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Samdoma draugijų reikalam, 
Reikalaujant geros vieta 
rugijiškiem pasilinksmini 
m, šokiam ir kitiem didį 
n susirinkimam, samdyki!

Congress Jlall'ę, 
’rie didelės salės yra maža 
idoma mitingam ii’ kitiem 
(rinkimam. Apie pasam- 
10 išlygas galit dažinotap: 
:oje Sheehan‘o po nr 224 
adway, arba pas:

F. M. Smith, 
ndia St. Tel. Main 171.1

ZIUREK!
ątik partraukem daugy, 
įaujos mados moteriški) 
bėlių, ir visokių pavasari- 
mrėdalų. Prekė labai te- 
Ateik persitikriirt.

SACOW ITZ.i
Iroadway (tarpe A ir B 
ratviųj S. Boston, Mass.

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 Adresuokit teip:
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"KELEIVIS“
Geriausias Laikraštis.

A Zvinffilas, 
Post Office Box SS32j 

Boston., Mass.

“KELEIVIS“
Lithuanian Weekly

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

in foreign languages.
All Communizations should 

be addressed

A. Žvinffilas,
Post OffifA Box S23S, 

Boston, Mass.

Žinios
!ai per 60 dienu. 
<atras dar nennsipirkot knygą 
ai Burtininkų” arba ..Cema. 
ia Knyga” tai pasiskubinkit n« 
K) dienių parduosim už 50 centų, 
i prekines dvigubai. Pinigus 
pf “Money Oi deru“ ant šito ad- 
icdeminas ir Mickevičius,
[5 W. 2-nd St., Room 10, 
Boston, Mais.

Revoliucija Rusijoj.

ktaras M. J. KoniKow, ,
mnt avė., Boston. 5f|ss.
mdos: nuo 2 Iki 3 po piet. itj

nuo 6 iki-7 vakare^ 
Tol. 609 2 Tremont.

Jo žmona
Inrtlc F. Kbnikow, aprūpina 
kūdikius.

ofisn: nuo 2 iki 3 po piet
Tel. 609 2 Tremont*

LHORTES PARDUODU, 
atdarus uuo še-i u vakare iki 
šiokiomis dienomis, u su bato 
dienu Iki 11 nakčin.Apif dio 

ii p mesi u ant tolinus.
Jurgis Bartašius. 
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SYKI E VYRAI!
IVorcus-fr BtkeliaiiBil 
ia rodą visi gausit, 
alaus iSsigersit 
y turkiškų parukysil

Pas 4

yieziu ir Abraczinsafc
jurry str.,

Worcester,

HOTELIS
NEVY YORK

Rodą duodu visokiuose 
lorėtių koks apgavikas ri>. 
one
FNC4S RAfcTKA*
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Mass.
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Ir kita sanvaite perbėgo, 
bet nieko naujo negirdėt po 
Bosiją. Areštavimai ir bau
dimas žmonių pasiekė savo 
augščiausią laipsnį ir teip ei
na tolyn. Tūkstančiai žmo
nių apleidžia šalį ir keliauja 
į kitas viešpatystes. Vieni 
bėga gaudomi caro tarnų, ki
ti nešasi nuo bado. Dabar 
laikas istorikui apsistoti ant 
Prūsų rubežiaus ir aprašyti 
tąs scenas, kurios kasdien tę 
matosi. Tūkstančiai žmonių 
rusų, žydų, latvių, lietuvių ir 
lenkų susirenka pulkais į 
Prūsus ir užgieda giesmes iš- 
siliuosavimo iš po to nedorė
lio caro nagų. Su pulkais 
žmonių traukia, ir energiję 
pamatę revoliucijonieriai, 
žmonės aptyko po blskį visur, 
tik’ caro galybė šėlsta kaip 
prieš galą, 
nuoliktą cit 
aišaukimą 
damas,' jog’jis nepaveda pini- 
giškos dalies žmouiij atsto
vam ant tardymo ir apieka- 
vojimo, caras ta iš viršaus pa
silieka po savo kontrole, nes 
kur pinigas, tę ir galybė. 
Taigi ko žmonės gali tikėtis, 
matydami caro tokias judo- 
šystes;kelios dienos praslinks; 
caras vėl išleis kitokius pada- 
vadinimus, kad atstumti 
žmones nuo tikrų reikalų ir 
tada jiem nieko neliks Dū
moje veikti, tik pažiūrėt kaip 
caras viską veikia dėl save 
ir savo tranų — činovninkų 
gerovės. Žinios praneša, 
jog caras užtraukė naują pa
skolą ant 90 milijonų svarų. 
Kapitalistai turbūt žvairi, 
kad nemato, jeigu jie skolįs 
pinigus Rosijai, jie misliua, 
jog revoliucija nustojo; jei
gu Dūmoje ] akils nesutiki
mai, jau caras gali nesitikėt, 
kad žmonės rinktų jam nau
jus atstovus, turės kilti baisi 
kova ir galas turės pareiti.

Caras ir jo visi bernai nu
sigando, išgirdę, jog tapo iš
rinkta į atstovus didžiausia 
dalis konetantitucijouališkų 
Demokratų, dėlto turbūt ir 
pasiskubino atimti Dūmai 
{.iesas, kaslink valdymo pini
gų-

Žinios neaiškiai praneša 
< apie Vittę: kartaię sako, jog 
W jisai nori nuo vietos atsisa

kyti, tai vėl būk jisai džiau
giasi, kad konstantitucijoua- 
liški Dimokratai ėmė viršų ir 
su jais jis ketina numalšyti 
reakcijonierių partiją veda, 
ma Durnovo ir 'l^repovo.

Žinios praneša, jog caras 
derasi su savo kitais žmogių 
džiais pideisti suimtus į 
mus žmones ant Velykų, 
nok negalima tam tikėti, 
tai paskalai, kad žmones 
malšinti.

Finansų ministeris Šipov 
ketina apleisti savo vietą, 
turbūt jau nėra pinigų, 
ką jis veiks?

z Demokratų partija ketina iki

^-Balandžio vie- 
i's išleido vėl at- 
• uk^/a, -nurody-

turėti susivažiavimą ant 4 
dienos gegužio ir nutaisyti 
sau platformą, pagal kurią 
jie reikalaus gerovės žmo
nėm Rosi jos, pakol jie tą pa
darys, nieko negalima apie 
juos pasakyti, gal jie bus ge
resni nekaip demokratai A- 
merikos, kurie tik moka ap- 
lupti darbininkų kliasą irpa- 
sidalįti su turčiais. Tarpe 
demokratų, kaip žinios pra
neša, kyla nesutikimas ir gal 
prisieis plyšti. Nekurie va
dovai, kaip advokatas Ked- 
riue iš Peterburgo reikalau
ja, kad caras atšauktų jo pa- 
davadiįimus, kad valdžia tu
rės visą tiesą išskirstyti arba 
sustabdyti Dūmos atstovus 
nuo carui neprilankhj darbų. 
Mat caras 5 kovo išleido uka- 
zą, kad Dūmos namas bus vi
sada apstotas caro bernų su 
nuogais kardais, ir jeigu at
stovai mėgįtų ko po 2-3 kar
tus reikalaut dėl žmonių, tai 
tuojaus gaus bagnietais pa
ramstyti.

Socijaldemokratai ir soci- 
jalrevoliucijouieriai ketina 
laikyti kongresą Finlandijo- 
je. .Caras to ivUgreBO bijo 
labiau už viską, jisai leidžia 
šnipus tyrinėti tuos užmany
mus ir areštuoja žmones. 10 
balandžio tapo suareštuota 
60 darbininkų atstovų, kurie 
laikė susirinkimą vienam 
mažam miestelyje Peterburgo 
rėdybos.

Caras kątik paskyrė pensi
jas žandarų ir zemskių pa
čiom, kurių vyrai kiūto laike 
susirėmimų su darbininkais, 
kad įduoti didesnę energiją 
kitiem raudonsiūliam. Nuo 
rugsėjo mėnesio pereitų me
tų iki sausio šių metų žan
darų ir žemskių žmonės iš
naikino 32 ir dar tie puskvai
liai eina į tąs vietas ir perse
kioja žmones.

Iki balandžio 12-tai dienai 
atstovų tikrų į Dūmą liko iš
rinkta 179, iš kurių demokra
tų daugiausia, nes net 
97, progresistų 25 ir teip va
dinamų spalinių 17. i Taigi 
jau netruks išrinkti visus at
stovus 
Dūmą, 
ma da 
caras,
atidaryti, o jis bijo iš Carsko- 
je Selo koją iškelti, nes gali 
kas nušluoti jį nuo žemės pa
viršiaus, taigi Dūma bus lai
koma ar Carskoe Selo ar 
terhove.

Salisburge jis nudraskė rū
bus vaikam, vyram, moterim 
ir merginom ir nuogus kapo
jo, kurio darbo nedarė 
joki piktadariai pasaulėje; 
šimtą užmušė mieste Valk; 
penkis užmušė Lamberge; du 
užmušė Pubaig ir sudegino 
dešimtį namų; sugriovė mok- 
slainę, sakydamas, jog moks
las juos ir kelia prieš carą. 
Nuplakė 15 vyrų ir 7 moteris 
miestelije Ramkau; nušovė 
10 Tirsone; ir sudegino 20 ū- 
kių Schugeno aplinkoje ir 
nežinia, kiek jisai primušė 
žmonių paskutinėje vietoje, 
bet reikia manyti, jog dau
gelį, nes tiek namų dovanai 
nedegins.

Hunas jenerolas Orlof pa
duoda savo raportą nieku ne- 
menkesnį: Hinzenberge nu
šovė jauną siuvečką, tik už
tai būk ji siuvo kokią tę vė- 
lavą; negana kad ją užšovė, 
dar ir 10 jos giminių vyrų 
užmušė. Orlovas giriasi, kad 
jis sukapojo ir sušaudė šimtą 
socijalistų vyrų ir moterų. 
Sesvegane 12 vyrų sušaudė, 
toje pat aplinkoje užmušė 50 
daugiau žmonių ir sunkiai 
sužeidė apie 200. Orlovas 
su 500 kareivių išsisklaidė 
po kaimus ir už kožną išsita
rimą ar nužiūrėjimą, žudė vi
sus žmones. Oficieriai turi 
tiesą užmušti, pakarti, ar 
kaip išmano nukankinti. Vi
są tą šunišką darbą parėmė 
turčiai-dvarininkai, jie nugir
do oficierius, o paskutiniai 
daro sūdną dieną. Kožnas 
išėjimas jų į kaimą kaip nuo 
medžioklės pareina su keliom 
dešimtimi žmonhį dėl nužu
dymo. Kaip žinios praneša, 
tai caras turi ikvaliai tę ka
reivių, bet neužilgo neturės 
tų vargo pelių, kurie rūpina
si, dirba sunkiai ir carui mo
ka mokesčius. Dvarininkai 
arba vadinami baronai jokių 
mokesčių nemoka, 
kaip užmuš vargšus,
kaip žiurkės galės vienos 
tą ėst.

kai žiūrėjo ant tikėjimiškų 
vadovų pagelbos, bet buvo 
veltuo, melskis, viską ką ap
turėjo.' Dabar pradėjo tver
tis nauja sekta, vadinama 
Mariavitai, kurių nekenčia 
katalikų bažnyčia ir baisi ko
va tarpe jų kyla: mieste Lup 
tsi 300 Mariavitų ir 2000 ka
talikų turėjo didelį susimuši
mą, laike kurio 3 tapo už
mušti ir 40 sunkiai sužeisti. 
Leline teipgi buvo dideli su
sirėmimai ir keletas žmonių 
tapo užmušti. Nemalonus 
laikai.

tęsėsi gana ilgai nes vietine 
policija neįstengė apmalšyti 
o milicija kaip atėjo tai rado 
10 užmuštų ir daugybę sužeis 
tų.

Žemes drebėjimas.

Francisco, Cal. 18 Balan- 
15 minutų po penktai

Iš Amerikos.

Ekspliozija aut Įniro:

14 balandžio parėjo žinia 
Washingtoną nuo vandenų, 
netoli Kubos, jog atsitiko ek
spliozija ant karlaivio, vadi
namo Kėarsarge, kuris ėmė 
dalyvumą manievruose. 
sitikus ekspliozijai, tapo 
muštas vienas oficieras 
penki prasti kareiviai.

i

At- 
už 
ir

Taigi 
tada 

ki-

ir prisieis atidaryti 
Kur bus laikyta Dū 

negalima žinoti, nes 
žinoma, norės Dūmą

Žinos iš pasaulės.

