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Revoliucija Rosijoj.

Pusė amžiaus praėjo, kaip 
žmonės karstai pradėjo dirb
ti, kad išliuosuoti iš po tero- 
niškos rankos carų. Šimtai 
jaunikaičių studentų, kurie 
sunkiai darbavosi įkvėpti 
dvasią žmonėm, kuri apšvies
tų juos ir išvesti} visą nuvar
gusią liaudį iš vargų — iš že
mės nevalios, kame dūsavi
mai ir dejavimai .niekad ne 
pasibaigia, kame žmonės nu
alinti ant dvasios, neturi jo
kios meilės artimo ir tai dar 
vadinasi krikščionimi ir dau
gelis katalikais. Ar-gi Jėzus 
mokino žiūrėti ant savo arti
mo neiškenčiančio vargų su 
pūslėtom rankom, dirbančiom 
nuo tamsos iki tamsai, o pa
rėjusio į surūkusę stubelę 
verkiančio ant savo alkanų 
kūdikių. Ne! Kristus moki
no gelbėti artimą, mokino 
gelbėti save. Bet žmonės, oh 
koki jie yra! Jiem gražu 
žiūrėti ant skurdžių, jie gau
na vardą philantropo,' jeigu 
numeta pagelbą badu mirš
tančiam užduodami melstis, 
užtai kad jis suteikia pagel
bą, kurią jis vėl gavęs progą 
pavagia nuo kito.

Gelbėti artimą yra būdas 
geresnis, nekaip numetimas 
kąsnio duonos, būdas politi- 
kiškas, kokio mokina mus ap
šviesti žmonės „nepasiduot”. 
Bet kaip sunkiai tas mokslas 
įduodamas vargšam. Tūks
tančiai prote išlavintų 
te žmonių supuvo maiuose Si- 
berijos, šimtus žiurkės, smar
vė ir džiova papiovė. Sekli- 
semburgo drūtvietėse už mo
kinimą žmonijos Rosijoje, o 
vienok tos baisios kančios tų 
kankintinių nepertikrino 
žmonių, jog jie mokino to 
pat, ko mokino Kristus: ne
garbinti balvonų paveiksluo
se carų gyvų ir nulietų iš špi- 
žo, nulipįtų iš molio ir aukso 
stovylų, stovinčių cerkvėse. 
Lietuvių tauta teipgi pradė
ta šviesti; jau su viršum dvi- 
dešimtiS metų kaip pasišven
tę raštininkai ir kiti žmonės 
deda pinigus, spauzdina mok
sliškas knygeles, o iki šioliai 
dar mūsų broliai tik miega, 
tik svajoja, būk jiem tę kas 
ką duos, išmes dovanai ypa
tingai Amerikoje pamisimus, 
kaip tai sunku yra pertikrin
ti musų brolius, jog jis tik 
pats yra savo užtarėjas, jam 
niekas nieko negali duot, tik 
vienas mokslas ir susiprati
mas gali jį išliuosuoti iš var
gų. Ką jau kalbėti apie 
Lietuvą arba Bosiją, kur 
mokslas ir šviesa gali juos 
atlankyti tik per bagnietns, 
kniutus, kulkas ir pasmirdu
sius turmus. Bet visgi pri
sigriebia, vienok kodėl nesu- 
krinta ta sėkla ant jų dva
sios ir neišsidirba savo, dirva? 
Nevienas tėvas pąinąt^ savo 
sūnų kareiviškuose7 rvįjuose 
m’er'į^5a^^i darbininkus, 
kuij/randasi j° buliai, sese-
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Metas II
rįs, kartais ir pats tėvas gal 
pamislina: ,,oh, kodėl aš jam 
nepasakiau, kad nešautų sa
vųjų už teisybę kovojančių, 
kodėl turėdamas laiko nepa
sikalbėjai su savo susiedais, 
kurie dabar priguli prie 
„Juodos Šimtinės” ir t. t.

Bet dabar jau nelaikąs 
juos pertikrint; jie yra pa
siutę, užnuodintas jų protas, 
jie šoka kaip žvėrys ant savo 
brblio ir duria su peiliu. Teip 
išrodo mūsų brolių gyveni
mas tėvynėje, jie vienas su 
kitu kovoja už carą, o pasku
tinis sėdi Peterburge, kaip 
turme, ir laukia, kad vėl vis
kas apsistos ir vėl jisai pra
dės vienus engti, kitu-> puoš
ti auksu, statys daugiau 
drūtviečių netik miestuose, 
bet ir kaimuose, kad tik save 
palaikyti Pompėjum.

Jau kartą aiškinom, jog ši
ta revoliucija netokia baisi, 
kaip ji išrodo. Revoliucijas 
pergyveno Angliją, Vokieti
ją, Ameriką, Prancūziją ir 
kitas liuosas šalis, kuriose 
vėl rengiasi kitos revoliuci
jos, bet ne kruvinos, tik pro
tiškos.

Bosija turi pergyvent kru
viną revoliuoiją ir niekas jos 
nesustabdys. Ar gali žmogų 
sustabdyt mirštantį badu 
nuo prašymo duonos? Ne! 
Teip negali sustabdyt ir Be- 
voliucijos.

poti, kad net moterys apalpo 
kitam kambaryje. Paskui 
vedėsi juos į Gustaičio kotelį, 
kur buvo oficierai; teip bai
siai kankinami pakėlė baisų 
rinksmą visa gatve ir žmones 
išgązdino. Vyrai tie buvo 
nuo Senapilės: Čėsna, Overas 
ir kiti. Žmonės dabar ple
pa, būk jie atvažiavo karei
vius iš Prienų panaikyti ir 
būk Ratkevičius esąs už pa
naktinį tą naktį, būt kas pa
daryta, vienok ar tai mažai 
žmonių turi keliauti.

Prienuose yra ir daugiau 
šnipų — Juozas č'erniauckas 
pirma buvęs abieščiku, dabar 
sėdi Prienuose ir gauna gerą 
algą nuo caro už šnipinėjimą. 
Teiygi pačto načalninkas ir 
dar koks žydelis. Taigi nie
kas netikėtų, kad tarpe kata
likų lietuvių randasi tokių 
farmazonų, kad savo brolį iš
duoda, kaip Judošius Kristų.

Kada Prienuose stovėjo ka
ri umenė, revoliucijonieriai 
nupielavo telegramų stulpus 
per penkis verstus nuo Ma
riam polės ant Vilkaviškio.

Kratas dabar nuolatinės 
Vilkaviškije. Sinagogoje at
rado prikrautų ginklų, mat 
žydeliai ketino - pirma dar 
Dievui pasimelsti, o paskui 
vartoti pagal Maižiešiaus pri
sakymą. Miestą nubaudė 
ant 3000 rublių.

Tai tokios žinios tėvynėje.

Kaip dovi reikalai Lietuvoje.

Kątik praneštos žinios iš 
Suvalkų rėdybos iš Paprie- 
nės skamba teip:

Porą sanVaičių atgal aplin
kiniuose valsčiuose buvo rin
kimai į „Dūmą” arba caro 
rengiamą seimą. Binkimai 
atsilieka pagal caro norą: at
važiuoja načalninkas su ka
zokais arba kitais kareiviais 
ir susirenka kokia 60 žmonių 
ir tada načalninkas pakako, 
jog tą ir tą turime išrinkti, ir 
jeigu kas pasipriešina, tuo
jau suima ir į turmą. Ypa
tingai po prievarta išrinko 
tokį atstovą iš Balbieriškio. 
Paėmė Petraičiuką Kaune tik 
už priešingą išsitarimą, jis 
tik tiek pasakė: „Kam niu
rni važiuot į Varšavą ar į 
Maskvą, niurni pridera seimą 
laikyti Vilniuje. ” Daugelis 
buvo teip tik už išsitarimą 
areštuoti ir vežančius į Ma
ri am polę baisiai kareiviai 
mušė. Sanvaite atgal Prie
nuose buvo dragūnai ir laike 
jų čia buvimo negalima buvo 
po 8 vakare niekur išeiti. 
Dragūnai suareštavo Ratke
vičių ir 6 agitatorius, kurie 
vieną vakarą buvo atvažiavę 
ir nuėjo i arbatnamį užvalgy
ti; arbatnamio užžiūrėtoja p. 
K. pasiskubino juos išduoti. 
Ji mat turėjo piktumą, dėlto 
kad išdaužė monopolį Pakuo- 
nije, ir dėlto nors tikrai agi
tatorių nepažino, vienok nu
bėgo policijai pranešti.

Suimti agitatoriai buvo 
apsinakvoję pas Ratkevičių, 
ir kada buvo apsinakvoję 
pas Ratkevičių, kada buvo 
primigę, įsilaužė kareiviai ir 
pradėjo nemaloniai juos ka

BOSIJA.

Rosijoj tas pats kas ir ki
tuose kraštuose: areštavimai, 
mušimai žmonių, kad tik pri
versti juos prie paklusnumo 
carui. Laikraščiai teip su
sivieniję, jog vieną cenzūra 
uždaro, tai kitas jo vietoje 
eina. Vardai laikraščių mai
nosi labai tankiai, nes kaip 
tik teisybę pasako, tuojau už
daro.

Žmonės dabar neva rengia
si pri i to susirinkimo į Dū
mą, bet kožnas žino pirma to 
susirinkimo, kas tę gali atsi 
tikti. Jeigu žmonės ir gau
tų nors pusę, ko jie reikalau
ja, tai turėtų baisias mokes
tis mokėti, nes caras prapuo
lęs į skolas iki ausų, tai nuo 
karės su japonais, tai vėl 
nuo revoliucijos.

Žmonės visur tik kaista iš 
piktumo, žodžiu sakant „Du
rna” negalės numalšįti jų.

SEVASTOPOLIS. 19 va
sario čionai kariška tiesda- 
rystė nusprendė 42 marinin- 
kus m o laivo Potemkino. 
Vienas iš kalčiausių tapo nu
spręstas ant 15 metų į tur
mą, kiti mažiau gavo, o 25 
visai paleido, jie išsiteisino 
esanti nieko nekalti, tik bu
vę priversti prie kitų pasikė
lusių. Tikri pasikėlėliai li
kosi Roraunijoj ir tę caras jų 
nepasiekė.

Miestelyje Viatka netoli 
Gomelio 19 vasario Juodoji 
Šimtinė sukilo prieš žydus ir 
sudegino 2 magazinus—san
krovas.

PETERBURGAS. Iš čio-

sario suėmė 6 darbininkus- 
revoliucijonierius, jie turėjo 
gerokai bombų ir kitų eks- 
plioduojančių instrumentų, ir 
ir bnvo bevažiavę į Maskvą 
taikįtis prie budelio Dubaso- 
vo. Septintas draugas su
imti} šešių pabėgo nuo poli
cijos; paskutinis buvo stu
dentas.

