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Visą peieitą sanvaitę 
nios praneša apie kasdien 
kaistantį žmonių sukylimą 
prieš valdžią. Nuo sušauki
mo Dūmos nieko tapo nenu
veikta, tiktai reikalavimai 
paduoti,ant kurių caras visai 
savo atydos nepadėjo. Žmo
nės, pametę viltį caro m’alo- 
nėje, visi pradeda kilti, gink
luotis prie atviros revoliuci
jos ir su ginklu iškovoti vis
ką, ką caras su turčiais turi 
apgrobę. Milijonai žmone
lių velka badą ir skurdų gy
venimą, kada turčiai ir caio 
tarnai apgrobę visas geriau
sias žemes Ir girias. iki Sie
liai buvo griekus pasiimti 
malkas iš artimos girios, bu
vo tikra vagyste, is ko žmo
nes turėjo net išpažintį eula- 
mi kunigui pasakyti, laikas 
dabar vienok persimainė ir 
žmonės nori ant visada galą 
padaryti tom vaikiškom žai
dynėm. TurįaĄjgavo tais 
žemes besmaugdami žmones 
y vairių mažųjų tautų ir be
tarnaudami carui, dabar dar
bininkai apsišvietę ir supra
to. Jog jie yra toki sutvėri
mai kaip ir turčiai ir caro 
parinktiejie ir jiem gyveni
mas teip-pat kaip kitiem yra 
malonus.

Dėlto darbininkų kovą vi
sas apšviestas sviestas pripa
žįsta už teisingą ir kiek ga
lėdami šelpia.

Caro tarnai, matydami, 
kad su Dūmos atstovais nie
ko gero nepadarys; jie nenu
stoja reikalauti liuosybės vi
siem politikiškiem kaliniam 
ir visuomeniškos omnestijos 
visiem politikiškai prasi kal- 
tusiem, pradėjo j ieškoti pro
gos, kaip Dūmą išskirstyti. 
Atstovai nežiūrėdami ant 
nieko nutarė neklausyti pri- 
sąkymų caro ir nesiskirstyti, 
kada Jisai pareikalaus, bet 
laikytis ant toliau ir kaman
tinėti žmonių reikalus visą 
vasarą, nežiūrint ant jokių 
vakacijų. Caro norai yra. 
kad pabaigoje šio mėnesio 
Dūmą paleisti iki rudeniui, 
paleiski bet nieko gero nenu
veikus. Labiausia žmonės 
sujudino caro pasielgimas 
Rygoje so nužudymu 8 lat
vių revoliucijonierių, kurie 
tapo sušaudyti, kada atstovai 
prašė carą ant jų susimylėji- 
mo. Šiomis dienomis valdžia 
pareikalavo, kad būtų iš Dū
mos išvarytas atstovas M. U- 
lianoff, kuris drūčiai užgavo 
carą, bet atstovai jo dar ne
paleidžia.
Juodoji Šimtinė
Caro noras yra, kad išvai

kyti visus atstovus ir užbaig
ti su jais rodąs, nes su atsto
vais besiderant visuose kraš
tuose pradeda kilti žmonės 
rengtis prie ginklų. Caras 
tikisi esąs gana dabar stip
rus dar visus numalšinti, dėl
to paleido ,,Juodąją Šimtinę, 
kelti kraujo praliejimą.

BIELOSTOKE. 14 Berže 
lio. Čionai buvo apvaikščio- 
jimas devintinių, juodašim
čiai pasirūpino visada suer
zinti fanatikus, tai yra žmo
nes, kurie už tikėjimą nežiū
ri teisybės jokios, tik muša 
ir drasko, ar kas kaltas ar ne. 
Einant devintinių procesijai, 
juodašimčiai šovė į procesiją 
ir ėmė rėkti,būkjžydai šaudo. 
Iš to ir kilo baisiausias truk- 
šmas, mušė žydus, degino, 
badė, lupinėjo akis, kapojo 
šlunkus ir teriojo baisiau
siu būdu. Kareiviai buvo 
partraukti žydus apginti, bet 
matomai, jog kareivių < ficie- 
rai, policija ir ,.Juodoji Šim 
tine” visi išvieno ėjo, nes ne
tik neapgynė žydų, bet dar 
antrytojaus davė žudystėm 
atsinaujinti, Išdaužė lan
gus, daugelį namų sugriovė. 
Žmonių užmušė apie 300, o 
sužeistų tapo daugybė, iš ku
rių daugelis turės mirti. Įsiū
tus šimtinė neužsiganėdino 
žudymu žmonių pačiam mies
te, persikėlė ir į aplinkos ir 
kiek blėdies ji pridarė, tai 
tik caro bernam ir pačiam 
carui žinoma, nes.cenzūra ne
duoda tikrų žinių niekur iš
leisti, viską nori 
Bielostoke dabar 
kas padėjimas, 
stovai nusiuntė

pakavoti. 
yra kariš 
Dūmos at- 
tyrinetoją

parnešti tikras žinias, iš ko 
kilo toji piovyne ir kaip ją 
juodašimčiai pagimdė. 
Žmonės kyla visur. 

VARŠAVOJE 16 Berželio 
tapo nušauti du policijantai 
ir vienas drūčiai sužeistas. 
Vienas iš policijantų vijosi 
šovėjus, bet jam besivejant 
moteris peršovė Jį ant vietos.

KIŠINEVE. Žydeliai iš
girdę, kad jų žmones ruskiai 
piauna Bielostoke, nieko ne
laukę apsibarikadavo savo, 
namus, kad neužpultų ant jų 
Juodoji Šimtinė.

ELIZABETHOPOLYJE ir 
Kremčiūge Juodašimčiai teip
gi kilo priešai žydus ir dau
gelį jų namų nuteriojo ir 
žmonių sužeidė.

PETERBURGE,
didelis nepakajus, darbinin
kai išėjo iš kantrybės belauk
dami pagerinimo nuo Dū
mos susirinkimo^ bet nieko 
gero nesulaukdami renkasi į 
didelius būrius ir išnaujo a- 
gitavoja straiką arba tiesiok 
revoliuciją,

15 Berželio buvo tardymas 
50 politikiškų prasikaltėlių, 
kurie apkaltinti už tvėrimą 
republikos; bet caras nenorė
jo turbūt jų dabar žudyti, 
dėlto atidėjo ant pirmos Rug
pjūčio.

MASKVOJE eina didele 
agitacija tarpe darbinininkų, 
visokį atsišaukimai ir pamo
kinimai yra mėtomi. Darbi
ninkai renkasi pas turmus ir 
reikalauja, kad paleistų po- 
litikiškuosius prasikaltėlius. 
Rašo rezoliucijas priešai Dū
mos, nieko nenuveikimą. Tar
pe kareivių eina ta pati agi
tacija, kaip ir tarpe žmonių.

PETERBURGO tiesdarys 
tė atrado nekaltais 15 žmo
nių kurie išdraskė turtus ag-

-MT.i

Boston, Mass., 2 I Birzelioio <June) 1906 m
rikulturos ministerio M. Sti- 
činskio, dėlto kad ištyrė, jog 
žmonės buvo teip varginami, 
jog negalėjo išturėti visų 
kankynių to dvaro.

TVERIAUS aplinkinėje 
išsiuntinėjo kareivius į visas 
aplinkos nustabdyti žmones 
nuo užgriebimo žemių, kurias 
ima be patvirtinimo caro.

MAGILEVE tapo užmuš
tas vienas dvarponis, kuris 
gražumu nenorėjo savo žemių 
vargšam žmonėm išdalyti.

NOVGORODE daugybė 
ponų tapo sumuštų, dėlto 
kad nenori pripažinti varg
šam savo žemių.’

NOVGORODE virte verda 
atsivietrinimas revoliucijos; 
ypatingai baimė ima valdžią, 
kad kareiviai nemikiltų tar
pe kurių čionai labai karšta 
agitacija gyvuoja. Daugybė 
nauji} kareivių tapo sutrauk
tų, kad suvaldyti vietinius 
reikale.

16 Berželio caras padova
nojo žemes visiem kazokam, 
kurias turi jie apgyvenę, dėl
to kad jie geriau kaip kiti 
engia žmones. '

tai kunigam negerai — Jie 
keikia, o kaip žmogus gauna 
galą, tai į raistą ji laidoja.

—:o:—
Kalėjimai biskelį jau pra

tuštėjo. Kaune buvo dauge
lis prikimštų nekaltų žmonių. 
Dabar yra tik 50.

PANEVĖŽYJE. Nese
niai buvo apie 150, dabar jau 
liko tik 50.

— :o:—
KALVARIJOS kalėjime 

randasi apie 60 kalinių po- 
litikiškų ir visi nusiskundžia 
nuobodumu, iš priežasties il
go laikymo jų bereikalingai.
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BudftvoN naujų Stotį.

Kompanijos New 
central, Boston ir Maine ir 
N. Y. N. H. ir Hartford gelež 
kelių kompanijos susirengė 
budavoti naują stotį Worces- 
ter’yje, Mass. Darbą neužil- 
gio pradės tik laukia pat virti 
nimo nuo miesto.

ford,“ kuris buvo ką-tik pri
buvęs iš Philadelphijos Am.

Explozija ant laivo atsitiko 
iš priežasties užsidegimo bač
kos su naftų; smarkumas ex- 
plozijos buvo teip didelis, kad 
dalys sudraskyto laivo išlėkė 
į padanges, o potam krisda
mos atgal teipgi dar daug su
žeidė ir užmušė iš tų, kurie 
nebuvo explozijos pagautais.

Išviso žuvo 11 ir pažeistais 
tapo apie 40 ypatų.

SIMFEROPOLYJE užmu
šė 6 agitatorius, tarpe kurių 
buvo dvi moterįs už agitavi- 
mą darbininkų prie straikos.

Caras dabar tokiam padė
jime yra, kokiam dar jisai 
niekada nebuvo. Visuome
niškas straikas vėla rengia
mas po visą Rosiją ir žmonės 
jau daug gudresni. Caras 
užsakė visur kareivius turėti 
gatavus, tečiaus ant jų ne- 
daugiausia pasitiki. Gvar
dija visai atsisakė apginti 
turčius ir žudyti žmones.

14 Birželio parėjo ekspre
sas iš Sevastopolians į Peter
burgą šešiom valandom vė
liau- Priežastis, kad pakelė
je sustabdė jį 2000 revoliuci- 
jonierių ir iškraustė viską, 
kas jame buvo, nieko blogo 
nedarydami žmonėm. Pasku
tiniu laiku žinios garsinamos, 
kad geležinkeliai vėl ketina 
sustoti, taigi ir vėl bus krau
jo praliejimas ir revoliucija 
atsinaujins.

Laikas ir mumi amerikie
čiams iš naujo pradėti rūpin
tis su pašelpa mūsiškių, nes 
kaip tik ims lietis kraujas 
Rosijoje, liesis ir Lietuvoje, 
l'egul palietas kraujas būna 
už laisvę ir amžiną nugramz- 
dinimą caro. Aut vestuvių 
ant krikštynių, susirinkimų 
atminkime revoliuciją! Męs 
jos nesustabdysime vistiek, 
tad geriau šelpkime savo 
kliasą—kliasą darbininkų.

— :o:—

VARĖNAI, (Viln. gub.) 
Gegužės 27 dieną Varėnų la
geryje saperai, pėstininkai ir 
artileristai susirinko į mitin
gą miške. Prakalbas sakė 
nekareiviai. Bet netrukus į 
mišką atvyko dragūnų būrys, 
perspėti apie tą mitingą ka
reiviai išbėgiojo; kai kuriuos 
suėmė, komendantas paliepė 
pristatyti suimtuosius į jų 
skyrius. Kuomet plagerį at
vedė suimtus saperus, karei
vių tarpje jautėsi didelis ge- 
pasikakinimas ir subruzdi
mas. Saperų tarpe pasklido 
paskalos, būk lagerį siaučia 
pėkstininkai; tečiaus -paskui 
nusiramino. Liko suimtas 
ir vienas iš kalbėtojų.

