
CRESS HALL!
- - So. Bbšlon, Mass, 

ma draugijų reikalam, 
laujant geros yietos 
škiem pasilinksmini- 
kiam ir kitiem dide- 
irinkimam, samdykit: 
nuress Ilall’ę, 
lidelės sales yra maža 
a mitingam ir kitiem 
imam. Apie pasam- 
lygas galit dažinotap- 
Sheehan'o po ur 226 
ay, arba pas:

F. M. Smith, 
v St. Tel. Main 171.

“KELEIVIS“

ŽIŪRĖK!
: partraukem daugy- 
jos mados moteriškų 
ų,ir visokių pavasari-
5 d alų. Prekė labai že- 
eik persitikrint.
SACOW1TZ, 

adway (tarpe A ir B 
vių) S- Boston, Mass.

Geriausias Laikraštis.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsnelius del mo
terų Ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
„Keleivis" išeina kas ket- 
vergas ir kaštuoja ant me
tų tik Adresuoki! teip:

A Zvinyilas,
Port Office Box 3332, 

Boston, Mass.
■ -

Noi 5.

Žinios.

i per 60 dienu,
ras dar iicnusipirkot knyga

Burtininkų’’ arba ..Cerna- 
Knyga” tai pasiskubinki! nes 
dienų parduosim už 50 centų, 
piekiiios dvigubai. Pinigus 
‘•Money Oiderį“ ant Šito ad- 

deminas ir Mickevičius,
W. 2-nd St., Room 10.
Boston, Mass.

taras M. J. Koni’<ow,
ml uve., Boston, Mass,
idos: nuo 2 iki 3 po piel. ir 

nuo 0 iki 7 vakare.
Tel. 009 2 Treipont.

Jo žmona
netle F. Konikow, aprūpina 
kūdikius.
>fiso: nuo 2 iki 3 po piet 

Tel. 009 2 Tremont.

IKOIITES pximuopu. 
atdarasnuo šešių vakare iki 
šiokiomis dienomis, o subato-

> dienu iki 11 naktin.Apie die- 
ai praešiu ant toliaus.

Jurgis Bar laši ils.
h si 80, BOSTON. MASS ,

J8YKF1 E VYRAI!
į XVorces-cr atkeliausi!
j si a rodą visi gausit, 
o alaus išsigersit 
arų turkiškų parūkysi!

Pas

įlevicziu ir Abraczinsak
Iburry str„

Worcester, Mass. i

vMUOSE.
E TIKTAI $5.00. 
iszina arba vargonėliai, su 
asgaligrajyti be jokio mok- 
irszus, valtcus, polkas, kail- 
(ląinas irlt. Labai naudinga 
kliubų, draugysezių, ve.*e- 
:ų ir kitokių pasilinksniiri- 
ialykasdcl užbovyjyino s\ e- 
a padaryta ant atskiriu ada? 
C ar t u su vargonėliais <luo- 
us r.ž dyką. bet jų galima 
>1 kiek kas nori po 25 ccn- 
norinticins prisiusime vo- 

| ilgio, 14 ploczio ir 9 nug- 
rumpo laiko paleidome už 
iapasiskubinti pirkti. Įfaig 
Concert Roller Organ, k u- Įjlfc 
i 30 švarų; 19 colių ilgio, JlSL’J 
□daine 5 volelius už dyką.ftj 
aleidome ant trumpo laiko

M
m

rl

A MASZINA 
..75.

coliszkoinis, vokiszkoniis, 
idinaviszkomis. American 
eriansia ir parsiducxla po 
75. Kas nori pasinauduoti 
[arsinimo nebebus sziame 
nori siųsti visų pinigų isz 
lis iszmųsime ta vorą. Ki- 
Tavorą galime prisiųsti |

kas tiktai nori ir pigiaus 
ataliogą kiekvienam kas 
s mus gali pirkti tavorus

20., DEPT. 11
CITY, U. S.

: KOTELIS
NEW YOKE

s. Rodą duodu visokiuose 
i norėtų koks apgavikas ru- 
idone
WINC1S R AM

:o.,
rkiškus Cigarus
, Maes.

Revoliucija Rosijoj.

Skriauda žiūrėti ant neku
riu mus brolių, kurie nesu
pranta, kas tai yra revoliuci
ja Rosijoje. Ypatingai man 
puolė į akį pora dar jaunų 
žmonių, kurių draugystė nu
tarė šimtą dolerių duoti ant 
pagelbos Rosijoje prie lais
vės krutančių žmonių. Ka
da parėjo surinkti nuo drau
gų paskirtus pinigus, pora 
jaunų vyrų atsisakė mokėti, 
sakydami: ,,Aš neduosiu pi- 

. nigų, kad žudytų mano tė
vus”. Duosi ar neduosi, 
brangus brolau, tėvai yra ta
vo žudomi jau seniai ir bus 
žudomi, pakol jie neišsiliuo 
suos iš po caro valdžios. Gy
venimas Lietuvoje negalimas 
ir kas kartą paragavo lais
vesnio gyvenimo Amerikoje 
arba kitose šalyse, nevienas 
nesiskubina .grįžti po caro 
valdžia. Tiesa, tūkstančiai 
mus nesumanusių brolių grįž
ta tę kas metas, bet praleidę 
savo pinigus ir pąmandravę 
greitai atbėga vėl į Ameriką, 
duodami tik pelną kompani
joms pelnyti už važinėjimą. 
Apšviestesni kartą atėję į A- 
meriką, jau niekad nenori 
grįžti į pančius caro.
Visi R o s i j o s žmo
nės negali išbėgti.

Šimtą milijonų Rosijos 
žmonių galima parokuoti už 
proletariatą—kliasą, kuri
dirba tik užganėdinti carą 
ir jo poniją. Jie negali išei
ti visi iš savo tėvynės, tik 
dėlto, kad caras nori juos sa
vaip valdyti, dėlto visi ir ki
lo prieš carą. Lietuva men
kutė frakcija Rosijos ar bū
tų kilus ar ne, vis tas pats 
rezultatas būtų buvę: alkani 
kareiviai būtų plėšę būtų 
žmones mušę ir darę kitas 
piktybes, nes kada caras pa
leido juos kaip karės šunis, 
tai jau suvaldyti nenorės 
niekur. Juodoji Šimtinė y- 
ra praktiški vagys ir žmogžu
džiai, tyčia paleisti iš tunnų 
po vadovyste vieno iš caro 
mergvaikų. Jie plėšo ir ar
do žmonių vidurius su pei
liais, tie teipgi gavę tiesą 
piktadarystę daryti, nežiuro 
nieko, bet kožną papuolusį į 
jų rankas žeidžia. ' Dėlto męs 
duodami pinigus; nemušam 
savo brolių ir tėvų Lietuvoje, 
bet gelbsti m juos iš nelaimės.
Durnos Rinkimai.
Gudrumas caro ir jo činov- 

ninkų išėjo iš metų, ir kaip 
tik žengia žingsnį prie netei
sybes grobimo žmonių ir už
metimo jiem naujo jungo, 
nors ir bukliausiu jo būdu, 
.greitai išeina į aikštę ir per- 
‘skamba per pasaulę. Mani- 
-Manifestas caro slepia daug 
•slaptybių. Jis jau negauna 
pinigų pasiskolinti, nes ban- 
kierįai bijo, kad žmonės Ru
sijos kad ne šiądien, tai ly
toj gali sukilti ir jų visa pa
skola gali dingti.

Boston, Mass., 12 Balandžio (April) 1 906 m.

“KELEIVIS“
Lithuanian Weekly

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

in foreign languages.
All Communications should 

be addressed

A. Žvingilas, 
Pont Office Box 32321

Boston, Mass.

Metas II
mislina, kaip sušauks Durną, 
tada svietas pamatys, kad 
Rosija pakajuje gyvena, kad 
vargšus žmones spaudžia tik 
dėlto, kad spaudė nuo amžių. 
Kad išrinkti į Dūmą gerus 
ir prielankius žmones, caras 
išleido būrius papirktų oficie- 
rių ir kareivių, kurie primu
šė ir įbaugino žmones, kad 
balsuotų ant nurodytų atsto
vų į Dūmą. Tiesa carui pa
sisekė daugelį j uodašimtės 
patronų tokiu Dūdų išrinkti, 
bet visgi ir čia neperviršiuo 
žmonių Į atstovus pateko 
daugelis konutitucijonališkų 
demokratų, nors caras jų vi
durinį Peterburge komitetą 
išvaikė ir kanceliariją užda
rė, kad negalėtų kėravoti rin
kimų. Daugelis ir liberalų 
tapo išrinkta, kurie nors pa
sirengę yra Dūmą boikotuoti, 
vienok gerai bus, kad keli tę 
jų rasis ir galės 
kelti lygią revo
liuciją Dūmoje, kaip ir ant 
palaido svieto viešpatystėje. 
Taigi caras nebus paremtas 
su uionarkiškais Dūmos at
stovais, teip kaip mislino.

Pasibaigius primityviškiem 
valsčių rinkimams prasidėjo 
valstijų; ii- kaip žinios prane
ša, tai štai koki rezultatai 
nekuriu valstijų.

KURSKE išrinko du pro- 
gresistus — Dolgorukof ir 
Šerkof.

VITEBSKE išrinko du 
lenkus: vieną kunigą ir vie
ną progresistą, du konstitu 
cijčnališku demokratus ir du 
kaimiečius.

VLADIMYRE išrinko pen
kis demokratus.

MASKVOS daugiau tapo 
konzervatyvų išrinkta, nes 
čionai drūtai rinkimai tapo 
boikotuoti; iš pat Maskvos 
pateko du atstovai iš darbi
ninkų kliasos: M. Krudner ir 
P. Struve, abu turbūt vokie
čiai. Kiti visi demokratai iš 
Maskvos pateko į atstovus.

PETERBURGE 6 balan
džio Profesorius M. Milukof 
iš M. Hensen tapo išrinkti 
už demokratiškus atstovus, 
bet valdžia tuojaus juos at
metė, nes jie yra po areštu 
už atspaudinimą rankraščio, 
nesutinkančio su caro norais. 
Sukonfiskavo ir tą laikraštį 
,,Svoboda na bog”. Žmonės 
išgirdę apie atmetimą jų iš
rinktų atsovų, pradėjo kelti 
įniršimą, bet polici
ja suėmė gązdinti raštu ir 
pasielgimu ir teip turėjo at
sibūti kiti rinkimai tuose 
distriktuose, ant kurių žmo
nės dar mažiau dalyvavo, ir 
teip papuolė į atstovus 
menkos vertės žmonės.

ŽITOMYRIUJE tapo iš
rinkti du žydai į Dūmos at
stovus, vienas inžinierius, ki
tas advokatas.

KIŠENE VE valščių rinki
mai užsibaigė: išrinkta 44 at
stovai, iš kurių 28 žydai iš
rinkta.

GRODNO, Lietuvoje 6 ba
landžio; pirmi arba valščių 
rinkimai pasibaigė; į atsto
vus išrinko 2U lenkus, 30 ru-
sų, 25 žydus, 11 malorusų ir 
- - .1— (Tik tris lietu

■ bu, zyau 
Caras | 3 lietuvius.

vius iš lietuviškos valstijos).
Mokįti žmonės Rosijos pa

sakoja, jog rinkimai į Dūmą 
yra labai naudingas pamoki
nimas revoliucijos. Žžmonės, 
kurie dalyvauja visi gauna 
paragauti caro malonės, arba 
nors tos smarvės, kožnas da
bar prisikėlęs iš to tamsaus 
ir seno miego, kuriame mie
gojo pef amžius nuo senovės; 
kožnas ir prasčiausias žmoge
lis protauja kuom jis yra, 
kaip gali išgelbėti savo gy
vastį. iš to mislis^pastatė visa 
Rosijos žmonija pirmyn puse 
amžiaus. Kylimas prieš ca
rą—revoliucija šiądien yra 
stipresnėje dvasioje, nekaip 
kad buvo metai pirmiau, bet 
šiądien jau rengiasi su dides
ne atsarga, kad pakilus būtų 
didesnė nauda iš tų šventų 
aukų, kurios krinta su juoku 
ant lūpų už laisvę Rosijos 
žmonių.