Kitoje vieloje tapo pada
ryta krata ir atrasta Čiani- 
diško Patašiaus ikvaliai iš- 
nuodinti pusę Peterburgo, 
(mat vargšai nemiega, bet 
rengia judošiam galą).

Saratovo rėdyboje tapo 
teipgi keli agitatoriai suimti, 
kurie kalbirto ūkininkus 
prie jieškojimo savo tiesų. 
Pas vieną suimtą atrado už- 
nuodintą vilyčią.

RYGA. 17 vasario žinios 
praneša, caro' bernai atrado 
viduryje miesto didelę san
krovą bombų ir kitokios amu
nicijos, kuri kraujama dėl 
pavasario.

Porte dabar daboja kariš
ki laivai įplaukiančius visus 
tavorinius laivus krečia. Jie 
būk turi žinią, jog pereina 
daugybė ginklų į vietą tų, 
kuriuos caro ’bernai paėmė.

Ant kaimų’nat vijo j einasi 
daug sunkiau kaip Lietuvo
je; latviai daugelyje vietų 
nemaloniai patiko kazokus, 
dėlto jie eina didesniuose bū
riuose kaip Lietuvoje ir bai
siau terioja.

Iš Peterburgo žinios pra
neša, jog nauji rekrūtai ne
nori klausyti valdžios, jie 
pirma atėjimo į vaiską įgavo 
žmonių darbinininkų dvasią. 
Caras liepė net 400 sumesti 
į turmą Peterburge. Rekrū
tai eidami į turmą giedojo 
revoliucijonišką giesmę.

Caras numetė jėnerolą Li- 
nevičių nuo vietos, dėlto kad 
nesuvaldė kareivių Vladivos
toke pagal caro norą mat ir 
alkani turi jo klausyti.

Žinios praneša, jog nuo lai
vo Katarina II tapo suimti 
keli kareiviai ir sukišti i tur
mą už politikiškus darbus ar 
gal tik mislies.

Darbininkų delegatai tapo 
suareštuoti 17 vasario Peter
burge. caras juos apkaltina, 
būk jie yra. revoliiu-ijonie- 
riai.

nai praneša žinios, jog 19 va- nes

Iš Amerikos.

Kita statys.
Parapijonai Apvaizdos Dievo 

Chicagoje po knn. Steponavi
čium su policmonų buožėm 
gerai apveizėti 11 dieną vasa
rio, atsikvošėjo ir laikė susi
rinkimą 18 vasario ant Canal 
ir 5-th st., ant kurio nutarė 
statyti naują bažnyčią. Prie 
to rinko aukas ant tų, kurie 
nukentėjo nuo policijos laz
dų ir dabar dar sėdinčių tur
me. Jų mitingą vaktavo 50 
policmonų, nes mielino, kad 
eis Steponavičiaus stubą mė
tyt akmenimi.

Arcivyskūpas apkapčiavo 
kun. Stepanavičių ir pritarė: 
„Laikykis su tais eretikais, 

kaip kartą apsileisi, tai

Žinios iš pasaulės.

Žinios praneša didelį že
mės drebėjimą Vakarinėse 
Indijose ant salų Castries, y- 
patingai šv. Lucijos, kame 
buvo toks baisus žemės dre
bėjimas 15 vasario, kokio ne
pamena nuo senų laikų. 
Daugelis žmonių protiškai 
susimaišę ir skyrius prekys
tės suiręs.

—o—
Budapeštas, Austrija. Pas

kutiniam laike ungarai suki
lo prieš Austrijos randą rei
kalaudami jų tautą daugiau 
padaryti oficijališka: jie no
ri įvesti ungarišką kalbą tar
pe kareivių vietoje vokiškos 
ir kitus jų reikalus aprūpin
ti. Jų reikalavimus labai 
rupiai atsako karalius Juo
zas, taigi gali iškilti naminė 
karė. x

—°~
C h i n i j a . Cliinai už- 

sisteliavo milijoną muškietų 
ir šimtą kanuolių Vokietijoj 
ir kiek galėdama drūtina sa
vo pajiegas, kad apsiginti 
baltuosius Europiečius, bei 
amerikiečius, kurie tę nuolat 
skverbiasi, daro neramumą, 
kad sukelt karę ir užimti rin
ką dėl savo išdirdirbimų.

Visos karės, visi buntai tik 
už kąsnį duonos.

—o—
Roma, Italija. Ži

nios praneša, jog Šventas Tė
vas perstatė 11 dieną kovo 
del laikymo konsistorijos, 
ant kurios išreikš savo nuo- 
muonę link Prancūzijos val
džios už atskyrimą bažnyčios 
nuo turto ir privertimą mo
kėti mokestis. Paskutiniuo
se laikuose Prancūzijoj ne
mažai buvo buntų laike sura
šymo bažnyčios turto.

— o—
Columbia. 19 vasa

rio Suvienytų Valstijų minis 
teris pranešė iš Coin m bijos, 
jog Coin mbi jos prezidentą 
norėjo užmušti 3 nepažįstami 
paleido 8 šūvius, bet tik į jo 
vežimą pataikė.

—o—
II o n g K o n g . 20 va

sario žinios praneša maištą 
tarpe misijoni- rių ir Chinų: 
vienas francūziškaa kunigas 
miestelyje Liakamfiu nušovė 
8 cliinus begindami save. 
Cliinai labai bijo Europiečių 
išmistų ir dėlto labai ginasi 
jų atnešto tikėjimo, kad būti 
liuesais.

—o—

Londonas, Ang. Ži
nios praneša, jog po išrinki
mui naujų pasiuntinių į ka
rališkas, Anglijos karalius 
jau 3 kartus išsitarė, kad ai
riams suteikti naminę val
džią. Apie naminę valdžią 
jau kalbama keli metai, bet 
nieko dėlto nepadaryta, tik 
šnekama.

—o—

Neapolis, Italija 
Žinios praneša, jog Popiežius 
priims šimtą Amerikos karei
vių marinių 22 vasario kaipo 
svečius į Vatikaną. Žinoma 
gaus ir palaiminimą.

jie po visą Ameriką jieškos 
savo sudėtų pinigų”.

Maiuose.
Žinios praneša, jog mainie- 

riai vėl stovi prieš seną savo 
priešą Baer — mešką, kuris 
yra išrinktas su mainieriais 
derėtis. Mainieriai šiek-tiek 
nusileidžia savo reikalavi
muose, kad tik išvengti strai- 
ką, bet mainų savininkų per- 
statytojas teip užkietėjo, kad 
nieko nenor mainieriam pri- 
pažįnti.

Wilkes-Barre, Pa.
17 vasario atsitiko eksplio- 

zija mainose Parish Coal Co. 
ir sudraskė 4 darbininkus 
ant vietos.

Atsišaukia.
—o---

Centralinis Socijaldemo- 
kratų Komitetas atsišaukia 
į visus Amerikos lietuvius 
prašydamas, kad neabejotutų 
kaslink atsiųstų jiem pinigų. 
Kožnas centas prisiųstas yra 
suvartotas dėl geriausių ir 
šventų dabartinių Lietuvos 
reikalų, kaip tai: pašelpimo 
neturtingų nuskriaustų varg
šų, kurie už Lietuvos liuosy 
bę kariauja. Pašelpimas tų, 
kurie ištrūkę sužeisti nuo 
kazokų ir pasteliavimaa gink
lų, kad žmonės galėtų apsi
ginti vagius, Juodąją Šimti
nę ir kazokus, kad galėtų 
nuvaryti nuo savo moterų, 
dukterų ir save apsiginti. 
Dėlto pinigai yra suvartoti 
ir rokuuda iš jų bus išduota 
iki paskutiniam centui, kada 
ateis laikas atsilsio, dabar 
darbymetė, reikia dirbti vi
siem ir dar tas, jog aiškių at
skaitų negalima išduoti, iš 
priežasties, kad save neišduo
ti į caro bernų rankas ir ne- 
užvesti ant visų mus plianų. 
Taigi broliai tik remkite mus 
ir patįs grįžkite kovot už lais
vę Lietuvos. S D>J?. L.

Per Bostono Rev. Kom.

Jau gavo.
Bostono Gademino Kliubas 

gavo atsakymą nuo pasiųstų 
pinigų į Londoną ant reika
lų revoliucijos. Toji groma- 
ta štai kaip skamba:Godoja- 
mas Mrauge! Surinktus pi
nigus per lietuvių Gedemino 
K Ii ubą Bostone 18 dol. ga
vau bus apgarsinti „Dar. B.” 
1 ar 2 num. š. m.

Priimkit, tautieti, nuo Lie
tuvos Socijaldemokratų ge
riausius linkėjimus lietuvių 
kliubui. Tikrai Amerikos 
lietuviai remia mūsų revoliu
cijos spėkas, kurios be pini- 
giško parėmimo būtų sun
kiau. Dabar būtų malonėtas 
dalykas, kad inteligentai dar
bininkai iš Amerikos parva
žiuotų pas mus dėl agitacijos.

Paskutiniuose laikuose ca
ro valdžia labai daug suareš
tavo inteligentų ir darbinin
kų, ir jau prasideda stoka 
inteligentų Lietuvoje.

Su socijaldemokratiška pa
garba Central Kom. L.S.D.P.

Vietines Žinios.

Oras eina šiltyn, beveik 
visą sanvaitę leido saulutė 
sniegą. Seredoje gerai pali
jus, beveik visur nuplovė.

Pereitą nedėlią Kliubas t u- 
rėjo metinį susirinkimą ir iš
rinko naujus viršininkus; 
prezidentu liko p. P. Korzo- 
nas.

Ant susirinkimo išrinko de
legatą į Philadelphljos seimą 
p. J. Kamlncką.

Iš Bostono net trįs delega
tai tapo išsiųsti į tą seimą: 
augščiau minėtas ir šv. Petro 
ir Povylo dr. p. Mlkalauckas 
ir nuo parapijos Adomavlčia, 
paskutinis buvo didiai prie
šingas šelpimui kovojančių, 
nežinau kaip jis papuolė į 
delegatus.

Utarninko vakare visų 
draugysčių komitetai turėjo 
susirinkimą ir nemažai kal
bėjosi apie Philadelphijos 
seimą. Buvo nemažai išsita
rimų blogų ant seimo užma- 
nytojų dėlto, kad nedavė lai
ko prisirengti. Dr. D. L. K. 
Vytauto negalėjo turėt nū 
susirinkimo, ir, žinoma, ne
siuntė delegato.

Kalbėjosi apie laikymą 
Seimo Bostone. Užgyrė, kad 
būtų geriausia, jeigu kožna 
valstija laikytų sau seimą, o 
paskui leistų vieną delegatą 
iš kotuos valstijos į krūvą 
reikalus surėdyti. Dabar 
daugelis važiuoja, kaštus mė
to dovanai ir žmonės negal 
visi lygiai būt perstatyti.