MINSKAS. Miestelyje 
,,Smoloviči” juodašimčiai, 
norėdami užsiundyti sodie
čius ant žydų, iškniso kapi
nėse kelis kapus, nulaužė ke
letą kryžių, ir paskui plati
no paskalas, kad tai padarė 
žydai. Tečiaus juodašim- 
čiams nepavyko sukelti žy
dų piovynių; vienas iš juo- 
dašimčių-šventvagių liko su
imtas ir atiduotas policijai.

ANTALIEPEJE, Zarasų 
paviete pradžioje Gegužio 
menesio rado žmogų, D. Sei- 
miniką pale monopolių ne
gyvą, kurį uždusino degtinė. 
Dusetų kunigai daleido jį 
tik į raistą palaidoti. ^<aip 
socijalistai muša monopolius,

LIETUVOS BAJORŲ DE
PUTATAI PETER

BURGE.
Šiomis dienomis į Peter

burgą atvažiavo keli
vos bajorų deputatai, kurie 
kreipėsi į komisijonines že
mes pardavimo kontoras, siū
lydami, kad pirktų atskiriais 
sklypais žemę Vilniaus, Min
sko ir Gardino gubernijoje; 
žemę dvarponiai siūlo pirkti 
už negirdėtai žemą kainą, be
veik už 50% tos kainos, ku
rią skirdavo bajorų bankas 2 
—3 metams prieš; žemę par
duoda ant išmokėjimo 50 me
tams laiko; tie patįs bajorų 
deputatai kreipėsi į bajorų 
banką, norėdami užstatyti 
dvarus už nedideles paskolas. 
Visi šie faktai akyvai nurodo 
į tą, kokį didelį įspūdį ant 
dvarponių padarė Dūmos rei
kalavimas apie dvarų žemės 
atšalininią sodiečių naudai 
ir koks didelis yra dvarpo
niu persitikrinimas, kad ve- explozija ant laivo

Neklausi* Majoro- 

Haverhill, Mass. 15 
Birželio čionai lankėsi cirkai 
dėl kurių majoras, rodos pasi 
darbuodamas užsakė, kad tą 
dieną mokslainių nebūtų, 
kad vaikai galėtu eiti į cirką. 
Bet ųžžiurėtojai mokslainės 
neklausė ir vaikai buvo pra
šomi eiti mokintis. Pusė pak
lausė majoro, o pusė mokslai
nių iižžiurėtojų.

Papluko mainos.

M a h a n o y Cit y, Pa., 
Birželio 19 darbininkai tapo 
sukelti naktį, kad eitų išgel
bėt} mulus iš mainų, nes pet 
didelį lietų pradėjo mainos 
pildytis su vandeniu. 800 
darbininkų turėjo sustoti 
dvylikoje kuleriu darbą.

SAN DOMINGO. Čion ap
lankomos iš Monte Christo ži
nios praneša, kad tenai ir vi
soj Monte Christo aplinkinėj 
siaučia smarki revoliucija.

Revoliucijonieriai buvo už
ėmę kaimą Dojabor, bet ne 
truks vėl apleido.

PETERSBURGAS.
skelbia, kad ant garsaus Rusi
jos budelio jen. Trbpovo likos 
padarytas pasikosėjimas; tu
la moteriškė persistačiussave 
kaipo kunigaikštė Noriškin’ė, 
gavo daleidimą aplankyt jen. 
Trepovą, bet įėjus į palovių, 
kad Trepov norėjo ją pasvei
kint, smarkiai išsitraukė re
volverį, bet pirm negu iššovė 
likos suimta per budelio sar
gus ir Trepovas išliko gyvas.

BERLYNAS, Vok. Voiečių 
teisdariai nusprendė viena 
darbininką ant 3 metų į ka
lėjimą už tat, kad jis būdams 
gyrtu išniekino keizerį.

Neseniai toks pats atsitiki
mas buvo Belgiade, Serbijoj, 
Kur už išniekinimą karaliaus 
retro kaltininkas ne ant tri
jų, net net ant 1 n.c<.ų ti>po 

i pa.'inerkias Kalėjimam 
j Ai.it karaii.-'Ki vantai rei
kia gu.M.oii, ..ės pradėjus

Paskutinės žinios praneša 
apie sukylimą kareivių ir dar 
bininkų Kronštade: žinios la
bai naujos ir neaiškios, bet, 
kad teisingos tai nėra abiejo- 
nes, nes jau nuo seniai renge 
si čionai naujas pratrukimas 
revoliucijos. Žemes ir marių 
kareiviai susivieniją su dar
bininkais pakelė maištą prieš 
carą. Nuolatinis šaudimas 
girdėtis ir deginimas miesto. 
Nauji pulkai kareivių iš vi
sur pribūva ir baisybė ko to
lyn tuo labiau platinasi. Te
gul laimingai kovoja darbi
ninkai, tegul jų kraujas at
neša laisvę amžiną Rosijoje. 
Laikas ir Amerikonam nau
jai prie aukų sukrusti.

LIVERPOOL, Angį. Berže
lio 14 dieną čionai atsitiko 

Haver-

PARYŽIUS. Žinios prane
ša apie jauną vaikiną, kuris 
dar tik 16 metų sūnus pasi
gailėjusio teplioriaus lenko 
pravarde Styka, gyvenančio 
Paryžiuje, nors dar suvis jau' 
nas jau savo talentu pralen
kia netik savo tėvą, bet ir ki
tus artistus tepliorius.

Savo veikalais vaikinas ste
bi svietą. .

Tūli žmones sako, kad jis 
apsigimę nuo tėvo — bet ky ’ 
la klausymas kuom gal apsi
ginei vaikas girtuokliu tėvų?

TRONDHJ EM, Norvegija, 
20 Berželio į čionai atvaževo 
naujas Norvegijos karalius 
Haakon VII su savo motere 
karaliene Mauda, idant čion 
apsikarftnavot. Nesuskaito
mos minios žmonių susivaže- 
vo, pasitikdami karališką po
rą garsiais šauksmais garbi
no, nors podraug ir minios 
sargų darbavosi, kad apsau
got karalių nuo pasveikinimo 
su — sprogstančia boir

Victnčs Žinios.
— :o:—

Sanvaitė praslinko beveik 
kasdien apsiniaukus, teip 
kad ir 17 Birželio buvo su 
lietum. Tą dieną čionai 
žmonės švenčia kaipo atmini
mą karės ant Bunker Hill 
1775 metuose, kada Amerika 
liuosavosi nuo Anglijos. Gra
žus buvo apvaikščiojimas, 
bet žmonės, t. y. žiūrėtojai 
pasielgė neteip, kaip atmin
dami istoriją senovės, bet 
kai}> ir nieko nesuprazdami 
išdykėliai, net daugelis kal
bų apie jų netaktiškumą pa
kilo.

Ateinančią subatą So. Bos
tone bus didelės prakalbos 
per ką-tik atvažiavusius re- 
voliucijonierius iš Lietuvos. 
Vieni yra atvažiavę iš Lietu
vos, o kiti iš Rygos 
visuose maištų 
metų sukylimuose. 
nai bus ir draugas 
ką tik atvažiavęs iš
kaipo pasiuntinys nuo Soci- 
jaldemokratų partijos drau
gas Petkevičius, už kurio 
galvą tapo dovanos apgar
sintos nuo caro ir draugas 
Pacevičia buvęs darbininkiš
kam komitete Rygoje, teipgi 
ir Gavėnas, ką-tik pribuvęs 
iš Mariampolės apskričio, Su
valkų Rėd., praneš apie atsi
tikimus, koki tę buvo. Dėlto 
velytina visiem pribūti Suba- 
tos vakare 23 Berželio pusė 
po septynių aut lietuviškos 
salės, 166 Broadway Exten
tion. (> nesigailėsite paklau
sę kas liaiosi po mųsų kraštą 
ir po visą Rosiją.

— :o: —

PATAISYMAS.
Pereitam num. „Keleivio” 

buvo pranešta, kad Lietuvos 
1 lukteių draugystė turės ba
lių Thiunksgivmg day. Taigi 
reikia pataisyti, jog jos tuivs 
balių ne Thanksgiving day, 
bet vakare prieš Thanksgi
ving day.

—:o:—-
J. Šidlauckas, užmušėjas 

savo moteries nuspreustas 
ant mirties apie 10 Liepos y- 
ra labai blogam padėjime da
bar ir vargiai sulauks savo 
bausmės, nes labai nusilpęs.

— :o: —

Lavinimosi kuopa T. M. 
D. turėjo susirinkimą perei
tą utarninką ir perskaitė ko
operatyvišką konstituciją, 
ant kito utarninko nutarė 
šaukti visus draugus, kurie 
tik buvo prisirašę, kad suei
tų paklausyti konstitucijos.

Cambridgeporte buvo su
sirinkimas Nedėlios vakare, 
o kitas bus apart paprastų 
vakarų ateinantį Nedėldięnį, 
ant kurio nutarta svarbi lek
cija turėti. Ruimas 7 Hari- 
son, St.

Skaitytojų, kurių prenu- 
meta už „Keleivį” pasibaigė, 

am r.i naujini i.
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Samvaitinis LaikraStis

•'KELEIVIS”
'Aelna kas kctru^M

Į-stou, - - o Hs9<

tai yra tas losimas, ką tu su 
tuom žodžiu nori išreikšti?

— Tėvai, lošimą, kad tau 
gerai išaiškinti, yra pati pra
monė ir aprubežiavimtis vie
no žmogaus gyvenimo ] er ki
tą. Dar, tu, tėvai, nes įpran
ti gerai ekonomijos, dėlto mą 
bus sunku tau paaiškinti.

audfai mųsų broliai .pasikal
ba pakajingai nekurį laiką.

Pradeda kovoti per rašta.

RaJydaml J Uedakaljų, adresuotu

A. Ž vingrias,

P, 0. B. 3232, Boston, Mass. 
Norėdami atsilankyt ateikit ant 
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to. Gerai Kristus sake, ka
da buvo vedamas ant prikali
mo ant kryžiaus ,, Melskitės 
patįs už save ir gailėkitės už 
save ir gailėkitės už savo loc- 
nūs nuopuolius, o tada paka- 
jus užponavos ant visų”.

liai ir kas neprieteliai. Kas 
nuo mažų dienų siekia dyka
duonio mokslą, kuris neva 
mokina žmones morališko 
mokslo, bet niekad neišmoki
na: tas nėra draugas, tavo 
darbininke jisai yra draugas 
kitų dykaduonių visokių, 
kurie netik gali pataisyti 
žmogaus gyvenimą, bet dar 
labiau jieško progos tavo pro
tą apdumti ir giliau įleisti 
savo suąpą, kad gerti gyvą 
kraują. Jeigu tau sunkus 
prakaitas pilasi per dieną 
prie karštų pekliškų pečių 
dirbtuvėse, jeigu dulkės ėda 
plaučius, akys dumba giliai. 
Jei degi ant laukų arba gi
riose, tai tau neapsimoka su
sidėti su „Šaltinio” tautiš
kais išvadžiojimais, nes jie 
gavę tavo atydą, visai senai- 
kįs tavo gyvenimą. Daug 
dar męs turime suprasti, pa
kol galėsime stipriai ir drū
čiai laikytis prieš mus. skria
udoj us.

ronų reikia sulaužyti smuk 
kiai, sudėt į puodelį ir užpy
lus verdančiu vandeniu, įdė
jus druskos užkaisti, tegul 
verda iki minkštumui. Tuo 
kartu reikia į kitą puodelį į- 
pilti pieno, įdėt šaukštą svie
sto ir uždėt ant pečiaus kad 
sušiltų; vėliau tą pieną su 
sviestu užpilti ant makaronų, 
įdėti kieto sutarkuoto sūrio 
ir viską pakepti į pečių. Kaip 
jau užsitrauks geltona 
bus gatava valgyti.

