
Geriausias lodinąs Karasynu varomas

Galima gaut no 1 iki 75 arkliu sylos 
Visur yra parnkus vartot. Norėdami pla
čiau dasižinot rašykit ant šito adreso’

Frank E Davis,
280 Devonshire St. BOSTON, MASS.

Didelis Išpardavimas 
Moterų keipti, siutu, jekiu, 
-krybeliu 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.

GRAMATIK A
Angliškos Kalbus 

su Ištarimu kiekvieno 'žodžio lietuviškai 
— sekančiai: snow (sno), sniegą.*, know z 
(no), žinoti, leaf [lyf], lapas ir t. t 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri- 
siuntimu 81.25. Pinigus yra geriausiai 
prisiųsti per ,,Postal Money Order* * ant 
šio adreso:

P. Mikolainis,
Box 15, Stat ion D ,New York,

Daktaras M. J. Konikow,
330 Sliawmut ave., Boston, Masi.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 Iki 7 vakare.
Tel. 600 2 Tremont.

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpiu* 
moteris ir kndikius.
Valandos ofiso: nuo 2 Iki 3 po piet , 

Tel. 009 2 Tremont.

irų $1.25.
u varinėm ant dviejų
era. Preke $8.00.

iūiaū padėto ad reso
išdirbiniu pagal nau-

ILAS,
Boston, Mass

a TURI, TAI ATNEŠK i

VI0”
, JOG NESIGRAUDįSI.

as, Programos. Užkvietimub 
Cikkui.ioiuus, žodžiu sakant 
JUS GRAŽIAI, GERAI IK PIGIAI.

VIS”
- South Boston, Mass, 

kleistoj as.

“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 Adresuokit teip:

A Zvingilas, 
Pool Office Box 3232, 

Boston, Mass.

No. 6

Žinios
Revoliucija Rusijoj.

Šiek-tiek apsistojus lieji
mosi kraujo Rosijos viešpa
tystėje ir nesant krintančių 
tūkstančiais, męs čionai A- 
merikoje klausiam vienas ki
to: „Ar jau revoliucija apsis
tojo”? Daugelis sako: „Kaip 
nieko nebuvo iš to ir nebus”. 
Na mieli broliai dabar nelai
kąs murai teip kalbėti, revo
liucija eina savo keliu ir jos 
pasisekimas atsirėmęs tiek 
daug ant inųs energiško pri
tarimo, kiek pasėtas grūdas 
ant šilto lietaus. Daugelis 
mūsų brolhį nori pamatyti 
tikrą mašiną revoliucijos, no
ri pamatyti tuos žmones — 
kasierius, kurie priima pini
gus ir dar tuos, kurie eina 
kariauti. Ištiesi} pamatę 
kazoką duriantį savo brolį 
darbininką pulti} ir gintų jį, 
o kad to visko nemato, tai 
neužsitiki ir nenori aukauti 
nė cento. Pirma visko rei- 

į_kia pasakyti, jog savo akimi 
į? egalim pamatyti tų, kurie 
^ada kovą prieš judošišką ca
ro galybę, dėlto kad tie žmo
nės su savo gyvasčių yra pa
sišventę numirti už laisvę 
jie vargsta vargą baisiausią. 
pasikavoda'Zni yvairiose vieto
se, jię sunkiai procevoja mo
kindami žmonės išsiliuosuoti 
ir patįs kovoja karžygiškai. 
Prabėgs keli metai, tada męs 
tuos žmones geriau pažjsim, 
kada męs jiem parašysim is
torijas ir išskulptūruosim jų 
stovylas, atrasim vietas, ku
riose jie karžygiškai kariavo 
už mūsų laisvę ir tę pastatę 
jų stovylas galėsim apkaišyti 
su gražiausiom, kvietkom. 
Dabar męs amerikieiiai ga
lim.daug gero jiem padaryti. 
Mus pulkelis Amerikoje skai
tosi į 200 tūkstančių-žmonių, 
kožnas iš mus galim duoti 10 
dol. ant i.šsiliuosavimo iš po 

.caro jungo. Tą padarę męs 
suskaitysim pinigų apie 2 
milijonu; toks sudėjimas bū
tų ištikro carui prapultis 
greita, nes galėtu
me paduoti kožnam mūsų 
brolių tėvynėje po ginklą, 
su kuriuom jie galėtų atsi
ginti kązokus gana lengvai. 
Kožnam dabar reikia supras
ti, jog tie pinigai atneš tūks
tančius kartų tiek gerovės 
po trumpam laikui, kada už
gims laisvė tėvynėje.

Žinios iš Rusijos.
ZKAS : HOTELISiS 
•n, St., NEW YORK.

ins darbus. Rodą duodu visokiuose 
ą ir jeigu norėtų koks apgavikas ru-

Su godone
VINCAS^JĮAŽUK AS.

& co.,
AUSI4
lis Turkiškus Cigarus.
Boston,'Mase.

Dabar žmonės darbininkai 
yra apsistoję kariauti; jie da
bar tik ruošiasi ir laukią pa- 
pagelbos. Laikas kada jie 
šoks ant caro sprando, jiem 
tik patiem gerai-žinomas. Pi
nigai yra renkami po visą 
svietą dėl pašelpos darbinin
kų, o tuom pačiu laiku caras 
jau bręda j prapultį; žmones 
nemoka mokesčių, o čia^lūk- 
stančiai visokių šnipi} reikia 
užlaikyti, gerai jiem apmokė
ti, nes jie ir kariauja, tik už

rublį, o ne iš kokios meilės; 
kareiviam algos teipgi buvo 
pakeltos, o ištvirkę mergvai
kiai rūbuose kunsgaikščių, 
kaip lošė su mergom iš kortų 
teip ir lošė; milijonus ir mi
lijonus rublių carui kaštuoja 
dabar. Bankos Francijos ir 
Vokietijos beveik atsisakė 
daugiau pinigų skolinti. Die
na po dienos auksinis stovis 
Rosijos pinigų gali kristi ir 
finansiškai caras susmuks. 
Matomai jisai pasirengia ka
riauti su žmonėm iki galui, 
jis" išvežė visas savo brange
nybes iš Rosijos, tik pasiliko 
su gauja' plėšikų lieti krau
ją iki galui.

Dabar kad žmonės, nemoka 
mokesčių ir rengiasi prie pas
kutinio nusikrėtimo caro, ca
ras siunčia gaujas kazokų 
bausti žmones.

RYGA. 5 Vasario žinios 
praneša, jog jėnarolas Orlof 
caro pasiųstas atėjo su pulku 
kareivių į Rygą ir nieko ne
žiūrėdamas pradėjo bombar
duoti politečnišką inokslainę, 
kame daugelį ypatų visai ne
kaltų užmušė.

4 Vasario kareiviai užpuo
lė ant Kliubo Blaivystės, 
Kliube šviesa buvo užgesin
ta; pakilo mušis tarpe karei
vių ir blaivininkų ir kelioli
ka ant vietos tapo užmuštų 
iš abiejų šonų.

Vasario 5 Varšavoje suė
mė kelis'darbininkus ir vežė 
į turmą kiti darbininkai su
puolė atimti. Atsitiko mu
šis, keli tapo sužeisti ir vie
nas iš darbininkų užmuštas.

MASKVA. '30 Sausio 
žinios praneša, jog čionai bu
vo kongresas maršalų, ar ge
riau sakant turčių, kurie nu
tarimuose savo užmanė' stab
dyti revoliuciją, užtarti pri- 
vatišką turtą (tas jiem la
biausia rūpi), ir kad Rosija 
nebūtų paskirstinta; kad ca
ras šauktų Dūmą viešpatys
tės konogreičiausia.

Peterburge 5 Vasario buvo 
susivažiavimas profesorių 
kad permainyti visą būdą 
Rosijas universitetų. Profe
soriai su pirmininkyste Jono 
Tolstu, ministerio mokslai- 
nlų, nutarė permainyti visą 
universitetų formą ant for
mos Vokietijos universitetų.

Kattavice Prūsų Silezijoj 
5 dieną vasario vienoje stu- 
boje eksplodavo bomba ir už
mušė 12 ypatų. Matomai 
tenai bombas darė ir kokio 
nors neapsižiūrėjimo nelaimė 
atsitiko.

Sosnovicuose, Lenkijoj, 
tas pats atsitiko ir 3 ypatas 
ant vietos užmušė.

Elizabetpol, Kaukazijoj, 3 
vasario žinios praneša baisias 
skerdynes, tarpe totorių ir 
armėnų, tūkstančiai žmonii} 
žųsta, ypatingai, kad caras 
sutaisė tik suerzinimą tarpe 
tų dviejų tautų ir dabar vi
sli nesikiša į apmalšinimą.
Kas darosi po Lie

tuvą.
Lietuvos Socijaldemokratai 

turėjo savo seimą Vilniuje 5 
dieną gruodžio, ant kurio su
važiavo žmonės iš kaimų, re

“KELEIVIS“
Lithnanhn Weekly

represents o v? r 5O.OOO Lith
uanians in New England 
States. Best advertising me
dium. Executes aH kinds 
of Job and Book Printing 

in foreign languages.
All Communications should 

be addressed

A. Zvingilas, 
Boat Office Box 3232,

Boston, Mass.

Boston, Mass., 8 Vasario (February) 1906 m. Metas II.
prezentuodami visas Lietuvos 
Valstijąs. Ant šito susiva
žiavimo socijaldemokratai nu
tarė kokį rėdą turi įvesti į 
Lietuvos valščius.

Čionai ir buvo nutarta visa 
naujas rėdąs, Svarbiausi žing
sniai tie, kad kožnam vals
čiuje organizuoti miliciją ar
ba lietuviškus pulkus karei
vių, sutaisyti jiem ginktus ir 
uždėti perdėtinį mokinimui 
kareiviškos priderystės, gin
ti tėvynę.

Teisdarius pavaryti rusiš
kus, o į jų vietą sutaisyti tre
čiųjų teismą. Tas teismas 
susitvėrė teip: nesutinkan
čios ypatos pasiskyrė sau po 
vieną žmogų dėl jų sutaiky
mo, o du paskirti paskyrė 
sau trečią ir tie padaro teis
mą. Daugelyje vietų kai
miečiai iš tokių tiesdarių jau 
naudojasi.

Mokykla teipgi patraukia 
atydą ant jas surėdymo? Vai
kai beturčių tėvų turi gauti 
knygas ir dykai gaunamas 
mokslas. Mokslas turi būti 
tyras svietiškas.

Tuos ir kitus nutarimus 
sodiečiai —: socijaldemokra
tai nutarę parkeliavo kožnas 
į savo aplinkę kaipo misijo- 
nierius platinti naują rėdą.

Sušaukia susirinkimus 
valščiuose ir išmetė ruską 
valdžią iš kanceliarijų ir uči- 
telius iš mok«lainių.

Caras pajuto greitai ir pra
dėjo siųsti kazokus į valščius, 
išvaikė žmones, bet neišvaikė 
jų nuomones, jie laiko susi- 
rikkimus stubose; į kancelia
riją visai neina ir mokesčių 
nemoka. Dabar carui parsi
eina tiktai gaudyti smarkias 
Lietuvos telyčias po laukus 
ir vežti į vidurį Rosijos šerti 
mirštančius badu rusus.

x v

Kareiviai pradėjo 
gaudyti agitato

rius.
Mažiausiam miestelyje pri- 

grųsta kareivių ir kariškas 
padėjimas stovi. Kauno 
turmai pilni žmonių; dabar 
jau bugdo juos į Kauno 
drūtvietes.

Apie Kauną yra 8 fortai, į 
kuriuos caras kiša žmones 
geriausius. Atmenu, kaip 
tuos kalnus žmonės supylė 
gal, daugelis iš jų tę yra 
kankinami.

