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ReyolLucijos į Pumų.

Naują, gadynė ,vįrt9...Rosi- 
jo.je.! Landslip galiui -jaustis 
.męs, sulaukę takių syąrbių 
laikų, kada po lųiieų akių 

. matome tojcias permainąs, 
kokių seniai laukė mokyti ir 
pilni .energijos ; Rosijos pa
valdiniai ir apie kuriais 
prasti ir vargingi žmonelės 
ne nesapnavo du, tris metai 
atgal. Dabar męs galim mo
kytis politikos ne terpsienije 
universiteto, bet ant lauko 
praktikos. Šešiolika mene
sių prabėgo, nuo laiko kaip 
darbininkai smarkiau nekaip 
pirma pradėjo jieškoti tiesų 
savo, nebijodami eiti prie ca
ro palociaiis, vedami popo 
Gapouo, ,to nelaimingos at 
minties vadovo, kurio darbas 
šventas, nežiūrint ant jo vė
lesnių paklydimų, bus ant 
amžių pagodotas. Nuo pra
liejimo kraujo 22 dieną Sau
sio pereitų metų jau nenusto
jo liejasis iki neprivertė carą 
prie žmoniškumo. Garbė 
kariauninkam, ant kurių ka
pų dabar žolynai mirga, gar
bė rusam, žydam, latviam, 
kaukaziečiam,, lenkam ir pa 
sišvuntusiem lietuviam ir ki
tiem, kurie nesigailėjo savo 
krąujo ir gyvasčių, mirė tūk
stančiai Odesoje, Kronštade, 
Maskvoje, Peterburge, Var- 
šavoje ir kituose miestuose, 
liejo kraują upeliais už lais
vę, už gerovę žmonijos, o pa
tys sau gavo prastą grabą, nu
žudyti per caro bernus, šelpe- 
mus ponų — turčių ir tamsių 
išgamų, mųsų brolių, kurie 
beprotiškai skęsdami savo 
brolius, daugybę įstūmė į 
tutinus, kur turėjo rasti sau 
mirtį, Dar ir šiądien yra 
tūkstančiai.mųsų brolių, ku
rie. tūno tamsybėje ir nenori 

- matyti to kraujo, kuris lais
vę mumi visiem perka.

Per pereitą šešiolika, mėne
sių ėjo kova tarpe suprantan
čių darbininkų ir caro šali
ninkų, žuVo daugybė vargšų, 
bet žuvo įr daugelis auksuo
tų caro bernų. Galo revoliu-' 
cijosdar nematyti, tik apsil- 
pnijiiną visos šalies. Netrūk
sta išgamų, kurie už rublį 
gatavi savo motiną paplauti, 
ir tas yra netik Rusijoj e, bet 
ir čionai Amerikoje tūkstan
čiai caro šalininkų ir tarpe 
lietuvių. Vienas eina už ca
rą, kad jo brolis ‘turi darbą 
šunlupio Peterburge, kitas 
vėl dėlto, kad jo brolis kuni
gu ir turi gerą gyvenimą ir 
daugelis visokių priežasčių 
patraukia juos mylėti jų ver
gėją.. Antgalo caras nubied- 
nėjo: niekas nenor jam pini
gų skolinti, pakol apglobslys 
tuos sužeistus savo žmones, 
nes tik tie ir gali skolas iš
mokėti, daugiau niekas. Dėl
to labiausia caras sušaukia 
Dūmą; dabar kova persimai
no nuo kruvinos karės aut žo
džio ir reikalavimo.

Kožnas sau j i e š - 
, k o a .n .<

.. Dūmos.susirinkime yra dvi 
kliasęs žmonių, ir caras, pir
miausia; daugybė atstovų 
nuo darbininkų žmonių, ku
rie vadinasi žemasis būtas, 
antri, paeina nuo didžturčių 
ir tie, vadinasi augštasis bū
tas, trečias carąs, kurio ran
kose galybė- Dabar kožnas 
gali suprast, kokia eis čionai 
kova. Caras ir turčiai netu
rį nieko, reikalauti, tik to, 
kad žmonės nustotų bombas 
mėtę, o darbininkai turi rei
kalauti visų tiesų dėl savo 
gyvenimo. , - , .

Dūmą atidarė.

10 Gegužio, esant gražiau
siam orui Peterburge, caras 
atvažiavo garlaiviu iš Peter- 
liovo į Peterburgą atidaryti 
Diliną. Čionai jį pasitiko 
daugiau guzikuotų, nekaip 
kitokių žmonių. Viskas gra
žiai nusidavė, išėmus mažą 
atsitikimą netoli Žieminio 
Piilociaus, kada oficieras be 
sįgrųsdąmas per įmones, už
lipo darbininkui ant kojos, 
kuris tėškė per žandą oficie- 
rui. Oficieras kirto darbi
ninką su kardu, antgalo ofi
cieras tapo suareštuotas.

Ką caras kalbėjo.
Žmonių atstovai susirinko 

į Šv. Jurgio salę, kame buvo 
pataisytas caro tronas ir ty
kiai tėmijo į tą Rosijos žmo
gutį, kuris iki šiam laikui 
dar gyvas liko, kada tūkstan
čiai žmonių jau krito nuo jo 
dumb parėdymo ir mėgini
mo dar ilgiau palaikyti Rosi- 
ją tamsybėje ir išnaudoti jos 
žmones. Caras dabar nulipo 
nuo to suolo ir atėjęs pradė
jo skaityti iš popieros teip:

Augščiausias, Visogalis, 
kuris davė man prižiūrėjimą 
Tėvynes, pakrutino mane su
šaukt pagelbą tiesų daryme 
išrinktus žmonių atstovus. 
Dėl gerovės ateityje Rosijos, 
sveikinu jus kaipo geriausius 
žmones — atstovus išrinktus 
per mano mielus^ žmones. 
Sunkus darbas laukia jus, 
aš tikiu, jog meilė dėl Tėvy
nės ir pasišventimas dėl jos 
duos j ūmi tikrą energiją ir į- 
kvėpimą. Aš dalaikysiu ne
sulaužęs žodžio apie institu
cijas, kuriąs jau pažadėjau 
su tikra lūkesčių, kad jus pa- 
sišvęsite dėl jųsų šalies, ypa
tingai reikaluose kaimiečių, 
kurie teip arti mano širdies, 
teipgi dėl žmonių mokslo ir 
ekonomiško stovio, atmenant 
jog augštumas ir turtingu
mas mųsų šalies reikalauja 
netik laisvės, bet ir tykumo, 
paremto ant teisybes.

Aš noriu nuo širdies maty
ti mano žmones linksmus ir 
perduoti rėdymą šalies mano 
įpėdiniui gerai suorganizuo
tą ir apšviestą.

Tegul Dievas palaimina 
darbą, kuris stovi prieš mane 
kartu su koncilium šalies ir 
Dūmos atstovais. Tegul šio
ji diena būna morališkas at
sikėlimas Rosijos ir diena 
atnaujinimo augščiausių pa- 
jiegų-
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darbų, ant kurių jus pašau
kiau ir kjirie verti atsakymo 
uždėtų ant jus pęr jųsų Im
peratorių ir žmones. , ,

Dievas tegul juiųi padeda.
Caro kalba nuo trano tęsė

si 3 minufas,. po kurios visi 
tie, kurie jį atlydėjo rėkė li
ra! tik vieni prastųjų žmo
nių atstovai tylėjo, nes nebu
vo ko džiaugtis, carai jau ne
kartą pasakė malonius žo 
džius ir padarė nevieną gęrą 
darbą kaip jiem noras užei
davo, bet visą žmoniją kaip 
ėdė nuo amžių teip ir ėda. 
Dėlto žmonių atstovai nesu
kamo ir peliukė jo ilgo ain- 
žiaus carui. Firmą dieną ta
po beveik nieko daugiau ne
veikta. Atstovai sugrįžo į 
savo būtą ir norėjo sutaisyti 
rezoliuciją prieš caro kalbą, 
kad jisai nieko neužsiminė 
apie paliuosavimą kalėjimuo
se uždarytų prasikaltėlių, 
bet kad uesugadyti tos die
nos pakajaus, paliko ant to
liau.

Atstovų ą įsaky
mas a n t c a r o 

kalbos.
Suteikė Jumi malonę iš

reikšti Jųsų Majestoto kalbą 
į žmonių atstovus ir išreikšti 
dalaikymą nepakeitinančiai 
palaikyti įrėdnę tiesų dary
mo kartu su monarchija. 
Parlamentas laikosi pirmų 
žodžių monarko į žmones ir 
tolesnio traukimosi tiesų ve
dimo su tiesiu konstancijona- 
lišku pamatu. Stuba atsto
vų iš savo šono rūpinsis su
taisyti principą visuomeniš
ko perstatymo ir perduos jų
sų Majestotui bilą perstatan
čią daugumenę žmonių dėl 
davimo visiem žmonėm ly
gaus balsavimo.

Kvietimas
Jųsų Majestoto prie darbo 

dėl Tėvynės atrado smarkų 
pritarimą krūtinėse atstovų 
visokių žmonių ir tautų, ku
rie vienijasi į krūvą atnau
jinti Rosiją ir įvesti pakajų 
aut drūtų piliorių ūkėsiškos 
liuosybės. Parlamentas lai
kosi, jog reikalinga parodyti 
priežastis, po kuriom atnau
jinimas reikalų yra negali
mas. Kraštas yra datyręs, 
jog skaudžiausios žaizdos tau
tos yra, tas atskyrimas žmo
nių nuo caro per jo biaurius 
urėdninkus. Vienbalsiai 
nutarta, jog tik tada galima 
pakajų įvesti, kada žmonės 
turės'savo atstovus tiesų da
ryme.

Nėra Pakajaus be 
laisvės.

Jųsų Majestotas buvote 
malonus, duodami manifestą 
30 spalio, patvirtindami jų
sų norą budavoti naują Ro
siją ant naujų pamatų. Vi
si Rosijos žmonės priėmė jų
sų apreiškimą su pakėlimu 
džiaugsmingo verksmo. Bet 
pirmi žingsniai laisvės tapo 
aptemdyti per savvalius ofi
cialus, kurie sumynę manife
stą, užkrėtė žemę su žmonių 
kūnais, šaudydami ir į rui
mus kišdami. Randai žaizdų 

nuo kėlių mėnesių, ’ padarytų 
per administraciją, įlindo gi
liai į žmonių dvasią, jog ne- 
galimaš pakajuS, pakol žmo- 
iiės galutinai nebus užganė
dinti, jųsų Majestoto vardas 
yra dangtis tos visos neramy
bės, 'pakol ministerial neat
sako už j n darbus prieš žmo
nių atstovus.
Kada ministerial bus žmonių 

atstovai, tada tiktai žmonės 
priims į širdį pakajingą jaus
mą.

Atšaukti stovį ap
gulimo.

Pirma visko reikia panai
kinti tiesą protekcijos ir ap
gulimas žmonių po kuriom 
tai tiesom darosi didelės žmo
nėm skriaudos. Teipgi tie
sos turi būtiįvestos, kad ad
ministracijos būtų atsakyme 
prieš žmonių atstovus. To
liau turi būti įvestos tiesos 
tikro žmonių balsavimo, ku
ris padarytų, kad žmonių ir 
monarkijos atstovai būtų 
vieni, kurie turi tiesą tiesų 
daryme. Visokis-pertvaras 
tarpe žmonių ir caro turi bū
ti atimtas, visoki peržiūrėji
mai turi būti liūosi žmonių 
ir monarkos atstovam.

K a d C a r a s žinotų.
Parlamentas laikos tos ydė- 

jos, jog turi už reikalą pra 
nešti jųsų Majestotui vardan 
visų žmonių, jog visa tauta 
veiks kiek galėdama darbą 
atnaujinimo gyvasties su ga
lybe ir energija dėl išaugšti- 
nimo Tėvynės. Jeigu tik 
tarpe caro ir žmonių nesiras 
imperatoriškas koncilius, ku
ris susidės iš didžiūnų išrink
ti per didžiūnus ir neaprube- 
žiuoti tiesom. Parlamento 
darbe turi būti nuveikta — į- 
vęstos tiesos nepaliečiamybū 
ypatos, nelaužymas laisvės 
tiesų, liuosybė žodžio ir kal
bos. Be šitų tiesų, kurios 
buvo perduotos spalio 30, 
visuomeniški reikalai nesu
valdomi. Dėlto parlamentas 
prigatavoja bilą, kuri suteik 
tų liuosybę lygybės visame, 
neskiriant ir tikėjimo.

Z e m ė s d ė 1 vargšų.
Paliekant tiesas tiesda 

rystėm ūkėsiškų tiesų, Par
lamentas reikalauja panaiki
nimo mirčia bausmės.

Suteikimas žemių randavę 
ir didelių dvarų yra reika- 
laujamas nuo žmonių ir par
lamentas jiem pritaria.

Parlamentas teipgi mato 
reikalą paliuosuoti žmones 
nuo tituliško prispaudimo.

Liuosybė darbininkiškom 
organizacijom turi būti su- 
teikta.

Visuomeniškas mokslas ne
atbūtinai turi būti visiem su
teiktas.

Parlamentas mato teipgi, 
jog tautiška laisvė turi būti 
visiem suteikta, tautos Rosi
jos gali vienytis dvasioje, bet 
jų reikalai yra skirtus, dėlto 
ir laisvė visiem reikalinga.

Dovanojimas pir
ma visko.

Jųsų Majestotas! Piadžia 

mųsų darbų tiesų daryme su
kelia mūs kartu sii visais Ro
sijos žmonėmis ir sulaiko 
mus nuo tykaus darbo tiesų 
daryme. Pirmas žodis Par
lamente buvo „Dovanojimas” 
kurį antrino su šauksmu ir 
simpatija. Dėlto laukiam 
pilnos laisvės visai Rosijos 
žmonijai arba politikiškiem 
prasikaltėliam iš priežasties 
nesusipratimo tarpe caro ir 
žmonių ir užtai papuolusiem 
į tnrmus.

Galybė užpakaly
je reikalavimų.

Nors Dūmą caras sušaukė, 
bet negal tikėtis, jog jis nu- 
malšys žmones tik gražiais žo
džiais iškaišytais Dievo vardu 
nes galybė vargšų stovi visa
da pasirengus paleisti smūgi 
savo skriaudėjam. Darbiny- 
kai šventė pirmą dieną Ru
siško Gegužio, kuri pripuolė 
14 dieną, pagal mųsų kalen
dorių. Peterburge uždarė 
visas dirbtuves ir 200 tūks- 
stančių darbininkų turėjo 
demonstraciją. Šimtai velu- 
kų plevėsavo su įrašu „Liuo- 
sybė visiem ir darbas dėl tų, 
kurie neturi ką veikt”.

Nužudymas admi
rolo K u r z m i c h .

Jėnerolas Kurzmich, norė
damas kryžiaus nuo caro, pa
ėmė drąsą ir nuėjo į darbi
ninkų būrį atkalbinti juos 
nuo šventimo, o kad eitų prie 
darbo. Jam bekalbant, vie
nas darbininkas iš pulko dū
rė admirolą su peiliu į šoną 
ir ant vietos nužudė, trukš- 
mas pakilo, bet nebuvo kam 
nutverti žudytoją, nes ir kiti 
aplinkui stovinti linkėjo mir
ties admirolui už jo piktus 
darbus laike darbininkų pa
sikėlimų. Mažesniuose Ro 
sijos miestuose suk-yliniai 
teipgi buvo, bet tik iš Volog
dos pranešė smarkų mūšį, ki
tur pakajiugai apvaikščiojo.

Konstantin o v ą n u- 
š 1 a ve.

Lenkijos darbininkai nors 
n eina pagal Rusišką kalen
dorių, bet Gegužio pirma 
švente, kad harmonizuoti 
šventę su Rosijos darbinin
kais. Policijos kapitonas, 
Konstautiuof, kuris pereitą 
metą tiek žmonių iškotavojo, 
jog jį kežnas vaikelis pažino 
mieste kaipo biauriausią bru
to žvėrį. Gegužio šventę jis 
stovėjo gatavas ryti aukas 
ant Maršalkovskos gatvės,, 
stovėjo su 2 zemskiais ir 4 
kareiviais. Į tą tarpą atėjo 
jaunas žmogus ir metė bom
bą po Konstantinovo kojų, 
bomba trūko ir kapitoną su
draskė ant mažų šmotelių, 
sunkiai sužeidė zem- 
skį ir 6 kitas ypatas. Metė
jas bombos šovė ir norėjo pa
bėgti, bet kareiviai jį peršo
vė ir dar 2 nekaltus žmones 
užmušė. Kareiviai pribuvo 
ir prasidėjo badymas nekal
tų žmonių ir ant vietos tapo 
užmušta 4 ir 19 sužeidė.