Pienių lapa
Pienių lapus aš teip 

sau: išrinkus gražiai sveikus 
lapelius kuopniai nuplauju, 
paskui supiaustau smulkokai 
apibarstau biskį cukrum teip 
palikus lapus valandėlę, su- 
mušu porą kiaušinių, išpla
ku, ir jei yra Smetonos, o jei 
ne tai pieno puoduką ir pusę 
puoduko acto, šaukštuką 
druskos, viską sudėjus užde
du ant pečiaus, o kaip gerai 
užverda, įdedu šaukštą svies
to ir visą tą maišinį užpilu 
ant pienių lapų ir sumaišius 
viską palieku ant karšto pe
čiaus valandėlę, -kartais pa
maišydama, kad viskas susi- 
jungtų gerai. (jardus ir 
sveikas valgis.

Rabarborai.
Rabarborai (rhubarbs), pa

našus į burokų kamblius, 
bet auga labai būinųs, dide
li. Sutaisyti juos reikia ši- 
teip: žieves reikia nulupti, 
supiuustyti, smulkiai, užpilti 
vandeniu ir užkaisti, kad už
virtų, kaip užvirs, įdėti cuk
raus kiek myli ir turėti gar
dų valgį, ypatingai vakarie- 
niai.

Per ilgus metus Rusijos 
Lietuva kentėjo be raštų, be 
knygų, be laikraščių. Per 
ilgus metus kovojo žmonės, 
kad atgauti tą raštą žmonėm, 
nes be rašto negalima nė 
mokslo sutverti, o be mokslo 
viskas ant vietos stovi. Tė
vas vos gali pamokįti savo 
vaiką, ką jis mokėjo vaikas 
nors ir rastų valandą liuoso 
laiko ir norėtų pašvęsti laiką 
ant pasimokinimo, bet nega
li, nes nėra iš ko pasimokįti 
ir tokiu būdu lieka nelavin
tas, mažai sumanus žmogus; 
tiesų žmogaus nesuprazda- 
mas„gyvena tiktai baimėje, 
arba nuolatiniame peržengi
me tiesų, nuo to ir vargo ne
mažai datiria. Ilgus laikus 
caras gaudė tokius, kurie rū
pinosi pakelti žmoniją, vare 
juos į baisiąją Siberiją, iš 

j kurios tūkstančiai ant tuk
siančių niekad nesugrįžo, tik 
pabėgę pranešė apie jų bai- 
i-'as kankynes. Galų gale 
ta j o iškovota tpji laiminga 
valanda, kad ir jau lietuviai 
turi savo raštą. Dabar keli 
lietuviški laikraščiai jau pra
dėjo išeidinėti, kurie 
dalinasi į partijas: kožnas 
tautiškas, bet turi visokius 
iiakraipynius ypatingai įdo- 

. . mus „baltinis” pradėjo išei- 
_ dilinti Suvalkų Rėdyboje, 

nežmia kaip tiem žmonėm Į- Seiu kurio ffiiuriB 
tikti, jeigu kurio maldos iš-. 8Ocljali8tue. Vie.
klausytum tai kalbos iš to at- uas raštiuinka )0 kitani> 
sitinka, vėl jeigu ne tai ro- ka(J dro.ja drožia 
kuoja už piktumą. Taigi 60cl jalis, U8) rodo3 caro pa- pranešu tiek, kad šitoje dirb- ...v , J samdyta šimtine naikina pa-
tuvėje gaudamas darbą, me- , . .J ° . _ .. skutmes pajięgas Lietuvoje,
kas neturi mokėti pinigų ir Ti rniai eoeiJaliBtų; ką 
niekas neprašo fundo. Ra^-Įužinuš6 kazokai<. Vis tik so- 

Kas daugiausia 
. . . ' kraujo išliejo už laisvę? So-

.. , jcijalistai. Teip jie iškovojo
■ gu-tumą. Darbą dona. gal.. da Uu8ia. Jie k is.

, .tod|ua gaut. UkpaB dirbtuve «• fcovosdaug.au, uos Jie kad 
tranas Giedraitis •. . . . , ,. ,nevisi, tai nors kelintas su- 
— :o:— pranta vargus pasaulės ir

Ketvirtam Broliui nuo Re- niaįo, jog galima geriau gy- 
Jeigu nevisi taktiš-

nū įiinigų už darhą, nė nie
kai reikalavo jų, kad fundy
tų. tik pripažįsta, jog darbas 

Įsunkus. P. Giedraitis darbo 
užži. vėtojas pasakoja teip: 
,.ištikimai dirbdamas kelis 
metus toje dirbtuvėje, nepra- 

' leisdamas dienus ir nepasi 
gerdamas, aš atitraukiau vir-

Tečiaus tu gali suprasti, jog šihinkų atydą ir jie mane 
ką tik męs veikiam pasaulė- perstatė būti užžiūrėtoju 
je, viskas turi būti a pakaity-i darbininkų. Niekas negal
ta, ar tas ką męs darome yra j darodyti. jeigu nors nuo vie- 
darbas tverentys, ką nors ge- no paėmiau kokį pinigišką 
ro, ar jis tiktai yra darbas, arba kitokį kyšį. Patilpęs 
kuris darbą pasisavina nuo straipsnis ,, Keleivyje” yra 
kito. Artu, tėvai, galėtumIneteisingas, gal parašytas 
pasakyti, kokis darbas tveria žmogaus tokio, kuris pasigū- 
ir gimdo gerovę, o kokis nie-1 ręs kelis kartus neatėjo į dar
ko negimdo gero, tiktai n ai bą ir tokiu būdu gavo pava- 
kiną darbą. . ryti. Dėlto tą viską praue-

— Vaike, tu čia mane pri- šu skaitytojam ,,Keleivio”, 
spyriai, aš vargiai galėsiu at-1 kad tikrą teisybę žinotų.
sakyti tau, nes man rodos, Į Dabar kaslink fundo! Lie- 
jog kas tik dirba, tai kožno .tuviai darbininkai turi labai 
darbas naudą atneša. blogą paprotį prie girtybes:

— Tėvai, tik tu pamislįk; jpJus, degtinė yra apsėdus ku-
štai artojas aria, sėja ir užau- uUB mųsų gerų vientaučių, 
gina javus, kurie duoda žmo- teip kad jie' girtybę laiko 
nnni nr t.jia rJarhiiM nn. t.-. ____

rateniijlniai tarpe Lietuvių.

at-

— Tėvai, tai dabar jau tu 
supranti, kaip žmonės pasto
ja turtingais, matai, kad per 
rūpestį ir darbštumą jie įgau
na turtus, o jų vaikai jau vi
sai nežino, kas tai yra rūpes
tis; jie tik rūpinasi, kaip sa
ve pabovyti, .kaip praleisti 
laiką žiemos ir vasaros links
mybėse ir garbėje. Taigi 
klausymas dabar, ar tu pa
vydi jiem turtų?

Vaike, aš nepavydžiu 
niekam turtų, vienok aš ne
noriu būti skriaudžiamu, aš 
nenoriu, kad aš būčia vergas 
dolerio; aš noriu būti žmo
gum liuosu.

— Tau buvo gražu. klau
syti, kaip tu praturtėtam, 
pastatydamas fabriką, į kurį 
galėtum samdyti žmones už

gina javus,
nėm duoną, ar tas darbas pa
gimdo gerą ant svieto?

— Teip, vaike, jisai pada
ro duoną.

— Na, tai dabar pažiūrė
kime į kitą darbą: Štai vie
nas žmogus atvažiuoja pas ar
toją, kuris užaugina grūdus 
ir nuperka nuo jo ir nuo ki
tų artojų, parveža namo į di
delį svirną supila ir laiko, spėja bėgti prie varpelių — 
pakol žmonės duonos neten- prie durių, pas kurias jau 
ka, tada šitas pramonininkas randa lietuvį su malda, kad j 
parduoda už dusyk tiek, kiek eitų pas jį išsigerti, 
jis mokėjo pirkdamas. Ar 
tas darbas tveria ką gero ant 
svieto?

— Vaike, tas žmogus daro
gero, kad jisai išdalina į svie
tą, paėmęs grūdus nuo arto- 
jaus, bet kad jis parduoda 
už dusyk didesnę mokestį, tai 
su tuom darbu jisai netik ne
gimdo nieko gero, bet skriau- tojas ką rašė, tai iš savo gal- cijaiįstus 
džia žmones. J gigu aš ture- vos ar jam papasakojo žmo-i 
čia galybę, aš jani neduočia; gus, kuris tapo pavarytas už 
to daryti. ‘ :

— Tai matai, tėvai,
ištiesų prisižiūrėjus, tai visi | ■
pramoninkai skriaudžia žmo
nes, beišdalindami padarytus ■ j 
išdarbius atgal žmonėių. ,Ne-. dakcijo9'. TLz7as'ra”štrninkas i venti. „ 
kartą teip atsitinka, jog vie- I knda ra60f turi bQti per, kai moka kovoti, tai tik del
nas turi tūkstančius margų į;tiki nęš nors kiek apie tei- [to> kad nėra kada išmokti, 
žemes, samdo darbininką, gįfjgiįu-ią savo rašto, nes ki- reikia kovoti dabar tuojau, 
darbininkas užaugina mierą ąajp. blogas išmestas -ant ne- ues už šimto metų mus čionai 
kviečių, už dalbą savo gan-1 ka]t,0 •žmogaus nupuola, ant nebus, bus kita gentkartė. 
damas nedaugiau kaip 5 cen- . t0 katl.a8 nwta Pagirtina, i Šaltinio 
tus. Žemes savininkas nieko Į 
nedirbdamas naudingo,' par
duoda tą mierą kviečių pirk-J 
liui už 30 centų, anas pirklys 1
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vieną Iš augščiausių 
savo gyvenime, taigi 
teisingai pasakyti, jog 
kad nereikia pas juos 
ti, kad fundytų, bet 
lenda, prašo, kad tik su jais 
gertų. Ypatingai nedellom; 
rytas nespėjo prašvisti, tai 
dūzgimas armonikų visų at
gyja ir darbo užžiurėtojai ne

aprubežiuotą mokestį per ta- Palaiko vo svirne pąrduo 
ve ir parduotum jų padary- da atSal vargšam žmonėm už 
tus išdarbius pagal savo pa- 60 dentų. Darbininkas už-
darytą prekę; taigi, jeigu tau 
būtų gerai kitus aprubežiuo- 
ti ir iš jų uždarbio praturtėti, 
tai furl ir pats apsiimti būti 
aprubežiuotu ir būti tūlšia, 
su kuria kiti padarys sau pi
nigą iš tavę.

— Vaike, kaip tai gali bū
ti, jog aš visada turiu sau 
linkėti geriau, nekaip kitiem.

— Teip, tėvai, kožnas žmo
gus linkį sau geriau, kaip 
kitam šitam surėdyme, bet 
užtai ir tiek vargo tarpe žmo
nių matosi. Kožnas perdaug 
apie save rūpinasi, bet nege
ru keliu. Tu, tėvai, žinąi, 
jog gyvenimas žmonijos yra 
kaip lošimas kazyrių, katras 
pralošė, tas turi vargti, kat
ras išlošė, tam gerai einasi 
gyventi. Jeigu męs lošiam 
ant šios pasaulės, tai ar męs 
turime pykti ant tų, kurie 
mus nušluoja?

— Vaike, jeigu męs lošiam Fair, kuriame jisai teikalavo
iš sąvo noro, tai pykti mumi išduoti 
nereįkia, bet ar-gi męs lošiam straipsnio į „Keleivį'’ 23 nų-j 
iš savo npro? i,,.......... . , ;mūryje „Perka darbuš irfun-1

— Teip, tėvai, męs lošiam [dija bosam■ Vardas rašejo' 
iš savo noro visada, kada męs i nebuvo išduotas, tik priimtas 
patįs nesirūpinam.apie gero-1 paaiškinimas arba išsiteisini- 
vę visų žmonių, bet tik rūpi- mas nuo p. F:. Giedraičio ir 
narnės apie savo locną būvį, nuo Superitendento Farr,į 
kad tik patiem būtų gerai, kurie, prisiuntė net'28 pnra-

—„Yąįke, po teisybiai, aš Į šus lietuvių,, pūs jį ■dirbuni'lų 
dar nesuprantu . gerai, kas1 kurie sako, jog jie nemokėjo

augino tą mierą kviečių ir 
gavo tik 5 centus už darbą, 
dabar jisai turi pirkti ir mo
kėti 60 centų. Tai matai, 
tėvai, jog nors ir visi' žmonės 
dirba, bet nevisi dirba nau
dingai ir pati' pramone atei
tyje bus prakeikta, nes iš jos 
priežasties darosi daug dy ka
duonių. . ■, .