Pe-

ZURICH, Šveicarijoje, 
balandžio tapo suareštuotas 
italijonas Gueterra ir į kvai
lių namus įmestas, nes tur
būt sukvaiFiojęs pradėjo rė
kaut, kad jis važiuoja į Ame 
riką užmušti prezidentą Roo- 
seveltą.

14

tnr- 
vie- 
vis 
ap-

Darbai jenerol 
Orlovo ir

S i e v e r.
Latviai, mųsų broliai išlie

jo daugiausia kraujo Vakari
nėje Europoje už laisvę. Ca
ras nusiuntė tę du gerus šu
nis, kurie plėšo žmones ir ge
ria jų kraują, kaip saulė jū
rių vandenį. Iš Peterburgo 
žinios praneša statistiką tų 
judošių, nes tę jie nusiunčia 
savo levui carui.

Štai ką nuveikė žmogžu
dys Siever:Jis nušovė 55 žmo
nes iš savo rankos aplinkoje

tailEeliin, su kiautais užkapojo 
12 vyriškius ir vieną moterį

o PARYŽIUS. Žinios pra
neša, jog apie 15 šimtų ru
siškų studentų stovi ant ba
do kranto iš priežasties revo
liucijos Rusijoje; daugelio tė
vai tapo užmušti, arba turtai 
sunaikyti teip, kad iš namų 
jau kitas negauna nė žinios. 
Draugovė, kurią studentai 
turėjo susitvėrę, mokėjo kož- 
uam po 3 frankas ant sanvai- 
tės pragyvenimui, bet dabar 
ir tas turtas išsibaigė ir ga
las pagelbos atėjo.

Metas II
Atėjus žiniai į Bostoną 

apie žemės drebėjimą S. F. 
Bostone tapo Sušauktas tur
tingų ūkėsių susirinkimas ir 
tuojau 25 tūkstančiai dole
rių pasiųsta pagelbos.

Mušėsi su puliclja.

St. Francisco, Cal. 9 d ieną 
Balandžio Socialistai turėjo 
didelį susirinkimą ir prakal
bas pratestuodami prieš Idaho 
stijos randą už suėmimą Uni- 
val. vadovų būk už užmušimą 
ex-gubernatoriaus Stuvemb- 
erg’o. Nekurie kalbėtojai pra
dėjo keikti ir tas žinoma pat
raukė atydą policijos iš ko ir 
kilo muštynes ir areštai. 
Nekuriu nedabrendę žmones 
usijma liežiuviu metyti mėš
lus, tas negerai ir jokis ran
das to nepavelis.. Yra ikvalai 
žodžiu be keiksmo prakalbom 
dėlto nereikia griebtis už kei
ksmo beprotiškai.

gan 
džio 
yalandai iš ryto atsitiko gam 
tiškas nubaudimas žmonių 
miestas pradėjo kilnotis ir 
kratytis, kartais rodos supte 
supo miestą. Žmones su išgą
sčiu puolė šę ir tę, ant galo 
likosi be proto nežinodami 
ką daryti ir kur bėgti. Aug. 
šti mūrai pradėjo birėti ir 
daugelis bokštų nukrito kiti 
murai visai pradėjo birėti ir 
trenksmas sunkių akmenų vi
sur girdėjos, į trumpą laiką 
iš visur matėsi kyla durnai ir 
ugnis, į tuojau visas visas 
miestas buvobaiseuseme pade 
jime, ypatingai pagal pat 
pamarį, visą šoną mierio ug
nis užėmė; ugnagesiai nieko 
negalėjo padaryti, nes netik 
grėsė visiem pavojus bet ir į- 
rankiai tapo sugadyti: jie 
galėjo giutitdegančius namus 
tiktai griaudami kitus su di
namitu, kad ugnis negalėtų 
platintis. Žemė pasikratė 
teip baisiai net tris 
kartus rodos atsikvėpdama- 
Žmones žuvo šimtais užgriūti 
namų, arba sudeginti liep
snos. Tūkstančiai namų tapo 
sugadytų ir tuksntis likosi 
visai sugriauti, kurių blėdis 
išneša apie 2oo milijonų dol. 
ir loo tūkstančių žmonių Ii 
kosi be pastogės ir tūkstantis 
tapo surinkta negyvų, bet kul
kas dar nevisi, ues griuvėsiai 
dar nepajudinti, o ir liepsno- 
,se gaisro nevienas žuvo. Pu- 
bliški trobesiai, kaip tai pač- 
tai, stotys, teatrai koteliai ir 
kiti pavirto į griuvėsius, žo
džiu sakant baisus atsitiki 
mas, kokio Amerika neturėjo.

18 balandžio buvo priėmi
mas arba balius dėl čion at
siųsto naujo vyskupo O’Con
nell aut Simphony salės. Vi
sa eilė turčių ir vadovų daly
vavo, buvo net japonų pa
siuntinys Eki loki iš Wash- 
ingtono. Linksminosi visi, 
kas tik turi pinigo.

Gorkis ir skandalas.

18 d. balandžio, vakare su
vienytos žydų draugystės iš 
Valstijos Mass, turėjo dide
les prakalbas atminimui sker
dynes Kišineve ir kartu at
minimui Lexingtono karės 
1775 metuose. Kalbėtojai 
visi kalbėjo angliškai: du ra
binai, gubernatorius, majoras 
ir kiti. Prezidentas Roose- 
seveltas prisiuntė gromatą 
pasveikinimo.

Kalbos buvo įspūdingos, 
ypatingai rabinij Eichler ir 
Fleischer. Daugiausia mė
gino nurodyti, kad emigra
cija nereikia sustabdyti, a- 
pie ką dabar vėl bila pakel
ta Washingtono kongrese 
Amerikonai gyrė žydus už 
darbštumą, ištiesų žydai sto
vi labai augštai.

Velykas jau praleidom, ir 
viskas gražiai nuėjo, nors ke
li ir išsivijo vienas kitą aut 
saulės, bet dideliij buntų ne
buvo. Balius muzikantų ga
na gerai nusidavė seredos va
kare.

Struikus ir užuiUHūjistė

Johnstown, Pa. 16 balan
džio žinios pranešė apie bai
sius atsitikimus miestelyje, 
vadinamam Windber, Pa. 
Straikieriai turėjo didelį su
sirinkimą, kame dalyvavo a- 
pie 5000 žmonių. Ant susi
rinkimo atėjo ir šerifas, ant 
kurio žmonės jau seniai ne
turėjo geros pažvalgos, už jo 
brutališką apsiėjimą. Mai- 
nieriai prisakė, kad šerifas 
eitų iš kur atėjo, nes tę nebu
vo jo reikalas, bet šerifas ne
paklausė ir pradėjo juos gąz- 
dinti. Mainieriai šoko ant 
jo ir parsivijo į miestelį, kur 
šerifas pasikavojo į koncel- 
meno namus. Tuojau pribu
vo milicija ir išvaikė žmones, 
paimdami apie 20 į turiną. 
Apie 7-tą vai. vakare didelis 
būrys žmonių atėjo pas tur- 
mą išimti suimtuosius. Visą 
tą pulką vedė turbūt lietuvis 
Žilis, bet čionai sur-itiko su 
kareiviais atkišusiais bag- 
nietus, žmonių buvo gaua 
daug ir užpakaliniai stūmė 
pirmutinius tie-iok aut bag- 
nietų, tada kareiviai pradėjo 
šaudyti ir fajermouai lieti 
vandeniu. Vadovą Žilį ir 
dar jo 3 draugus nušovė ant 
vietos o baisybę sužeidė. Kas 
dėsis to^įauis straikų, dar ne
žinia, bet gali užsihspsuoti 
baisiai, nes ir šitam laisvės 
krašte jau gyvenimas labai 
siauriuasi, o žmonės tik ulio- 
ja su paskutini ;is savo cen
tais, nežiūrėdami kas jų lau
kia ir nesirūpina apie politi
ką ir visą randą.

10 UŽMUŠĖ

Menphis, N. Y. 15 Balau- 
per Velykas Italijonai dirban
ti ant geležinkelio tarpe New 
Menphis ir Helina turėjo di
delį balių, ant kurio žuvo ne
mažai aukų. Jie prisivežė al
aus ir degtines, ir pasigėrę 
pradėjo ginčytis: vieni sake 
kad Velykos nepripuolė tą 
dieną, kiti sakė, kad pripuola

Duonų atsimena.

Koki nebūtu

VARŠAVA, 14 balandžio 
žinios praneša apie baisius 
sukylimus lenkų tikėjimiškų 

smerčiui iSvanenburge; sektų. Per ilgus metus len- ir iš to kilo baisi kova, kuri

Maxim Gorki, pribuvo į 
Ameriką 10 diena Balandžio 
ir tapo gana iškilmingai pri- 
jimtas kaipo garsus talentuo
tas raštininkas ir keltojas dar
bini kiškos klasos prie aukštes
nės evoliucijos. Visi sumane
sni Rossijos žmones Ameriko
je, tikėjosi linksmai pamatyti 
Gorkį, netik Rusiški povaldi- 
niai, bet ir Amerikonai, ku
rie supranta liuosybės gero- 
rovę. Bet į trumpą laiką 
viskas persimainė, ' pakilo 
skandalas, būk Gorkis atva
žiavo su netikra savo pačia 
— aktorka Andrejevą. Ži
nia, kaip žaibas perėjo visur, 
ir Gorkį atsisakė priimti New 
Yorke į lietelius, ypatingai 
tas patiko Rusijos caro agen
tam ir turčiam, kurie kartu 
su corn geria vargšų kraują. 
Tas atsitikimas dauglį Ame
rikonų pastūmė į pasipikti
nimą, kas pasirodo, jog neku- 
rios organizacijos atsisakė 
pakviesti Gorkį ant prakal
bų.; žinoma, jau mažesnę tu
rės įtekmę čionai, nė kaip 

1 pirma.
Sunku tikėti atsitikimam pa-

atsitikiiuai saulėje, kad žmogus,kaip Gor. 
tarpe žmonių,, nors vieniems m suprastų kokioje pazicijoje 
padaro jie baisę nelaimę, kiti jisai yra ir ką jisai daro. Ga- 
tuomtarpu džiaugiasi is tokių na, kad kvaili žmones iklims- 
baisių atsitikimų ir skubinas 
pasinaudot iš artymo nelaimės 
plašdami svetimą turtą. Teip 
ir Sau Francisko mieste tuo
jau atsirado toki pikti žmones, 
knrife pasinaudodami iš bai
saus atsitikimo, nepaisant 
ant baisybių ir ugnies,pradė
jo plėšt svetimus turtus, nors 
nežino, jog toj valandoj ir jie 
gal rast baisų kapą griuvė
sius palaidoti drauge su plė
šiamais turtais.

Graudu žiūrint į tą sužvė
rėjimą žmonijos,ypač matant 
tai XX-tame šimtmetyje, ka
da žmogus ir mirdamas nesi
jaučia sotum.

Valdžia pastatė visus karei
vius su ginklais, kad neda- 
leist piktadariam plėšt-

San Francisko mieste yra 
nein žai ir mūsų brolių lietu
vių, bot jie žemai stovi; gal 
dabar datyrę tokią gamtos 
bausmę, pasitasys.

Daugelis iš aplinkinių mies 
tų jautė žemės drebėjimą, ki 
ti ir daug blėdies aplaikė.

ta į bedas, bet tokiem kaip 
Gorkis tai geda, kad nemoka 
savę pasivest.

PRIE VISO SVIETO 
ŽINIŲ.

TIENTSIN; 13 balan
džio. Žinios praneša, jog 
svetimų kraštų kariumenė 
apleidžia Pekiną Chinijoje 
ir traukiasi namo.

Cambridgeport’e pasimirė 
a. a. Antanas Aluža, jauni
kaitis 25 metų. Aluža buvo 
doras vaikinas ir tankiai jo 
vardą galima buvo patėinyti 
tarpe tų, kurie rūpinasi apie 
Tėvynę, aukaudami centus 
už jos laisvę. Prigulėjo prie 
Lietuvos Sūnų Dr. ir toji gra
žiai palaidojo, kvietkų ir vai
nikų buvo labai apščiai. Gra
žu, kad žmonės susipranta 
prigulėti prie draugystės.

Victnes Žinios.

Oras labai gražus, saulutė 
dienom šviečia, ir kad ne tie 
žemiški vargai žmonelius 
spaustų, tai kožnas jaustųsi 
linksmas kaip paukštelis.

Daugelis Bostoniečių yra 
labai neramus, išgirdę apie 
žemes drebėjimą St. Francis
co, nes daugelis turi tę gimi
nių ir pažįstamų.

Nedėlioję bus prakalbos 
E. Cambridgeporte, ar nepa
sikrutins lietuviai ir tenai 
nors kiek, dabar dar jie suau- 
džia ir ketina lenkam bažny
čią pastatyti.

