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NCRESS HALL! 
ndoma draugijų reikalam, 
Skalaujant geros viet<w 
arijiškiem pasilinksmini- 
, šokiam ir kitiem dide- 
susirinkimam, samdyki!: 
Congress Ilall'ę, 
ie didelės salės yra mali 
omą mitingam ir kitiem 
in kiniam. Apie pasam- 
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je Sheeliaii‘o po ur 221 
lway, arba pas:

F. M. Smith, 
dia St. Tel. Main 111.

“KELEIVIS“
Geriausias Laikraštis.

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

A Zvingilas,
Poet Office Box 3232, 

Boston, Mass.
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tik partratikėtu daiigy- 
uijos mados moteriško 
lėlių, ir visokių pavasari- 
arėdalų. Preke labai it 
A.teik persitikrini

SACOW1TZ,
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių; S. Boston, Maw,

E

TLET
’AERAVIMAS!

F2.98 c. aiigšlyn. 
tikiu naujausio 
ij; prekės nuo 
likome savosan- 
ač moteriškam 
arda vilnas tęsis 
odam d perkam 
[)as; su koZnu 
100 štampų, 

ovos vardo:
r, S BOSTON, Mass.
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arbus. Rodą duodu visokio* 
jeigu norėtų Voks apgavikui* 
»u godone

wincas r a tanu*.

ii Lietuviai pas sava.
tuve kurioja galima gaut yi*ko kzipa 
tik ant svieto randasi, k'.Meninio ir 
įgeltu, auksiniu, paauksuotu, 
•pilku, kampasu. kolciiku, visokie 
ir m*.nik u del grajaus. M; niauka 
matu. Monu knyga ir prietamsai 
szk ir maldaknygių kokiu tik r» 
, Puikiu popieru del gromato n- 
•mi, aidib nu ir kvietkumis. Ku 
ikti tegul prisiuneria grotna oju«c. 
katalioga dykai kokio **ar lietums- 

eme yra sximtai visokiu paveikia, 
irmos kliasos uz maža preke, ode,

GRAND STKF.ET, 
BROOKLYN, N T.

isia moterų ir vaikggj-dytoju*

Dr. Ona Topaz, 
ambers str., Boston. Miss 

sas atdaras 
4 nuo 7 iki 8 po pietų.
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» NEKIG RAUDIKI.

IOGILAML’8, U/.KV1ETIMUS 

LIOIUUB, ŽODŽIU SAKANT 
LAŽLAI, OEIIAI IK PIGIAI.

South Boston, Mass, 
itojas.

Rengiasi jnie
Revoliucijos.

- Dūma buvo geras instru
mentas ištirti caro meilę prie 
jo žmonių, instrumentas per 
kurį galima-matyti, kas yra 
caras ištiesų. Nors jau dau
gelis metų žmonės carą pažįs
ta, kad jis yra nieku daugiau 
kaip tranu ir siurbėle varg
šų kraujo, vienok 'vis radosi 
apaštalai, kurie rinkdami 
nuo caro trupinius, mokino 
žmones, vartodami visokį bū
dą, kad tik juos pertikrinti, 
kad caras geras ir be caro 
žmonės negali gyventi kaip 
bitės be bitino, kaip skruz
dės be karaliaus ir t. t. Leng
va vargšus pertikrinti su to
kiais gamtiškais darodinėji- 
mais, kaip kad būk laukinės 
žąsis lėkdamos į svetimus 
kraštus turi turėti savo vir
šininką, teip būk ir męs turi
me turėti carą. Bet žmonės 
turi matyti, jog viskas, kas 
tik tarpe paukščių, žvėrių 
randasi, tai vis raudasi dė. 
jų gerovės, o męs toki suma 
nųs sutvėrimai uesuprantam, 
jog caras tarnauja mumi ne 
ant gero, bet ant blogo. Ca
ras tarnauja kitai kliasai pa
šlemėkų ir mergvaikių, kurie 
kaip ir jisai pats nesupranta, 
kas tai yra sunkus varguo
lių dūsavimai ir sunkus jų 
gyvenimas,prapuolusių tamsy 
beje, jie tik čiulpia jų gyvas
ties syvus ir juokiasi iš kas
dien myrštančių vargšų iš jo 
rankos.

Dūma atidarė žmonėm akis 
ypatingai tiem, kurie nematė 
pasaulės surėdimo, dabar ga 
vo pamokinimą, jog galima 
carą priversti prie derybų 
žmoniškų. Dabar jau koz- 
nam bus aišku matyti, ką jit 
turi toliau daryti, nes su žmo
niškom dorybėm caras nieko 
neduoda.

Gegužio 2G dieną caras at
sisakė ant meldimo Dūmos 
atstovų paleisti politiškus 
prasikaltėlius ir, vietoje jų 
palėidimo, caras kasdien da- 
leidžia juos žudiuti, kas sukė
lė Rosi jos gyventojų neapy 
kantą del caro ir paragino 
prie rengimo atvyrios revo
liucijos, kuri smarkiai arti
nasi.

Dūmos atstovai gavę 'atsa
kymą nuo caro 26 dieną Ge
gužio persitikrino, jog caras 
nenori paleisti politi kiškų 
prasikaltėlių ir neduos ran
da vos žemes vargšam, kad 
pakelti juos iš biauraus var 
go, vienas po kitam stojasi 
kalbėti ir karščiausiais savo 
žodžiais išreiškia neužsiganė- 
dinimą prieš caro pasielgimą.

Caras, gaudamas žinią nuo 
kožno pasikrutinimo atstovų 
Dūmos bute, teipgi nemiega, 

’ drūčiau kaip visada užtraukė 
sargybą visur po miestą Pe
terburgo ir kožuame kampe 
kareiviai drūčiai prirengti 
šokti ant sukilusių žmonių, 
jeigu tik pasirodytų atviras 
užpuolimas ant caro valdžius.

Kaip tik pirmsėdys minis- 
terių Goremikinas perskaitė 
Dūmos atstovam čkro atsaky
mą, Koditčeff, demokratų 
pirmininkas, tuojau išmeti
nėjo ministeriam, jog ne jie 
išrinkti rūpintis apie žmonių 
gerovę, tiktai atstovai atsiųs
ti iš visų kraštų Rosijos iš
rinkti per pačius žmones.

Galybė užpakaly
je atstovų.

Visi Rosijos gyventojai pa
budinti žiūrėti, kas darosi Pe
terburge, ką gero daro jų at
stovai, ką jiem iškovos, iš
reikalaus prašymais nuo ca
ro, bet išgirdę, jog caras tik 
paniekina jų atstovų prašy
mus, pradėjo keltis prie ne
rimasties visoje Rosijoje. Da
ugybės žudysčių visur pasiro
dė ir riksmas prie revoliuci
jos iš visų kampų pradėjo 
keltis.

Revoliucijonieriai dar ne
prisirengę galutinai stoti į 
viešą kovą prieš carą, nes trū 
kimas ginklų ir atžagarumas 
pačių žmonių, dar tę yra vie- 
-as. Per trumpą laiką reak
cijos popai ir kunigai gavo 
progą vėl žmonėm išgerti jų 
protą, įkalbėdami, kad neitų 
prieš carą, kad nekeltų bun- 
to, kad skųstų valdžiai revo- 
liucijonierius ir patįs juos 
gaudytų ir žudytų. Agita
toriai pribuvę į Ameriką, 
teipgi dar negavo pilnos pro
gos pinigišką pagelbą iš čio
nai nusiųsti. Pasikėlimas 
kad būtų su nauda, reikia 
tvirtai susirengti. Bet atsto
vai matomai reikalaus, kad 
paleistų politikiškus prasi- 
Kaltėlius be nustojimo, ,o jei
gu caras lieps juos išvaikyti 
iš Dūmos tai tada jau nelauks 
ilgiau, bet pasikels prieš val- 
Ižią iš visų kampų ir reikia 
tikėtis, jog pasekmė bus, nes 
ir kareiviai kasdien vis įgau
na daugiau ir daugiau susi
pratimo, taigi kilus naujam 
visuomeniškam sumišimui, 
daugelis prisidės prie revo- 
iucijouierių. Caras mato

mai yra pertikrinamas per 
činovninkus neteisingai, jei 
gu jisai tikrai suprastų savo 
padėjimą,tai be abejones pri
silenktų ant žmonių reikala
vimų daugiau, o neklausytų 
mergvaikių, kurie mato, jog 
jiem arba teip ar kitaip jau 
negyvenimas, nes virtus vai 
džiai į žmonių rankas, jau 
daugiau negalėtų čiulpti 
žmonių kraujo, dėlto ir lai
kosi iki paskutines, kartu su 
tėvu caru.

Aktyviškumas.
Žinios pranešė nemažai ak- 

tyviškumo revoliucijos reika
luose Rosijoje.

Maskvoje tapo susekti du 
policijantai persirėdę ir įsi
maišę į tarpą darbininkų, ku
rie laikė susirinkimą vaktoje 
vietoje, darbininkai pažinę 
policijautus suėmė ir ant vie
tos padarė tiesdarystę — su
šaudė.

TIFLISE tapo užmuštas 
geležinkelių iudžinierius, ku
ris buvo seniai nužiūrėtas, 
kaipo priešas darbininkų.

GRODNE užmušė polici 
jos perdėtinį Kozl,nušovė ant 
vietos ir Šakilo policijos ka
pitonas tapo drūčiai sužeis
tas.

Vindau, Kurlandijoje tapo 
užmuštas dvaro savininkas 
Kromberg per latviškus revo- 
liucijonierius.

VITEBSKE tapo užmuš
tas tabako fabriko direkto
rius Belkine, užmušėjas pa
bėgo.

B OR JO M, Trauskaukazija 
30 gegužio. Čionai tapo pa
sikėsinta. užmušti Jenerolą 
Gubernatorių Kutą jaus A- 
likhanoff. Dvi bombos tapo 
int stos aut jo, vienok nepa
taikyta gerai, dėlto tiktai su
žeistas paliko.

Kazokai, nieko nelaukę, šo- 
še į pulką žmonių ir daugybę 
jų sužeidė ir aut vietos už
mušė.

ŽlfflOS KUO

Garbingas Seimas „S. L. 
A.” prasidėjo 27 Gegužio 3- 
čią vai. po pietų. Lietus bis- 
kelį blėdies padare, nes su
laikė nekurtuos nuo dalyva
vimo parodoje, vienok nežiū
rint ir ant lietaus trylika 
draugysčių ėmė dalyvumą 
parodoje ir apie penkesde- 
šimts karietų važiavo. Už
vis atsižymėjo Bostono dele
gatai, važiuodami net ketver
tu arklių. Paroda gražiau
siai išrodė, dar tokios niekad 
nebuvo, kaip tik „S. L. A.” 
gyvuoja.

Tą patį vakarą buvo labai 
gražus pasilinksminimas, kai
po priėmimas delegatų, pro
gramas vakaro susidėjo net 
iš 40 punktų, kuriuose buvo 
buvo prakalbos, dainos ir 
muzika iš geriausių talentų, 
kurie tiktai randasi Chica- 
goje.

Autrytojaus 9-tą valandą 
Seimas atsidarė; delegatų 
nors ir į tolimą Chicagą, bet 
pribuvo net 60 iš y vairiu 
kraštų Amerikos. Po pers 
kaitymui protokolų iš vis< 
bėgio pereitų metų tapo iš
rinkta vyriausybė Seimo ve
dimui. Pirmininku tapo iš
rinktas p. P. Birštonas iš 
Shenandoah, Pa., jo vietinin
ku p. M. Damijonaitis iš Chi- 
cagos. Pirmas raštininkas 
p. J. Ilgaudas, antras A. Ra 
manauckas Bostono delega
tas; maršalka A. Bijauckas ir 
J. Kurila. Spaudos komite
tas A. Olševskis, J. Aleksan
dravičius, F. Golubickas.

Nutarimai tapo iki įioliai 
toki nutarta: Posmertinę 
palikti po senoviai; viršinin
kų algas tais pačias palikti; 
prieglaudos namą nutarė pir

kti, t. y. kolioniją del pavar
gusių ,,S. L. A.” sąnarių; 
tautiškų centų mokėt po tiek 
kaip pirma 25 c.