— Vaike, ir aš turiu šitą 
apmislįti.

Korė ųioiidencijos.

Prie^at raštų 4-'to brolio 

iš Cambridgeport, Masas.. 
p.iF. Giedraitis, darbo už- 

žįūrėtojas Riverside Boiler 
Works, Cam bridgeport Mass, 
atlankė Redakciją „Kelei
vio”' pereitam • Panedėlyjė' 
kartu atnešė ir laišką nuo 

I superitendento p. Wm. S.

siekių 
turim' 
netik

prašy- 
patįs

Pateinl jiinai.

Patėniiiinias ant susirinkimo

Toki lietuvių su-

Tarpe daugelio visokių 
sitikimų tarpe lietuvių, ku
rie labai mus skriaudžia, rei
kia paminėti piktumas, at- 
mo ui j imas. Neseniai man
teko pažinti du žmones, ku
rių tarpe pasikėlė nesupta 
tintas, iš paprastai menko 
daigto, kuriame pinigiškai 
nieko nebuvo skriaudos, vien : 
tik iš žodžių: kas tu?! kas tu?! 
Piktumas daėjo iki tam, jog 
ir vienam ir kitam advokatai 
kaštavo; ir kaip pasibaigs 
bus apie po 50 dol. abiem iš 
kišeniaus. Nieko gero iš to , 
nepelnys abudu, nes abiejų , 
advokatai tik juokiasi kaip 
lengvai ir kaip noriai jų 
klauseuti, moka pinigus, kad 
priversti tiesdarį apkaltinti 
viena kitą. Vienas iš šitų 
žmonių yra pramonininkas— 
biznierius. Savo kalboje ji
sai sako, jog jeigu jam kaš
tuos ir šimtas dol-, bet jis tu
ri savo priešą nužeminti, pats 
vienok nemoka nė sukalbėti 
gerai angliškai ir iš šono žiū
rint tikrai juokinga ir skriau
dų žiūrėti ant mųsų žmonių 
tokio paklydimo.

Arčiau prisižiūrėjus atran
di tą žmogų be jokio princi
po savo gyvenime, tiktai vie
nas vėjas, vėjus ir gaudo.

O kiek męs tokių turime, 
tai net baugu ir pamislįti! 
Mat žmogus be užsiėmimo, 
be prilinkiino kokio nors, ji
sai susiruošia savo locną ko
vą ir ant to padeda pinigus, 
laiką, kartais lieja ir kraują 
ir žųsta, bile savo norą užga
nėdinti. Kad męs galėtume 
tuos žmones visus surinkti, 
kad galėtume jų nuomonę 
perdirbti ir tą energiją jų 
surinkti ant gerų darbų, tai 
būtų labai naudinga. Su ta 
energija galėtume Lietuvą 
padaryti liuosa; galėtume A- 
merikoje visus suvienyti ir 
tokius darbus, kaip statymą 
ūkių, uždėjimą krautuvių, 
mokslainių ir visokių gar
bingų ir niekad nemirštan
čių darbų galėtume nuveikti. 
Bet kada, kada męs galėsime 
tą viską padaryti? Kada mų
sų broliai be principo galės 
suprasti geresnius, naudin
gesnius darbus, o pames sa- 

; vo blogus? Kas tik turi į- 
tekmę aut savo giminės, arti
mo, draugo, tegul skelbia ar
timo meilę ir nurodo, kaip ir 
kokią gerovę męs galime su-

i laukti iš meilės.

plevė

šutai-

Duonos blynu kai.
Turint sužiedėjusios bal

tos duonos, reikia sutrinti, 
užpilti pienu, įdėti cukraus 
ir biskį druskos, įmušti porą 
kiaušinių. įd^tį biskį miltų, 
kepamo pauderio apie 5 ma
žus šaukštukus; sumaišyti 
viską gerai į tešlelę skystą ir 
kepti aut skaurados be kraš
tų, patepant skauradą su 
šmoteliu lašinių; reikia turė 
ti karštą pečių. Ryžių bly
nelius teip pat galima pada
ryti kaip duonos tik reikia, 
kad ryžiai būtų virti.

Duč pyragaičiai.
Duč pyragaičiai galima da

ryti teip: bulves reikia nu
lupti ir virti iki nebus mink
štos, paskui sutrinti smulkiai 
ir įdėti du puoduku pieno at- 
virto, du puodukus cukraus, 
viską gerai išmaišyti ir kaip 
atvės biskelį, reikia įdėti 
mielių ir sumaišius padėti 
šiltoje vietoje ant poros va
landų. Vėliau reikia įdėti 
puoduką taukų ir puoduką 
svieto, du kiaušinius ir mil
tų kiek reikia ir minkyti; 
paminkius reikia sudėti į pa
jaus blekes ir palikti, kad 
vėl gerai pakiltų. Blokinės 
turi būti pateptos sviestu 
ant viršaus, apibarstyti cina
monu ir pakepti. Pyragai
tis toks yra geresnis, nekaip 
kad pas kepėjus gauni kokių 
piaulų.

Lengvas Pyragai
tis.

Du puodukus cukraus ir 
šaukštą sviesto ištrįti gerai, 
du kiaušinius, du puodukus 
pieno ir kvortą miltų, tris 
šaukštukus kepamojo paude
rio, suplakti viską gerai ir 
kepti tam tikrose pyragaičio 
blokinėse. Yra gana gardus.

Ledinė Smetona.
Jei nori geros ledinės Sme

tonos, tai turi pati pasidary
ti, nes fabrikuose padaro la
bai prastą. 3 kvortos pieno, 
geriau yra saldžioji smetona 
arba pusė pieno ir pusė sme-., 
tonos, kurią reikia padėti ant 
ledo per 20 miliutų. Dabar 
paimk J citrinas ir išspaųsk . 
iš jų sultis, į kurias reikia į-

Negalima iškęsti nepara
šius tokių matymų kaip kar
tais tenka matyti ant lietu
viškų susirinkimų, kurie pri
verčia žmogų mislįti: Argi 
tiek metų darbo, tiek metų 
vargo ir išaiškinimo visokių 
reikalų per yvairius žmones, 
dar nieko gero neįkvėpė mu
šu visuomeniai, dar jų protas 
neišlavintas, dar nemoka nė 
save pasivesti susiejime; ke
lia maištą, kuris pasibaigia 
kaip bandos laukinių žmonių 
susiejusių iš yvairių traibiš, 
kų kuopų, kurie, rodos, de
rasi apie suvalgymą kokių 
siuntinių,
siriukiiiiai labai netaktiški, 
labai be parėdymo ir nieko 
gero neatneša. Tokį susirin
kimai niekada dorą žmogų 
nepritrauks, jis geriau eis į 
karčiamą, jis geriau patalpįs 
save tarp valkatų, nekaip 
klausys tokių kalbų ir lauks 
galo beparėdkinio susirinki
mo, Po 15 ir po 20 metų ne
kurtos organizacijos jau gy
vuoja ir dar nemoka laikyti 
savų susirinkimų.

Čionai parašysiu priežastis, 
dėl kurių lietuviai nenulaiko 
lemtų susirinkimų: Visuome
nė neskaito nesi lavina, jų 
protas labai siauras, dėlto 
greitai kimba į akis tam, ku
ris ne po jo noru kalba. 
Pirmsėdys jeigu nors tiek 
suprastų,kaip vaikas mokina
mas, tai jisai paaiškintų, jog 
ant mitingų negalima kalbė
ti už kitą nė ant kito, tik 
pats už save — savo nuomo
nę pasakyti gali, nieko neuž- 
gaudamas; kalba turi būti 
trumpa ir aiški Reikia vak 
tuotis, kad to paties nešnekė
ti, ką kitas kalbėjo ir nekal
bėti tą patį po kelis kartus. 
Jeigu nė vienas nemoka par- 
lamėniariškų tiėsų, kaip vės
ti susirinkimą;'tai nors pats

, pirmsėdyš’turi mokėti ir sa.; 
i vo organizaciją pakėravoti.

Ką tik ant sviėto darai, vis- 
: kąTėikia sū^asti/iiės kitaip 
, ųieko gero negalima' nė pa- 
i daryti. Aršidūsia gadina su

sirinkimų Darką seni apsi-
■ geležėję tanisių gvvėhimų 
• lietuviai, kurtė' daugiausia a-
■ teina ant prakalbų pusiau 
> girti ir ' Viėdi savo kalba
■ nori užbaigti visą susirinki

mą, kad išbėgę vėl galėtų 
gerti. Gėda, brangus lietuv
ninkai, mumi už mųsų to
kius pasįelgimųs. hitai iš 
vieno šono męs jau rūpina
mės, apie laisvę mųsų 'levy v 
nes,, Lietuvos, .apie, patįs ■ sa
vo 1 vąrką mųsip. krašte. 0: 
iš kilo .šono. reikia -verkti/ 
kad męs negalime vesti nė 
mažų mUSUrhusijinkj'Biu, "bu 

• p.erkiuritkų barntų-ir Bu' ėji
mo su kūlokais- vienas ant ki-

Pagirtina, baltinio mierls yra kovoti 
kad kožnas mėgina už savo pi’ieš žmones, kurie kovoja 

----- -- Taigi kož
nas darbininkas dabar už
duos sau klausymą, kodėl 
„Šaltinis” niekina žmones, 
kurie' net jam pačiam iškovo
jo laisvę Seinuose išei
dinėti? Anot priežodžio vie
no kunigo, kaip kiaulė gilių 

ko’ priedą, tai ir aržuolo šaknis 
knisti pradeda. Teip yra ir 
su „Šalth'iiu” kaip socijalis- 
tai iškovojo šmotelį laisves 
de jų, tai dabar jau negeri 
U oliai ir ilgaplaukiai.

Ątęjo laikas dabar broliai
15 Birželio iš - WbrcesterioJ Visiem protauti, visiem, mislį- 

.įfvažįayę. Juozas Kalakauc-ti, nesiduoti save suvadžioti
kuris nežinią, ar kada niekam. Pirma rei-

pargrįžš ar ne, nes išvąžįavo kia. žiūrėti į kokią luomą 
į užniarę. Draugas Kąla- męs., prigulint, prie tos 
kaūckaš nemažai darbavosi. reikia įr .prisidėjus kovoti, 
čionai būdamas'dėl labo lie- Prakeikta caro kariumenė 
tuvių ■ nekartą šaukdamas'per milijonus vargšų žmonių, 
juos, ..sakydamas.; ,■,nesiduo- kuri šaudė ir degino imamus 
kite, broliai, savo akių m ui-.d ašie’ Rusijos gyventojų, 
linti, nesiduokite save ąpgaų-, dėlto, kad žmones jieško ge- 
dinėti, griebkitės prie ųioks- resnes tvarkos ir geresnio gy- 
lo ir rūpinkitės suprasti savo veninio. Paniekintas darbi- 
tiesas1”. • '8ū tūoib jisai' ir įlinkas, kuris, duodasi sąve 
priešų nemažai ant Savb'Užsi-'parsamdyti turčiam, kad šau- 
teaukė, , bet sunianesniem' dyti kitus savo brolius, ku- 
draugam yra skriaudų atsi- rie nori iškovoti geresnį kąs- 
skir|į ų,uq tokio draugo.. Liu- uį duonos. Darbininkas yra 

j kime Juozui, gęr.os kloties, kožnas Lietuvos ūkininkas ir 
i kame jisai bus, visur, tiki- dellp' reikia eiti ne su „Saįti- 
j mes bus tokiu, kaip buvo inu” niokslaine, bet su moks- 
Worcesteryje, uz teisybę ne- lai ne. darbininkų feocijalistų, 

I bijojo užtarti, aut kiek gale- kurie kovoja, kad ne uz soci- 
jo, nežiūrėdamas aut nieko, jalistiška surėdymą, tai bent 

j ar tai būtų prieš prastą žmo- uz toki surėdymą, kokis .gąlj- 
,gų, turčių, kunigą ar ką Imt, ,n.a .Lietuvoje, dabar Į\esti.r 
tfeip’ diikas biskį apsinialfei-’ i i;i įmej/amisiiti męs da;;bi- 

1 no po muštynių vis kaip po1 įlinkai, kas yra mųsų prieje-
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kliasą kovoti, ypatingai dar- užv'8'i gerovę, 
bininkai; bet reikia ir teisy- . 
bę vartoti, nes prie ko atsi- “ 
spyrsi daugiau, kaip kad ne ” 
teisybes. Prastos mokestįs . 
neturi susirišimo su bosais, i 
tik su pačiu surėdymu. Davi
mas kyšių yra išmislas pačių 
darbininkų ir paskutinė 
va ant krašto prapulties.