Ant Velykų keliose vietose 
tapo parinkta aukų ant revo
liucijos per gerus žmones, a- 
teinančią sanvaitę bus viskas 
pakvituota.

Lavinimosi kuopa po var
du T. M. D. laiko visus pa
skirtus vakarus ir labai pa- 

■ sėkmingai klojasi.
Šią sanvaitę nuo seredos 

I vakaro ant pėtnyčios tapo 
! pekreltas susirinkmas iš 
| priežasties ba lių.
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Sunkiai dirbanti žmonės 
turi valgyti grūdus, daržoves 
ir kodaugiau lapų daržovi
nių.
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— Ar geras turėjai Vely
kas, tėvai, ir kaip tau einasi 
po Velykų?

— Vaike, šiąs Velykas aš 
turėjau kaip ir visada—pu
sėtinas, bet šįmet aš buvau 
užimtas misle per dieną. Šį
met aš apmislinau apie žmo
nes daugiau ir apie Velykas, 
kokios gali būti tose šalyse, 
kur žmonės turi didelį vargą. 
Rosijoje daugelis kenčia var
gą nuo alkio. Lietuvoje dau
gelis šeimynų atsigavėdami 
kalbėjosi, kur yra jų sūnus, 
dukterįs ir broliai—seserįs, 
kaip kad buvo pora ar trįs 
metai atgal, kada visi links
mai atsigavėjo. Vieni padė
jo galvą Mandžiūrijoje, kiti 
išlakstė kaip paukšteliai 
svetimas šalis nuo pavojaus. 
Aš atminiau ir tuos vargu
čius Italijoje, kuriuos Ugne- 
kalnis didžiai nuskriaudė, su
degindamas jų namus ir ap- 
krėsdamas apielinkę pelenais. 
Teipgi mielinau kaip žmonės 
gali gyventi neturėdami tur
to, kaip tu man andai pasa
kojai; man’rodos, jog žmonės 
tik dėl turto miršta, kaip tie, 
kurie gyvena prie ugnekal- 
nio; jie gali išsigelbėti, kad 
jiem nebūtų gaila palikti 
turtų. Jie mislina, kad kas 
valanda gali sustoti ugfaekal- 
nis metęs ugnį ir vėl galės 
gyventi, kaip gyveno.1'

— Tėvai, aš suprantu, jog 
tu pradėjai mislįti. Na jau 
beveik ir laikas tau mislįti, 
nes esi jau gana senas ir ver 
tetų šį tą gere išmanyti.

Aš prižadėjau tau papasa
koti, kaip žmonės gali gyven
ti be pinigų, be turtų.

— Taigi, taigi, vaike, tą aš 
ir laukiu, bet žiūrėk, nesu- 
klysk, nes, žinai, kad gali 
gauti nubaust:

— Taigi užtai, tėvai, aš no
riu tau iš laiko priminti apie 
šitą kalbą: aš nenoriu, kad 
tu tikėtum, ką aš tau sakau, 
tu daryk ir mislįk kaip tu 
nori, bet jeigu man duodi 
kalbėt, tai aš pasakysiu, ką 
aš žinau.

— Na, tai sakyk!
— Tėvai, tu jau nejaunas 

ir gerai žinai, jog jeigu va-

jam pribiiVus darbaš gauti. : 
Lietuvių čionai yra apie 100 
šeimynų ir apie tris kartus 
tiek pavienių. Dirbtuvė čio
nai yra Hood Rober Co., ku
rioje dirba apie keturi tūks
tančiai darbininkų, toje dirb
tuvėje ir lietuvių labai daug 
dirba. Dirbanti dirbtuvėje 
nemažai nukenčia smarvės, 
nes daugiausia prie prastų 
darbų dirba ir, žinoma, ne
sveikus. Susipratimas mųsų 
brolių stovi ant žemo pama
to, ir nežinia, kaip jie čionai 
nugyvens; žiūrint į aplinky
bes, tai skriaudų darosi. Jau
ni vyrai išrodo neteip kaip 
Lietuvoje: daugelis jų bepro
tiškai geria alų ir degtinę; šę 
ir tę ant kampų ir gatvių 
čionai randasi seliūnai vokie
čių įrengti kaip palocėliai ir 
čia mus broliai daugiausia 
centų atneša. Jeigu ateina 
keli į karčiamą. tai visi ir 
pradeda fundyti ir pakol ap
eina būrį, tai kitam jau ir 
gana galva ūžia ir vėlyba va
landa ateina. Geria kas va
karas, kad ne seliūne, tai na
mie ir teip laiką praleidžia. 
Jauni, kaip sakiau vyrai, 
bet netruks pasenti, nes dar
bai sveikatai kenkenti ir gė
rimas bepaliovos nemažai 
naikina mųsų aržuolus. Len
kystės dvasia nemažai kalta 
už tą viską, nes kad mus bro
liai būtų grynai lietuviai, tai 
jie greičiau pradėti} rūpintis 
apie lietuviškus reikalus ir 
tuom nusibovįtų, bet kalba 
jie lenkiškai, o kitas jau ir 
angliškai ir teip paklydę anų 
tautų tuštybėse vargsta. Tan
kiai čionai girdėti baisus 
kaukimai stuboje, tankiai y- 
ra susimušimai ir vis iš prie
žasties nekuopnos dvasios— 
tamsumo proto. Senovėje 

, tokius žmones ilgai laikyda
vo turine, arba degindavo ir 

i skandydavo įdėję į lėtkas.
kaipo burtininkus, velnio 
pristotus, arba nenaudingus 

į ant svieto. Bet dabar kilo 
toki laikai, jog toki nenaudė
liai gali gyventi ir kelti tokį 
erzelį, kad net artimiem

gys,užpuoli išplėšti pinigus 
arba kitą kokį turtą, tai žmo
gus, kurio turtai yra, ginasi 
kaip galėdamas; mudu dabar 
ūžimam kalbą, kaip žmonės 
gali gražiai gyventi ir kožnas 
neturėti savo locno turto, tai 
reiškia, jog męs padėsim ant 
to mislį ir męs, jeigu pirma 
mus mislis pertikrįs, ant 
liau mėgįsim teip daryti 
savo noro.

— Ką daryti, vaike?
— Tėvai, kalbėsim ir

tiem žmonėm, kurie prie tur
tų prisirišę, labai jie netikės, 
kad be locnų turtų galima 
gyventi, tada jie mus vadys 
kvailiais, o męs laikysimės 
savo pusės, aišku kad 
gali iš to kilt barnis, taigi ši
tas, gal tau nepatiks?

-— Vaike, dėlto aš nepyk
siu, nes aš turtų jokių netu
riu, kurių man būtų gaila. 
Aš galiu išeiti su grynom 
rankom į svietą ir tuos pa
čius turtus turėti, nes be pa
stogės visgi nebūsiu ir nuogo 
neleis mane vaikščioti ant 
gatvės.

— Tėvai, aš žinau, kad tu 
neturi turtų, bet kad pareitų 
laikas gražiai visiem gyventi 
ir turtų neturėti locnų, tai 
rastųsi žmonės, kurie turi tur
tus ir valdo svietą, jiem reik
ti} tie turtai atiduoti žmonėm, 
iš kurių jie patys ir visa žmo
nija turėtų naudą ir nevie
nas nevaldytų atskirai, bet 
visi valdytų dėl visų gerovės. 
Toki turčiai, kurie turi tur
tus, nenorėtų jokiu būdu 
nuo savo turto atsisakyti; jie 
rūpintųsi papirkti žmones, 
kad tik jų turtus apgintų; 
prie to būtų gaila ponių ir 
panų verkenčių, nes jos kož- 
na turėtų ateityje biskelį 
dirbti, dirbti nedėlto kad 
koks priešas priverčia, bet 
dėlto kad pilvas šaukia mais
to; ką-gi tu, tėvai, darytum 
pamatęs ponias verkiančias?

Aš, vaike, nežinau, ko-gi 
jos verktų, jeigu jos matytų 
gražų gyvenimą ir be turtų?

— A! aš matau, tėvai, jog 
tu dar su mediniais smegeni- 
mi misliui. Panos verktų skriaudų gyventi, nes surę
stai ko: Jų gyvenimas dabar dymas virto į turčių rankas, 
yra teip surėdytas, jog jos o turčiai tik kvailų ir reika- 
valgo, geria ir turi kotik no- lauja, kad galėtų juos išnau- 
ri, o priegtam jos pamatę doti. Toki yra mųsų bro- 
vargšą sušelpia, tie vargšai Į liai Brighton’s. Čia jų yra 
dėkavoja, kelia rankas augs- iš visų trijų rėdybų Lietuvos 
tai; nėra nė vieno danguje, ir visi lygiai elgiasi. Einant 
pas kuriuos tie vargšai ne
prašytų sveikatos ir visokių 
linksmybių ponam ir panom. 
Taigi jeigu tokis laikas pa
reitų, kad žmonės turtų ne
turėtų locnų, tik visuomeniš
kus, visiem būtų gerai, tai 
tada, tėvai, vargšai nedėka- 
votų ponam ir nešauktų rau
kas į viršų pakėlę. Tu, tė
vai, nežinai, kas tai yra duo
ti kitam, nes tu pats nieko 
neturėjai, bet pamėgįk kada, 
kaip sueisi vargingesnį už 
save, duok jam, o pamatysi 
kokį saldumą savo krūtinėje 
jausi.

' — Oh, vaike,'daugelį kar
tų daviau kitiem tabiiko ir aš

1 žinau, jog duoti, tai’bo šimts 
pypkių yra geras 
garbė.

— Na, matai, 
tos panos verktų 
jos toliau jau negalėtų turėti 
tokių jausmų gardžių ir, ži
noma, nenorėtų apleisti tur
tų dėl visų gerovės.

— Ką tu, tėvai, darytum, 
1 ar eitum už tais panas ir po

nus, ar užstotum už juos?
— Hm! Vaike, būtų gaila. 

Duok man paeimislįt.
— Gali mislįt, tėvai.

rie karštai atjaučia ir eina kiti iš mirties tų vyri}, bet 
už Savo brolius ir t.e pakai- kaip Ryme įasi daugelį pro- 
binti neatsisako paaukauti.
Tie, kurie aukauja yra vyrai stovi labai žemai Hazleton’e 
blaivus ir supranta bėgančius 
mus vargus; tie, kurie netik 
neduoda, bet dar niekina 
tuos, kurie neduoda aukas, 
yra silpni lankytojai karčia- 
mų. Šie draugai paaukavo 
po 50 c.: J. Jasinckas, J. Var
gonas, J. Vizgirda; po dolerį-te gerų vyrų 
davė šie: M. Raulukaitienė, 
V. Fermenas, T. Kanel, J. 
Desiūnas 75 c , A. Butkus 
25 c. ir dar po 3 po 10 cen
tų. Visi kartu sudėjo $6.80 
c Pinigai priduoti vietiniam 
komitetui. Aukautojam iš
tariam širdingą ačių.

kaip kiti, tik tiek kad myli, 
draugystę ir skliaudžia savo 
pasekėjus. Užtai visi prade, 
jo jį neapkęst, antgalo gavę 
progą atėmė visus turtus ir jo 
lovą pardavė.

si. Louis, Mo

Lietuviai nerimuoja. 
Rašo Čerškutis.

Nuo nekurio laiko čionai- 
tiniai lietuviai pradėjo neri
mauti. rodos kokią nervišką 
ligą gavę; per kelis susirinki
mus šv. Kazimiero draugys
tės eina kalba vien tik apie 
bažnyčios statymą, autgalo 
nutarė šaukti didelį visuome
nišką susirinkimą ant 22 ba
landžio ir užmegsti parapiją.

Ar galim męs už
laikyti.

iš priežasties, jog viskas nai
kinama, kas tik vestų žmo
nes prie blaivystės ir gerovės. 
Dabar čionai jau randasi 
daugiau sumanių vyrų, ne
kaip pirma, ypatingai 45 
kuopa „S. L. A.” po vadovys- 

jau sutraukė
pančius nelaisvės ir pradėjo 
Kuosai mislįti ir veikti: Jie 
surinko centų ant revoliuci
jos reikalų, ir esant seimui 
siuntė delegatą ypatoje p. 
M. Merkevičiaus perstaty- 
tyti Hazletono žmones. Ne-
dėldieniui atėjus nuėjom įjsiokantjo. 
bažnyčią, kame pasimeldę iš
girdom pamokslą kun. Dieli- 
nikaičio ir greitai permačiau, 
kad pamokslas nebuvo moki
nantis Kristaus Mokslo, nes 
nieko nebuvo prilyginta iš 
Evangelijos, buvo tiktai at
keršijimo prakalba. Kuni
gas atsinešė kelis num. ,,D. 
Vilties” ir keikė korespon
dentą, kuris teip rašo apie 
Hazletoną, jog ir teisybės ne- 
pakavoja. Kilo žodžiai nuo 
altoriaus, kuriuos gedįtųsi 
karčiamninkas vartoti ir 
plaukė žmonėm į ausis, kurie 
suėję norėjo išgirsti žodžius 
Kristaus: „Nespręskite kitų.