Lietuvos Sūnų draugyste 
Cambridgeporto .laikė balių 
2 L vasario Bostone, ir nors 
buvo lietaus, bet balius buvo 
gana tirštas. Ant balians 
tapo surinkta $8.80 ant revo
liucijos reikalų. ,

Pereitą sanvaitę Cambrid- 
geporte koksai žydukas ap
gavo kelis lenkus ir lietuvius 
prirašydamas neva prie in- ’ 
šiurens; teip išlupęs pinigus 
nuo kelių dingo. Kas iš lie
tuvių nori prie inšiurens pri
gulėti, gali prie Busivieniji- 
Lietuvių Amerikoje prisira
šyti, o neklausyti apgavikų.

Lietuviai nusiskundžia už
puolimą per valkatas — be
rnus, mieste girdisi, kad dau
gelį užpuldinėja. Mat mies
tas apgyventas gerai valka
tom, o poliemonai naktimi, o 
poliemonai miega sau užlindę 
kur į kambarį.

Ant Švento Kazimiero pa
šventinimo vėlavos, vienas 
draugas draugystės praneša, 
kad vėlava buvo pašventinta 
per kunigą Miliuką 1900, ka
da šventino Broektono baž
nyčią. Draugai tik pamir
šo apie tą.

Šv. Kazimiero dienoje visi 
ketina duoti dienos uždarbį 
ant labo Lietuvos. Taigi 
rėktų visiem, o visiem tą pa
daryti, tai jau bent nors 
pluoštą pinigų būtų galima 
nusiųsti pa vargu šiem bro
liam
J. Ališauckas tapo užmuštas 
dirbruveje Hyde Park. 
Paeina iš Suvalkų Seinų pa- 
veta, Pačia su 3 vaikais.
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klausymą gerai išrišti, ir tik 
tada suprastum ar tas senas 
tėvų priežodis mumi tinka 
ar ne? Man rodos, tėvai, 
kad tas priežodis čėdyti turi 
savo mierą ir nevisur tinka.

— Vaike, kad nečėdytum, 
tai ir -imtus dolerių galėtum 
ant sanvaitės praleisti ir iš- 
naikyti.

— Tu, tėvai, teip sakai 
dėlto, kad tu esi netobulas ir 
nesupranti kaip reikia čėdy
ti, jeigu tu suprastum, tai 
pamatytum, kad čėdinimo 
žodis yra išmislas .nereikalin
gas.

— Tai aš tave, vaike, n 
suprantu. -

— Aš tau, tėvai, paaiškį- 
siu. tu negali Sučėdyti sver
damas svarą, jeigu neatsver- 
si pilną svarą, mierą, bus nie
kai. Tu negali sakyti, kad 
tu pavalgęs, jeigu tu tik pu
siau, kaip reikia tę gavai 
maisto. Tas yra ir su pačė- 
dumu, jeigu tau prisieina lo
pyti drapanas, tai tas rodo, 
kad tave prie to kas priver
čia, nes kada drabužis lieka 
išnešiotas, skylėtas, tai jis 
savo darbą atlikęs, ir dėlto 
čėdinimas drapanos su lopais 
o valgio su prastybe ir neda- 
teklium jau nėra garbė ant 
svieto, kaip kada buvo, nes 
dabar greičiau viską ant 
svieto su mašinom padaro ir 
visko pilna — nevartoti daig- 
tai pūsta sankrovose ir krau
tuvėse.

— Vaike, aš turiu apmis- 
lįti ar teisybe, kad nereikia 
čėdyti.

— Ir nepamiršk, tėvai, 
kad aš sakau, jog reikia pil
na miera visur mieruoti.

— Gerą dieną, Maike!
— Gerą dieną, tėvai, lin

kiu tau laimės gauti naujas 
kelnias ir visą naują pancie- 
rių, nes jau biauriai sulopį- 
ta tavo drabužiai.

— Nesijuok, vaike, iš 
mano drapanos, juk tu žinai 
priežodį, kad ,,ne kelnės daro 
vyrą vyru”.

— Teip, tėvai, aš žinau, 
IhA tau tas priežodis netinka 
dėlto, kad tavo idėja yra tik
tai troškimas maisto ir dra
panos, o vienok nė to gero 
neturi.

— Vaike, tu nežinai, jog 
lopytos kelinės yra garbė ne
nešioti, tai parodo, jog žmo
gus esi neišlaidus teip mus 
mokino mus tėvai, kad ne
darkytume Dievo dovanos.

_-A- Teip, tėvai, tai tu vis 
tiki į senų žmonių palikimą, 
bet ištiesų ar tu niekad ne- 
pamislini apie tą viską ki
taip?

ftr>.Ne, vaike, aš niekad 
savo galvos tuom ne balado- 
ju, nes aš žinau, jeigu ką su- 
čėdysi, tai ant tiek jau ne
reiks dirbti, vargti. Lopį- 
damaę. drapaną gali tiek iš
nešioti kaip pirkdamas dve
jas, taigi matai, kiek pinigų 
gali likti per kelis metus!

—-:.O aš tad’ papasakosiu 
tėvai, kaip aš mielinu apie 
tai; aš vis mielinu dvejokiai 
apie kožną prietikį: čėdyti 
yra geras daiktas kožnam 
darbininkui, bet vis-gi rei
kia suprasti abelnai ir žinoti 
mierą to. Ar gerai yra, kad 
tu nešioji drabužius, pakol 
lopuose skylės atsiranda, o 
audeklus naujus kandys ėda 
arba krūvose pasensta su
dėti per meti} metus.

— Žinoma, vaike, kad tas 
negerai, bet aš neturiu nau 
jų audeklų, kad kandys ės
tų. I

— Aš žinau, tėvai, kad tu 
neturi, vienok tu dirbi ir no
rėtum daugiau dirbti, kad 
tik turėtum ir tas teisybė, 
kad krūvos audeklų kas me
tas su Ugne sunaikinama ne
parduotų žmonėm, taigi tau 
vertėtų - pasirūpinti šitą

Minėtos Vyrai.
Cambridgeport, Masss.

Kada-gi mūsų tėvynė-Lie- 
tuva pakėlė ranką prieš ne
mažesni priešą ir kankintoją, 
nekaip amerikonai, kad pa
kėlė savo ranką prieš Angli
jos valdoną Jurgį UI. Ame
rikonai matė tinkama tverti 
pulką minutos vyrų, kurie 
visada buvo pasirengę už lais
vę kariauti ir tokius pulkus 
pradėjo tverti 1774 metuose 
aplinkoje Bostono. Męs lie
tuviai dabar šimtu trisdešim
tis meti} ir dvejais vėliau ma
tom, jog geriausia ir matui į 
tokius pulkus tvertis Cam- 
bridgeporte 14 vasario galu
tinai tapo sutvirtinta pirma 
kuopa minutes vyrų dėl gel
bėjimo tėvynės. Mėnesinė 
mokestis 50 centų ant mėne
sio, 17 draugų prisirašė vė
liau, platesnes žinias prane
šim. Susirašę M.Dusevičius, 
J, Danielius, J. J. Danielius, 
J. M. Danielius, W. Danie
lius, Ona Danieliukė, J. Tu- 
rauckas, M. Paltanavičia, W. 
Jauga, B.kemeklis,A. Atkočai- 
tis, J. Plokštis,J. Kairaitis,P. 
Atkočaitis.A.Avižonis, K. Ar
minas,K. Liubenas. Prie mū
sų pulko gali rašytis kas-tik 
į Dievą įtiki, męs rengsim di
džiausias prakalbas, revoliu- 
cijoniškus perstatymus ir 
pranešimus iš Lietuvos. Ki
tam numeryje „Keleivio” bus 
viskas paaiškinta.

Minutos vyrų Komitetas.

— o—

Korespondencijos.

W. Lynn, Mass.
Aukos ir Aukautojai.

U vasario Lietuvių Kliu- 
bas surengė čionai prakalbas 
žmonių-vyrų ir merginų bu
vo apštus būrelis; kalbėtojai 
buvo tamstos: Rutkus, P. 
Stanis, Leonas Grikštas ir ki
ti. Pirmsėdžiu prakalbų bu
vo p. B. Miglinas. Visi kal
bėjo iš širdies, antgalo aukų 
surinko ant išliuosavimo Lie
tuvos; aukavusių vardai: po 
dol. davė L. Grikštas, D. Da- 
nilavičia, K. Valeckas, M.

Paskauckas, S. Počius, V. 
Gentela, B. Miglinas; M. Vai- 
cenavičia, J. Paskauckas; po 
50 c. davė P. Stanis, M. Pal
tanavičia, J. AndžiuliSį A. 
Žilinckiūtė, J. Bražys, A. 
4Budrevičia, A. Butkus, V. 
Stadalininkas, F. Gudinas; 
po 25 c. davė S- Kasinckas, 
P. Bataitis. Viso surinkta 
ir tuojau bus nuo vietos pa
siųsta į Londoną darbininkų 
partijai $17.50.

Norwood, Mass.
Surinko aukų ir pridavė V . 

K u d i r k a .
Norwood mažas miestelis, 

liet pasidarbavis jauniem vy
ram V. Kudirkai ir S- Vai- 
kasui štai nemažą darbelį nu
veikė, nieko nėra svarbesnio 
už širdingą pasidarbavimą, 
kožnas aukautojas žino ant 
ko duoda. Sekanti paauka
vo po dolerį: V. Kudirka, S- 
Vaikasas, P. Kudirka, A. 
Pranokus, K. Makaraviče, C. 
čižiuvienė, P. Razimavičius, 
R. Pozilis, M. Seda; po 75 c.: 
J. Barkauckas, P. Gižius; po 
50 c.: R. Surviliūtė, V. Sur- 
viliūtė, V. Čepaitis, J. Smil
gius, A. Saulėnas, J. Overka, 
G. Paznokas, J. Lukosevičia, 
M. Sastauckis, A. Tauravi- 
čius, J. Gurauckas, M. Čevi- 
vokas, P. Keršis, 3. Antana
vičius, V. Kavaliauckas, L. 
Patinckienė, M. Dan Ulevi
čius; S. Tetianius 3O c.; po 
25 c.: A. Čepsitienė, R. Šer- 
galienė, M. Šergalienė, V. 
Velecka, J. Žukonis, D. Ve ta,
J. Pečka, P. Kešvintė, V. 
Bainiūtė; po 10 e. davė 2; iš
viso pinigų surinkta ir pri
duota Bostono Rev. Komite
tui $21 ir 75 c. Taigi vyrai 
ar jus galit sakyt, jog męs 
miegam, ne! męs dirbam dėl 
tėvynės ir linkim kogrei- 
.čiausio nusimetimo jungo. 
Dėkavojam aukavusiam.