Dar verta paminėt.
Jau pirmiau minėjau apie 

mirtį Liutenanto Šmito, bet 
dar verta paminėti, išgirdus 
apie jį daugiau. Šiomis die
nomis pribuvo į New Yorką 
Ivan Narodnyj, H/magus, už 
kurio galvą Rosijos randas 
pastatė dovaną 30 tūkstan
čių tam, kuris išduos minėtą 
vyrą. Jisai buvo bukliausiu 
vadovu Kronštado trijų san- 
vaičių Republikos; jisai vedė 
40.000 žmonių ir daugiau kal
tesnis i.ž liutenautą Šmitą.Ši
tas vyras pasakoja, jog jisai 
matė Šmito mirtį ir tvirtina, 
jog mirtis Liutenanto Šmito 
toli pereina į tą užmušėjaus 
ministerio Sergijaus. Liute
nanto Šmito buvo didžiausias 
noras išliuosuoti jo 3 drau 
gus—prastus kareivius, ku
rie žemesnės dvasios žmonės 
ir ištiesų jiem buvo sunkiau 
mirti, o Šmitas jautėsi, jog 
jis priežastis tų nelaimingų. 
Prašymai ir aiškinimai nieko 
nepagelbėjo: valdžia nuspren
dė visus keturis ant mirties. 
Atėjus laikui jų sušaudymo. 
Šmitas tik rūpinosi, kad pri
rengti savo mylimus draugus 
einant jiem ant sušaudymo 
pleciaus, drąsino juos kiek 
galėdamas: „Broliai—drau
gai tik nebijokite; jus mirš
tate už laispę milijonų Rosi
jos žmonių. Šmitas toliau 
meldė budelių, kad jam duo
tų mirti su atvirom, neuzriš- 
tom akimi, tą admirolas jam 
daleido. Antgalo Šmitas, 
prašė stiklą vandens, sakyda
mas: ,,tikiu, jog nesigailėsite 
mirštančiam žmogui”. Bude
liai parūpino jam vandens 
stiklą, kurį iškėlė augštai ir 
kalbėjo ,,už Rosijos žmones, 
už žmones Rosijos ir visuome
nišką žmonių sukylimą prieš 
teronus”. Oficieras kardą 
pakėlė, kad duot ženklą 30- 
čiai kareivių šauti Šmitą. 16 
iššovė—kulkos perėjo per 
krūtinę, Šmitas sugriuvo ir 
dar mirdamas drūčiai laikė 
stiklą ir kėlė ranką už laisvę 
Rosijos žmoujų. Tuom tar
pu kareiviai, kurie nešovė, 
išviso 14 tapo palikti ant 
pleciaus ir ant vietos sušau
dyti per 200 kareivių stoviu-

čių užpakalyje. Toliau šau
dė Šmito draugus. 200 ka
reivių ir nevisi šovė ir tie ta
po po tiesdaryste palikti. 
Prieš pat mirtį Šmito prisiar
tino kunigas, kurį pamatęs 
kankintinis tarė: ,,eik šalin 
nuo manęs, mano meilė už 
vargstančius Rosijos - žmones. 
Šmitas prašė, kad pavelįtų 
jam siųsti telegramą. į Peter
burgą prieš mirtį, bet to jam 
nedaleido. Ta diena buvo 
viena iš svarbiausių dienų 
Rosijos Istorijoje, teip kalba 
Ivan Narodnyi, dabar pribu
vęs į Ameriką. Narodnyj 
pasakoja, būk kareiviai Li- 
bave ir Odesoje būtų sukilę 
tą dieną, bet tik priežastis ne- 
susinešimą viską sulaikė.

Caro bernus a p g a - 
v o .

Išbėgus Ivanui Narodnui į 
užrubežį, žmonės atradę į jį 
panašų ir išdavė Peterburgo 
valdžiai, kad paimti 30 tūk
stančių už Narodno galvą. 
Policija turėdama jo paveik
slą pripažino, kad išduotas 
yra Narodnyj, — pinigus iš 
davikui išmokėjo. Tada iš
duotas nekaltai zniogus liepė 
policijai persitikrint ir, žino
ma, vėliau atrado, jog tai ne 
buvo Narodnyj, tik nekaltas 
žmogus — paleido. O apga 
vikai su pinigais 30.000 rub
lių dingo.

Gorkis atvažiuoja.
Alexei Maximovič Pleškof, 

kaipo didis raštininkas žino
mas po vardu, Maximas Gor
kis, šiomis dienomis pribus į 
Ameriką—New Yorką iš Vo
kietijos. Jisai persta to so- 
cijaldemokratų partiją ir at- 
važiuoja čionai susijungti su 
jau pribuvusiu Narodnyj re- 
voliucijinės partijos ir Čai- 
kovskiu Socijalistų partijos; 
visi trįs didiejie Rosijos žmo
nių vadovai laikys prakalbas 
ir apsakys Amerikai Rosijos 
vargus. Keliaus po "y vairius 
miestus ir rengs paskutinį 
smūgį carui ant ateinančios 
vasaros.

TVERIUJE, Rosijoje, 7 
balandžio su bomba sudraskė 
važiuojantį gatve gubernato
rių Slepcov. Šilas Slepcov 
tapo nuspręstas per darbi
ninkus už laisvę Rusijos aut 
mirties, užtai Kad jis daug 
žmonių nugalabijo, pats tver
damas Juodąją Šimtinę ir 
kankindamas žmones. Su
plėšė bomba jo vežimą, su
draskė jį, sužeidė vežiką, ir 
aplinkinių namų langai išby
rėjo. Užmušėjas jaunas vai
kinas tapo suimtas.

Tokios dienos Rosijoje, to
kios ir brangioje Lietuvoje 
visas kraštas dūsauja laisvės 
ir dūsaus, pakol ją apturės. 
Štai Velykos, mielas drauge, - 
tu ir aš galim po dolerį dėl 
Tėvynės labo atiduoti, o kad 
dar pakalbįsim draugus, tai 
bus didelė visų auka. Caras 
pamatęs mus galybę, numes 
karūną. O kaip republika

susitvers, tai bus geresnė, 
kaip Amerikoje, tu ir aš tę 
sugrįšim į m ielą Tėvynę.

ŠIRDINGIAUSIAS LIN

KĖJIMAS ANT

Kožnam ir kiekvienam 
skaitytojui „Keleivio” lin
kini LINKSMIAUSIŲ VE
LYKŲ! Tarpe suspaudimo 
ir visokių vargų galim 
džiaugtis, jog sulaukėm Ve
lykų ir vėl šilto pavasario. 
Paukštelių balsai ir tėvynės 
dainos, tegul nustumia nuo 
mus pasaulės vargus. Links
mybė yra dalis musų dvasios 
maisto dėlto linkini visiem 
broliam ir seserim linksmy
bės ant Velykų ir geresnių 
laikų ateitije.

„Keleivio" Ridyste.

IŠ Amerikos.

Laivas uusUendo.

Pereitą Panedėlį nuskendo 
laivas, Schooner Sallie B. ne
toli nuo Monhegan šviesos, 
Cape Cod aplinkėje. Ketu
ri iš matininkų nuskendo su 
laivu. Kapitonas Hopkins 
ir vienas marininkas mulliai- 
ne išsigelbėjo ir tapo parga
benti i Bostoną.

StraikoR kautynių.

New York, 11 balandžio 
kastynių savininkai ir darbi
ninkų unijų vadovai turi čio
nai konferenciją, bet galo 
dar nematyti ir nežinia, kuo 
viskas užsibaigs. Pereitos 
sanvaitės straika darbiniu 
kam kaštavo 1 milijoną 500 
tūkstančiu, o mainų savinin
kai netik nieko nejaučia i- 
t.». bet dar jiem pramonė ge
riau su augliais eina. nes 
prekę ant anglių pakėm.

Gorkį priimu

New York 6 kovo čionai 
užėjo klausymas tarpe emi
gracijos komisijos, ar priimti 
M. Gorkį, rusišką raštininką 
ir agitatorių ant Amerikos 
žemes Bet uždraudimas ne
simatė galimas, kada-gi Gor
kis tiki į organizuotą randą 
bet ne tokį kaip caro randas. 
Dėlto turbūt jis laimingai 
galės į Ameriką pribūti.

Žnos iš pasaulės.

Maskva. Visuose Ma
skvos aplinkės politikiški 
kaliniai nutarė straikuoti, 
baduoti, nes valdžia laiko 
žmones be teismo, kad nega
lėtų dalyvauti rinkimuose at
stovų į Dūmą ir kad kožnas 
sumanesnis negautų susieiti 
su prastais vargšais ir juos 
pamokyti.

Peterburgas, 7 balandžio.

Žmona daktaro Leniekof, ku
ri buvo išvaryta į-Siberiją už 
politiką, 1903 metuose tapo 
apšaukta numirus. Dakta
ras Liepi kov turėdamas dide
lę šeimyną apsivedė su kita 
motere, kuri prižiūrėjo mažus 
vaikelius. Dabar carui paleb 
dus kelis politiškus prasikal
tėlius, andai parvaževo neti
kėtinai išvaryta Sibyran dak
taro moteris, ir atrado vyrą 
su kita apsivedusį. Autoji 
pati vienok pasitraukė šalin, 
palikdama vietą pirmajai, bet 
suprantama kaip nesmagus 
yra toks pritirimas ir suardy
mas gyvenimo.

Tai caro bernų darbas.
I T A L I J A. Bėgant parei
tai sanvaitiai, ugnekalnis Ve. 
suvijos Italijoje patraukeė vi
są atidą pasaulės, nauja smar 
kybė ugnies durnų pieskų lav
os apdengė miestus Ottajano, 
Sorao Vėsuriana Šv. Anastazi
ja, Boskorealė, Pompei Bosco- 
trecase, Torre Ammuziata, 
C’ercola, Pontnelli, Barra,Kė
sina ir kitus.
Apie 50 tūkstančiu žmonių 

turėjo apleisti savo vietoves 
kiti, kurie ir liko, liko tik dėl
to kad palikimas namų arba 
mirtis jiem už vieno skaitosi.

Miestas Bescotrecase su 
4,300 gyventojų visai tapo 
sunaikintas, daugelis žmonių 
žuvo kiti pasitraukė. Miestas 
Ottojana, Tarre del Greco ta- 
tapo baisai sunaikintas. Žo
džiu sakant visąaplinkę apk- 
riete lava pieskoin ir durnais, 
išnaikyno gyvaščiu apie 600 
ir iškados padarė ant 20 mil- 
lionų doleriu; 50,000 žmonių 
paliko namus persikėlė vieni 
į Neapoli kiti į artimus mies
tus ir pakelese daugelis apsi- 
gyve’no. i okios baisybės Vešu 
vijaus Istorijoje nebuvo nuo 
79 metų po Christaus kada 
ugnis prarijo apie 200 tūks
tančių žmonių. Karalius atsi. 
lankė Į aplmkę baisibių,žmo
nes ji pasitiko ir lenksnjai 
sveikino kili šaukė jai esi Ka 
ralius musų sustabdyk ugne- 
kalnį. bet ugnekalnis karalus 
nei kiti didžiūnai žemės sus- 
tabdytį negali tik kožnas ne
šasi, savo gyvastį išvilkt.

---------—.

Atataisimas
Pereitą sanvaitę įsipainiojo 

klaida.kuria dabar pataisom: 
po velykų seredoje bus balius 
ne D. L. K. Vitauto draugys
tes, bet D. L. K. Gedemino be
ne, tai yra ant 18 Balandžio 
Broadbine saleje po Nr 311 
Albany str, Boston’e.

Balius D.- L. K. Vitauto 
Draugystes bus Gegužio 30 
Decuration-dieno tą pat die
ną bus Šv. Petro ir Povylo 
draugystės. Pirmutine lenks- 
mybe po velykų bus seredos 
vakare 18 Balan, trauksis per 
naktį ir bus puiki muzika vi
si šoksim issijosę.

Victnčs Žinios.

Jaunas Tuckea- užmušėjas 
merginos, ant nužudimo, šio
mis dienomis taiso peticiją

prie Gubernatoriaus, kad jo 
gyvastį jam dovanotų, dėlto 
jau pasirąšė apie 2oo tūkst
ančių žmonių nuo ukėsų už 
savo užtarimą.

Pereitą Subatos dieną 
Jonas Šidlauckas, užmušėjas 
jo pačios Marcelės tapo atves
tas į teisdarystės namus kad 
išgirstų apie mirties dieną. 
Vargšas ir nuo vjsų apleistas 
tas jaunas lietuvis, sėdėjo ir 
dairėsi apie, gnaiužydamas 
ran kas; jo d vase lakstė ir ,,oh 
kad aš būčia mažas paukšte
lis ir kad galėčia išlėkti ir iš
nešti savo brangią gyvastį iš 
šios nevalios”.

Teisdarįs Lawton, klausė 
advokato ar naturi ką pasa
kyti kad užtarti Šidlaucką. 
Advokatas atsakė jog ne. To
liau paklausė Šidlaucko, ar 
jis pats neturi ką sakyti. Ši
dlauckas atsistojo, jo lūpos 
krutėjo bet niekas negirdėjo 
ką jisai sakė. Ant galo nu
sprendimas tapo perskaitytas 
jog Jonas Šidlauckas bus už
muštas su elektriką sanvaitę 
pradedant nuo 8-tos dienos 
Liepos.

Nors mažai Jonas suprato; 
teisdario angliškai moksliš
kus žodžius, bet buvo gana 
kad išgirdo e 1 e t r i c chair 
ir buv gana kad atimti jo sil
pnas pajiegas; puolė atgal į 
sėdynę ir pabalo. Vėliau tapo 
nuvestas į turma. Nedaugiau 
kaip penkios ininutos truko 
ir visa ceremonija pasibaigė.

Šiomis dienomis eina bila 
per Legislaturą, kad laikyti 
karčemas atdaras iki dvyliktai 
nakties ir kaip matyti seliu- 
niukai laimės tą malonę, lan
kytojam bus blogiau, nes rei
kės valandą ilgiau pavargti.

J. Užubalis tapo paduotas 
į pražūdžiusiem protą namus 
praeitą Ketvergą.

Tasai nelaimingas žmogus 
prieš neseniai buvęs gana ge
ram padėjime, bet bežiūrit 
per dažnai į stiklelį ir laimės 
jieškoti „velnio knigutėje“, 
pralošė, tai ką turėjo ir protą 
stiklelyje nuskandino. Liūd
ni vaisiai neišmanystės.