Organas pasiliko ant to
liau „Li etų va”; balsuo j an t 
,,Vienybė” gavo 4 balsus 
„Viltis” 7, „Keleivis” 7, o 
,,Lietuva“ 33. Seimas labai 
gražiai vedamas, nes pirmsė
dys yra labai atsakantys ir 
suprantantys parliamenta- 
riškas tiesas. Žodžiu sakant, 
kas metas S. L. A. auga ir bu
joja visame. Seimas nepa
baigtas, tad ir žinios kitą są- 
vaitę bus tik pilnai paduo
tos.

Iš Amerikos.

Atbiidavojo inieHti}.

San Francisco. 
Atbudavojimas miesto eina 
gana sparčiai pirmyn. Tūk
stančiai darbininkų kaip pe
les išnaujo griebiasi prie mil
žiniško darbo atnaujinti mies
tą. Architektoriai sako, jog 
į metus laiko San Francisco 
bus sunku pažinti ir sunku 
bus patėmyti skriaudą, kurią 
miestas nukentėjo. Namai 
dabar statomi bus naujausios 
mados ir statomi iš nedegan
čių materiolų. Darbininkai 
teipgi turi gerą pelną, ypa
tingai visoki amatninkai.

Kunigas persivertė.

Campbellton, N. 
B. 30 Gegužio. Kun. C A. 
Faurnier išbuvęs apie dešim
tį metų katalikų kunigu, da
bar perėjo į protestonų ku
nigystę — sektą baptistų.

Badu mirė su pinigais.

Fall River, 25 Ge
gužio. Čionai badu numirė 
Isabelė Jackson, 60 metų se
na moteris, kuri teip pripra
to čėdyti pinigus, jog net ba
du verčiau mirė, o nesinau
dojo iš savo surinktų pinigų 
3215 dol. kuriuos rado paka- 
vutus po jos mirčiai jos šlu
boje.

Užprutestin o prieš teisdurĮ

G a i d w e 1 1 I d a h o 29 
Gegužio pastatyti Lapo prieš 
teirdaiį Unijos tauoiai Moj- 
er, Ha} wood ir Pettsbous ap
skųsti per kapitalistus už už 
mušimą ex UuLeiuatoriaus 
Suvenbcrgo. Apkaltintų žmo
nių advokatai Ui-prulestavo 
prieš teisdurį Smith, kad jį 
prašalinu nuo vietos kaipo 
vieną einanti ypatiškai pries 
apkaltintus, bitas Smitas jau 
kaip tik suėmė minėtus vyrus 
gyrusi jisai tikrai žino, kad 
jie užmušė ex Gubernatorių. 
Taigi matomai na
bagas nemokėjo apsieiti, bu
tų geriau įkandęs tuos žmo
nes jeigu butų ueišsitaręs, da
bar gal jį prašalįs, ir negaus 
progos patarnauti turčiam.

Explivziju,

N e w Y o r k, Gegužio 26 
dieną atsitiko baisi expliozija 
naftos Zudker Levett ir Loeb 
chemiškos kompanijos fabri
ke. Iš ekspliozijos kilo ug
nis ir apie 400 darbininkių, 
moteriškių, radosi' baisiame 
pavojuje; dvi iš jų mirtinai 

apdegė o daugeliui, nelamė 
pasibaigė vien ant išgąeties, 
kas vėl nekuriom buvo prie
žastim susižeidimo.

Didele vėtra.

Dallas Tex. Gegužio 
25 baisi vėtra su lietum perė
jo per visą valstiją, kuri išnai
kino daugybę budinkų ir už
mušė septynis žmones.

Savo meterį ir sarę nušovė.

Worcester, Mass. 30 Gegu
žio atsitiko baisi nelaimė ant 
88 Endicott str. J. Raulinai- 
tis nušovė savo moterį su 
dviem šūviais ir ant galo į ats 
savę peršovė. Jausenas laikas 
kaip Raulinaitis pusprotis 
yra tą jisai įgavo nuo baisios 
girtybės. Ilgus metus jo varg
šė moteris ir dvi gražios mer
gaitės daugelį vargo ir kentė
jo. Prasidedant pavasariui 
Raulinaitis dar labiau pradė
jo kvailioti, ant galo ir nužu
dė moterį. Iškada, bet tegul 
bus pamokinimas visiem ap
sistokit su vartojimu to pra
keikto trunko nes daugelis 
yra tarpe musų jau tik pus
pročių nuo alaus ir degtyuės.

Žinos iš pasaulės.

PEKIN, cninija," aplaiky- 
ta čio’uai žinias iš Mongolijos, 
jog Uniankai aplinkinėje at
sitiko didelis žemes dredėji- 
mas, kuris teipgi sukrėtė ir 
Mongolija,užmušant daugelį 
žmonių ir sUBftikūuuit daug 
turto. Chinija yra iSlogam 
padėjime, kadangi netik ką 
nelaime pridarė didelį nuo 
stolį, bet ir žmones nuo s< - 
niau pradėję m apkęst, ne
sirūpinančios valdžios
dabar tuo smarkiau sujudo ir 
matomai rengiasi prie ūtllm- 
timo nuo savo sprando jun
go nelaisvės, idant Keliaut 
keliu progitso ir apsviltos.

—:o:—

BERLYNAS, 26 Gegužio 
žinios ] rant ša, jog keizerio 
sūnūs kun. Augustas Vili
mas norėjo atvažiuot į Bosto
no Harwad universitetą mo
kintis, Let ievas neleido; tur
int pabijojo kad jo sūnūs ne
pradėtu mokintis amerikoniš
kų sportų: mėtymo skritulo 
ębolė) spardymo pūsles o gal 
dagi ir — besikumščiavimo, 
kas, teisybę sakant, ir nepri
tinka, ypač ciesoraičiui, nes 
daug garbingiau mokintis — 
žudymo žmonių.

—:o:—
DUBLIN, Irlandija, 30-tą 

Gegužio pasimirė garsus Ai
riu tėvynainis Michael Da- 
vitt, kuris per keturesdešiints 
metų rūpestingai ir teisyn 
gai tarnavo savo tautai, kovo- 
domas ir nekartą kentėdamas 
už žmonėms laisves j ieškoji
mą ir liuosavimą jų iš po an
gliško jungo. Parašęs jis 
daug keliančių tautą iš miego 
prie laisvęs ir geresnio gyve
nimo knygų. Našlaičiais pa

liko moterį sūnų ir 2 dukterį.

— :o: —

KOMA žinios praneša jog 
Sv. Tėvas pasveiko ir priim
damas svečius su prakalbom 
pasakė, jog moterimi reikia 
mokslo, bet nesikišti į politi
kos reikalus. Ar ištiesų-gi mo
teris kvailesne už vyrą tai rei
ktų tikrai ištirti. Jeigu jos 
turi protą galima išlavinti 
prie tokių amatų kaip vyrai 
tai kodėl jos politiką negali 
rūpintis.

—:o:—

PORT DE FRANCE, Mar
tininką, 29 Gegužio. Čia at
sitiko gana smarkus žemės 
drebėjimas, kas labai pergąs
dino vietinius gyventojus, 
kad net sustojo pramonės 
reikalai. <

— :o:—

LONDON, .iš čionai žinios 
praneša jog tapo surastą su- 
kalbis Anarhistų nužudyti 
Ispanijos karalių Alfonsą ant 
jo dienos vestuvių kuri prasi
dėjo 30 Gegužio. Suokalbis 
buvęs Ispanijos, Anglijos ir 
Franeuzijos Anarhistų užmuš 
ti Alfonsą ir pakelti revoliu
ciją, kad panaikinti krauge. 
rius, ’kurie biednų žmonių 
kraują vergdami sau į vyną 
gere.

Victnės Žinios.

1 ietus gerai palijo Nedė
lioję ir Pandėlyje, tartum ty
čia nuslogino dulkes žemyn 
kad padaryt tuo sm igi sue 
Seredos : 0 Gegužio 
kuri Amerikai yra mil la die. 
na vaii.ii.avimu kapų tų ka- 
ici'ių, kmie liejo krauju už 
laistę vergų ir del pastatymo 
Kozno žuiogaus liuou ūkėsu 
laisvoj nepriklausmingoj ša
lyje, kovodami nuo 1861 -65.

Ta diena mūsų žmonėms 
nedaugeliui yra žinoma, o 
paaiškint nėra kam, nes ir 
tie, kurie galėtų, kaip antai 
draugysčių viršininkai, suvis 
nelinki sau to triūso, kad pa
aiškint savo draugam ūkėsam 
ką reiškia ta Decoration Day.

Daugelis norėtų kad juos 
vadintų vadovais, bet nerūpi 
jiems tas, kad ir to negalima 
ingyt, be triūso. Jie sako 
kad nėra laiko, bet toks išsi- 
teisinimas sūvis neyra pakak
tinu, nes jei suskaitysim tas 
valandas prie baro ir ant šo
kių praleistas, tai pasirodys 
kad daug loiko buvo. Reikia 
suvartot kožną liuoeą valandą 
labui kitų, kad būti garbina
mi nuo jų.

Draugystė Šv. Petro ir Po
vilo turėjo apvaikščiojimą 30 
Gegužio; ėjo paroda gatvėmis 
į bažnyčią, pašventino vėlia
vą ir ėjo i salę, kur buvo ba
lius ir prakalbos laikytos per 
tris kunigus. Revoliucijos
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reikalam teipgi rinkta aukas.

—:o:—
Lavinimosi Kuopa T. M. D. 

praleido vakara šią sanvaitę 
nesusirikę, nes tą pat vakarą 
mat ir Gorkis pribuvo taigi 
nekuria buvo užimti jo prie- 
Itiiinu ir teip tapo praleistas 
iki kitai sanvaitei utarninko 
vakarui.

—:o:—
Gorkis Bostone

Utarnyke 6:10 valandą va
kare, pulkelis žmonių pasiti
ko Maximą Gorkį ant South 
Station su dideliu pakėlimu 
balsu nuo stoties stoties nuli- 
dejo į Revere Kotelį ir tę va
kare turėjo pokilį, ant kurio 
buvo apie 125 žmones visokių 
tautų, tarpe kurių buvo ir 
apie 7 Lietuviai. Vakaras 
buvolinksmas,visi dalyvaujan
ti jame pilnai užganėdinti, 
matant Maxiiną Gorkį tautiš
kuose rūbuose. Prakalbos, 
kurių klausė tūkstančiai ypa
tų, laikytos buvo per patį Gor 
kį, Dr Antonette Konikow, 
Dr. Gibs iš Worcesterio,minis
ter! Litlefield, p. Cutting ir 
p. Mikol. Kalbėtojai, o la
biausiai Maxim Gorkis buvo 
garbinami garsiais delnų plo
jimais.

Ant rytojaus po pietų Gor
kis su komitetu trimis, karie
tom apvaževo Bostoną lanki- 
dami istoriškas vietas. Ant 
Garisono stovylos Gorkis su
dėjo vainiką, o Dr. Gibs pa
sakė gražią prakalbą.

Pribuvus į Faunai Hali, ži
nomą kaip lopšys laisves Gor
kį pakvietė kad parašytų savo 
.ardą, ir ten likos pasveikin
us garsiu šauksmu per susi- 
iii.kiisii s tam tikslui karei
vius ir jurininkus. Karei
viška muz.’ka pagrajino ant 
garbūs svečio.

Vakare buvo nuo seniai 
laukiamos prakalbos; žmonių 
prisigrūdo pilna salė ir visas 
va kars labai nusit-ekū ir buvo 
pelningas.

Kitą sanvaitę bus galima 
visą čia jo buvimą pranešti 
nes labai naudingas ir pelnin 
gas. Teatre buvo apie pustre
čio tukstaučio žmonių.