So. Bostone, Mass.
Krikštynos pas A. Valionį ir 
aukas pridavė K . Liube

nas. <
Pas A. Valicnį 4 vasario 

buvo krikštynos jo sūnaus. 
Draugai, kaip paprastai už 
dalį sūnaus paaukavo ant 
laisvės Lietuvos, tai yra vie
natinis geras, ką męs galim 
linksmintis, kad rūpinamės 
iškovoti laisvę dėl savo vai
kų nuo caro. Kaip jie už
augs, jie ras mūsų dirptą ir 
darbus istorijoj užrašyta, jie 
ras ir dieną savo krikštynų ir 
ras koki tę žmonės buvo, o 
mus jau kaulai bus supuvę. 
Besilinksmindami draugai 
sudėjo aukas šie: po dol. A. 
Kučas, J. Juozineks, D. Ke- 
zis, A. Valionis, P. Valionie
nė, sūnūs jaunutis, Petras 
Valionis, J. Samuolis, J. Va
lentis; po 50 c.: J. Plevokas, 
D. Mikšis, P. Kiburis; po 25 
c.: K. Liubenas, F. Mizge rd r. i
K. Kiburienė, Elena Kibn- 
riūtė, P. Valentis 45 c.; viso 
surinkta ir priduota Bostono 
Revoliucijonierių Komitetui 
$10.95. Lai gyvuoja mielas 
vaikelis ir lai užaugęs rauda 
tėvynę—Lietuvą laisva.

—o—

E. St. Louis, Mo.
Patys save skriaudžiam. 
Rašo I z . Milius.
Čionai randasi užtektinas 

būrelis mūsų brolių, kurie 1 
kad turėtų supratimą, ko 
męs negalėtume nuveikti, į 
bet supratimas jau mūsų bro
liam seniai išsemtas caro, jo 
tarnų ir kitų, kurie auklina 
žmones, braukdami nosis į 
augštą, tai vėl muša per gal
vą, kad tik į žemę žiūrėtų. 
Teip tamsus mūsų broliai gy
vena čionai, kaip darže pil
nam erškėčių, jie nuolat nei
na takais, bet lenda kaip gy
vulėliai per skaudžius dagius. 
Geria, mušasi, o policija lu

pa jų pinigus ir užtai tik 
buože per galvą kartais gau
na. Yra čionai mus būrelis,
bet kur mus suprantanti vy
rai, merginos, kur mus augi
nami vaikeliai, negalim nie
ku pasigirt, tik kartas nuo 
karto klausyk, jau baisi ka- 
tastropija-karčemoje atsitiko; 
žiūrėk jau galva sulopįta ki
to.

Bėda, kad męs nesilavi- 
nam; ateis laikas, kad senat
vėje pakovos mus mūsų dar
bai.

Baldwinsville, Mass.
Daugiau lenkiškų lietuvių, 

nekaip tikrų. Rašo W .
Zanavyks.

Nors į galą žiemos oras at
šalo ir pasnigo teip, kad jau 
žiema ištiesų išrodo. Darbai 
eina gerai, bet Lietuvos dva
sia čionai miega. Tikrų lie
tuvių čionai yra 2 šeimynos 
ir 13 pavienių, o lietuvių, 
kurie save skiria prie „bra- 
ciškų lenkų” yra net 12 šei
mynų ir 80 pavienių. Len
kiški lietuviai yra dėlto len
kiški, kad vieni Lietuvoj dva
ruose dirbo, kiti mieste arba 
prie miestų gyveno. Prote 
jie kur kas žemiau stovi, bet 
tuščioje garbėje, tai, bracia, 
laikykis! Aną dieną čionai 
buvo vestuvės Martino Ku- 
vajaucko, o kad mergina iš 
Northamptono buvo tai len- 
komanai tę nusidangino, bet 
kaip namo važiavo, tai ne 
trūkis kitų nevežė, vieni ap
daužyti, kiti pinigų nerado 
ir teip paprastai jie daro: 
kąnkina patįs save, kiek tik 
gali. Labai gaila mus bro
liu, vienok viltis, oli kokia 
gali būti! Broliai, kurie esa
te lietuviais, atmįkitė, kad 
mūsų tėvynė kariauja prieš 
carą, visi mus broliai ją šel
pia tik męs męs. Ateina šv. 
Kazimiero diena, ant kurios 
pasirūpinkit^ sučėdyti dienos j 
uždarbį ant tėvynės labo.

—o—

New Haven, Conn.
Dr. šv. Kazimiero paskyrė de
legatą ant Seimo į Philadel
phia. Rašo F. Cybulskis.

11 vasario virš minėta 
draugystė laikė susirinkimą, 
ir kada p. Petraitis įnešė, 
kad siųsti delegatą ant Sei 
mo į Philadelphiją, Pa., ku
ris bus 22 vasario ir prezi
dentui paaiškinus mierius 
to seimo visi draugai links
mai klausymą priėmė ir pa
skyrė atstovą F. Cybulskį ir 
išdavė mandats. Mūsų mies
to lietuviai vis pradeda aiš
kiau matyti visuomenišką 
lietuvių klausymą ir matosi 
viltis, jog męs galėsim pakilt 
ir kartu su kitais nešti pa- 
gelbą mūsų tėvyniai.

Yra čionai daugelis brolių, 
kurie ištiesų tik girtybe už
siima ir sunku ką jiem išaiš
kinti, yra ir moterėlių sto
vinčių ant žemiausio laips
nio, kurios liežuviais gana
sunkiai procevoja, apkalbė- 
damos viena kitą. Laikas 
broliai ir seserįs šioks būdas 
mesti, o imtis prie skaitymo 
knygų ir laikraščių, kas ne
nori būti dvasišku vergu ki
tų, turi apsišviesti ir savo 
locną kelią gyvenime matyti. 
Dėlto broliai ir seserįs kelki
mės iš miego!

—o—

Wterburry, Conn.
Išrinko delegatą ir paaukavo 
ant revoliucijos. Rašo K.

Kozemėkas.
Lietuvos Sūnų draugystė 

turėjo susirinkimą 11 vasa
rio, ant kurio buvo apkalbė
ta apie Philadelphijos seimą. 
Draugai Philadelphijos už
manymą priėmė ir astovą iš
rinko K. Kozemcką. Toliau
buvo kalbėta apie,

mus ir rydamas gyvas aukas 
be jokios tiesdarystės; tada 
draugai sumetė aukų $22.75
ir K. Kazemckas stuboje su
rinko $1.00, teip kad išviso 
paskirti vyrai: K. Kozemckas 
ir J. Bendoravičia pasiuntė 
„D. V.“, kad parduotų L. S. 
D. P. $23.75

—o—

Cambridgeport, Mass.
Kas kaltas. Rašo Lietu

vis.
Nuo nekurio laiko lietu

viai pradėjo pamesdinėti sa
vo lietuviškus krautuvnin-
kus. Nesmagu darosi, kad 
išgirsti, mūsų broliai geriau 
šelpia svetimtaučius, vienok 
veikia priminti, kad ir krau- 
tuvninkai neliuosi ir jiem 
reikia užmesti tą, kad su lie
tuviais neapsieina teip gra
žiai, kaip su airiais, latviais 
ir kitais. Lietuviškiem biz
nieriam abelnai reikia mo
kintis malonesnio apsiėjimo, 
smarkumo, rūpintis, kad kiti 
negalėtų pigiau parduoti. 
Kaip lietuviai matyt rūpes
tingumą savųjų ištiesų šelps 
savąjį.

—o—
Pataisymas kores
pondencijos iš St. 
Louis. Rašo J . K . V a - 

s i 1 i a u c k a s .
....E. St. Louis, Ill.yra šios 

draugystės: Šv. Jurgio, šv. 
Juozapo, Lietuvių Politikiš- 
kas Kliubas ir 88 kuopa „S. 
L. A.“, o St.Louis Mo. yra 
šios draugystės šv. Kazimie
ro, ji stovi žemai ir „Pašali
niui vertėtų apie ją pasidar- 
buot. Teipgi čia yra ,, T. M. 
D“, kuopa 78 ir 115-ta kuo
pa ,,S. L. A.“

—o—

Cambridgeport, Mass.
Sugrįžtu vės ir aukos pas F. 
Kiburį pridavė aukas F. K. 

Lindavičia.
Ant 70 Washington gat

vės pas tautietį F. Kiburį po 
krikštynų jo sūnuko į san- 
vaitę buvo sugrįžtuves drau
gai ir draugės atėjo pažiūrėti 
kaip auga tas mažas Lietuvos 
busentis didvyris; draugai 
linksmai besikalbėdami už
manė ir vėl aukų parinkti 
dėl laisvės Tėvynės Lietu
vos. Draugai su miela akva- 
ta vėl paaukavo; J. Čeponis 
davė $5.00 J. .Petkus ir Jur
gis Petkus davė po $1.00 po 
50 c., mažasis Franciškus 
Kiburys, M. Kaminckas, po 
25 c. davė: D. Vileikis, O. 
Danieliūtė, J. Danielius, B. 
Buslevičia, D. I). Siorkus, 
V. Jauga. Dabar viso su
rinkta ir priduota Bostono 
revoliucijonierių kom. $9.50 

—o—

Bostone, Mass,
Svečiuose pas K. Kleponį. 
Pridavė Juokų Jonas ir Moc

kų Petras.
Keli draugai susirinko pas 

jaunikaitį K. Kleponį ant 77 
Endicott St. Bostone ir ture

dos revoliucijos reikia dar- protą, kad kūnas visai ne- 
buotis tik ant vietos, nes vi- drebėtų, tik veiktų, kas jam 
sur ant vietos renka pinigus paskirta. Nuolatinis lavini-
visokiais budais.

Moterim ir merginom.

Būti savo valdytoja.
Daugeliui iš rnųsų seserų 

pradėjus kopti i šviesą, atsi
daro akys ant nau jų pasau
lės paveikslų kaip ve: baisios 
karės, revoliucija, snkylimas 
žmonių prieš valdonus— ca-

masis ir ramus visokių daly
kų kamantinėjimas veda žmo
niją prie gerovės. Niekad 

- nereik nusižeminti, kur žino
ma nepriverčia gyvenimas, 
nes kaip męs lenksim galvas 
ant mus sprando užlips tero- 
nas. Lavintis reikia visada 
visur ir apie viską, tas ir tas 
vienas yra geriausias maistas 
ir drūtybė mūsų dvasiai, ku
ri valdo kūną ir valdo visą 
pasaulę.

rns. karalius ir turčius, krau
jo liejimas bažnyčioje už pi
nigus; paniekinimas auksuo 
tų ypatų, tvėrimas draugys 
čių, susirinkimai žmonių, iš
kalbėjimas jų nuomonių ir 
tūkstančiai tokių regyklų, 
kurias mato po akimi ir girdi 
savo ausimi, daro baisią per
mainą. ypatingai ant mote- 
¥168 lietuvės, kuri nuo mažų 
dienų yra išauklėta nieko ne
suprasti, nieko nematyti; 
kozną nesuprantantį daigtą 
gintis su kryžium, o laike už
puolimo nelaimės dengtis sa
ve galingesnio žmogaus užta
rimu arba lieti ašaras, rodos 
dėl apsigynimo, nors toks jų 
niekad neapgina ir kožna sa
vo vargą turi nešti ant pečių, 
kaip nešdavo kryžius nutar
ti ant mirties žmonės Rymo 
viešpatavime. Mokslui pa
kilus iš visų pusių spinduliai 
jo duria, persigriebė tamsias 
tamsiausias vietas, ir kada 
rodo, jog žmogus kaip žmo
gus ar vyras ar moteris turi 
būti atsakanti pati už save— 
būti savistove.