„Minutos Vyrai” turėjo 
susirinkimą praeitą nedelę 
Cambridgeporte, ir užsimokė
jo mėnesines mokstis po 50 c. 
kurie tai pinigai tampa pa
versti reikalam revoliucijos 
Rusijoje.

Lavinimosi kuopa po vardu 
T. M. D. turėjo lekcijas ir kal
bas pilnai visus paskyrtus va
karus; kalbėta apie koopera
ciją. Besilavinimo vaisiai ma 
tomi jau gerai ir visi jau iš
mano, kad korporacija ir ko
operacija suvis ne tą-pat reiš
kia politikoje.

Susirinkimas bus panedeli- 
je nes Velikų dieną. Draugai, 
kurie po kelis vakarus pavy- 
mu neateina; daro nedraugiš
kai, nes tie kurie sueina mis- 
lina: „Oh kur inųs gerovės? 
Jeigu ir parinkti žmonės teip 
nepunktuališki! Panedėlio 
vakare tikimės visi busT

Kanados raštas nepabaigtas.
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— Tėvai, kaip tau viskas 
dabar išrodo?

— Vaike, man rodosi labai 
keistai tavo visa kalba, nes 
kaip tu nurodai, tai kitaip 
negali būti pagaulėje, tik 
teip kaip yra. Kad tu turė
tum naujus čeverykus, tai aš 
mislyčia, kad tave koks tur
čius papirko, nes kaip tu nu
rodai, tai vargšui turi būti 
pilvas pritrauktas, o tik tada 
jis išmoks kovoti už savo ge
rovę. Tai neyra užtarimas 
vargšų.

Teip, tėvai, tau matosi, 
kad aš esiu parsidavėlis, bet 
toliau tu suprasi, jog pageri
nimas žmonių vargšų būvio 
yra jų pačių rankose visose 
šalyse pasaulės; jie patys tu
ri save išvesti iš blogo gyve-, 
nimo, o daugiau niekas. 
Taigi kodėl jie to nedaro?

— Aišku, vaike, jie nesu
pranta kaip pagerititi savo

ne-

su- 
ne

būvį, dėlto jie ir nieko 
veikia.

— Tėvai, tad ir tu gali 
prasti, kad mokslo jiem o 
ko kito reikia.

— Tą aš, vaike, suprantu, 
bet nežinau kokio tai moks
lo reikia. Aš tankiai girdžiu 
Bocijalistus Kalbant, nieki
nant turčius kartais net kei
kiant' ir nurodant, kaip jie 
mus vargina, spaudžia, kad 
tik daugiau sau turtų išplėš
ti iš mus. Tad man rodosi, 
kad jie gerai nukalba, ir kad 
žmonės imtų neapkęsti jų iš- 
tiesų, jie gal savo turtus tu
rėtų atiduoti žmonėm, o tada 
būtų gerai gyventi.

— Tėvai, gerai, tu turi ge
rą nuomonę, kad turčiai pa
vestų turtus vargšam, tai yra 
klausymas ar būtų gerai, ar 
ne?

— Kaip tai, vaike, nebūtų 
gerai, žinoma, kad būtų jiem 
gerai, tada vargšai turėtų 
visko.

— Man rodos, tėvai, kač. 
žmones dar daug turi supras
ti, pakol jie galėtų naudotis 
iš turtų. Artu , tėvai, ma-

tini, ką daro vargšas žmogus 
gavęs pinigų?

— Perka, vaike, kas tik 
jam patinka.

— Teip jisai perką, bet 
tankiausia nenaudingus daig- 
tus, tik tokius, kurie jam 
garbę, gražumą kokį suteik
tų, daugelis vargių skubina
si pirkti žiedus irvkitokius 
paauksuotus daigtus) kaip 
tik įgauna pinigų, o tie daig
iai jam visai nereikalingi ir 
negražina jo. Pamislįk apie 
žiedą ant piršto, o pažiūrėjęs 
į delną pamatysi pūsles už
muštas nuo darbo sunkaus 
— ar gali tas žiedas pritrauk
ti ką, kada-gi tę matysi dau
giau vargo, nekaip grožybės.

Ką-gi vargšai darytų gavę 
turtus? žinoma, jie išsiilgę 
tuščios garbės ir pasilsio ne
norėtų dirbti, kožnas norėtų 
būti vadovu ir iš to antgalo 
galėtų būti daugiau blogo, 
nekaip gero.

— Tai tu sakai, kad ir so- 
cijalizmas negerai; jug tu 
man kalbėjai, vaike, kad 
žmonėms reikia paimti maši
nas į savo rankas ir kitokius 
žmonių ir gamtos produktus.

— Tėvai, aš nesakau, kad 1 
negerai, bet reikia žmonėm 
lavintis, kaip tą viską paim
ti ir laikyti, o ne pražudyti, 
nes tu, tėvai žinai, jog geriau 
biskį pavargti, .0 ne visai 
pražūti.

Kaip tu klausai socijalistų 
prakalbų, tai tau tik matosi, 
kad jie teip rodi j a žmonėm 
paimti viską į savo rankas ir 
užbaigta. Tokios kalbos ma
žai žmonių pertikrina, 
dėlto socijalizmas nors ir ge
ras daigtas, gera reforma sis
temos, bet labai, labai pova- 
liai auga, tik dėlto kad žmo
nėm neišaiškina visą tą mok
slą aiškiai. O žmonės patys 
visko nesuprazdami, tik 
spiauna ir eina sau nieko 
liau nemislįdami.

— Tai kągi, vaike,, jie 
ri daugiau kalbėti, kaip 
tą, kad atimti turtus nuo tur
čių, tas yra vertas kalbos, o 
daugiau niekas. Turtas turi 
savo vertę visada.

— Tėvai, žmonės turi kal
bėtis, kad suprasti, kaip da
bartinė valdžia susitvėrus, tą 
neatbūtinai reikia gerai pa
žinti, nes jeigu daryti tokią 
reformą, kad išnaikyti tokį 
surėdymą, kuris skriaudžia 
vargšus, tai neatbūtinai rei
kia permatyti visą subuda- 
vojimą, nes kitaip nežinotu 
me, kokias dalis surėdymo 
sutaisyti" ir antgalo bemėgį- 
dami be prisirengimo, dar 
daugiau blogo padarytume.

— Argi tau, vaike, neaiš
ku, jog jeigu tik męs turtus 
turėtume, tai viskas būtų ge
rai.

— Ne, tėvai, tu nesupran
ti,—sccijalistai turtų nenori, 
nes jie netiki į turtų krovi
mą kožuas sau, jie tik nori 
tverti, budavoti gerovę vi
siem žmonėm; taigi kad ge
rai suprasti, tai kaip socija- 
listai savo rėdos žmones išmo- 
kįs, tai bus visiem gerai gy
venti ir niekas neturės tur
tų.

— Po šimts pypkių, vaike, 
kaip gal būti visiem gerai, 
jeigu jie sau turtų neturės?

— Kitą kartą aš tau pasa
kysiu, tėvai.

ir

nu- 
to-

tu- 
tik

Korespondencijos.

Atsišaukimus.
New Haven, Conn.

28 kovo 1906. 13 num. „Ke
leivio” patilpęs straipsnis iš 
New Haven, Conn., yra ne
teisingai užsipuldinėjantis. 
Iš paties psiaudonimo to raš
tininko matyti, kad jisai nors 
yra priešas kapitalistų, bet 
kartu meluoti bijo, dilto ji
sai tikros pravardės nededa. 
Apšmeiždamas, kiek gali Lie-
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tuvių Ukėsų Kliubą ir po- Kazimiero draugystes firign- 
draug jo viršininkus. ,,Prie- 1 
šas Kapitalistų” skundžiasi ; 
visuomeniai, būk pirmsėdis ;
L. . U. K. atkalbinėjęs nuo ; 
socijalizmo ir būk kliubas rū- 
goja, kad „Kapitalistų Prie- 1 
šas” neateina kilnoti stiklų į 1 
Kliubo namus. Ką ir kada 
kliubas mėgino už sprando 
atvesti į kliubą, tą būtų sun
ku darodyti, o Priešas Kapi
talistų, kaip Pilypas iš ka
napių iššokęs neturi už ko 
nusitvert, tai pasigriebia už 
kliubo. Jisai toliau rašo, 
būk kliubas 4 kovo ant susi
rinkimo niekino sėcijalistus 
arba kaip iš jų nekurie vadi
na, „čiočelistai”, kaip nuro
do, ar „Priešas Kapitalistų” 
tik nebus vienas iš jų parti
jos, nes čionai yra dveji so- 
cijalistai: vieni priguli prie 
Lietuvių Centro, o kiti yra 
po vadovystė p. Kazlaucko 
po vardu „Lietuvių Socijalis
tų kuopa (branch) po globa 
socijalistų belgų.

25 vasario buvo viešas lie
tuvių susirinkimas dėl aprū
pinimo re v. reikalų; išrinki
me kolektorių ir t. t. Gavęs 
progą p. J. Kazlauckas išsi
traukė čarterį ir mosuodamas 
kalbėjo: dabar jau visi galite 
prigulėti prie socijalistų. Pa
gal jo nuomonę, tik prisira
šyk, mokėk donią ir būsi jau 
socijalistas, ir tai dar visi vy
rai moterįs ir merginos, kaš
tuoja tik 20 c. aut mėnesio, 
o jau. sub-čarteris esąs gata
vas ir viskas gerai, o dar be- 
togi duoda ir ruimą dėl susi
rinkimo, tik jiem turime mo
kėti po 20 c.' ant mėnesio ir 
dar jų knygom galėsime nau
dotis.

Iškada, kad ir kitos orga
nizacijos nepribuvo su savo 
čarteriais, kaip ve Šv. Pran
ciškaus draugystė, D. L.. K. 
Vytauto ir L. Ukėsų kliubas, 
ir būtų galėję mosuoti ran
kom ir šaukę prisirašyti; vie
nok minėtos organizacijos to 
nedarė, palieka patiem žmo- 

’ nėm susirinkti, o ypatingai 
aut tokio visuomeniško susi
rinkimo negerai kitiem orga- 
nizuotiem žmonėm lysti už 
akių. p. J. Kazlauckas yra 
pasidavęs ir dar neva užsto
ja už tuos, kurie užstoja sav- 
valdą lietuvių. Kišasi, kad 
būtų liuosi, o paskui pats sa
ve paduoda į svetimų ranką. 
Argi jau lietuviai visados rei
kalaus, kad būti po kito glo
ba? Lietuvių socijalistų par
tija Amerikoje yra ir pasek
mingai platinasi, tad kam 
prigulėti prie kitų. Juk nė 
belgai ne kiti apie mus moks
lą nepasirūpįs. Kaip caras 
su savo mylistom grūdo mu
mi savo graždanką, teip da
rytų ir kiti.

Toliau J. Kazlauckas aiš
kino, kad lietuvių dar nėra 
socijalistų,' tie, kurie skaito 
„Kovą”, užmokėdami po 2 
dol. 40 centų ant metų, tai 
nė pats nežino, kur jų pini
gai eina, nė kiek skaitytojų 
turi. Bet nė to p. Kazlauc 
kas neatspėjo, jog tai eina į 
privatiškus kišenius. Jisai 
sako: pakol „Kova” išeidi-Į 
nės, tai ir ta partija gyvuos, 1 
ją rems, bet kaip „Kova” už
ges, tai ir lietuviškų socija. 
listų nebus.

Taigi keno priderystė, ar 
ne lietuvių socijalistų, kad 
neduot organui žūti, bet pla-| 
tintis ir augti. Toliau p. J. 
Kazlauckas sako, jog tas „Tė
vas su Maike,” „Keleivyje” 
daugiau papasakoja apie so- 
cijalizmą, nekaip „Kova”, 
bet dar to negana p. J. K. 
sako, jog „Kova” skriaudžia 
ir revoliucija paimdama da
lį pinigų ant revoliucijos su
dėtų. Ar tai neaiški politi
ke. „Priešo Kapitalistų (ne
žinia kaip toli jie gal nuva
žiuot iš New Haveno?) Jisai 
toliau kalbėjo, jog prie šv.

_ _ Dabar čionai pakilo klau- 
li daug, bet visi varomi išpa-'symas, kaip ir visur buvo 
žinties sako, kad jie tę nepri- „Kam aprašys bažnyčią, kaip 
gulėtų, tai nereiktų eiti. Tai- pabudavos”? Nekurie lietu

viai sako, kad teikia ant lie
tuvių aprašyti, o kad teip at
siliepia žmonės laikanti kar- 
čiamas, tai kunigas Tyla aną 
nedėlią susidėjo ir pamokslą 
labai pastebėtiną pasakė: sa
ko, kaip bažnyčia prigulės 
žmonėm, tai kumelės vuode- 
ga bus krapylas, tos jakės ką 
karčiamninkas 
anuotos ir teip surokavo vi
sokius indus ir viską ko tik 
bažnyčiai reikia, net buvo a 
kyva, kad teip viską galėjo 
atminti. Toks atsitikimas, 
tai jau yra pradžia nesutiki
mų.
Atidaryki ra akis.

