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Metas II.

mios
Revoliucija Rosijoj.

Pakrikęs stovis viso rando 
daro labai įstabes [permainas 
ant viso krašto.

Kas vakar buvo negalima, 
šiądien visai galima; kas va
kar rodėsi svetimu, šiądien 
broliška; kas vakar matėsi 
griekas, dabar iš to garbė.

Trumpas tas laikas permai
nė visą žmoniją teip, kad ir 
prasčiausias kaimietis, rašy
damas laišką į Svetimą šalį, 
sako, dabar mūsų šalies jau 
nepažintum

Vieni rašo, jog jiem gerai; 
daugelis giriasi su laisve, 
sako: nereikia mokesčių mo
kėti; žmonės savo rėdą tveria; 
kiti baimijas—rašo gromatas, 
kad atimtų į Ameriką. Pats 
rando stovis yra be tvarkos, 

/d',r kada bus tvarka įvesta, 
’’’Kuliai sunku pasakyti, nes kaip 
Į disi ,uriose vietose žmonės su vi- 
; h>cn< savo galybe pradėjo nai- 
; kinti valdžią. Kareiviai ma 
UūįjipmaT, nors nėra atvirus 

•S’egmim pfyūnonių, bet matyt, 
\^ada ko v' -^s savo širdyje turi 
į rog-’“-’ ^ • ‘
Luiės.

nėm susitikt, visada, rodos, 
1 įstabu, kad teip mažai žmo

nių aukų krinta. Jeigu šim- 
) tas Sauja į pulką darbininkų, 

tai vienas arba du latrai atsi
randa, kurie taiko nušauti 
nekaltą žmogų. O kiti ma
tomai jau netaiko, nors cie- 
lius kartais gana arti.

Susipratimas tarpe žmonių 
platinasi, kaip pavasario ši
luma. Carui leidus manifes
tą, socijalistai pasinaudojo ir 
didesniuose miestuose nors 
po gerą numerą propagandos 
išleido. Žmonės skaitė kaip 
manifestą caro, teip ir darbi
ninkų vadovų pamokinimus; 
visuose kampeliuose Rosijos 
galima buvo gėrėtis, matant 
žmones susėdusius prastose 
stubelėse ir spingsaučiuose 
palociuose, visur skaitė, visur 
gėrėjosi. Darbininkų dvasia 
pakilo jieškoti pilnos laisvės 
ir iki šiądien jos negali caras 
numalšįti.
Reikia Drąsūnų.
Viską ką tik iškovojo dėl 

žmonių gero, iškovojo tuom 
biauriu būdu liejimo kraujo. 
Kraujas yra labai įstabus 
daigtas atpirkime kitų žmo
nių iš nelaisvės, tik nežinia, 
kodėl nekurie bailūnai vadi
na tą baisiu daigtu ir mėgi
na atimti energiją žmonėms. 
„Vilniaus Žinios”, kaip ma
tyti iš numerio 296 džiaugia
si, kad Lietuvoje yra tykiau, 
nekaip Kmlandijoje, Latvijo
je ir kitose šalyse. Rodo- 
reiktų gailestaut, kad Lietu- 

.voje perinažai randasi tokių, 
kurie nesidrovėti} mirti už 
laisvę ateinančios gentkartes. 
Kraujas išlietas už laisvę yra 
šventas dėl ateinančios žmo
nijos, todėf tegul ir liejasi 
apščiai, pakol nenuplaus vi
sus vargus nuo Lietuvos. 
Kožnas jaunas vyras gyve-

iresnio^ Kame tik 
kareiviam—ir- innp

nautis gali užsipelnyti garbę 
niekad nemirštančią, kuris 
kariaus už laisvę savo šalies 
ir geresnį būvį pasaulės dar
bininkų kliasos. Dėlto rei
kia mnmi drąsumų, reikia jų 
pasišventimo, kožnas lašas 
kraujo už laisvę išlieto yra 
neapsakomas turtas žmonijai. 
Kova nepabaigta.

Kada męs išgirstam, jog 
Rosijoje darosi baisus daigtai 
tada sujundain rinkti pini
gus ir gelbėti kovoja nčius, 
kaip tik ap&istoja
ir męs nustojam ir ap- 
sispakajinam, rodos, jau ka
rė mūsų pabaigta. Teip ne
gerai! Męs turim manyti teip: 
Revoliucija yra kova tokio 
būdo, kad ji turi ant valan
dėlės nustoti, jeigu nenusto
tų, tai labai daug nekalto 
svieto išnyktų.

Kartu su žmonių su gink
lais pasikėlimu, eina ir moks
liška propaganda. Kati pa
rodyti žmonėm, kaip jfe ga
lėtų atsiekti geresnį gyveni
mą. Per tokią propagandą 
arba platinimą mokslo, dide
lės minios žmonių susipran
ta ir pereina į šoną laisvės 
jieškančių, toki būva užka
riauti su mokslu.^ Tikra ka
rė einą tiETWiSfTTT ir "turčiais 
-kurių maža dalis teyra, o 
kraujo praliejimai randasi 
tikrtgrpe pačių vargšų. Ant 
paveiždos: darbininkai užpuo
la ant dVąro; dvaro savinin
kas negriežia muškietą ap
ginti save, Sėt "partraukia 
kareivius, kurie pats būdami 
vargšais išveža turčių į mies
tą neužgautą, o patys sugrįž
ta muštis su darbininkais. 
Kodėl jie teip daro? aišku, 
jog dėlto, kad nesupranta, 
kuom jie yra. Mokslas juos 
gali atvesti ant supratimo.

Taigi jeigu kartas nuo kar
to ir apsistoja revoliucija 
tikra ir plati, tai nereikia 
mislįti, kad jau jos galas. 
Galo revoliucijos Rosijoje ne
bus, pakol vargšai gyvento
jai neatsikvėps liuosi ir ne
galės savimi valdytis.

Mumi amerikiečiams ne- 
reik nustoti ir silsėtis pova- 
liai, bet nuolat reikia rinkti 
pinigus ant revoliucijos ir 
ruoštis į pagelbą saviškiems. 
Kova nepabaigta, kova eina 
pirmyn. Męs ją—Revoliuci
ją nestabdykim, nes tą dary
dami, tik daugiau gyvasčių 
ateityje, paažudysim. Eikim 
visi prieš carą ir patys mo- 
kįkimės savimi valdytis.
Latviai smarkiai 

kovoja.
Latviai nuo seniai turėda

mi savo mokslą, nors pradi
nėse mokyklose stovi arčiau 
prie širdies savo motinos—tė
vynės ir geriau supranta, 
kas tai yra laisvė. Smarkiai 
kovoja už savo tiesas ir nesi
gaili savo kraujo. Jie nega
li žiūrėti ant tokių nelabys- 
čių: kur vargšas žmogus turi 
būti šunim pono, šunim caro 
ir dar šnnim kun’go.

Dabartiniam laike latviai 
užrašė savo garbingus darbus 
į istoriją, kokių Latvija ne
pamena.

s Londono Kronikl kores- 
i pondentas aprašydamas Ktir- 
i landijos padėjimą sako teip: 
■ 1819 metuose prastiejie žino- 

fiės buvo paliuosuoti nuo po- 
1 nu. bet paliuosavimas buvo 
1 tik tuščia kalba, nes pagal 
. statistiką padalinimo žemės, 
. galima matyti, kur paliuosuo- 

tas žmogus gali pasidėti. 
Kurlandija turi 6.553.000 ak
rų žemės, iš kurios 2.643.000 
akrų užgrobta ponų—vokie
čių ir padalinta į 529 dvarus, 
iš kurių vienas su 170.000 
akrų žemės, vadinamas Dou- 
gaugai priguli vokiečių Von 
Osten Sacken’ui. Caras tu
ri pasisavinęs 1.418.000 akrų, 
tai vargšam žmonėm lieka- 
tik 2.425.000 akrų. Skait
lius mažų žemės valdytojų 
650.000 žmonių. Tarpe pa
skutinių teipgi raudasi tokių 
kurie kaipo aristokratatai 
tik skriaudžia didžiausią da
lį grintelninkų.

Visi turčiai sų daugeliu že 
mių yra paliuosuoti nuo mo
kėjimo mokesčių dėl palaiky
mo mokslainių, bažnyčių ir 
•taisymo kelių.

Kunigija ir bažnyčios 
po valdžią turčių^ nors p: 
pijos. žmonės moka 
ant jų palaikymoLbėt _
turi jokios tiesos prie jų.

Kunigai yra jauni ištvirkę 
daugiausia laisvamaniškos 
dvasios, prie ko pridėjus, 
jog jie vra laisvamaniais ne^ 
iš—' persitlfx?InTmty-,%“iilos 
mokslų, tik yra pertikrinti 
turčių lėbavimais, jie biau- 
riausius įnagius vartoja, kad 
su bjaurybėm peklos gąsdin
ti žmones ir teip suvaryti 
juos į maišą ponų ir caro, 
kurie nenustoja gėrę žmonių 
ašarų. Kožnas pasipriešini
mas vargšo prieš valdžią ar 
turčių buvo kožnas nedėlios 
pamoksluose, trėmė, mynė 
tuos žmones, kurie nenorėda
mi sušalti parsinešė 
malkų iš pono girios, 
nekuria nusistūmė nuo 
girtą caro berną, užtai 
gai juos keikė už nepaklus
numą.

Mokslainės fęipgi tik po 
globa ponų, ypatingai pirma 
1885 metų'— pirma nekaip 
caras pradėjo varyti biaurią 
rusifikaciją. Kada mokslo 
ir kitos dvasiškos mokslainės 
yra ponų ir caro rankose, to
kiu būdu jiem sekėsi išau
ginti vargšo žmogaus vaiką 
teip, kad ant savo tėvo ir 
motinos žiūrėtų kaip ant gy
vulių ir ant paliepimo caro 
gatavi nušauti.

nuėję į bažnyčias, o išgirdę 
kunigą keikentįdarbininkus, 
matė kaip kitam šone stovėjo 
turčiai ir klausėsi tų pamoks
lų su pamėgimu. Vargšai 
žmonės pradėjo kelti buntus 
bažnyčioje, ėmė atsakinėti 
knkigui sakančiam pamoks
lu, jog jis meluoja ir kitokiu 
būdu.

Ponai ir kunigai nemiego
jo: jie ėmė skelbti, kad soci
jalistai esant bedieviai ir t. t. 
daugelį silpnųjų teip perkal 
bėjo, tie ištikimai liko tar
nauti carui ir ponams, bet 
tūkstančiai išsitobulino ir 
ir šiądien tuos kraujo čiul- 

ir ku- 
progą

pėjus išvaikė iš dvarų 
riuos jie vargiai gaus 
sugrįžti.

Paskutinės ži 
iš revoliucijos. 
TIELISE 30 sausio Kau- 

kazijos valdonas jėnerolas 
Griaznof tapo su bomba už
muštas. Revoliucijonierius 
buvo pasirėdęs į maliorių, 
nešėsi b1' Tinę su dažais, ku
rioje turėjo pamerktą bom-

n 1 o s

staklių už tą pačią mokesti 
kaip pirma gaudavo dirbda
mos ant 8 staklių.

Llnčliiot norėjo.
Chattanooga, Tenn. 26 

sausio susirinko apie du tūk
stančiai ūkėsų išimti 6 neg
rus Iš turmo ir linčiuoti, bet 
per smarkią kovą policijos ir 
milicijos turmas ir negrai ta 
po apginti.

Jau gal tūkstančius tų neg
rų baisiausiu būdu žmones 
nukankino, ir vis jie puola
si ant baltveidžių moterų.

