
dCRESS HALL! 
dorra draugijų reikalam, 
kalaujant geros vietoj 
ijiškiem pasilinksmini- 
šokiam ir kitiem Gide- 
usirinkimam, samdykit; 
Congress Hall'ę,
dideles sales yra maža 

ma mitingam ir kitiem 
kimam. Apie pasam- 
išlygas galit dažinotap- 
> Sheehan'o po nr 226 
,vay, arba pas:

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

ZIUREK!
k partraukem daugy- 
.įjos mados moterišką 
Iii],ir visokių pavasari- 
rėdalų. Prekė labai te
teik persitikrint.

SACOW1TZ, 
oadway (tarpe A ir B 
įtvių) S- Boston, Mass.

' “KELEIVIS“
Geriausias Laikraštis.

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

A Žvingilas,
Port Office Box 3232, 

Boston, Mass.

ji “KELEIVIS“
Lithuanian Weekly

represents ov ir 5O.OOO Lith
uanians in New England 
States. Best advertising mc« 
dium. Executes all kinds 
of Job and Book Printing 

in foreign languages.
All Communications should 

be addressed

A. Zvingilas, 
Poet Office Box 3232,

Boston. Mass.
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Žinios.
ii per 60 dienu, 
kiras dar nenusipirkot knygą 
i Burtininkų*' arba „Cerni* 
Knypa” tai pasiskubinki! n«

I dienų parduosim uŽ 50 ceniiį. 
prokiuos dvigubai. Pinigus

r “Money Orderį“ ant šito ad- 
edeminas ir Mickevičius,
5 W. 2-nd St.. Room 10, 
Boston, Mass.

Revoliucija Bosijo j.

fLET
'AB DAVIMAS!

pavasarinių ir 
2.98 c. augštyn. 
ikių naujausio 
į; prekės nuo 
ikome savo sau
lė moteriškam 
irdavimas tęsis 
>dam d perkan- 
ifts; su kožnu 
100 štampų, 
tvos vardo:
, S BOSTON, .Mass.

I: MOTELIS
.t NEW YORK

•bus. Rodą duodu visokiuose 
igu norėtų leoks apgavikas ru- 
godone

WTNCAS RA ŽUKAS.

CO.,
k
Turkiškus Cigarus
on, Mass.

GIJOSE
E TIKTAI $5.00.® 
iszina arba vargonėliai, saffl 
as gali grajyti be jokio mok-mm 
rezus, valtcus, polkas, kad*M 
dainas irtt. Labai naudinga M 
kliubų, draugysczių^ vese-nnfl 
:i| ir kitokių pasilinksmini-M] 
lalykasdel už1x>vyjymosve*M 
a padaryta ant atskiriu ada- jj( 
<artu su vargonėliais duo-M 
us už dyką, bet jų galimaLyJ 
ų kiek kas nori po 25 ccn-jį] 
•norintiems prisiusime vo-bfi 
l ilgio, 14 ploczio ir 9 aug-Jjį 
rimijx) laiko paleidome už m 
tia pasiskubinti pirkti. Hl 
Concert Roller Organ, ku«KB 
a 30 svarų; 19 colių ilgio,H 
odanie 5 volelius nž dykų. III 
>aleidome ant trumpo laiko LUJ

IA MASZINA 
5.75.

ikoliszkomis, vokiszkomis, bu 
indinaviszkomis. American ’’ 
geriausia ir parsiduoda po p 
.75. Kas nori pasinauduoti N 
►garsinimo nebebus sziameM 
enori siųsti visų pinigų isi’p
jaus Užsiusime tavora. Ki- 
. Tavorą*galime prisiųsti |

is kas tiktai nori ir pigiaus 
kataUogn kiekvienam kas 

•as mus gali pirkti tavoms

I
II

CO., DEPT. 11
< CITY, U. S. A-

Lietuvoje ir Rosijoje vėl 
mėginama atgaivinti žmonių 
gyvastį prie reikalavimo sa
vo tiesų nuo valdžios, darbas 
matomai yra sunkus, nes 
vargšai žmonės nenori mirti 
už laisvę ir nenoii kentėti, 
mislįdami, jog dar kada nors 
ir jie pagyvens grožybėse ir 
pasigėrės turtais. Sunku 
vargšą prikalbinti kovot už 
savo gerovę; jisai teip išsiil-' 
gęs duonos,pastogės, vigados, 
kad jokiu būdu neapsiims 
pakelti ranką ant vag es— 
savo žudytojaus. Jis mielina, 
jog ateis dar laikas, jog ir 
jis galės dar kuom nors pa
gaulėje pasigėrėti. Dienos 
bėga kaip vanduo, o vargas 
nelipa nuo sprando, bet dar 
didinasi, pakol žmonės visi 
arba nors di^snė dalis ne
supras jo nusunesti„ Tur
čiai baigdami s^vo kongresą 
Maskvojermrfeyrė kariauti iš. 
visų pajiegų prieš mužikus 
ir kitus vargučius, nutarė iš
naikinti visas jau žmonėm 
pažadėtas tiesas: atimti Fi
nam iškovotą savavaldyst’ę, 
atimti žydam tiesą pirktis že
mę; žodžiu sakant, atimti 
viską kas tik buvo duota del 
pagerinimo žmonių gyveni
mo.
Kaip išsigelbė

si m .
Matoma aiškiai, jog kova 

kuo toliau, tuo visiem aiškes-' 
nė darosi ir tik dėlto baises
nė, kad męs geriau supran
tam. Per amžius kas metas 
daug mus brolių numirė nuo 
bado, daugelis iš tamsybės ir 
nemokėjimo apsieiti su lim
pančiom ligom kožnas metas 
šimtai mųsų brolių gavo ga
lą išvaryti į kareiviją į ne
paprastus klimatus Azijos. 
-Kas metas dingo visokiuose 
varguose, tarnaudami carui 
ir mėgįdami sūėėdyti jam 
mokestis, mirė kariaudami 
su Turkais, Cbinais ir Japo
nais. Taigi kas metas var
go, bet nesuprato; dabar tik 
akys pradėjo atsidaryti, pa
matyti, jog šę ir tę vienas ta
po caro nukankintas dėlto, 
kad jisai nori sau laisvės, tas 
jau matosi baisu. Ištiesę 

• apmislinus, jog daug mažiau 
krito aukų pereitą metą re
voliuciją bekeliant su val
džia, nekaip klausant tero- 
niškos valdžios ir kariaujant 
su japonais, kame krito šim
tai tūkstantių žmonių Jei
gu vargšai žmonės dabar su
stotų, tai turčiai ir valdžia 
teip ant toliau juos suraišio
tų tokiom tiesom, jog jau 
sunku būti] kada-nors iš jų 
bianraus jungo išsisukti Ge
riau būtų, kad karę toliau 
varytų kiek galėdami Rosijos 
žmonės su savo nedoru caru. 
Turim kovoti, turim, kiek 
galima, vienas kitą gelbėti, 
kad kaip galint padaryti ga 
lą caro vajdži ii su jo nedorais 
činovninkais. Jeigu rūpes

tingai pagelbėsįme porą, tris 
ar keturis metus, tada cara» 
visai nusilpnės ir mus bus 
viršus. Išsigelbėjimas yra 
mųsų pačių rankose, dėlto 
dairydamiesi į šonus nieko 
gero nepadarysim, turime 
dirbti visi vargingi darbiniu 
kai, pakol nenusikratysim 
baisaus cariško jungo.

Turime du y n a g i u .

Vargšai žmonės turi 2 y- 
nagiu, su kuriais gali pasi
priešinti priešai savo pris
paudėjus. Vienas, kuri var
toja despotiškoje Rusijoje, 
yra kūlokas. Mes jų turime 
daugiau, nekaip turčiai, nes 
ir mus pačių daugiau, bet 
vargas, kad męs savo kūlo- 
kais patįs save mušam, vis 
tai nelavumas, nesupratimas. 
Jeigu mus šaudo atėję kazo
kai, tai galima spręsti, jog 
lietuvių vaikai šaudo kitus 
nekaltus žmones gilioje Rosi- 
įoje, vienok kaip pereis 2-3 
metai, jau caras neturės to
kių prilaukiu kareivių, nes 
kurie yra namie, dabar tie 
mokinasi, kaip carui atsimo- 
"kelT už jo primuštą motiną, 
brolį arba seserį. Kada par
sieina balsuoti už tiesas ir 
tada darbininkai turi viršų, 
kad tik susiprastų už gerą 
pusę juos vartoti. Aplinko
je Baltiko, kur eina kova 
tarpe vokiškų Baronų, dva
rininkų ir vargšų žmonių an
dai laikant antruosius balsa
vimus turčiai tapo apgalėti 
balsais ir nieko iš jų partijos 
neišrinko. Kuškiai, Estai, 
Latviai ir žydai ėjo išvieno ir 
nubalsavo už turčiam priešin
gus atstovus.

Aktyviškumas.

PETERBURGAS. Žinios 
praneša, jog disciplinariškas 
batalijonas kareivių užpuo
lė ant turmef, sudraskė, ir pa
leido 35 kareivius, laukian
čius bausmės už .sukylimus 
pereitų metų. Tas atsitiko 
pirmą Gegužio laike darbi
ninkų šventės, matomai tę 
gyvuoja darbininkiškas kru
tėjimas. Gubernatorius pa
siskundė į Peterburgą.

VARŠAVOJE pirmą die
ną Gegužio darbininkai nuta
rė švęsti. Valdžia užstatė 
kareivius ant visi] publiškų 
gatvių, nedavė niekam susto
ti, kozuas turėjo greičiau ei
ti.- Ant Maršalkovskon gat
vės norėjo rimtai pereiti per 
gatvę Austrijos generolas- 
konsulis, kuriam caro bernai 
ėmė galvą badyti su muškie
tų kulbėm. Konsulis apsi- 
skūudė Gubernatoriui. At
sitiko keli susimušimai, bet 
tik tris carbernius nugalabi
jo.

PETERBURGE darbinin
kai nutarė nekelti šventės 
pirmą gegužio, bet laukti 14- 
tos dienos, kuri tai diena pri- 
puls pirma, pagal Rusišką 
kalendorių ir tada švęsti. 
Apie 14 Gegužio jau gal

daugiau ir apie Dūmą žmo
nės žinos ir galės eiti pir
myn, su darbu revoliucijos.

Iš Amerikos.

Daugelis st ra i k ii.

Su pirma diena Gegužio 
daugelyje vietų po Ameriką 
ypatingai Naują Angliją su- 
straikavo unijose susiorgani
zavę darbininkai—naini] bu- 
davotojai, mašinistai, mūri
ninkai ir kitoki amatninkai. 
Audejimuose fabrikuose ne
girdėt nieko, tie darbininkai 
nesusivieniję, dėlto ir neturi 
galybės pakelti straiką.

Baronas Ixkull.
Šiomis dienomis atsilankė 

į Bostoną Rusiškas Baronas 
Ixkull, su mieriu apvažiuoti 
Ameriką ir sukelti atydą tar
pe Amerikos Baptistų, kad 
varyti propagandą to tikėji
mo tarpe Rusijos žmonių. 
Tūkstančiai Rusų dabar per
sikrikštija i visokius tikėji
mus, kad tik atsikratyti JBo- 
biedonoscevų dievo ir caro. 
Kiti jau net kelis kartus per
sikrikštijo ir išbandė, kuris 
tikėjimas geriausias. Baro
nas Ixkull yra iš giminės po
piežiaus Klemento II, turi 
40 tūkstančių margų lauko 
Estuose ir didis pasekėjas 
Baptistų. Ixkull užtaria 
Gorkį prieš Amerikos vadi
namus šventuosius, paaiškį- 
damas, jog Gorkis vienas iš 
pirmųjų, kuris ir tikėjimui 
laisvę priartino Rosijoje.

Saudo niahiicrliiH.

