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“KELEIVIS“
Gerinusius Laikraštis.

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

A Žvingitas,
Port Office Box 3232, 

Boston, Mass.

No. 9.

Žinios.

taras M. J. Konikow,
ut avė., Boston, Mau,
idos: nuo 2 Iki 3 po piel. ir

X nuo 0 iki 7 vakare.
Tel. 000 2 Tremont f

Ja žmona
ntte F. Konikow, aprūpini 
cndikius.
tiso: nuo 2 iki 3 po piet

Tel. 009 2 Tremont.

au padėto adreso, 
lirbimų pagal nau-

Revoliucija Rosijoj.

Mažesni žmonių sukylimai 
šę ir tę randasi po valdžia Ro- 
sijos. Didelių pasikėlimų 
tuom tarpu negirdėt. Agi
taciją varo pirmyn su raštu 
revoliucijonieriai—žmonės ir 
caro šalininkai; laikas slenka 
povaliai ir nežinia koks bus 
galas. Vieną viltį galim tu
rėt', jog nebus teip, kaip bu
vo. Maldaknygės jau ne
reiks karabelninkėm po an- 
daroku turėti ir slapta žmo
nėms pardavinėti; kancelia
rijoje neplėš teip vargšų- 
žmonių ruski urėdninkai; 
mokslas platinsis ir dvasiška 
kova galės jau užimti vietą. 
Liejimas kraujo už laisvę 
daug gero padarė ir pakėlė 
visą Rusiją prie augšto sto
vio. Įnirtę darbininkai nori 
visai carą numesti, bet nors 
ir su karščiu ėmė,, vienok 
tamsybė žmonių ir nepasek- 
mingos aplinkybės sulaiko 
reikalą ant vietos.

.25.
inėm ant dviejų
Preke $8.00.

5,
stori, Mass.
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LAMUS, UŽKVIKTIMUS 
UU8, ŽODŽIU SAKANT 
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ith Boston, Mass, 
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IOTELISIS
NEW YOKE

Rodą duodu visokiuose 
norėtų koks apgavikas r u- 
lone
INCAS RAŽCKAS.

O.,
•kiškus Cigarus
Mass.

darbų, bet nevisur fabrikai 
eina iš priežasties neramumo 
ir užsteliavimų ant išdarbių 
neturi.

Besiplatinant visur ..Juo
dąja! Šimtiniai”, kurią caras 
samdo, mėtydamas savo mi
lijonus. Žmonės būriais ap
stojo veiksmingą darbą, vie
nok vadovai dar darbuojasi 
-pašaliais, kad prašalinti pa
vienius budelius. Šę ir tę 
nuima nuo žemės paviršiaus 
nedorą viršininką, šę ir tę 
atranda prirengtą mirtį caro 
.bernam.

Pas žmones nuomonės to
bulinasi ir eina karė dvasiš 
ka, badas ir blogas padeji 
mas stumia žmones prie ge
ros mislies, prie savo apgyni
mo.

Žinios praneša iš Peterbur
go, jog caras išleido ukazą, 
būk Dūmos arba žmonių pa
siuntinių susivažiavimas bus 
10 dieną gegužio. Dabar ti
kimos!, jog nuo Dūmos pir
mo susirinkimo galės viskas 
aiškiau pasirodyti. Niekas 
negali tikėtis gero nuo Dū
mos, kadangi atstovus žmo
nės dabar renka po prievar
ta kazokų, bet žmonės iš di
delės dalies mielina, jog tę 
bus kas gero padaryta, kaip 
ištikro pamatys, tai tada ži
nos už ką laikytis.

Laisvė žmonėm turi būti, 
ją niekas negali ilgiau nu- 
gramždyti. Kraujo išlieta 
užtai ir dar jo ikvaliai yra. 
Trūksta tik supratimo, mok
slo, o ir tas dabar iš visų šal
tinių platinamas.

PETERBURGAS. Žinios 
praneša, jog caras išleido iš 
Šlisemburgo kalėjimo — for
to, du politikiškus prasikal
tėlius: Lopatiną, kuris buvo 
išvertęs ant rusko knygą, pa
rašytą Karoli aus Markso 
„Kapitalas”. Antras politi- 
kiškas prasikaltėlis Morozof 
— poetas arba dainius, kuris

Boston, Mass., I Kovo (March) I 906 m

“KELEIVIS“
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represents over 5O.OOO Lith
uanians in New England 
States. Best advertising me
dium. Executes all kinds 
of Job and Book Printing 

in foreign languages.
All Communications should 

be addressed

A. Žvingilas, 
Pott Offiet Box 323t,

Boston, Mass.

Metas II
su savo dainom kėlė vargšus 
žmones iš miego. Abudu iš
buvo po 20 metų prakeiktam 
turme,tik užtai,artimui ką sa
vo linkėjo gerovės.

VARŠAVA. 24 vasario 
žinios praneša, jog vienas iš 
darbininkų užmušė V istulos 
geležinkelio direktorių, Iva- 
nof. Ivanof užsipelnė savo 
mirtį už brutališką apsiėji
mą su geležinkelio darbinin
kais. Mirtis patiko jį ant 
Bracka gatvės. Užmušėjas 
laimingai pabogo.

ODESA. 25 vasario poli
cija užpuolė ant trijų namų, 
kuriose gyveno revoliucijo- 
uieriai, paskutiniai gynėsi, 
mesdami ant jų bombas ir už
mušdami kelis policijantus. 
Vėliau kazokai atsivežė anuo
tas ir suardė visus namus, 
kuriuose žuvo ir tie darbinin
kai.

PETERBURGAS. 27 va
sario žinios praneša, jog ca
ras išleido manifestą, kuria
me dovanoja visiem politikiš- 
kiem prasikaltėliam ir panai
kindamas bausmę myriu.’Ma
nifestas įeisęs į galybę trečią 
dieną balandžio.

Ką-gi cr.ras gali daugiau

kiti netik žmones, bet ir ka
reivius, o kaip jis gali išmai- 
tyti prasikaltėlius, kurių pil
ni turmai ir dar kasdien nau
ji gema.
LIETUVIAI SOCIJALDE-

MOKRATAI ATRAŠE.
Šiomis dienomis Bostono 

revoliucijos komitetas aptu
rėjo iš Europos laišką iš cen 
tro Socijaldemokratų, kuria
me praneša Bostoniečiam ir 
visiem Amerikos lietuviam 
širdingą padėkavonę už pri
siųstas aukas, kurios daug ir 
labai daug gero padarė dėl 
laisvės tėvynės.

1-aiške praneša kitokią 
nuomonę, kaip kad pranešė 
sanvaite pirmiau, pirmiau 
jau prašė, kad agitatoriai iš 
Amerikos važiuotų, o pasku
tiniam laiške praneša, kad 
nevažiuotų, bet dirbtų ant 
vietos, kiek galėdami rink
tų pinigus. Be pinigų, anot 
jų yra sunku kariaut, dėlto 
reikia pinigo ir reikia į ge
resnį susitvarkimą pareiti. 
Ypatingai dabar biekis laiko 
yra, kada kitos šalys Rusijos, 
Lenkijos ir Latvijos lėčiau 
darbuojasi, bet su didesne a- 
tyda ir daug tvarkiau. Vie ' 
nok darbas eina ir eina gana 
smarkiai. Pačioje Finlandi- 
joje yra nemažas bruzdėjimas 
ir jie rengiasi prie karės am
žinai nusimest carą. Cent
ras socijaldemokratų atsiun
čia vieną draugą iš savo tar
po į Ameriką, kuris perva
žiuos per amerikiečius ir pa
pasakos tikrą stovį, bei pa
dėjimą Lietuvos reikalų.
KĄ MĘS TURIM DARYTI?

Aiškiai matom, kaip šven
tas ir naudingas darbas pra
dėtas dėl išliuosavimo mūsų 
tėvynės Lietuvos. Jau duo
ta rašyti, skaityti, jau ir kal
bėti ir prašyti leista. Tas 
viskas yra tik dvasiškas pe
nas, męs-gi ne dvasios, męs 
esam žmonės su kūnais, mu

rai reikia medegęs dėl užga- 
nėdinimo gyvenimo, irtą męs 
turim gauti. Lietuvos žemės 
ir girios dabar rankose pašle
mėkų visokių, turi būti lie
tuvių rankose, ne tų, kurie 
kito prakaitu nori gyventi, 
bet tų, kurie nori dirbti. Tai
gi broliai kovą turim vesti 
tolyn! Kartais gal reiks tik 
raštu kovoti ir kalba kartais 
vėl gal už ginklo reiks imti 
ir šiam ir tam, reikia niurni 
pinigų. Taigi rinkim pini
gus ir dauginkim kasą, kad 
laikui atėjus būtų jau gali
ma pasiimti.

KUR EINA PINIGAI!
Kožnas beveik abejoja, kur 

eina surinkti pinigai. Kad 
trumpai pasakyti, reikia pa- 
aaiškįti teip: kad kitu nieku 
jus netikit, tai galite tikėti 
savo tėvais, broliais, kurie at
rašo apie socijalistus iš visų 
kampų Lietuvos. Taigi jus 
galite suprast, kad socijalis- 
tų — darbininkų partija yra 
didžiausia Lietuvoje. Ame
rikoje surinkti pinigai nuo 
darbininkų per darbininkus 
eina į kasą darbininkų Soci- 
jalistų Lietuvoje. Kame yra 
ta kasajr brj; v ra. Riivnrtnt.i 
pinigai; aabar negalimas 
daigtas publiškai pranešti, 
bet kad yra sunaudoti jie, 
tai jus galite persitikrinti iš 
gromatų, kuriąs parašo iš 
Lietuvos, jog eina socijalistai 
mušasi su kareiviais, o vie
nok niekeno namų neapiplė
šė. Taigi jie gauna palaiky
mą ir apsigynimą iš kur?

Laikui apsimalšinus, bus 
galima visos rokundos ir pi
nigai parodyti, kur ir ant ko 
išėjo.

Dabar turim pasiganėdint, 
jog pinigai yra išsiųsti ir kvi
tas galim parodyti.

Kur 
užmušė? — Wor- 
Kur daugiausia 
Worcesterij. Kur 

kunigas buvo 
tiesdarystę 

darbus? 
Na, ar tai 

kunigui ro-

į

una peilį po

tų, teip kaip moka ir kitos 
institucijos. Dabar, kad tą 
provą išpildyt policija turi 
apskaityti turtus bažnyčių, 
taigi jiem tą darant kyla to
kia karė, kokia buvo laike 
revoliucijos. St. Klotildos 
bažnyčioje buvo didelis mu
šis, policija turėjo išvilkt lau
kan maldininkus ir kunigus, 
kurie buvo bažnyčioje pa
sidarę barikadus, kad neleist 
policijos apskaityti 
Šimtą penkesdešimts 
suareštavoti.

turtų. 
turėjo

š p a - 
žinios

kininkų draugas Aleksandra 
Kodriquez; jisai surūkydavo 
25 cigarus per dieną. Rūkė 
visada ir numirė su cigaru 
lūpose.

Philadelphios Sei
mas

So. Bostono K 1 i - 
bo įnešimą neper

skaitė.
So. Bostono Kliubas buvo 

įdavęs įnešimą savo atstovui, 
bet p. Bagočius neskaitė; sa
ko, nesuėmė. Natik.akadem- 
čikai ir ant akmenų ženklus 
gali perskaityti.

atsibuvo.

Hotelyje Conti- 
Chestnut gatvės, 

22 vasa-
Vietines Žinios.