Bridgeport’e. Conn. Vienas 
iš komedijantų Barnum cir
ko taisėsi vietą atlikti savo 
rolę ir tę jam besitrūsiant pa
sileido du levai iš klėtkos. 
Žmogus, pamatęs suriko, 
gelbėkis, levai atlekia! Ko- 
medijautas galvą pakėlė nuo 
darbo ir žiūro, kad ateina tie- 

Pirmiausia grie
bė stalą ir metė į levus, pas
kui krėslus, autgalo metė ką 
galėjo ir artinosi vis prie du
rų, bet duris rado užrakytas. 
tada atsiminė, kad turi tigrą 
prijunkusį ir prisiartinęs 
prie klėtkos griebė atidaryti 
duris į tigro klėtką. Levai 
jį griebė kartą bet uepagavo, 
ir kaip tik duris klėtkos pra
darė, levai vėl šoko aut jo, 
bet tigras per duris šoko ant 
levų ir prasidėjo baisi karė 
tarpe levų ir tigro. Komedi- 
jautas pusiau numiręs puolė 
klėtkoje kaip negyvas iš iš- 
gąsties. Levam su tigru pra-

Padedant žiemos rūbus, 
reikia nusipirkt Snlphurinio 
akmens, (rock sulphur)—ir 
šmotelį šę ir tę įdėti ir tokiu 
būdu nebus trandžių ir neat
siduos.

Esant drabužių kambarė- 
riui drėgnam, reikia įdėti to- 
rielkutę negesintų kalkių; 
kalkės sutrauks drėgnumą ir 
rūbai gardžiai kvepės. Per
mainyk kartą į sanvaitę kal
kes.
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Statyti bažnyčią yra gra- |jet paįį8 spręskite”. Ka 
žus darbas, bet visgi reikia ja vį8j ig§jo laukan, ■ ištiesų 
turėti protą ant visko, reikia visokias baikas vienas kitam 
gerai žiūrėti, ar męs bažny pasakojo. 
čią galim užlaikyti. Čionai „ormiiz; 
randasi apie 40 šeimynų ir 
apie 150 pavienių, išviso yra 
apie 200 žmonių ir iš tų dau
gelis sulenkėję ir neprisidės 
prie darbo lietuviško, taigi 
aš nematau iš ko gali užsilai
kyti bažnyčia ir kunigas.

vę išgirdau „O, Jėzus!” be pa
liovos šaukiant. O vėliau 
dasižinojau, jog tę kraujų bu
vo tiek ir tiek. Susirišimų 
čionai nėra, išėmus vieną 
naujai susitvėrusią Švento 
Jurgio draugystę. Prie šios 
draugystės iškarto prisirašė 
apie 70 draugų, bet vėliau 
atsimetė ir sako, jog geriau 
tie pinigai pragerti. Varg
šai jus broliai, ikvaliai varg
šai; argi jus teip protas nu
silpnėjo, jog jus nesupranta
te apie savo gerovę pasirū
pinti, Kelkitės iš miego, ga
na girtuokliaut ir naikinti 
sveikatą. Sunku jumi kny
gelės skaityt ar apie mokslą 
suprast, tik dėlto kad jus a- 
kys aptriškę tąja kasdienine 
smarvė girtuoklystės. Nusi- 
kratykit; eikit į gerovę, o jei
gu ne, tai prasmegsi! kaip 
Jonas Šidlauckas.

Ar tai reikia.
Kad tikrai suprasti ar nui

mi reikia dabar užimti tokį 
vargą, tai aiškiu bus pasa
kius tą, jog kitam šone upės 
E. St. Louis, Ill., yra netoli 
tūkstančio lietuvių ir jie turi 
bažnyčią, prie kurios priguli 
netik iš to miesto lietuviai, 
bet ir iš aplinkinių ir tai ga
na sunkiai atsieina parapiją 
užlaikyti. Esant teip arti 
bažnyčiai, aš nematau reikalo 
užsiimti tuom, ko męs nega
lim nuveikti žmoniškai.
Kokios pasekmes.

Galima suprasti, kokios 
gali būti pasekmės, jeigu ne
užtenka žmonių bažnyčios už
laikymui. Galima matyti, 
jog E. St. Louis’o bažnyčia, 
nors turi ir gerą būrį parapi- Į 
jonų, o dar skolose nuo kelių! 
metų stovi. Ką-gi męs galim 
čionai padaryti atsiskyrę1 
sau jale žmonių. O kaip ži
nome, jog kunigas Šlaiuas 
yra gana pagirtinas žmogus, 
ir męs atsiskyrę netik nepa
darytume gero, bet dirbę, dir
bę turėtume tik apleisti; nes 
bažnyčia reikalauja užlaiky
mo, o męs keli negalim to 
padaryti. Negalint užlaiky-j^ 
ti kunigo kaip pridera, dau
giau žmonės keltų buntus, 
kaip ve Chicagoje, o ne ką 
gero padarytų. Taigi broliai 
atvorkite akis ir žiūrėkite ką 
darot, kad po laikui nereiktų 
.iš karščio tikrą ligą pagauti, 
kas jau daugelyje vietų atsi
tiko.

(Tąsa.)
Praeitą sanvaitę kalbėjom 

apie Kanadą teip trumpai, 
kaip galima, dabar kalbėsi
me toliau, kad daugiau susi- 
—Kanada verta pa- 

piktu balsu ži^i kožnam žmogui dėlto, 
Antgalo žvėris su- tenai yra daug tuščios 

■ žemės ir žmonės mėgina ap- 
., kas aiškiai 

matoma, jog tūkstančiai žmo
nių persikelia kas metai į Ka
nadą iš Amerikos, palikdami 
surūkusius miestus ir pašvin
kusius fabrikus, apsistoja 
ant žemės, aria ir,sėja, ir nors 

■kaip naujokam prisieina sun
kiau gyventi, bet užtai pasi
džiaugia sveikata savo ir gra
žiu auginimu kūdikių. Kar
tu paduodamas šitą raštą į 
spaudą, aš pasiunčiau laišką 
Kanados ždimų minister  i ui' 

gerai ir sušildyk, paskui pa-1 paklausdamas jo, ar nesu
darius į mažas bandutes pa- teiktų arčiausių žinių apie 
kepk, ir kaip gerai apkeps, Kanadą. Aš tikiu, jog jisai 
duok šiltus valgyti. Puikus [ prane§ jr ta(}a galėsiu „Ke- 
valgis.

dėjus peštis, viso žvėrinčiaus pažinti.
žvėrys pradėjo 
šaukti.
valdė. Komedijantas tigrui 
nupirko brangų diržą ant gyveuti tą salį, 
kaklo ir visą jo gyvenimą 
duos po daugiau mėsos.

Vėliau kunigas 
per ištikimą žmogų rūpinosi 
gauti vardą rasėj o tų' kores
pondencijų, bet negavęs mė
gino pas advokatus jieškoti 
patarimo ir tę nieko neperęs, 
davė turbūt pakajų.

Toliau kalbėjo apie boikot- 
ninkus vieno lietuviško seliū- 
no ir t. t. Iš pamokslo gali
ma buvo suprast kėlimą vai
dų tarpe žmonių ir skyrsti- 
inas į partijas, ką parodė 
niekindamas Philadelphijos 
Seimą ir visus tę susirinku
sius žmones. Vargšai mųsų 
broliai, kaip biauriai yra jie 
vedami prie mokslo; vienas 
toks pamokslas išbaltina juos, 
patraukė akl» giliau į kaktą,1 BANjANlu
nes mokslą, kuri jie girdi, ti- ....... .z • t. . ... . Sitam pajui reikia padaryki, jog yra Kristaus žodžiai, ,. . .. _. . . . ... , . . . ti tiktai apatine plėvė, įdėtibet kaip suprasti juos, jeigu . . , 1 „, . pajų į kepamą torielką, antjie mokina netik nemylėti ea- . , , , .,. , ; . viršaus sudėti bamanes plo-vo artimo bet ir . , , .
. , . .. , , nai supiaustytas; ant viršausbrolį savo paniekinti, drasky- .,,5 .. ... rr. užpilti smulkiojo cukraus puti ir ėstis vienas su kitu. Tie , , . .... sę puoduko ir įdėti i pečiųžodžiai ne Kristaus? Ne, ne, , \ zant penkių miliutų. Išėmus 

iš pečiaus reikia užpilti ant 
______ viršaus suplaktos Smetonos ir 

gatavas.

MESA SU BULBEM.
Smulkiai sukapotos virtos 

mėsos, dusyk tiek sutrintų 
bulvių, druskos ir pipirų, į- 
pilk biskį riebaus pieno ar
ba smetonoff; sumaišyk viską

Brangus broli: 
Aš jum apsak 
Kokią linksti 
Broliai ant Ve 

Daugumas pradt 
Anksti, nes pėtr 
Jau apsidulkinę, 
Ką-tik gyvi vaik

O kaip atėjo t 
Jau šventos Vi 
Nevieno mųsų 
Jau drebėjo ki 

Daugelis nėjo nū 
Tik namie sėdėjc 
Ir armoniko duni 
Traukyt neliūsto

Muzika kad lit 
Net bakūžės di 
Ir katės patvoi 
Stovėjo ir virp 

Ar pabaiga svieb 
Ar kas čia atėjo, 
Ką-gi jie čia gari 
Teip garsiai prac

Žvirbliai gal v; 
Per langus žiūi 
Ir tarpe save 
Jie teip kalbėji 

Neužilgo per lauj 
Girdėjos perkūną 
Ir pradėjo kristi 
Nevienas gyvūną

Pirma žalčiai d 
Tiktai vyniojoi 
Toliau ir marg 
Kaip iš arkos i 

Viens toks atsitil 
Buvo ant antrosū 
Kur turčiai kazai 
Varguoliam prist

Tai tokias Vėl; 
Męs taigi aplai 
Teip kaip ir k i 
Padaryt patai! 

Lietuviai męs ės; 
O ne paliokiai, 
Ir ne raudoni 
Lašuoti kazokai.

Nitai toki nare 
Jog gėdą paan 
Iri augštybę

. “Akim pažiūrėti

1 2 balandžio perskambejo
i žinios, jog garsus pranašas,, puoduką Smetonos arba gero 
Elijus, kaip save vadino J. pieno ir biskį sviesto,

i Alexandra Dowie, i
krikščioniškos katalikiškos mažus keturkampius kelias 

‘ bažnyčios, tapo per jo arti- virtas bulves, ir kaip tik 
mus bažnyčios, sąnarius nuo smetona ar pienas užvirs, su- 
bažnyčios excomonikuotas ir dek bulves. Dar kartą tegul 
visi jo turtai atimti. j. A. užverda ir nukelk, supilk tą 
Dowie yra vienas iš didžiau-1 viską į sviestuotą kepamą 

[šių apgavikų su tikėjįmįšku 
užsiėmimu: keli metai atgal 
jis pribuvo į Chicagą be cen
to. Tuojau pradėjo misiją 
būk jis yra nuo Dievo siųs 
tas kaipo pranašas ir tik jo

DeLancoy, l’n.

Niekas teip mus nebaudžia 
kaip męs patįs. Rašo

Hazletone gyvenęs.
Priverstas reikalų aplanky

ti aplinkinius miestelius, ap
lankiau ir Hazleton, Pa., kur 
seniau gyvenau. Hazletonas 
yra garsus tuom, jog ant ke-

IV. Lynn, Mass

Aukos Rev. Rašo
B . Miglinas.