Diibar klausymas ar tai 
reikia mumi to prasivardžia- 
vimo. Argi męs ne broliai 
lietuviai; ar neesant vargina
mi, nuo kitų tautų išnaudo
jami; caras spaudžia mus tė
vynėje, Vokietijos prūseliai 
irgi kenčia tautišką mirtį, 
kaip darbininkai męs nuken
čiau! nemažai vargo: viena, 
kad žemai stovime žmonių a- 
kyse ir neturim nė pradinio 
mokslo, nesuprantam, kaip 
pasielgti, dėlto tik tarp savų
jų niurni mieliau.

Bet jeigu tarpe savųjų kel
sim maištus, tai visai bus blo- 

I gai.
U ž ką t i e maištai.
Męs, lietuviai, kad išveng

ti maištų, turime nors kiek 
susiprasti, už ką jie kyla. 
Čionai Našliuje žmonės yra 
visi katalikai, visi garbina 
Dievą ir jie nori savo bažny
čią turėti. Kaip sako, savo 
lietuviška bažnyčia, tai ir, ži
noma nori, kad ji būtų lietu
vių. Ką-gi prasti žmonelės 
supranta apie tąs bažnyčios 
tiesas ir surėdymus ir viso
kias konspiracijas, nieko. 
Taigi kunigas, turi būti 
kaip avinėlis: parodyti žino

gi, kaip nurodo p. Kazlauc- 
kas, tai visus tik į savo orga
nizaciją susivarys ir bus pa
baigta. Kožnas žmogus turi 
liuosybę ir kur nori tę prigu
li.

Kaip p. ,.Priešas K.” rašo, 
kad kliubas daro biznį, 
ką tas apeina p. ,,P.K”, 
gu kliubas tuom užsiima, 
nejau pames, kad „P. 
nepatinka. Nors kliubas ne
užsiima politika, taigi moka 
pašelpą sergantiem draugam 
po 5 dol. ant sanvaitės. Jei
gu visų priderysčių męs ne
atliekam, ką kliubas turėtų 
atlikti, tai tik dėlto, kad męs 
dar esam silpni. Niekas ne- 
pastoja didvyriu, turi išsi
dirbti savo dirvą. Jau per 
storonę kliubo miesto knygy
ne yra lietuviškų knygų. 
Kliubas pagal išgalę remia 
Lietuvių tautos reikalus; pe- 
i eituos metuos pašei pų išmo
kėjo $278.36, šiuose metuose 
jau išmokėjo 83 dol. Taigi 
matomai pinigai eina ne į po
nų rankas, kaip ,. P. K.” sa
ko, bet dėl naudos patiem 
sąnariam. Tik nežinia ko 
„P. K.” nuo kliubo ir jo vir
šininkų reikalauja ir kam ter
šia. Gerai, kad nedavė ži
nios į Washingtono kongre
są, kad visus kliubus uždary
tų ir jo širdis tada nusiramį- 
tų.

Sush aidi] ilsiem 
Mieli Draugai:—

tai
Jei-
tai

K.”
nešioja, bus

neduoda darbuotis išvieno. 
Kalčiausi yra kunigai užtai. 
Ar nereiktų suprasti, kad jų 
darbai stabdo mųsų kylimą 
prie mokslo, tas aišku. Bet, 
žinoma, jie to nedaro dova
nai, jie kovoja, kad jiem dau
giau pinigo tektų. Dėlto 
melskimės ir protaukime, 
kaip panaikyti pinigą, kuris 
rengia žabangus kasdien di
desnius niurni vargšam dar
bininkam. Protaukime 
protaukime su tyrom gab 
ir be piktumo.

Worcester, Mass.

Tariam vienytis. Rašo

ras, matomai, ilgai mumi to 
neduos, pakol priverstinai 
męs neiškovosim. Nors mu
mi čionai Amerikoje ir ge
riau, bet būtų daug geriau 
mųsų krašte—Lietuvoje, kad 
turėtume laisvę. Draugai 
teip pasikalbėję, atminė, jog 
eina dabar kova už laisvę. 
Daugelis brolių jau žuvo, ki
li nuktntėjo, dar kiti (ur
muose sėdi, šaukia pagelbos.

> ir j Antgalo aukų sumetėm teip: 
volu ' po dol. davė J. J. Danielius, 

M. Kaminckas. J. Valentis; 
po 50 c. davė J. Danielius, J. 
Nausėdas, S- Armėnas, E. 
Annonienė, J. Bieliaucka-, 

l D. Vinckaitė, R. Cubergis, J.
Rudaitis; po 25 c. O. Danie
lienė, E.Danisienė,K.Št mbelu 
tė, K.Ain onas,J. Vedeckis, 
M. Norkus, V. Mockus, J. 
Kūgis, O. Danisytė 10 c. Vi- 

. ai ‘l besi gQ pinigų surinkta ir priduo- 
vlsus į.a go Bostono Revoliucijų-

nierių Komitetui 9 dol. 10 c. 
Širdingai ačiū draugam už 
teip gausią dovaną ir kožną 
atsiminimą tėvynės vargų.

Daugiau 
jau nerašykite skundų,—aiš
kiai suprantam jųsų pozici
ją: abeji gerai darote savo 
organizacijas keldami ir aug- 
štindami, kad tik neužaipul- 
dinėsite vieni ant kitų, o la- 
vinsitės, kiek galėdami poli
tikos, tai gale pamatysite, 
jog siekis abiejų vienokis; 
bet dvi katės už vuodegos ngn) kaip galima, kaip nega- 
spaudžiamos, nežiūri į vuo- iįnia padaryti, reikia pamo- 
degą, tik viena kitą griebia kyti žmones tiesų apie bažny- 
kąst, mislįdamos, jog aua ša
lę tupėdama jos vuodegą į- 
kando.

čios turtus, be abejonės, kaip 
jie pamatys, kad bažnyčios 
vyskupas nešventina tokios, 
kurios jam neaprašo, tai jie 
klaus dėlko? ir tada galima 
pasakyti, kad yra tokios pa
darytos tiesos suvažiavusių 
vyskupų, kad bažnyčios turi 
būti ant vyskupų, dėlto ap
rašytos,kad parapijonai jaus
tųsi save vergais ir t. t. Na 
antgalo jau kaip negalima 
kitaip, tai broliai teip dary
kim, kaip galima, kaip mu- 

” mi geriau išeina. Budavo- 
kim bažnyčią, bet uedėkim 

idaug pinigų į ją, ji mumi 
nepriguli, o kad turėti sau 
šiltą vietą sueiti pasimelsti, 
tai ir bus gera, nors ir bokš
tai bus mažesni, bet garbė 
vis ta pati. Bet jeigu kuni
gas tik išniekįs žmones, užtai 
jog jų protas parodo teisybę, 
nes jeigu lietuviai stato baž
nyčią, tai vertėtų būti lietu
vių, jie teip supranta.

Kas darosi toliau.
Iš tų nesutikimų kyla bai

si pekla: žmonės vaktuoja ku
nigą ant kožno žingsuio, ir 

. jeigu pamatė mažiausią jo iš- 
i krypimą, pasakoja vienas ki- 

Ar būsi ant baliaus ar 
Teip, susirinkimo vis pareina kai-

Nashua, N. II.

Prasideda dienos bruzdėjimo. 
Rašo Vėjas.

Nashua yra nedidelis mies
telis. Čionai yra čeverykų 
fabrikai ir vienas divonų 
fabrikas. Yra ir kiti mažes
ni, kuriuose dirba ir taiso vi
sokias padarynes. Lietuvių 
čionai yra apie penki šimtai, 1 
gal būti kiek daugiau, bet 
dalis žmonių, kuri priguli 
prie keliaujančių, nuolat mai 
nosi: atvažiuoja ir išvažiuoja. 
Keli metai atgal visai mažai 
čia buvo lietuvių, ir niekas 
neskaitė laikraščių, bet lai
kui bėgant pradėjo skaityti 
laikraščius ir kaip kuris ėmė 
mislįti esąs lietuviu, kur pir
miau save vien tik lenku va
dino. Tiesa, ir dabar čionai 
yra kalbančių lenkiškai, nes 
dar negreit ta šaknis išnyks
ta, kuria dobrodziejai prigy- 
dė ypatingai vilniečiams. Da
bar jau pradedant šviestis, 
jeigu paklausi: „Na, kodėl 
jus kalbate lenkiškai”? gauni 
atsakymą: „tai yra gerai mo-Į tam.

■ keti visokios kalbos”.
jie dar papratę ir teip, žino- bos apie kunigus, ir kas ge
ma, kalba lenkiškai daug, riausia triksą papasakoja.tas 

. bet lietuvišką už savo jau yra vadas baudos.
- j pripažįsta.
1 laikuose čionai atsirado ku- eina,
• nigas.

nauti nežino, iš kur kunigas vadinasi bedieviai. Kaip ži- 
ir kaip jis čia pribuvo, tik nome, jog kožna valandėlė 
vyskupas paskyrė, tai viskas mųsų gyvenimo yra labai 
ir dabar turi sau kunigą. Ku- svarbi ir naudinga; reiktų 
uigui pradėjus rūpintis apie sunaudoti bent ant kokio tvė- 
lietuvių anasvietinį prisiren
gimą, pasirodo, jog reikia 
bažnyčios, nes kaštuoja vis 
samdyti nuo airių, taigi ėmė 
tartis pirkti žemę ir statyti.

J . 
Kalakauckas.

Kliubo sąnariai laikydami 
specijališką susirinkimą, čio
nai susirinko draugai mylin
ti tėvynę ir mylinti tautos 
pakylimą.
kalbant apie visus 1 
miesto bėgančius reikalus ir 
tą bekamautinėdami atrado
me, jog ilgas kelių metų mų
sų apgyvenimas šio miesto, 
šiądien nieko negali parody
ti gero nė dėl tautos, nė del , 
mus pačių. Draugystės tie
sa: yra kelios, bet jų užduo
tis pagelbėti sergantį sąnarį, 
ant to tiktai ir pasibaigia. 
Visos tos draugystės turi tarp 
savęs neapykantą, bet niekas 
negali gerai išaiškinti, kam' l 
tas neapkeutimas ir ko męstC”’ 
skirstomės. Jeigu vienam 
mieste męs draugystėm išsi- 
skyrstoin į tokias dalis ir dar 
turim tarpe savę neapykan 
tą, tai žinoma, jog mažai ką 
galim nuveikti dėl mųsų ge
ro. Kliubo draugai nutarė 
šaukti visų draugysčių susi
rinkimą ir išrasti būdą ir ke
lią, pagal kurį visos draugys
tės išvieno galėtų 
dėl savo gerovės ir 
vės visos tautos.

Kliubas išrinko 
susieiti .su kitų draugysčių 
delegatais 17 dieną Balandžio 
(April) vakare 8-tą valandą, 
Kliubo salėje ant 96 Green 
St.

Išrinktas Komitetas duos 
žinią kitom draugystėm, ir 
teip gavę žinią, broliai įtus 
malonus ant to susirinkimo 
pribūti.

Męs Letuviai kaipo tauta 
ilgai negalime šiteip vestis, 
nes iš mus nesutikimų ir ne
si .manumo naudojasi visi ai
riai, žydai, vokiečiai, o dar 
kiti, kurie tik tada lietuviai 
arba Lietuvos paremėjai, ka
da gauna lietuvišką dolerį. 
Iš pradžios męs turim susi
prasti, kad męs tik susivie
niję galim pagerinti savo gy
venimą ir pakelti mųsų tau
tos vardą; nevienybėje grąsi- 
na mus skurdas ir išnykimas. 
Kada kiti perka turtus, sta 
to namus, rengia savo gūštas, 
linksmybes ir gyvenimą, męs 
dar teip žemai stovime, jog 
netik vėjas gali mus parvers
ti, bet ir pamojimas su pirštu, 
tik dėlto, kad neturim vieny
bės tarpe savęs. Širdingai 
meldžiam draugystės delega
tų tą susirinkimą nepamirš
ti.

BMMML sku

darbuotis 
del gero-

delegatus

Ciimbridgeport, Muss

Varduvės su aukom. Pridavė 
K . A r m o n as .