Valencija I 
n i j a . 24 vasario
praneša, jog vienas smarkus 
žydelis, mokantis 9 kalbas 
susitaisė prašpartą, kaipo ar
timas Anglijos karaliaus ir 
išsileido po Išpaniją pasiva
žinėti. Jisai turėjo puikius 
laikus ir daug pinigų prisi
skolino važinėdamas per 10 
mėnesių. Stojo tik geriau
siuose hoteliuose ir radosi 
vis tik tarpe augščiausių 
žmonių. Geriausią priėmi
mą atrado tarpe kunigų ir 
vyskupų. Paskutinis, kurį 
prigavo buvo kardinolas ar- 

a4v

laisvę

160, o 
pilna

Kuuigas Jakstys galingas 
vyras.

Bėgant sanvaitiai gavom 
kelias gromatas iš Worcester, 
Mass., kuriose nekurie Wor- 
cesterio parapijonai ir drau
gysčių sąnariai ugne spiaudo 
ant kunigo Jakščio. Kad vi
sas tąs gromatas patalpįti, 
būtų perdaug darbo nervam, 
o trumpai sakant viskas yra 
teip:

Kunigas Jakštys pasišaukė 
reporterį pereitą subatą vie
no Vorcesterio laikraščio ir 
davė paaiškinimą, būk tas 
seimas, kurį užmanė kun- Ži- 
linckas ir kiti Philadelphijoj 
yra vien tik anarchistų ir so
či jalistų ir neperstato nieko 
išimant patys save. Jisai— 
kun. Jakštys pasigyrė, jog 
jis kalba burna ir nuomone, 
visų Worcesterio lietuvių, 
skaitliuje v irs 2 tūkstančių 
ir išreiškia, kad Lietuvai jo
kios. liuosybės nereik, dėlto 
kad žmonės prie to neprisiga- 
voję, tai geriau kad jiem ca
ras nevelįtų turėt jokios liuo- 
sybės. Toliau Jakštys sako, 
jog jis išleido proklemaciją 
kokią, šaukti seimą Wilkes 
Barre, Pa. ir sutverti kokią 
organizaciją [turbūt paua-

šią Juodaijai Šimtiniai], kad 
naikyti prieš cąrą einančius. 
Laikraščiai visi atkartojo tą 
pranešimą.

Na, tai kas dabar iš to iš
eina? Ar tai Worcesterio 
žmonėm reikia pykti? Man 
rodos, kad ne! Kunigas ži
no, ką jisai kalba, jisai žino 
koki jo parapijonai. 
daugiausia 
cesterij. 
pakorė? — 
daugiausia 
traukomas
už priklius 
— Worcesteryj! 
stebėtina, kad 
dosi, jog Autonomijos Lietu
voj nereik? Visai ne! Ku
nigas Jakštys jau baigia ant
rą bažnyčią dėvėt. o dar ne
išmokino savo parapijonų 
žmoniškumo. Jų galvos teip 
kietos, kad nelik supratimas 
tę neįeina, bet ir kulką susi
laikyti}.

Yra čia žmonių, kurie iš- 
tiesų mokėtų naudotis su au
tonomija ir tiem reikia paša 
kyti teip:

Broliai! Šiądieninė kova už 
būvį yra tokia, kokios pasau- 
|ė niekad nen?l 
tiK teisybė g
kaklu, bet tėvas nuo vaiko, ir 
vaikas nuo tėvo. O ką kal
bėti apie žmones, kurie apie 
nieką nesirūpina, tik apie 
savo locną politiką. Jis ga
tavas netik gyvuliškai pers
tatyti jus, bet dar į vergystę 
parduoti. Kova už būvį! Ko
voja visos luomos, sektos, 
kliasos.

Worcesteryje yra keli jau
ni vyrai, kurie su dar dides
niu pasišventimu galėtų sa
vo miestą pakėravoti, bet 
kaip toli stovi nuo tikro ke
lio! Dėlto kunigui Jakščiui 
priguli garbė šiądieninės 
buklybės, jis traukia vieną 
už nosies, kitam duoda per 
galvą, kitam strėnas numuša, 
o bet visus suvaldo ir visų 
burna kalba.

„..Toledos„ kuris, net prie širdies priglaudę žy
delį, mislįdamas kad kara
liaus giminė. Žyduką 
galo suėmė. Dabar tie 
ponai gėdoje.

Puikiam 
nental ant 
Philadelphia, Pa. 
rio atsibuvo seimas Amerikos
lietuvių, idant susivienyti ir 
laikytis vienybės reikalavi
me arba kariavime už 
Lietuvos.

Delegatii buvo apie 
salė prisipildė beveik
svečiais; buvo 4 kunigai ir 
atstovai visokių draugysčių, 
pradedant nuo laisvamanių 
ir baigiantys ant Švento Ra- 
žančiaus draugystės ir t. t.

Prisiųsti telegramai ir gro- 
matos paprastai prasergėjo 
nuo vilkų ir kitokių žvėrių 
ir nemažai padarė triukšmo. 
Jau buvo vėlu ir dar vilties 
nebuvo vienybės, bet galų

Oras gerokai atšalo, bet 
dienos saulėtos ir kad ne šal
tas vėjas, būtų linksma ant 
oro.

Aną dieną tapo atimti vai
kai nuo p. Vilson ant Seven h 
St. So. Bostone, kuri net.^ 
neprižiūrėjo, bet ir per lan
gą mesdavo. Pasigailėjimo 
draugystė vaikus atėmė.

Peržiūrėtojai miesto kny
gų atrado padarytą vagystą 
pirkime anglių ant lo tūks
tančių, tai vis darbas ponų, 
kurie perka alų prieš balsa
vimą.

Gubernatorius Guild išlei
do prašymą į valstiją, prašy-

Žinios iš pasaulės.

ant 
visi

n i • 
pra

Pekinas, C h i 
ja. 23 vasario žinios 
neša, jog atrado dinamito pa
kasta netoli nuo įeigos į ka 
ralienės palocių. Chinijoje 
kyla revoliucija visuose kraš
tuose ir turbūt galas vuode- 
ginių sistemai turės pareiti, 
nes jau nė žiurkių neužten
ka, kad galėtų gyvybę palai
kyt vis tik iš tamsybės jų ti
kėjimo ir kąralių savavaldys- 
tės. Chinam nusibodo klau
syti visokių misijonierių, jie 
pradėjo griauti jų vietoves 
ir mušti katalikų ir protes- 
tonų kunigus. Visos vieš
patystės ir Ameriką pasiun
tė kariškus laivus į Chiniją 
apginti

dėjo taikinti ir visi susitai
kė.

Išrinktas komitetas.
Už laisvę Lietuvos Komite

tas Amerikos Lietuvių išrink
tas Philadelphijoj šitas: 
Pirmsėdžiu 
Sekretorius 
Antras pekr. 
Kasierius

kau

šei p s 
pini- 
kils

šą vuosius.

P e t
P e r o s a , Italijoj.J vasario 

24 vasario atsibeldė čionai 
Amerikos kerosino karaliaus 
sūnus Vanderbilt su pačia. 
Jie važiavo su arftomobilium. 
ir, žinoma, norėdami parody
ti savo narsumą, užlėkė ant 
5 metų vaiko. Italijonai ką- 
tik ėjo iš darbo, ir pamatę 
kruviną vaiką, pradėjo muš
ti Vanderbilt;}. Šauksmas 
davėsi girdėti: „ar negana ką 
turčiai mus skriaudžia, dar ir 
ant mus kūdikių važinėja”.

Vanderbiltas gavo gerai 
apmušt ir jam kaštavo keli 
šimtai Amerikos darbininkų 
uždirbtų dolerių užmokėt už 
sužeistą vaiką.

jog 
pa

e r b u r g a s . 
žinios praneša, 

mieste Tsovo, kur buvo 
veikslas . išmalė rotas Tolsto
jaus degančio katile smalos 
pekloje, dabar tapo prašalin
tas per Kursko vyskupą raš
ką. Mat pirma tą paveikslą 
buvo padarę, kad žmonėm 
parodyti: „Štai ir jus degsi
te pekloj, kaip Tolstojus, jei
gu jo klausysite”. Ar 
ne kytras Sinodas!

Kun. Pėža, 
Šernas,

■ F. Bagočius, 
Dudis iš Phila.

Kasos apiekūnai:
J’ Teraila, Leniauckas ir Po
vilai ka.

Kasierius užsistatys 
cijos $5000.00.

Programas.
Amerikos lietuviai 

lietuvius Lietuvoje su 
gaiš patardami: jeigu
Rosija ir Lenkija ir kitos ša
lis prieš carą, tada velytina 
ir lietuviam imtis už ginklo 
ir kartu kariaut, bet jeigu 
nekiltų kitos šalys, tai pini
gus suvartos ant pataisymo 
lietuviam reikalingų rankve- 
džių mokslainėse ir kitokių 
tautos reikalų.

Šliupo rezoliucija.
Bėgant seimui Dr. Šliupas 

įnešė rezoliuciją išaiškinan
čią Lietuvos Istoriją ir ko 
mumi kaipo tautai reikia, to 
męs ir reikalaujam nuo caro. 
Rezoliucija tapo priimta ir į 
publikaciją paduota.

tiem japonam Žieminėje Ja
ponijoj.

Delegatai jau parvažiavo 
nuo Seimo Philadelphijos 
sveiki tik pailsę.

P. V. J. Petkunas iš Brock
ton, Mass. Praneša apie at
sitikimą tokį:

24 vasario koks tę lenkas 
atvažiavo į Brocktoną ir ap
garsino lietuviam teatrą, 
žmonės ir pasiskubino nueiti, 
tikietai buvo po 25 c., bet 
kad nieko nematė, tik kelis 
paveikslus ir dar be paaiški
nimo, tai pradėjo kelti Sumą; 
ėmė daužyti lenko mašiną ir 
t. t. Kad ne poliemonai bū
tų dideliai daug blėdies pa
sidarę. Dabar tas pats len
kas apgarsino tokį teatrą So. 
Bostone ant lietuvių salės 3 
kovo.

Motiejus Mazgelis Cam- 
bridgeport’e išleido smuiką 
ant tikietų dėl naudos - revo
liucijos. 
Bostono 
Komitetui $10.30. 
ištraukė M. Karvelienė 
Harrison st.

Pinigus ' pridavė 
Revoliucijonierių 

Smuiką 
17

tai
Seimo Komitetas.

Seimo pirmsėdžiu buvo Šu- 
Brooklyn, N. Y., sekre- 
Perkūnas ir F. Bago-

kiš iš 
toriai 
čius.

Iš Amerikos.

24 vasa- 
baisias 

po visą Francuzi- 
su šalininkais ir 
Muštyiies atsitin- 
kad nubalsavus

rio žiniėa/ praneša 
muštynes 
ją kunigų 
policijos, 
ka dėlto,
parlamentui, jog bažnyčios 
turi mokėt mokestis nuo tar

Sužeidė ant laivo.
New York. 24 vasario 

nios praneša, jog laivas Com- 
panija tapo biskį sugadytas 
nuo didelės vilnies pareinant 
į New Yorką iš Liverpool ir 
8 žmonės sužeisti.

ži-

Rūkydamas numirė.

New York 27 vasario 
nai numirė vienas mūsų pyp-

čio-

apie 
pui-

Koncertas.
Delegatai pasakoja 

Philadelphijos merginų 
kų koncertą ant smuikų ir
gitarų. Kalbėjo kun. Žilinc- 
kas, svetimtautis presbeteri- 
jonų kunigas, Latvys ir Pa- 
seckas.

Perstajinetoju buvo kun. 
Kaulakis.

Seimas pagal delegatų nu
rodymą ramiai ir kantantai 
užsibaigė.