— :o:—
Nauja Draugyste Šaldžiau 

sios Širdies Jėzaus, parengė 
prakalbas 10 dieną Birželio 
(June) po pabažnitine sale 
tuojaus po pamokslui Kal
bėtojai bus iš kitur, dėlto vi
sus kviečiame atsilankyti 

KOMITETAS.

Prie Revoliucijos Žinių
Jen. Olikvanof, vienas iš 

sūnų lieipieriaus, seniai kan
kino žmones, odabar išvengęs 
mirtis iš rankos keršytojaus 
padūkęs pradėjo naikinti kai
mus degindamas ir žudinda- 
gyventojus.

Lodziuje, Lenkijoj, darbi
ninkai Siniito ir Ve.ičerts kas
pinų dirbtuves uždarė darb
davius fabrike ir neleido pa
kol nesutiko algą pakeli.

Tokios lai žinios iš Rosijos 
ateina.
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— Vaike, tu sakai, kad 
turčiai pralobsta miestuose, 
statydami fabrikus ir priim
dami žmones dirbti Neva 
moka jiem mokestį, bet iš ki
to šono, duodami jiem stubas 
gyventi ią kitus reikalingus 
gyvenimo' daigtus, jie vėl 
žmones išnaudoja. Taigi 
man rodos, jog žmonės grei
tai gali iš tų vargų išsiliuo- 
ti, neidami į miestą, kur tur
čiai turi fabrikų pristatę, bet 
eidami į pūstynę ir tę patys 
savo stubas pasistatytų ir pa
tys savo fabrikus užsivestų; 
tokiu būdu nebūtų kam juos 
išnaudoti.

— Tėvai, dar tu nesupran
ti'šito reikalo gerai, kad žmo
nės vargšai suprastų, tai jiem 
nereiktų eiti ne į pūstynę, 
jie galėtų ir pačiam mieste 
pradėti savo namus statyti ir 
fabrikus surengti, bet žmonės 
nevisi lygus ir nevisi gali mi
slįti ir veikti tokius didelius 
darbus, dėlto juos reikia teip 
valdyti, kaip mažus vaikus.

— Teip, vaike, ištiesų aš 
nesuprantu ir pripažįstu tau 
teisybę, jog daugelis suaugu
sių žmonių, kur kas menkes
nio supratimo, nekaip maži 
vaikai, bet ir tie, kurie valdo 
turėtų juos prižiūrėti, 
savo vaikus, o ne kaip 
nis.

— Ar tai tau, tėvai,
kad žmonės negerai prižiūri
mi?

— Ne, vaike, jeigu turčiai 
jaučiasi, kad jie mus turi pri
žiūrėti, būti ant mus viršinin
kais, tai jie turi mumi parū
pinti geresnį maistą ir gyve
nimui namus, kad męs netu
rėtume teip skursti ir teip 
sunkiai ir ilgai dirbti, jie ne
turi mus mažų vaikų badu ir 
neturtu priversti eit į fabri
kus dirbti ir jaunystėje atim
ti jų sveikatą, dorą ir protą.

— Tėvai, tu kalbi teip, ro
dos kad tu nori būti vergu, 
kokiu būdavo žmonės senovė
je. Senovėje teip buvo, kaip 
tu pasakoji: turčius pavelį- 
davo savo vergui vesti pačią, 
duodavo jam stubą gyventi 
ir prižiūrėdavo, kad jisai tu-

nimą, kad ilgai galėtų dirb- 1 
ti, nes jeigu nesveikas ir sil
pnas, tai negalėtų dirbti ge- 1 
rai, teip kaip menkas arklys 
negali pavežti didelio vežimo. 
Apie vergo vaikus teip apžiū
rėdavo, Isaip ūkininkas apie 
savo gyvulius, nes kožnas, ku
ris iš vergo gimė, ant amžių 
prigulėjo tam penui, pas ku
rį jo tėvai buvo.

— Vaike, tai tu mane ne- 
mėgįk perkalbėti, jų gyveni
mas buvo daug geresnis kaip 
mus. Jie prigulėjo ponui, 
tai bent jau buvo ir apžiūrė
ti gerai ir gavo atsakantį 
maistą, bet ką męs dabar 
gaunam? Einam fabrikas 
nuo fabriko darbo jieškoda- 
mi, kaip dirbam, tai jaučia
mės karaliais tarpe tų, kurie 
su pažliugusiom akimi žiū
ro ant mųsų laimės, bet kaip 
nedirbam, tai mus išvaro iš 
namų, krautuvės neduoda 
nieko dovanai valgyti ir to
kiu būdu prasčiau gyvenam 
kaip tie vergai.

— Tėvai, tu tikro žmoniš
kumo nesupranti, tu nema
tai blogos pusės, tai tau ro
dos, kad gerai. Bet štai blo
ga pusė; tu, tėvai, žinai, jog 
yra žmonių, kurie savo turtą 
atsakančiai prižiūro, bet yra 
ir tokių, kurie iš mandrumo 
arba durnumo netik nežiuro 
savo turto, bet jį naikina. 
Teip buvo ir su vergais, kaip 
ponas girtas parvažiavo, arba 
su pačia susipyko, tai vergai 
viską nukęsdavo: juos muš
davo, spardydavo ir nežmo
niškai spaudė prie darbo, žo
džiu sakant,' buvo gerai tik
tai pas gerą poną, o pas pik
tus buvo baisiai vargingas 
gyvenimas.

— Vaike, negalėjo būti 
bjauresnis gyvenimas kaip 
dabar, nes dabar kaip neturi 
darbo, tai pats save kankini. 
Pirma ponas užmušdavo, tai 
žmogus mirdavo mislįdamas, 
nueisęs vargšas į Dangų, bet 
dabar kaip darbo negauna ir 
negali klausyti savo kūdikių 
verkiančių, nevienas gają pa
sidaro, tai toks patžudys ne
gali tikėtis dangaus.

— Tėvai, aš tau pripažįstu, 
kad tikram vergui buvo ge
riau gyventi, nekaip dabar
tiniam vergui, kuris už die
ninę mokestį dirba, bet da
bartinis gyvenimas žmogaus 
priverčia žmogų mislįti ir kad 
tik jis pradėti} mislįti, tai be 
abejonės pastotų vienu iš lai
mingiausių gyvūnų ant že 
mes. Paukščiai negalingi, 
bet kaip linksmai jie gyveni
mą veda, žvėrįs ir kiti gyvū
nai yra daug pilnesnį ant kū
no ir proto jų gyvenime, ne
kaip žmonės, tik dėlto, kad 
žmonės nemislina gerai ir ne
sirūpina savo protą ištobulin
ti iki aukščiausiam laipsniui.

— Vaike, man teip rodos, 
bet aš turiu apmislįti, o tada 
gal suprasiu geriau.

kentėti tokios skriaudos da- s 
romos mųsų tautai, dėlto i- 1 
mu plunksną, kad parodyti 
broliam, kame yra teisybė. 
Dabar yra gadynė, kada mų
sų protai neapsistoja, nema
tom dar pasilsio, nes ir kan
čios dar mųsų neužbaigtos. 
Dabar randasi daugybė caro 
papirktų bernų, kurie mai
šys mųsų protus ilgai, ilgai 
pakol jie matys naudą iš to, 
antgalo jie teip pakryps kaip 
vėjalis jem geras papus.

Mieli broliai, niekas mumi 
kelio negal parodyti iš mųsų 
vargų, kaip tik męs patys, 
nes męs žinom,’ kas tai yra 
tas vargas, kurį darbininkas 
vargsta. Nekartą męs . pai
mam svetimose kalbose laik
raščius ir skaitom diskusijas 
kaip gyventi ant 15 dolerių 
uždarbio per sanvaitę ir ar 
galima ženytis su tokiu už
darbiu? ar galima pačią mai
tinti ir vaikus išauginti? Tan
kiai matyti atsakymas, jog 
su 15 dol. ant sanvaites už
darbio gyvenimas prastas. 
Moteris turi būti gabi, vyras 
turi nustoti rūkyt, kad galė
tų gyventi be vargo. Dabar 
klausymas ką męs uždirbam 
ant sanvaites? Daugelis mus 
brolių čia Amerikoje uždir
ba tik 6 dol. ant sanvaites ir 
iš to turi gyventi. Sū tokiu 
uždarbiu negali nieko pradė
ti, tik rūpintis, senti, alkti, 
šalti ir kiti} bijoti. Jeigu 
męs pasiskųsim kunigui apie 
tokį savo vargą, tai jisai kaip 
daktaras pasakys pasveiksi, 
apsiprasi, Dievas duos ir t. t. 
Tokie sutiešinimas nėkiek 
mųsų vargo nepalengvina.

1 Taigi, jeigu kunigas negali 
palengvinti must} vargų, tai 
nereikia nė mus širdys plėšy- 

, ti, būk męs einam blogu ke
liu, j ieškodami savo tiesų, 
kaip tai: prašydami nuo darb
davių daugiau mokesties, 
jieškodami nuo caro tiesų 
laisvės, kad galėtume mokin
tis, susirinkti ir

sų, kaip dabar yra, žmonės 
būtų pakėlę revoliuciją prieš 
Herodą. Broliai mieli! męs 
tik supraskim mierį mus gy
venimo, o lengvai suprasim, 
kame yra teisybė. Atminki
te, jog męs turime ir kunigų 
nemažai, kurie dirba del lais
vės Lietuvos, tai gi" tie, kurie 
eina prieš teisybę, paženklį- 
kim juos. Tegul jų įtekme 
pasimažina, pakol jie neiš
moks daug, daug mokslo, 
mokslo apie surėdymą žmoni
jos. Griekai mumi nusibodo 
stumti vienas kitą nuo baka- 
no duonos, nusibodo žeminti 
vienas kitą pale fabriko var
tus, sulindo akįs mus giliai į 
kaktą iš rūpesčio, iš darbo, o 
vis męs esam tik šašai akyse 
tų, kuriuos męs penim ir su
teikiam jiem gražų gyvenimą. 
Iš Lietuvos žmonės linksmai 
rašo, gyvenimas pasigerino, 
bet dar neužtvirtintas, jeigu 
reiks daugiau carui kraujo, 
duosime, tik nepaisykim silp
nų caro tarnų, kurie dreba 
patįs mųsų protą maišydami.

—;o:—
Law i*e n ce, Mnss.

Lietuvį rado prigėrusį. Rašo 
K . S a š e i k a .

Darbai pas mus tuom tar
pu eina neblogiausia, tik už
darbiai paprastai maži. Čio
nai išbudavojo naują fabriką 
„American Wooling Co”, 
(trustas), kurį vadina vienu 
iš didžiausių audeklinių fab
rikų, ištiesų ir yra milžiniš
kas, Statyti dar nepabaigė, 
bet jau vienas galas pradėjo 
darbą.

15 Balandžio Kazimieras 
Janauckas paeinantys iš kai
mo Ramogalos, Vabalninku 
parapijos, Kauno rėdybos, 

i buvo svečiuose pas savo drau
gus ir išėjęs namo apie 
po astuonių, prapuolė.