— :o: —
Worcester,’ .Mass.

Tautietis išvažiavo! ' Rašo 
... -i - J o D'r a’tig a s .'

Moterim ir Merginom.

vardą rašytoja us

I'aąiškinimas kaip . padaryti
kęws VAX0IUS.

Mac. Anckaičiutk.
■ Valgiai darosi uevienokiai. 

Nekurios moterįs tuos pačius 
•daigtus daro pagal ..savo su
manumą, dėlto ir gerai kad 
koiną parašytų, tai toliau vi
sos išmoktume kaip yvairius 
valgius padaryti.. Man ro- 
dos, jog moterim labai geras 
daigtas namų darbus mokėti 
pirmiausia, o paskui imtis už 
ko nors augšėiau. Jeigu 
randasi vieta laikraštyje, tai 
turime kiek .galėdamos nau
dotis. Tik tada moterįs gali 
pasijausti tvirtos, kada jau 
matysimų, yiena kitą pradeda 
raštu pasakyti,-ką jos. moka 
ir ką sumano..

t M ark a r o h u i v ” ° 
■Ma’karėiiai yta išdilsiąs Ita

lijon U,"jie' jtioS labiausia iiiy- 
H ir'’daUgiaUSiii'’ jų darymu 
užsiim a?’ l’drėiiiYiš' falaikų 
■šUtaisyti į y vaiTiaW, &taihbu- 
mo trobelės/" Tumielį riraka-

fcovosdaug.au


sulaužyti smul- 
puodelį ir užpy- 

vandeniu, įdė- 
užkaisti, tegul 
kštumui. Tuo 
kitą puodelį J- 

let šaukštą avie- 
ut pečiaus kad 
u tą pieną su 
l ant makaronų, 
įtarkuoto sūrio 
>ti į pečių. Kaip 
i geltona plėvė 
įgyti.

j lapai.
s aš teip šutai- 
gražiai sveikus 
niai nuplauju, 
stau smulkokai 
kį cukrum teip 
valandėlę, su- 
aušinių, išpla- 
metonos, o jei 
roduką ir pusę 
o, šaukštuką 
sudėjus užde- 
, o kaip gerai 
šaukštą svies- 
naišinį užpilu 
j ir sumaišius 
ant karšto pe- 
}, kartais pa- 
d viskas susi- 

(jardus ir

kurias reikia įdėti 6 puodu
kus cukraus, sumaišyti ir su
pilti į šaltą pieną pirma pa
rengtą ir stovintį jau šaldo- 
mamjam kibire; supylus cit
rinų sultis su cukrum suk- 
kie, pakol nesušals. Su pa- 
godoue M. Anckaiuiūtė.

So. Boston, Mass.

borai.
rhubarbs), pa
tų kamblius, 
buiuųs, dide- 
ros reikia ši- 
Ikia nulupti, 
alkiai, užpilti 
aisti, kad už- 
rs, įdėti cuk-‘ 
r turėti gar
avai vakarie-

Aukos ant vestuvių. <
9 Birželio atsibuvo čionai 

vestuves tautiečio K. Vešt- 
fieldo su p— Draugai susi
rinkę labai gražiai pasibovi- 
jo linkėdami Vest- 
fieldam geros kloties jo gyve
nime. Besilinksmindami ne
pamiršo, j< g dar caras tę be- 
kimšo Peterburge ir nenori 
paleisti vargšų iš turmų, ku
rie gana besirūpindami net 
privertė carą, Dūmą sušaukti. 
Žmonės gavo nors tiek lais
vės, kad jau carą gali pama
tyti susivažiayę į Peterburgą, 
taigi už -ką juos dabar tnr- 
muose laiko. Pasikalbėję ir 
aukų dar sumetę ant toles
nės kovos vedimo: p. K. Vest- 
fieldas ir p. M.. Vestfieldienė 
davė po dolerį. Tuojau Juo
kų Jonas su 2 dol. ir 10 cen
tų prisidėjo, Jonas Prokelis 
$2.10, M. Mockapetris 1 dol. 
Amb.r,_Stray inckas- liQc  ̂_ J„ 
Stukas 50 c., K. Urbanavi
čius 25 £. Viso surinkta 8 
dol. 55 ė. ir pasiųsti kasieriui 
Dūdai, paskirti socijaldemo- 
kratam.
Priėmiau virš minėtos pini
gus 5,16 R . D ū d a •

KELEIVIS.

l y n u k a i. 
Įėjusios Sai
kia sutrinti, 
lėti cukraus 
įmušti porą 
biskį miltų, 

o apie 5 ma- 
s; sumaišyti 
lėlę skystą ir 
idos be kraš- 
jkauradą su 
reikia ture
Ryžių bly- 

jalima pada- 
i tik reikia, 
virti.

j a i č i a i. 
ii galima da- 
i reikia nu- 
nebus mink- 
inti smulkiai 
įku pieno at 
:us cukraus, 
Syti ir kaip 
reikia įdėti 
šius padėti 
t poros va- 
reikia įdėti 
ir puoduką 
trius ir mil-, 
ir minkyti^ 
sudėti į pa- 

palikti, kad
Blekinės 

Acs sviestų 
irstyti eina-

Pyragai- 
uis, nekaip 
jauni kokių ,

y r a g a i-

cukraus ir 
trįti gerai, 

puodukus 
miltų, tris 
lojo paude- 
;ą gerai ir 
pyragaičio 

ma gardus.

e t b n a.
dinės sme- 
i pasidary- 
padaro įa-.r. 
etos pieno, 
ji smetona , ' .j’
pusė sme- ,. 
padėti ant 

ų. Dabar
r išspaųsj.,. 
is reikia į-

Vieną gražią dieną 
Witfe carą pamatė 
Ir pasigailėjęs 
Rodą tokią davė:

,, Klausyk, Mikoliuk! 
Ar ilgai tu lauksi, 
Ar ilgai Rosijoje 
Tu vargą trauksi? ■ -

Namai dėl tave 
čia pavojingi, 
Ir žmonės ant tavęs 
Y'ra pagiežing!.', Ii - l

Šimtą kartų geriau . 
Anglijoj’ tau būti, 
Laisvės šalyje 
Geriau tau gyventi.

Žmonės jau sako. 
Jog tu ne Dievas, 
Milijonus, tave palaikyti, 
Nenor duot nevienas.

Brolius tavo
Tik tranais vadina, 
Visą veislę tavo 
Į peklą gramzdina.

Juodašimčiai pradeda 
Visi apsišviesti. 
Revolincijonierjų yietas 
Pradeda Užimti.^ '.

Kurie pirmiau 
Už tave ėjo, 
Dabar bombas 
Daryti pradėjo..,:

Sinodas nustojo-_______  ,.
SSiiiYves gal y bes, 
įmonių tikėjimo.^ - ■ 
Atšalo baisybės.

Oi diena-rūsti, 
Bąįsi ateirja,:, u,u-u... 
Daugel is ąąięr i kpn n j;
Į Bosiją pareiųa. ......,,. (

Siūlės raudonos
Tuojau muš sutrūks, 
Dienos,proletariate < 
Ateit neužtruks.

Geriau griebk maišą 
Ir trauk į Kanadą,

Jau seniai gyvena.
Rankos tavų minkštos tr t 
Prie darbo pripraų,*. , 
Laisvę iš prakaito, v V 
Darbo sau ras.

Juokai,,rrirmivn’ i

Revoliucijonle- 
r i,a i .

Petstatau, tamstai, štai ką- 
tik atvykusį revoliucijonie- 
rių.

— Sveikas, sveikas! Ar 
daug žandarų tu užmušiai?
- — :o:—

Nupuolė.
— Aš nupuoliau nuo 60 

pėdų ilgio kopėčių šiandie.
— Oh! ir kaip dar tu gy

vas likai?
— Užtai, kad tik nuo 

mo skersinio nupuoliau.
—:o:—

Jaunikis.
— Aš tau užrodysiu

tingą gražią merginą, tik tu 
nusiprausk ir apsičystyk sa
ve.

— Na, 
neitų, tai 
užnieką.

KANADA.

pir-

tur-

o jeigu mergina 
mano darbas būtų

—:o:—
Pajieškoji
Kur išsidangino 

su Witte? Jau jų 
ge nėra kelios

m a s .
Durnovas 
Peterbur- 
sanvaitės.

Praneškite! Apturėsite 
kią dovaną — nuo caro 
dalį.

Pajieškojiniiii.

pui-
me-

Pajieškau Petro, Mataušio 
ir'Juozo Linkevičių. Paeina 
iš Suvalkų Rėdybos; Seinų 
apskričio, Metelių parapijos 
okolica Struckowsky visi trįs 
jie broliai. Kas juos žino ar
ba jie patys meldžiu atsišauk
ti ant šio adreso: 
Petras Juozapaitis ir 
Strunczynckas, 103 
First St., Brooklyn, N.

Kazys
South
Y.

APGARSINIMAS.

Širdinga Padėkavonė.
. Ąš Rokas Mušilas iš Fair- 
Iraven, Mass, siunčiu širdingą 
padėkavonę viešai, jog likau
si suvisai išgydytas ir svei- 

, kas; dėkui Dievui Ir Dr. E.
‘ C. Collins Medical Institui 

Už išgydymą nuo slaptingos 
ligos, kurią kiti daktarai nė 
Hospitales negalėjo išgydyt, 
nors jau, žinoma, kas nupu
vo, tai jau nebebus, ale tai 
baikos, bile dabar esu svei
kas: valgau ir geriu, kas man 
patinka, nes esiu persitikri
nęs, kad liga ueatsinaujins, 
jeigu tik pats savo blogu pa 
siėlgimu, naujai nepasiga
minsiu. Daugiau nieko ne
žinau, labai dėkavoju Dr. 
Collins Medical Institutui už 
klapatus ir storonę, ba jau ir 
prisikankinau pas visokius 
daktarus, kurie mane nė kiek 
nepagelbėjo, už tai ir viešai 
apreiškiu savo dėkingumą, 
kad patekia į panašias nelai
mes kaip aš ir kankynes tu
rėjau, idant iškart kreiptųsi 

“ į Tustitutą,~kuris maue išgy- 
dė, o išvengs nenaudingai di- 

' dėlių kaštų ir kankinimo li
gos, gelbėk, Die&e, už tai dar 
kartą ištariu nužemintai pa-

. dėka'vonę Dr. Collins M. In
stitui Už išgelbėjimą nuo 
biaurioš limpančio^ ligos.

cn Su godone ant visada 
R. Mušilas, '

Box 897, Fail’haven, Mass.

—-Kar-kai p -tamstai path 
ko Seimas?

— Seimas būtų^geras bu
vęs; tik-'ką aTf "nesupratau, 
jog mano dalis kaipo’dhlėgiv 
to stovėti užpakalyje visų ce
remonijų.

