
GRAMATIKA 
ngliškos Kalbos 
arimu kiekvieno žodžio lietuviškai | 
kančiai: snow (sno), sniegas, know I 

žinoti, leaf [lyf], lapas ir t. t. I 
ta apdaryta, 174 puslapiai, su pri. Į 
imu $1.25. Pinigus yra geriausiai I 
jsti per „Postai Money Order" ant | 
ireso:

P. Mikolainis,
15, Station D , New York, i

Daktaras M. J. Konikow,
Shawmut avė., Boston, Mass. 9 
visu pagirtas, sušnekėt pas jį gali- I 
nsiškai ir kitose kalbose. Ofise ran- į 

dasi visokį kliniški operai ai.

Jo žmona
arka Antoinette F. Konikow rupi- r 
apie sergančias moteris ir duoda pa- f 
dngiausę pagalba. Atsilankyk o p.

persi Įsi.

“KELEIVIS“
Geriausias Laikraštis.

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

A ^vingrias,
Port Office Box 3232, 

Boston, Mass.

žemiau padėto adreso, 
ų išdirbimų pagal liau

tų $1.25.
i varinėm ant dviejų
ra. Prekė $8.00.

LAS,
Boston, Mass.

: TURI, TAI ATNEŠK į

7KT
JČG nesigraudįsi.

j, Proobamitb, ūžkvietimus 
llRKULIOIUCB, ŽODŽIU RAKANT 
Ufi GRAŽIAI, GERAI IK 1-IOIAI.
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“KELEIVIS“
Lithuanian Weekly j

representsov'sr 5O.OOO Lith
uanians in New England 
Stales. Best advertising me
dium. Executes all kinds 
of Job and Book Printing 

in foreign languages.
All Communizations should 

be addressed

A. Z vingrias, 
Pott Office Box 3232,

Boston, Mass.

ZIS”
- South Boston, Mass, 
įleistoj as.

ZKAS: HOTELISIS
m, SU NEW YORK

;ius darbus. Rodą duodu visokiuoseu 
są ir jeigu norėtų koks apgavikas nu

Su godone
WIKCAS RAŽL'KAS

' & CO.,
IAUSI4
us Turkiškus Cigarus
Boston, Mass.

>NKA ARIELKOS.
>onkn arielkos tikrai atslkisztum ir noro- 
Ta paty padarytum kad ir tavo draugas 
Jog gera arielka ir lieptu užtraukt. Bet 
tai Isz lenda baisi gyvate. Isz to Isigas- 

usc ndynos szucketi, kitas visai atsižada 
askausta besijuokiant. Szitabonka kasz- 
o ueparduotum nei už 15.00, Jeigu lltos

:tas per skrybėlė.
cias ir akiu npmonytojas ežios gadynes, 
r mlnkszta skrybėlė gęll perkisztl pirsz- 
LoJ pusėj skrybėles ir Isztraukus nepaliks 
imk savo draugo skrybėlė, o ypatingai 
r parodyk lam. Jog skrybėlėj yra skyle, 
izlenda. Jis pamatęs nusigąs, bet kaip 
is. Per viena vakaru gali padaryti tris 
[augybe Iszgnsdintl Ir vėl nudžiuginti, 
su pilnu pamokinimu TIK 50c<
LAŽO K Al MUSZA ŽMONES.
ik u s paveikslas parodantisdidcly kraujo 
urgo ulycziose. Paveikslas sugraudinu 
s szirdy ir užimantis. Gražus kambario 
minimas kovos už laisve. Dabar pi irsi- 
250. Toliau pabrangs. Pinigus siun- 
rder ar registruotoj gromatoj ant u Ir asu
SEPH HERMON
<WELL ST.. CHICAGO. ILL.

Žinios.
Revoliucija Rosijoj.

Vėl ir vėl sušukę varguose 
Rosijos darbininkai, sukilę 
po kelis kartus ir lieja krau
ją ant revoliūcijoniškos va
landėlės apsistojo užraišioti 
savo žaizdas, padarytas su 
mašiniuėm muškietom, kar
dais ir vinimi prisakstytais 
brntališkų kazokų kniutais.

Paviršium dabar negirdėti 
didelių kraujo praliejimų, 
tiktai šnabždėjimas, krutėji
mas, prisiruošimus girdėtis 
didžiausias, kuris pasriuvo 
net po visą pasaulę. Rosi
jos revoliucija interesuoja 
jaū ne vien pačios Rosijos 
žmones, bet interesuoja visą 
plačiąją pasaulę; kožnas.lais
vę mylintis žmogus yra suju
dintas, kožnas neišlaiko savo 
širdies verdančios kraujuose 
prieš teroniją Romanų šei
mynos, kožnas pasirengęs 
paduoti ranką Rosijos varg
šam, kurie rūpinasi nusimes
ti carišką jungą.

Išdavus prisakymą tarp- 
tautiškam -socijalistų biurui, 
kad visos pasaulės darbinin
kai švęstų 22 dieną sausio, 
kaipo pirmą visotišką caro 
padarytą skerdynę Peterbur
ge ir išmušimą daugybės ne
kaltų žmonių pereituose me
tuose, visos pasaulės darbi
ninkai šventė ir pakėlė di- 
džaiusią šauksmą prieš carą 
ir jo nedorą valdžią. Nuo 
Amerikos iki Japonijai viso
se šalyse 22 dieną sausio bu
vo vienas didelis šauksmas 
„Prasmegkie teroniškas ca
re, pirmyn, pirmyn Rosijos 
prispausti vargšai.

Apvaikšžiujimai' visur bu
vo liūdni ir gražus, tik iš Ro
mos žinios praneša, jog mūsų 
draugai—Italijos darbinin
kai turėjo baisų susimušimą 
su savo rando tarnais.

Draugai italijonai Romo
je laikė kelias demonstraci
jas: vieną jiem laikant ties 
botanišku sodu, Italijos ka
reiviai užpuolė sū atstaty
tais bagnietais; darbininkai 
save gindami paleido tūks
tančius akmenų ant jų. Ki
toje vietoje kareivių kavale
rija užpuolė darbininkus; 
darbininkai save gindami 
turėjo statyti barikadus ant 
gatvių, kad save apgiuti, 
taigi jų apvaikščiojimas bu
vo panašus į patį atsitikimą 
Peterburge. Daugelis poli
cijos buvo drūčiai sužeisti ir 
daugelis tramvajų ta
po sulaužyta. Italijos dar
bininkai Romoje norėjo tik
rai gražiai apvaikšaioti at- 
mįdami užmuštus Rusijos 
darbininkus, o kad policija 
ėjo už šalį caro, tai Italijos 
darbininkai turėjo sū jais 
muštis. Garbė j ūmi broliai 
saulėtos šalelės.

Hamburge, kaip žinios 
praneša buvo teipgi didelė 
demonstracija priešai -carą, 
kurioje daly ve vo apie 70 
tūkstančių žmonių. Randas

mėgino sustabdyti, darbinin
kai pasipriešino: pradėjo sta
tyti barikadus ir rengtis į 
kovą. Taigi visos pasaulės 
darbininkai vienu žodžiu 
kalba: Rosijos darbininkų 
karė su nedoru randu, yra 
karė mus”.

Rosijoje apsimalšinus bis- 
kelį darbininkams, caro tar
nai pradėjo skersti suimtus 
už mūrų sienų turmuose. Var
šuvoje jie nugalabijo 6 žydus 
darbininkus už vadovystę 
laike maištų ir už dalinimą 
žmonėms knygelių bei atsi
šaukimų.

Peterburge darbininkai 
nuo randavų vietų, suimti 
laike streikų, yra šaudomi 
už turmo mūrų, kad padary
ti vietą turine naujiems strai- 
kieriams, nes tumiai pilni, 
jau nėra kur dėti.

Caras suareštavo 
amerikoną.

Žinios praneša, jog Peter
burge caro bernai suareštavo 
amerikoną vardu William 
English Wailing, kuris paei
na iš Chicagos ir dar mat ne
prastas, nes 1880 metuose 
Amerikos žmonės jį rinko 
ant vice-prezidento Suvieny
tose Valstijose. Wayling iš
važiavo į Peterburgą, kaipo 
tyrinėtojas nusidavimų tarpe 
valdžios ir žmonių. Bet kai
po žmogus pilnoje laisvėje 
užaugęs negalėjo kęsti maty
damas žudančius per caro 
valdžią vargšus žmones, me
tęs plunksną, griebėsi už 
bomboj, ir netrukus jau tu
rėjo gerą bulką revoliucijo- 
nierių Peterburge.

Augščiau minėtas ameri
konas yra pabaigęs Chicagos 
universitetą ir Cambridge’je 
Harvardo universite mokino
si tiesų. Jisai, kaip jo gimi
naitis pasakoja, yra socijalis- 
tas, ir dėlto nėr ėjo pagelbėti 
Rosijos žmonėms.

Peterburge darbininkai iš
sirinko naują koncilių dėl 
vedimo jų reikalų. Dabar 
jiems prisiėjo po kelis kar
tus nąują darbininkų komi
tetą rinkti, nes kaip tik iš
renka, caro bernai tuojaus 
sugaudo ir veža į turmą.

Paskutiniu kartu išrinko 
komitetą, kuris išdavė prisa
kymą visiems darbininkams 
švęsti 22 sausio, sakydamas, 
jog kraujas mūsų brolių šau
kia teisybės. Darbininkai 
visi ketino pamesti darbą tą 
dieną.

Atėjus 22 Sausio darbinin
kai nepakėlė didelės demon
stracijos, turbūt susiprato, 
kad geriau tą padaryti, ka
da viskas tyku, o ne tada, 
kad kazokas žandarais visas 
miestas išstatytas. Darbi
ninkai šę ir tę snėjo į krūvą, 
bet greitai vėl išsiskyrstė, 
nes pasiutus patrolė be pa
liovos po miestą lakstė. Ži
nios praneša, jog Putilovo 
dirbtuvės atmokėjo 4 tūks 
tančius darbininkų, kurie 
vaikščioja po gatves alkani 
ir nežino, kas jų laukia. To
kie padėjimas Rosijos dar
bininkų, kuris gal ryt ar po
ryt gali krauju paplukt.

Iš Amerikos.

Laivas nuskendo.
Tavorinis laivas ,,Trojan”, 

keliaujantis tarpe Bostono ir 
Philadelphijos, nuskendo 21 
sausio Connecticut’© pakraš
tyje, vietoje vadinamoje 
Vineyard, iš priežasties susi
mušimo su laivu Nacoochee.

Rosijos dovanu Amerikai.
23 sausio Baronas DeRo- 

sen Rosijos ambasadorius pa
dovanojo sidabrinį indą dėl 
Amerikos laivo Mayflower 
varde savęs ir Vittės, kaipo 
atminimą darymo sandaros 
su Japonija Portsmouth’e.

Apsigimę laiminga.
Pana Alice Roosevelt, dūk

te prezidento Suvienytų Val
stijų, apsigimę laiminga, nuo 
pat mažų dienelių nematė jo
kio vargo, kaip tik tą, kad 
Teikia šilkiniais čeveryku- 
čiais kas rytas apsiauti, ap
sipraust, ir, žinoma, dar rei
kė mokįtis, skaityti istorijas 
kaip nekurie augšti didžiū
nai gyveno garbėje. Bet 
tas tai jos visas vargas. 
Dabar ji ketina apsivesti, ži
nios pirma laiko praneša 
apie iškilmingą būsiančią 
veseilę, apie dovanas, kurios 
ateina nuo Europos karalių, 
karalaičių, shahų, sultonų, ir 
švento Tėvo. Dovanos susi
dės iš auksinių indų išdailįtų 
deimantais, puikiausių speci- 
jališkai padarytų divonų ir 
kitokių brangumyuų. Tokį 
žmogaus gyvenimą galima 
paskaityti už laimingą apsi
gimimą, nes viską gauna pa
ti, iš savęs nieko pasauliai 
nedavus. Dovanos, kurios 
pereis į jos rankas; žinoma, 
pereina iš vargšų žmonių. 
Caras siunčia dovaną, išmu
šęs su kazokišku kuiutu pini
gus iš vargšo ūkininko. Ku
nigaikščiai ir turčiai, kurie 
siųs dovanas, išspaus jų ver
tę iš kūno nuvargusio darbi
ninko dirbančio jų fabrikuo
se.

Kiti, žinoma, surenka pini
gus iš vargšų dar kytresniu 
būdu ir paskui dalinasi su 
gražiom mergelėm, kaipo do
vanas, kurios svietui tik tiek 
gero padarė, kad save nu
prausė ir parėdė.