Mažiau poterių, daugiau aukų.
Hellertown, Pa. 26 sausio 

buvo jankiii bažnytinis susi
rinkimas, ant kurių jie dau
giausia gražiai per poterius 
pasikalba. Tę pribuvęs ant 
poterių teisdarys De Bergh 
sako: būtų gerai, kad m<»te- 
rįs daugiau prižiūrėtų stubą, 
o ne bėgiotų ant visokių nuo
latinių pamaldų, palikę vyrą 
be pagamįto valgio ir drabu
žių pilnus skylių.

Mexico City,
27 Sausio čionai užėjo baisus 
šaltis ir sušalo net dvylika 

Gubernatorius pa
liepė Uždegtas lempas laiky
ti per naktį mieste, turbūt 
kad Būtų ant ko susišilti. Ir 

ino dikčiai kaldrų žmo
nėms, kad nesušaltų.

Tai mat ir randas gelbssi 
kaip jau pats galas parei
na.

Viena diena.
Smwaio net trijose vieto

se Amerikojetrukiai susimu
šė, kame 7 ypatos gavo smer- 
tį. Vienas susimušė ant ge
ležinkelio Sea Board-Air Li
ne 4 užmušė; Santa Fee ge- 
ležkelio čionai nieko neuž
mušė ir ant Great Northern 
Montanna tris užmušė.

glėbį
arba

savęs
kuni-

ma gubernatorių.
Žinios praneša iš-rKutais, 

Kaukazijoj, jog gubernato
rius Starocielski turėjo susi- 
ąųišima su 
už ką jį caras nuo vietos av 
statė.

RYGA. 30 sausio žinios 
praneša, jog Rygos moterįs 
susirinko i didelį būrį pas 
turmą, užmušė nekurtuos iš 
vartos ir paleido suimtus dar
bininkus; daugiausia savo 
vyrus, brolius arba tėvus.

GOMELIS. Žinios prane
ša didelį mūšį atsibuvusį Go
melyje. 61 krautuvė tapo su
naikinta ir 37 namai sudegin
ti. Čionai suėmė vieną ku
nigą iš Anglijos, kuris dali
no pinigus revoliucijonieriam 
Anglijoj surinktus.

VLADIVOSTOKAS. Ži
nios praneša didelį sukylimn 
kareivių-ma l iniukų 
valdžią iš priežasties 
tavimo vieno daktaro 
no agitatoriaus.

Kareiviai sudraskė maga 
zinus, pasiėmė muškietas ir 
išlinosavo suimtuosius.

Taigi tokios žinios parodo, 
jog revoliucija nenustojo.

smirdusę karalystės galybę. 
Jų priežodis’ kad Chinija bū
tų Chinų, eina plačiu keliu.

—o —
Paryžius Sausio 27 

žinios praneša gandą jog Pa
ryžiuje susitvėrė organizacija, 
kurios mieris yra išdailinti 
žmoniją. Prigulinti i šitą or
ganizaciją negal apsivesti pa
kol gyditojai nepripažįsta, 
kad jaunieje, viens kitam 
tinka. Morališkas gyvenimas 
teip-gi akyvai apžiūrėtas. 
Po apsivedimui duos pašelpą 
moterims kad esančios moti
nom neturėtų vargti.

_ —o—
B r u s e 1 s , Belgijos. Iš 

čionai žinios praneša, jog 
murinų pardavystė eina pil
nam bujojime mieste Fez. Už 
parduodamuosius murinus 
moka už vyriškus nuo 10 iki 
100 dolerių; už moteris moka 
nuo 100 dol. iki 400 dol.

Mieste Brusels Belgijoje, 
iš priežasties visokių mašinų 
ir prietaisų 44 tūkstančiai 
darbininkų neturi darbo, ir 
žinoma eina kaip valkatos. 
Tiesų miuisteris išleido žinią 
visiem tiesdariam į kaimus ir 
miestelius, kad tie bntų teip 
maloixyjo coJciAti vi ana bedar
bius į tumius ir tę juos mai
tinti.

Tas užmanymss labą, 
nes vargšas žmogus 'turi eiti 
į turnų^-jeigu nori kiek at
silsėti.

po bažnyčia salėje. I’rez. 
kliubo išrinktas p. Liutk svi- 
čia.

Jaunikaitis Mikolas V< nis 
ir pana Ona Sabiniūtė ims 
šliūbą 11 dieną Vasario.

Andai pulkas lietuvių vai
kų ir mergaičių buvo išpažin
ties šv. Petro ir Povylo airių 
bažnyčioje. Airiai kun; 'ai 
pakakoja vaikam, kad Iii tu
vių bažnyčia ir kunigas ne
gražus. Sergėkimės nuo 
mus tautos žadintojų, nes 
jau nevieną kūdikį lietuvį 
airiai į bomus pavertė.

Susivažiavimas Amerikos 
lietuvių Pliiladelphijoj.

Vietines Žinios.

Žinios iš pasaulės.

prieš 
suareš- 
ir vie-

Iš Amerikos.
V ir to kita gadynė.

Metuose 1895 Kurlandijoj, 
Latvijoj ir Estonijoj Socijal- 
demokracija įgydė savo šak
nį: pradėjo skaityti, protauti, 
ir tūkstančiam žmonių nuo 
akių nusmuko ličina, ką pir
mi laikė už pakutą, dabar 
tas pasirodė griekas, kur pir
ma lenkė galvas, dabar į 
viršų pažiūrėjo. Žodžiu sa
kau, įgavo mokslą teisybės, 
kurį Kristus seniai pradėjo 
skelbti.

Dabar jauni jaunikaičiai

Uždarū mainas.
Wilkesbarre, Pa. 26 sausio 

čionai tapo uždarytos Lehigh 
Valley Coal Co. mainos per 
vieną sanvaitę, kame 26 tūks
tančiai darbininkų gauna 
pašvęsti. Uždarymas atsiti
ko iš priežasties nebuvimo 
orderių—šteliavimų.

Nenori naftos.
Central Falls, R. I. 26 sau

sio American Hair Clothing 
Co. uždarė savo fabriką iš 
priežasties, kad 150 merginų 
neapsiima dirbti ant 10-ties

Copenhagen, 29 
sausio Kristijonas IX, kara
lių Denmarkijos — tėvas 
Grekijos Jjaraliaus Jurgio, 
tėvas našles karalienės Rosi- 
jos, tėvas karalienės Angli
jos, diedukas Norvegijos ka
raliaus. Numirė su širdies 
liga. Jo vietą užima jo sū
nus Fredrikis Danijos kuni
gaikštis. Kristijonas IX iš
buvo karalium 43 metus, at
sižymėjo tuom, kad šunis la
bai mylėjo ir dukteris užau
gino dėl kitų kraštų monar- 
kų.

—o—
T u k u m , Kurlandijoj 

Žinios praneša, jog 29 sausio 
revoliucijonieriai užmušė ku- 
nigaigštį Landsdorfą ir baro
ną Roenne, laike kada buvo 
išvažiavę šviežio oro pagau
dyti.

—o—
Pekinas, Chinai. 

28 sausio žinios praneša, jog 
Chinai artinasi prie revoliuci
jos. Studentai universitetų 
pradėjo didelę propagandą 
numesti visą užburtą ir pa-

Oras labai gražus; saulutė 
kasdieną pasveikina, šaltis 
visai mažas.

Kriaučiai menkai dirba.
Pereitą utarninką užsidegė 

laivas Bohemian, ant kurio 
sudegė 800 pundų vatos.

Žieminėje dalyje miesto, 
koks nors piktadarys nukir
po daugeliui mergaičių plau
kus.

1600 kunduktorių ir brėk- 
monų ant Boston Maine ge
ležinkelio gavo padidinimų 
algų ant 7 procentų.

Italijonas Volack pereitą 
seredą norėjo . pasiskandįti 
šokdamas nuo tilto ant Char
les upės, bet jo korkinės ran
kos nedavė paskęsti ir likosi 
vėl ant vargo išgriebtas.

Emma Goodrich, lietuvai
tė 12 metų ir Lena Lungreen 
iš Cambridgeport prapuolė 
kas-žiu kur.

Majoras Fitzgerald prakal
boje ant Paul Revere salės 
kalbėdamas į Prince Edward 
kliubą rodijo visiems ženytis.

Pereitą utarninką 30 Sau
sio net 9 nauji sąnariai prisi
rašė piie Lietuvių Beno, be
veik visi iš Cambridgeport ir 
visi jauni vaikinai

Pereitą nedelią 28 sausio 
susitvėrė kliubas užlaikyti 
knygyną. 32 sąnariai prisi
rašė. Mokestis ant mėnesio 
tik 10 centų. Knygyne bus 
visos knygos be skirtumo ir 
visoki laikraščiai. Vieta bu

Politiškas iš visos Ameri
kos lietuviškų jų atstovų su-, 
sivažiavimrs atsibus 22 d. Va
sario 1906 m. Sesijos prasi
dės 22 dieną rvte, ant kurios 
tai dienos už kviečiame visas 
Amerikos lietuvių organ za- 
cijas prisiųsti savo atstovus. 
Pasitikime, kad lietuviai at
jaus svarbą šito susivažiavi
mo ir neatsisakys atsiųsti sa
vo pa6iv.n+ipiixo. Atctcyai 
gali pribūti nuo draugysčių, 

kuopų, 
parakvijų,4vnuoų, anA^f 
miestelių, koliknijų, apskri
čių ir t. t. Menkiau skait
lingos sąnariais kuopos arba 
draugijos gali atsiųsti d 
ba tris, susidėję vieną del u 
tą. Kadangi laiko neperdaug 
liko, tai godojamus tautie
čius ir tautietes užkviečiame 
tuoj pradėti tame dalyke dar
buotis ir rinkti atstovus.

Užkviečiame šitą visotiną 
Amerikos lietuvių susivažia
vimą, susižinoję pirm to su 
kurioms laikas daleido susi
žinoti organizacijoms ir šoip 
jau tautiečiais.

Varde 22-jų susivieniujųsų 
Philadelphijos draugysčių.

Komitetas

T e m y k i t e .
„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 gatvės (stryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adresą, 
pilnai su savo vardu ir pra
varde.

PAJIESZKOM. * ■ •2 zeceriu: vieną gerai mokan
tį drukorišką darbą, antrą, 
kad nors kiek apsipažinusį 
su raidžių statymu. Miestas 
linksmas gyventi:. visokios 
mokslainės ir kitokį žm nėm 
pritaisymai dėl pasilaviųimo 
ir pasilinksminimo.

Atsišaukei „Keleivio” re
dakcijų.
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atminė; kaip ji pasakojo, tai 
dabar, sako, visai gerai gy
venti, sulyginus su tos gady
nės gyvenimu.

— Tėvai, močiutė galėjo 
papasakoti, tik kas su ja at
sitiko, bet knygose daug- 
daugiau galima rasti, ką tur
čiai arba kunigaikščiai darė 
su savo vergais. Kožnas 
žmogus, kuris skaito knygo
se, ką turčiai darė su varg
šais, ypatingai Rosijos kuni
gaikščiai penkesdešimts me
tų atgal, tai kožnam plaukai 
atsistoja ir nejunta, kaip 
muškietą nutveria į rankas^.

— Ką-gi tu. vaike, radai 
knygose apie tai tokio bai
saus.

Jau tokil} šposų atsitiko 
labai daugelis, kone kas san- 
vaitę laikraščiai praneša apie 
šelmystes, bet kas neskaito 
laikraščių, nemoka nė pasi- 
vaktuoti. Lietuvių durys 
paprastai atviros, o burdin- 
gierių visada bankos randa
si kuparėliuose, kartais pas j 
žydą, o daug ir ]

- Tėvai, kaip tau sveikuo- 
jusil

— Gerai, vaike, o kaip 
tau?

--- IVlail VO-tp ka.lp 
šienaut su šituom dalgiu.

— Jau ą^^aike, žinau ta-
s 0 t1nąy cUFUBgaliu su
tikti su tokiu darbu.

— Tėvai, tu nesutinki už- 
Aai kad nematai ką tai reiš- 
kn- būti laisvu žmogum.