Tokios žinios privers carą 
prie davimo žmonėms laisvės, 

nes jokiu kitokiu būdu carą 
nepriprašytum.

Iš Amerikos.

Uždaryti kare.

New York, 14 Gegu
žio. Čion atrado du darbi
ninku tuščiam kare uždary
tus ir išbuvusius 4 paras ne
valgę. Tiedu žmonės bej ieš
kodami darbo Bostone,pailsę, 
nuėjo į tuščią karą atsigulti, 
— kada pabudo, jau durys 
buvo užrakytos, ir karas ėjo 
į New Yorką. Uždarytiejie 
jau negalėjo pašnekėti, tik 
belsdami su kojom atkreipė 
atydą sargo, kuris juos pa
leido.

Sėklą Reumatizmo atrado.

New York. Iš čionai 
žinios pasklydo, būk Dakta
ras L. F. Frissel atrado sėk
las reumatizmo, per ilgus lai
kus praktikuodamas Presbe- 
terijonų ligonbūtije. Pir
miausia jis išmėgino tąs sėk
las ant kralikų, į kurių krau
ją įleidus sėklos gimdo to
kius pat ženklus, kaip žmo
gaus kūne: sutynimą, sąna
rių karštį ir skausmą. Jeigu 
ištiesų rado sėklas, tai bus 
galima ir gyduoles nuo jų 
surasti, kurios nemažai ir 
kentėjimų pasaulėje panai- 
kįs.

Septynis užmušė.

Shenandoah, Pa. 
15 Gegužio. Philadelphijos 
ir Reading mainose Miesto 
Colliery vienam darbininkui 
benešant dinamitą, pilnas jo 
gurbelis nupuolė nuo pečių 
ir ekspliodavo, užmušdamas 
ir iš būdo išdraskydamas ar
ty mus darbininkus. Iš viso 
užmušė septynis ir kelis su
žeidė. Užmušti visi atėjūnai. 
Mainose mažai išlaidos pada
ryta.

Mokslui tu* Socializmo.

New Yorke, kaip ži
nios praneša, bus atidaryta 
mokslainė draugijinio moks
lo. Ponia Rand paliko tur
tus; mirdama paskyrė savo 
turtus dėl įtaisymo mokslai- 
nės, kame jauni žmonės galė
tų lavintis surėdymo žmoni
jos, laikyti prakalbas ir ati
traukti atydą žmonių iš už
marės. Mokslainė ketinama 
pradėti nuo pirmos spalio šių 
metų.

Žinos iš pasaulės.

PETERBURGAS, 15 Geg. 
Žinios praneša, būk popo Ga- 
pono kūnas galutinai atras
tas Finlandijoje, aplinkoje 
Ozerki, vienam vasariniam 
gyvenime ant augšto kaban
tys ant geležinio kukio, pa
vertas po smakru. Menama, 
jog Gaponas buvo kitur už
muštas, tik čionai parvežtas 
ir pakabįtas. Taigi, mato
mai, darbininkai atrado jį iš
daviku ir užtai nukankino.

LONDONAS, Ang. Per 
paskutinius rinkimus urėd
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ninku Anglijos, darbininkai 
nesidrovėjo išreikšti savo nu
omonių, daryti demonstraci
jų ir parodyti savo vargus ir 
tokiu būdu išrinko daugelį 
gerų žmonių į Parlamentą, 
kame i r jų tiesos dabfi.r pri- 
žiuromos. Bilą paduota, kad 
mainose žmonės dirbtų tik 
aštuones valandas ir gautų 
tą pačią mokestį ką dabar 
gauna. Teipgi rūpinamasi, 
kad vaikai biednų tėvų gau
tų valgį tam tikrose sutaisy
tose institucijose ir daug ki
ti} pagerinimų, kurių pirma 
nebuvo kam išklausyti, da
bar išrinkus daug darbinin
kiškų atstovų, tie reikalai y- 
ra paremti ir, žinoma, anks
čiau ar vėliau išeis ant gero.

Victnes Žinios.

Oras gražus ir maloniau
sios dienos pavasario/'Pereitą 
nedelę buvo prakalbos mote
rų draugystes, prie vietinių 
kalbėtojų buvo pp. Kaunas 
ir Sunskisiš Brockton’oMass. 
Ant prakalbų rodos didžiau
sias klausymas ėjo ar čionai 
augę vaikai bus lietuviai ar 
ne? Ano kalbėtojų nuomonės 
klausymas tas yra motinų 
rankose, jeigu motinos ir tė
vai parodys vaikams savo gra 
žią paveizdą, tai vaikai pamy
lės tėvus ir bus lietuviais, 
bet jeigu tik tamsybėje, taigy- 
vaikai gėdįsis ir nešis nuo 
jų kaip tik paaugs.

/ "
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Pereitą nedėlią Lavinimo
si kuopa po vardu T. M. D. 
turėjo gerą lekciją ant koo
peracijos nuo p. Barlow iš 
Lawrence, Mass., bet kodėl 
visi draugai nebuvo susirin
kę, tai jau žinoma! Vienas 
Įierdaug uždirba, kitas viską 
žino, o dar yra tokių, kurie 
tiki į laukinių gyvenimą. Su
sirinkimas bus Subatos vaka
re.

S. Baltuškoms iš Cambrid- 
porto, kuriam M. Mizaras 
kaukuolį sumušė kelios san- 
vaitės atgal, dabar Dievui dū
šią atidavė. Mizaras turbūt 
eis pėdom J. Šidlaucko, o 
gal užteks ant amįiaus į ka
lėjimą. Peštynė kilo prie 
stiklo alaus.

Daugelis, kaip prisiklau
sai dar sau kartuves rengia, 
nes kur sustosi ir pasiklau
sysi lietuvių kalbos, tai tik 
vartojami baisus žodžiai ir 
tragediškos mislįs, tai su mer 
gom, tai iš girtumo.

Niekas teip negražu kaip 
tos veseilios su keliolika ka
rietų, bet kaip išlipa jauni
kis, tai nors beverktum ran
keles pūslėtos nuo sunkaus 
darbo, net turi apmislįti, ko- 
(įėl tas žmogutis teip save 
kankina; išrodo kaip karalius 
su klumbokais.
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— Vaike, aS apmislinau 
apie mano privatišką turtą. 
Aš turiu gyventi labai pras
toje stuboje, kurioje gyveno 
labai prasti žmones pirma 
manęs. Stuba ta beveik nie
kam netinkama, tik sudegin
ti. Mintu tokiu maistu, ko
kį gaunu pigiausia nupirkti. 
Mėsą perku už pusę tikros 
vertes, dėlto tankiai, žinai, 
jog negaliu praryti. Duona 
adultaravota, tai yra geri 
miltai išimti, o prie smulkiai 
sumaltų ašakų, pridėtų viso
kių laukinių seklų, — tokią 
duoną męs gaunam pirkti. 
Drabužiai mano, yra, kaip 
matai, n^nki. Taigi tokis 
mano privatiškas turtas. Pa
silinksminimo teipgi neturiu.

— Tėvai, ar tu nematai, 
jog aplinkinėje tavo žmonės 
turi viską, ko tik jiem reikia 
ir viskas padaryta iš gerų 
daigtų pirmos kliasos.

— Aš tą matau, vaike, bet 
aš nesuprantu, kodėl jie tu
ri, o aš neturiu. Matai, 
vaike, jau tas viskas yra su
taisyta nuo pirmiau mano 
gyvenimo.

— Tėvai, tu teip matyda
mas neturi tikėti, jog tik teip 
ir gali būti; kaip tu vartosi 
savo protą, pamatysi, jog ga
li būti ir kitaip.

Jeigu kiti turi, o tu neturi, 
tai reikia žiūrėti, kodėl tu 
neturi? Ar tavo protas ne
toks geras, kaip anų, ar tavo 
kūnas kitaip sudėtas?

— Vaike, aš tiek supran
tu, kaip ir nekurie iš tų tur
čių, bet ką aš padarysiu, jog 

' aš užgimęs neradau nieko, o 
kiti rado turtus paliktus nuo 
tėvų ir dėlto jiem geriau ei
nasi.

— Taigi matai, tėvai, kaip 
tu gimiai ir tavo draugai, ar
ba visi tie, kurie gimė tuose 
metuose, kuriuose tu gimiai, 
būtų beveik vienokiam padė
jime, jeigu nebūtų radę jie 
turtų. Ar tu, tėvai, supran
ti dabar, kas tave nuo tų 
žmonių skiria?

— Teip, vaike, aš supran
tu, jog mane skiria nuo jų 
tiktai turtai, nes aš turiu 
rankas ir kojas, ir smegenis

nemenkesnius už jų, tik ne
turėdamas pinigų, aš negalė
jau tiek matyti yvairių daig
tų ir pasimokįti teip, kaip 
jie pasimokino ir išsitobulino 
savo protą. Dabar aš nema
žai skiriuosi nuo jų: jie pui 
kiai pasirėdę, turi gražius na
mus, nesirūpina apie darbo 
gavimą teip kaip aš; jie gali 
išreikšti savo nuomonę su 
kalba, su raštu ir su dainom, 
o man kaip prisieina pasaky
ti teisybę ir išreikšti man da
romos skriaudos, mano širdis 
pavirsta į akmenį, uegaliu 
kalbėti ir tefp buvau palai
kytas už durną, nieko nesu
prantantį, nors mano širdis 
nespėja mušti iš gailesčio.

— Tėvai, netik tu vienas 
teip, yra tūkstančiai žmonių 
darbininkų, kurie lygiai su 
tavim kenčia, bet laikas atei
na, kad visi darbininkai su
pras šitą surėdymą ir patai
sys. Kad būtų visiem gerai, 
viskas ką jie turi padaryti, 
neduoti vienam žmogui ap
gyventi pūstynės žemę ir ne
duoti pasisavint kitus tur
tus, o tada visi užgimę lygiai 
ras.

— Vaike, aš norėjau žino- 
ti, kaip tie turčiai pralobsta 
miestuose, kur nėra .pūsty
nės?

— Tėvai, pūstynė yra vi
sur, jeigu tu nuvažiuotum į 
Pekiną, miestą Chinijos, tu 
pamatytum, jog tę yra pūs
tynė nors tę gyvena apie 5 
milijonai žmonių, vienok tu 
nerastum ten fabrikų ir to
kių yvairių išdirbimų kaip 
New Yorke arba Londone, 
taigi pakol tenai nėra tokių 
fabrikų, tai nors žmonių yra 
ir daugybės, vienok visgi yra 
pūstynė, nes kas tik prakil
naus tenai nieko nėra. New 
Yorkas ir Londonas yra tik 
dar pūstynė sulyginus kaip 
tę bus už 50 meti} nuo dabar, 
kada visi namai, kurie dabar 
apskurę, apgyventi vien žmo
nėm darbininkais, pakils į 
puikius mūrus su geriausiom 
prietaisom, kad nebus pavo
jaus nuo bėgančių karų, ka
da takai nešios žmones po 
miestą. Žodžiu sakant, dar 
negalima nė pradėti apsaky
ti koki tie miestai bus už 50 
metų. Jeigu nepakils maiš
tai ir karės arba kitokis iš
naikinimas žmonių, jeigu ne
reikės taisyti griuvėsių, vie
toje tik panaujinti.

— Tai tu, vaike, sakai, 
jog New Yorkas yra dar pūs
tynė.

— Teip, tėvai, aš sakau, 
jog pūstynė yra dar visur ir 
visur galima turtus apgrobti 
nuo kitų, nes dar žmonės tik 
vadinasi civilizuoti, bet ištie- 
sų yra pasalūnai, laukiniai 
kanibalai.

— Gana, vaike, jeigu ši 
teip, tai dar yra viltis.

Korespondencijos. ,
<H' J Worcester, Mass.

Alyvų kliubas nepaprastas 
daigtas, mielas, tik ar ištiesų 
laikysis savo mierių? Rašo 
Worcesterio Vai

kiukas.
Malonus oras pavasario, 

medžiai papuošti žaliais la
peliais iš tarpo kurių tik 
juokiasi tūkstančiai kvepian
čių žiedų. Olil mielas gam
tininke, kaip tu jautiesi, jei
gu ir mano širdis pakrutinta 
su neišpasakyta pavasario gro 
žybe ir rodos traukia, vilioja 
mane tie medeliai arčiau prie 
save.

Alyvos, Alyvos! ir jus pra
dėjote žydėti! Kalbant apie 
alyvas turiu pranešti, jog pas 
mus susitvėrė kliubas iš pen
kių mergaičių čionai gimu
sių, kurios pavadino savo 
kliubą ,.Alyvų Kliubas”. 
.Mieriai jo tobulintis Tėvynės 
reikaluose, pažinti tautą ir 

| gelbėti prispaustus brolius ir

seseris vargstančius Lietuvo
je. Worcesterio lietuviai, y- 
patingai senos organizacijos 
nuraudo; išgirdę tokią drąsą 
ir pasišventimą penkių mer
gaičių čion gimusių. Ištiesų 
ar tai neverta parausti, jog 
tie, kurie buvę Lietuvoje, ne
šė jungą caro, kentė kalėji
mus, vilkėjo rudinę 4r klum
pes, toli nesirūpina apie sa
vo Motinos Lietuvos prispau
dimą. Iš kur-gi toji dvasia 
galėjo ateiti į šitų jaunų mer
gelių širdis, ar tai malonus 
vėjalis atpūtė dūksavimus iš 
gilios krūtinės nuo rytų šale
lės; ar tai jos sapne matė sa
vo tūkstančių brolių vargus, 
kad štai jos dabar stoja į 
krūvą gelbėti Tėvynę savo. 
,, Alyvų Kliubas”! kaip ma
lonus tas vardas! Šitos mer
gelės Alyvų Kliubo surengė 
balių dėl naudos revoliucijos 
28 balandžio. Visi laukė 
linksmai to baliaus, kad nu
eiti ir pasižiūrėti mergaičių 
darbštumu. Bet prieš, balių 
keliom dienom pradėjo eiti 
kalbos, būk baliaus pelnas 
eis ne ant revoliucijos, tik į 
kasą Alyvų Kliubo dėl sa
viškos pagelbos.

Bet kas tikės tom nelabom 
kalbom! Kožnas laukė ba
liaus kad nueiti ir prisižiūrė
ti tom pirmatakūuėm, kurios 
kaišo kelią karžygių už lais
vę, už gerovę. Aš ėmiau a- 
b e joti, mislįdamas, jog tai 
gali kartais vėjalis išpūsti iš 
jų jaunų širdelių tą Tėvynės 
meilę, arba ir sapnus savo ga
li užmiršti pamatę ką nors 
gražaus ir nepaprasto, dėlto 
aš abejoju, vienok aš mažas 
man tikieto nereikia pirkti, 
tad mislinau sau, eisiu ir ga
na... Nuėjau. „Alyvų 
Kliubo” visos sesukės turėjo 
po myrtų vainiką ant galvų, 
— grožybė neišpasakyta. 
Svietelio buvo gana diktas 
būrelis. Linksminosi ir visi 
atminė myrtas ir alyvas tiek, 
kiek tik tą vakarą galėjo už 
jų grožybę ir pasidarbavimą 
nuvargintos Tėvynės name
lių, stovinčių po verkenčiu- 
šiaudiniu stogu. Širdis 
mano nepakajinga dabar tuo, 
jog mano įspūdžiai ar nebuvo 
tik viliokai, nes iki šioliai 
dar negirdėjau apie pelną ir 
ar jie nuėjo aut pagelbosmu
sų Tėvynės? ..Alyvų Kliu
bo” pirmsėdė bus maloni 
pranešti per laikraštį!

Philadelphia, Pa.

Nereik dievaičių. Rašo
F. U r n i k a s.

Meldžiu patalpinti mano 
nuomonę į , .Keleivį”. Aš 
manau, jog niurni neverta 
kelti tokius vyrus, į viršų 
kaip Gorkis arba Ixkull, pas
kui kurie tik iš vargšų žmo
nių pasinaudoja. Ar nege
riau, kad męs rūpintumės a- 
pie save, jog męs esam varg
šai ir tik patįs galim gelbėtis. 
Štai Pliiladrlphijos visos dra
ugystės tarėsi apie statymą 
prieglaudos namo seniem ir 
negalintiem dirbti ir tas, ži
noma, pagirtina. Vietoje aug- 
štinus tę kokius Gorkius ar 
kunigus, geriau apie savo se
nelius pasirūpinti. Gana 
jau pridėjom pinigų ant vi
sokių bažnyčių ir į kitų kiše- 
nius, jau pradedam senti,
delto reikia apie save pasirū
pinti.