Skurdžiau! kodėl tu nemė
gini save padaryt tokiu lai
mingu?

Subadė merginas.
St. Louis. 23 Sausio sep

tynios merginos tapo nuveš- 
tos į ligonbūtį, subadytos į 
kiškas ir šlunkus. Toksai 
sužeidimas tankiai girdėtis, 
bet priežasties negalima su
sekti, ką iš to naudoja toki 
pasiutėliai.

Du kunigus priėmė.
New York. 15 Sausio du 

presbiterijonų kunigai M. S. 
Littlefield ir J. B- Devius a- 
tėjo į darbininkų unija ir 
prašėsi, kad juos priimtų 
kaipo pagarbės sąnarius. 
Nekurie junijos sąnariai ne
norėjo priimti ir sakė: murai 
nereik čionai dangaus stul
pų, męs turim rūpintis pir
ma apie savo kūną, kad ga
lėtume dvasios reikalus už
ganėdinti. Bet po nekuriu

paaiškinimų pasirėdė, kad 
kunigai teipgi nori rūpintis 
apie gerovę darbininkų, nu- 
rodįdąmi, jog dusią išganyti 
negalima, jeigu kūnas pri
verstas prie nedoro gyveni
mo per turčius, kurių ranko
se yra Amerikos žmonės. Ant 
galo kunigai buvo priimti 
prie unijos.

Darbininku* užnuodijo.
Hardwick, Vt. Italijonų 

darbininkų pulkelis, dirban
čių šiame miestą tapo užnuo- 
dinti su dešra arba ameriko
niška balione. Vienas iš 
darbininkų tuojaus pasimi
rė, kiti dideliai apsirgo nuo 
nuodingos mėsos.

1S Iki aniert sumynė.
Philadelphia, Pa. 21 sau

sio vakare, kada žmonės bu
vo susirinkę į šv. Povylo Bap
tistų bažnyčią, sienos pradė
jo linkti. Žmonės, pamatę, 
puolėsi bėgti laukan per vai
kus, senus ir silpnas moteris 
lipo, trempė ir 18 iš svieto 
išvarė.

Tai mat kokia politikė, ei
dami į bažnyčią, tai vienas 
kitam kloniojasl, o kaip ne
laimė, tai ant kitų galvos li
pa. i

Victoria, B. C.
Laivas Valenęija keliau

jantis į St. Francisko su 94 
važiuojančiais, susitiko su 
nelaime 22 ir 23 sausio 
naktį laivą vėtros užmetė 
ant volų, žmonės mėgino iš
sigelbėti su luoteliais, bet 
bangos daugelį jų prarijo.

vyras pažino balsą abiejų, iš 
to su pačia atsiskyrė.

—o—

Berlynas. Šiomis 
dienomis kunigaikštis Rudol- 
s tad, kaip žinios praneša, a- 
tėjo pas ministerį prašyti, 
kad pakeltų jo mokestį ant 
8 tūkstančių. Mat jisai 
gauna dabar grynų pinigų 
nuo raudo 67 tūkstančius 
ant metų, dėlto kad jisai yra 
kunigaikštis. Jisai skundžia
si, jog viskas pabrango, ir 
jis negalįs su tąja mokesčia 
gyventi. Hocijalistai pasiun
tiniai vienu balsu pasakė, 
kad jeigu darbininkas gali 
gyventi su 3 šimtais dol. per 
metus, tai kunigaikščiui ga
na 67 tūkstančių. Tai mat, 
ką tie baisus socijalistai daro 
visose šalyse, vis tik eina už 
darbininkus. Na ir kaip 
juos nekeiks visi dykaduo- 
ir nevadįs heretikais!

—o—

Paryžius. Žinios 
praneša, jog popas Gaponas 
Kuris pernai vedė pas carą 
darbininkus Peterburge, da
bar lošė kortom Monte Kar
toje. Jeigu tas teisybė tai gal 
caras užpylė jį pinigais kad 
į Rosijos reikalus nesikištų, 
bet sunku tikėt, kad tėvas 
Tėvas Gaponas tą padarytų.

Žinios iš pasaulės.

V a r š a v a . Žinios pra
neša, kad Varšavos lenkai- 
katalikai su vietiniais tėvy
nainiais—kunigais ketina 
skirtis nuo Šv. Tėvo, kaipo 
diktatoriaus, dėlto kad Šv. 
Tėvas rašo, kad Lenkijos 
žmonės, kaip geri katalikai, 
sako, neturite kelti rankos 
prieš carą, bet nukęsti ir 
klausyti caro, kaip kūdikiai 
savo tėvo. Jau tas lenkam, 
žinoma, yra perdaug. Caras 
išmušė tūkstančius žmonių 
Lenkijoj ir dar liepė jo klau
syt, jam pasiduot kaip vai
kai tėvui.

Šitokis diktavimas,žinoma, 
gali akmenį perskelti. Kas 
aršiausia, kad visus darbinin
kus, kuriuos caro kazokai už
mušė Šventas Tėvas vadina 
anarchistais.

Paryžius. Čionai 
vieno pono pati į- 
simylejo į svetimą ir tankiai 
susieidami turėdavo links
mus laikus. Negana to, 
naujas numylėtinis užsimanė 
nuimti jos ir savo dainą ant 
phonographo, ką ir padarė; 
bet pasimilijo: į vietą tos nu
imtos dainos paėmė kitą. 
Į trumpą laiką pas tą patį 
poną buvo balius, ant ba
liaus buvo pakviestas ir tas 
numylėtinis. Kada po viso
kių žaidimų ponas užtaisė 
graphoną ir pataikė įdėti re
kordą, ant kurio jo pati su 
svetimu buvo įdainavus. Jos

Raudona Nedelia apvaik
ščiota.

Raudona Nedelia, arba 22 
diena sausio buvo iškilmin
gai apvaikščiota Bostone. 
Viskas povaliai išlaiko buvo 
surengta, autgalo pasiliko 
laukti gražios dienos. Kelios 
dienos prieš 22 Sausio buvo 
gana neramios, nes vieną va
landą lijo, kitą saulė ir šilu
ma kone pavasario, kas kož- 
ną laukiantį dienos apvaikš- 
člojimo laikė abejonėje, ar 
nepersimainys oras į neišei
namą. Vienok gamta buvo 
su mumis, ir ditfna apvaikš- 
čiojimo buvo visai tokia, ko
kios laukėm: šilta ir graži. 
Vakarui atėjus, vėjalis išny
ko; viskas buvo šeip nutykę, 
kad rodos, sakė: tylėkit visi 
ir žiūrėkit ant vaikų, kurie 
nori pasiskųsti ant savo var
gų ir prispaudimo, kurių šir- 
dįs muša nuliūdimu ir atjau
čia vargus ir kraują jų bro
lių toli už jūrių, kame caras 
slogina jų brolius ir geria 
kraują. Tylėkit ir klausy
kit, ką jie pasakys!

Kadangi čionai ėmė daly- 
vumą kelios Rosijos prispau
stos tautos ir reiktų daugiau 
vietos išreikšti jų kožnos 
darbuc, bet esant mažam tar
peliui šiųo'm kartu atmįsim 
tik dalyvavimą lietuvių: sau
sio 22 panedėlyje iki pusė po 
šešių lietuvių salė buvo dar 
neatidaryta, tik keli ant tre

pu jau darbavosi prie paro
dos. Paroda turėjo preside 
ti eiti penkiolika minutų iki 
septynių. Salė tuojaus atsi
darė ir su kartu priėjo pilna 
žmonių; tos kelios minutos, 
kaip lašas išdžiūvo, ir laikas 
buvo stoti į eiles, ką ir pra
dėjom. Sustojo po keturis 
į eilę, o į 10 minutų susitvė
rė toks ilgis, kad akis pasi- 
ganėdino kožno, kuris rengė
si išreikšti panieką carui — 
mūsų brolių žudintojui. Pir
miausia merginos, moterįs su 
vaikais, toliau jaunikaičiai 
ir suaugę vyrai buris buvo 
malonus pamatyti gražių 
jaunų lietuvaičių ir jaunikai
čių. Be juokų, be susimai
šymo ir be jokio trukdymo, 
suplaukė kaip upė. Viskas 
tas buvo gatava į 10 minu
tų ir tūkstantinis būrys buvo 
susirengę. Lietuviški muzi
kantai paėmė vietą pirma 
milžiniško būrio. Policijai 
buvo duota žinia, kad jau 
gatava ir pradėtų eiti, Mi
nia pradėjo judintis pirmyn 
ir visi su trenksmu lietuviš
kų muzikantų iškilmingai 
trauke ant Castle Square. 
Ūžėjus ant Castle gatvės jau 
galima buvo matyt daugybę 
svieto sn žiburiais belaukeu- 
čių lietuvių. Kada prisiar
tinom, laukiančios tautos nu
sistebėjo pamatę mųsų milži
nišką būrį ir tūkstančiai bal
sų pradėjo šaukti: Hura, bu
re, būre! Lietuviai jų šauk
smą atkartojo, rodos atsaky
dami: „sveiki, ačiū!”

Maršalas parodos Curtis 
senas Yankė, užvedė mus 
pirmiausia parodos ir apstab- 
dęs valandėlę griausmingu 
balsu, bet jau užkimusiu, 
meldė visų surinkti ”Hura!” 
tris kartus už laisvę Rosijos. 
Tūkstančiai balsi} histeriškai 
pasikilo ir nuskambėjo per 
tarpus mūrų. Paroda dabar 
buvo gatava ir prasidėjo eiti. 
Apie aštuoni poliemonai pir
miausia, paskui tautų atsto
vai nusiėmę kepures, paskui 
lietuvių benas, paskui kurį 
ėjo daugiau tūkstančio lietu
vių. toliau italijonai, latviai 
su savo muzika, žydai prie 
kurių buvo dikčiai vokiečių, 
paskui dar daugelis armėnų 
ir šę be tę lenkas buvo įsi
maišęs. Visu keliu daug 
kartų minia rėkė hura! tai 
augštindami Rosijos herojus, 
tai siųsdami amžiną panieką 
carui. Parašai, kuriuos ne
šė augštai iškėlę buvo toki: 
—Lietuviai veikia savo už
duotį dėl laisvės Rosijos— Il
gai gyvuok atmintis Rosijos 
laisvės kariauninkų, šalin su 
caru ir despotizmu.—Išlaime- 
jimas Rosiios revoliucijonie- 
rių yra laimė svieto. —Lais
va Rosi ja paliuosuos žydus ir 
armėnus nuo piovynės. — 
Kruvina Nedelia buvo pra
džia pabaigos caro despotiz
mui.— Darbininkai pasaulės 
vienykimės. — Darbininkai 
Amerikos imkit lekciją nuo 
darbininkų Rosijos.—Laisvė 
Rosijos yra šauksmas apšvies
to svieto—Šalin su caru, už- 
gimk Rosijos respublika.—

Metas IL
Didi respublika vakarų svei
kina ateinančią respubliką 
Rytų. Su tokiais parašais ir 
iškilmingu šauksmu visa pa
roda netruko atkeliauti pas 
Fanual svetainę, į kurią 3 
tūnstančiai svieto į 5 minu- 
tas susikimšo ir apie 7 tūks
tančiai likosi lauke. Su vie
na muzika lauke ir viena vi
duryje prakalbos buvo lai
kytos yvairiose kalbose, ir 
kas kelios minutos buvo aug- 
šti pakėlimai balsų, teip 
kad visa paroda susidėjo iš 
žingsnių prakaito, -sunkių 
atsidūsėjimų, liūdnos muzi
kos ir giesmių hįnrno Marse- 
leiso. Ir viskas tas buvo tik 
viena didelė pigulka nuodų 
carui.
Raudona vėlava. 

Amerikonai papratę skaityti 
apie Hispanijos bulių imty
nes, apie gaidžių peštynes il
gai nesuprato, kas tai yra 
raudona vėlava, bet antgalo 
pamatę šimtai prašėsi į ei
les ir kartu maršavo. Neku
rie ir dabar nesupranta, dėl
to aš sakyčia savo broliams, 
kad parėjus iš kalbos su jais 
atlie. reudpną vč-r>.</rnl>a- vi
sai jiem nieko nesakyt, arba 
paaiškįt, kad raudona vela- 
va ženklina vienybę visų že
mių darbininkų primindama, 
kad visų kraujas raudonas; 
arba vėlava proletariato pa
saulės, kurie eina vienas už 
visus arba visi už vieną ap
gindami save nuo skriaudėjų 
kaip karalių, turčių ir viso
kių pasaulės monelninkų, ku
rie gyvena kruvinu prakaitu 
vargšo darbininko.