Miestelyje Prienų, Suval
kų rėdybos stovi pulkas ka
zokų ir tik nuo 8 ryto iki 8 
vakaro žmonėm va Ina pasiro
dyti ant gatvės. Po parapi
ją kasdien beveik randasi 
areštai.

Suėmė Jurgį Petraitį, * du 
broliu Augštikalniu, Verka- 
lą, Sinuką ir Krasnaucka, 
nužiūrėtus kaipo agitato
rius. Buvo atėję pas dakta
rą Bruudzą, bet tas jau buvo 
išsinešdinęs trimi dienom 
pirmiau.

Tokios tai naujienos mūsų 
brangioje tėvynėje kova eina 
plačiau keliu,dėlto ir męs bro 
liai amerikiečiai atjauskime 
ir rinkime aukas pagelbai 
mūsų brolių. Mūsų viltis

gali būti, jog po kelių metų 
džiaugsimės liuosybe.

Iš Amerikos.

Suko turčių reikia, 
Baltimore, Md. 4 vasario 
kardinolas Gibons savo pa
moksle niekino socijalistus, 
ką tie rūpinasi pagerinti 
vargsi} žmonių būvį, prives- 
damas faktiškai, jog pasaulė 
neatbūtinai turi turėti tur
čius- tranus, kurie tuštintų 
korius vargingų bitelių su
neštus. Labai skaudu girdė
ti žmones stabdant susiprati
mą tarpe nuvargintos kliasos 
žmonių. Nors tūkstančiai 
patžudysčių kas lien ir tūks
tančiai visokių apvogimų per 
turčius vargšų pilni laikraš
čiai, bet vis ir vis randasi 
apgynėjai tos išdėvėtos siste- 

j mos.

J u n i j ų kaštai.
Paskutinėse atskaitose Su

sivienijusių junijų Amerikos 
pasirodo, j ogi per keturis pra
eitus metus unijonistai išdė
jo 3 milijonus. .468 tūkstan
čius 209 dolerius ant vedimo 
straikų prieš turčius ir dar 
nieki neiškovojo, nes kaip 
turčiai pakėlė mokestį, tai 
kartu pakėlė ir išdirbi mus, 
o jų kišeniuje vis tiek pinigų 
lieka.

Ruošinei Į karę.
Pittsburg, Pa. Žinios pa

reina iš Pa., jog mainų dar
bininkai rengiasi priestraikos 
šį pavasarį. Valstijos mili
cija jau išlaiko daro manieb- 
rus, kad mokėtų apmušti 
darbininkus.

Mainieriai renka pinigus, 
kad galėtų bedarbės laike 
maitintis. Kapitalistai krau
ją anglius, kad visai nejausti 
pinigiško sustojimo į jų ki- 
šenius. Dabar jau apskaity
ta, jog yra 7 milijonai tonų 
anglių sukrauta.

Pavasaris gali atnešti baisų 
laiką Amerikoje. Netruks 
užsidegti darbininkų širdis, 
kad išnaikinti kapitalizmą 
nuo savo sprando.

Žemę pavogė.
Tacoma. Kansas. Žinios 

praneša, jog turčius Rockfe- 
Ireis, brolis kerosi uos kara
liau! aptverdamas savo lan
kus, pritvėrė daug žemes pri
gulinčios randui. Tai mat 
kaip elgiasi milijonieriai. 
.Vieiftts brolis apglobęs visos 
pasaulės kerosino šaltinius 
su vagystėm, mokina biblijos 
vaikus, o kitas dar neturėda
mas tiek turtų vagia žemę 
nuo rando.

Sustojo dirbę.

Mahanoy City, Pa. 6 vasa
rio mainos vadinamos Silver] 
Brook Cillery užsidarė ant 
nežinia kaip ilgo laiko, išiiųą> 
laukan mašineriją ir mulus, 
tas reiškia, kad darbo greit'1 
nepradės. Keli šimtai dar
bininkų sustojo dirbę.

Žemės drebėjimas.

Panama, Vidurinė Amer. 
3 Vasario čionai buvo didelis

žemės drebėjimas; Miestas 
Buena Ventura su 3000 gy
ventojų tapo baisiai suardy
tas, teipgi salos Tumaco ir 
Eąuador nukentėjo nema
žai iš to.

AAtuool sudegė.

Baltimore, Md. 6 vasario 
žinios praneša, jog septynios 
mylios nuo miesto an Cabin 
Branch Road sudegė stuba, 
su kuria sudegė ir 8 negrai.

Pittsburg, Pa.
7 vasario anglekasiai pra

dės straiką, 9 dieną vasario 
10 tūkstančių mainų darbi
ninkų aplinkėse Clearfield 
ir Jefferson anglių ir geležies 
išdirbySčių, kurie dirba ant 
Yatesboro, Helvetia ir Sykes
ville, mes darbą pagal palie
pimą unijos vyriausybės.

Baer — prezidentas Rea- 
dingo mainų sako, jog nieko 
kapitalistam iš to blogo ne
bus, nes turi gerai prisikrovę 
anglių, o jau ir pavasaris 
ateina, jų ne tiek žmonėm ne
reiks.

Žinios iš pasaulės.

Brussel, Belgija. Pe
reitą sanvaitę žydai pasaulės 
turėjo seimą augščiau minė
tam mieste; delegatai buvo 
susivažiavę iš visų pasaulės 
kraštų varde ziouistų. Jie 
tarėsi, ką daryti, idant pa
gelbėti žydus Rosijoj, ir terp 
ko kito nutarė sutverti šelpi
mo komitetą Berlyne, idant 
duoti pagelbą išbėgusiem iš 
Rosijos žydam.

—o—

Vienna, Aust. Ži
nios praneši, jog Vienoje 
yra entomologiška draugystė, 
kuri užsiima auginimu pete
liškių. Prie draugystės pri
guli nemažai ir prastų žmo
nių. Daugelį peteliškių pa 
gauna vssarą laukuose ir gi
riose, kitas augina namie 
Nekurios peteliškės išsivysto 
iš kiaušinių į 8 dienas, kitos 
paima net septynis metus. 
Už brangiai išaugintas pete- 
liškes gauna nuo 50 iki 100 
dol.

—o—

Loudon, 3 Vasario 
čiodai atėjo žinios iš Indijos, 
kad kunigaikščiai vaktuo- 
tųsi vyri} ir merginų, kurie 
turi galybę nunuodinant su 
savo kvapu. Keliolika tokių 
vyrų ir merginų tapo išau
ginta. Indijoj nuo mažų die
nų jie po biskį buvo pripra
tinti prie nuodų teip, kad 
užaugę gali valgyti baisiau
sius nuodus ir jiem nekenkia, 
o savo kvapu jie numarina 
kitus žmones.

—o—

Monterey Mexico. 
Čionai besilankantys ameri
konas atrado, jog nekurie 
Mexikos žmonės, dirbanti 
mainose, valgo dinamitą, kad 
pasigėrė, kaip nuo arielkos.

I
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Londonas. Ang. 
Žmonės su atyda žiūro, kaip 
Anglijos visuomenė susipra
to išrinkdama į karališką 
kongresą 4 žmones darbinin
kus—darbininkai susideda 
iš niainierių, šiaučių, daily- 
džių, indžinierių, geležinių 
išdirbėjų ir vieno marininko. 
Turčiai labai bijo, kad varg
šai už politikos griebiasi.

—O]—
Geneva, I t a 1 . 3 

vasario čionai vieno hotelio 
savininkas padavė pagarsi
nimą, paj ieškodamas sau 
darbininkės prie stalo ir la
bai nusistebėjo, kada atsi
šaukė viena augštos kilties 
ponia prašydama darbo. Sa
vo atsišaukime ji sako: „ma
no vyras tapo užmuštas Ry
goje ir namai sudeginti, tik 
aš viena su kūdikiu pabėgau. 
Savininkas hotelio jai darbą 
parūpino prie siuvėčkų.

Lietuviai Anglijoje.

2-rą sausio šių.-metų Ang
lijos ir Škotijos Ašjtuviai tu
rėjo Seimą ,,Šviesos Drau
gystes” varde. Delegatų su
važiavo apie 15 iš y vairių ša
lių Anglijos. „Šviesos 
Draugystė” gal bus panaši 
į „S. L. A”, kaip kada išdirbs 
salo programą. Dabar ji 
teipgi svarbiu darbu užsiima: 
tveria knygynėlius ir platina 
apšvietimą tarpe lietuvių 
Anglijos. Anglijos lietuviai 
nemiega, bet darbuojasi savo 
tautą gaivinti. Laikraštys 
„Laikas” išeinantis Bellshill 
Scotijoj gana pilnas svarbių 
Anglijos lietuvių užsiėmimu.

Lietuvos učiteliai.

„Vilniaus Žinios”praneša, 
jog učiteliai iš yvairių Lietu
vos kampų išvarinėti, kiti pa
tįs pametę susivažiavo į Kau
na .ir laike susirinkimą, ant 
kurio perleido rezoliuciją, 
pritardami lietuviams už jų 
pasielgimą išvaryme jų iš 
mokslainių, kada jie.ištiesų 
lietuvių vaikus negali moky
ti, nemokėdami lietuviu kal
bos..

Lietuviški profesoriai ma
tomai rūpinasi priduoti pa
gelbą ruskiem profesoriam 
neturintiem vietos. Jų da
bar Kaune randasi apie 200 
ypatų

So. Bostoniečiai susilankė 
naują kunigą ir tiki, kad bus 
geras tautietis, jau reiktų 
čionai pasidarbuoti, kad tu< s 
vaikus iš airių nagų išlupti. 
O vienam kunigui tai ištiesų 
buvo perdaug darbo.

Draugystė šv. Kazimiero 
ketina turėti pašventinimą 
vėlavos šv. Kazimiero dieno
je. Ant gatvių jokių apvaik- 
ščiojimi} nebus, tik iš bažny
čios skiepo į bažnyčią drau
gystė eis susirengus su muzi
ka ir gražia paroda.

Kliaučiai pradėjo gerai 
dirbti, dabar, sako, ir vaka
rais nekurios šapos nori kad 
darbininkai dirbtų.

Penktam numeryje „Ke
leivio” patilpo užkvietimns 
aot Seimo į Philadelphiją,Pa. 
ant 22 vasario. Šitas seimas 
bus dėlto, kad apkalbėti, ką 
męs galim padaryti gero, Jr 
kaip dėl mūsų tėvynės—Lie
tuvos dabar esančios krūvi- N 
nam stovyje už laisvę. Nuo 
Bostono organizacijų reiktų 
nuleisti vieną delegatą ant 
seimo, jog tai ne komedijos 
toks šauksmas, tai yra svar
bu. Jau mažai laiko ir ver 
ta organizacijom pasirūpinti.

Moteris Annie Dixon gyve
nanti Roxburyje tapo atras
ta negyva jos ruime vasario 
6 , vakarę su savo keturiais 
kūdikiais.'

Aną dieną paleidus per 
balsus miesto urėdo ar paim-, 
ti nekurias įtaisas į miesto 
rankas nuo kapitalistų, kaip 
ve vandenį, gazą ir kitus 
daigtus, pasirodė, kad tas 
garbingas majoras buvo pa
samdęs žmogų eiti priešai 
paėmimą ir varyti agitaciją. 
O renkant tai kryžiavojosi, 
būk jis toks ir toks bus ge
ras. Mat dabar toks "laikas, 
kožnas tiki į savo kišenių.

Jonas Šidlauckas, kuris 
užmušė savo pačią pereitą 
rugpiūčio mėnesije, sėdi dar 
Charlestown. Kad. ištirti 
ar Jonas Šidlauckas 
buvo ir yra beprotis; randas 
paskyrė Dr. G. A. Valton Ir 
Dr. Jelly.