Cambridgeporte, sako, at
sirado koks daktaras, gydąs 
žmones; vienoje stuboje tapo 
išklausinėtas kur ir kaip į- 
gavo galybę daktaraut, pasi
rodė, jog nieko nenusimano. 
Bet kaip tas išėjo, kuris klau
sinėjo, tai vienas iš šeimynos 
davė daktarui Idol.,o toje pa
čioje stuboje sugriebė dar 7 
dol. Vargšai mus broliai, 
teip nuvargę! „Gydyk ma
ne ir gana, ar moki ar ne!

Subatoje 24 vasario Cam- 
bridge-porte ušsimušė lietu
vis - Antanas Stepan avy čius 
nupuldamas nuo stogo.

Draugystė Sv. Kazimiero 
turės iškilmingą pašventimą 
savo vėlavos, nedėlioję 4 ko
vo. Prasidės 8 valandą prieš 
pietus, lietuviškoje bažnyčio
je-
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programą — Programą gali
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nepamiršt.
— Jeigu, vaike, žmonės 

išrastų būdą gražaus gyveni
mo be lenktynių, tai aš prisi- 
dėčia prie to.

— Ne, tėvai nelauk, pakol 
žmonės išras, bet pats prad 1 
mislįti kaip iš lenktynių g 
venimo padaryti gyvenimą 
liuosą ir teip nandingą, kad 
kožnas žingsnis, kožnas nu
veiktas darbas atneštų nau 
dą.

— Gerai, vaike, sakai mis- 
lįk ir daryk! Bet kada apie 
ką kitą mislįsi, jeigu esi pri
spaustas tik rūpintis apie 
lenktynes už kampą duonos 
ir pastogę.

— Tėvai, žmogui darbi
ninkui mislįti daug nereik 
apie duoną ir pastogę. Kož
nas gali žinoti, kad reikia 
sunkiai d rbt, jeigu nori tu
rėt duonos o kaip vieną, dar
bą atsak v s, tai kogreičiausia 
kito jieškuti. Taigi dirbda
mas arba silsėdamas gali pa
švęsti laiką ant mislies kaip 
galima būtų pasaulėje be 
lenktynių gyventi, teip kad 
visi žmonės turėtų progą 
prie duonos.

— Vaike, aš apmislinau 
apie pačėdumą ir atradau, 
kad aš gerai darau nešioda
mas lopįtas drapanas. Kad 
išbristi iš pasaulės vargų, tai 
■■iKšguij nuli uoujui, —hit-

šioti lopįtas drapanas, turi 
menkai pavalgyti, turi sun
kiai dirbti, turi visokiu būdu 
surinkti pinigą. Kaip surink
si pinigą, tada visi vargai pa
sibaigs, ųes su pinigu gali 
tuojau pradėti naudingą ge- 
šeftą, o tada jau pinigas pats 
pradeda byrėti.

— Tėvai, aš gerai supran
tu tą ar-gi tu mislini, kad 
tik tu vienas pasaulėje turi 
tą mislį, juk tūkstančiai žmo
nių jaunų su tvirta energija 
visi prie to prisirengia, o tik 
vienas iš šimto pamato sau 
ką gero iš to, o kiti suknim- 
ba ant kelio tų lenktynių — 
lenktynių prie pinigo ir prie 
laimės.

Matai, vaike, tai vis-gi rei
kia daryti kaip žmonės daro, 
jeigu yra lenktynės, ant 
svieto prie laimės, prie pini
go, tai reikia kožnam prie tų 
lenktynių prisidėti, nes jei
gu .nepjisidėsi, tai vienas 
mandresnis sugriebs visus 
pasaulės turtus ir valdys 

- žm'ones pagal galybę dolerio. 
1 Be abejonės, tėvai, męs 

turim prisidėti prie tų lenk
tynių, ar norim ar nenorim? 
Bet ką aš tau noriu pasakyti; 
tai yra tas, kad lenktynės 
pasaulėje gero neatneša vi-

Korespondencijos.
____ I

Thomas, W. Va.
Moteris užgėdino vyrus. Ra
šo Juozas P a s k e v i - 

čia.
Toli atsiskyrę nuo dides

nių kolionijų lietuvių gyve
nam čionai gyvenimą papras- ■ ■■■ wEiaminni—wmwinuHiBHty 
iš lietuviškos puses tiek męs 
galim pasigirti, kad turime 
tuščias galvas, tamsybė po-
navoj a, o iš Amerikos, pasi 
skolinom skystimą, kurio nie
kad niekas neatsigeria, kuo 
daugiau geria, tuo daugiau 
nori, pakol nepamėlynuoja 
ir pakol reumatizmas neapi- 
ponavoja.

Taigi teip gyvendami ne
galim nieko gero nuveikti, 
nekurie jau nors nedrąsiai 
mėgintų šį bei tą gero nu
veikti, vienok raudasi tokių, 
kurie ištolo neprisileidžia 
naujos nuomones apie laisvę, 
apie pagelbėjimą brolių Lie
tuvoje, jiem visai neužmįk; 
jie šnypščia aršiau kaip Vir
ginijos gyvatės ir tuojau tai
kosi įkasti. Kad tankiai gir
dėti dabar nuo nekuriu, jog 
ruošiasi išmesti iš draugys
čių tuos, kurie skaito laik
raščius tokius, kurie eina už 
Lietuvą, o meta purvus ant 
caro samoderžavijos. Su 
prastais mūsų broliais, tai 
nėra galima jiem padyviuti, 
nes jie yra išnaudojami ant 
proto, bet kas yra akyviau- 
sia, jog vietinis kunigas teip- 
gi kariauja už carą, o, žino
ma, prie jo prisidėjus visai 
gerai. Andai čionai ant

Lynn, Mass.
Koki pas mus lietuviai. Ra

šo Lynn’o Vergas.
Lietuvių čionai randasi 

apie keturi imtai, vienok su 
gerais darbais pasigirti nega
lime. Turin e čionai šv. Ka
zimiero draugystę ir pašelpi- 
nį kliubą. A:.t susirinkimų 
randasi nemažai barnių iš 

. priežasties, jog vieni skaito 
laikraščius ir mato, kas ant 
svieto darosi, ir jie, žinoma, 
nori kad nestovėti ant vietos, 
bet šį-tą veikti, darbuotis. 
Kiti čionai yra neskaitanti 
laikraščių arba kad ir skaito, 
tai tokius, kurie -nelavina 
žmogų, bet sprangina, par
duoda neprieteliam; nekurie 
jau paskaito ir angliškai, 
bet jie ką skaito? Skaito 
juckų knygeles, baikas, lenk
tynes, bolių, gėmius ir t. t. 
Jau jie pereina ir airį su ta
baku gerklėje. Taigi tokios 
dvi pusės kaip randasi ant 
mitingo, jau sunku susikal
bėti. 7 vasario ant draugys
tės mitingo buvo mėginama 
užmanyti balių dėl labo žu
domų brolių po caro valdžia, 
bet kur tau! Parėjus bal
suoti 25 balsais prieš 15 no
rinčių pasirodė. Tuom tar
pu dar darbai ejna neblogai 
ir rodos būtų labai geru dar
bu pasirūpinti duoti pagel- 
bą mus broliam Lietuvoje, 
bet kur mus susipratimas? 
Sulyginus mus su gyvenimu 
mus tėvų, brolių seserų Lie
tuvoje, męs gyvenam dabar 
labai gražiai, nors jau pul- 
nu, LiuuiuiĮ Kawuen uiuinasr 
pas fabrikų duris, nors kas
dien girdėtis patžudystės ir 
išplėšimai, bet visgi dar mus
neiima už sprando ir neveria 
peiliu į pečius kaip kad da
ro Juodoji Šimtinė Maskoli- 
joj. Dabar dar inumi laikas 
apmislįti ir žiūrėti prie ko 
męs dagyvensim. Dabar ei
na karė visoje Rosijoje dar
bininkų su caru ir turčiais, 
man rodos gerai padarytu
me, kad pagelbėtuine jiem 
tą karę laimėti, išliuoti visą 
Rosi ją iš po jungo caro ir po
nų, sutverti republiką, kur 
žmonės darbininkai valdytų 
ir taisytų savo tiesas, o ne 
dykaduoniai juos skriaustų 
ir engtų, nes jeigu Rosija su
stiprėtų kaip buvus, tai su
diev teta! vargas ponavotų 
didelis ir netruktų jis Ame
riką pasiekti. Darbininkai 
visos pasaulės šelpia kovo
jančius darbininkus Rosijoj, 
karaliai ir turčiai šelpia ca
rą, kad tas palaikytų žmones 
po jungu. Taigi tie, kur e 
priešinasi sušelpimui darbi
ninkų, patys būdami tokiais, 
labai klysta. Jeigu jie su
prastų, kad tai yra dėl jų ge
ro, tada matytų, jog reikia 
šelpti iš visų galių, nes juos 
šelpdamas tiktai sau ir savo

šiem. Daugelis tų, kuriuos 
kiti pralenkė, lieka sutremti 
ir su purvynu sumaišyti, o 
vienok nėra galima jų iš svie
to išvaryti, jin turi gyventi, 
žmonės turi ant jų vargų žiū
rėti. Taigi, tėvai, ar tau to
kios lenktynės patinka?

— Vaike, man jos nepa
tinka, nes aš jau einu lenk
tynėm nuo maži} dienų, o 
dar nieko neturiu. Bet ką 
darysi, reikia stumtis pirmyn 
kaip galint.

— Tėvai, galima dar ki
taip save gelbėti: kaip jau 
visokį darbai turi programus 
pasaulėje, teip turi ir visos 
pasaulės žmonių gyvenimas

krikštynų buvo susirinkę 
lietuvių pulkelis, buvo čia ir 
ir kunigas, ir, žinoma, krutė
jimas visos Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių kele baisę dva
sią ir krutina beveik ir tam
siausią; rodos šneka į jo ausį: 
„Nagi ką tu turi pasakyti 
apie Lietuvos padėjimą”. 
Toji dvasia turbūt visur per- 
sigėrė. Kunigas, žinoma, 
saviškai paniekino kovojan
čius lietuvius, bei kitus dar
bininkus, o kiti jam pritarė. 
Vienok čionai radosi mote
ris, kuri nedalaikydama bai
sios atžagarystės, pradėjo: 
„Ar-gi negėda jum teip kal
bėti, jus caro bernai, jus

vaikam taisai geresnę ateitį. 
Jeigu ir visi vienu balsu vie
nas kitą užtarsim ir visi gel- 
bėsim ir tada bus ikvaliai 
darbo nusikratyti tranus nuo 
mus sprando. 11 vasario bu- 

j vo parengtos prakalbos Kliu- 
■ bo, susirinko apie 40 iš ketu
rių šimtų buvo tik 40 ir dvi 
merginos. Merginom nėra 
pavydo, nes jas pirmiau no
rėjo su poliemonu išvaryti 
nuo salės. Toki mūsų lietu
viai dvidešimtam amžiuje, ir 
baigiasi du tūkstančiai metų 
kaip Kristus pradėjo platinti 
meilę prie artimo, mokslą ir 
vienybę.

— o—

Baldwinsville, Mass.
Darbdaviai pritaiko. Rašo 

Zanavyke.
Oras gražus ir darbai eina 

gerai, tik mokestis labai nu
mažinta dėl prasto darbinin
ko, nes čionai daug lenkų ir 
lenkiškų lietuvių apsigyvenę, 
dėlto darbdaviai matydami 
jų apsišvietimą ir gyvenimą 
pritaiko mokestį tokią, kad 
jau kaip tik ant maisto gali 

| užsidirbti. Lenkai vienok 
linksmi, būk jiem geras už- 
darbys, nes teip žemai gyve
na, kaip jau galima. Čionai 
yra ir 3 merginos lietuvaitės 
ir jas reikia paminėti, kad 
netik nieku geru neužsiima, 
bet ir vėlai vakėrais vaikšti
nėję.