Lietuviai turėjo gražiausią 
raudoną vėlavą su ilgu kas- 
nyku, ant kurio buvo para
šas toks: Proletariatas pasau
lės vienykimės! Šalin caro 
valdžia, šalin despotizm.- s.”

Lietuviai užsitarnavo paro
doje pirmą vardą nuo žmo
nių, taigi užbaigdamas tą 
raštą, meldžiu brolių, kad tą 
vardą ir laikytume save visa
me pakėravodami nuo bl >gų 
pasielgimų.

Garbė So. Bostono lietu
viams, garbė tautiečiams 
ir kitų kraštų, iš kur tik pri
buvo, o labiau garbė mergi
nom ir moterim ir lietuviš
kiems muzikantams.

Visą istoriją parodos ap
rašysiu vėliau.

Vietines Žinios. >

Oras gražus;iki seredai bu
vo pavasariška šiluma, bet į 
vakarą p.adėjo šalti, vienok 
ramu.' nes saulutė šviečia.

Iš paties rudenio lietuviai 
ketino per žiemą mokintis, 
kad tik gaus lietuvišką lek
cijų perlietoją. Dabar, kada 
yra p. Slipkauckas perdėto- 
jum, lietuviai nesinaudoja. 
Mokslainės perdėtojas keti
na nekuriuos ruimus uždary
ti, jeigu nesilankys. Mieli 
broliai, kodėl jus neinate, 
kokia tai yra priežatis, juk 
mums reikia daugiau moks
lo, nekaip tiems, kurie tę 
kemšasi pulkais.
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Šimtinės”.

Norkūnas norėjo save ap
ginti, kišdamas ranką į kiše
nių pajieškoti Lawrenco pa
rapijos pečėtį ir su tąja save 
apginti, būk jisai yra prezi
dentu parapijos ir t. t.

Bet jam kalbą pertraukė, 
kad čia nereik jokių darody- 
mų daugiau, jau visi žino ta
vo ir teip, nes j 
mėjai visame skandindamas 
lietuvius. Dar būdamas Ha- 
verhill’e laike, kada tvėrėsi 
šv. Kazimiero draugyste mė
ginai suorganizuot lenkų 
draugystę, kad tik pamaišyti 
larbą V. Kaunui, kuris tada 

tenai mėgino lietuvius suor
ganizuoti, dėlto neėsi tautie
tis, tik lietuviškas išgama. ■ 
Tu nori pasirodyti tautiečiu, 
kur padarai biznį, bet čionai 
apsirikai, nes jau męs vilką 
avies kailyje pažįstam.

Teip gavęs su pūsle per 
sprandą, pan Norkūnas pasa
kė dovidzienie.

"Entered as Second - Class matter 
February 23, 1905, at thb Post 
Office at Boston. Mass., under 
tite Act of Conoress of March 3, 

1879."

AUKOSlio dukrelės, ant kurių buvo 1 $1.48, V. Jauga $1.27, J. Ca- gali po caro globa pasiduoti. į 
būrelis tautiečių, niekad ne- zae, J. Gricius po $1.00, C. Męs teip pripratę prie nelais- 
pamiršta nči Lietuvos ėsan-• Kavolius 75 c., P.Bartkevičia ves, kad visada reikalaujam 
čios varguose, o ypatingai 
dabartinėje kovoje už liuosy
bę. F. Mizgirdas ir V. Sara- 
pas pirmutiniai atminė rei
kalą paaukavimo kovojan
tiems, kiti broliai paantrino 
užmanymą ir šie paaukavo 
po dol.: J. Balčiūnas, J. Klin-

uis, atrasim daugiau proto. 
Taigi pasidavimas skriausti 
mažąjai daliai žmonių yra 
mūsų didelė kaltė.

— Vaike, man rodos, kad 
tu klysti, kad darbininkai 
turėtų tiek proto, kiek tur
čiai turi, tai žinoma, < turčiai 
turėtų sau duoną užsidirbti, 
bet ką-gi darbininkai žino? 
Grabę kasti, akmenis varty
ti, mašinas prižiūrėti, tai vi
sas jų mokslas. Jie nieko 
nežino apie pirklystę, apie 
svieto surėdymą, apie tiesas 
irt. t. Ir dėlto kad jie ne- 
žido to visko, jie bijo tų, 1 •- 
rie žino, o anie matydai 
kad žmonės jų bijo sup.. 
niuoja Juos teip, kad darbi
ninkai -savo darbu maitintu 
juos.

— Tėvai, aš tą suprantu, 
kad darbininkai perdaug 
prigėrę tos baimės, ir labai 
save skriaudžia su tuom. Iš- 
tiesų, imant, darbininkas 
daugiau žino, nekaip tie tur
čiai ir kitoki išnaudotojai. 
Darbininkas žino tą, kad nie
ko negali reikalauti dovanai 
be pridėjimo darbo. O tur
čiai ir vijoki, kurie gyvena 
tik iš suk'ybių, seniai užmi
gę tame supratime, kad jei
gu ko reik ■ lauja, kas reika
laujančiam nepriguli, niekad 
neišeina gerai antgalo. Tai- uuo 3, traukėsi iki dešimtai ijai nurodė, kaip męs turim

I irmiausia buvo keltis iš to miego letargiško, 
atsišaukimas į kurį įstūmė mus nedoras ca-

,, 1 autieciai ir Tautietės” su ro valdymas Lietuvos. Kož- 
trumpu paaiškinimu; toliau nas nepamiršo priminti, jog

— Vaike, mųsų kalba nyk padainavo New Haveno dai- caro galybė mažinasi ir žmo-
sta be naudos, kada-gi ant nOrių kuopa, susidedanti iš nės veda kruviną karę. Lie- 
syietę teip yra, kaip gali bū- trijų merginų ir trijų vyrų, tuva pamatė žiburėlį laisvės; 
ti, o kitaip nebus, kad ir kas pa8kui prasidėjo teatras „Lė- jo8 vaikai lieja kraują už 
žin kiek kalbėtum. | k6 kaip 8akalas, nutūpė iai8Vę visotiną ir amžiną. I

— evai, aš su ta\im ne kaip vabalas” Teatrališka Šelpkim brolius, dėkim pini- 
sutinku; reikia sakyti teip: draugystė iš Ansonia, Conn. gU8 jiems ant pageltos, jų 
ant svieto teip yra, kap žino po teatrui padainavo 2 mer- kova, mūsų kova, Jų laimė 
nes padaro, o kitaip negali ginos ir du vaikinai iš Anso- mūsų laimė. Teip įkrutinti 
būti, pakol geriau nepadarįs. nijo8. Kajp teatras teip ir susirinkusiejie pradėjo dėti

— Tai kaip geriau pada- djjjuos gana gerai nusisekė, aukas. — - - -
rysi, vaike? Toliau prasidėjo prakalbos: Lawrentis,

— Aš-gi sakau, tėvai, rei- pfl*vr*OQ Irn 1 Va o in Iritn I ri j •11
kia mumi kalbėtis, aiškintis jį New Britono.
savo nuomones, naudotis iš no lietuvius prie kovos už te- Dailydas, 
mokslo pajiegų, kur tik gali- vynę ir išaiškino lietuvių ir Šimkus P 
ma. O---i-a. -

51 e. A. Stakutis 50 c., P.Ka- vadovų, 
volius 46 c. V. Gavrilius 45 
c., J. Kazlauckas 36 c., A. 
Daugenis 35 c, J. Cažas 35 c.
F. Gricius 35 c., J. Kaminc- 
kas 35 c., A. Gedraitis 29 c.; 
Po 25 c. davei S. Gricius, M.
S. Gricienė, B. Kimončiki, 
A. Kimončiki, A. Gurskaiti, 
M. Kaminskienė, T. Dam- 
brauskis, V. Kovas, F. Kei- 
nis; dar 3 davė po 10 c., viso 
surinkta ir priduota Bostono

Pereitam numeryje „Kelei- . 
vio” buvo įsiskverbus klai- r 
da aukų atskaitoje, dėlto, 
šiame numeryje išnaujo vis-

gana atsižy- «a’ P° 50 c‘ V. Sarapas, P. 
Marmakas, L Točionis; po 

j 25 c. F. Mizgirdas, A. Perek 
šlis, S. Čyžius, L. Sirbikė, E. 
Lykas, S. Augštaitis, J. Sei
liotis, A. Augštikalnis, A. Revoliucijonierių Komitetui 

j Mizgirdiene, A. Lacerienė, $19.68 c.
A. Cyziuvienė, V. Biukevi- 
vičienė, P. Kripaičiūtė. 
so surinkta ir priduota Bos
tono revoliucijdnierių komi
tetui $.675. Pinigus prida- 

F. Mizgirdas.
—p—

Cambridgeport, Mass.
Prakalbos ir aukos.

Sausio 14 ant Chistian 
nion Salės Burleigh St buvo 
prakalbos, žmonių prisirinko 
pilna salė: vyrai, moterįs, o 
net ir mažų vaikučių buvo. 

Teatras, dainos ir prakalbos. Kalbėtojais buvo P. Stanys, 
rašo Kartus.

Naujus metus New Have- Lawrentis ir kiti.
no lietuviai pradėjo labai

■gražiai. Prasidėjus po pietų iju8.

—o—

New Haven, Conn.

gi darbininkai nors mažai ži- vakaro.
no, vienok jų mokslas yra perskaityta 
šventesnis už tų, kurie juos 
skriaudžia.

— Tėvai, ką-gi tu išmisli- 
nai apie Jclausymą užtarimo 
teisybės su muškieta? -

— Vaike, aš esu nepratęs 
su muškieta iškovoti sau bū
vio, dėlto aš nesutinku apsi
imti tokiu būdu kovoti.I

Mano kova, vaike, yra 
tokia: kožnam nusilenkti, 
kožną perprašyti ir būti ma
žesniu visur. Su tokiu būdu 
aš iki šioliai išgyvenau.

-- Teip, tėvai, tu esi gero 
būdo žmogus, iš tokių vyrų 
kaip tu visada atsiranda ge
riausi užtarėjai teisybės, nes 
kas myli būti nuolankiu, tas 
myli teisybę, o kad teisybę 
mynioja, kiti po tavo akių, 
tai neilgai gali iškęsti jos ne
užtaręs.

— Tas, vaike, nors ir bū
tų tavo teisybė, nes nekartą 
nors ir nusilenki savo prie
šams ir skriaudėjams, bet 
širdis krūtinę kelia, negali 
iškęsti skriaudos, bet negali
ma pagelbėti, turim kęsti.

— Tėvai, viskam yra mie- 
ra, dėlto yra miera ir kenti- 
mo; gali kęsti tik iki pilnai 
mierai, bet nedaugiau. Jei
gu mėginsi daryti ką pervirš, 
iš to apturėsi tik payrimą — 
pragaištį.

Skriaudas nuo priešų, ku
rie taikosi iš kito gyventi, 
teipgi negulima visada kęsti, 
nes kęsdamas kur kas dau
giau blogo apturėsi, nekaip 
pasipriešindamas ir atsikra
tydamas tą blogą. Žinai, 
tėvai, kad žmonės patys kal
ti daugiau už jų prispaudi
mą, nekaip tie, kurie juos 
spaudžia, štai dėl kokių prie
žasčių: jeigu žmonės nesiduo
tų savęs išnaudoti kitiem, 
tai nesirastų tokių, kurie 
mėgintų tą daryti. Žmonių, 
kuriuos išnaudoja, nuskriau
džia yra labai daug sulygi
nus juos su tais, kurie išnau
doja, rastume kėlės dešimtis 
kartų skaitlingesniais. Tai
gi jeigu vargšai yra daug 
skaitlingesniam būryje už jų 
vergėjus, tai sutraukę juos į 
krūvą atrasim daugiau galy
bės, ir sudėjus visus smoge-

ve

Jau laikas parėjo, 
kad kožnam priguli būti va
dovu. Vadovai, kurie pir
ma valdė mus dėl savo na u- ką pataisom ir kartu naujai 
dos kaip ve caras, 
griūva nuo sosto ir męs nieko Antram 
geresnio negalim padaryti, 
kaip tik jį pastūmėt su 
kom.