■ mislino, kad kur nors 
žiavo, bet šeštą gegužio 

! atrastas So. Lawrence 
’ j le prigėręs, išbuvęs tiek lai

te baimės ko vandenyje, visai jau buvo 
vienytis dėl pagerinimo mų- nepanašus į savo būdą, bet 

. — • Žmogus turi visgi ant drabužių galimasų gyvenimo. ‘ 
gyventi arba nusižudyti, jei
gu nejieškosi sa vo tiesų, neat-

kaip 
posū- Korespondencijos.

puse 
Visi 
išva ■ 
tapo 

kana-

Ir Vilkaviškije pradėjo rink
ti, neužilgo laiko bus surink
ti atstovai į Suvalkus, o iš 
Suvalkų į Petra pilę, o tenai 
kas-zin ar ką mums padarys 
gero. Toje Dūmoje gal suvis 
nieko nelaimėsimi. Blogas 
mus padėjimas. Politikiškie- 
jie kaliniai nuvarginti. Ken
čia daug brolių. Pašelpa vis 
gi menka. Mažai darbuojasi 
dėl jų tamsuoliai, greičiau su 
atkalbom sušelpia juos tam
suoliai. Žinau, drauge, kad 
supranti šitą padėjimą ir 
tamsuolių neišmintingumą. 
Sako, kad socijalistai nieko 
nepadarys, k-id teip turės pa
silikti, tik da labiau žmones 
suvaržo ir labiau suvargina. 
Ir nesyk rauda, nesupranta, 
kad to reikalauja su dienu 
judėjimu ir kad be vargo nė 
laisvės neturėsim. Ir kad 
aiškini, suvis neklauso, savo 
kalba, sako kad neteisybė, 
nėr ką čia apie juos ir kalbė
ti. Dabar socijalistų vardas 
yra nužemintas, paniekintas 
ir te. O judėjimas nesiliau
ja, dienrastij kasdien daug 
būna visokių naujienų. Ta- 
mista skaitai laikraščius, tai 
ir žinote. Beje Pilviškiuos 
daug budinkų išdegė per at 
velykį. Patf mus labai mirš
ta maži vaikai, daugiausia 10 
metų, o šeip męs sveiki. ti
ras labai gražus, sodai žydi, 
laukus pradeda dirbti. Link
smas pavasaris, paukšteliai 
gieda,’saulelė šviečia. Gra
žu būtų, ale vėl kas priduo
da liūdnumą, kad nevisi gė
risi tuo pavasarėliu, nevisi 
kvėpuoja tuo pavasario oru, 
nevisi girdi paukštelių dai
nas ir nevisi gali žvalgytis iš
ėję ant oro. Kenčia uždary
ti už geležinių štangų, vaito
ja ir mąsto, dėlko teip kanki
na minias žmonių, karžigių 
narsių. 1 valstijos Dūmą iš
rinko iš Suvalkų, lietuvius 
dorus vyrus. Jeigu bus ga
lima, tai kovot pasišvęsiu ant 
to viso labo.

buvo pažinti jį. A. a. Ka
zimieras Janauckas buvo ge-

o: —
K. L.

čiai.
Pietus: Kepsnys jau

tienos, bulvės sutrintos, ma
karonai, krienai, krekmolinis 
pudingas.

Vakarienė: Pyra
gaičiai, šalta mėsa, ledo Sme
tona.

SNBATOJE.
Pusryčiai : Avižinė 

košė arba S. K., virta kapota 
teliukiena, su bulbėm.

Pietus: Virta kiaulie
na. kopūstai,bulbes, sutiintos 
agurkai, ledo Smetona.

Vakarienė: Pyra
gaičiai, rabarborai, šalta mė
sa, vuogi} kisielius.

Man rodos, jog nuolat val
gant vienokią mėsą, kaip šol- 
derį. vyrai labai išdžiųsta ir 
bėga tankiai gerti, o kad van
duo negeras, tai alų pripran
ta gerti. Vėliau pražudo vi
są protą savo.

—:o:—
Brangi Pana! Malonėk pa

rašyti, kaip jus padarote ra- 
barhorns (Rhubarbs)? Kas 
tai yra Makoro ir kaip pada
rote? Kaip sudarote Dander- 
lionis? Kaip padarote pyra
gaičius — Cakes Dutch, Ma
ple Flakes, Rice cakes ir ca
kes light? Ačiū jumi, kad 
rūpinatės. (Red.)

eina buo to, kad męs jau ne
turime namų kalbos ir kaip 
matyti nėra kam jos tobulin
ti.

Visi griebiasi prie angliš
kos kalbos, kuri nors biau- 
riai sunki mųsų žmonėm, bet 
pilnai išdirbta visokiose tar
mėse ir dėlto lietuvių stubo- 
se pusė jos vartojama. Bū
tų malonu pamatyti mųsų 
moteris turinčias mokslą pa
sidarbuoti dėl savo seserų, iš
dirbant naminę kalbą, pri
taikančią prie visokių valgių 
ir rakandų namuose. Vie
nok matomai toli gadynė, 
pakol męs to sulauksim, dėl
to linkėčia kožnai merginai 
atvykusiai į Ameriką eiti pa
dirbėti į namus, o ne eiti į fa
brikus: namuose męs galim 
daug išmokti ir kaip moki- 
niesi, tai yra lengva ir dirb
ti, o išmokusiai labai lengva 
ir darbas gauti ir godonę už- ; 
sipelnai nuo žmonių.

Su šiuomi paduodu kelis 
valgius, ką žmonės Ameriko
je valgo per sanvaitę, ir jie 
teip maitydamiesi yra tvirti 
ir neturi palinkimo prie sti
muliuojančių gerymų kaip a- 
lus ir degtinė,

NEDELIOJE.
Pusryčiai: Avižinė 

košė, arba suskardyti kvie
čiai su cukrum ir pienu.

Kiaušiniai šutįti, rūkįti la
šiniai, keptos bulvės, pava
sariniai cibuliai.

Pietus: Kepta jautie
na, bulbes, žirniai, pienių la 
pai, raugyti agurkai, krienai 
ir pudiugos.

Vakarienė: Duo
nos, sviesto, šabalbonų, pyra 
gaičių, kavos,arba pieno prie 
visų valgių.

PANE DELYJE.
Pusryčiai : Aviži

nes košės arba suskardyti 
kviečių, virti} bulbių,, suka
potų su mėsa ir pakepintų 
ant skaurados apkepįtos duo
nos.

Pietus: Kepsnys jau
tienos, bulbes, raitelių šabal
bonų, krienų, raugtų agur
kų, sutaisytų taukų, citrinų 
pajaus.

Vakarienė : Duonos 
uogų kisieliaus, klevinių py
ragaičių.

UTARNINKE.
Pusryčiai : Aviži

nės košės, arba skardytų 
' kviečių košės, paprastai su 

cukrum ir pienu, pakepintos 
' bulbes ir kiaušiniai su laši

niais kepti.

KELEIVIS.

Po tyrus sau vienas 
Nekartą keliauju, 
Kad rasčiau kam 
Vainiką dovanot protauju.

Bet kur tie žmones,
Kas juos atrastų, 
Kurie vainiką 
Garbes suprastų.

Tarnaudami Tevyniai 
Sau užsipelnytų, 
Iš blogų papratimų 
Amžinai išliptų.

Pirmą dieną gegužio
Į Gardner teko užklysti, 

Ir tę būnant bjaurybių 
Teko nemažai patyrti: 
Čionai mat karčiamas 
Naujai atidarė, 
Tai lietuviški kvailiai 
Alų kad vare, tai vare.

Ne vien prasti
Alų teip vare, 
Nes ir organizatorius 
Vienas peklą dare.

Jis gere visą 
Ištisą sanvaitę, 
Su bomais slankiojo 
Pasieniais apkvaitę. 
Nosį jam sudaužė, 
Laukan išmėtė, 
Bet girtuokliauti 
Jis nepametė.

Pragėrė pinigus— 
Parėjo pačią mušti, 
Kad duotų pinigų 
Mašiną ėmė grųsti.

O tu indijone
Tu nedoras esi

Už tave kentėti
Męs turim visi!

Panieką užtrauki
Tu aut amžių musų tautos 

• Bestija pasirodai
Baisi iš po šiekštos.

—:o:— 
Kita katastropija 
Nelaiminga atsitiko, 
Kad jaunavedys Enriką;

Į turmą uždarytas 1 aliko. 
O pati jauna 
Namie paliko 
Ir per naktį 
Vargše nemigo.

Mat prieš vestuves

Pataisymas.

19 num. ,, Keleivio” patilpo 
korespondencija kaslink Bri- 
dgeporto teatro, joje įsiveržė 
klaida, vietoje Antanas Joti- 
la, turi būt Antanas Totila, 
—jarno—tarno, Jeresevyče— 
Teresevyčia. Ir išeinanti iš 
salės laukan Antanas Tere- 
sevičia užgavo moterį, Čel- 
kienę su ranka į krūtinę, bet 
ji uenupuolė trepais ir ne
šaukė vežėją su vežimu, bet 
parvažiavo aut tramvajaus.

Rūta.

imsi savo uždarbio tu.’ badu ra8 žmogus: prigulėjo prie šy. 
numirti. Jeigu duosime^ ”<1.- yjuirino draugystės, kuri jį 
rim ar politikieriam parda- ( 
vinėti žmones, tai būsim teip 
suspausti, kad viena pusė 
žmonių mis iš prakaįto-Jdtip 
lėbaus tjučiaiTlkada męs aša
rose,’.piktybės vagystės skęs- 
ime ir užmušinėsime vienas ; 
kitą. Ką gelbės šauksmas į 
dangų, jeigu tuščias pilvas 
ves mus prie piktų darbų. 
Lietuvoje tie revoliucijonie
riai, .kiuHucSTsncijalistais va
dina, jau daug gero padarė 
mųsų kraštui, tik ^škoveda
mi žmonėm raštą mųs_ kalboje, 
be rašto, be knygų ir mažas 
vaikas žino, kad gyventi ne
gali jokia tauta savisto
viai, gali tik būti bernais ki
tų mokįtų tautų. Taigi ar 
pridera kunigui niekinti dar
bą tų žmonių, kurie kovojo, 
mirė, kitas ir pabėgo ant ne- į 
kurio laiko, bet tolesnė kova j 
vėl jį pašauks. Jis parneš, 
savo gyvastį, padės tę, paau
kaus už žmonių gerovę. Sve- 
timtaučiai kaišo kvietkais ka- į 
pus4ų, kurie mirė už laisvę. Į 
Štai Amerikoje kaip godoja 
tuos kareivius, kurie liejo 
kraują, pakol išliuosavo šią 
šalį iš po Anglijos. Kas me
tas kelios tautiškos šventės 
atsibūva, kad atminti numi 
rusius. O tarpe mus mat 
kunigas atsistoja ir pasako
ja, kad męs turime klausyti 
tranų, klausyti smaugikų, o 
vienas kitą piauti, žudyti. 
Kame Kristus parodė, kad 
męs nusižemintume prieš tra
nus? Argi jis pats uevijo širdingai ačiū.
vagių iš Jerozolicuos bažny- patalpinti keletą žodelių dė-

gražiaf'ir palaidojo ant šv. 
Marijos kapinių Lawrence. 
Kaz'mieras buvo geras ir 
tautietis prisiėjus reikalui su
mesti centų ant bent kokių 
tautiškų reikalų, visada pri
sidėjo ir kitus paukvatinda- 
vo. Kokia jam nelaimė atsi
tiko teip numirti, negalima 
iki šioliai žinoti. Vienok te 
gul amžinai silsi tas mųsų 
brolis

—:o:
Wells, Mieli.

Ugnis girioje. Rašo 
J .

Moterim ir Merginom.

Pie t ų s : Kumpis vir-
tas, kopūstai bulbes,
duonos 
nai.

pudingas, ,krie-

Vakariene: Ryžiai
virti, šaltas kumpis, pyra-
gaitis.

SEREDOJE-
Pus ryčiai: Ryžių

Rašo Magdalena Anskaičiū- 
te.

Kiek laiko atgal mačiau 
„Keleivyje” klausymą pra
šantį, kad merginos arba mo- 
terįs paduotų sanvaites mais
tą, ką ir kokią dieną valgo. 
Per ilga laiką, nematydama 
nė vieno parašant, pasiryžau 
pati paduoti. Sunku man 
vienok surašyti gerai, kada- 
gi mums trūksta visokių var
dų viraluose, ir kaip matyti, 
niekas ant to ir nesidarbuo- 
ja. Taukiai matyt moteris 
apie politiką berašant, bet iš- 
tiesų politika, tai kaip dak
tarų patarimai nuvargusiam 
ligoniui. Vieni liepia mels
tis, tai bus gerai gyventi, ki
ti liepė neapkęst turčių, kiti 
liepia mokįtis. Bet tikro 
mokslo mažai, kas užsiima 
parašyti. Man teip rodos, 
jog visas mus pagerinimas

N .
17 Gegužio čionai užsidegė 

giria, kuri turbūt ir degs, 
pakol ilgas lietus neužeis. 
Sudegė darbininkų tulšys ir 
4 arkliai suspirgėjo. Ugnis 
teip greitai pradėjo platintis, 
kad negalima buvo nė su in- 

: džinu išbėgti. opalai gele
žinkelio pradėjo gruzdėti, re
lės išsiskėtė ir indžinas išėjęs 

1 iš relių į smiltis nugrimzdo. 
Pečkūrys nudegė plaukus ir 
nosį, o kitas nudegė rankas. 
Du darbininkai visai dingo 
nežinia kur? Ugnis vis pla
tinasi po girias.