Mųsų miesto lietuviai pra
deda judėti ir aukos revoliu
cijai plaukia pasekmingai. 
Draugystė šv Kazimiero pa
aukavo 10 dolerių; paaukavo 
daugelis ir pavienių. Bet
daugelis dar vis laikosi prie lio einančio} Latimer, Pa, ta- 
šalies Mikės—caro, gerbia jie po užmušti apie 27 darbinin- 
caro tarnus ir visus, kurie kai per kapitalistų miliciją 
kankina mųsų brolius ir se- anais metais kaip buvo strai- 
seris likusius tėvynėje. Dau- kas. Šitoje aplinkėje ištiesų 
gelis čionai randasi vyrų ku-| verta žmonėm

blekinę, ant viršaus apibars
tyk sutarkuoto sūrio, o ant 
pat viršaus apibarstyk su 
duonos trupiniais ir šmote
liais sviesto, įdėk į karštą pe
čių ir kepk, pakol viršus ne

mokinamas tikėjimas yra ge- pageltonuos. Šitą atrasi gar- 
’ ras. Pradėjo garsintis, kad džiu valgiu.

tveria šventą miestą Vanke-j ----------
gano paviete, vadinamą Zion. PAVASARIO GYDUOLE. 
Įtikėję jam žmonės davė kas 
kiek turėjo pinigų, teip kad 
antgalo surinko milijonus ir, 
žinoma, pastatė pirma sau 
puikius namus, paskui grin- 

i teles tiem, kurie davė pini
gus ir pradėjo šventą miestą. 
Jo pasekėjam uždraudė imti 
daktarą, nes girdi, jei aš ne- 
išgydysiu jus, tai jus tikrai 
reikalingi ir turite eiti į 
svietą. Bet kada paties 
vės mergaitė apsirgo, 
Dovė pašaukė daktarą, 
to laiko žmonės pradėjo 
rėt arčiau į savo pranašą,ant-

pasimo-igalo atrado, kad jis yra toks;čiau.

leivio” skaitytojams pranešti. 
Man rodosi, jog žmonės turės 
anksčiau ar vėliau pasitrauk
ti iš susigrūdusių miestų sto
vinčių ant krašto Atlantiko, 
dėlto kad žmonės kožnas me
tas plaukia iš visų šalių ir 
tūkstančiai kenčia didžiausią 
vargą. Daugelis yra ir tokių 
kurie turi susirinkę nemažai 
pinigų, palieka be darbo ir į 
kelis metus besigirdamas jog 
jis nieko nebijo, pastoja ly
gus su grinorimu, kuris ką 
tik atvažiavęs iš po priespau
dos Europiškų monarkų. To
kiem žmonėm, kurie turtin
gesni, vertėtų patiem supras- 

kur jie būtų

Phisikališkas pada
linimas Kanados. 
Kad trumpai ir aiškiai per

manyti Kanados žemės stovį, 
galima visą kraštą padalyti 
į penkias dalis:'l. Augštus 
kalnus, vadinamus Kordelie- 
riais vakaruose su gražiu jų 
išrodymu ir daugybe kovo
jančių savyje mineralų; 2; 
Laurentinis aukšžemis rytuo
se susitveręs iš apvalių kal
nų su daugybe ažerų, upių, 
teipgi turinčių savyje mine
ralus 3. Vidurinė lyguma

ir gerą valgį, gerk čystą van- tarpe tų kalnų. 4 į pietus 
denį, gaudyk čysčiausią orą,1 nuo aukšžemio stovi didelės 
ir kiek tik gali būkie links- klonys ant pietinio Ontarijos 
mas kaip paukštelis. Užtik
rinu, jog būsi sveikas, dau 
giau panėši, daugiau išmislį- 
si, būsi gražesnis ir sveikas. 
Jeigu negali to išpildyti, bent 
nebūk kvailas mėtyti ]>inigus

aną daktaram ir imti į vidurius 
Do- visokius nuodus, 

tada ----------
Nuo Žžmogus dirbantis su pro- jasi upė šv. Lauryno, o į pie- 
žiū- tu reikalauja valgyti vaisius, tus guli vieta, vadinama Ma- 

riešutų tankiai, o grūdus re-

ir Pietinio Quebec provincijų 
su dideliais ažerais, teipgi 
Cttavos ir šv. Lauryno upių, 
išsiliejančių į Atlantiko jū
res; 5. Atlantiškąs pajūrys 
yra didelis pussalis talpinan
tys savyje Maritime provinci- 
ją ir Gaspe, tarpe kurių ir 
Laurentinių kalnų vingiuo

"Į vieną didelę ] 
siejo keturių vai 
ir kalbasi apie r 
stovų į Dūmos Se

— Na, o ką i 
atstovą į Dūmą? - 
vienas.

— Męs brolai 
baidyklą, ir, jeig 
važiuos savo kašt 
burgą, tai turėsiu

— O męs dar į 

rėm — atsakė kil 
kome vieną kalni 
kazokai dešras iš 
rokavom, jog tas 
rai susipažįsta s 
kais ir jam bus 
rast jų kytrumą.

— O ką jus ii 
paklausė trečio.

— Męs išrink 
ir nebylį, nes tik 
patinka.

— O ar žinot, 
pas mus atsitiko 
ketvirtas.

— Na, na, na!
— Męs išrink 

kaip paklausėm, 
rudi, tai šuva emi 
ne! ir teip likome 

Motina ir 
— Vaikeli, ti 

tave stumdau ir 
aš tave labai myl 
kad neišaugtum į 
terį.

— Mama, gai! 
esiu maža ir ne 
atsimokėti už jus 
ir tokią meilę.



'"'į

s dirba pusiau protu 
iu sveikata, turi val
osi us, - daržoves, apsi- 
t riešutus ir grūdus.

jai dirbanti žmonės 
gyti grūdus, daržoves 
Lugiau lapų daržovi-

lant žiemos rūbus, 
usipirkt Snlphurinio 
- (rock sulphur)— ir 
šę ir tę įdėti ir tokiu 
bus trandžių ir neat-

drabužių kambarė- 
piam, reikia įdėti to- 

negesintų kalkių; 
utrauks drėgnumą ir 
rdžiai kvepės. Per
kartą į sanvaitę kai-

■fina.
(Tąsa.)

. sanvaitę kalbėjom 
ladą teip trumpai, 
ima, dabar kalbėsi- 
, kad daugiau susi- 
Kanada verta pa- 

nam žmogui dėlto, 
yra daug tuščios 

įmonės mėgina ap- 
ą šalį, kas aiškiai 
og tūkstančiai žmo- 
želia kas metai į Ka
merikes, palikdami 
s miestus ir pašvin- 
įbrikus, apsistoja 
aria ir,sėja, ir nore 

jkain prisieina sun- 
nti, bet užtai pasi- 
reikata savo ir gra
mu kūdikių. Kąr
amas šitą raštą į 
pasiunčiau laišką 

ienmi ril misteriui' 
nas jo, ar nesu- 
iaųsių žinių apie 
Aš tikiu, jog jisai 
tada galėsiu „Ke- 
itytojams pranešti. 
, jog žmonės turės 
r vėliau pasitrauk- 
idusių miestų sto- 
krašto Atlantiko, 
monės kožnas me

lš visų šalių ir 
kenčia didžiausią 
agelis yra ir tokių 
usirinkę nemažai 
eka be darbo ir į 
besigirdamas jog 
ibi j o, pastoja ly- 
orium, kuris ką 
gs iš po priespau- 
kų monarkų. To- 
n, kurie turtin
ių patiem supras- 
ę, kur jie būtų 
10 kapitalistiškų

š k a s p a d a- 
K a n a d o s.

)ai ir aiškiai per- 
dos žemės stovį, 
kraštą padalyti 
iS/Bl/ Augštus, 
Lamus Kordelie- 
se su gražiu jų. 
daugybe kovo-- 
e mineralų;
ukšžemis rytuc- 
iš apvalių kal- 
le ažerų, upių, 
į savyje mine- 
idurinė lyguma 
ų. 4 į pietus 
o stovi didelės 
jtinio Ontarijos 
ebec provincijų 
ažerais, teipgi 
Lauryno- upių,
Atlantiko jū- 

tiškąs pajūrys 
sealis talpi nan- 
ritime provinci- 
arpe kurių ir 
kalnų vingiuo- 
uryno, o į pie- 
vadinama Ma- 

ija.
s bus).

KELEIVIS.

Brangus broliai, klausykit 
Aš jum apsakysiu.
Kokią linksmybę turėjo 
Broliai ant Velykų.

Daugumas pradėjo 
Anksti, nes pėtnyčioje 
Jaii apsidulkinę, 
Ką-tik gyvi vaikščiojo.

O kaip atėjo tikros 
Jau šventos Velykos, 
Nevieno musų brolio 
Jau drebėjo kinkos 

Daugelis nėjo niekur, 
Tik namie sėdėjo 
Ir armoniko dumples 
Traukyt nenustojo.

Muzika kad liejos
Net bakūžės drebėjo 
Ir katės patvoriuose 
Stovėjo ir virpėjo.

Ar pabaiga svieto 
Ar kas čia atėjo, 
Ką-gi jie čia garbinti 
Teip garsiai pradėjo.

Žvirbliai galvas pakreipę 
Per langus žiūrėjo 
Ir tarpe save 
Jie teip kalbėjo.

Neužilgo per Įaugus 
Girdėjos perkūnas, 
Ir pradėjo kristi 
Nevienas gyvūnas.

Pirma žalčiai dryži
Tiktai vyniojos, 
Toliau ir margutės 
Kaip iš arkos ėjo.

Viens toks atsitikimas 
Buvo ant antrosios gatvės, 
Kur turčiai kazarmių 
Varguoliam pristatė.

Tai tokias Velykas
Męs taigi aplaikėm, 
Teip kaip ir kitus metus 
Padaryt pataikėm.

Lietuviai męs esam, 
O ne paliokiai, 
Ir ne raudoni 
Lašuoti kazokai.

Nžtai toki narsus, 
Jog gėdą paantrinti 
Iri augstybę 

•Akim pažiūrėti.

Juokai.

Į vieną didelę parapiją su
siėjo-keturių valščių žmonės 
ir kalbasi apie rinkimus at
stovų į Dūmos Seimą teip:

— Na, o ką išrinkote už 
atstovą į Dūmą? — paklausė 
vienas. -

— Męs brolau išrinkom 
baidyklą, ir, jeigu ji pati nu
važiuos savo kaštais į Peter
burgą, tai turėsim atstovą.

— O męs dar geriau pada
rėm — atsakė kitas — išrin
kome vieną kaminą, iš kurio 
kazokai dešras išvogė. Ap- 
Tokavom, jog tas kaminas.ge
rai ^susipažįsta su činovnin- 
kais ir jam bus lengva sup
rast jų kytrumą.

— O ką jus išrinkote? — 
paklausė trečio.

— Męs išrinkomę kurčią 
ir nebylį, nes tik toki carui 
patinka.

— O ar žinot, vyrai, kaip 
pas mus atsitiko — prabilo 
ketvirtas.

— Na, na, na!
— Męs išrinkome šunį ir 

kaip paklausėm, ar važiuosi 
rudi, tai šuva ėmė lot ne. ne, 
ne! ir teip likome be atstovo.

Motina ir duktė.
— Vaikeli, tik dėlto aš 

tave stumdau ir mušu, kad 
aš tave labai myliu ir bijau, 
kad neišaugtum į blogą duk
terį.

— Mama, gailiuosi, kad 
esiu maža ir negaliu jumi 
atsimokėti už jųsų gerą širdį 
ir tokią meilę.

Aukos.

14 num. „.Keleivio” aukų bu
vo ' $79.08

Nuo varduvių J. J. Da
nieliaus, Camb. 9.10

V,iso yra $88.18

Šiądien kalbėsim apie

PMlEfll
CTOllft

(Tąsa.)
Aš nors nemokįtas buvau, bet, rodos, 

kokia nematoma galybė davė man tiek 
drąsos, kad galėjau žiūrėti tam žmogui į 
akis ir išmėtinėti, sakydamas: „Kam tam
sta pasakoji tokias netikusias pasakas, tik 
tu žinai, jog tu niekam negali darodyti, 
tad kam tau meluoti be naudos.“ Antgalo 
po ilgam mano kalbėjimui, jisai prisipaži
no, jog tas ištiesi} neteisybė. Jis kartą 
ėjo pro tą bažnyčią ir pradėjęs mislįti apie 
kokius baisius daigtus, išmislino tą pasa
ką, ir kad keli jam patikėjo, tai jis kurtik 
turėjo laiko teip pameluodavo. Kartą iš
gavęs iš to žmogaus, jog jis meluoja, nie
kada netikėjau, kad kasžin kokius negir
dėtus daigtus kas papasakotų; vietoje klau
syti niekysčių, rūpinausi susipažint su tik
ru mokslu kiek galėdamas, vienok mano 
gyvenime tokia dalis puolė, jog reikia dirb
ti netik dienom, bet ir vakarais. Jau de
šimts metų Amerike ir toki darbai pasitai
ko ir teip laikas bėga. Savo gyvenime 
tiek gavau praktiškai suprast, • jbg moks
las ir tik mokslas gali žmoniją išgelbėti iš 
kūniškų ir dvasiškų ligų. Ir ant to aš už
baigiu savo kalbą Godotinas Pirmsėdi ir 
Draugai,

Pirmsėdis B.: Girdėjote, draugai, apie 
gyvenimą p. P. Dabar mąlonės pakalbėti 
sekantys draugas.