Ir tas mokslas, kada pra- 
deda atidaryti akis nepripra- 
tusios ypatos, veikia ant jos 
darbą tokį svarbų, jog dau
gelis ištiesų jaučiasi kitokiu 
žmogum, kaip pirma buvo.

Kitas iš baimės nukenčia 
nemažai, kitan- iš priežasties 
visokios maišaties nežino kur 
esąs, jo protas atimtas, už
hipnotizuotas, jį galima vesti 
kur nori, pakol po ilgam lai
kui neatranda tikro savo ke
lio, jo nuomonė.blaško jį šę 
ir tę. Niekas negali to su
stabdyti, nė perdaryti, žmo
nija keliauja pirmyn moksle 
ir dėlto evoliucija varo savo 
darbą.

Laikas tas, kuriame ypata 
yra susimaišius, yra pavojin
gas dėl gimdymo kūdikių. 
Žmogus, ypatingai moteris,

jo gana gražų pasikalbėjimą, 
mat buvo čionai ir Juokų Jo
nas; besiboviudami sudėjo 
aukų už laisvę Lietuvos. Šie 
paaukavo: Juokų Jonas da
vė $1.00 po 50 c., M. Mocka- 
petris, K. Kleponis, K. Vest- 
fieldas po 25 c., K. Karkauc- 
kas, N. Krukonis, P. Klepo
nis, A. Gaidys, B. Baranauc- 
kas. Viso surinkta ir pri
duota Bostono Revol. Komi
tetui $3.75

Atsakymas.

Petras Urbonas! tamstėlio 
straipsnelis nors gana malo
nus, bet nepatilps dėlto, kad 
visoki lošimai dėl labo visuo-

kaip ca- menes turi būti komiteto iš
ras kankina mūsų tėvelius, kelių vyrų 
brolius ir seseris, liedamas draugystės: 
jų kraują, kimšdamas į tur- kės žmones.

rankose, arba 
kitai]> neužeiti- 
Teipgi ant nau-

kuri ketina būti motina kū
dikių, turi ištiesų rūpintis 
būti savo nuomonių valdyto
ja, ji neturi būti susimaišius 
su jai nesuprantamais ir gąs
dinančiais dalykais, nes tas 
viskas pereina į kūdikio tveria 
mą konstituciją, pagal kurią 
jisai gyvens.

Kad apsisaugoti nuo su
maišymo nuomonės reikia po- 
valiai ir pačiai reikalus ap- 
mislįti ir ypsvarstyti, viskas 
pasaulėje darosi povaliai, ne
turim pykti ant tokių darBų, 
kurie ne po mus noru darosi 
ir neturim perdaug linksmin
tis iš to, kas pagal mus norą 
atsitinka.

Protas žmogaus yra labai 
dalikatna mašinerija, į ji ne
gali įmušti duobę kaip į pur
vyną. Su smegenimis reikia 
apsieiti protingai, o tą gali 
padaryti su savo ramia dvasia

Visos pasaulės regyklos 
nėra teip baisios, jeigu męs 
gerai apie jąs apinislįsim, 
kožnas męs gyvenam, dėlto 
kad kartą mirti, už mirtį nė
ra baisesnio daigto gyvam 
žmogui.
Kitas baisybes musų protas 
sutveria, tas pats protas vie
nok galėtų sutvert ramumą 
ir malonumą, jeigu žmonės 
būtų tobulesni. Taigi kož
na ir kožnas iš mus akių at
dariusių, turim nepamiršti 
būti ramus ir tarpe kraujų 
ir ašarų, teip nutaisyti savo

Pasikalbėjimas.

Man teko sueiti vieną mo
terį Bostono aplinkoje ir pa
sikalbėti apie mažus vaikus, 
ji turi gražų sūnų ir dukterį; 
mergaitė apie keturių metų 
eina į kūdikių daržą (Kenden 
garden) mokįtis, o vaikas di
desnis eina į publišką moks
lam ę. Kada, besišnekant ji 
papasakojo, jog buvoužkvies- 
ta ant Kalėdų Į Kūdikių dar
žą su kitom motinom, kad 
pamatyti, kai}) jų maži kūdi
kiai yra mokinami ir ką jie 
gali padaryti. Tę nebuvo 
nė vieno vyresnio už penkis 
metus, o mažesnių tai buvo 
ikvaliai: ir kaip nusidavė ta 
visa jų paroda su giesmėm ir 
muzika, susidedanti tik iš tų 
mažų kūdikių ir merginų jų 
mokintojų, tai pati motina 
nusistebėjo, jog tai galima, 
kad kūdikiai teip galėtų dai
nuoti ir klausymus tokius at
sakyti. Man į širdį labiausia 
puolė jos pasakojimas, jog 
tos merginos, kurios mokina 
tuos kūdikius yra teip pasi
šventę, jog kožną iš mažųjų 
teip myli, teip prižiūri kaip 
tikriausia motina ir šimtą 
kartų geriau, nes jos ant to 
turi mokslą. Nebuvo kada 
man su tąja garbe ses ire pa
sikalbėti daugiau, uors mano 
širdije jautėsi paaiškinimas, 
jog yra ant svieto žmonės — 
vyrai ir moterįs, kurie pasi
švenčia ir istiesų parodo mu
mi nesuprantantiem, kaip 
męs galim veikti gerus dar
bus ant kožno mūsų žingsnio. 
Kiek męs turim lietuvaičių 
merginų ir kiek męs turim 
moterų, kad jos kartą įgautų 
tokią dvasią ir meilę kaip 
ąnos ką prižiūri tuos kūdikė
lius, tai kožnam name, kož- 
kožnoj . šeimynoj ras
tųsi kūdikiai gražiai augi
nami. Platinimas mokslo su
knygom ir laikymas prakal
bų yra tiktai gydymas ligo
nių, stiprinimas jų puolan
čios dvasios. O prižiūrėji
mas kūdikių, jų mokiniuimas 
yra išanginimas dvasios, ku
ri nesilps, bet dar kitus . gel
bės ir kels. Tokios merginos 
jos niekad nepraleidžia laiko 
nerimastije, jos rūpinasi, dir
ba dėl gerovės savo vaikelių. 
Jų vaikelių yra visur, kaip 
kad buvo Jėzaus, kada jisai 
pasaulėje vargo.

Tai yra šios gadynės milda 
ir kelionė geru keliu lavintis 
save ir kiek galint lavint ma
žus kūdikėlius prie- sveiko, 
tyro proto gerų darbų ir mei
lės.

Nepykite!
Aš prižadėjau jumi apra

šyti apie čeglį, kuris užmu
šė savo pačią, aš tą padary
siu, kaip greit viską iš pama
tų gausiu dasižinoti.

AUKOS.
Septintam numeryje „Kelei

vio” buvo pinigų $82.82 
įėjo. Minutos vyrai iš

Cambridgeport, Mass. 8.50
Iš Norwood, Mįiss. 21.75
Nuo sngi'UJX’nii pas

KilHy**^,nihridge. ' .

9.5.
D
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Pas Kleponį Bostone 3.75
P. A. Valionį krikštynos

So Bostone, Mass 10.95

KELEIVIS

Viso yra $137.27 
Pinigai bus išsiųsti vasario

26 dieną į Europą.

Štai vėl ant žirgo
Aš turiu sėsti, 

Kad į tą šalį 
Kaip paukštis lėkti.

Kur musų broliai
Lietuvių vardą mina, 

Ir blogą m ūmi 
Visiem gamina.

Westvilleje Illinois
Keli apuokai 

Mislino su nigerkom 
Turės daug juoko.

Bet per laboną
Nuo policmono gavo, 

Kitas tą atmįs 
Iki grabui savo.

JWaukegano mieste
Valstijoj Illinojaus 

Ant vieno dantų 
Užėjo pavojūs:

Bevalgant pietus
Dviem fabrike 

Susimušė tarp savę. 
Kaip patrakę.

Antgalo nekaltą
Dar suareštavo, 

Nuo kurio už dantį 
Penkis dolerius gavo.

Worcesteryje šposų
Niekad netrūksta, 

Vieno neiškepė, 
Tai kitas rūgsta.

Aną subatvakarį
Keli sporteliai,

Traukė, tąsė
Vieną gyvanašlę.

Kodėl jie tą darė?
Dėlto kad supratimo, 

Trūksta jiem tikro 
Žmoniško apšvietimo.

Broliai jus nuvargę
Avelėk ant proto, 

Apmislįkit gyvenimą 
Niekadario sporto.

Ir mėginkit daryti
Kas yra gerai, 

Nes kitaip nelaimės 
Apvys kaip vorai.

Juokai.

Vokiętys Pricas vieną kar 
tą atėjęs į karčiamą pasiėmė 
alaus ir nespėjo biskįnugert. 
kaip jo draugas nusitęsė jį į 
kitą kambarį ką nors pasaky
ti. Vokiętys palikdamas 
stiklą alaus parašė korčiukę: 
,,As prispioviau į šitą alų”, 
ir paliko pas stiklą, o pats 
išėjo. Sugrįžęs atgal nusi- 
dy vino, radęs kitą parašą ant 
kitos pusės korčiukės, teip 
pat sakanti, ,,jog ir aš pri- 
spioviau”

— Kur tu važiuoji?
— Aš esiu delegatas į Phi 

ladelphijos seimą.
— Na, o ką tu tę darysi?
— Nežiuau, sako tę paro

dys.

Motinos g r o m a t a 
pas sūnų.

Tegul bus pagarbintas ant 
jųsų atsakymo.

Sveikinu tave Juozuti ir 
apznaiminu, kad mus sarto
ke atsivedė gražų kumelu 
ką-

JAPONIŠKA
PASAKA.

—PAGAL—

B. PR U S‘A.
Lietuviškai sutaisė - - - - J. G—us.

Vienas japoniškas žemdirbys vardu 
Yoki-Hito turėjo dvyliką dukterų: Kušą, 
Hansą, Edą, Negi, Kaliura ir t. t.; teipgi 
jis turėjo dar dvyliką sūnų: Kemorą, Ka
vą, Uši, Bobą, Kitsune ir kitus. Aštuo- 
nios dukterįs išėjo už vyrų, o keturios, iš 
priežasties vargingo gyvenimo, turėjo išei
ti ant blogo kelio — paleistuvystės. Sū
nus pakol suaugo, uždarbiavo aplinkeje 
tėviškės, vėliau apsivedė ir pargrįžo Į na
mus tėvo.