—:o:—

McKees Rocks, Fa.

Pamokslas kunigo Čeponio 
:3 ę ne visiem patiko. Rašo 

Kriaučius.
29 Balandžio čionai atsi

lankė kun. S. J. Čeponis iš 
Homestead, Pa. ant atlaidų 
40 valandų ir sakė pamoks
lą, kurio mieris buvo ati
traukti žmones darbininkus 
nuo manymo ir mėginimo su
prasti darbininkų stovį. Ku
nigas sakė apie šios dienos 
padėjimą Lietuvoje, kaip 
žmonės turi nukęsti prieš 
valdžią, dėlto kad jie paklau
sė revoliucijonierių, išvijo 
ruskus mokįtojus iš Lietuvos 
ir visokius raštininkus iš 
valščių. Kunigas sako, da
bar visi revoliucijonieriai pa- čios. Ar-gi jis nenumirė iš lei tamistos,— pranešti nors 
bėgo į svetimas šalis, o žino- rankų fanatikų. Ištiesi} jis kokią naujieną. Siame laike 
nes turi kentėti. Man a ša- nebūtų nuspręstu ant mir- Lietuvoje prakilnu nieko ge

bėtų maisto ir sveiką gyva- ros byra iš akių, negaliu nu- ties, kad būt buvę tokių ūkė- ro nėra. Tik į Dūmą renka.

rodos

Laiškas iš Lietuvos,
į Ansonia, Conn.

pyragaičiai, avižine koše arba 
kvietinė.

Pietus: Kepta teliu- 
kiena, bulbes, sutaisyti tau
kai, . žali šabalbonai, kopūs
tai, krienai, pudingas.

Vakarienė: Pyra
gaitis, panaujintas sūris, ra- 
barborai, vuogų kisielius, 
šaltos mėsos.

ČETVERGE
Pusryčiai : Avižinė 

košė arba skardyti kviečiai, 
virta jautiena 
bulvėm.

Pietus : 
bulbem, bulbes
cibuliai, virti krienai, ryžių 
pudingas.

Vakarienė: Čokola- 
do pyragaitis, sūris, rabarbo- 
rai, ryžių pudingas, ledo Sme
tona.

PETNYČIOJE,
Pusryčiai : Avižinė 

košė arba t-kardytų kviečių 
duona, pyragaičiai, pamatau-

sukapota su

Oysteriai su 
su taukais,

Miela Drauge:— _ _ _ _
Aplankė gyvenimo paeina iš mažų kas- 

tamistoš laiškas mane, už ką dienių darbų ir pakol męs 
Skiriu laiką negalėsim nuveikti namų 

darbo atsakančiai, tai mažai 
mums gyvenimas pasigerįs. 
Nedyvas, kad mųsų čionai 
augę vaikai, mergaitės nemo
ka lietuviškai kalbėti, tas pa



------------------------------------ I 
ai.
Pietus : Kepsnys Jan
inos, bulves sutrintos, ina- 
.ronai, krienai, krekmolinis 
idingas.
Vakariene: Pyra- i 
ičiai, šalta mėsa, ledo eme- į 
la.

SN BATO J E.
Pusryčiai : Avižinė į 
iė arba S. K., virta kapota : 
iukiena, su bulbėm.
’ i e t ų s : Virta kiaulie- i 
kopūstai,bu Įbes, sutiintcs 
trkai, ledo Smetona.
T a k a r i e n ė : Pyra- I 
5iai, rabarborai, šalta me- 
vuogų kisielius.
ian rodos, jog nuolat vai- Į 
t vienokią mėsą, kaip šol- 
, vyrai labai išdžiųsta ir | 
i tankiai gerti, o kad van- f 
negeras, tai alų pripran- ; 
erti. Vėliau pražudo vi- I 
rotą savo.

, —:o:—
■angi Pana! Malonėk pa
ti, kaip jus padarote ra- 
orus (Rhubarbs)! Kas į 
ra Makoro ir kaip pada-
Kaip sudarote Dander- 

3? Kaip padarote pyra- 
us — Cakes Dutch, Ma- j 
'lakes, Rice cakes ir ca- 
ight? Ačiū jumi, kad ( 
latės. (Red.)

Tiek alaus privarė, 
Kad vestuvėm prasidėjus 
Pekla atsidarė.

Ir dūzgė ir rėkė 
Nežmoniškais balsais 
Antgalo gavo 
Su lazdų galais;

Ir į turmą ponus
Gražiai nugabeno,
Už revoliucijos kėlimą 
Gerai nuštruopavo.

Puikus katalikai 
Nėra ką sakyti, 
Ir bus toki geri. 
Pakol nepradės skaityti.

Gaus buožių—lazdų
Kožną syk per klyną
Ir patys voliosis
Po kraujų liūgyną.

Nepykit mieli,
Mažgaliai brolukai, 
Tai Jusu kaltė 
Jog esat asilukai,

Užtikrinimas.
Skolintojas. Tėvai aš sko

linu Tamstai 5 dol., bet neuž-
miršk, kad tai skolini nuo 
manęs.

Pasiskolintojas. Mano kai
myne, aš niekados neužmir
šiu, kol tik gyvensiu.

KELEIVlS _____
I ■ !■■■■. I - .JT l ■ —r—

I - -■* - - «

V , klausydamas kitų dainos, o palaukęs vėl kringelių Tania gaudavo nuo mus daug malonių patarimų
\ Pn prisideda su daina. Tame tarpe kitas at- kaip tai: turi šilčiau apsivilkti, kad nebėgtų greitai trepais
ii J=> sidūsta su balsu: „Oh!” uždaro akis, rodos Į viršų ir kad neneštų sunkių naštų malkų į viršų Ji nu-

WEBS,
—Parašyta—

Maximo Gorkio.
(Iš Comrade.)

KELEIVIS.

yrus sau vienas 
artą keliauju, 
rasčiau kam 
iką dovanot protauja 
r tie žmonės, 
os atrastų, 
rainiką 
suprastų.
audami Tėvyniai 
ižsipelnytų, 
>gų papratimų 
nai išliptų, 
lieną gegužio 
įer teko užklysti, 
būnant biaurybhj 
nemažai patyrti:
i mat karčiamas
ii atidarė, 
etuviški kvailiai 
ad varė, tai vare, 
prasti

• varė, 
rganizatorius 
>eklą darė, 
re visą 
san vaitų, 
nais slankiojo 
iais apkvaitę, 
im sudaužė, 
n išmetė, 
rtuokliauti 
įametė. 
pinigus— 
įčią mušti, 
.ųpinigų 
tne grųsti. 
idijone 
oras esi 
renteti 
i visi!
1 užtrauki
amžių musų tautos f 
pasirodai 
po šiekštos.
—:o:— 

stropi j a 
;a atsitiko, 
įvedys Enr!ka:
uždarytas paliko-

Prakalbos moterų buvo.
—:o:—

13 Gegužio atsibuvo pra
kalbos So. Bostone, sureng
tos per Lietuvos Dukterų 
Draugystę. Prie prakalbi) 
buvo ir muzika su deklema- 
cijom.

Pirmsėdė p. F. Juškauc- 
kienė atidarė susirinkimą pa
aiškindama mierius moterį} 
draugystės ir perstatė pirmą 
kalbėtoją p. P. Latvincką, 
kuris nurodė gerovę, kokią 
moterįs gali nuveikti susirišę 
į draugystę, nurodydamas, 
kaip kitų tautų moterįs susi
vieniję darbuojasi.

■ Jauna Lilė Tačiulauckiūtė 
deklemavo j o ei les „ Kai p bi
tės netekę tutino seno”. Mus 
girios šiądieną negaudžia... 
Užtrauksim naują giesmę bro 
liai... Neužtvenkim upės bė
gimo... Deklemacijos klau
sytojam ląbai patiko, už ką 
visi rankom plojo.

Ona Baronaičiūtė kalbėjo, 
ragindama, kad merginos ne
gertų alų su vyrais, bet kad 
užsiimtų su geresniais dar
bais ir mokslu. Ji padekle- 
mavoje ir eiles: „Dar ilgą ke
lionę žmonija keliausi... Gaila 
tų dienų jaunųjų”...

p; Lilė Tačiulauckiūtė ant 
smuiko ir p. A. Skrolys—mu
zikantų vadas ant partapijo- 

. no gražiai pagrajino, kas pu
blikai labai patiko.

..Vincas Kaunas, organiza
torius L. D. D. trumpai savo 
kalboje linkėjo moterim ge
ros pasekmės.

p. Juozas Sunkis kalbėjo 
ragindamas prie mokslo ir t. 
t.

P. Rimkiūtė deklemavo „oi 
ūžia, švilpia blogas oras... Lie 
tu va brangi mųsų Tėvynė... 
Yra šalis, kur upės teka...

Paskutinis kalbėj > Balta 
navičius, nurodė, kaip męs 

\ patys turime pasielgti, kad 
/patraukti meilę vaikų prie 
savę ir Tėvynės Lietuvos.

Prakalbos, deklemacijos ir 
muzika labai visiem patiko, 
tą galima buvo matyti ant 
ramumo žmonių; ypatingai 
muzika teip naujas daigtas 
ant mųsų programų. Ačiū tė
vam, kad to lavina savo vai
kus. Teipgi širdingai rei
kia padėkavoti visiem kalbė
tojam ir deklematorkom.

Pridavė M. P.

Easton, Pa.
— :o:— 

Aukos. Pridavė
J, Krikščiūnas.

21 balandžio ant baliaus 
pas J. B. Jusaitį per atvely
kį svečiai gražiai besibovįda- 
mi atminė ir tėvynę esančią 
varguose ir bekovojančių bro
lių, paaukavo po kelis cen
tus. Šie davė J. B. Jusaitis 
$1.00, Mineikai 50 c., G. K. 
40 c-, A. Malinowski, J. Jan
kowski, J. Marcinkevičia, F. 
Masiulevičia, J. Cvirka, F. 
Liškūnasr^A“Liškūnienė; po 
25 c.: P. Meškauckas 20 c. 
Bevardo 11c. Viso čionai 
sudėjome $39 6 c., už ką šir
dingai broliam ačiū.

2 balandžio surinktos per 
visus: J.Cvirka 50 c.,Lipzslits 
p. 50 c., J. Mayer 50 c., J. S. 
Spencer, P. Meškauckas, J. 
Pocius, E. Valaičiūtė, M. An- 
ckaičiūtė, A. Anskaitis, M. 
Anckaitienė, G. Kardaleus 
ki, L. Gasparavičia, M. Jan- 
kauckis, M. Žabrickas, F. 
Kavaliauckas, M. Freeman, 
V. Bieliaucki, L. Mayer, Z. 
Runtautas, G. Lann po 25 c., 
du davė po 20 c., du po 15 c. 
Šešiolika po 10 c., du po 5. 
Viso surinkta 8 dol. 15 c., iš
ėmus 11 c. persiuntime kaštų 
lieka per abudu skyrių 12 
dol. Pinigus paskiriam vie 
ną dolerį demokratų partijai, 
o 11 Lietuvos Socijaldemo- 
kratam

Mųsų miestelio aukautojai 
šį mėnesį aukavo daugiausiai 
Socijaldemokratam. O ku
rie agulniai aukavo ant revo
liucijos be pažymėjimo parti
jos, tai pinigus vietinis ko
mitetas padalino pagal nuta
rimą 15 kovo ir tokiu būdu 
išėjo vienas doleris demokra
tam, o1 kiti socijaldemokra
tam?

Pinigus meldžiam perduoti 
Rev. kasieriui Dūdai.