Atsakymas.

Mielas Drauge! Pakol męs 
apie save imam rūpintis, pa
kol męs išmokstant atrišti sa
vo akis, ilgai męs reikalau
jam vyrų galiūnų, kurie savo 
genijiškumu pajudina iš ap- 

| iakimo. Kaip kartą męs 
busim, viską mokėsim

nigus dėl revoliucijos: dėl 
laisvės tavo ir mano, be lais
vės, ką tik pastatysim, nebus 
mus.

Chicago, III

Visuomeniškas susirinkimas 
lietuvio seliūnihko salėje. 
Rašo. Žmogelis.

Įėjau į salę, kuri buvo pil
na žmonių. Prasidėjo mitin
gas. Žmonės nusiėmė kepu- 
rias, bet apie du atsirado 
rambus tame dalyke ir sėdė
jo su skrybėlėm, nes džiau
giasi sulaukę nešiot skrybėlę, 
o ne kepurę.

Kalbėtojai kalbėjo apie re
voliuciją Lietuvoje, Ateina 
seliūninkas. Žmogus pilno 
kūno, dailus ant pažiūros, su 
baltu bruslotu, be žipono, 
kad būt matyt vestke ir su 
raudonoms kaip mekšro aki
mis. Kalbėtojas kalba, o 
seliūninkas mieruoja ji aki
mis, pusiau matančiomis, kad 
čia ne kunigas, o sako pa
mokslą. Nabagas atsiduso, 
matyt pirmą kartą girdi to
kius dalykus. Bet visgi jisai 
matyt užganėdintas iš savo 
padėjimo, nes įsirėmęs į šo
ną ranka, labai tėmijo į kal
bėtojus ir dainorius. Prie 
to dagi ir savo vaikučius pa
rodė svečiams, nes tie kartas 
nuo karto ateidavo į salę su 
birbynėms birbdami. Tai 
mat vis nieko, tik man tiek 
linksma, kad šventą dieną 
žmonės katalikai gyvenanti 
arti bažnyčios, nors katalikiš
kai išsigeria.

E. St- Louis, 111.

Būtų linksma, kad gražiai 
elgtumės. Rašq

Lietuvis.
Linksmą žiūrėti ant būre

lio mųsų brolių ir seserų E- 
St. Jjouis, nes darbai eina 
neblogai, kas tik nori turėti 
darbą, kožnas gauna. Butų 
daug linksmians, kad mųsų 
broliai atverstų naują lapą 
savo gyvenimo. Štai čionai 
tarpe mus yra daugelis jau
nų vyrų ir merginų, kurie 
jau suaugę ir pradeda eiti 
senyn. Dabar mumi reiktų 
kodaugiau susipažinti su ši
to krašto tiesom, kad nebūtu
me pastumdėliai, kad nebū
tume vergai, kad nuo kitų 
susimy Įėjimo neprigulėtų 
mųsų gyvenimas. Apmisli- 
nus, plaukai stojasi, jeigu-gi 
nesusiturės mųsų jauni vyrai 
nuo to prakeikto girtavimo, 
tai męs ištiesų prapuolę, ka
da sulauksim senatvės. Dau
geliui mat reikia už būvį ko
voti esant ir jauniem, bet vi
sai negalima sulygint to su 
kova, kokią turėsim senatvė
je, jeigu męs nesivaldysim. 
Pas mus prakilnumas jaunų
jų pamerktas stikle degtinės. 
Lietuvis čionai palaiko savo 
stovį da tuom, kad drūtas, 
kad jaunas, jis gali išvesti 
drūtai ir smarkiai savo jun
gą—dienos darbą. Bet atė
mus tą jo jaunumą, jis nieko 
daugiau neturi. Broliai jau
ni! jus žinokite, kad vargas 
užslinks ant sprando mus 
jaunųjų bebalevojant ir be- 
žeidžiant, dėlto pasirūpinki
me prisirengti, Mokįkimės 
išsiblaivyti ir mokįtis politi
kos, jeigu norime kad mus 
žmonės pagodotų ir senatvė-
je turėti prieglaudą. Skai
tyti rodiju knygeles ir laik
raščius, o pradėt mažiau ger 
ti, susitvarkyti, turėti mierą.

Springfield, 111.

22 Balandžio per visuome
nišką susirinkimą išrinko
čionai komitetą rinkti aukas 
į kurį ir aš papuoliau. Ei- 

pa- darni męs per stubas datyrėm 
sau visokių šposų, jeigu viską

padaryti ir tada turėsim pra- galėtum matyti, kas darosi 
kilnius vyrus, nuo kurių pa- tarpe mųsų žmonių, tai ifttie- 
imdami paveizdądar augščiau sų nebūtų įdomu, jeigu tik 
žengsim. Gorkis renka pi-1 teip žemai stovi mųsų visuo-

« 1
mene. Atėjus į stubą prade-1 kuriuom jie eidami gales nu- 
di aiškinti ir, rodos, jau sikratyti tų vargų. Jus ži- 
pasakiai viską teip aiškiai, note, jog sunku pamesti še
fei}) gražiai, kad mažas kūdi nūs papratimus ir gerai jau 
kis galėtų suprast. Na tai supratus tikrą savo kelią, bet 
dabar ir tamstėlis gal būsi 
malonus duoti kelis centus 
kai}> pagalbą tiem vargšam 
Lietuvoje, kurie mušasi su 
kareiviais, mažina caro galy
bę. Jie, tie vyrai, jau iška
ldavo tiesą drukuoti knygas 
ir laikraščius, inokįti vaikus 
lietuviškai, o jeigu pašei Il
sini toliau, tai jie iškariaus 
ir konstituciją ir autonomiją, 
Lietuvoje bus teip kaip Ame
rikoje, o prigimta šalis tę su
teiks mieliausią gyvenimą, 
tik visi išvieno šelpkime. Ne! 
Aš neduosiu, kad kunigas 
rinktų, tai duočia, tokį atsa
kymą gauni nuo mųsų bro
lių. Nuėjom pas vieną Kas
parą. Biednas žmogelis sėdi 
ir dejuoja su suraišiota ran
ka. — Na, kas tau dabar?
Kas tavo ranką sulaužė? Kad 
būtum Rosijoje, tai sakyčiu, 
buvai pasikėlime kur, bet 
dabar,..

— Matote, man nereik 
Rusijos, aš ją ir čia turiu — 
pradėjo jisai kalbėti. — A- 
ną vakarą parėjau girtas, tai 
pati pokeriu kad davė, tai 
davė! ir ranką iš peties išmu
šė; dabar daktaras kaštuoja 
ir negaliu duoti pinigų ant 
nieko, o čia dar kunigui 
reiks duoti doleris, kaip at
važiuos. Kitoje vietoje įė
jom į argumentą. Vienas 
pradėjo pasakot, jog jis turi 
daugelį draugų turine čia 
Amerikoje, tai girdi, geriau 
apie tuos rūpintis, nekaip 
Lietuvoje ką noys šelpti. 
Sunku, kad toji tamsybės 
bestija sėdi ant mųsų brolių 
proto ir neduoda nusiblaivy- 
ti. Visokioje nesupranta
moje kalboje ar kame nebūk į 
jie vis griebėsi kunigo vardą 
minėti, matomai kunigai ga
lėtų daug gero padaryti, duo
dami jiem proto, bet kada to 
sulauksim ką vienas duoda, 
kitas atima, ir vargas, kentė 
jimai, kalėjimai, pažemini-, 
mas ėda mus visus. Tai to- 1 
kios pasekmės iš rinkimo au
kų. J. Žvingila,

Ansonia. Conn.

Teatras buvo. Rašo
P a v e s i u k ės Vaikas.

Šeštą dieną gegužio buvo 
lošta drama „Kovoje už lais
vę” per vietinę teatrališką 
draugystę Dr. V. Kudirkos. 
Lošėjai savo roles pusėtinai 
gerai atliko ir žmonės gerai 
užsilaikė išėmus tuos, kurie

na E. Kembridžiaus lietu
vius už jų miegą. Man ma
tosi, jog E. Kembridčiuje 
mažiau žydelių naudojasi iš
naudojime lietuvių, kaip 
Kembridžporte, taigi dar bro
liai ueapsišlavS teip gerai 
kad mus galėtute teip valka- 
voti.

J

New Haven, Conn.

Didelis balius ant naudos 
Lietuvos laisvės. Rašo

o n as Kazlauckas.
21 Balandžio atsibuvo čio

nai iškilmingas visuomeniš
kas balius, ant kurio atsi
lankė apstingai lietuvių ir 
lietuvaičių, teipgi daugelis 
ir svetimtaučių, visi gražiai 
linksminosi. - Svetimtaučiai 
gėrėjosi, jog lietuviai ant 
tiek dvasiškai pakilę, jog bū
dami už tūkstančių mylių 
nuo savo Tėvynės rūpinasi 
ją sušelpti ir paduoti pagal
bą, išliuosuoti iš teroniškų 
rankų caro. Reikia tik pasi- 
dekavoti visiem atsilankiu
siems broliams.

Vienok mųsų priešai ne
mažai pasidarbavo atkalbin
dami nekurias merginas nuo 
ėjimo aut mųsų baliaus, ver
čiau nutraukė jąs aut lenkų 
baliaus kitą vakarą. Skriau
dų girdint į jų nesumanan
čias kalbas ar niekinimą to
kių darbininkų, kurie rūpi
nasi platinti laisvę ir ginti 
Tėvynę, daryti visiem gero. 
Ką-gi męs galim tikėtis gero, 
nešdami lenkam pelną. Len
kai j ieško autonomijos, pat
valdystes Lenkijai, o Lietu
vą nori kartu užgrobti, ar tai 
dėlto męs juos gelbstim, kad 
ponišką brūklį gautume. Bro
liai ir jus patys dar tę eina
te ir taisote dėl savęs galybę 
nelaisvės. Kaip jus kada į- 
gausite protą ir supratimą, 
tai patįs save nekęsite. Lin
kiu j ūmi suprasti teisybę ir 
darbuotis dėl savo loenos Tė
vynės labo. Ant mųsų ba
liaus surinkom $23.00, ku
riuos veikiai prisiunčiam re
voliucijos reikalams.

nesulauksim,

jeigu nesupranti, kaip žmo
gus nurodo, tada dar blo
giau yra. Dabar klausymas 
ar jau visi Kembridžporto 
lietuviai yra supratę ir susi
rišę, jeigu jie teip panieki- dar nesupranta tų užsiėmimų 

labiausia du vyrukai darė 
nemažai periškados. Vienas 
iš jų buvo prie ungaro už 
berną; kitas sakosi pilnas ko
kio prikvėpimo, jog daugiau 
niekas į jį nelenda; viską 
žino, viską gali, tik nieko ne
daro.

Po prakalbų P. Bukšnaitis 
iš New Yorko kalbėjo apie 
darbininkų vargus; jo kalbą 
kožnas galėjo suprasti, nes 
buvo tokia, kokią vartoja 
Lietuvoje prasti žmonelės. 
Jis nurodė aut daugelio 
punktų, jog darbininkai nė
ra savistoviai žmonės. Jie 
tę eina, kur juos veda visoki 
vadovai. Jis nurodė, jog 
niekad gero
pakol neprabus visi darbinin
kai ir nepradės apie save ir 
apie visuomenę daugiau rū
pintis. Antgalo buvo pa
dainuota kelios dainos tarpe 
kurių ir Marselietė per Brid- 
geporto Teatrališką kuopelę. 
Galų gale J. Vokietaitis ir J. 
Sagevičius perėjo parinkti 
aukų aut revoliucijos, susi
rinko $4.81, kuriuos ir nu
siuntė į „Kovos” redakciją, 
kad perduotų Lietuvos So- 
cijaldemokratam, kaip go
riausiem kovojantiem už lais
vę. Tarpe aktų buvo parė
dytas lietuviškas senelis, ku
ris nemažai pabpvijo publiką 
kaip su savo tautiškom dra
panom teip ir su kalba savo. 
Ačiū visiem draugam ir drau
gėm už pasidarbavimą, ypa
tingai draugui Bukšnaičiul 
už jo kalbą ir kitus patarna
vimus.

Pranešimas.

PraneSu draugam ir draugėm, jog nš 
apleidžiu Shelton, Conn, ir važiuoju į 
Vakarus. Nežinau, kur apsistosiu, dėl
to jeigu kuris turėsite reikalą su manim, 
antrašu rasite ..Keleivio“ Redakcijoje.

Su godone M. Vokietaitis.
K Cambridge, Mass.

Protestas prieš kalbėtojus, 
Rašo F . G a z g a s .

, .Kęleivio” 18 numeryje 
patilpo korespondencija ap
rašanti E. Kenibričians lie
tuvius. Rašėjas A. A. Avi
žonis sako, jog E. Kembričiuj 
yra daugybė lietuvių vyrų 
ir merginų, bet aut prakalbų 
jie nebuvo, greičiau buvo ap
sėdę. apie bačkutę alaus ir 
kvėpavo biaurų orą, susikim- 
šę į ruimą. Šitas jau mumi 
perdaug pažemina, perdaug 
veria per mųsų širdis, dėlto 
nors kiek atsakome draugam. 
Pirmu kartu čionai buvo pra
kalbos ir, žinoma, žmonės ne
pripratę eiti į tokius susirin
kimus, tiesa daugelis pasili
ko namie. Vienok, kad jie 
būtų atėję ir girdėję ponus 
Avižonį ir Pratapą kalbant,--------------------------- -----------,
klausimas, ką jie būtų išmo- argi geriau, kad jie savo pi- 
kę? Ponas Avižonis pradėjo j nigus karčiamose prageria, 
kalbėti apie kapitalistus. Jis man rodos butų geriau, kad 
teip išrodinėjo, jog niekas1 jie statytų bažnyčią, gal ne
negalėjo suprasti ir dangų- vienas dar įsiįteresuotų ir 
mas nerimo ir neklausė. P. turėtų sau užsiėmimą. Męs 
Pratapas iš So. Bostono kai- tankiai klystam, mislįdami, 
bėjo, būk lietuvis niekur ne- jog męs galim žmones ap
tikęs ir nieko nevertas, ne- šviesti į teip trumpą laiką, 
gali tikti ir t. t. Tokios kai- kad jiem nereiktų bereika- 
bos, kaip man nurodo, yra lingu išleidimų, ir kad jie 
atimančios ir tą pačią ener- sunaudotų savo pinigus dėl 
giją, nors mažą, mųsų žino- savo ir visuomenės labo. Jie 
nių, nuo tokių kalbų jie tik negreit galės apsišviesti, kad 
pradeda vienas kito nekęsti pagal mus nuomonę galėtų 
ir prie kitų tautų glaustis. 1 gyventi, taigi šimtą kartų 
Jeigu jus broliai ištiesų rūpi- geriau, kad jie rūpintųsi 
natės, ką nors gero padaryti i veikti šį tą naudingesnio, 
tiem žmonelėm, tai patys pir- Bažnyčių budinkai bus Tei
ma turite suprasti kaip ir ką I kalingi, nežiūrint kaip žino
jus darote vienas niekinimas nes pakils, ir kaip jie bus 
jų nepakels. Jus turite pa- mukįti.
rodyti aiškų ir gražų kelią,' —

Phoenix, B. C: Canada.

Tegul negina nuo statymo 
bažnyčių. Rašo

A . Gustas.
Beskaitydamas , .Keleivį” 

radau, jog kaip kur žmonės 
kelia ginčius, kaslink staty
mo bažnyčių, matomai, jog 
nekurie yra priešingi staty
mui bažnyčių, kada kiti turi 
tą sau už geriausią inierį.

Mano nuomonė yra tokia: 
bereikalo sumanesni tautie
čiai mėgina stabdyti statymą 
bažnyčios, kada gi mųsų žmo
nės turi kuom nors užsiimsi,

Moterim ir Merginom.