Draugas R. pradėjo, sakydamas:
Męs du broliai augom pas tėvą. Tė

vas gana varge gyveno, ir kad nebūtų bu
vęs dailyde (staliorium), būtų gana sunku 
gyventi, bet turėdamas kelias tulšis; patai
kė padaryti Lietuvos krudiškus padarus ir 
tokiu būdu galėjo šeip teip maitintis- Ne
toli mus yra dvaras ir tame dvare buvo 
penkios panaitės. Panaitės tos apgarsino, 
jog tėvai iš aplinkės gali atleisti vaikus, ir 
jos apsiėmė painokįti ir dar popierą uždy- 
ką duoti. Tos panaitės pamokindavo mus 
po valandą laiko kasdien. (Lenkiškai, ži
noma, mokino). Atsimenu, kaip jos mo
kindavo, rodydavo knygas su paveikslais 
su senovės karaliais Jagelionais.o daugiau
sia kalbėdavo apie Vitold, Vitold, ką da
bar jau žinau, jog tai apie Vytautą, Didį 
Lietuvos Kunigaikštį kalbėdavo. Pirma 
nekaip į pusbernį atėjau, išmokau neblo
gai lenkiškos kalbos ir skaitymo. Mažas 
būdamas, tankiai su tėvu eidavau į bažny
čią ir melsdavau kiek tik galėjau, bet nie
kad negalėdavau susigraudyti, nors ir ga
na tą rūpinausi padaryti, — ašaros nebė
ga ir gana. Tėvas parsivedęs iš bažny
čios koliodavo, sakydamas: ,,Koks tu, vai
ke, esi, — visi žmonės susigraudina, o tu 
ne”. Suaugęs iki septyniolikai metų, nu
ėjau tarnauti pas savo dėdę. Dėdė, pa
laukus kiek, išvažiavo Į Ameriką, o vėliau 
ir mane atsiėmė. Čionai atėjęs iš karto 
nieko nemačiau, tik darbą ir pasilsį, per 
neknrį laiką paskui biskį apsipratęs,gavau 
knygelė „Šviesa Dievo” ir kitas dvasiškas 
knygeles, kurias skaitydavau ir atsiklau
pęs melsdavausi teip, kad niekas nematy
tų, bet visgi negalėdavau susigraudinti 
ir iš to net dyvijausi. Po nekuriam laikui 
gavau vieną iš lietuviškų laikraščių skai
tyti pirma nuo draugo, vėliau jam išvažia
vus, užsirašiau pats.; Nusiuntęs laišką su 
pinigais į redakciją. Sulaukiau atsakymą 
ir nusistebėjau, pamatęs, jog mano pravar
dė perkreipta. Aš pašydamas nubaigiau 
pravardę su ič, o gavau su tis, paskui žiū
rai! dar ir viduryje paaiškinimas, būk aš 
negerai rašau savo pravardę; būk aš esiu 
lietuvis, o rašau lenkiška'. Tas permainy
mas mano pravardės ilgai mane užėmė 
mislįti, bet toliau beskaitydamas laikraš
čius, supratau, kas tai yra. Toliau pamė
gau daugiau skaityti, skaičiau daug kuni
go Burbos rasti} ir kitų. Sunkiai ir labai 
snukiai reikėjo dirbti maiuose ir teip gy
venau, pakol apsigyvenau gerai. Tę man 
bebūnant tankiai eidavau į bažnyčią ir bu
vau linksmas, kad męs lietuviai galėjom 
čion tokias apeigas laikyti, kaip Lietuvo 
je. Žmonės, nusižiūrėję, išrinko mane 
prie rinkimo pinigų bažnyčioje Kun. P. 
buvo tąsyk prabaščium mus parapijos. Ir 
teip pasitaikė, jog kiti mano sandraugai 
prie sužiūrėjimo parapijos pinigų, pradėjo 
nerimauti, jog negali išduoti jokios rokun- 
dos parapijom}, o jautė, kad trūksta kur- 
nors pinigų. Tada komitetas nuėjo pas 
kunigą paprašyti knygų, kunigas atsakė, 
jog neduos ir tą pasakė po kelis kartus. 
Antgalo komitetas pranešė parapijonam;

tie išrinko komitetą, kuris nuėjo pas kuni
gą knygų ir tiem nedavė. Toliau parapi
ja nusiuntė komitetą pas vyskupą. Vys
kupas atsakė teip, jus parapijoje viskas 
gerai, tik jus išvykite tą žmogų su barzda 
is miesto, tai viskas bus gerai. Parapijo- 
nai toliau kraipė galvas, ką daryti, bet 
600.00 dol. nebuvo ir gana. Antgalo nu
tarė apskųsti į tiesdarystę. Ta prova tę
sėsi per cielus metus, negalima buvo su
laukt, tik to sulaukė, kada jau 
gerai prispyrė savo advokatą, tada atsitiko 
teip: vieną naktį kunigas pardavė visus 
fornečius ir išnyko. Po nakčiai neradom 
kunigo, o fornečius radom pas vieną žydą 
parduota už 50 dol., kurie mums prekiavo
$300.00. Tada mano protas pradėjo virti
ir tas įstabę įtekmę ant manęs padarė.

Pradėjau daugiau skaityti moksliškų 
knygų ir pradėjau mislįti.

Pirmsėdis B.:
— Tai kodėl, tamistą, privertė tas 

daugiau svietiškas knygas skaityti!
— Dėlto, kad aš mačiau, jog aš nieko 

nesupratau, tad norėjau daugiau proto 
gauti, kad manę neapgautų žmonės, nes 
aš pamačiau apgavystę tę, kur niekada 
nesitikėjau. Tiek pasakau apie mano gy
venimo svarbesnius punktus ir tie aiškiau
siai stovi mano atmintije. Aš tikiu, jog 
mokslo kožnam reikia, be mokslo žmogus 
yra didis griėšninkas.

Pirmsėdys B.: — Ačiū! Sekantys 
draugas bus teip geras pakalbėti apie savo 
vargus ir gyvenimą.

Draugas S. — Aš, mieli draugai, esiu 
gimęs lyjant, gyvenimas mano buvo viena 
apsiniaukus diena: mažas būdamas vargin
gai augau prie tėvų, iš pat jaunystės dir- 
baįtĮ ir dirbau sunkiai, mano klausymas 
buvo darbas, teip kaip gyvulėlio pakin
kyto vežimas. Nieko mažas negalėjau nu
sižiūrėti prie mokslo, nes tokių žodžių nė 
užsiėmimų niekas nekalbėjo nė veikė. Vie
ną daigtą išsimokinau nuo tėvų t. y. mels
tis, meldžiausi ir šaukiausi Dievo pagel- 
bos, nes kito prieteliaus nemačiau, nes ir 
patįs tėvai man išrodė, esą mano kankinto
jais, nes spaude prie darbo. Paaugęs ė- 
miau protaut ir mielinau apie pagerinimą 
gyvenimo. Ėmiausi mokintis kriaučiauti, 
tą amatą aš kaip tik pramokau, tuojau ga
vau eiti į kariumenę. Išsiuntė mano į
Kaukazijos kraštus, toli nuo tėvynės ir tę 
pamačiau ir datyriau žiedus savo vargų. 
Kas buvo tam pulke, tai kožnas gavo muš
ti,— gavau ir aš. Daugiausia mušė mane, 
pakol išmokau persakyti ciesoriaus famili- 
jos vardus, negana ką mušė, bet ir porciją 
mėsos atėmė, kuri nors buvo visada paš
vinkus, vienok buvo labai gardi, nes ge
riau nebuvo. Išmokau tą „slovesną” kaip 
jie vadina, tada jau mane nemušė, bet dar 
kitų porcijas man atiduodavo. Vieną kar
tą gavau net 5 porcijas ir kai}) katė nusi
nešiau į užkaborį, paskui mano nusekė ma
no draugai, kurių porcijos man buvo ati
duotos. Jų akyse ašaros matėsi, o aš jiem 
išdalinau porcijas ir valgėm kartu. Į tą 
tarpą velnias atnešė oficierą, kuris mus 
mokina ir atidengė visą mus slaptybę. Pa
ėmė mane ir teip sumušė, kad tik žvaigž
dės ir kibirkštys akyse matėsi. Kada li
kau vienas ir atgavau savo protą, ėmiau 
mislįti. Oh, Viešpatie! Argi už meilę ar
timo teip tu leidi kentėti. Protas mano 
ėmė virti ir viduryje kilo kokia nežinoma 
galybė. Dvasia mano niekur nerado pa 
silsio ir su nieku negalėjo lygintis, nes 
simpatija tokių prastuolių kareivių kaip 
aš pats, visai buvo man nemaloni, dėlto 
kad nemačiau iš to jokios pagelbės. Pri
pratau prie smūgių, juos pergyvenau ir 
pasidariau tokiu, jog paskui lygiai kitus 
mušiau, kai}) mane kad mušė. Išėmė man 
visą artimo meilę ii- gailestį ir pastūmė vi
sai į gyvulio vėžias. 'Toliau gavau darbą 
už nadziratelių ligoubūtije,ii- jau buvau be
veik pabaigę-tarnystą, kai}) vieną kartą 
parėjo prisakymas, kad bus jėm-rulas per
žiūrėti ligonbūtį. Kai}) tik atidirbau vis
ką per porą dienų, tik nespėjau oficierių 
kambario peržiūrėti; tę nė nesiskubinau, 
nes žinojau, jog tę visada čysta. Atėjus 
laikui sustojau su visais kareiviais, kurie 
buvo po manim pasitikti jėnerolą. Perė
jo jisai visus kambarius ir pagyre, bet ant
galo įėjo į kambarį oficierių ir rado tę 
praporščiką užvirtusi ant lovos, apsivilku
sį su raandiera. Tas praporščikas turėjo 
būti mano priežiūroje ir turėjo gulėti tam 
tikruose ligonių rūbuose. Jau tik kelios 
dienos buvo man tarnauti, bet dabar jėne- 
rolas griebė mane už krūtų ir prižadėjo 
paduoti į discipliarną batalijoną. Lau
kiau jc paskutinio teismo kasdien, bet ant
galo nebuvo baudos, tapau paleistas va
žiuoti į tėvynę. Parvažiavus pasirodė man 
dar biauresnis gyvenimas: žmonės tamsus, 
gyvenimas mano nupuolė, kariumenėje 
jau galėjau turėti savo pasiuntinį ir ture-

jau žmonos, kurie tnailęs klallsė. Namie gyvenimas visai 
pasirodė prastas, čia netik manęs neklausė, bet aš dar ture- 

i jau kitų klausyt kad gyvenimą padaryti. Taikiausi prie mo
kytesni!} žmonių, kad išgirsti šį tą apie mokslą, tikėdamas, 
jog jie gal žino, kur yra žmogaus laimė- Bet tokių apie 
mus mažai buvo, tada sumislinau keliauti į Ameriką ir štai 
dabar kriaučiaujn ir dar protauju, kur yra žmogaus laimė?

Pirmsėdis B.: — Toliau meldžiame kalbėti sekančio 
draugo.

Draugas D: Godotinas Pirmsėdi ir Draugai! Aš pra
dėsiu apsakyti savo gyvenimą nuo dešimts metų, kada jau 
pradėjau apie šį tą mislįti: būdamas dešimts metų, pradė
jau teinyti ant svieto, ir, žinoma, man buvo gražu garbin
gus žmones matyti. Apie mus kraštą buvo tiem garbė, ku
rie lenkiškai kalbėjo ir nešiojo nors juodą kalnierių ant 
sermėgos. Kur tik sueisi žmogų, kuris lenkiškai kalba,
kožnas buvo tiesus ir apsukrus žmogus, teip man išrodė, o
kožnas, kuris tik lietuviškai kalbėjo, buvo žmogus suvar
gęs, sunykęs ir kožno bijojo. Dėlto aš gavęs progą mokį- 
tis, mėginau konogreičiausia išmokti lenkiškos kalbos, kad 
tik galėčia pastoti tokiu ponu, kaip kiti, kurie lenkiškai 
kalba. Kitas mano mokslas mokslainėje man nepatiko ir 
tankiai gavau bausti už lekcijas. Vienok pamatęs, jog 
bausmė blogiau kaip mokįtis, toliau pradėjau geriau išduo
ti lekcijas. Pasimokinęs kiek pavietavoje mokslainėje, su
mislinau traukti į Ameriką Čionai atvažiavęs turėjau pa
gyventi su svetimtaučiais, nuo jų gavau prisižiūrėti kito
kiam gyvenimui, nekaip mųsų šalyje. Vėliau suvėjau vie
ną lietuvį, kuris užrašė man laikraštį; iš pradžių skaityda
vau vien tik trumpas žinias, bet kartais nesant kuom užsi
imti, pradėjau skaityti ir ilgesnius raštus, kuriuos beskai
tant mano protas dikčiai ėmė tobulintis ir pradėjau mislįti 
apie knygas. Vėliau pasirūpinau knygų ir beskaitydamas 
nusistebėjau, jog žmogaus nuomonė teip gali persidirbti ir 
prigimimą visai sukritikuoti. Labai man pasidarė įstabu 
tas, jog mano protas ant tiek išsilavino, jog dabar aš myliu 
kožną gerą žmogų, nežiūrint kokios jisai būtų tautos arba 
tikėjimo, o pirma man viši išrodė kaipo priedai. Tai iš sa
vo gyvenimo aš išmokau suprasti, jog netik žmogus su juo
du kalnierium gali būti padorus ir mokįtas, bet gali būti ir 
visokį, kurie tik nori lavinti savo protą. Ir tiek išmokau, 
jog mokslas artina ir supažindina visus žmones ir kyla di
desnė meile ir artimystė vieno su kitu visų pasaulės žmonių. 
Tiek aš turiu pasakyti, godotinas pirmsėdi.

