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gelsvo akmenio galva; Nu o bvic- 
za; No 5 su juosvo akmenio gal 
naši į gunies galva; No 8 pinasi 
) panaši į gražios mergaitės gal- 
) 12 panaM į puikios mergaites 
uekvienos špilkos 15 centu. Vi- 
mažiau kaip 1 dol. galima siųst

Žinios.

vriter tik $6.
Parduosime už ta prekę 
tiktai per trumpa laika, 
kolei šitas apgarsinimas 
bus gazietoje. Už tai jei 
nori pasinaudoti iš šitos 
progos pirkie tuojaus 
Odeli drukuojama ma'i- 
na yra visiem žinoma kai- 

SjF po viena iš geriausių ir vi 
f sada visus užganėdina. Ji 

yra padirbta visais plieno 
ir litaros plieninės, todėl 

:alingas litaras ir ženklus ir dru- 
iuoda daug brangiau,, ant trum

Pas mus galima 
etų, grafofonų. rekordus del gra- 
, lenciūgus, ziegorius, brilvas, 
ktriškus diržus, elektriškas bale
rinas, gumines ir mitingines pe
tį, visokius magiškas burtas, vi
rtusi į Lietuva arba į kitus, kraš
tu t i visko, ko kas nori. Kupriai 
tavorus pigiau kaip kur kitur, 
įsime didelį lietuvišką katalioga 
m. ir visus užganėdina. Norin- 
mųs bankos, jog mus firma yra

Adresą voki te:

COMPANY, Dept. 1.
New York City U. S. A.

SZKAS : KOTELIS
Ion st. NEW YOKE.

>kius darbus. Rodą duodu visokiuose 
esą ir jeigu norėtų Koks apgavikas nu- $ 
s. * Su godone

WINCAS KAŽUKAN

f & CO.,
MAUSIU.
rus Turkiškus Cigarus
1 Boston, Mass.

m taotOž:
ilp padaryti visokius monns. Knypoj • yra 
.•zimu juos padaryti, be jokiu ii:tai»u ir lie 
alkas juos guli padaryti. Czional paduoda 
siszui' ko. 11 Isz oro tiek pinigu prigau- 
kardu czlcla, rankoj laikoma obuoly su vle- 
iželdžinnt ranka. 25 Gera oilela laikrodėly 
login t i. 34 Akyvaizdojc žiūrėtojų iii kelias 
uty geležy prie burnos arba rankose laikyti 
pinigą permainyti. 48 Peilius Ir szakutes 

syti. 58 Paprasta stiklą per stula pervaryti, 
Ls akimis kortas inspctl. Nusipirk knygele, 
tu. Jeigu kas nori knygeles turiny gauti, 
rmo. Nusipirk knygele e

Kalsted Street, Chicago, III.

Revoliucija Rusijoj.

Visa Bosija kalba vienom 
lūpom: šalin caro valdžia, ką 
parodo kožnas kampas, kur 
tik randasi žmonių, visur at
sitinka ir pasikėlimai prieš 
carą. Tiesa, jog yra daug 
caro šalininkų, kurie tnri 
gerą gyvenimą ir tie, kurie 
tei p ant proto nuvargįti, ap
gina carą, bet yra viltis, kad 
tokius į trumpą laiką galima 
bus pertikrinti.

Caras dreba, laukdamas 
22 dienos Sausio, kurioje jis 
daug kraujo išgėrė pereitą 
metą. Sį metą toje dienoje 
darbininkai rengia? demons
tracijas visoje Rosijoje ir 
kartu at visos pasaulės. •

Duma arba kongresas, ku
ris turėjo susirinkti į Mask
vą Sausio mėnesyje, tapo 
perkeltas ant Balandžio mė
nesio. nes kaip Witte prana
šauja, ta diena nebus, spa- 
kaina.

Peterburgas, 10 Sausio. 
Miesto rodą prašė pas Wittę, 
kad numalšjtų policiją, duo
tų žmonėms daugiaus laisvės 
dėl prirengimo rinkti pasiun
tinius į Dūmą. Witte atsa
kė, jeg negalima, pakol ne 
.pereis 22 Sausio. Vittė pri
dūrė, jog vieną kartą, sako, 
visos miesto stotys buvo ran
kose revoliucijonierių, išė
mus stotį Nikalojaus. Į vie
ną stotį revoliucijonieriai bu
vo bevežę 2 vagonus pilnus 
dinamito ir norėjo visą mies
tą suardyti, bet kareiviai su
stabdė.

Tiflis, Kaukazijoje. Ži
nios praneša, jog revoliucija 
tenai pilnam krutėjime; bom
bos mėtomos ant kareivių, 
kareiviai-gi bombarduoja 
kožną stubą, iš kurios bomba 
išlekia. Šimtai krinta au
kom iš žmonių ir kareivių.

Mintautoje 10 Sausio dra
gūnai užmušė 89 darbinin
kus aplinkoje Hazemport. 
Kareivių buvo kelis kartus 
daugiau kaip darbininkų, 
bet ir iš jų keli krito ir dau
gelį sužeidė.

Žinios praneša, jog Ostro- 
viče, Radumo gub. kareiviai 
užėmė darbininkų vietovę 
kurią turėjo tenaitiniam ge
ležies fabrike, baisi kova bu
vo ir daugelis iš abiejų, šonų 
krito.

Peterburgo paute atrado 
daugybę plėšomų mašinų, 
besiunčiamų Vitiei ir Durno- 
vui.

Kraujas liejasi visuose 
kraštuose, nežiūrint ant šal
čių, nė bado.

Irkurkutske vice guberna
torių drūčiai sužeidė su šū
viu. Pertektas policijos ta
po užmuštas.

Sausio 15 Peterburge ant 
kranto Nevos uvės, netoli 
popiernės rado pakastas 2 
skrynutes dinamito ir nuties
tus dratus į 2 šonus su elek- 
trikinem prietaisom eksplo- 
davimo. Tas viskas, sako,

buvo prirengta dėl caro ir ki
tų teronų sudraskymo, kada 
jie susirinks šventįti vandenį.

Caras ketina neiti iš namų 
ant jokio apvai.kščiojimo.

LIETUVA.
Kaune, kaip paskuti

nės žinios praneša, žmonės 
pradėjo kilti prieš caro val
džią smarkiau, dėlto ir ka
reivių daugiau čionai pri
siuntė.

E1 z v i 1 k o , Kauno rėd., 
kaip rašo vienas lietuvis, 
parvažiavo socijalistų būre
lis; suėjo 2000 žmonių laikė 
prakalbas ir uždarė kancelia
riją, mokslainę, ligonbūtį ir 
paėmę visus ruskius urėdnin- 
kus išvežė, niekas nežino kur.

Paskutinės gromatos ir at
važiavę į Ameriką žmonės 
pasakoja didžiausius žmonių 
sukylimus.

A T M Į K I M E .

Kruvina Nedelia.
Broliai! lietuviai ir lietuvai
tės Bostono ir apielinkių 
teipgi ir kitų kraštų atmįti 
KRUVINĄ NEDELIĄ arba

22 dieną Sausio.
Kas tai yra ta diena?

22 Sausio yra nauja šven
tė Rosijos darbininkų 
ir visos pasaulės, štai iš ko
kios priežasties: per ilgus, 
amžius Rosijos pavaldiniai, 
neskaitant tokių tautų kaip 
lenkų, lietuvių ir žydų, bet 
ir patys ruski žmonės nešė 
baisų jungą Maskolijos carų 
ir jo instrumentališkų činov- 
ninku, per ilgus ‘metus jie 
mėgino visokiu budu page
rinti savo būvį, bet niekaip 
nebuvo galima. Jie mėgino 
prastai valgįti ir prastai ne
šioti; jų gyvenimai pavirto 
tik olas, kuriose linduoja 
žmonės su didelėm šeimynom; 
jie mėgino melsti pas Dievą, 
giedodami tam tikras maldas 
bažnyčiose, kad kaip nors 
Dievas duotų carui mielašir- 
dystę ant žmonių, kad jis pa
lengvintų jų gyvenimą. Vis
kas buvo užnieką: maldos, 
ir prašymai nieko jiems ne
pagelbėjo, nes visą jų uždar 
bį turčiai ir caras sunaudoja. 
Žmonės sumanė, kad pers
tatyti savo vargus carui, ti
kėdamiesi, kad jis nors kiek 
palengvins jų gyvenimą,nors 
kiek suramįs juos varguose 
ar bent pagirs, kad jie skurs
ta ant ’ žemės, dėlto gražiai 
gyvens numirę. Peterburgo 
darbininkai susirinko į mil
žinišką būrį, nes sako, jog 
buvo jų apie 200 tūkstančių, 
pasiėmė caro paveikslą, kry
žių, ir vedami tėvo Gapono, 
nuėjo pas caro palocių. Sau
sio 22 dieną buvo nedelia, 
diena graži, bet šalta, vienok 
darbininkai vyrai ir moteris, 
nors kito buvo tik lopuotos 
drapanos. Jie nejautė šal
čio, jų širdįs mušė su dideliu 
greitumu, nes už valandos 
tikėjos pasitikt carą žemai, 
jam pasikloniot ir papasakot 
visus Vargus, kurių jie nega
li iškęsti toliau, jie tikėjosi 
grįž atgal su džiaugsmu.

Tačiaus viskas buvo ki
taip: caras gavo gromatą 
nuo tėvo Gapono, kurioje jis 
pranešė, jog ateis pas jį skur
džiai antrytojaus pasiskųst 
apie savo vargus ir meldė, 
kad. būtų malonus juos su
tikti. Caras per naktį mie
lino, ką čia padaryti, ir kaip 
tą drąsumą žmonių apdirbti. 
Jis gerai žino, kad visoje im 
peri joje yra tik vienas skur
das, ir jeigu jis išklausytų 
vieno pulko, be abejonės pri
būtų ir kitas pulkas su tais 
pačiais prašymais. Dėlto jis 
nutarė parodyti žmonėms, 
jog jie nusidėjo, eidami pas 
carą skųstis ant savo vargų, 
jis sumanė jiem parodyti, 
kad ant pargų nereik skųs
tis, jeigu nori karalystės 
dangaus. Kaip caras suma
nė, teip ir padarė: sušaukė 
kazokus, kurie gatavai lau
kė, ir kada žmonės priėjo 
prie Žieminio Palociaus; mi
nios kazokų šovė į begink
lius žmones ir šimtai vyrų, 
moterų ir vaikų parpuolė 
ant sniego ir amžinai užmigo, 
tūkstančiai tapo sužeisti. 
Tėvas Gaponas metė kryžių 
ir prapuolė minioje žmonių. 
Kiti drąsesni ėmė rėkt gink
lų vyrai! Bėgo į miestą, iš
plėšė kelias krautuves k- pra
sidėjo apsigynimas caro žu- 
dintojų, per tris dienas §ę ir 
tę žmonės susikirto su caro 
bernais, bet ką jie padarįs 
ant to visai nesitikėję.

Žmonės dabar pamate, kas 
tai yra caras, kas tai yra tas 
žemiškas Dievas jų, į kurį 
jie teip tikėjo, antgalo pama
tė, kad tai ne toks, kokį jie 
mislino, bet tikras teronas ir 
kraujo gertojas. Nuo tos 
dienos žmonės pradėjo tikėti 
pranašams, kurie jau seniai 
skelbė mokslą ir ragino žmo
nes prie nasimetimo vargin
go jungo nuo savo sprando 
Į trumpą laiką visa Rosija 
užsidegė liepsna revoliucijos.

Žmonės darbininkai stojo 
su nuogom krūtinėm prieš 
raguotines caro ir iškovojo 
tiek, jog jeigu būtų reikia 
tas išprašyti, tai per šimtus 
metų būtų negalima.

Visos pasaulės darbininkai 
visokių tautų ir tikėjimų 
pritardami, jog Rosijos dal
ininkai kovoja už šventą 
teisybę, užmanė iškilmingai 
apvaikščioti 22 sausio, 1906. 
Kaipo atminimą pereitų me
tų tos pačios dienos.

A p v a i k š č i o j i m a s.
22 sausio, panedėlio vaka

re, 7 valandą prasidės reng
tis nuo Castle square, Bosto
ne, visi tą vietą gerai žino ir 
eis Tremonto gatve iki Scol- 
ley Square, Cornhill ir Dock 
square ant Fanual Hall.

Apvaikščiojime ims daly- 
vumą vokiečiai, žydai,lenkai, 
latviai, lietuviai, italijonai 
ir socijalistai miesto Bostono 
ir aplinkės, teipgi dar neku
rtos Unijos.

Ant salės suėjus bus pra
kalbos visoso kalbose po 5 
minutas, antgalo kalbės ang
liškai garsingoji motina Jo
nės, užsitarnavus garbę nuo

Amerikos darbininkų, kaipo 
straikierių užtarytoja.

Tikrasis maršalas bus 
Draugas Curtis, socijalistas, 
teipgi ir pirmsėdžiu prakal
bų jisai užims vietą.

Iš mūsų šono.
Lietuviai iš so. Bostono su

sirinks visi ant salės 166 Bro
adway Extention tuojau po 
šešių vakare teip, kad iki 
septynių susirengtume ir ga
lėtume išeiti ant Castle squa
re ir susi vien y t su kitom 
tautom.