— Kaip tai, vaike?
— Teip, tėvai, jog tu bu

vai vergu visą savo gyveni
mą, tai visai nesupranti, kas 
tai yra laisvė.

■— Vaike, tik aš turiu pro
to tiek, kad gerą daigtą ga
liu suprasti.

— Tai kodėl tu nesupran
ti?

— As, vaike, nematau ki
tokio būdo, kaip galima var
gšą žmogų pagelbėt varguo
se; man rodos, geriausia su- 

' samįt jį gražiais žodžiais. Jei
gu vienas iš mus vargšų dar
bininkų vargsta pas turčių, 
suspaustas ir blogai laikomas, 
geriausia jį gali suramint, sa
kydamas, jog ponas, pas ku
rį jis save parsamdė dirbti, 
yra Dievo ant žemės leistas, 
ir teip surėdyta, kad jis turi 
tave^kankinti, ir tas kanki
nimas yra tik geras dėl ta
vęs, kad po smert būtum 
vertas apturėti geresnį gyve
nimą. Tokis suraminimas 
kenčentį vergšą priverčia 
prie išsižadėjimo savęs; jis 
tik linksminasi, kad jam 
bus jjprai, kaip numirs.

$9- Tėvai, toks suramini- 
r mas yra prigavingas, niekas 
negali nieko gero gauti, jei
gu save apleidžia.

— Kaip tai, vaike, ogi do
vanos už pakarą.

— Ne, tėvai, jeigu visi tie 
būtų gavę dovanas gražaus 
gyvenimo po mirčiai, kurie 
buvo šuniškai ant žemės pri
spausti, tai apie juos nebū
tų galo aprašymo, nes jų pri
spaustų buvo labai daug.

— Iš kur tu, vaike, apie 
prispaudimus gali žinoti, ka
da-gi tavo močiutė snfo kątik

šuoli iš caro verguvės. Šią
dien luotas centas už laisvę 
Lietuvos yra labai svarbus 
dėl irus ateities.

7 r 11 sausio persiskyrė 
su ši tom svietu mus brangus 
brobs, Vincas Balkus ir sese
lė, Petronėlė Mikulienė po 
tėvais Minevičiūtė. Abudu 
paėjo iš Suvalkų rėdybos, 
Kalvarijos pavieto. Tai bu
vo dorus žmonės ir labai 
linksmo būdo ir jauni. Vin
cas Balkus sakė turįs brolių 
ar giminių Shenandoah’riję, 
Pa. P. Minevičiūtė sakė, turi 
giminių Mahanoy’uje City, 
Pa. Vincas Balkus prigulė
jo prie Lietuvos Sūnų drau
gystės; gyveno apie 3 metus

— Tėvai, knygose yra už- Springfield’e, vėliau persikė- 
rašyta, kaip Rosijos kuni- lė į Beckwerzę, III., kur jį 
gaikščiai laikuose Mikalojaus patiko nelaimė, nes į porą 
I, žmones mainė ant šunų, sanvaičių tapo kastynėse už- 
nors tas žinoma, žmogų į 
nį nepavertė, bet parodo 
veikslą, jog žmogus buvo 
nes vietoje.

— Na, o ką daugiau?
— Daguiau, tėvai, knygo

se yra aprašyta, kad ponai- 
turčiai turėdavo labai gerus 
laikus: balius ir iškilmes, per 
kurias daug turtų sunaikino, 
o jeigu vienas iš tarnų neti
kėtai sumušė bliūdą, tai tokį 
paduodavo policijos kotams, 
kad beržinėm rykštėm nu
plaktų, ir tą darydavo tik 
dėl to, kad išsipagiriojant 
jiem buvo skaudu žiūrėti initsluiam’KUUB1 i«ip u- 
ant pragaišties vieno baliaus,

— Na, o ką daugiau?
—.Tėvai, knygose aprašo, j 

jog kada ponui užėjo noras, 
jisai pašaukdavo vergus nuo 
16 iki 20 metų ir į 

vo, jog tas ir tas, su ta ir su 
ta turi apsivesti, duodamas 
laiko kelias dienas, ir prisa
kymas turėjo būt išpyldytas 
be jokio atsakymo.

— Tai šitas, man rodos, 
nebuvo blogai, kad galėjo su
eiti sau į porą.

— Aitu, ievai, 
užtai* kad tu 
Kožnas vaikinas turėdavo pa-

Įgą.u merginą, o kada 
iam visai su 

_ikraščių, labai 
fKur dingsta surinkti pinigai 

revoliucijos ir t. t., na, o

šu-
pa-
šu-

muštas. Likosi palaidotas 
ant katolikiškų kapinių.

Darbai pas mus eina vidu
tiniškai, ir pribuvusiam ne
sunku gauti darbą. Žiemos 
iki šioliai teip kaip ir nebu
vo, ir dabar visai nešalta.

—o—

Nashua, N. H.
Užtai miegam tautiškai, kad 
neskaitom laikraščių. Au

kų surinkta. Rašo
J. Bakanauckas.
Męs Nashua’es lietuviai,

1 pradėdami akis atmerkti, 
tnislinam, kodėl męs teip il-

sieky:
ponas liepdat__
nepatinkančia ženyTrN. 
daugelis sau smertį palto? 
Tai matai, kas tai yra nuo? 
lankumas, ir kur nuolanku
mas netinka.

broliai seniai po visus kam
pus darbuojasi ant visokių 

1 reikalų. Priežastis ta, kad 
pas mus visai mažai randasi 

prisakyda- skaitančiU laikraščius; na, ir 
iš kur ką žinosi, jeigu neskai
tai. Vietinio gyvenimo aty- 
da paima visą mūsų mislį, ir 
jau rodos, niekur niekas ne
sirado, kaip t'k Nashua, o 
kas Nashua,je darosi, tai vi
siem žinoma. Bet mat klai- 

Ida: žmonės darbuojasi, ypa- 
tik rodos, i viFn- km?tų .lietuviai

nesupranti.1 dabar dirba kiek įgydami,
' kad ką gero padaryti del Te- 
B>-vnės—Lietuvos.*

Žmonėms, kurie neskaito 
žingeidu,

Korespomk nc'jo .

Springfield, III.
Darbuojasi dėl tėvynės labo. 
Persiskyrė su šia pagaule. 
Dabai eina vidutiniškai. Ra

šo D . J . Puišys.
24 gruodžio draugystė 

,,Lietuvos Sųnų” turėjo savo 
susirinkimą, ant kurio neku- 
rie tautiečiai širdingai išro- 
dinėjo, kaip šaukia pagelbos 
mūsų brolai, kovojanti už 
lasvę Tėvynės—Lietuvos.
Draugystės sąnariai įnešimą 
priėmė ir padovanojo $10, 
prie tų dar esanti susirinki
me sumetė kelis centus. To
liau V. Černauskas ir P. Bu- 
kevičius surinko pašaliais 
tiek, kad pasidarė $26.50. 
Pinigai tapo nusiųsti į „Lie
tuvos” redakciją. Nors ne
didelė auka dėl miesto kaip 
Springfield, bet tikimės, jog 
kitos organizacijos Čionai ė- 
sančios neatmes tą paveizdą 
ir jie surinks kiek galėdami 
ant to švento darbo, kuris 
dabar eina mūsų Tėvynėje.

Dabar, broliai, jau laikas 
murai visiems sukrusti, ne
žiūrint ant nieko, rinkti au
kas ir šelpti kiek galėdami. 
Dabar eina kova tarpe caro 
ir milijonų žmonių. Caras 
krečia savo milijonus rublių, 
surinktus pirma nuo žmonių; 
męs-gi neturime jokios sučė- 
dįtos kasos, todėl patįs turim 
dėti aukas, nes pinigas! pini
gas tai gali viską padaryti: 
gali mus ant amžių paliuo-

Mat tę alų
Ir guzutę nešė, 

Pakol į delaimę 
Viena neįpuolė,

Dabar jau net belas
Statyti reikia

Net Karalienė
Ir verkia ir keikia.

Ot tai tau panie
Toki cigaretai.

Rūkyk, kad geresnių 
Tu *

Aslų j lėnas, J. Piragis, K. 
Latvėnas, J. Aršėnas, M. 
Daunis. K. Daunis. P. Cibas, 
J. Sultis. Merginos: A. Za 
balckiūtė, A. Maskliūtė, V. 
Nevieriūtė, J.Zablackas 15po 
15 c., dar penki davė po 10 
c. ir 2 po penkis centus, teip 
kad iš viso pasidarė §<500, ku
riuos pridavėm Bostono Rev. 
komitetui.

Visi čionai aukavusiejie 
buvo vien-tik jauni vaikinai 
ir jaunos gražios mergutės, 
kas yra labai malonu, nes vi
si jau pabundam gelbėti savo

duo; nes negardus gerti ir 
nesveikai. Vienok retai gir
dėt nusiskundimą ant vande
nio, nes mažai kas vandenį 
geria. Kaip tik suėjo 2-3 
tai vienas į karčiamą trau
kia, ir jeigu netrūksta pini
gų, tai ir nežino kada nu- 

di nu|jtiiciniuoc, n.a.i i<ns po.-> stot gerti. Iš to kyla daug 
, '‘ • pas kitus, nelaimių. „Lietuvos Sūnų

kurių negalima užtikėti. Da- Dr.” ant paskutinio savo su- 
bar jau ir bankieriai vagia, sirinkimo paskyrė 25 dol. 
kaip-gi gali tikėtis, kad kiti 1 ant revoliucijos. 21 sausio 
neimtų radę, kaip pamestus, buvo parengtos prakalbos 

gerus ant Fords Hall. Kalbėtojais 
ir buvo kun. Jasaitis, J. Rut- m -

kus, J. Danilavičius ir kiti, brangią Tėvynę—Lietuvą. 
Aukų surinkta apie $28. Vie- Kas plėšė mųsų brangu 
ną vakarą ant sanvaitės jau- lizdą, kas privertė mus išei
ni vyrai susirenka ir mokina- kelti už mūs gražiausios Te
si rokundų, kurių pamokina vynės —Lietuvos, tam siun- 
S. Gilius dykai. [Kur jus čiam panieką. Kas kariau- 
susirenkat, praneškit, tai ir ja už mųsų laisvę, rūpinasi 
kiti pas jus ateis ir pasinau- Lietuvą padaryti liuosa, tiem 
dos. Jus, kurie suprantat, dedam aukas, o vėliau pin
kas gerai, pasišaukit ir kitus; 8im jiem liaurų vainikus var- 
Rėd.]

Skaitykite, broliai, 
laikraščius, o išgudrėsite 
mokėsite apsivaktuoti.

Rochester, N- Y.
Visos draugystės laikė 
rinkimą kartu. Merginos at

bunda. Rašo 
Vargšas.

Žiema lengva, sniego nėra. 
14 saušio draugystės ir kuo
pos laikė savo susirinkimą 
vienoje svetainėje: „Dr. D. 
L. K. Gedemino”, 69 kuopa 
„S. L. A.” ir kuopa „L. S. 
P. A.” Laikant susirinkimą 
keli prisirašė prie minėtų 
draugysčių. Toliau buvo 
perskaitytas raštelis apie 
aukas iš Rochester, paskiau 
K. Vaivada perskaitė straip- 
nelį iš Organo su „Naujais 
Metais”, tą pabaigęs valandė
lę pakalbėjo: nurodė blogas 
puses surėdymo, vargus mie
gančių darbininkų ir lėbavi
mus apsukrių turčių, kalbi
no prie skaitymo ir t. t. 
Linksmiau darosi, kad mer
ginos pradeda susiprasti, i- 
masi prie skaitymo ir labai 
greitai tobulinasi prie visko.

Reikia tikėtis, kad geresnė 
ateitė ateis, jeigu visi rūpin
simės apsisivesti ir tikrai dar
buosimės .savo tautos sąna
rius prie to prikalbinti. Nie
ko gereaųio negalim tikėtis, 
pc* "'l Aesilavinsim. Kaip 
išsilavįsijž^., «įa niekas mus 
skriaust^.

susi-

—o—
<ie jaunųjų.