—o---

Kada išgirstai 
būk žinią apie n 
tai vis žinios ne 
mo; žinios pikt 
girtuoklystės, s 
myniško gyven' 
tamsybės, ne 
kūdikių, nelaii 
namuose ir tūk: 
kių nelaimių, h 
na mūsų vargšu 
merginas. Męs 
jų nelaimėm ir 
tom žiniom, mę 
nusijuokiam iš 
bet kada j nok 
tom, jog tos nei 
gos žinios apie 1 

yra nelaimės mi 
męs juokiamės ’ 
vę.

Balsas 
šauk

Balsas, kuris 
nuvargusias 1 
tamsybės, nes 
vargų ir nelain 
senas, teip sena 
kuris šaukia v 
žinia ar tai mu 
biau užglūšinto 
sybe, ar jos yi 
vargintos, kad 
šviesos, prie inc 
resnio pasived 
Kad negirdi, t 
iš visur parein 
tik pranešanči 
belas, kartu 
žmogui, kuris : 
pinasi apie gal 
nimo ir apie at 
mūsų kūdikių, 
po mūsų akių 
liai bėgioja. D 
kuri kiek nors 
kuri ašaras lin 
kių ištraukia, 
siems labai nai 
atšviežina mūši 
dos tame dar n 
tūlė vilties, joj 
ir vyrai, kada 
pakelti savo ai 
pažiūrėti į pa 
vergai, bet kai 
kiti, supranti 
tiesas ir proį 
tyn, artyn, j 
prie žmogiške 
tyn prie moti 
artyn prie tik:

Z i 1
Žinia, kurią 

tinu pranešti 
tono, geriau E 
terįs ir merj 
apvaikščiojim 
Sausio atmini 
dįtų, brolių < 
terburge. Ta 
ypatų yvairi 
gražiausiam 
200 mūsų god 
jos savo apva 
j imu prakalt 
dus nedoram 
už tūkstan? 
mūsų brolių i

Temindami 
vargintų mi 
nusistebėjau, 
drąsumą ir p 
kada pamači 
eiles kartu su

Tokis pas 
lietuvių vard 
tui, jog męs 
ją savo brolii 
nėję ir kart 
darbininkų, 
negaliu rasti 
riais išreikšti 
vonę ir garbt 
atsižymėjo 
vardo. Tau 
jom amžiną 
rijoj Amerili 
ti. Visi Boi 
svetimtautiš 
m u išaugšti 
vių, už kui 
mūsų inoteri

Moterų ir 
ščiojimas ka 
rodo svietui, 
rįs supranta 
ti ir stubą 1 
politiką.

dabar pribuvusias pridedam.
numeryje 

vio” buvo
au- Pas Kaži Zdanevičių 

E. Cambridge su
rinkta ant krikš
tynų jo sunnko

Pas Juozą Šalčių 20 
Jersey St. Ansoni- 
joj, Conn, drau
gai surinko

Pas L. Janusą 6 Bur
leigh St., Cambrid
geport, Mass, drau
gai sudėjo

Ant vestuvių p. Dain. 
Griciaus su pana 
A. Stulpinaite 545 
Main St. Cam brid
geport. Mass.

D. L. K. Vytauto dra
ugystė So. Bostone 
7 Sausio paaukavo

Sv. Kazimiero Drau
gystė So. Bostone 
14 Sausio paauka
vo

Ant prakalbų Cambrid- 
geport, Mass. 14 Sau
sio surinkta

Pas Jonušą surinkti; 
Liubenas pridavė

Ant perekšlio krikštynų
So. Bostone $6.75

Muzikantai So. Bos
tono 19 Sausio $10.00

„Kelei- 
$48.07

$19.25
Baltimore, M d.

Visos drai Vystės dirbs dėl la
bo laisves.

Praneša Komitetas.
5 dieną sausio atsibuvo su 

sirinkimas 7 bažnytinių ir 
tautiškų draugysčių, ant ku
rio tapo nutarta parengti vi
suomenišką balių 22 sausio, 
nuo kurio pelnas bus paskir
tas ant revoliucijos reikalų. 
6 valandą draugysčių sąna
riai iš tę su paroda eis į lie
tuvišką salę. Tą užmanymą 
padavė bažnytinės draugys
tes, kad abelnam reikale ne
sikištų joki prietarai, bet kad 
visi išvieno darbuotumės dėl 
nusimetimo cariško jungo.

Paveizda linsma visiems pa
sekti.

$14.10
Aukos pakvituotos perei- 

Vi- tam numeryje „Keleivio”.
Cam b ridge port, 

Mass.
Aukos ant susiėjimo.

1 Sausio keli draugai susi
rinkę pas L. Jonušą 6 Bur
leigh St., pasikalbėję apie 
Lietuvos reikalus užmanė pa- 
aukaut kovojantiems, 
draugai paaukavo po 
V. Jauga, S. Jauga, L. 
šas, E. Jonušienė, F. 
rys, E Kiburienė, V Danie
lius 20 c. ir 3 davė po 10 c., 
teip išviso surinkom ir pri
darėm Bostono Revol. Komi
tetui $200.

Pinigai pakvitavoti perei
tam num. „Keleivio”.
Cambridge port, 

Mass.
Draugai susiėjo ir padarė 

šiokią auką ant revoliucijos: 
S. Jauga $1.00, L. Janušas
I. 00. F. Liudavičia $1.00, V.
J. Jauga 50 c. Viso sudėjo 
ir pridavė Bostono Rev. Ko- 

’ mitetui $3.50.
—o—

E. Cambridge, Mass.
Krikštonos ir aukos.

7 sausio pas K. Zdanevičių 
atsibuvo krikštynos jo mažo 
sūnuko, ant kurių buvo su
sirinkę keli tautiečiai ir besi
linksmindami atminė sunkų 
tėvynės padėjimą. Z. Rau- 
linaitis ir A. Marcinkevičia 
užmanė paaukauti kariaujan- 
tiem tėvynėje mūsų broliam 
už mus visų gerovę. Kiti 
draugai, rodos, to ir laukė. 
Užmanytojai nespėjo išmesti 
po dolierį F. Mockevičius — 
kūmas davė penkis dol. po 
dol. davė šie: K. Zdanevičia, 
S. Kundrotas, M. Stankevi
čius, K. Lapinskas, A. Rau- 
linaitis, J. Liutkevičius, V.

' Kavalauckas, K. Mileckis, 
A. Zdanevičius 50 c., jo ma
žas sūnukas 50 c„ Petronė 
Zdanevičiūtė 25 c.. Visi di
di ir mažučiai davėm, kastik 
kiek galėjom, kad pagelbėti 
mūsų broliams nusimesti sun
kų caro ir činovninkų jungą.

Būtų malonu, kad visur 
lietuviai teip pasielgtų, tai 
netruktume iškariauti- sau 
politikišką liuosybę. Viso 
pinigų surinkom $18.25, ku
riuos pridavėm Bostono re- 
voliucijonierių Komitetui.

Pakvitavoti pereitam num. 
„Keleivio”.

—o—
Wilson, Pa.

Aimanuoja vadovų, pakriko 
draugystė. 

Rašo A. Valiutas.
Miestelis mūsų mažas, lie

tuvių yra apie 20 šeimynų ir 
apie 50 pavienių; darbai tuo 
tarpu eina gerai vietinėse 
dvejose geležies dirbtuvė
se.

Tautiškas lietuvių susipra
timas stovi dar labai žemai. 
7 gegužio pereitų metų buvo 
susitvėrus draugystė; iš kar
to prisirašė net 23 sąnariai, 26, N. Grumof 50, J. Galinis 
bet į tris mėnesius pakriko; 50 c., A. Fisher, 50 c, A. 
vieni sako, verčiau pusdole- Kmitas 50, U. Gudas 55. Vi
rį pragert, kiti kalba, būk! so tavo suaukauta ir priduo
tai vadovų nėra ir t. t. I^a- ta Bostono Repoliucijonierių 
bai liūdna, kad mus broliai Komitetui $10.Oo Iš muzi-
nesirūpina būti savo locnais kantų aukos reikia gėrėtis, 
vadovais, męs turim rūpintis kadangi jie ir teip daug pasi- 
ir naudotis laisve, mokintis šventę panešti kaštų, idant 
būti savo locnais vadovais, pagražinti mūsų tautą So. 
Kas nori, kad jį Valdytų, tas Bostone.

$19.68

U- Šie 
25 e. 
Jonu- 
Kibu-

$75.00

K. Liubenas, L. Grikštas, J. 
Plrmsė- 

džiu prakalbų buvo p. Babi-
Kožnas kalbėtojas gra-

$100.00

Po dol. davė: 
, I- Blažys, 

pirmas kalbėjo kun. Žebrys Stirbka, J. Vaisauckas, 
--------- - --------- Jisai ragi- Pinkevičia, W. Baltrušis, 

i. Grikštas, 
Danisevičia,

J.
D.

. - - . . , *. Danisevičia, R.
O kur mokslu užginta iatvių stovi; aiškino per kiek Danielienė, J. Degutis, J. 

kovoti, kaip^ ve Rosijoj, tę metų caras bugdė . į Siberiją Atkočaitis, P. Kavolius, P.
-..Ik. „C 3 su geru tuos, ką dėl Lietuvos darba- Atkočaitis, J. Luikšys, J. Da- 

V n d mi-1___• . , .
mėlius, A. Avižonis, r. Grur-

Toliau kalbėjo kun. Žiliu- kus, W. Jauga, J. Petkus, 
skis iš So. Bostono. Savo A. Atkočaitis, J. Januskevi- 
kalboje išrodė, kaip caras su čia, F. Kazokienė, J. Stalke- 
visokiais savo bernais tamsi- vičia, J. Pilvelaitis, J. 
no ir engė Lietuvos žmones, liauckas, ”
ir kalbino, kad prie dabarti- Marcinkevičia, 
nes revoliucijos kožnas 
v as lietuvis prisidėtų su 
kom.

Nurodįdamas, kad visi 
švęstų savo uždarbį Šv. 
zimiero dienoje ant revoliuci- ■ 
jos.

Toliau kalbėjo J. Teraila.
Kalbos ir visos tos dienos 

apeigos konogražiausia’ nusi- j 
sekė, tiktai 2 nelaimingus 
reikėjo per duris išbraklįti, 
kaipo velnio apsėstus. 

—o—

reikia muškietos t 
piautuvu ant galo, kad nu- vosį 
žėminti skriaudėjų-galybę ir 
įvesti žmonėm pageidaujan
čias tiesas.

Korespondencijos

W. Lynn, Mass. 
Norėjo pasirodyt geru lietu

viu, kad padaryti biznį.
rašo Sąnarys.

Dr. Šv. Kazinicro turėjo 
savo pusmetinį susirinkimą 
4 dieną Sausio, ant kurio 
pribuvo neprašytas svečias 
Mikė Norkūnas iš Lawrence, 
Mass, su pundeliu paveiks
lų. Pasiprašė draugystės 
balso ir pradėjo aiškinti, 
kad jis yra vienatinis lietu
viškas tautiškas artistas, ku
ris gali padaryti draugystės 
sąnariams paveikslus už nu
žemintą prekę. Dar pritarė, 
kad Jis gali padaryti daug 
geresnius, nekaip turi šv. Ka
zimiero draugystė So. Bosto
ne, paskutiniai, girdi, tik 
ant juoko padaryti. Ant at
sakymo atsiliepė vienas sąna
rys iš draugystės teip: koks 
tu esi tautietis, kad męs ma
tėm laikraščiuose, Jog tu 
daug prisidėjai pagrębti 
pinigus ant revoliucijos su
dėtus. Tu neatbūtinai no
rėjai paskirti parapijai, nors 
Lawrenco Klebonas jų nepri
ėmė ir tik“ su majoro pagelba taitis, N. Grosberg, A. Bal- 
tapo atsiųsti Bostono Klebo- kūnas, ir 10 c. Viso labo 
nui kun. J. Žilinskiui. Ar-gi surinkta ir prisiųsta Bostono 
nebegėdiškai darai būdamas ^ev- Komitetui $14.10 pakvi- 
teip nusižeminęs, dar nori tavota pereitam num. „Ke- 
persistatyt save tautiečiu ir Deivio .
dar artistu. Lietuviai Lyno, °
tai ne Lawrenco čionai nesi- Sū. Bostonfi.
duos už nosies vadžiotis. Tu Krikštynos ir aukos, 
nesi tautietis, tiktai lojalis- Saudo 14 So. Bostone at- 
tas, kad būtum Rosijoj, tai sibuvo krikštynos A. Perekš-

Ansonia, Conn.
Revoliucijos aukos.