Ant salės suėję draugai 
gaus tam tikrus ženklelius, 
su kuriais įeis į salę, kada 
paroda pasibaigs ir prasidės 
prakalbos.

Lietuviai iš kitų kraštų, 
kaip Cambridge, Somerville, 
Brighton gali nulipti nuo 
karo tiesiok ant Castle squa
re arba į So. Bostoną atva
žiuot.

Lietuviškas benas grajįs 
dėl lietuvių'

Merginos ketina eiti kartu 
su vyrais, taigi linkima ko- 
nodaugiausia pasiruošti.
Paskutinis šauks

mas.
Broliai atminkite panedėlį 

22Sausio ir visi pribūkite, 
pamatysite gražiausią ap- 
vaikščiojimą ir pamatysit 
kiek svieto nori niurni pagel
bėti kovoje su prakeiktu ca
ru. Dėlto visi ateikit ir ki
tus atsiveskit.

Komitetas.

Boston, Mass.
Musų Draugystė šv. Petro 

ir Povylo 7 dieną Sausio lai
kė metinį mitingą, išrinkome 
naują komitetą. Iš svarbes
nių dalykų vienu balsu tapo 
nutarta, kad paaukauti iš 
draugystės kasos revoliuci
jai 100 dol. Pridėjus prie 
to 10 dol. sumestų ant perei
to mitingo, męs draugystės 
kasoj revoliucijai turėsime 
$1.10

Apart to, kaip tai yra įne
šęs kun. J. Žilinskis, kad šį
met vienos dienos uždarbį 
paaukauti tėvynės labui, 
męs vienu balsu ant to pri
stojome ir nutarėme, kad 3 
dienos Kovo uždarbį paau
kausime į revoliucijos iždą, o 
pinigus tuos nuo draugų 
draugystė surinks šv. Kazi
miero dienoje, t. y. 4 d, kovo, 
kadangi šv! Kazimieras šįmet 
pripuola nedėlioję. Tarėme, 
jeigu kuris draugas 3 dieną 
kovo nedirbtų, tai paaukaus 
bet kokios kitos dienos už
darbį. Būtų gerai, kad ir 
kitos draugystės ir kuopos 
padarytų tą pat.

Duodami tuos pinigus męs 
svarstėme teipgi apie pada
rymą kokios tvarkos su ko
mitetu, Tarėme, kad jeigu 
būtų galima, tai reikėtų iš
rinkti komitetą iš visų par
tijų ir iš visų Amerikos kraš
tų, kad tokiu būdu visus A- 
morikos lietuvius užganėdin
ti. Taigi nepaniekindami 
revoliucijos komiteto, kuris 
buvo kadaisi išrinktas, bet 
kad tarp jų kito nesusiprati

“KELEIVIS“
Lithuanian Weekly

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

in foreign languages.
All Communi; alions should 

be addressed

A. Zvingilas, 
Pott Officx Box 3232,

Boston, Mass.

Metas II.

mai ir kad nevisų nuomonių 
žmonės į tą komitetą buvo 
rinkti, męs tarėme perstatyti 
šituos vyrus į komitetą: 
prezidentas Kun. J. Žilinskis 
vice prez. Dr. Baciaviče.
kasierių A. Olševskį arba J.

Paukštį, 
sekretorių kun. A. Kaupą, 
rodininkus ir prižiūrėtojus: 
kun. J. Žebrį ir V. Sliakį.

Teipgi buvo kalbėta, kad 
ar negeriau būtų turėti di
desnį komitetą? taigi da męs 
perstatome į komitetą dr. J. 
Šliupą ir kun. A. Miluką.

Kun. J. Žilinskį buvome 
pers ta tę ant kasieriaus, bet 
neapsiėmė.

Žinios iš pasaulės.

London, Angį. 8 sau
sio Londone buvo didelis su
sirinkimas, ant kurio buvo 
pakeltas protestas prieš Ro- 
sijos randą už žudymą žmo
nių, labiausia žydų. Ant ši
to susirinkimo dalyvavo ar- 
civyskūpas iš Westminster, 
vyskupas iš Ripon, Lordas 
Majoras Londono, Lordas 
Milner, Lordas Rochildas. 
Gromatos simpatiškos buvo 
skaitomos nuo naujo minis- 
terių pirmininko Barneman, 
seno pirm. Balfour, sekr. 
Chamberlain ir Bayono Al- 
vestono vyriausio tiesdario.

—o—
Belgradas,, Serbija. 

Karalius Petras atsisakė mo
kėti už jam priduotas atkar
pas iš laikraščių surinktas, 
kuriose buvo aprašymai apie 
visą permainą nuo užmušimo 
paskutinio karaliaus iki ap- 
karūnavojimui Petro. Biu
ras, kuris jas surinko visas tąs 
atkarpas reikalauja 37 tūk
stančių 908 frankų, kurių 
Petras nemoka ir teip biuras 
padavė jį į tiesdarystę

— o—
Roma. Žinios praneša, 

jog Italijos karalius Victor 
Emanuel duoda dovanas kas 
išmįslįs šiuos daigius:

50 tūkstančių už išgalvotą 
aparatą, kuris apsergetų dir
bančius prie elektrikus nuo 
jų sužeidimo.

50 tūkstančių frankų už 
išgalvojimą, kaip sukinkyti 
karus geležinkelių be pavo
jaus.

50 tūkstančių frankų už 
organizacijos surėdymą, kuri 
priduotų šviežią pieną žmo
nėms miestuose.

100 tūkstančių frankų, 
kas išgalvos geriausios for
mos stubą dėl biednų darbi
ninkų.

50 tūkstančių frankų už 
pagerintą moteriške laivą.

100 tūkstančių frankų už 
pagerinimą bile kokios maši
nos, kuri yra rokuojama už 
nepagerinamą.

—o—
Peterburgas. Žinios pra

neša, kad Rosijos ministerial 
pavogė baisybę Rosijos pi
nigų laike karės. Dabar ti
kėdami, kad revoliucijonie
riai užims šalį bepaliovos pi
la pinigus į savo kišenius.

Ministeris Chvostinskis ką- 
tik tapo sugautas bevogęs 3 
milijonus rublių.

— o—
Paryžius. Leopol

das Graudjau 63 metų apsi
vedė su mergina 19 metų; 
vieną kartą pasimetė jiedu. 
Kitą kartą ji parėjo ir norė
jo išsinešti nekuriuos daigtus 
turbūt ant visados. Senis 
Graudjau nuėmė geležinį 
kryžių nuo sienos ir su juora 
užmušė pačią. Pats tapo po 
licijos suimtas.

—o—
Roma. Kardinolams 

Šv. Tėvas buvo uždraudęs 
važinėti elektrikiniuose ve
žimuose. Šį metą jie visi 
susitarė ir padavė peticiją 
šventam Tėvui, kad jiem pa- 
velįtų naudotis iš tos teip 
malonios žaidyklės.

—o—
London, Ang. Pa

skutiniu ose rinkimuose ang
lai išrinko į Parlamentą se
kančių partijų kandidatus: 
liberalų 127; unionistų 54; 
nacionalų £8: darbininkų 
partijos 28.

Monte Carlo, Fran. 
Esant Rosijoj , revoliucijai 
Rosijos ištvirkėliai kunigaik
ščiai susirinkę čionai kortom 
lošti, patraukė visų atydą. 
Žinios praneša, jog moteris 
kokia taikosi su jais lošti ka- 
zyrom i.i su savim vis turi 
revolverį. Pasakoja, jog ir 
tėvas Gaponas lankosi prie 
kazirninku. ir žinoma jo mie
lai yra ne kortom lošti.

12 milijonu.

Milwaukee. Čionai išleis
ta katalikų statistika parodo, 
jog katalikų Suvienytose 
Valstijose yra 12 milijonų ir 
600 tūkstančių, 14 tūkstan
čių 484 kunigų ir 11 tūks
tančių 814 bažnyčių.

Vietines Žinios.

Oras gražus, žmonės dau
giausia užimti pasakom apie 
Lietuvą. Pereitą 14 dieną 
Sausio Draugyste šv. Kazi
miero ant savo pusmetinio 
susirinkimo paskyrė revo
liucijai $100. Vėliau dau
giau apie tai pranešiu.

Cambridgeporto lietuviai 
turėjo prakalbas 14 Sausio 
ant kurių surinko $62.90, ki
tą sanvaitę paduosiu! visų 
aukavusiu vardus ir kalbėto
ją-

Godotina Alena Vestfiel- 
dienė po tėvais Baranauckiū- 
tė pasimirė 4 dieną Sausio. 
Velionė bCrvos'tik ‘̂a,1gtfra lie
tuvė ir miela draugė jos vy
rui Kazimierui. Mylėjo 
skaityti lietuviškus raštus ir 
buvo gera augintoja jos duk
relės Julijanos, kuri dabar 
liko 3 metų si ratuke. Minė
ta sesuva yra draugė „S. L. 
A.” Žemelė lai būna jai 
lengva ir Rojiškas gyvenimas, 
po visų vargų dvasiškam 
sviete.

Iš Amerikos.

Užšovė pačią.
Philadelphia, Pa. 16 sau

sio Danavič, turbūt lietuvis 
ar lenkas šovė savo pačią ir 
labai sužeidė, nusišovė ir 
save. Jisai atrado savo pa
čią su kitu su vadžioto j u m ir 
užtai pasikėsėjo atimti gy
vastį.

Nelaimė in al nose.

Calumet, Mich. 12 Sau
sio apie 700 šimtai mainierių 
vyrų ir vaikų tapo pagauti 
ugnies Saftoj 2 Tamarack 
mainoje ir daugelis sudegė 
arba užtroško.

Naujas užmanymas.
Chillicothe, Mo. 16 Sausio 

Methodistų kunigas J. W. 
Alton savo kalboje nurodė, 
kad reikia pabudavoti kož- 
nam mieste labai gražus na
mas, gražiai išrėdytus dėl iš- 
si pagirtoj imo girtuokliams, 
nes jie gerdami sumažina 
žmonių taxas ant kožno žmo
gaus po 30 c. per metus.

17-ką užmuši:.
Chicagos miestas kątik 

pradėjo apmislįti, kad apgin
ti moteris nuo valkatų, per 
pereitus metus net 17 moterų 
tapo ar paplauta arba kitaip 
užmušta. Užpuolikai dau
giausia yra iš turtingų fami- 
lijų-

• Pataisymas.

Ant trečio puslapio yrapa- 
kvitavota aukos su klaida; 
prie tų skaitlinių reikia pri
dėti $75.00 I). L. K. Vytauto 
iš So. Bostono, tada bus ta 
suma $340.00 gerai.

PAJIESZKOM
2 zeceriu: vieną gerai mokan
tį drukorišką darbą, antrą, 
kad nors kiek apsipažinusį 
su raidžių statymu. Miestas 
linksmas gyventi: visokios 
mokslainės ir kitokį žmonėm 
pritaisymai dėl pasilavinimo 
ir pasilinksminimo.

Atsišaukit į „Keleivio” re
dakciją.

T e m y k i te .
„Keleivis” nepamilino iš

eiti nė vieną dieną per perei
tus metus, jeigu k«r neatėjo 
tai pačto kaltė, ne mus. Nuo 
dabar kaštuoja $1.25 ant me 
tų, pinigus galite siųsti per 
„Money Orderį” arba regis 
travotoj gromati. Kada no
ri atsakymą gauti, įdėk už 2 
c. stempą. Permainydamas 
adresą parašyk aiškiai ir tik
rai gatvės (atryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adresą, 
pilnai su savo vardu ir pra
varde.
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užgauti ir nieko pakrividįti; 
taigi tik uitai aš ir paėmiau 
aitą muškietą, kad išmokti 
ją vartot, ir su ja pakajų ant 
pasaulės užtarti.

— Bet, vaike, tu užtarda
mas pakajų, liesi kitų žmo
nių kraują, ir tada bus vis 
tas pats, ar pakajaus naikin
tojai ar užtarėjai, vis tik tą 
patį raudoną kraują lies ir 
gyvastis žmonių naikįs.

— Teip, tėvai, teip tik ro
dosi, tavo protu mielinant, 
bet visai neteip yra. Kaip 
męs apginsim teisybę, sut- 
versim pakajų ant žemės !ar
pe žmonių, tada pasibrg* 
liejasįs kraujas, bet jei * 
męs nesirūpįsim pakajų ap- 
gįti, tik pasiliksim aklais, 
kiti mus už nosies vadžios, 
tada mus krauju ir gyvasti
mi bus išklota visa kelionė

tų. Reikia dar primįti, kad 
mūsų tautos išgamos — tam- 
sūnai gana daug mėgino jom 
maišyti žodžius, sėdėdami sa
lėje. Vienok jos atliko sa 
vo, už ką jom širdingai dė
kui už tokį pasišventimą, 
kad par >dyti broliams kokioj 
nelaimėje gyvena broliai Lie
tuvoje. Teipgi reikia pagir
ti ir jų tėvelius už įkvėpimą 
toms mergelėms dvasios, ku
ri ištieių pakėlė žmogų prie 
gerų darbų.