Jau męs pripratom beveik 
ant kožuų varduvių vis pa
rinkti aukų, teip padarėm ir 
suėję pas draugą J. J. Dauie-

Iš ko ky- lių susirinko keletas draugų, 
Paskutiniuose la dvi pusės: vieni už kunigą, ir linksmai męs .besikalbėda- 

tai vadinasi dievuoti, mi tankiai sveikinom mųsų 
Lietuviai čia gyve- kiti eina prieš kunigą ir tie draugą linkėdami jam geros 

kloties ir ilgo amžiaus.
liau parėjo kalbos, jog sunku 
mumi lietuviam daug gero 
matyti, jeigu turim gyventi 
po caro jungu, kuris pirma 
mumi neduoda mokslo įgauti 
ir neduoda vietų randavų už
imti, teipgi nevalia nė susi
eiti, laikyti susirinkimus ir 
dalintis dvasišku penu.

rimo geroves, o atsitikus to
kiem erzeliam per metų me
tus žmones kaip po kokios 
kares neatsigriebia. Sumai
šo protus, išskirsto į partijas,

To-

žiemius, kur baigiasi 
• Suvienytų Valstijų kraštas 
pradedant nuo Pasifiko (Ty
kiojo oceano) valstija \Vash- 
ingtonas, Montan na, North 
Dakota, Minuessota, Wiscon
sin, per ažerius Michigan, 
New Yorko valstija, Vermou- 
to, New Hampshire ir Main, 
nuo tų valstijų Į žiemius 
žemė, vadinama Kanada, 
teip, kaip ir kitas šalis 
sausžemio, atrado seniau 
ropos žmonės. 1608 metuo
se, apie 116 metų po atradi 
mui Amerikos per Koliumbą, 
čionai vienas vadas Anglijos 
žmonių vardu,’Smith, apmal
šino indijonus ir apsigyveno. 
Tuose pačiuose metuose atva
žiavo laivas su žmonėms iš 

( Prancūzijos ir, pataikęs įva- 
. žiuoti į upę, kuria važiavo, 

pakol atrado vietą patogią 
, apsigyventi, apsistojo. Ta 

vieta dabar vadinasi Quebec, 
o upė kuria važiavo, vadina
si Šv. Laurino. Anglijonai 
vienok, turėdami didesnę į- 
tėkmę šioje šalyje, apvaldė 
visą tą kraštą, ypatingai 
Francūzijoje kylant naminėm 
karėm, franeūzai turėjo ma
žai laiko ant šito sausžemio 
prižiūrėti savo atrastas žomes. 
Apie 167 metus vėliau Ame
rikos apsigyvenę žmonės, y- 
patingai patys anglijonai už
simanė atsikratyti nuo savo 
karaliaus, J urgio Trečiojo. 
Ant to pristojo visos valsti
jos esančios ant kranto At- 
lantiko ir pakėlė kovą vyti 
Anglijos kareivius ir tverti 
republiką. Susivieniję Vals
tijos nors ir kalbino Kana
dos žmones, kad ir jie kartu 
vyti} laukan Anglijos galybę, 
bet tie iškarto nepaklausė, o 
vėliau jau buvo jiem ir per
sunki!, nes iš šę ir tę išvyti 
Anglijos kareiviai ir kara
liui prilaukus žmonės vis 
kraustėsi į Kauadą. O žino
ma, kada randasi gana pri
laukiu, tai ir laisvą dvasią 
užstelbia. Vienok, kada Su
vienytos Valstijos išvijo aug- 
lijonus ir susitvėrė savo re
publiką, kada viskas pradėjo 
augti ir bujoti, kaip tai fab
rikai, išdarbiai visokį ir ge
resnis žemės išdirbiinas, kar
tu ir mokslas, tada ir Angli
jos valdžia pradėjo žymiai 
mainytis; patenojus tokį kąs
nį žemės su žmonėmis ir pasi
darius nemažai kaštų vesda
ma karę, išmoko ir ji žmoniš
kumo. Kanadai davė 
tiek laisvės, kad dabar nėra 
visai skirtumo ar būtum Su
vienytose Valstijose ar bū- 

je, beveik vsi

yra 
Ją 

šio 
Eu-

Ca- į tuni Kanadoj

toks laisvas rai 
jau geras gyven 
valdžios.

Po revoliucij? 
Valstijų prieš J 
džią, Suvienyt' 
padarė labai gei 
ir kaip viekas n 
kūnyta, žinonėn 
patogus čionai 
geležiniai, vatii 
kas; prieg to vi: 
nės aukso, sidal 
lė šią šalį ir pal 
visų salių ant t 
sant ikvaliai dy 
ropoję mintanči 
pfocios, galima 
gražus produkt; 
vai parduoti, 
ko čionai iš visi 
važiavo aukso 
sidabro, daugel 
sivežti, nežiūri 
juos gaus. Iš 
priplaukė žinot 
go prispaustas 
vos visokius d 
ir apsigyveno ’ 
kis ir šiądien 
gyvena, kurine 
vadinam. Ta 
niekas nė neini 
gelį metų važi 
tais kokis 
damas ant
iš Anglijo- ir ;

Viskas 1 
Mainosi laik 

das, ir žmonės 
nė ir Kanados 
da sudėjus su 
ma sakyti, yra 
nes tę žemės v 
ra, kaip Suvif 
jose, o žmonių 
žiau čionai ai 
žemės gyvena : 
nai žmonių, o 
apie 6 milijom 
gana derlingų 
vena, tai veda 
sai kitokį, kai 
nytose Valsti, 
tirštai apgyv 
apie Atlanti 
bei Michiganc

Koks g
S . Vai 

Suvienytos 
go į milžiniš 
šalį, suvažiavę 
šalių. Prie 
miestų, krašt: 
ki gyvenimą 1 
kada nė sirgf 
palaidoti; visi 
atsilikti greit 
guli prie žm 
gyvenimo, o 
pajiegos lik 
prie darbo, 
ną, tai suėjiu 
sėjęs pasakys 
nigų, bet nū 
tas, o jeigu u 
laimė, liga, a 
pasilieki po 
čių, miesto ai 
mijos;'*' Ba 
šaukiančios į 
pagadina žnu 
kaip daktara 
lerius ir liep 
žio oro pagy 

Suvienytos 
prie galo s 
mo, kuris t< 
žmonėm toki 
buvo, bet bu 
sveikatos ir 
mainyti siete 

Kaip y r 
j 

Kanadoje 
ant ūkės, t: 
toks kaip Li 
oro, neš'žem 
to patieą. zor 
va, taigi nė 

Žinoma, 1 
žiemius bus 
mių yra gan 
lingu netol 
Valstijų rul 
kės Kanado. 
liški užsiėir 
kastynėse, 

„ pievinyčiose 
džiojime.



.KELEIVIS ,...
amai, ilgai mum i to 

pal^ol priverstinai 
ikovosim. Nors mu- 
ai Amerikoje ir ge- 
t būtų daug geriau 
rašte—Lietuvoje, kad 
ie laisvę. Draugai 
įkalbėję, atminė, jog 
bar kova už laisvę, 
s brolių jau žuvo, ki
ūtėjo, dar kiti tur- 

;ėdi, Šaukia pagelbos. 
> aukų sumetėm teip: 
lavė J. J. Danielius, 
inckas. J. Valentis; 
davė J. Danielius, J. 
s, S- Arnionas, E. 
uiė, J. Bieliaucka-, 
kaitė, R. Cubergis, J. 
; po 25 c. O. Danie- 
Danisienė,K.Št mbelu 
monas,J. Vedeckis, 
kus, V. Mockus, J. 
J. Dauisytė 10 c. Vi- 
ų surinkta ir priduo- 
Bostono Revoliueijo- 
.omitetui 9 dol. 10 c. 
ii ačiū draugam už 
šią dovaną ir kožuą 
mą tėvynės vargų.

uius, kur baigiasi 
tų Valstijų kraštas 
nt nuo Pasitiko (Ty- 
jano) valstija Wash- 
, Montanna, North 
M innessota, W i scon- 
ažerius Michigan, 

rko valstija, Vermon- 
Hampshire ir Main, 
alstijų į žiemius yra 
dinama Kanada. Ją 
p ir kitas šalis šio 
io, atrado seniau Eu- 
ones. 1608 metuo- 
116 metų po atradi 
etikos per Koliumbą, 
enas vadas Anglijos 
rardu,' Smith, apmal- 
jonus ir apsigyveno, 
įčiuose metuose atva- 
ivas su žmonėms iš 
jos ir, pataikęs įva- 
upę, kuria važiavo, 
trado vietą patogią 
:nti, apsistojo. Ta 
aar vadinasi Quebec, 
iria važiavo, vadina- 
aurino. Anglijonai 
turėdami didesnę į- 
ioje šalyje, apvaldė 

kraštą, ypatingai 
i joje kylant naminėm 
rancūzai turėjo ma- 

i ant šito sausžemio 
ti savo atrastas žomes. 
7 metus vėliau Ame- 
įsigyvenę žmonės, y- 
patys anglijonai už- 

itsikratyti nuo savo 
s, Jurgio Trečiojo, 
įrištojo visos valsti
jos ant kranto At- 
r pakėlė kovą vyti 

kareivius ir tverti 
ą. Susivieniję Vais
’s ir kalbino Kana- 
les, kad ir jie kartu 
kan Anglijos galybę, 
karto nepaklausė, o 
u buvo jiem ir pet
ies iš šę ir tę išvyti 

kareiviai ir kara- 
lankųs žmonės vis 
i į Kanadą. O žino- 
l randasi gana pri- 
tai ir laisvą dvasią 
. Vienok, kada Su- 
Valstijos išvijo ang- 
r susitvėrė savo re- 
kada viskas pradėjo 

bujoti, kaip tai fab- 
larbiai visokį ir ge- 
mes išdirbimas, kar
ksiąs, tada ir Angli- 
Ižia pradėjo žymiai 
; pater tojus tokį kąs- 
su žmonėmis ir pasi- 

emažai kaštų vesda- 
, išmoko ir ji žmoniš-

Kanadai davė 
vės, kad dabar nėra 
rtumo ar būtum Su- 
e Valstijose ar bū- 
nadoje, beveik vsi

toks laisvas randas ir toks 
jau geras gyvenimas iš šono 
valdžios.

Po revoliucijai Suvienytų 
Valstijų prieš Anglijos val
džią, Suvienytos Valstijos 
padarė labai geras permainas 
ir kaip viskas naujai buvo į- 
kūnyta, žmonėm buvc labai 
patogus čionai gyvenimas: 
geležiniai, vatiniai ir taba
kas; prieg to visokios kasty- 
nės aukso, sidabro ir t. t. Kė
lė šią šalį ir pakėlė augščiau 
visų salių ant svieto, nes ė- 
sant ikvaliai dykaduonių Eu
ropoje mintančių ant žmonių 
procios, galima buvo visokį 
gražus produktai jiem leng
vai parduoti. Žmonės smu
ko čionai iš visų šalių: vieni 
važiavo aukso jieškoti, kiti 
sidabro, daugelis pinigų par
sivežti, nežiūrėdamas kaip 
juos gaus. Iš visų kraštų 
priplaukė žmonių, kitas var
go prispaustas metė iš gal
vos visokius didelius turtus 
ir apsigyveno kaip geras ū- 
kis ir šiądien jo vaikai čia 
gyvena, kuriuos męs jankėm 
vadinam. Taigi į Kanadą 
niekas nė neraislino per dau
gelį metų važiuoti, tik kar
tais kokis skurdžius bedirb
damas ant laivo tę nuvažiavo 
iš Anglijo-^ ir apsibuvo.

V i b k a s -m a i n o š i .
Mainosi laikai, mainosi rė

dąs, ir žmonės teip persimai
nė ir Kanados stovis. Kana
da sudėjus bu Amerika, gali
ma sakyti, yra tik pūstynė, 
nes tę žemės veik daugiau y- 
ra, kaip Suvienytose Valsti- 

■ jose, o žmonių kur kas ma
žiau čionai ant tokio ploto 
žemės gyvena apie 85 milijo
nai žmonių, o Kanadoje yra 
apie 6 milijonai. Žemių yra 
gana derlingų, ir kas apsigy
vena, tai veda gyvenimą vi
sai kitokį, kaip čionai Suvi i- 
nytose Valstijose, ypatingai 
tirštai apgyventose vietose 
apie Atlantiko pakrantes, 
bei Michigano ažerus.

Koks gyvenimas
S. Valstijose?

Suvienytos Valstijos išau
go į milžinišką industrišką 
šalį, suvažiavo žmonių iš visų 
šalių. Pristatė fabrikų, 
miestų, kraštas pasidarė į to
ki gyvenimą skubų, kad nėra 
kada nė sirgti, nė numirusį 
palaidoti; viskas čionai turi 
atsilikti greitai, kas tik pri
guli prie žmogaus ypatiško 
gyvenimo, o visos žmogaus 
pajiegos likosi sutrauktos 
prie darbo. Dirbkie kasdie
ną, tai suėjus metam atsidū
sėjęs pasakysi, jog neturi pi
nigų, bet niekam nė nekal
tas, o jeigu užėjo kokia ne
laimė, liga, ar kas, tada jau 
pasilieki po globa draugys
čių, miesto arba išganymo ar
mijos;-" Balsas švilpynės, 
šaukiančios į darbą daugiau 
pagadina žmonių nervų, ne
kaip daktarai spėja imti do
lerinė ir liepti išeit ant švie
žio oro pagyventi.

Suvienytos Valstijos atėjo 
prie galo sistemos—surėdy
mo, kuris toliau jau nebus 
žmonėm toks malonus, kaip 
buvo, bet bus tik naikinimas 
sveikatos ir rengimas per
mainyti sistemą.

Kaip yra K a n a d o - 
j e ’

Kanadoje kas apsigyvena 
ant ūkės, tai jo gyvenimas 
toks kaip Lietuvoje iš dalies 
oro, neužėmė toji stovi ant 
to patieą, zono, kaip ir Lietu
va, taigi nėra nė atmainos.

