
is Indžiu Karasynu varomas

paut no 1 iki 75 arkliu sylos. 
i parakus varlot. Norėdami pla- 
sižinoi rašykit ant Šito adreso’

Fra u k E Davis, 
mshire Si. BOSTON, MASS.

delis Išpardavimas 
u keipu, siutu, jekiu, 
sliu ir-Furs'su.
kas už puse preke?. 2 
.egal stampos su kožnu 

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 
roadway (tarpe A ir B 
; Iv'ii) S. Boston, Mass.

GRAMATIKA / 
g 1 i š k o s Kalbos 
imu kiekvieno žnilžio lietuviškai l- 
įčiai: snow (sno), sniegu*, know 
noti. Jo.f IJyfJ, lapas ir t. t. 
ipdaryia. 171 puslapiai, su pri- t 
u $1.25. Pinigus y ta geriausiai i 
per ,, Postai Money Ord ir” ant 

•o;
P. Mikolninis, 

Station l>. Npv. York.

Maras M. J. Konkow, 
until avė., ' Boston, Mass, 
andos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremont.

Jo žinomi
sinette F. Konikow, aprūpina 
r kūdikius.
ofiso: nito 2 iki 3 po piet

Tel. 609 2 Tremont.

liau padėto adreso.
Įdirbimų pagal uau-

1.25.
irirtėm ant dviejų

Preke $8 00.

LS, 
oston, Mass.

U, TAI ATNEŠK j

y
NESIOKAUDįSI.

OORAMU8. UŽKVIBTIMUS 
A0IUU8, ŽODŽIU SAKANT 
AŽIAI, GERAI III I-IOIAI.

South Boston, Mass, 
tojus,

i: HOTELISIS
t, NEW YORK

bus. Rodą duodu visokhinųp 
gu norely koks apgavikus i j- 
godone

wrNcts R rZptfts

co.,
'urkiškus Cigarus.
>n, Mass.

“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 Žvingilas,
Port Office Box 3232, 

Boston, Mass.
-

No. 7. Boston, Mass., 15 Vasario (February) I 906 m.

Žinios.
Revoliucija Rosijoj.

Nekurie lietuviai Amerikos 
jau ir gromatas pradėjo ra
šyti į redakcijas, kad tos ne
rašytų žinių apie Rosi ją, neš 
jau, sako, nusibodo. Vienok 
męs mat turėsim priprasti 
prie to, nes Rosijoj gyvenan
ti mūsų broliai yra su geleži
nėm širdimi, jie netik nenu
stoja prieš carą kariavę, bet 
neduoda savo žaizdom galuti
nai užgyti ir vėl stoja prieš 
savo neprietelius ir lieja 
kraują.

Tas tik greitai gali užmirš
ti kovą už būvį, kurio aplin
kybės duoda progą dirbti 
lengvose išlygose, gerai pa
valgyti ir gyventi laisvoje ša
lyje; bet tas, kuris suspaus
tas, kurį duria su baguietu, 
kaip šunį visada šaukia plė
šiku, kada tik jis pareikalau
ja savo užtarimo, toks negali 
užmiršti kovos už būvį nie
kada, nes badas, alkis jį'pri- 
verčia j ieškoti jo tiesų. Jei
gu jis nejieškotų savo tiesų, 
Jisai būtų._ pavųjjngiausju 
žmogum ir didžiausiu prieši
ninku Kristaus, kuris liepė 
jieškoti, jeigu nori ką gauti. 
Jieškęti teisybes priguli kož- 
nam, o labiausia prispaus
tiem. Taigi broliai ameri
kiečiai dabar męs gyvenam 
Istoriją labai svarbią, tai yra 
laikas, kad jungai ima braš
kėti nuo vargšų sprando. Mu
sų priderystė, kad ištraukti 
kožną vinį iš jungo lankų, 
kad nepasikartų ant mūsų 
sprando; tad nesibodėkim 
netik skaityti rašyti apie re
voliuciją, bet ir aukas rin
kim koplačiausia, kad ant 
pavasario galėtume ginti 
kalmukus nuo Lietuvos krū
tinės.

Žinios, kurios pareina kas
dien iš Rosijos, nėra padary
tos nė per vieną iš mus ame
rikiečių; jos tę pačios pasida
ro ir sustabdyti jų negali nė 
pats caras su kitais krauja- 
geriais. Štai kaip jos skam
ba:

JAROSLAVE buvo suėmę 
anglijoną Davidson už kurs
tymą revoliucijos, bet nega 
lėdami carą bernai tikrai da- 
rodyti turėjo paleisti, nes ne- 
gal apsieiti, kaip su savo pa
valdiniais.

PETERBURGAS. 3 va
sario, kaip žinios praneša, 
caras priėmė deputaciją iš 
Kursko rėdybos ir ilgoje savo 
kalboje žadėjo visą gerą pa
daryti savo gyventojam per 
būsentį Dūmos susirinkimą, 
sakydamas tik nustokit grio
vę dvarus, nes ponų jau pil
nas Peterburgas iš dvarų pri 
važiavo.

Muzulmanai rengia didelį 
pasikėlimą prieš randą, jei
gu nepavelįs jiem laikyti 
konvenciją [susirinkimą].

3 vasario Peterburge buvo 
susirinkimas Liberalų parti
jos, ant kurios buvo atstovai 
kirkizų ir totorių 150 delega

tų, tarpe kurių dalyvavo pro
fesorius Mulykof, kunig. Ša- 
hovskis ir kiti, kurie nėra 
darbininkų perstatytojais. 
Svarbiausi tardymai buvo ar 
duoti moterim balsuoti Kosi- 
sijoj, esant smarkiai moteriai 
susirinkime tapo priimta, 
kad moterys lygiai su vyrais 
galės balsuoti.

ROMELYJE 2 vasario bu
vo laidotuvės pagelbininko 
komisoriaus, kurį revoliuci- 
jonierius užmušė per laido
tuves. Kilo ,,Juodoji Šimti
nė” — liuliganai ir skriaudė 
baisiai žydus, teip 600 krau
tuvių tarnų liko be darbo iš 
priežasties išdraskytų krau
tuvių per caro tarnus.

Mieste Koloma, netoli Pe
terburgo, iš čionai ' žinios 
praneša, jog batalijonas Se- 
menovsko regimento po ko
manda aficiesio Riemano [vo
kiško dvarponio sūnaus] ta
po pasiųstas prieš, straikuo- 
jančius darbininkus ant Mas
kvos ir Kazaniaus geležinke
lio; oficieras Rieman su pa- 
gelbininku Strez pribuvę i 
miestą. Golutvin apstojo 
stotį ir ėmė krėsti darbinin
kus, radę revolverį pas vieną 
inžinierių tą ant vietos užšo
vė; čionai užšovė ir vieną iš 
savo kareivių. Bekrėsdamas 
rado pas vaiką knygoje įdėtą 
giesmę Marseleis tuojau pa
ėmė vaiko tėvą ir smarkiai 
sukapojo su kazokų kniutais. 
Antgalo užpuolė ant stacijos 
načalninko ir liepė išduoti 
vadovus straikierių, bet na- 
čalninkas aiškino, jog visi 
,vadovai esą Maskvoje.

Kareiviai paskui metėsi į 
kaimą ir tę užmušė dar tris 
ūkininkus. Oficierai dabar 
geriausia atlieka darbą, tie 
kurių tėvus žmonės iš dvarų 
išvarė, ypatingai vokiečius 
iš Latvijos ir Lietuvos. Jų 
sųnųs turėdami progą ant 
vargšų, nuvaro savo piktu
mą.

SEVASTOPOL. Admiro
las Čukniu, visiem girdėtas, 
kuris savo ištikimu tarnavo 
carui geriau kaip admirolas 
Krugeris; jisai ramdė mari- 
ninkus su geležine savo ran
ka, bet antgalo sulauvė mir 
ties. Admirolas Čuknin sė
dėjo savo palociuje, o mote
ris užmušto revoliucijonie- 
riaus pati apsitaisius į šilki
nius rubus atėjo pas Čuk- 
nino palocių ir padavus gro- 
mktą tarnui, kurioje ji per
sistatė esanti duktė kokio tę 
admirolo. Čuknin liepė ją 
įleisti. Moteris įėjus palei
do tiek šūvių, kiek ji turėjo 
ir užmušė Čukniną ant vie
tos. Taigi didžiausi krauja- 
gėriai krinta vienas po kitam 
iš rankos laisvės j ieškotojų. 
Dabar yra ant mirties paskir
ti ministeris Durnovas, Ad
mirolas Dubasos, Maskvos 
gubernatorius ir Sologub 
Baltijos pakraščio guberna
torių*.

N1ŽNI NOVGORODE. 
Vaikai su sniegu besibovin- 
dami atrado skrynutę su 
bombom, kuri trukus vieną 
užmušė, o kitus sužeidė.

Bombų ir dinamito tiek 
yra privežta ir prikavota po 
Bosiją, kad net sunku pasa
kyti, kur. jų tiek pridirba.

Kita skrynia bombų buvo 
išgriebta iš upės Ne vos.

Finlandijos parubežyje ta
po padauginta sargyba, kad 
negalėtų vežti amunicijos re- 
voliucijonieriai.

Peterburge ties drūtviete 
Schlusenbergo forto arba 
peklos, kurioje kankina po- 
litikiškus prasikaltėlius, trū
ko bomba. Ant balso subė
go minios svieto mislįdami, 
kad fortą sugriovė.

RYGA. 8 vasario dvare 
Dahlen, caro bernai sušaudė 
15 revoliucijonierių, o kitus 
plakė kazokai.

Peterburge Potilovo dirb
tuvėje darbininkai užmušė 
tris caro nužiūrėtus šnipus, 
kurie buvo atleisti tę šnipi
nėti per ,,Juodąją Šimtinę.

Žinios paduoda, jog labai 
daug muškietų ir revolverių 
tapo parvežta tiesiok per Ry
gos randavą priežiūrą ir iš
dalinta revoliucijonieriam.

VaršaVos citadelėje caro 
tarnai vėl sušaudė keturis 
darbininkus.

Iš Lietuvos?

Laiškas kątik atėjęs iš Su
valkų rėdybos praneša, jog 
Kalvarijos turmas pilnas, 
žmonės renka paduškas, sū
rius, sviestą, duoną kaimas 
nuo kaimo ir veža į turmą 
Kalvarijos dėl suimtų. Ra
šantys gromatą sako, jog pas 
mus dabar yra garbė tam, 
kuris papuola į kalėjimą už 
laisvę Lietuvos, ir dėlto ka
lėjimo niekas nebijo. Sau
sio 18 Griškabūdije nušovė 
šinkorių monopoliaus Bliū- 
vą; gavo net 5 kulkas kaipo 
valdžios šnipas. Lazdijuose 
nušovė pačto viršininką. 
Naumiestije nušoyė žemsar- 
gių viršininką.

Pas mus dabar prasidėjo 
kratos, dragūnai apstoję lai
ko gaspadorių, o kiti krečia 
ir vagia, kas tik jiem papuo 
la: laikrodėlius, pinigus, ske
petaites ir t. t. Mūs para
pijoj tik pas vieną ūkininką 
teip kratė ir vogė — pavogė 
sluginaitės visą pereitų metų 
algą. Rašytojas ragina rink
ti pinigus ir neabejoti.

Vilniuje suėmė 188 revo- 
liucijonierius ir sugrudo į 
turmą. Suimtus palaiko 
turme nuo mėnesio iki trijų 
ir vėl paleidžia.

Iš Amerikos.

28 užmušė.
Charleston, W. Va. 8 vasa

rio atsitiko baisi ekspliozija 
Stewart Colleries Co. mainose 
kame žuvo 28 darbininkai.

Buržinskij trynal.
North Attleboro, Mass, gy

vena lenkai Burčinskai, ku
rie turėjo trynus 16 metų at
gal; iš viso vaikų jie turi de
vynis, bet trynai — 2 mer
gaitės ir vaikas atitraukė 

daugelio akis net ir preziden
to S. V.

X 
Mainierliii kruta.

Visos mainų apygardos 
Suvienytose Valstijose pra
dėjo krutėti prieš savo kapi
talistus. Mainų savininkai 
ir gelžkelio savininkai teipgi 
nemiega, jie ir ketina didelę 
kovą atlaikyti ir žinoma Ba- 
■er-mešką vėl renka į pirmi
ninkus.