Po teatrui aktorės O. 
Daukšiūtė ir O. Vaitkūniūtė 
užsidėjo rūtų vainikus ir pa
dainavo šiąs dainas: ,,Sveiki 
broliai dainininkai”, „Lie
tuva tėvyne mūsų”, „Atsisa
kom nuo senojo svieto” ir 
„Marceilleis’ą.” Antgalo 
M. Vokietaitis paprašė susi
rinkusių* kad paaukautų

Antras kalbėjo vietinis Kun. Jakštys, matydamas,
klebonas kuū. Leonas Tyla, kad lietuviai pradėjo vienu
jisai aiškino gerovę draugys- balsu šaukti už laisvę! už tė
čių ir t. t. Teipgi aiškino vynę! ' lai gyvuoja soeijaliz- 
apie Lietuvą pereitam šimt- mas! Ir t. t. užmanė duoti

| j addressed* to;
A. ŽVINGILAS,

1,1 P n R 3939. Rnistnn. MP. 0. B. 3232, Boston, Mas'

mūsų ateinančios istorijos.
— Aš tave, vaike, gerai 

nesuprantu, ką tu sakai.
— Na, tai klausyk gerai, 

aš imu šitą muškietą mokin
tis šaudyti, kad galėčia ap
ginti ant svieto teisybę ir ro- 
kuoju tą už reikalingą ir 
šventą darbą štai dėl kokių 
priežasčii:. Kur už kalbą,

kiek ant revoliucijos. Augš- 
čiau minėtos merginos perėjo 
ir surinko 3 dol. prie to dar 
J. Kubilius namie pridėjo 25 
c. Visi tapo nusiųsta į „Ko
vos” redakciją. Aukauto
jams labai ačių!

Teatro lošėjai buvo šie: 
Vaišnora — M. Vokietaitis, 
Kriščiūnas — J. Sagevičia,

"Entered as Second-Class matter 
February 23, 1005, at the Post 
OmcB at Boston, Mass., under
the Act of Congress of March 3, 

1879.” mokslą ir gerus darbus žmo- Baltutis — B. Jurkša, Remei-

— Ar tu iš proto išėjai, 
Maike, kam tu dabar šitą ka
rabiną čionai pasistatęs?

— Tėvai, nenusigąskie! 
čia nd karitbiiras, Tiktai muš
kieta su dalgiu.

— Na, tegul bus ir muš
kieta, bet kam tau jos reikia, 
ar tu nori save susižeisti?

— Tėvai, aš noriu išmokt 
šaudįti,,nes jau laikas parė
jo, kad neatbūtinai kožnas 
lietuvis turi išmokti, kaip 
vartoti šitą karvės koją. .

— Palauk, aš tau parody
siu karvės koją, tu nepraus
taburni!

— Tėvai, šnekėk, ką tik 
tu nori, bet rankos ant ma
nęs nedėk, nes.matai, kad aš 
galiu šauti, durti ir kirsti.

— Na, ar-gi tu šautum sa
vo tėvą, tu puskvaili?

— Tėvai, tu turi suprast, 
jog tėvas turi būt tėvu, ne 
dėlto kad jis yra tėvu iš var
do, bet visame turi būti tik
ru tėvu. Kožnas tėvas yra 
gana senas suprasti teisybę 
ir už teisybę turi kovoti;kaip 
jis tą darys, tai jo vaikas jį 
turi tada laikyti už tikrą te 
vą. Bet jeigu tėvas vadina 
si tėvu, o elgiasi, kaip vaikas, 
tada vaikas save statosi tėvu, 
o tėvas liekasi vaiku. Teip 
išeina, kad tėvas yra vaikas, 
o vaikas tėvas.

— Na, vaike, nors aš ga 
na pykstu, bet negaliu nieko 
tau daryti, tai prašau nors 
paaiškįt, kam tu šitą muš- 

- kietą susitaisiai?
— Tėvai, man įstabu kad 

tu dar nesupranti, dėl ko 
muškieta yra reikalinga?

— Aš, vaike, žinau, kad 
muškieta yra dėl šaudymo, 
del užmušimo, bet aš nesu
prantu, kam tu ją prisisavi
nai, juk tu man daug kartų 
kalbėjai esąs socijalistų pase 
kėjum, na o socijalistai ne
myli užmušėjisčių, jie netiki, 
į kraujo praliejimą, taigi ki
bą tu sukvailiojai imdamas 
tą biaurią lazdą į savo ran
kas.

— Tėvai, man linksma, 
kad tu atmeni mano pasaką, 
jog socijalistai nenori nieko

gU gyvą baudžia, tę teisybės 
nėra, žmonės prispausti ir 
varginami. Kada jie vargs
ta, daugelis ant jų vargo 
tunka. Šitokiam padėjime 
žmonės įpuola į tamsybę, pa
puola po daugeliu gamtiškų 
ligų, bado ir kitokių nelai
mių, kurios naikina žmones, 
varo į grabus be laiko. Nors 
tokie būdas naikinimo žmo
nių nesivadina kraują liejan
čiu, visgi lygiai- naikina 
žmoniją ir dar biauriau, nes 
iš vargo-neturto vieni kirmi
ję lovose, kitų kraujas džiūs
ta vaikščiojančių, kiti tur- 
muose baigia gyvenimą, o vi
sus juos prie to prispaudžia 
tamsybė, o tamsybę žmoni
jai bruka tie, kurie nori ant 
jų kruvinų ašarų ir prakaito 
tukti. Taigi mano mieris 
yra išmokti vartoti muškietą, 
kad galėčia užtarti teisybę. 
Teisybę ginant nelieji žmo
nių kraujo, tiktai sustabdai.

— Vaike, šitas klausymas 
yra man naujas, turiu pasi
ni islįt.

Korespondencijos

Ansonia, Conn.
Širdinga padėkavonė teatro 
lošėjams. Papeikimas vėja
vaikiams. Caras kaltas už 
jų tamsybę. Aprašė.

M. P. Vaikas.

•30 Gruodžio pereitų metų 
čia naujai susitvėrus teatra
liška (įraugystė aut vardo 
Dr. Vinco Kudirkos lošė teat
rą „Lėkė kaip sakalas, nu
tūpė kaip vabalas”, dviejuo
se aktuose. Tarpe aktų gra
žiai bovijo publiką Lietuviš
kai parėdytas senelis su jo 
dainom. Senelio aprėdalas 
ir jo visi pasikrutinimai teip 
nustebino publiką, jog be
veik visi buvo žingeidus pa
matyti sėhoviškas vyžas, ser
mėgą ir keturkampę ausinę 
kepurę. Visi plojo rankom.

Kiti aktoriai labai gerai 
aktino savo roles. Tik sun
ku, jog mus žmonės toki ne
tobulus, nes kur tik jais pa
sirodysi, visur tik gėdą su
tiksi. Lietuvis lietuvi pa
matęs, visur turi išjuokt, 
nors, žinoma, tą daro neišsi-
lavinę piemenįs, bet kad tiek 
daug tų piemenų yra, tai 
sunku juos praleisti, neišta
rus paniekos. Iš lošėjų ge
riausia atliko savo roles šitie: 
Vaišnoros — knygvedžio šei
mininke bardamosi su rus- 
kais žandarais, teip natūra- 
liškai ir energiškai atliko, 
kad geriau, rodosi, nereikia; 
nors lošėja dar tik jaunų me-

kienė — Ag. Daukšiūtė, Ana 
Baltušio pati—O. Vaitkiū- 
niūtė, Višinskas—P. Vokie
taitis, Arbūzov—V. Muraška, 
Kalivanov—J. Burkauckas, 
Sagaitis—V. Civinckas, Gied
raitis—Lelešius: Žandarai: 
M. Žilinckas, A. Muraška, 
Lietuviškas senelis—A. Stoč- 
kus. Viskas gražiausia nu
sisekė, išėmus mūsų brolių 
tamsų apsiėjimą, bet ir užtai 
jiem reikia dovanoti, nes tai 
caras kaltas už nedavimą lie
tuviško mokslo ir pavertimą 
jų į gyvulius.

—o— 
.Meskim jleAkoję tuščios garbes, ruoški

mės Į karę is I.

Apturėję laiškus iš Lietu
vos ir Latvijos, matom, jog 
bangos revoliucijos jau užėjo 
ant mūsų tėvynės. Žmonės 
stoja kovoti už savo tiesas tę, 
kur daugiau supratimo, o 
kur mažiau suprantančių tę 
traukia juos senas vargas. 
Štai Trakų pavietė Vilniaus 
Rėdyboje reikalai stovi dar 
prastai, stoka vyrų, stoka a- 
gitatorių. stoka atsakančių 
vyrų išaiškįti žmonėms reika
lą ir parodyti teisybę ir pra
skinti jiem kelią prie kovos 
už žmogaus švenčiausias tie
sas. Taigi gana ir mums 
miegoti, laikas jau ruoštis į 
kovą už laisvę Lietuvos!

Pirmiausia turim tie, kurie 
gatavi pasišvęsti už laisvę 
tėvynės ir, konogreičiausia 
keliauti į nuvargįtą Lietuvą 
pagelbon savo tėveliams ir 
broliams. Gana jau peštis 
uz pirmininkystę ir tuščias 
idėjas! Meskim nuo krūti
nių auksinius retežius ir 
laikrodėlius, ir visokius pa
puošalus! Mūsų broliai puo
šiasi ginklais, turime ir męs 
Jiem pagelbėti. Nežiūrėki
me tų, kurie čionai gimę, ku
riem nerūpi laisvė Lietuvos, 
tegul jie čia linksminasi, mū
sų linksmybė yra mūsų tėvy
nėje, linksmybe saldžiai už
migti už laisvę mūsų gimti
nės šalies ir teisybę. Kraujas 
jau kvepia, širdis smarkiai 
muša, kas tik esate gatavi į 
kovą išreikškite savo nuomo
nes.

—o—
Nashua, N. H.

Astuoni kalbėtojai kartu ir

metyje, kaip jiems buvo už
drausta skaityti knygas, 
kaip buvo įstumti į tamsybę 
ir kaip visoki žalesprandžiai 
ir storpilviai juos skriaudė. 
Kunigas gyrė tuos,kurie įieš
ko lietuvai laisvės — taigi 
socijalistus. Už ką klausy
tojai plojimu rankų ištarė 
jam garbę [dabar garbe pri
guli tik tiem, kurie tę kovo
ja ir miršta. Red.] 3 kal
bėjo: V. Oleškevičius, kuris 
teipgi nurodė vienybėje šelp
ti Lietuvą. 4 kalbėjo V. 
Kvaracijus, saliuninkas, ku
ris aiškino apie meilę broliš
ką. (prie ko Red.) 5 kalbėjo 
V. Žurlis aiškino apie drau
gysčių reikalus.) 6. Sil. Zapė- 
nas, jisai aiškino apie tėvy
nės būvį, 7 Zig. Jazukevičia 
Jis linkėjo vienytis ir t. t.
8 Jonas Bagdanavičia kalbė
jo, kad Nashues lietuviai ne
pasiliktų nuo kitų šelpime 
Lietuvos.

Angalo draugystės virši
ninkas T. Bakanauckas už
manė, kad aukų būtų surink
ta ant revoliucijos reikalų. 
Viso surinko $23.50. Kitam 
„Keleivio” numeryje praneš 
daugiau.

—o—
Worcester, Mass

Kritikuoja nekuriuos darbus, 
rašo Bezdžionkutis.

kunigas kaip tik pribudino 
Nashues lietuvius. Rašo.

Lietuvis.
Viršininkas draugystės šv. 

Kazimiero, T. Baranauckas 
sušaukė prakalbas [kada R. ] 
ant kurių kalbėjo, kad Na- 
shues lietuviai neatsiliktų 
nuo kitų lietuvių gelbėjime 
senos mūsų tėvynės Lietuvos, 
iš po cariško jungo.