—o—

P. Zablackas.

St. Louis, Mo.
Nekurie tautiečiai darbuo

jasi ant tautos labo; kiti dar 
miega po senoviai. Dora 
mergelė pasimirė. Pataisy
mas pašalinio koresponden
cijos. Rašo „T. M. D.” ir

„S. L. A.” sekr. J . K .
Vasiliauckas.

Pas mus nieko svarbaus 
tuom tarpu negirdėt. Vieni 
lietuviai ir labai darbuojasi, 
kad pagelbėti atgyjančią 
mūsų Tėvynę, kiti po seno
viai tebemiega, daugiausia 
priešingi visuomeniškiems 
darbams, jie nepratę rūpintis 
apie nieką kitą, išėmus šei
myniškus reikalus. Pradžio
je šių metų susitvėrė čionai 
kuopa „S. L. A.” 115-ta, kuri 
dabar turi 12 sąnarių, ir dar 
yra viltis, kad ji pasidaugįs. phi’iadeiph]a) pa.

Naujas Lietuvio Liuteronu laikraštis.
Rašo tikras Lietuvis.

Daugelyje vietų lietuviai 
liuteronai su nekantrumu 
laukia neužilgio išeisenčio 
pirmutinio lietuviškoje kal
boje liuteroniško laikraščio, 
kurio vardas bus „Tiesos 
Draugas”, spaudinsis vokiš
komis raidėmis, kaip papras
tai pas lietuvius pratęstomis 
yra daroma-

Kaslink kalbos ir rašybos, 
išleistojai ketina laikytis šią- 
dieninės dvasios t. y., nesi
puošti barbarizmu. Išpra- 
džių laikraštys ketina išeiti 
2 syk ant mėnesio, toliau jei 
pasirodys, gal išleis ir tau
kiau. Redakcijos adresas 
toks: ,,Tiesos Draugas” Pub. 
Co., 1512 S, Junipiter St.

Už

nematai.

Korespondencijas ir ap-

garsinimus Redystė neatsa-

Moterim ir merginom.

New Britain, Conn.
Susijudino šelpt revoliuciją, 
daugelis nesupranta. Dar

bai eina gerai. Rašo

•»—
Darbai eina gerai. Neku- 

tytų, kai p* juos surenka ir rios dirbtuvės dirba iki aš- 
kur nusiunčia.

20 Sausio buvo vestuvės p. 
Antano Klimo su pana Aleš- 
kevičiūte. Ant vestuvių kas 
žin kas iš kampo paminėjo 
apie revoliucijos aukas. To
liau S. Zapėnas pradėjo aiš
kinti, jog aukos neatbūtinai 
yra reikalingos dabartiniam 
padėjime Lietuvos, ir teip 
draugai pritarė ir sudėjo po 
kelis centus. Jaunikis A. 
Klimas ir J. Bagdanavičia 
davė po 1 dol. Po50 c.— 
V. Judeika, F. Gliebus. Po 
25 c.— P. Žilionis, S. Žapė- 
nas, M.Milius, J. Bieliauckas, 
M. Zaleckas, J. Jozaitis, V. 
Kvaraciejns, V. Aleškevičius, 
B. Paltanavičia, L. Karšo kas, 
S. Orbašius, M. Bartis, M. 
Plokštįs; du po 15 c., penki 
pv 10 c., keturi po 5 c. Viso 
pinigų surinkta $7.40 ir pri
duota Bostono Revoliucijo- 
nierių Komitetui.

:iai ma-

Haverhill, Mass.
Paliko duris nerakytas, 
rėjus rado vagį, pinigų

pa- 
pra

puolė 12 dolerių. Rašo
J. Jurgelevičia.
Pereitą sanvaitę pas p. 

Stankų atsitiko teip: vyrai 
visi išėjo į darbą, gaspadinė 
palikus nerakytas duris nuė
jo į krautuvę; kada po valan
dėlės sugrįžo, atrado kokį 
anglą savo stuboje, kuris sa
kęs atėjo vandenio apžiūrėti 
ir tuojau išsinešdino per du
ris. Moteriškiai puolė į gal
vą pažiūrėti į komodę, ar ne
paėmė pinigų, ir ištiesų atra
do, jog buvusius 12 dol. tas 
bomas išsinešė.

tuonių vakare, bet žmonių 
be darbo vis randasi.

Čionaitinės draugystės 
teipgi pradėjo svarstyti apie 
pašelpimą kariaujančių už 
laisvę Lietuvos. Nekurtos 
paskyrė iš kasos pinigų ir 
paskyrė kolektorius rinkti 
po miestą. Vienok nemažai 
priešinasi daugelis, kurie 
nesupranta, kas tai yra re
voliucija, tai šneka, jog tai 
apgavystė; toki žmonės, ži
noma, nesupranta, ir negali 
būt kaltinami; jie nieko ne
skaito; niekur neina klausyti 
prakalbų. Būtų gerai, kad 
kunigas paaiškintų bažnyčio
je apie tai, paimdamas temą, 
kaip Kristus vijo svieto mo- 
nelninkus iš Jeruzolimo baž
nyčios teip ve Rosijos žmo
nės nori nusikratyt kraujo 
gertoj us.

Tai būtų gražus pamoks
las. Vyskupas visai nežino
tų. Reikia tikėti, kad airiai 
su Anglija kariautų, tai baž
nyčiose būtų gerai pagarsin
ta. Kodėl to negali Lietu
viai?

Pasky-
o

vi- 
ra-

Lawrence, Mass.
Mokinasi rokundų. 

rė aukų. Rašo Niek 
Nebijąs.

Lawrence lietuvių yra 
šokių: yra suprantančių,
mių, bet yra ir labai blogų, 
labai daug geria, tankiai mu
šasi—laike 6 mėnesių 2 
nes užmušė. Prie to 
priverčia juos girtybe.

Iš dalies gal labai 
prie gėrymo priverčia žmones 
čionaitinis labai prastas van-

žmo- 
labai

daug

Šv. Kazimiero Draugystė tu
rėjo balių per naujus metus, 
ant kurio pelno pribuvo apie 
C0 dol.
1 Po baliui buvo įnešta, kad 
paskirti auką ant revoliucLj“^-----
jos. Bet tas klausymas liko
si atidėtas ant ateinančio mi
tingo: tikimosi, kad drau
gystė ir toliau nepamirš to 
klausymo, nes dabar ; 
svarbi valanda duoti pagčt. 
bą Tėvyniai.

13 Sausio pasimirė Biruta 
Milvidžiūtė, duktė godotino 
draugo A. Milvido. Birutė 
buvo tik aštuonių metų mer
gaitė, bet visas jos pasivedi
mas žadėjo labai dorą lietu
vaitę išaugsent. Bet nelai
minga persiskyrė su šia pa
šauto, Lai būna jai žemelė 
lengva, ir jos maloni dvasia 
lai ilgai gyvena mųsų atmin 
tyje.

„Keleivis” 3 numeryje pa
šalinis rašo apie mus kraštą, 
teip neaiškiai, kad sunku su
prast, ar jisai kalba apie St. 
Louis, Ill., ar apie E. St. Lo
uis, Mo., paskutiniam mies
te „T. M. D.” visai nėra. Šv. 
Kazimiero draugystė, kurią 
Pašalinis pagyrė už tautišku
mą, teipgi yra E. St. Louis 
Mo. Būtų gerai, kad p. Pa 
šalinis arčiau prisižiūrėtų, o 
paskui praneštų.

—o—

Lawrence, Mass.
Aukos.

14 Sausio buvo mažas susi
rinkimas pas P. J. Zablacką. 
Susirinko keli jauni vaikinai 
ir merginos, ir kaip visur jamnjwo 
teip ir čia randasi jaunųjų, I Jie žemina vardą 
kurių mislįs visada atkreip- Mūsų tėvyniai.
tos ant Tėvynės Lietuvos.. Kai tranai tik geria 
Po nekuriam laikui pasikal- Smarvę žydų sumaišytą, 
bėjimo p. Petras Zablackas Būtų geriau, kad smalą 
ir A. Baronas užmanė pa
rinkti aukų ant revoliucijos. 
Draugai, kurių širdis apgai
lauja tėvynę, teriojamą 
zokų, tuojau pristojo ir 
metė aukas šie:
Konstantas Šašelka 50 c., se- 

1 kanti po 25 c.: P. Zablackas,
A. Baronas, J. Strazdas, P.

Moterų Politika.
Kožnas gyvas daigtas pa- 

saulėje rūpinasi apie savo 
aplinkybę, kad aplinkybės 
būtų atsakančios dėl, gyveni- 
nimo. Rūpestis apie ap
linkybes galima vadinti po
litika. nes tokiu būdu žmo
nės taisosi sau gyvenimą išto
lo ir rūpinasi, kad nereiktų 
su vargu susitikti akis į aki. 
Pažiūrėjus Į daugelį lietuviš
kų moterų ir merginų, reikia 
giliai širdije verkti, nes gy
venimas jų—amžina prapul
tis. Štai motina su penkiais 
kūdikiais apleista jos vyro 
be pastogės, be duonos, be 
cento pinigų baigia savosve j 
katą vien tik rūpesčiu. 1 
pati moteris penki šeši met 
buvo graži jauna mergelė, i 
numylėtas draugas glamor 
josi prie jos, kad tik pavef

Sveiki, sveikų sveiki 
Broliai ir sesutės! £ 

Štai vėl parnešu yčiai vei parnešu / 
^ra Aš jumi žinutes^r 

esanti uoj at, 
Kiek yr’ nedorydių, 

Tarpe mųsų brolių 
Kiek yra bjaurybių.

Štai ve Wore estery j 
Vestuvės vėl buvo, 

Ant kurių revoliucija 
Tikra viešpatavo.

Ant Alem gatvės, 
Žinot pusiau kalną, 

Mųsų broliai gaudė 
Patrakusį velnę.

Alaus ir degtinės 
Buvo privaryta, 

Antgale protas 
Visų pagadytas.

Vienas tuojau peilį 
Gerą išsitraukė

Ir ižsižiojes
Latro balsu šaukė: 

Visus išbadysiu 
Kaip varles,

i Ar nematot,
Kad esiu pasiutęs.

Kraujas tuojau liejos 
Ant grindų ir sienų.

[ Kiti valkavojos
Į Pasiėmę už plaukų. 

Tai buvo pulkas 
Tikrų kanibalų,

O ne mus brolių
Tikrų lietuvių.

Jie velnio apsėsti, 
Tamsybes tarnai,

ka-
su-

Jie degančią ryti}.
Na, o kad pasakysiu,
Kas Lawrence daros, 

Tai kito perveidus 
Byrės ir ašaros.

Ant canal stryto
Pas Karalienę.

Pradėjo virti 
Bobos lapienę.

amžiną draugę, svirtimis 

nėra prie^įofu šon.,t ,.IOIAI 
kūdikiai paliku' am L 
teip tos gražios mergelės gy
venimas į penkis metus per

isi vertė į baisų vargą. . Kuo- 
gi ji kalta? Kaltybe jos nie- 
kuom nedidesne už jos drau
go, kuris buvo visame prie 
praplatinimo dideles šeimy
nos, kad užganėdinti nesu
tvarkomą jo gyvuliškumą, 
dabar, kada keturi penki kū
dikiai, ištiesę rankas šaukia: 
tėveli! kada dešimts ranku
čių apkabina jo brutališką 
kaklą, ir šimtai bučkių puo
la ant jo veido ir rankų nuo 
niekuom nekaltų kūdikių, jis 
tėvas pastoja bailūnu, apsi- 
lėdėliu, nesubrendusiu būti 
tėvu; jis meta viską, pasi- 
biauri savo locnu darbu ir 
palikęs savo kūdikius ir nu
skriaustą moterį varge, išbė
ga, kur jo akys ir ausys ne
matytų to biauriausio apsiri
kimo. Oh, tu bailūne! tu 
nevertas žmogum vadintis, 
jeigu tu neatjauti prapulties 
savo numylėtos moteries. 
Vietoje tavo prižadėjimo my
lėti ir neapleisti jos, tu ar
šiau žvėries laukinio padarai, 
palikdamas apkrautą moterį 
su kūdikiais ant vargo.

