų priešingi kunigai. 
Jie lekia visu balsu, kad tie žmonės nesi- 
vienytų ir neitų nė artyn prie to Seimo, 
kad netvertų tokios savo galybės, ir kad 
nuo to pagązdinti, sako, jog tę niekas ne
priguli, tik tę koki netikėliai. Žinoma, 
pagal jų nurodymą, tai baisus daigtas.

Turime suprast kovą.
Mielas, broli, lietuvi, tu nuskuręs, nu

vargęs ant proto iš priežasties tavo gyveni
mo po jungu caro, kur tau buvo uždraus
ta skaityti apie mokslą. Skaityti raštą tik 
tiek tu moki, kiek buvo pavelįta to žemiš
ko dievaičio—caro, tai yra knygelės mal
dų, ir tu tų nesupranti skaitydamas; tu 
nežinai, kas tai yra cherubinai arba Se
rafinai! tu negali išsiaiškinti, kas tai yra 
Septynios Dovanos Dvasios Šventos, užtai, 
kad tavo mokslas buvo aprubežiuotas su 
drausme. Geografijos tu tiek tik žinai, 
kiek tavo akis matė,—laukų, upių ir gi
rių su kalnais. Rokundų tau nereikia vi
sai, nes apart ašarų, purvų ir brudo tau 
nieko nesimatė daug. Geoliogijos tu tiek 
tik moki, ant kiek vargas tave prispyrė 
kasti šulinius, lysti į mainas, kad padary
ti užlaikymą savo kūnui ir pastatyti gra
žius palocius tiem, kurie tavo dvasią ir kū
ną yra pavergę.,

Ką-gi tu žinai apie astronomiją? Tiek 
kad žvaigždės vakarais matyti ir jos 
labai augštai, tę tavo dvasia tankiai lekia, 
kad ant valandėlės atsiskirti nuo neišken- 
čiamų vargų pasaulės. Kas teisybė apie 
paminėtus mokslus, tas teisybė ir su žino
jimu surėdymo, kuriame męs gyvenam, 
męs nieko nežinom, esam silpni ir dėlto 
kožnas balsas, kuris talpina savije būk ko
kią galybę, patraukia mus, kur nori. Te- 
čiaus atėjo laikas; tūkstančiai mųsų brolių 
jau pradėjo mislįti, protauti ir rezultatus 
savo išgalvojimo kitiem pranešti; šiądien' 
jau mokslas yra mumi prirengtas, rengia
mas tik reikalas jį imti. Visų pirma męs 
turime suprasti kovą už būvį, ir tą gerai, 
supratę, pamatysim, jog esam nu draugai 
caro, ne draugai turčių, nė ne draugai ku
nigų; męs esam kliasa žmonių varguolių. 
Mųsų tėvukai ėjo baudžiavas; jiem tiko 
dirbti penkios dienos ponui, o viena sau, 
jie suprato savo vargą ir nusimetė baudžia
vą. Numetus baudžiavą ponai ir visi tos 
kliasos žmones, kurie nedirba, tik sunau
doja, užlipo mumi ant sprando kitokiu bū
du; uždėjo mokestis, uždraudė girias, pri
vertė ilgai pasnykauti ir kitokiais mato 
mais ir nematomais būdais mus įveikė, iš
naudojo ir vis dar męs nieko nematom a- 
pie save, tik bjaurias stubas, purvinus ap
driskusius kūdikius, žodžiu sakant, matom 
didelį vargą, kurio visai nereikia, jeigu 
męs būtume apsišvietę. Peržiūrėjęs nors 
trumpai savo būvį aiškiai matome, jog męs 
šiteip negalim gyventi, nes teip gyvenda
mi męs turim skriausti vienas kitą, vogti, 
žeminti ir autgalo užsiimti prasčiausiu vie
nas kito apkalbėjimu. Mųsų gyvenimas

yra įilliias to, ką paminėjau ir taš, žinoilla, 
vadinasi mųsų griekai. Iš tų griekų, bran
gus broliai, gali mliš ištraukti tik mus loc- 
naš išsilavinimas—mokšlss, nes kada męs

matom, jog tik, dvi kliasos yrajžmonės kurie sunkiai dirba 
ir nieko ne tūli, ir žmonės, kiltie Bedirba, o pilni gėrybių. 
Tie, kurie turi turtus, mėgina pasmerkti dar labiau tuo-, 
kurie neturi, o kad pasmerkti, tai reikia vartoti visokią ga-