Teip visi atsirado ant savasties tėvo, 
užimančios aštuntą dali margo ryžinės že
mės lauko.

Neįstabu, jog čia jiem buvo ankšta gy
venti ir kentė alkį, ir nekartą Yoki-Hito 
verždamas diržą ant savo pilvo dūsavo!

— Kad męs turėtumėm tą girią, kuri 
priguli pirkliui Omoki-Iši, galėtumėm iš
statyti sau dvyliką namų... .o jeigu vai- 
dytumėm jo žemę, galėtumėm du kartu 
ant dienos valgyti ryžius ir kartą į sanvai- 
tę džiovintą žuvį, o arbatos niekada niurni 
netruktų.

Sūnus Yoki-Hito teipgi kasdien pradė
jo trumpinti savo diržus. Antgalo jiem 
įkirėjo toks būdas gyvenimo, kuris buvo 
tik artinantys mirtį povaliai bet tikrai. 
Vienas iš sūnų sušuko:

—r Dėka dangui, esi u tvirtu, duokite' 
man storą lazdą, aš eisiu pas pirklį, Omo- 
ki-Iši, ir teip jam perskaitysiu kaulus, jog 
netik atiduos girią, ryžinę dirvą, bet ir pri
dės jis mum pinigų!

— Sūnau! — sušuko Yoki-Hito. Bet. 
kiti sūnus užrėkė senį, nedavė jam išreikšt 
jo nuomonės, o Kemova su lazda nuėjo. 
Ištisą dieną išbuvęs, vakare sugrįžo su iš
laužta ranka ir visas apdengtas mėlynėm' 
nuo kojų iki galvos.

— O ką — užklausė broliai — girią, 
ir dirvą turi?

Kemova atsiduso ir palaukęs tarė:
— Keturi apipuolė mane ir kožnas 

turėjo storesnę lazdą už mano....
— Žemės savastis su lazda neįgauna- 

na — tarė antras sūnus, Kova — palaukit 
šiąuaktį aš eisią į girę ir pavogsiu dirvą.....

— Oh, sūnau! — sušuko tėvas, Yoki- 
Hito. Vaikai atėmė jam balsą, o Kova, 
nuėjo į girią iš vakaro ir sugryžo ryte.

— O ką — užklausė broliai — ar gi
rią su dirva parnešiai — pavogiai?

— Ne, ir nė vieno medžio, nė akmens: 
neįstengiau parnešti, o pailsau labai!

— Tai tik beprotis! Jis mielina, jįog 
nepajudinama savastis galima pavogti — 
tarė trečias brolis Uši — Aš eisiu pas pir- 
lį, Omohi-Iši ir teip jam tarsiu...

— O sūnau — apsiverkė senis Yoki- 
Hito. Bet jauniejie jo neklausė ir Uši ant 
rytojaus išėjo ir sugrįžo po pietų su išmuš
tu dantim ir visas veidas buvo apdaužytas.

to, sūnus visai neklausė ir antrytojaus nu
sidavė pas Omoki-Iši.

Tiesa, jisai sugrįžo greičiau kaip jo 
broliai ir su savim parsinešė suplėšytas 
drapanas.

— Ar gavai girią? — užklausė bro
liai.

— Hm — sumurmėjo Kitsumė — netu
rėjau kada nė paprašyti, nes tuojau šuni
mi mane užsiundė...

— Kvailiam teip visados atsitinka — 
atsiliepė jauniausias sūnus Yonaka, kuris 
užbaigė žemąją vertelgystės mokslai nę 
mieste Tokio — nekantriai laukiau, pakol 
užsibaigs jųsų visa paikystė, o dabar aš 
patsai eisiu.

— O ką tu nuveiksi? — paklausė jo pro 
verksmus motina.

— Aš nuveiksiu paprasčiausią daig- 
tą —pirksin girią ir dirvą. .. .

— Oh, kaip tas neatėjo man į galvą! 
— atsiduso vyriausias sūnus.

— Yonaka turi tiesą — pratarė vi
dutinis brolis ir kiti pritarė: turi tiesą, tu
ri tiesą!

— Oh mano sūnau, o mylimas Yona
ka! dejavo senas Yoki-Hito, bet niekas ne
atkreipė ant jo atydos. Antrytojaus jau
nas Yanaka nuėjo pas Omoki-Iši. Perbu
vo porą valandų ir grįžo namo uždusęs.

— Na, o kaip sakyk — klausė bro
liai.

— O teip, aš kalbėjau pardan jus vi
sų, bet jis atsakė, kad ir jus visi....

— Na, na, na! rėkė užsirūstinę bro
liai.

— Kad visi ateitumėt ajit kelių ir 
melstumėt, tai jis j ūmi girios neduos, ir 
parduoti nenorėjo už jokį turtą ant svieto.

— Už jokį...
— Na, kas-žin kodėl jis teip užsikirto 

laikytis?
— Dėlto, kad aš neturėjau pinigų...
Broliai visi nutilo ir žvalgėsi vienas į 

kitą liūdnai. Antgalo garbus senelis, Yo
ki-Hito tarė:

— Numylėti mano sūnus! Turtus įgy
ti yra labai sunku per prievartą, nes kas 
nori padaryti su prievarta, tas turi turėti 
didesnę spėką — galybę, nekaip lazda, jis 
turi būt drūtesnis už tą, nuo kurio turtą 
nori atimti.

— Šventa teisybė! — sumurmėjo vy
riausias sūnus.

—- Žemės savasties teipgi negalima 
pavogti a ne išprašyti, nė išviliot. Žemė 
reikia pirkti, nes ant šios pasaulės tik ta
da mums duoda, kad ir męs duodam ir tik 
tiek mum daro, kiek męs darom gero ar 
blogo; dėlto mieli sūnus šioje pasaulėje ne
galima nieko pirkti be pinigų...

— O, tėve, kodėl tu niurni pirmiau 
nepasakiai — sūnus išmetinėjo.

— Norėjau... Norėjau... bet ar davėt 
man kalbėti?

Isz Lietuvos^

— Ką nuveikiai gero dėl mus? — ne
kantriai paklausė broliai.

— Ką-gi aš turėjau veikt — atrėmė 
Uši — kaip tik pradėjau kalbėt į tą niek
šą šunbernį — Omoki Ichi, kaip tik spė
jau pratart, jog dievai sprendžia ant jo. 
tarnai šoki ant manęs irteip sumušė, jog; 
kątik pastoviu ant kojų.

— Negirdėta — atsiliepė ketvirtas: 
sūnūs, Baba, — jeigu kas turtą galėtų iš
gauti išmetinėjimais ir išmistais. Turtą 
galima įgauti tiktai su išviliojimu. Aš ei 
siu rytoj ir į porą valandų užbaigsiu rei
kalą.

— Sūnau mano, sūnau! — sušuko. 
Yoki-Hito. Babą vienok neklausė jo vi
sai. Apsivilko geriausias, kokios namie 
buvo drapanos, pasiėmė kelis akį pritrau
kiančius daigtus ir mirkčiodamas vieną a- 
kį nuėjo pas Omoki Iši. Į porą valandų: 
parėjo, bet vietoje brangi!} daigtų, parsi
nešė sulūžusę skrybėlę ir supurvintą apsi
vilkimą ant pečių.

— Kas atsitiko su tavim? — broliai 
patikę jį užklausė — ar išviliojai turtą?

— Fiu! šveptelė Baba — esmių ge
ras tulikas, apžvalgiau visus aplinkinius 
kaimus, bet tokio tuliko, kaip Omoki-Iši 
aš nemačiau; išviliojo iš manęs visą aprė- 
dalą ir visus brangumynus.

— Teip niekad neatsilieka reikalai — 
pradėjo penktas sūnus, Kitsumė — aš ei
siu pas Omoki-Iši ir perstatysiu mūsų blo
gą padėjimą ir teip išprašysiu nuo jo gi
rią, dirvą ir dar gal ką pridės.

— O vaike mano! --- atsiduso Yoki-Hi

Po sudegininlui kelių dvarų aplinkinėje pradėjo rink
tis kazokai. Pirma jų buvo maži pulkeliai ir neužpuolė 
dar ant žmonių, bet antgalo prisirinko jų daugiau, teip 
kad 3 spalio buvo net keturi šimtai su dviem annotom ir 
viena mašininine muškieta. Pirmiausia užpuolė ant vals
tiečių urėdo ir užmušė jį iki smert. Paskui sugavo dvyli
ką ūkininkų ir kaip buntauninkus baisiai sukapojo su kar
dais ir įmetė į turmą. 4 Spalio suėmė 46 žmones — ūkinin
kus. Mušė juos be pasigailėjimo: mušė po kelis sykius, 
mušė suimdami, mušė vesdami, mušė namie prie kūdikių 
akių, mušė be paliovos. Negana mušimo, vogė, ką tik ga
lėjo. Zaravėnui pavogė 6 rublius iš kišeniaus, o daryda
mi kratą, pavogė 69 rublius. Drobę sukapojo į kavalkus ir 
išmetė. Toliau pradėjo draskyti moteris. Kaip tą galėjo 
daleist? Vyrą nuvaro su nagaikom, o moterį parsimušę 
drasko; penki, šeši kazokai vieną....Paklausti, ar negali pa
sakyt vardus labiausia sumuštų žmonių; pasirodė, jog toli 
nereikia jų jieškoti; abudu ūkininkai kątik bnvo paleisti 
iš turmo, vieno iš jų Zaravėno buvo sudaužyta galva, o pe
čiai juodi nuo nagaikų. Slavono kūnas buvo sukapotas į 
kotlietus ir galva su keliom skylėm. O su Juokini ką jie 
darė? Mušė jį nagaikom, bet matydami kad drūtas ir ne
griūva, tai su muškietų kulbėm parmušė ant žemes ir mušė 
pakol nekrutėjo.

Kas buvo’vadovu to visko? —Vadovavo zemskių na- 
čalninkas Nabokovo ir kazokų oficieras.

Reikia pasakyt, jog dar mus mušė ir turme, kame 
smarvė, purvynas ir ankštumas mus nuodijo. Sumuštus 
mus važiojo parodyti dvarponiam, kurie džiaugėsi ir girdė 
kazokus, o tie pasigėrę vėl mus mušė. Sumuštus, apvog
tus sumetė mus į turmą, o dabar vėl mus įieško. 30 spa
lio į kaimą Sepliofska atvažiavo girti kazokai su girtu pri- 
stovu Ragočivu prasidėjo kratos ir vagystės. Čionai buvo 
atėjęs staršina, ant kurio Ragečiovas suriko: ,,Ko tu čia”? 
— Dėl pildymo prisakymo Vąše... ,,Palieskit jį, suriko 
Ragocovas”. Staršiną patiesė ir baisiai sumušė, teipgi jo 
sūnų nuogą nuvilkę kapojo. Kaime Černofka kazokai ap
draskė nėščią moterį ir daugelį 13-15 metų mergaičių...