Ansonia, Conn.
Aišku, kodėl kyla revoliuci

ja, nes po akie paveizda. 
Rašo M. Pavėsis. 
Darbai eina pas mus ne

blogai; misingio ir vario dirb
tuvėse dirba dienomis ir 
naktimis.

Lietuvių čionai yra gražių 
ant kūno, bet ant dvasios tai 
nelabai. Labiausia su gir
tuoklyste ušsiėmę. Kitur 
lietuviai dabar atjaučia var
gus savo brolių Lietuvoje; 
mėgina jiem pagelbėti, ren
ka dūkas šeip ir daro balius 
ant to, bet pas mus to^nėra.

4 vasario buvo vestuvės A. 
Marinavičiaus su p. Ona Tu- 
ruškiūte. Žmonių prisirinko 
visokių nuomonių (margų ir 
baltų) sunku buvo ir pereiti. 
Nekurie broliai rengiasi pa
rinkti aukų ant revoliucijos, 
bet per girtuoklius jau ne
galėjo. 11 vasario vėl su
sirinko beveik tie patys tau
tiečiai atkartoti tąs vestuves, 
kame besikalbant F. Vokie
taitis atsistojo ir pradėjo pa
sakoti: „Baigiam vyrai vestu
ves, geriam alų ir vyną, bet

Lietuvoje ašaras geria pra
lietas prakeiktų kazokų, ne
būtų prošalį, jeigu męs juos 
sušelptume sumesdami po ke- 

Tis centus jiem dėl apsigyni
mo kazokų ir bado. Męs 
kasdien girdim balsus: „Bro
liai gelbėkit mus”, vienok 
męs labai prie to nerangus. 
Pabaigus kalbą draugas B. 
Jurkša su skrybėle perėjo ir 
surinko $11,75, kuriuos be 
10 centų pasiuntėm į „Ko
vos” Red., kad perduotų L. 
S. D. P. Berenkant pinigus 
vienas kazokų brolis K. Ru
binas rėžė per skrybėlę ir pa
bėrė centus, pakol juos su
rinkom buvo sumišimas, nes 
jie labai brangus paskirti už 
laisvę Lietuvos. Neramų ca
ro berną teipgi reikėjo ap- 
malšįti. Tas neramus žmo
gus sako, jog jam ir čia ge
rai gyventi! Jau ką gerai 
tai gerai, niekas nepertaria 
nes gyvas į ugnį turi lysti 
geležies liejinyčiose, kad 
gauti plutą duonos, pakol 
sveikas. Jisai sako: „Caras 
geras, tegul tik jo klauso”. 
Taigi, brolau, tegul-tik klau
so! O kodėl tu neklausiai, 
kodėl atbėgai į Ameriką ir 
čionai gyvas degi geležies lie- 
jinyčioje, bet nesiskubini j 
bėgti carą garbinti ir jo 
klausyti. Man rodos, jog 
vit-ką daro tamsybė, jeigu 
tik apmislįtute, tai pritartu- 
te tiem, ką nebėga į svetimas 
šalis, bet mėgina kovoti už 
savo tiesas ant vietos. Tau! 
mielas brolau, pridera susi
prasti, išlavinti protą ir eiti1 
kartu su žmonėm, kurie įieš
ko geresnio kąsnio duonos ir 
geresnio gyvenimo, kad ne
reiktų tėvą užmušti arba Su
siedą išrūbavoti, tik dėlto, 
kad kąsnį duonos sau gauti. 
Natik apmislįkit gerai, ar ne
teisybė!

—o—
Stoughton, Mass.

Krauju šeria molochą ir de

da aukas šėtonui. Rašo Su- 
cirda.

— Ar buvai aut baliaus 
14 vasario, kuris atsibuvo dėl 
revoliucijos reikalų?

— Kur tau, brolau, būsim, 
10 dieną vasario parsivežėm 
3 bačkas alaus, pasigėrėm ir 
pradėjom tąsyti moterį, ir 
kad ilgai nepasidalinom tais 
prūsiškais kliackais, tai ant- 
galo sumušėm Selckį. Tik 
žiūrom—šmakšt ir policmo- 
nai pribuvo ir nugabeno mus 
šešis į šaltąją. Šaltoje buvo 
peršalta, tai uisistatėm 
$500.00 kaucijos,tada paleido 
mus namo. Pašaukė mus 17 
vasario 4, iš mus už- 
simokejom po 20 dol„ vienas 
25 dol., o Šlicius net 30 dol.; 
mat jo kumštis buvo didžiau
sias. Lietuvoje kaip buvo, 
tai jam tankiai prisiėjo mešti 
tvartus ir, žinoma, tą ranką 
laikydavo arčiau mėšlo ant 
šakės, tokiu būdu ji užaugo 
didelė, tai dabar turi dau
giau štruopos mokėti. Bels
kis buvo nedurnas, jis pasa
kė teisdariui, kad netik ką 
jį mušė, bet ir pinigus 50 
dol. atėmė, tai tiesdarystė 
dar nepasibaigė ir gal teip 
būti kaip Jarušai pereitą pa
vasarį gavo 10 metų į Kator
gą už subadymą moteries su 
peiliu.

Nekurie sako, kad dabar 
žmonės nubiednės bemokėda
mi aukas už Lietuvos laisvę 
ir žmonių gerovę.
Eh! nesupratimas! pas mus 
moka ir moka į policiją šven
ti pakutninkai Molocho, o ir 
pinigų niekad netrūksta.

Kaip ve 17 dieną vasario 
čia buvo veseile, tai Povylas 
Jukonis drebėdamas -užmanė, 
kad paaukauti kiek ant tė
vynės reikalų, keliolika dėjo, 
ir kaip tik kelis centus sūdė 
jo, o anie šeši sudėjo šimtą 
trisdešimts penkis dol.

Jeigu akyvas ir norėtum 
paini aą 1.8 17llfitt>s. tai puuiu 
rėk į ranką lietuvio pakut- 
ninko, o daug išmoksi: su
daužyta pūslėta, ręvuota, na
gai sudaužyti. Na kaipgi 
tokia nebus, per naktis trau
ko krumpliais štalą prie ka- 
zyrių. Jeigu nueina į vesei- 
lę, tai mėgina su kvotoriu to
rio! ką suinust. Kvoteriu 
šunku tą padaryti, tai kerta 
krumpliais ir teip susidaužo, 
biauriu pažiūrėti.

—o —
New Britain, Ccnn.

Aukos ant krikštyti 11. Prida
vė J . K r i a u č i ū n a s .

11 vasario bnvo krikšty
nos pas J. Matutą, jo sūnaus, 
ant kurių buvo susirinkę ke
li geri lietuviai ir besikalbė
dami sumetė aukų ant reika
lų Lietuvos liuoeybes. J. 
Aurila davė 30 c., L. Bobinas 
užmanė ir davė 25 c. J. Dani- 
sevičius, J. Kriaučiūnas, ir 
V. Kašėta davė po 25 c. ir 
dar du po 10 centų, teip kad 
viso priduota Bostono Kev. 
Komitetui $.150. Čionai 
radosi priešingi keli, bet ką- 
gi darysi, kad mus žmonelės 
nesupranta, kas tai ta karė 
už laisvę. Šita gentkartė .to-, 
tokios karės nematė, o tie 
kurie matė lenkmetį, kada 
ponai su caru kariavo, žino 
ma, nesupranta, jie mislina, 
kad ir dabar teip yra. Bet 
jau laikas suprasti, kad da
bar patys darbininkai už sa
vo gerovę kariauja, dėlto 
mumi nereik gailėtis kelių 
centų, bet su atvira širdžia 
pašvęsti ant to konotankian- 
siai.

—o—
So. Boston, Mass. * 

Vestuvės ir aukos. Pridavė 
P. Buzevičia.

18 vasario ant Silver gat
vės pas J. Greviškį, atsibuvo 
vestuvės Kazimiero Daumė- 
no su Bagulių Bratėniūte. 
Susirinko keletas svetelių ir 
linksminosi dainuodami: „oi

čėsas, čėsas, jau Daumėnas 
su pačia” ir t. t. Po dainų
J. Matuzevičius užminė ir 
vargus tėvynės—Lietuvos, P. 
Buzevičius tuojau pasakė: 
„Vyrai, sidabrinii} kulkų 
reikia, jeigu norim laisvės ir 
amžino pakajaus mūsų tėvy
nini, draugai pradėjo rankom 
ploti ir tuojau doleriai pra
dėjo ristis. Po dol. davė: J. 
Matuzevičius, M. Gabriolas,
K. Valaišis 51 e., M. Valai- 
šiflt- 51 po 50 c:— A. Ma- 
ei.jauckas, K. Daumėnas, B. 
Daumenienė, J. Tninila; po 
25—J. Bratėnas, L. Tuneli* 
nė, A. Spurga, S. Augštaka - 
nis. S. Greviškis, J. Bratėna; 
R. Buzevičia, P. Matuzev'čia, 
J. M įtuzevičia, S. Gižius, A. 
Čižiuvienė, B. Tuinilienė, P. 
Jakštaitė, A. Zekienė, Z.Gre- 
viskienė, A. Gribienė, A. 
Brateuienė, P. Buzevičia 20 
c. ir vienas 10 c., teip kad 
viso surinkta ir priduota Bos
tono re vol. kom. $9 ir 58 c. 
Laimingo gyvenimo jauna
vedžiam ir tegul tėvynė 
liuosa.

—o—:

Baltimore, Md.
Mobilizacija. Rašo A. 

m a š k a .
R a-

1 Ant laukų niekur nebuvo 
matyt mašinų, nė šiądien!- 

• nių pagerinimų, kuriais jau 
žmonės naudojasi Latvijoj ir 
kituose kraštuose; čia viskas 
dar buvo pažįstama nuo dau
gelio metų. Visa ta išveiz- 
da su pritarimu ošiančių gi
rių darė tokį įspūdį, kad nuo 
ašarų meiles sunku buvo nu
sikratyti.

Atvažiavom į Tauragę (Ba
seinų pavieto] ir čionai iš
girdom tą patį: „mobilizaci
ja”. Per rubežių niekas už 
jokius pinigus neveda, nes 
kareiviai tapo padauginti ir 
naujų daugeliui esant, vadai 
atsisako* kad už kas-žin ko
kius pinigus vesti. Čionai 
turėjom laukti ištisą sanvai- 
tę, pakol mobilizacijos pasi
baigs, pakol caro bernai su
gaudys ir sukiš carui ir gerk
lę aukas — jaunus Lietuvos 
vyrus. Gulėjom ūkininko 
daržinėje ir niekur kojos ne
kėlėm dienos laike. Pare- 
jo žinia, kad karė pasibaigė: 
visokių žinių pasklydo visur, 
bet tikros žinios iš niekur ne
galima buvo gauti. Laik
raščio jokio niekur negalima 
buvo nusipirkti. Toks susi- 

j maišymas teip sumaišė kelio
nę, jog nežinia buvo ką da
ryti; nė grįžt, nė eiti toliau.
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15 rugpjūčio, kada jau vi- žmones lakstė dejavo, verkė 
sai baigėsi santaika Rosi jos jr njeka9 nežinojo, kame ė- 
su Japonija karės ir. žinoma, 8ąs Su Bavim buvau ataive. 
jog tas Peterburge buvo vi- žęs kelias ,, Vilniaus Žinias”, 
sai gerai žinoma carui ir jo kurįą8 padalinau ir pasakiau, 
bernam—ministeriam, bet jų kur ją8 galima gauti ir ko. 
galvos buvo teip susuktos, kią jo8 naudą atneša)

jos iš sumaišymo žmones ga
li ištraukti ant kelio suprati- 
__ * Tuom tarpu užstojo ka
rės laikas, vienas krito nuo 
kazoko kulkos parubežyje. 
O laikraščio negavau-, nors ir 
labai norėjau žinoti, kas da
rosi Rygoje.