kalbam apie naudingus darbus žmonijos, lybę: kaip tai apsukti, apmuilyti akis,- nugązdinti, hipnoti- 
jau męs nenaudojam laiko ant vienas kito zuoti ir visokį būdą. Turčiai didiejie negali to patys pada- 
išniekinimo ir t. t. Taigi darbas toks ryti, dėlto samdo visokius mažesnius, kurie turi įtekmę ant 
šventas, nes męs su juom ne ardom žmo- žmonių, į tą tarpą prisiskaito ir daugumas kunigų. Kova 
nėm nervų nė širdžių, bet tveriam gerovę eina už duoną, visi susirišę dabar kovoje, vienok ir susiriši- 
*r taisom sau geresnį gyvenimą. mai nevisada tikri. Susirišimai, kuriuos patįs žmonės kė-

Kitakliasa žmonių ravoja, eina jiem ant naudos, o jeigu prastų žmonių buris
Peržiūrėję męs savo padėjimą dirstel- 8U^Sa’ ° j'} vyriausybė yra turčiai arba kunigai, tada ne- 

kim į kliasą žmonių, kurie turi mokslą, tu- gali daug gero tikėtis, nes jie nuves ne dėl gero vargšų 
ri galybę, painioti į voratinklius žmonit*’ bet Padary8 sau lš to «eSeft^‘
gyvenimą. Toji kliasa vadinasi monarkai, 
kurie su galybe rėdo valdo žmones: caras 
Rosijos, sultonas Turkijos, Persų šabas ir 
ir kiti aristokratai, kurie valdo žmones, 
laikydami turtus savo rankose ir prispir- 
dami vargšą su alkiu, būti jiem paklusniu; 
Kliasa vadinama dvasiškųjų, kurie teipgi 
savinasi dalį žmogaus, vadinamą dvasia— 
dūšia. Jie valdo žmoniją, sakydami, jog 
jie ir tik jie gali mus išganyti. Viskas 
tas būtų gerai mano brangus vienkliasiai 
broliai, jeigu męs nejaustume šalčio, karš
čio ir alkio, bet kada męs tą jaučiam, tai 
mislis judina mųsų protą ir priverčia ap- 
mislįti, kaip čia viskas yra.

Kaip gyveno Kristus būdamas ant že 
mes, vargo kentėjo, gelbėjo bieduus, gydė 
ir šelpė apleistus, užtarė vargšus, kurie 
per netobulumą savo dvasios priversti var
go arba iš tamsaus ištekliaus prieš tiesas nu
sidėjo, Jisai glaudė prie savo krūtinės kož
ną jieškantį pagelbos. Jo pasekėjai buvo 
visi lygus ir viską dalinosi savo gyvenime; 
Jisai daug pasekėjų turėjo ir kada Jį tur
čiai mirčia nubaudė, jo žodžiai pasiliko 
tiesom pasaulės. Nuo Kristaus mirties 
žmonės siekė "tą, ką jis sakė tverti pakajų 
ant žemės, mylint savo artimą ir šelpt ne
galinčius.

Kristaus mokslas yra aiškus: jis nesu
sideda iš jokių burtų, jis yra toks, kad ne
tik advokatas jį suprastų, bet kad supras
tų kožnas varguolis t. y. „mylėti artimą sa
vo ir gelbėti vargšus”.

Du tūkstančiai metų baigiasi nuo 
Kristaus gyvenimo tarpe žmonių, o jo mok
slo dar žmonės nepasiekė jokioje dalyje že
mės. Dėlko? Dėlto, kad eina kova už bū
vį, kožnas tik rūpinasi, kaip galėtų kitam 
ant sprando užsilipti ir kaip utelė misti 
kito krauju.