. Be
J. Danielius, A.

J. Petkus, 
gy- M. Mezgelis, N. Gilgala, J. 
au- Normanta, V. Šimkus, L.

Grikštas, D. Mozuraitis,
F. Tukis, J. Turauckas, 
Turauckas, J. Sundukas,

W. Ma-

pa- 
Ka

F.
S.
F.

Jozumas po 50 c.
čiūnas, J. Plokštys, J. Nau
sėdas, F. Daukšas, A. Sun- 
dūk, J. Rudaitis, M. Pilonas, 
D. Brazas, S. Sudeika, J. Jo- 
nušis, L. Jonušis, S- Jurčius, 
V. Augrinkė, J. Sundukas, 
M. Paltanavičia; po 25 c. A. 
Steponavičia, M. Norkus, 
P. Umantienė, P. Bartkevi- 
čia, D. V ils, I. Rimkus, S. 
Gricius. Po 2 dol. J. Kairai-

Shelton, Conn.
Mažai lietuvių, bet visi kalba 
vienu žodžiu: „šalin caro val

džia”.
Rašo J. A n s k a i t i s .
Mūsų miestelyje mažas bū

relis lietuvių, nes tik 7 šei
mynos, vienok dabartiniam 
laike pasirodė, jog visi turi 
vieną misli pagelbėti Lietu
voje brolius kovojančius už 
laisvę, ir abelnai pagerinimą 
darbinininkų būvio. Aukų 
rinkikai O. Viltrakis ir J. 
Adomavičius pradėjo rinkti 
aukas partapijonų dirbtuvė
je ir kožnam paaiškinus ant 
ko duodasi pinigai, beveik

* visi davė su noru. Tarpe lie
tuvių aukų tapo surinkta 10 
dol. Šie pats rinkikai ir tar
pe svetimtaučių pasidarbavo. 
Labai miela, kad girdėtis 
nuo mažiausio kampelio iki 
didžiausiam miestui, tokia 
bruzdėjimas, tokis dėjimas 
aukų ir gelbėjimas tėvynės.

Ko smarkiau prie to imsi
mės, tuo toliau liks nuo mū- 

; sų blogi darbai ir žodžiu sa
kant visi griekai mūsų pasi
liks aiškiai matomi kaipo 
dagiai, per kuriuos męs išsi- 
lankstysim ir į laimę keliau
sim. Tik šaukim už laisvę, 
už apšvietimą. Garbė bro
liams įnirusiems už laisvę, 
šalin caro valdžia.

62.90

$3.50

Viso $360.25
Pinigai bus visi surinkti ir 

išsiųsti į Europą 24 Sausio. 
Męs prižadėjom išsiųsti pini
gus pereitą sanvaitę, bet kad 
buvom dideliai užimti su ap- ’ 
vaikščiojimo reikalais, dėlto 
ir pasiliko iki šiai sanvaitiai.

PATAISYMAS.

Traverse City, Mieli.
Drangas G. Ganbas pranešė 
kad pataisytume, jog Jonas 
ir Juozas Likai paaukavo po 
25 c. ant revoliucijos,kuriuos 
paleidom nepakvitavę.

Ant Kliubo prakalbų P. 
Korzonas davė ne 3 dol., bet 
2 dol.

—o---

Tautietis Juozas Šalčius tie, J. Dirginčlus, M. Dusevi- 
prisiuntė žemiau paduotus čia> J- Nakuza; Panos Roza- 
vardus ir aukas, turbūt jie tę 
teipgi jaučia meilę prie tėvy
nės Lietuvos.

Aukavusių vardai: Chalis 
Ližewskis $5.00, P. Krasauc- 
kas $2.00, po dol. I. Lisajus, 
I. Šalčius, V. Baskaucas. Po 
50 c. F- Rimas, J. Vaikevi- 
čia, A. Ivačioniūtė, K. Sku
čas; po 25 c. A. Ivazaitis, A. 
Zorckis, A. Bartulis, I. Bal
sis, I. Kanauckas, K. Gus-

lija Koriniūtė ir Domicė 
Venckytė perėjo per salę ir 
surinko tiek, kad iš viso pa
sidarė $62.90 pinigai priduo
ti Bostono Rev. Komitetui.

Pereitam numeryje „Ke
leivio” pakvituota.
Cam bridgeport, 

Mass. Aukos.
7 Sausio atsibuvo vestuvės 

p. Dom. Griciaus su M. Stul- 
pinate, ant to pasilinksmini
mo buvo susirinkęs mažas 
būrelis lietuvių; svečiai ko- 
nogražiausia apsiėjo ir tėvy
nę atminė, paaukaudami po 
kiek kas išgalėjo ant revoliu
cijos.

Aukavo šie jaunavedžiai 
D. Gricius $2.11, M. Gricie
nė $2.00, J. Petkus $2.00, L. 
Jonušas $1.50, A. Daugenis

Muzikantų meti
nes sukaktuvės.

Aukos Rev.
19 sausio vakare. So. Bosto

no muzikantai turėjo gražų 
pasilinksminimų metinių su
kaktuvių nuo pradžios jų 
mokslo, prie užkandžio ir y- 
vairių juokų ir pasikalbėji
mo apie muzikos vertybę per 
godotiną vadovą A. Skrolį 
tapo įnešta antgalo per tau
tietį F. Mekštėną, kad paau 
kautume ant revoliucijos rei
kalų, ką draugai ir patvirti
no ir sekančiai paaukavo: 
A. EI vikis 1 dol., P. Korzo- 
nas $1.05. A. Skrolis $1.00, 
F Mekštėnas,25 c. M. Paltan. 
35 c. J. Birgilas 50 c. K. Jur- 
geliūnas 60, K. Šliupštikas 

i 50, F. Agurkis 50 c., M. Tre
čiokas 50, J. Zardeckas 50, 
J. Ruseckas 25, E. Butkus

—o—
Iš Chicagos prisiuntė žinią, 

jog tę susitvėrė Chicagos 
Central revoliucijos komite 
tas, kuris užsiims rinkti pini 
gus po Chicagą, dėl to mie- 
rio tapo išrinkta po yvaires 
dalis miesto aukųriukėjai 
Taigi Chicageje jau norskar 
tą lietuviai sujudo. Dr. A. 
L. Graičiūnas yra rev. kom. 
sekretorium.

—°— .!
Nekurie draugai lieka su 

apsirikimu pakvitavoti pei 
laikraštį, dėlto tie, kurie 
praneša — pataisom, nes 
męs žiūrim akyvai, tik pačio- 
sumos pinigų, tad gali kai 
tais koks apsirikimas įkliūti 
bet aukautojai neturi abejo
ti, jog jų pinigai nepriskai 
tyti, nes pįnigai visada yn 
priskaityti.

Bostono Rev. Komitetą; ‘

Moterim.

Pirmiausia turim pranešt 
naujieną visom lietuviškot 
merginom ir moterim, kur 
palinksmįs jus ir pakels jus 
galvą augštyn. Pirmiau ti 
rim pasakyti kodėl gera t 
nia gali mus paliųksmįti: p 
ra žinia mus dėlto palinkau 
na labiau nekaip kitas tat 
tas, užtai kad mes nedaug ji 
gaunam išgirsti. Žinios, to 
kias męs girdim vis sloptofc 
mus, vis suspaudžia širdįt 
nes daugiausia jos yra bail 
sios mųsų tautą paniekina#' 
dips.



Keleivis

Kada išgirstam kokią ne
būk žinią apie musą moteris, 
tai vis žinios nedoro gyveni
mo; žinios piktybių, žinios 
girtuoklystes, suirimas šei
myniško gyvenimo, pletmai 
tamsybes, ueprižiūrėjimas 
kūdikių, nelaimes visokios 
namuose ir tūkstančiai viso
kių nelaimių, kurios kanki
na mūsų vąrgšias moteris ir 
merginas. Męs apsipratę su 
jų nelaimėm ir apsipratę su 
tom žiniom, męs daugiausia 
nusijuokiam iš jų nelaimės, 
bet kada juokiamės, nema
tom, jog tos nelaimės ir blo
gos žinios apie mųsų ūioteris, 
yra nelaimės mūsų pačių, ir 
męs juokiamės tik patys iš sa- 
vę.

Balsas seniai 
šaukia.

Balsas, kuris šaukia mųsų 
nuvargusias moteris iš ji] 
tamsybės, nesupratimo, iš 
vargų ir nelaimių yra gana 
senas, teip senas, kaip ir tas, 
kuris šaukia vyrus, bet ne
žinia ar tai mus moteris la
biau užglūšintos su tąja tam 
sybe, ar jos yra labiau nu
vargintos, kad to balso prie 
šviesos, prie mokslo, prie ge 
resnio pasivedimo, negirdi. 
Kad negirdi, tai aišku, nes 
iš visur pareina žinios vien 
ti k pranešančios vargus ir 
belas, kartu ir nuliūdimą 
žmogui, kuris mielina ir rū
pinasi apie galą mūsų gyve
nimo ir apie ateitį gyvenimo 
mūsų kūdikių, kurie dabar 
po mūsų akių dar mažiutė- 
liai bėgioja. Dėlto naujiena, 
kuri-kiek nors suramina mus, 
kuri ašaras linksmybės iš a- 
kių ištraukia, yra mumi vi
siems labai naudinga, nes ji 
atšviežina mūsų protą, ir ro
dos tame dar matosi kibirkš
tėlė vilties, jog męs moterįs 
ir vyrai, kada nors galėsim 
pakelti savo akis į viršų ir 
pažiūrėti į pasaulę nekaipo 
vergai, bet kaip žmonės mo- 
kįti, suprantanti žmogiškas 
tiesas ir progresuojanti ar
tyn, artyn, prie tobulumo, 
prie žmogiško gyvenimo, ar
tyn prie motinos gamtos ir 
artyn prie tikro sutvertojaus.

Žinia.
Žinia, kurią aš teip augš- 

tinu pranešti yra ta, jog Bos
tono, geriau So. Bostono mo
terįs ir merginos dalyvavo 
apvaikščiojime 22 dienos 
Sausio atminime caro nužu- 
dįtų, brolių darbininkų Pe
terburge. Tarpe tūkstančių 
ypatų yvairių tautų, ėjo 
gražiausiam parėdke apie 
200 mūsų godotinų seselių ir 
jos savo apvaikščiojimu, lie
jimu prakaito, siuntė nuo
dus nedoram teronui carui 
už tūkstančius nužudytų 
mūsų brolių ir seserų.

Temindamas tik ant nu
vargintų mūsų lietuvaičių, 
nusistebėjau, pamatęs tokį 
drąsumą ir pasišventimą jų, 
kada pamačiau artinantis į 
eiles kartu su vyrais.

Tokis pasielgimas pakėlė 
lietuvių vardą, parodė svie
tui, jog męs atjaučiam krau
ją savo brolių lietuvių tėvy
nėje ir kartu visų Rosijos 
darbininkų. ^juo savęs aš 
negaliu rasti žodžių, su ku
riais išreikšti širdingą dėka- 
vonę ir garbę seserim, kurios 
atsižymėjo pakėlime mus 
vardo. Tauta tik visa gali 
jom amžiną padėkavonę isto
rijoj Amerikos lietuvių ištar
ti. Visi Bostono laikraščiai 
svetimtautiški su pasistebėji 
mu išaugštino vardą lietu
vių, už kurį didelė garbe 
mūši] moterim. •

Moterų ir merginų apvaik- 
ščiojimas kartu su vyrais pa
rodo svietui, kad mūši] mote
rįs supranta, netik virti, kep
ti ir stubą užlaikyti, bet ir 
politiką.

LAISZKAI 
Isz Lietuvos.