Pamislinau sau, čia negau
nu, tai nors Amerikoje atsi-
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jog nežinojo ką daryti, dėlto '• 
padarė „mobilizaciją”. Jiem j- - 
dar buv> permažai žmonių moi 
ašarų, todėl jie parūpino mo
bilizaciją, kurios jau visai 
nereikė. Jauni vyrai ir pa
buvę seni kareiviai spruko, 
kub kas sumanė, teip kad 
pirma stojimo iš Rygos ap- 
linkės 778 vyrai prasišalino, 
vieni dūmė i Amgriką, kiti į 
Angliją ir‘kitus kraštus, o 
dar daugumas pasislepia gi
riose ant nekurio laiko....

Važiavom naktį, jau Lat
vija baigiasi, o prasidėjo Lie
tuva ir kur tik sustojam, vi
sur žmonės rėkia „mobilizaci
ja; sumišimas baisiausias vieš- 
patauna, nes vieno brolį, ki
to tėvą arba jauną vyrą nuo 
jaunos moteries atskyrė,verk
smas ir susimaišymas, visur 
rodėsi liūdna, rodos dvasia 
nematoma, ar pavietrė dva
siškai žmones koroja. Dviese 
važiavom ir pasiekėm netoli 
Šiaulių, kur ketinom nors 
kiek atsilsėti savo brangioje 
tėvynėje, vienok ir čia tą pa
tį išgirdom „mobilizacija”. 
Negalėdami pamatyti savo 
namų, paėmėm arklius ir ke
liavom į paprūsę. Važiuo
dami sutikom žmones, kurie 
skabinosi į Šiaulius ir tie vi
si kalbėjo apie mobilizaciją.

Saulutė maloniai šildė, vė- 
jalis pūtė, rodos bijodamas 
užgauti ir visa gamta tokį 
malonumą padarė ant mus 
keliaujant per mūsų tėvynę, 
kad aš niekad savo gyvenime 
nesijaučiau tokio pakėlimo 
dvasios. Miežiai pakelėse su
nokę lingavo nuo vėjalio ir 
nenorom privertė mislįti apie 
jų gaspadorių—savininką?
Gal padėjo galvą tolimoje 
Mandžiūrijoj, o gal išbėgo 
kaip ir męs, kad nebūti pri
verstais, eiti mirti už nieką? 
Šę ir tę pamatėm senuką ar
ba jauną vaikinei}, kurių ca
ras dar nerijo (jie buvo tai lių, nes buvo jų net 2 krautu- 
per kieti, tai vėl perminkšti vės: p. Macijaucko ir Janke- 
dėl jo pragaringos gerklės), vičio, teipgi prigulėt prie bi- 
tie tik darbavosi po laukus, bliotekos, kame galima pasi- 
o vyrų viduramžinių ir dvi skaityti visokių knygų. Tai- 
dešimtmetinių niekur nebu gi mūsų broliai po kniutu 
vo galima matyt, nes vienų nedoro caro daug toliau nu
tik kaulai aptręšė Mandžiu- žengė, nekaip broliai čionai 
rijos žemelę, kiti išsinešdino liuosoje šalyje Amerikos, 
ir tarnauja svetimose šalyse [Gaila, gaila! širdis plyšta 
už kavalkėlį duonos, bile sa žiūrint ant daugelio brolių 
vo gyvastį išdaboti nuo tero- permerktų su skystimu arba 
110 savmyliško caro. ąmerikonišku alum, kurį da

nes tę pilna lietuviškų. Vie
nok apsigavau! Pribuvęs į 
Baltimorę, atsikvėpęs laisvos 
žemelės oru, pasisveikinęs su 
senais draugais, tuojau klau
siau, ar neturite lietuviškų 
laikraščių paskaityti. Vie
nok, nors ir 3 familijos gyve
no vienam name ir maloniai 
pasitiko mane kaip svečią, 
gatavi buvo viską dėl mane 
padaryti, o laikraščio nebu
vo nė vieno — ko mano dva 
šia visą kelionę teip troško. 
Subatos sulaukęs gavau nu
sipirkti „Lietuvą”. Dabar 
jau pas mus ateina 2 nume
riai „Keleivio”, „Lietuva” ir 
dar laukiam „Vilniaus Žinių”.

Važiuodamas mielinau, oh! 
kokia laiminga toji šalis A- 
inerika, kur kožnas savo kal
boje gali skaityti, apsišviesti 
ir laimingai gyventi, matyda
mi teisybę už ją kovoti ir ke
liauti savo gyvenimą rėdyda
mi, kad dar geriau būtų, kad 
vargšai nekiltų, bet žūtų. 0 
kaip nusistebėjau pamatęs 
atžagarumą mūsų brolių! Ne
tik kad jie neskaito, bet iš- 
mislina nebūtus daigtus aut 
skaitančių, patys tik alum 
daugiai.šia šumija. O mūsų 
tėvynėje broliai lieja kraują, 
kad-tik gauti laisvę prie liue
so žodžio ir liuoso lavinimo 
proto su kalbom ir knygelėm 
nuo ko ir gyvenimas 
rintų.

Būdamas Rygoje 
vau gauti lietuviškų
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mt laukų niekur nebuvo 
;yt mašinų, ne šiądienl- 
pagerinimų, kuriais jau 
nes naudojasi Latvijoj ir 
iose kraštuose; čia viskas 
buvo pažįstama nuo dau- 
o metų. Visa ta išveiz
iu pritarimu ošiančių gi- 
darė tokį įspūdį, kad nuo 
rų meiles sunku buvo nu
matyti.

atvažiavom į Tauragę (Ra
jų pavieto] ir čionai iš- 
lom tą patį: „mobilizaci- 

Per rubežių niekas už 
ius pinigus neveda, nes 
eiviai tapo padauginti ir 
ijų daugeliui esant, vadai 
sako' kad už kas-žiu ko- 
s pinigus vesti. Čionai 
ėjom laukti ištisą sanvai- 
pakol mobilizacijos pasi- 
gs, pakol caro bernai su- ! 
įdys ir sukiš carui ir gerk- 
inkas — jaunus Lietuvos 
us. Gulėjom ūkininko 
žineje ir niekur kojos ne- 
erti dienos laike. Pare- 
iinia, kad kare pasibaigė: 
>kių žinių pasklydo visur, 
tikros žinios iš niekur ne

ima buvo gauti. Laik
inio jokio niekur negalima 
70 nusipirkti. Toks susi- 
išymas teip sumaišė kelio- 
jog nežinia buvo ką da- 

i; ne grįžt, nė eiti toliau, 
ones lakstė dejavo, verkė 
liekas nežinojo, kame ė- 
. Su savim buvau ateive- 
kelias ,, Vilniaus Žinias”, 

riąs padalinau ir pasakiau, 
r jąs galima gauti ir ko- 
į jos naudą atneša, kaip 
iš sumaišymo žmones ga- 
štraukti ant kelio suprati- 
? Tuom tarpu užstojo ka- 
laikas, vienas krito nuo 

šoko kulkos parubežyje. 
Laikraščio negavau-, nors ir 
)ai norėjau žinoti, kas da
li Rygoje.
Pamislinau sau, čia negau- 
, tai nors Amerikoje atsi- 
įttvsLti, kaip-^tnivažiuosiu, 
3 tę pilna lietuviškų. Vie- | 
k apsigavau! Pribuvęs į i 
Itimorę, atsikvėpęs laisvos I: 
neles oru, pasisveikinęs su 
įais draugais, tuojau klau- |
и, ar neturite lietuviškų 
kraščių paskaityti. Vie-
к, nors ir 3 familijos gyve- 
vienain name ir maloniai 
sitiko mane kaip svečią, | 
tavi buvo viską dėl mane ■; 
daryti, o laikraščio nebu- 
nė vieno — ko mano dva- 
Svisą kelionę teip troško, 
batos sulaukęs gavau nu
mirkti ,, Lietuvą”. Dabar
i pas mus ateina 2 nume- 
i „Keleivio”, „Lietuva” ir 
r laukiam „Vilniaus Žinių”. 
Važiuodamas mielinau, oh! 
kia laiminga toji šalis A- 
irika, kur kožnas savo kai- 
je gali skaityti, apsišviesti 
laimingai gyventi, matyda- 
teisybę už ją kovoti ir ke

nti savo gyvenimą redyda- 
, kad dar geriau būti}, kad 
rgšai nekiltų, bet žūtų. 0 
ip nusistebėjau pamatęs 
iagarumą mūsų brolių! Ne- 
r kad jie neskaito, bet iš- 
slina nebūtus daigtus ant 
aitančių, patys tik alum 
ugiausia šumija. O mūsų 
vynėje broliai lieja kraują, 
,d-tik gauti laisvę prie liuo- 
žodžio ir liuoso lavinimo 
oto su kalbom ir knygelėm 
m ko ir gyvenimas pasige- 
itiį.
Būdamas Rygoje galėda
mi gauti lietuviškų knyge- 
}, nes buvo jų net 2 krautu- 
is: p. Macijaucko ir Jauke- 
čio, teipgi prigulėt prie bi- 
iotekos, kame galima pasi- 
aityti visokių knygų. Tai 

mūsų broliai po kniutu 
idoro caro daug toliau nu- 
ngė, nekaip broliai čionai 
iiosoje šalyje Amerikos, 
jaila, gaila! širdis plyšta 
ūrint ant daugelio brolių 
smerktų su skystimu arba 
nerikouišku alum, kurį da

ro čionai turčiai dėl nuodiji
mo žmonių proto, iš teip turi
juos surakinę, kad sunku į 
jų galvą įleisti spindulį švie
sos. Kame-gi gali būti ma
no viltis?

MOTERIM
IR MERGINOM.

KEPTAS KUMPIS.
Šmotą plaskai pailgą kum

pio, neperstorai atpjautą, į- 
dėk į skauradą ir padarius 
skysčių iš vandens ir kepa
mųjų ašakų, aplaistyk visą; 
kumpis iškeps ir visas geru
mas pasiliks jame ir dar kep
damas neatsiduos stuboje.

VERŠIENOS PAJUS.
Sukapok porą svarų ver

šienos į kavalkėlius ir pusę 
svaro virto kumpio, arba rū
kytų kūdų lašinių; įmaišyk 
pipirų, druskos į inierą ir į- 
barstyk biskį čiobro 
šaknies [savory herb] ir įdėk 
2 kietai išvirtus kiaušinius, 
supiausčius į riekutes;užpilk 
kvatierką šalto vandens ant 
visko, kada jau sudėsi į tam- 
tikrą kepimui puspuodį. Ant 
viršaus mėsos uždėk plonai 
iškočiotą iš miltų plėvę, ku
rią gali sudrūtint kiaušinio 
tryniu ant viršaus ištepdama. 
Kepkie karštai! pečiui valan
dą laiko, ir išėmus užpilk 
taukais. Veršiena bus gata
va valgyti.

RYŽIŲ KEPTINE.
Pusę puoduko ryžių, kva

tierką pieno, pusę puoduko 
cukraus, žiupsnį druskos, vie
ną šaukštą sukapotų smul
kiai lemonų; sudėk viską į 
kvortinį kepamą indą ir kepk 
vidutiniai kaštam pečiuje 
per porą valandų, kartais pa
maišydama laike adynos ir 
Zvertips, paskui tegul kepa 
jki galui nemaišyta. Valgyt 
su pienu arba Smetona, atra
si geru valgiu.

PATARIMAI.
Gerai turėti motiną arba 

seserį sumanę prie pagelbėji
mo laike bent kokios nelai
mės.