Gyvenimas žmonių teipgi persimainė: 
mašinos užėmė darbininkų vietą kelionės 
žeme, mariom ir oru pasidarė gali
mos, žodžiu sakant, reforma labai didelė, 

^viskas persimainė: karaliam tapo tiesos a- 
timtos ir įvestos konstitucijos arba sutver
tos republikos, kur žmonės be karaliaus 
moka valdytis; kunigų tiesdarystės ir ink
vizicijos tapo padėtos muzėjuose po stik
lais, kad męs galėtume prisižiūrėti į rep
les, kuriom nykščius žmogaus vargšo gnyb
davo, vinis ką po nagais kalė, ratus su ku
riais kūną tarkuodavo, prie to dar istori
jos liudija, kaip žmogus būdavo pririštas 
drigantui prie vuodegos, ir kaip paleistas 
lakstė, spardė ir trankė žmbgų. Tas vis
kas persimainė, nors to laiko žmonės sakė, 
kad to negalima permainyti. Seniai jau 
kunigam atimta galybė bausti žmones, re
formos padarė juos lygiais žmonėmis su ki
tais.
Kaip persi ma i n ė kunigai.

Kunigas, kaip suprantamas yra įpėdi
nis Kristaus, tai jam reikia ir eiti tik pė
dom Kristaus. Jis gauna mokslą ir ketu
ris metus jis rengiasi seminarijoje, kad 
tikrai pažinti Kristaus mokslą ir jo dar
bus ir jom eiti. Kiek męs suprantam, tai 
Kristus gynė žmones nuo vargo, rodė jiem 
teisybę, naikino balvonus, nes to laiko 
žmonių buvo didžiausios bėdos tie balvo- 
nai. Šiądien, kad Kristus būtų, jau bal- 
vonų—stabų tiek nerastų, bet jis rastų į 
tuos panašius ir, žinoma, juos naikintų.

Kągi daro mus nekurie kunigai? Po 
tokiai dideliai reformai pasaulėje, jie visai 
nemato permainos, jie t. y. nekurie visai 
nemato girtuoklystės, kuri guldo į grabus 
tūkstaučiais; jie nemato, jog pinigai dau
giau žudo žmonių ir tiesiok gimdosi pinigų 
ištroškę grobikai. O Kristus be abejonės 
turėtų už pirmą klausymą tą iš tarpo žmo
nių moksliškai prašalinti. Kunigai pada
rė tokias reformas, vietoje ką Kristus ba
sas vaikščiojo ir tėmijo ant vargšų, kuni
gai perka automobilius ir važinėja, šaudo 
karvelius, traukia byrą ir t. t. Tas viskas 
yra reforma ir męs to nepavyti im kunigam, 
nepavydim ir kitų mielų pasaulės įrankių 
ir linksmybių, kad pasaldįti širdį, bet ku
nigai turi ir kitas reformas daryti, t. y. 
duoti žmonėm protą ir laisvę da
ryti gerą.

Už ką kyla kova.
Kaip kalbam apie kliasas, tai aiškiai

Kam gina nuo Seimo.
Nuo seniai męs girdim, jog Čikagoje yra apie 20 tūk

stančių žmonių ir tę kunigas Kriaučiūnas yra, kuris turėjo 
su parapija nelygumą ant 50 tūkstančių dolerių; dabar ke
lios dienos prašviete, kaip kunigas Stepanovič pakėlė kru
viną revoliuciją bažnyčioje Apveizdos Dievo už 25 tūkstan
čius dolerių. Na, o dabar į Čikagą pareina Seimas „S. L. 
A.” arba kaip sakant kongresas Lietuvos tautos. Čionai 
suvažiuos šiek-tiek apsišvietę žmonės ir kalbėsis apie lietu
vių gerovę, vakarais bus prakalbos ir, žinoma, kalbėtojai 
užgriebs kožną žingsnį mųsų gyvenime, čia jie primins ir 
apie blogus darbus caro, primins ir apie nekuriu kunigų. 
Užtai tie keli ir didžiausi priešai lietuvių tautiško apšvieti
mo, dabar garsina, kad tę žmonės neitų. Bet vėjas nueina 
vėju — žmonių ant Seimo bus tūkstančiai ir kožnas tėmys 
su atyda apie ką tas viskas einasi.