Merginos, kurios pasiekia 
metus, kitos dar tik iš kūdi
kio drabužių išsivystę, įpuo
la į nagus nelaimingų vitvy- 

llių. Gaila tų minkštų širde
lių, kurios ant pamojimo su 

j pirštu, lieka su širdžių pa
vežtos. Teisybe, męs . visi 
esam surakinti, vergai gam- 

, tos, kuri duoda mums tuos 
pajautimus ir, rodos, žiūri 
ant mus, kaip motina, ar męs 
mokėsim su tais pajautimais 
bovįtis neužgavę savo kūno 
arba visiškai nenužudę. Gam
ta visai nesirūpina apie mus 
kentėjimus arba prapultį, 
nes męs niekad negalim pra
pulti iš jos globos. Ir var



iguose ir kentėjimuose visa
da męs esam jos kūdikiai, 

Ida kenčiam vargus, ji ro 
los tąsyk daugiau iš mus 
linksminasi, nes gali mus 
perstatyti kaipo paveizdą 

ertiem, kurie gyvena linksmy- 
/ beje, rodos sako: „štai žiūrė- 
, kit ir nenustūmkit patys ea

ve į tokią prapultį”.
' išimtai jaunų merginų su 

. ,galvom pripyldytom tuščios 
mamasties, trumpos mislies, 

. esančios tikrom vergėm savo 
pajautimų kenčia baisius 
vargus pasaulėje.

( Niekas tiek nedatyre apie 
jų vargus kaip gydytojai, ku
rie save gorsina per laikraš- 

/čius; šimtai ir šimtai ateina 
‘ gromatų rašytų su drebančia 
ranka ir šaukiančių pagel- 
bos: „Brangus daktarai, štai 
aš papuoliau į vargą tokį ir 

‘tokį,nedorėlis mane apgavo, 
gelbėk mane! gelbėk? nes nu- 

£ sižudysiu. Jeigu pagelbėsi, 
liksiu tavo vergė, dirbsiu 
tau visą gyvenimą”.

Sunku apmislįti apie visus 
tuos šauksmus ir kartu gai
la, kad tiek daug kentėjimų 
paeina tik vien iš to, kad 
žmonija nevartoja savo pro
tą.

Kokią pagelbą galima to
kiem vargšam suteikti? gali
ma sakyti, visai negalima, 
nes silpnai išaugintam žmo
gui sunku duoti pagelbą, nes 
teisybė, jam išvirkščiai ma
tosi baisus daigtas. Bet yra 
ir tokių, kurios turi tvirtą 
protą ir tik aplinkybės jąs 

,< stumia į prapultį. Tokiom 
\ i tai galima patarti: seseris pa- 
, stokit save valdančiom, tegul 
Į didžiausia galybė jųsų kūno 
f randasi jųsų Smegenyse, te- 
I gul žodžiai iš jųsų lūpų gir- 
I disi toki: ,,Aš, ir tik aš, esu 
| locna mano apiekunka, ką 
f aš p- irysiu, niekas1 mane 
į^P***^^ 
jfe 'egalim p* %

ėda kov^l% tf’- 
L ro galy 

nes su sav 
siSventę num

MIEGAS KŪDIKIŲ, 
pagal daktarą J. H. Greer.
Miegas kūdikių yra labai 

svarbu, dėlto kad laike mie
go kūdikio kūnas budavojasi. 
Kaip jis guli, jo kožna dalis 
kūno nustoja įsiveržimo, vi
sas liuosas ir palaidas teip, 
___ l kraujas gali pilnai 
dirbti, nešti maistą į išdirb
tas vietas, budavoti kūną ir 
išnešti iš kūno pagadįtas da
leles, tai su pagelba 
to, tai vėl su pagelba 
vimo organų.

Dėlto yra svarbu 
motinai žinoti apie jos kūdi
kio miegą, ir jeigu ji savo 
kūdikį myli, tai nieku tiek 
daug jam negali patarnauti, 
kaip duodama jam ikvaliai 
tyro oro. Čystumas ruimo ir 
įleidimas oro yra geriausiu 
maistu kūdikio kunui. Rau
doni kūdikių veidai, pilnas 
kūnas parodo, kad jiems mo
tina tyrą orą parūpina. Iš- 
baję, išblyškę rodo, jog yra 
dusinami per naktis su pa
smirdusiu oru, kitų iškvėpuo
tu.

Kūdikį reikia ' pratinti 
vieną gulėti; reikia prižiūrėti, 
kad vėjas ant jo nepūstų ar
ba netrauktų; reikia prižiū
ri, kad nenusispardytų užsi- 
klojimo prisagstant šonuose 
su špilkom; jeigu kūdikis ne
miega iš nerviškumo gerai, 
visą ypatingai užpakalį, pe
čius ir strėnas nuprausti ei
nant gult; kūdikis penkių 
mėnesių išmiega 20 valandų 
į parą, vėliau miegas maži 
naši. Paaugusiem kūdikiam 
labai sveika, kad gauna pri
gulti po pietų valandėlę. 
Sunku viską išpildyt varg
šam žmonėm, bet užtai ga- 

- liin geriau suprast savo var
gą-

kad

ISTORIJA
APVAIKSZ- 

CZIOJIMO 
22-ros Sausio arba

KRUVINOS NEDĖLIOS. 
Bostone, Mass.

22 Sausio jau nuėjo, pakėlus didžiau
sią paniekinimą carui už nužudymą dau
gelio nelaimingų darbininkų pereituose 
metuose.

Peržiūrėjus visas žinias, net skaudu 
žiūrėti, kad lietuviai niekur su būriu ne
prisidėjo prie to apvaikščiojimo, nors gal 
kaip kur ir buvo jų prisimaišusių tarpe 
kitų tautų.

Bostono lietuviai kaip aukose, teip ir 
apvaikščiojime pirmutiniai. Bostoniečiai 
vieni visoje Amerikoje parodė ir užrašė į 
pasaulės istoriją tą, kad štai ir męs esam 
lietuviai, ir tę po caro valdžia mūsų bro
liai vargsta ir neša baisiausį jungą; yra 
kankinami ir mirčia žudomi. Taigi nebus 
pro šalį parašyti visą istoriją mūsų susi- 
rengimo.

Kam reikalingas apralkAčiojiinas.
Apvaikščiojimas neatbūtinai reikalingas 

buvo, kad primįti carui jo žvėrišką darbą. 
Kada draugas nelaimingai žųsta, kiti jo 
draugai jį atmena tankiausia toje pat die
noje, kada jų draugą nelaime patiko. Teip 
ir šitam reikale darbininkai pasaulės, tie, 
kurie mielina, turi protą, vienas kitą va
dina draugais. O kad caras išmušė,
kam nekaltų darbininkų, kelis šimtus, tai 
metam suėjus viso svieto darbininkai tą 
dieną apvaikščiojo. Kad darbininkai vi
sos pasaulės Tautų tikram supratime, tai 
būtų ėję ne tūkstančiai tose parodose, bet 
milijonai; vienok kad iš milijonų darbinin
kų ėjo tik tūkstančiai, tai matosi, kaip to
li da nuo supratimo darbininkai stovi. Jei
gu męs nebūtume tą dieną apvaikščioję, 
tai caras būt galėjęs mislįti, kad jis gerai 
padarė, iššaudydamas nekaltus žmones. 
Nuo jo būtų paėmę paveizdą ir kiti krau- 
jageriai, o ypatingai fabrikų ir visokių 
darbaviečių turčiai neužsiganėdinančius 
darbininkus būtų mėginę su švinu dau
giau apmalšįti. Bet tokie apvaikščiojimas, 
kaipo užtarimas per vienos šalies darbinin
kus už kitos, yra labai įstabus karaliams 
ir turčiams, kurie sako, jog Dievas juos 
leido spausti žmonasSi--Kaip-grcit męs praz

nie-

saulės darbininkų, męs mato;
'-ryra-vleua kdVa“' R9U gautiduoną, šilumą 

ir reikalingus daigtus gyvenimo. Tad jei
gu mūsų visų vienas siekinys, tad ir svar
bu yra, kad darbininkai pasaulės vienybė
je turi apvaikščiojimus, ir kartu suėję visi 
savo mislis išaiškina.

prakai- 
kvėpa

kožnai

Kas parodų užmanė Bostone.

Kaip žinoma, ]og socijalistai visos pa
saulės yra susivieniję ir turi savo tarptau- 
tišką komitetą Belgijoje, mieste Brussels. 
Šitas komitetas turi susižiūrėti reikalus vi
sų karalysčių ir visų šalių darbininkų. 
Jeigu nekurioje šalyje kraugeriai ima eng
ti darbininkus, tai komitetas duoda žinią 
vrios pasaulės darbininkams sočijalistams, 
kad tę ir tę jau mūsų broliai tokį ir tokį 
vargą kenčia, reikia pašelpti. Tokiu bū
du į trumpą laiką visų kraštų darbininkai 
siunčia aukas ir kelia žmones, kad visiems 
parodyt darbininkų skriaudas.

Kada caras iššaudė žmones Peterbur
ge, ir žinoma, socijalistai pradėjo carą už
tai iš visų kraštų imti, tad ir šitą 22 dieną 
sausio paliepė švęsti tarptautiškas Socija- 
listų Komitetas Belgijoje, kuris po savo 
valdžia turi apie 7 milijonus organizuotų 
pasaulės darbininkų.

Bostone.

Bostone 22 dieną sausio pasirūpino 
surengti Dr. M. J. Konikow ir Dr. Anto- 
nette F. Konikov, gyvenanti ant 330 
Shawmut avė. Minėti daktaras ir dak- 
tarka yra seniai apleidę Rosiją, nes dar 
būdami mokslainėje buvo nužiūrėti ir tu
rėjo išsinešdinti į Šveicariją ir pabaigti 
mokslą. Dėlto jų širdyse niekad negali 
išnykti biaurus atminimas caro. Jie gavę 
žinią, jog 22 bus apvaikščiota po visą pa- 
saulę pasirūpino Sušaukti visas Bostone 
gyvenančias Rosijos tautas ir socijalistus, 
kad apvaikščiojimą padaryti pilnu, kaip 
galima.

Tautų atstovai tapo sušaukti pirmu 
kartu 28 gruodžio, ant kurio ėmė dalyvu- 
mą žydai, latviai ir lietuviai. Susirinki 
mo prezidentu B. W. Markus, tapo nutar
ta pasirūpinti pakviest ital i j onus. vokie
čius, armėnus ir lenkus. Sausio 10 antras 
susirinkimas buvo, ant kurio pribuvo at
stovai augščiau minėtų tautų ir nauji eo- 
cijalistų, vokiečių, lenkų, italilijonų ant 
šito susirinkimo jau buvo 2 lietuvių atsto-

vu; abu jau paskirtu nuo „D. L. K. Vytau
to. Tapo išrinktas komitetas bėgančius 
reikalus atlikti ir užbaigtas klausymas 
kaslink raudonos vėlavęs.

Užėjus klausymui kaslink raudonos 
vėlavos, kada atstovai buvo dar užsimisli- 
nę, daktarka įnešė: „Raudoną vėlavą tu
rim nešti ir kartą ant visados išmėginti”. 
Pirmsėdžiu šio mitingo buvo Dr. Autonet- 
te Konikov.