IŠ Kuršėnų, Šiaulių apskričio, Kau
no Red. 5 gruodžio 1905 m. Lyg šiol, 
kaip rašo, mūsų miestelyje buvo gana ra
miai. Bet iš kas-žin-kur atklydo nepažį
stami žmonės ir dvi sanvaiti kalbėjo pa
mokslus ant turgavietės. Netrukus iždau- 
žė monopolį, atstatė „pristapą” ir mokįto- 
ją, pavarė teipgi valsčiaus raštininką ir jų 
vietą sušaukę valstiečių susirinkimą išrin
ko savuosius. Padarė tokiu būdu 
patvaldystę. Autonomija Kuršėnuose 
neilgai vienok viešpatavo. Kelioms- die
noms praslinkus atplūdo kazokai su pa: 
prastais kareiviais ir su savym nesigailėjo 
spėkų pritraukti net dvi patrauki (anuo
tas) iš Žagariu. Tuoj apsu]K> namą, ku
riame gyveno neseniai išrinktas urėdas, 
bet šį nerado; buvo, mat, išvažiavęs žvyro 
parsivežti. Kol jo namus kratė, duktė nu
bėgo tėvui apie tai pranešti ir persergėti, 
kad nebegrįžtų namon. Nabagas tai iš
girdęs, pametė arklius ir pasislėpė. Ma
tant vienok besiartinantį pavojų, nubruko 
pats į Šiaulius ir atsidavė į rankas val
džios, kurioji nesvarstant jo kaltybės įki
šo į turmą. Išrinktas mokįtojas ir kitos 
ypatos atsidūrė miškuose. Tokiu būdu 
„nepažįstami žmonės,” norėdami pagerint 
būvį gyventojų, padarė jiems bėdos. Ka
zokai dabar viešpatauja ir už pasipriešini- 
nimą nagaikas vartoja. Priduriu da laiš
ko gale, jog socijalistai tą tiktai gero 
padarė, kad privertė vietinį kleboną A. E. 
įvesti bažnyčioje senovišką giedojimą t. y. 
ne gregorijanišką, kursai nuo 5 G metų li
ko įvestas ir parapijonains labai netiko.

Matas P.
------ o----  

LalSkas nuo medicinos studento.
Iš Kauno Red pas J. Urbšą Lawrence, Mass. 

Mielas Drauge:—
Iškada, o kaip iš 

kada, kad mielas draugas nejauti, to teip- 
brangaus laiko — visuomeniškos revoliu 
cijos, kurį męs atjaučiame... Pabudo mū
sų išsimiegojęs Rosijos meškinas, suriko 
balsu galingu, kuris turbūt net pas jus— 
toli už Atlantiko girdėtis.... Jums, turbūt, 
dabar ramu gyventi laisvėje, man rodos, 
jog toji laisvė ir pakajus aplipdė ir sunai
kino jusi] jausmus . Rosija svyriuoja, 
Mikalojus kruvinas ir žiūro, kaip baigiasi 
jo dienos viešpatavimo. Povaliai po jo 
kojom skiriasi žemė, kame caras turės pra
smegti bekariaudamas priešai proletariatą. 
-, Sainoderžavije” caro povaliai virsta, o 
ant jos vietos šę ir tę jau sprogsta liuosy- 
bė — valdžia žmonių: liuosybė Lietuvai, 
liuosybė Lenkijai, Latvijai, Rosijai ir vi
som prispaustom caro tautom. Kraujas 
dar gausiai bėga upeliais, pergalėjimas 
dar neišreiškiamas, bet žmonės žengia pir
myn tvirtais žingsniais ir galima laukti 
pergalėjimo nepoilgam. Nepažintum da
bar savo seno tamsaus kampelio: bemaž vi 
si valščiai sutaisė didžiausią sodiečių susi
vienijimą, prieš kurį nyksta ir jųsų „Tra
de Nnions, nes apėmė plotį visų valsčių, 
kame jau apie 4 milijonai sąnarių. Tar
pe lietuvių susivienijimas labai platinasi, 
nepaisant ant priešingumo kunigų ir dvar
ponių. Ateityje ketina padalįti žemę 
žmonėms darbininkams, nuimti rando mo
kesčius ir panaikinti militarizmą, padaryti 
kraštą respublika ir t. t. Žmonės labai 
klausosi visokių prakalbų ir linksmai vis
ką apsiima, kas tik prieš jų skriaudėją ca
rą eina.

Caras su jo buržuazija bei plutokrati- 
ja yra pasirėmę ant ištikimos kariumenės, 
tik’s, jog kulkos kareivių ir nagaikos ka
zokų pagelbės jiems atsilaikyti.

Kareiviai teipgi buntavojasi: Sevasto
polyje, Kronštade, Odesoje, o net Petro- 
pylis siūbuoja ir pra viltis, jog neužilgo 
ateisim ant tikro supratimo, kaip žmonės, 
teip ir kareiviai.

Didiai man gaila, kad tamstos tarpe 
mūsų nėra. Bet grįžk, grįžk greičiau, nes 
omnerstija ir tave neaplenkė, geriau dirbti 
tarp savųjų. Išlygos yra permainytos, ke
lias atviras, o rankų mažai ir labai mažai.

Parašyk man laišką kokios ateina ži
nios pas jumi iš mųsų krašto? Jeigu gali
ma, prisiųskit geresnes iškarpas iš laikraš
čių. Bet labiausia susirink keletą dole
rių ir grįžk namo. Vietoje ką giedat Yan
kee doodle, giedosim: Tę gyvuoja Lietuva. 
Tuom tarpu būsi sveikas. Tavo F. S. 

------ o------
Vilkaviškis, Suvalkų Rėdybos. 19 

gruodžio 1905
Brangi Antaninėle:—

Skubinamės

pasakyti mūsų naujienas, nes pačtas vi
sur stoja, taigi toliau gal bus sunku susi
nešti. Pas mus dabar didelė revoliucija 
— sumišimas svieto. Socijalistai nori nu
versti caro valdžią, jie išdraskė visas kan
celiarijas, mokyklas, ruskas knygas, tob- 
lyčias ant grįžkelių, caro paveikslus; vai
kus nustojo mokįti. Socijalistai sako pa
mokslus kaimuose miestuose ir bažnytkai
miuose mėto visokias popieras, liepė vi
siems vienytis, neklausyt caro, nedėt mo
kesčių, rengia kelt kovą, liepia taisytis 
ginklus ir susiruošt ant kovos. Šoksim 
kaip varlės prieš dalgius. Iki šiol su žy
dais laikėm vienybę, žydai daugiausia kur
stė žmones prieš carą, ką caras pajutęs ė- 
mė rengti jiem piovynes. Žydai papirko 
Socijalistus ir tie šaukė nemuškim žydų. 
Žydai dabar mokesčius užsimokėjo ir jie 
valui, o męs mokesčių nemokam, tai mat 
esam caro priešai. Apie Pilviškius 20 ka
reivių, oficieras ir valščiaus urėdninkai 
rinko mokesčius, tai maskoliai (turbūt ka
reiviai) sumušė oficierą ir atėmė surinktus 
mokesčius. Kas nemokėjo mokesčių, tų 
gyvulius išvarė paskui turėjo atsipirkti. 
Laike straikos mašinos ant geležinkelio 
nėję ir kareiviai nėjo ant muštro. Rekrū
tai į vaiską dar nėjo. Juozas eis?

Caras dabar paleido iš turmų visokius 
vagius, kurie eina ir ant socijalistų vardo 
daro visokius plėšimus ir apgavimus: sako 
duokite mums pinigų dėl ginklų su caru 
kariauti. Baziliuos pas Sajoną gavo 100 
rubl. Gudeliuos pas Ilkų gavo 100 rub., 
Sarmašinuos pas Špicą gavo 10 rubl., pas 
Janušaitį gavo 5 rub, o kiek jie gavo, tai 
sunku ir apsakyti. Pilviškių Kačergių 
kareiviai labai sumušė. Socijalistai Alks
nėnuose ruską nčitelių sumušė ir vaitą Ja- 
kubaucką sumušė, užtai kad patys nuo 
tarnystės neatsisakė. Kiti beveik visi at
sisakė nuo visokių tarnysčių rando. Mi- 
liauckas atsisakė nuo’ vaitystes, tad načal- 
nykas į jo vietą uždėjo Sarmačinų Janu
šaitį. Šaltyšium Špicą.,Socijalistai atėjo 
naktį pas Janušaitį ir atėmė nuo jo lenciū
gą. o į jo vietą patys uždėjo vaitą. Soci- 
jaliotų uždėtas vaitas nuėjo pas načelnin- 
ką pasirodyti, kad jisai yra vaitu, tai na- 
čalninkas sako: ,,tu eik kiaulių ganyti.”

Į Marijampolę atvažiavo kasžin iš kur 
50 vyrų išmušti vagis ir čionai užmušė 
net 8 vagius, o.nekuriem nukirto rankas

išliuosuoti, jeigu jie glausis prie nuodijančios caro krūti
nės. Laigi dėlko reikia juos rainįti ir pritarti, kad vienas 
už visus ir visi už vieną eitų visame.

LAISZKAS IN LIETUVA.
Aš Jųsų.........................................................................................

gyvendamas toli nuo savo tėvynės ir girdėdamas kas pas 
jumi darosi: kaip nekurie mūsų broliai mėgina iš visų pa- 
jiegų numesti tą baisų caro jungą, kuris per tiek metų 
spaudė—slogino mus. Iš kurio priežasties mūsų tėvynė 
priskaityta prie pusiau laukinių žmonių. Žemai męs sto
vime mųsų tėvynėje, žemai stovime ir iškeliavę į svetimus 
kraštus, nes neturėdami mokslo—apšvietimo, turim būti 
tik prasčiausiais visur. Širdis mano verda dabar, kad 
girdžiu, jog žmonės visos Rosijos sukilo, ypatingai man 
linksma, kad pati Rosijos tauta pradėjo kilti pirmiausia, o 
antgalo sukilo ir kitos tautos, kurios yra po Rosijos jungu 
Paskučiausia girdim, jog Gruodžio mėnesije 05 metų visa 
Lietuva sujudo išmėtinėti ruskus urėdninkus iš Lietuvos 
kanceliarijų, man ir kitiem draugam Amerikoje labai įsta
bu, kad Lietuvoje žmonės teip susižinojo, jog vienu kartu 
ir visur vienaip su ruskais urėdninkais ir mokintojais pa
darė, t. y. išmetė juos iš vietų. Męs girdim, kad nekurie 
lietuviai turėjo nukentėti, būti sumuštais ir varinėtais į 
tunnus, ir kas įstabiausia, kad nekuriose vietose keli žan
darai su keliais kareiviais atėjo į kanceliarijas ir suėmė iš- 
rinktesnius žmones ir surakinę išvežė, o minia lietuvių žiū
rėjo ir neužtarė už savo vadovus. Męs Amerikoje labai 
stebimės, kad mūsų broliai neturi supratimo ir duoda išvež
ti savo išrinktuosius žmones. Su šiuomi aš patariu jumi 
teip: pirmiausia jus supraskit gerai, kad revoliucija yra 
karė — vaina per kurią žmonės nori atimti neaprubežiuotą 
galybę carui, arba visai jį nuo sosto numesti, su jo visais 
mergvaikiais •— gubernatoriais, senatom, ministeriais, ir 
mažesniais šuneliais, kurie paskutinį lašą kraujo vargšui 
žmogui pabaigę gerti. Šita karė yra žmonėms reikalinga 
dėlto, kad jie negali gyventi tokiam padėjime po Rosi ją. 
Vargas išvaikė biauriau būdu žmonės į kitas šalis pilna 
mus visur kaip Amerikoje, teip ir kitose šalyse ir visi var
gingai gyvenam, dėlto kad caras laikė mus tamsybėje ir 
prispaudime. Dabar, kada visos Rosijos žmonės, išimant 
gerai apmokėtus siurbėles ir prote nusibankrūtijusius 
žmones, visi eina iš vieno ir šaukia liuosybės dabar ir mu
mi lietuviam laikas kartu stoti į tą karę ir j ieškoti laisvės. 
Mūsų laisvė turi būti pilna. Mųsų laisvė turi būti pilna. 
Rėdymas Lietuvos turi būti pačių lietuvių rankose, teip 
kad galėtume išauginti gerą žmoniją, rinkti mokesčius dėl 
užlaikymo mokslo, tvarkos, nnbaudimo, blogadarių, rūpi
nimosi apie Lietuvos išdirbystę: fabrikus geležinkelius, 
ukus, mašineriją, žodžiu sakant, viską kas tik randasi 

Lietuvoje viskas turi būti lietuvių rankose ir lietuvių rėdo-

Juokai.
—

— Na, Jonai, tai dabar 
lietuvių vardas jau augštai 
stovi?

— Palauk p:fl sanvaičių, 
Kaziuk, kai’ muš vienas 
kitą, tai dar augščiau stoves, 

| nes stovės net augštamjame 
sūdė.

—o—

— Kam-gi tu tetuke teip 
keiki?

— ūžtai, kad daugiau 
keiksmo ant caro galėčia va
kare Dievui apieravo- 
ti.

Pajieško.jiniiis.