Įsisukęs „Džiakis” piauti 
merginom plaukus, dar yra 
nepagautas ir jau gana daug 
merginų apšelmavojo. Mer
ginų plaukai gana brangus 
ir kaip matyt jos turės su 
dratine tvora aptvert nuo 
vagių.

Vietines Žinios.

Oras atšalo ir gana smar
kiai griebiasi už nosies; dau
gelis vaikščioja ant ausies 
ranką užsidėjęs, kad nenu
šaltų. Pereitą sanvaitę į 
Cepliko saliuną atėjo keli 
bomai ir tiek įpykino žmogų, 
kad turėjo juos išvyti; lauke 
bomai susigriebė Cepliką, ir 
susigrūmus koją nulaužė per 
blauzdą, iš kurios priežasties

„Spindulys” aprašydamas 
apvaikščiojimą Bostone sako; 
kad nekurie važiavo veži
muose, tai yra apsirikimas, 
kad vežimų netik nebuvo, 
bet ir buvo uždrausta veži
muose važiuoti arba raitiem 
joti. Pinigai nuo vežimų 
verčiau duoti ant revoliuci
jos.

Cetvergo vakare 15 vasar o 
latviai turės koncertą ir ba
lių ant Daglgreen salės f o. 
Bostone. Salė ant kam; o 
E ir Silver str. Lietuviai i •

dabar nuvežtas į miesto ligon- rinti pažinti arčiau latvius 
būtį. gali nueiti ant to baliaus.
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— Tėvai, kaip tu išgalvo- 
‘ > ’ jai muškietos klausymą?

— Vaike, tarpe tave, ma- 
ne ir šitos molines pypkės 
aš pripažįstu tau teisybę; 

. mat aš atsimenu vieną atsiti
kimą—kaip šuva katę vijo ir 
teip matai buvo: pakol katė 

, bėgo, tai šuva ją vijo, bet 
kaip kate sustojo, tai ir šuva 

tjiii nesidrąsino jos užkabįti.
-.tkj ov:->~~ Tėvai, tu gerai šitą 

klausymą išrišai, kas teisybė 
8[U tuom šunim ir kate, tas 

i - > pats teisybė ir su svieto vai- 
u donais. Pakol vargšai žmo

nės duoda jiem teisybę my
nioti, tai jie tą ir daro vary
dami žmones į prapultį. Bet 
jeigu kartą visi paj ieškotų 
savo tiesų, tai valdonai ture- 
tų savo duonutę uždirbti.

— Vaike, su tuom gerai 
pasidžiaugti, bet kaip toli 
tas apie ką tu kalbi, tai rodos 
nevertėtų apie tai kalbėti?

— Kas toli, tėvai?
— Tas pajieškojimas tei

sybės. Vaike, tu jaunas ir 
smarkus, užtai tau rodos, 
kad tu viską pasaulėje gali 
padaryti: atimti nuo ponų, 
vargšų sugrobtas gėrybes ir 
išliuosuoti vargšus nuo pris
paudimo, bet tau tas rodosi 
tiktai dėlto, kad tu jaunas 
ir smarkus; kaip tu daugiau 
svieto pamatysi, tai tu persi1 
tikrinsi, kad tu esi šapas pa
saulėje ir nieko negali pada
ryti, net ir save negali pakė- 
ravoti.

— Tėvai, kodėl tau rodos, 
kad mano nuomonė yra klai
dinga apie pagerinimą buvo 
vargšų žmonių.

— Dėlto, vaike, kad tokių 
nuomonių kaip tavo, yra la
bai mažai pasaulėje, o prie
šingų yra labai daug ir visas 
surėdymas yra priešingas ta
vo užmanymui. Tau, vaike, 
rodos,.kad tu iš žmogaus ga
li aniuolą padaryti, bet su
stok! tu to jokiu būdu nega
li vaike.

— Na-gi, tėvai, tu man 
aiškiau darodyk apie tai.

— Vaike, darbininkai vie
ni turi persiimti tavo nuo
mone, tavo sumanymu, bet.

kad męs ištirtum gerai visą 
biznį, nors mumi Ambromkės 
ir daugiau rodo su dovanom 
ir kitais pramonais, bet męs 
mažiau nuo jų gaunam. Kož- 
noje progojo jie nusuks ir su
rinks už tąs duotas dovanas. 
O kaip išvarys lietuvius iš 
biznio, tai tada savaip 
elgs.

uikim ir prisižiūrėk, ar tu 
'uos gali išmokįti to. Žiū
rėk, kur tavo broliai darbi
ninkai, dieną jie sunkiai dir
ba, vakare jie neina iš kar
kiamos nuo baro, pakol neuž- 
daro karčiamos, tai kur tu 
jam p.įpasakosi savo rnislis ir 
išreikšt jo vargus ar karčia
moje. Karčiamoje to negali 
padaryti, vaike, nes žinai, 
jog ir teip karčiama pilna 
riksmo ir kalbos bereikalin
gos. Tu nežinai, vaike, jog 
du darbininkai kalba visą 
vakarą ir Visa kalba eina tik 
dėl to, kad vienas nusispiovė, 
arba dėlto, kad vienas m-’> 
girdėti save kalbantį. D 
darbininkai kalba visą vaka 
rą apie mažmožį ir antryto- 
Jau* vieną už nosies | kvietimą prnkalbom ir skai

tydami laikraščius apie vis
ką sąžiniškai supranta ir mė
gina prisidėti pinigais, kur 
reikia. Štai dabar esant re
voliucijai Re sijoj ir Lietuvo
je visi mėgina centais prisi
dėti prie to, visi rūpinasi 
gelbėti tėvynę. Pas mus 
randasi daugelis lietuvių, ku- 
Tiė uždirba gerą mokestį, jie 
didžiuojasi tuom, bet naudos 
iš to nėra. Pinigėlius pra
geria kaip veršiai, gyvena di
delėje tamsybėje, jų uždar- 
bįs nedaro jiem gero, bet 
traukia į prapultį. Tokiem 

(geriau būt, kad būtų tikrais 
vergais pas ponus, nes būda- 

Į mi laisvėje pavirsta į gyvu- 
I liūs. Draugystė šv.' Antano 
I niekad nemėgina ne susirin- 
( kimų sušaukti, nė prakalbų 
j parengti, rodos bijosi, kad 
kas neprisirašytų. Tam 
kalta administracija, ypatin
gai prezidentas. Gana liū
liavus, gana miegojus! vysty- 
kimės iš kūdikio vystyklų. 
Pastokim vyrais, nes vargas 
povaliai, bet artinasi prie 
mus.

traukti, tai nepasakys apie Į 
ką jis kalbėjo. Tai matai, 
vaike, kiek gali pertikrinti 
darbininkus su gera kalba.

— Tėvai, aš niekad nebu
vau karčiamoje, aš tau nega
liu pertarti, bet aš noriu, 
kad tu suprastum, jog man 

llkbiau rupi jauni vaikinai ir 
maži kūdikiai, kuriuos ant 
visko dar galima pagražinti.

— Va ke, ar tu nežinai, 
jog kudil/ai tų žmonių, ku
rie tik er; 'na savo nervus su 
nuodingu ; Ikoliolium, netoli 
stovi nųotėvų. Pakalbįk 
vargšo kūdikį, ^pamatysi, 
kaip jisai nupers akis ir sto
vės valandalę, kaip negyvas, 
o paskui į mlnutą laiko nu
eis, pasiims pagalį ir duos 
tau per kuprą; tas, vaike pa
rodo, jog vargšas negali iš
auginti kūdikio gero, ypa
tingai tie, kurie apie stiklą 
alaus kas vakaras šokinėja ir 
apie mažą be vertės daigtą 
varo tokius disputus, į ko
kius turčius neitų už pusę jo 
turtų.

Korespondenci jos-

pasi-

-—o—
Stoughton, Mass.

Gerai uždirbam, .dėlto 
rūpinam

nesi-
kurieapie tuos, 

vargsta.
Rašo Rūpestingas, 

negaliu laukti ne- 
apij mūsų broli ii

Kurtik klau-

Ilgiau 
pranešęs 
rūpestingumą, 
sai, visur lietu iai darbuoja
si, visur kyla, platina ap-

meldėmės. Rašo Vietinis.
Šiuomi laiku neturim nie

ko svarbesnio pranešt', tai 
nors tiek pranešu: Šv. Kazi
miero draugystė palaidojo sa
vo vieną sąnarį a. a. Vincą 
Venskevičių, draugas buvo 
27 senumo. Tuo tarpu jisai 
dirbo ant fannos Warren, 
Mass. Draugystė velionį 
pargabeno į Worcester] ir 
gražiai palaidojo net ir su 
muzika. Sąnarių buvo prie 
palydėjimo 140. Žodžiu sa
kant draugai atliko savo už- 
duotę.

Bet kas akyviausia, kad 
draugystės komitetas rūpino
si apsilenkti kun. Jakščio, 
bet pasirodė, kad negalima, 
nes nuėjus į svetimtaučių 
bažnyčią, tuojau gavom atsa
kymą, kad eitume į savo.

Nekurie sako, jog prieš 
vėją nepapūsi, o prieš trustą 
nepastūmsi, dėlto suėjo į 
bažnyčią, bet žmonės kaip ir 
nesavi.

Pereitą 2 dieną Vasario 
ant Union gatvės su bomba 
suardė stubą, bet nors 2 fa- 
milijos tę lenkų buvo, nė 
vieną iš jų neužgavo. Poli
cija rado dar vieną bombą, 
kuri buvo padėta, bet nede
gė. Kaltininko nerado.

11 Vasario bus prakalbos 
Worcestyje aut salės St. Jie- 
an Baptyste Bartled St. Kal
bėtojų ketina iš kitur pri
būti.

stalo ir vėl kėlė—žodžiai ku
riuos i'ninėjo šitie: privers 
Maskolius su bagnietais . . 
Tu su savo pačia gyveni.... 
Socijaljstai anarchistai ... 
o męs žemaičiai. Visi ėmė 
stebėtis: vieni sakė, kad tai 

I toji kreiva prisiega jį kanki
na. Vėliau vienas ir kitas 
potam atsistojęs norėjo pa
aiškint, kad kunigas išklydo 
nuo klausymo. Kunigas su
riko francūziškai stop! tau, 
sako, negalima apie Dievą 
kalbėt, tik man ir norėjo ne
duot kalbėt, bet kalbėtojas 
nepaisęs užsilipo augščiau 
ant stalo ir kunigas paskui 
jį ant stalo: ant stalo mažai 
vietos buvo ir abudu nupuo
lė. Žmonės ėmė juoktis ir pali
kę nuėjo ant Liaudauckio sa
lės pabaigt Raudoną nedėlią 
apvaikščiot.

Ho! tai tau Mare ir cibu-

KcčfCdatė.ftlass.
Viskas gerai, tik pačtas toli 
ir merginos tik dvi. Rašo 

M . A s e v i č i a .

Lietuvių čionai yra 22 šei
mynos ir 58^pavieniai, mer
gini] tik d<jm visi sutikime 
gyvena ir draugystė šv. Juo 

j zupo neseniai susitvėrus turi 
jau 37 sąnarius ir tikimosi 
kad toliau daugiau prisirašįs. 
Tas labai neparanku, kad 
pačtas labai toli ir visiems 
reikia net į Joliet eiti groma- 
tų. Darbai tuom tarpu eina 
v liut niai, bet atvažiavus 
■muku gauti darbą.

—o —

Morgan, PA.
Pirmutinė veseile be kraujo 

ir su aukom. Rašo
D ž u k e 1 i s .