Paniekino autoriij.
Atsilankius Džiakiui Lon

donui į- Pittsburgą, Pa. ir 
laikius prakalbą šiomis die
nomis, visi turčiai ant to su
judo; mat jis kelia darbinin
kus iš miego. Turčiai užma
nė išmesti iš knygyno jo ra
šytas knygas. Minėtas au
torius yra tikras Amerikos 
Maximas Gorkis.

C h i C 3 g 0, I 11 .
Revoliucija bažnyčioje Ap- 
veizdos Dievo, ant kampo U- 
nion ir 18-th St. Kleb inąs 

knn. Steponavižius.
Chicago Record Herald.

Nuo nekurio laiko lietu
viškos parapijos Apveizdos 
Dievo parapijdyiai pasijuto, 
jog kunigas pavogė 25 tūks
tančius dolerių ir nedavė pa
rapijos knygų niekam per
žiūrėt. Žmonės pradėjo 
pykti ir bažnyčioje kėlė ne
ramius koncertus ir antgalo 
ketino neduoti kunigui ko- 
lektuoti. Pereitą šventadie
nį 11 vasario kunigas ketino 
datirt, kas yra ponas toje 
bažnyčioje; ar jis, ar paraph 
jonai. Ant pirmų mišių par
vedė 10 policmonų ir detek
tyvų, ir kada svetimas kuni
gas atlaikė mišias. Kun. 
Stepanavičius išėjo su trusti- 
su rinkti pinigus. Žmonės 
pakėlė riksmą ir išėjo lau
kan. Ant antrų mišių susi
rinko ’pilna bažnyčia svieto 
ir vėf policmonai vaktavo, 
kada kunigas išėjo kolektuo- 
ti į moterų šoną, perėjo ke
lias sėdynes, bet tuojaus vie
na lietuvė, Katrė Masčins- 
kienė šoko iš sėdynės ir ėmė 
ausuoti kunigą, paskui su
puolė daugiau bobų, parsi- 
metė; kiti nepasiekdami už
duoti, metė su knygom, tuo 
tarpu policija iš zikristijos 
ir pradėjo muštynę pirma 
buožėm, paskui ėmė šaudyt 
žmones. Mot< rįs stovėdamos 
tarpe vyrų ir policijos 
draskė rūbus policijai, vieną 
pblicmoną beveik nuogą nu
sigabeno. Po trumpai kovai 
bažnyčioje žmonės išsipylė 
laukan, ėmė laužyti tvęras, 
lupti kuolus ir grūsti į kle
bonijos langus, kunigas su 
policmouais šaudė per duris 
į žmones; į tą tarpą atlėkė 
vežimuose 100 policmonų ir 
prasidėjo kova baisi: dauge
liui galvas sudaužė. Žmo
nės griebė akmenis ir metė 
į policmonus ir į kleboniją. 
Peršauti labai pavoingai ta
po keturi: Alex Bagis, Jonas 
Tamulis, V. Pugeris ir koks 
vienas pašautas numirė. Po

licmonai tapo baisiai apkulti 
žmonės griebė tvoras ir mušė 
policmonus, gelbėjo moteris, 
kurios labai narsiai kovojo 
už 25 tūkstančius dol., kar
tais buvo parmuštos, 
vyrai gelbėjo, tai vėl kaip 
kur matyt buvo, moterįs vy
rą gynė, supuolę draskė ir 
mušė policmonus. Baisi ka
rė užsibaigė areštavimu dau
gelio žmonių. Karė panaši į 
Philadelphijos anų metų, ka
da kun. Kaulakis surengė, 
tiktai čionai truko Deljanio, 
kuris nupieštų iliustraciją. 
Mat lietuviai jau nesiduoda 
save skriausti nė carui nė ki
tiem samoderžavam. V ėliau 
daugiau pranešim.

Žinios iš pasaulės.

Budapest, Austr. 
Miestas čionai perleido tiesą 
tokę: Kuri mergina negaus 
darbo, turi gyventi 
paskirtoje vietoje miesto, po 
priežiūra policijos daktaro, 
kad nepinigautų save par
duodama; jeigu per 6 san- 
vaites negauna darbo, turi 
išsikraustyt iš miesto.

Mesina, 11 a 1. Žinios 
praneša jog baisi vėtra siau
tė pakraštyje videržeminių 
jūrių pakraščiuose Sicilijos 
ir Italijos. Aplinkys, Galati, 
Mamertino su 4000 gyvento
jų tapo vėtros sunaikintos 
daugelį namų 'bangos prari
jo.

—o—
Houg Kong, C h i - 

n i j o j e, žinios praneša, jog 
revoliucijonieriai sugriovė 
misijonierių namus mieste 
Čang Pu ir keliauja į kitas 
vietas kelti žmones.

Roma, I t a 1. Vienas 
artimas turčius politikierius 
praneša, jog jam atsilankius 
šv. Tėvą, rado jį rūkant ci
garą ir praneša, jcg myli
miausi jam cigarai iš juosvo 
tabako.

•—o—
Paryžius, Franc. 

Tankios žinios pareina iš 
Francuzijos nuo pakeltų baž
nyčiose maištų, mat francu- 
zai įvedė madą, kad bažny
čia mokėtų taxus nuo turtų 
teip kaip kitos institucijos; 
taigi dabar einant surašinė
tojam į bažnyčias, patinka 
juos gana aštrūs pasikėlimai 
žmonių ir gauna apmušt, ži
noma jie nekalti, kad žmo
nės teip nubalsavo, turi tokę 
tiesą įvesti.

Kare matosi.
Suvienytos Valstijos šio

mis dienomis rengėsi siųsti 
savo laivynę su 75 tūkstan
čiais kareivių į Chiniją mušti 
chinų, turbūt užtai, kad pra
dėjo nepirkt Amerikos iš
dirbinių. Gali baisi karė iš
kilti.

Subombardavo-
New York, 14 vasa

rio ant 20-tos gatvės 154 nu
merį su bomba suardė turčio 
D’Lesso, italijono. namus, 
užtai kad jis nedavė $2000 
dol., kurių prašė per laiškus 
koki tę vagys ar jo familijan- 
tai. Kaltininkų dar nepa- 
gavo.

Turčius iš visų šonų ima nu
skriausti žmones, kaip ilgai 
jie galės laikytis, nežine.

Vietines Žinios.

Pereitą šve ntadienį ant 
kampo Dorchester ir Fourth 
st. jauni ir puslaukiniai mū
sų broliai trankėsi, daužėsi 
po stubą tik dėl to, kad buvo 
perdaug, degtinės išmaukę. 
Gėda, kad męs ant nieko ge
resnio nenusižiūrim; broliai, 
atmįkit, jog tų griekų j ūmi 
nieks neatleis, tai yra grie- 
kai tautiški, žeminant visus 
lietuvius savo biauriu dar- i 
bu. Pranešė Kurpius.

T e m y k i te .
„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 pei 
,,Money Orderį” arba regis 
travotoj gromati. Kada no
ri atsąkymą gauti, įdėk už 2 
c. stempą. Permainydamas 
adresą parašyk aiškiai ir tik 
rai gatvės (atryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adresą, 
pilnai su savo vardu ir pra 
varde.

Pajieszkojimas.

Pa j ieškau brolio Franciš- 
kaus Račiaus, paeina iš Kau
no rėdybos, Viekšnių parapi
jos, Žalionių kaimo; pirmiau 
6 metų gyveno Mahanoy Ci
ty, Pa. Jeigu kas jį žinote, 
broliai arba jis pats, praneš
kite ant mano vardo:

A. Račius,
785 Bank St. Waterburry, 

Conn.
—o—

Pajieškau pusbrolio, Pet
ro Karlovo, pirma gyveno 
Schenahtady, N. Y. Mel
džiu jo paties, ar jo pažįsta
mų man pranešti.

M. P. Miškinis,
37 Arthur st. Montello,Mass.

Apie Philadelpliios Seimų. 
—o—■

Kun. Žilincko užmanytasis 
Pirmas Lietuvių Polytikiškas 
Seimas Philadelphijoje įvyks 
[nežiūrint i Žvaigždės atkal-

'.... *||
“KELEIVIS" į

Lithuanian Weekly j

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

in foreign languages.
All Communizations should 

be addressed

A. Žvingilas, 
Poet Office Box 3232, 

Boston, Mass.

Metas II.
bininimus] 22 d. vasario, 
I9O6 m. Seimas laikys savo 
sesijas svetainėje „Continen
tal HotePio“ ant kampo 9-t->s 
ir Chestnut gatvių. Sesi
jos’ prasidės ant 
10 valandos rytme
tyje. Vakare ant 7£ laik
rodžio prasidės didelis susi
rinkimas Lietuvių Philadel- 
phijoje, kuriame dalyvaus 30 
drugysčių. Bus orkestrą 
pritarimui dainavimų, bus 
deklemacijos ir kalbos. Tar
pe kalbėtojų bus kun. Žilinc- 
kas iš So. Bostono, Mass, [.Di
dysis susirinkimas bus laiky
tas svetainėje „Labor Lyceu- 
m‘o“ ant 6-tos ir Brown gat
vių. Ant to atkreipiame a- 
tydą ypatingai delegatų, ku
rie atvažiuos iš kitų miestų. 
Mielai kviečiave tautiečius iš 
visur dalyvauti tame seime ir 
ap vaikščiojime dėl naudos 
kovojančių už Lietuvos Jais-, 
vę. Programa Seimo ir ap- 
vaikščiojimo yra svarbi, bet 
tatai tautiečiai suras, kada 
pribus į seimą. Delegatai 
privalo turėti mandatus nuo 
organizacijų, kurias repre
zentuoja.

Seimo rengimui Komitetas.

Permaine.

6 numeryje „Keleivio“ bu
vo pranešta, kad prakalbos 
bus Worcrsterije 11 vasario, 
bet dabar yra permainyta ir 
bus 18 vasario 2 valandą po 
pietų ant St. Jean Baptiste 
salės Bartlett, st. Kalbėtojai 
bus ir iš kitur. Širdingai 
kviečiame visus ateiti pasi
klausyti.

Draugystė šv. Kazimiero 
paaukavo 10 dol. dėl revoliu
cijos ir pinigus prisiuntė į 
D. B. Atsakymą dabar ga
vo, kad priimta.

J. Kalakauckas.

PATAISYMAS.

Korespondencijoj po ant- 
galviu „Paaiškinimas Vasi- 
liauckui” pasirašo ne J. Pa- 
šakarnis, bet J. Pašalinis.

Meldžiam draugų nerašyt 
tokių ilgų ir bergždžių raštų.

Seimas Bostone.

Pereitą Sekmadienį būvant 
prakalbom W. Lynn, Mass, 
buvo susirinkusių lietuvių iš 
yvairių miestelių Massachu
setts nutarė, kad laikyti sei
mą Massachusetts lietuvių 
Bostone ir apkalbėti apie su- 
davadinimą pinigų renkamų 
dėl revoliucijos. Susirinkę 
lietuviai kviečia kožno mies
to Massachusetts išrinkti ant 
vietos savo revol komitetą, ir 
kada visur rasis toks komite
tas. Jų delegatai galės su
važiuoti į Bostoną ir laikyti 
savo nutarimą. Rinkite \ i- 
sur vietinius rev. Komitetus 
pirma šv. Kazimiero die
nos. Užmanytojai.
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nors tas laikas jau seniai 
nraėjo, bat pėdsakis jo nuo 
žemės dar neišnyko, kur tik 
yra laukinių žmonių, kaip 
ve Afrikoje ant salų Samoa 
ar kitur, tą galima ir šiądien 
pamatyti. Tai matai, tėvai, 
jau kiek skirtumo pasaulės 
žmonės turi savyje nuo seno
vės gadynės žmonių, jau nors 
tiek skiriasi, kad vietoje 
kandimo muša.

— Aš tau, vaike, neturiu 
ką atsakyti ant to, gal būt ir 
teisybė, kari žmonės yra to
bulesni, bet kad tiek amžių 
ėmė jiem tik nuo kandimo 

j ant mušimo persimainyti, ;■ 
tai verta iš to džiaugtis?