Pajieškau brolio Leopoldo 
Grobio, 5 mėnesiai kaip A- 
inerike girdėjau, kad jis yra 
Connecticut© valstijoje. Jei
gu kas iš broliu lietuvių ga
lėtute pranešti, būčia dėkin
gas.

A. Grobis,
101 W. 18-th St.

Chicago, 111.

Temykite.
„Keleivis” nepamilino iš

eiti nė vieną dieną per perei
tus metus, jeigu kur 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 gatves (stryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adresą, 
pilnai su savo vardu ir pra
varde.

ir kojas. Iš Marijampolės išvažiavo į Kal
variją tenai išmušti vagius, ir dar žmonės 
šneka, kad atvažiuos į Pilvičkius; valdžia 
sugaudo socijalistus ir vėl paleidžia. Da
bar parėjo į Vilkaviškį daugelis kazokų, 
ir ant mus krašto uždėjo karės padėjimą. 
Su kareiviais caras susitaikė: pagerino val
gį jiem, duoda geresnę drapaną ir 10 ka
peikų ant dienos. Kareiviai užtai prisie
kė iki paskutinio lašo kraujo ginti carą 
nuo socijalistų. Dabar pradėjo socijaiis- 
tai gaudyt, ir mokesčius liepė mokėt, gąs
dindami su kazokais...

------o—— '
Laiškas iš Triškių.

Gruodžio 16. 1906- Kauno Rėdyb.
—o—

Caras davė prisakymą kareiviams, 
kad jodinėtų bei vaikščiotų po kaimus ir 
miestelius, užimtuose kraštuose; kaip ve 
Lenkija, Latvija ir Lietuva ir baugintų 
žmones, kurie renkasi į pulkelius ir ren
giasi kovoti prieš carą. Artilerija teipgi 
važinėja su dviem armotom, kazokų kelios 
rotos po vietas kaip Šiauliai, Telšiai, Kur
šėnai ir Papylė. Sumišimai dideli atsitiko 
Žagarėje, kame daugelį namų sudaužė ir 
sugriovė. Keletą žmonių užmušė ir kelis 
suareštavo. Per triškius matėm varant 
30 jaunikaičių iš Telšių ant Šiaulių; ne- 
laisviai suraišioti į eiles, kazokai raiti 
stumdo ir kapoja juos su nagaikom, stum
do ir nori, kad parodyti savo didžiausią 
žiaurumą. Kazokai išplėšė Grusauskio 
dvarą. Grusanckis gyvena Kuršėnuose ir 
norėjo pasiskųsti načalninkui, kada jisai 
pasiskundė, tuosyk jiedu arbatą su načal- 
ninku gėrė, tad načalninkas liejo verdan
čią arbatą ant Grušauckio, išplikino jam 
akį ir veidą. Pačtos, geležinkeliai ir kitos 
įrėdnės tretį kartą straikuoja, negaunam 
ne.,V. Ž.,, nes straikuoja ir spaustuvės.

------ o------

Kaip atsakyti gromatas.

Gaudami daugybę gromatų iš tėvynės, 
nuo savo giminaičių ir nuo draugų skai
tome, jog karė tę viešpatauja ant viso plo
to Lietuvos. Atsakydami jiem galim iš
reikšti savo nuomonę. Kaip parodyta 
gromata žemiau. Reikia ir tą priminti, 
jog gromatose matyt daugiau vargšų žmo
nių, tik besibaimijant ir nežinant kame 
jie ėsą, o toji karė už liūosybę, už geresnį 
gyvenimą, juk yra karė vargšų žmonių ir 
jiem reikia kariauti, nes niekas jų begali

ma.
Kad įvesti Lietuvos patvaldystę ir sutaisyti žmonėms 

gyvenimą gerą ir kartą ant visados nusimesti carišką jun
gą dabar ir tik dabar laikas lietuviams sukrusti prie ka
rės. ■ _

Būdas karės yra lengvas, kad visi žmonės eitų išvieno. 
Dabar laikas visom po Rosija esančiom tautom mesti tarpe 
save visokius piktumus ir eiti iš vieno — jieškant tiesų 
nuo caro.

Lietuviams reikia tėmyti ant mokytesnių savo brolių 
ir klausyti jų patarimo. Kožnas kaimas turi turėt tarpe 
savęs susirišimą, kaip broliai išvieno eiti, teip jeigu vieną 
ima, tai visiem reikia už tą užtarti ir neduoti. Kaip tą 
žmonės darįs, tai valdžia neims nė vieno ir nekels rankos 
ant nieko, nes pamatįs, kad žmonių negali įveikti. Kaip 
kaimo žmonės bus susirišę išvieno, o kaimai vienas su kitu 
turės susinešimus, tai tada ir tvarką galės įvesti ir neduoti 
visokiems vagiams plėšti.

Girdim, kad žmonės bijosi socijalistų. Socijalistai yra 
tie patys žmonės, kaip ir jus, tik gal iš kito kaimo jus jų 
nepažįstat, vienok neturite jų bijoti, jie yra geri žmonės, 
daugiausia mokįti jaunikaičiai, pasirengę mirti už jųsų 
laisvę. Taigi lietuviams reikia jų klausyti ir niekam jų 
neišduoti.

Dabar po Ameriką ir visas kitas šalis šalis, yra renka
mi pinigai dėl karės Lietuvos ir visos Rosijos žmonių prieš 
carą, ir be abejonės apie pavasarį bus jumi priduota dide
lė pagelba. Pagelbą gauna tik tie, kurie kariauja. Taigi 
kožnam letuviiui reikia eiti ne už carą, tik už žmones prie 
kurių pats priguli. Mirti už laisvę yra garbingiau nė kaip 
gyventi po caro jungu ir ant senatvės likti utėlių sugriauž- 
tu. Jeigu kurie negali stoti į karę — vainą, tai nė rando 
nereikia užtarti, nes caro valdžiai galas turi pereiti, kad 
ne tuojau, tai vėliau. Su širdingiausiais linkėjimais.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Go on I am with you, you are by my side, 
go on ai em uit jū, jū aar bai mai said 
Eikie aš esu su tavim, tu esi prie mano šono.

Angliškai Ištark Reiškia

go on go on eik pirmyn
go in go in įeikie
go up go up užeikie
an ox en ox jautis
by me bai my šone manęs
we are going vy aar goin męs einam
to us tu as pas mus
do go dū goo eikie
it is it iz teip yra
to me tu my dėl manęs
to be tu by būti
on it on it ant jo
is hi iz y ar jis
I am ai em aš esu
On us on as ant mus

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

Atsišaukit į „Keleivio” re
dakciją.

Didziause ir geriause Aptieka 

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

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 kožnu 

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 

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

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek
vienos dienos meto; G dalys drūtuose 
apdaruose; preke $4.75 c.

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

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

4 Lietuviškas Dainorius susidedantis 
iš lOBpusl., su 400 dainų įvairiu dainų, 
drūčiai apdaryta knyga—$2.50.

Visos tos knygos kaštuoja tad $12.50, 
bet kas paims visas antsvk parduodu už 
•S-

Kas nepasitikėdamas nenorėtų siųst 
visų pinigų, gal prisiusi 1 ar 2 doleriu 
dėl užtikrinimo kad ima, nusiusim jam 
knygas, o likusius damokės ant ekspre 
so, atsiimdamas knygas. Adresavokit

C. G, Agent,
Sts. W. Boa 14 Brooklyn N. V



Pirmas Balius.
Lfctu^oš'Siinų Draugystė iš Cambridge- 
port, Mass, parengė balių, kuris atsibus 
21 Vasario, 1006 seredos vakaro, prasi
dės nuo &ių trauksis iki 6 ryto ant sa
lus Mino t llą)), kampas W. Springf old 
ir Washington gatvių, Boston, M> s 
Prekė t Skietų vyrui su moterc 81.00,- pa- 
vieniQD) .moterim 20c. Maloningai už- 
praŠom visus dalyvauti ant musų ba
liaus, nos tai bus paskutinis balius 
prie! užgavėnes

Komitetas.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Naskua atsilan
kyt lai neužmirSkit užeit pas Tarno ių ' 
Bakanaueką, Jla duos gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus Išsigert, vyoo, Snapso ir 
cigarų tieslok iš Turkijos. Vist broliai 

' - pas

Tamošių Bakanaueką
45 High St., Nashua, Mass.

ragu, ka
ip ėjo ke^ 
Jonas su
kuria pa-

Vienas draugas atrašė pa
ieškodamas merginos apsive
sti, bet tokio apgarsinimo 
galini patalpinti, nes jis 
surašytas gerti.

Kaip ješkai merginos
nereikia jieškot priežasčių; 
priežastis pačios vėliau ateis, 
dėlto meldžem būti meiliem [ 
doriem ir mokytiem ir inte
ligentiškai parašyt.

ne- 
ne-

tai

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

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioj © knygoj e jtalpiną- 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo 
riavo su smakais 
lionę į peklą; 2) 
nūs žuvininko,
gavo tuvių karalių;, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas —< gudrus vagie ir kli
torius, juokinga pasaka: ! 
Velnio švogeris labai u. 
manti pasaka; 5) Justina^ 
žmogžudžių užaugintas. Tu-1 
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai . 25 c.

Dvi Puikios apysakos: Baus
mė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoje. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugo! ii no ligų. Kai- 
nr ............ . .................... 56:

Supykusi Ponia — juokinga apy
saka iŠ vasarinio gyvenimo 
Drusklnykuose, prekiuoja 
tiktai i” 11 1' ' '• 1 '<• ■ 5 c.“'

Teisingiausias kabalas — me
timas k įkyrių ir laimarodis1 
kaina ................   . 10 <?.

Kalėdų giesmes vafgąmistrų) 
ir teip žmonių; kaina 10'c.

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

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

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

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

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

nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika

Vz tuziną pbpeHu grom at u 'rašy
mui sd daugybe gražiu pavinčovęntu, 
kaip tai iu levus gimines, draugus, 
pas paezia, in merginas, merginam 
pas jdniiikaiczius ir I. t. fu%ii a pa 

dąbduih už 25 centus G tuzinai už 
31.00., be kouvertu 100 už 91.00

Specijaliszkas Iszpardavimas 
Vaikų sveteriai verti 08c parsiduoda už 
38č., moterų marškiniai fOė^ kūdikių11 
d rėšiu kės vertesSLOO parsiduoda 60c.; 1 
Korsetai IDc, .Didžiausias išpakavimas , 
moteriškų skrybėlių už žemiausias pre
kes. Kaldins už pus£fprtekės: 

lih< THE'OUTLET, ■iZ 
885 Broadway South Boston, Mass.

Iszgydytas 
ir’reumutiznioboi tos li&oniams> tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsisencjiisios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon.UZabuke‘vicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 80, Butte,* paduudame

Garbingas Profeiortau;
Teikis pritinti nuo, manęs, prastos žmonos 

Širdingų ačlii už išgydymų manęs nuo neregu- 
llariAkoi.mėnesinės,,vadinusios mane per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėj i D) n i streryTM’. gūUnias vidurių, kojų, skau
dėjimas gaivos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėl mane naikino. Per vi
sų tų laikų perlėkiau daug visokių daktarų Ir 
Suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
voltai Ir tik kada aprūpinti savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų Jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai ifigliau. -imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tamistai Širdingų padėkavonį;

' TL įVyslocklenė. 
70 Saratoga St, Cohoes, N. Y.

čion kelias:

ISBgydyta nuo 
sunkios nioteri- 
Hzkos vidurines 
litfOS.
M. Vidlcziene 

Westwood,
N. Y.

Dauggalis Profesoriau ir Specialiste:
Su linksma lirdžin pranešu 'Pamištai. kad 

ošiu visai sveikas ir liuobus nuo reumatizmo 
Kkatisinų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
Ir strėnose, kurie mime teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių savo specialistais, bot vis be naudos, kol . 
nedasigirdau apie jųsų garsųjį Institutų, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatų, už kų e- 
siu dėkingas 1A širdies Drui E C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis,

Augustas Bok An.
1415 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielas Prof .noriau:
PraneAiu Turn istni. jog esiu pasveikęs i A Il

gos. duo kurios man e gydėte — pertanknus 
Aiaplnimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nula'gimo sėmeus nemigos, nevviSkiimo, 
skaudėjimo strėnose ir alielno nusilpnėjimo 
kaip yra aprašytu Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovus Į Svr kntų. Jųsų speoialiAkl vaistai 
mano galutinai Išgydė ir dabar džiaugiuosi iš 
savo laimingo A^im'y nlAko gyvenimo I>ėl ar- 
tymo meilės noriu Aitų pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bųtl laimingais.