Grand Rapids, Mich.
Geriau pragerti pinigus 
ba kunigui atiduoti, o ne

ir ant užmanymo sumesti au
kų dėl tėvynės pagelbos dau
gelis pristojo. Svarbiausia 
tas, kad kur tik aukas renka 
ant revoliucijos t. y. veseilio- 
se, niekad muštynių nebūva 
ir viskas gražiai nusiduoda. 
Paaukavo šie: po 50 c.: K. 
Krakauckas, N. Krūkonis, 
A. Kurklinski, A. Krūkonis, 
M. Sovilionis, A. Karmavi- 
čia, po 25 c. A. Krukonienė, 
A. Sinkevičia, L. Laukauc- 
kas, J. Silialis, J. Andukevi- 
čia, A. Grukšilis, J. Saule- 
kas, V. Smilevičia, muzikan
tai 25, F. Kihnanas dolerį, 
!g Jurevičia 47 c. ir šeši da
vė po 10 centų. Išviso su
rinkta ir priduota Bostono 
revoliucijonieriui komitetui 
87. 37. Jaunavedžiam ir au
kautojam priguli garbė už 
tai.

('mnbriilgcpnrt, -Miiss. 

Išleistuvės įraukus. Padavė 
F. Liudavičia.

Mūsų miesto lietuviai kas- 
die gauna naujas progas, 
ka l tik pašeipti brolius Lie
tuvoje už visu laisvę kovojan
čius. Pirma snrinkdavom 
aukas ant vest u vi u ir ant 
krikštynų, o dabar ir ant iš
leistus ių. Akyva, kad mū
sų miesto lietuviai atjaučia 
tėvynės vargus ir niekad ne
atsisako nuo aukų, rodos la
bia u supranta už kitų miestų 
lietuvius. Užmanius šie 
draugai davė aukas po dol.: 
J. Joniškevičia, O. Venckie
nė, B. Šliupštikas, L. Šverie- 
ba, J. Jušūnas; po 50 c: D. 
Wells, P. Vaineckiūtė; D. 
Venckiūtė 30 c., po 25 c. S. 
Judeika. P. Jusunas, F. 
Daukšas 20 c. ir dar 10 e. ir 
5. Išviso surinkta ir priduo
ta Bostono Rev. Komitetui 
$7.15. Už ką ką širdingai 
dėkavoju ir kitų meldžiu aty
dos ant Cambridgeport lie
tuvių darbų.

Pa veiz ia nuo kitų darbš
čių koiionijų aukauti centus 
ant i-liuosavimo Lietuvos, 
pasieki- ir mū-n kampą: 15 

(sausio atsibuvo vestuvės p. 
Antano Sdineko su p. Elza- 

įbieta Sąvokiu te. Vestuvės 
atsižymė.i ' linini, jog nebuvo 
muštynių kaip paprastai ir 
aukų surinkta $7.o5. [Au
kautojų vardus garsinant tik 
tuos, kurie siaučia pinigus 
Bostono Revoliueiji nierių 
Komitetui, uos kitaip mai
šytus! ir podu kartu būtų pa
garsinti Rėd.] Širdingai dė- 
kavojam aukautojam už au
kas ir už teip puikų užma
nymą. Pinigai tapo pasiųsti 
daktami J. Šliupui.

liai!
• —o—

Cambridgeport, Mass.
F. Kiburio sūnuko krikšty
nos; visi džiaugės, kad kūdi
kėlis jau už tėvynę kariauja, 
nes aukos buvo rinktos. Au
kas ir raštelį pridavė V.

J a u g a .
28 Sausio po 70 numeriu 

Washington gatvės pas F.~ 
Kiburį buvo krikštynos jo 
mažo sūnuko. Draugų susi
ėjo būrelis ir visi linksmai 
bovijosi. Vienok linksmy
bė sumaišyta su liūdėjimu, 
nes kožnas vis kalbėjo apie 
vargus tėvynėje. Vieniem 
tėvai, kitiem broliai rašo,

—o—

Taunton, Mass.
Numirė kunigas airių, lietu
vis ir kiti delegatai sustabdė 
fabriką, kad gražiai pakavo- 
ti. Rašo F. V i e r n a u c- 

k a s.
Čionai pasimirė kunigas 

airys — James Roach, ir kad 
gražiai palaidoti keli vyrai, 
tarpe kurių buvo ir lietuvis 
F. Viernauckas, nuėję pasa
kė, kad sustabdytų fabriką, 
kada laidos kunigą, kuriame 
dirba 3 tūkstančiai žmonių, 
ką turčiai ir padarė. Svar
biausia tas, kad lietuvių var
dą paminėjo angliškam laik
raštyje, nes jauna organizija 
Šv. Kazimiero ėmė dalyvuiną 
apvaikščiojime ir labai gra
žiai palaidojo.

—o—

Chicago, III.
Apvaikščiojo raudoną nedė- 
lią. Kunigas Kravvčiūnas 
sakė, kad niekas Dievo var
do negali minėti, tik jis, ir 
tą sakydamas nupuolė nuo 
stalo. Rašo F r. E-t a s.

Nedėlioję 21 sausio buvo 
gražus apvaik<čio.jimas per 
kuopą S.L. P.A. atminimo 22 
sausio, kada caras išskerdė 
šimtus darbininkų Peterbur
ge. Salė buvo liūdnai išrė
dyta. Oras buvo bjaurus, 
bet žmonių susirinko gana 
daug. Kalbėtojai buvo Pet
raitis, Ališauckas ir kiti. 
Vietinė Kudirkos dainorių 
draugystė, gražiai padainavo, 
teipgi buvo ir deklamacijos. 
Antgalo buvo surinkta 301 
do), ant revoliucijos.

22Sausio prakalbos buvo 
parengtos ant salės po bažny
čia per vietinį Komitetą R. 
S. našlių ir našlaičių. Pirm- 
sėdys Verkala atidarė pra
kalbas ir pakvietė F. Esman- 
tą kalbėti, kuris įspūdingai 
aiškina svarbumą atminti sa
vo užmuštus brolius ir ragino 
dėti aukas. Antgalo p. Ver
kala padavė užmanymą kam 
siųsti aukas. Į tą tarpą atė
jo kunigas Kravvčiūnas, ir 
pasiprašęsjoalso pradėjo kal
bėti: žmonės pradėjo kuždė
tis, nes nesuprato kas darosi 
su kunigu, kad jis teip spas- 
modiškai kaip aktorius kal
ba. Buvo akyva kaip jis 
kraipėsi ir staipėsi; gulė ant

kad jų tėviškėse lankosi biau- 
rųs kazokai ir’nemažai terio- 
ja žmones, kurie jieško lais
vės. Teip besikalbant užma
nė paaukauti už laisvę Lietu
vos. Doreliai ir pusdoreliai 

1 pradėjo ristis ant stalo, davė 
Laukas vyrai ir -moterįs. Po 
valandėliai moterįs kalbėjosi, 
kad reikia duoti ir už inažus 
vaikelius, gal jų aukos bus 
didesni smūgiai nedoram ca
rui, kaip kad suaugusių ir 
visos pradėjo dėti už savo sū
nus ir dukteris. Čionai buvo 
ir vienas anglas, kuris pa
klausė, kam tie pinigai? Ka
da jam paaiškino, jis išsiėmė 
doleii iš k šeniat- ir metė, 
sakydamas tegul ir aš padė
siu nustumt carą nuo jųsų 
tėvynes sprando. Tas labai 
sujudino ir tuo:, kurie pir
ma niekad nedavė, dabar ir 
jie prisidėjo su aukom. Kada 

j suskaitėm pinigus, vi-i pra
dėjo plot rankom ir šaukti, 
kad tas kūdikėlis, kątik atė
jęs ant šios p-’s-’n’_s, davė 
progą kovoti už tėvynę, nors 

(su aukom, o kaip užaugs, be 
abejonės statys savo krūtinę 
prieš Lietuvos priešus, kaij 
carą ir jo visus mergvaikius.

Bus miela tokiam kūdikiui- 
užaugus skaityti, jog ant jo 
krikštynų buvo žmonės su 
širdžia pilna meilės dėl tėvy
nės Lietuvos ir del gerovės 
visų kraštų nuvargusių dar
bininkų. Nes Lietuvoje 
žmonės dabar kariauja netik 
prieš carą, bet ir prieš ponus 
ir prieš visokius kraujo dar
bininkų čiulpikus. Anka'-c 
sekanti po dolerį: V. Danie
lius, R. Danieliene, J.Petkus, 
D. Vileikis, M. Kaminckis, 
A. S. Farr, J. Kubilius, K. 
Vaišvilas; po 50 c., J.Petkus, 
V. Jauga, J. Danielius, A. 
Danielienė, L. Janusas, A. 
Janušienė, P. Kauneckis, F. 
Kiburys, A. Gelminas, F. 
Liudavičia, V. Tolivaiša; po 
25 e.: S. Gricius, A. Belec
kienė, S. Danieliuke, A. Da- 
nieliukė, T. Dambrauckis, 
A. Jurgutis, M. Gricienė, V. 
Kovas, M. Liudavičienė 35 c. 
du po 10 c., J. Kiburis 20 c. 
Viso surinkta ir priduota 
Bostono Revoliucijonierių 
Komitetui ši6.50

—o—

Cuinsgie. Pa.
Du caro bernai visus užrėkė 

ir carui patarnavo. Rašo 
Dzūkelis.

Andai buvo čionai laiky
tas susirinkiiųas ant kurio 
pirmsėdis Petras Liepa įnešė: 
ar negerai būtų, kad, paskir
tame kiek iš draugystės iždo 
dėl Lietuvos reikalų t. y. pa
aukauti kiek ant revoliuci
jos, bet čionai radosi pora ca
ro bernų, kuriem pradėjus 
rėkti, kitus atgrąsinoi Ant
galo J. Kuuckis užmanė, kad 
paaukauti kožnas ypatiškai, 
ir teip surinko $4.70, ir tie 
pinigai tapo daktarui 
Šliupui nusiųsti.

—o—

New Haven, Conn.
J. Galinis ir M. Valinčius 

kątik neverkė, kaip Ukėsų 
kliubas paaukavo 15 dol rev. 
Dr. šv. Franciškaus teipgi 
paaukavo 25 dol. Rašo S.

P. Y.

7 sausio Ukėsų Kliubas 
laikė susirinkimą, ant kurio 
buvo užmanyta Antano Grio
vio, kad paaukaut nors kiek 
ant revoliucijos, kada-gi visi 
aukauja. Ištikimi caro tar
nai Galinis ir Valinčius labai 
ant to spardėsi, vienok tapo 
paskirta 15 dol. Draugystė 
šv. Frai ciškaus paskyrė 25 
dol., teip kad suėmus visus j 
krūvą nuo draugysčių ir nuo 
laikytų prakalbų tapo su
rinkta ir išsiųsta 11 sausio i 
Lietuvos redakcij*ą 78 dol. 
Garbė .\ew Haveno Lietu
viam, kad moka užtarti savo 
brangę šalį Lietuvą.

ar- 
an t 

revoliucijos, teip šneka ne- 
kurie žmonės. Rašo Lais

vės Mylėtoja.
Kaip širdis raminasi gir

dint, jog nevisur mūsų bro
liai kyla tautiškam suprati
me miestuose ir miesteliuo
se visur girdėtis krutėjimas 
ir darbai, oh kelkis, kelkis, 
brangi tėvyne—Lietuva da
bar tau laikas! Kaip malonu 
mislįti, kada ateis laikas, iš- 
‘ūliuosuos mūsų šalelė, kada 
linksmiau kukuos gegutė ir 
chorai paukštelių tvers skam
bančias melodijas. Tada ir 
męs ir męs! netikę vaikai- ir 
dukterįs galėsim parkeliauti 
į savo tėvynę ir gėrėtis ža
liom giriom, lankom ir nu 
vargintais per šimtus metų 
kalnais. Tę mųsų šalis, tę 
mus ramumas ima, tę męs 
gimę, toji atmosfera yra mū
sų gyduolės ir maistas tę gu
li mūsų prabočiai, seneliai, 
kurie liejo kraują ir dengė 
savo krūtinėm šalį, kad va- 
dįtusi Lietuva.