Nuo įsipiovimo,' nusibrož- 
dinimo labai gerai pašlapinti 
čystą skudurį į kerosiną ir 
uždėti ant žaizdos, o paskui 
kitu aprišti. Kerosiną išima 
skausmą ir neduoda pakilt 
užsidegimui. Greitai užgy
ja-

MESA KAD SUVIRTŲ.
Mumi, žinoma, pasitaiko 

tik gerai pabuvusio gyvulio 
mėsą taukiai valgyti, dėlto 
nemažai bėdos suvirinti, bet 
ko dabar ant svieto negalima 
padaryti, viską, tik reikia tie
sos žinoti. Kietą mėsą reikia 
pamerkti į vandenį sumaišy
tą su actu [vinagerj dėl 10 
svarų mėsos reikia 3 kvortų 
vandens 3-ketvirtdalius kvor
tos acto; mėsa teip pamirkus 
greitai paskui suvirs. -

KAIP NUSIKRATYT.
Jeigu tavo susiedka atėjus 

užima tavo laiką, o nori, kad 
ji eitų namo, pradėk šnekėt 
su ja apie Lietuvą, apie Ame 
rikos augančius suanglėju
sius vaikus, apie žmones, ku
rie negeria alaus ir tam pa
našius daigtus, pamatysi kaip 
susiedka atbula išeis, tikras 
burtas.

KAIP IŠPLAUTI PADUŠ- 
KAS.

Neplautos paduškos per 
ilgus laikus pasidaro vieni 
lizdai sutrų ir kenkia svei
katai tų, kurie ant jų guli. 
Išplauti labai lengva, o svei
katą dikčiai pagelbsti. Rei
kia paimti dvi paklodaites 
neperdideles, susiūti į pa-

KELEIVIS
Mm

veizdą maišo ir supylus į pa- 
duškas plunksnas į vidurį
reikia grumdyti ant grumdo
mosios lentos, teip kaip ir vi
sokios juodos drapanos, van
duo turi būti muiluotas ir ge
rokai šiltas. Išgrumdžius ir 
perplovus su šiltu vandeniu, 
nugręžk sausai, iškratyk ir
padžiauk ant saules ir vėjo; 
dziūstant reikia laikas nuo
laiko iškratyti ir tegul džiūs
ta, pakol plunksnos nepasi
kels į viršų.

KELEIVIS.

Aš esu mokįtas 
Visokiuos liežiuviuos, 
Ir esu buvęs 
Visuose kraštuos;

Galiu gyventi 
Niekad nežuvęs, 
Tarp mažų, didžių 
Ir visos žmonijos.

Aš moku triksų
Visokių daryti
Ir peilį ilgą
Galiu praryti;

Merginas jauniem / 
Galiu privilioti, 
Senas dar jaunu 
Gali pastoti.

Vis per mano
Baisų gudrumą 
Didelį mokslą 
Ir apsuksimą.

Vienok man trūksta 
Dar mažo daigto
Be kurio apsieiti, 
Teip kaip be rakto 

Per laimės duris 
Negalima įeiti, 
Nors atsistojęs 
Imtum ir keikti.

Man reikia doros, 
Reikia žmoniškumo, 
Raikia pažinti 
Gerai žmogaus kūną 

Reikia nustoti 
Kilnot ruginę, 
Arba smarkesnę 
Užvis Bulbinę.

AUKOS.
Pereitam num. „Keleivio’’’ 
aukų Lietuvos pašelpai bu-

TRUMPAS POLITI-
KIŠKAS PAAIŠ

KINIMAS.
------------- X--------------

" Nuo laikų susivienijimo su lenkais,
visa Lietuvos politika perejo į sidabruotų, 
auksuotų lenkiškų politikierių rankas,
daugiau į rankas vyskupų Lenkijos, kurie 
tuomet visą Lenkijos politiką savo drūtoje 
rankoje turėjo. Mųsų lietuvių, ypatingai 
visuomenės būdas gyvenimo persimainė. 
Pirmiau Lietuvos visuomenė, prastiejie 
žmonės, nors visi nesuprato politikos, vie
nok tiek suprato, kad ginti savo žemę ir 
tikėjimą, kurį tų laikų kunigai — vaide
liotai teip mokėjo lietuviam į širdį įspaus
ti. Bet kada atėjo laikas, kada lenkai su 
žvilgančiom savo drapanom, auksuotam 
bažnyčiom ir gražiom lenkėm merginom

• pasikalbino nekurtuos mūsų didvyrius prie 
save dėl diplomatiškų neišvengtinų reika
lų; ir kada mūsų Lietuvos didybė sutiko, 

i pamylėjo lenkų būdą ir vieką, ką jiem po 
akių kišo, tada puolė lietuvių senas rėdąs, 
ir jų istorija, tikėjimas,ir kada tapo panie
kinti Lietuvos kunigai arba vaideliotai 
Krivės bei Krivių-Krivaitis, nuo tada nu
puolė ir Lietuvos politika, nes jau nesakė 
griaudžių pamokslų nuo bokštų Lietuvos 
žinyčių ir iš po visad žaliuojančių Lietu
vos aržuolų. Užgeso šventa ugnis ant 
kudmentų žiuyčiose ir kitose šventose Liet, 
vietose, užgeso kartu ir meilė Tėvynės— 
Lietuvos visuomenes širdyse. Vaideliotai, 
krivės ir kiti šventi Lietuvos žmonės .lipo 
ant laužų ir susidegino save kaipo aukąs 
jų numylėtiem dievam. Drąsumai ir ga
lijotai Lietuvos kareivijos vieni griuvo ant
kardų ir pervėrė savo širdį, kiti išlakstė į 
svetimas šališ jieškoti atmonijimo dėl tų, 
kurie pasidrąsino permainyt Lietuvos ti
kėjimą ir pavesti politiką j lenkų hipnati- 
zatorių rankas.

Nuvargus karėm mus Lietuvos visuo
menė, sumaišyta su blogom aplinkybėm 
migo ir užmigo ilgu miegu pasilsio . . .

Dabar po kelių šimtų metų vėl prikė
lė mus iš miego sunk,ųs vargai kraunami 
ant mūsų spraudo, blogas gyvenimas, mais
tas ir aprėdalas vėl pažadino mus prie rū- 
pesties apie save. Po šimtų metų męs at
sikėlę iš tautiško-politikiško miego apsi- 
dairom apie savę ir matom kur-kas kito
kias aplinkybes: mūsų pusiniukus-lenkus, 
kurie paėmė visą mus politiką, atėmė se
ną tikėjimą, kartu atėmė žemes ir turtus 
ir atidavė savo ponam—vyskupų giminai
čiam, kurie tuomet politiką buvo apgrobę.

vo $137.27 Dabar atsikėlę iš miego tautiško matom,
Įėjo iš New Britain, kaip ir jų gentkartę kazokai braižo su

pas Matutą $1.50 kniutais, kemša į pasmirdusius turmus.
Nuo Daumėno vestuvių Kenčiam vargus lygiai; męs lietuviai ken-

So. Boston, Mass. 9.58 čiam už tautiškus griekus, padarytus mū-

Viso $148.35
Šią sanvaitę išsiųsta į Eu

ropą $100.00
Lieka $48.35

PAJIEŠKOJIMAS.

Pajieškau seno draugo V. 
Simaucko, kuris apie 1891 
metus gyveno aut Sumerset 
St., Liverpool, Anglijoje pas 
Joną Česnių, paeina nuo Pil
viškių, Suvalkų rėd.

Meldžiu jo paties ar drau
gų pranešti apie jį ant adre
so:

Ant. Sagatauckas
13 Springer St.

S. Boston, Mass.
U. S. of A.

T emykite.
„Keleivis” nepamilino iš

eiti nė vieną dieną per perei
tus metus, jeigu kur neatėjo 
tai pačto kaltė, ne mus. Nuo 
dabar kaštuoja $1.25 aut me 
tų, pinigus galite siųsti pei 
„Money Orderį” arba regis 
travotoj gromati. Kada no
ri atsakymą gauti, įdėk už 2 
c. stempą. Permainydamas 
adresą parašyk aiškiai ir tik 
rai gatves (atryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adresą, 
pilnai su savo vardu ir pra 
varde.

Šita socijalistų partija dabar žinoma ir yra ant visos 
pasaulės, auga kasmet didesnė, dar ji būtų didesnė, bet 

su kuriom 1 kad prie jos priguli tik darbininkai žmonės ir vėl tik mo-

sų prosenių, dėlto kad jie pamynė savo ti
kėjimą, ir prisižiūrėję ant ištvirkusių, lė
baujančių lenkų, pavedė mūs krašto poli
tiką į jų rankas.

Lenkam vėl-gi reikia kentėt užtai, kad 
pavedė savo politiką ištvirkėliam ponam,
kurie nežinojo skirtumo tarpe lenkų ir ru
sų, tik rūpinosi ištvirkėlius auksu sagsty
ti, o vargšą-sermėgių stumti į tamsybę, 
vargą ir badą; priversti jį eiti plėšti dėl 
kąsnio duonos, o paskui pagal savo krikš
čioniškas tiesas sugauti ir amžinu vergu 
padaryti pono, rando arba kokio piniguo
čiaus iš Tolimos Turkijos.

Lenkas, kuris drįsta ir šiądien lietuvį 
laikyti savo chlopcaku, yra kvailas ir pa
siutęs, kadą-gi męs jau atgyjant ir jaučia
mės vienam padėjime su lenkais prispaus
ti ir jaučiamės, jog turim tiek pat galybės 
save apsiginti nuo teronų.

Klausymas, apie kurį aš trumpai no
riu pridėti, kaipo plytelę savo nuomonę, 
yra tas, kad męs šiądien atgiję iš ilgo po- 
litikiško miego. Sakau šiądien, bet ge
riau būtų sakyti šiuose laikuose, nes nę- 
kurie iš mus jau atgijo seniau 20 ir 50 me
tų, kiti dar negreit iš miego prisikels, nes 
kaip matyt Amerikoje nėra nė 10 tūkstan
čių žmonių iš aprokuotų 200 tūkstančių, 
kurie suprastų šiądieninius reikalus mūsų 
tėvynės. Lietuvoje iš 3 milijonų gal rasis 
tik tiek suprantančių, kiek yra Ameriko
je, nes kaip Amerikoje iš suaukautų per 
metus pinigų dėl laisvės tėvynės matyt 
kaip mažai yra aukautojų; teip ir Lietuvo
je iš pasipriešinusių prieš caro valdžią, ma
tyt koks mažas būrelis tę randasi, kuriuos 
kazokam nesunku sugaudyt, nes kiti tam
sus ir užmigę senu miegu politikoje su 
pirštais nurodo, štai tas ir tas kalbėjo 
prieš carą.

Męs atsikėlę iš miego po šešių šimtų 
metų miego, pamatom dideles permainas, 
mūsų istorija tautiška palikus mus tuose

kyčiausi žmonės. Darbininkam reikia tankiai vieta nuo 
vietos darbo jieškoti, pertai jie netik prigulėt negali, bet ir 
balsuoti laike rinkimų. Iš darbininkų tie prisirašo, kurie 
mato, kad kitos ant svieto pagelbos nėra, kaip tik visiem į 
krūvą ristis ir politikoje laikytis prieš turčius.

Męs lietuviai dabar atgiję Iš miego ir męs besimokin- 
, kad tikri sočijalistai,ne ideotai kurie ži- 

stovinčią ant gryno pūdymo. Kur pirma no tik socijalizmas, o paskui visa gerkle rėkia, yra tikri ka- 
buvo raistai, tę dabar stovi kaimai ir t. t. riautojai už nuvargusių žmonių būvį.
Žmonės pasidaugino, gamta jiem nieko Lietuvoje dabar męs susiduriam su socijalistais, kurie 
gatavo neištesa duoti visas maistas, apsi- kariauja su mokslu ir su ginklais, tarpe jų yra, žinoma, ir 
dengimą reikia auginti ir padaryti žmo
nėm.