-r, UŽSIRAŠYK A

KELEIVI
tik 1.25c

^.•^•Skaitytojam.
Katrų lai’kas prenumeratos 

už laikraStį išsibaigė inėldžia- 
mo'atifaiVj ari t 'prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

Kartas nuo karto aš daugiau gauni! 
susipažinti su Kanados žemėm ir kiek ga
lėdamas myliu pranešti ,,Keleivio” skait.y- 
tojaim- Man rodos, jog žmonės turi apgy
venti žemę o ne grųstis po didelius mies
tus, kame gyventojai atsiskyrę nuo gam
tos turi net įvesti į mokslaines, kad nors 
kiek supažindinti mažuosius vaikus su 
gamtos dovanomis — medžiais ir kitais au
galais. Neturtas ir vargas suspaustų žmo
nių miestuose pripildo jų protus su nuo
mone, jog reikia tik nuo savo artimo nu
skriausti dėl savę. Gyvenanti žmonės ant 
laukų daugiau rūpinasi kaip turtą surasti 
žemėje, tas yra gamtiška: žemė yra motina 
viso sutvėrimo, dėlto ir pritinka kožnam 
žiūrėti maisto iš jos krūtinės, o ne žmogui 
nuo žmogaus nusukti, nulipti ir gyventi 
kad ne ant kito prakaito, tai ant prakaito 
baisiai besiliejančio savo.

Kaip biographijos garsingų vyrų pa
rodo, tai nėra dar gimusio garsaus vyro 
mieste, gema tiktai skutikai, lupikai, kito- ' 
ki nė negali gimti, nes motinos turi pačios 
už duoną kovoti pirma gimdymo kūdikio; 
kūdikiai paaugę kiek, turi pradėti baisią 
kovą už būvį. Kovojanti už būvį miesto 
kūdikiai yra geriausiai matoma tie, kurie 
laikraščius kapitalistiškus pardavinėja. 
Jie laksto nuo ryto iki vakarui ir tėmykie, • 
tie kūdikiai neturi jokio žmogiško jausmo: 
jie pasilieka lygi mašina turčiaus, kaip ir 
toji ką laikraštį spaudina. Amerikonų 
vaikai kuom jie bus, kuom ne, bet vis
gi jie bus amerikonais, o lietuvių vaikai 
jau nebus lietuviais. Tie, kurie mieste au
ga, auga biauriam padėjime; padėjime ne
permainomam, pakol žmonelės mųsų nesu
sipras tikrai permainyti savo gyvenimą į 
ramias vietas aut ūkės.

Mažai galima rasti tokių pramonių, 
kurios teip apščiai apmokėtų arba duotų 
tokį procentą nuo įdėtų pinigų, kaip kad 
duoda ūkė apžiūrima suprantamai. O ką 
jau’sakyti apie gyvenimą. Žmogus gy
vendamas ant ūkės ir vartodamas protą, 
gali pastoti didiai garsingu žmogum; o jo 
kūdikiai moksliškai auginami gali būti ge
nijais. Žinoma, retai kur gali pamatyti 
paveikslingą ūkę, tarpe amerikonų: dau
giau gali pamatyti apsileidėlių, nevarto- 
. ančių proto, tik sunkiai dirbančių ir iš 
tos priežasties velkančių gyvenimą sunkų 
ir nemalonų. Šiądieninė Amerikos išmis- 
lų šaka, užbėgo už akių žmonėm, žemoji 
kliasa jau negali pasivyti, kas dedasi tar- 
Pe Jų< gyvena kaip sapne. Šitas nemažai 
paeina nuo to, kad elektrikiniai tapo išva 
džioti po miestelius ir po ūkės, surišo juos 
su dideliais miestais, o tą darant niekas 
žmonėm nepaaiškino, kaip bus toliau. Da
bar jauni vyrukai nuo ūkių, dirbę sunkiai 
per dieną, vakare sėda ant elektrikinio ka
ro ir važiuoja į miestą ir užsiima visokiais 
biauriais užsiėmimais ir naikinimu sveika
tos. Niekas negal jiem įkalbėti nieko ge
ro, nes jeigu kvailystė žmogui įsideda i jo 
galvą'pirma, nekaip jis gauna ją suprasti, 
tai-sunku tokį perkalbėti ir pataisyti. To
ki ūkių darbininkai gali nevieną ir dorą 
žmogų priversti mislįti, jog ant ūkės nie
kai gyventi. Tečiaus šimtą kartų geriau 
gyventi ant ūkės, nekaip miesto. Jeigu 
žmogus viską supras, kas tai yra gyveni
mas.

Visokį miesto atsakanti žmonės paei
na vis nuo ūkės. Tėvai turėdami ūkę į- 
stengia išmokyti vaiką augštesnio mokslo, 
kurie paskui užima vietą visokių darbų 
vadovystėje ir jie negyvena miesto susi
grūdime, būt vis gyvena miesto pakraš
čiuose ir jų auginami vaikai išauga pagal 
ūkės būdą o ne miesto ir būva gudresni ir 
žmoniškesni.

Daugelis mieste gyvenančių darbinin
kų turi susirinkę pinigėlių nuo laikų, ' ka
da darbai ėjo gerai, bet dabar jau turčiai 
labiau aprubežiuoja darbininkus ir tik re
tas tę gauna mokestį, tik dėl paveizdos. 
kad kitus palaikyti viltije.

Taigi toki, kurie turi susirinkę pini
gų, daug geriau padarytų, nufeipirkdamir 
gabalą žemes ir tę apąigyvehtų: ’

Žemės galima pirkti Suvienytose Val
stijose ant gerų išlygų, bet kur kas gėrės, 
nes išlygos Kanadoje^ Suvienytų - Valsti
jų valdžia jau pradeda aprubežiuoti -emi-’ • 
graciją, o Kaiiada su visti ffdfū' reikalauja 
žmonių, kad tik atvažiuotų irapsigy-ven-• 
tų. ,K,ątik apturėjau pundą visokių pa-- “ 
aiškinimų nuo ..Kanados žemių mnri.stėrid 
apie ūkininkystę, kastyne8,-"medininkyBtę,-:'> 
auginimą gyvulių' ir auginimą daržovių, - 
medžiojimą ir -žuvavimą. Su visais tais 
amatais daugybė žmonių' tiiiT užsiėmimus’ 
pavieniais ir kompanijos susitvėrę daro 
didesnę pramonę kaip pavieniai. Pirmia
usia puola į akį faktas, jog Kanadoje pra
gyvenimas yra brangesnis, kaip Naujoje

Anglijoje Suvienytų Valstijų. Kanadoje 
Vidutiniškai kaštuoja 7 dol. atit sanvaites 
pragyvenimas. Kaip pragyvenimas yra 
brangesnis, tai matomai ir ūkininkai gali 
daugiau uždirbti, beaugindami savo pro
duktus. Rankadarbiai vidutiniškai už
dirba teip: prasti darbininkai nuo 2 dol. 
iki $2.50, mainieriai nuo 3 dol. iki 3.50, 
kalviai ir mekanikai uždirba nuo 3 iki 5 
aut dienos. Daugelis žmonių neteip grie
biasi Kanadoje prie dienos darbų kaip i- 
masi prie pirkimo žemės. Daugelis fran- 
cūzų gyvenančių Suvienytose Valstijose: 
Massachusetts, Main, Vermont ir New 
Hampshire, kurie susipažinę su Kanada 
gyvena čionai su šeimynom ir kartu turi 
apėmę žemės plotus Kanadoje. Laike 
darbymetės važiuoja į Kanadą suvesti ži- 
mę prie geresnės tvarkos vienas iš šeimy
nos, o kita familija dirba čionai fabrikuo
se- Francūzai, ypatingai katalikai turi 
labai dideles šeimynas, dėlto jiem gerai iš
eina tas daryti, nes Kanadoje drabna šei
myna negali gauti tokių darbų, kad ir ma
ži vaikai ir mergaitės dirbtų. Dėlto jie 
tankiai pradeda gyvenimą Suvienytose 
Valstijose dirba šeimyna, o Kanadoje apsi
perka žemę. Žemę atveda į tvarką iš 
laukinės padaro vaisinga per kokius trejis 
metus, pasistato triobas o paskui persikė
lė su visa šeimyna į Kanadą ir pradeda 
sveiką gyvenimą. Kanados valdžia la
biausia rūpinasį apgyvendinti tą dalį, va
dinamą British Columbia, kuri stovi nuo 
šono Tykiojo Okeano. Veda pramonę pla
čiai su Chinais, Japonija, Pietine Afrika, 
Australija, Nauja Zelandija, Indija, pačia 
Anglija, Suvienytum Valstijom ir su ryti
nėm provincijom Kanados. 1904 metuose 
B. Columbijos kraštas parvežė visokių 
daigtų į Kanadą už $12.079%088, o išvežė 
savo visokių produktų už $16.535.328. Tai
gi išvežė daug daugiau savo produktų ne
kaip parvežė. O kad dabar dar tokia sis
tema, jog kuo daugiau visokių išdirbimų 
išveža, tuo geriau kraštas gyvuoja, nes 
daugiau pinigo sugrįžta, o pinigas dabar 
yra už viską brangesnis. Vienok mųsų 
kalba eina apie apsigyvenimą ant laukų 
ant ūkių, dėlto ir apie žemę turime kalbėti. 
Kanados žemės nuo amžių neapgyventos 
dalinasi į daugeli visokių kliasų. Vienos 
toli nuo geležinkelių, tai vėl kalnuotos, 
bet yra ir labai gražių vietų prie upių, 
prie ažorų lygumos ir kada apdirbta, labai 
vaisinga žemė. Daugelis žemių šalę gele
žinkelių jau apipirktos kompanijų, bet ir 
kompanijos vėl jas parduoda, tiktai bran
giau, nekaip kad valdžia. Nuo valdžios 
tokias žemes dovanai žmonės gauna, tik 
apsimokėdami už raštus ir padarydami 
kaipo kontraktą, jog jie ant Jos dirbs, nors 
jpo šešis mėnesius ant metų. Po trijų me
tų valdžia žemę visai atiduoda jos savinin
kui, tada gali gyventi arba parduoti 
kaip savo locną žemę. Bet jeigu žmogus 
sulaužo kontraktą — užima žemę, paskui 
ant Jos nedirba, tada valdžia žemę atgal 
sau paima. Nuo kompanijų ž«-mę per
kant jau reikia mokėti nuo 1 dol. nž akrą 
iki 6 dol. Už žemę umkasi duodant penk
tą dalį ant rankos, o paskui likusius pini
gus išmoka keturiais lygiais išmokėjimais. 
Žodžiu sakant žmogus, turintys 3 4-5 šim
tus dol., norėdamas ant žemės apsigyventi 
gali tą padaryti Kanadoje, tę nuvažiavęs 
gavęs darbą, kurio netrūksta, ypatingai 
vasaros laikuose; bedirbdamas gali apsi
žiūrėti ir užsirašyti sau kavalką žemės ir 
pradėti gyvenimą. Žmonės turinti pini
gų po tūkstantį iki 3 tūkstančių gali be 
baimės visą ūkę užsivesti ir gerą gyveni
mą turėti Pinigo reikia išdirbti pradžiai, 
m-s žeme nuo amžių nedirbama. Jos pa
viršius vienos žolių šaknys. Pirmus me
tus apvertus velėną, mažai ką gali tikėtis, 
reikia, kad visos šaknys supūtų, pavirstų 
į derlingą žemę, o tada jau ką pasėsi, pa- 
sodįsi, viskas augs. Iš pirmo apsigyveni
mo galima naudotis auginimu gyvulių vi
sokių, ypatingai vištos atneša didelę nau
dą, nes netik kad jų produktus išleidžia 
daugiausia į Angliją, bet ir ant vietos ne
mažai reikalaujama ir mokama net 30 ceu- 
tųuž tuziną kiaušinių. Gyvuliai visokios 
veislės atneša gerą naudą ir nėra apjrube- 
žiavimo jų vigadom užlaikyme, nes jjors 
žemė, ir neišdirbta, bet žolės per vasarą 

. tiek priauga, kad ūkininkai turi deginti.

Pyciii irT.lB’THnuj 
i mainų, žmonės, kurio keliauja kiip j kolonistai, tai dė 
i visokių rodų gali nusiduoti prie randai n patarėjų esančių 

ls Suvienytų Valstijų: Oregon, Washington, Nevada, 
ir Californijos, gali važiuoti pakeliui Sumos, prio rubežių 
miestų Nelson, Rosland arba Vancouver.