M t C a m e l,Pa., Gegužio 
1 dieną dabininkai čionai 
praleido gan ramiai, nes 30 
diena Balandžio likos pažy
mėta kruvinai; kad pradėti 
darbą anglių kasyklose su 
skebsais, kompanijos parsi
traukė miliciją, ir kareiviai 
pradėjo va'kyt žmones net ir 
nuo mietelio gatvių, tartum 
čia būtu Maskolijo, o ne lais
va Amesikos šalis. Darbinin
kai išnekantrinti skaitliuje 
apie 2000 vyrų susitelkę, pra
dėjo mėtyt kareivius akme
nimis, kareiviai atsakė šūviais 
ir 17 y pati] suzeido, o viena 
moterį užmušė,

Mašinštpčs streikuoja

Lynn, Mass, 2 Gegužio, čio- 
nais sustraikavo mašinų vi
sų dirbtuvių darbininkai ir 
tik trįs visam mieste dar dyr- 
ba, bet ir tos ketina sustot, 
jeigu kompanijos nepūstos 
ant 8 valandų dienos darbo.

Žiūrėk kiek išvežė.

W a s h i n tono statistika 
parodo, jog Suvienytos Vals
tijos išvežė savo išbirbimų į 
kitas šalis daugiau, negu ki
tos pasaulės šalys; Suvieny
tos Valstijos pardavė į kitas 
šalis savo išdirbimų praeitą 
metą už vieną bilijoną 627 
tūkstančių dole-rių. Fabri
kai ir visokį darbai laukuo
se ėjo geriausiai, bet 
darbi^ukų be daibo buvo 
labai claug.

Baisi viesulu

Dallas Texas Balandžio 27, 
būva čionai baisi viesulą, ku
ri • sulaužė keturius kaimus 
sugriovė paviete Clay, kelios 
šeimynos tapo užmuštas ir 
daugybe žmonių sužeista. Po 
viesulai atsitiko ugnis ir pas
kutinius trobesus nušlavė. 
Randas pasiuntė pagelba žmo 
nem.

Viesulą Ncbraskoje

Oxford Neb. GiegUžio 1, pa 
viete Farnas užėjo baisi vie
sulą, kuri sugriovė daugybė 
namų ir sužeidė labai dauge
lį gyventojų.

Likučius vagia

San Francisko, nukentėją 
žmonelės baisų žemės drebėji
mą, dar negreitai gales sugrį
žti į miestą, sugriuvę namai 
reikalauja pataisiino ant ko 
užims visą vasarą. Šimtai ka
reiviškų budū pristatyta, ku
riose žmones gyvena. Griu 
vant namam ir krautuvėm 
labai daugelį visokių turtų 
pavidale auksuotų daigtų, 
dabar randasi žmonės, kurie 
ne*i r> o urlAf, i ž imflflmj _
griuvėsių laikrodėlius bei ki
tokius branguminus, vienuole 
kareiviai jau uievieną užtai 
peršovė.

per naktį ir rytmetį dabojo 
idant darbininkai nepadary
tu jokios demonstrancijos; 
apie tukrtantį ypatų suareš
tuota. Žmones negalėjo bu
teliu pasirodyt ant gatves ir 
teip keliose vietose atsitiko 
susirėmimai darbininkų su 
palicija ir kareiviais, bet be 
susižeidimų, nes darbininkų 
vadovai buvojau suareštuoti.

Pasaulės darbininkai visur 
nerymauja; kur kampelis ra
mus ten darkininkam reikia 
glaustis prie mokslo, kad lai
kui neramybės atėjus nekrist 
nežinant dėl ko ir už ką.

MADRYDE, Išpani,, dar
bininkai iškilmyngai šventė 
pirmų dieną Gegužio, ir, kad 
policija į jų reikalus nosies 
nekišo, viskas gerai nusida
vė.

LONDONE, aštouni tūks
tančiai darbininkų susirinko 
į Hyde parką ir turėjo pra
kalbas; viskas gerai nusiskė.

BUDAPEŠTE, Hungari- 
joje, penki tukstančia darbi
ninkų, vyrų ir moterių turėjo 
demonstraneiją be sumišimų.

Žinos iš pasaulės.

PARYŽIUS, Francuz. Pa
ryžiaus darbiniknkai užside
gė kaip ugnis, idant dar kar
tą perkošti Francuzijos kaš
tą per revoliucijos koštvą: 
Kruvina Francuzijos Istorija 
ir vėl rodo, kad neužilgio at
eis laikas, jog reiks pračysty- 
biaurų kapitalistišką tvenky 
ną ir nuverst sunky] jungą 
nuo gramzdinami] į purvus 
vargų darbininkų sprando.

Prancūzai jau nusimetė 
sau nuo sprandų slogas - ka
ralius ir suardė jų sostus, bet 
į vietą anų teronų priaugo 
tranų, kurie statydami dirb 
tuves ir steigdami visokias 
institucijas, pavergė Francu
zijos darbininkus teip, kad 
jau apie mokslą ir liuosyę su
vis žmonėms reikia pamiršt, 
nes liko tik jau vergais kapi 
talistų, dyrbant už mažą už 
mokestį. Kuodaugiau suar- 
zino Francuzijos darbininkus 
atsitikimas kastynėse netoli 
Paryžiaus, kame gasų explo- 
zija užmušė išblašeė ir žarnas 
ištašė apie dviem tūkstančiam 
žmonių iš priežasties, jog tur 
čiai apvogdami darbininkus, 
atitrakiant nuo jų tikro die
ninio uždarbio, ir mainas ap
leido teip, kad atsitiko toji 
baisi nelaimė. Pirmą dieną 
Gegužio Paryžiaus darbinin
kai rengėsi švęsti darbininkų 
šventę, daugelis straikilojan
čių rengė ir didelę demanst- 
ranciją.

Valdžia atbūdama revoliu
cijos pasirūpino sutraukt ka- 
riuinėnės 5o tūkstančiu vyrų, 
12 tūkstančių policijos ir 8 
tuksiančius republikoniškos 
gvardijos, ir toji kariumėnė

NEAPLES, 28 Baladžio, 
žinios praneša, jog Vezuvijus 
ir vėl pradėjo mes iš savęš la
vą ir smiltimis pradėjo bert 
ant artyinų miestelių Somma 
ir Santa Anastasija, sugadi
no daugelį tyltų ir užvertė 
nepereinamai visus kelius; 
valdžia pasiuntė kareivius 
gelbėti nelaimingus žmones.

ROME Italija, 28 Baladžio 
iš čionais žinios praneša, joj 
mieste Coinachio didžiai :i| 
krauti mokestimis žmones su 
sirinko į miesto koncilių riti 
nią ir privertė atsisakyti nuo 
užhnomų vietų visus miesto 
išrinktus koncilm >nus, kurie 
iš kart dar spardėsi, bet galu
tinai matydami žmonių galy
bę, pasirašė, jog pasitraukia 
šalin nuo urėdų.

Toks pasielgimas pyliečių 
yra pagyrtinu.

ATŠAUKIMAS.

phony Hali, apgarsinimai ta
po greitai permanyti ir išmė- 
visose kalbose, liet į ta tarpą 
laikrščiuose psirodė priešgy
numas ir antru kartu salė ta
po per kapitalistus 
atsakyta. Rengėjų komitetas 
apskundė minėtų salių savi
ninkus už suvadžiojimą ir ap
garsinimu, davė pakajų ren
gime prakalbų iki toliau, ka
da tikrai bus galima gauti 
gerą salę ir apsiinalšįs kapita 
listų norai. Gorkiui tapo duo 
ta telefonas kad užsilaikytų 
namie

Kodėl neduoda sa
lės.

Brangios ir ruimingos sa
lės Bostone priguli tik tur
čiam, iš kurių daugelis turi 
Rosijos bonds’ų prisipirkę ir 
nenori kad Gorkis surinktų 
pinigų, kad pašelpti Rosijos 
kovojančius žmones ir nenu
vestų caro nuo sosto, tokiu 
būdu jų pinigai dingtų, dėlto 
jie pradėjo knistis į Gorkio 
šeimynišką gyvenimą ir ap
kaltindami būk Gorkis atsi
skyręs su pirma pačia neteip

ta už vagystę 246 dolerių.

Prieš uždarymą legislatu
res Massachusetts valstijos, 
atstovai žmonių tiesų dary
dami greitai apsidirbo už
mušdami 5-ias tiesas, kurios 
būtu kiek palengvinę visuo
menei.

Thomas W. Lawson, viens 
iš geresnių ūkėsų, paskyrė 
5 tūkstančius dolerių tam, 
kas nurodys nor vieną atsto
vą ėmusį pinigus nuo turčių 
pinigus už perdirbimą legis- 
laturoj tiesų dėl jų naudos.

Harvardo universiteto pro
fesores Muenter likos apkal
tintas už nunuodijimą j o pa
čios.

Mokslo valdžia nubalsavo 
mokinti Bostono mokslainėse 
Airių Istorijos. Čionai nors 
airių yra ikvalai, vienok ta 
jų Istorija teip miela tai ne- 
žine.

kaip šimtai tūkstančiu a.ma-. 
nuuiiiį im-iBHjiv:—m Ir už
tenka kad užtverti vartus į 
dideles sales.

Kuzio vakare buvo keli kalbė
tojai ir apstus būrelis žmonių 
susirinko ir aukų tapo parin
kta ant revoliucijos §5.38 cen 
tai sudėta.

Ant prakalbų buvo įnešta 
idant keli ūkėsai 

pasirašytų ant jos ir būtų 
paduota miesto majorui, kad

Gorkis bus vėliau.
Rengėjų komitetas apsvar

stė, jog neapsimoka partrau- Peticija 
kti Gorkį į mažą salę, dėlto 
kad Jisai mažai pelnytų ant 
revoliucijos, o jis tuom tai- Gorkini daJeistu išsiimt lais- 
pu yra dideliai užimtas raš-; nas f]g] jo praueMmų; įdomu 
tais. Amerikos laikraščiai ^u Lietuviai, o ypa-
moka jam po šimtą dolerių ; tinga-i viens iš jų niekaip ne

norėjo sutikt ant pasirašymo, 
nor prieš tai keliom minutom 
kalbėjo, aiškindomas darbi
ninkų priespaudą ir tt. Sa
ko nenorį dėti savo vardą ant 
peticijos. — No, ką iš veid- 
manystėsgali apturėt, jei ne

I vien panieką?

nž rašteli, kuris nepaima 
daugiau, kaip porą valandų 
darbo.

Gorki šaukia.
Gorkį dabar šaukia Į visus 

kraštus, kad tik atvažiuotų 
kalbėti, bet visur vargšai su
tinka su tom nelaimėm saliu’
Vėliau bus galim; laikyti su- 
'įlinkimus jr ant oro, dėlto 
Gorkį dar visi gaus progą 
pamatyti biskį vėliau. Šiuo
kart^.komitetas mel'Iž'a pub
likos dovanoti: Ir tiem, kurie 
suėjo ant stoties četvėrgo va
kare pasitikti. Gorkio nera
do, ištaria širdingą ačių. nes 
tas parodo, kaip daug svieto 
neužkenčia caro—smaugi ko, 
o glaudžiasi prie tų, kurie 
kovoja už laisvę ir geresnį 
gyvenimą.

l iesa, daleidžianti laikyti 
itdarus saliūnus,tapo perleis
ta per legislaturą; taigi Ba
lnininkai laimėjo, nes žmo
nes galės pragerti daugiu ka
rėdami aut baro iki 12 valan
dai kasnakt.

Vlctncs Žinios.

Oras labai malonus; saulu 
te kasdien kasdien bučiuoja 
veidus vargdienių žmomių.

Lavinimosi kuopa T. M. D. 
šią sanvaitę turės suėima pet- 
uičios vakaria, diena buvo 
permainyta iš priežastės pir
mo Gegužio ir kitų svarbiu 
reikalų. Kooperacija drau
gam kurie susirenka lavintis 
matosi geriauses ynagis del 
sudrutinimo lietuviškos tau
tos ir palaikimo turtų terp 
savę.

Pereitam numeryje „Kelei
vio,, pranešėme,jog Maximas 
Gorkis pribus į Bostoną ir 
kalbės Tremont Temple audi- 
torijaus,bet į dieną nuo gavi
mo salės rengėjų komitetas
gavo atsakimą, jog svtainę 
atsisakė duoti. Gorkio pra-
kalbos ant Nedėlios tapo per
keltos į dar gražsuę salę SįmJ

Iš priežasties negeros tvar
kos mieste jau kelios dienos 
kaip stovi gatvės nenuvaly
tos ir teršia oro grinumą.Ne
gerai.