20 gruodžio pas mus buvo 
balius ir koncertas parengtas 
per moterų draugystę. Kon
certas buvo susidėjęs iš dai 
nų ir deklemacijų sekančiai: 
pana M. Kupsčiūtė žaidė 
maršą ant partapijono ir rei
kia pagirti jos gabumą. Cho
ras dainavo „Birutą” ir ta 
labai gražiai nusidavė. „Jaus 
mas karės” deklemavojo p. 
F. Usavičiūte labai gražiai 
padeklemavojo, tik biskeiį 
lėtai. Dainavo kvartete p. 
Karpavičiūtė, p. M. Rauli- 
niūtė, p. Dulblūte, p. O.Rau- 
liniūtė ir labai gražiai sutai
kė. p. M. Jablonckiūtė dai
navo viena „Paskutinė vasa
ros rožė”, nenusisekė ge
rai, bet užtai Ji gerai atsižy
mėjo su deklemacija „Lietu
vos Dukterįs”. Viskas gra
žiai nusisekė, tik vienas daig- 
tas, kad programai buvo tai 
programai niekaip negalima 
buvo suprast pravardės žo
džiai ir viskas sumaišyta. 
Gal toliau lietuvaitės neduos 
savo pravardžių svetimtau
čiams tampyti.
Revoliucijos pinigus 

atidavė kortui.
Aną dieną ponia Sreimi- 

kienė išplūdo biauriais žo
džiais ponią Naujokienę už 
žipono stailas; mat Šreimi- 
kienė nupirko grinorkai ži- 
poną, o Naujokienė prigun- 
dė nešt atmainyt ir susitikę 
ant gatvės gerai pasinaudojo 
iš nepraustų. Vienas lojaris 
arba kaip sakant vadas ne
regių prigundė Naujokienę, 
kad skųstų Sreimikienę ir 
paėmė 2 dol. Paskui nubė
go pas Sreimikienę gavo pen
kis ii- ėmė ha, ha, ha! Nau
jokas gavo kitą žmogų išimt 
varantui, ir šeip teip atsiva
rė ponią Sreimikienę pažiū
rėt, kuri daugiau žino apie 
stailas: tiesdarys sako, judvi 
abidvi po juodą jakę žane- 
munčišką pereitą vasarą ne
šiojote ir abidvi apie stailas 
gerai žinote, bet kad ponia 
Sreimikienė. kaip su karšta 
bulve burnoje, ant gatvės 
kalbėjo, tai turi 10 dol- užsi
mokėti. Na, žinoma, dar 
buvo ir daugiau šposų kaip 
Norkus nenorėjo leisti Ka- 
lakaucką už perdėtoją kal
bos, bet jau tas paprasta. 
Nesuprantama arif- 

metiką. -

mokslo savo parapijonams. 
Jisai pritaisė mokslą i nę seno
je bažnyčioje ir gavo kokį 

j mokįtoją, kad niekas nepa
žįsta; nė studentai nežino: 
vieni sako, pribuvo iš Var- 
šavos, kiti — iš kokio tę biz
nio kolegijos. Na ale iš kur 
jis pribuvo, tai nėra niekam 
bėdos, tiktai tas, kad mokyti
niai nesupranta jo aritmeti
kos. Vieną kartą suėjo ant 
lekcijų, viską gerai prisiren
gė; kunigas stovi tarpe zak
ristijos durų ir pamerkė kas- 
žin ką į mokįtoją. Mokyto
jas užklausė: Na, kad jus 
Iduotute kunigui 5 dol. ant 
; mišių, kiek jus norėtute gau
ti rešto? Vienas drąsesnis 
atsiliepė: a-a-aš‘ norėčia
ti 4 dol. rešto. Profesorius 
su pasididžiavimu atsakė: 
Prabaščius netoks durnas 
duoti jum rešto. Toji lek
cija da ir dabar painioja stu
dentus; nevienas negali su- 

i prast artai kokia komerciališ- 
ka dalis arifmetikos, ar-tai 

I methaphiziškai filozofiška ma- 
j tematika. Na tai teip ir li
ko. Mokiniai moka po 50 c. 
ant mėnesio už mokslą. 4

So. Boston.
Nors kasdien gaunam lekci
jas bet neišmoksta. Rašo So. 

Bostonietis.
So. Bostono lietuviai iš di

desnės dalies užsiima rubsiū- 
vyste, pirmiau metų visi be
veik prigulėjo prie Unijos 
kriaučių, kuri gerai laikoma 
globoje žydelių. Lietuviams 
kaštuodavo net 25 dol., kad 
prie tos junijos prigulėti, ir 
teip būdavo yargina save ne
vienas su didele mokesčia, 
kad tik prigulėti. Pats ma-

I čian, kaip vienam lietuviui 
reikėjo užsimokėti 75 dol., 
kad būtų priimtos prie uni
jos. Laikas straikų atėjo, 
sustraikavom, žydai pasirodė 
neištikimais: jie pirmutiniai? 
ėjo prie darbo, straikas sulū
žo. Męs lietuviai atsimetėm 
nuo jų. Pereitą rudenį vėl 
sumanėm uniją tverti; apmą- 
stėm, apžiūrėjom, kad netu
rim kam unijos reikalų vesti.'

Tiesa, turėjom pirma pri
gulėdami prie žydų vieną sa
vo sekretorių, bet tas tik sa
ko iš lietuviškos motinos gi
męs, o daugiaus žydams tar
navo, nekaip lietuviams. Tai
gi jis jokiu būdu negalėjo 
pasidarbuoti dėl mua, kaip 
kad dirba kiti tautiečiai ant 

i y vairių darbų mūsų tautos.
Klausymui užėjus ar tverti 
atskirą nuo žydų uniją, pasi
rodė negalima, nėra ikvaliai 
išsilavinusių, ir da tie patįs, 
kitas girtas ant salės ateina, 

■ o paskui vėl skubina iš salės, 
1 kad neuždarytų seliūnų. Vis
ką reikėjo padaryti senoviš
kai, prisirašyti atgal prie žy
dų. Daugelis mus dabar 
vėl prigulim prie žydų, mo
kam mokestis, bet sau ką ge
ro iš to galim tikėtis, galim 
tikėtis kitą suvadžiojimą 
straikos ir daugiau nieko. 
Rodos verta užtekti mums 

Į tokios lekcijos, jog męs pri- 
lipam galą liepto, kaip tik 
norim ką gero padaryti, tai 
tuojaus’ atrandam, jog niurni 
trūksta mokslo.

Taigi, mieli broliai, ar ne
verta murai rūpintis apie sa
vo gerovę, ar neverta pames
ti visokias piemeniškas kal
bas, o imtis prie mokslo, kad 
ne šiądien, tai rytoj galėtu
me dėl savo labo ką nors 
veikti.

Kitų tautų rankose krau
tuvės, vėrauzės, viskas, o 
męs, dar galima sakyti jauni, 
ir rūpinamės apie tuščius— 

; visai nenaudingus reikalus, 
daugiausia karčiamose. Im

kimės broliai prie mokslo, 
skaitimo, ir mislies tik tada 
galėsim ką gero pradėti.

—o—
Worcester, Mass.

Rūpinamės, kad savo tautą 
pakelti. Rašo Juozupas Ka- 

lakauckas.
Per ilgą laiką nieko nema

čiau ,, Keleivije” iš Worces- 
tor, Mass., dėlto šiądien pa
rašau, kas pas mus girdėtis; 
tarpe visokių mūsų užsiėmi
mų. gal bus geriausia tas, 
kad iš mus kliubo sąnarių 
susitvėrė benas ir mokinasi 
kliubo ruimuose. Išviso jau 
dabr yra 25 sąnariai, o tolia n 
gal ir daugiau bus. Aš tik 
sakau, tegul jiem Dievas pa
deda, nes triūba nelengva y- 
ra pūsti.

Teipgi ir kita kuopa susi
tvėrė iš kliubo vyrų mokin
tis teatrą lošti. Šita kuopa 
susidarius iš 13 vyrų ir 3 
merginų, susieina mokįtis į 
kliubo ruimus. Taigi jau 
labai yra linksma, kad ir pas 
mus pradės žmonės kilti ir 
kelti savo vardą.

—o—
Brooh’yn, N Y.

Kalėdos kroviuos, baisios, 
rašo B.

Ant N. 5-th St gatvės kam
po Berry St. Kalėdos buvo 
biauriai švęstos: į vieną stu- 
bą susirinko apie 20 merginų 
ir apie pusė tuzino vyrų, gė
rė dainavo ir dar kokį kitą 
gėmį tę jie žaidė, kad turėjo 
eiti su mergina į ruimą 
pasiliksmįti (tai turbūt fran- | 
cūziškas gėmis). Už tą gė
mį gaidžiai ir susipyko ir 
vieni kitiem nutarė atkeršįti. 
Jų kraujas nuo degtines ir 
alaus pagadįtas, teip įsiuto, 
kad išėję laukan pradėjo 
puodynes daužyti- 3 vyrus 
biauriai sumušė, o vienam 
puodą teip sudaužė, kad su
pykęs pas Abrahomą nusi
kraustė. Amžiną atsilsį! 2 
kaltininkus jau paėmė val
džia, kitus teipgi ketina pri
glausti. Tai tokios naujie
nos mūsų garbingam mieste 
New Yorko, kame apie 20 
tūkstančių lietuvių yra, bet 
išvarius juos ant gražaus 
lauko; nieko nerastum, tik 
girtuoklius peštukus, apga
vikus. Oh, tu tamsybe! tu 
tamsybe!

. —o—
New Baden,.III.

nėra pikto, nėra nė gero. Ra
šo Lietuvis.

Šitame miestelyje randasi 
lietuvių 4 šeimynos pavienių 
apie 30 ypatų, visi dirba an
glių kasyklose; darbai eina 
vidutiniai. Lietuviai gražiai 
gyvena; negirtuokliauja kar
čiamose, nesimuša tarpe save, 
sutikmėje gyvena. Bet tau
tiška dvasia dar jų nepakru
tinus; laikraščių neskaito, 
deaugystės ne kuopos ,,S. L. 
A.” neturi. Tarpe vietinių 
lietuvių daug yra protestonų 
Liuteroniškos tikybos.

—o—
E. St. Louis, 

pradėjo pabusti. 
Rašo J. Pašalinis.

Šitoje lietuvių kolionijoje 
nuo apsigyvenimo kunigo 
Šlamo pradėjo prabusti ir 
pradeda šį bei tą veikti ir 
dėl tautos labo. Vietinis 
..Jaunų Lietuvių Kliubas” į- 
taisė savo knygyną, ir kar
tais sudeda aukų ant tautiš
kų reikalų; 88-ta kuopa teip
gi dar gyvuoja. ,,T. M- D”, 
kuopa dar gyva, jau dabar 
ant jos niekas teip nesi puola 
kaip pirma; (daugiau proto 
gauna). Seniau neišmanėliai 
viską išmislįdavo.

Parapijos reikalai stovi 
gerai, vaidų negirdėti. Cio- 
naitine Sv. Kazimiero drau
gystė yra tiktai tautiška ir 
gerai laikosi; būtų yelytina, 
kad tautiškas ir darbininkas 
susipratimas tarpe mus ko- 
plačiau prasiplatįtų.

Nashua, N. H.
Ant alaus tai duočia, o ant 
revoliucijos ne. Rašo. Klau

sytojas.
Esant aut salės 7 .Sausio, 

ant kurios buvo visuomeniš
kas susirinkimas sušauktas 
per vietinę draugystę, kad 
apkalbėti Lietuvos padėjimą, 
labai nusidyvinau, girdėda
mas, jog tarpe mūsų yra tam
sesnių, nekaip čebato aulas. 
Vienas jaunas p. K., kuriam 
jau nėra didesnės gėdos, kad 
jis suprastų, kaip tą, kurią 
jisai sau daro sakydamas, jog 
geriau duočia pinigus ant a- 
lauš, nekaip aut revoliucijos. 
Ir dar kitus ant to prikalba. 
(Na, nėr ką stebėtis, jis yra 
dūda, per kurį tamsybė len
da laukan, su kuria visi Na
shues broliai ikišioliai kaišė
si). Čionai visai mažas mies
telis ir lietuvių apie 400; sa- 
liūnų tik lietuviškų yra trįs. 
Taigi kokį užmanymą nepa
darytum, nekurie čionai žmo
nės vis šauks alaus, kitas ir 
mirdamas šauks alaus, tai 
mat kaip nusilpnėjo!

— o—
Brooklyn, N. Y 

Susitvėrė Mokslo Draugys
tė — Knygynas — Gelbėki
me motiną tėvynę rašo Lietu

vos Vaikas.
Tarpe tūkstančių girtuok

lių ir nusibankrūtijusių dva
sioje paleistuvių, tarpe tūks
tančių apiakėlių šiaučių ir 
kriaučių, šę ir tę randasi ži
burėlis dvasios; žiburėlis, ku
ris niekad neužgęsta, bet 
laikui atėjus apšviečia ap- 
linkę tamsybės. Ir męs keli 
draugai sutvėrėm kuopelę 
dėl platinimo mokslo tarpe 
savo brolių. Mus draugys
tės vardas bus „Draugystė 
Šviesos ir Mokslo”. Adre
sas tuo tarpu 116 North 4-th 
St. ant kampo Barry St Bro
oklyn. Mieriai mūsų drau
gystės: 1. pirkti knygas ir 
skaityti visokios įtalpos, ko
kios randasi mūsų kalboje. 
2. Paimti vieną laikraštį, 
kaipo orguną, kad kožnas są
narys gautų sau į namus. 
Teipgi paimti visus laikraš
čius į musų skaitinyčią. Kož
nas sąnarys prisirašymo mo
kės 1 dol ir 10 c. ant mėne
sio. Susirinkimai būva kož- 
ną nedėlią ant augščiąu mi
nėto adreso. Viršininkai iš
rinkti šie: A. Petraška—pirm 
sėdis, J. Lindavičius —sekre
torius, M. Janušonis — iždi
ninku. Taigi kožną lietuvį 
kviečiam prigulėti prie mus 
mokslo draugystės, ypatingai 
kad dabar yra pigus prisira
šymas.

Ką veiksim toliau.
„Keleivio” 46 num. „Ką 

męs veiksim toliau”. Tas 
Tas klausymas .užima labai 
daugelį mūsų brolių, taigi jį 
patvirtįdamas į savo brolius 
atsišauksiu. Ką męs veiksim 
toliau? Argi duosiu užmušt 
savo tėvelius, brolius ir sese^ 
les; ar visada čionai svetimo
je šalyje tarnausimi ar ne- 
bėgsim ginti savo prigimtos 
šalies — tėvynės Lietuvos, 
kuri šaukia mus kaip savo 
sūnus ištiesus rankas prie 
mus: „Gelbėkite mane vai
keliai!” Aš esu jųsų motina^ 
ant mano krūtines jus užau
gote, išauklėjai! jus, o kad 
vargas mus atskyrė, nepa
mirškite manęs. Apmiręs 
mano kūnas atgijo, reikia 
man daugiau sveikatos ir ga
lybės, idant nusipiešti tą 
Siaurės meškiną nuo savęs”.