Isz Lietuvos.
Neseniai vienas mųsų draugas iškelevęs iš Bostono, ku

rį aš pats atsisveikindamas ilgai kalbėjau, kad praneštų iš
tiesi}, kas dabar dedasi Lietuvoje,

Minėtas draugas paeina nuo Lukninkų, Kauno rėdy- 
bos. Dabar jisai praneša, jog kazokų pulkus visur mies
tuose padidino ir daug areštų kasdien atsitinka. Valdžia 
norėdama žmones numalšįti pusę mokesčių nuleido ir ka
reiviam službą numažino ant 2 metų ir 8 mėnesių, teipgi 
mokestį paskyrė po 3 rublius ant mėnesio, toliau jisai sa
ko: ,, Brolau, budinkitės visi iš miego ir šelpkite kovojan
čius, nes gyvenimas čionai niekam nevertas ir negalimas. 
Tegul rašo kožnas savo tėvam ar giminėm į Lietuvą juos 
pamokindami, nes jie čionai visai kvaili, netik kad neka
riauja patįs, bet ir kitus išduoda. Jiem reikia mokslo, nes 
nežinotų kaip kovoti prieš carą, kad juos ir utėlės išplau
tų.

Netoli nuo Ukmergės, Taurėnų f iii jo
je, Meldonių kaime ūkininkas Šovis per 
nekurį laiką buvo persekiotas valdžios. Jis 
pats jau žinojo, jog jeigu jį kartą paims, 
tai atsidurs šaltuose kraštuose ant amžių, 
dėlto kaip zuikis jis ir mięgojo ir matė, 
kas apie jo namus darosi. Jau antras mė
nuo ėjo, kaip kareiviai kėsinosi jį sugaut, 
bet dieną jiem nesisekė, tad antgalo už
puolė jo namą 12 valandą naktį. Šovis iš
girdęs, kad duris kas nors tranko, pasiėmė 
kirvį ir revolverį įr užlipo ant augšto. Ka
reiviai tuojau suėjo į stubą ir atėję pas 
pačią klausė, kur jos vyras? Pati sako:) 
„Jisai guli kluone—jaujoje, nes jis bijo 
kareivi!}”. Kareiviai nudžiugo ir nuėjo 
tę jo jieškoti. Jauja buvo dar Šilta, 
ūkininkas jau valanda, kaip ją buvo 
leidęs. Kareiviai pradėjo kalbėtis, 
ūkininkas turbūt miega ant šiaudų ir su-, bug. bud

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
bet

Angį UV ui 
log, dog

Apgiirsinimas.
Dideliai dėkui.

Nors tik Amerikoj išmo
kau skaityt ir rašyt, bet teip 
kaip aprašius ligą, Dr.Collin- 
s’o Med. Inst. suprato ir j>a- 
gal tai sutaisė man vaistus, 
nuo kurių išgijau; sergantis 
buvau per 8 metus dususio 
sunkenybėms ir inkstų liga. 
Iš tos priežasties per neva
lumą šlapumo tokie diegliai 
vidurių, kojas ir pečius vais
tė, kad net gyvas į žemę ga
tavas buvau lysti, negauda
mas vietos nuo kentėjimo. 
Gal 15 viedrų sugėriau viso
kių liekarstų, balzamų ir vi
sokių vynų; jokios pagelbos 
neradau, visus aplinkinius 
daktarus perėjau, net kelis 
kart ir ligonbūčiuose pragu
lėjau, bet manęs neišgydė, o 
kad pasigriebęs nuo savo gas- 
padinės, kur ant burdo bu
vau, knygą parašytą profeso
riaus Dr. Collins perskaičiau, 
tai atradau, jog apart jau 
pirmiaus pasakytų kankinan
čių ligos silpnybes, bet ir ka
valieriškas savo paikystes, 
tad apie savo ligą kiek pats 
galėjau aprašiau Dr. Collins 
Medikališkam Institutui 
New Yorke, ir jų atsiųstus 
vaistus kaip ėmiau vartot, 
tai nors ir sena Chroniška li
ga buvo, bet su kožnu kartu 
jaučiau palengvinimus, ir 
kad vartojant vaistus, tai jau 
dabar porą mėnesių laiko, aš 
pats esiu persitikrinęs, kad 
suvisai esu sveikas, už tai di
deliai esu dėkingas. Dabar 
ir pats laikraštį užsirašiau, o 
kaip pamatau mano išgydy- 
tojaus apgarsinimą, tai širdis 
buna pilna džiaugsmo. Ne
duok, Dieve, kokios nelai
mės, tai prie Dr. Collins Me- 
dikališko Instituto šauksiuos, 
o išgydyme, tai nieks kitas, 
negal susilygint, esu persi
tikrinęs. Su godone.

Geo. Beninis,
N. C. Rail Road, 

Battle Mountain, Nevada.

Pajieszkojimas.
Pa j ieškau savo dėdės A- 

leksandro Juodkojo, pirma 
gyveno Bostone, širdingai 
meldžiu jo paties ar kitų lie
tuvių man pranešti, nes aš 
girdėjau, kad numirė. Mano 
adresas;

J. Juodkojis,
957 Bank st.

Waterburry, Conn.

Pa j ieškau brolio Konstan
to Patkaucko, Kauno rėdy- 
bos, Biržių valst., kaimo Ri- 
peikų. Pirma buvo So. Bos
tone, Mass. Jisai ar kas 
kitas meldžiu širdingai pra
nešti ant šito adreso-

J. Patkauckas,
Box 457

North Abington, Mass.Ištark 
lag, dog 

. bag, bad 
rud, kud 
mad baig 
keg, saag 
fiag, hag 
džiag, liag 
niag, tag 
riag, viag 

leg, hiam 
pig. 
rig, uig 
dag rog

Rei&kia
rastas medžio, šuva 

vabalas, bumbuoras 
gatavas, atraja 

purvynas, maišas 
bačkutė, pašlijęs 

priverst, sena - boba 
priekrova, lėtas 

mažas arklukas, vinutė 
skuduras, kvailajuokis 

koja, kumpis 
paršas, priestiebis 

drobinos, parukas-plaukai 
kasė divonas.

Aš galiu kepštelt tą vaiką. 
Didelis šuva gali bėgti.

Jis parše re paršą 
_______ _____r________ Žmogus gali užsidėt plaukus 

' My.nag can run in the lot Alano arkluks gali bėgt į lauką 
Do not let bug to get on the bed Neduok vabalui užlipt 

ant lovos. 
Bud grows on the' flowers Bumbuoras auga ant kvietkų 

Štai ką pasakoja du ūkininkai iš Bol- Wagon wit a Jag_______________________ežimas su priekrova
šija Siestrenski, Saratovskos gub. Mud on the road Purvynas ant kelio

lipo jo jieškoti. Tuo tarpu- pradėjo jausti 
dūmus ir kalbėjosi tarpe savęs, ar rteuž- mrxp Bag 
krėtė katras, čia rodos, kas dega. Jie tuo-

rudi, eud

cag, sag
jau metėsi per duris,'bet durįs buvo drū- fag, hag 
čiai užrakįtos ir kluonas iš visų šonų, pa- j<ag jag 
degtas. Sudegė kluonas kartu ir kas ja- nag; tag 
me buvo. rag, wag

Iš to galima imti paveizdą, kaip tie jeg, ham, 
mus broliai Lietuvoje kovoja už laisvę, pjg fj<j 
Nors turėjo progą pabėgti, bet netik bėgo, rjg wjg 
vienok dar ir kluoną ir visą pašarą savo dUg rUg 
sudegino, kad tik pamažinti pulką caro į tag the boy 

i tarnų. Mes amerikiečiai daugelis atsisa- A big dog. can run. 
kom duoti nors 25 centus ant liuosybės He has fed p. 
Lietuvos. The man can put on his wig

IŠ gilumos Hosijos

T emykite.
„Keleivis” nepamilino iš

eiti nė vieną dieną per perei
tus metus, jeigu kur neatėjo 

Į tai pačto kaltė, ne mus. Nuo 
dabar kaštuoja $1.25 ant me 
tų, pinigus galite siųsti per 
,,Money Orderį” arba regis 
travotoj gromati. Kada no
ri atsakymą gauti, įdėk už 2 
c. stempą. Permainydamas 
adresą parašyk aiškiai ir tik
rai gatvės (stryto) vardą ir 

' paduok seną ir naują adresą, 
pilnai su savo vardu ir pra
varde.



KELEIVIS

Dykai del Vysu
Tlk-ką iš po spaudos Išėjęs naujas dide 
Ils Katallogas Knygų, Brukuojamų ma
šinėlių.. Rašomų plunksnų kurios savije 
atramentų laiko, visokių patentuotų -y 
duollų ir šeip daug kitokių daigtų, pri
siusiu kožnam kuris prisius už 2c markę 
ir savo aiškų adresų.

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

t

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 
užsiimu kitą bizni, geras vy
ras gali daryt 800.00 ant mė
nesio. Atsišaukit į „Keleivio“ 
Redakcją.

PAGARSININIMAS
Broliai lietuviai ir lietuvai

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.

Didziause ir geriause Aptieka 

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

So. Boston, Mass.
gggg

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

lais atsilankyt.

Proga dėl Visų
Tik per 30 dienu kas prisius 35 c stem- 
pom ir savo adrisa tas apturės knyga mo- 
kįtls Angliškos kalbos, arba dideli paviai 
kala dabartines Revoliucijos’ Adresokite 
teip; K. Aseviče, 
P.O.Box,381’ Waterbury, Conn

REIKALINGAS
Lietuvis kraučius. kuris moka kostun*or
ka darbu’ gera užmokestis ir darbo visa
da turės, atsišaukit kogreičiusia, ant šio 
adreso, J. Stepanaviczia 
007 N. Main St. MONTELO,MASS.

Tiktai per 60 dienu. 
Jeigu katras dar nenusipfrkot knyga 
„Sekretai Burtininkų” arba „Černu- 
knyžnoja Knyga” tai pasiskubinkit nes 
tik per 00 dienų parduosim už 50 centų, 
o uotam prekiuos dvigubai. Pinigus 
sių.-kit per “Money Orderį” ant šito ad
reso: Gedeminas ir Mickevičius,

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

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt tai neužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakanaucką, jis duos gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus Išsigert, vyno, šnapso ir 
cigarų tleslok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

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

Raginis 'r kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si peųkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke
lionę į peklą; 2) Jonas sū
nūs žuvininko, kuris pa
gavo žuvii} karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiom; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justi r 
žmogžudžių užaugintas.
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................... 25 c.

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

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

Teisingi-vsias kabalas — me
timas k zyrių ir laimarodis 
kaina ................... 10 c.

Kalėdų giesm S dėl vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Moss.