Laikykimės prie vilties.
Brangus Broliai viengenčiai ir vienkliasiai, matydami, 

jog męs ir tik męs patys galim save užtarti ir palengvinti 
savo gyvenimą besirūpindami apie savo reikalus, nesiduo- 
kime, kad sklaidytų mus iš vienybės, gązdindami, jog 
koks iš mus yra netikėlis ir t. t. Kas tiki, jog yra žmonių, 
netikinčių į augščiausią, galingiausią ir viską tverenčią ga
lybę mųsų sistemoje gyvybės, tas pats yra didžiausias be
dievis ir silpnaprotis. Bet kad yra žmonių, kurie netiki 
inkvizijom ir muilinimui akių, statymu visokių žabangų 
žmonėms besidarbuojantiem, tai tų yra daug ir jų niekas 
neišnaikys, teip kaip kad upės nesustabdys. Turėkime 
viltį, jog męs atsieksim savo siekį patįs, laikydami seimus 
be pagelbos advokatų arba kunigų, męs jiem nieku neken
ktam ir to laukiam dėl savęs nuo jų. Draugystės ir pavie
niai Čikagos mieste rengkimės, broliai visi apvaikščioti gar
bingą Seimą, nežiūrėdami ant jokio trukdymo. Ant seimo 
kožno širdis gėrėsis matyti brolius iš visų kampų Amerikos, 
išreiškiant savo nuomones ir besirūpinančius apie „S. L. 
A.” sąnarių ir visos tautos gerovę.

M ų sų Malda.
Viešpatie, tik duok gražų orą ir ramumą suvažiavu- 

siem delegatam, duok mumi dvasią vienybės ir protą dar
buose mųsų dėl brangios motinos—Lietuvos. Priešus męs 
apsigyusim patys, nes jaučiam, jog Tavo Šventoje galybė
je yra užtarimas ir dėl mus vargšų. Carui ragus jau biskį 
aplaužėm ir tę jau galėsim liuosai tau garbę siųsti. Čionai 
naujoje mųsų tėvynėje teipgi priešus apsiginsim. Tvirtai 
tikim, jog viskas klosis mumi geriausia, ką tik veikiam dėl 
savo ir visos žmonijos gerovės su padėjimu Tavo Visogalin- 
ti Esybe, Dieve.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai Ištark Reiškia
bite, cite bait, kait kasti, prispirt ateit
kite, mite kait, mait lakūnas, drūtybė
rite, site rait, sait šventos apeigos, išžiūra
dive, dose, daiv, doz panert, davinys
bone, cone bon, kon kaulas, skuja
zone, hone zon, kon žemės juosta, geleisti
tone, june ton, džiūn balsas, Birželis mėnuo
tine, fane tain, fein šakių,virbalai maldanamis
vane, vase vein, veis gysla, vazonas
case, rate keis, greit gurbas, stovis skaitliaus
pate, rive peit, raiv makaulė, skaldyti
hive, fume haiv, fiūm avilys, kvepalas
tune, sane tiun sein balsas muzikos, sveikapro-
- [tis.
torn, sworn tor, svorn išplėšt, prislėgęs
worn, urn vorn, urn išdėvėtas, verdulys
burn, churn burn, čiur degti, mušti sviestą.
spurn, turn spun, turn išspirti, apversti

The farmers churn their butter 
Ūkininkai muša jų sviestą 
Your tune is out of order 
Tavo balsas išėjas iš parėdko. 
There are four zones on the earth. 
Tai yra keturios juostos ant žemės. 
North frigid zone. 
Žieminė šaltoji juosta. 
North temperate zone. 
Žieminė vidutinė juosta. 
South temperate zone.
Pietinė vidutinė Juosta. 
And South frigid zone 
Ir pietinė šaltoji juosta. 
The kite flies high. 
Lakūnas lekia augštai? 
How many cases for next Saturday. 
Kaip daug gurbų dėl ateinančios subatos. 
Bees do not buid hives. 
Bitės nebudavoja avilių. 
A gentle dog will not bite. 
Meilus šuva nekauda.
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PASARGA Del Siergančiu
Kas nori sulaikiti savo svieikata tas
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Užlaiko puikinusius gėrymus, alus, filius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų afseip balių siunčiam į namus.
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Turiu visokias gydolies nuo visokiu ligę '
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Naujas Budas 
išmokt dailiai rašytie be mo
kintojo. Puslaphj 24, preke 
10 centų (markėmis) 

P. Mikolainis, 
Box 15, Station D., .

New York.

So Bostono Lietuviškas Benas, parengia 
pirmą balių, ant 18 Balandžio, atsibo
siantį Soredos vakare Broadbine salėje, 
po nr. 311 Albany str, Boston’e.

Šokiai prasidės 8 valandą vakare ir tę
sis iki 6 vai. ryta. Muzyka bus visupui- 
kiausia net iš paties Kairo aigipcijonų. 
Kviečiame visus be skirtumo jaunus ir 
senelius ant gražaus pasilinksminimo, 
kokio da niekad nebebuvo.