Žinoma, siekiant toliau į 
žiemius bus šalčiau, bet že
mių yra gana tuščių ir der
lingų netoli už Suvienytų 
Valstijų rubežių. Apart ū- 
kės Kanadoje kiti principą- 
liški užsiėmimai yra anglių 
kastynėse, medžių—lentų

, pievinyčiose, žvejojime ir me- 
v džiojime. Daugiausia žmo

nės užsiima ir randas labiau
sia gelbsti tokius, kurie apsi
gyvena ant žemių. Prastes
nes žemes Anglijos randas 
dalina žmonėm po 320 akrų, 
o geresnes po 160 akrų. Žemę 
randas duoda teip lygiai An
glijos žmonėm, kaip ir atvy
kusiem iš kitų šalių. Ran- 
davą žemę galima gauti po 
dolerį už akrą ir tą mokestį 
galima instalmentais per ke
turis metus išmokėti. Bet 
kartą apsigyvenęs žmogus, 
negali apleisti ir laikyti dy
kos žemės, išvažiuoti ir būti 
kitur, o laikyti žemę dyką 
randas to nevelina ir atima. 
Žemė tini būti apgyventa į

Juokai.

Rus ko u k e s o k a ta
ki z m a s .

Klausymas: — Kas tai yra 
ū kęsas? -

Atsakymas: Žmogus, kuris 
turi tiesą gaut nuo valdžios 
pra-portą,

K. Kodėl ūkėsai vadinasi 
laisvais?

A. Dėlto kad nepaspėjo jų 
suareštuoti.

K. Kokia didžiausia pri- 
derystė ūkėso?

A. Mokėt mokestis.
K. Ar ūkėsas turi žinot, 

ant ko eina pinigai, kuriuos 
jis moka?

A. Jokios tiesos ant to 
neturi.

K. Kam ūkėsui yra duo
tos akys?

A. Mirkčioti.

Pnjieškojmai.

Pajieškau brolio Vinco 
Slipkaucko, Vilniaus rėdy- 
bos, Trakų pavieto, Nedzin- 
gio volosties, kaimo Pane- 
dzingio. Vienuolika metų 
kaip Amerike, penki metai, 
kaip gyveno New Yorko val
stijoje.

Meldžiu atsišaukti ant šito 
adreso:

V. Slipkauckas,
15 Common St. 

Lawrence, Mass.

Pajieškau savo švogerio 
Zigmo Makaravičiaus Vil
niaus rėdybos, pirma gyve
no Vestville, III. Meldžiu 
jo paties ar draugų apie jį 
pranešti ant šio adreso:

Rožė Jurgaičiūtė, 
15 Common St.
Lawrence, Mass.

Pajieškau Krano Paškai- 
čio. Pirma gyveno Brook
lyn‘e, N. Y., dabar, girdėjau, 
gyvena Bostone, Jeigu kas 
jį žino arba jis pats, meldžiu 
atsišaukti ant šito adreso:

Petras Poškaitis,
Box 417

Key port, N. J.

Pajieškau pusbrolio, Jono 
Gavrilavičiaus, Kauno rėdy
bos; Šiaulių miesto apie 20 
metų Amerike. Jo paties ar 
draugų meldžiu širdingai 
pranešti ant šito adreso.

Merčislau Malinowski
3262 So. Morgan St. 

Chicago, Ill.

Šhįdien kalbėsim apie

praeita
OTKffllA l

Viršų, paminėtus žodžius įnešė vienas 
jaunas žmogus ant susirinkimo Lavinimo
si kuopos po vardu ,,Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės” So. Bostone, Mass., 8 balan
džio 1906. Kiti draugai paantrino įneši
mą, bet visi persikėlė į tą šoną, kur kalba 
pasibaigė, nes kožnas nenorėjo pradėti. 
Širdis visų pradėjo plakti ir nervai sujudo, 
kad tik atminti svarbius punktus gyveni
mo pasakyti ir nors kartą išreikšti ir pasi- 
dalįti savo vargais su būriu draugų, kurie 
dabar tik ant to susirinko ir padės, visą 
atydą išklausyti.

Pirmsėdys B.:—Broliai, kaip matot 
jųsų pačių noras sutinka, kad šiądien pa
sikalbėti kožnas apie savo gyvenimą, tada 
iš eilės, kaip paprastai, meldžiame pradėti.

Pirmas iš eilės: — Godotinas Pirmsė- 
di ir Draugai, kaip būtų žmogui miela ir 
naudinga atminti visą savo gyvenimą, y- 
patingai vargai ir nelaimės, teip atminti, 
kad visada laikyti prieš savo ateinantį gy
venimą ir pasimokinti, kaipo iš praktiško 
mokslo, idant niekad daugiau į tais pačias 
nelaimes negrįžti. Paveikslam kaip daug 
pasiinokįtų žmonės, kurie kasdien, kas 
sanvaitė ir t. t. puola j tais pačias bėdas ir 
dar ketina pulti, dėlto kad praeito savo 
gyvenimo neatmena ir neima iš jo pasimo- 
kiuirno. Aš pripažįstu šią dieną už didžiai 
dėl mus mokslišką, jeigu kožnas draugas 
apsakys savo patyrimus iš jo gyvenimo, 
tas duos niurni gerą progą netik daugiau 
suprasti apie politiką ir kooperaciją, bet 
ir pasilavinsim kalbėt

Mano locnas gyvenimas, kiek pamenu 
nuo jaunų dienų yra tokis:

Tėvas ir motina mano prieš mano gimi
mą turėjo šeimynišką skriaudą, nes motina 
aprašė svetimam dalį ir dėlto tarpe jų 
kilo šeimyniškas erzelis, įpuolė į vargą ir 
tokiu būdu man teko užgimti iš rūpestin
gos motinos. Prigimta rūpestis, man au
gant, netiek davė dalyvauti linksmybėse, 
kiek prisižiūrėt į kožną ir visokį daigtą, ir 
kas tik buvo negerai apie mane ir nuo pat 
mažo aš rūpinausi mąstyti ir suprasti, kas 
tai yra? kodėl teip negerai yra? Tėvas 
mano buvo didžiai pamaldus ir darbinin
kas žmogus. Nuo mažo pripratau prie 
maldos: aš poteriaudavau vaktuodamas gy
vulius tarpe kalmj arba girioje ir labai bi
jodavau, kad kas manęs nepamatytų, nes 
gėdinausi, rodos to, kad sau daugiau nuo 
Dievo neišprašyti, kaip kad kiti žmonės 
turi. Visada teip taikiausi, kad patikti 
kožnam žmogui, kad apturėčia nuo jo 
meilę, kad būčia pagodotas. Lietus kar
tais permerkdavo be malonės, o paskui vė
jas šaltas, rodos, baigdavo bausti, parsiva
ręs vakare su gyvuliais daugiau nieko ne
norėjau, tik eidavau gulti neva apsirgęs, 
nes dar kiti darbai laukė manęs, kurie ir 
praščiausiam išaugintui vaikui kaip su 
nykščiu spaudė gerklę. Nuėjęs gulti ii 
gai poteriavau, kad iš tų vargų kada-nors 
išbristi. Be pasekmės, antrytojaus užmig
davau, kur saulutė linksmai bučiuodavo, 
gyvuliai suėjo į javus, tik išgirstu, kad 
krato mane už sprando. Į didesnį protą 
paaugęs gavau pasimokįti, toliau pribuvęs 
į Ameriką, pradėjau tėmįti ant svieto; žo
džiu sakant, atitraukiau akis nuo žemės, 
prie kurios buvau prilenktas prigimimo ir 
paaugi n i mo.

Čionai pribuvęs, papuoliau į bandą 
girtuoklių, su jais turėjau per kiek laiko 
užsiganėdinti, bet niekad neėmiau tų nuo
dų tiek, kad save apsvaiginti; vėlinu pra
dėjau gėdintis aš jų dėlto, kad žmones juos 
laiko, kaip supratau, tik už kokius navat- 
nus sutvėrimus. Į pusę metų gavau lietu
višką laikraštį ir perskaitęs apžiūrėjau ap
link save. Užimąs atėjo netikėtas į galvą, 
liko tik mano kūnas besėdintis; ant tvoros 
iš akių ašaros veržėsi, o dvasia atsidūrė tę, 
tę, kur vis meldžiausi, kad aš būčia. Ga
vau paskui laikraščius visada ir knygas ir 
pradėjau skaityti teip, kad pusę laiko gy
venau tik dvasioje, vargų jau nė puses ne
jaučiau; akmuo nebuvo kietas sėdėti ir 
miegas nevaliojo pa r mušti per dieną nu
vargusį. Protas pasididino, pradėjau mis- 
lįti, atsiminiau senus papratimus ir baisy
bes ypatingai tokias: Vieną kartą man 
žmogus papasakojo, jog jeigu kas nuskęs
ta, tai reikia grabnyčią arba žvakę pašven
tintą piie lentutės pririšti ir paleisti ant 
upės, ir kaip ateis, kur žmogus yra nu
skendęs, tai tę susilaikys ir stovės. Da
bar man atėjo į atmintį, jog žvakė ant len

tos ir teip užsilaikys, jeigu ateis ant vie. 
tos, kur yra akmuo ir sūkurys didelis, teip 
man kartą atsiėjo išmėginti ir teip atsiti
ko. Tas mane pastūmė ir prie daugiau 
tyrinėjimų netik gamtiškų, bet ir svietiš
koj iš žmonių gyvenimo. Kartą atėjo mer
gina iš Lietuvos, kurią vyras apgavo ir ke
liu, rodos važiuodamas į Ameriką, pametė 
ją. Čionai pribuvus mergina į kelintą 
dieną eidama keliu paturėjo kūdikį krū
muose, ir su išgąsčiu, nejausdąma nė skaus
mo, nusinešė pas lietuvį, netoli nuo tos 
vietos, ir tę apsirgo. Kūdikis buvo men
kas ir drūčiai susirgo vargšė mergelė. Lie
tuviai, suėję iš aplinkės, tarėsi nešti kū
dikį pakrikštyti, bet ateidami vis atsinešė 
perdaug degtinės ir tokiu bū Iii tęsėsi po-1 
pora ir daugiau sanvaičių. Teip išėjo, 
jog mm buvo gni'a tos vargšės ir jos mel
dimas pakriksl.yt. kūdikį, pasiekm mo 
jautrias ausis. Paėmiau dorą moterį ir 
nuvažiavom pas airių kunigą į miestą \V 
Buvo penkta valamla po pietų; paskambi 
nom varpelį.—durys atsidarė, į‘jom pas’ 
kunigą ir perstačiau visą reikalą. Kuni 
gas paklausė, kokios jus tautos? pasakiau 
Lithuanian. — O! Italian! —Ne, ne! 
Lithuanian — paantrinau. — Hm! O kur 
kūdikio tėvas? — paklausė. Aš nežinau 
kur jo tėvas, bet jo nėra prie motinos, ji 
yra vargše. — O! tai jis tėvo neturi. 
Kunigas priėjo, atidarė duris ir pasakė: j 
Eikie sausu benkartu. Negalima buvo| 
nieko veikt, tik eiti; viena, kad negalėjau 
atsakančiai kalbą anglišką vartol, o kita 
kad rodos koks akmuo užgriuvo ant šir
dies. Pagailo kūdikio neišpasakytai ir 
sergančios jo motinos. Išėjom su būsian
čia kūma, bevažiuodami kalbam: Kaip pa
sakysim apie tą jo motinai, gali visai varg
šė apalpt. Buvome tarę pasakyt, kad pa
krikštytas ir gana, bet vėl kam tas melas 
ir kam gelbėti žmones su netikrom gyduo
lėm. Parvažiavę teisybę pasakėm, sura- 
minom su pinigiška dovana ir parvažia
vom namo. Apie tai neištylėjau ir pasa
kiau kitam airių kunigui, jis pagailistavo 
ir sako: Jis pats t. y. kunigas yra tokiu, 
kokiu jis tą nekaltą kūdikį pavadino; to
liau pridūrė, kad vistiek. kunigo reikalas 
pakrikštyti, ar jis būtų benkartas ar ne.

Teip trumpai perbėgęs savo gyvenimą 
antgalo priduriu, jog aš išmokau praktiš
kai iš savo gyvenimo šiąs lekcijas:

Pagelbos su verksmu neužsipelnysi. 
Kitam tarnaudamas ir prilankaudamas jo 
draugiškumo ir meilės ant savęs nepa
trauksi. Klūpodamas ir tik poteriauda
mas nieko nepelnysi, prie to reikia darbo 
ir proto. Niekad neužsitikėk žmogui tam
siam, kurio galva pilna nesuprantamų bai
sybių. Aš labai nemyliu žmogaus, kuris 
gali o nenori mokintis ir išeiti iš turmo 
tamsybės. Man mieliau žolė, kuri rūpi
nasi gautis prie saulės spindulių, arba me
dis augštesnis už kitus, o žmogų prie t< 
nieko negalima prilygint ir kodėl jis teip 
tamsybėje tūno? Aš tikiu, jog žmonės, 
kurie lavinasi pasekmingai vienybėje, gali 
gyventi ir daugelį vargų sumažinti. Iš kur 
gali kilti nesusipratimas, jeigu visi išvie- 
no su noru teisingai dirbtų. Kas sau no
ri teisybės, tai ir kitam turi to linkėti, tik 
teip būtų gyvenimas pagerinamas ir išga 
nimas atsiekiamas.

Tiek aš turiu pasakyti godotinas pirin- 
sėdi ir draugai.