Tokis šauksmas dabar gir
dėtis ir tėvynės Lietuvos. 
Taigi broliai, ar ilgai darnięs 
snausim, ar ilgai užsiganėdį- 
sim būti bernais kitų tautų. 
Argi neužsidegs kraujas, ku
rį įgimdę mum i senoji mūsų 
gentkartė? Tad šokim ir rū
pinkimės, rinkimės kožnas 
jaunas vyras, turim prisi

rengti išmokt v 
tą, idant ant pa 
tume važiuoti ii 
šalį. Kas tik 1 
yra,kariauti už 
laikas paduoti s 
per laikraščius, 
me, kiek ir ku 
Kiti gi <lėkim a 
pinigus, kur ( 
reikalo.

Caras grius, 
čiau, tai vėliai 
jau pranašauja < 
su kraštų ir pat 
dėl ganių bari 
darbą.

—o-
Spring Va 

Pakavojo num 
kad žmonėms ai 

rašo ŠilaJcoj 
Darbai pas 

eina gerai, tik 
sudegus Mark 
daugelis liko b< 
darbiai skirstosi 
tas. Tasai šaf 
garsiam bankrū 
kų, C. J. Diolin, 
ban krutintų ba: 
na iš Spring Vi 
Bank, kuri nui 
ir lietuvių pinig 
niai bankai si 
Dirlion numirė 
dot is mieste La 
laidotuvių buvo 
gų; ,jie sakė gra 
mokslus, parodį 
šią gerą darbelį 
nieko nepriminė 
nunešė biednų ž 
milijonus dol.su 
tų. Dabar eina 
inšiurance komĮ 
tą Dirlion ir atr 
kūnas padaryta 
jis, kaip nekurie 
išbėgęs į Francu 
nių-vargšų pinų 
kaip matyt, tai 
negana, ką m< 
aplupti su paki 
visokius darbus 
tiesiok iš bankų 
nigus išmoko 
yra juokingiaui 
kunigų laikė ini 
gerą kataliką, ir 
pamokslus; nie. 
no, jog rasis ži 
ištirs visą tą sui

Neseniai pora 
rėjo su kolekta 
cijos "ir surinki 
kuriuos nusiunt 
dakciją, buvo m 
Valaitį, bet tą 
peikė, išgyrė ca 
nieko pats neda 
panie i papirosi

—o-
Cleveland, 

Susirinkimas dė 
reikalų, dange 
kas, o kiti išbėg 
gą ketina var; 
malkų kirsti raš 

Smagu prai 
mūsų brolių. 
Metus čionai bu 
visuomeniškas 
bažnytinėje sa 
rinkti pašelpą I 
vojautiem mūši 
caro krakadilišl 

Kalbėtojai n 
padėjimą tėvyn 
čių ir labai sug 
nes, kurie turi : 
dėjus aukom bu 

^.tyti, kaip spaud 
kožnas paduoti 
Radosi ir atžagi 
užsimovę kepur 
kan. Gėda t, 
verčiau savo pii 
o ne duoti pagt 
liams.

Daugelis saki 
duos, teip bus. 
tokio priežodžū 
jį išmėgįkite: 
drapanas palik 
valgykit kelias 
kykit „Kaip 
teip bus”. Jeiį 
sirūpįs apie sav 
patingai darb 
Dievas teip due

dol.su


KELEIVIS

Nashua, N. H.
Ant alaus tai duočia, o ant 
revoliucijos ne. Rašo. Klau

sytojas.
Esant ant sales 7 . Sausio, 

int kurios buvo visuomeniš
kas susirinkimas sušauktas 
per vietinę draugystę, kad 
ipkalbeti Lietuvos padėjimą, 
abai nusidyvinau, girdėda- 
nas, jog tarpe mūsų yra tam- 
lesnių, nekaip čebato aulas, 
/ienas jaunas p. K., kuriam 
au nėra didesnės gėdos, kad 
is suprastų, kaip tą, kurią 
isai sau daro sakydamas, jog 
jeriau duočia pinigus ant a- 
aus, nekaip ant revoliucijos, 
r dar kitus ant to prikalba. 
Na, nėr ką stebėtis, jis yra 
lūda, per kuri tamsybė len
ta laukan, su kuria visi Na- 
hues broliai ikišioliai kaišė- 
i). Čionai visai mažas mies- 
elis ir lietuvių apie 100; sa- 
iunų tik lietuviški] yra, trįs. 
Daigi kokį užmanymą nepa- 
arytum, nekurįe čionai žmo- 
ės vis šauks alaus, kitas ir 
lirdamas šauks alaus, tai 
lat kaip nusilpnėjo!

—o—
Brooklyn, N. Y.

usitvėrė Mokslo Draugys- 
i — Knygynas — Gelbėki- 
le motiną tėvynę rašo Lietu

vos Vaikas.
Tarpe tūkstančių girtuok

lį ir nusiban kruti jusiu dva- 
oje paleistuvių, tarpe tūks- 
mčių apiakėlių šiaučių ir 
riaučių, šę ir tę randasi ži- 
urėlis dvasios; žiburėlis, ku- 
s niekad neužgęsta, bet 
,ikui atėjus apšviečia ap
akę tamsybės. Ir męs keli 
raugai sutvėrėm kuopelę 
ši platinimo mokslo tarpe 
,vo brolių. Mus draugys
te vardas bus „Draugystė 
viesos ir Mokslo”. Adre- 
s tuo tarpu 116 North 4-th 
-j. ant kampo Barry St Bro- 
tlyn. Mieriai mūsų drau- 
zstes: 1. pirkti knygas ir 
:aityti visokios įtalpos, ko- 
os randasi mūsų kalboje.

Paimti vieną laikraštį, 
lipo orguną, kad kožnas sa- 
trys gautų sau į namus, 
jipgi paimti visus laikraš- 
us į musų skaitinyčią. Kož- 
is sąnarys prisirašymo mo- 
is 1 dol ir 10 c. ant mėne- 
). Susirinkimai būva kož- 
; nedėlią ant augščipu mi
to adreso. Viršininkai iš- 
ikti šie: A. Petraška—pirm 
dis, J. Lindavičius —sekre- 
rius, M. Janušonis — iždi- 
nku. Taigi kožną lietuvį 
dečiam prigulėti prie mus 
ikslo draugystės, ypatingai 
id dabar yra pigus prisira- 
mas.

Ką veiksim toliau. 
.Keleivio” 46 num. ,,Ką 
is veiksim toliau”. Tas 
s klausymas .užima labai 
□gelį mūsų brolių, taigi jį 
;virtįdainas į savo brolius 
įšauksiu. Ką mes veiksim 
iau? Argi duosiu užmušt 
o tėvelius, brolius ir sese^ 
; ar visada čionai svetimo- 
šalyje tarnausimi ar ne
isim ginti savo prigimtos 
ies — tėvynės Lietuvos, 
-i šaukia mus kaip savo 
ius ištiesus rankas prie 
s: ..Gelbėkite mane val
iai!” Aš esu jųsų motina., 
; mano krūtinės jus užau- 
e, išauklėjau jus, o kad 
gas mus atskyrė, nepa
tikite manęs. Apmiręs 
no kūnas atgijo, reikia 
n daugiau sveikatos ir ga- 
ės, idant nusiplėšti tą 
urės meškiną nūn savęs”. 
Dokis šauksmas dabar gir
ia ir tėvynės Lietuvos, 
gi broliai, ar ilgai darmęs 
usim, ar ilgai užsiganėdį- 
t būti bernais kitų tautų, 
gi neužsidegs kraujas, ku- 
gimdę mumi senoji mūsų 
itkartė? Tad šokim ir rū- 
kimės, rinkimės kožnas 
nas vyras, turim prisi-

rengti išmokt vartoti muškie
tą, idant ant pašaukimo galė
tume važiuoti ir ginti mūsų 
šalį. Kas tik tos nuomonės 
yra,kariauti už tėvynę, dabar 
laikas paduoti savo nuomonę 
per laikraščius, kad žinotu
me, kiek ir kur męs esam. 
Kiti-gi dėkim aukas, rinkime 
pinigus, kur galima dėlto 
reikalo.

Caras grius, kad neankš- 
į čiau, tai vėliau. Griuvimą 

jau pranašauja darbininkai vi 
su kraštų ir pati gamta. To
dėl ganių barnių stokim į 
darbą.

—o—
Spring Valley, III.

Pakavojo numirusį turčių, 
kad žmonėms akis apmonyt.

į rašo Šilakojo kvietkas
Darbai pas mus mainose reikalus, 

eina gerai, tik per Kalėdas 
sudegus Markveto šaftui, 
daugelis liko be darbo. Be
darbiai skirstosi į kitas vie
tas. Tasai šaftas prigulėjo 
garsiam bankrūtui trijų ban 
kų, C. J. Diolin, iš trijų nu- 
bankrūtintų bankų buvo vie
na iš Spring Vales National 
Bank, kuri nunešė nemažai 
ir lietuvių pinigų. Paskuti
niai bankai suban kiūtinus 
Dirlion numirė ir tapo palai
dot is mieste La Sale III. Ant 
laidotuvių buvo net 11 kuni
gų; jie sakė graudingus pa
mokslus, parodįdami mažiau
sią gerą darbelį Dirliono, bet 
nieko nepriminė, kad Dirlion 
nunešė biednų žmonių net 5 
milijonus dol.sunkiai uždirb
tų. Dabar eina žinios, kad 
inšiurance kompanija iškasė 
tą Dirlion ir atrado, kad jo 
kūnas padarytas iš robo, o 
jis, kaip uekurie praneša, yra 
išbėgęs į Francuziją su žmo-: 
nių-vargšų pinigais. Taigi, 
kaip matyt, tai turčiai jau 
negana, ką moka žmones 
aplupti su pakinkymu jų į 
visokius darbus, bet jau ir 
tiesiok iš bankų sudėtus pi
nigus išmoko vogti. Kas 
yra juokingiausia, kad 11 
kunigų laikė mišias, kaip už 
gerą kataliką, ir sakė gražius 
pamokslus; niekad nemisli- 
no, jog rasis žmonės, kurie 
ištirs visą tą sumoksią.

- Neseniai pora lietuvių jie- 
rėjo su kolekta dėl revoliu
cijos 'ir surinko kelis dol., 
kuriuos nusiuntė į kovos re
dakciją, buvo nuėję pas kun. 
Valaitį, bet tą jų darbą pa
peikė, išgyrė caro valdžią, ir 
nieko pats nedavė. Tai tau 
panie i papirosi.

—o—
Cleveland, Ohio.

Susirinkimas del revoliucijos 
reikalų, daugelis davė au- viešpatauja baisi 
kas, o kiti išbėgiojo. Kuni- teipgi nemiega; kaip minėjau meta učite- 
gą ketina varyt į Cauadą liūs ruskius, raštininkus, degina kaucelia- 
malkų kirsti rašo Pasakantis. rijose visokius ruskus raštus, daužo mono-

Smagu pranešti darbus polius. Ir kartu įveda savišką-lietuvišką 
mūsų brolių. Per Naujus tvarką. Dėlto nenusimįk, kad aš nesimo- 
Metus čionai buvo parengtas kinu, tas mažai reiškia dabariiniam padėji- 
visuomeniškas susirinkimas 
bažnytinėje salėje, kad su 
rinkti pašelpą Lietuvoje ko- 
vojantiem mūsų broliam su 
caro krakadiliška galybe.

Kalbėtojai nurodė sunkų 
padėjimą tėvynėje gyvenau- dėjimas čionai yra gana vargingas dabar, 
čių ir labai sugraudino žmo- ir sunku jumi viską aprašyti; sustraikavo 
nes, kurie turi širdį. Prasi- visi geležinkeliai, viskas labai pabrango, 
dėjus aukom buvo gražu ma- teip kad bieduesni tuojaus badą parnatįs. 

j-tyti, kaip spaudėsi prie stalo Krautuvėse viskas baigiasi, nes neinant 
kožnas paduoti savo auką, geležinkeliams,negalima tavorų parvesti. 
Radosi ir atžagareivių, kurie Darbo nekokio nėra, aš pats jau keturi 
užsimovę kepures sprūdo lau- mėnesiai be darbo.
kan. Gėda tokiem, kurie sustojo, negaunam jokios žinios, gyvenam 
verčiau savo pinigą pragerti, kaip sapne. Pirma buvom pradėję dien- 
o ne duoti pagelbą savo bro- raščius skaityti, o dabar nė tų negaunam, 
liams. • Pirmą dieną gruodžio Selskoi buvo susiriu-

Daugelis sako, kaip Dievas kimas žmonių dėl apsvarstymo reikalų, 
duos, teip bus. Gana broliai Sanvaitė atgal buvo susirinkimas, ant ku- 
tokio priežodžio, geriau jus rio žmonės išmetė ruską mokįtoją iš rao- 
jį išmėgįkite: nusivilkite kyklos. Bemetant jo daigtus, atėjo 140 
drapanas palikit nuogi, ne- pėstininkų kareivių, apstojo mokyklą ir o- 
valgykit kelias dienas ir sa- ficierai prašė žmonių, kad duotų mokyto- 
kykit „Kaip Dievas duos, j uj dar vieną naktį perbūti, nes buvo jau 
teip bus”. Jeigu žmonės ne- tamsu. Muštynių jokių nebuvo. Žmonės 
sirūpįs apie savo reikalus, y- daleido tą naktį perbųti, bet atėjus rytui 
patingai darbininkai, tai vėl susirinko ir iškraustė. Teipgi nutarė 
Dievas teip duos, kad su jais ant ateinančiv ketvergo laikyti viso vals-

ars ir akės caras ir visoki turčiai. Ar-gi 
męs galim būti toki spangį, jog nematom 
ne to, kad turime naktį išbėgti iš savo gim
tinės šalies, kaip iš kokios nevalios; ar tas 
mumi neparodo, jog męs esam kankinami 
kaip didžiausi nevalninkai. Dabar tas 
laikas atėjo, kad turim nuo savęs tą jun
gą numesti, dėlto kožnam iš mus priguli 
ant to aukauti. Moteris nė merginos vi
sai ant susirinkimo nepribuvo.
jas su Naujos Anglijos moterim ir 
nom čionykštės visai žemai stovi.