Daktaras Konikov tapo paskirtas iš
gauti nuo policijos daleidimą, kada-gi tas 
buvo svarbiausias darbas. Ant susirinki
mo 15 sausio visi nusidžiaugė, kad daleidi- 
mas išgautas. Lenkai ant šito paskutinio 
susirinkimo nepasirodė, ir lietuvių buvo 
du atstovai, o vertėjo būti 3, nes trįs buvo 
jau paskirti. Ypatingai reikia paminėti 
atsitikimą, kuris, žinoma, mumi gali būt 
pamokinimu, kaipo kątik atbundančiai 
tautai. Ant šito susirinkimo atėjo lietu
vių šv. Kazimiero dr. atstovas, ponas A. 
Jisai atėjo pirmu kartu ir jau pusiau mi
tingą, tapo pasodintas tarpe italijonų ir 
vokiečių. Tuo tarpu ėjo kalba, kiek ga
lima italijonų laukti aut tos parodos. Ita- 
lijonų atstovas jau rengėsi ką nors pasa
kyti, bet šv. Kazimiero draugystės atsto
vas pradėjo kalbėti, jog jis dirba su 2 ita- 
lijonais ir jis tikrai žino, kad italijonai 
nieko apie Rosiją nežino, žodžiu sakant 
nurodė, jog italijonai visai ne žmones.

Italijonas tylėjo visą laiką lietuvio 
kalbos, ir visi klausė, rodos gavę per snu
kį su mazgote. Antgalo jo kalbos atsilie
pė su plakančia širdžia italijonas ir pra
dėjo aiškinti, jog jis esąs italijonų ir jau 
metai atgal, kaip jis davė nuo savo orga
nizacijos 9o dol. dėl Rosijos revoliucijos, o 
apie 3 mėnesiai atgal, kada lankėsi ruska 
revoliucijonierė Greškovska, jis vėl davė 
25 dol. toliau sako: „męs italijonai su
stabdėm carą atvažiuoti į Italiją aną metą, 
kad caras rengėsi atvažiuoti pas Italijos 
karalių. Italijos socijalistai jam davė ži
not, kad jie nenori caro savo žemėje maty
ti; caras, teisybė ir nevažiavo. Taigi sa
ko, jeigu yra tarpe mus žmonių, kurie ne
supranta, tai už tuos męs negalim atsaky
ti, teip kaip tavo tauta negal už tave atsa
kytį!, jeigu ką blogo per savo tamsybę pa
darai. Sitų gana buvo lietuviu. Iš to ga
lima pasimokinti, jeigu leidi kur atstovą, 
tai reikia psrĮtikti žmotifūįjjjįĮ|iw‘ 
rytų gėdos visai tautai, t 
Ir išrinktam' reikia ateit 
laiką ir svjp^Tu neužraugtu protu. Kaip 
męs gatetunTValdyti Lietuvą^—jeigu nesif 

-rtrpinsim būti žmonėmis.
Paroda surengta.

Paskutinis susirinkimas buvo pilnai 
užbaigtas prieš parodą, dabar tik reikėjo 
jau susirinkt į didžiausius būrius svieto, 
kad padaryti įspūdį ant miesto žmonių 
prieš nedorą Rosijos valdoną.

Po paskutiniam susirinkimui antryto- 
jaus angliški laikraščiai pranešė, jog Bos
tone plauks raudona vėlava 22 sausio, kiti 
dar pridėjo anarhistiška ir t. t.

Lietuviai.
Kada.gi visa paroda turėjo prasidėti 

nuo Castle Sų., tai lietuviams buvo labai 
neparanku po vieną eiti, dėlto pasirūpi- 
nom nueiti į artimą staciją policijos pa
klaust ar męs galėsim pulku nueiti iš So. 
Bostono į Bostoną. Policija čionai pasi
rodė cariška, nors, žinoma, ji pavėlinti ne 
galėjo, bet dar užklausė: „ar tai ta paro
da ką su raudonom karūnom ketina eiti”? 
„Teip, ta” tapo atsakyta. „Tai žiūrėkit, 
kad į bėdą neįpultute”. Antgalo nuėjom 
į Vidurinį Ofisą Policijos, ir tę jau visai

tę, tad tik jos prietikiai lieka pasakyti.
— Kas yra pirmutinė tarpe lietuviškų mergini}? — 

klausia reporteris.
— Marijona Pravalinckiūtė, štai ji yra.
— A! na ar nepailsai Marijona?
— O, ne! Aš eičia, eičia tolimą kelionę, niekad nesiže- 

nyčia ir nepailsčia, kad tik brolius iš caro nevalios paliuo- 
suoti galėčia.

Lina Buchen buvo vadove žydų pulkelio moterų, už
šnekinta reporterio, ji pasakė: kad skraiduolės (armotos) 
stovėtų ant kožno kampo gatvės šį vakarą, tai vistiek aš 
eičia, atmindama pralietą kraują darbininkų. Caro dienos 
jau baigiasi.

Ką žmonės iš šalies silkė.
Tūkstančiai žmonių sekė šonais ir stūmėsi iš užpaka

lio, ir kad surinkti jų mislis ir išsitarimus, tai būtų labai 
svarbu.

Parodai atėjus pale pat salę, ant kampo stovėjo žmo
gus gražiai apsirėdęs su šilkine skrybėlė, auksiniais aki
niais ir lazda; visa jo pastova rode pilną aristokratą. Kaip 
pirmiausia atėjo lietuviški muzikantai, tuojau užgrajino 
Marseleis, tie nuėjo; atėjo italijonai, paskutiniai neturėjo 
muzikantų, tai ant to paties daigto užgiedojo Marseleis. 
Šone stovintys aristokratas sako: „Tai šita prakeikta gies
mė, ką Francūziją į kruviną revoliuciją įstūmė. Italijonai 
nuėjo, latviai atėjo ir vėl užgiedojo Marseleis, negana to 
dar antgalo žydai atėjo ir tie tą pačią užgiedojo. Na, jau 
šito buvo perdaug aristokratui, jisai kepurę užsimovė ant 
nosies ir nušvytavo į tamsų gatvės šoną.

K, sakė politikieriai,

Politikieaiai, kurių rankose daugiausia yra--------- os,
matydami raudoną vėlavą ir socijalistus dalyvaujant, labai 
biaurėjos, net kaip kam užmetė: „ogi tu esi katalikas ir ei
ni su jais”. Mat negalėdami kitaip intriguoti, ėmėsi karš- 
čiausio įnagio, bet nieko neprigausi, jau atėjo gadynė, kad 
jr vargšas savo padėjimą ir savo priešus supranta.

Suėjus i salę

Sufei į Fanual salę, kuri gan greit sutalpino 
ė kelias minutas, pakol kalbėtojai atėjo 

į saveį nes nuo ilgo vaikščiojimo ir nepaprasto riksmo, ga
na apilso. Daktarka Konikov pirmutinė surašė programą 
kalbėtojų ir surengė pradžią. Ra ir Amerikoniška 
vėlava tapo pamatyta ant abiejų šonų pirm I rodos girdėtis:

ra-1

3000 žmoni
apie

ir pirmiausia mūsų senukas; draugas Curtis, atida 
kalbas, nurodydamas kokia svarbi yra toji valanda, kada 
męs darom atminimą už žmones; kurie krito 22 Saulio 1904 
metuose Peterburge, norėdami maloniais žodžiais gauti car£ 
ątydą ant savo vargų ir pagerinti savo gyvenimą. Teipgi 
persiraitė telegramus nuo motinos Jones ir kitų ir perstatė 
piru', kalbėtoją daktarką Antonoltu Konikov, kuri rusko- 

l je kalboje niirodū padėjimą žmonių Rosijos siaiančių savo

politikierių, kurie įsiperka į 
vietas, paskui su turčiais ap- 
vagę žmones pagal sutaisytas 
jų tiesas.

Daktaras Gibbs iš Wor'qes- 
cester buvo paskutinis kalbė
tojas. Ant salės kiemo buvo 
prakalbos laikytos teipgi vi
sose kalbose. Tarpais kalbų X 
lietuviai ir latviai muzikan
tai grajino revoliucijonišką *•] 
himną Marceleis, MV county 
ir kitus laisvės himnus, kas 
darė liūdnumą ir džiaugsmą 
tarpe susirinkusių. Iš vidu
rio salės kartas nuo kapto bu 
yo vienas pakėlimas balso, 
lauke; buvo girdėtis tas pats. 
Ypatingai mergaitės, žydel- 
kiūtės net atsistoję ir rankas 
ištiesę į kalbėtoją balsu šau
kia su akimi pilnom ašarų. 
Daugelis vyrų, ypatingai a- 
merikonų šluostė ašaras.

Teip tas garbingas atmini
mo vakaras užsibaigė su di
džiausia garbe lietuviam.

Pinigų ant Fanual salės 
tapo surinkta 125 dol., iš ku- į 
rįų apmokėjus už salę, kiti 
tapo išsiųsti į Rosijos rev. ■ 
komitetą per Amerikos Soc. 
Komitetą, kuris dabar renka 
apščias aukas.
Pabaiga parodos.

Apie vienuoliktą valandą 
viskas pasibaigė, žmonės nuė
jo pulkais, pulkeliais ir išsi- 
skyrstė be jokio pikto atsiti
kimo. Tie, kurie su pilna 
širdžia ir atjautimu dalyvavo 
parodoje, atsigulę ilgai dar 
neužmigo, minios žmonių 
ir liūdni balsai muzikos buvo 

:alin. šn':
tu nedoras care, gana prigė 
gjžriąž.ųioniu krauje!

-----  '^*8Pereitam numeryje ,,Ke-
& 3’ nuogą krūtinę prieš caro durtuvus ir t. t., prašydama, kad| aukų iš v’«o buvo pa-

kožnau >ą atjaustų ir duotų pinigišką pagelbą.
Toliau buvo pęręftS-tytas lietuviškas kalbėtojas.
TrečiairK 

naė. J isal sakė,-^
^vTnmes F. Carey iš Haverhill, ameriko- 

jdento niekas nemato bolės 
i-.,-..;žaidytojtim; kad m ūmi amerlkoila 

vius į Rosiją apginti nekaltus žm _ _
viai turi eiti į Panamą žudinti darbininkus ir t. t. Drau
gas Carey nurodė, kad dėtume pinigus dėl padavimo gink
lo Rosijos vargšiai moteriai, kuri galėtų save apginti nuo 
teronų. Carey išaiškino raudoną vėlavą. sakydamas, jog 
Harvardo universiteto studentai, jom užsidengė eidami 
vogti ir akcijonieriai jąs turi.

Ketvirtas kalbėjo senas amerikonas žiluose plaukuose 
paskendęs Henry B. Blackwell savo kalboje jis sakė: Apsi
gynimas neprietelių yra prilankumas Dievui. Pakrikšty
ta krauju kankintinių Rosiją niekad nesiduos uždėti ant 
savęs seno jungo Romanovų, p. Blackwell atsigryžo prie 
Raudonos vėl i os ir paglostęs pasakė: „Tu išliuosavai 
Franciją. Am ką ir kone kožną šalį, kurioje liuosybė gy
vuoja, tu esi kraujas žuvusių drąsunų už laivę žmonijos 
ir t. t.

Toliau kalbėjo Alex Ellis, finas, kuris papasakojo finų 
karę, su Rosiją, kaip lengvai ir be kraujo jie apėmė caro 
galybę, pirmiausia pradėdami nuo gubernatorių, jie paėmė 
visą valdžią po savo ranka.

garsinta *360.25, taigi 
ant vieno dolerio pamilįta. 
Reikėjo bū + §361 ‘5
Sausio 26 išsiųsta į

Kuiiioą .06. §150.00
Sausio 30 isšy

Europą .06

Viso išsiųsta §250.00

Draugystė šv. Kazimiero 
negalėjo priduoti šimto dol. 
iki ateinančiam susirinkimui, 
iš priežasties daug išmokėji
mo, taigi tą šimtą išėmus re
voliucijos kasoje lieka §11.25 
P. Zablackas pridavė

iš Lawrence, Mass. 5.OO 
'Nuo p. Klimo vestuvių,

Nashua, N. H. 7.40

Viso aut raukų

Klaidų pataiHjį^ias.