Dabar laikas duoti pašei pą 
mūsų tėvynini, dabar kožnas 
kaip skruzdėlė galim nešti1

> sunku, 
į kad pas ypatingai Grand Ra-

Cambridgeport, Mass.
Keli žodžiai moterim. Rašo

Džekio tautietis.
Darbai eina neblogai, tik 

roberinė dirbtuvė nustojo 
dirbus pilną laiką; taigi ir 
jos darbininkai—vaikinai ir 
merginos tankiai matytis 
liuosi nuo darbo. ("Tonai, lie
tuviai stovi ant pirmos vie
tos tautiškam hiį ratinio, y- 
patingai daug atiku surinko 
dėl Lietuvos liuosybės. Vie
nok moterįs neteip kaip vy
rai, dar jos pasilikę supiati- 
tne, kas matyt aiškiai iš ne
kuriu gaspadinin užlaikimo 
stubos. Nors daugumas skai
to ,.Keleivį”, kuriam beveik 
kožnam numeryje randasi 
apie čystumą rašoma, bet jos 
ar nepaiso, ar jom tas rodosi 
neteisybe. Reikia pripažin
ti, jog yra kelios seserįs čio
nai, kurios mėgina 
gražiai pasielgti, bet 
daugelis, kuriom reikia pri
minti netobulumas.

Daugelis moterų čionai y- 
ra, kurios stubą iškloja kar-į 
petais, bet niekad tie karpe- Į 
tai nečystijami, nuo ko smir-l 
da stuba, nesveika gyventi ir 
gadina vardą mūsų moterų 
prieš svetimtaučius. Teipgi P° saP‘l’ 
dar reikia priminti, jog netu
ri tvarkos kūtinime pečiaus, Pids broliai etovi toli ,1U0 s,v 
kame nuo karščio jautiesii pratimo-greičiau linkę pini- 
kaip jaujoje-pirtyje. Bū- Sus Pagerti, o neduoti ant 
tų gerai, kad seserįs daugiau Pagelbos Lietuvos. Daugelis 
atydos padėtų ant savo na- ir kitokivJ niekysčių kalba, 
mų. Kaip girdėti lietuviška bet teSul Pati8 kada nors 6U' 
bučerne ketina išsiparduoti eiP-ras! Neseniai čionai surin- 
ar bėgti kitur, nes visi kos- ko 20 dol. 50 c. aukų, kurias 
tumeriai pabėgo pas džiakį ’lus’,II,te į Lietuvos redystę. 
ir mauškį, sakydami, jog lie- \al ūekurie šneka, buk pini- 
tuviai nemoka biznį varyti, U'SUS linkėjai sau pasilaikė, 
turbūt nemoka sukti ir ap- Sunku pertikrinti 
gauti. Lietuviai mat panai- ku”s n^eko neskaito, 
kino dovanų kortas nuo Nau- Žjnoina toli gerove 
jų metų, už kuriais duodavo mu-s- Pako1 m?8 būsim 
dovanas, tom kurios ateidavo, tamsus, 
orderių pasiimti, bet kad 
daugelis nėjo, o dovanas vis WoiCEStei, MaSS. 
reikėjo duoti. Būtų gerai Į Nenorėjom, bet dėl

visame
yra

. Sunku pertikrinti žmogų, 
, nežino.

nuo 
toki

—o

akių

Boston, Mass.
bostono Lietuviai atgijo 

pirmu kartu aut vestuvių 
dėl tėvynes aukų parinko.
Užmanė K. Krakauckas ir 

N. Krukonis.
28 sausio buvo čionai ves

tuves p. D. Akstino su pana 
B. Zubrickaitė. Svečiai su
brinkę labai gražiai bovijosi'

KELEIVIS.

Žiema labai graži;
Keliauti malonu, 

Žinių lengva rasti 
Tarpe visokių ponų.

Dabar jau sujudo
Visi kampeliai.

Lietuviai atgijo
Jau ir Lovelyj.

Brightone broliai
Dar tiktai renges,

Ir neužilgio
Menardiečius pralenks.

Jau ir Atholiečiai
Auką paaukavo

Ir pagelbėjo
Tėvynę savo

Lawrenco vyrai
Mašnas tik krapšto,

Ir pas Lizdeiką 
Aukas tiesiok varo.

Haverhilo lietuviai
Lauke kraujo praliej mo, 

Didesnes revoliucijos 
Pavasaryj atėjimo.

Northani] tono
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užmanymo sumesti au- 
l tėvynės pagelbos dau- 
pristojo. Svarbiausia 
ad kur tik aukas renka 
ivoliucijos t. y. veseilio- 
akad muštynių nebūva 
kas gražiai nusiduoda, 
tavo šie: po 50 c.: K. 
niekas, N. Krūkonis, 
irkiinski, A. Krūkonis, 
ovilionis, A7 Karmavi- 
o 25 c. A. Krukonienė, 
inkevičia, L. Laukauc- 
. Šilialis, J. Andukevi- 
l. Grukšilis, J. Saule- 
7. Smilevičia, muzikan- 
>, F. Kilmanas doleri, 
revičia 47 c. ii- šeši da- 
i10 centų. Išviso su- 
a ir priduota Bostono 
iucijonieriui komitetui 
F. ■ Jaunavedžiam ir au- 
)jain priguli garbe už

('nmlirhltęeport, Wass.

teves ir aukos. Padavė 
F. Liudavičia.

isų miesto lietuviai kas- 
ranna naujas progas, 
ik pašelpti brolius Lie
ti už visų laisvę kovojan-

Pirma suriukdavom 
i ant vestuvių ir ant 
ynų. o dabar ir ant iš- 
vių. Akyva, kad mū- 
esto lietuviai atjaučia 
es vargus ir niekad ne
ko nuo aukų, rodos la- 
inpranta už kitų miestų 
ius. Užmanius šie 
ai davė aukas po dol.: 
tiškėvičia, O. Venckie- 
Šliupštikas, L. Šverie- 
Jušūnas; po 50 c: D.

P. Vaineckiūtė; D. 
iūte 3D c., po 25 c. S. 
ra. P. Jusunas, F. 
as 20 c. ir dar 10 e. ir 
iso surinkta ir priduo- 
stono Rev. Komitetui

Už ką ką širdingai 
)ju ir kitų meldžiu aty- 
it Cam bridgeport lie- 
iarbų.

Niekad negirdėt, 
Jie žino, kur savo 
Pinigus padėt,

Kaip ir Manchesteryje 
Su lenkėm merginom, 

Pragerti geriause, 
Tai viskas ką žinom.

Bet linksma,
Kad povaliai 

Visi pradeda tarnauti 
La-svai Lietuvai—tėvyniai.

LIETUS.
Rusiškai paraše

V. M. DOROSEVIC.
Lietuviškai sutaikė S. 'K. Lietuvaitė.

Sūnus dangaus, tegul jo vardas gy
vuoja ilgiau už visą pasaulę! Chinų Impe
ratorius Li-O-A stovėjo pas langą savo pa- 
lociuje. Jis buvo dar jaunas ir užtai geras. 
Gyvendamas puikybėje ir linksmybėje, jis 
tankiai mislijo apie vargšus žmones—savo 
karalystės pavaldinius.

Tą dieną lietus pylė kaip iš kibiro. 
Rodos verkė dangus medžiai ir visa gamta, 

., o labiausia kvietkos sode išrodė liūdnos 
ir suspaudė širdį Imperatoriaus, ant kurių 
jisai žiūrėdamas atsiliepė: ,.Vargas tiem, 
kurie tokioje dargamingoje dienoje neturi 
skrybėlės pridengti savo galvą”. Impera-

.__ .__ _ tootvis.
pasilenkę sargai.

— Kotai! — sušuko Cuar Džuar ir Už 
pusės valandos 20.871 chiuietis gulėjo be 
galvos ant atšlaimo turmo. £0.871 galvij 
buvo iškelta ant smaigų ir apnešiotos visos 
gatvės miesto dėl baimės ir pamokinimo 
kitų, kad nevaikščiotų be kepurės.

Čuar Džung nuėjo pranešti Pai-Či Wo 
paskutinis davė žinią Sau-Či-Sana, o tas 
Čung-Či-Čangui.

Vakaras atėjo, oras išsiblaivė, vėjalis 
rodos norėdamas sukelt gyvastį prie 
džiaugsmo, krutino viršūnes medžių, nuo 
kurių lašai lietaus pakrutinti, it deiman
tai krito žemyn ant kvepenčių kvietkų, 
kurie rodos degė spinduliuose nusileidžian
čios saulės. Kvėpavimu ir gražia išveizda 
buvo užimtas visas sodas. Sūnus dangaus 
Li-O-A. Stovėjo pas langą savo puikaus 
palociaus ir gėrėjosi ta puikia regykla. 
Būdamas jaunas ir geras, jis ir šioje ma
lonioje valandoje nepamiršo tų vargšų,

........ ...............................j .....................

visų caro bernų liepė žmonėin mokesčių carui nemokėt, į Į 

vaiską neit, ruskus urėdninkus išvaryt, randavus miškus 
— gires kirsti Antgalo savo kalbos prašė pakelt rankas,! 
kas su juom sutinka. Žmonės visi iškėlė rankas ir balsu 
šaukė: ,,Mumi caro visai nereikia”. Caro bernai negalėjo 
iškęst nuo piktumo ir suriko į kazokus razgoniat! Kazo
kai šoko su arkliais žmones minti ant kiemo, tada žmonės
išvertė tvorą ir ėjo kas sau. Kągi darįs be jokio ginklo.

Vienok žmonės iš raštinyčios suėjo Čipėnuose pas Va
sili ir tę pabaigė susirinkimą. Mūši} tėtušis nesulaukda
mas manęs pareinant išsiuntė Stanislovą su kumele mane 
parnešti namo, nes kėlės buvo šlapes. Kada jis, nieko ne-
žinodamas nujojo pas kanceliariją, ir palikęs kumelę ėjo Į 

į vidurį tikėdamas mane rasti. Kazokas tuom tarpu pamie- 
ravo ant jo su muškieta. Stanislovas persigandęs paliko 
kumialę ir pabėgo. Vėliau turėjom užmokėti 2 rubliu, tai 
kumelę atsiėmėm. Tai tokia gadynė pas mus, teip engė 
caras mus.

PajicškojJmas-
Pa.j i eškau mergi nos 1 i ■ t ■ t - 

vaitės dėl apsivedimo; t; o 
1S ir 26 metų amžiaus, i c 
5 pėdų anksčio, mokau s 
lietuviškai skaityti ir r; ’ i 
ir belnai mylinčios apšv i i- 
mą. Meldžiu atsišaukti j;ut- 
šito adreso: K. Vaikinas 'lė
lį riek' Hous, Box 28

Brockport, N. J.

Pajieškau draugo - Ju zo 
Balkio, Kaimo Vilūnai, in, 
parapijos Lygumo, Kauno 
Redybos. Du metai atgal gy
veno Dayton, Ohio. Meld, u 
atsišaukti jo paties ar k.tų
apie jį pranešti.

K. Šanders,
Box 1245 Duqvesne, Pa.

Patarimai.
Kartais prisieina lupti ar 

piaustyti cibulius nuo kurių 
rankos atsiduoda. Tą galima 
prašalint nuplaujant raikia 
vartot biski mustardos.

Kerosinos aliejus yra gerai 
vartoti pobiskį prie vysų šva- 
rijamų daigtų: plaujant lan
gus biski kerosinos į pilk į 
vandenį,stikjai išrodys žiban
ti; Grindis plaujant į kibirą 
(viedrą) vandens į pilk 3 šau
kštus kerosinos grindis- bus 
netokios baltos ir išrodys la- 
bri švarios, žodžiu sakant ga
lima po biskelį prie visur va
rtoti ir Ir labai naudinga.