Iš St-Louis, Mo.
—:o:—

Priėmė stoną moterystės 
Kazimieras Bielskis su Anta
nina Keblaičiūte. Ziedotu- 
vės atsibuvo 27 Gegužio E. 
St Louis, Ill. lietuviškoj baž
nyčioj. „Keleivis” vėlina lai 
mingo gyvenimo dėl seno 
savo f kaitytojaus.

Watei burry, Coun.
—:o:—

Visi pirkit čeverykus pas 
Jurgį Žemaitį, nes jis užlai
ko drūčiausius čeverykus di
delėse krautuvėse turi po uu- 
meriu 824 Bank St.

auna 
»aliko 
aktį 
lemigo.
vestuves

Juokai.
Parengė EmPe.

Kas katrą laukia.
Siuvėjas. Pasiuvau jums 

rūbus ir tris metus jau lau
kiu už darbą pinigų.

Ponas. Meiluti, tu lauki
pinigų, bet jie tav« visai ne
laukia, nes kada ateini pas 
mane, jie yra visados išė-

■ ję---------- ---------- - ---------

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c 

ant visa metu.
. Skaitytojam.

Katrų laikas prenumeratos 
už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujini prenumeratą,

Męs buvome dvidešimts ir šeši — dv. 
dešimts šešios gyvos mašinos drėgname po
žeminiame skiepe, kuriam nuo ryto iki va
karui minkėme tešlą ir darėme kringelius. 
Už apkaustyto lango mųsų skiepe buvo iš
dirbta ola pažalevus ir apmūsijus. Lan
gas buvo apkaustytas iš lauko su storais- 
dratais. ir saulė jokiu būdu negalėjo Į siti 
į mųsų skiepą per apneštus miltais largo 
stiklus. Mųsų darbdavys turėjo langą 
uZdaręs dratais, kad negalėtume paduoti 
kampą duonos alkaniem draugam elgetau- 
jantiem arba jieškantiem darbo. Mųsų 
darbdavys vardino mus pašjemėkais ir 
duodavo pietus vietoje mėsos, tiktai liku
čius. Skiepas mųsų buvo drėgnas ir pil
nai prikvėpuotas po žemom ir oratinkliais 
aptaisytam lubom. Sunkus, neišturimas 
gyvenimas buvo tarpe tų apgliaumijusių 
sienų. Męs keldavomės penktą valandą iš 
ryto, neišmiegoję miego, ant šešių jau sės- 
davomės persidirbę ir nenoriai pradėdavo
me tešlą volioti, kurią mųsų draugai pri
taisė laike mųsų pasilsio. Visą dieną nuo 
ryto iki vakarui nekurieTš mus sėdėdavom 
voliojom ir voliojom limpančią tešlą, nenu
stodami krutėti, kad tešla nesustingtų ir 
nesužiedėtų, kada kiti vėla minkė rūgstan
čią. -Katile per dieną viruliavo vanduo, 
kuriame kringeliai virė, balsas nuo virimo 
kaipo daina skambėjo povaliai ir liūdnai, 
kartas nuo karto kepėjo ližė piktai gram
dės! po pečių, mėtydama mažus kringelius 
ant jo karštų plytų dugno. Nuo ryto iki 
vakarui malkos kūrenosi pečiuje ir raudo
na liepsna kartas nuo karto atsimušė ant 
sienų skiepo, rodos liūdnai mus merk ia
ma. Didelis pečius išrodė kaip baisus 
smakas iš senų apsakymų, kuris rodos vi
sada vaktavo per savo beakias skyles ant 
mųsų niekad nepabaigiamo darbo.

Gilios oraskylės išrodė kaip kitos dvi 
akįs — šaltos be gailesčio akis piktybės. 
Jos vaktavo mus visada su pasipiktinimu, 
rodos neapkęsdamos amžinų vergų, nuo 
kurių nieko žmoniško negalima sulaukti ir 
aut kurių jos dėlto žiūrėjo su neperstojan
čiu mąstymu protinylio. Miltuose ir pur
vyne, ką męs prinešėm ant savo čebatų 
nuo atšlajimo karštoje ir drėgnoje atmos
feroje, diena po dienai męs voliojom tešlą 
į kringelius, kurią męs sušlapinom savo 
prakaitu. Savo darbo męs nekentėm 
su degančiu piktumu; męs nie
kad nevalgėm, ką męs patys iškepėm,-grei
čiau valgėm juodą duoną nekaip kringe
lius- Aplink žemą stalą sėdėjom arti vie
nas kito, susispaudę ir krutinoin mecha
niškai rankas ir pirštus laike begalinių il
gų valandų, pakol męs teip pripratome, 
jog visai nejautėme, ką męs darome.

Kožnas teip pasižinome vienas kitą, 
jog kožno padėjimą iš šaknų supratome. 
Kalbas viokias jau pabaigėme seniai ir 
dėlto teip tykiai sėdėjome, kartas nuo kar
to kalbėjomės vienas su kitu, bet kalba 
sunkiai parsieina, jeigu reikia kitą ant juo
ko pastatyti, o ypatingai savo kasdieninį 
draugą. Niekada męs vienas ant kito no 
užsipuldinėjome ir kaipgi galėtume, kada- 
gi visi buvome vargšai vienam padėjime— 
pusiaiTnugaišę. Sunkybė mųsų darbo ir 
aplinkybių rodos išėmė visus mųsų jaus
mus. Vienok tykumas yra dar baisesnis 
dėl tų, kurie neturi ką sakyti vienas ki
tam. Kartais męs pradėdavome dainuoti 
ir štai kaip mus dainos tęsdavosi. Vienas 
iš mus atsidūsi giliai kaipo pervarytas ark
lys; toliau kitas pradeda dainą mykanti, 
perimanti meliodija, rodos palenervina gie
dančiam darbą. Pirmiausia vienas valan
dėlę dainuoja, o kiti sėdim tykiai ir klau
som jo dainos, kuri tarpe apgliaumijusių 
sienų ir sunkių lubų greitai mirė kaip ma
ža ugnelė pūstynėje lietingam vakare ru
dens, kada palšas dangaus skliautas rodos 
kabo ant žemės. u Vėliau kitas prisideda 
prie dainos; ir du minkšti balsai kyla ir 
dingsta skiepo skylėje. Paskui visi prisi
deda ir dainakaip vilnis ima plaukti; gar
siau ir garsiau balsai kyla, pakol rodos, 
jog sienos mųsų turmo pasidaro plačios ir 
atsiveria jose skylė... Tada jau visi dvi
dešimts šeši męs dalyvaujam dainoje; mų
sų garsus harmoniškas balsas pripildo pil
ną skiepą ir keliaujanti į tolimą atsimuš
damos į sienas liūdnumo ir dūsavimo, kru
tindamas mųsų širdis su švelniais gnipsėji-

nes būsime priversti laikrašti mais, atidaro senas žaiždas ir pasiilgimą... 
sustabdyt; " ~ I Vienas iš dainuotojų atsidūsta ir nutyla,

pamalęs platų, ilgą, saulėtą kelią, kurinom 
jisai keliauja savo dvasioje...

Bet ta liepsna iš pečiaus vėl atsimuša, 
kepėjas beperėtojo pradeda gramdyti pe
čiaus dugną, vanduo viruliuoja ir viskas 
rodos mėgdžioja mus...

Pastebėtini žodžiai, rodos, veržiasi į 
mųsų nuobodingą dainą — verksmas ver
gų, spaudžiantys liūdnumas gyvo žmogaus, 
kuriam atimta saules šviesa...

Teip męs gyvenome dvidešimts šeši 
tame skiepe po dideliais akmeniniais na
mais ir visi kentėjome toki sunkumą, jog 
rodos visas iš trijų gyvenimų namas gulė
jo ant mųsų pečių.

Dar vieną daigią turėjome fone mųsų 
dainų, kurį męs rokavome maloniu ir pa- 
silinksminan«'iu, kuris užėmė vietą saulės 
šviesos.

Ant antro gyvenimo tame pačiame na
me buvo darbavietė auksuoti} siuvinėjimų 
ir tę tarpe kitų siuvečkų gyveno Tania, 
maža slūginaitė šešiolikos metų. Kožną 
rytą ji pažiūrėdavo per durių stiklą į mų
sų skiepą, mažas raudonas veidelis, su ty
rom mėlynom akytėm ir su maloniu balsu 
ji prakalbėdavo:

— Oh jus pažeminti vergai! Meldžiu 
kelis gražius kringelius.

Išgirdę tą mažą pažįstamą balselį, męs 
visi sužiurom su linksmybe ir su malone 
aut tos mergaitės veido, kuri visus mus 
apdalino su aniuolišku nusišypsojimu. Jos 
noselė būdavo atsirėmus į stiklą, balti dan
tukai matėsi per pusiau atdaras lūpas ir 
tas būdavo mųsų kasdieninė linksmybė. 
Puldami ant vienas kito, męs bėgdavome 
jai duris atidaryti, ji įeidavo šviesi ir link
sma susiėmus žiurkšta laikydavo su galve
le pakreipta ant vieno šono ir su šypsoji
mu ant lapų. Ugi pusviesiai jos plauke
liai skraidė ant jos pečių, kartais nupulda
mi ant jos krūtinės. Vitfnok męs biaurųs 
purvini niekšai koki męs buvome, žiūrė
davome ant jos. Skiepo duris buvo ketu
riais trepais augštai. Visi iškūlę galvas 
žiūrėdavome ant jos ir vienas po kitam iš
tardavome geras rytas, drebančiais žo
džiais, kurie tik rasdavosi mųsų lūpose, 
kada ją pamatydavome. Mųsų balsai pa
sidarydavo minkštesnį ir juokai susiaurin
davo. Viską ką tik jai mėginome pasaky
ti buvo drūčiau ir rūpestingiau sumislįta 
Kepėjas atnešdavo iš pečiaus gražiausiai, 
geltoniausiai apkepusius kringelius ir į- 
mesdavo jai į žiurkštą.

— Bėgkie dabar, kad nepagautų 
darbdavys!— Męs ją persergėdavome kožną 
kartą. Ji nusijuokdavo paniekinančiai ir 
girdėdavos balsas: — Su linkėjimais jus 
vargšai kaliniai — ir prapuldavo kaip ma
ža pelė.

Tai viskas... Bet kaip ji išeidavo męs 
kalbėdavomės apie ją ilgai ir linksmai... 
Vienok kalba buvo vis ta pati, ką kalbėda
vome apie ją vakar, tą ir šiądien, nes vis
kas kas apėjo ją ir mus buvo tas pats, be 
jokios atmainos... Ypatingai skaudu ir 
kankinama, kada žmogus plaukioja tokiose 
mislyse, o jokios permainos nematyti ir ka 
da tokios aplinkybes neužmuša jo dvasios, 
tik tas vienatinis skausmas kyla skaudžia n 
ir skaudžiau... kartais męs kalbėdavome 
apie moteris teip, jog nekuris iš mus net 
paraudo, beklausydamas neramių kalbu. 
Bet tos motoris gal nevertos geresnės kal
bos ir geresnio apie jąs paminėjimo. Te- 
čiaus Tanią męs apkalbėdavome su didele 
pagodonc. Blogas žodis neišeidavo iš mus 
lūpų, ir nevienas iš mus niekada nepridė- 
jome rankos ir be apmislijimo juokai nie
kad neišėjo iš mųsų lūpų, laike kada Ta
nia buvo tarpe mus.