Paturimai

KERTAS KUMPIS.
Įdėjus kumpį į puodą, už

pilk vandeniu ir duok pavir
ti visai povaliai 2 ar 3 valan
das, pakol oda (skūra) atsi- 
liuosuos, nulupk odą ir už
dėk ant kepamos blekinės, 
užpilk su puoduku vinegerio 
ir puoduku karšto vandenio, 
kuriame turi būt įdėta šauk
štukas angliškos muštardos 
ir išsileidęs. Tegul pakepa 
porą valandų karštam pečiu
je kartas nuo karto reikia 
aplaistyti su skystimu tę ė- 
sančiu. Dabar reikia aplipį- 
ti kumpį su geltonuoju cuk
rum storai ir tegul pabus, 
pakol gražiai pageltonuos, 
kada gerai pageltonuos rei
kia nukelti ir tegul atvėsta 
ir duoti valgyti pirma atšali
mo. Kumpis kartą teip kep
tas visiem pasidabos.

SRIUBA.
Supiaustyk vieną svarą 

jautienos į kavalkėlius mažus 
ir virk povaliai, ilgai prieš 
pietus, apie valandą 
prieš pietus sulaužyk 
ronų ir sudek prie 
penkiolika minutų
valgio, sudėk pusę kenės tu- 
meičių ir ketvirtdalį svaro 
sūrio, sulaužyto smulkiai, 
pridėk druskos, pipirų, kiek 
reikia ir duok valgyti. Pui
kus ir drūtas valgis ir gera 

1 permaina.

DRUSKA.
. Mazgojant puoduku 

me nėra taukų, padažy 
štus į druską mazgoda 
pamatysi kaip pagelbėi 
išmazgojimo.

Plaudama burną su 
niu, paimk biskį ir di 
kuri pagelbės sudrūtin 
tų apsodas.

Užmetant druskos a 
vonų, juos šluojant, 
kad priduoda gražią i 
bet ir nuo trandžių a 
ti.

Vartojant pieną mai 
tą gerai prie jo ir d 
biskelį vartoti, kuri 
pieną šviežiu.

Kad nerūdytų prosą 
kia patrinti ant vaškui 
dėklo ir ant sūdyto.

Valgant riešutus 
vartoti biskelį druskos 
padeda viduriam g 
perdirbti.

Druska nuima p 
nuo šidabruotų indų.

Lemono skystimas ii 
ka išima plėtmus iš ai

Bėgimas kraujo iš 1 
per burną geriausia 
sustabdyti imant po 
druskos.

Druska ir vanduo 
nuo gerklės skaudėj im 
galiuoti.

Druskinis vanduo 
jaut prie prausimo k< 
ma visą pailsimą žmog

Puodukas sūdyto ši] 
dens prieš pusryčius į 
duolė nuo prietvariam

Kūdikį galima pa 
užpultą konvulsijų, už 
biskelį druskos ant Jie

Kurių viduriai gera 
la, reikia dėti biskelį c 
į kavą.

Jeigu nori išvirti h 
sumuštą, biskį aut 
reikia uždėti druskos.

Druska ir viuigeris 
varį geriausia ir išim 
mus nuo torielkų.

SU UGNE.
Visada reikia apsi 

sargiai su Ugne,nes jai 
ną kūdikį motinos iš 
svieto, palikdamas vit 
pečių arba pas indą 
vandenio. Palikti vit 
dikį stuboje labai pa v 
geriau vestis su savim 
reikia kur išeiti. Kat 
neužsidegtų reikia m: 
lempos nors kartą ant 
šio išviryti, kūrinant 
pečių, nepalikt, kur o 
kia ir tankiai pažiūrėt 
pą nereik pripilti, ki 
ga, gali nusisekti tt 
kartų, bet jeigu pap 
laimė, tai gana karto, 
degus kerosinai ar k 
tam nereikia pūsti, ne 
tora mėgint užgesinti, 
šia mesti kokį vilnonį 
žį, tuom greičiau ui

laiko 
inaka- 
mėsos, 
pirma

Aukos.

So. Boston, Mass.
15 Balandžio t. y. ; 

lykas, keletas draug 
rinko pas godotiną 
girdą po num. 227 į 
St. So. Bostone ir bt 
darni atsiminė apie T 
vargstančius brolius, 
te mųsų tėvai ir broį 
toje linksmybes de. 
vargsta iš priežasties, 
vyne yra draskoma p 
rą valdytoją—carą. 
A.Plevokas užmanė 
ti auką, kaipo atjau 
visų vargų, pats pa 
mas 1 dol., toliau ir 
dėjo šeip po dolerį E. 
das, J. Zlabiūtė, M. 
A. Vienienė, J. Ado 
A. Mizgirtaičė po .' 
ve šie: J. Satkauckas 
kackis. Išviso sūdė 
gų $8.00 ir pasiųsti 
Mizgirdą rev. kas. M.

P r i m t a . 9 
priėmiau virš minėt. 
Nepaskirti K cm. 1

Fi B n got;
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Ansonia. Conn.

tras buvo. Rašo
3 i u k ės V a i k a s. 
dieną gegužio buvo 
ima „Kovoje už Jais- 
' vietinę teatrališką 
tę Dr. V. Kudirkos. 
Javo roles pusėtinai 
iko ir žmonės gerai 
i išėmus tuos, kurie 
pranta ty užsiėmimų 

l du vyrukai darė 
periškados. Vienas 
ivo prie ungaro už 
itas sakosi pilnas ko- 
rėpimo, jog daugiau 
. jį nelenda; viską 
:ą gali, tik nieko ne

kalbų P. Bukšnaitis 
Yorko kalbėjo apie 
kų vargus; jo kalbą 
alėjo suprasti, nes 
da, kokią vartoja 
i prasti žmonelės, 
dė aut daugelio 
jog darbininkai nė- 
oviai žmonės. Jie 
ur juos veda visokį

Jis nurodė, jog 
?ero nesulauksim, 
irabus visi darbinin- 
•radės apie save ir 
>meuę daugiau rū- 
Antgalo buvo pa

keliąs dainos tarpe 
darselietė per Brid- 
'eatrališką kuopelę.
J. Vokietaitis ir J. 

s perėjo parinkti 
revoliucijos, susi- 

81, kuriuos ir nu- 
, Kovos” redakciją, 
notų Lietuvos So
kratam, kaip ge- 
jovojantiem už lais- 
e aktų buvo parė- 
iviškas senelis, ku
li pabpvijo publiką 
.vo tautiškom dra- 
p ir su kalba savo, 
m draugam ir drau- 
tsidarbavimą, ypa- 
ingui Būkšnaičiul 
ą ir kitus patarna-

DRUSKA.

nunešimas.

ragam ir draugėm, jog :t5 
šiton. Conn, ir važiuoju į 
sžinau, kur apsistosiu, del- 

lurosite reikalą su manim,
i „ Relei vfo“ Redakcijoje, 
me M. Vokietaitis.

m ir Merginom.

Patarimai.

TAS KUMPIS.
rumpį į puodą, už- 
miu ir duok pavir- 
valiai 2 ar 3 valan- 
oda (skūra) atsi- 
inlupk odą ir už
tepamos blekiuės, 
juoduku vinegerio 
i karšto vandenio, 
iri būt įdėta šauk- 
gliškos muštardos 
s; Tegul pakelia 
dų karštam pečiu- 
nuo karto reikia 
su skystimu tę ė- 
abar reikia aplipį- 
u geltonuoju enk- 
i ir tegul pabus, 
žiai pageltonuos, 

pageltonuos rei- 
' ir tegul atvėsta 
įgyti pirma atšali- 
pis kartą teip kep- 
pasidabos.
RIUBA.
y k vieną svarą 
kavalkėlius mažus 
valiai, ilgai prieš 
ie valandą laiko 
3 sulaužyk maka
ndėk prie mėsos, 

minutų pirma 
ak pusę kenės tu- 
ketvirtdalį svaro 
aužyto smulkiai, 
?kos, pipirų, kiek 
ok valgyti. Pili
ng valgis ir gera

. Mazgojant puodukus, ka
me nėra taukų, padažyk pir
štus į druską mazgodama, o 
pamatysi kaip pagelbės prie 
išmazgojimo.

Plaudama burną su vande
niu, paimk biskį ir druskos, 
kuri pagelbės sudrūtiuti dan
tų apsodas.

Užmetant druskos ant di- 
vonų, juos šluojant, netik 
kad priduoda gražią išžiūrą, 
bet ir nuo trandžių apsergs- 
ti.

Vartojant pieną marinavo- 
tągerai prie jo ir druskos 
biskelį vartoti, kuri padaro 
pieną šviežiu.

Kad nerūdytų prosai, rei
kia patrinti ant vaškuoto au
deklo ir ant sūdyto.

Valgant riešutus reikia 
vartoti biskelį druskos, kuri 
padeda viduriam greičiau 
perdirbti.

Druska nuima pletinus 
nuo Sidabruotų indų.

Demono skystimas ir drus
ka išima plėtmus iš audeklo.

Bėgimas kraujo iš vidurių 
per burną geriausia galima 
sustabdyti imant po biskelį 
druskos.

Druska ir vanduo gerai 
nuo gerklės skaudėjimo gar
galiuoti.

Druskinis vanduo varto
jant prie prausimo kojų iši
ma visą pailsimą žmogaus.

Puodukas sūdyto šilto van
dens prieš pusryčius gera gy
duolė nuo prietvariaus.

Kūdikį galima pagelbėti 
užpultą konvulsijų, uždedant 
biskelį druskos ant liežuvio.

Kurių viduriai gerai nema
la, reikia dėti biskelį druskos 
į kavą.

Jeigu nori išvirti kiaušinį 
sumuštą, biskį ant plyšio 
reikia uždėti druskos.

Druska ir viuigeris nuvalo 
varį geriausia ir išima plėt 
mus nuo torielkų.

SU UGNE.
Visada reikia apsieiti at

sargiai su Ugne,nes jau nevie
ną kūdikį motinos išvarė iš 
svieto, palikdamas vieną pas 
pečių arba pas indą karšto 
vandenio. Palikti vieną kū
dikį stuboje labai pavojinga, 
geriau vestis bu savim, jeigu 
reikia kur išeiti. Kad lempa 
neužsidegtų reikia mašinukę 
lempos nors kartą ant mėne
sio išviryti, kūrinant aliejinį 
pečių, nepalikt, kur orą trau
kia ir tankiai pažiūrėti, lem 
pą nereik pripilti, kada de
ga, gali nusisekti tūkstantį 
kartų, bet jeigu papuls ne
laimė, tai gana karto. Užsi
degus kerosinai ar kam ki
tam nereikia pūsti, ne popie- 
rom mėgint užgesinti, geriau
sia mesti kokį vilnonį drabu
žį, tuom greičiau užgesinsi.

Juokai.
Parongo EmPe.

— Turėsime autonomiją!
— Kodėl teip manai?
— Mat, Japonukai ketina 

vėl pradėti karę Mandžiūri- 
joje.»

Klausymas.
— Koks skyrius tarp šiau

do ir šieno.
— Nežinau.
— Ak tu, kvaili, jug kiek

vienas gyvulys tai žino.. .

Naujas būdas.
— Ar žinai, pone laikrod- 

ninke, ką aš pasakysiu?
Šį laikrodėlį, kurį pirkau 

du mėnesiu tam atgal pas 
jus, pakabįsiu ties vartų. ..

— Dėl ko, su kokiu tiks
lu!

— Kadangi jis amžinai 
stovi. Būtų iš jo geriausias 
buvęs panaktinis.

Keleivis užklausė vaika 
vedantį aklą tėvą.

— Kaip seuiai tavo tėvas 
nemato?

— Paprastai nuo 7-tos vai. 
ryto lyg 9-tai vakaro.

Aukos.

So. Boston, Mass.
15.Balandžio t. y. per Ve

lykas, keletas draugų susi
rinko pas godotiną F. Miz- 
girdą po num. 227 W. 9-th 
St. So. Bostone ir besikalbė
dami atsiminė apie Tėvynėje 
vargstančius brolius. Kaip 
tę mųsų tėvai ir broliai vie
toje linksmybės dejuoja ir 
vargsta iš priežasties, jog Tė
vynė yra draskoma per nedo
rą valdytoją—carą. Draugas 
A.Plevokas užmanė padary
ti auką, kaipo atjautimą jų 
visų vargų, pats paaukada- 
mas 1 dol., toliau ir kiti su
dėjo šeip po dolerį F. Mizgir- 
das, J. Zlabiūtė, M. Vienis, 
A. Vienienė, J. Adomavičia, 
A. Mizgirtaičė po 50 c. da
vė šie: J. Satkauckas, F. l’le- 
kackis. Išviso budėta pini
gų $8.00 ir pasiųsti per F. 
Mizgirdą rev. kas. M. Dūdai.

P r i m t a . 9 Gegužio 
priėmiau virš minėtą sumą. 
Nepaskirti Kom. T. Dudas 

kas.
Fi Bngočius sekr.

KELEIVIS.

Broliai! šęte ausį, 
Aš jum apsakysiu 
Apie oną Joną 
Aš papaposakosiu.

Jau septyni metai,
Kaip jų istorija traukias, 
Ir tiek pat laiko 
Kaip žmonės juokias.

Tie, ką Joną
Gerai pažįsta, 
Sakyti jam niekas 
Nieko nedrįsta.

Žmogus, kaip žmogus, 
Tik širdis minkšta.
Dėlto netinka vyrui, 
Kaip višta nupešta.

Septyni jau metai 
Kaip oną pažino, 
Ir apsivesti 
Jis ją pakalbino.

Ona mergutė,— 
Keturių kokių pėdų, 
Jonui Onute ji 
Buvo.vis mielu.

Apie šešis metus 
Jiedu išgyveno, 
Keturias dukteris jiedu 
Ir sūnų turėjo.

Bet visi numirė,
Nė vieno neliko,
Joną ir Oną nekartą 
Patraukė piie smūtko.

Negana to vargo, 
Dar kas štai dėjos 
Kaip Julius iš krajans 
Į čia apiškėjęs.

Pirmiausia jie ją 
Pussesere vadino, 
Pakol visiškai savaip 
Jos protą pasisavino.

Tada į Chicagą jiedu 
Abu nupleškėjo.
Joną paliko Bostone 
Kaip kokį niekadėją.

Kazys iš Žagarės
Paskui juos nusidangino, 
O vėliau Julių jis 
Nuo vietos prašalino.

Jonas gavo laišką: 
„Atvažiuok, dūšiuke!
Chicagoje bėga 
Smetoninė upė.

Jonui tas pat'ko
Į Chicagą nukabarškavo.
Bet gailėjosi vėliau, 
Kaip atgal parvažiavo.

Jis gavo pautienės, 
O dor ir alaus 
Pakol nenupirko 
Stubos rakandus.

Antgalo gavo
Su galu klumpės 
Net oi. oi, oi!
Bėgdamas šaukės.

Dabar Onutę Chicagoj
Kazys Žagarės masina

O Jonas Bostone gyvena 
Ir dar mielina.

,,Kaip mielos tos akytės 
Brangios Onytės, 
Kurios mane, Julių

Ir Kazį apueronytės. ”

Revoliucijonieriaus patarimas Bro
liam Amerikoje.*) 
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Malonus Broliai: —
Štai kokios pas 

mus naujienos: Miestelyje Prienuose žem» 
sargiai užmušė vieną vaikiną ir du suėmė, 
kaipo politikiškus prasikaltėlius. Buvo 
krata pas Kruvelį Juodaraistije: 2 žemsar- 
giai ir 10 kazokų viską išvertė, bet jo pa
ties namie nerado. Jeigu būtų radę, būtų 
paėmę, nes jis apskųstas už perskaitymą 
manifesto 17 spalio pereitų metų valščiaus 
kanceliarijoje ant žmonių susirinkimo. Tą 
pačią dieną paėmė P. Seniką, kuris antru 
kartu po mėnesį ir pusę išsėdėjęs. Tą 
naktį ir aš laukiau, bet dar likau nepaim
tas, nors kareiviai aplankė mus namus ir 
išgązdino nemažai motiną. Ak! jau vistiek 
namie man neilgai gyventi, nes esu išduo
tas už atsišaukimus ir įnagius apsigyveni
mo kartu su kitais draugais.

Kaip ve draugas K. iš S. ir K. iš J. 
ant jo meta bėdą, būk jis uorėje vaitą per
šant, jeigu tas nebūtų pas'rašęs ant valš
čiaus protokolo, kurį darė be valdžios pa 
liepimo, apie kurį dar tyrinėjimas nepasi
baigė, kaip pasibaigs gal ir man teks su 
kaltaisiais eiti.

Vieną vaikiną paėmę iš Šiauliškių, už
tai kad šaltyšiui perskaičius popierą ka
riško padėjimo, tas vaikinas išklausęs pa
sakė, jog su ta popiera galima pašluos
tyt ....