KONCERTAS parengtas 
So. Bostono Lietuviškų Muzi
kantų ,,D. L. K. G.” Atsibus 
9 dieną Gegužio, seredos va
kare; prasidės nuo 7:30 ir tę
sis iki vidurnakčiui. Kon
certas bus iki 9, o nuo devy
nių prasidės šokiai. Meldžia
me visus lietuvius ir lietu-
vaites atsilankyti.

Daktarka E. Webb, viena '
iš tuj’čių draugijos, gyvenan
ti Back Bay’e, likos apskųs-

Saltos sodės galima gaut 
pas Daniel J. Kiley.
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— Tėvai, aš mielinu, kad 
tu dabar jau gerai supranti, 
kas tai yra privatiškas turtas?

— Vaike, kaip aš pradėjau

— Tėvai, užtai-gi tu klau
si klausymų, kuriuos aš tau 
mėginu atsakyti.

— Valke, aš vis mielinau, 
kad žemė yra Dievo, kamgi 
tu perverti tę į kokią gam
tą.

— Tėvai, tu užtai nepyk, 
bet jeigu tu žinai geriau, tai 
tu papasakok. Jeigu męs 
vartosim žodį Dievo visada, 
tai męs nesutiksim moksle, 
užtai kad prisieis perdaug tą 
žodį vartoti. Žodis gamta 
yra priimtas moksliškai ir vi
sas mokytas svietas sutinka 
vartoti tą žodį.

Tu, tėvai, žinai, jog ant 
svieto yra daug tikėjimų, ir 
jeigu kožno krašto ir tikėji
mo žmonės sakys, jog jų Die
vui priguli žemė, tada da ga
li kilti nesutikimai, o kaip 
sako gamta,tai tas yra vienas 
ant visos pasaulės: gamta 
Chinijoje, gamta Anglijoje 
ir Amerikoje vis tas pats ir 
visa pasaulė sutinka, kad 
gamta yra viena iš neapsako
mų galybių ir neinieruotų 
skarbų, teipgi ir pilna baus
mės tiem, kurie priešai jos 
tiesas eitų. Dėlto ir tu, tė
vai, turi sutikti su kitais žmo- 
nėmi ir padaryti save broliu 
pasaulės žmonių ir sūnum 
vienos motinos—gamtos, tik 
tada tu žinosi kam pūstynės 
—žemės priguli.

— Vaike, kaip matau, tai 
tu esi vienas iš Belzebuko 
partijos, jeigu ir su Chinais 
ir su žydais ir kitokiais nori 
broliauti.

— Tėvai, tegul bus gana 
šito, aš ne esu blogas vaikas, 
dėlto kad aš pildau prisaky • 
mą Dievo. Męs tikim, kad 
Dievas žmogų sutvėrė ant sa
vo paveikslo ir visi tie, kurie 
ant jo paveikslo sutverti yra 
broliai. Kožnas, kuris tą 
tiesą aut žemės pamina, grei
tai jaučia bausmę jo: kyla

jau sumano ir užlaiko Čionai 
draugystę, bet 50 mergini) 
dar visai nieko o nieko ne
supranta apie reikalus drau
gysčių jom rodosi, jog čia jos 
gyvena kaip Lietuvoje arba 
kaip meškos ausyje ir dėlto 
nieko o nieko jom nereiks, 
kas parodo, jog nesiduoda 
nė kalbėti apie reikalus, ku
rie gelbsti kožną nelaimėje ir 
visus kartu kaipo tautą. Čio
nai susitvėrė kuopa „S. L. 
A.” ir rūpinosi draugai pri
rašyti merginas eidami per 
stubas; darbas vienok pasiro
dė uždyką, nes merginos ne
norėjo nė klausyti. Mergi
nos čionai nemažai garbina 
stiklą alaus, kas net skriau
dų pranešti, pamielinus kiek 
tas alus ir degtinė blogo pa
darė jau ir išlavintiem žmo
nėm. . Mergaitės, Atholis 
yra ne meškos ausis ir čia gy
vendamos teip kaip ir kituo
se miestuose turite rūpintis 
apie ką geresnio ir su tuom 
bovintis, o ne su alum. Pri
gulėdamas prie Susivieniji
mo Amerikoje Lietuvių, kož- 
na būsite asekuracijoje ant 
150 dolerių ir kartas nuo kar
to turėsite susirinkimus ir 
pasikalbėsite ne apie rudžio 
dinerkę ir tuščias kalbas, bet 
pradėsite suprasti kuom jus 
seserįs tikrai esate ir ką jus 
turite veikti, kad gyvenimas 
nebūtų apverktinas jųsų se
natvėje ir kad pasirūpintute 
apie jųsų ateinančius vaike
lius. Linkiu jumi pradėt 
protaut daugiau ir prigulėt 
prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje.

(Draugai, kodėl jus nepa
sirengiate prakalbų ir neiš
aiškinate nors tautiškų reika
lų savo miestelio žmonėm. 
Bėd.)

turime rūpintis, pakol mųsų 
visuomenė gerai supras to
kius reikalus.

aš dabar suprantu, kad tas 
pirmas žmogus atėjo į pūst y- 
nę ir rado tuščią žemę ir ap
valdė ne pirkęs, nė dirbęs už 
ją. Aš suprantu, jog tai ne
gerai padarė, jeigu kitiem a- 
tėjusiem žmonėm jis nedavė 
tę šalę jo apsigyventi, vienok 
tas klausymas pakėlė pas ma
ne daugiau klausymų ir vėl 
aš ketinau pas tave klausti.

— Ko-gi tu, tėvai, norėjai 
žinoti?

— Aš noriu daugiau žino
ti apie šitą žemę, ant kurios 
męs gyvenam, kad suprasti 
ar galima ją pasisavinti ar 
ne?

— Tėvai, tu esi senas ir 
daug jau pergyvenai, dėlto 
matiai, jog ant svieto galima 
viską padaryti: pasisavinti 
galima netik žemę, bet gali
ma pasisavinti ir orą ir van
denį ir šviesą, antgalo ir kitą 
žmogų galima paversti savo 
vergu, tik reikia turėti tvir
tybę būdo, dalaikymas žodžio 
ir, žinoma, reikia turėti to
kią širdį, kad galėtum žiūrė
ti ant žmogaus badu mirštan
čio, kotavojančio ir dejuojan
čio; tokiu būdu galima svietą 
užponavoti; bet prie to visko 
šioje gadynėje, tėvai, reikia 
turėti ir mokslas, nes dabar 
jau toji kova už geresnį žmo
gaus gyvenimą persimainė 
gana daug į mokslo kovą.

— Vaike, aš norėjau klau
sti tavę, keno buvo toji žemė, 
ta pūstynė pirma nekaip tas 
žmogus atėjo ir rado.

— Tėvai, pūstynė tik tada 
vadinasi, kada ji nepriguli 
gyvam žmogui; kaip ji nepri
guli žmogui, tai niekam ne
priguli, tik gamtai.

— Kas tai yra, vaike, toji 
gamta?

— Gamta, tėvai, yra tas, 
kas tveria ir naikina visokią 
gyvybę pasaulėje ir pasaulių 
sistemose.

Palauk, vaike, nelipk, kaip 
kopėčiom, aš nesuprantu ką 
tu pasakoji.

— Klausyk, valke, męs 
pertoli nuo klausymo nuė
jom,—aš norėjau žinoti, kam 
priguli pūstynė.

— Tėvai, visupirma pūs
tynė žemės priguli gamtai, 
kurią ji sutaisė ir vėl sug
riaus, pavers į ugnį su savo 
gamtiška lėta procesija tūk
stančių ir milijonų metų. Da
bar tu ir aš esam leisti ant 
žemės ir matai kiek męs pro
taujamų t. y. daugiau kaip 
gyvulėliai ir męs ėsam augš- 
čiausi čionai sutvėrimai, dėl
to tuom laiku žemės pūsty
nės priguli mumi, tu, tėvai 
drūtesnis, dėlto tau prigulė
tų, kad už tave drūtesnių-ne
būtų,

— Gana, vaike, jeigu tu 
mane teip maišysi, tai aš im
siu ore lekioti ir teip prade
du save nejaust.

Korespondencijos.

Athol, Mass.

Daugelis pašauktų, bet ma
žai išrinktų. Rašo.

Rygoje buvęs.
I’as mus darbai eina gerai 

ir atvykęs žmogus gali gauti 
sau šiokį tokį darbelį. Lietu
vių čionai yra apie 400, iš ku
rių yra 40 šeimynų, merginų 
pas mus yra apie 50 ir neku- 
rios tai ir labai gražios Lietu
vos lelijos. Apie šitąs leli
jas aš noriu ir daugiau ką 
pasakyti. Štai męs gyvenam 
čionai nemažas pulkelis ir 
jau patraukiam vietinių gy
ventojų akis ant savę, kaipo 
tauta atskiri nuo visų kitų 
tautų, męs kalbam kitaip ir 
visi mųsų pasielgimai teipgi 
skiriasi. Męs kaipo lietu
viai turėtume rūpintis kuom 
nors žmonių akis meilinges- 
nes ir ramesnes ant mus pa
traukti, bet klausimas kuom, 
jeigu męs niekinam, kas yra 
gero. Pirmiausia mumi rei
kią susirišti į krūvą dėl nu-

Į veikimo ko nors gero. Vyrai

gegužio, antros valandos po 
pietų ant Beaver Salės po 
num. 9 Bartlett St. Susirin
kę visų draugysčių sąnariai į 
vieną salę ant minėto laiko 
kalbėsis, kokiu keliu mumi J 
galima pakelti - savo tautos 
reikalus ir apdirbti juos dėl 
geresnės naudos mųsų gero- 
viai, ir kaip susivieniję galim 
geriau šelpti savo tėvynę— 
Lietuvą. Čia Amerikoje męs 
ėsam labai toli dar nuo tikro 
veikimo dėl savo gerovės, dėl
to kad išskirstyti į būrelius. 
Vietoje veikti ir kovoti už 
mųsų gerovę, tik niekiname 
vienas kitą ir patįs kasame 
duobę. Mieli broliai, jus ne
kartą girdite žodžius iš am- 
bonijos, kurie skirsto mus, 1
būk męs ėsam toki ii toki ir gautjt taį jau negerai, 
siūndymas mus vieno pries )jai, gajia jųsų pinigų kru- 
kitą, daro mumi akmenuotą vjnaį uždirbtų, dėlto sakau, 
kelionę mųsų gyvenime. Nuo monai jumi nieko neatneš;— 
save aš jum! sakyčia, kad jus Dlonų niekas neišmoksta, kad 
visi pributute ant nutarto ' ean naudą iš to padaryti, jei- 
Seimo ir tę kožnas savo nuo-1gU mokintis, tai yra vietos, 
monę išreikstute ir pastotute kur rejkia mokintis kaip ir 
žinovais savo locno gyvenimo utus mokslus, bet turi but 
ir tvarkos darymo, ir plati- )avua žmogus, kad iš baikų 
nimo geroves mųsų mieste, gyvenimą padaryti, nes da- 
Meilė, vienybe su mokslu vie- par yra gCraj išsilavinusių, o 
natinis kelias, kuriuom tu- įo negali gyventi. Nesi- 
rim žengti, nežiūrėdami ant dnokite 8kriaušti 8ave priga- 
pikčiausių mus priešų, kurie, vjkain> Mokįkitės gero o ne 
supiudę mus, gali sužeisti blogo ir niekas jųsneapgaus- 
mųsų visą kūną ir apie męs 
nieko nežinotume, jeigu tai 
nemislįsim ir nedirbsiu! pagal 
geriausią mųsų išmanymą.

Cleveland, Ohio.

Lietuviškas Teatras buvo. 
Rašo K . P a š a k a r n is . 