Giil dėlto, kad ji nebuvo ilgai su niu
rni, ji zybtelda vo kaip meteoras ir vėl iš
nykdavo tokiu pat būdu. O gal dėlto, kad 
ji buvo mažąjį neapsakytai graži, o gra
žumas pasisavina pagodonę ir nuo prasto 
niekšo žmogaus. O paskutine priežastis 
buvo, kad męs užsilaikėm žmoniškai, nors 
pekliškas darbas mus piktino ir pastatė 
ant lygaus laipsnio su gyvuliu; vienok 
kai}) visi gyvuliai teip ir męs negalėjome 
gyventi be kokios nors linksmybės. Męs 
nieko nepatikome mųsų aplinkybėje, kad 
būtų geresnė už ją, nors ir daugelis gyve
no toje pat stuboje, ji buvo vienintele, ku
ri nors atkreipė savo atydą ant mųsų gy
venančių tame skiepe. Dėlto ji teip niu
rni pasidabojo, mumi teip rodėsi, jog ji 
priguli mumi, ir jog nieko malonesnio pa- 
saulėje nėra. Pasidėkavojant mųsų krin- 
geliams, kuriuos visada davėme Taniai tik
tai šiltus ir šviežius, o tas, rodos, patrau
kė jos meilę prie mųsų, kuri persikeitė į 
sekretną papratimą ir kuteno mųsų širdis 
kožną dieną drūčiau ir drūčiau. Šalę

sijuokdavo, kai}) męs ją pamokįdavome apie tuos dalykus, 
ir niekad neklausė mųsų pamokinimų, vienok męs neėmėm 
to už piktą, nes męs norėjome parodyti, kaip rūpestingi 
męs esame apie ją.

Kartais ji ateidavo pas mus su meldimu, atidaryti sun
kias duris ledaunės arba perskelti pagalį malkų ;męs visame 
linksmai patarnaudavome.

Vienok, kaip vienas iš mus paprašydavo sutaisyti mar
škinius pas ją, ji su išjuokimu atsakydavo:

— Ar dar ko nesumislįsite! Jus turėsite ilgai laukti, 
pakol tą padarysiu! — Męs ilgai juokdavomes, žiūrėdami 
aut jos mažos ir niekada daugiau neprašėme, kad mumi ką 
padarytų. Męs mylėjome ją, o tas atsako už viską!... . Vy
ras visada turi turėti ypatą. prie kurios turi parodyti savo 

i geriausias puses, tečiaus tankiai mylimas nusibosta ir per 
tai atsiranda purvyne; ir išmetinėjime meiles.

Męs turėjome mylėti Tanią, dėlto kad neturėjome dau
giau nieko mylėti. Kartais vienas iš mus pradeda mislįti 
teip: „Kodėl męs gadinam tą mergaitę? Kas-gi čia pastebė
tino teip apie ją matosi? Kas ištiesų? Męs perdaug jai 
nusižerriinam”. Bet jeigu kuris atsirado teip pasakyti, męs 

i greitai mokėjome tą nutildįti.— Męs turėjome mylėti ką 
nors, o kad radome tą ką-nors, tai ir mylime, ir tą ką męs
dvidešimts šeši mylėjome, turėjo būti visiem tiktai sekretas 
ir linksmybe, o tas, kuris pradėjo kitaip mislįti buvo mų
sų priešas. Nors męs gal ir nelaukiame tame gero, bet męs 
dvidešimts ir šeši manėme, jog tas yra mumi mieliausia ir 
dėlto norėjome, kad kožnas užlaikytų kaipo sekretą. Mųsų 
meilė nebuvo mažiau sunkesnė už mųsų piktumo, dėlto ne- 
kurie žmonės verčiau sau piktumą pasisavina. Bet kodėl- 
gi piktumo kožnas šalinasi?....

Apart kringelių keptuvės mųsų savininkas valdė kitą 
keptuvę. Antroji keptuvė buvo tame pačiame budinke, 
tiktai perskirta su siena; bet kepėjai antrosios keptuvės ke
pė tiktai pyragus ir visokias cukerkines bandutes, ir dėlto 
kad jie turėjo geresnį darbą jie lenkėsi nuo mus, jie jautėsi 
esą už mus augštesniam padėjime ir dėlto niekad nekėlė ko
jos į mųsų šoną, tik kartas nuo karto susitikę mus ant at- 
šlajimo pasipiktinančiai nusijuokdavo; tečiaus ir męs nei
davome į jų šoną; ypatingai darbo perdėtinis uždraudė, bi
jodamas, kad męs nepavogtume iš tę saldžių pyragaičių. 
Męs buvome paniekinti nuo anų kepėjų, dėlto kad męs už- 
vydėdavome jiem. Jų darbas buvo daug lengvesnis kaip 
mųsų, alga didesnė ir kuras geresnis, teipgi jie turėjo dide
lį, platų ir šviesų ruimą ir visi buvo kuopni ir sveiki — ir 
dėlto visko męs jų neapkentėm. Męs dirbanti kitame šone, 
buvome net balti nuo miltų, su geltonais veidais;trįs iš mus 
turėjo sukatas odos, nekurie turėjo pučkius, vienas buvo 
sulenktas su reumatizmu. Anie kepėjai nešiojo trumpas 
drapanas ir gražius čebatus šventom dienom ir laike išėjus 
iš darbo; dvieja iš jų turėjo po armoniką, jie vaikščiodavo 
po sodą, kad męs nešiojom purvinas, nuirusias drapanas ir 

i šliures, policija niekad nepavelino mumi eiti į sodą. Tai- 
[Toliaus bus].

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Angliškai 
banquet, guest 
russet, cosset 
civet, rivet 
velvet, habit 
rabit, orbit 
comfit, profit 
limit, summit 
vomit, hermit 
armpit, merit 
spirit, culprit 
visit, potash 
fillip, gossip 
bishop, gallop 
shallop, trollop

Ifctark 
bank vet, gest 
reset, kosėt 
sivet, rivet 
velvet, he.bit 
rabit, orbit 
komfit, profit 
limit, somit 

vomit, hermit 
armpit, merit 
spirit, kulprit 
visit, potash 
fillip gosip 
bišop, galop 
šalop, trolop

Cotton velvet is very soft to feel.

Reiškia
bankietas, svečias 

rusvas, augintininis 
syvai, nitas 

aksomas, papratimas 
kralikas, apvalys žemės 

cukrinė, uždarbys 
aprubežiavimas, viršūnė 

vemti, pūstelninkas 
pažastė, nuopelnas 
dvasia, piktadarys 
atlankyti, potašius 

spriktas, tuščia kalba 
vyskupas, šluostyti 

valtis, valkijoze

Boneluinis aksomas yra labai minkštas čiupinet.
Rabbits have large ears and eyes, that they may hear 

quick and see well in the dark.
Kralikai turi dideles ausis ir akis, kad galėtų girdėti 

greitai ir matyti gerai tamsoje.
We like to have our friends visit us.
Męs mylime, kad mus draugai atlankytų.
Visitors should not make their visits too long.
Lankytojai turi svečiuotis neperilgai.
Beggar will beg rather than work.
Ubagai greičiau ubagauja, nekaip dirba.
Cents are made of copper and dollars of silver.
Centai padaryti iš vario, o doleriai iš sidabro.
Silver and copper ores are dug out of the ground and 

melted in very hot fire.
Sidabro ir vario rūda iškasta iš žemes ir sutarpįta la

bai karštoje ugnyje.
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Balbi Baliai!!

Už tuziną poperiu gromatu rasy-Į 
mui su daugybe gražiu pavinčevoniu,] 
kaip tai in' levus gimines, draugus,I 
pas paežiu, in merginas, merginami 
pas jaunikaiezius ir I. I. luziia pa 
Įnoriam už 25 cantus G tuzinai u/1 
81.00., be kouvertu 100 už 81.00

Mite popieros, per savo gražu 
dhrba ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kviotkom, visur 
turi istesidirbo varda kaipo go
riausios ir gražiausioj. Popibru 
turim liotuviszkoj, Jonkiszkoj ir 

-rusiszkoj kalbose.
Toipgl laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip ir viso

kiu svictiszku knygų.
Pas mus galito gauti vi’okiu ma
šinėlių dol drukavimo, nuo 81 25c. 
iki 88.00. Norėdami ka nors 

gauti, adresuoki t teip:

A. Zvingilas,
Box 8232, Boston, Mass.

Draugystę Švento Kazitniė 
ro, Taunton, Mass, parengė 
didelį bailų, kuris atsibu 9-tą 
dien Berželio (June) 190G m. 
ant Boylen’s Hali sales.

U žprašome širdingai visus 
brolius Lietuvius ir seseris 
Lietuvaites ant to mūsų pasi
linksminimo, nes muzikantai- 
net iš Stalupenu rėž puikiau
sius šokius teip, kad ir 
seneliai turės šokt ir links
mintis.

Įžanga vyram 25 cent, mo
terėlėms ir mergelėms tik 15 c

Visus širdingai užprašo
KOMITETAS

, PergaH nelaimės ligos

PASARGA del SERGANCZIU Į

Kas nori užlaikyt sa
vo sveikatą, tas atei
kite pas mane. Gau
bite visokių krajavų 
liekarstų nuo visokių

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

So. Boston, Mass.
ggg0

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

lais atsilatakyt.
arba adresuokit

’ K I T V Y R A la! \ 52 B. Str., S. Boston, Mass.

........-""‘’"tlcONCRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam.
Reikalaujant geros vietos 

draugijiškiem pasilinksmini-

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 

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

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ra ;u, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 
lionę į peklą; 2) Jonas su 
nūs žuvininko, kuris pa 
gavo žuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiom; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogefis labai uži
manti pasalia; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai 
na tiktai............... 25c

Dvi Puikios apysakos: *Baus- 
ųiė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoje. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugo! nuo ligų. Kai- 
nr..................................5 c.

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

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

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

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

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

VA-JE! PIKNIKAS!
Draugystė Šven. Juozapo, 

New Britain, Conn., parengė 
penkiolikos metų sukaktu
vėm didelį Pikniką, kuris at
sibus 16-tą dieną Berželio(Ju- 
ne) 1906m. Rentschler’s par
ke. ^Parodoj ims dalybas visos 
vietinės ir iš aplinkinės drau
gystes, o kuri prasidės 10-tą 
valandą prieš piet. Paroda 
perėjus dinesnėm miesto gat
vėmis trauks tiesok į Rents
chler parką, kur yra puiki 
šokiam platforma iršpeidang 
visokių del pasilnksminimo 
intaisymų. Atšilau kantiem 
reik eit tik 10 minutų nuo 
d y po, arba, kas nori, gali pa
imt ARCH St. karą,kuris nu- 
vežajiet ant vietos.

Širdingai visus užprašom 
KOMITETAS.

REIKALAUJA MERGINU.
Nuo 15 iki 2o metų senumo pasimokinti 
lengvo darbo, Išsy gaus po $4.00 ant 
nedėlios, o kad darbą išmoks galės pui
kiai uždirbti Aasišakl reikia prie:

Mr. HARRIS Mrg,
Corner B and 2-nd St. So Boston, Mass.

Dr. JOSEPH LEWANDOWKSI
07 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Charles gatves, tale Parko.
Ofiso valandos; 1 Jj°_ į2yJi^į.e

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 BeaconJStr.
Telfeonas 21o71 Brookline.

Lieluviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligos gy- 
‘ dau pasekmingia
usiai. Ateikit tie
siok pas mane 1 
tropais į vir«u tik 
neikit į apticka 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
duok o aš ateisiu 
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irG iki ___
8 vakare. Telephone 1967— 3 Kichmonp'

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

reikalauji darbo, ateik į mano biurą, aš 
tau parūpįsiu tuojau darbu ten, kur* ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa
brike, Plytnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriausiai ir 
teisyngiuusiai patarnauju. Al m ink:

• Joseph S Rosscll,
4 Washington str. ,North, 

BOSTON, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
---- RAS ---------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus, alus, elius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gerymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

.Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt tai neužmirš
Baknnaucką, jis duos gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, šnapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakanaucką
45 High St., Nashua, N. H mam, šokiam ir kitiem dide- 
-------------------------------------------liem susirinkimam, samdykit:

Jeigu nori būt sveikus. ’ CoilgTONS Hall'ę, 
ir drūtas, naudok tik sveikus gerymus prje didelės salės yra maža

I .11 i m 1.' k. V. ■ i I.- n 11 4 L nnrll ciroilz IQ ne i <rū, s, • . • a

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut; 
o kad i-gydit ligą - - reik i“tyrt, paiinty moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamalilkai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir R'JS'.lo mokslo l’.-ofjsoritis ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Colling Medical Instituto New Yorkę, nes atsi
šaukus asabilkai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vad'ovystij Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant Speciali: kai pritaikant, pi:e ligos visu silpnybių vaistus, 
varginanti, n ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna •— gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsiseneiusioms ir Chroniškoms 
li~oms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to lusti- 
t lito Ir j U sutaisytus CERL'3 VAISTUS, tapo įšgyditi — ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, i gydo geriatisęi visokęs 
ligas ir nieks snsiligint, negali, (ai liudija daugybes padekavoniu, 
patiij BgyditU laikrąščiuog paduotu, tukstančei laišku, o 
išgyd’tu h mes čion nors keletą patalpiname;

pagal norą

i nimk sveiką užkandi sveikiausi gė.y- samdoma mitingam ir kitiem 
mat, kaip tai Alus, Eitus, Vynai ir viso .... ° .
ki likeriai yra lik pa. susirinkimam. Apie pasaiu-

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tę yru 
labai gera vieta. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

dymo išlygas galit dažinotap- 
tiekoje Sheehan'o po nr 226 
Broadway, arba pas:

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

S. Idzekxicze,
Box 642, Westville, ĮtĮ- 

Karditas. nuo plaučiu, 
k. uijncs kata o, »1 »•••*. f 1 

povBa ir i«’ri!pna- 
Pins, kiti dahita?-u| 
jo ižgydit.

L^iclgs Profesoriau ru ’.istr.'sI
Jus įail > uoto I.ir: o v .4 ligj. kuri 

mana kankino 1-r Ikt" pit tu? per jauni^- 
tes ifidykijiną k. d g Ivoa u« ir:: s Ir ( usirq 
picghnas >.nip |r kaklo Ir pccziur-sc, r.-.n- 

bei kojo-ę. kaip poiluia dieuivi ' '*tc.
- mkuni.is ki ulirę ir dusinin aa, rrispufa- 

-tai kankino, dicgld Aonuotfę ' » nu-
iipncjhn*H, |Aip nunatlilno lik > s H- 
od2l.au, lankiau kaip «vrd;Q Uk u.*gcsin*n, 
is visokius daktarui ‘nors gydžiau* nieko 

i.'pnsulbcjo, bot lebinus liga tik wž ordino 
a..i i ju 01 o per m n Inas, jszlaiko k- •» ras

,! -;.S palakiau, nes l'-;a i a. I etinę
■ ii s?aude Del Jnms kei .r tik n?’: ašiau 

.-1 ir l’-i iuntct vaistu:, e.ni .u vr.rtr.t. su 
..«>2- u I .-ku jaučiau geriaus ir p- r;an«. o 
daLar j. u c u suvisai svnika*, ka. • niekad 
ne« ’rę^s. C ila kad is prad Los piano ap- 
■. irgi - q pa a ’laupau, puče d'-vg pinigu 
i"i*<-.’yjr , ir s- ’ • i | • v bus • i k"l.'34 kai;? 
4* b. r, | >. Į i I; b i (Jckavnjn Ir niar.o.dcka- 
\ !ir l 1 ri- ‘ ' 
buj u.-t pagcT.-'-s.

M l.«
v j C: f-.:

Vienintelis Lietuviškas
CIGARU FABRIKĄ' 

Massachusetts Valstijoj. Darom goriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu 
me linksmi su lietuvninkais kartoninio 
kais ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIL’TKEVIČIA, 

j4 Washington Sqare, Worcester,- Marts

ZIUREK!
Kątik partraukem daugy

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

S A CO WITZ, 
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių; S. Boston, Mass.

THE OUTLET
Annie Karlsonene,

49 Warren Str.,
New Rochelle, N. V,

IJgydiia nuo gumbo Hfo», 
Įi*?(ikru ir baltu andrapaniu 
r— tkuusiningu dideliu die- 
r!’u viduriuos ir visaoą 
Lun,,

island. III.

• 1 E.:d sergi? nelauk kad iš.ma- 
j kibirkšties, didele ugnis p-uūd. ry a! Jeigu nuo senei serganče ligą 

vijoki daktarai neišgydo, netrotik laiko, nestumk savų labiaus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausę I sstituią, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Sącciaiistas nuo:
UBO*, kraujo nočystumo. galvos skaudėjimo, i'.t r’in ir raumaL.rtn skuros (odos) ligas ir niežimą, 

viduriu utklatojlnu, slaptas lic»3 vyru tr motcni, sck’.os nubegitna. saužacj^ttj su jos visais b^ityh. 3 n<-i-. i Ii :ns, abclną nusilpncjimą, kataro
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, mlcgustujną r?ll;ir j. t’.r;.;’ rnin.ins ipolęrų mon«sines ir baltr.sias u.it .. - . u2sikrufliainas piktas bjaurės litiSkas ligas
Ir negalėj imą. dusuli patrūkima. Moterų gumbo, > ...£.:p.Ii;;.-.’. ncnvulihtjJkM monesines, Dispcp ia, ru; ,

Visokęs kurios tik ligos ant x ?.rglui»no žinoniu utairanda, busilk • i i^ydili I i’laptjbc, Supiltai J 1 <l 
užlaikoma. Per laiška ai* Rsabiškai alcjiiS; būdams Lietuviu ir lietuvy^ku kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visų Ameriką ir kitas salis.

Rašant adresuoki

Dr. E. C. COLLINS Hedical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) RSew York, N. Y. 

r-sas atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

GERIAUSIAS 5
ADVOKATAS ||

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

BOSTON, MASS. 5

M. Galivan& Co.
Užlaiko geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR .
Pardavimas familijom musu 

specijališkuiuas.
t?66 2 nd st.,S. Boston, Mass.

gggggg gggggggggggggg^ g 
Puikiausias Lietuviškaisg

SSALIUNAS
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cicraral iš Turkijos, geriausi.

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

§ 
§
Si

Si

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
'Boston, Mass

NAUJA DAKTARIŠKA
KNYGA TO VARDU:

„DAKTARAS NAMUOSE“
Kurioje telpa daugybe
Angliškų ir lotyniškų

RECEPTŲ,
Gražia apdaryta į anglšką au
dėklą. Prekė $1.25.

Adresuok;
Gediminas & Mickevičius?
25 W 2-nd Str. Room 4 th

So. Boston, Mass.

DIDELIS VASARINIS IŠPART A VI NA S!
Naujausios mados moteriškų pavasarinių ir 
vasarai jakučių; prekės nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraukem labai daug puikių naujausio 
styliaus motiriškiį skrybėlių; prekės nuo 
$1.98 augštyn. Apart to užlaikome savo sau- 
krovoje viską, kas tik yra ypač moteriškam 
pasirėdimui reikalyuga. Išpardavimas tęsis 
tik per viena sąvaitę. Duodam d perkan
tiems pas mus priedo Štampas; su kožnu 

pirkimu už $6,00 duodam 100 štampų..
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Broadway, S BOSTON, Mass

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 IVashigton, St. NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvį arba 
iš Lietuvos į Ameriką Ui pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant 'szlpų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas ru- 
vist kur kitur tai*neik iki nepamatysi manės. Su godone

WINC4S RtŽUKAS.

PA J IEŠKAU PUSIN1KO.
Arba partnerio prie, bučer- 
nės groceruės, biznis senas ir 
gerai išdirbtas, turi but atsa
kantis žmogus, atsišauk ant 
šio adreso.

S. Kurauckas,
372 W. 2-nd St.

SO: BOSTON, MASS.
” UŽ DYK A.
Dainų knyga kas prisius nau
ja juokinga daina, po atspau- 
dimui šios knygos gaus viedą 
knyga už kiekvieną tinkan
čia dainą, prisiusk į Redakcia 

“KELIV1O,,

Pasarga Sergantiem
Kas nori apsaugot savo svei
katą, tegul ateina pas:
K. Navicką,25 W 2 nd Str- 
Roora 2, SO. BOSTON, Mass. 
Turiu visokiu gyduolių ame 
rikoniškų iriš Seno krajaus 
žolių ir šaknų nuo visų ligų- 

f

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

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont.

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

Tel. 009 2 Tremont.

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass

VINCAS INTAS
Kostumerskas Knničius.
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ceikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo snmpel, iš ku
rių steliuojantis sau siūtą gal išsirinkt 
patinkamiausį ceikį. Preke — nuo $15. 
augštyn, Drūtimas darbo užtikrintas

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

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

Philadelphia, Pa913 S. 2-nd str.
J. Ignotas, 

13 Diamond Sq. S. 8.
M. P. Glinckas, 

I‘ ’ .
A. J. Kazlauckas,

KLAUSYKI j E VYRAI!
Kaip į Worcester atkcliausil 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus iSsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsak
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GU0D0TIXI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiem unt 
geriausių laivų už pigiausią prekę, 
no ofisas turi goriąsias kelio linijas.

Ofisas atidarytas nuo 8 valand. 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius.

214 W 4 tlrst. 80, BO STON. MASS ,

Ma

ry to

Lietuviszka Biblija!
Tai yra visas Šventas Raš

tas Seno ir Naujo Testamen
to. Turi 1438 puslapius, gra 
žiausios skuriues apdaros, vo
kiškom litarom spasudinta 
ant gražios drūtos popieros.

Preke su prisiuutimu $.500, 
Biblija ruskoj kalboje $2.75,

Teipgi užlaikau daug ir ki
tokių lietuviškų knygų Pi
nigai tur būt prisiųsti išvir
aus per Money Orderį

Mano adresas:
Jos Petrikys

Ant Pardavimo
Puiki Bučernū ir Gracernė, tarpe

- .. Lietuvių geroj vieloj, kur atsakantys
Už korespondencijas SI ap Žmogus galĮpadryt puių biznį. Prižas

garsinimus „Keleivio“ rėdys- lis parha iino yra lu, kad savininkas 943 g. 9 nd Str., 
t 1- nor persikelt į kitur. Pirkimo išilgas gate nealSUKO. | madažinot ,.KELEIVIO'1 Redystej.

Pittsburg, Pa.

Bridgeport, Conn.

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

M. Mockus,
Detroit, Mich.

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

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

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

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

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

M. Paznokiutc
1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
240-1 Kensington ave. Chicago, Ill.

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

Jurgis Tumasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY. CONN.

J. Žemaitis,

K. Asevičin,

Box 930

Box. 53

Box 327

Box 54

Philadelphia, Fa.

ITlfradUlLLAKiTK ift~ Tautiecziai Lietuviai pas sava.
U į tAst padiniu savo krautuve kurioia galima gaut visko k aipo
■ tai: Laikr. dėlių kokiu tik ant svieto randasi, kisreniniu ir

■ JJk fCSjįf y J _jRf «i» niniu, visokiu lenciugeliu, auksini'!, paauksuotu, sHab- 
riniu ir auksiniu žiedu, špilkų, kampasu, kolciiltu, visokiu 
insirumentu, puikiu arnu-niku del gra;au». M.<szinukiu 

del druk avoįimo gromatu. Monu knyga ir prietaisas del 
faįf/H darymo sztuku. Istoiisik ir maldaknygių kokiu tik ran-

da'I lietuviszkoj kalboj. Puikiu popieru del gromatu ra- 
ssymo su pbviuczevonems, aidu b ms ir kvietkomis. Kas 

y vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunezia groma oj ut <c0 marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisz-
koj k Ibo] nebuvo, kureme yra sziintai visokiu paveikslu, 

apie ko zna ta vora preke hprasayta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
rius iszsiunciiu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wilkewich, 112 >• v.

Didžiausia ir Teiyngiausia A tieka

C. H. Knott,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.

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

SjksGeriausia motorų ir vaikygydytoja^

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

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. j'Įį:

Tel. Hay. 060 - 5. ijs-

Spaustuvę, o užtikrinam, jog nesigraudįst.

Mes spaudinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkviktimus 
ANT RALIU ARBA VESELIJU, Tl KIETUS, ClllKULIORIU8, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKU8 DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

821 Bank Str.

199 Charles Str.

39 W. Porter Str

52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Zvingilas, Išleistojas.

od2l.au