Labai gerai turėti gyduolę 
nuo apsideginimo arba nusi- 
šutinimo, kaipo atsitikimui 
galėtum greitai pasigelbėti. 
Gyduolė gera sumaišyta ly
gios dalis Glicerinos, alyvų 
aliejaus ir opninis vanduo. 
(Glycerine, lime water and 
olive oil.)

Jeigu turi daug darbo, kuk 
nios grindis gali grindų 
aliejum ištepti, tai nereiks 
teip tankiai plauti nes tik 
peršluostysi su drėgnu sku
duru ir bus teip tyra kaip 
plauta.

— Užlaikyti keptą mėsą 
geras būdas pavilgįti čystą 
skarųkę vandenyje ir nugrę
žus uždengti mėsą; teip užsi-
laiko mesa ilgai kaip šviežia 
o ypatingai ledaunėje.

torius atsigrįžo į savoypatišką tarną, ir sa 
ko:

— Aš norėčia žinoti, kiek yra tokių 
vargšų, kurie neturi kepurės musų mieste, 
Pekine?

t — Šviesybe Saulės! — atsakė tarnas 
puldamas ant kelių ir žemai nulerikdainas 
galvą, — argi yra kas negalima Imperato
riui—pirmiau nekaip saulė nusileis jūsų 
šviesybė, Tėve Aušros, viską žinosi.

Imperatorius maloniai nusišypsojo, o 
Tzung-Chi-Tzang greitai nubėgo pas pir
mą minister}, San-Či-Saną. Atbėgo jisai 
uždusęs ir iš greitumo užmiršo atiduoti 
prigulinčią garbę ministeriui, kuri susidė
jo iš linkčiojimų žemyn galva.

— Linksmybe Pasaulės, mus malonin
giausias valdonas — uždusęs kalbėjo jisai
— yra dideliam pavojui, jį kankina mislįs, 
kad žinoti, kiek yra žmonių Pekine, kurie 
neturi kepurės tokioje lietingoje dienoje 
ir apie tai dar šiądien jisai nori dasižinoti.

— O, yra apščiai tų nenaudėlių! — 
atsakė Sau-Či-San ir liepė pašaukt Pai-či- 
Vo — miesto načalninką. — Blogos nau
jienos iš karališko dvaro! — pratarė į Pai- 
Či-Vo, — kada tas atėjo ir-nulenkė galvą 
iki žemiai, dėl paženklinimo didelės atydos
— Valdonas mūsų gyvasčių užtėmijo mies
te netvarką!

— Kaip, tai — su išgąsčiu sušuko 
Pai-Či-Vo — ar gi nėra didelio sodo, kuris 
uždengia nuo Imperatoriško dvaro visą 
Pekiną?

— Nežinau, kaip tas atsitiko — atsa
kė San-Či-Sau — bet jo didybė labai rūpi
nasi tais niekšais, kurie vaikščioja gatvėm 
be skrybėlių. Jisai nori žinoti pirma sau
lės nusileidimo, kiek tokių mieste yra.

— Algis! Pašauk pas mane tuojaus 
tą seną šunį Čuar-Džungą — rėkė už va
landos Pai-Či-Vo į savo tarną. Ir kada

kurie neturi laike lietaus' sau skrybėlės 
užsidėti ant galvos. • I

— O atsiminiau! — tarė atsigrįžęs į 
Tzung-Či-Čangą, jog tu žadėjai man pra
nešti, kiek yra žmonių mieste Pekine, ku
rie neturi kepurės pridengti savo galvą 
laike lietaus?

— Noras maloningo valdono išpyldy- 
tas — su žemais linkėjimais atsakė pa
klaustas.

— Kiek-gi jų yra? Ir žiūrėk, sakyk 
teisybę!

— Visuose Chinuoee nėra nė vieno 
chiniečio, kuris neturėtų skrybėlės arba 
kepures pridengti savo galvai laike lietaus. 
Galiu prisiekt, kad sakau šventą teisybę, 
ant ko Čung-Či-Cang pakėlė rankas ir nu
lenkė galvą, kas reiškė prisiegą.

Veidas jauno ir gero Imperatoriaus 
prašvito nuo džiaugsmo ir linksmai nusi
šypsojęs tarė: „Laimingas miestas! Lai
minga šalis; oh kaip aš esu,laimingas, kad 
po mano valdžia žmonės turi tokį gerą gy
venimą! Visi karališkam palociuje buvo 
linksmi ir laimingi, žiūrėdami ant linksmo 
veido savo valdono. Sau-Či-San„ Pai-Či- 
Wo, Čuar-Džung gavo po ordeną auksinio 
Drakono už tėvišką pasirūpinimą apie 
tautą.

LAISZKAI
ISZ LIETUVOS.

KELEIVIS.

aa labai graži; 
auti malonu, 
lengva rasti 
visokių ponų, 
ar jau sujudo 
kampeliai.

iai atgijo 
Lovely j. \
;htone broliai 
tiktai renges, 
žilgio 
diečius pralenks.
ir Atholiečiai 
ą paaukavo 
ei bėjo 
i savo 
enco vyrai 
tas tik krapšto, 
Lizdeiką 
tiesiok varo, 
rhilo lietuviai 
e kraujo praliej mo, 
as revoliucijos 
ryj atėjimo.
barni tono

AUKOS.

Pas Zarembą So. Bostone 
šie draugai sumetė aukas ant 
revoliucijos: D. Stabau 50, 
po 25 c. K. Ąbrasevič, J. 
Grigliunas, A. Gumbauckas, 
A. Pralgauckas, du po 10 c. 
ir 2 po penkis išviso surinkta 
ir preduota Bostono revoliu- 
cijonierių komitetui $180.

Surinko ir padavė J. Gri
galiūnas.

AUKU STOVIS. 
Šeštam num, „Keleivio” ant 

rankų buvo likę $23.65 
Pribuvo nuo F. Kiburio 

sūnaus krikštynų Cam- 
bridgeport, Mass. 16.50 

Išleistuvių pas F. Lau- 
danskį, Cambridge-
port, Mass. 7.15

Pas p. Zarembą ant 
krikštynų So. Bosto
ne surinkta 1.80

D. Akstino vestuves
Bostone surinkta 7.37

Viso yra $56.47

Juokai.

— Klausyk, Petrai, ar tu 
nežinai gyduolės, kad padi
dinti meilę tarpe mano žento 
ir dukters.

načalninkas miesto sargybos pabalęs puolė 
iš baimės ant kelių mandarinas išpylė ant 
jo galvos cielą ažerą keiksmo. — Tu ne
naudėli; tingini! Tu nori, kad mus visus 
per pusę perpiautų drauge su tavim!

— Išaiškįk priežastį tavo rūstybės - 
drebėdamas prašė Čuar Džung — kad aš 
galėčia suprasti tuos raminančius žodžius, 
kokius tu man sakai, nes kitaip aš bijau, 
jog nesuprasiu tavo išminties!

— Senas šunie! tau geriau pritiktų 
kiaules ganyti, nekaip miesto tvarką lai
kyti ir dar didžiausio miesto ant pasaulės. 
Pats mūsų valdonas atkreipė atydą, kad 
pas tave nėra tvarkos. Po gatves valkio
jasi nedorėliai, kurie ir lietui lyjant vaikš
čioja be kepurių. Žiūrėk,všunie, kad iki 
vakarui praneštum man kiek tokių nenau
dėlių mieste randasi?

— Viskas bus išpyldyta punktuališ- 
kai — atsakė tris kartus pasilenkdamas 
Cuar Džuang, ir akies mirksnyje jau jisai 
rėkė ir trepeno kojom ant sargų, kurie bu
vo surinkti apkurtinančiu balsu Gongo.

— Jus nenaudėliai, ir jus pusę aš pa
karsiu tik dėlto, kad kitą pusę iškept ant 
anglių. Ar tai teip jus žiūrite miesto, 
jog lietui lyjant valkatos vaikščioja be ke
purių! Žiūrėkit, kad už valandėlės būtų 
išgaudyti visi, kurie neturi kepurės ant 
savo galvos, nors ji būtų ir iš nendrės pa
daryta.

Sargai ėmėsi pildyti prisakymą ir per 
valandą laiko ant Pekino gatvių buvo tik
ra medžiokle —Laikyk! Pagauk! Tokiais 
balsais rėkė policija, vaikydami žmones 
be skrybėlių. Ištraukė juos iš patvorių iš 
po vartų, namų ir visokių pakampių, ka
me tik buvo pasislėpę, kaip pelės nuo ka
tino. Per valandą laiko be vienos minu- 
tos visi Pekine, kurie neturėjo skrybėlių 
ar kepurės stovėjo ant turmo kiemo.

— Kiek yra išviso? — paklausė Čuar
— Geriausia gyduolė bus, Džung.

tik tegul žentas jos tankiai — Dvidešimts tūkstančių astuoni šim- 
teip nebučiuoja. tai ir septynešimts vienas — atsakė žemai

Laiškai iš Vabalninku, Kauno rėdy- 
bos į St. Louis, Mo.
....Vos prasidėjus kariai su Japonija, 
tuojau praskambėjo balsas socijalistų. 
Iškarto žmonės sakė: ką čia padarįs carui 
su jo galybe, bet sooijalistai tuo labiau 
pasišventę už žmones kariauti. Didžiau
sias jų darbas buvo, kada sustabdė visos 
Rosi jos geležinkelius. Tada caras pamatė, 
kad žmonių galybė didesnė, nes sustab
džius kelius ir kareiviai ėjo prie bado. 
Didesniuose miestuose kaip ve Peterburge 
Ir krautuves uždarė. Kad numaldyt žmo
nes caras 17 dieną spalio pakišo manifestą 
duodamas tiesą rašto, kalbos ir susirinki
mų. Prie to dar ir suimtus į turmą socija- 
listus paleido. Tame laike paleido Čipė- 
nų raštininką—Aleksandrą ir Kuprių Ki- 
railį, mat jiedu tik pasakė učiteliui, jog 
jiem tokio nereikia, kuris lietuviškai ne
moka, už ką ir buvo į tūrmą įsodinti. Ca-J 
ras po manifestui mielino, kad žmonės jam 
tik dėkavos, ką nekaltus žmones paleido iš 
turmų. Bet žmonės savo priešą pažinda
mi, suėję tik džiaugėsi, kad spindulėlis 
šviesos jau pasirodė iš po tamsaus vargi) 
debesio, sakydami, jog už to debesio dar 
yra daug mūsų gerovės, tik kariautum to
liau. Caras matydamas, kad tas manifes
tas jokio įspūdžio nepadarė ant žmonių, 
išleido kitą, prižadėdamas dovanoti pusę 
mokesti) už žemę, o kitus metus ketino vi
sai panaikinti. Žmonės vienok pradėjo 
savaip elgtis: davė žinią učiteliams, kad 
visi išsineštų iš Lietuvos, jeigu ne, tai bus 
sušaudyti. Učiteliai pabijoję išsinešdino. 
Valščiuose visą rėdą žmonės permainė; 
čionai pirma buvo štaršina Remeikų Bu
čius, dabar žmonės uždėjo Antaną Vasilį. 
Ruską raštininką išvarėm, į jo vitetą uždė
jo Vabalninku Zitkevičiuką. Kasierių 
permaiuėm, sūdžias atstatem, pakol viskas 
susitvarkys, tuom tarpu jeigu reiks teis
mo, tai 3 valsčiaus žmonės tą atliks. Lanke 
uždėjimo urėdninkų susirinko didelis su
sirinkimas, ant kurio vadovavo G. Ant 
to susirinkimo iš Paneviežio atpleškėjo 
sprauninkas, pristovas, keli oficierai, 15 
kazokų ir 30 pėkstininkiį kareivių ir keli 
urėduinkai. Caro bernai mielino, kad 
žmonės bėgs į namus, pamatę muškietas, 
bet žmonės atmindami caro manifestą sto
vėjo ir klausėsi kalbėtojaus, kuris akyse

Laiškas iš Kalvarijos pa v., Suvalkų redybos, Grand- 
vile, III.