Pimsėdys B.: — Meldžiam toliau kalbėti sekančio 
draugo.

Draugas P. užėmė toliau kalbėti apie jo patyrimus:
Nuo 7 metų mano tėvai mėgino išspausti iš manęs ka

peiką, stumdami prie sunkių darbu. Sunkiai dirbdamas 
nuo nieko ant svieto negalėjau nusižiūrėti į platesnį gyve
nimą, kaip tik nuo savo tėvo, nes daugiausia prie jo šono 
dirbau. Kiek tėvas mokėjo, tiek ir mano išmokino. Moks
las susidėjo iš to, kad išmokino mane ant knygų skaityti,
eiti į bažnyčią melstis, o daugiau, žinoma, nemokino,tik va- į 
re prie sunkaus darbo.

Tėvas stebėjosi, kad mano širdis ant nieko nesiskubi
no suminkštėti ir ašaras iš akių spausti.

Sulaukęs didesnių metų, gavau progą ateiti į Ameriką. 
■ Čionai apsistojau gyventi su broliu ir rinkti, kaip tik gali
ma, pinigus. Tėmydavau į brolį ir, būdamas jauuesniu 
teip darydavau kaip jisai. Jis niekad neskaitė jokių raštų 
tik dėlto, kad pinigą sučėdyti, o man labai patiko skaityti, 
ir jokiu būdu uebučia gailėjęs pinigų, kad turėti savo loc- 
ną laikraštį, bet jis man uždraudė, ir tik kada jisai apsive- 

į dė, aš užsirašiau laikraštį ir pradėjau matyti, kas darosi pa
gaulėje. Noras pas mane sukilo, kad tik sueiti dorus žmo
nes, kad tik daugiau pasikalbėti apie žmonių reikalus. Man 
rodosi, kodėl žmonės tyli, kodėl jie laukia, pakol tokios ne
laimės kaip bedarbė, arba alkis ir ligos užpuola. Toks 
trumpas apsakymas iš mano^gyveninio, iš kurio pasimoki
nau tiek, jog niekad vargai žmonijos negali pasitaisyti, pa
kol tamsybė valdys pašaulę ir toks didelis troškimas pini
gų, jog žmogus gatavas ir savo dvasios, savo proto peną 
kentėti, atmesti bile tik sutaipioti kelis centus ir iš to lauk
ti lebio.

Pirmsėdis B.: — Toliau meldžiam sekantį draugą kal
bėti.

Draugas A.: — Godotinas Piimsėdi ir Draugai! Gerai 
tam atminti gyvenimas, kurio norai ant svieto išsipildė ir 
kuris iš vargi} sulaukė linksmybės, bet tas kuris visą gyve
nimą tik vargsta ir galo nemato, yra nelengva perkratinė
ti. Aš esiu vienas iš tų, kuris nedasickia savo gerovės ir 

(Toliaus bus).
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Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
žVngllškai I’tark Reiškia
baker, shady bėker, Sėdi duonkepys, pavėsis
lady, tidy, leidi, taidi ponia, vilnėta
holy, limy holi laimi šventas opninis
slimy, bony slaimi, boni dumplėtas, kaulėtas
pony, poker pony, poker arklukas, kačerga
tiler, caper tiler, kaper žemdirbys, šokinėtojąs
paper, taper peiper, teiper popiera, žvakutė
viper, litre vaiper, litre gyvatė, litras
over, trover over, troyer versk, metėjas
clover, donor klover, donor dobilas, dovanotojas
vapor, favor vėpor, fėvor garas, geradėjistė
savor, halo savor, hėlo koopsnys, drignė
solo, hero solo, hyro solo-balsas, smarkūnas
negro, tyro r.ygro, tairo negras, naujamokslis
out-go, out-go, sago išėjimas, sago medis
tulip, cedar, tulip, cydar tulpė, cedras-medis

Baker .bake bread and cake.
Duonkepiai kepa duoną ir pyragai? ius.
I like to piay in the shady grove.
Aš myliu bovytis pavėsio uksm ėję.

Pajieškojmai.

Pajieškau merginos dėl ap- 
sivedimo, lietuvaitės laisvo 
proto, tobulios, suprantančios 
protišką meilę ir mylinčios 
mokslą. Aš turiu metų 23, 
vidutinio ūgio. Merginos, 
kurios atsišaukti}, meldžiu 
rašyti ant mano tikro adre
so.

Romalda Kentra
249 Canal St.

Lawrence, Mass,

Paj ieškau savo gero drau-
go, Vladislovo Raudonio. Pa
eina iš Kauno vedybos, Vilk 
mergės pavieto, Kavarcko pa
rapijos, sodžiaus maldanių. 
Antri metai kaip Amerikoje. 
Taigi meldžiu kas jį žino ar
ba jis pats atsišaukti ant šio 
adreso:

Kazimieras Šidlauckas,
52 B St.

So. Boston, Mass-

Didelis Balius.

Draugystė šv. Kazimiero 
kareivių parengė puikų ba
lių ant subatos, 21 balandžio, 
prasidės 7 valandą vakare ir 
tęsis iki 12 nakties. Ant sa
lės Fanners 24 Main St., Ha
verhill, Mass Prancūziški 
muzikantai puikiai rėš šo
kius. Dėlto užprašom visus 
iš Haverhill ir aplinkinės ko- 
noširdingiausia. Tikietas 
vyram 25 c., mot. 10 c.

Dr. sekr. A. Stravinckas.

Apgarsinimas.

D ė k a v o j u už svei
katą.

Kad nuo ilgo laiko sirgau 
lytiška slapta liga, kuri vis 
gilyn ir labyn organizmą a- 
piponavojo; — nieks man 
ant svieto nebuvo miela, tik
tai rengiausi važiuot namo, 
daugumą daktarų Išmėginau 
ir specijalistų, teip-pat jie 
mane ir labai išmėgino, save 
apaštalais sveikatos vadinda- 
mlesi, bet’ be perstojimo ny- 
kau, tankus šlapinimasi ir 
su kraujais, diegliai šonuose, 
krūtinėje, kirkšnyse, kojese 
ir pečiuose; reumatiški dieg
liai baisias torturas darė. Ne
žinojau kur dingt, sarmati
jaus ir slapsčiausi nuo žmo
nių, kur sau galą pasidaryt, 
—bet ant drąsos kad pasigė
riau; vietoje mirties, pagrie
bęs atvogą, nors kaip ir ant 
juoko parašiau laišką, apra
šant ligą, kiek tada suprati
mo turėjau dėl Dr. Collins 
Medikai Instituto, kurio ap
garsinimą laikraščiai turi; ta 
kad atsiuntė man iš savo la- 
baratorijos sutaisytus vais
tus, o kad ėmiau vartot,’-'lik
tą revoliuciją savije pajau
čiau, vienok kad vienus ir ki
tus be perstojimo prisiųstus 
vaistus vartojau, tai iš savo 
sunkios ligos ir nelaimingo 
padėjimo, pasilikau kaip iš
vystytas ir suvisai jau svei
kas, o už sugrąžįtą sveikatą 
ir gyvastį tūkstančius kartų 
dėkavoju, kad kentėti pana
šioms ligoms, dėl išgyjimo 
kreiptųsi, tiesiok į Dr. Col
lins Med. Institutą, nelau
kiant didelių kankynių, kad 
iš mažos kibirkšties didelė 
ugnis užsidegtų.

Dabar jau aš apsiženijau, 
kad daugiaus į tokį dumbly
ną ir prapultį neįlysčia.

Su godone
Marcelius Pakis, 

box 811
So. Sharon, Pa.



KELEIVIS

Už tuziną poperlu aromatu rašy-E 
m ui su daugybe gražiu pa vinče vonių,I 
kaip Ui in tėvus gimines, draugus,® 
pas paczia, in merginas, morginam 
pas jaunikaicziuš ir t. t. luzii a p 
duodam už 25 cantus 6 tuzinai už
$1.00., be kouvertu 100 už $1.00

Mus popieros, per savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas
pavinczevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi iszsidirbe varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim iietuviszkoj, ienkiszkoj ir 

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

kiu svlotiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma
rinėlių del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $3.00. Norėdami k a nors 

gauti, adrosuokit tcip:

A. Zvingilas,
Box 3'282, Boston, Mass.

Negirdėta Naujiena!
Kas gi Čia? Ogi vyruti popieros rašy

mui gromatų! Kas do gražus pritaikinti 
prie kožno žmogaus pasveikinimą! Tuzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų $l.oo. 
o tūkstantį gali gaut už $6.75. Laiškai 
papuošti puikiausiom kvietkom šilkinėm 
auksuotam ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių abrozėlių, su moldelūm ir 
lietuviškais paradais 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 reigiškus, 
ko tik kas reikalauja, daiktus, laikrode 
liūs, špilkas, žiedus, padarom ant apstc- 
liavimo šliūbinius, ir visokius bažnyti
nius religiškus daiktus; viską, pas mus 
gali gaut,kas tik kokių tos rų.šies daiktų 
reikalauja. Perkant daugiau, kaip už 
dolerį gauna 12 gražių laiškų, ar knygutę 
dovinių. Iki 50 c., siudčiant pinigus, ga
lima siųst markėm, o norint gaut atsaky
mą ant klausymo reik indėt į gromatąuš 
2 centu markę. Adresuok:

John Derkilnis
4545 So. Hermintage avenue,

- \ Chicago, Ill.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
' J :) I (J1 < 1 M 
Boston, Mats.

Visokias Ii as gy
dau pašei mirgia- 

> tįsiai. Ateikit 1 le
siok pas mi.no 1 
t repu is į vi r* u t ii 
neikit į apt i eLn: 
mano durys bal
tos aiba teleionuo 
kit o aš ateisiu.

Ofiso valandos: 
Nuo 9 iki 11 ryto 
nu • 1 iki 2 ir 6 iki
b vakare, ‘lelephcne 11*67—3 R ch nond

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

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

Joseph S Ilossell,
4 Wellington str.,North, 

BOSTON, Mass.

Dr. JOSEPH LEVAND0WSKI, 
gyvena po No 3M Broadway, S. Boston, 
Mass.; valandos buvimo namie nuo 6 iki 
8 vakare.

OFFIĘA TfRI BOSTONE 
po No 1050 Beacon Str., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 10 ik! 12 ryte ir 

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. d. Feely
93 Milk st., uimai 60-61 

BOSTON, MASS.

UŽSIRAŠYK 

KELEIVI 
j tik 1.25c 
ant visu metu.
NAUJOS KNYGOS.

,,Keleivio’’ Spaudos.
Geriausias Pamokintojas Angliškos- 

KalbOS nutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na ............................ 35 e.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškas ap
rašymas, kaip žmones gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenime ir 
darbų. Puslapių 176.

' Kaina .... 35 c.
Po Keturesdeszimts Metu Tolsto

jaus. Gražiausias aprašy 
1 mas apie jauną vaikiną, 

kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina .. 25 c.

Reginis ,r kitos gražios paša 
kok Šioje knygoje talpina- 

. si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke
lionę Į peklą; 2) Jonas sū
nūs žuvininko, kuris pa
gavo žuvių karalių, nuo ku
rio Įgavo tokią galybę kad 
pastojo karaliaus ženiu ir 
dideliu galinčiam; 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 
apsisaugo! nuo ligų. Kai- 
nr...................... 5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apy
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 
tiktai 5 c.