Iš valstijų Dakota, Minnesota, Illinois, Nebraska, Io
wa ir Missouri gali važiuoti Soo-Pacific Line, įvažiuodami į 
Canadą tics Portal ir Emerson, kame tolesnę kelionę gali 
sudurti su Canadian Pacific Railway. Ir teip dasiekti 
British Columbia.

Familijos, kurios kraustytus! į Canadą del apsigyveni
mo, gali atsivešti savo visokius namų rakandus ir neturi 
mokėti jokios mokesties už įvežimą. Gyvais gyvuliais gali 
atsivežti teip: ant kožno 10 akrų žemes galima atvesti 1 ark
lys, tiek pat galvijų: vieną avį ant kožno akro, kiaules teip 
kaip avis galima 1 ant akro žemes, tik nedaugiau kaip 100 
iš viso dėl vieno koliouisto už kitus jau akčyžė reikia mokė
ti. Žemę žmonės patįs apsitenka neužimtose vietose. At
keliavę į vietą ir išsirinkę praneša valdžiai, ant kurios ir 
raštus padaro. Žemė turi būti apgyventa į tfO dienų po 
raštų padarymui. Kolionistam geriau nuvažiuoti pirma ir 
iš valios tę dirbant apsižiūrėti, ypatingai gerai permanyti 
visokius darbus, kokiu nori užsiimti, o tada pradėti gyveni
mą. A? tą straipsnį rašau, kad paduoti įformaciją nors iš 
dalies, nes daugelis žmonių turi norą išeiti kartą iš fabrikų, 
bet nežino kur ir kaip.

Kanadoje yra jau nemažai lietuvių apsigyvenusių ir 
nekurie labai gražiai gyvena. Būtų malonu, kad nuo jų 
išgirsti, bet turbūt mažai randasi žmonių užsiimančių raš
tais.

Vienas yra geras daigtas, kad žmogus ir kasžin kur bū
damas, kad nepamiršta rašto, skaitymo ir žinodamas kaip 
einasi pasaulėje, gali pranešti kitiem. Mokslas, mat, yra 
svarbus tas, iš kurio žmogus gali savo gyvenimą pagerinti. 
O jeigu męs pasirūpintume susinešti ir apsakyti, kur kas 
yra, tada galėtume savo gyvenimą ant kiek galima pagerin
ti.

Cliicągos mesinyčios.

Neseniai išėjo knyga vadinama ,,The Jungle” parašyta 
per Upton Sinclaire, kuris savo darbu pagarsėjo per svietą. 
Raštininkai sako, jog tokią knygą niekas neparašė per pra
eitus penkesdešimts metų. Jaunas raštininkas paėmė gerą 
temą, jisai aprašydamas apie vieną lietuvį, kuris uždirbda
mas mažą mokestį apsivedė ir pradėjo gyvenimą. Kad žmų- 
gaus gyvenimas paeina nuo darbo ir nuo pelno, tai čionai 
knygoje aiškiai parodo. Daugelis buvo raštų trumpų, ap
rašančių apie baisybes, kurios darosi dideliuose fabrikuose, 
bet visgi neteip keleriopai sukrutina žmones, jeigu tę apra
šo vien sunkenybes darbininkų. Knygoje ,,The Jungle” 
yra aprašyta netik darbininkų sunkenybes, bet ir produk
tais, kurį jie turčiai padaro spauzdami žmones prie sunkaus 
darbo, o apmokėdami labai prastai. Per greitumą, per il
gumą valandų ir per nualsintą atydą darbininkų, mėsa su
daryta del žmonių maisto, yra labai biauri, vietoje mėsos 
sušutintos, randasi jojo viskas: sąšlavos, prakaitas, spjau
dalai ir purvynas. Šiomis dienomis tūkstančiai žmonių ap
sistojo valgyti visokias blokinėse sudėtas mėsas ir galima 
sakyti, jog kompanija turės didelę pragaištį. Kaip tik ži
nios pradėjo platintis, mesinyčios prižiūrėtojai, kaip žinios 
praneša pasamdė daugelį extra darbininkų, kurie ėmėsi už 
darbo išvalyti biaurius mesinyčios ruimus, bet vis-gi negali 
pakaroti nuo publikos. Su atidengimu nešvarumo Chica- 
gos mėsinyčiose, pasirodė ir kitor-e vietose nečystumai. Da
bar matosi, kad kame tik turčiai savo tarpi n inky ste tarnau
ja publikai; visur jie daru, kad kogreičiausia prolobti, taigi 
nėra kada žiūrėti, kad padaryti g< rai. b<-t kaip pinigus nuo 
žiuouių greičiau siišlu< ti. Kas Ici.-ybė nus.nyčiose, tas tei- 
.-ynu ir prie cukia.is darymo kur baisiai kankina žmones 
darbininkus ir nušiurai apsieipa, tei; gi ir visokiose išdir- 
bystėse tas pats daroma; Laikas jau skubiai artinasi, ka
da žmones turės pasirūpinti apie vedimą pramonės, lygiai 
kaip ir išdirbimą.

C ids Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Aagliši ui 11,U- rk Reiškia
hou-<e, louse hauz, lauz stuba, utėlė
mouse, souce maus, saus pelė, uogsultės
curse, purse kurs, pure keikt, mašnele
parch, perch parč, perč stebas, kartis.miera
scorch, rich skorč, rič svilint, turtingas
belch, birch belč, biru rangiot, beržas
bench, blench benč, blenč . Huolas, krūpčiot
drench, french drenč, frenč šlapinti, franc ozas
tench, trench tenč, trenč lynas, grabe
quinch, stench kvinč, stenč liumpuot, smarvė
wench, inch veuč inč mergutė, colis
clinch, finch klinč, finč prikibt, čiulbapaukštis
flinch, pinch flinč, pinč išsisukt, gųybti
winch, munch uiuč, munč vindas, kramtyti
gnlch^haich.__ Z__ .gnlč, hnč _ išdžiūvus upė, dugelis
hatch, catch heč, keč , pereiti pagauti

Kai p Kanadą ga 1 i m ima pa- 
, siekti.1 t l ' •» ’ X P; . . • •
-Iš Europos: garlaiviai Canadian Paci

fic Railway Atlantic lines, nuo29Lapkri- 
čio-' -N - iki 1 iki 1... Ge- 

-gužio atveža emigrantus . iki St. John 
- N. B.----Nuo pirmo Gegužio iki SO 'Lapkri-'" 

čio-emigrantai atvežami į Quebec, arba 
Montreal:- Jeigu atvažiuoja pakeliui nuo 
New1 Yorko arba Bostono, visada važiuoja 
■per Montreal. Toliau vežami geležinkeliu 
iki vietai t. y. British Columbijai be per-

The troops march to the. sound of drum.
Kareiviai mąršuoja aut balso bugnoi
Six boys can sit Qn-Qne.long-benclr." o — - r ~ r- r 
Šeši- vaikai-gali-sėdėti aut jįgo suolo.
The birds fly from, branch to.braneh-on.the.-tree3.^uid 

clinch their, claws fast to the limbs..„ .... . .
Paukščiai lekia šaka nuo šakos ,ant. .medžių. Ji, • ĮsikaJū- 

savo nagus drūtai į šakas. ,,of>na

fox

T he. first joint of a man’s .thumb-is one. inch long.
Pirmas sąnarys žmogų us nykščio yra.colio ilg.io,.
I wish I had a bunch of.sweot grapes.-
Aš norėčia turėti pundelį saldžių.grūbsų. ......
A cat can catch rats and mice,,and a. trap .will-, catch' a -

Katė gali pagauti žiurkes ir peles;, o slastai gali pagau
ti lapę.
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Už tuziną popcriu gromatu rašy
mui su daugybe gražiu paviučovoniu, 
kaip lai in tėvus gimines, draugus, 
pas paczia, in merginas, merginant 
pas ja vnikaiczius ir t. 1. Iimia po 
duodam už 25 cantus 6 tuzinai už 
SI.00., be kauvertu 100 už $1.00

Mus popieros, per savo gražu 
darbo Ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kviotkoni, visur 
turi iszsldlrbe varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popioru 
turim Hetuviszkoj, lenkiszkoj ir 

ruslszkoj kalbose.
Teipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, taip ir viso

kiu svlotiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi'okiu ma
šinėlių del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $8.00. Norėdami ka nors 

gauti, adresuokit teip: x

A. Zvingilas,
Box 112:12, Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS
,,Keleivio” Spaudos.

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašo
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
lintos merginos Ijiba’ 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina. ......................  25 c.

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
ri penkios gražios pasakos: 
1/ Raginis—kaip jauna* 
vaikinas apaugo ragu, ka 
riavo su smakais ir ėjo ke 
licnę j peklą; 2) Jonas su 
nūs žuvininko, kuris pa 

gavožuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai............... 25c

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

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

Laikykit Vagi!
Jeigu kur iitbibel-tų jau 

nas vaik:n ik, dar be ūsų Jo 
nas Rutkowski, paeiną-- iš 
Suvalkų gubernijos. Seinų 
pavieto, Gudonių kaimo Scri-I 
jn parapijoj antri metai kai 
iš L;< tnvos atvyko i Amerika 
ir aps:gyvnnosPi11-burgu, vė
liau gyveno per nekokį laiku i 
Shenandoah’ryje, Pa, Slrai- 
kom užstojus anglhiese atke
liavo į West Lynu, M.-ss. *

Čionai pagyvenęs pora są- 
vaZ-ių a pi pi plėšė Joną Tvins- 
kį, pasisavinęs jo pinigu ^26 
dolerius ir čeki aut dešimts 
dolerių, išbėgo išsinešdamas 
teipgi ir ląikradeli, veitčs 
$25.oo, kurį paėmė 11110 Jono 
Raulinaičio iš So, Boston ant 
išniokesčių.

Manoma kad vagilius išsi
nešdino i Pittsburgh, ar gal 
į kur kitur; jaigu kam pasi
taikytų sueit tą vagilių malo
nėkit suturūt ir pranešt ant 
žemiau parietu adriso, o da- 
neštojas bus išnagradintas.

Teipgi persergi ne j u visus 
brolius Lietuvius, idant nuo 
tokib valkatų nedorėliu apsi
saugotų.

Jonas Tvinskas
38 Nelson St- 1,

West Lynn, Mass.

Už koresponde.m-ijas sr ap
garsinimus ,,Keleivio“ n įlys
to neatsako.

VIENATIS
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

A gert e r !
Parduodu gi r>aiibin.s fiuvarnasma' ir.as 

ant i<mot'0,sčių ir už. gnlnvus pinigusaut 
geriausių Blypų. Teipyi ui.traiiiii1 o. ii a- 
iiu»8 gaunamos pas inuni* už $3.no ir už 
.ugšiesnes picĮ'C»- Nu«» manęs pirktas 
■nasiiiHs | alaisnu osanl reikalui.

B. Draguuaitis.
138 Silver St. S. l oston, Mass

REIKALAUJA MERGINI

lengvo dnrbo, Rsy gauk po $4.t»o ;.n 
nedalius, o kini da.bą i n ohs guba pi.i 
Idai uždirbi i. AisUukt leikia prie:

Mr. HARRIS Mrg,
Corner B and 2-nd Si. Su B«.rt» n, Mums

Ilr. .KISEril LEWANUOWKSI
67 Beacon Str. - Boston, Mass.

Ofiso valandos; -j į°_

Gyvennmn.s iu mns rnr.da.si po nr.

į 1056 Beacon Str
Tolfccnns 21<r 1 Prcokline.

35 c.

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.

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

Visokias ligas py 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
trepals į vir-ų tik 
neikit į aplioka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir6 iki 
8 vakare. Telephone Richmond

Davatkų Gadzinkos ir šeip links
mos dainos. Rankins link
smiausių ir juokingiausių 

dainų. Prekė 10c.

Nebūkit be darbo!
Knm hūl be darbo, jei jį gauni? Jei 

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

Joseph S.Rosscll,
53 Endicott str.,

BOSTON, Mass.

Tita Mtts Dailani ir W ta Vaistu
Pergali nelaimęs ligos.

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut; 
O kad i’gydit ligą ■— reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir nugšto mokslo Profosorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Institute New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vad’ovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna gerą sveikatą inliga neatsinaujina.