Vaikiną išdavė kazokam, patys lietu
viai apiakėliai. Vaikiną išvežė ir nęžinia 
kaip jam bus.

Kazokai arba ir šeip kareiviai gana 
žvėriškai elgiasi išleisdami žmonių javus 
ir sukapodami drabužius.Tiesos nėranereik 
pradėti jieškoti, nes jos visai Rosijoje 
nėra. Dabar žmonės neva renka atstovus 
į Dūmą, bet nežinia ką męs pelnysim iš 
tos Dūmos, žmones apmalšino ne konstitu
cija, bet nagaikom, kulkom ir kalėjimais.

Prancūzai, kurie skolina pinigus ca
rui, matomai yra prisigėrę ne demokratiš
kos dvasios, bet dvasios despotų, dėlto jie 
ir šelpia despotą, kad palaikytų milijonus 
žmonių vergystėje Vokiečiai nesilaiky
dami savo konstitucijonališkų įstatymų 
daug mėgina carui pagelbėti spausdama' 
žmones Rosijos, kurie darbuojasi už laisvę. 
Aiškiai pradedam matyti kovą tarpe dar
bininko ir tų, kurie ant prakaitodarbinin- 
kų gyvena ir jau daugiau jokiem manifes
tam netikėsim, kurie padaryti ant popie- 
ros tik lieka.

Malonus mano Broliai:— J. M. F. 
laišką nuo jus apturėjau, kuriame jus sa
kote, norite kariauti už laisvę motinos Lie
tuvos, matomai jųsų širdis atvira kovot, 
liet kraują ir galvą padėti. Malonus man 
Jųsų laiškas ir nuomonės visų mus už Tė
vynę. Vienok mieli mano broliai nebūtų 
skriaudų tas inumi padaryti, jeigu mųsų 
gyvastis ir mųsų kraujas Tėvynę mųsų iš 
vargo išpirktų—padarytų ją liuosa. Jei
gu męs kalbam apie ginklo galybę, tai ap- 
mąstykim, ką męs galim padaryti. Pas 
mus ant tūkstančio gal rasim tris, kurie 
eis kovot. Žmonės tuno labai gilioje 
tamsybėje, tai tik su tamsybe ir turim pir
miausia vesti kovą. Kad su tamsybe vesti 
kovą, tai čionai reikalingi agitatoriai, ku
rie liuosi yra nuo kariumenės, kurie galė
tų tarpe žmonių gyventi ir lavinti juos, 
braukti nuo akių ličiną, kuri uždengė švie
są. Tečiaus jus mielas broluk negalite, 
jus kaip tik čia pasirodysit, jumi vietos 
nebus namie. Šviesti žmones galima daug 
skaitant jiem Vilniaus lietuviškus laikraš
čius, kuriem valia išeiti ir jie praneša visą 
teisybę, tik neagituoja prie ginklo. Soci- 
jalistiški laikraščiai, kuriuose telpa tik a- 
gitaeija prie ginklo jau sunku užlaikyti, 
nes netik valdžia kimba, bet patįs tie skur
džiai mųsų broliai apskundžia ir kankynes.

Pas mus reikia žmonių mokįtų, kurie 
netik paleistų gerklę ir rėktų, bet kad 
vartotų protą ir mokėtų įgimdyti tikrą su
pratimą žmonėm iš pašaknių; žinoma, jog 
paviršutinis riksmas yra tik trumpai sie
kiantys ir greitai užmirštas, bet sumanus 
įkalbėjimas, {gimdymas idėjos žmogui, tai 
yra svarbus, pas mus dėlto ir reikia tokių 
vyrų, kurie gyventų kaimuose, miesteliuo
se ir kaipo aniuolai šviestų žmones ir ro
dytų jiem kelią. Jei žmonės supras kovą, 
bus laimėta greitai. Dabar kad jųssupra- 
stute, kame stovi reikalai, tai tėmykite 
kiek męs turime skaitytojų apie mus, rei
kia nusimint, jog mųsų valščiuje tik 3 žmo
nės ima„Vilniaus Žinias”: kunigas Rutkiš- 
kių Gustaitis ir J . ..sčio K , tai dabar jau 
ketvirtas užpirktas per launinką Lankan
tį. Vieną, kitą pakalbinus, kad užsirašy
tų, atsako, jog nėra kada skaityti arba tai 
pinigų nėra ir t. t.

*] Vardai ir pravardės šios groin a los yra paku volą, dėl
to kad nežinia kaip ilgai tęsis tas skonius Lietuvoje, 
dpllo pra\anles kovojančių reikia slėpti, kad prieiu 
šnipam meduoti lų žmonių, kurie dar palaiko mųsų 
viltį nuo pražūties.

Taigi matote, mieli broliai, jog jųsų mo. O kiek linksmybes ir kiek doro, malonaus užsiėmimo 
parėjimas būtų persekiotas nuo pirmos yra darže, tai jau sunku apsakyti, dar gražiau kaip vaikš-
dienos, propaganda būtų sunku varyti, 
nes ir tie, kurie apllnkėje buvo agitatoriai 
turėjo ant nekurio laiko prasišalinti, kitus
mųsų išgamos arba tamsūnėliai išdavė. 
Pareit ir mirti už išgamas, kurie tave ca
rui parduot gatavi žmogus neatsieki tikros 
mirties už laisvę ir už Tėvynę. Reikia 
žmones lavinti, kada jie supras ir patys 
jieškos, tada ir tik tada kožno mus mirtis 
būtų šventa. Dabar reikalai stovi teip: 
kurie sėdi kalėjimuose, kenčia vargą, ku
rie nesuimti turi slapstytis ir dar nors va
ro agitaciją, vienok jau su didesniu pri
spaudimu, ypatingai kad naujas vėjas pu
čia nuo žmonių. Daugelyje vietų kunigai 
jiem gražiai įkalė tą nuomonę, būk socija- 
listai ne su savo galybe daro tą viską 
prieš carą, bet su galybe velnio. Taigi ky
la reakcija prieš agitatorius ir kartu pa
reina kovoti mentališka karė. Dr. Brun- 
dza iš Prienų prasišalino ir nesugrįžo, 
Kruščauckas teipgi pabėgo. Kuriuos pa
ėmė, be gailesčio sumušė, tiek jumi galiu 
pranešti apie jųsų norus pargrįžti ir ka
riauti. Dirbti dėl žmonių gerovės ir ap
švietimo, jus galite daryti ir Amerike, jug 
tę aršiau ryja žmones tamsybė, pas mus 
ryja juos, kad caras spaudžia ir sunkia jų 
sultis, o Amerikoje jie patys save kankina 
kaip galėdami. Jeigu jus jaunystę savo 
pašvęstute juos vienyti ir dirbti dėl jų ap
švietimo, nuveiksite darbą, kurį ir męs 
čia būdami atjausim.

Vasario 5 nuvažiavau į turgų į P. ir 
tuojau apspito mane žemsargiai, bet nieko 
neradę, paleido, nesuprantu, kaip jie norė
tų žmones įkast, tai man tik įdomu, kad 
aš esu teip ilgai liuosas po jungu.

čioti po girią daug gražiau kaip tėmyti į marių vilnis, 
rios nieko neišmeta dėl apmokėjimo, kaip kad padaro 
žo augalėliai.

ku- 
dar-

Daržas.
Nevisada galima pritaikyti, kad visoki augalai augtų 

vienam darže, nes vieni reikalauja juodžemio žemės, kiti 
kitokios. Arbūzai, tumeites, šabalbonai reikalauja leng- 

( vos prie pieskos žemės su pakalne į pietus. Teipgi ir kiti 
ankstyvi augalai reikalauja sau tokios žemės ir pozicijos. 
Augalai, kurie auga pamaži ir vėlyvi kaip kopūstai, pas
ternokai, burokai visada myli sunkesnę žemę—Juodžemį ir 
su pakalne į žiemius. Turint mažą daržą lengvesnės pies- 
kinės žemės gerai pritaisyti vandenį dėl pavilgymo, nes 
pieska greitai išdžiūsta vasaros laike, bet jeigu šaknys 
gaus drėgnumo nuo apliejimo augalai nekenčia jokio skur
do tada. Žemė ar šiokia ar tokia daržovėm turi būti gerai 
pamėzta ir gerai apvalyta nuo laukinių žolių šaknų. Netu
rint lengvos pieskinės žemės darže galima pieskų užvesti ir 
sumaišyti su juodžemiu dėl ankstyvų daržovių. Mėšlas dar- 
žoviai geriausias nuo paukščių, vištų ir avių mėšlas. Iš- 
dirbimas teipgi reikalingas, geras, viena, kad per vasarą 
su matiku lengviau dirbti, o teipgi ir daržovės reikalauja 
liuosos žemės dėl platinimo savo šaJtnų.

B u 1 b ė s .
Sėkla dėl bulbių reikalinga parūpinti gera, nes jeigu 

bulbių sėkla per sena ir mažinasi, tai ir mėšlas mažai gero 
padarys. Renkant bulbes sėklai reikia rinkti, tai kurios 
lygios, gražios iš kurių daugiausia randasi po krūmu. Jeigu 
nėra gerų bulbių, reikia pasirūpinti nuo žmogaus, kuris at
sakančiai moka augalus prižiūrėti ir nuo jo nusipirkti.

Ankstyvi cibuliai.
Akstyvus cibulius galima pasėti anksti į žemę eitulėm, 

apginti nuo žolių, ir kada priaugs galima praretinti, vienok 
retinant jau galima išrautus surišti į pundelius ir parduo
ti ir tie beveik tie atneša gero, kiek tie kurie palieka į šak
nis augti.

Pilna Pavasario L i n k s m y 
b ė .

Kad pilnai atjausti pavasario linksmy
bę, niekad negali, gyvendamas užsigrūdu
siam mieste, kame netik daržo negalima 
užlaikyti, bet ir kūdikių nėra kur išleisti. 
Laimingi žmonės, kurie gyvena ant ūkių 
ir tie, kurie gyvena mažuose miesteliuose.

Pasternokai.
Reikia pasėti anksti į eilutę 15 colių nuo viena kitos, 

kaip užauga išravėti ir palikti vieną 
nuo kito, ant i dviejų, trijų colių to
lumo, apginti nuo žolių ir tegul auga iki rudeniui. Žemei 
pradėjus rengtis ant žiemos reikia iškasti ir vėl į žemę skie
pe sudėti, tada laiko per žiemą švieži.

Salotos.
Kaip man teko apsilankyti Brocktone šio
mis dienomis, ypatingai puolė į aki dalis 
miesto Montello, kame išdalies ir lietuvių 
tirštai apgyventa. Kad atjausti pavasa
rio linksmybę, reikia bovįtis su gamtos do
vanomis, kapstyti žemę, sodyti augalus ir 
naudotis jų sveikumu, gražumu ir maistin 
gurnu. Nors męs lietuviai paeinam iš to
kios šalies, kurioje tik žemės augalais gy
venimą darėm, bet kaip greit męs pamirš
tam čionai atėję ir pamatę visą surėdymą 
kitokį, nors čionai yra fabrikai, geležinke
liai, tiltai ir mūrai, vienok ir čia žmonės 
minta tik augalais iš žemes. Miesto žmo
nės gėrisi paveikslais ant popieros iš gra
žių ūkių su gyvuliais ir augalais, rodos 
viską duotų kitas, kad galėtų permainyti 
savo gyvenimą, išeiti į orą ir tę su paukš
teliais gyventi, vienok miesto papratimai 
greitai išvaiko tąs mislis ir vėl žmonės tū
no, vargsta išbalę, jauni pasenę. Tie, ku
rie ramiai gyvena mažiuose miesteliuose 
arba ant ūkių, teipgi rodos neiškenčia, 
Jiem norisi eiti, kur Šurnas, triukšmas da
rosi į didelius miestus.

Man matosi, kad daug laimingesni tie, 
kurie gyvena ' mažuose miesteliuose arba 
ant ūkės, kur oras sveikas, tyras, malonu-*, 
kur medžiai, žolės ir kvietios rodos siūlo 
savo grožybę. Kad tą sveiką gyvenimą 
pamylėti, tai kožnas turi prie to pasitobu
linti, turi pamatyti ir pasiskaityti apie gy
venimą ir miesto ir kaimo, tada tiktai su
manys ramiai apsigyventi tarpe medžių, 
žolių ir kvietkų. Kad išpažinti pavasario 
linksmybę, reikia naudotis iš žemės malo- 
lonumo ir saulutės, kurios viena siųsdama 
drėgnumą, kita šiluma padaro augimą mų
sų maisto. Įdėk sėklą į žemę, žiūrėk tuo
jau atsiranda pora lapelių, tai yra gražes
nis šposas nekaip perdūriinas skrybėlės su 
pirštu. Lapelis po lapeliui tuojau pasiro
do žiedai, kiek grožybės, kiek istorijos pri
sižiūrėjus į augančius augalėlius, kiek jie 
praneša vargo, kaip veda kovą su žolėm, 
antgalo mezga vaisių ir atkiša kaipo dova
nėlę tam, kuris su matiku ir kibirėliu pa
gelbėjo vesti kovą priešai priešus.

Štai stovi burokai eilėse, kaip karei
viai raudoni, te morkos su garbiniuotais 
lapais puošiasi, salotos tik skečiasi, kad 
kodaugiau saulutės spindulių pagauti, a- 
guonos kaip nuotakos, apsileidę su viso
kiais kasnykais, bet kiėk jų čionai randa
si tame darže šabalbonų, tumeičių ir kito
kių, rodos su jais pėr dieną bešnekėtum 
kaipo su gyvūnais, kurie teisybę pažįsta 
ir už geresnį jų prižiūrėjimą geresnį atmi
nimą jų mįslių apstingai jie apsimoka 
Daugeliui matosi, jog neužsimoka daržą 
laikyti, geriau nusipirkt, bet kur gali gau
ti geresnį augalą kaip iš savo daržo, kuris 
auga iki paskutiniai minutai pareikalavi-

Labai gardus žalumynai ir sveiki valgyti, jų yra dau 
gelis veislių, bet visos beveik ant to paties principo dirba- 
si, pirma reikia sėti rasodą, paskui persodyti atsakančiai.

Salierai.
Reikalauja gerai įmeštos žemės, ypatingai kaulamėš- 

liais, juos galima sėti rasodą pirma paskui persodyti į va
gas žemiau žemės paviršiais 6 colius viena nuo kitos.

Kada-gi salierių tik kambliai vartojami, reikia 
žiūrėti kad kambliai ko dikčiausi augtų nukarpant galus 
lapų ir neduoti žemei perdziūti, reikia palaistyti ir augant 
augštesniem vis apkaUpti netoli iki viršūnių.

Morkos.
Morkos to pat reikalanja kaip pasternokai, rudenyje 

prieš užšalimą galima nukasus arba į skiepą arba į pieskas 
sukavoti.

Daržoves beveik 3 kartus galima sėti ankstyvas vidu
rines ir vėlybas. Dirbimas žemės labai naudingas mokslas, 
jeigu rastųsi žmonių, kurie tuom užsiimti} iš mus lietuvių, 
tai būtų malonu ir daug ką parašyti.

Seimas Susivien. Liet. Amerikoje.

XXI Seimas S. L. A. atsibus Chicagoje. Prasidės 27 
Gegužio popietų su apvaikščiojinąn ir trauksis visą sanvaitę 
arba bent 28,29.30, 31 Gegužio ant svetainės South Side 
Turners Hall, 3143 ir 3147 State St. Viešbutis delegatam 
apsistoti yra „Columbia Hotel” ant kampo 31 St ir State 
St. Delegatai atvažiavę bent ant kokios stoties į Chicagą, 
tegul paima State St. karą, kuris atvež iki 31 St. ties vieš
bučiu, o nuo čia ir salė netoli.

Praeitą sanvaitę pranešėm, jog 7 delegatai jau pasiren
gę važiuoti kartu iš New Yorko, vrie kurių dabar dar vie
nas iš So. Bostono prisidėjo p. M. Mėšlys, tai Jau 8, na o 
kas daugiau?