KOMITETAS.

So Bostono Lietuvių ukšsų Draugystės 
balius atsibus 19 Balandžio salėje po nr. 
10C Broadway Ext., So. Boaton’c.

Prasidės per piet ir tįsis iki 12 naktį. 
Muzikantai iš paties Jurbarko rož tokius 
šokius, kad ir sienos nenusistovės.

Užprašom brolius ir seseris nepatingėt 
atsilankyti ir patrepsėt. Užprašo

KOMITETAS.
Pasarga: Tojpat salėje 17 Bal. atsibus 

L. U. Dr.EXTRA MITINGAS, l kurį 
prigalo susirinkt visi draugai; bus dalina 
mi likit tai. L. U. Dr-tes prezidentas.

Bostono Liet. Ūkėsų Gedimino Kliu- 
bas, parengia didžiausiį balių, kuris atsi
bus 19 dieną Balandžio, 1906 m. Cong
ress Hall salėje, ant kampo C street ir 
Broadway ext., So, Boston, Moss.

Prasidės 2 valandą po piet ir tęsis iki 
1S valandai nakties.

Lietuviai ir Lietuvaitės malonėkite at
silankyti ant to didžio baliaus; salė yra 
viena iŠ didžiausių ir gražiausių salių 
Šiame mieste, o grajins lietuviški muzi
kantai. Nuoširdžiai užprašo

KOMITETAS.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI

RihElViS

NAUJOS KNYGOS.
„Keleivio” Spaudos.

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

Pėdom Kristaus,

Isabai 
pamokinantis

ergatitiems
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 asabiškM ar per laiškų, aprašydamas savo ligų, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dekavoja už išgydymų ir buna linksmas ant visados.

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

škimų ir sutaiso vaistus a'sakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausių 
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų.kuriųniekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
kų jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

iszgydvtas nno Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
ir’reuuiutfj?niobe! tos hgoniams. tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsiKencjusios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon.nzab«fkevicze Stitutui;pagal prašymų dėkavojančių. kaipo pavyzdį, 
Box 86, Butter paduudame

Negirdėta Naujiena!
Kas gi čia? Ogi vyruti popieros rašy

mui gromatųl Kas do gražus pritaikinti 
prie kožno žmogaus pasveikinimai Tuzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų $l.oo, 
o tūkstantį gali gaut už $6.75. Laiškai 
papuošti puikiausiom kvic-tkom šilkinėm 
auksuotam ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių ubrozėlių. su moldelom ir 
lietuviškais parašais y vairaus didumo ir 
brangumo, šilkinių ir auksuctų, didelių 
bu 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 apsie- 
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., siudčiaut pinigus, ga
lima siųst markėm, o norint gaut atsaky
mą ant klausymo reik indėt į gromatąuš 
2 centu markę. Adresuok:

John Derkitnis
4545 So. Her mintage avenue,

Chicago, Ill.

ragu, ka- 
ir ėjo ke- 
Jonas su
kuria pa-

Kai- 
35 c.

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 Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
Urnos merginos 
gražus ir
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina . .

Raginis ir kitos gražios paša 
kos. Šioje knygoje talpinu
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo 
riavo su smakais 
lionę į peklą; 2) 
nūs žuvininko,
gavožuvjų karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 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, 
nr........... ...........

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

tiktai 5 c.
Teisingiausias kabalas — me 

timas kazyrių ir laiinarodis 
kaina ............  10 c.

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

Kai-
5 c.

Garbtng&a Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

filrdlngą ačiū už išgydymu manus nuo neregu- 
Hari Akos mėnesinės, varginusios mane per 0 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimui strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skuu- 
dėjlmas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei pi 
apsistotus baltosios vėl mane r aikino. Per vi- 
sę tf liilkiį perlėkiau daug visokių dnktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo Ilgę jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
linu visai ISgiiau, imdama tuos vaistus, užku
riuos siunčiu Tamistui Airdlngę pudūkavoD^* 

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

Dnu/galls Profesoriau ir S|M?ciali&lvL
Su linksmu Sirdzia pranešu Tamistal, k nd 

tįsiu visai sveikus ir liuosns nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
Ir strėnose, kurie mane tuip buvo suvarginę, 
knd vos paėjau; p rieidau daug daktarų vadi-

nodn-iiglrdau apie Jųsų garsųjį lustituta, pvr 
kurį pilimi utgrleblHU savo sveikutę, už kų e 
siu ėkIngas IA Širdies Drni K L’. Uillins. ve
lydamas pus jį kreiptis visiems savo tuutic- 
ČDiius. Išgydytasis,

Augustas Bok-a.
1415 Hudson St.. Allegheny City. Pa.