Trečia socijalistų kuopa 
parengė teatrą „Ponas ir Mu
žikai, kurį atlošė 22 dieną ba
landžio aktoriai 9 vyrai ir 3 
moteriškos gana gražiai atli
ko savo roles. Suprantan- 
tiem žmonėm gana patiko, 
nes plojimas rankų buvo gar
sus. Tarpe aktų buvo dek- 
Jemapiio sJ.r_daiiios___ T .ai.vi u.
dainoriai nepatingėjo pribū
ti ir padainuoti lietuviam. 
Gaila, jog nekurie mųsų bro
liai dar nesupranta tokių 
daigtų, kaip teatras, ir nemo
ka užsilaikyti. Jie mislina, 
kad lietuvis, tai ką tik jis da
ro, viskas yra juokai, dau
giau niekas. Ir čįonai atsi
rado vienas su robiniu kal- 
nierium, — kožną kartą ga
vęs progą balsu, tai klausė 
ko nors arba juokėsi ir t. t., 
patraukė net latvių atydą, 
kurie, žinoma, angštesniam 
supratime būdami, negalėjo 
suprasti, kas tam žmogui da
rosi, nes tarpe apšviestesnių 
tokius paveda daktaram, o 
paskui į kvailų namus patal
pina. . Nekurie kalbėjosi, 
jog angliškos komedijos daug 
gražesnės; mat ant visko rei
kia turėti fiupratimą. Ang
liškos gražesnes, bet niekad 
jos neparodo jokio atsitiki
mo iš lietuviško gyvenimo. 
„Ponas ir Mužikai” tik rei
kia suprasti, o jau čia galima 
labai akyvai prisižiūrėti, kaip 
mųsų tėvai turėjo eiti bau
džiavas seniau ir kaip kentė
jo nuo ponų visokius užkrau
tus vargus. Jeigu pono ran
kose buvo tiesa duoti jo pa- 
donui apsivesti arba uždraus
ti, teipgi apsieiti su tarnai
tėm pagal savo norą, tai pa
rodo kaip sunkų gyvenimą 
turėjo vesti. Žmogus ir pats 

Susirinkimas Worcesterio toliau gali numanyti, jog tie 
vargšai negalėjo teip gyven
ti. Jie turėjo sukilti, bunta- 
votis ir išrasti kelią nuo po
nų baudžiavos pasiliuosuoti. 
Tai nėra gražesnės komedi
jos kaip pamatyti gyvenimą 
mųsų senučių ir jį palyginti 
su mus gyvenimu ir kova. 
Latviam labai turim padėka- 
voti, kad jie kaipo augščiau 
moksle stovinti mųsų broliai 
netingi ateiti su savo talen
tais ir pabovįti mus. Trūks
ta mumi daugiau tokių per
statymų ir tikrai išsilavinu
sių žmonių. Daug dar turi-

Apsl saugokite. 

Rašo Worcesterio Krušnius.
Matęs vieną gerai apgautą, 

pranešu kitiem, kad apsisau
gotų nuo ,,Saulėje” apsigar- 
sinusio Joseph Herman 676 
N. Rockwell St. Chicago, Ill. 
Tas žmogus pardavoja me
nus; prisiunčia kataliogą, o 
paskui prašo 10 dol. Neku
riu jam ir nusiunčia ir lieka 
juokingai apgauti. Mųsų 
lietuviai yra labai ukvatni, 
kad pastoti monelninkais ir 
kitus kad galėtų užburti, ap
gauti, iš bankų pinigus išim- 

| ti, o patįs kaip liekasi ap- 
. Bro-

trįs labai gražiai atliko savo 
darbą. Jų graudus jauni 
balseliai ir pasikrūtinimai 
patraukė visų atydą Ir ploji
mas rankų buvo gausus. Ant
galo prakalbų pirmsėdis už
manė, kad draugai atmintų 
tėvynės vargus ir sumestų 
pagelbą dėl nepabaigusių ko
voti už laisvę brolių Lietuvo
je. Sekanti tautiečiai paau
kavo teip, po dol.: J. Law- 
rentis, J. Kavolius.—50 c. J. 
Blažys, P. Babilius, C Šim
kus, J. Vėlius, A. Stakutis 
35 c.; — 25 — S. Armonas, 
A. Armonienė, A. Giedraitis, 
J. Klimas, J. Kairaitis, ir dar 
keletas centų buvo surinkta 
merginų perėjusių per salę; 
teip kad išviso pasidarė $8,- 
68, kuriuos pridavėm So. Bo
stono Bevoliucijonierių Ko
mitetui.

Na, tai dabar 
Eisiu į seliūną 
Ir išsitrauksiu 
Gerą stakūną.

Tuojau bartenderis 
Sakyti pradėjo, 
Būk jis tą ir tą 
Atsitiksiant girdėjo.

Et, brolau, neklausyk! 
Tų ką guzikus siuva, 
Jos laiko daugiau 
Už tave turi,

Jeigu jau boba 
Ir tu nori būti, 
Geriau tau vyru 
Mirti ir žūti.

Tokios tai naujienos 
Ir kur jas dėti, 
Geriausia ant karštos 
Ugnelės vusas pasėti.

Lowell, Mush.

J. Verseckas.
19 balandžio pas mus tapo 

surengtos prakalbos, žmonių 
susirinko apie 49 ir visi gra
žiai klausėsi prakalbų, bet 
kada likosi užmanyta paau
kauti ant revoliucijos, tai 
daugelis sprūdo per duris, 
rodos, būk juos kas privers 
duoti arba atims. Pas mus 
susipratimas stovi tokiam dar 
neišdirbtam stovyje. Žmonės 
laiko vienybe tiktai prie stik
lelio, bet prie viešų darbų vi
sai nenori. Kalbėjo čionai 
Butkus, jis aiškino darbinin
kų padėjimą ir norėjo sutver
ti socijalistų kuopą, bet ant 
galo pamatė, jog toli negali
ma to padaryti ir teip pasili
ko. Draugai, kurie nebėgo, 
paaukavo aut revoliucijos 
šie: K. Butkus 50 c.; po 25 c. 
davė J. G. Verseckas, A. Ka- 
lauckas, A. Kazlauckas, J. 
Juravičius, Aleknavičius, J. 
Vaičiulis, K. Buja, S. Iva- 
nauckas, A. Kriaučiūnas, K. 
Kajutis, teipgi 4 davė po 20 
c. ir šeši po 10 c. Išviso su
rinkta ir priduota So. Bosto
no revoliucijonierių komite
tui $4.65, išėmus $2 už 
pinigų liko $2.65.

salę,

Worcester, Mass.

Buvo delegatų susirinkimas, 
bus ir seimelis. Rašo

J. Kalakauckas.
Susirinkimas vVorcesterio i 

draugysčių delegatų, kaip 
jau pirma buvo garsinta at
sibuvo 22 dieną balandžio 
kliubo ruimuose 96 Green St. 
delegatai pribuvo nuo sekan
čių draugysčių: Lietuvių U- 
kėsų Kliubo, Šv. Liudviko, 
Šv. Jurgio, Šv. Kazimiero, 
Lietuvos Sūnų Draugystė, 
Lietuvos Dukterų Draugystė, 
Lietuvių Beno, kuopa , ,S. L. 
A”, ir,,T. M.” D. Susirinkę 
delegatai pasikalbėjo tarpe 
save ir nutarė sušaukti visus 
draugus augščiau minėtų 
cįraugysčių ant 27-tos dienosIi

Enst Cambrigde, Mass.

Prakalbos ir aukos. Rašo 
A. Avižonis.

22 balandžio čionai tapo 
parengtos prakalbos per Lie
tuvos Sūnų Draugystę iš 
Cambridgeport. Mieriai 
prakalbų buvo pajudinti E. 
Cambridge lietuvius, kurie 
čia gyvena skaitliuje keleto 
šimtų, kad susitvertų sau pa- 
gelbinę draugystę arba prisi
rašytų prie Lietuvos Sūuų 
draugystės į Cambridgeport, 
Mass. Oras nors buvo gra
žus ir kožnas galėjo ateiti į 
salę, bet atėjo tiktai maža 

' nalis vieunrų lietuvių, dau
giau pribuvo iš Bostono ir iš 
Cambridgeporto. Klausi
mas ką veikė vietiniai lietu
viai, lengva buvo žinoti, jie 
liejo prakaitą dušnose stubo- 
se prie alaus bažkučių ir gy
rėsi, jog daugiau supranta 
nekaip tie, kurie atvažiavo į 
jų miestą ir surengė jiem 
prakalbas. Paprastas užsiė
mimas E. Cambridge’iaus lie
tuvių vyrų. Bet ką veikė 
merginos ir moterįs, kurių 
teipgi nebuvo matyti kelios 
merginos pribuvo iš So. Bos
tono ir iš Cambridgeporto, 
bet vietinės visai nepasirodė. 
Keletas vyrų, kurie atėjo pa
siklausyti ir užsilaikė gražiai 
iki galui verti pagyrimo, mat 
kaip visur teip ir čia vienas 
ant šimto jaučia, jog gyve
nimo reikalai priverčia mus 
eiti į krūvą lavintis ir mo
kintis- Pirmsėdis L. S. D. 
iš Cambridgeport p J Law- 
rentis buvo pirmsėdžiu pra
kalbų ir pirmiausia paaiški
no visuomeniai dėlko pareng
tos vrakalbos ir nurodė nau
dą kiekvienam prigulėti prie 
pašelpos ligoje draugysčių. 
Toliau perstatė P. Stanį, ku
ris teipgi nurodė verte susi
rišimo . K. Pratapas kal
bėjo, kaip žmonės turi lavin
tis ir kilti prie supratimo, 
kad pakiltu prie augšto kul
tūriško gyvenimo laipsnio. 
A.Avižonis aiškino perbėgęs 
kelionę žmonijos, iš kurios 
mes atkeliavom ir nurodė, 
jog mokslas visas tautas pa
kelė dėlto, kad parodo kaip 
turim rištis del visokių pa
gerinimų; kalbėjo, kad jau 
mums netik laikas turėti pa
talpines draugijas bet laikas 
ir darbuotis kad kooperati- 
viskai,pakelti savo žmones 
turte. • • • •

Toliau kalbėjo K. Liubėnas 
ir P. Latvinskas, nurobyda
rni kėlę. Tarpe kalbė
tojų buvo deklemacijos per 
L. Stačiulauckiutę, M. Rim- 
kiutę ir J Turauskiutę visi

Juokai Naujas Laikraštis.
— Na, broliai, aš jumi pa- 

paposakosiu, tai jus verksite 
kaip maži vaikai, jus gyve
nate kaip žydai motinai nu
mirus.

Antras kalbėtojas: — Bro
liai ant revelicijos reikia 
duoti, revelicija reikia šelpti; 
revelicija buvo Prancūzijoje, 
po revelicijai bus geriau.

Trečias kalbėtojas: — Bro
liai mumi mokslo reikia! męs 
mokslo neturim, męs nemo
kam poterių, daugelis iš mus 
nepažystam katras čyrvų, o 
katras bulvių tūzas.

Ketvirtas kalbėtojas: — 
Broliai! Ar jus žinot, kas tai 
yra socijalizmao?! Socijaliz- 
mos! Socijalizmos!? Aš ju
mi pasakysiu broliai, kad so- 
cijalizmos yra gelbėtojas! Ru- 
da-gu-žės kapitalizmos... Oh! 
Soči ai i z mos!

Penktas kalbėtojas: —Bro
liai! Aš jum pasakysiu, jus 
tverkite icorporašin, kaip vo
kiečiai bravore. Korporei- 
šin yra geras daigtas!.. Kor- 
poreišin, broliai! Korpora- 
tion... Oh, kor..

Šeštas kalbėtojas:— O ko
dėl jus neateinat visi ant pra
kalbų? O! jus, jus, jus.

Pradėjo išeidinėti laikraš
tis ,,Laikas” mieste Bellshill, 
Škotijoje. Šitas laikraštis 
pasirodė tuojau numirus pir
mam išėjusiam „Laikui” 
Skirtumas šito ir ano laik
raščio matomas ant tiek, jog 
šitas talpina pamokslus ir t. 
t. O anas daugiausia apie 
palitiką rūpinosi.

Spindulys” nciicis.

,,Spindulys“pittsburgo laik
raštis, Jau turbūt sustojo, 
nes kelinta sanvaitė jau ne
pasirodo .

Apgarsinimas.
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Kur tik aš vargšas 
Eisiu, ar važiuosiu, 
Vis gero niekur 
Aš nematysiu.

Andai sustojau 
Worcesterio skūrinei, 
Arba geriau sakant, 
Odinei garbarnei.

Žiūrau čionai nėra
Vieno šliko,
Kuris su lenku 
Drūčiai susipyko

Ir vienas kitam
Per auzdigz-digs davė, 
Paskui baselis jį 
Visai pavarė.

Dabar ėjau j ieškoti 
Vieno Adomuko, 
Ir tas su boba
Kas-žin kur paspruko.