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Angliškai 
allay, delay 
relay, inlay 
mislay, display 
decay, dismay 
defray 
betray, portray 
astray, unsay 
away, obey 
convey, purvey 
survey, defy, 
deny 
decray, reboil 
despoil embroil 
recoil, subjoin 
adjoin, rejoin, 
enjoin, conjoin 
disjoin, misjoin

Kit ark Reiškia
ali, dilei 
relei, Inlei 
mislei, displei 
riekei, dismei 
difrei 
betrei, portrei 
astrei, unsei 
avei,obei 
konvei, purvei 
survei, difai 
denai, 
deskrai, reboil 
despoil, embroil 
rekoil subdžioin

toli,

nuramyt, atidėliot 
permainyt, įsodinti 

pamesti, parodyti 
pražūti, išgązdint 

apmokėt 
apgaut, pieštie 

klaidžiai, atšaukt 
klausyt prisakymo, 

perdėt, aprūpint
mieruot, šaukt kovon 

užsigint 
pamatyti, pervirti 

apiplėšti, supainiot 
atkristi, susiuert

addžioin, redžioin atskiras, vėl prisirišt 
endžioin, kondžtoin linksmįtis, susirišt
disdžioin, misdžioin, atsirišt, pasimilįt

Good men obey the laws of nature.
Geri žmones klauso tiesų gamtos. 
Careles girls mislay their things.
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Ansonia. Conn.

Teatras buvo. Rašo
Pavesink ės Vaikas.

Šeštą dieną gegužio buvo 
lošta drama „Kovoje už lais
vę” per vietinę teatrališką 
Iraugystę Dr. V. Kudirkos. 
Lošėjai savo roles pusėtinai 
;erai atliko ir žmonės gerai 
ižsilaikė išėmus tuos, kurie 
lar nesupranta tų užsiėmimų 
abiausia du vyrukai darė 
tematai periškados. Vienas 
i jų buvo prie ungaro už 
erną; kitas sakosi pilnas ko- 
io prikvėpimo, jog daugiau 
iekas į jį nelenda; viską 
no, viską gali, tik nieko ne- 
aro.
Po prakalbų P. Bukšnaitis 
New Yorko kalbėjo apie 

irbininkų vargus; jo kalbą 
3žnas galėjo suprasti, nes 
ivo tokia, kokią vartoja 
etuvoįe prasti žmonelės, 
s nurodė ant daugelio 
inktų, jog darbininkai ne- 

savistoviai žmonės. Jie 
eina, kur juos veda visokį 
dovai. Jis nurodė, jog 
:kad gero nesulauksim, 
kol neprabus visi darbinin- 
i ir nepradės apie save ir 
ie visuomenę daugiau rū
dis. Antgalo buvo pa
duota kelios dainos tarpe 
rių ir Marselietė per Briii- 
)orto Teatrališką kuopelę, 
lų gale J. Vokietaitis ir J. 
jevičius perėjo parinkti 
rų ant revoliucijos, susi- 
ko $4.81, kuriuos ir nu- ■ 
utė į „Kovos” redakciją, 
l perduotų Lietuvos So- 
Idemokratam, kaip ge- 
įsiem kovojantiem už lais-

Tarpe aktų buvo pare
is lietuviškas senelis, ku- 
aemažai pabovijo publiką 
a su savo tautiškom dra- 
om teip ir su kalba savo, 
u visiem draugam ir dran- 
už pasidarbavimą, ypa- 

ai draugui Bukšnaičiui 
3 kalbą ir kitus patarna
us.

Primesimas.

nešu draugam ir draugėm, jog a? 
Ižiu Shelton, Conn, ir važiuoju j 
us. Nežinau, kur apsistosiu, dėl- 
fu kuris Lurosite reikalu su manim, 
ą rasite „Keleivio** Redakcijoje. 
Su godone M. Vokietaitis.

derini ir Merginom.

Patarimai.

KEPTAS KUMPIS.
ijus kumpį į puodą, už- 
vandeniu ir duok pavir
ai povaliai 2 ar 3 valau- 
>akol oda (skūra) atsi
loš, nulupk odą ir už- 
int kepamos blokinės, 
< su puoduku vinegerio 
sduku karšto vandenio, 
me turi būt įdėta šauk- 
s angliškos muštardos 
leidęs. Tegul pakepa 
valandų karštam pečiu- 
rtas nuo karto reikia 
tyti su skystimu tę ė- 
i. Dabar reikia aplipį- 
npį su geltonuoju cuk- 
storai ir tegul pabus, 

gražiai pageltonuos, 
gerai pageltonuos rei- 
įkelti ir tegul atvėsta 
ti valgyti pirma atšali- 
Kumpis kartą teip kep- 
iem pasidabos.

SRIUBA.
iaustyk vieną svarą 
los į kavalkelius mažus 
: povaliai, ilgai prieš 
, apie valandą laiko 
lietus sulaužyk maka- 
ir sudėk prie mėsos, 
>lika minutų pirma 
sudėk pusę kenės tu- 
ir ketvirtdalį svaro 
sulaužyto smulkiai, 

druskos, pipirų, kiek 
ir duok valgyti. Pui- 
drūtas valgis ir gera 
na.

DRUSKA.
• Mazgojant puodukus, ka

me nėra taukų, padažyk pir
štus į druską mazgodama, o 
pamatysi kaip pagelbės prie 
išmazgojimo.

Plaudama burną su vande
niu, paimk biskį ir druskos, 
kuri pagelbės sudrūtiuti dan
tų apsodas.

Užmetant druskos ant di- 
vonų, juos šluojant, netik 
kad priduoda gražią išžiūrą, 
bet ir nuo trandžių apsergs- 
ti.

Vartojant pieną marinavo- 
tą gerai prie jo ir druskos 
biskelį vartoti, kuri padaro 
pieną šviežiu.

Kad nerūdytų prosai, rei
kia patrinti ant vaškuoto au
deklo ir ant sūdyto.

Valgant riešutus reikia 
vartoti biskelį druskos, kuri 
padeda viduriam greičiau 
perdirbti.

Druska nuima plėtmus 
nuo Sidabruotų indų.

Lemouo skystimas ir drus
ka išima plėtmus iš audeklo.

Bėgimas kraujo iš vidurių 
per burną geriausia galima 
sustabdyti imant po biskelį 
druskos.

Druska ir vanduo gerai 
nuo gerklės skaudėjimo gar
galiuoti.

Druskinis vanduo varto
jau! prie prausimo kojų iši
ma visą pailsimą žmogaus.

Puodukas sūdyto šilto van
dens prieš pusryčius gera gy
duolė nuo prietvariaus.

Kūdikį galima pagelbėti 
užpultą konvulsijų, uždedant 
biskelį druskos ant liežuvio.

Kurių viduriai gerai nema
la, reikia dėti biskelį druskos 
į kavą.

Jeigu nori išvirti kiaušinį 
sumuštą, biskį aut plyšio 
reikia uždėti druskos.

Druska ir vinigeris nuvalo 
varį geriausia ir išima plėt
mus nuo torielkų.

SU UGNE.
Visada reikia apsieiti at

sargiai su Ugne,nes jau nevie
ną kūdikį motinos išvarė iš 
svieto, palikdamas vieną pas 
pečių arba pas indą karšto 
vandenio. Palikti vieną kū
dikį stuboje labai pavojinga, 
geriau vestis su savim, jeigu 
reikia kur išeiti. Kad lempa 
neužsidegtų reikia mašinukę 
lempos nors kartą ant mėne
sio išviryti, kūrinant aliejinį 
pečių, nepalikt, kur orą trau
kia ir tankiai pažiūrėti, lem
pą neteik pripilti, kada de
ga, gali nusisekti tūkstantį 
kartų, bet jeigu papuls ne
laimė, tai gana karto. Užsi
degus kerosinai ar kam ki
tam nereikia pūsti, nė popie- 
rom mėgint užgesinti, geriau
sia mesti kokį vilnonį drabu
žį, tuom greičiau užgesinsi.

Aukos.

So. Boston, Mnss.
15 Balandžio t. y. per Ve

lykas, keletas draugų susi
rinko pas godotina F. Miz- 
girdą po num. 227 W. 9-th 
St. So. Bostone ir besikalbė
dami atsiminė apie Tėvynėje 
vargstančius brolius. Kaip 
tę mųsų tėvai ir broliai vie
toje linksmybės dejuoja ir 
vargsta iš priežasties, jog Tė
vynė yra draskoma per nedo
rą valdytoją—carą. Draugas 
A.Plevokas užmanė padary
ti auką, kaipo atjautimą jų 
visų vargų, pats paaukada- 
mas 1 dol., toliau ir kiti su
dėjo šeip po dolerį F. Mizgir- 
das, J. Zlabiūtė, M. Vienis, 
A. Vienienė, J. Adomavičia, 
A. Mizgirtaičė po 50 c. da
vė Šie: J. Satkauckas, F. I’le- 
kackis. Išviso budėta pini
gų $8.00 ir pasiųsti per F. 
Mizgirdą rev. kas. M. Dūdai.

P r i m t a . 9 Gegužio 
priėmiau virš minėtą sumą. 
Nepaskirti Kom. T. Dudas 

kas.
F. Bngočius sekr.

KELEIVIS

Juokai.
Parongo EmPe.

— Turėsime autonomiją!
— Kodėl teip manai?
— Mat, Japonukai ketina 

vėl pradėti karę Mandžiūri- 
joje.r

Klausymas.
— Koks skyrius tarp šiau

do ir šieno.
— Nežinau.
— Ak tu, kvaili, jug kiek

vienas gyvulys tai žino. ..

Naujas būdas.
— Ar žinai, pone laikrod- 

ninke, ką aš pasakysiu?
Šį laikrodėlį, kurį pirkau 

du mėnesiu tam atgal pas 
jus, pakabįsiu ties vartų...

— Dėl ko, su kokiu tiks
lu!

— Kadangi jis amžinai 
stovi. Būtų iš jo geriausias 
buvęs panaktinis.

Keleivis užklausė vaiką 
vedantį aklą tėvą.

— Kaip seniai tavo tėvas 
nemato?

— Paprastai nuo 7-tos vai. 
ryto lyg 9-tai vakaro.

KELEIVIS.

Broliai! šęte ausį, 
Aš jum apsakysiu 
Apie oną Joną 
Aš papaposakosiu.

Jau septyni metai, 
Kaip jų istorija traukias, 
Ir tiek pat laiko 
Kaip žmonės juokias.

Tie, ką Joną
Gerai pažįsta, 
Sakyti jam niekas 
Nieko nedrįsta.

Žmogus, kaip žmogus, 
Tik širdis minkšta.
Dėlto netinka vyrui, 
Kaip višta nupešta.

Septyni jau metai ' 
Kaip oną pažino, 
Ir apsivesti 
Jis ją pakalbino.

Ona mergutė,— 
Keturių kokių pėdų. 
Jonui Onute ji 
Buvo.vis mielu.

Apie šešis metus 
Jiedu išgyveno, 
Keturias dukteris jiedu 
Ir sūnų turėjo.

Bet visi numirė, 
Nė vieno neliko, 
Joną ir Oną nekartą 
Patraukė piie smūtko.

Negana to vargo, 
Dar kas štai dėjos 
Kaip Julius iš krajaus 
Į čia apiškėjęs.

Pirmiausia jis ją 
Pussesere vadino, 
Pakol visiškai savaip 
Jos protą pasisavino.

Tada į Chicagą jiedu 
Abu nupleškėjo.
Joną paliko Bostone 
Kaip kokį niekadėją.

Kazys iš Žagarės 
Paskui juos nusidangino, 
O vėliau Julių jis 
Nuo vietos prašalino.

Jonas gavo laišką: 
„Atvažiuok, dūšiuke!
Chicagoje bėga 
Smetoninė upė. , 

Jonui tas pat'ko 
Į Chicagą nukabarškavo. 
Bet gailėjosi vėliaū, 
Kaip atgal parvažiavo.

Jis gavo pautienės, 
O dor ir alaus 
Pakol nenupirko 
Stubos rakandus.

Antgalo gavo 
Su galu klumpės 
Net oi. oi, oi! 
Bėgdamas šaukės.

Dabar Onutę Chicagoj
Kazys Žagarės masina 

O Jonas Bostone gyvena 
Ir dar mielina.

,,Kaip mielos tos akytės 
Brangios Onytės, 
Kurios mane, Julių

Ir Kazį apčeronytūs. ”

Revollucijonieriaus patarimas Bro
liam Amerikoje.*)

SUVALKŲ RED.
27 Kovo, 1906.

Malonus Broliai: —
Štai kokios pas 

mus naujienos: Miestelyje Prienuose žem» 
sargiai užmušė vieną vaikiną ir du suėmė, 
kaipo politikiškus prasikaltėlius. Buvo 
krata pas Kruvelį Juodaraistije: 2 žemsar- 
giai ir 10 kazokų viską išvertė, bet jo pa
ties namie nerado. Jeigu būtų radę, būtų 
paėmę, nes jis apskųstas už perskaitymą 
manifesto 17 spalio pereitų metų valsčiaus 
kanceliarijoje ant žmonių susirinkimo. Tą 
pačią dieną paėmė P. Seniką, kuris antru 
kartu po mėnesį ir pusę išsėdėjęs. Tą 
naktį ir aš laukiau, bot dar likau nepaim
tas, nors kareiviai aplankė mus namus ir 
išgązdino nemažai motiną. Ak! jau vistiek 
namie man neilgai gyventi, nes esu išduo
tas už atsišaukimus ir įnagius apsigyveni
mo kartu su kitais draugais.

Kaip ve draugas K. iš S. ir K. iš J. 
ant jo meta bėdą, būk jis uorėje vaitą per
šant, jeigu tas nebūtų pasirašęs ant vals
čiaus protokolo, kurį darė be valdžios pa 
liepimo, apie kurį dar tyrinėjimas nepasi
baigė, kaip pasibaigs gal ir man teks su 
kaltaisiais eiti.

Vieną vaikiną paėmė iš Šiauliškių, už
tai kad šaltyčiui perskaičius popierą ka
riško padėjimo, tas vaikinas išklausęs pa
sakė, jog su ta popiera galima pašluųs- 
tyt....

Vaikiną išdavė kazokam, patys lietu
viai apiakėliai. Vaikiną išvežė ir nežinia 
kaip jam bus.

Kazokai arba ir šeip kareiviai gana 
žvėriškai elgiasi išleisdami žmonių javus 
ir sukapodami drabužius.Tiesos nėranereik 
pradėti jieškoti, nes jos visai Rosijoje 
nėra. Dabar žmonės neva renka atstovus 
į Dūmą, bet nežinia ką męs pelnysim iš 
tos Dūmos, žmones apmalšino ne konstitu
cija, bet nagaikom, kulkom ir kalėjimais.

Prancūzai, kurie skolina pinigus ca
rui, matomai yra prisigėrę ne demokratiš
kos dvasios, bet dvasios despotų, dėlto jie 
ir šelpia despotą, kad palaikytų milijonus 
žmonių vergystėje Vokiečiai nesilaiky
dami savo konstitucijonališkų įstatymų 
daug mėgina carui pagelbėti spausdama’ 
žmones Rosijos, kurie darbuojasi už laisvę. 
Aiškiai pradedam matyti kovą tarpe dar
bininko ir tų, kurie ant prakaito darbinin
kų gyvena ir jau daugiau jokiem manifes
tam netikėsim, kurie padaryti ant popie- 
ros tik lieka.

Malonus mano Broliai:— J. M. F. 
laišką nuo jus apturėjau, kuriame jus sa
kote, norite kariauti už laisvę motinos Lie
tuvos, matomai jųsų širdis atvira kovot, 
liet kraują ir galvą padėti. Malonus man 
Jųsų laiškas ir nuomonės visų mus už Tė
vynę. Vienok mieli mano broliai nebūtų 
skriaudų tas mumi padaryti, jeigu mųsų 
gyvastis ir mųsų kraujas Tėvynę mųsų iš 
vargo išpirktų—padarytų ją liuosa. Jei
gu męs kalbam apie ginklo galybę, tai ap- 
mąstykim, ką męs galim padaryti. Pas 
mus ant tūkstančio gal rasim tris, kurie 
eis kovot. Žmonės tuno labai gilioje 
tamsybėje, tai tik su tamsybe ir turim pir
miausia vesti kovą. Kad su tamsybe vesti 
kovą, tai čionai reikalingi agitatoriai, ku
rie liuosi yra nuo kariumenės, kurie galė
tų tarpe žmonių gyventi ir lavinti juos, 
braukti nuo akių ličiną, kuri uždengė švie
są. Tečiaus Jus mielas broluk negalite, 
jus kaip tik čia pasirodysit, jumi vietos 
nebus namie. Šviesti žmones galima daug 
skaitant jiem Vilniaus lietuviškus laikraš
čius, kuriem valia išeiti ir jie praneša visą 
teisybę, tik neagituoja prie ginklo. Soci- 
jalistiški laikraščiai, kuriuose telpa tik a- 
gitacija prie ginklo jau sunku užlaikyti, 
nes netik valdžia kimba, bet patįs tie skur
džiai mųsų broliai apskundžia ir kankynes.