.Pas mus baisus laikai, mat prasti žmonės nori 
numest caro valdžią, netik žmonės eina prieš carą, bet ir 
daugumas vaisko—kareivių. Kaip kurie pulkai kareivių 
pasakė savo oficieriam, kad jie savo brolių ir tėvų nešaus. 
Kareiviai tarpe save daugelyje vietų susimušė: vieni eina 
už carą, kiti už žmones. Toki susimušimai visur žmones iš- 
gązdino, net baisu į miestą važiuoti. Žodžiu sakant visa 
Lietuva verkia. Rekrūtai, kurie buvo šaukti tapo vėl pa
leisti ant trumpo laiko, antru kartu kaip šaukė, nevienas 
nėjo ir ji} visai nejieškojo. Sunku aprašyti kas pas mus 
dedasi; daug jau ir pamiršau. Pirmiau buvo visur didelės 
straikos, kaip girdėt, tai vėl ketina būt straikos dar dides
nės. Rygoje, Kronštadę ir kitur vaisko pražuvo po kelis 
šimtui. Pereitam rudenyje nemokėjo mokestų, sako, kad 
ateis kazokai ir baus smerčiu, kas neduos. Žmonės nusimi
nę, nes greitu laiku turėjom valnystą ir tuojau kariškas 
padėjimas po du kartu buvo pagarsinta. Laike to kariško 
laiko Marijampolės načalninkas užsakė žmonėm viso pavie
to laikyti susirinkimus [shodus], pats su pulkais kareivių 
leidosi į valščius, bet žmonės susitarė neiti ant tų valščių 
shodų, ir teip načalninkas pasidairęs keliose vietose nujojo 
į Marijampolę. Tai dabar vėl karės laikas apšauktas, 
žmonės vieni norėtų mokėti padotkus, bet kiti neduoda. 
Nežinom ar pelenais, ar krauju apsidengs Lietuvos šalelė. 
Žmonės išmetė kone visur caro paskirtą rėdą valščiuose, o 
išrinko savo. Teipgi išrinko ir paskyrė kožnam kaime mi
liciją, kuriem suteiks revolverius ir reikalingus ginklus. 
Mat priviso labai daug vagių, bet žmonės juos gaudo ir 
muša. Marijampolėje ir Kaune labai daug vagių išmušė 
susirinkę iš kaimo žmones. Tam tikras pulkas vyrų skait- 
liuje 5O išgaudė visus vagius Kaune, o dabar jie parėjo į 
Mariampolę ir sugavę muša į smertį.

—o—

Laiškas iš Senapilės pav. Suvalkų redybos į Kewanee, 
111.

... .Marcinkonio kaimo ūkininkai sudėjo padotkus 
pas šaltyšių—desėtninką. - Kada pinigai buvo sudėti, atė
jo šeši vyrai ir atsisėdo, pasišaukė Dambraucką ir paklau
sė: sako, ar tu prižadi atiduoti visus pinigus tiem ūkinin
kam, kurie sudėjo tuos padotkus, jeigu no tai štai ko su
lauksi; visi išsiėmė revolverius ir aistatė į Dambraucką. 
Dambrauckas vergdamas prižadėjo pinigus atiduot žmo
nėm. O nepažįstami išėjo savo keliu. [Tai buvo socija- 
listai turbūt, nes pinigų neėmė, tik liepė atgal žmonėm ati
duot.

Tokios tai naujienos po visas šalis Lietuvos ir visas 
provincijas po Rosijos Viešpatystę. Vargas visiem didelis, 
vienok be vargo nė gero nesulauksim.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Angliškai

Am I to go iu 
I am to go in 
is he to go in 
he is to go in 
so he is to go up

Ištark

em ai tu goo in? 
ai em to go iu 
iz jy tu goo in 
jy iz to go in 
so jy iz tu goo ap

Reiškia

Ar turiu įeiti? 
aš turiu įeiti, 

ar jis turi įeiti? 
jis turi įeiti 
tai jis turi užeiti

is he to be by me? is jy tu by bai my ar jis bus šone manęs? 
he is to be by me jy iz tu by bai my jis bus šone manęs.
I am to be by it ai em tu by bai it aš būsiu šone jo. 
When you are in, I are to be out.
uen ju ar in, ai aar to by ant.
Kaip tu esi viduryje, aš turiu būt lauke.

--o—
Pajiešnau savo brolio Kon

stanto Rutkausko, pirm'au 
gyveno Anglijoj.

Jeigu kas apie jį žino aiba 
pats meldžiu atsišaukti ant 
mano adreso:

F. Rutkauckas, 
Haverhill, Mass.

Pajseškau savo brolio An
driaus Grabaucko, pirma gy
veno Worcester, Mass. Du 
metai kaip iš važiavo į Chi
cago,’ Ill. Širdingai meldžiu 
jo paties ar kitų pranerti 
abie jį nes turiu labai svarbų 
reikalą adresas:

V. Grabauckas,
48 N. Warcester, Mass.

Apgarsinimas.
—o---

MALONINGA PADEK A- 
VONE.

Kad per devynis metus sir
gęs dusuliu su dideliu sun
kumu ant krūtinės ir gale 
gerklės vis kaip kamuolys 
skreplių stovėjo ir abelnai 
kaip baidyklė pasibaigęs bu
vau; it šešėlis tik nuo vieno 
prie kito daktaro slankiojau, 
tikėdams, kad daktarai vieno
kį vardą turi, tai visi lygiai 
ir apie išgydymą išmano, 
kad jie ir manę žadėjo išgy
dyt ir mano sunkiai uždirb
tus dolerėlius paėmė sunkios 
procės, bet mainais, jie man 
nieko gero nepadarė, tik jau
čiaus kaip colis po’coliui slin
kau prie grabo. Buvau jau 
visai nustojęs vilties išgijimo, 
jeigu tik stebuklai pasidary
tų. — nors ir netikėdamas 
kad galiu išgyt, bet pamatęs 
pas savo draugą laikrašiije 
apgarginimą profesoriaus 
daktaro Collins Med. Inst, 
vardą, ir kaip tik aprašiau 
visą savo ligą ir iš to garsin
go Instituto atsiųstus vaistus 
pradėjau vartot, tai su k >ž- 
nu kartu jaučiaus vis gerinus 
o dabar esu jau suvisai svei
kas, apturėjęs savo visas kū
niškas pajiegas ir gerą svei
katą, jog dabar kasdieną be 
jokio pavojaus dirbu lygiai 
su kitais vyrais, nes visi ir 
sunkumai dusinimai kaip 
kalnas nuo manęs nuslinko. 
Dabar ir aš supratau, kad 
sergantiems tai yra vienatinė 
vieta ir tikras šaltinis sveika
tos Dr. Collins Med. Inst., 
kuriam aš maloningai dėka- 
voju už išgydimą ligos, ką ki
ti daktarai negalėjo padaryt. 
Pasilieku sveikas G.Lokatelis, 
Boulder Creek, California.

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

eiti" ne 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 atiicsą, 
pilnai su savo vardu ir t pa
varde.
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KELEIVIS

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c 

ant visu metu.
GERA PROGA

Ant didelio Biznio Edisono 
Gyvų paveikslų mašina.
[Moving pictures machine] 
su visom prietasom prie vary
mo biznio, / parsiduoda labai 
pigiai — prižastis pardavimo 
užsiimu kitą bizni, geras vy
ras gali baryt 800.00 mėnesio 
atsišaukit į keleivio Redakcją

Prakalbos.
120 W.Market St.

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

Ukėsų Kliubo Komitetas.

PAGARSININIMAS
Broliai lietuviai ir lietuvei 

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

J. Balaišaitis,
122 W. Broadway St.

So. Boston, Mass.

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

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina
mi penkios gražios pasakos: 
1) Riginis—kaip jaunas 
v: ik nas ap-ingo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke
lionę i peklą; 2) Jonas sū
nūs žuvininko, kuris pa
gavo žuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę kad 
pastojo karaliaus ženln ir 
dideliu galinčiom; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4 
Velnio švogeris labai u; 
manti pasaka; 5) Justin 
žmogžudžių užaugintas. Tu 
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................ 25 c.

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

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

Teisingiaus'as kabalas — me- 
* timas k zyrių ir laimarodis 

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

ir teip žmonių; kaina 10 c.

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų 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 la.šką aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados.

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

Ats ’ vmas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorl užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, pro h is Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura j mininko 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 iškasta pačių Instituto daktarų.kuriųniekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jj mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

iHzgydvtaH nno Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
Ir’reuniatixmobel tos ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užstsenejiiHfoH vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In 
dūrino* ligos. ..... , „
Jon. Zabukovicze stitutui;pagal prašymą dekavojančių, kaipo pavyzdį. 
Box 80, Hutter paduudame čion kelias:

Iszgydyta nuo 
sunkios moteri- 
szkos vidurines 
litros.
M. Vidicziene 

West wood.
N. Y.

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.

Specijaliszkas Iszpardavimas
Vaikų sveteriai verti 98c parsiduoda už 
33c., moterų marškiniai 19c.; kūdikių 
dresiukė* vertos-91.00 parsiduoda 09c.;

j Korsetai 19c. Didžiausias išpardavimas 
’’moteriškų skrybėlių už žemiausias pre- j 
kės. Kaldros už pus į prekės.

THE OUTLE P,
385 Broadway South Boston, Mass.

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

8irdlng| ačiū už iAgydymę manęs nuo neregu- 
liariAkos mėnesinės, varginusios mane per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimus galvos Ir nusilpnėjimai; mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėl mane naikino. Per vi- 
s?ų laiką perlėkiau daug visokių daktaru ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai išgijau, imdama tuos vaistus, užku
riuos siunčiu Tamisial širdingu pndūkavonę

T Vyslockionš.
70 Saratoga St, Cohoes, N. Y.

Dauggalis Profesoriau ir Specialiste:
Su linksma širdzK pranešu Tomistai. kad 

estu visai sveikas ir Huoshs nuo reumatizmo 
skausmų ir dirglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane trip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių vi ve s pečiai i s ta is, liet vis be naudos, k d 
nedasigirdau apie jųsų garsųjį Institutų, per 
kurį pilnai atgriebiau savosvriknt?. tiž kų r 
siu'lėklngas IA širdies Drui E C. Colllus. ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis,

Augustas Rok ša.
1445 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielas Profasorlnn:
Pranešiu 'l'amistai.Jog esiu pasveikęs 14 Il

gos. nuo kurios mane gydėte — pertniikans 
šlapinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės. nuliėgimo sėmens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnose ir aladno nusilpnėjimo 
kaip yra aprašyta Jųsų knygoje «nt pusi. 98 
Vadovas į Sve kutų. Jųsų speciališki vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi iš 
savo laimingo šrjinvniško gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu šitų pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idnnt ir Jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir liuli kilmingais

Fr. Mundinas, 
Hox 325, Mystic, Iowa.

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek
vienos dirn< s moto: 6 dalys drūtuose

, apdaruose: prekė U4.75 c.
2 Biblija, arba Šventas Rastas seno ir 

naujo tesiamemto. 448 puslapini, drū 
hk^p apdaruose, h|ausdirta Iretuviskoj 
k.dboj — $5.0:h.