Didziauše ir geriause Aptieka

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

' So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

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

pas

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

CONGRESS HALL!
Broadway, - - So. BOston, Mas:.

Samdoma draugijų reikalam.
Reikalaujant geros vietos 

draugijiškiem pasilinksmini
mam, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, samdykit:

Conuress Itall’ę,
Prie didelės sales yra maža 

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

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

Iszpydytn nuo 
sunkios nioteri- 
szkos vidurines 
liROS.
M. Vldlcziene 

Westwood,

Mielas Profasorlati:
PruuuAlu TuinistnLJoft ošiu pasveikai 13 Il

gos, nuo kurios munc gvflėte — purtunkaus 
Ahipinimo, uždegimo pusk'*, lytiškos silpny- 
bė.4. nui>ėgimo twunens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnose Ir alwlno nusilpnėjimo 
kaip yra a prašyla Jųsų knygoje aut pusi. 98 
Vadovas į Sve kutų. Jųsų •pcolallSkt vaistui 
mane galutinai l-gydė irdalmr džiaugiuosi iŠ 
savo laimingo SeimyniSko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu Altų pagarsinti apie tu i savo 
VMuitaučiuins. esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
s.cikutų ir bųtl laimingais.

Fr. šiaudinas, “
Box 325. Mystic, lows.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligi} Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Neviriniino, 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 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, prisiųsklOc markėms persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. -G- 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. Ę.C. COLLINS, Medical Institūte, 140 W. 34.th St, New York-City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškal otfisas (terp Broadway ir 7tos Avė.) atdaras kasdien nuo 10 Iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredoje jr Pėtnyčioje nuo 7 iki 8 vai. Nodėlioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po plotų.

Jeigu nori but sveika*.
r drūtas, naudok tik sveikus gėrymus. 
tai m k sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
mai. kaip la*i Alus, Klius, Vynai ir visc
id likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tę yra 
labai gera viela. Dažinokit pus patį 
sraspadnrių.

ZIUREK!
Kątik partraukėni daugy

bę naujos mados moterišką 
skrybėlių, ir visokių pavasari
nių parėdalų. Prekė labai že- 

Ateik persi tikrint.
I. SACOWITZ, 

Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mafe.

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. L1UTKEVIČ1A,

24 Washington Sqare. Worcester, Ma»-s.

Tiktai per 60 dienu. 
Jeigu katras dar nenusipirkot knyin 
..Sekretai Burtininkų” arba „Onia» 
kny/.noja Knyga” tai pasiskubinkit nr$ 
tik pen 60 dienų parduosim už 50 centą, 
o putam pioki lies dvigubai. Pinigus 
siųskit per “Money Orderį“ ant šito ad
reso: Gediminas ir Mickevičius,

2$ W. 2 nd St., Room 10.
South Boston, Maęs.

rių

ja

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasek in i ilgi a
usiai. Ateikit tie
siok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieka; 
mano durys bal
tos arba telefonu© 
kit o aš ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 11 ryto 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—*> Richmond

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR .
Pardavimas familijom mušti 

specijališkunias.
366 2-r.d st.,S, Boston, Mass.

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.

REIKALYNGAS
Lietuvys vyras!!

Pardavtnėti laikrodėlius, retežėlius, 
kompasus ir t.t. Tur kalbėt lietuviškai, 
lenkiškai ir neprasčiausiai angliškai. 
Reikalaujama nuo atsišaukiančiojo dėl 
užtikrinimo i^tikimystės parankės. At 
siŠaukt gali per laišką ar ypatiškai apsi
lankyt pas:

Segei Bros, 472 Meddord str.
SOMMERVILLE. Mass.

REIKALYNGAS
Jaunas vyras Lietuvys i 

lempų dirbptuvę. Išpradžių 
gaus po 6.oo dolerius. Darbas 
visados. Prasideda nuo 8 ryte.

F. S. Webster Co.
332 Congress str. Boston.

Krepkis prie Mr. Bacon.