— Tėvai, tu turi suprasti, 
i kad ko tolyn, to labyn žmo
nės tobulinasi, dabar yra tiek 
gerų žmonių pasišventusių 
dirbti dėl kitų gerovės, kad 
negalimas daigtas jų a.pro- 
kuoti ir visi jie pasidarę iš 
vargšų žmonių. Taigi atme
tus į šoną visus netikusius 

I darbininkus, męs turime la- 
I bai daug gerų žmonių ir iš to 
reikia semti sau energiją tu
rėti viltį, jog darbinin
kai po kelių metų mokės visi 
užtarti t< sybę ir praplatįs 
brolystę ant visos pasaulės 
teip, kad : eapykanta išnyks, 
karių nebus, visa galybė ir 
energija žmonių bus padėta 
ant naudingų darbų ir 
saulė bus miela gyventi.

Tai teip, tėvai?

to tą pačią dieną tapo teipgi 
trūkis suvažinėjo airį Mi
chael Shea paskutiniam nu
traukė abidvi kojas, nuo ko 
vargšas ir pasimirė.

Šeip nieko naujo pas 
tuom tarpu negirdėti.

mus

pritart ir padėkavoti. Kal
bėtojai padarė pradžią deda, 
mi aukas ir pakrutino, kad 
šelptų visi brolius kovojan
čius nuo nedoro caro. Drau
gai Sargūuas, Jankauckas, 
Pašakarnis, Kentro perėjo 
per salę ir surinko 36 dol. 54 
c. Taigi visi surinkom ant 
baliaus $28.80 ant prakalbų 
$36.54 už tikietus ant dvira
čio draugo Urbšo $4.60. Iš 
viso surinkom ir nusiuntėm 
tiesiok pas Lizdeiką 69 dol. 
ir 60 c. Taigi kas sakė, jog 
męs miegam? Vyrai, laikyki
mės?

pa-

Korešpondencijos.

Lowell, Mass.
Dr. D. L. K. Algirdo turėjo 
balių, išvielojimą vėlavos ir 
paaukavo aukų ant revoliu
cijos. Rašo J. Versec

kas.
3 Vasario Dr. Algirdo tu-

— Tėvai mudu nepabai- 
gėm kalbėti pereitą sanvaitę [ 
kaslink to klausymo: Ar ga- rgjo puiį ”balių,"'ant "kurio
lima turėt viltį, kad darbi
ninkai gali savim valdytis? 
Tu, tėvai, sakai, jog darbi
ninkai negali'’patys savim 
valdytis, kad mažiausias 
klausymas paima jiem visą 
vakarą ir dar nepabaigia sau 
aiškintis, ir ‘kad jų vaikai 
kaipo silpnapročių nuo mažų 
dienų parodo, kad jie yra vai- 
Isliim labai, labai prastos obe-

’•‘'t-i,-Taigi, matai, vaike, tas 
ką ūš sakau, yra tikra teisy
bė. '• Ar tų gali tą pataisyti, 
ko negalima?
■'"Ll Tėvai, kad aš teip mis- 
l^SR'kaip tu, tai man teipgi 
reikėtų ‘kožną dieną išsigerti 
bonką degtinės, kad padary- 
ti’hilve kvailu, nes su sveiku 
protū' ir tik tokia vilčia kaip 
taVė1,'negalima būtų ko gero 
tikėtis. * ■

— Na, tai kaip tu, vaike, 
ant to Visko .žiūrai?

— Tėvai, man aiškiai ma- 
— tosi, kad žmonės kyla supra

time. Tūkstančiai karčia- 
mų, kurios naikina žmonių 
protą ir tūkstančiai kitų ins
titucijų negali sulaikyti žino- 
niiį iiuo šviesos; metai po me
tų, nuvarginti žmonės vis ima 
žięgęnį pirmyn prie gerovės 
teiį).,- jog pasižiūrėjus į žmo
gaus evoliuciją—išsivystymą 
net linksma matyti, kad iš 
laukinio žmogaus išsi
vystė į žmones, kurie priver
čia gamtą dirbti dėl jų nau
dos, paveizdoje mašinų ir vi
sokių prietaisų; tas, tėvai pa
rodo, jog žmonės tobulinasi 
ir eina pirmyn.

— Tai tu, vaike, kalbi, ką 
tu žinai, bet atmįk, ką aš 
tau sakiau apie darbininką 
žmčgų ir jo vaikus.

— Tėvai, aš nepamiršau, 
tu šikai, kad vargšo žmogaus 
kūdikis turi įgimimą prastą 
nub-tėvų. Bet tėmykite, 
jog < kaip sakai tas kūdikis 
mėgifaa užgauti su pagaliu, 
na ■<!> laikas buvo toks, jog 
maži vaikai ėjo prie svetimo 
ir tiesiok kando, kad išlupti 
kavalką-mėsų sau dėl maitso,

buvo išvieluota naujai pada
ryta vėlava mūsų draugystiai 
visi gražiai apsiėjo ir nema
žą įspūdį padarė tautiška vė
lava, primindama mumi, jog 
mūsų tėvynė Lietuva dar gy
vuoja.

4 Vasario buvo susirinki
mas draugystės, ant kurio 
nutarė, kad važiuoti į Nashu- 
a ant 25 vasario t. y. šv. Ka
zimiero dienos ir dalyvauti 
apvaikščiojime pašventinimo 
tenaitinės draugystės vela- 
vos šv. Kazimiero.

Toliau pirmsėdis užmanė, 
kad draugystė paaukautų 
nors kiek ant revoliucijos. 
Draugai pristojo ir iš kasos 
buvo paskirta 2 dol., teipgi 
draugai paaukav o sekančiai: 
po dol. A. Uzdanavičia, A. A- 
leknavičia, po 50 c. J. Kar- 
pavičia, J. Juravičia, J Ka- 
zakevičia, S- Vyskočka, M. 
Dirsa, B. Rizvanavičia, J. 
Verseckas 35 c.; po 25 c. S- 
Zapėnas, S. Židoles, M. 
mons, J. N oraikavičia, 
Vyskočka, V. Bekšo, A. 
revičia, V. Budriavičia,
Barišauekas, P. Ališkavičia, 
A. Kazlauckas, J. Baumilo, 
A. Kraučiūnas, S. Peredne, 
A. Kazlauckas, po 20 c. A. 
Blazouis, S. Budravičia ir 
dar 15 c. ir 2 po "5 c. ir dar 
vienas neužrašytas su 25 c. 
Teip kad viso pinigų surin
kom ir pridavėm Bostono 
Revoliucijonierių Komitetui 
$12. Garbė broliam už susi
pratimą gelbėti tėvynės rei
kalus, kariaukim visi su cen
tais, dabar laikas tėvynę gel
bėti.

Si- 
V. 

Ju- 
J.

Montello, Mass.
U žsimanė ženytis, antgalo 
noras atšalo. Rašo Neti

kėtas.
27 gruodžio atsibaladojo 

čionai mergina iš Nashua, N. 
H. pana D. M. Ji čionai at
važiavo, dėlt >, kad jos mie
liausias čionai buvo, kurį ji 
pažino jau pusantrų metų. 
Pribuvo su tokiu karščiu, 
.<ad užsimanė tuojau apsives
ti, nors jaunikis norėjo dar 
atsiprašyti iki pavasariui.Bet 
kaip jau prispyrė, tai nabagas 
parvežė Kirilio aliejaus ir pa
davė aut usakų užmokėjo tik 
$20 už šliubą pirma laiko ir 
jau laukė tos laimingos die
nos. Mergina tik dėkavojo, 
pasakodama kaip ji jį myli 
ir kaip jis gražus; primany-Įtinių], 
tų tai prarytų ir vėl jieškotų. draugai paaukavo: jaunave-

Jaunikaitis J. J. mielino džiai davė po 50 c., po dol. 
sau: ogi ar ne vistiek, ar da- davė šie: St. Straziavičius, 
bar ar pavasaryj vis reiks ta K. Straziavičius, P. Majauc- 
bėdą ar linksmybę paragau kas, L. Svilponis.F. Urbonas, 
ti. Atėjo 4 vasario; jaunikis 
privežė galutinai alaus, deg
tinės, dešrų ir visokių cuker- 
kų, raudonų bumbonų ir vis
ko. Prasidėjo veseile ir atsi
tiko nelaimė. Vienas pien
burnis pasiėmė karštą nuota- tėvynes reikalus, 
ką ir išsivedęs pasakė, kad J. —-o—
J. yra niekai ir negražus, o Paaiszkinimas Vasiliauckiui. 
save pagyre. Mergina dabar Garbus tajitietis p. J. Va- 
likosi velnio apsėsta. =—=1 --- - .................
kalbėt, kad J. .
su ragu, esąs negražus ir t. t. įį pataisymą mano korespon- 
Antrytojaus karšta nuotaka 
prapuolė. Veseilininkai alų 
kliurgė ir šluostė ašaras bied- 
no J. J., kuris išsikaštavęs 
tiek cento ir nepažino karš
čio savo mylimos nuotakos. Į

Šitą dėlto parašau,

Gardner, Mass.
Surinko aukų ant vestuvių.
Rašo St. Staže vi- 

v i č i u s .
Besilankant man iš Wor- 

cesterio, Gardner, Mass, ant 
vestuvių p. Jono Družinskio 
su p. Valuse Strazevičiūte 5 
Vasario ir prie linksmų tę 
pasikalbėjimų nepamiršom 
ir revoliucijonierių fkankin- 

Man užmanius šie

J. Urbonas, J. Matuškevičius 
20 c. Viso surinkta ir pri
duota Bostono revoliucijonie- 
rių Komitetui $7.20 c. Už ką 
širdingai padėkavoju drau
gam už ji} pritarimą pašelpti

K. Keistučio arba Vytauto 
įgavusi. Apie praeigą St. 
Lonis’o lietuvių p. V. regis 
nedaug tę žino, nes rodosi, 
tuomet dar tame mieste ne
gyvena, Šv. Kazimiero dr-stę 
ilgą laiką rėdė tautietis p. 
Aleksandras Milvydas, kuris 
joje ir tautiškumą gaivino. 
„Susiv. Liet. Am.” kuopos 
yra dabar 2; vieną E. St. Lo- ’ 
uis., III. No 88-to, Sim. Dau
kanto Dr-stė, antra St. Louis, 
No. 115 neseniai susitvėrus. 
Tarpe E. St. Louis, Ill. lietu- i 
vių tautiškumą gaivina 
vietinis kunigas B. Šlamas.

J. Pašakarnis.

Šuo „Keleirlo“ redakcijos.
Godctini korespondentai, 

dovanokite jeigu kartais be- 
trumpinant pasidaro maža 
permaina rašte. Žinote mie- 
Ii draugai, kad tą patį daig- 
tą galima plačiai aprašyti ir 
galima trumpai — trumpai 
rašosi bėgančios žinutes, nes 
jų svarba nėra teip užimanti. 
Ilgiau rašosi toki raštai, ku
rie užima visuomenę abelnai; 
teipgi korespondencijos agi
tuojančios bent kokią kolio- 
niją lietuvių, kurioje žmonės 
miega tautiškam nesuprati
me; tę reikia plačiai ir varto
ti visokį būdą, kad tik juos 
su judint ar gražumu ar pik
tumu bile tik sujunda, tada 
korespondentas gali jaustis 
savo darbą svarbiu. Kores
pondencijų nuomonę „Kelei
vis” nepermaino, įret jeigu 
atsitinka kritika tarpe dvie
jų raštininkų, tai, žinoma, 
gal būt asabiška iš dalies, 

, priver
čia visus rūpestingiau elgtis.

ipsesta, eme sįiiauckas ,.Keleivio’’ 5-me gal būt asabiška iš 
J. jai išrodo num. m. teiksiesi patalpin- bet kokia ji nebūtų, 
aorrnžns ir t t +: ...-____ ------ ____

dencijos, patilpusios „Kelei
vio” 3-me num. Tiesa, ma
no korespondenciją ištikro 
reikalauja pataisyti,bet klai
dos jeje patilpusios ne per 
mano kaltę įsiskverbė, tą pa

eitą dėlto parašau, kad dai-§ „Keleivio” redakcija, 
broliai toki tamsus, jog nesu- betaisydama-thano gramatiš-' 
pranta nė to, ar jį margina kaisias klaidas ir teip nutai 
myli, ar tik su juom nori sa- sg net ir patį tekstą ir mislį 

Kada perkreipdama, 
ir

Atsitikimas Peterburge 
Rosijoj.

vo karštį užganėdinti, 
jus pradėsit skaityti 
prasti žmogaus būdą?