Antgąlo pakilo klausymas kas 
kės už salę $100. Salė mat priguli 
pijai, bet kunigas dolerio reikalavo,
nekuriu ginčų vienas tautietis išsiėmė dol. 
ir metė ant stalo, sakydamas: „Štai neškit 
kunigui”. Čionai yra kunigas Plaušinai- 
tis, kurį Brocktoniečiai perkėlė į Pansel- 
vaniją čionykščiai lietuviai ketina perkelt 
i Kanadą malkų kirst, nes apart savo ge- 
šefto, jis visai nesirūpina apie Lietuvių

Sulyginus 
mergi-

apmo- 
para- 

Po

Pinigų ant Revoliucijos surinko $33, 
kas čionaitinius lietuvius labai pagražina.

LAISZKAI
Isz Lietuvos

Veiveriai, Suvalkų Red., gruodžio 14 
1905..

Mielas Broluk! — J. S. Bowen St. ,So. 
Boston, Mas.

Laišką nuo tavęs gavau jau 
sanvaitė, kurioje jau rūgoji, kad negauni 
nuo manęs. Nepyk, nes štai dėl kurių 
priežasčių negauni: Musų seminarija tame 
tarpe sustraikavo ir padavė reikalavimus 
valdžiai, ant kurių vargiai ji pristos. Pa- 
reikalavom, kad lietuviškai viską mokįtų 
kad ruska kalba būtų kaipo pašalinė, kad 
mokintojai būtų lietuviai, kad duotų di
desnę laisvę; jug žinai tamsta, kaip va
žiuodamas į Ameriką užėjai mane atsisvei
kint, kaip užpuolė inspektorius ir mus be
reikalingai barė pale gonkeles. Kaip tik 
sustraikavom, tai tuojaus mus išskyrė, ro
dos nevisus. Straike nevisi dalyvavę, iš
siskyrė vokiečiai, 2 gudai ir vienas katali
kas, išviso jų buvo 17, o mus 65, tokiu bū
du męs ėmėm viršų. Męs nutarėm, kad 
visi tie, kurie iš mus pulko išsiskyrė, kad 
būtų išvaryti iš seminarijos. Antgalo pa- 
pareikalavom, kad iš mūsų nevienas nebū
tų nubaustas ir sutarėm, kad neisim mokį- 
tis, pakol mųsų reikalavimas nebus iš
klausytas ir dabar nesimokinam. Dabar t 
dar sanvaitė iki Kalėdų; ketinam čionai 
pabūti, pakol pareis atsakymas nuo moks- 
lainų globėjaus, o po tam visi skirstysimės 
į savo kampus. Bet nemislįk, mielas bro
li, kad mųsų mokslas prapultų, jeigu męs 
toliau nesimokįsiin. Jau mumi dabar siū
lo vietas profesorių, kurie tik esam pabai
gę 2 kursus. Vietos randasi Kauno rėdy- 
boje ir Vilniaus, kur lietuviai jau išmėtė 
visus ruskius učitelius, į jų vietas dabar 
reikalauja lietuvninkų. Aš mislinu, kad 
tamista gauni žinias, kad visoje Rosijoje 

revoliucija. Lietuva

me...
—o—o—o—

Plunge. Kauno red., 6 gruodžio, 
1905. V. Intai, So. Boston, Mas.
Brangus mano giminaiti:—

Mųsų pa-

Pačtas ir telegramai

čiaus susirinkimą dėl nutarimo kitų reika
lų. Ant to susirinkimo buvo labai daug 
žmonių, pribuvo spraunykas su kareiviais 
ir susistatęs kareivius ant selsko daržo 
laukė pakol susirinkimas pradėjo skirsty
tis, antgalo suvedė kareivius į Selską ir 
suėmė kunigą Kaprelį ir Aptiekorių Ad- 
rziejaucką uždėjo geležinius pančius, o ki
tus antrytojaus gaudė kaip velniai dūšias; 
išviso buvo sugavę 16, bet išviso tik penkis 
išvežė į Telšius su kareiviais ir urėduin- 
kais apstatytais, kaip didžiausius galvažu
džius. Dabar turim kareivių pulką pėks- 
tiniukų ir laukėm dragūnų valandą po va
landos. Taigi dabar papuolėm į nelaimę, 
jau neturim ką valgyti, tai ir tą kareiviai 
sues. O dar girdim, kad „Juodoji Šimti
nė artinasi. Bėda turiu šifkartę, bet ne
turiu pinigų... Jau gana man butų čio
nai buvus, kad turėčia pinigų. Girdim, 
kad cicilistam siunčia pinigus iš Anglijos 
ir Amerikos, bet kas mums biedniems 
duos... rašykit kogreičiausia, ką jus girdit 
apie mus, ar gausim konstituciją, ar nu
stos revoliucija? kad žinočia, nustotų, 
tai nevažiuočia į Amerįką ir t. t.

—o—o—o—
Laiškas Iš Vilnians Radybos.

Trakų paviete, Nočios parapijos 
klebono žrnonė susibuntavoję, atėmė nuo 
kunigo 300 rublių; po kaimus vaikščioja 
buntauščikai ir verčia prie jų prisirašyti, 
kurie neprisirašys, tai ketina dusit.

Kitas laiškas iš Trakų pavieto.
Ruskus verčia ant katalikiško tikėji

mo. Daugų kunigas eina už ruskius.
Butrimonių kunigas panevale davė 

žmonėms prisiegą, kad neklausytų buu- 
tauščikų, o klausytų caro.

Augštdvario cerkvęticikai sugriovė ir 
ir popą pakorė.

—o—o—o—
Groinata nuo motinos į vaikus.

iš Žagarės, Kauno Rėdybos pas J. P. 2 
Chesnut Pl., So. Boston, Mass.

Mieli mano vaikai — žuzanna ir Juo
zapai :—

Kas pas dedasi, mus tai tą viską ir 
apsakyti negalimą; turbūt jau sūdąs Die
vo atėjo. Žmonės susibuntavojo, uždarė 
monopolius, išmetė raštininką ir učitelį iš 
Selskos, o į jų vietą išrinko lietuvius ir į- 
statė. Nepoilgam atėjo kazokai, išmetė 
visus išrinktus, sumušė ir pradėjo šaudyti 
nuo rinkos į kelis namus. Namų langai 
išbyrėjo, o vienas namas visai sugriuvo.

Kurlandijoj girdėjom vieną miestą vi
sai sudegino, paliko, tik 8 namus. Žmo
nės nusigando ir biskį apsispakajino. Ka
zokai pasakė, jog jeigu dar kartą jie pri
bus, tai viską išnaikįs žmones ir gyveni
mus.

Dėkui Dievui, kad jus gyvenat spa- 
kainiai ir nematot to, ką męs matom ir 
kenčiam....

—o—o- o—
Kaip' męs turim svarstyt?

Broliai Amerikiečiai, skaitydami laiš
kus iš tėvynės matom, jog sunku tę žmo
nėms suprantantiems, kurie nori kartu 
kovoti ir kartu žmones pamokįti, kad ir jie 
nors ne kuo, tai riksmu šauktu šalin care! 
Matome, Plungėje suėmė kunigą ir aptie- 
korių, žinoma juos nužiūrėjo policija. Vėl 
matom Butrimonyse kunigas prisaikina 
žmonės, kad caro klausytų. Vargšai mū
sų broliai irseserįs, kurie nesupranta, kas 
tai yra kova už laisvę, gali paklausyti bile 
apgaviko, carui parsidavėlio, ir patys savo 
gerklę piauti. Taigi, brangus broliai, ku
rie tik gaunat gromatas nuo savųjų, duo
kit jiem pamokinimus, kad jie neklausy
tų nieko kito, kaip tik eitų išvieno visi 
prieš carą ir jieškotų savo tiesų. Kitą 
sanvaitę „Keleivyje” patilps groinata, ku
rią galėsite iškirptiir siųsti į Lietuvą ir 
tas bus naudingas pamokinimas tenaiti- 
nėms vargšams.

—o—o—o—
LalSZ^aS-P110 Vilkaviškio, Suvalkų Redy-

bos, rašytas į Bridgeport, Conn.
Mielas mano Drauge:—

Ačiū už 
laišką; dovanok, kad negalėjau, j ūmi atra
šyti, matot pas mus toki laikai, daug suei
gų ir pasikalbėjimų, nue kurių negali at
sisakyti.

Lietuvoje dabar laikas sumišęs: urėd- 
ninkai neatsako užtai, ką jie daro. Žmo
nės teipgi daro savo tiesas: išmušė visur 
monopolius, kartu ir mūsų aplinkėje. 
Skriaudos padaryta daug, bet kaltininkų 
nėra. Taigi kas pakliūva į rando rankas, 
tą jie areštuoja. Mane teipgi buvosuareš- 
tavę, parvažiuojant man nuo dėdės su sa
vo draugu. Męs nesidavėm paimti į ran
kas ztmskiams, bet paplakę arklius, patys 
nuvažiavom pas viršininką. Mus uždarė 
į areštą ir cielą parą klausinėjo, antgalo 
paleido, kaip nekaltus. Žemsargiai iškrė
tė visą mus namą, bet nieko nerado. Pasi-

' skundžiau valdžiai, kad mane krėtė ne pagal įstatymą, vie
nok jų nebaudė.

Tai tokia dar pas mus liuosybė, nors tas manifestas 
caro duotas.

Po apgarsinimui manifesto Vilkaviškije buvo apvaikš- 
čiojimas, kurį žydeliai rengė vakare su iliuminacija; besi- 

j ruošiant atjojo oficieras, užšovė žyduką ir vieną sužeidė į 
koją. Užšautąjį antrytojaus iškilmingai palaidojo, visi 
miesto žmonės ėmė dalyvumą. Po kelių dienų gubernato
rius užgynė susirinkimus, o vėliau ir karišką stovį apskelbė 
ir atėmė paskutines tiesas. Žmonės išdraskė iš kanceliari
jų ir mokyklų viską, kas buvo rusko. Kariškas padėjimas 
buvo uždėtas ant Vilkaviškio, Naumiesčio, Senapilės ir 
Kalvarijos. Mokesčius pradėjo imti nuo žmonių su karei
viais, kas neišmoka, paima gyvulius. Mokyklose, raštiny- 
čiose ir suduose jau galima kalbėt ir rašyt, lietuviškai. Po- 
litikiškai žmonės pradeda labai greitai susiprasti. Prakal
bos yra laikomos ant vestuvių, atlaidų ir kitokių susirinki
mų. Pinigai renkami aut raštų ir ginklų. Lietuvoje vis 
kas išrodo kitaip, nekaip buvo pirmiau.

PATAISYMAI.
Ant So. Bostono Kliubo prakalbų 31 gruodžio Kazi

mieras Vestfieldas davė ant revoliucijos ne 50 c., bet $1.00. 
J. Žvairaitis tapo nepakvituotas; jis davė $1.00

Aut susirinkimo pas J. Gudlauskį, Cambridgeport, 
Mass likosi nepakvituoti: J. Armonas, A. Vitkauckas, J. 
A. Armonas; visi davė po 25 c.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieškau Kupšų Bernotą ir Stanislovą, kaimo Pakep- 

štėnų, Raudėnų parapijos, Kauno rėdybos. Atsišaukit: 
Iz. Sliupštik, Madfield Hospital, Harding, Mass.

----- —o----------
Pajieškau švogerio Felikso Norkevičiaus, turiu priduo

ti tamstos moteries laiškus iš Lietuvos ir fotografijas. J. 
Pacevičia, 2 ChesnulįPl., So. Boston, Mass.

Giminėm bei draugam.

Pranešu giminėms ir draugams, jog aš O. Armalavi- 
vičiūtė apsivedžiau su Juozu Petrauckiu. Vestuvės atsibu
vo 23 gruodžio; šliūbą ėmėm korte ir persikėlėm iš Brook- 
lyno, N. Y. į Grand Rapids, Mich. Širdingai sveikindama 
visus lieku su godone.

Revoliucijos Aukos.
2 numeryje ,, Keleivio” buvo $48.07
Pas Kaz. Ždanevičių E. Cambridge,Mass, surinkta 

ant jo sūnuko krikštynų 18.25
Pas Juozą Sralčių 27 Jersey St., Ansonia, Conn, 

draugai sudėjo ’ 14.10
Pas L. Jonušą 6 Burleigh St., Cambridge Port, Mass, 

draugai sudėjo 2.00
Ant vestuvių p. Dom. Griciaus su p. Stulpinaite, Cam- 

bridgeport, Mass. 19.68
Draugystė D. L. K. Vytauto, So. Boston Mass, pa

aukavo 14 Sausio $100.00
Ant prakalbų Cambridgeport, Mass., parengtų per 

gerus lietuvius aukų surinkta 62.90

Viso 340.00

Pinigai bus visi surinkti ir pasiųsti į Europą šę san
vaitę. Tuom tarpibdar nevisi yra priduoti Rev. Komite
tui.