Pas mus reikia žmonių mokįtų, kurie 
netik paleistų gerklę ir rėktų, bet kad 
vartotų protą ir mokėtų įgimdyti tikrą su
pratimą žmonėm iš pašaknių; žinoma, jog 
paviršutinis riksmas yra tik trumpai sie
kiantys ir greitai užmirštas, bet sumanus 
įkalbėjimas, (gimdymas idėjos žmogui, tai 
yra svarbus, pas mus dėlto ir reikia tokių 
vyrų, kurie gyventų kaimuose, miesteliuo
se ir kaipo aniuolai šviestų žmones ir ro
dytų jiem kelią. Jei žmonės supras kovą, 
bus laimėta greitai. Dabar kad jųssnpra- 
stute, kame stovi reikalai, tai tėmykite 
kiek męs turime skaitytojų apie mus, rei
kia nusimint, jog mųsų valsčiuje tik 3 žmo
nės ima„Vilniaus Žinias”: kunigas Rutkiš- 
kių Gustaitis ir J. ..sčio K , tai dabar jau 
ketvirtas užpirktas per launinką Lankan
tį. Vieną, kitą pakalbinus, kad užsirašy
tų, atsako, jog nėra kada skaityti arba tai 
pinigų nėra ir t. t.

*] Vardai ir pravardės Šios gromatos yni pakavota, del
lo kud iiuyiuia kaip ilgai tęsis tas skuidas Lietuvoj g. 
dęlto pravaidet kovojančių reikia slėpti, kad prieit) 
šnipam meduoli lų žmonių, kurie dar palaiko mųbų 
vllij nuo pražfltles.

Taigi matote, mieli broliai, jog jųsų | 
parėjimas būtų persekiotas nuo pi____
dienos, propaganda būtų sunku varyti,1 
nes ir tie, kurie apllnkėje buvo agitatoriai 
turėjo ant nekurio laiko prasišalinti, kitus 
mųsų išgamos arba tamsūnėliai išdavė. 
Pareit ir mirti už išgamas, kurie tave ca
rui parduot gatavi žmogus neatsieki tikros 
mirties už laisvę ir už Tėvynę. Reikia 
žmones lavinti, kada Jie supras ir patys

mo. O kiek linksmybės ir kiek doro, malonaus užsiėmimo 
pirmos yra darže, tai jau sunku apsakyti, dar gražiau kaip vaikš- 

čioti po girią daug gražiau kaip tėmyti į marių vilnis, ku- . 
rios nieko neišmeta dėl apmokėjimo, kaip kad padaro dar
žo augalėliai.

Daržas.
Nevisada galima pritaikyti, kad visoki augalai augtų 

vienam darže, nes vieni reikalauja juodžemio žemės, kiti 
kitokios. Arbūzai, tumeitės, šabalbonai reikalauja leng- 

jieškos, tada ir tik tada kožno mus mirtis, vos Pr*e pieskos žemės su pakalne į pietus. Peipgi ir kiti 
būtų šventa. Dabar reikalai stovi teip: ankstyvi augalai įeikalauja sau tokios žemės ir pozicijos, 
kurie sėdi kalėjimuose, kenčia vargą, ku- Augalai, kurie auga pamaži ir vėlyvi kaip kopūstai, pas- 
rie nesuimti turi slapstytis ir dar nors va- temokai, burokai visada myli sunkesnę žemę Juodžemį ir 
ro agitaciją, vienok jau su didesniu pri- 811 pakalne į žiemius. 1 urint mažą daržą lengvesnės pies- 
spaudimu, ypatingai kad naujas vėjas pu-; kinės žemės gerai pritaisyti vandenį dėl pavilgymo, nes 
čia nuo žmonių. Daugelyje vietų kunigai P*e8ha greitai išdžiūsta vasaros laike, bet jeigu šaknys 
jiem gražiai įkalė tą nuomonę, būk socija- drėgnumo nuo apliejimo augalai nekenčia jokio skur- 
listai ne su savo galybe daro tą viską tada. Žemė ar šiokia ar tokia daržovėm turi būti gerai 
prieš carą, bet su galybe velnio. Taigi ky- Pamėžta ir gerai apvalyta nuo laukinių žolių šaknų. Netu- 
la reakcija prieš agitatorius ir kartu pa- r*nt lengvos pieskines žemės darže galima pieskų užvesti ir 
reina kovoti mentališka karė. Dr. Brun- sumaišyti su juodžemiu dėl ankstyvų daržovių. Mėšlas dar- 
dza iš Prienų prasišalino ir nesugrįžo, t°viai geriausias nuo paukščių, vištų ir avių mėšlas. Iš- 
Kruščauckas teipgi pabėgo. Kuriuos pa- dirbimas teipgi reikalingas, geras, viena, kad per vasarą 
ėmė, be gailesčio sumušė, tiek jumi galiu 8U matiku lengviau dirbti, o teipgi ir daržovės reikalauja 
pranešti apie jųsų norus pargrįžti ir ka- huosos žemės dėl platinimo savo šaknų.
riauti. Dirbti dėl žmonių gerovės ir ap- B u 1 b ė s .
švietimo, jus galite daryti ir Amerike, jug '. . , . _ Nekla de] bulbiu reikalinga parūpinti gera, nes jeigutę aršiau ryja žmones tamsybe, pas mus , ,, . , - . ... .. ., , . .. - , . bulbiu sėkla per sena ir mažinasi, tai ir mėšlas mažai geroryja juos, kad caras spaudžia ir sunkia jų , ,, , x , ,, , . ... . , x. A .... . ., . .. , , . . padarys. Renkant bulbes sėklai reikia rinkti, tai kuriossultis, o Amerikoje jie patys save kankina , ..., . , , . . . x lygios, gražios is kurių daugiausia randasi po krūmu. Jeigukaip galėdami. Jeigu jus jaunystę savo _ . .. . . _ . . , . ., ... • .. - , ,. i-, . nėra gerų bulbiu, reikia pasirūpinti nuo žmogaus, kuris at-pašvęstute juos vienyti ir dirbti del jų ap- , . .....7 . . , , , . . sakančiai moka augalus pnziureti ir nuo jo nusipirkti,švietimo, nuveiksite darbą, kurį ir męs u r
čia būdami atjausim. j A n k s t y v i c i b u 1 i a i .

\ asario 5 nuvažiavau į turgų į P. ir Aksty vus cibulius galima pasėti anksti į žemę eitulėm, 
tuojau apspito mane žemsargiai, bet nieko apginti nuo žolių, ir kada priaugs galima praretinti, vienok 
neradę, paleido, nesuprantu, kaip jie nore- retinant jau galima išrautus surišti į pundelius ir parduo

ti ir tie beveik tie atneša gero, kiek tie kurie palieka į šak
nis augti.

būtų šventa.

-----------v, x------------- , --------- -------------- , — r j..........
tų žmones įkast, tai man tik įdomu, kad i 
aš esu teip ilgai liuosas po jungu.

Pilna Pavasario L i n k s m y 
b ė .

Kad pilnai atjausti pavasario linksmy
bę, niekad negali, gyvendamas užsigrūdu
siam mieste, kame netik daržo negalima 
užlaikyti, bet ir kūdikių nėra kur išleisti. 
Laimingi žmonės, kurie gyvena ant ūkių 
ir tie, kurie gyvena mažuose miesteliuose. 
Kaip man teko apsilankyti Brocktone šio
mis dienomis, ypatingai puolė į aki dalis 
miesto Montello, kame išdalies ir lietuvių 
tirštai apgyventa. Kad atjausti pavasa
rio linksmybę, reikia bovįtis su gamtos do
vanomis, kapstyti žemę, sodyti augalus ir 
naudotis jų sveikumu, gražumu ir maistin 
gurnu. Nors męs lietuviai paeinam iš to
kios šalies, kurioje tik žemės augalais gy
venimą darėm, bet kaip greit męs pamirš
tam čionai atėję ir pamatę visą surėdymą 
kitokį, nors čionai yra fabrikai, geležinke
liai, tiltai ir mūrai, vienok ir čia žmonės 
minta tik augalais iš žemės. Miesto žmo
nės gėrisi paveikslais ant popieros iš gra
žių ūkių su gyvuliais ir augalais, rodos 
viską duotų kitas, kad galėtų permainyti 
savo gyvenimą, išeiti į orą ir tę eu paukš
teliais gyventi, vienok miesto papratimai 
greitai išvaiko tąs mislis ir vėl žmonės tū
no, vargsta išbalę, jauni pasenę. Tie, ku
rie ramiai gyvena mažiuose miesteliuose 
arba ant ūkių, teipgi rodos neiškenčia, 
jiem norisi eiti, kur Šurnas, triukšmas da
rosi į didelius miestus.

Man matosi, kad daug laimingesni tie, 
kurie gyvena ’ mažuose miesteliuose arba 
ant ūkės, kur oras sveikas, tyras, malonu-, 
kur medžiai, žolės ir kvietois rodos siūlo 
savo grožybę. Kad tą sveiką gyvenimą 
pamylėti, tai kožnas turi prie to pasitobu
linti, turi pamatyti ir pasiskaityti apie gy
venimą ir miesto ir kaimo, tada tiktai su
manys ramiai apsigyventi tarpe medžių, 
žolirj ir kvietkų. Kad išpažinti pavasario 
linksmybę, reikia naudotis iš žemės malo- 
lonumo ir saulutės, kurios viena siųsdama 
drėgnumą, kita šiluma padaro augimą mų
sų maisto. Įdek sėklą į žemę, žiūrėk tuo
jau atsiranda pora lapelių, tai yra gražes
nis šposas nekaip perdūriinas skrybėlės su 
pirštu. Lapelis po lapeliui tuojau pasiro
do žiedai, kiek grožybės, kiek istorijos pri
sižiūrėjus į augančius augalėlius, kiek jie 
praneša vargo, kaip veda kovą su žolėm, 
antgalo mezga vaisių ir atkiša kaipo dova
nėlę tam, kuris eu matiku ir kibirėliu pa
gelbėjo vesti kovą priešai priešus.

Štai stovi burokai eilėse, kaip karei
viai raudoni, tę morkos su garbiniuotais 
lapais puošiasi, salotos tik skečiasi, kad 
kodaugiau saulutes spindulių pagauti, a- 
guonos kaip nuotakos, apsileidę su viso
kiais kasnykais, bet ki'ėk jų čionai randa
si tame darže šabalbouų, tumeičių ir kito
kių, rodos su jais per dieną bešnekėtum 
kaipo su gyvūnais, kurie teisybę pažįsta 
ir už geresnį jų prižiūrėjimą geresnį atmi
nimą jų mislitj apstingai jie apsimoka 
Daugeliui matosi, jog neužsimoka daržą 
laikyti, geriau nusipirkt, bet kur gali gau
ti geresnį augalą kaip iš savo daržo, kuris 
auga iki paskutiniai minutai pareikalavi-

Pasternokai.
Reikia pasėti anksti į eilutę 15 colių nuo viena kitos, 

kaip užauga išravėti ir palikti vieną 
nuo kito, ant i dviejų, trijų colių to
lumo, apginti nuo žolių ir tegul auga iki rudeniui. Žemei 
pradėjus rengtis ant žiemos reikia iškasti ir vėl į žemę skie
pe sudėti, tada laiko per žiemą švieži.

Salotos.
Labai gardus žalumynai ir sveiki valgyti, jų yra dau 

gelis veislių, bet visos beveik ant to paties principo dirba- 
si, pirma reikia sėti rasodą, paskui persodyti atsakančiai.

S a 1 i e r a i .
Reikalauja gerai įmėštos žemės, ypatingai kaulamėš- 

liais, juos galima sėti rasodą pirma paskui persodyti į va
gas žemiau žemės paviršiais 6 colius viena nuo kitos.

Kada-gi salierių tik kambliai vartojami, reikia 
žiūrėti kad kambliai ko dikčiausi augtų nukarpant galus 
lapų ir neduoti žemei perdžiūti, reikia palaistyti ir augant 
augštesniem vis apkaūpti netoli iki viršūnių.

Morkos.
Morkos to pat reikalauja kaip pasternokai, rudenyje 

prieš užšalimą galima nukasus arba į skiepą arba į pieskas 
sukavoti.

Daržoves beveik 3 k.rtus galima sėti ankstyvas vidu
rines ir vėlybas. Dirbimas žemės labai naudingas mokslas, 
jeigu rastųsi žmonių, kurie tuom užsiimtų iš mus lietuvių, 
tai būti! malonu ir daug ką parašyti.

Neimąs Susivicn. Liet. Amerikoje.

XXI Seimas S. L. A. atsibus Chicagoje. Prasidės 27 
Gegužio popietų su apvaikščiojimn ir trauksis visą sanvaitę 
arba bent 28,29.30, 31 Gegužio ant svetainės South Side 
Turners Hall, 3143 ir 3147 State St. Viešbutis delegatam 
apsistoti yra „Columbia Hotel” ant kampo 31 St ir State 
St. Delegatai atvažiavę bent ant kokios stoties į Chicagą, 
tegul paima State St. karą, kuris atvež iki 31 St. ties vieš
bučiu, o nuo čia ir salė netoli.

Praeitą sanvaitę pranešem, jog 7 delegatai jau pasiren
gę važiuoti kartu iš New Yorko, vrie kurių dabar dar vie
nas iš So. Bostono prisidėjo p. M. Mėšlys, tai jau 8, na o 
kas daugiau?

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Angliškai 
allay, delay 
relay, inlay 
mislay, display 
decay, dismay 
defray 
betray, portray 
astray, unsay 
away, obey 
convey, purvey 
survey, defy, 
deny 
decray, reboil 
despoil embroil 
recoil, subjoin 
adjoin, rejoin, 
enjoin, conjoin 
disjoin, misjoin

Ifttark 
alj, dilei 
relei, inlei 
mislei, displei 
dekei, dismei 
difrei 
betrei, portrei 
astrei, unsei 
avei,obei 
kouvei, purvei 
survei, difai 
denai, 
deskrai, reboil 
despoil, embroil 
rekoil subdžioin

toli,

Reiškia
nuramyt, atidėliot 

permainyt, įsodinti 
pamesti, parodyti 
pražūti, išgązdint 

apmokėt 
apgaut, pieštie 

klaidžiai, atšaukt 
klausyt prisakymo.

perdet, aprūpint
mieruot, šaukt kovon 

užsigint 
pamatyti, pervirti 

apiplėšti, supainiot 
atkristi, susiuert

addžioin, redžioin atskiras, vėl prisirišt 
endžioin, kondžioin linksmįtis, susirišt 
disdžioin, misdžioin, atsirišt, pasimilįt

Good men obey the laws of nature. 
Geri žmonės klauso tiesų gamtos. 
Careles girls mislay their things.



KELEIVIS

Didžio' Lietuvos Kuning. 
Algirdodrąuvystės iš Lewell, 
Mass., ątsibus Subatos vaką 
re Gegužio (May) 19, 1906. 
Prasidės nuo 7 valandos va
kare ant Prescott Hall salės- 
—Runeljs Buildiug. /

Salė , .viena ,jš; puikiausių, 
muzy.kė. gęriąusįa, merginų, 
kąip rožių, cigarų.iš Turkijos 
ir.vjęk# .bus, kas. tik priduo
da linksmybę. Dėlto visus 
brolius’ ir seseris vietinius ir 
ifTaplinkineš kviečiame ant 
to baliaus.

komitetas.

KELEIVI!

ant visu metu
Skaitytojam.

Katrrų laikas prenumeratos 
riž laikrašti išsibaigė meldžia-' 
ine- atnaujint pren uiti šratą, ’ 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.- ■ •.

Szaltinis Sveikatos

Švento Jurgio draugystes 
iš- Brighton' Mass. paTengtas 
balius atsibus 29 Gegužio ant 
sale's Parnė HalTChėsuut ave. 
Prasidės nuo 7 ir trauksis iki' 
anksti' ryto.

" Broliai ir šėsiiteš linksmy
bės bus kodaugiusia ir mer
ginų kogražiausių, būkite vi
si. apzt baliaus, ąnt /kurio šir
dingai jiižprašo
" nxoA ■ KOMITETAS,

Dr-stė D? L. K. Vitauto 
New Haven, Čonn., parengė 
Baliu ir Teatrą ant 30 dienos 
Gegužio 1906 m. Atsibus aut 
salės Germauiau Hali po nr. 
103 Wooster .Str.