—o—

Lawrence, Mass.
Linksma kad visi dirbam ' 

dėl labo Lietuvos.

valdžia, yra jungas ant žmo
nių, dėlto kad su visa galybe 
vargina ir tamsina juos ir iš 
jų tamsybės begėdiškai nau- 

Žmonės visos Rosi
mą; tarpe jų buvo keli agita- jos skaitliuje milijonų turi 
toriai. vieną nuomonę carą nusiines-

Susitarė ir nuėję į valščių ti, kad iki šioliai nenusimetė, 
pasakė, kad raštininkas išsi- tai tik dėlto, kad dar galuti- 
kranstytų, kaipo suktas žmo
gus — imąs kyšius. Rašti
ninkas jausdamas save dide
liu ponu iš karto neklausyti 
žmonių nenorėjo. Davę pri- 
sak iną raštininkui būrelis 
le dosi pas ruską učitelį ir 
tam prisakė išsinešti, nes jis 
•emoka mokinti lietuvi ii vai 

kų. Į tą tarpą raštininką- 
nusidavė į Kovarską ir davė 
telegramą į načalninką, ku
ris paėmęs dragūnų pulkelį 
iš Ukmergės atpleškėjo į 
Troškūnus. Žmonės jau bu
vo viską apsidirbę ir suėję j

Troškūnai-
Kauno Rėdybos.

20 gruodžio 1905 m. čio
nai vieną kartą suėjo būrelis 
lietuvių ir laikė pasikalbėji- dojasi.

užmuštų mūsų 
burge. Dvasia 
tino jus pirmi: 
stančiai kitų 
Męs tik galim 
drąsa ir imti n 
dą. Męs mote 
sidėti, pirma s 
ti mūsų skriat 
kui su vyrais 
Gana męs pa: 
gana prisižiūr 
nuvargintų ne 
dikių, gana 
kada mūsų vyi 
bo arba sunkia 
dirbę parneša 
riuos pareidam 
krautuvėje už 
nok męs žinom 
cevoja prakalt: 
pažįstam ant 
kas sanvaite m 
žinom, jog su 
nų ir pagerin 
daug uždirba 
kam tie pinigą 
kuris darbą du 
rodo mumi, ka 
kiai turi prigi 
kam ir visas pe 
turi būti dari 
męs siekdami 1 
bas, rūpinamės 
vinamės ir me 
kai pakilti. C 
ginti lavintis ž 
jis juos kapoja 
do, o męs už ji 
ap vaikščiojam, 
pagirtos tarpe . 
terų už dvasią, 
ir jau gal neuž 
eime pargrį
lėlę, kur <
ta mūsų brolii 
už mūsų visų la 
apvaikščiosiu! i 
kapus su liaui 
kom.

nai nesutaria, kaip kad pa
kinkyti arkliai į sunkų veži
mą — vienas truktele, kitas 
stovi, paskui ans traukęs su- 

; stoja, tai tas stovėjęs trau
kia. Bet kasdien ateina visi 
į vienokią mislį ir ateis die
na, kad visi kartu patrauks 
r nuvers carą nuo sosto ant 

amžių.
Ką tai reiškia caro nuver

timas? Reiškia tą, kad žmo
nės gaus savim valdytis, ir 
vietoje ką dabar juos skriau
džia, vagia, muša ir laiko 
turmuose. pakol į džiovą įva- 

namus pas vieną iš agitato- ro suimtą. Jie bus liuosi ir 
rių,* kalbėjosi apie tolesnius gražiai rėdys savo kraštą, 
reikalus, kad išrinkti naują Platinsis mokslas, išdirbystės 
raštininką ir mokįtoją. Su sunaudojimo,kils kraštas teip, 
kartu kas-žin kas 
„Kareiviai”! Lietuviai 
nusigando teip labai, 
neturėjo kuom gintis.
miausia jie, t. y. Petuviai pa- netik „Keleivis” dabar rėkia, 
reikalavo, kad prie jų ateitų šaukia, bet šaukia visi laik- 
vadas tų kareivių, ką jis ir raščiai ir visose kalbose, iš- 
padarė, atėjęs užklausė: „ką ėmus tik tuos, kurie gyvena 
jus čionai darote? Juk Troš
kūnai niekados neišmanė 
apie tokius dalykus”. Tada 
priėjo arčiau vienas iš lietu
vių agitatorių ir sako; „O tu 
kam čionai reikalingas?” Ta
da oficieras užkamandavo ka
reivius į eilę, nes suprato, 
kad gali išeiti šiurkščiai. Ka
reiviai turėjo atsivežę 2 skrai- kia šaukti, kad sukelti visus 
duoles (anuotas). lietuvius, nes negerai, jeigu

Lietuviai, matydami, jog vienas duoda ir duoda o kitas 
caro bernų negalės apsiginti nieko!
šu drūtybe, perkeitė visą Tamsta liepi eiti ir tę nu- 
programą ant pavaišinimo ir mirtų o ne kitus šaukti. Nuo 
užprašė načalninką su oficie- to „ Keleivio” redaktorius ne
riais į vidurį. Iš karto jie atsisako ir brangesnės mir- 
nenorėjo eiti, bet tuojau su- ties nenori kaip už laisvę-pri- 
tiko. Prasidėjus vaišiai, vie-Įspaustų taionių-darbininkų 
nas iš lietuvių agitatorių už- ir laisvę Lietuvos. Bet tuom 
mane, kad ir kareivius pa- tarpu dar tę mus nereikala- 
šaukt, sakydamas, kad ir jie uja, reikalauja tik pinigų, 
yra tėvų vaikai. Pašaukė ir Kaip reikalalis žmonių, tai 
kareivius, palikdami tik vie- tada tamstos žodžiai tiks. Ga
ną pas muškietas. lutinai meldžiu ramintis,

Degtinės buvo ikvaliai, nors ir degančios žinios da- 
teip kad oficieriai ir karei- bar pranešamos; ateis laikas, 
viai gražiai nusigėrė, antgalo tie debesiai nusiblaivys ir ta- 
tapo nugirdintas ir tas, kuris da bus gerai tamstai jūsų 
dabojo muškietas. Kada ka- broliui nereiks skylėtas šihe- 
reiviai pradėjo svyrinėti, lie- lis nešioti ir aš parašysiu tik 
tuviai juos po vieną rišo ir į ramins ir linksmins skaity- 
kambarį atskyrą įkišo. Va
das tą pamatęs norėjo pabėg
ti, bet ir jis tapo surištas. Su
raišioję visus, ginklus ir ar- 
motas nuvežė į Montvilo girę, 
o kareiviam pakinkė kelis 
vežimus ir išvežė.

Teip Troškūniečiai įgavo 
ginklus ir atsikratė nuo rau- 
donsiūlių. Tę gyvuoja lietu
vių išmintis, ir tę sulaukė 
lietuviai laisvos tėvynės.

I 1 i s .

suriko: 
ne

nore 
Pir-

kad žmonės jais kaip na
mie nedrebės, kaip dabar 
prieš kožną raudonsiūlį.

Kad išgauti šitą liuosybę,

iš kitų prakaito, nes tokiem 
gerai ir caro valdžia, mat ji 
padeda vargšus žmones iš
naudoti. Prie to ,,Keleivis” 
mato, kad Rosijoj ateina die
na, kurioje rėks stoti žmo
nėm ir kovoti — tai reikia 
ginklų* reikia pinigų ant to 
pirmiau parinkti. Dėlto rei-

2 Sausio—metų suėjo 
būrelis darbininkų žmonių ir 
šnekėjosi apie sunkų padėji
mą darbininkų. Į tą tarpą 
kas-žin iš kur atsirado polic
meisteris ir liepė, kad kogrei- 
čiausia išsiskirstytų eidami 
kožnas savo keliu, ir kad su- 

istoję ant vietos nesikalbėtų.
Žm. mes Įipt-ida re ir pasa

kė: „kaip šik ką pabaigsim, 
tai ir uuei>;m”. Policmeis
teriui tas nepatiko; jis sugrį- 

Į žo ir dar kartą tą patį jiem 
atkartojo. Vienok darbinin
kai nesijudino, llžką ] olie.- 
ineisteris užpykęs, drebėda
mas sušuko: „Greičiaueikite, 
nes aš pareikalausiu karei
vių. Žmonės dar stovėjo. 
Antgalo visas drebėdamas bė- 
go prie savo draugo kareivio, 
bet ant tako sutiko huliganą 
apdriskusį valkatą ir suma
nė, kad j is-valkata papra
šytų žmonių, kad tie išsis- 
kyrstytų. Nuplyšėlis pa
mielinęs sako: „Kaip jie ma
nęs klausys, kad tavęs ne
klauso”? Policmeisteris vie
nok prašė, kad tik jis-nu- 
plyšėlis tą pasakytų, kad jie 
turi išsiskirstyt. Nuplyšėlis 
sako: „Kad sakyti, tai reikia 
gauti kur-nors augščiau pa
sistoti. Tada policmeisteris 
sako: „O tai, stovi žandaras, 
užsilipk jam aut pečių ir pa
sakysi. „Ar-gi žandaras bus 
toks kvailas duoti ant jo lip
ti”. Tada policmeisteris sa
ko: „Lipk man ant pečių ir 
sakyk!“ Nuplyšėlis užlipo 
ant sprando policmeisteriui 
ir sako: „Klausykite vyrai! 
Sakau jumi iš sprando polic- 
jos ir mindamas jį po savo 
kojų tariu: Šalin caro val- 

Šv. Kazimiero dramfdžia! Policmeisteras kątik 
nepasiuto iš piktumo. Hū- 
liganas — nuplyšėlis nušoko 
nuo jo spraudo ir susimaišė 
į tarpą darbininkų. Taigi 
nors nuplyšę, bet kaip išma
nydami mina caro tarnus.

Uis.

kad nė aš 
su‘ pats minėtos korespondenci

jos nepažinau.
Tekstas mano koresponde

ncijos, kurį aš „Keleivio” 
redakcijai prisiunčiau, visai 
išrodė kitaip. PrisižiūrėtT? v 4Kaso inan ciallgiau8 St.Louis’o Mo 

[arba East St. Louis’o, Ill. lie-1 
Linksma žiūrėti ir atjausti, tuvių tautiškain knitėjimui 

kad visų kraštų lietuviai tar- ugra reikalOi ag tgmiju tu08 
pe kurių ir męs mėginam Uetuviu8 jau per kelioliką 
darbuotis, kad pagelbeti te- meįqi jr todėl juos pažįstu 
vyniai Lietuvai išsiliuosuoti geriau negu kas kita8) o tg. 
iš Rosijos nelaisvės. mijantis ir žiūrintis juk ne

Čionai keli tautiečiai maty- gap neteisingas žinias paduo
dami, kad iš visur plaukia ti j laikraštįi jeig(1 redakcija 
nuLna i »• vr-» e e ,

jo žinias neišbrauks arba, sa
vaip nėperdirbinės.

Paaiškįsiu dar vieną svar-

aukos, užmanėm ir męs pa
rinkti. Sausio 20 parengėm 
balių, ant kurio pelnijom 
$28.80, ant 21 sausio paren- bią į7ajd‘į7 kurio8 " y. "tur- 
7 „ - „ \ ?rą, būt užmiršo pataisyt mano

korespondencijoje, o gal nė 
nepatėmijo — 88-ta kuopa 
teipgi gyvuoja, „T. M. D.” 
kuopa dar gyva ir t. t. Čia 
aš norėjau pasakyti, ir tikrai 
buvau parašęs savo korespon
dencijoj, kad „S. L. A”. 88- 
ta kuopa gyvuoja, o tik „T. 
M.D.” kuopa išnaujo susi
tvėrė. Nežinau iš kokios 
priežasties „Keleivis” teip 
sukraipė mano mislis ir tik- 
------ i padarė savo skaity- 

nesuprantamas ži-

gem prakalbas, 
kalbų pribuvo kalbėtojai iš 
Bostono: M. Paltanavičia, K. 
Rutkus, S. Danilavičia iš 
W. Lynn, Mass, ir vietinis 
klebonas. Ant prakalbų su
sirinko gana skaitlingas bū
relis lietuvių vyrų ir mergi
nų. Tiesa, buvo iš priešų 
kaip ve lietuviškas artistas 
M. Norkūnas, o gi ką tik ne
užsimušė belakstydamas pas 
kunigą, kad atkalbįti nuo 
prakalbų, vienok nabagėlis j tnoini 
nieko nepešė—niekas neklau
so akmeninių gadynių žmo
gaus. Geriau, kad mūsų ar
tistas važiuotų tiesiok ir pri
sirašytų prie „Černa-Sotnės” 
kompanijos, nes čionai 
ninku turbūt negaus.