Specijaliszkas Iszpardavimas
Vyriški marškiniai su kietom kiutinėm, 
verti 50c. pars i duos už 25c.
Vyrų lininiai kalnieriai verti 12|c p ars i 
duos už 10c. Vyrų po 25c robinia i kai 
nieriai 19c. Vyrų'po 25c ir 5OC šleikos 
21c. Vyrų vilnonės pančekos vertos 19c 
už 12|c. Darbinės kelines 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

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetu. 

Pasek mingiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston, 
Mass.

Lietoviszkas D-ras M. Ziselman.
^Parmenter St, 
Boston, Mass.

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tio- 
siok pas mane 1 
trepals į viršų Iii 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
kit o aš ateisiu. 
Ofiso valandos:- 
Nuo 9 iki yte 
nuo 1 iki 2 ir 6 ik 
8 vakare. Telephone 19u. . . ,nn<

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai jsiseneti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas 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 Yorhc užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, pro orus Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, Yiuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

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

iszįrydytag nno Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
ii^reuruntizinobe" tos ^Son'ams’ tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsisenejtįsios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
«Ton.nžabuikevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 86, Butto,t paduudame čion kelias;

Isagydyta nuo 
sunkios nioteri- 
szkos vidurines 
ligos.
Iii. Vidicziene 

Westwood,
N. Y.

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nui> manęs, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už ISgydyni^ manęs nuo neregu- 
Doriškos mėnesinės, varginusios ulinio per 6 
metus; kankino mano didelis plovimus, skau
dėjimai strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimus: mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėf mano naikino. Per vi
sų tų laikų perlėkiau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, liet 
voltai Ir tik kada apraminu savo ligų Jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai iAgiiau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu TamisUii Alrdingų pudėkavonę

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

Dnuggnlls Profesoriau ir Specialiste:
Su linksma iiirdzin praneAu Tamlstai, kad 

ošiu vlsni sveikas ir liuosas nito reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save specialistais, liet vis !»• naudos, kol 
ii'-dasjgirdau npie jųsų rrarsųjį Institutų, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatų, nž kų o- 
siu ėkingns iA širdies Drill E C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydy tąsi*,

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

Miela* Profosorlan:
Praneliu Taiuistai.jog eslu pasveikęs 18 Il

go*. nuo kurios mane gydėte — pertankau* 
Šlapinlmo, uždegimo pūslės, lytiško* silpny
bės, nul>ėgiino sėmens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnose ir atielno nusilpnėlimo 
kaip yru aprašyta Jųsų knygoje ant pusi. PH 
Vadovas į Sve katu. Jųsų speciališki vaistai 
mane galutinai lAgydė Ir dabar džiaugiuosi iA 
savo laimingo šeimyniško gyvenimo Dėl ar* 
tymo meilės noriu Aitų pagarsinti apie tai snvo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjimu 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bųti laimingais

Fr. M u ndinas. 
Box 335, Mystic, Iowa.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo’, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
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 j šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

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

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

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 1. 34.1b St., New Tark City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai of tisas (terp Broadway ir 7tos Ave.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų. 

Vakarais: Utarninke, Soredoje jr Pėtnyčioje nuo 7 iki 8 vai. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

M.GaIivan&Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO,

CIGARU.
UKIERIU ir

Pardavimas familijom musu
specijališkumas.

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

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
■ ’ rt»i 1 ■ irfi

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, alų ir kito
kius naminius ir-importuotus. Turime puikinusių cigarų •’ Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į npiinkiuius

. mlMtiss. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
43-45Endicott ir 25-27 t russ Ms. Boston, Mass.

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek- 
I! vienos dieni s meto: G dalys drutuo.se

apdaruose; prekė $4.75 c.
2 Biblija, arba Šventas Raštas sdno ir 

i naujo testamento, 448 puslapiai, drū
tuose apdaruose, spausdinta lietuviški j 
kalboj — $5.00.

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

4 Lietuviškas Dainorius susidedantis 
iš lOGpusl., su 400 dainų įvairiu dainų, 
drūčiai apdaryta knytr.i—$2.50.

Visos tos knygos I a moja tad $12.50. 
bei L s ptun s visas nnls\ k parduodu už 
•$-.

Kns nepasitikėdamas nenorėtų sių> t 
\ įsų pinigų, gal jrisiųst 1 ar 2 doleriu 
dėl užlikrinimo *'ad ima, ntisiudm ja 
knygas o likusius d n. mokės ant ek>;u 
so. ai.siimdamaa knygas. Adiesavok 1 I

C. G. Agent,
i Sts- W. Boa 14 Bro< klyn. N

Geriausias IndzindS Karasynu varom

Už Korespondencijas ir ap
garsinimus Rėdystė neatsa

ko.

Galima gaut no 1 iki 75 arkliu syk 
Visur yra parnkus vartot. Norėdami^ 
čiau dusižinot rašykit ant šito adreso

Frank E Davis,
280 Devonshire St. BOSTON, AS

Didelis Išpardavimas
Moterų keipu, siutu, jekit 
skrybėlių ir Furs'sn.

Viskas už puse prekes. Į 
už 1 Legal staru pos su kotui 

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 

128 Broadway (tarpe A ir B 
galvių) S. Boston, Man

Jeigu nori būt Kreikus.
ir drūtas, naudok tik sveikus gory mus. 
paimk sveika užkandį, sveikiausi goiy- 
mai, kaip tai Alus, Elfus, Vynai ir viso
kį likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tę yra 
labai gera vieta. Pažinoki t pus patį 
gaspadorių.

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. L1UTKEVIČIA,

I z4 Washington Sqare, Worcester. Mar*.

Naujas Budas 
išmokt dailiai rašytie be mo 
kintojo. Puslapių 24, prekt 
10 centų (markėmis) 

/ P. Mikolainis, 
Box 15, Station D.,

New York

Daktaras M. J. Konikow,
330 Shawmut ave., Boston. Maa

J Ofuo valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 
nuo 6 iki 7 vakare.

Te). 609 2 Tremont

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

Tel. 609 2 Tremont
■

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

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

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

Draugyscziu Reikalai.
NEW BRITAN, CONN. 

Draugystė Švento Juozapo parengė di
delį balių, kuris atsibus Užgavėtą utar- 
nyką (s7 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 rėžš 
Kožnas šoktie galės, Kiek tiktai norės 
Ir pajiegų turės.
Inžanga vyram zBc. Moterim dykai. 

Užprašo Kom tetas.

NAUJOS KNYGOS.
„Keleivio” Spaudos.

Geriausias Pamokintojas Angliškos 
KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na ............... ............  35 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo gra
žiausias darbininkiškas ap
rašymas, kaip žmonės gali 

. atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemės, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. 
Kaina ................ . 35 c.

Po Keturesdesimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mąs apie jauną vaikiną, !

* kurį vargas privertė už-1 
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my- 
UmoB merginos. Labai

LAIVAKORTES PARDUODU.
Ofisas bus atdaras nuo šešių vakare iki 
11 nakties šiokiomis dienomis, o subato- 
mis nuo 12 diena iki 11 nakčia.Apie die
nos laikytai praeŠiu ant toliaus.

Jurgis Bartašius.
244 W 4 th st. SO. BOSTON. MASS ,

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus, alus, ėllus 
visada švieži, vynai Ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gerymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

KLAUSYKI! E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vcskelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

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

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

^aggggggggggggggggggggggm, M g
§ Puikiausias Lietuviškas §

SALIUNAS
JS Kas karta pas mus atsilankys, g
§ To niekad nesigraudys; §
§ Alus, vynai mus gardžiausi, §

Cigarai iš Turkijos, geriausi. S 
H .................
§ Lazauckas, Judeika ir Co*. §
§ 3o4 Broadway ir 259 D. St.,
J South Boston, Mass. g

NEDEGA 
VAISTU.

Surinkta ir 
Parašyta 

Dr. J. P. Wood, 
■a parelba

Dr. Richardson 
Dr. Vanderbek,
Suraižąs stan- 
dariszku vaistu 
vardai, nuo vi
sokiu ligų. Prio 
tam Ir visokios 
medegos vaistu 

I Uz augmenų, su

pasekmingais l 
Receptais.

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

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

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

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

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

Box 64 Shenandoah. Pa.
F. Rodis

Box 327 Port Washington Wise.
M. Mockus,

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4545 Hermitage ave., Chicago Ill. 
John Luis,

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

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

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

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

Box 671, Turners Falls, Mass.

::KAIP PADARYTI MONOS;:
Iszejo kn-tik isz po spaudos knyga apmsznnti kaip padaryti visokius monus. Knygoje yra 
apruszyti 63 monal. kaip jie pad iromi ir knip paežiam juo* padaryti, be jokiu intkisu ir bo 
aparatu. Monai teip lengvai padaromi, kad net vaikas juos gali padaryti. Uzion.-ti paduodu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti ka-nors iss nieko. 11 Isz oro tiek pinigu prigati- 
dytl, kiek szlrdls geidžia. 23Su dideliu peiliu ar kardu czieln, rankoj laikoma obuoly su vie
nu klroziu in keturias lygias dalis perdalyti, nesužeidžinnt ranka. 25 Gera czlela laikrodėly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegą kaip popiera deginti. 34 Akyvnlzdoje žiūrėtojų in kelias 
m in utas puikinusy paveiksią nuteplioti. 38 Zerintv geležy prie burnos arba rankose laikyti 
ir ne kiek nenusklegiutl. 41 Paprasta guzika in pinigą permainyti. 49 Peilius ir szakutes 
praryti ir būti sveiku. 52 Dcgnnczia žvake suvalgyti. 58 Paprasta stiklą per stalu pervaryti, 
bet ne stiklo nesiūlo nesudnužyti 68 Užrisztomis akimis kortus inspeti. Nusipirk knygele, 
o gulėsi visus 03 molius parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygeles turiny gauti, 
tegul prisiunczi.u 2o marke, o teipgi ir aut atsakymo. Nusipirk knygele 0

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

t ■ ■ mm—

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

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

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

W-a-.•
;Geriausla moterų ir vaikygydytoja^g.

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

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

Tel. Hay* 669 - 5.

•GENIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai GO-61

BOSTON, MASS.

Geriausia ir Teisingiausia

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

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

SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDĮSI.

MKS BI’AUDINAM KNYGAS, KONSTITUCIJAS, PROGRAMUB, UŽKVIETI.ML’S 
ANT RALIU ARIJA VESELIJU, TiKIETUS, ClRKULIORIUB, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORISKUS DARBUS GRAŽIAI. GERAI JR PIGIAI.

Ak turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

"KELEIVIO”

52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Zvingilas, Išleistojas.

MOBFVEsaansans

VIENATIMS : LIETUVIŠKAS : HOTELISIS
VV. RAŽUKO, 7 Washington, St, NEW YORK

Jeifru važiuojate į Lietuvą arba 
i iš Lietuves į Amerika tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų'hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gory m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuva be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyka. Tėinykit gerai mano adresa ir jeigu norėtų koks apgavikus j u- 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manes. * Su godone

WIXCAS RAŽVKAS.

P. A. FOLEY <&. CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

drutuo.se