Pirmsėdis B.: Ačiū j ūmi už tą apsaky
mą. Toliau meldžiam kalbėti sekančio 
draugo!

Draugas P. pradėjo: Gi dotinas Pirm- 
sėdi ir draugai, sunku man aiškiai ir gra
žiai sudėti mano gyvenimo punktus, kurie 
verti atminimo, nes m tankiai čionai galiu 
ateiti, ypatingai šiądien visai nežinojau 
apie ką eis kalba.

Aš būdamas mažas, turėjau nemažai 
visokių vargų, bet akyvo teip nieko mano 
gyvenime m atsitiko. Būdamas mažas la
bai tingėjau melstis, nors motina ir gana 
bausdavo, vienok neturėjau akvatos. O 
vienok labai didžiai mylėjau matyti žmo
gų su knyga rankoje, rodos kokia galybė 
tame yra, bet pats retai kada ėmiausi. Su
laukęs didesnių metų, buvau prispaustas 
su visokiais darbais. Jau tada pamačiau, 
jog būtų labai gerai, kad netik mokėti 
skaityti maldų knygas, bet ir rašyti ir ro 
kuoti apėmė mane didelė akvata, bet kad 
darbas laikė privertęs, dėlto mažai tę ga
vau ir pasimokinti. Būdamas apie septy
niolikos metų, aš susitikau su atsitikimu, 
kurį aš ir prūnysiu, nes kad svarbesnių 
mano gyvenime nėra, tai aš tą laikau už 
primenamą. Po mųsų aplinkę vaikščioda
vo pardavėjas paveikslų ir maldaknygių, 
ir kartą turėdamas laiko, o norėdamas 
mane sukrutint, pradėję man pasakot teip: 
„Vieną naktį —sako—einu pro Žvyrių 
protestonų bažnyčią [Panemunyje] vakare, 
lietus pradėjo pilti teip, kad negalima bu

toliau eiti, tad aš užbėgau į tą bažnyčią ir įėjau į vidurį. 
_Bažnyčioje buvo grabas su negyvėliu ant nakties paliktas. 
Man tę bestovint grabas atsidarė ir negyvėlis pradėjo lipti 
iš grabo; aš pradėjau bėgti, o negyvėlis paskui mane. Be
gan ir patikau į tuos namus nubėgti, iš kur buvo negyvė
lis. Įbėgus į stubą, pati ir vaikai ėmė šaukti tėvas! tėvas!“ 
Ir toliau jis man nupasakojo, kaip paskui turėjo nukirsti 
galvą tam negyvėliui, kad jis daugiau nepareitų.

[Toliaus bus]

Piešinys Markso iš R. L.

--------------X--------------

Klausyk, klausyk! Kaip kyla balsai harmonijos,
Tai šiądien kėlės Kristus—Tiesdarys visos žmonijos. 

Visi tik linksminas, jog nors vieną kartą 
Sulauks savo tiesdarį, kurs pažįsta vargą.

Visi tik rėdos į balčiausią savo rūbą
Sutikti Kristų,—purvinas kožnas mato gėdą.

Štai auksine eilė,—čia stovi karaliai, 
Ir lenkė galvas, kad Kristus eina povaliai.

Čion subraška balsas ir šauja patrankos,—
Balsas nusitiesė ir baigias ant muzikos.

Dūmai pakyla, dieną daro į tamsybę 
Ir atmosferą pripildo solfero bjaurybe.

Kristus čia nestoja, jis eina tolyn,
Nes minios svieto vis matos platyn.

štai stovi eilė svieto turčių, ponų
Ir baltų, kaip lelijų jų moterių ir panų.

Rūbai jų gražus iš šilkų daryti,
Iš tolimos šalies, Indijų, rūpestingai partraukti. 

Prieš kožną maišas pinigų auksinių 
Ir tarnai stovėjo, tik laukė paliepimų.

Balsas perkūno girdėtis pradėjo,
Berkite auksą po kojų Kristaus, girdėjos.

Žvangėjimas aukso pakilo baisiausias,
Kristus pradėjo žengti nuo jįj kogreičiausia.

..Pavojus”! sušuko Kristus į šventuosius,
,. Apleiskim! Čion matom tiktai griuvėsius”.

Bėgdami girdėjo, kaip turčiai raminos, 
log Kristus lukso visai, visai nepažino.

Netrukus Kristus su savo šventaisiais
Pajau'- apstotas su žmon.ėm prastaisiais.

Tie. kurie vargą kenčia didžiausią, 
Spaudžias prie Kristaus konoarčiausia.

Vieni rankas ištiesę: „Oh, Kristau !” šaukia, 
Kiti su suspaustom širdimi malonės laukia.

Kristus apižvalgė ir pamatė vaikelį,
Kuris sėdėjo nusviręs ant motinos kelių

Priėjęs rauką aut galvos jam uždėjo
Ir motinai rūsčiai Kristus prakalbėjo:

Iš kokios šalies atnešiai tą vaikelį
Ir kam suraišiota jo maža galvelė?”

,,Oh, Viešpatie, juk žinai, kaip stojos,
Kaip caras mus visus per metus kotavojo;

Niekas nepažvelgė ant mus meilės akimi, 
Kožnas galiūnas sakė, męs esam to verti.

O minios svieto vis šaukė „Kristau,
Gelbėk mus; tegul garbė ant amžių bus tau”.

Ranka Kristaus pasikrutinus pakilo 
Ir sutvėrimas visas prieš jį nutilo.

„Pakajus su jumis lai būna!,,
Toliau Kristus kalbėjo į kiekvieną::

', Kur tie, ką sakė eis mano pėdom, 
Platįs teisybę ir ves žmoniją namon”?

Vienas iš Aniuolų prieš Kristų stojo
Ir griausmingai su gailesniu prakalbėjo: 

..Viešpatie! anam turčių būryje jie pakriko, 
Kad auksą surinkti, tę jie pasiliko“.

Kristus ir vėl į žmones kartą pažiūrėjo
Lūpos jo sukruto ir griausmingai prakalbėjo: 

..Saulutė ir žemė sutverta dėl jųsų, 
Žemė išduoda kogeriausią vaisių;

Oras teipgi pilnas maištaus ogsigeuo
Dėl sutvėrimo ant žemės kiekvieno.

Krutėkit, o viską jus čia dėl savę rasit, 
Tik kūno ir dvasios niekam neparduokit.

Kas turit protą, esat čia karaliai.—
Man tiktai gaila, kad verkia vaikeliai.“
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BALIAI
So Bostono Lietuviškas Benas, parengia 

pirmą balių, ant 18 Balandžio, atsibu
siantį Seredos vakare Broadbine salėje, 
po nr. 311 Albany atr. Boston’e.

Šokiai prasidės 8 valandą vakare ir tę
sis iki O'vai. ryto, lluzyka bus visupui- 
kiausia net iš paties Kairo aigipcijonų. 
Kviečiamo visus be skirtumo jaunus ir 
senelius ant gražaus pasilinksminimo, 
kokio da niekad nebebuvo.

KOMITETAS.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI

ant visu metu

So Bostono Lietuvių ukėsų Draugystės 
balius atsibus 19 Balandžio salėje po nr.
160 Broadway Ext., So. Boston’e.

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

Užprašom brolius ir seseris nepatingėt 
atsilankyti irpatrepset. Užprašo

KOMITETAS.
Pasarga: Tojpat salėje 17 Bal. atsibus 

L. U. Dr.EXTRA MITINGAS, į kurį 
privalo susirinkt visi draugai; biis dalina 
ini tikietai. L. U. Dr-tės prezidentas.

Bostono Liet. Ūkėsų Gedimino Kliu- 
bas, pareigia didžiausiį balių, kuris atsi
bus 19 diena Balandžio, 1900 m. Cong
ress Hali salėje, ant kampo C street ir 
W. Broadway So, Boston, Mass.

Prasidės 2 valanda po piet ir tęsis iki 
12 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.

Negirdėta Naujiena!
Kas gi čia? Ogi vyruti popieros rašy

mui gromatųl Kas do gražus pritaikinti 
prie kožno žmogaus pasveikinimą! Tuzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų Sl.oo 
o tūkstantį gali gaut už $6.75. Laiškai 
papuošti puikiausiom kvietkom Šilkinėm 
auksuotom ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių abrozolių, 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 rolgiškus, 
ko tik kas reikalauja, daiktus, laikrode 
liūs, špilkas, žiedus, padarom ant apste- 
liavimo šliūbinius, ir visokius bažnyti
nius religiškus daiktus; visko, 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 markom, o norint gautatsaky 
mn ant klausymo reik indei į gromala uš 
2 centu markę. Adresuok:

John Derkilnis
4545 So. Hermintage avenue, 

Chicago, Ill.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
Boston, Mass.

Visokias linas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į- vlr<u tik 
neikit į aplieka: 
mano durys bal
tos arba te.'efonuo 
*kit o aš ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 0 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir G iki 
8 vakare. Telephone 1907— o Richmond

NAUJOS KNYGOS.
,,Keleivio” Spaudos.

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

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

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauuą vaikiną, 
kurį vargas pri vertė už
mušti du žinogu, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis I 
skaitymas. Puslapių 122.
Kaina .......................... 25 c.'

Reginis ir kitos gražios paša 
kos. Šioje knygoje talpina-! 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas i 
vaikinas apaugo ragn, ka
riavo su smakais ir ėjo ke
lionę į peklą; 2) Jonas su-1 
nūs žuvininko, kuris pa
gavo žuvių karalių, nno ku-j 
rio įgavo tokią galybę kad i 
pastojo karaliaus žentu iri 
dideliu galinčiom; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 1 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas į 
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 laimarodis 
kaina .................... 10 c.

Kalėdų giesmes vargamistrry 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Kai-
5 'c.

Nebūkit be darbo!
Kam būt be darbo, jei jį gaui? Jei 

reikalauji darbo, ateik į mano biurą, aš 
tau parūpįsiu tuojau darbą ten, kur ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa 
brike, Plytnyčioj, ar kitur Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriausiai ir 
teisyngiausiai patarnauju. Atmink:

Joseph S.Rossell,
4 Washington str.,North, 

BOSTON, Mass.

Dr. JOSEPH LEVAND0WSKI, 
gyvena po No 394 Broadway, S. Boston. 
Mass.; valandos buvimo namie nuo 0 iki 
8 vakare. '

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

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

THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Mass.

Specijaliszkas Iszpardavimas
Ką-tik partrukėm į savo sankrova di

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

Teipgi Įiavasarinių šiitų labai gaažių ir 
naujos 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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

įlos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

Dykai del Vysu
Tlk-ka Iš po sps u ’os itėjęs naujas dide 
lis Kataliogas Knygą, Brukuojamą ma- 
šinėlią. Rašomą plunksną kurios savije 
atramentą laiko, visokią patentuotą gy 
duollą ir šeip daug kitokią daigtą, pri
siusiu kožnam kuris prisiąs už 2c markę 
ir savo alšką adresą.

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

South Boston, • Mass.

T. Lavilvaresse, M. D.
Prancūziškas Daktaras, Či- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakulteta.

Pasekmingiausiai gydo visokius ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass

PASARGA Del Siergančiu
Kas nori sulaikiti savo svieikatu tas 

aleikitę pas manę 52 B street So. Bostone 
Turiu visokias gydolies nuo visokiu ligų 

Kazimieras ŠydJauskas.

Plaukiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti p«s visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

ir leisti jai jsiseneti 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 j jį nusiduo
da, dekavoja už išgydymą 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 pirmininkd profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

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

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

įlydytas nno Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
n^reumaUzino bei tos hgon’ams’ tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsisenejuHtos vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon. Zabukevicze stitu.tui;pagal prašymą dėkavojančių. kaipo pavyzdį, 
Box 80, Butte,t paduudame

krautuvę vaistų 
gelis yrajšrasta

čion kelias:

Iszgytlyta nuo 
sunkios moteri- 
szkos viduriuos 
ligos.
M. Vidicziene 

West wood.
N. Y.

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos. 

Jlrdlngį ačiū už lAgydymį manęs nuo neregu- 
ILariSkos mėnesinės, varginusios mano per 0 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas: mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėl mane naikino. Per vi
sų tų laikų perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų tx*i vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo ilgų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai išgijau, Imdama tuos vaistus, už kū
rinos siunčiu Tam Is ta i širdingų padėkavonę

T. Vys lock ie nė.
70 Saratoga St, Cohoes, N. Y.

Datiggalin Profesoriau Ir Specialiste:
Su linksmu Slrdzin prnnoAu Tumlstni. kad 

ošiu visai sveikas ir iluosas nuo n-iiiuatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojoto 
ir strėnose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save spocialislnis, lx*t vis be naudos, k >1 
nodasiginlaii upių jųsų garsųjį Institutu, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikutę, nž kę e- 
siu ‘čkingas iš širdies Drui E C. Collins, ve
lydamas ims jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis,

• Augustus Bok ša,
1445 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielas Profosorlau:
Pranešiu Tumistai.jog eslu pasveikęs iš li

gos, nuo kurios mane gydėte — pertankaus 
šlapinirno, uždegimo pūslės., lytiškos silpny
bės, nulrėgimo sėmens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnose ir nlx-lno nusilpnėjimo 
kiiip yra aprašyta Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas į Sve kalį. Jųsų spcciališkl vaistai 
mane galutinai Išgydė ir dabar džiaugiuosi iš 
savo laimingo ši-iinyniško gyveninio Dėl ar- 
tj mo meilės noriu sitį pagartlnli apie tai siivo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
s eikatį ir bųti laimingais,.