Kožno lietuvio noras 
matyti tėvynę liuosa ir 
to niekas nesigaili kelių 
tų-

Ant prakalbų kalbėtojai gystė yra palaikoma St. Lou-

Atsakymas-

Sali

mus. Red.

JIOTER1M IR
MERGINOM.

Vardan Geroves.
Rašo M. D. Cicagietė.

V. nelaisvas nuo klai- 
mane kritikuodamas

tojams 
nias.

Ir p. 
dų; jis
teipgi randa „St. Louis, Ill.” 
ir „E. St- Louis, Mo.1’, o tas 
ir teippat yra neapžiūrėjimu. 
Aš tik žinau miestus Saint 
Louis Missouri valstijoj, kū

—o—
Waterburry, Conn.

2 nelaimės. Rašo K .
Asevičia.

2 vasario čionai patiko ne
laimė patiko lietuvį Joną Te- 
ręsevičią 7 valandą vakare jį nurodinėjo kaip vargas per is’o Mo. lietuvių ir turi Char- 
tirilKlfil Tin Cf JI vn lint rrolti'iin l*-o- na m nn TiiYiiiit.na ii* nnlfiiVv+uu imu nnn Vioanuri ve 1 of 5 -ir-va 44

yra
ant

cen- rįuodu skiria didupė Mississ
ippi.

S. Narušaičiui iš Haverhill, 
Mass.

Tamstos gromata rašyta 9 
dieną vasario, pasiekė redak
ciją 10 dieną vasario, 1906.

Ant tamstos gromatos at
sakom per „Keleivį”, kurį 
teip niekini, ką jis eina prieš 
Ruską valdžią ir kalbina 
žmones prie dėjimo aukų, 
kad paduoti ginklą savo bro
liam, su kuriuo apsiginti; 
nuo teroniškos valdžios. Ta
ni i štai, kaip rašai, tas nepa
tinka užtai, kad tavo brolis 
vaiske ir t t.

Pirmiausia reikia tamistai 
pasakyti, kad kąbininiesi už 
išleistojaus, kuris tame ma
žai kaltaSf nes kas kitas kal
tesnis t. y. redaktorius,
daktorius ir duoda jumi štai 
kokį atsakymą: Dabartininis 
stovis Rosi jos pavergtų tau
tų yra ant kelio išsiliuosavi- 
mo iš po caro valdžios; caro

ute-
trūkis pagavo ant geležinke
lio ir ant vietos užmušė. Ve
lionis tapo palaidotas su iš
kilme 4 dieną vasario.

Ankščiau 10 valandą išry-

carą parūpintas ir palaikytas 
ant žmonių sprando verčia 
juos į bjauriausią gyvenimą, 
vagystą ir žmogžudystę iš tie
sų kalbėtojam, tik galima

terį nuo Missouri valstijos,ji 
tai ištikro yra tautiška. Bet 
jeigu ją tveriant būtų dau
giau tautiškesnių lietuvių su
siradę, būtų ir vardą ,,D. L.

Linksma darosi girdint to
kias žinias kaip ve Bostone: 

Į apvaikščiojimas Raudonos 
Į Nedėlios, kame dalyvavo ne
tik vyrai, bet lygiai moterįs, 

j merginos ir dar vaikai. Tas 
aiškiai mumi rodo, jog neil
gai kankins despotiška ran
ka caro ir turčių; viskas tas 
ateina prie savo galo.

Męs vargšai, kurie nešeme 
jungą ant savo sprando per 
amžius imsim lygintis kaipo, 
lygus žmonės pasaulėje: vie
toje ką meldėmės ir kanki
nomės už savo kraugerius, 
jau pažiūrėsim tiesiok jiem į 
akis ir sakysim, jog ir męs 
esam toki sutvėrimai kaip 
ir caras ir turčiai, ir męs su
prantam, jog saulės šviesa, 
tyras oras ir visos gamtos do
vanos lygiai ir mumi priguli. 
Ištiesų viskas tas yra tiktai 
klausymas žmonių tobulumo, 
kada męs visi protausim, mi- 
slįsim ir sąžiniškai rūpinsi
mės apie savo ir savo artimo 
gerovę, tada ir laikas mūsij 
kankynėm pareis. Bravo 
Bostono moterįs! garbė jumi 
už prakirtimą kelio atminime

PATS IR
(Iš Ge 

Sutaisė lietuviš
L i e t u v

Rytoj bus Šv. 
Pati dėl mieh 
Užmaišė saldi 
Ir iškepė ant 

Atsigulė o vėjai 
Aplinkui kaip : 
Pats sako: „Sei 
Eik, uždarykie

Bet ji ant to 
į,Aš tik-ką ap 
Tegul sau ba 
Bėdos iš to n

Tad abudu suta 
Šiteip reikia pa 
Katras pratarsii 
Tam reiks duris

Du k deiviai ( 
Į stubą tą ūžė 
Buvo tamsu ii 
Mątyt jie neg 

Koks čionai urv 
Galvą gali prasi 
Nėra čia gyvos < 
O duris tik ūžt

Štai ragaišį ai 
Suvalgė jį gai 
Pati tą viską j 
Bet guli sau t 

Vienas tarė į kil 
„Gerai būt išsig 
Šnapsas man pa 
Na-gi tu pasikel

Rado šėpojk b 
„Na, tikrai či: 
Tuoj vienas p 
Bučiavo jie st 

Pats tuoj šoko ii 
Ir aut svečiu sur 
„Snapsas pinigą 
Neduosiu gert u

O boba pakilu 
Rėkė jam: „K 
Tu pirmas prs 
Eikie duris už



KELEIVIS

valdžia, yra jungas ant žmo- 
nii}, dėlto kad su visa galybe 
vargina ir tamsina juos ir iš 
jų tamsybės begėdiškai nau
dojasi. Žmonės visos Rosi- 
jos skaitliuje milijonų turi 
vieną nuomonę carą nusimes
ti, kad iki šioliai nenusimetė, 
tai tik dėlto, kad dar galuti
nai nesutaria, kaip kad pa
kinkyti arkliai į sunkų veži
mą — vienas truktele, kitas 
įtovi, paskui ans traukęs su
stoja, tai tas stovėjęs trau- 
<ia. Bet kasdien ateina visi 
vienokią mislį ir ateis die

ta, kad visi kartu patrauks 
r nuvers carą nuo sosto ant 
možių.

Ką tai reiškia caro nuver
tinas? Reiškia tą, kad žmo- 
lės gaus savim valdytis, ir 
ietoje ką dabar juos skriau- 
žia, vagia, muša ir laiko 
urmuose, pakol į džiovą įva- 
o suimtą. Jie bus littosi ir 
ražiai rėdys savo kraštą, 
latinsie mokslas, išdirbystėa 
maudojimo,kils kraštas teip, 
ad žmonės jais kaip na- 
lie nedrebės, kaip dabar 
rieš kožną raudonsiūlį.
Kad išgauti šitą liuosybę, 

stik „Keleivis” dabar rėkia, 
.ūkia, bet šaukia visi laik- 
LŠčiai ir visose kalbose, iš
mis tik tuos, kurie gyvena 
kitų prakaito, nes tokiem 

jrai ir caro valdžia, mat ji 
įdeda vargšus žmones Iš- 
tudoti. Prie to ,, Keleivis” 
ato, kad Rosijoj ateina die- 
i, kurioje rėks stoti žino
jai ir kovoti — tai reikia 
nklų- reikia pinigų ant to 
rmiau parinkti. Dėlto rei- 
a šaukti, kad sukelti visus 
tuvius, nes negerai, jeigu 
mas duoda ir duoda o kitas 
ako!
Tamsta liepi eiti ir tę nu- 
rti, o ne kitus šaukti. Nuo 
„Keleivio” redaktorius ne- 
usako ir brangesnės mir- 
s nenori kaip už laisvępri- 
austų fanonių -darbininkų 
laisvę Lietuvos. Bet tuom 
•pu dar tę mus nereikala- 
i, reikalauja tik pinigų, 
dp reikalatis žmonių, tai 
la tamstos žodžiai tiks. Ga
linai meldžiu ramintis, 
rs ir degančios žinios da- 
r pranešamos; ateis laikas, 
debesiai nusiblaivys ir ta
bus gerai tamstai jųsų 

iliui nereiks skylėtas šine- 
nešioti ir aš parašysiu tik 
inns ir linksmins skaity
te. Red.

užmuštų mūsų brolių Peter
burge. Dvasia laisvės pakru
tino jus pirmiau nekaip tūk
stančiai kitų jūsų seserų. 
Męs tik galim džiaugtis jūsų 
drąsa ir imti nuo jųsų paveiz- 
dą. Męs moterįs turim pri
sidėti, pirma suprasti, pažin
ti mūsų skriaudėjus, o pas
kui su vyrais kartu gintis. 
Gana męs pažįstam skurdą, 
gana prisižiūrom ant mūsų 
nuvargintų nedateklium kū
dikių, gana eimanuojam, 
kada mūsų vyrai lieka bedar
be arba sunkiai per sanvaitę 
dirbę parneša 7 dolerius, ku
riuos pareidamas ir palieka 
krautuvėje už maistą, o vie
nok męs žinom, kad jie pr< - 
cevoja prakaitą liedami. l:ą 
pažįstam ant jų supuvusi <j 
kas sanvaitė marškinių. Męs 
žinom, jog su pagelba maši
nų ir pagerinti] tnlšių jie 
daug uždirba pinigų, bet 
kam tie pinigai tenka tam, 
kuris darbą duoda. Mokslas 
rodo mumi, kad darbo įran
kiai turi prigulėti darbinin
kam ir visas pelnas-uždarbys 
turi būti darbininko. Tą 
męs siekdami laikom prakal
bas, rūpinamės knygeles, la- 
vinamės ir mėginam protiš
kai pakilti. Caras nori už
ginti lavintis žmonėm, užtai 
jis juos kapoja, bado ir šau
do, o męs už juos užtardami 
ap vaikščiojam. Bostonietės 
pagirtos tarpe Amerikos mo
terų už dvasią. Ateis laikas 
ir jau gal neužilgo, kad galė
sime pargrįžti į ša
lelę, kur dabar krin
ta mūsų broliai nuo kulkų 
už mūsų visų laisvę ir tę visi 
apvaikščiosi m ir kaišysim jų 
kapus su liaurom ir kviet- 
kom.

Roxburry, Mass.
Aukos. Pridavė L .

G r i k š’t a s .
Ant 60 Brickford gatvės 

pas p. Krugelį buvo gražus 
susirinkimas ir pasikalbėji
mas 4 vasario. Besikalbant 
su draugais L. Grikštas pa
davė užmanymą, kad paau
kauti kiek ant Lietuvos iš- 
liuosavimo; draugai pritarė 
ir šie visi paaukavo po dole
rį: L. Grikštas, F. Krugelis, 
F. Dragūnas, P. Vainsteinis; 
F. Grikštas 55 c., P. Dung- 
veckis 50 c., S. Kunčistis 35 
c. A. Grikštas 35, J. Kauge- 
latė 30; po 25 c.: S. Jutkas, 
K. Bielskis, J. Krugelienė, J. 
Krugeliuks ir vienas 10 c. vi
so surinkta ir priduota Bos
tono revoliucijos Komitetui 
$7.15, už ką reikia, tik padė- 
kavoti broliam, kad padeda 
gelbėti Lietuvą.

Juokai.

— Klausyk, Petrai, kaip 
tavo brolis iš turmo išėjo?

— Na-gį matai kaip buvo: 
aną dieną gubernatorius at
važiavo į turmą, tai mano 
brolis užsistojo jam ant ko
jos ir paskui sako: „dovanok 
man pone“ [Gubernatorius jį 
paleido namo.

— Mare, jei tu man nu
kelsi kazyres, tai aš tau iš
rinksiu jaunikį.

— Gerai, tik neduok čirvų 
žemuko.

KĄ RAŠO LEONAS 
TOLSTOIJUS

CARUI.
Iš Harpers Weekly.