3 Ih’kla. arba Anižinns Pragaras, di
deli knytm puikus naudiniri skaitymai
su giosn ūmis lipi, kančias pragaro, drū
tuose apdaruose. 5OO puslapių—$1 25

4 UeiuvBkaN Dai.u riu.s susidedantis i
iš lOOpusl., su 400 dainų Įvairiu dainų, 
drūčiai apdaryta knyirn—$2 50.

Visn« in% knygos l a’.innin tad $12.50, 
bet Kis i n m s v ras :«nts\ k parduodu už 
*5-

l.:.s 1 epasitikėdan as nei or»“tų siųst 
vi*ų pinigų, gal prisiusi I ar 2 doleriu 
dėl užtikrinimo ’-nd ima. inisin.'hn jan-

• knygas o likusius dnmokčs ant eksp.r 
ivs'imdamaa knygas. Adio>a\nk t

C G Agent,
I St8‘ W. Boa II Brooklyn. N >

Uz Korespondencijas ir ap
garsinimus Redystė neatsa

ko.

Jeigu nori būt sveikus.
ir drūtas, n: udok tik sveikus gervinus, 
paimk sveiką užkandį, sveikinusi gėiy- 
mai, ha p tai Alus, klius, Vvnai ir viso
kį liker m i yra i ik pan

James Gleason Co.,4
Kampas 4 th ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi i <»rnit em p ri.t. hker’lorj. tą yra 
labai gpia viela. I ažinokil pas pai) 
gaspudorių

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKAS 
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sių! cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčein n in
kai* ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. L1UTKEVIU1A,

i4 Washington Sqare, Worcester. Mars

Geriausias Indžiui Karasynu varomas

Galima gaut no 1 iki 75 arkliu sylos. 
Visur yra parnkus vartot. Norėdami pla
čiau dasižinoi ra-ykil ant šilo adreso’ 

Frank E Davis.
280 Devonshire St. BOSTON, MASS.

'■ ■ " ■ ■ ■■

Didelis Išpardavimas
Moterų keipti, siutu, jekiu, 
skrybėlių ir-Furs‘su.

Viskas už puse preke?. 2 
už 1 Legal stampos su kožnu

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 

128 Broadway (tarpe A ir B 
f i D u) S. Boston, Mass.

GRAMATIKA
Angliškos Kalbos 

iu i-ianinu kiekvieno žodžio lietuviškai 
— sekančiai: snow (sno), sniemv, know 
(no), žinoti, lot f llyfj. lapas ir t. t. 
Knyga npdaryia. 174 puslapiai, su pri- 
smiii imu $1.25 Pinigus via gn-riausiai 
prisupti per ,,Postal Money Ord ant 
>io adreso;

P. Miknlainis, 
Box 15, Štai it m I > .Nrv. York

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

nuo 0 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont.

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

Tel. 009 2 Tremont.

“KELEI
Geriausias L

Pirmai Balius.
Lietuve* Sūnų Draugystė iš Cambridge- 
port. Mass, parengė bnllų. kuris aislbii 
21 Vasario, 190(5 serodos vakare, pi a 
dės nuo 8-ių trauksis iki U ryto ant su 
lės Minot Hali, kampas W. Springfield 
ir Washington gatvių. Boston. Mase 
Prekė tikietų vyrui su motore $1.00, pn- 
vieniem moterim 25c. Maloningai už 
prašom visus dalyvauti ant muaų ba
liaus. nes tai bus paskutinis balius 
pri< užgavėnes

Komitetas.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Naskua atsilan
kyt tai neužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakanaucka, jis duos gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyoo, šnapso ir 
cigarų tiesiok iŠ Turkijos. Visi broliai 

pas \

Tamošių Bakanaucka 
45’High St., Nashua, N. H.

Draugyscziu Reikalai

Dr. S. Andrzcjewski,
Vienatinis lenkiukas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą.

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass.

Lietuvlszkas D-ras M. Z’splman.
£l*arniciiter Si , 
Boston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pasekmingia
usiai. Ateikit tie 
siok y as mane 1 
Depais į vir u tik 
neikit | r pliek a; 
n i.iio i.urj a bal
tes ulba lelelci.ui 

klt c a? ateinu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki yie 
nuo 1 iki 2 ir 0 iki

South Bostono, Mass, draugystė švento 
Petro Ir Povilo Parengė puiku Balių ant 
30 dienos Mojaus 100(5 m. su apvaikščio- I 
jimu. Bus Šventinimas karūnos; perei
tu metą buvo lik iškėlimas karūnos.(3-C)

t \al ne. 3 ęh j h« 11 lt 1 . 1 n < 1 d

F. RU fKAUCKAS

Ant pardavimo
^Storos labai pigini; atsi'aukile ant adre

so; 2SG Athens St. 8. Boston, Mass (3 G)

Persikėliau nuo 163 ant 147 River str., 
HAVERHILL, MASS.

Dirbu geriausius Lietuviškus - R Akus 
cigare tu*. Parduodu wholesale ir retail. 
Kas kaita pabandys rūkyt tai vis norės 

mano c io n retu.

Aut pardavimo Bučernė ir Groserne, ge
riausioj vietoj Bostone apgyventoj Lie
tuvių; visas biznis ke-, knygučių visai 
nėra Parsiduoda labai pigiai. Atsišauki
te į ‘K ELEIVIO“ Redakciją. [3-5]

KLAUSYKI! E VYRAI!

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, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių neregulįariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus į šitų 
Institutų. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymų, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tu>jaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c markeiDSpersiuntimo kaštams, o apturėsi .Prof. 
Dro D. C. knygų, 128 pusi. „Vadovas • Sveikatų", kurioje rasi aprašymų visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai'sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadeta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motinų viduriuose.

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

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

Vakarais: Utarninke, Seredoje jr Pėtnyčiojo nuo 7 iki 8 vai. Nedalioms: nuo 10 vai. ryto >ki 1 vai. po pietų.

M. Galivan&Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

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

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kn p<> i-ii: arielką vyną Ji; n kito
kius naminius ir importuotus. Turim“ puikiausių urarų Turkijos. 
Gėry mus pristatėm ant vestu' ių. krik* lynų ir sium'iitm j q»l» kinius 

miestu*. Nepaini r k i! mų> adreso:

M. A. C A N NON.
43-45 Endicott ir 25-2’1 < t< sis. B» ><< n. •’

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada Švieži, vynai ir visokį likierlai 
kogeri&usi. Gfirymus del veselijų, krik
štynų ar šėip balių siunčiam į namus.

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

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

su viena eile litarų $1.25.
Mašinėlė kitokio išdirbinio, su variftėm ant tlviejų
eilių litarom, labai drūta ir gera. Preke $8 00.

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

Ak turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

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

UJO KNYGOS.
. Keleivio” Spaudos.

Galiausias Pamokintojas Angliškas 
KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na ...'. .................. 85 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškas ap
rašymas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. 
Kaina .............35 c.

Po Keturesdesimts 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 atkeliausil 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus i&sigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi! 

Pas

Vaskelevicziu ir Abicczinska
124 Millburry str.,

Worcester^ Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žiuoneliai 
kad traukia tai traukia į kra 
jų, o-kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedeles pardavė; 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt ėipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

* . . . . ®
§ Puikiausias Lietuviškas §

SALIUNAS I
Ei

Kas kurta pas mus atsilankvs, Ei 
Et *To niekad nesigraudys;

Alus, vynai mus grfrdliausi, § 
ft Cigarai iš Turkijos, geriausi. U 
S   ft
* Lazauckas, Judeika ir Co. ft
? 3o4 Broadway ir 259 D. 81., 'g
ft South Boston, Mase. įft

MEDEGAH 
VAISTU. ||

Surinkta ib !1 
Parašyta H

Dr. J. P. Wood, |1 
■u pagolba ! į 

Dr. Richardson H 
Dr. Vunderbek, ■

Surnszas stan- , 
dariazku vaistu H 
vardai, nuo vi- 
šokiu ligų. Prie , 
tam ir visokios i 
modegos vaistu 1 
isz augmenų, su '

pasekmingais 
Receptais.

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

MASS.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

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

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

54 Laffayette Str.. New Britain. Conn.
A. J. Kuzi a u ūkas.

Box (54 Shenandoah. Pu.
V. Bodis

Box 3z7 Pori Washington, Wise.
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4$45 Hermitage avė., Chicago Ill. 
.John Luis,

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

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

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

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

Box 971. Turners Falls, Mass.

Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 391 Broadway, S. Boston, 
Mass.; valandos buvimo namie nuo <5 iki 
8 vakare.

OFFISA TURI BOSTONE 
po No 1053 Beacon Sir., Boston, Mass. 
'.)fiso valandos: nuo 1” iki 12 ryte ir 

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Foolg
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, v MASS.

MES 8PAUDINA.M KnYOAB, KONSTITUCIJAS. PROGRAMOS, UŽKVIETIMU8 
ANT BALIU ARBA VK8ELIJU, TlKIETUB, ClRKULlORIUH, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKO1UŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

’’KELEIVIS”
įi 52 B. Street, South Boston, Msss. J
91 ' IA. Zvingiląs, Išleistojas, i

;Geriausia moterų ir vaikygydytoja^fe

Dr. Ona Topaz,
!45 Chambers str., Boston, Muss.

: Ofisas atdaras
r 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.
: Tel. Hay. 009 - 5. &

VIENATINE : LIETUVISZKAS : HOTELISiS
W RAŽUKO, 7 Washington, St., NEW YORK
Irigu važiuojate į Lietuvą arba 
i- Lietuvos į Ameriką tai pas* 

l mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
gulite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už darbininkus.
Ai iš savo oi Tiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
re: (aluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikai i i- 
v»-s| kur kitur ta' neik iki nepamalysi mane'. Su godonewi\( \s RrZrvts

Geriausia ir Teisingiausia

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

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

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSI.}.

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

Talpina gražiai 
mus, atraipsne 
terų ir mergini 
nimus Anglis 
,,Keleivis” išei 
vergas ir kaštu 
tų tik Adrt

A Zvirt
Po»t Office

Boston,

No. 7-

Žin
Revoliuci

Nekurie liel 
jau ir gromat 
Syti į redakcij 
rašyti} žinių a 
jau, sako, nui 
męs mat tul 
prie to, nes R 
ti mūsų brolis 
nėm širdimi, 
stoja prieš cai 
neduoda savo 
nai užgyti ir 
savo neprieti 
kraują.

Tas tik grei 
ti kovą už būi 
kybės duoda 
lengvose išlyg 
valgyti ir gyv 
lyje; bet tas, 
tas, kurį durt 
kaip šunį visa 
šiku, kada tik 
ja savo užtari) 
užmiršti kovoi 
kada, nes bad 
verčia j ieškoti 
gu jis nejiešk 
jisai būtų^, 
žmogum ir dir 
ninku Krista 
jieškoti, jeigu 
Jieškųti teisyl 
nam, o labia 
tiem. Taigi 
kiečiai dabar 
Istoriją labai 
laikas, kad j u 
keti nuovargi 
sų prideryste, 
kožną vinį ii 
kad nepasika 
sprando; tad 
netik skaityti 
voliuciją, bet 
kiin koplačia 
pavasario g 
kalmukus nu< 
tines.

Žinios, kur 
dien iš Rosijo 
tos nė per vie 
rikiečių; jos t 
ro ir sustabdy 
pats caras su 
gėriais. Štai 
ba:

JAROSLA' 
anglijoną Dai 
tymą revoliuc 
ledaini caro-b 
rodyti turėjo 
gal apsieiti, 1 
valdiniais.

PETERBU 
sario, kaip : 
caras priėmė 
Kursko rėdyl 
kalboje žadėj 
daryti savo } 
būsentį Dūm 
sakydamas ti 
vę dvarus, nt 
nas Peter bu r; 
važiavo.

Muzulmant 
pasikėlimą p 
gu nepavelįi 
konvenciją Į i

3 vasario P 
susirinkimas 
jos, ant kurie 
kirkizų ir tot

4