Na, tai dabar
Pas ponią Teresevičienę, 
Čion užtikau pačią | 
Gerąją vakarienę;

Bet Šulderiai
Buvo žali;— 
Burdingieriai baisus: 
Visi purvini;

Pati ponia per langą 
Galvą iškišus 
Žiūrėdama ant seliūno, 
Net lūpas laižo

Oh! tai caca!
Nėr ką sakyti.
Nu trauksiu toliau 
Daugiau pamatyti.

Na, užeisiu
Pas poną — Oką.
Ugi žiūrau:
Šoka ožka,

Ir ant pečiaus
Vienas kitą verčia 
Ir rėkauja:
Tu parše, parše.

Labai de kavoj u.
Per ilgą laiką sirgau sun

kia chroniška liga, uždegimo 
gumbo, baltoms andrapanėms 
diegliai kankino per visą kū
ną abelnai, o vidurių neap
sakomas skaudėjimas kanki
no, teip kad visiškai nupuo- 
liau ant pajėgų, vos tegalė
jau paslankiot,— savo mies
te turbūt jau visus daktarus 
puvau perėjus, ir vietoje iš- 
gydijimo, vis su kožnu kart 
ėjos man blogiaus, nors jų 
vaistus vartojus be peTstoji- 
mof o mano gyvastis kaip 
antsiūlo kabojo.

Perskaičiau garsaus pro
fesoriaus Collinso apgarsini
mą ir su nenoru aprašiau sa
vo ligą klausiant rodos ir pa 
gelbos, jeigu dar galima iš
gydyt. Kad ir vaistų nepra
šiau, bet man prisiuntė su 
pamokinimais, kaip reikia 
vartot ir paaiškinimais apie 
apie ligą, kad dar mane jis 
apsiėmė išgydit, nors pati 
tiems žodžiams netikėjau, 
bet vaistus priėmiau. Kaip 
ėmiau vartoti pagal pamoki
nimus ir užlaikiau pasargas, 
tai nors keletą dienų jau
čiausi nesmagumu, bet pas
kui tuojaus viskas persimai
nė ir su ksžna diena ėjo svei
kata geriu ir geriu, kad da
bai' esiu teip sveika, rodos 
niekad nesirgus.

Kad iš visokį ii ligų išgydy
ti vyrai dėkavoja, kodėl-gi 
aš moteris turėčis neišreikšti 
dėkingumą savo išgelbėtojuj 
netik nuo sunkių kentėjimų 
ligos, bet ir išgelbėjimą gy
vasties, sveika jau būdama 
tik per didelį pasišventimą ir 
mokslą Į>aties Profesoriaus 
Instituto, per jį viešai išta
riu labai, labai dėkui'!!

Su meilingu pasveikinimu 
Agnieška Duškienė,

New Kockofid, N. Dakota.
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Teip.. . rodos atmenu. .. Buvo tai 
Būbatoj po Gramnyčių... Teip tikrai Va
sario trečią d... Galvą man sopa... nebega
liu mąstyti... Visos baisenybes susipainio
jo galvoje, kad nebegaliu, it pradžiamoks- 
le audėja, pasmų surasti... Galvą sopa!.. 
Ausyse ūžia, tarytum kas jose girnas suk
tų... Kiaušas rodos pliš, kaip ir jį kas 
pleišku skialtų. Teip... Vasario trečią d.! 
Baisi tai buvo diena! Šaltis mane krečia 
jąją atsiminus! Rodos Vakar teip tai bu
vo, teip viskas akyse aiškiai stovi... Vasa
rio trečią dieną! Rytoj Velykos... Balan
džio penkioliktą dieną... Teip... 10 sąvai- 
čių... ar neapsirinku, ar protas manodar 
nepamišo?.. Ne!.. Šiądien, šią valandą su
kako 10 sąvaičių! Teip, 10 ilgų sąvaičių, 
kuomet mane pusgyvį, kančių smūgiais 
apkruviutą įstūmė į šitą bjaurių urvą... 
Dabar perstatęs vaidentuvėje' visas vėlės’ 
ir kūno kančias drebu it drebulės lapelis. 
Drebu dar po 10 savaičių! Širdyje krau
jai sukreka atsiminus tą dieną, gįslos su
stoja tvaksėją. . kūnas nuo šiurpulių 
stengsta. Dabar, po 10 savaičių! Kaip 
aš galėjau tuomet iškęsti ir nekristi lavo
nu!.. Rytoj Velykos! Linksmą “Alleliu- 
Ja" užgiedos žmonelei. Bet ne visur ir ne 
visi!-.. Aš ją užgiedosiu! Kas man padės, 
pritars?! Mūsiškiai ir-gi neužgiedos...

Tiek kartų nuo pat pradžių mano are
štavimo pergyvenau tas baisias valandas, 
kurios mano akyse nuolatai stovi! 10 sa
vaičių, tai 70 parų. 1,680 valandų, 100,800 
minučių... 6.048,000 sekundų... Su vir
šum 6 milijonus kartų mano širdelė ken
čia dūrimą aštraus, apnuodyto peilio, nes 
kiekvienas širdies tvaksėjimas, prilaikyda
mas kūne vėlę,-pragyventų atsitikimų są
monę, tai stigdymai aštriausių peilių šir
din paverčianti jąją į vieną ištisą žaizdą, 
be jokios sveikos vietelės...

Teip, subatoj po Gramnyčių rengia
mės pietuoti. Šeimyna sėdosi už skobnio 
ir jau pradėjime po pirmą šaukštą, kuo
met piemenukas uždusęs pravėrė duris ir 
suriko: ,,vajegi, kariuinenė pas mus trau
kia!”— Šeimynai šaukštai barkštelėjo ant 
grindų. Tik pusbernuko akįs kibirkšti
mis suspinkėjo... Krūptelėjo, bet šaukšto 
neišmetė, dar drūčiau saujoje sugniaužė, 
tarytum kokį kalaviją, pasirengęs savo 
šeimininko gyvastį ir turtą ginti.

Teip, viską ką gerai atmenu. Galvo
je prašvito. Viską gerai atmenu! Kas
dien teip sau nuo pat pradžios lig galo po 
kelis kartus visą ką atkartoju su visais 
mažmožiais. Sienoms liūdną savo istoriją 
pasakoju ir tarytum jos man prijaučia, 
teip jos pačios baisios, drėgnos, paniurę...

Nurimau! Dantis sukandęs, širdies 
sopulį malšindamas prispaudęs prie jos 
ranką, pasakosiu toliaus liūdną istoriją 
šioms liūdnoms kalėjimo sienoms Ką-gi 
veikti? Rytoj Velykos. Naktis dar ilga. 
Užmigti nebegalėsiu.

Kariumenė į musų namus traukia! 
Dirstelėjau per langą, tiesa! Sena motu
tė, kaip sėdėjo, nešė šaukštą burnon, teip 
ir pastiro išgirdus, kad kariumenė traukia: 
akįs stulpu Bustojo, lūpos galva ir visa 
drebėjo... Gailu buvo į jąją žiūrėti.

— Mamute, nesibijokite! nesu nieko 
blogo padaręs, kad mane ramų sodietį ga
lėtų kariumenė nuskriausti.

Neužbaigiau suraminimo žodžių jau 
kazokų būrys į 50 vyrų vedami oficiero į- 
jojb kieman. Reikėjo išeiti laukan pa
klausti, ko jie norėtų. Motutė lig iš nuo
maro atgijus pašoko ir puolėsi prie manęs:

— Vaikeli! jau jie tave paims... sūne
li, tu mano... paskutinis... du nevidonai 
pražudė... tu likai vienas... akims man 
užmerkti... ir tave nužudįs kraujageriai!

Bučiavau pasilenkęs senutei rankas, 
ji ašaromis mano veidą laistė.

— Mamyte! Tegul eina Andrius lauk’ 
tų svečių paklausti, ko jie norėtų, kad į 
būtą neįlystų. Eik Andriau! Eik ir at- 
simįk, kad bailaus vyro nė valandėlės ne
mylėčiau! Atsimink, kad sūnui būsi pa
vyzdžiu, kad jisai bus liudytoju...

Apkabinus matutė savo tvirtu glėbin, 
pabučiavo mane ir pastūmė per duris... 
Išsprūdau. Kur? ko?. .. vėl galva sukasi... 
ar ne išgert vandens. .. Šalti... Ką kalbu! 
rodos karšta... pats nežinau, kas mane 
krato... Teip... toliaus... Pabučiavo Mag- 
dutė, pabučiavo paskutinį kartą. 10 san- 
vaičių, tai 10-ne, 100 metų,kaip pabučiavo 
meiliai, švelniai, bet drūčiai, lyg įkvėpda
ma mano širdyj drąsą visą ką ateityj nu
kentėti; .. Teip... išėjau į kiemą.

- — Tai tu maištininkas? ■— klausė 
vyresnysis.

1. Akyse, miulyic.— ». Dūsios.

— Ne! tamsta, aš — Andrius Kariau
na.

—; Teip! Tu Andrei Kariauna, kurį 
atvykome suimti, kaipo maištininką, Caro 
priešą!

— Ką, tamsta, kalbi? Aš maištinin
kas?! Caro priešas?! aš...

Nepabaigiau, Aficiero nagaika švilp
dama krito man ant pakaušio.

— Tu dar kalbėsi ir su kepure. Tu 
sakai Carą gerbi, o prieš jo afieierį su ke
pure stovi! Apkrikštyt jį! — suriko.

Kazokų nereikėjo raginti... 10 sa
vaičių praslinko, o dar ne visos žaizdos jų
jų kančiais padarytos sugyjo. Viena akim 
nieko nematau — sako, visai ištekės... 
Veidas it tarka šiurkštus, aštrus nuo ša
šų.. Prie kūno ranka nedasilytėti... Te- 
čiaus, kas man kūno sopulei! Kapokit 
mane į šmotus, kirskit man šiądien galvą 
— neišgausite mažiausio dejavimo. Kas 
kūno sopulei prieš kančias dvasios! Die
vuliau! Dar aš gyvas ir protas mano ne
pamišo! Tegul būtu mane budeliai nu
plakę kančiais ir prie stulpo prikalę, bet 
tik būčiau nematęs kančios savo numylė
tų... Širdį!... vėl širdį it replės karčių at
minimo sopulių sugniaužė... Tečiaus tę
siu toliaus jums sienos, nugalabintos šir
dies raudą. Matėte jus vagis, žmogžu
džius, nekaltai kenčiančius, verkenčius. .. 
Aš ašarėlės neišliejau, bet gėla mano šir
dies neapsakoma.

Toliaus atminimai! Mane keli kazo
kai apiplakę, surišo, metė ant žemės; kiti 
sulindo trobosna kratos daryti.

Aficieris su keliais kazokais griozde 
po seklyčią, jieškodami, sakąsi, ginklų, 
nelegališkų raštų. Mūsiškiai palikę grį- 
čią ant valios plėšikams susispietė krūve
lėj ties darželiu, bet prie manęs prisiartin
ti nebegalėjo: du kazoku su nuogais kala
vijais dabojo mane surištą it aršiausį žmog
žudį. Magdutė save tvirta ranka laikė 
apkabinusi raudančią motinėlę, kuri po 
šios paskutinės nelaimes sulinko, it šiau
delis krušos pakirstas; nebuvo tai žmogaus 
gyvatas — tik jo šešėlis. Ant kites ran
kos mano numylėta laiko kelių mėnesių 
dukrelę, o priešai jąs Juozukas, penkių 
metų sūnelis, nors ašarotomis akimis, bet 
drąsiai žiurėjo į sergstančius jo tėvą kazo
kus. Kas atmįs, kokios mintis sklaidė jo 
jaunoj galvutėj!? Tėvelis sukumpęs ne 
tiek nuo senatvės, kiek nuo y vairių nelai
mių, sunkių darbų, rymojo ant lazdos pa
sirėmęs, tarytum nieko nematydamas, kas 
aplinkui darosi, žiūrėjo toli... toli... Ap- 
kruvintas, surištas gulėdamas ant žemės, 
mačiau jus, numylėti, ir dar it gyvi stovi
te akyse, nors 10 savaičių, ne 100 metų 
praslinko nuo tos valandos.