Brangus Broli:—
Aš mielinu, kad ge

riau pritinka vadįti „brangus broli”, dėl
to kad su šia gromata aš persistatau ma
žiau prieš carą, kaip prieš žmogų ir brolį, 
ir prie to, aš baigiu savo senatvės dienas ir 
stoviu ant krašto duobės. Nenoriu mirti, 
nepasakęs kelių žodžių, kuriuos turiu savo 
nuomonėje apie tavo dabartinį aktyvišku- 
mą — noriu pasakyti, koks tas aktyvišku- 
mas yra ir kokis jis turėtų būti dėl dides
nės dalies milijonų žmonių po tavo globa; 
teipgi noriu pasakyti, kokį blogumą gali 
atnešti tavo darbai žmonijai ir tau pačiam. 
Šiądien trečia dalis Rosi jos yra pasikėlime 
kitaip sakant stovi patrėmę visas tiesas. 
Štai visa armija policijos, advokatų ir se
kretui] agentų; ir toji armija vis auga; ka
liniai ir turmai pervirš pilni; didelė dalis 
žmonių politikiškai įbausti (ir jie yra visi 
iš darbininkų kliasos) visi jie padaugina 
daugybę turmuose sėdinčių tiesos laužįto- 
jų—kriminalistų. Galybė,cenzūros pasie
kė augščiausią laipsnį kvailumo. Tikėji- 
miškas persekiojimas nebuvo dar niekad 
toks tankus ir žiaurus. Apginkluoti ka
reiviai ant mažiausio šūktelėjimo paleisti į 
į išdirbystę apgyventas vietas. Kruvini ir 
tėvžudiški mūšiai atsitiko daugelyje vietų, 
baisesniais išrodo tie, kurie yra rengiami 
ir pasirodįs.

Rezultatas žiauraus rando pasielgimo 
sutaisė, kad 100 milijonų Rosijos žemdir
bių, aut kurių remiasi Rosijos galybė, kas
dien eina žemyn. Badas parėjo į papras
tą. Visotiškas nekantrumas ir neužsiga- 
uėdinimas apsiaubė visas luomas ir randui 
yra tas paprastas faktas.

Visa dvasia to padėjimo yra šita: Pa
tarėjai tavo pertikrino tave, kad kaip jie 
suparaližiuos Rosijos žmones;jie pertikrins,

ITER1M IR
MERGINOM.

irdan Geroves. 
Rašo M. D. Čicagietė.

Linksma darosi girdint to
te žinias kaip ve Bostone: 
vaikščiojimas Raudonos 
dėlios, kame dalyvavo ne- 
vyrai, bet lygiai moterįs, 

rginos ir dar vaikai. Tas 
kiai mumi rodo, jog neil- 
i kankins despotiška ran- 
caro ir turčių; viskas tas 

>ina prie savo galo.
Męs vargšai, kurie nešeme 
įgą ant savo sprando per 
žius imsim lygintis kaipo, 
rus žmonės pasaulėje: vie- 
0 ką meldėmės ir kanki
nės už savo kraugerius, 
pažiūrėsim tiesiok jiem į

3 ir sakysim, jog ir męs 
n toki sutvėrimai kaip 
aras ir turčiai, ir męs su- 
ntam, jog saulės šviesa, 
is oras ir visos gamtos do
os lygiai ir mūrai priguli, 
įsų viskas tas yra tiktai 
isymas žmonių tobulumo, 
i męs visi protausim, mi
ra ir sąžiniškai rūpinsi- 
apie savo ir savo artimo 
vę, tada ir laikas mūsų 
tynė m pareis. Bravo 
ono moterįs! garbė j ūmi 
pakirtimą kelio atminime

PATS IR PJm.
(Iš Gete.)

Sutaisė lietuviškai S . K . 
Lietuvaitė.

Rytoj bus Šv. Martino.
Pati dėl mielo svečio
Užmaišė saldų ragaišį

,'Ir iškepė ant pečiaus.
Atsigulė o vėjas staugė 
Aplinkui kaip žvėris. 
Pats sako: „Sene, 
Eik, uždarykie duris!”

Bet ji ant to atsakė: 
n Aš tik-ką apšilau,

’ Tegul sau baladoja 
Bėdos iš to nematau”.

Tad abudu sutarė
Šiteip reikia padaryt:
Katras pratarsim žodį 
Tam reiks durįs uždaryt.

Du keleiviai eidami
Į stubą tą užėjo;
Buvo tamsu ir nieko
Mątyt jie negalėjo.

Koks čionai urvas?
Galvą gali prasimušt,
Nėra čia gyvos dvasios, 
O duris tik ūžt ir ūžt.

Štai ragaišį atrado— 
Suvalgė jį gardžiai;
Pati tą viską girdi, 
Bet guli sau tykiai.

Vienas tarė į kitą: 
„Gerai būt išsigerti;
Šnapsas man pakvipo,
Na gi tu pasikelkie!”

Rado šėpoj ‘ bonką:
„Na, tikrai čia degtinė!“
Tuoj, vienas paskui kitą 
Bučiavo jie stiklinę.

Pats tuoj šoko iš lovos
Ir aut svečių suriko: 
„Šnapsas pinigą kaštuoja, 
Neduosiu gert uždyką“.

O boba pakilus
Rėkė jam: „Klausyk: 
Tu pirmas prakalbėjai 
Eikie duris uždaryk!

—o—
— Klausyk, Jonai, už rus- 

ką rublį, aš gavau tik vieną 
prūsišką markę.

- Tai gerai, kad pasisku
binai, nes vėliau kaip paro
dysi ruską rublį, tai prūsas 
ant to spiaus.

AUKOS.

Pereitam numeryje „Ke
leivio buvo pinigų $56.47 

Lowell, Mass. ,,D. L. K.
Algirdo 12.00

Gardner, Mass nuo p.
Družinsko vestuvių 7.20 

Pas Krugelį, Roiburry,
Mass;, surinkta 7.15

Vis&'yra <$#2.82

Pataisymas.
Iš Nashua, N. H. pridavė 

aukas ne J. BaJcanauckas, 
tik T. Bakanauckas. Jeigu 
vardų davusių po 25 c. nepa- 
kvltavom, tai duokite žinią 
kokių? Suma stovi gerai — 
$7.40

t
T ėmykite.

„Keleivis” nepamilino iš-] 
eiti nė vieną dieną per perei-? 
tus metus, jeigu kur neatėjo I 
tai pačto kaltė, ne mus. Nuo

kad jie yra užganėdinti ir tu būsi apsau
gotas nuo viso blogo. Vienok lengviau 
yra sustabdyti galybę šturmo, nekaip su 
stabdyt žmoniją nuo pirmžengystės, veda
mą aukščiausiom galybės.

Lengva suprasti, jog tie, kurie yra ta
vo pagelboje sustabdyti laužymą tavo tie
sų, pertikrina tave, kad toks surėdymas 
žmonių yra reikalingas. Tečiaus tu, žmo
gus neprigulmingas priežastije ir širdyje, 
kurio gyvenimas visukuom užganėdintas, 
kaip tu gali tikėti ir kaip gali pasekti jų 
tvirtinimą, kaip tu gali ir kaip tu gali ki
tiem tą daleisti užstoti kelią progreso ke
liaujančiai pirmyn žmonijai?

Tu negali nusiduoti kvailu ir nematy
ti, jog nuo pradžios amžių žmonijos dau
gelis ekonomiškų, politikiškų ir tikėjimiš- 
kų formų pasekė evoliuciją — išsivystymą; 
jog nuo brutalų, žiaurų ir neprotingų, 
progresyviški ir sumanus yra išsivystę.

Tavo patarėjai peršneka tave atbulai; 
iie tikrina, kad randavas tikėjimas ir au
tokratija visada buvo pamatu Rosijos žmo
nių ir kad randavas tikėjimas ir autokra
tija turi ir toliau žmones valdyti ir iki ga
lui amžių.

Dėlto tai ir mislinama, kad reikalin
ga dvi partijos, viena su kita surištos ti- 
kėjimiška ir politikiška ir ant to nesižiūri 
kiek ji kaštuos palaikyti. r

Tas yra dvilinkas melas.
Pirmiausia nėra teisybės, kad tikėji

mas Rosijos žmonių yra vežimas, kuriame 
veža Rosijos žmonių protą- Buvo tas tei
sybė seniau, bet ne šiądien.

Raportas Šv. Sinodo praneša tau teip: 
kad žmonės, kurie geriausia išauklėti, pa
seka savo kelią prie kitų tikėjimų, nežiū
rėdami ant bausmės nuo valdžios tikėji
mo. Jeigu būtų teisybė, kad valdžios ti
kėjimas yra prigimtas rusiškam prote, tai 
nebūtų tiek bėdos palaikyti Rusijos tikė
jimą ir nereiktų vartoti tokį žiaurumą 
prieš tuos, kurie atsisako pasekti tą tikėji
mą.

Tas pat yra teisybė ir su autokratiška 
sistema rando. Jeigu žmonės matytų, kad 
caras yra neatbūtinai reikalingas ant že-

dabar kaštuoja $1.25 ant me Į mes, Dievo pateptas, kuris vienas kėravo- 
tų, pinigus galite siųsti per 1 tų kraštą, tas vienok neteip yra šiądien, 
„Money Orderį” arba regis! kada visi žino ir kada visi išmoks, jeigu 
travotoj gromati. Kada no-1 jie ką nors gali išmokti, — jog geras caras 
ri atsakymą gauti, įdėk už 2:. ištiesų yra „linksmas nusidavimas”, ir kad 
c. stempą. Permainydamas carai gali būti, o faktiškai ir buvo siau- 
adresą par.'išyk aiškiai ir tik- būnai ir pasiutę žmonės, kaip dėl paveiz- 
rai gatvės (atryto) vardą ir dos Ivanas Baisusis ir Povylas pirmas.
paduok seną ir naują adresą, Žmonės žino, kaip jie išmoksta iš jų 
pilnai su savo vardu ir pra- (aplinkybių, kad ir geras caras, jisai nega- 
varde. į Ii valdyti vienas 130 milijonų žmonių; jie

gerai žino, kad caro šalininkai yra tikri 
valdytojai. Caro šalininkai daugiau rū
pinasi apie jų locnas vietas, nekaip apie 
gerovę žmonių.

Tu gal sakysi, jog caras gali išsirink
ti nes-aumylius ir neįseteresavusius žmo
nes Į savo šalininkus? Ne, caras negali 
sau teip pasirinkti; dėlto kad jis pažįsta 
tik kelis tuzinus žmonių, kurie iš laimės ar 
nelaimės prie jo prisiartino, jie labai pri
žiuro, kad niekas kitas per juos prie caro 
neprisiartintų ir nesusilygintų su jais. Tai
gi ir aišku, jog caras negali pažinti žmo
nių, knrie su mokslu ir pasišientimu tar
nautų žmonėm. Caras gali paskirti tik 
tokius žmones, kaip Beaumarchas sakė, 
tarpininkavimas ir stūmimas reiškia pa
sekmę”

Jis paskyrė tik tokius, kokius jis žino. 
Jeigu dalis Rosijos žmonių nori būti pri
laukus carui, vienok jie nenori būti pri
laukus žmonėms, kurių nekenčia; ir, žino
ma, negali klausyti žmonių, kurių jie ne
kenčia nesumynę savo garbės. O vienok 
nekenčiami per žmones valdo Rusiją ir tą 
daro varde caro. Matomai tu priganei 
save, patraukdamas žmonių prilaukumą 
prie autokratijos ir jos atstovo — caro, 
nes tu visuose miestuose esi pasveikintas 
su iškilmingu hurah! ir bėgimu paskui ta
vo vežimą. Vienok tokios žmonių mani
festacijos yra toli nuo žmonių tikro išreiš
kimo nuomonės ir prilankumo. Tie pul
kai tave garbinančių žmonių yra žingei
dus, kurie vejasi ir rėkia ant kožno nepa
prasto daigto, ir abelnai tie žmonės, ku
riuos tu laikai už išreiškė jus pavaldinių 
dvasios yra nieku kitu, kaip tik nuplėšti 
vargšai daugiausia policijos suvaryti, idant 
darytų tau riksmu garbę Ant paveizdos 
aš galiu parodyti ant atsitikimo su tavo 
dieduku. Vieną dieną būnant jam Char
kove, nuėjo jisai į katedrą. Katedra bu
vo pripildįta su „ištikimais žmonėm”, ku
rie ištiesų buvo visi persirėdę policijantai. 
Jeigu tau tektų eiti šalę geležinkelio, ku- 
riuom važiuot rengiasi caras, ir kad išgirs
tum, ką tie žmonės — ūkėsai kalba tarpe 
savęs, stovėdami užpakalyje kareivių; Sto
rastos bei šaltyšiai ir kiti kaimų perdėti- 
niai; jie dreba nuo šalčio ir kenčia be mo- 
kesties vieno cento ir be užkandžio ir tai 
turi stovėti kelias dienas pavymui! Tu iš
girstum iš lūpų tų ūkininkų, kurie yra 
tikri perstatytojai tautos; jų lūpos pasako 
viską ant tavęs, tik neištaria meilės žodį 
dėl tavęs ir autokratijos.