Daugylics sergančiu visokioms užsisenejusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydo, per Mokslinčius Daktarus to lusti. 
t'.įto ir ju sutaisytus GERUS AAISTUS, tapo išgyditi ištrau. 
kiant iš nasrų prapulties, Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs, 
ligas ir nieks susiligint, negali, —- tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname :

S. Idzelevlcie,
Box6ia, Westville, III.

Hgydltas, nuo plaučiu, 
krutinus kataro, diegliu 

po visa kuna ir nusilpnė
jimą, kiti daktarai negalio
jo išgydit.

Mielas Profesoriau su Specialistais I
Jus jau tinote piano sunkia liga, kuri 

manę kankino per ilgus metus per jaunis* 
les išdykumą |iad galvos Ujimas ir ausisę 
spiegimas kaip ir kaklę ir pccziuosc. ran
kose bei kojosę. kaip pcilcis dicglci varste, 
sunkumas krutinę ir dusinimas, neišpasa- 
kitai kankino, dicglci tonuose abelnas nu
silpnėjimas, taip sunaikino lik to tol is iš
rodžiau, Jaukiau kaip |vako tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiaus nieko 
ne pagelbėjo. bet labinus liga tik užsendino 
kad jau oro permainas, iszlaiko kaip tikras 
pranaszas pasakiau, nes liga paskutinę 
gyvastį spaude. Įlet Jums kaip tik aprašiau 
hga ir prisiuptet vaistus, ėmiau vartot. su 
kožnų laiku jaučiau gerinus ir gerinus, p 
dabar jau c<u suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila 'kad iš pradžios mano ąp- 
sirgimo ncatsišaukiau, puče daug pinigu 
sučedyjas ir senei bučo buvęs sveikas kaip 
dabar, už. lai labai dekavoju ir mano deka- 
vonc galit pagarsint, tikiu kad ne vienam 
bus ant pagalbos. Jus isrgyditas

Mikolas CzAdH«. •
355 Canal Str., Blue island, 111.

Annie Karlsonene^
49 Warren Str.,

New Rochelle, N. Y.
Jšgydita nuo gumbo ligos, 

netikiu ir baltu andrapaniu 
— skausmincu dideliu die* 
gliti viduriuos ir visam 
kunę.

; žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytul Jeigu nuo senei serganče ligą 
|V^~ U, visoki daktarai neišgydė, netrotik taiko, nestumk savę labiaus in pra- 
1 pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos

—~ apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:
plaųSIų licos kosulio, koponu. inkstu, viduriu licos, kraujo nečystumo. calvos skaudėjimo, diecliu ir reumatizmo; skutos (odos) licas ir niojeiim., 

Viduriu utkietejima, slantai licas tyru ir motoru, suklos nubecima. sauZacyslq su jos visais baisybes vaisiais, nervu Haas, abelnq misilnnojimą. kmaro 
(slonosl. nusies, calyol sniogimą. miccustumq geltlige, skausmingas moterų mėnesines ir baltąsias antdrananos. užsikrečiamas niklas bjaurės liliSkas liga, 
Ir negalejim,. dusuli nutrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nereguliariSkas menkinės. Disnensla. ruplura Ir.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi 1 Slaptybe, Šventai yra 
užlaikoma. Per laišku ar asabiškai iitejas, būdams Lietuviu ir lietui yška kalba vartok* Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šaliSt ’

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute, 
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y, 
Offisas atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

P. A. FOLEY & CO.F
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Elhi, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus
10 Broadway, South Boston, Mass.

NAUJA DAKTARIŠKA
KNYGA 1’0 VARDU:

„ DAKTARAS NAMUOSE“

boj. -Meldžiam visus s 
lais atsilankyt.

Jeigu pasilaikys kada į Nashua ntsilan-

^KAZIMiERAS SZYDLAUGKA^
nt ba liihosuokit

. J l.-» I • U.’O III 1OUII I. UAI I
skanaus alaus i&igert, vyno, snapso ir CONGRESS HALL! 
cigarų liesink iš Turkijos. Visi broliu

pas

Ta 1 n oši u Ba ka na ne k ą
15 High St., Nashua, N. H

Jcigu nori but Hioikiis.

Samdoma draugijų reikalam,
Reikalaujant geros vietos 

draugi j iškiem pasilinksmini, 
mani, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, Ramdykit;

r ai. kaip i:ri Alus, Eitus, Vynai ir viso 
k i likeriai yra lik pas

James Gleason <V (Jo.,
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi nbrinticm pirkt likerslorj. lę yra 
almi gria viela. Dažiimkit pr.s palį

samdoma mitingam ir kitiem 
susirinkimam. Apie, pasain- 
dymo išlygas galit dažinot ap- 

I tiekoje Sliechan'o po nr 22G 
į Broadway, arba pas:

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

CIGARU FABRIKĄ
M:i>.s:ivln.xrlts Valstijoj. I );tn*m geriau

n« liuksu.i .mi lieiu\įlinkais karčemnin 
•ns ir krautuvninkiiis vesti pramonę 

Mūsų adresas:

Wnrrosior. Ma

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Puikiausias Lietuviškais^

95 Milk st., Ruimai 60-61
BOSTON, MAS

M. Galivan& Co.
Uzlailio geriausio

ELIAUS, VYNO,
L1KIERIU ir

CIGAR .
Pardavimas familijom musu

specijališkuinas.
3E6 2-r.d si.,S. Boston, Mass.

SALIUNAS
karią pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iŠ Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 I). St.,
Soul h Boston, Mass,

<S4Jį 
’S'. 
Sį 
0 
s 
§ 
s

Kurioje telpa daugybe
Angliškų ir lotyniškų

RECEPTŲ,
Gražiai apdaryta į anglšką au
dėklą. Preke $1.25.

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

So. Boston, Mas s
„fe

I)r. S- Andrzcjcwski,
Vienatinis lenkiškas Dantistą

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

ZIUREK!
Kąfik partraukmn daugy- 
uaujos mados mohri ku

ma.

128

Ateik persitikrini.
SACOW1TZ.

Broadway (tarpu A ir B 
gatvių; S. Boston, Ma<*.

THE OUTLET
DIDELIS VASARINIS V JAI I AM? JS!
Naujausios mados moteriški} pavasariniu ir 
vasarai jakučių; pr< kės jiuo $2.98 c. augšlyn. 
Partraukėm labai daug puikių naujausio 
styliaiis motiriškų skrybėlių; prekės nuo 
$1.98 aiigštyn. Apart to užlaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yra yj aė moteriškam 
pasiiėdimui reikalyuga. Išpardavimas lęsis 
lik per viena sąvaitę, Du -dam d perkau
tiems pas mus priedo Slamjias; su ko/.tiu 

pirkimu už $6,oo duodam 400 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Rroadwny, S BOSTON,Mass.

VIENATINiS : UETUVISzKAS ; KOTELIS
VV. RAŽUKO, 7 Washigton. SI. NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų kotelį kūrėme 
galite gaut valgių ir gorymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
to ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų \oks apgavikas in
vest kur kitur tafucik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINCAS

PAJIEŠKAU PUSIN1KO
Arba partnerio prie, bučer- 
nės grocernės, biznis senas ir 
gerai išdirbtas, turi but atsa
kantis žmogus, atsišauk ant 
šio adreso.

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

SO: BOSTON, MASS.

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikinusius tferymus, alus, ėlins 
visada švieži, vynai ir visokį liktoriui 
kogeriausi. Gervinus del. veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Daktaras M. J. Koni(ow,
330 Shawmut avė., Boston, Mass.
Ofho vnlnndos: nuo 2 iki 3 po piet. ir

,, Tol. 609 2 Tremont.

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

Tol. 609 2 Trernont.

Kazimieras Urbanavicze
Užlaiko puikius arklius ir 
keričiuB kuriuos parsamdo 
del veselijų, krikštynų, laido- 
tvių ir šeip pasivažinėjimų.

287 Third Str.,
South Boston, - Mass.

V1NCAS INTAS 
Kostmnerskas Kraučius. 
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 įtampei, iš ku
rių steliuojantis sau siūlą gal išsirinkt 
patinkajniausį ceikį. Preke —nuo $15. 
augšiyn. Drūtimas darbo užtikrintas 

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

’’Keleivio” agentai,
j.

943 8. 2-nd str.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Ast Didinau savo krautuve kurloia galima gaut y»*ko kai|«o 
tai: Laikrodėliu kokiu tik ant svieto randasi, kiliminiu k 
steniniu, vi:oliu lenciugeliu, auksinti', paauksuotu, sidab
riniu iraukaitiiu žiedu, epilku. kaiupasu kolcriku. vhokiu 
insirumentu, puikiu armonikų del grajans. M siinukįu 

del drukavojimo gromatu. Monu knyga ir prietaixa del 
darymo sztuku. Istorterk Ir maldaknygių kokiu tik ran- 
daM Hetuviszkoj kalboj. Puikiu popteru del grom >lu ra
ižymo su phviuczevonems, azd.il> nn ir kvietkomi*. Ka> 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul i riaiunezia groma ojur 4c. 

——marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio "*ar lietuviu- 
koj k*lboj nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu, 

ko z na tavora preke apraszyta. Kas pirks gaus tavora pirmos k Has o s uz maža preke, urde, 
iszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewich, 112 0KANZSk n v.

iziausia ir Teiyngiausia A tieka įfe

C. H. Knott, i
Didžiausia

PRAKALBOS!
Pranešam vietiniam lietu

viam ir aplinkiniam, kad 30 
dieną Berželio 1906 meto at
sibus prakalbos ant Haruga- 
ry Hali, 920 Carr St.

St. Luois, Mo.
Susirinkimas atsidarys 7-tą 

valandą vakare. Kalbėtojai 
kalbės apie tautiškus ir dar
bininkiškus reikalus, ir apie 
revoliuciją Rosijoje. Visus 
atsilankyti širdingai užprašo 

KOMVlf' A.".

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

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GU0B0TINI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
iš Lietuvos į Amerika važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Mu-

KLAUSYKI B VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausil 
Geriausia rodą visi gausit, 
Šnapso alaus i.šsigcrsit 
Ir cigarų turkiškų parukysii

Vaskelevicziu ir AbiaczinsJa
124 M ill burry str.,

iki U valandai \aknrc.
Jurgis Barlašius.

258 Broadway SO, BOST<

ryto

ANT PARDAVIMO
Puikus Fornišiai, parsiduo

da del tūles priežastie labai 
pigiai. Norimi pirkti apie 
daugiau gal dažinot Redak-

Lietuviszka Biblija!
Tai yra vinas Šventas Raš

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

Prekė su prisiuntimu $.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

943 S. 2 nd Str.,

13 Diamond Sq.
A. .1

Box. ,53

Box 327

Box .51

Petrikis,
Philadelphia, Pa 

Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa. 

Kazlauckas,
Mahanoy City. Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derk intis,
4545 Hermitage avė., Chicago Ill.

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

J. Dabulski
Place, Chicago, III.

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

A. M. Makauckas,
Forest City, Pa.

M. Paznokiulo
Palethorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, III.

Jonas ,1. Gordauskas,
54 Lafaelt street, New Britain; Conn. 

Jurgis Tumasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY, CONN.

824 Bank Str.

199 Charles Str.

39 W. Porter Sir

8s0 —34

155 Elm

Box 312

1237

2464

P-

K. Asevičin, 
.1. Ženuinumckas,

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.

^Geriausia motorų ir vaikĮjgydytojnįe

#Dr. Ona Topaz,,-
_ ,45 ( liftiulicrs str.. Boston. Muss.

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

Tel. Hay. 669 - 5.

SSTSSSSC

Ali TURI Ką 8PAUDINT? J EI TURI, TAI ATNEŠK 1’’KELEIVIO”
bPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIORAUD1SI.

Mes svavotnam Knygas, Konstitucijas, Piioguamus, Užkvietimus 
ANT BALIU ABBA VESKI,IJIJ, TiKIKTUH, ClHKVI.IOlllITS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DKUKOItlŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

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