Aficieris išėjęs iš grįčios išsinešė lega- 
liškų laikraščių NN, pirmojo lietuvių susi
važiavimo Vilniuje nutarimą ir iškėlęs vir
šun prabilo:

— Štai kiek revoliucijoniškų raštų 
šis maištinįkas prilaiko ir žmonėms dalina! 
Caro negerbė. Žmones prikalbinėja į teis
mus neiti, valdžios neklausyti. Prikalbi
no save viršaičiu išrinkti, kad lengviaus 
žmones į maištą įtrauki.

Vilniuje revoliucijonierių susirinkime 
buvo... Pas jį čiela sankrova ginklų — 
tęsė toliaus, rodydamas kulbę nuo šautu
vo, kurią jaunesnysis brolis bandą varinė
damas išdrožė ir kuri nuo 20 metų antaug- 
tc^po suspara užkišta tebūva.

‘ Nelikt jam gyvam!
Mamytė puolėsi ponui rankas bučiuo

ti, kad jos vieną... vienintelį sūnelį palik
tų, nors jai akis užmerkti. Neklausė.

Tik gedulingomis paleistuvio akimis 
šnairavo į Magdutę. O mano numylėta 
stovėjo tiesi it pušelė, graži it rožė, tai rau
do, tai balo, iš akių tarytum kibirkštis lak
stė. Aficieris šipsodamasis prisiartino, 
kasžin ką pratarė rusiškai ir siekė įgnybti 
moteriškei į jos apalų, pilną, raudonai-bal- 
tą, skaistų veidą. . . Tą veidelį, kurio tik 
mano lūpos dasilytėti tegalėjo, tas bude
lis. . drįso savo biauriais, gal kruvinais 
nagais sutepti... Šiurpuliai per mane pe
rėjo... Virvės subraškėjo, bet netrūko... 
Staiga tekštelėjo it iš šautuvo... Tai Mag
dutė drąsuoliui suteikė per žandą... Aky
se man šviesu, tamsu pasidarė... bet akies 
mirksnyj išgirdau, ne! atjaučiau bizūno 
švilpimą... Aficieris riktelėjo. Keli kazo
kai prišoko prie mano žmonelės, mano nu
mylėtos. Išgirdau švilpimą kančių... bai
su tėvučio riksmą... Apkreipiau... akyse 
»r*nie... Daugiaus nieko nemačiau.

Dievuliau! Ii- aš dar gyvas po tiek 
latęstų valandų! po tiek baisenybių. Ne
miriau?.?. Gal dėlto, kad nukęsti dar di
desnius smūgius, kad išgerti lig dugno 
kartybių tarę!.. Toliaus atminimai! Gel- 
kit mano širdį it gyvatės geluonįs, plėšįkit 
ją į šmotus, kraujais apliekit... Daugiaus, 
dar daugiaus sopulio, rasit nedalaikysiu ir

lavonu krisiu... Klausykit jus paniurę, šaltos kalėjimo sie
nos, klausykite liūdną nekalto žmogaus istoriją! Nes už- 
mėtinėjamos man kaltės, tai dora, kurią trokščiau ir savo 
sūnui įkvėpti.. Gerbiau aš carą, tik niekinau jo biaurius 
tarnus, apie kurių baisius darbus jis nieko ir nežino. My
lėjau apleistus ir tamsuosius savo brolius, norėdamas juos 
iš miego prižadinti sako... tu keli žmones maištą daryti. 
Platinau tarp žmonių meilę savo kalbos, savo krašto, savo 
bočių istorijos sako... nori atskirti dalį valstijos. Visi jųjų 
apkaltinimai, tai farizeušų sukimai; painės... Tegul! Ateis 
valanda atlyginimo. ..

Toliaus, toliaus liūdni atminimai! Kazokas užnarinęs 
man virvę ant kaklo it šunį traukė paskui arklį. Klupdą 
mas, bet traukiamas virve, paėjėjau keletą žingsnių nuo 
trobų. Atsigrįžau... Riktąvo ant namų patranką. .. Mano 
šeimynėlė slinko į laukus. Magdutė nešina vienoje ranko- 
koje, glėbyje apkeipusią motinėlę, kitoje mažytę dukrelę... 
Tėvutis vedinas anūko svyravo paskui. Du kazoku ant 
arklių varė kaip gyvulių kaimenėlę, atsilikusį tėvutį ragin
dami bizūnais. Teko gal ir Juozyčiui... Užmerkiau akis.. 
Kiekvienas bizūno smūgis, buvo tai smūgis kalavijo į mano 
širdį. Niškenčiau. Vėl atsigrįžau... Atsigrįžo ir Magdu
tė, rodos išaugus ant kelių mąstų^tvirta it akmeninė uola, 
kurios neįveikti nelaimių bangoms... Ištolo nemačiau jos 
krjivino vaido ir kančiais sukapoto kūno. Atsigrįžo An
driau! Sūnus už tavo ir mųsų skriaudas atker... trinktelė
jo patranka it perkūnas, kitą kart, trečią, ketvirtą.. Nuti
lo... nuo trobų liko vien griuvėsiai .

Teip, sugriovė nevidonai mano tėvų, mano šeimynos 
lizdelį.
riaus būtų į mane iššovę, negu senus tėvučius, 
kučius be pastoges paliko. 1 
dainas kas porą žingsnių ir žeizdanfas sau 
rankų alkūnes į kietą vieškelio molį, bet traukiamas virve 
ir plakamas kančiais kėliau ir vilkausi su būriu kazokų su 
nuleista galva ne nuo gėdos, ne! nuo griuvusių ant jos ne
laimių! Galva braškėjo, gyslos _tarytum verdančio švino 
pripiltos, užtvenkė širdį... Kūnas nuo žaizdų degė... Kaip 
mane davilko ir įmetė į ši drėgną, tamsų su siauru langeliu 
urvą, per kurį nekuomet saulės spindulys nedirstelėjo — 
nieko neatmenu. Sargas pasakojo, kad dvi dieni mėčiausi 
karštyje ir klejodamas kasžin ką šūkavau, bet nieko esą 
suprasti nebegalėjo. Pats nieko nebeatmenu Trečioje 
dienoje pakilau. Tiesa, išlikau gyvas, pakilau be sumiši
mo proto, kad dar baisesnius smūgius nelaimių perkęsti. .. 
Laukė mane baisios žinios nuo savųjų. Visą ką dažinojau 
Visą ką dažinojau nuo atlankančio mane kalėjime kaimy- 
no-draugo. Ką dažinojau, gerinus būčiau pirmiaus kvapo 
netekęs... Motute tą pačią naktį pasimirė, vis kuždėdama: 
— vienintelį, paskutinį. .. ir tą atėmė . Joneli... Jurgu- 
ti... judu jau Augštybė. .. einu pas judu... Jevute... ir 
tu manęs lauki .. Einu...

Su Jėzaus ir Marijos vardais ant lūpų nusikratė sun
kią, oi sunkią gyvenimo naštą . Jau tau, motute, paleng
vėjo... Bet ir mirimo valandoj sopulys širdį spaudė, kad 
vardus savo nelaimingųjų sūnelių, dukters minėjai. Su
prantu tavo paskutinius žodelius. Tavo akys i stovėjo tam
sios anglių kasyklės Amerikoje, kur Jonelis, tavo jauniau- 
sis sūnus, tapo prislėgtas sunkiais akmenimis. .. Nelaimin
gas! Nė maldų, nė raudos giminių, jokių apeigų ant tavo 
kapelio nieks neatliko! Nieks tau neužgiedojo „amžiną 
atilsį”. Otų teip mėgai Lietuvos gaidas! Už tą meilę ir 
prispirtas buvai it žmogžudys Tėvynę apleisti . Tu dar 
prieš sugrąžinimą mums spaudos mėgai rinkti jaunimą į 
kuopas, ir vietoj girtuokliavimo, kortomis lošimo, sutaisiai 
puikų tautišką chorą. Kaip jus gražiai žaidėt „Amerika 
Pirtyj” ir kitus. Šventadieniais skaitydavot ,, Aušrą, Var
pą, , Tėvynės Sargą”, ir telkėsi prie jus seni ir jauni, dide
li ir maži, klausant gražius skaitinius užmiršdami apie deg
tinę, paleistuvystę ir vargus šio gyvenimo. Bet sučiupo 
tamsybės tarnai. Nakčia it vagis leidaisi bėgti iš savo Tė
vynės. Amerikos angliai užbėrė, prislėgė tavo jauną, tvir
tą kūną, ne mųsų šventa Lietuvos žemelė... O Jurgis?! Pa
šaukė jį kaipo atsarginį. Paliko moterį su penketu smul
kių našlaičių. Dingai, brolau, Mandžiūrijos tyruose! Mn- 
šeisi it liūtas. Georgijų' gavai, ir pats Jurgis raiteliuose 
išrodei it šventas tavo vardininkas. Bet išlikęs nuo kulkų 
ir priešo kataiijų prie Šache, Mukdeno ir 100 kitų mažes
nių mušiu netikėtai, kuomet rašei, juog viliesi neužilgo su 
mumis pasimatyti, nesą karė pasibaigė, karštinė tave tokį 
nožmų, tvirtą, pargriovė... Mandžiūrijos tyruose tavo kapas. 
Neužsodįs jo genčių mylinti ranka alyvų krūmeliais... neuž- 
giedos jame skardi lakštingelėlė... Nesukalbės pati, vai
kučiai ant tavo kapo ,,sveika Marija", nepaverks. .. l ik 
vėjas ir vilkai staugs. .. Ir Jevntę priminė. Ta savo krašte 
nemažiaus nukentėjo nuo vyro girtuoklio. Ir mirtis buvo 
baisi, netikėta. Nėščia vaikščiodama'grįžai hu girtu vyru 
iš atlaidų. Išvertė girtuoklis vežimą į perkasą. Susirgai, 
gimdei prieš laiką negyvą kūdikį ir pati su juo vienam 
grabe atsigulei. Teip. motute! Tavo vaikelių takai buvo 
labai, labai erškėtuoti; kiekvienam kančios paskirtos buvo. 
Bet tu, matušėle, kentei už visus. Męs jautėm daugiausia 
smūgius tik ant mųsų ypatiškai krintančius, tavo širdyj 
mųsų vargai žaizdas šimteriopiai skaudesnes užduodavo. 
Bet tu, motinėle, ilsiesi. .. užsipelnei ant atsilsiu. Toliaus 
atminimai kartus.

Tėvelis po paskutinių smūgių tripinėjo it nebylys — 
žodžio iš jo nieks išgauti nebegalėjo; maisto neimdavo, tik 
ainis įkalbindavo senuką šį-tą praryti. Tik glostė jį savo 
šiurkščiomis rankomis, bet nieko nekalbėjo... Žodžio ne
prataręs ir savo gyvenimo vargų dalinįkę palaidojo. Į ke
lias dienas po motutės laidotuvių ir pats atsigulė. Nesi
skundė ant sopulių kūno, nes dvasios kančios perviršino, 
užmušė kitus jausmus... Porą dienų išgulėjęs liepė pava
dinti mano geriausį draugą-kaimyną. Magdutė nudžiugo, 
kad tėvelis prabilo. Sušaukęs visus prie savęs—kaimyną, 
martelę, anūką — pratarė: pasakykit Andriui, kad jo ne
kaltinu... Visi smūgiai ant Lietuvos sūnų krinta iš prie
žasties tėvų, protėvių. .. Męs, seniai nemylėjome Tėvynės... 
tatai mųsų vaikai priversti esą dvigubai, trigubai ją mylė
ti. . . užmuš. Jie ir nukęsti turi daugiau... Akyse ma
no prašvito... Pasakykite Andriui, kad jį laiminu stins- 
tančia ranka. . . lai atleidžia man už murmėjimą ant jo ir

nė žmonių nedrįso, ar nesu
siprato... Rado nelaimingąjį 
kaklą skutyklepersiskrodžiu- 
sį ir sustingusį... Nelaimin
gas žmogeli! Nors daug žmo
nėms ir man blogo suteikei, 
tečiaus gaila man tavęs... Tu

netekusių kalinių prakeiktos 
sienos... Aš jus nekeikiu... 
Nes tikiu, jog per kančias 
išsitobulinsim... mylėt išmok
sime...