Didziause ir geriause Aptieka 

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Didelis Išpardavimas 
Moterų keipu, siutu, jekiu, 
skrybėlių ir Furs’su.

Viskas už puse prekes. 2 
už 1 Legal stampos su k >žnu 

pirkiniu.
I. SACOWITZ.

128 Broadway (tarpo A ir B 
gatvių) S. Boston, Mass.

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek
vienos dienos moto; G dalys drūtuose 
apdaruose; preke $1.75 c.

2 Biblija, arba Šventas Raštas seno ir 
1 naujo testamento, 448 puslapiai, drū- 
I tuose apdaruose, spausdinta lietuviškoj
Į kalboj — $5.00.

3 Pekla, arba Amžinas Pragaras, di- 
1 deli knyga, puikus naudingi skaitymai
su giesmėmis apie kančias pragaro, drū
tuose apdaruose, 5OO puslapių- $1.25

•I Lietuviškas Dainorius susidedantis 
iš lOGpusl., su -100 dainų įvairiu dainų, 
drūčiai apdaryta knyga—$2.50.

Visos tos knygos kaštuoja tad $12.50, 
bot kas paims visas an t syk parduodu už 

i«5-
Kas nepasitikėdamas nenorėtų siųst 

visų pinigų, gal prisius t- 1 ar 2 doleriu 
dėl užtikrinimo kad ima, nusiusim jam 
knygas, o likusius damokės ant ekspre 
so, atsiimdamas knygas. Adresą vokit

C. G. Agent,
Sts. W. Boa 11 Brooklyn, N. Y

APGARSINIMAS.
Viešai dekavoju! Veik 

per metus laiko sirgau nuo
latiniu kataru ir Bronchi- 
doms, sunkumai ir kentėji-

M O T E R I M . 
Kūdikio iš m etos. 
Pagal Daktarą J. H. Greer

Kad motina nemokės kūdikio auginti, tai joki gydyto
jai neįstengs to padaryti. Motina, matydama kožną pra
džią kūdikio ligos, gali greitai duoti pagelbą, kada gydyto
jas tankiausia pašauktas tik tada, kada kūdikis be vilties 
išgijimo, turi vartoti smarkiausias gyduoles ir išgydymas 
būva abejotinas. Kad pažinti sveikumą vidurių kūdikio, 
motina tėmija ant kūdikio išmetu. Sveikas kūdikis turi 
eiti laukan 3 arba 4 kartus i 24 valandas; išinetos turi būt 
skystos, bet ne vandeniuotos — neperdaug palaidos ir turi
išrodįti geltonai ir be jautraus kvapo. Jeigu išmetos yra 
šviesiai žalios su baltais primarginimais, tas reiškia, jog vi
duriai kūdikio yra ligoti. Motina gali susiprasti, kad yra 
uždavus seną pieną, buteliukas nebuvo išplautas gerai ir 
kiti indai, iš kurių kūdikį peni. Užtai reikia ir padėti 
tuojau atydą. Pirmiausia reikia mažiau kūdikiui valgyti 
ir apie čystumą pasirūpįk, ir kūdikio viduriai pasitaisys 
Kartai išmetos panašios į molį, tas ženklina, kad pilvas yra 
prarūgęs arba kepenys nedirba. Jeigu kepenys nedirba, 
kūdikis vemia, tą galima pagelbėt duodantopninio vandens 
įpylus į pieną, jeigu motina žindo, tai tada galima duoti 
su biskeliu vandenio.

Biaurios juodos išmetos, Teiškia trydą. Tame atsitiki
me geriau pasiklaust rodos gydytojaus doro, nes kad pačiai 
gyduoles pritaisyti, jau reik daugiau sumanumo, o klau
sant kokių bobų arba šeip asilų, kurie greiti su rodom ir 
receptais gali daug blogo padaryti savo kūdikiui.

Kada kūdikis paauga, ėjimas laukan susimažina teip, 
kad apie 4-tą metą neturi būt daugiau, kaip 2 kartu ant 
dienos, arba vieną kartą, jeigu kūdikis geroje sveikato- 
Pje.

inai, nė ant valandos nedavė 
pasilsio, kosulis, nervišku
mas, skrepliavimas, diegliai 
šonuose ir krūtinėje, ir po 
visą kūną, kaip adatos vars
tė; sunikau ant pajiegų ir 
kaip šešėlis vos praslankio
jau. Jau buvo nieks nemie
la, ketinau pats sau galą pa
sidaryt, nes mano moteriške 
mane ir nekentė kaip neatsa
kantį jai vyrą, daktarai, pas 
kuriuos vaikščiojau — į 15 
visokių skirtų ligų išradinė
jo. nors jų užrašytus vaistus 
vartojant, kaip kada ant va
landos ir palengvino, bet 
tuojaus visas kaųkinimas 
paskui su visu smarkumu su
grįždavo.

Nors jau visai neturėjau 
vilties pasveikimo ir rainiai 
laukiau- smerties, galiausia, 
kad parašiau Dr. Collinso 
Medikališkam Institutui ap
rašant visą kentėjimą, kaip 
gydžiausi ir kokie daktarai 
gydė, o aš iš tę prisiųstus 
vaistus, kaip buvo sakyta 
pritaikytus prie ligos silpny
bių ėmiau vartot, pasijutau 
kad laipsniškai gyju ir iki 
suvartojau ką buvo reikalin
gi man sutaisyti vaistai ką 
prisiuntė, tai dabar jau esu 
persitikrinęs, kad pilnai li
kausi sveikas ir jokie ženklai 
ligos niekada neapsireiškia ir 

į liga daugiaus neatsinaujina, 
tai kaip niekad nesirgęs 
sveikas ir laimingas.

Kaip išskaičiau knygą 
Vadovas į Sveikatą, tai po- 

Į draug atradau, kad prie pa
dinimo mano kankinimo ir 

j paties jaunystės išdykumas 
| prisidėjo, kaip yra ant 98 
puslapio knygos ir toliaus 
skaitant.
, Viešai noriu pagarsint ne 

dėl kokios naudos mano iš- 
gelbėtojaus nuo kančių ir 
mirties, bet gerovės brolių, 
kad tokiose bei panašiose ne
laimėse kaip mano, netrotįtų 
dovanai pinigų, nesikankįtų 
save su vaistais menkos ver
tės ir menkais daktarais, bet 

Į stačiai kreiptųsi į tokią vie
tą, kur beapsirikimo išgydys, 
tai yra Dr.Collins Institutas, 

i už tai labai, labai viešą pa- 
■dėkavonę siunčiu. Su godo
ne Jonas Dubikas, 75 Union 

I St., North Adams, Mass.



KELEIVIS ’

Juokai
^Samdant stabą.
Kap'plniiikas: — kiek šita 

stuba kaštuos ant mėnesio?
Namų ponas: — Kiek tu; 

vaikų turi?
— Aš turiu 6 vaikus, 

dabar visi ant kapinių.
— O! tai geriau kad 

kapinių, nekaip kad jie
nai būtų — tarė namų ponas 
pasirašydamas ant popieros.

Vakare visi vaikai parbė
go nuo kapinių, nes jie tik 
buvo pasilakstyt išbėgę, o 
ponas mielino, kad jie palai
doti amžinai.

bet

ant 
čio-

ragu, ka- 
ir ėjo ke- 
Jonas su
kuria pa-

gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina............................25 c.

Rag’fliS ’r kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo 
riavo su smakais 
lionę į peklą; 2) 
nūs žuvininko,
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 : J'' 
Velnio švogeris labai i. 
manti pasaka; 5) Justin; 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................... 25 c.

Už Korespondencijas ir ap
garsinimus Rėdystė neatsa

ko.

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

Supykusi Ponia — juokinga apy
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 

tiktai 5 c.
Teisingia usias kabalas — me

timas k zyrių ir laimarodis 
kaina ................... 10 c.

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

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

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

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?

Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei- 
aškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė

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

iszgydytas nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
kosulioHu dusuliu fOS ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių ir reumatizmo bei .° J _ °J \
užsisenėjusios vi- kurios tūkstančiais kas menesis plaukia šitam In 
Jon.nzabukeviczc stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 80, Butter paduudame

ISEgydyta nuo 
sunkios niotorl- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidicziene 

Westwood,

čion kelias:

Už tuziną poperiu gromatu rašy
mui su daugybe gražiu pavinčovoniu, 
kaip tai in levus gimines, draugus, 
pas pagzia, in merginas, merginam 
pas jaunikaiezius ir t. t. tuziia po 

duodam už 2$ cantus G tuzinai už 
$1.00., be kouvortu 100 už 31.00

Numažintos prekes išpardavimas
Visokiose žieminėse d ra lianose: užsikloji- 
mo blankės, Moterų ir vaikų jakulis, 
keipai, moterų ir vyru šilti apatiniai 
marškiniai, viskas kas pirma kaštavo 1 
dolerį, dabar parsiduos už 5O centu.

Dubai tavos stempos duošis su kožn u 
pirkiniu per šį išpardavimą. Neužmirš
kit vietos.

THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Mass.

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingu už lAgydymp manęs nuo neregu- 
liūtiškos mėnesinės, varginusios mane per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos Ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėl mano naikino. Per vl- 
sį t^ laikę perleidau daug visokių daktarų Ir 
suvartojau daug visokių aliejų 1>«‘I vynų, liet 
veltai ir tik kada aprašiau savo Ilgę jums tuo
jau nuo prisiųstų Jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai išgijau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tatnlstai širdingą padėkavonį-

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

Dauggalis Profesoriau ir Specialiste:
Su linksma ši rd z ia praneAu Tumistai. kad 

ošiu visai svulkm ir liuosMA nuo r«*u mutizmo 
skausmų ir dieglių paCiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kuru* minu* tol p buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save specialistai v. Ix-l vis Im* naudos. kn| 
ncdaslgirdnii apie jų»ų garsųjį Institutų. |>or 
kurį pilnai at[irinblaii savo sveikai?, na k? e 
siu dėkingas 15 širdies Drui E (?<>lllus. ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savu tautie
čiams. Išgydytasis,

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

Mielas Profosorlnn:
Prane Ai u Tumistal.Jntf estu pasveikęs 13 li

gos, nuo kurio* mane gydėte — pertunkuus 
Alapbiimo, uždegimo jiuslės, lytiškos sllpny- 
Iičm, nubėgimo sėmeos nemigos, nervinkumo, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nusilpnėlimo 
kaip yra aprašyta Jiįsiį knygoje aut pusi. 98 
Vadovas į Sve kat^. Jųsų speclaliAkl vaistai 
linine galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi 13 
savo laimingo 3<*hnynl3ko gyveninio Dėl ar- 
tymo meilės noriu £it^ pagarbinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiam** padėjime 
kaip mano, idant ir Jie gulėtų atgriebti savo 
sveikutę ir bųti laimingais.

Fr. Mundinas,
Box 325. Mystic, Iowa.

Jeigu nori būt sveikas
ir drūtas, naudok tik sveikus gory mus, 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
m ai, kaip ta‘i Alus, Elius, Vynai ir viso
ki likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
feipgi norinticm pirkt likerštorĮ, tg yra 
la >at guia viela. Dažinokit pas patį 
gasp utorių.

GRAMATIKA
Angliškos Kalbos 

bu ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
— sekančiai: snow (sno), sniegai, know 
(no), žinoti, loaf [lyf], lapas ir t. t. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri- 
siuntimu $1.25. Pinigus yra goriausiai 
prisiųsti per „Postai Money Order“ aut 
šio adreso:

P. Mikolainis, 
Box 15. Station D , Now York.

“KEI
Geriausia

sius *i

Vienintelis Lii tuviškas

CIGARU FABRIKAS
Valstijoj. Darom geriau- 
Ilav.dios lt-.Gako ir būtu-

kais ir krautuvniukais vo*»ti pramonę.
Mūsų adresus:

A LIUTKEVK I A.
z4 Washinifton Sqare. Woret**.'Ar Ma •

Daktaras M. J. Konkow,
830 Shawmut avė , Boston, Mas<. 
Yra visu pagirtas, sušnekėt pas jį gali
ma rusiškai ir kitose kalbose. Ofise ran

dasi visoki kliniški ope ratai.

Jo žmona
Daktarka Antoinette F. Konikow rūpi
nasi apie sergančias moteris ir duoda pa- 
sekmingiausę pagelba. Atsilankyk .o

Tokių mašinėlių gali gaut ant žemiau padėto adreso. 
Drukuojnmos mašinėlės visokių išdirbinių pagal nau- 
jausę pagerinimą.
Su didelėm ir mažom 
guminėm litarom, di- 
džianse $5.00; tokia 
pat tik mažesnė $3.00

su viena eile litarų $1.25.
Mašinėlė kitokio išdirbinio, su varinėm ant dviejų 
eilių litarom, labai drūta ir gera. Prekė $8.00.