4 num. „ Keleivio”' 
pakvituoti vardai nuo '-j/rtt.- 

pakėlimu dvasios rodijo gelbėti Rosijos žmones, kovojančius kalbų Carabridgeporte.Mass.,

Dar kalbėjo žydiškai.

Italijoniškai kalbėjo draugas č'iampa, jis su dideliu

inteligentiškai priėmė, ir davė pavelijimą 
eiti iš So. Bostono, prižadėdami "atsiųsti 
poliemonus nuvesti parodą į paskirtą vie
tą.

Apgaršlnlmai.
Prieš parodą 4-riom dienom tapo iš- 

druokuoti apgarsinimai, bet apgarsinimai 
gal nebūtų tiek gero padarę, kiek pasirū
pino tame geri draugai: Bostone ant 55 
Sudburry St. dirba apie šimtas lietuvių 
dirbančių prie kliniškų aparatų, kurių 
darbo rėdytojas yra teipgi lietuvis, rodos 
p. Narbutas. Prieš parodą p, Narbutas 
susišaukė visus savo darbininkus ir per
statė kožnam mierį parodos ir linkėjo kož- 
nam lietuviui dalyvauti. Tautiečio Ka- 
mincko ir tautiečio Rupkelio šapos tapo 
puse valandos ankščiau sustabdytos, kad 
darbininkai galėtų dalyvauti parodo
je. Tą patį padarė ir p. P. Korzonas bu 
savo krautuve aukščiau paleisdamas nuo 
darbo. Kunigas Žilinskis teipgi nepamir
šo paminėt per pamokslą. Žodžiu sakant, 
Bostono lietuviai kad ką daro, tai net 
linksma žiūrėt; gražu buvo matyt, kada 
nešė raudoną vėlavą visi: moterįs, mergi
nos, vaikai ir vyrai.

Parodu.
Parodos ėjimą aprašėm pereitą sanvai-

su caru, prižadėdamas pats važiuoti į atvirą karę, jeigu lai- kame reikėjo paminėti V. 
kas "parodys reikalingumą, . ~

Septintas kalbėjo draugas Siln, latvys.
Aštuntas kalbėjo Jonas J. Galagher, kuris išreiškė, jog 

jo airiškas kraujas atvarė jį dalyvauti tose apeigose, ir kad 
jis jaučiasi tarpe savųjų, kada pamato žmones sekančius 
paskui raudoną vėlavą. Teipgi nurodė vagystes Amerikos

(Užbaiga ant sekančios koliumnos.)

Gede Siamas mokina Hatuvi Angliszkos kalbos.

uen j y iz in, j y iz insaid, whu iz autsaid?
, Kaip jis yra viduryje, jis yra viduryje, kas yra lauke?

! zkngli&kai Ifitark Reiškia
Į is he in? iz hy in? ar jis viduryje?
he is in jy iz in jis yra viduryje
is he up? iz jy ap? ar jis atsikėlęs?
he is up. - ' jy iz. ap jis yra atsikėlęs.

1 do go on dū goo an eikie
11 do go on ai du goo an. aš einu.
1 is it so? iz it so? ar teip?
|it is so it iz so teip yra
1 is it on iz it on ar ant viršaus
it is on it iz on yra ant viršaus.
is it in iz it in ar viduryje
it is in it iz in yra viduryje
When he is in, he is inside, who is outside

Augoniūte su 5$ c.

Atsakymas.

Draugas iš Cambridgeppęt 
klausia, kame yra teisybėj? 
„Keleivis” paduoda, kad Ant
parodos 22 sausio buvę apie 
10 tūkstančių, o angliški 
laikraščiai paduoda, jog bu
vo apie 3 tūkstančiai.

Teip yra drange: Angliški 
laikrašžiai yra kapitalistų 
rankose, ir tokius apvaikš- i . _
žiojitnus labai mažina. deU-

1 ir parodos skaitliu suma. . 
kad pasigerint turčium, 
tai uiekas! tik keli dar bus -**’■

1 pranta.
Męs padavėm skaitlių pa-

I gal mus aprokavimą, nes tik 
3000 sutelpa į Fanual salę, 
o daug daugiau dar buvo 

1 žmonių lauke.
Taigi drąsiai galima sakyt,

Į kad 10 ‘tūkstančių eme da- 
I lyvumą parodoje.
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Draugyscziu Reikalai.
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Box 61

Box 327

Box 51

Box 323(

71 Oak str.,

Box 312

Klemens Wllkewich,
Mes spaudinam Knygas, Konstitucijas, Programus, Užkvietimūs 
ANT BALIU ARBA VE8ELIJU, TlKIETUS, ClRKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKU8 DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

fe et
<* 
St

kit o aš ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki ylo 
□ uo 1 iki 2 ir6 iki 
8 vakare. Telephone 1DG

apie kozna tavora preke aprassyta. 
rius iiziiunciiu greit ia vL... A.....

Ant pardavimo Bučernė ir Grosernė, ge
riausioj vietoj Bostone, apgyventoj Lie
tuvių; visas, biznis kėš, knygučių visai 
nėra. Parsiduoda labai pigiai. Atsišauki
te į “KELEIVIO“ Redakciją. [3-5] KAIP PADARYTI MONOS..

LZSIK.tSlli-

KELEIVI
ant visu metu

Prakaltos.
120 W.Market St.

West Lynn, Mass. 
2ra valanda po pietų 11 die
ną Vasario, kiekvieną lietuvį 
ir lietupaitę širdingai užpra- 
šom

Ukesų Kli ubo Komitetas.

PAGARSININIMAS
Broliai lietuviai ir lietuvai. 

tės ! Aš duodu jumis gejiau- 
.se rodą, kurie sergate nuo se
no arba ūmam laike kokiai 
nesveikatai atsitikus. Ateiki
te pasroaue aš datiriau ge- 
rianse gyditoją, visokių lygų. 
Viriškų ir moteriškų; rodą 
duodu tiždika.

J. B&Jaišaitis,

gražus pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
ivai i ta. y  ..................... 25 e.

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke
lionę j peklą; 2) Jonas sū
nūs žuvininko, 
gavožuvių karalių, n no ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka: D 
Velnio švogeris labai i. 
manti pasaka; 5) Justin; 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai

na tiktai.... .. 25 c.

kuris pa-

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

122 W. Broadway St. Supykus! Ponia — juokinga apy- 
So. Boston, Mass, j saka iš vasarinio gyvenimo 

Druskinykuose, prekiuoja 
tiktai 5 c.

Teisingia's’as kabalas — me
timas k; -yrių ir laimarodis 

kaina ................... 10 c.
Kalėdų giesm. S del vargamistrų 

ir teip žmonių; kaina 10 c.

Paješkojimas
Pa j ieškau savo brolio 

Antano Žilincko, pirmiau 
gy venus h W|terbiiry£ęonn. 
Jeigu J n s apie jį žino, arba 
jis pnts prašau atsisaukt ant 
šito adreso.

Ona Aukštikalniene, 
74 Minister Str., 

Roxbury, Maes.

Specijaliszkas Iszpardavimas
Vaikų sveleriai verti 98c parsiduoda už 
33c., moterų marškiniai 19c.; .kūdikių 
dresiukės vertės 8L.00 parsiduoda 69c.;

Didziause ir geriause Aptieka Korsetai 19c. Didžiausias išpardavimas •' i ■ 1 T iim1! moteriškų skrybėlių už žemiausias pre-J_ Jamel J. ;
301 Broadway, kampas D. gatvių. 385 Broa<'south Boston. Mass.

So. Boston, Mass.
, er-as.

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čiji Jįfjrli susikalbėti savo kai- 

j. Meldžiam visūs su reika
lais atsilankyt.

Pirmas Balius.
J” Lietuvos Sūnų Draugystė iš Cambrldgr- 

■puft, MftsS: parengė bailų, kuris atsibu 
21 Vasario, 1906* seredos vakare, prasi- Į 
dės nuo 8-ių trauksis iki 6 ryto ant sa 1 
lės Minot Hall, kurnu Incfield .

galvĄjt. oston, Mass 
■ąk o't i kietų vyrui su inotere $1.00, pa- 
ęniojftp moterim 25c. T' ' ‘ a 

prr-om visus dalyvauti ant musų ba 
linu nes tai bus paskutinis balius 
pi:< užgavėnes 

Komitetas.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Naskua atsilan
kyt UI neužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakanaucką, jis duos gera rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyoo, Snapso ir 
cigarų tlcsiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakanaucka*• 4

KELEIVIS

Szaltinis Sveikatos
PMaMkiotitis Sergantiems

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymų tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met nega11 ligos išgydyti. kadangi nėr.: pi taikyli prie stovio ligos ir padėjimo 
serganč'o. ir ant gaio nori buti sveiku ir Jaii'ni.’.gu. tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, k."< ipkis tuojau asabiškai ar per laišką aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. C >llins Medikališko Instituto, kuriame kui pasekmingiausiai išgydo viso
kias su .ias ir užsisenėjusias ligas kaip vj'rų te o moterų; kožnas kas į j j nusiduo
da, dek . už išgydymą ir buna linksma1; ant visados.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu Lųdu S'i tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Me<- 'nstitutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?

Atsai nias lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New York; 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 ŠaltiniuSveškatos.

iHZRydytas mm Kad iš šito šaltmio daugiausiai plaukia sveika 
kosulioau dusuliu tos ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių 
ir reumatizmo bei , .° , . , , . T
užaisenejusios vi- kurios tūkstančiais kas menesis plaukia šitam ln- 
Jon.'Zabukevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 86, paduudame

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek
vienos dien< s meto; <• dalys drūtuose 
aj dnruo.se; prekė $4.75 c.

2 Biblija, arba Šventas Raštas seno ir 
naujo leslamento, 448 puslapiai, drū
tuose apdaruose, spausdinta lietuviškoj 
kliboj $5.00.

3 Pekla, arba A mžinns Pragaras, di
delė knyga, puikus naudingi skaitymai

tuose apdaruose, 5OO puslapių $1 25
4 Lietuviškas Dal ’oriiis susidedantis 

iš lOOpusl., su 400 dailių Įvairiu dainų, 
drūčiai apdaryta kuytr;: $2.50.

I a no• 1 tad .$12.50.
• iiis\ I. parduodu užQcl I.:

y i. j liiigų. g<il prisiusi 1 ar 2 doleriu 
l» l užlikrinimo *«ad ima nus o-im ja-

3 Sts-

Geriausias lodinąs Karasynu varomas

Galima gaut no 1 iki 75 arkliu sylot 
Visur yra parnkus vartot. Norėdami p||. 
finu dasižinot rašykit ant šilo adreso 

b rauk E Davis.
280 Devonshire St. 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

T. Lavilvaresse, M. D
Prancūziškas Daktaras,

ir Akušienus.
. is ryžiaus Medicinos Fakultetą.

Maloningai už Pasek m i ngia tįsiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

Ofiso valandos: nuo 0 iki 11 ryte, nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

238 Harrisou avė., Boston, 
Mass.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Paruienler St , 

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasek mingia- 
usiai. Ateikit tie- 

| siok pas mane 1 
i (repais į viršų tik 
i neikit į aplioka;

mano durys bal-
45 High St., Nashua, Mass, tos aiba teiefonuo

mond.
< k South Bostono, Mass, draugystė švento 

Pptm ir Povilo Parengė puiku Balių ant 
30 dienos Mojaus 1900 m. su apvaikščio- 
jimu. Bus šventinimas karūnos; perei
tą metą buvo tik iškėlimas karūnos.(3-6)

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

F. RUTKAUCKAS
Persikėliau nuo 103 ant 147 River str., 

HAVERHILL, MASS.
Dirbu geriausius Lietuviškus - R škus 
cigaretus. Parduodu wholesale ir retail. 
Kas kaita pabandys rūkyt tai vis norės'1 

mano cigaretu.