Ar aš nesapnuoju? Rytoj 
Velykos! Liūdnos, oi liūd
nos Velykos dėl manęs. Be
ne tik dėl manęs vieno... 
Velykos! Kiek tas vienas žo
dis suteikia džiaugsmo lais
vam žmogui! Nelaisviui-gi

Į jo darbų... kuomet draudžiau 
knygas skaityti... kuomet tai-

1 kytis nenorėjau su savo Tė
vynės priešais .. Męs visi se
nesnieji klydome... apiakę 
buvome... Kad męs nors šiek 
tiek būtume darbavęs!, Tė
vynę mylėją, kaip reikia... pats nesitikėjai, kad iš tavo 
vaikams tiek kentėt nebe- priežasties tiek aukų baisi 
reiktų... Atleiskite mums, giltinė prarįs... Darei per tam- 
O tu, martule dukrele, at- sumą, pavydumą... Biaurųs 
leisk Lepšiui... dovanok jam draugai į piktą kelią atve- 
budelišką pasielgimą... Ne-jde... Atleisk tau, Dieve! — 
laimingas žmogus... Žaltys Šaltas prakaitas mane visą 
pa vydumo ir godulio Jo vėlę apšovė. Apipasakojau savo 
apsiautė. Pavydėjo, kad jį istoriją jums nuo kantrybės . 
prašalinus Andrių viršaičiu 
išrinko Ir Andrius teatlei
džia. Tamsybė, bičiuolystė 
su niekšais jį išdaviku pada
rė. Anūkai mųsų jau to ne- 
padarįs... Eikš, Juozuti! Ar 
girdi?... Tn Lepšiui dovano
si... Motinos klausyk! Tė
vutis tavo nekaltai kenčia... 
Tau bus lengviaus... pamaty
site... Žodis į žodį apipasa
kojo man kaimynas tėvučio
paskutinias valandas. Ant- tiktai atnaujina kiek aptižu- 

Sugriovė šventų jaunystės atminimų vietą... Ge- rytojaus atlikęs išpažintį, ra- sias žaizdas... Velykos! Lin-
__ __ ________ , mažus vai-\ miai užmigo Dievuje. Te- kerną pavasario šventė. Sau- 

Kas apsakys ką jaučiau, klup- veli! Reikėjo išvysti savo aki- lėlė pamylus žemelę ilgiaus 
kojų kelius ir mi baisias neteisybes, kad ją savo geradėjingais spindu- 

pažinti savo klaidas. Pripa- liais šildo; šildo ir žadina 
žinai, kad žengiu tiesiu ke- gamtą iš žiemos miego . Pa
lių... Tas tavo, Tėvuti, pri- dangė vieversėliai (vitrinai) 
sipažinimas man didžiausias skardžiai gieda linksmą pa- 
suraminimas tarp baisių ne- vasario dainą. Tik nelaisvių 
laimių. Tai mano protavi- jų balso nebeišgirsti..- Ve
rnai neklaidingi! Baisus prie- lyltos! Kaip męs jų laukė- 
šų įrankiai neslopina tautos 
sąmonės priešingai sukelia 
Jąją užkietėjusiųjų širdyse... 
Dygus takui prie laimės... 
Bet matau... žybso žvaigždy
tė... dar augštai, silpnai... bet 
viliuos... debesis išsisklaistys.. 
eikštė prašvis... Tėveliai ne
pakėlė užgulusių ant jų pe
čių nelaimių. Užmigo amži
nai. Bet dar ne visos baisių 
atsitikimų aukos... Kaimy
nai pranešė daugiaus baisių 
nelaimių... tų dar mažai ma
no apkruvėjusiai širdžiai! Po- 
vylas, mano pusbernukas, 
geriaus augintinis, auklėti
nis... Kas tikėjosi... Tok
sai lėtas, silpno sudėjimo kū
no, minkštos širdies... Pa
žinau jo vėlę nuo 10 metų. 
Išmoko į 2 sanvaiti skaityti. 
Paskiaus skaitė, ką tik nusi
tvėrė... ypač dieviškos įtalpos vo juosta perrištoje sėtuvėje 
knygas. Toks dievobaimin pašventint Dievo dovanas, 
gas.. maldingas... Pamatęs Velykos! Iškilminga šventė! 
kraują alpo... savo gyvenime 
nenužudė paukštelio, muse
lės... Povylas... toks lėtas... 
Tas lėtas, dar vaikutis, nes 
16 metų, ką padaro?., Atker- 
šijo uz savo globėjų skriau
das... Tas vaikutis atkeršijo, 
kuris vien mylėti mokėjo... 
Povyle! Ir tu galėjai pakel
ti rauką?.. Kas tam kaltas— 
te Dievs teisia... Tu galėjai 
padabojus, kuomet vyresny- Dievą savyje pajautė... Var- 
sis, ką mųsų namus sugriovė, 
grįžo iš puotos pusgirtis... tu 
vaikeli, galėjai ji užmušti!?. 
Bet tu tą padarei. Su tokia 
apmauda, kieta širdim tą iš- 
pildei... tavo ranka leidžiant 
ant galvos kuolą nesudrebė
jo!... Ir tu, toks silpnas, toks 
meilus, dantis sukandę, ky
bodamas ant kartuvių, kriok
damas dar ištarti galėjai: 
„Gailiuos... kad tik jį vieną... 
vieną...” Ir kunigo neprisi- 
leidai... Už nusidėjimą ne
skaitei... Kas tavo širdij už
kietėjo? Kas tokis baisų ap
maudą sukėlė?.. Atsakys tie 
prieš teisybę... Tai trečia an
ka... ir dar ne visos. O Lep- 
šys, kuris mane neteisiai pri
skundė kaipo maištininką? 
Nesitikėjo apiakėlis, kad to
kios bus pasekmės jo niekin
go pasielgimo... Pamatęs su
griautus namus, tėvelius ka
puose, Povylą ant kartuvių 
— sudrebėjo, nedalaikė jo 
degtine suminkštintas pro
tas... Nusigando savo niekin
go darbo baisenybės... Siel
vartą it gyvatė suleido geluo
nį jo širdin... Nedaleidė... 
Atleidimo prašyti nė Dievo,

me, kuomet dar nekaltais 
jaunikaičiais būdami visi 
drauge pas tėvelius begyve
nome. Velykų naktį išsi
rengdavome bažnyčion. Su 
kokiu dievobaimingumo aša
romis laistydavome kelius ir 
stotis kančios Kristaus, 
džiaugdamiesi podraug, kad 
pagalios Kristus pergalėjo 
mirtį, išvadavo žmones iš 
Tamsybių ir Šviesą ateinan
čioms kartoms paliko, meilę 
prisakė... Laukdavome ryto, 
manydami savo nekaltybės 
vėlėse, Šviesą, Meilę išvysti... 
Veltui! Nesusipratome, kad 
Kristus tas brangias die
viškas dovanas žmonėms 
paliko... kurie po tūkstan
čio metų jas teip perkeitė... 
Ant rytojaus brėkštant atva
žiuodavo tėvučiai ir atvežda-

Rodos Dangus žemės varguo
liams pritardavo, teip malo
nei skambėjo „Linksmą die
ną apturėjom”... kuomet 
balsingas primas už veždavo, 
o šimtai balsų jam antrinda
vo... „Alleliuja, Alleliuja!” 
„Prieš jį ir velnei drebėjo”... 
skambėjo toliaus it Archa- 
niuolo trūba. .. ir ne vieno 
užkietėjėlio širdis sujudo...

3. Kryžius 6v. Jurgio už drąsa.

pa i skardžiais balsais pritar
dami didino įspūdį.
vos plastėjo nuo ryto vėjalio, 
aukurėliai auksu spindėjo; 
paskui minia su uždegtomis 
žvakėmis rankose ir užsidegu
sia šioj prakilnoj valandoj 
širdim. Iš džiaugsmo neku- 
riems saldžios ašaros per vei
dus riedėjo.. Bet šiądien 
kiek šeimynų karčiose ašaro
se paplūdę!.. Prapėjus Ve
li kinę giesmę balsas staiga 
sustoja: O mano vaikeliai, 
Magdute brangi., pirtyj Ve
lykas švenčia aš šiam pra
keiktam urve. Dievuliau! 
Skaudu Sielvartas širdį 
spaudžia... Bet ne! Kampe
ly! žybsi kibirkštėlė vilties... 
Tėvutis mirdamas laimino.. 
Mirštančiomis akimis švieses
nius laikus regėjo Anūkams 
giedresnes dienas pranaša
vo.... Duok Dieve! Ir aš 
jaučiu, kad atsimainys laikai 
ant gero. Janesnėji karta 
kitose sąlygose išaugs kitaip 
ją tėvai išauklės, Tėvynės 
meilę įkvėps.... Mano Mag
dutė, mano n umylėta it kar- 
žigis neveizi į periškodas, žen
gia tiesiu keliu.... Galiu jai 
patikėti.... Sūnū doru tęvi- 
nainiu šauklės. Ne, bet no-

Vėlia-



KELEIVIS

laimes jn sulenks, Pakreips.... 
Bet brėkšta.. Aa! Švinsa ir 
per mano urvo langei!... . 
Teip greit naktis praslinko.. 
Štai., .kas čia? Varpų balsai 
girdėti. Žmonės nors ant va
landėlės užmiršę nelaimes 
linksma „Alleliuja“ gieda. *O 
aš? O daugelis mano bendrų? 
O nelaimingas Povylas? Lep- 
šys? o kitos giltiės aukos?... 
Skaudu! Aa! Sargas skambi
na raktais. Atrakina geležim 
apkaltas sunkias duris... At
neša plutą juodos duonos... 
atsigavėti... Sveiks, brolau! 
Kas girdėt?—Velykos! ir aš 
žinau kad Velykos, bet dėl 
manęs labai skaudžios.... 
Kaf 1 Vakar.... administ- 
rat y v š kai an t de š i m teri ų 
metų.... Sibiun..... Dieve
prlikti Ūėvyę... .Mogduię....
vaikelius... .tėvelius.... ei
nu .. . lai... .minu.... Tė
ve... .Jėzau . .

DIDELIS Mas-niitingas!
MONTELLO Mass.

Lietuviška Šv-to Roko Drau
gystė parengia dideli Mas-mi- 
ingą, kuris atsibus Nedėlioj, 

6-tą Gegužio 1906 antrą valan
dą po piet, pobaėnytinej sa
lėje. Ant to susirinkimo yra 
kviečiami L'etuviai ir Lietu
vaitės iš Broektono ir aplinki
nių miestų, nes prakalbas tu 
rėš vietiniai ir iš kitur kalbė: 
tojai.. •*

Kiekvienas Lietuvys nuo 
18 metų senumo iki 45 metų, 
norėdamas prigulėti prie mi
nėtos draugystės galės tą die
ną prisirašyt tik už vieną do
lerį įstojimo.

Broliai nepraleiskit progos 
nes kita tokia gal negreit pa
sitaikys.

Širdingai užprašo 
KOMITETAS.

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 tuksiantį gali gaut už $6.75. Laiškai 
papuošti puikiausiom kvielkom Šilkinėm 
auksuotum ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių a b roželių, su moldelėm ir 
lietuviškais parašais y vairaus didumo ir 
brangumo, šilkthių ir auksuotų, didelių 
su rėmais ir be. Knygų, kokių tik rei
kalauja. Visus tuos daikl% agentam 
parduodam tuzinais ir po kiek kas nori.

Parduodam teipgi visokius relgiškus, 
ko tik kas reikalauja, daiktus, laikrodė
lius, špilkas, žiedus, padarom ant apste- 
liavimo šliūbinius, ir visokius bažnyti
nius religiškus daiktus; viską, pas mus 
gali gaut,kas tik kokių los rųšies daiktų 
reikalauja. Perkant daugiau, kaip už 
dolerį gauna 12 gražių laiškų, ar knygutę 
dovanų. Iki 50 c., siudčiant pinigus, ga
lima siųst markėm, o norint gaut atsaky
mą ant klausymo reik indėt į gromatąuš 
2 centu markę. Adresuok:

John Derkitnis
4545 So. llermintage avenue, 

Chicago, Ill.

M.Galivan&Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR
Pardavimas familijom musu 

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

Daktaras M. J. Konhow,
330 Shawmut, avė., Boston, Mass.
Ofito valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo (J iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont.

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

Tel. 609 2 Tremont.