Laike, kada męs politikiškai miego
jom, kitų viešpatysžių žmonės darbavosi: 
vargšai žmonės rūpinosi kodaugiau supras
ti, kas tai svietas, jo gyvenimas, aplinky- in' priguli” 
bes, valdžia, istorija ir daug kitokių moks
lų. Jie prisitaisė, knygas, mokslaines, iš
ėjo mokslus, pasiliko genijais, augštesniais 
už karalius, carus, vyskupus ir žodžiu sa 
kant, kas senovėje buvo didžiausiu sekre
tu, žinomu tik augštiem žmonėm, dabar 
šiose gadynėse doro vargšo darbininko 
sūnus arba duktė viską gali žinoti pasi- 
švęsdama save prie mokslo.

Teip kylant mokslui aplinkinėse vieš
patystėse, mūsų Tėvynė politikiškai mie
gojo, ją visi užmiršo, nes jokia karaliūnas 
neatėjo į Lietuvą, kaipo žentas, nė viena 
Lietuvos duktė nepasiliko svetimos žemės 
karaliaus pati, netik to nebuvo, bet atliuo- 
savo mus nuo visokių urėdų, tik per per- 
sikrikštijimą, per šuugalvystę, išdavystę 
arba genišką buklumą gavom kokio pa
šlemėko tarnystą Rosijoj. Taigi miegojom, 
gyvi, krapštėm žemę, kentėm badą, žemę 
vaikam daliuom, likom daržininkais, toliau 
sveikais, drūtais ubagais.

Mūsų susiedai gavo progą įgauti 
mokslą ir rūpinosi su politika apie savo 
geresnį būvį, atėmė karaliam barbarišką 
savvalę: vienam krašte įvedė konstituciją, 
kitam gi visai karalių turėjo užmušti, kad 
gelbėti milijonus žmonių nuo karališkos 
giminės, kuri spėjo ryti visus turtus varg
šų žmonių per vargą surinktus.

Žmonės tiek mokslo dasiekė, kad ėmė 
kištie teisybę karaliams ir ponams po nose 
sakydami: ,,Jeigu jus sakote, kad Dievas 
jumi davė tiesą valdyti žmones, tai štai dar 
ir daugiau, Dievas sako, jog jis visus ly
giai sutvėrė ir leido ant žemės, kad maitin
tųsi.

Kaip ponai netikėjo darbininkam, tai 
kilo karės, ir kaip darbininkų visada yra 
daugiau, teip jie ir karę visada laimėjo. 
Šveicarijoj, Anglijoj, Vokietijoj, Franci- 
joj, Amerikoj ir kitose mažesnėse šalyse, 
visur žmonės gerai susitelkę, įvedė konsti
tucijas, pagal kuriąs jie gali, kaip nori 
valdytis, arba visai išginė karalių iš savo 
žemės arba dar ir galvą nukirto.

Dabar męs lietuviai kątik atgydami prie 
rūpesties, prie politikos už mūsų gerovę 
po mus akių randam didelį kelią išmintą, 
kuriuom nukeliavo visa žmonija ir eina 
tolyn. Žmonijai toji kelionė kaštavo daug 
vargo, darbo, prakaito, pasišventimo krau
jo ir gyvasčių, męs dėl pagelbėjimo save 
tą visą ju kelionę galim nueiti, sėdėdami 
prie knygos ir tik misle perbėgti, mumi ne
kaštuos uė lašas kraujo.

Tik pažiūrėkime kaip tie žmonės dir
ba, kurie buvo linos!, kada męs miegojom, 
jie perėjo kelionę: išnaikino baudžiavas, 
verguvės, atėmė savvaldystę karaliam, da
bar parėjo aut to, jog ko nori, tai gali bal
suodamas ui ediska i^ 1ą gauti, jeigu tave 
perviršija tau priešingai, tai tu turi tiesą 
aiškinti žmonėm, pertikrinti, jog ir jiem 
to reikia.

Politikoje nuo seniai yra yvairios par
tijos ir visas partijas galima suliet į krū
vą, išėmus tik partiją darbinininkų, ku
rią nuo lotyniško žodžio vadina Socijalis- 
tų. Tą žodį lotyniškai vartoja dėlto, kad 
lotyniška kalba yra moksliškai terptautiš- 
ka tai-gi ir žodis socijalistas yra žinomas 
ant viso kamuolio žemės, kuris ženklina vi
suomenę. Socijalistų partija visai skiria
si nuo kitų partijų, nes ji lygiai nori rū
pintis apie visą pasaulę; jie nori, kad viso
kių tautų, kliasų ir luomų žmonės turėtų 
lygią progą ant svieto gyventi. Nekurie 
žmonės ypatingai turčiai arba pavydus 
mokslinčiai sako, jog žmonės ir dabar turi 
lygią progą, o kožnas žinom, jog lygi pro
ga tik tada būtų, kada visi lygiai turėtų 
turtus, mokslą ir t. t., dabar jie sako, kad 
ubago kūdikis, kuriam trūksta pieno mais
tui turi lygią progą su turčiaus vaiku, ku
riam, kaip tik užgema, jau palocių pasta
to. Kokia gali būt lygybė, kada vargšo 
vaikas turi eiti pas turčiaus vaiką prašyti 
darbo, o anas jį skriaudžia, nusukdamas 
jam mokeątį už darbą.

laikuose, kada žmonės pusiau maitinosi iš 
gamtos dovanų t. y. iš paukščių, y vairių 
laukinių gyvulėlių ir jų odų, 
senučiai dangstė savo kūną; teipgi jau pu
siau maitinosi iš pasėlio ir auginimo gy
vulių. Sanlygos gyvenimo per šešis šim 
tus metų persimainė, nes ir žemė persimai
nė; kur pirma buvo nepereinamos girios, 
pilnos paukščių bei laukinių gyvulių, da-, 
bar jau pamatysi karvę pririštą už ragų ir darni pamatom, 
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gerai suprantančių socijalizmą, o yra tokių, kurie ir mažai 
supranta. Pereitą nedėlią į mauo rankas pateko gromata 
iš Lietuvos, kurioje žmogus rašo, kad socijalistai sako: dc- 
ginkit girias, nes tos girios priguli jumi ne ponam ir radė
jas kritikuodamas sako: ,,Kam-gi jas deginti, jeigu jos inu- 

Teipgi rašėjas sako, jog socijalistai priešina
si kunigam. Taigi kaip męs dabar nepripratę prie politi
kos, tai tokios gromato-. arba įkalbėjimai tų, kurie laiko pu
sę caro arba ponų, gali mus sukelt vienus prieš kitus, o ka
da susikėlė žmones, tai ilgą laiką bereikalo pešasi, dėlto iš
laiko turim mokintis, kad politiką gerai suprasti. Sbcijn- 
lizmą kas-tik nori gali pažinti, skaitydamas knygeles apie 
tai visose kalbose. Niekur neras pasakyta, kad žmogus tu
ri e:ti prieš Kristaus mokslą arba tikėjimą, kuris susideda 
iš meilės, tobulystės ir pasišventimo už artimą. Yra, tiesa 
knygelių, kuriose buvo varyta disputai su nekurtais kuni
gais, kurie gynė, kad žmonės nuo pradžios svieto buvo vie
ni ponai kiti ubagai, užmiršdami, jog Adomas su Jieva bu
vo vienoki turčiai ir jiedu pradėjo svietą [teip manomą].

Taigi jeigu šiądien randasi žmonės, kurie išsitaria ir 
ir šeip ir teip gal iš piktumo arba norėdami daugiau už ki
tą atsižymėti mumi reikia šaltai, moksliškai apsvarstyti ir 
nepaniekint gero daigto, tik dėlto, kad nekuris iš mus jį 
savinasi ir sako: ,,Štai bužys gali, tave praryti”. Ypa
tingai Lietuvoje, kur liepia parsivežti malkų pasikurt i e- 
čiui, tai žmogus mislina, kad jau liepia socijalistas uždegti 
girią ir t. t.

SENU VILTIS.
Laiškas iš Lietuvos, Suvalkų Rėdybos, į So. Bostoną 

122 Bowen St. P. R.

Šįmet metas buvo nelabai lietingas, ale mažai užderė- 
jimų buvo; duona brangi ir mano jau senatvė artinasi, ne
labai jaū kur tinku, ale tuom sykiu vis turiu ant duonos 
ir ant drapanos uždirbu. O ką dabar klausiat nuog Soči- 
jaldemokratų, tai jau antras metas, kaip jie platinasi ir 
auga skaičius kodidžiausias. Sako jie gražius pamokslust 
kaip mus valdžia spaudžia, o socijalistai liepia padotkų ne
mokėti ir į kariumenę neiti, ir'nė prie jokios policijos rei
kalų rištis, Socijalistai uždarė visas mokslaines ruskas ir 
liepia mokyt .ietuviškai. Monopolius visus suardė ir kan
celiarijas sugriovė, tai daug sykių ėjo kovon su kariume- 
ne. Tūkstančiai darbininkų yra užmuštų. Stojo revoliu
cija visoj Rosijoj.

Ir kariumenę suėmė rudenyje ir turėjo vėl paleist na- 
namo. O tuos šventus socijalistus, kurie kovoja už laisvų 
tūkstančiais sodina į kalėjimus ir varo Siberijon, o skait
lius vis didyn ir jo pati armija svyruoja, tai ant tos pusės, 
tai ant tos.

Ale ateis neprietelių, nutrinsim jo galybę, bus respub
lika. Z. Jonas buvo New York, Jurgis N būva Anglijoj vi
si draugai tapo svetimose šalyse. O dabar sūneli pasilik 
sveikas. •

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Ištark
beib, keid 
feid, džeid 
leid, meid 
veid, baid 
haid, raid 
said, taid 
uaid, ode 
bod, kod 
mod, lod 
nod, rod 
lob, rob 
kiub, tiub
eis, deis vienakė korta, šviesi žuvukė 

teis, leis veidas leisai
peis, reis peisuot, skyrius žmonių 

meis, ice mečius, ledas

Belikta
kūdikis, augint 
plūkšta, lepsėt 

padėtas, padarytas 
brist, gyvent 
oda, važiuot 

šonas, vandens pakylimas 
platus, poema 

pranašaut, statutas 
būdas, metališka vėnis 

gumulis, važiavo 
dalis plaučią, rūbas 

kubikas trūbelė

Angliukai 
babe, cade 
fade, jade 
lade, inade 
wade bide 
hide, ride 
side, tide 
wide, ode 
bode, code 
inode, lode, 
node, rode, 
lobe, rcbe 
cube, tube 
ace, dace 
face, lace 
pace, race 
mace, ice
Did you over see house pace in the race? 
Ar tu matei arklį peicuojant lenktynėse? 
When horse pacing, he trows both leg from same side. 
Kada arklys peicuoja, jis meta abi kojas nuo vieno šono.



KELEIVIS

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c

ant visu metu
Dykai del Vysu

Tik-ką iš po spaudos išėjęs naujas dide 
lis Kataliogas Knygų, Drukuojamų ma
šinėlių. Rašomų plunksnų kurios savlje 
atramentą laiko, visokių patentuotų gy
duolių ir šeip daug kitokių daigių, pri
siusiu kožnam kuris prisius už 2c markę 
ir savo aiškų adresų.

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

South Boston, Mass.

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

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

Szaltinis Sveikatos

GERA 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 pasmarlė aš datiriau ge- 
riause gyditoją, visokių lygų. 
Viriškų ir moteriškų; rodą 
duodu uždika.

J. Balaišaitis,
122 W. Broadway St.

So. Boston, Mass.

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

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

Teisingiausias kabalas — me
timas k /.yrių ir laimarodis 
kaina ................... 10 c.