PAJ i ESZKOJ IM Al
Pajieškau savo sąsiedų Jo

kūbo Gečo ir Juožupo Eitvy- 
do. Abudu paeina iš Kauno 
rėdybos, Rasinių pav-, Švėkš
nos parapijos, Jukaičių kai
mo. Viens gyveno apie Brook- 
lyna,‘kits Bostone. Teiksis 
atsisaukt, ar kas kitas danešt 
ant adriso:

Kazimiera Važelis,
Sub. st. box 48

Worcester, Mass.

THE OUTLET,
Broadway South Boston, Mass.

Specijaliszkas IszpardaviiPss
Ką-tik partrukėm į savo sankrova di

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

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

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Aaz paduMU wvo krautuve kurioia galima gaut vi«ko kaipo 
t-i: Laikr* del u kokiu tik aut svieto randasi, kisieniniu ir 
siri in u. vitu: iu lenciugeliu, auksiniu, patai*' tuntu, sidab
ru iu ir auksiniu a*edu, špilkų, kampasu. kolc ik*, visokiu 
ins rume iu, puikiu arm .nikų del graįau«. M szinukiu 

del driikavoiimo groinatu. Nonų kny,?a ir pr etaises del 
darymo sztuku. Istonsrk ir maldaknygių kokiu tik ran- 
<Um Ii -tuvisikoį kai oj. Puikiu pop'eru del gromitu ra
ižymo su phviuczevonems, Aida b ms ir kvietkomis. Kas 
veli įtu ka sau parsitraukti tejęul į risiunetia gruma oj uz 4c. 
marke <> apturėsi puiku katalioga dykai kokio J ar lietuvis/* 
koj k Iboi nebuvo, kureme yra sziintai visokiu paveikslu, 

Kas pirks gaus tavo ra pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
lestus. Adresuokit:

112 GRAND STREET,
I BROOKLYN, N Y.

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasckmingiausiai gydo visokias ligas 
ypatingai moterų ir vaikų.

Ofiso valandos: nuo 0 iki 11 ryte, nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

238 Harrison avė., Boston,
Mass.

VINCAS INTAS
Kostuinerskas K rančius.
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labui pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ceikių. arba 
materijų sklypelių, kaipo sampel, iš ku
rių steliuojantis sau siūtą gal išsirinki 
putinkumiuusį ceirfį. Prekė —nuo_$15. 
augštyn. Drūti mas darbo užtikrintas

248 W, 4-th sir.
So. BOSTON, Mass.

Dykai del Vysu
Tik-ką iš po spaudos išėjęs naujas dide 
lis Katiiliogus Knygų, Brukuojamų ma- 
inolių. Rašomų plunksnų kurios savije

I įtramentą laiko, visokių patentuotų gy 
; tluolių ir seip daug kitokių daigių, pri- 
! siūsiu kožnam kuris prisius už 2c maikę 

r savo aiškų adresą.

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

South Boston, Mass. |
’’Keleivio” agentai.

J. Petrikis, 
1514 Ross avė.,

J. Ignotas, 
13 Diamond Sq. S. S.

M P. Glinckas.

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

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

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

Daugelis lietuvių pastaram 
laike važiuoja į Lietuvą, bet 
dar daugiau parsitraukia sa
vo giminių į Ameriką. Su 
tais reikalais privalo kreiptis 
prie saviškių, o ne prie suk
čių žydų. F. Mockevičia kas 
diena išsiuntinėja šipkortes ir 
pinigus į visas šalis svieto.

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

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

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 6U9 2 Tretponl.

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

Tel. «09 2 Tremom.

zmon 
tarė į 
pagel 
vės ki 
da pa 
gU Pi

sakyd 
nigų, 
vus”.

vo žud 
žudom 
suos iš

v
Puikiausias Lietuviškais^

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

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

South Boston, Mass.

LAIVAKORTES I’ARRUOpU.
Ofisas bus atdaras nuo šešių vakare iki 
II nakties šiokiomis dieiionps, o su balo
mis nuo 12 diena iki 11 nakčia. Apie die
nos lai ką. tai praešiu ant toliaus.