Fr. Mandinas, 
Uos 335, Mystic, Iowa.

. ■ I
Jeigu nori būt sveikas.

drūtis, naudok tik sveikus gorymus, 
ir imk sveiką užkandi, sveikiausi gery- 
mai, kaip ta*i Alus, Elius, Vynai ir viso
kį likeriai yra tik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. t g yra 
labai gera vieta. Dažinokit pas patj 
gas padorių.

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKAS 
Massachusetts Valstijoj. Itarom geriau
siu* cigarus iš Havanos tabako ir būtu- 
m« Iii komisu lietuvninkais karčemnin- 
kaik ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

i4 Washington Sqare. Worcester Mn»s

GRAMATIKA
A n g l’i A k’o s Kalbos 

bu ištarimu kiekvieno Jžodžio lietuviškai 
—‘ sekančiai: snow (sno), sniegas, know 
(no), žinoti, leaf [lyfj, lapas ir t. t. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri- 
siuntimu $1.25. Pinigus yra geriausiai 
prisiųsti per ,,Postal Money Order“ ant 
šio adreso:

P. Mikolainis, 
Box 15, Station 1) , New York.

Daktaras M. J. Konikow,
.380 Shawmut avė., Boston, Mass. 
Yra visu pagirtas, sušnekėt pas jį gali
ma rusiškai ir kitose kalbose. Ofise ran

dasi visokį kliniski operatai.

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

persUsi. .’I'

Tokių mašinėlių gali gaut ant žemiau padėto adreso. 
Drukuojnmos mašinėlės viHokių išdirbinu} pagal uau- 
jausę pagerinimą.
Su didelėm ir mažom 
guminėm litarom, di- 
džiause $5.00; tokia 
pat tik mažesnė $3.00

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

A, ZV5NC1LAS,
P. O. Box 3232, Boston, Mass.

Mus popieros, per savo gražu 
darbą ir rūpestingai surinktas 
pavinezevonos su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi iszsidirbo varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popleru 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj Ir 

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

kiu sviotiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma
šinėlių del drukavimo, nuo 31 25c.! 
iki 38.00. Norėdami ka nors 

gauti, adresuokit teip:

A. Zvingilas,
Box 8232, Boston, Mass.

Dr. S- Andrzejewski,
, Vienatinis lenkiškas Dentista 1

Ofiso valandos:
Nno 9 IkllS ir nuo 2 lkl S ■po'piet. i

238 Harrison avė.
Boston, Mass

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

rurgas ir Akušerius.
Iš1 Paryžiaus Medicinos Fakultetą.

Paseknujigiausiai gydo .visokias -liga?, o 
ypatingai moterų ir vaikų.

Ofiso valandas: nuo 0 iki 11 ryte, nuo 2 

' iki 4 ir nbo 7 iki 0 vakaro.
238 Harrison avė., Boston, z

Skaitytojau, jei tau "nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų;-Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 

H 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 Špiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus į šitų 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria" ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c markėmspersiuntirno kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas - Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

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

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 i. 34.U1 St, Nei York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai oflisas (terp Broadway ir 7los Avė.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredole |r Pėtnyčio|o nuo 7 iki 8 vai. Nedalioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Ak turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk i

’’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, o užtikrinau, jog nesigraudįsi.

Mes bpaudixam Knygas. Konstitucijas. Pkooiiamus, Užkvietimcs 
ANT BALIU ARBA VESE1.1JU. TlKIETUB, ClKKULIOKIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VIBOKIC8 DRUKORIŠKUH DA1U1UH GIIAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

Dfaugyscziu Reikalai.
South Bostono, Mass, draugyste Švento 
Petro ir Povilo Parengė puiku Balių ant 
30 dienos Mojaus 1006 m. su apvaikščlo- 
jimu. Bus Šventinimas karūnos; perei
tą metą buvo tik iškėlimas karūnos.(3-6) 

------------ o------------ j
Nashua, N. II. draugystė šv. Kazimiero 
rengia didelį Balių, subatoj 24 Vasario, 
1$O0 ant salės, OdoqnvlVMemorial, Hall, 
ant kertės High ir Schooll Sts.
..i Šokiai prasidės, nuo .7 iki J2; .nakties; 
inžanga vyram 25c. moterim dykai’ ant 
rytojaus nedėlioj bus pašventinimas vė
liavos; visa draugystė su muzike pilnoj 
formoj parodoj maršuos į Bižnyzią ant 
mišių; po upvaikščiojimo bus prakalbos, 
dainos ir deklemacijos. Širdingai ūž 
prašo Komitetas. (3-4)

’ M. Gaivan & Co.
Mass, i Uzlaiho geriausio

Lletuviszkas D-ras M 7'Rf.?man. ELIAUS, VYNO,
7 Parmenter St ,h LIKlERIUir

. Boston, Mass. , --------- ---- —
Visokias ligas gy
dau pasekmingia- • 
ųsiai. Ateikit (le
siok pas rrilno' T. 
trepals į viršų tik 
neikit į aptieka; 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
kit o aš ateisiu.
Ofiso valandos;

Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irG iki ____
8 vakare. Telephone 1067—.. itichmond

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!

’’KKLEIVIS”
52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

A. Žvingilas, Išleistojas.

,, pardavimo
Storas labai pigiai; atsišaukite ant adre
so; 270 Athens St. S. Boston, Mass (3 6)

F. RUTKAUCKAS
Persikėliau'nuo 163'int 147 River str., 

HAVERHILL, MASS.
Dirfyų gerinusius Lietuviškus - R škus 
cigaretus. Parduodu wholesale ir retail. 
Kas karta pabandys rūkyt tai Vis norės 

<'»t.». . manacigaretu.

KLAUSYKI ! E VYRAI!

CIGAR 1 .
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 

'.visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and ?21 A St.,
So. Boston, Mass.

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir Importuotus. Turime puikiausių cigarų iŠ Turkijos. 
Gėrymus pristato® ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Aat pėdinau tavo krautuve kurioĮa gal Lt a gaut vi ko kaipo 
tai: LaikredoJiu kokiu tik aut avieto randaai. kiazeniniu ir 
•Icrinia, visokiu leociugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu Ir auksiniu žiedu, špilkų, kampaau, kolei iku, visokiu 
instrumentu, puikiu armonikų del grajane. M-szinukiu 

drukavoiimo gromatu. Monu knyga Ir pr etais< s del 
darymo Bituku. Istoriszk Ir maldaknygių kokiu tik ran
dan lietuviazko) kalboj. Puikiu popieru del gromatu ra
sa y n o su phvioczcvontms, azdab^ms Ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tepzl prisiunezia groina oj uz 4c. 
■ arke o apturėsi puiku katalloga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj k.Ibof nebuvo, kureme yra atimtai visokiu paveikslu,

apie kozna'tavora preke aprasayta. Kas pirks guns tavera pirmos kllasoa ui maža preke, orde, 
rius iizsiuaeziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewich, 1,2 GBANDBIT0S, >• y.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELISIS
W. HAŽUKO, 7 Washington, St., NEW YORK-
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes

C pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
j visokius bankinius reikalus.
I | Užlaikau puikų hętelį kureme 
" galite gaut valgių ir gėrymų ir 
£ nakvynę. Kurie norite važiuot 
t į Lietuvą be pinigų, aš prista-
S tau ant szipų už durbinlnkus.
S Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
B . reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtųlcoks apgavikas ru
ff vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manes. *" Su godone

WINCAS R1ŽUKAS.

P. A. FOLEY & CO.,.
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Ant pardavimo Bučerno ir Grosernė, ge
riausioj vietoj Bostone, apgyvento] Lle- 
tu\ių; visas biznis kėš, knygučių visai 
norą. Parsiduoda labai pigiai. Atsišauki
te į “KELEIVIO“ Redakciją. [3-5]

NAUJOS KNYGOS.
——r,-KeleivioP Spaudos.

Geriausias Pamokintojas Angliškos
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 

. aut žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir
darbų. Puslapių 176.
Kaina ...................... 35 c.

Po Ketu resdesimts 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

Kaip Į Worcester atkeh'ausll
• Geriausią rodą'iisi gausit, 

Snapso alaus išsigersjt t
Ir cigarų turkiškų parūkysi)

Vaskelevicziu ir Abraczinska .
124 Millburry str.,

.6uua> Vprcestęr,, M;iss.

SZTAI KAS GIRDEI
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia į kra 
jų, o kad šipkortes geriause 

1 ir teisingiause parduo Moc- 
kevičedeltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirS ,400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.< h i j. 1.1 : ' '

Puikiausias Lietuviškas §
t SALIUNAS
» • Si
Š Kas kartę pas mus atsilankys, g 
S. Ui To niekad nesigraudys; Ę. 
§ Alus, vynai mus gardžiausi,
* Cigarai iš Turkijos, geriausi. g 

« Lazauckas, Judeika ir Co. | 
§ 3o4 Broadway Ir 259 D. St., g
Jg South Boston, Mass. g

MEDEGA 
VAISTU.

Surinkta ir 
Parašyta

Dr. J. P. Wood,
su pagelba |

Dr. Richardson l 
Dr. Vanderbek, Į 
Suraszas stan-Į 
dar i sz ku vaistu I 
vardai, nuo vi- | 
šokiu Ilgu. Prie , 
tam ir visokios , 
medegos vaistu , 
Isz augmenų, su Į

pasekmingais 
Receptais.

Szita knyga ira 
naudinga turėti 
koznanu Kas 
prisius 25c. pi
nigais iszperk- 

ant paczto Mo
ney Order. 
Perkupczeins ir 
agentams geras 
pelnas. Adrians: 
V. J. Petkon, 
303N. MAIN St. 
BROCKTON.

KAIP PADARYTI MONUS
Iszojo ka-tlk Isz po spaudos knvga aprasznntl kaip padaryti visokius monus. Knygoje yra 
apraszytl 63 monal, kaip jie padxromi ir kaip paežiam juos padaryti, t>o jokiu intaisu ir be 
aparatu. Monal teip lengvai padaromi, kad net vaikas juos guli padaryti. Cziomii paduodu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti k a-nors isz nieko. 11 Isz oro tiek pinigu prigim
dyti, klek szlrdis geidžia. 23 Su dideliu Dciliu nr kardu cziela, rankoj laikomu obuoly su vie
nu kirezlu in keturLis lygias dalis tierdulyli. nesužeidšlnnt ranka. 25 Geru czlelu Inlkrodcly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegu kaip popiern deginti. 34 Aky vaizdo je žiūre toju In kelias 
minutas pirikiatisy paveikslu nuteplioti. 33 Žerlntv geležy prie'burnos urba rankose laikyti 
ir ne klek nenuslueglutl. 41 Paprasta guzika in pinigu permainyti. 49 Peilius ir sznkutes 
praryti ir būti sveiku. 52 Degancziu žvake suvalgyti. 58 Paprasta*stiklą per stalu pervaryti, 
bet ne stiklo ne stalo negudriužyti 53 Užrlsztomis akimis kortus inspetL Nusipirk knygele, 
o galėsi visus 63 monus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygeles turiny gauti, 
tegul prisiunezia 2c marke, o teipgi ir aut atsakymo. Nusipirk knygele n

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

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

’’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. .1. Kazlauckas, 

Box 61 Shenandoah, Pa.
F. Rodis

Box 3a7 Port Washington, Wise.
M. Mockus, 

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derk intis,

1545 Hermitage avo., Chicago Ill.
John Luis,

120 S. Green str., Baltimore, Md.
J. Dabulski

Box 323 E, St. Louis, Ill.
P. Ciras, 

71 Oak str., Lawrence, Mass.
A. M. Makauckas, 

Box 312 Forest City, Pa.
K. P. Simkonis,

Box 671, Turners Falk, Mass.

Dr. JOSEPH JjEVANDOWSKI,
• gyvena po No 394 Broadway, S. Boston, 
, Mass.: valandos buvimo namie nuo 6 iki 
i 8 vakare.

OFFISA TURI BOSTONE
po No 1056 Beacon Sir., Boston, Mass.
Ofiso valandos; nuo 10 iki 13 ryle ir

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. d. Feeiy
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

Geriausia moterų ir vaikygydytoji

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

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

w

S

Geriausia ir Teisingiausia

...APTIEKA...
C . H . KNOTT.

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