Fr. Mundiuas, \
Box 325. r Mystic, Iowa.

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 kdno 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 j 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 geinančio kūdikio pas motiną viduriuose.

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

Dr. E.C. COLLINS, Metai Mitale, 140 1.34.111 St, New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai offisas (terp Broadway ir 7tos Ave.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų. 

Vakarais: Utarninke, Seredoje įr Pėtnyčioh nu0 ? i**1 ® val- Nedalioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

ISK*

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR J.
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikinusius gėrymus. alus, elius 
visada švieži, vynai ir visokį likimai 
kogerinusi. Gėrymus d»-l veselijų. krik
štynų ar Šeip balių siunčiam į namus.

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

VINCAS INTAS 
Kostuinciskas Kniūčius. 
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra- 

| kHkavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
| drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ceikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo sninpel. iš ka
rių sieli uojau t is sau siūtą gal išsirinkt 
patinkamiausį ceisį. Prekė — nuo $15. 
augštyn. Drutlmas darbo užtikrintas 

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

’’Keleivio” agentai
J. Petrikis, 

1514 Boss avė.,
J. Ignotas, 

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

Scranton, Pa.

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes ųžlaikom 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 Sis, Boston,’Mass.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Ast Didinau savo krautuve kuriuia galima gaut yuko kaipo 
tai: l^ikn delhi kokiu tik ant svieto randasi, kisreniniu ir 
ciminiu,vi-oiiu leociugeliu, auksiniu, paauksuotu. sHab- 
rii.iu ir auksiniu l edu, spilku, kampasu kolc iku, visokiu 
insirumc»iu, puikiu ariu- nikų del gra'au«. M szinukiu 

de) drukavoiimo gromatu. Monu knyga ir pr-etais s del 
darymo sz tuk u. Isto-iszk ir maldaknygių kokiu tik ran- 
daci lie tu v; mk o j kalboj. Puikiu pop'eru del gromitu ra- 
szymo su phviuczevonems, aidab ms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunezia groma oj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio 4h lietuvisz- 
koj k Iboj nebuvo, kureine yra sz i m tai visokiu paveikslu, 

Kas pirks gaus tavora pirmos Idiasos uz maža preke, urde, 
— miestus. Adresuokit:

112 GRAND STREET,
I BROOKLYN

M n>T II ynhĮf»į(iil

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

So. Boston, Mass.
s>ge)»:

Mes laikom lietuviška 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 duus gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų t lesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

CONGRESS Hali;
Samdoma draugijų reikalam, 
Reikalaujant geros viet. 

draugi j iškieni pasiliuksmii 
main, šokiam ir kitiem dij 
liem susirinkimam, samdykį

Congress HaiTę,
Prie didelės salės yra maį 

samdoma mitingam h’ kitių 
I susirinkimam. Apie pašau, 
tlynio išlygas galit dazinotą 
tiekoje Sheehan’o po nr sįį 
Broadway, arba pas:

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

“KELI
Gerinusias

Talpina graži 
mus, straipsn 
terų ir mergi 
nimus Angį 
,,Keleivis” iš 
vergas ir kaši 
tų tik Ad

Jeigu nori but sveikas.
r drūtas, naudok tik sveikus gėrymus, 

raimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
uiai, kaip tai Alus, Elius, Vynai ir viso- 
id likeriai yra Lik pas

James Gleason cfc Co„
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.

Z1UREK!
Kąt.ik partraukčm daugy, 

bę naujos mados moterišku 
skrybėlių, ir visokių pavasarį 

jnių parėdalų. Prekė labais 
! ma.

Teipgi norinticm pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera viela. Dažinokit pss paiį 
gaspadorių.

d>

128

Ateik persitikrint.
SA(OW ITZ.

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

Tiktai per 60 dienu,
Vieninlėlis Lietuviškas I Jeigu katras dar neinisipirkot knrn

P I p i n n r » p p i v A C ..Sekretai llurtininkę" arba ..Crrra. OGARUFABR'KAb j k žnojn K lai pasiskubinkite 
Massachusetts ValsUjoj. Darom geriau- f (W dil. ‘ or(luosinl u> 50 CPnt
sms cigarus is Havanos tabako ir butu- x Pini—* , . , , 1 <» polam niekiuos dvigubai. įminumc linksmi su lietu\įlinkais karremniD- 
kais ir krautu viliokais vesti pramonę

Mūsų adresas:
A. LIUTKEV1ČIA,

•4 Washington Sqare. Worcester, Maw

I siųskit per “Money Oidcrį“ ant š'toid
I ruso: Gedeminas ir Mickevičiui,

25 W. 2-nd St., Room 10,
i South Boston, M4?.

SZTAI KAS GIRDEI
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 pri suk
čių žydų. F. Mockevičia kas 
diena išsiuntinėja šipkortes ir 
pinigus į visas šalis svieto.

F. Mockevicze
S3 Endicott st. Boston. Ma-s.

Daktaras M. J. Ronikom, ,
330 Shawmut avė., Boston,
Ofi o valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir.

nuo 6 iki 7 vakare^
Tel. 009 2 Tremom

Jo žinomi
Dr. Antoinette F. Kunikow, aprūpini 
mote r » ir kūdikius.
Valandos ofisn: nuo 2 iki 3 po piet

Tel. 609 2 TremonU

LA I VA KORTES PA R DUODU. 
ifi.iH bus atdarusuuo šu-iu vakare iki 
1 nakties šiokiomis dienomis, o su balo.

a €&
■s

Puikiausias Lietuviškais*

SALIŲNAS
kartą pas mus atsilankys

To niekad nesigraudys;
/ lūs, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

I azauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 1). Si..

n Ui Boston, Mass'<t

tos laika.lai praešlu ant tolinus. 
Jurgis Bartašius.

211 W I Ui si S I. H ISTOV.

* < * s
s- s

s.

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worc»!S«cr atkoliausil 
Geriausią rodą visi gausit, 
šimpso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas ?

Vaskelevtcziu ir Abraczinsak
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

1

yl Žw
Post Offic 

Boston^
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Revoliu

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. BAŽUKO, 7 Washigton,., St NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba

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 gėrynių 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 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas r u-, 
vest kur kitur Lai*neik iki nepamatysi manęs * Su godone

WTX’CtS RAfcrKA**

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Ir kita sa 
bet nieko m: 
Rosi ją. Ai
dimas žinon 
augščiansią 
na tolyn. ' 
nių apleidži; 
į kitas vieš| 
bėga gaudoi 
ti nešasi nu 
laikas istori 
Prūsų rubei 
tąs scenas, k 
matosi. Tfi 
rusų, žydų, J 
lenkų susii 
Prūsus ir už 
siliuosavimo 
lio caro na; 
žmonių trav 
pamatę 
žmones apty 
tik caro ga 
prieš galą, 
nuoliktą car 
sišaukimą - 
damas, jog j 
giškos dalu 
vam ant tai 
vojimo, cara 
si lieka po sa 
kur pinigas 
Taigi ko žm 
matydami c 
šystes;kelios 
caras vėl išh 
vadinimus, 
žmones nuo 
tada jiem r 
moję veikti, 
caras viską 
ir savo tra 
geroves, 
jog caras už 
skolą ant 9( 
Kapitalistai 
kad nemato, 
pinigus Ros 
jog revolin, 
gu Dūmoje 
mai, jau car 
kad žmones 
jus atstovus 
kova ir gala 

Caras ir j 
sigando, išf 
rinkta į at 
dalis konsi 
Demokratų, 
pasiskubino 
Jlesas, kasli 
gų.

Žinios n 
apie Vittę; 
jisai nori n 
kyti, tai vėl 
giasi, kad k 
liški D nuok 
su jais jis 
reakcijonier 
ma Durnovc

Žinios pr 
derasi su sa 
džiais paleis 
mus žmones 
nok negaliu 
tai paskalai 
malšinti.

Finansų 
ketina apie 
turbūt jau 
ką jis veiksi 

D ,;m ok ra t

tuiu* i«tvuiA urcKC Kas pir
M *" rius iszsiuncziu greit in visut Amerikos mies

Klemens Wllkewich,

C=iC3K

I IB Union Stamps
*? Am ini cri-*rin imin s4<rz> irs r nt

V S n ‘A±!O MHOA AA3N ><>•>•«IS uojinj
ii id3a “oo oNiavdi Nvmodowsoo

h)iio8u luoTi atuijfniqvqIdx
snjo.tui Įj3jJtd ĮįuS sntn sud iBizodnx bsajpu bSuispi ji ūįjjva oavs stųšud 
svjf mviiaIAqaiq bifoqujvq Įzrj8 hsntu tjq.\p ?n auiĮshĮsua sajų 'Jn;i>Į d}V3į 
snuijfid jį Jjou jiqqijsuq sntqoq ‘sojoav; sni^onsiA puiki uiutpiif snui svj

•ojaj.vs siuzsBJjį snsiA 
| ĮjshjsĮjd autiĮuS bjoABj, ’sp;n sbjoav) diinj Ijaqoiniszn sa[u3 suxtuiuid snj 

ūjoavj amisliĮs-zsĮ suBfon; sotu jį uafop buaiA vizSunisiJd piiio;' ‘oiqtnf 
zsį h^iuid hsi.\ Įjs'his Įjouau uMpf *ousapXp snq SqAjd upv} ‘afATzsuj^uq 
auiurzs snqaqau oiunnsJuKdu o; pnq ‘sau ‘D^Jid si)uiqnqs Zin) ‘soifojd so; zsį 
Įjonpnvuisvd įjou sum ę/ zn aiuopppid o?pv( odmnj; sotu ;oq ‘00’Olf 
od uponpisjud jį Bisnuuoit odtvq biuouįz jusia uja vurzsuin Biiiufonmjnjp 
UHOĮJAin V *SĮUIO^ZSĮAUUĮl»UV^S JĮ SĮlllO^ZSĮįSUB ‘SĮlUOJįZSĮUUds ‘SĮUIO^ZSĮZUOUVJJ 
‘sIiuojtzsiqoA ‘SIiuoqzsIioqsuui *siuioqzsĮ)pid[ ‘stiuojuųį sĮuicnfžsiAnjoiį ns

-onqiB^j osonizoiimĮAS pnu3 uniij 
-u8 burzsuiu tej/IBiqtiaz jį soju^įi 

UJA OŠIA zsj ’SnJUAS SlJĮU^d 
uįjoas jį dpuijqs biqind | vjapį 
uja uiiizsujų •asonq[v^ ssoni^ 
-ošia jį pon-qnjp vį' ns ypiS oįs

ousapXp snq dqajd upuj ‘af.Cyzsuj^ĮUĮ

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

S. H. Knoft, ii
Kampas W.Fourth ir D, st S.Boston.

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

^Geriausia moterų ir vaikijgydytoja

Dr. Ona Topaz, 
45 Chambers str., Boston, J 

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

Tel. Ha v. 669 - 5.

VThųpnĮpj BJA BUĮZSttUI vttnifoA 
•U^njp jojtxwad\į HB^uatuv

■ęZ’9^ hsnpĮ
VNizsvw vwvroAvwnua nvoihswv

Pittsburg, Pa.

Bridgeport, Conn.
A. J. Kazlauckus, 

Shenandoah, Pa.
F. Rodis
Port Washington Wise.

M. Mockus, 
Detroit. Mich.

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

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

J. Dubulski
880 —34 Place, Chicago, Ill.

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

A. M. Makauckas, 
Box 312 Forest City, Pa.

M. Poznaikuite 
t Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, 111.

Jonas J. Gerdauskas,
I 54 Lafaett street, New Britain; Conn. 

Jurgis Tumasas,
I Post O. Box 91 - Milliueck, Me

Box 930

_ Box 04
GR0MAT0M POPIEROS! ?

Rašymuilaiškij naujausio iš! 
mislijimo 36 gatunkai popie- 1,0x54 
ros, papuoštos gražiausais 
paveikslais ir tamtinkančiom- 
dainoin ir gražiausiom kviet 
kom, vienu žodžiu — nėr pui 
keen i u .12 tų laiškų su kon- 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1.
Popieros lietuviškai ir lenkiš . m. roz
kai spaūzųintos. otornykam 12,37 Paiethorpe st 
ir agentam duodam gera už. I 
darbi. Iki 1 dol. galima siųst 2404 
markė išskiriant Canada.
C.Intovič, i03 W Division st.1

Chicago, Ill.

s
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SO Yra tai geriausia dvejopa nauda
Mes duodame, savo kostumeriam 

pirkimu „Union stamp,“ už ku- 
gaut gražią dovaną, arba tavoro,

su kožnu
rias gali
vertes 2 dol. 5o c. mokant už t;ii tik $2.oo.

Pirkvimas nepamiršk „Unijos Stainpos.“
U. JACKOVICII Grocornojepo nr. 3o7 4-tli Str

Galite visas štampas permainyt ant
Union Štampų, nueit atsiimt dovaną.
Union Stamps Co. 241 Tremont St. Boston,
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