Kalėdų giesm-s del vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

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

ir leisti jai įsisenėti 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 laiškų aprašydamas savo ligų, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymų 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?

Atsrkymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New York 7 užlaiko daktarus specialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras, proferus Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura ; rmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei- 
tškimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė

jimui ligos. Šitas Inst'tutas užlaiko teipgi didžiausių 
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 
kų jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveikanuoIszgrydytas 
ir’reumatismo’bci tos li£on^ams> matyt iš daugybės padėkavonių 
utsisenejusios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon.nzabukevicze stitutui;pagal prašymų dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 86, paduudame

ISEgydyta nuo 
sunkios moterį- 
szkos vidurines 
liejos.
M. Vidlczlene 

Westwood,

čion kelias:

Didziause ir geriause Aptieka 

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

THE OUTLET,
385 Broadway Routh Boston, Mass.

Specijaliszkas Iszpardavimas
Vyriški marškiniai su kietom kiutinėm, 

I verti o0c. parsiduos už 25c.
Vyrų lininiai kalnieriai verti 12|c parsi
duos už 10c. Vyrų po 25c robiniai kal
nieriai 19c. Vyrų po 25c ir 5OC šleikos 
21c. Vyrų vilnonės paniekos vertos 19c 
už 12|c. Darbinės kelinės 5OC. Vyrų 
po 50c darbinės pirštinės 39c.

Dr. S- Andrzej e wski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

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

REIKALINGAS
Lietuvis k rauti ukuris moka kostumer- 
ką darbą’ gera užmokestis ir darbo visa
da turės, atsišaukit kogreičiusia, ant šio 
adreso, J. Stepanaviczia
607 N. Main St. MONTELO.MAS3.

Tiktai per 60 dienu. 
Jeigu katras dar nenusipirkot knygą 
, .Sekretai Burtininkų” arba ,,Cerna- 
knyžnoja Knygą” tai pasiskubinkit nes 
tik per 60 dienų parduosim už 50 centų, 
o potam prėkHros dvigubai. Pinigus 
siųskit per ‘•Alonej’ Onięfį” 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 
Bakanaucka, jis duus gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, šnapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

Garbingas Profesoriau:
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už išgydymą manęs nuo neregu- 
liarifikos mėnesinės, varginusios mane per G 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėl mane naikino. Pit vi- 
sį tų laikų perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, liet 
veltai ir tik kada a prašinu savo ligų Jums tuo
jau nuo prisiųstų Jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai išgijau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tomistai Airdingų pudėkavonę

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

Dauggalls Profesoriau ir Specialiste:
Su linksmu Airdziii pranešu Tamlstal, kad 

cslu visai sveikus ir Jlno-sas nuo n-umatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
Ir strėnose, kuriu mane teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi* 
mišių save special litais, bet vis !>•• naudos, k >1 
nedasigirdmi apie jųsų garsųjį Institutu, per 
kurį pilnai afgrlcbiiiu savo sveikutę. nž kę e 
siu rūkingus iA širdies Drui E C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautic* 
čiiyns. Išgydytasis,

Augustas Bokėn,
1445 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielas Profosorlau:
Pranešiu Tarautai.Jog rslu pasveikęs 19 li

gos, nuo kurios mane gydėte — per ta n k u u s 
filaplnimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nuliėglmo sėtuens nemigos, nervISkuino, 
skaudėjimo strėnose ir alieluo nusilpnėjimo 
kaip yru aprašyta Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas Į Sve katu, -lųsų specialiėki vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi iŠ 
savo laimingo šeimyniško gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu Aitij pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
b.eikatę ir bųti laimingais.

Fr. Mandinas, 
Box 325, 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 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 markėmspersiuntimo 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:
T. Lavilvaresse, M. . 

Prancūziškas Daktaras, Či- 
rurgas ir Akušierius.

Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 
Pasekmingiausiai gydo visokias ligas o 

ypatingai moterų ir vaikų.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte, nuo 2 

iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
238 Harrison avė., Boston,

Mass.

Lietuviszkas D-ras M Ziselman.
7 Parmenter St, 

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie 
siok pas mane 1 
tropais į vir<u tik 
neikit į aptioka; 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
kit o aš ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo l- iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1901 ja mond

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 laiką,tai praešiu ant toliaus.

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

KLAUSYKIT E VYRAI1
Kaip į Worcester atkeliausi! 
Geriausią rodį visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi! -

Pas

Vaskelevicziu įr AbraczinskavdčAeitmunu įi mui
NAUJOS KNYGOS. 124 Millburry str.,

Kai-
85 c.

„Keleivio” Spaudos.

Geriausias Pamokintojas Angliškos 
‘ KalbOS sutaisytas ant trijų 

eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius, 
na..........................

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

Po Keturesdesimts Metu Tolsto
jaus. Gražia usias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my
limos merginos. Labai §

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

Vakarais: Utarninke, Seredoje jr Petnyčioje nuo 7 iki 8 vai. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryte >ki 1 vai. po pietų.

M. Galivan& Co.
Uzlaiho geriausio ■

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir

CIGAR .
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus, alus, člius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gerymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Worcester, Mass. Į

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.

ff
Kjlb dur azitoa 

knygeles netu
ri, kuri labai 
naudinga turėti 
kiekvienam, tai 
ir kaip pagelba

"Namu Gydyto
jas" Taigi kas 
prisius ęroma- 
toja, sidabrini 
deszimtuka su
vyniojęs drūtai 
in popiera ir uz 
2c. marke, o bus 
teisingai prisie
ta be jokios ap
gavystes.

Adris aa;
V. J. Petkon, 
303 N. Main Str. 
Brockton, Mass.

MJEDJEGA 
VAISTU.

SUKAŠAS 
GYDUOLIŲ.

s
I

Puikiausias Lietuviškas

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.

s

!1

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

Tautiecziai Lietuviui pas sava.
A«x pėdinau i»vu krautuve kuriu*,a gali ag ut vi ko kaipo 
Ui: Laikrcdeliu kokiu tik aut svietu rauda* , kiaicuiniu ir 
akciniu, visokiu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu irauksitiiu žiedu, špilkų, kampasu, kolcaiku, visokia 
instrumentu, puikiu armonikų del grajau*. M szinukiu 

del druksvojlmo gromatu. Monu knyga ir pr etai* s del 
darymo sztuku. Istoriaik- ir maldaknygių kokiu tik ran
dasi iictuvisskoj kalboj. Puikiu popieru del gromatu ra- 
szymo su phviuczevonems, ardabems ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisninezia groma oj ui 4c. 
narke o apturėsi puiku kalalioga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj k. Iboj nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu,

apie kozna tavora preke aprassyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
rius iszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens Wllkewich, 112 ^’UoŠkl™, n y.

KAIP PADARYTI MONUS
Iszejo ka-tik Isz po spaudos knyga apmszantl kaip padaryti visokius monus. Knygoje yra 
apruszyti 63 inouai, kaip jie pad iroini ir kaip paežiam Juos padaryti, be jokiu iiitaisu ir be 
aparatu. Monnl teip lengvai padaromi, kad net vaikas Juos gali pndarytL Czionai paduodu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti ka-nors isz nieko. 11 Isz oro tiek pinigu prigau
dyt!, kiek szirdis geidžia. 23 Su dideliu peiliu ar kardu czlela. rankoj laikoma obuoly su vie
nu klrcziu In keturias lygins dalis perdalyti, nesužeidžlnnt runka. 25 Gera cziela laikrodėly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegą Kaip poplern deginti. 34 Akyvaizdoje žiūrėtojų in kelias 
minutas piiikiausy paveikslu nuteplioti. 34 Žeriuty geležy prie burnos arlm rankose laikyti 
ir ne klek nenusiaeginti. 41 Paprasta guzlku in pinigu permainyti. 49 Peilius ir sznkutes 
6rnryti Ir būti sveiku. 52 Deganczin žvake suvalgyti. 56 Paprasta stiklu per stalu pervaryti, 

et ne stiklo ne stalo nesudaužyti 58 Užrisztomis akimis kortas inspeti. Nusipirk knygele, 
o galėsi visus 63 monus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygeles turiny guuti, 
tegul prisiunezia 2c marke, o teipgi ir ant utsukymo. Nusipirk knygele «

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

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

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

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

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

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

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derk intis,
4545 Hermitage ave., Chicago Ill. 

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

J. Dabulski
E, St. Louis, Ill.

P. Ciras,
Lawrence, Mass.

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

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

Box 64

Box 317

Box 54

Box 323

71 Oak str.,

Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 394 Broadway, S. Boston, 
Mass.; valandos buvimo namie nuo 0 iki 
8 vakare.

OFFISA TURI BOSTONE
IX) No 1056 Beacon Str., Boston, Mass. 
Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryte ir

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, MASS.

^Geriausia moterų ir vaikygydytoja,

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

; Ofisas atdaras ;
r 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.
: Tel. Hay. 609 - 5.

Geriausia ir Teisingiausia

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

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

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek
vienos dieni s meto: (> dalys drūtuose 
apdaruose; prekė $4.75 c.

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

3 Pekla, arba Amžinas Pragaras, di
dele knyga, puikus naudingi skaitymai 
su giesmėmis apie kančias pragaro, drū
tuose apdaruose. 5OO puslapių—$1 25 i

4 Lietuviškas Dainorius susidedantis* 
iš 196pusl., su 400 dainų įvairiu dainų, 
drūčiai apdaryta knyga—$2.50.

Visn* rns knygos kaštuoja tad $12.50, 
bet k s paims visas ants\ k parduodu už

Kas nepasitikėdamas nenorėtų siųst 
t isų pinigų, gal prisiusi 1 ar 2 doleriu 
dėl užtikrinimo ^ad ima, nusiusiu) ja 
knygas o likusius damokės ant eksir

Sts- W. Boa 14

Uz Korespondencijas ir ap
garsinimus Rėdystė neatsa

ko.

Jeigru nori but sveikas.
r drūias. naudok tik sveikus gerymus. 
iaimk sveiką užkandi, sveikiausi gėry- 
tuai, kaip Lu*į Alus, Eitus, Vynai ir viso- 
id likeriai yra tik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipfri norintirm pirkt likerštorį, tę yra 
labai gera viela. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

z4 Washington Sqare, Worcester, Max*.

Geriausias Indzinjs Karasynu varomai

Galima gaut no 1 iki 75 arkliu šylu 
Visur yra pa rukus vartot. Norėdami ph 
Čiau dasižinoi rašykit ant Šito adreso'

Frank E Davis,
280 Devonshire St. BOSTON, MASS

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

Viskas už puse prekes, j 
už 1 Legal stampos su kožm 

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 

128 Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S, EceIcu, Man

Naujas Budas 
išmokt dailiai rašytie be mo 
kiūtojo. Puslapi!} 24, prekė 
10 centų (markėmis) 

P. Mikolainis, 
Box 15, Station D.,

New York

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

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

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

Tel. 609 2 Tremont

Tokių mašinėlių gali gaut ant žemiau padėto adreso. 
Drukuojnmos mašinėlės visokių išdirbimų 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. ZVINGILAS,
P. O. Box 3232, Boston, Mass.

Ak turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk i

’’KELEIVIO”
Sl’AUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDįSI.

Mes spaudinam Knygas, Konstitucijas, Prog ham us, Užkvietimus
ANT BALIU A lt B A VE8KLIJU, TiKIETUS, ClKKULIOKIUS, ŽODŽIU RAKANT 

. ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORISKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

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

VIENATINIS : LIETUVIŠKAS : HOTELISIS
W. RAŽU KO, 7 Washington, St-, NEW YORK 

Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tomykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikasru- 
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manes. * Su godone

WTNCAS RATUKAS.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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