Jurgis BarlaŠius.
214 W 4 th st 80, BOSTON, MASS.,

KLAUSYKI'! E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausii 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Paa

Vaskelevicziu ir Abraczinsak
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.
t ’

ir kas 
vesnio 
arba k

valdžia 
mus ne 
ta tę k, 
savo pi 
greitai ,

joins

GROMATOM 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 spaūząiutos. etornykam 
ir agutam duoqam gera už. 
darbi. Iki 1 dol. galima siųstUž korespondencijos sr ap- marl< iŠ8kil.iant5canaqn. ’ 

garsinimus ,.Keleivio“ rėdys- C.Intovič, i03 W Division st. 
te neatsako.

Pittsburg, Pa.

Bridgeport, Conn.
A. J. Kazlauckas, 

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

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

J. Derk i ntis,
4545 Hermitage a\e.,

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

J. Dubulski
886 —34 Place, Chicago, Iii.

P. Ciras,
155 Elm sir., Lawrence, Mass.

A. M. M aka uck as.
Pox 312 Forest City, Pa.

M. PoznaikuitS
Palethorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, Ill.

Jonas J. Gerdauskas,
5I Lafaett street, New Britain; Conn.

Jurgis Tumasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me ; BOSTON,

Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 394 Broadway, S. Boston, 
Muss.; valandos buvimo namie nuo G iki 

! 8 vakare.
OFF1SA TI RI BOSTONE

Boston, Mass.
Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte ir 

nuo 2 iki 4 po piet.
Tel. 21071 Brookline.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

uimai 60-61
MASS

►^Geriausia moterų ir vai k g gydytoja.

Dr. Ona Topaz, 
/lį.45 Chambers str . Boston. Mass.

Ofisas atdaras •
rjįč 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. : 

Tel. Hay. 669 - 5. :

meriką, 
grįžti į 
Visi 
n ė s nLINKSMYBE NAMUOSE. H

GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.įVi 
Grajyjama maszina arba vargonėliai, suWį 
kuria kiekvienas galigrajyti be jokio ntok -Mj 
slo visokiusmarszus, vaitaus, polkas, kad-nį 
rilius.giesmes,dainas irtt. Labai naudingaDS 
i’:el gieiloriii, kliubii, drangyst žili, vc.‘c-rgy 
lių, vaknriuszkų ir kitokių |>a> ilinksmii i-pf| 
mų. Geriausis dalykas del užbovyjymos\e-Mj 
ežių.Muzika yra pa«larytaant atskiriu nd.i-Lj 
tintų voleliu.. Kartu su vargonėliais duo-Įnfl 
dame 3 volelius už dykų, bet jų galimaLH 
ęnuti nuo musų kiek kas nori po 25 ccn- 

tus už voleli.Turime 800 viskių gatu ikų volelių ir norintiems ]>risitį-.i:nc vo-l/l 
leluj atskiri kataliogų. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 nug-[0. 
Rzczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už'ft 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubirti pirkti. K]

Teipgi turime dydesnius vargonėlius jk> vardu Concert Roller Organ, ku-ftr 
rie yra daug puikiasni ir gražinus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių rfgio, 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką.10 
Vargonėliai visur parsiduoda po >12.00, bet nies paleidome ant trumpo laiko f} 
už $10,00,________________________________________________________ ________ V.1

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA 
Musu Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter druka- 
vojama maszina yra reikalinga 
del kiekvieno žmogaus. Su ja 
galima drukuoti teip greitai ir 
fražiai kaip su masžina už

100. Kiekvienas be jokio mok
slo gali su ja drukuoti ir viso
kiuose kalbuose. Maszina yra 
įdėta į puikią skrinelę ir sveria 
penkis svarus. Isz viso yra 73 
litaros ir ženklai.Tą masziną ga
lima gauti sekaneziuose kalbuo
se: su lietuviszkomis literomis, lenkiškomis, niaskoliszkomis, vokiszkomis, 
francuziszkomis, spaniszkomis, angliškomis ir skandinaviszkomis. American 
drukauojama maszina yra visur žinoma kai|x> geriausia ir parsiduoda po 
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoti 
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziame 
laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siiisti visų pinigų isz 
kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tus piningus gales užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti į 
visus krasztus svieto.

Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir piginus 
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gražį kataliogą kiekvienam kas 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. 11
01 PARK PLACE, NEW YORK CITY, U. S. A.
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VIENATINIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton,., St 
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 gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
AS iš savo olfiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas pa
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

LIETUVISzKAS : KOTELIS
NEW YORK
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