Jeigu cariška vilionė nebuvo pajudin
ta puse amžiaus pirma (laike Nikalojaus 
I), vienok dideli žingsniai padaryta bėgant 
pereitiem 3O metam, ir kas tik liko šiądien, j 
yra teip žiama, kad niekas nesidrovi pra
keikti visus darbus rando — nesakant ca
ro, nepilant ant jo tos kaltybės, \

Autokratija yra persenus rando for
ma, ji gal tiktų bent kokiai laukiniai tau
tai viduryje Afrikos, kuri stovi toli nuo 
civilizuoto svieto; vienok ji nėra atsakoma 
Rosijosžmonėm, kurie apsišvietė susijung
dami su civilizuotu svietu.

Dėlto tai yra negalima prilygyti šitos 
sistemos prie randavo tikėjimo be priverti
mo visokiose formose. Gaudymu, išvary
mu, konfiskavimu knygų ir su kitais blo
gais darbais.

Tokio būdo buvo tavo visas rėdymas. 
Kaip tu užėmiai troną, tavo atsakymas 
delegacijai iš Tver’o buvo gana teisus pra
šymas, kaip „svajojantis miegas” — tas at
sitikimas sujudino ir pakėlė visos Rosijos 
draugiją.

Visi tavo paliepimai, kaip tai finai, 
užgriebimas Chinų teritorijos, sušaukimas 
konferencijos į Hagą, (drauge su padini- 
mu tavo militariškos galybės), lėtas, bet 
nuolatinis aprubežiavimas balsuotoji^ ir 
ūgis arbitratyviškos arba sutaikymo admi
nistracijos, tikėjimo persekiojimas, kurį 
tu kurstai, suėmimą į taro rankas mono
poli ans ant alkoholio (kituose žodžiuose, 
randavas turgus su nuodais, o galų gale 
palaikymas kūniško kankinimo, nežiūrint 
jog prašymai ant prašymų priduota, kad 
nustotum tą biaurų būdą, be abejonės ne
darytum to visko, kad nesiduotum perkal
bėti save tavo patarėjam, kurie tvirtina, 
jog suėmimas žmonių gyvasčių į rankas 
ir pastūmimas žmonijos toliau, nekaip jie 
jie buvo senovėje. Žiaurus būdas tinka 
prispaust žmones, bet jis neatsako valdyti 
žmones. Siądieninis valdymas žmonių ge
riausias pačiam stovėti pirma žmonių, ku
rie keliasi iš blogo prie gero, iš iamsybės 
prie šviesos, vesti žmones prie šviesos su 
tokiu būdu, kokis yra visiem prieinamas. 
Kad prisirengti prie tokio vedimo žmonių 
pirma visko reikia duoti žmonėm pasaky
ti, ko jie reikalauja, ir davus jiem tą pri-

žmonių dalies, žmonių darbininkų.
Ko Rosijos žmonės reikalautų, jeigu jiem būtų liuosa; 

mano nuomonėje pirma visko jie reikalautų, kad panaik’n- 
tų tą sumaišytą stovį tiesų, kuris kankina juos; toliau j;e 
norėtų būti liuosi išeiti ir pareiti pagal jų locną sąžinę ir 
norą: toliau šimtas milijonų žmonių suriktų vienu balsu iš
naikinti privatišką turtą žemių ir privatišką palaikyn ą 
turtų. Mano nuomonėje teip matos, kad išnaikinimas pri- 
vatiško pasisavinimo žemės turi būti pirmas žingsnis dabar
tinėje reformoje Rosijos rando. Kitais žodžiais kad pada
ryti kožną lygiu ūkėsu, reikia reformą padaryti žemės, kad 
vietoje ką priguli ponam, kad žemė pasiliktų rankose tau
tos.

Brangus broli, tu turi tik vieną gyvenimą ant šio svie
to ir tu gali biauriai jį suvartoti tuščiai tavo garbiai, stab
dydamas kelionę žmonijos, kuris yra pirmžengystės kėlės 
paskirtas nuo sutvertojaus, išvesti žmoniją iš blogo iš tam
sybės į šviesą.

Persiimdamas su reikalavimais žmonijos, tu gali ] iš
taikyti savo gyvenimą prie gerovės žmonių ir gali gyventi 
su jais pakajui ir linksmybėje, tarnauti sutvertojui tarnau
damas žmogui.

Kokis atsakymas nebūtų tavo prieš žmones, ar tai už 
gerą ar už blogą laike tavo valdymo, didesnis tavo atsaky
mas yra prieš Sutvertoją, nes čionaitinių žemiškų darbų re- 
raiasi tavo gyvenimas amžinasties. Sutvertojas nedavė tau 
gyvenimo dėlto, kad tu tvertum biaurius darbus ant'svieto, 
arba kad juos užtartum. Sutvertojas davė tau gyvastį, 
kad pyldytum jo prisakymą, o jo prisakymas yra ne blogą 
daryti.

Mislyk apie tą, neteip kaip prieš žmogų, bet kaip ptieš 
Sutverto'ją, ir daryk, ką sutvertojas tau sako per tavo sąži
nę. Nesirūpink apie tokius menkniekius kaip tai apie nu
sižeminimą ir prisiartinimą prie vargšų žmonių ir vedimą 
naujo gyvenimo..

Tie maži daigtai greitai prapuls, ir tu jų visai nepatė- 
mįsi, jeigu tu darysi, kas priguli ne dėl garbės žmogaus, 
bet dėl tavo dvasios arba sutvertojaus. Dovanok man, jei
gu nenorėdamas įžeidžiau tave su tuom mano raštu. Aš 
parašiau linkėdamas gero dėl tavęs ir visos Rosijos žmo
nių.

Ar atėjau prie galo, kurį turėjau akyse? Tik viena a- 
teitis, kurios aš gal nematysiu, gali pasakyti. Aš pada
riau, ką aš mislinu, jog buvo mano priderystė.

Tavo brolis, kuris linki tau tikros linksmybes.

Laiszkas isz Lietuvos.
Zarasių, Kauno Red. į Lawrence, Mass, pas jauną U.
.... Prasidėjo revoliucija Lietuvoje kožnam kampelije. 

Žmonės priešinasi carui ant kožno žingsnio . rekrūtai 
nėjo į kariumenę ir turbūt neis, nes socijaldemokratai, 
turėdami seimą Vilniuje, nutarė neleisti į kariumenę nė 
vieno. Rusus mokintojus ir činovninkus baigėm varyti iš 
Lietuvos... .Lietuviai reikalauja patvaldystės, netik lie
tuviai, bet ir lenkai, rusai, latviai ir baltrusai visi reikalau
ja laisvės.. . .Kariumenė miestuose nenori klausyti caro ir 
greitai atstato muškietas prieš caro tarmus... Męs visi 
Lietuvos Socijaldemokratai turim viltį, jog caro „samoder- 
žavija“ sutirps su pavasario sniegu. Tiktai meldžiu tavęs 
brolau, o ir kitų visų brolių-lietuvių Amerikos, kad jus 
priduotute mumi ginklų. . . Jeigu negalit ginklų, tai’ pti. 
duokit pinigų, męs leisim žmogų .... Caras griebiasi prie 
paskutinio įnagio — siundo „Juodąją Šimtinę ant žmo
nių, bet sakau, ginklų, ginklų mumi reikia, męs galim pa
statyti pulką prieš pulką, bet kaip reiks muškietą prieš 
muškietą arba durtuvą prieš durtuvą, tai negalėsim. Deltų 
broliai šelpkite mus, kas tik galite, nors pinigiškai.

Jųsų brolis.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliukai Ištark Reiškia
New cap niū kiap nauja kepurė
cob-web kob ueb oratinklis
he has hi hez jis turi
not bad not biad ne blogas
boy lad boi Had vaikas vaikisčas
pen saw pen saa plunksna matė
mad dog mi ad dog pasiutęs šuva
She led šy led ji vedė
him bed him bed jis lova
hid box hid box pakavojo skryne
put his put his padėk jo
bib tub bib tab prikaklis ceberas
rub dust rust dust rudėsiai dulkės
put red put red dėk raudoną
can am ken em galiu esu
I bid ai bid aš palieptas.
A new cap Nauja kepurė.
A cob-web Oratinkliai
Hė has got a new tub Jis turi naują ceberį.
He is not a bad boy Jis yra neblogas vaikas
The lad had a new pen Vaikiščias turi naują plunksną
He saw a mad dog Jis matė pasiutusį šunį
She led him to bed Ji vedė jį gulti.
I hid in the box Aš pasikavojau skrynioj
Put on his new bib Uždėk jo naują priekaklį?
Do not go to the tub Neikie prie cebero!
She can rub off dust Ji gali nusišluostyt dulkes.

vilegiją ir išklausius jų žodžių reikalavi- She put may cap in the tub Ji įmete mano kepurę į cebe-ą
mo reikia jiem atsakyti, ir atsakyti su pri- He had new red cap 
tarimu pagerinančiu gyvenimą didesnės |I can do as I am bid

Jis turėjo naują raudoną kepurę.
Aš galiu daryti kaip liepia



Dykai del Vysu
TIk-ka Iš po sp&udos išėjęs naujas dide 
lis Kataliogas Knygų, Brukuojamų ma
šinėlių. Rašomų plunksnų kurios suviję 
utramentą laiko, visokių patentuotų try 
<1 uoliu ir šclp daug kitokių daigtų, pri
siūtu k ožiui m kuris prisius už 2c markę 
ir savo aiškų adrestp

K. Navickas,
5 W 2-nd Str., Room 2,

South Boston, Mass.

CERA PROGA
Ant didelio Biznio Edisono 
Gyvų paveikslų mašina.
[Moving pictures machine] 
su visom prietasom prie vary
mo biznio, parsiduoda labai 
pigiai - priežastis pardavimo 
užsiinfu kitą bizni, geras vy
ras gali daryt 800.00 ant mė
nesio. Atsišaukit į „Keleivio“ 
Redakcją.

kokiai

PAG ARSININ IMAS
Broliai lietuviai ir lietuvai

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

J Bn'aišaitis,
122 W. Broadway St.

So. Boston, Mass.

• i a s<_ ir geriause Aptieka

Janiel J. iiley
1 301 Broadway, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

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

Raginis >r kitos gražios pasa
koj. 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, kuris pa
gavo žuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justin 
žmogžudžių užaugintas. Ti. 
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................  25 c. j

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

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

tiktai * 5 c.
Teisingin ' sias kabalas — me

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

(alodu giesm S <4el vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

KELEIVIS

Plaukiantis Sergantiems
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

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

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

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

škimų ir sutaiso vaistus a'sakančius kožnam padė
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią

i svieto šalių, terp kurių dau- 
pačių Instituto daktarų, kurių niekur 

kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jj mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

iszgydytas nno ^ad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
ir’reumatizmobei tos l’gon’ams-matyt iš daugybės padėkavonių 
užsiHenęjiiHios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Joiri.Dzabukevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 80. Bntte,t<paduudame

*’£’ krautuvę vaistų iš visų
-~Į?J gelis yra išrasta pačių 1

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek
vienos dienes melo: G dalys drūtuose 
apdaruose; preke $-4.75 c

2 Biblija, arba Šventas Rastas seno ir 
I naujo testamento, *148 puslapiai, drū
tuose apdaruose, spausdinta lietuviškoj 
kalboj — $5.00.

3 Pekla, arba .Amžinas Pragaras, di
delė knyga, puikus naudingi flkailymai

I su giesmėmis apie kančias pragaro, drū
tuose apdaruose, 5OO puslapių—$1 25

4 T.let n tiškus Dainnrius susidedantis 
iš 1 OfSj tįsi., su 400 dainų Įvairiu dainų, 
drūčiai apdaryta knyga—$2.50.

Visos tos knygos kaštuoja tad $12.50. 
bet kns pairrs visas : nis\k parduodu už 
S5.