Mus popieros, per savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavinezovones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi" iszsidirbe varda kaipo go
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

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

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

gauti, adresuok it teip:

A. Zvingilas,
Box 8282, Boston, Mass.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

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

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

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

A, ZVINCILAS,
P. O. Box 3232, Boston, Mass

i tfi r1 t ini iimin

Ar turi Ka spaudint? Jei turi, tai atnešk i

’’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDĮSI.

Oraugyscziu Reikalai.
South Bostono, Mass, draugystė Švento 
Petro Ir Povilo Parengė puiku Balių ant 
30 dienos Mojaus 1906 m. su apvaikščio- 
jimu. Bus šventinimas karūnos; perei
tą meta buvo lik iškėlimas karūnos.(3-G) 

---------o--------
Nashua, N. H. draugyitė šv. Kazimiero 
rengia didelį Balių, subatoj 24 Vasario, 
1906 ant salės Odonnell Memorial Hall, 
ant kertės High ir Schooll Sts.

Šokiai prasidės nuo 7 iki 12 nakties; 
inžanga vyram 25c. moterim dykai; ant 
rytojaus nedėlioj bus pašventinimas vė
liavos; visa draugystė su muzike pilnoj 
formoj parodoj maršuos į Bažnyzią ant 
mišių; po apvaikščiojimo bus prakalbos, 
dainos ir dcklemacijos. Širdingai ūž- 
prašo Komitetas. (3-4)

Ant pardavimo
Storas labai pigiai; atsišaukite ant adre
so: 27G Athens Si. S. Boston, Mass (3 6)

Ant pardavimo BuČernė ir Groscrnė, ge
riausioj vieloj Bostone, apgyvento] Lie
tuvių; visas biznis kėš, knygučių visai 
nėra. Parsiduoda labai pigiai. Atsišauki
te į “KELEIVIO“ Redakciją. [3-5]

NAUJOS KNYGOS

T. Lavilvaresse, M. D.
Prancūziškas Daktaras, Ci- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą.

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass.

Lietuviszkas D-ras M. 7'selman.
7 Parmenter St., 

Boston, Mass.
Visokias ligas gy- 
dau pasekmingis- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į viriu tik 
neikit į ap t i o k a; I
mano duryh LaI- I 
tos arba lelefonuo 

o aš ateisiu.
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir G iki
8 vakare. Telephone 1967- .» itichmond.

F. RUTKAUCKAS
Persikėliau nuo 163 ant 147 River str., 

HAVERHILL, MASS.
Dirbu geriausius Lietuviškus - R skus 
cigaretus. Parduodu wholesale ir retail. 
Kas karta pabandys rūkyt tai vis norės 

mano cigaretu.

,,Keleivio” Spaudos.

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

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my
limos merginos. Labai

KLAUSYKI! E VYRAI!
Kaip Į Worces«er atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu k Abraczinska
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia į kra 
jų, o kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moe- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias ne.dėles pardavė 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas;

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 W. 34.111 St, New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai otflsas (terp Broadway ir 7tosAve.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredoje jr Potnyiio|e nuo 7 iki 8 vai. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po plotų.

Mes si'avdixam Kktoas, Konstitucijas, Piiooiiamcs, Užkvietimvh 
ANT BALIU AllBA VF.SEI.UU, TlKIETUS, ClllKUI.IOIltUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DBUKOIIISKUS BAUBUS OBAŽIAI, ČEKAI IK PIGIAI.

Į2H

M.Galivan&Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR .
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS - ----

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gervinus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausl. Gervinus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

NEDEGA i 
VAISTU.

Surinkta ir I 
Parašyta 1 

Dr. J. P. Wood, 
bu pagelba

Dr. Richardson 
Dr. Vanderbek,
Suraižąs stan- 
dariszku vaistu 
vardai, nuo vi
sokiu Ilgu. Prie 
tam ir visokios 
modegos vaistu 

Į Isz augmenų, su

pasekmingais ' 
Receptais.

Szita knyga iru 
naudinga turėti 
koznam. Kas 
prisius 25c. pi
nigais iszperk- 
ant paczto Mo
ney Order. 
Perku pezems ir 
agentams geras 
pelnas. Adriana: 
V. J. Petkon, 
303N. MAIN St. 
BROCKTON,

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

A. Žvingilas, Išieistojas.

Mes užlaikom geriausius gėrimus kai po-tai: arielka, vyną, alų ir kito
kius naminius ir Importuotus. Turime puikiausių cigarų Turkijos. 
Gėry mus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

Tautiecziai Lietuviai pas sava,
Ati pėdinau buvo krautuve kuriuįa gali a g*ut vi ko kaipo 
Ui; Laikrvdeliu kokiu tik aat svietu randasi, kisteniuiu ir 
sieniniu, visoViu lenciugeltu, auksiniu, paa-Asuotu, sidab
riniu ir auksiniu žiedu, špilkų, kampasu, kolciiku, visokiu 
ins.rumentu, puikiu armuniku del grajaue. M szinukiu 

del drukavoiimo gromatu. Monu knyga ir pr etūsvs del 
darymo sztuku. Istoiiszk - ir maldaknygių kokiu tik ran
das* lietuviszkoj kaitoj. Puikiu popieru del gromstu ra- 
szyruo su phvinetevonerni, aidzb -ms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tepil | risiunetia ponis o| uz «c. 
marke o apturėsi puiku katalloga dykai kokio dar iietuvisz- 
koj k.lbof nebuvo, kureine yra szimtai visokiu paveikslu, 

apie k oz na tavora preke aprasxyta. Kas pirks gaus ta v orą pirmos kllaaos uz maža preke, orde, 
rius iszsiuneziu greit ia visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewlch, 112 eRANDBIS, s v.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELISIS
W. RAŽUKO, 7 Washington, St., 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 hotelį kūrėme 
galite gaut valgių ir gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
AŠ iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiu©* 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas ru 
'ėst kur kitur tai neik iki nepamatysi manes. * Su godone

WINCAS RAŽUKAS

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

KAIP PADARYTI MONUS
Iszejo ka-tik isz po spaudos knyga aprnsznntl kaip padaryti visokius monus. Knygoj** yra 
apraszyti63 nioirni, kaip jie pud romi ir kaip psiczimn iuos padaryti, be jokiu iutnlsu ir be 
aparatu. Menai teip lengvai pad.iromI, kud net vaikas juos gii’l padaryti. Czionai ptulmxlu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti kn-nors Isz nieko. 11 Isz oro tiek pinigu prigau- 
dyti, kiek szirdh geidžia. 23 Su dideliu peiliu ar kardu cziein, rankoj laikoma obuoly su vie
nu kireziu iii keturias lygias dalis perdalyti. n<*sužeidžiaut ranka. 25 Gera cziela laikrodėly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegą kaip (kipier.i deginti. 34 Aky vaizdo je žiūrėtojų in kelias 
minutes pulkiausy pnvclkslii nuteplioti. j| Žeriuty geležy prie burnos arini rankose laikyti 
ir ne klek nenusideginti. 41 Paprasta gu/.ikn in pinigą permainyti. 49 Peilius ir szakutes 
praryti Ir būti sveiku. 52 Degnnczin žvake suv ilgyti. 58 Paprasta stiklą per stala pervaryti, 
bet ne stiklo ne stalo nesudaužyti 58 Užrisztoinls nkimi.*> kortas Inspeti. Nusipirk knygele, 
o giriesi visus «3 monus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygeles turiny gauti, 
tegul prisiuuczia 2c marke, o teipgi ir ant atsakymo. Nusipirk knygele «

JONAS ILGAUDAS, 3108 South Halsted Street, Chicago, III.

'bgggggggggggggggggggggggg^

§ Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
Sol Broadway ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.

Ut

§

I
Kl

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Ross avė., Scranton, Pa.
J. Ignotas,

13 Diamond Sq. S. S. Pittsburg, Pa.
M P. Glinckas,

54 Laffayette Str.. New Britain. Conn.
A. -I. Kazlauckas, 

Shenandoah. Pa.
F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

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

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

J. Dabulski
E, St. Louis, Ill.

P. Ciras,
71 Oak str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas,
Forest City, Pa. 95 Milk St.,

K. P. Simkonis, IliktCTilV
Turners Fulls, Mass. 1 1

KASPINU FABRIKAS 
BURNOJ.

Jeigu nori žmonėms galvas apsukt iri 
visus nustebinti su gera sztukn, tai, 
nusipirk ••Kaspinu Fabrikas Burnoj”. 
Gali isz burnos Užtraukti sziuitua ina-| 
stu puikiausio kaspino ir jy net par
duoti, nes bus toks patkaip sztore gau
namas. Už iszmoklnlmaszltossztukos 
magijos profesoriai rokuoja fSO.OO. Asz 
tau parduosiu ja su pilnu pamokinimu

TIK UZ 75 CENTUS.

BONKA ARIELKOS.
Tu radęs ant stalo bonkii arielkos tikrai utsikisztum Ir norė
tum pakasztavot. Ta paty padarytum kad Ir tavo draugas 
duotu sakydamas, jog gera arielka ir lieptu užtraukt, liet 
kaip atkls'zi korka, tai iszlenda balsi gyvate. Isz to Iszgas- 
czio tepradeda už puse ndyuos szneketi, kitas visai atsižada 
gerti, o tau pilvas paskaustn besijuokiant. Szita bunka kasz- 
tuoja TIK 25C, <• ueparduutum ueiužC5.00, jeigu litus 
negulėtum gauti pirkti.

Bok Iii

Box 327

Box 54

Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 394 Broadway, S. Boston, 
Mass.: valandos buvimo namie nuo G iki 
8 vakare.

OFFISA TURI BOSTONE 
j>o No 1053 Beacon Str., Boston, Mass. 
O tiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte ir 

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

į ^Geriausia moterų ir vaikygydylojn^* 

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

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

Tel. Hay. 009 - 5. 1

Talpina gra: 
mus, straips 
tenj ir merį 
nimus Anj 
,,Keleivis” 
vergas ir ka 
tų tik A

A
I’Mft Off. 

.Boston,
h—----

No. 4.

• Žij
Ilevoliu

Vėl ir vėl 
Rosijos dar 
po kelis kai 
ją ant reve 
landėlės ap 
savo žaizdai 
mašininėm 
dais ir vin 
brutališkų

Paviršiun 
dideliu kr 
tiktai šnabž 
mas, prisir 
didžiausias, 
net po visą 
jos re volių 
jaū ne viei 
žmones, bet 
plačiąją pas 
vę mylintis 
dintas, kožn 
širdies verd 
prieš teron 
mynos, k< 
paduoti ran 
šam, kurie i 
ti carišką j r

Išdavus 
tautiškam s 
kad visos p; 
kai švęstų 
kaipo pirm 
padarytą sk 
gė ir išmuši 
kaltų žmoni 
tuose, visos 
ninkai šven 
džaiusią šai 
ir jo nedoi 
Amerikos ii 
se šalyse 22 
vo vienas 
,, Prasiu egk 
re, pirmyn, 
prispausti \

Apvaikšž 
vo liūdni ir 
mos žinios | 
draugai—It 
kai turėjo 1 
su savo ran

Draugai 
je laikė ke 
jas: vieną j 
botanišku s 
reiviai užp 
tais bagnie 
save ginda 
tančius aku 
toje vietoje 
rija užpne 
darbininkai 
turėjo staty 
gatvių, ka 
taigi jų ap 
vo panašus 
Peterburge, 
rijos buvo i 
daugelis 
po sulauzį 
bin in k ai R< 
ra i gražiai 
m įdarai i 
darbininku 
ėjo už šalį 
darbininką 
muštis. Gi 
saulėtos ša

Hamburg 
praneša br 
demonstrac 
kurioje dr 
tūkstančių

PIRSZTAS PER SKRYBĖLĖ.
Didiiausins stebuklus ir akiu npmonytojas szlos gadynes. 
Per .sveika kieta ar ininkszta. skrybėle guli perkiszti pirsz* 
ta. 1y pajudinti kitoj pus.*j skrybėlės ir isztraukus nepaliks 
lokius skyles. Paimk savo draugo skrvliele. o ypatingai 
jeigu yru nauju, ir nurodyk lain. Jog skrybėlėj yra skyle. 
Kad net plrsztas iszlendiu Jis pamatęs nusigąs, bet kaip 
žiūrės skyles neras. Per viena vakaru gali padaryti tris 
aruodus Juoku, daugybe is/.gasdintl ir vėl nudžiuginti. 
Preke tos sztukos su pilnu pamokinimu TIK 50c.

KAIP KAZOKAI MUSZA ŽMONES.
Yra tai didelis puikus paveikslus parodantisdidoly kraujo
iirulielima Peterburgo ulyczioM*. Paveikslas sugraudinu 
Kiekvieno žmogaus szlrdy ir užimantis. Gražus kambario 
papuoszalns ir priminimas kovos už laisve. Dabar parsi
duoda tiktai PO 25C. Tolinu pabrangs. Pinigus siun- 
skite per Money Order ar registruotoj gromntoj aut uItmo

JOSEPH HERMON
676 N. ROCKWELL ST.. CHICAGO. ILL.

GERIAUSIAS 
ADVOKATAS 

dos. d. Feely 
uimai 60-61 

MASS.

w

Box 323

Box 312

Box G71,

Geriausia iii Teisinoiaubia

. . . A P T 1 E K A . . . 
C . H . KNOTT.

Cor. West Fourth <fc D Sts. 
So. Boston, Mass.