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

Kalėdų giesmes vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Mass.

Specijaliszkas Iszpardavirnas
Ką-tik partrukėm į savo .sankrova di

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

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

Dr. S- Andrzejewski, 
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

T. Lavilvaresse, M. I). 
Prancūziškas Daktaras, Ci- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakulteta. 

Pasckmingiausiai gydo visokiasSigas o 
ypatingai moterų ir vaikų

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

Plan kiantis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktaių ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
včl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi Mra 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, dėkavoja 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 pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią 
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų kurių niekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų ne vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSvcikatos.

Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

KLAUSYKIT VYRAI!
J eipu ] asitaikys ktda j Nashva atsilan
kyt i:ti 1 11 . n>h?kil užeit pas Tamošių 
B a k:-iuii.cl- ą. jis difus geią rcd« ir puuMt 
s k imlius alaus i&'ipeil. vj> no. ši aj so ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam.
Reikalaujant geros vietos 

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

Congress Hali'ę,
Prie didelės salės yra maža 

samdoma mitingam ir kitiem 
snsirinkimani. Apie pasa.ni: 
dymo išlygas galit dažiuotap, 
tiekoje Sheehan’o po nr 226 
Broadway, arba pas:

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

nuoIszgydytas
irreiimatizmo’bei tos lisoniarns> tai matyt iš daugybės padekavonių 
užsiHenejtįsios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon.'zabukevicze stitutui;pagal prašymą dekavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 80, paduudame

ISBgydyta nuo 
sunkios moteri- 
szkos viduriuos 
Ii įjos.
M. Vidicziene 

West wood.

Jeigu nori būt sveikus.
ir drums, naudok tik sveikus gėrymus 
I aimk sveiką užkandį, sveikiausi gėty- 
mai. kaip tai Alus, Eitus, Vynai ir viso 
ki likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norint cm pirkt likeri torį. tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

ZIUREK!
Kątik partraukem daugy

bę naujos mados moteriškų 
skrybėlių, ir visokių pavasari
nių 
ma.

128

parėdalų. Prekė labai že- 
Ateik persitikrint.

S A CO WITZ, - 
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių j S. Boston, Mass.

čion kelias:

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už Ičgydym^ manga nuo neregu- 
liarifikos mėnesinės, varginusios mano jie r 0 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimus: mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėl mane r.nikino. Per vi- 

tę laikų |M*rlekluu daug visokių daktarų Ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
linu visai išgijau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tamistai Širdingų padėkavonjĮ

T. Vyslockieuė.
76 Saratoga St, Coboes, N. Y.

Duuggaliz Profesoriau ir Specialiste:
Su linksma Airdzln pranešu Tamistai. kad 

ošiu visai sveikus ir I luoša s nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kuriu rimtie teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių savu specialistais, liet visjje naudos, k >1 
nedasigirduu apie jųsų irnrsųjįlnstiiutų, jmt 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatą, nž kų o- 
siu dėkingas iš širdies Drill E C. Collins, ve. 
lydumas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis,

Augustas BokSii,
1445 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielas Profasorlau:
Pranešiu Tuinistni.jog eslu pasveikęs IS il

gos. nuo kurios mane gvdėtc — pertunkaus 
ėliipinlmo, uždegimo pūslės, lytiškos sllpny* 
lies, nubėgimo sėiuens nemigos, nervISkumo, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nusllpnėiimo 
kaip yra apraSyta Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas į Svc kutų. Jųsų siieclaliBki vaistai 
mane galutinai ISgydė ir dabar džiaugiuosi iA 
savo laimingo Aelmynliko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu Aitų pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
s.cikutų ir bųti laimingais.

Fr. Maudinas, 
Uox 325, Mystic, lows.

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

24 Washington Sqare, Worcester. Mar*

Tiktai per 60 dienu. 
Jeigu katras dar neimsipirkot knyga 
..Sekretai Burliuinkų” arba ..Cerna- 
knyžnoja Knygą” tai pasiskubinkit nes 
tik per G0 dienų parduosim už 50 centų, 
o potam prekiuos dvigubai. Pinigus 
siųskit per “Money Orderį“ ant to ad
reso: Gedeminas ir Mickevičius,

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

SZTAI KAS GIRDEI

BRITUOS! BK1TV0.8!
Del praplatinimo savo biznio ir apsi- 
garsinimo tikrai; faktais, ne žodžiais, 
pasiryžau parduot per sekančias 90 dienų 
britvasžemiau jų tikros prekės ir Žeip: 
Britva vertės $5. 00 — už $4.00; vertės 
$4-00 — už $3.oo; vertės $2-oo— už$1.75 
i. 1.1. Mano britvos yra visiem žino
mos, kaipo gerinusios ir aštriausios, Jei 
būtu negera duodu kitą, arba pinigus su 
gražinu. Norintis pasinaudot iš progos 
te ateina, ar rašo ant sekančio adreso:

K. NAVICKAS
25 W,Second Sir , So BOSTON, Mass. 
Room 2.

PASARGA Del Siergančiu
Kas nori sulaikiti savo svieikalą tas 

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

Kazimieras Šydlauskas.

238 Harrison avė., Boston,
Mass

GR0MAT0M POPIEROS!
Kašymuilaiškų naujausio iš 

mislijimo 36 gatunkai popie
ros, papuoštos gražiausais 
paveikslais ir tamtinkančiom- 
dainom ir gražiausiom kviet 
kom, vienu žodžiu —nėr pui 
kesniu .12 tų laiškų su kon- 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1. 
I'opieros lietuviškai ir lenkiš 
kai spauzqintos. otornykam 
ir agentam duodam gera už. 
darbi. Iki 1 dol. galima siųst 
markė išskiriant Canada.
C.Intovič, i03 W Division st.

Chicago, Ill

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

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

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

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 W. 34.11) St, New York Citj, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai olfisas (lerp Broadway ir 7tosAve.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

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

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR .
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada Švieži, vynai ir visnki likieriai 
kogeriausi. Cery mus d«d veselijų. krik
štynų ar Šeip balių siunčiam į namus.

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

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

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių oeiklų. arba 
materijų sklypelių, kaipo sampel, iš ku
rių steliuojantis sau siūtą gal išsirinkt 
patinkamiausį ceirfį. Prekė —nuo $15. 
augšlyn. Drūtimas darbo užtikrintas

248 W, 4-1 h sir.
So. BOSTON. Mass.

’’Keleivio” agentai.
Petrikis, 

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

J.
1514 Ross avė.,

18 Diamond Sq.
M. P. Glinckas, 

Bridgeport, Conn.
A. J. Kazlauckas, 

Shenandoah, Pa.
F. Rodis
Port Washington Wise.

M. Mockus.
Detroit, Mich.

J. Derk i n lis,
4545 Hermitage avė., Chicago Ill.

John Luis
l!?0 S. Green str., Baltimore, Md.

J. Dabulski
Place, Chicago, Ill.

P. Ci ras, 
str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas, 
Forest City, Pa.

M. Poznaikuilė
Palelhorpe st Philadelphia, Pa.

K- Valaskas
Kensington ave. Chicago, Ill.

Jonas J. Gerdauskitš,
54 Lafaett street, New Britain; Conn.

Jurgis Tumasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me

Box 930

Box 64

Box 327

Box 54

8s6 —34

155 Eini

1237

2464

312

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 is Turkijos. 
Gėrymus pristatėm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

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. Mockeyičia kas 
diena išsiuntinėja šipkortes ir 
pinigus į visas šalis svieto.

F. IViockevicze ,
83 Endicott st. Boston. Mass.

Daktaras M. J. Konkow,
330 Shawmut avė., Boston, Mass.

Tvl. 60!) 2 Tremont.

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

TH. 609 2 Tremont.

LAIVAKORTES PARDUODU.
bus atdarasnuo Šešių vakare iki 

II nakties šiokiomis dienomis, o s u bato
nus nuo 12 diena iki II nakČie.Apif die-

■***$&&».... »Puikiausias Lietuviškai'!*

! SALIUNAS
i 
t karią pas mus atsilankys
j To niekad nešiuraudys;
‘ Alus, vynai pius gardžiausi,
i Cigarai iŠ Turkijos, geriausi
1
! Lazauckas, Judeika ir Co,

3o4 Broadway ir 259 D. St.,
South Boston, Mass. --

’K
« < tr a a^P20S>0S’ n

1

Jurgis Barla'ius.

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worces«*T atkelfąusil 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vaskelev.cziu ir Abracztnsik
24 M ill burry str., 

Worcester, Mass.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS: HOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigtoa,.. St NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
is Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
salite 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 nu
vest kur kitur tafneik iki nepamatysi manęs Su godone

WTNCAS RATUKAS.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Asx n»dimu uvo krautuve kurioia gali-ra gaut vi*ko kaipo 
t«i: Laikr dėlių kokiu tik ant svietu randasi, ktsreuiniu ir 
T iri in u, v *o’ iu lenciugcliu, auksiniu, |iaauk suotu, siH»b- 
rii iu ir auksiniu žiedu, špilkų, kampasu. kolc tfcu, visokiu 
insirume tu, tuikiu arm ni*u del gra:au,. M.-szinukiu 

del dru' avnjimo gromatu. Nfonu knyga ir prietais- s del 
darymo stiuku. Isto iaik ir maldaiuygiu kokiu tik ran
dami iietuviszkoj kait oj. Puikiu pop'eru del gromitu ra- 
nymo su phvinccevoDcms, aidab ms ir kvietkomis. Ka« 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunezia grorna oį ui 4c. 
marke o apturėsi puiku katahoga dyfc>4 kokio dar lietuvhz- 
koj k Ibo] nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu,

rpie kozna ta v orą preke aprausyta. K»» pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
riuaiazsiunaiu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewich, 112 GK^DBSRZS, >• v.

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

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

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

^^Geriausia moterų ir vaikygj’dytoja;^:

Dr. Ona Topaz, 
3^45 Chambers str., Boston, Mass, 

j'-į Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.

Tel. Hay. 669 - 5.

P. A. FOLEY & CO., _ -
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

LINKSMYBE NAMUOSE. M
GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00. M 

Grajyjaina maszina arba vargonėliai, su KK 
^ur‘a kiekvienas gali grajyti bejok io mok* rA| 
slo visokiusmarszus, valtcus, polkas, kad-LA 
1 ilius,giesmes, dainas iri t. Labai naudinga &JL1 
del giedorių, kliubų, draugysezių, vešu-FA, 

vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini-IGN 
>• nių. Geriausis dalykas dc! užljovyjymo sve-

• cz*’- ^Iuzika yra padaryta ant atskiriu ada-Mw 
SI volelių. Kartu su vargonėliais duo-ini
M dame 3 volelius už dyką, bet jų galima OjJj

gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen- nf|[ 
tus už volelj.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo- ITu 
lelitj atskirį kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 aug- pJĮ 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už "J 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti. h/| 

Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku- Wj 
rie yra daug puikiasni ir gražinus grajyna. Sveria 30 svgrų; 19 colitj ilgio, [įy 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius uz dyką. LA 
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laiko [O 
už $10.00.

$

Union Stamp
Yra tai geriausia dvejopi naud i 
Mes duodame savo kostumeriain

su kožuu pirkimu ,,1’nion stamp, “ už ku
rias gali gaut gražią dovaną, arba tavoro, 
vertės 2 dol. 5o c. mokant už tai tik §2.oo. 

Pirkadmas nepamiršk „Unijos Stampos.“
U JACKOVICH (iroccrnėje po nr 8o7 4-th Str.x

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

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA 
Musą Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter druka- 
vojarna maszina yra reikalinga 
del kiekvieno žmogaus. Su ja 
galima drukuoti teip greitai ir 
gražiai kaip su maszina už 
$100. Kiekvienas be jokio mok- 

riso-
LUA.IUV3C jM&zuuuae. Maszina yra 

i’d | |deta i puikią skrinelę ir sveria 
Į M penkis svarus. Isz viso yra 73 
1litaros ir ženklai.Tą masziną ga

lį M Įima gauti sekaneziuose kalbuo- 
NM se: su lietuviszkomis Ii taromis, lenkiszkomis, niaskoliszkomis, vokiszkomis, 
SĮĮ1 francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ir skandinaviszkomis. American 
infH drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po

Ii $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 

Ii ■ laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
“’hlJ kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki

tus piningus gales užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti | 
visus krasztus svieto.

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

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT, n
218 Fulton Street NEW YORK CITY, U. S. A.

L .slo pali su ja drukuoti ir vii 
j kiuose kalbuose. Maszina j 
..fu 1 nml-ia cl-rmnln ,r- c....