LAIVAKORTES PARDUODU.
Ofisas bus atdaras nuo šešių vakare iki 
II nakties šiokiomis dienomis, o sukato
mis nuo 12 dienu iki 11 nakčia.Apie die 
nos laiką,tai praešiu ant toliaus.

Jurgis Bartašius. .
2 11 W4 įlįst. SO. BOSTON. MASS..

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

Boston, Mass.
Visokias ligas gy- 
dau pasekmingia- 
usiai. A teik i L t le
siok pas mane I 
(.repais į viršų tik 
neikit į aptieka; 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
kit o as ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worces./r atkeliauslt 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersil 
ir cigarų turkiškų parukysil

Pas

Vaskeleviczii ir Abr.czinsak
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT

8 vakare. Telephone ’ 1967—3 Richmond

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

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

Joseph S Rossel 1,
4 Washington str.,North, 

BOSTON, Mass.
OJ ' .........’’

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

OFFISA TURI. BOSTONE
po No 1056 Beacon Str., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte Ir

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

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

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

gggggggggggggggggggg^

§ Puikiausias Lietuviškais*

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Akis, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broad way ir 259 D. St.,

South Boston, Mass.

§ 
§ 
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Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados. 9

' 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 nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

iszgydytas nno Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
h-°reumatixinoUbci tos l'Son'ams’ tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsiseiiejiisios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon.nzabi5kevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 

čion kelias:

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas D. galvi j.-

So. Boston, Mass.
gggg _

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. t:li neužąiirikit užeit pas Tamošių 
Baka na u c ką, jis duos gerą rodą ir gausit 
ikunaus alaus išsigert, vyno, šnapso ir 
jigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai

Tamošių Bakananeką
15 High St., Nashua, N. II

COWCRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam, .
Reikalaujant geros vieta 

draugi j iškiem pasilinksmini 
main, šokiam ir kitiem dide 
liem susirinkimam, samdykit:

Congress Hall'ę,
Prie didelės salės yra mažir 

samdoma mitingam ir kitien 
susirinkimam. Apie pasam 
dymo išlygas galit rlažinotap 
tiekoje Sheehan'o po nr 2S 
Broadway, arba pas:

F. M. Smith,
17 India St. Tel. Main 1JU

dūrines ligos.

ISBg-ydyta nuo 
sunkios moteri- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidicziene 

Westwood,

Jeigu nori būt sveikas.
r drūtas, miudok tik sveikus gėrymus 

paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėly
nai, kaip tai Alus, Elius, Vynai ir viso 
ki likeriai yra lik pas 5

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintivm pirkt likerstorį. tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pi,s patį 
raspadorių.

ZaUREK!
Kątik partraukėm dangj. 

bę naujos mados moteriJkt. 
skrybėlių, ir visokių pavasar 
nių parėdalų. Prekė labaiit 
ma.

128

Ateik persitikrint.
SACOWITZ, 

Broadway (tarpe A ir B 
gatviųj S. Boston, Mas.

Boxsc. paduudame

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už išgydymų marias nuo neregu- 
liarlškos mėnesines, varginusios mane per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos Ir nusilpnėjimas; mėnesinei-gl 
apsistotus baltosios vėl mane naikino. Per vi
sų tų laikų perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai Ir tik kada aprašiau snvo ligų Jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau Ir to
liau visai išgijau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos sluučiu Tiirnlstai širdingų padėkavong 

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

DauKgnlis Profesoriau Ir Specialiste:
Su linksma Atril/.la pmne S u Tomistai, kad 

estu visai sveikas ir lluoana nuo reumatizmo 
skausmų ir dirglią pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save specialistais. I>et vis be naudos, kol 
nednsigirdnu apie jųsų garsųjį Institutu, j>cr 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatą, nž ką c- 
slti dėkingas iš širdies Drnl E C. Collins,' ve
lydamas pas jį kreiptis visiems s^vo tautie
čiams. Išgydytasis,

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

Mielas Prof .išoriniu.
PrunuAiu Tamistnl.joa ošiu pasveikęs 1A li

gos, nuo kurios mane gydėte — pertankaus 
Alapinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny- 
bės, nubūgimo semens nemigos, ncrviėkumo, 
skaudėjimo strėnose ir iiltclno nusilpnėjimo 
kaip yra aprašyta .Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas į Sve katu. .Jųsų special lėki vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi iŠ 
savo laimingo w-iniviiiėko gyvenimo Dėl ar- 
tymo molius noriu &tų pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bųtl laimingais.

Fr. Maud Inas, “
Box 325, Mystic, Iowa.

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin 
<ais ir krautuvninkais vesti pramonę.

(Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA.

•4 Washington Spare. Worcester. Mars.

Tiktai per 60 dienu, 
Jeigu katras dar nenusipirko! kija 
..Sekretai Burtininkų'* arba „CenJ 
knyžnoja Knygą” tai pas.skubinkit h 
lik per 60 dienų parduosim užoOcar.į 
o putam piok i uos dvigubai. Pin>m 
siųskit per “Money Oiderį“ ant š*toi> 
reso: Gedeminas ir Mickevičius,

25 W. 2-n<l St., Room 10,
South Boston, Mm

THE OUTLET

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

Dr. S. Amlrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
 Boston, Mass

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. x

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c markėp fpersiuntimo 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. 34.01 St, New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai otfisas (terp Broadway Ir 7tos Ave.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredoje |r Pelnyčiais nuo 7 iki 8 vai. Nedalioms: nuo 10 vai. ryto >kl 1 ral- P° pietų-

DIDELIS VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Naujausios niiu’os moteriškų pavasarinių ir 
vasarai jakučių; prekes nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraukėm labai daug puikių naujausio 
styliaiis inotiriškų skrybėlių; prekes nuo 
$1.98 augštyn. Apart to užlaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yra yj ač moteriškam 
pasirėdimui reikalynga. Išpardavimas lęsis 
tik per viena sąvaitę. Dundam d perkan
tiems pas mus priedo Štampas; su kožnu 

pirkiniu už $6,00 duoda m 100 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Broadway, S BOSTON,Miks,

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

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

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

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

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ceikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo sninpel, iš ku
rių steliuojantis sau siūtą gal išsirinkt 
patinknmiausį ceikį. Prekė — nuo $1‘. Į 
augštyn. Drutlmas darbo užtikrintas

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

’’Keleivio” agentai.
Petrikis, 

Scranton, Pa. ;
Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa. (

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso: ’

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

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton,.. St NEWTOK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
AŠ iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokio® 
reikaluose uždyką. Tomykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikam 
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

W INC A S RlfrUIRM.

Tautiecziai Lietuviai pas sava,
A»i nadinau saro krautuve kurioia galinia gaut vilko kaipo 
Ui: Laikrodėliu kokiu tik ant svietu randasi, kiszeniniu ir 
šuniniu, viroViu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
rinių irauksitiiu žiedu, špilkų, kampasu. kolciiku, visokiu 
instrumentu, puikiu armonikų del grajaui. M.>szlnukiu 

del drukavoįimo gromatu. Monu knyga ir prietais-s del 
darymo sztuku. Istoiisikv ir maldaknygių kokiu tik ran
da* 1 lietuviszkoj kalboj. Puikiu popieru del gromatu ra- 
szymo su phviuczeyonems, jidab'>nis ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tepul prisiunezia groina»oj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio '’ar lietuvisz-

I — koj k lbo| nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu,
B apie korna tavora preke apraszyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde,

I bn riusiszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

I_ _ _ _ Kleniens Wllkewicli, 113 llllA'",SS,».

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

BRITVOS! BRITVOS!
Del praplatinimo savo biznio ir apsi- 
garsinimo tikrais faktais, ne žodžiais, 
pasiryžau parduot peršokančias !»Q dienų 
britvasžemiau jų tikros prekės ir Jeip: 
Britva vertės $5. oo —už $4.oo; vertės 
$4-oo — už $3.oo; vertės $2-oo—už <$1.75 

. i. 1.1. Mano britvos yra visiem žino
mos, kaipo geriausios ir aitriausios. 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 Str., Room 2.

So. BOSTON, Mass.

Skaitytojam.
Katrrų laikas prenumeratos 

už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

T. Lavilvaresse, M. D.
Prancūziškas Daktaras, Gi 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass

o

GR0MAT0M POPIEROS!
Rašymui laiškų naujausio iš 

mislijimo 36 gatuukai 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. 
Popieros lietuviškai ir lenkis 
kai spaūzųintos. otornykam 
ir agentam duodam gera už. 
darbi. Iki 1 dol. galima siųst 
markė išskiriant Canadn.
C.Intovič, i(>3 W Division st.

Chicago, 111

J. 
1514 Ross avė., 

J.
13 Diamond Sq.

M. P. Glinckas,
Bridgeport, Conn.

A. J. Kazlauckas.
Shenandoah, Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derkintis,
I545 Hermitage avė., 

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

J. Dabulski
886 —34 Place, Chicago, Ill.

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

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

M. Paznokiute
Palethorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, 111.

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

Jurgis Tiimasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY, CONN.

Box 930

Box 64

Box 327

Box 54

1237

240-1

K. Asevičia,

J. Žemantauckas,

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

c. H. Knott,
Chicago Ill. i

Kampas W.Fourth ir D. st S.Boston.
Gydoulių visoki receptai iš- 

pyldomi teisyngai. Čionai yr 
lietuviškas klerką ir galima 
susikalbėt saviškai. Meldžia
me reikalui esant atsilankyt.

•r* -
^^Geriausia moterų ir vaikygydytoja;

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

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

Tel. Hay- 660 - 5.
C’A

LINKSMYBE. NAMUOSE.
GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTA! $5.00.

j? Grajyjaina maszina arba vargonėliai, su
kuria kiekvienas gali grajyti be jokio mok- 
8^° '’’^kiusmarszus, vaiteus, polkas, ka.l- 
rilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga 

K^*<lorių, kliubų, draugysezių, vese- 
I’1!* vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini- 
mlį. Geriausis dalykas del užlx»\ yjvmosie- 
czi’l.Muzika yra padaryta ant atskiriuada- 
tinių volelių. Kartu su vargonėliais duo 
daine 3 volelius už dykų, bet jų galima 
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen

tus už volelį.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo
lelių atskirį kataliogą. Sverta" 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9aug-| 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome ui 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti. |

Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku-i 
rie yra daug puikiasni ir gražinus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio, 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką. 
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant t 
už $10.00. '

liūs už dyką.l 
trumpo laiko;

824 Bnnk Str. į

1911 Chcrh-s Sir.

39 W. Porter Str. 1

PASARGA Del Siergančiu
Kas nori sulaikiti savo svieikatą tas 

ateikilę pas manę 52 B street So.Bostone 
Turiu visokias gydo! i “S nuo visokiu ligų

Kazimieras Sydl c&s.

Union Stamp
ra tai geriausia dvejopa nauda 

Mes duodame savo kostumeriam
su kožnti pirkimu „Union stamp, “už ku
rias gali gaut gražią dovaną, arba tavoro, 
vertės 2dol.5oc. arba $2.oo perakant už $5.oo

Pirkadmas nepamiršk ,,Unijos Stampos.“
U. JACKOYICU Uroecrnėje po nr. 8o7 4-th Str.

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

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA 
Musu Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter druka- 
vojama maszina yra reikalinga 
del kiekvieno žmogaus. Su ja 
galima drukuoti teip greitai ir

Wl gražiai kaip su maszina už 
$100. Kiekvienas be jokio mok-
slo gali su ja drukuoti ir viso
kiuose kalnuose. Maszina yra 
įdėta | puikią skrinelę ir sveria 
penkis svarus. Isz viso yra 73 
litaros ir ženklai.Tą masziną ga
lima gauti sekaneziuose kailiuo
se: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis,H 
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ir skandinaviszkomis. American B 
drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po || 
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduotiR 
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus szianie •' 
laikrasztyje, tada preke bus imlesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų iszH 
kailio, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavom. Ki-H 
tus piningus gales užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti |B 
visus krasztus svieto. R

Pas raus galima gauti visuokius tavomis, kokius kas tiktai nori ir pigiansR 
kaip kitur. Mes prisiųsinie už dyką musų graži kataliogą kiekvienam kasi 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavoms H 
piginus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų. y

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT, lt f 
2IS Fulton stn-el NEW YORK CITY, U. S. A ?,1