Balius prasidės 2-rą valam 
po pietų.

Teatras prasid. 6:30 vakar.
Širdyngai užprašom vie

tinius ir iš aplinkinių miestų 
atsilankyti ant to yakaro.

Užprąšo
- ■ KOMITETAS.

Lietuviszka Biblija!
Tai yra visas Šventas. Raš

tas Seno ir Naujo Testamen
to. Turi.. 1438 puslapius, gra 
žiausios skuriuės apdaros, vo
kiškom t .litarom spasudinta 
ant,gražios drūtos po.pier.08i 
. Prekė su prisiuntimu $.560, 
Biblija ruskoj kalboje §2,75,

Teipgi. užlaiką u daug ir ki
tokių lietuviškų knygų Pi
nigai tur būt prisiųsti išvir
aus per Money Orderį r

Mano adresas:
Jos Petrikys 

943 S. 2-nd Str.,
Philadelphia, Pa.

Di*. JOSEPH LEWANhOWKSI
R7 Beacon Str. ■ Bosinių Mass.

Kampas Claries-galvė>, ?ale Parko.
Ofiso VAlkndos.;| o°£7 sV^are.

Gyvenamas namas randasi po nr.

10)3 Beacon Str.
Tolfeonas 21o71 Brooklu e.

Lietuvos Simų Draugystė 
Worcester, Mass,, turės pikui 
ką 30 dieną Gegužio (May) 
aut Lizvjll Farm puikioje gi
raitėje. Važiuojant reike pa
imti Cemetary pas City Hal) 
karą ir važiuoti iš miesto pa
kol karas nesustoja grįšti at
gal, nuo tę pdeėjuš tuojau 
randasi toji vieta.

'Musų junądraugystė visus 
širdingai prašome atsilankyti, 
turėsim valgių ir gėrimų, ir vi
sokių pasibovijimų teip, kad 
kožnas bus užganedįtas • kas 
tik atsilankys. Širdingai visus 
užprašom.

" ’ 'r KOMITETAS. \

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

ir leisti jai jsiseneti per nesumanytną tų daktarų ir jų neturėjimų gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j jį nusiduo
da, 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,kuriųniekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.'

išzgydytas nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
ir0rcuinatizinoUbei tos h£on’ams>ta^ matyt iš daugybės padėkavonių 
užstsenejusioB vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
joS^ZAbufteViczo stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box ao, Butte,t paduudame

Isuj-ydyta nuo 
sunkios moteri- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidlczlene 

Westwood,
N. Y.čion kelias:

Garbinga* Profesoriau;
Teikia priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingą učių už iJgydymę mnnj.s quo noregu- 
llarlškos mėnesinės, varginusios mane jht 0 
metus; kankino mane didelis plovlrpns, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistotus baltoštos vėf mano naikino. Por vi
sąją liuką perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau dnog visokių aBejų bei vyną, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo ligą jums tuo- 
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to- 
Jlau visai išgijau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tamistai širdingą pudėkavong

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

Dauggalit Profesoriau ir Specialisto:
Su linksniu Airdžin prnneAu Tamistai. kad 

esiu visai svUkns ir lluosas nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save sĮH-cialistais, 1x4 vis lx» naudos, kol 
n<‘<lt»*lginlau apie jųsų garsųjį Institutą, i>er 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatą, nž ką o- 
aiu dėkiuuns IA širdies Drui E C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis, •

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

Mtola» Profnsorlau;
I’runeAiu Tamistai,jog esiu pasveikęs IA li

gos, duo kurios mane gydėte — pertankuus 
Alnpinimo, užilegiino pūslės, lytiškos silpny
bės. nulygino sėrnens nemigos, nervIAkuino, 
skaudėjimo strėnose ir alxdno nusilpnėliino 
kaip yra apruAyta Jųsų kMygoje ant pusi. 98 
Vadovas į Sve katą. Jųsų. specialIAki vaistai 
nianc galutinai iAgydė ir dabar d/.iaugludsi iA 
savo laimingo AelmyniAko gyvenimo Dėl ar- 
iymo meilės nariu Altą pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatą ir bųti laimingais.

Fr. Mundinus, v
Box 325, Mystic, Iowa.

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas 0. gatvių.
..-.„i So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt. •

K L A U S Y K I T V Y R A I.'
Jpigu pasitaikys kada j Nashua atsilan
kyt tai neužmirškit' užeit pas Tamošių 
Bakanaucką. jis duos gerri^odą ir gnūMt 
skanaus alaus išsigert, > vyno., fnapso ir 
cigarų tiesink iš Turkijos. Visi broliai 

pis

TaihbŠių BakAhancką
15 High St., Nashua, N. H

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam.
Reikalaujant geros vietos 

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

Congress Hall’ę,
Prie didelės salės yra maža 

samdoma mitingam ir kitiem 
susirinkimam. Apie pasam- 
dymo išlygas galit dažinotap- 
tiekoje Shechan'o po nr 226 
Broadway, arba pas:

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

Jeigu nyri butsycikusv
ir drūtas, naudok tik sveikus gervinus 

I aimk svdrką džkandį, 'sveikiausi7 geiy- 
kaip tąj Alu^,1 Elhis,. Yynai if-viso 

ki likeriai yra tik pas
James Gleason & Co.,

Kampas 4-th ir B. Sts.,
S. Boston, Mass.

Teipgi uorintiom pirkt likėrštprį. tę yra 
labai jĮėrli viela. llažiiiokil pus patj 
-’*APatlRrių-.

ŽIŪRĖK!
Kątik partraukem daugy

bę naujos mados moteriškų 
skrybėlių, ir visokių pavasari
nių paredalų. Preke labai že
ma. Ateik persitikrink 

SACOW1TZ, , 
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių; S. Boston, Mass.

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš lift vanos* tabako ir būtu 
nte/linksm vsu lietuvninkais kUrčem n in
kais ir krautuvninkais'- vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIVTKEVIČIA,

11 Washington Sqi»n.-. Worcester. Mae.

Tiktai per 60 dienu.
Jeigu katras dar uenij si pirko! knygą 
..Sekretai Burtininkų” arba „Cernn- 
knyžnoja Knygą” tai pasiskubinkit nes 
lik per (k) dienų parduosim už 50 centų, 
o putam prokiuos dvigubai. Pinigui 
siųskit per “Money Oiderį“ ant šito ad
reso: Gedom inas ir Mickevičius.

2y W. 2-nd St., Room 10.
South Boston, Mass.
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THE OUTLET
Lieluviszkas D-iss M. Ziselmsn. 

7 Parinentor St 
Boston, Mn.ss.

Visokias linas< gy
riau pašok m i ngin 
usiai. Ai rikli Jio 
siok pas matu I 
(repais į- vir:u tik 
ugikit .į.aptįoka: 
mano d n rys bal
tos arba IvhUoniio 
duok o as ateisiu 
ofiso, valandos;. 
Nuo 9 iki 11 ry.to 
nuo 1 iki 2 ir d Jki
S vakare. Telephone 11’0—3 Kichmonp

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

reikalauji darbo, ateik į mano biurą, aš 
Inu pm-ūpįsiir tuojau darbą ten, kur’ ve
li ji'dirbi i:, nut Fiihdu. Gęjeėinkęlių, Fa
brike, Plytnyčioj, ar kitur Ypatingai 
nogalintleVn susikalbėt kuogefiausuii Ir 
toisyngiausiai patarnauju. Atmink: į

' Joseph S.llossell,
4 Washington str. ,North, 

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 j šitų 
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 markėmspersiuntimo 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 1.34.th St, New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai oflisas (terp Broadway ir 7los Ave.) atdaras kasdien nuo 10 Iki 5 vai. po pietų.

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

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA

i

t

DIDĖLIS VASARINIS PA R D A VIM AS!
Naujausios mados moteriškų pavasarinių ir 
vasarai ja kūčių: prekės nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraiikūm labai daug puikių naujausio 
styliaiiH motiriškų skrybėlių; prekes nuo 
$1.98 augštyn. Apart to užlaikome savosau- 
krovoje viską, kas tik yra -ypač moteriškam 
pasiredĮruui reikalynga. Išpardavimas tęsis 
tik peT Viena sąvaitę. Dundam d perkan
tiems pYik mus priedo Štampas; su kainu 

pirkiniu už $6,oo duodam 100 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Broadway, S BOSTON,Mass,

Parengtas Šv Kazimiero 
Dr-tės atsibus 30-tą d Gegužio 
[May] ant Hibernian Hall 
sales po nr. 103 Federal Sqr. 
West Lynn, Mass.

Balius prasidės antrą valau 
dą po pietų ir trauksis iki~12 
nakties. Muzikantai griež liė- 
tnviSkūs šokius. Užprašome 
Brolius ir'SeserisW Lynn’o ir 
aplirikitiės konoskaitlingiau• 
šiė-frtsilankyti.
Nuoširdžiai užprašo

KOMITETAS.

Negirdėta Naujiena!
Kas gi Čia? Ogi vyruti popieros rašy

mui gromatų! Kas do g/ažįs pritaikinti 
prie kožno žmogaus pasveikinimai ; Tpzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų $l.oo. 
o tūkstantį gali gaut už $0.75. Laiškai 
[tapuošti puikiausiom kvietkom šilkinėm 
aiiksuotom ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių abrozėlių, su moldolom ir 
lietuviškais parašais y vai raus didumo ir 
brangumo, šilkinių ir auksuotų, didelių 
su rūmais ir be. Knygų, kokių tik rci-* 
kalauja. Visus tuos daiktu agentam 
parduodam tuzinais ir po kiek kas nori.

Parduodam teipgi visokius relgiškus, 
ko tik kas reikalauja, daiktus, laikrodė
lius, špilkas, žiedus, padarom ant apsic- 
liavlmo šliūbinius, ir visokius bažnyti
nius religiškus daiktus; viską, pas mus 
gali gaut,kas tik kokių tos rųšies daiktų 
reikalauja. Perkant daugiau, kaip už 
dolerį gauna 12 gražių laiškų, ar knyguty
ėov^ę. iki 50 c., siudčiant pinigus, ga- Pardavimas familijom 
Įima siųst markėm, o norint gaut atsaky
mą ant klausymo reik iudūt į gromatą uš 
2 centu markę. Adresuok:

John Derkitnis 
4545 So. Uermintage avenue, - 

Chicago, III.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Feely
95 Milk st.,

BOSTON,

i 00000000000000000000^

| Puikiausias Lietuviškais^
s

*
«

uiinai 60-61 *
NAS&lj!

——— 3

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys 

T» af»kad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas., Judeika ir Co.
3o4 Broadway- ir 250 D. St.,

South Boston, Mass. _
00000003.>$030000^

§

§ 
s

M. Galivan & Co. ®
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CIGAR ...

Užlaiko puikiausius gčrymus, alus, ellus 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Kai-
35 c.

musu 
specijališkumas.

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

Dr. S. Andrzcjewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

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

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo vispkių ceikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo sampel, iŠ ku
rių steliuojantis sau siūtą gal išsirinkt 
patinkamiausį c ei k į. Prekė — nuo $15. 
augštyn. Drūtimas darbo užtikrintas

248 W, 4-th st r.
So. BOSTON, Mass.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton,., St NEW YD K
Jeigu važiuojate į Lietuva arba 
iš Lietuvos į Amerikę tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. ' 
Užlaikau puikų Bobelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių Ir J 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- *? 
au ant szlpų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykil gerai mano adresą ir jeigu norėt ų koks apgavikas pa
vest kur kitur tai'ueik iki nepamatysi manes. Su godone

WTNCAS RATUKAS.

NAUJOS KNYGOS
.. Keleivio’ ’ Spaudos.

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

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

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

Raginis ir kitos pasakos 25 c.

BRIT VOS! BR1TV0S!
Del praplatinimo savo biznio ir apsi- 
garsinirųo tikrais faktais, ne žodžiais, 
pasiryžau parduot per sekančias 90 dienų 
britvasžemiau jų tikros prekės ir fieip: 
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 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 Str., Room 2.

So. BOSTON. Mass.

Daktaras M. J. Konikaw,
330 Shawmut ave., Boston, Mass.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 009 2 Tremont.

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

Tel. 009 2 Tremont.

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasckm i ogiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison ave., Boston,
Mass

25 c.

KLAUSYKI i E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir Cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsak
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
HU0D0T1NI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitei, 
kad parduodu laivakortes į Lietuva ir 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojnntlem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę, 
no ofisas turi gerinsiąs kelio linijas.

Ofisas atidarytas nuo 8 viiland. 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bnrtašius.

2-14 W 4 th st. SO. BOSTON. MA

Ma

ry to

Už korespondencijas sr ap 
garsinimus ,,Keleivio“ rėdys 
te neatsako.

Ant Pardavimo
Puiki BuČcrnė ir Gracerne, tarpe 

Lietuvių geroj vietoj, kur atsakantys 
žmogus galjpadryt puių biznį. Prižas 
lis parkavime yra tu, kad s.ivininkns 
nor persikelt į kitur. Pirkimo išilgas ga
lina duži not ,»KELE1V1O“ Redyatėj.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Asz Didinau savo krautuve kurioj* galima gaut vi«ko kaipo 
Ui: Laikrodėliu kokiu tik ant svieto randasi, kiszcniniu ir 
atminiu, virokiu leociugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu ir auksiniu žiedu, špilkų, kampasu, koleziku, visokiu 
ins rumeotu, puikiu armonikų del grajaus. M^szinukiu 

del drukavojimo groin a tu. Monu knyga ir pr>etais>s del 
darymo sztuku. Islorisak* ir maldaknygių kokiu tik ran
dami ic tu v laikoj kalboj. Puikiu popieru del grotnitu ra- 
asynio su phvinezevonems, azdab ms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu k a sau parsitraukti tegul j risiunezia groma oi ux <c. 
marke o apturėsi puiku katahoga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj k-lbo) nebuvo, kureme yra ssimtai visokiu paveikslu,

apie-kozna tavora preke aprasayta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
rius isssiuncaiu'greit in visu* Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewich, 112 GBASDB1TOS>, >• y.’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

Philadelphia, Pa
J. Ignotas,

S. S. Pittsburg, Pa.
M. P. Glinckas, 

Bridgeport, Conn.
A. J. Kazlauolęas, 

Mahanoy City, Pa.
F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

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

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

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

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

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

M. Pax nokiu lū
Paleihorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, III.

.Jonas J. Gerdauskas,
5I Lafaelt street, New Britain: Conn. 

Jurgis Tumasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY, CONN.

9-13 S. 2-nd str.

13 Diamond Sq.

Box 030

Box 327
Box 54

G. H. Knit,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Boston.

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

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

^Geriausia moterų ir vai k {{gydytoja;

Dr. Ona Topaz,
45 Clin inliers str., Boston, Mass. '

; Ofisas atdaras ;
■ 2 iki 4 nuo 7 iki 8 jk> pietų.
; Tel. Hay. 6(19 - 5. :

GROMATOM I’OPIEROS!
Kašymuilaiškų naujausio iš 

mislijimo '36 gatunkai popie- 
ros, papuoštos gražiausais 
paveikslais ir tamtiukančiom- 
dainom ir gražiausiom kviet 
koin, vieuu žodžiu — nėr pui 
kesniu .12 tų laiškų su kon- 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1. 
Popieros lietuviškai ir lenkis 
kai spaflzqintos. otornykam 
ir agentam duodam gera už. j 
darbi. Iki 1 dol. galima siųst 
markė išskiriant Canada. 
C.Intovič, i03 W Division st.

Chicago, Ill

1237

2464

.L Žemaitis,

K. Ase v ič i a.

824 Bunk Str,

199 Chvrlos Str.

39 W. Porter Str

PASARGA Del Sicrganėiu
Kas nori sulaikiti savo svieikatą tas 

I aleikilę pas manę 52 B street So.Bostone 
Turiu visokias gyd olios nuo visokiu ligų 

■. Kazimeras Šydlauckiis.

•Mks spaudimam Knygas, Konstitucijas, Pikmiuamus, Užkvjktimus 
ANT BALIU ABBA VKSKl.IJų, TtKlKTUH, <‘|IIKI 1.10111 US, ŽODŽIU SAKANT 

ATLIEKAM VISOKIUS DKUKOKiJkUS DAllBUS GRAŽIAI, O KILAI (U 1-lllTAI.

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į’’KELEIVIO”
Spaustuvę, o. užtikrinam, jog nesigrauhįsi.

52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Zvingilas, Išleistoj as.