F.i-s 1 epitj it ikedamus nenorėtų siųst 
vhų pinigų, gal prisiusi 1 ar 2 doleriu 
dėl tižiikrinirno'<ad ima, nusniJm jam 
knygas o likusius damokės ant i-kspre 
M), atsiimdamas knygas Adiesavok t

Sis- W. Boa II

Uz Korespondencijas ir ap
garsinimus Rėdystė neatsa

ko.

čion kelias:

Išgydyta nuo 
sunkios moterl- 
szkos vidurines 
IIros.
M. Vidlcriene 

West wood,
N. Y.

—a
Geriausias Indžiui Karasynu vaiou

Galima gaut no 1 iki 75 arkliu sylot 
Visur yra parnkus vartot. NorėdamipU 
čiau dasižinot rašykit ant šito adreso'

Frank E Davis,
280 Devonshire St. BOSTON, MASS

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

Viskas už puse prekes. i. 
už 1 Legal stampos su kožnu 

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 

128 Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. BosIcd, Mate.

Pirmas Balius.
Lietuvos Sūnų Draugystė iš Cambridge- 
port, Mass, parengė balių, kuris atsibus 
21 Vasario, 1906 seredos vakare, pi asi
des nuo 8-ių trauksis iki 6 ryto ant sa
lės Minot Hall, kampas W. Springfield 
ir Washington gatvių, Boston, Mass 
Prekė tikietų vyrui su mot ere $1.00, pa- 
vleniom moterim 25c. Maloningai už- 
prašom visus dalyvauti ant musų 1 a- 
liaus, nes tai bus paskutinis balius 
prie? užgavėnes

Komitetas.

THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Mass.

Specijaliszkas iszpardavimas
Vyriški marškiniai su kietom krūtinėm, 
verti 50c. parsidpos už 25c.
Vyrų lininiai kalnieriai verti 12|c parsi- 
duos už 10c. Vyrų po 25c robiniai kal
nieriai 10c. Vyrų po 25c ir 50c šleikos 
21c. Vyrų vilnones panČekos vertos 19c 
už 12jc. Darbinės kelinės 5OC. Vyrų 
po 50c darbinės pirštinės 39c.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

llrdingą ačiū už Išgydymu manęs nuo neregu- 
HnriAkos mėnesinės, varginusios mane per G 
metus; kankino mano didelis plovimus, skau
dėjimai strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėl mane Laikino. Per vi- 
sq tą laiką perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo ligą Jum-, tuo
jau nuo prisiųstų Jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai iAgliau, Imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tnmistai Širdingą padėkuvon^*

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

Dau/galis Profesoriau ir Specialiste:
Su linksinn ėirdzia pranešu Tamlstal, kad 

ošiu visai svcikns^r liuobus nuo reumatizmo 
skausmų irdi<*"lių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kuri.- miniu U*ip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; p- rleldnu daug daktarų vadi
nusių save 1, pečiai Intais, bot vis l>o naudos, k-»1 
malasleirdau apie jųsų garsųjį Institutą, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatą, nž kų e- 
siu ■ėkingns |S Airdica Drm E C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. ISgydy taxis,

Augustai BokAa.
1445 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielai Profasorlau:
Prane M u Tani ii tai. jog estu pasveikęs IA li

gos. nuo kurios mane gydėte — pertankaus 
Alapinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nubėgimo semens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnos** ir abelno nusilpuėiiino 
kaip yra apraAyta Jąsiį knygoje aut pusi. 0S 
Vadovas į Sve katą. Jųsą speciali Ak i vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi IA 
savo laimingo tU-iinynlfiko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu Ai tą pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie gnlėti| atgriebti suvo 
steikHtą ir bull laimingais

Fr. Maudlnas,
Box 325, Mystic. Iowa.

Jeigu nori būt sveikas.
' ir drūias. naudok tik sveikus gėrymus, 
paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
mai, kaip ta‘i Alus, Klius, Vynai ir viso
kį likeriai yra tik pas

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

S. Boston, Mass.
' Teipgi norintiem pirkt likerstorį, tę yra 
labai gera virta. Dažinokit pus patį 
gaspadorių

Naujas Budas 
išmokt dailiai rašytis be mo 
kiūtojo. Puslapių 24, prekė 
10 centų (markėmis)

P. Mikolainis, 
Box 15, Station D.,

New York.

Rci

Tiktai per 60 dienu.
Jeigu katras dar nenusipjrkot knygą 
,,Sekretai Burtininkų0 arba ,,Čema- 
knyžnoja Knygą0 tai pasiskubinkit nes 
tik per 60 dienų parduosim už 50 centų, 
o i i>tam prekiuos dvigubai. Pinigus 
siųskit per “Money Orderį“ ant šito ad
reso: Gedeminas ir Mickevičius,

25 W. 2-nd St., Room 10,
South Boston, Mass.

T. Lavilvaresse, M. D. 
Prancūziškai? Daktaras, Ci- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas 
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.

O

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt tai neužmirškit užeit pas Tamoių 
Bakanaucka, jis duus gera rodą ir gausit 
■X&naus alaus išsigert, vyno, Snapso ir

• cigarų tlesiok iš Turkijos. Visi broliai 
pas

Tamošių BakajiaucRa
45 High St., Nashua, N. H.

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

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mano 1 
trepais į vir’u tik 
neikit į optieka: 
mano durys bal
tos niba telefonui 
kit o aš ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki yle 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik
8 \ukaie. 7 eh ] hone 1!

Draugyscziu Reikalai.
Draugystė Švento Juozapo parengė di
delį balių, kuris atsibus Užgavčtą utar- 
nyką (z7 Vasario) ant Turner Halės pra
sidės 7-tą vakare ir trauksis lig vėlybai 
nakčiai. Užprašom visus lietuvius Ir lie
tuvaites vietinius ir aplinkinius ant to 
baliaus atsilankytie, nes lietuviški 
muzikantai polkas, valcus režš

'K. ?ras toktie galės, Kiek tiktai norės

anir» :5c. Moterim dykai. 
U*pra:o K* m tetas.

KNYGOS

Kai-
35 c.

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

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

mano cicaretu.

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 nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus į šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos. '

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

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

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. HUTKEVIČIA,

24 Washington Sqare, Worcester. Mars.

Daktaras M. J. Koniiow,
330 Shawmut avė., Boston, Misi.
Of ii o valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 TremonL

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

Tel. 609 2 TremonL
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KAIP PADARYTI MONUS
Mrs spaudimam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkvietimus 
AKTUALIU ARBA VE8ELIJU, TlKIETUB. ClRKULIORIU8, ŽODŽIU SAKANT 
ATULBKAM VISOKIUS DIIUKOIUŠKUN DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

Iszojo kn-tik Isz po spaudos knyga nprasznnti kaip padaryti visokius monus. Knygoje yra 
apraszyti 63 monai. knip jie pati iroml ir kaip paežiam Juos padaryti, be jokia intiiisu ir be 
aparatu. Moliui teip lengvai padaromi, kad net vaikas juos guli padaryti. Czionnl paduodu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti ka-nors isz nieko. 11 Isz oro tiek pinigu prigau
dyt!, kiek szlrdls geidžiu. 23 Su dideliu peiliu ur kardu czi<*la, rankoj laikoma obuoly su vie
nu kireziu Iii keturi.is lygias dalis iterdalyti. ncsuželdžlnnt ranka. 25 Gera czicla laikrodėly 
knip skania lankstyti. 33 Sniegą Kaip popirra deginti. 34 Akyvaizdoje žiūrėtojų in kelias 
minutas puikiutisy paveiksią nuteplioti. 38 Žerinty geležy prie burnos arba rankose laikyti 
ir ne kiek neniisldeglntl. 41.Paprasta guzikn in pinigu permainyti. 49 Peilius ir szakutes 
praryti ir būti sveiku. 52 D*,gancziu žvake suvalgyti. 58 Paprastu stiklu per stalu pervaryti, 
bet no stiklo ne stalo nesudaužyti 58 Užrisztomis akimis kortas inspetl. Nusipirk knygele, 
o galėsi visus 63 monus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kns nori knygeles turiny gauti, 
tegul prlsiuuczla 2o marke, o teipgi ir ant atsakymo. Nusipirk knygele *

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

Ak turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

"KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAU, JOG NESIGRAUDįSI.

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

Vakarais: Utarninke, Seredoje ir Pėtnyčioje nuo 7 iki 8 vai. Nedalioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

šnara

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik- 

| štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

KLAUSYKI 1 E VYRAI! |
Kaip į Worcester atkeliausll • • 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus iŠsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysil

Pas

Veskelevicziu ir Abraczirska
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.. Keiei v io’ ’ Spa ūdos.

Geriausias Pcmckintojas Angliškos 
Ka.bOS- nutaisytas ant trijų 
eilių, is kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius, 
na............................

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškai ap
rašymas, kaip žmones gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemes, 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 Ii

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia į kra 
jų, o kad šipkortes geriaųse 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedčles pardavė 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt" šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

•^000000000000000000000000^

I Puikiausias Lietuviškas

S 
8

§

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 D. St.,

South Boston, Mass.

I
i 
i

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų i; Turkijos. 
Gėrymus pristatėm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

Mielas Sūneli, rašyk 
šiteip lai ir aš perskai
tyt galėsiu, tai yra su 

mašinėle drukuok.
Tokių mašinėlių gali gaut ant žemiau padėto adreso.
Drukuojnmos mašinėlės visokių 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.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
•c Didinau krautuve kurioia gali ag ut vi ko ^aipo 
1: 1-a k dėlių k>-k*u lik ant s*ie rand s , k • -ni iiu ir 

1 in u. y u i* 1 cciugsilu, a •! - oi , p*a su tu • idab- 
ula ir auksiniu nedu, apilku, kanip-.au -oc.i»u, visokiu 
sirameotu, puik u arnv niku del grajau . M ssinukiu 
dal druksvojimo gromatu. Monu kny^a ir pr etais s del 
rymo gstuku. latorisrk-. ir maldaknygių kokiu tik rau- 
■W IktuvlsikoJ kalboj. Puikiu pop'em del gromatu ra- 
rao su phviitcievonems, aidsb^ma ir kvietkomis Kas 
llntu ka sau parsitraukti tegul i rtaiunciia groma oj ux ąc. 
erke o anturcai puiku katalioga dykai kokio •’ar lietuvisz- 
»į k. Ibof nebuvo, kureme yra aiimtal visokiu paveikslu, 

apie koma tavera prr, e apra-jyts. K»e pirks gaus Lavera pirmoe kllaAoe ui maža pr 
rius iszsiuncziu greit in visus Amerikos miaatns. Adreauoklt:

Klemens Wllkewich, 112

MEDEGA 
VAISTU.

Surinkta ib 
Parašyta 

Dr. J. P. Wood, 
• bu pagalba 
Dr. Richardson 
Dr. Vanderbek.
Surastas stan- 
dariszku vaistu 
vardai, nuo vi
sokiu ligų. Prie 
tam ir visokios 
medegos vaistu 
iaz augmenų, su

pasekmingais 
Receptais. 

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

Pa.

Pa.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

1514 Ross avė., Scranton,
J. Ignotas,

13 Diamond Sq. S. 8. Pittsburg, 
M. P. G Ii ne k as.

54 Laffayette Str., Now Britain, Conn.
A. J. Kazlauckas,

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. Ciraš,
71 Oak str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas, 
Box 312 Forest City, Pa.

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

Box «4

Box 327

Box 54

Box 323

Br. 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 Str., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte ir

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. j. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Žvingilas, Išleistoj as.

.Geriausia moterų ir vaikygydytoja^g.

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

; Ofisas atdaras
1 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.

Geriausia ir Teisingiausia

... APTIEK A . .
C . H . KNOTT.

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

VISATINIS : LIETUVIŠKAS : HOTELISIS
IV. RAŽU KO. 7 Washington, St.. NEW YOBK
Jeigu važiuojate į Lietuvę arba 
i.š Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų kotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, ai prista
tau ant szipų už darbininkus. —j. -
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duędu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykil gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas ru
oši kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WINCAS RAŽI’KAS

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

sūnų karę, 
mierua^jit 
ku^anda