KLAUSYKI’! E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausi! 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysil

Pas

Vaskelevicziu ir Abrcczinska
NAUJOS KNYGOS. 124 Millburry str., 

tx 1 . 1 ,, c? 1 Worcester, Mass.,, Keleivio Spaudos.

Geriausias Pamokintojas Angliškos
KalbOS sutaisytas ant trijų 
eijįiiį, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai-

................. ............... 35 c.
Pėdom Kristaus. Petrovo gra

žiausias darbininkiškas ap- 
rąšj^nas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. j 
Kaina ........... 35 c.

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

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žino įeliai 
kad traukia tai traukia Į kra 
jų, o kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

5

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas karią pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai Iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3ol Broadway ir 259 D. St.,

South Boston, Mass

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

širdingu nčlu už iAgydymf manęs nuo neregu* 
linri^kos mėnesinės, varginusios mano per 0 
metus; kankino mano didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas: mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėfmanc Laikino. Per vi* 
sy tų laikų perlėkiau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bi t 
veltai ir tik kada aprašiau savo ilgų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai imliau, imdama tuos vn 1st us, užku
riuos siunčiu Tninhtai Širdingų pudėkavonj;

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

llHii'ggjiUs Profesoriau tr Specialiste:
Su linktinn šinlzia pran?Ju TamlMnl. kad 

eU n vise i sveikas ir II^vmia nuo reumatizmo 
skausmų Ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
Ir strėnose, kurie mane taip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi* 
nosių save special litais, l»el v is bu naudos, k 'I 
nedasiglnlau apie jųsųKaniįjį Institutų, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatų. i>ž kų c 
siu dėkingas IS birdies Drill E C. Collins, ve
lydamas pas JĮ kreiptu visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis,

Augustas Rok?a, 
14-15 Hudson St.. Allegheny City, Pa.

Uz Korespondencijas ir ap
garsinimus Rėdystė neatsa

ko.

Didelis Išpardavimas 
Moterų keipu, siutu, jekiu, 
krybeliu ir Eurs'su.

Viskas už puse prekes. ’ 
už 1 Legal stampos s u. kotu t 

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 

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

No

Wjhwmi

Iszgydyta nno 
sunkios moterį- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidicziene 

Westwood,
N. Y.

Mielas Profosoriant
PruueAiu Tumistnl jog esiu pasveikęs 15 Il

gos, nuo kurios mano gydėte — periankaus 
tllnpliffino, uždegimo pūslės, lytiškos sili»ny- 
l»ė<«. nuliėgimo semens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo str-nos • ir nlx-lno nusilpnėjimo 
kaip yra aprašytu Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas į Svo kutų. Jųsų spcclališkl vaistui 
innne galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi iš 
savo laimingo šeimyniško gyveninio 1)51 nr- 
tymo meilės noriu šitų pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
knip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bųti laimingais

Fr. Mundinas, 
Box M5, Mystic, Iowa.

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, 
Ntlbėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kurto ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina paseku^ ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių fr baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus j šitų 
Institutą. Čion specialistai akylai.ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodj išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk lOc markėmRpersiuntirno kaštams, o apturėsi Prof.
Į^iųrioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 

dideli kolioiuoti paveikslai sudėjimo žmo- 
asaL..- ^.'tudikio pas motiną viduriuose.

Tį-v outi išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas : 
naudinga kaip sergantiems, teip ir svpįįjj' 
gaus kūno ii naujai : .Jėta 11 apsi^^f^.

rTE.C. COLLINS, Medicai Institnte, 140 W. 34^St., New York City, N. -Y,
Atsišaukiantiems asabiškal offisas (terp Broadway ir 7los Ave.) atdaras kasdien nuo it^O^kHivaLpo pietų. 

Vakarais: Ularninke. Serodo|o |r PetnyčioĮe nuo 7 iki 8 vai. Nedalioms: nuo .............. j ■■■SSOlI llG.I o pietų.

Jolgu nori but sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gėrymus, 
paimk sveika užkandį, sveikiausi gėiy- 
mai, kaip tai Alus, Elius, Vynai ir viso
kį likeriai yra lik pas

James Gleason & Co.,
Kampas 4-tli ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKAS 
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais Ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. L1VTKEVIČ1A,

14 Washington Sqare, Worcester, Mars

G RA MAT! a A 
Angliškos Kalhos 

su ištarimu kiekvieno'žodžio lieiuviftu • 
— sekančiai: snow (sno), sniegą#, know 
(no), žinoti, leaf [lyf], lapas ir t t 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pn 
siuntimu 81.25. Pinigus yra geriamii 
prisiųsti per ,,Postal Money Order“ hi 
šio adreso:

Teipgi norintiem pirkt likerštorį, te yra ; Mikolainis,
labai gera vieta. Dažinokit pis patį Box L>, Station D, N.w Yoti,
gaspadorių.

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

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 000 2 Tremom

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

Tel. 009 2 Tremost

M. Gaivan & 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 gėrymus, alus, elius 
visada Švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų. krik- 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namus.

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

■

□medegaP
■ VAISTU. 
B Surinkta ir 
| Parašyta
d Dr. J. P: Wood, 
3 m pagelba 
< Dr. Richardson

■ Dr. Vanderbek, 1
1 Suraszas stan-' 
t dariazku vaistu 
t vardai, nno vi

sokiu ligų. Prie 
tam ir visokios 
incdegoa vaistu • 
iaz ftugnunu, su ;

pasekmingais 
Receptais. 

Szita knyga ira 
naudinga turėti 
koznam. Kas 
prisius 25c. pi
nigais iszperk- 
_jit paczto Mo
ney Order. 
Perkupczema ir 
agentams geras 
pelnas. Adrisas: 
V. J. Petkon, 
303N. MAIN St. 
BROCKTON,

fe * fe
fe
5
1 fe 
s
s
Ęt V «

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

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

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

54 Laffayrtte Str.. New Britain, Conn.
A. J. Kazlanekas,

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

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

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

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

J. Dabulski
E, St. Louis, Ill.

P. Ci ras, 
Lawrence, Mass.

l, M. Makauckas, 
Forest City, Pa.

K. P. Simkonis, 
Box 671. Turners Falls, Mass.

Šie' 
mosi J 
tystėj 
tūkstt 
merik 
to: 
tojo”? 
nieko 
Na mi 
kas m 
liueija 
pasise! 
daug t 
tarimo 
ant ši! 
mūsų 
tikrą į 
ri pan 
kasieri 
gus ir 
kariau 
kazoką 
darbiu: 
o kad 
neužsit 
nė cen 

i a pas 
egalin 

^jjda k< 
ro galy 

Lnės su i 
h siSventi 

jie varį 
pasikav 
Be, jię E 
kind am 
ir patįs 
Prabėgi 
tuos žir 
kada m 
torijas 
stovylas 
riose jie 
už mūs1 
jų stovj 
su gra 
Dabar : 
lim.dau 
Mus pul 
tosi į 2C 
kožnas i 
dol. ant 
caro j ui 
suskaitę 
milijom 
tų ištil 
greita, 
me pad 
brolių 1 
su kuriu 
ginti ką: 
Kožfiam 
ti, jog ti 
tančius 
po trum 
gims laii

Mielus Sūnelį 
&iteip tai ir aS>- 
tyt galėsiu, taju 

mašinėle (Iru . ___
Tokių mašinėlių gali galit Rėmiau padėto adreso.

išdirbinių pagal nau 
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 ant dviejų 
eilių litarom, labai drūta ir gera. Prekė $8.00.

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

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimui kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito- 

' kius naminius ir importuotu.. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos.
Gėrymus pristatėm ant veituvlų, 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.
Abi pad i ubu ibvo krautuve kurioįa galima gaut vilko kaipo 
t.i: l^lkrrdoliu kokiu tik ant svieto randasi, kisienlniu ir 
li'olniu, viiokin lenciugahu, auksiniu, paauksuotu, si ab- 
ri>iia ir auksiniu šiedu, špilkų, ksmpasu, koloiku, visokiu 
instrumentu, puikiu armonikų del grajau*. Maszinukiu 

del drnksvoiimo gromatu. Monu knyga ir prie t iii*. S del 
darymo sxtuku. IstOiistkc Ir maldaknygių kokiu (ik r»n- 
daM lietu v ii ik o j kalboj. Puikiu popiete del gromatu ra
ižymo su pliviucievonems, sidab^ms Ir kvietkomie Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunesia groma oj ux «c. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj k Iboj nebuvo, kureme yra azimtai visokiu paveikslu, 

aprassyta. Kas pirki gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
'uua Amerikos miestus. Adresuok it:

112 GRANU STREET, 
BROOKLYN,

Iszejo kn-tlk isz po spaudos knyga nprasznnti kaip padaryti visokius monus. K u rojo yra 
nprn.Hzytl G3 monnl. kaip jie padaromi ir kaip paežiam juos padaryti, be jokiu int .i -a ir Ims 
anaratu. Menui trip lengvai padaromi, kiul net vaikas juos gali pa'darytL Uzional paduodu 
tiktai kelis Isz knygos turinio: 4 Sutverti kn-nors isz nieko. H Isz oro tiek pini,u prigau
dyt!, kiek szirdis geidžiu. 23 Su dideliu peiliu ar kardu czieia, rankoj laikoma obuoly su vie
nu kircziu iii keturias lygias dalis p-rdulyti. nesu žeidžiu n t runka. 25 Gera cziela laikrodėly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegą kaip popiern deginti. 34 Akyvnizdoje žiūrėtojų in kelius , 
miliutas pulkiiuisv paveikslu nuteplioti. 31 Zerinty geležy prie burnos arba rnnk< se laikyti 
ir dp kiek nenuslaeginti. 41 Paprasta guziku in pinigą permainyti. 49 Peilius ir sznkutes 
praryti ir buti sveiku. 52 Degnnczia žvake suvalgyti. 58 Paprasta*stiklą p»T stula pervaryti, 
bet no stiklo ne stalo nesud riz.ytl 51 Užrlsztoinis akimis kortas Inspetl. Nusipirk knygele, 
o gulėsi ^ uiis 63 inonus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygeles turiny gauti, 
tegul prlsiunczla 2c marke, o teipgi ir unt atsakymo. Nusipirk khygele

JQKAS ILGAU9AS, 3108 South Halsted Street, Chicago, 'll.

Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 394 Broadway, S. Boston, 
Mass.; valandos buvimo namie nuo 6 iki 
8 vakare.

OFFISA TURI BOSTONE 
po No 1056 Beacon Sir., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte ir 

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. d. Fesly
95 Milk st., Ruimai 60-Gl

BOSTON, MASS.

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į"KELEIVIO”
Sl’AVSTUVę, o užtikrinau, jog nesigraudįsi.

52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Žvingilus, Išleistoms.

.Geriausia moterų ir vaikijgj dyloja.^

Dr. Ona Topaz, - W
^45 Chambers str., Boston, Mass.

į Ofisas atdaras
r 2 Iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.
; Tel. Hay. 669 - 5.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELISIS
,W. RAŽUKO, 7 Washington, St., NEW YORK
Jeigu valiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
vi>okius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau unt szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiu# 
reiitaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų Koks apgavikuri* 
ve-il kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WINC4S RAŽUm

Geriausia ir Teisingiausia

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

Cor. West Fourth & D Sts. Elill, VyniĮ
So. Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Dalia r 
yra apsis 
bar tik i 
pagelbos 
■šoks aut 
tik patie 
nigai yr 
svietą dė 
kų, o tuc 
jau brędi 
nemoka r 
stančiai v 
užlaikyti, 
ti, nes jie

dnruo.se



