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Jo žmona
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Tel. 609 2 Tremont.

ant žemiau padėto adreso, 
šokių išdirbinių pagal nau-

litarų ¥1.25.
su varinėm ant dviejų

gera. Prekė ¥8.00.

CILAS,
Boston, Mass.

'ISdS: HOTELISIS
5t0n,St. NEW YOIIK

okius darbus. Rodą duodu visokiuose 
resiį ir jeigu norėtu Koks apgavikas r u- 
)s. Su godone

WPCCAS RAŽVKAS

Y & CO.,
riaušių
rus Turkiškus Cigarus
11 Boston, Mass.
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Geriausias Laikraštis.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsnelius del mo
terų ir merginų ir pamoki
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,,Keleivis” išeina kas ket
verges ir kaštuoja ant me
tų tik Adresuokit teip:

A Žvingilas,
Port Office Box 3232, 

Boston, Mass.
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No .IO Boston, Mass., 8 Kovo (March) 1906 m._

Žinios.
Revoliucija Rusijoj.

Dvidešimtas amžius. Žmo
nija augštai pakilus, tik var
gas ir teronybė valdomu len
kia jų sprandą prie žemės. 
Bet veltu tas lenkimas ir tuš
čias gožimas kraujo; žmonija 
negali būti valdoma puskvai
lių, nedorėlių, ištvirkėlių ir 
visokių, kurie savinasi virši
ninkystę pašaulėje; inonyda- 
mi žmones, būk jų familijos 
yra Dievo pateptos, būk tik 
per maldas turi prašyti Die
vo, kad įkvėptų caram, kara
liam tokią dvasią, kuri pa- 
liuosuotų žmones; suteiktų 
jiem tą gerovę per karalių 
rankas. Caras Rosijos siūlo 
savo Dūmą iš augštybės, o iš 
pažemių neduoda žmonėm 
jok'os.liuosybės prie tos Dū
mos prisirengti.

Gorkio IniSkas pas sūmj į New Yorką.

Garbingas Rosijos darbi
ninkų literališkas vadovas, 
Maxim Gorki rašo pas savo 
sūnų į New Yorką, kuri gro- 
mata pati 1 po Wilshiers ma
gazine ir skamba teip:

Oh! upės kraujo tapo iš
lieta. Jus Amerikoje neti
kėtume!, kad ir faktiškai bū
tų jumi pasakyta. Visoje 
istorijoje nebuvo tokio ran
do, kuris teip kankinti! savo 
pavaldinius, kaip kad daro 
caro randas.

Gal panašiausiai carui plo
vimas ir mušimas žmonių bu
vo veiktas per karalius Asi- 
rijos, bet tie mušė žmones 
kaipo aukas dievam. Bet 
kam teip skerdžia žmones 
carai, Vite, Durnovas, Duba
sovas ir jų kompanija, to 
niekas negal atminti. Ko 
jie nori? Jeigu jie nori su
tvarkyti šalį ir padaryti pa- 
kajų, kodėl jie draudžia žmo
nes nūo susirinkimo į rodą, 
jie ir tik jie—žmonės gali tą 
pakajų padaryti. Rinkimo 
tiesos surengti Dūmą yra 
bergždžias darbas. Žmonės 
atsisako eiti balsuoti. Mies
tuose, kur tūkstančiai žmo 
nių randasi, šimtas užsirašo 
prie balsavimo. Dėl ko? Dėl
to, kad liuosas kalbėjimas 
užgintas, užginta ir susirin
kimai. Daugelyje miestų 
randas uždraudė, kad į krū
vą nesueitų daugiau kaip 3 
žmonės. Jeigu jų tiesų ne
klauso, tą peršauja. Siūbo
je nevalia daugiau susirink 
ti kaip septyniom. Ko ga
lima tikėtis gero nuo Dūmos, 
jeigu tokiu būdu laikomi 
žmonės prispaudime.

Teip rašo Gorkis, ir tas 
yra matomai teisybė. Jeigu 
į Dūmą neišrinks gerų žmo
nių, ir rinkimuose neturės 
pasikalbėjimų apie pagerini
mą krašto, tada caras vėl 
spakainas: kaip norės teip 
valdys žmones.

Darbininkai visų Rosijos 
kraštų ir už Rosijos sienų 
drūtai darbuojasi, kad caro 
sistemą ilgiau nepasiliktų ir

ji nepasiliks!*
Amerikos kapitalistiški 

laikraščiai maišai žinių pra
neša iš krutėjiįno Rosijos dar
bininkų, dėlto kad jiem ne
mažai rūpi žmonių prispaudi
mas. Darbininkiški laikraš
čiai neturi tiek galybės, kad 
turėti žinių rinkėjus Rosijoj. 
Bet žinių revoliucijoniškos 
dvasios po Rosiją netrūksta.

PETERBURGAS. Žinios 
praneša šiokias statistikas:

Bėgije mėnesio pasibaigu
sio vasario 7 septynesdešimts 
aštuoni laikraščiai Rusijoje 
tapo suspenduoti; 58 redak
toriai suareštavoti; karės sto
vis tapo atidengtas 62 vieto
se ir mažesnių pasikėlusių 
vietų buvo 34; žmonių caras 
nugalabijo 1.400, neskaitant 
Maskvos; vienam Peterburge 
suareštavo 1716 ypatų, o po 
visą Rosiją suareštavo 10 
tūkstančių; tuomlaikinių tur- 
mų tapo parūpinta 17 vietų; 
nuo darbo atstatyta iš tele
grafinių stancijų 2000 žmo
nių ir daugybė mažesnių Pe
terburgo restauracijų tapo 
uždaryta.

Iš priežasties žmonių suky- 
limų per vieną mėnesį turtų 
išnaikinta už 600 milijonų 
u bliu.
ODESA. Žinios praneša, 

jog į kaimą Ivanislav atsi
bastė 50 kazokų ir 70 karei
vių paprasto vaisko ir surišę 
18 kaimiečių teip baisiai mu
šė, jog vienas kaimietis ir 
vienas mokįtojas išėjo išgro
to, žiūrėdami ant tos regyk
los. Mušimas priverčia žmo
nes prie baimės ir paklusnu
mo, dėlto caras juos teip bai
do. Bet ar negeriau ginti 
savuosius ir mirti, o nežiū
rėt ištolo ir iš proto išeiti. 
Prasikaltimas kaimiečių bu
vo tik tas, jog jie išrinko at
stovą pagal caro ukazą išleis
ta 24 Gruodžio.

Kentėjimas kankintlnės.

Jeigu kada kentėjo šven- 
tiejie už tiesas, tai dabar jie 
kenčia Rosijoj ir litanijos jų 
ilgos.

Lučenofskis prefektas po
licijos Tambove gėrė kraują 
žmonių visos apielinkės ne- 
mieruotai. Antgalo radosi 
mergina, Milė Speredinovo, 
17 metų, kuri Lučenofskį už
mušė. Merginos kankinimas 
prasidėjo: Kazokai parmušė 
ją ant žemės ir pusgyvę už 
plaukų nusivilko nuo antro 
gyvenimo ir įsimetę pusnuo
gę į roges nuvežė į turmą, 
kuriame tik buvo smarvė ir 
šlapumas, čionai du oficieriai 
valkiojo už plaukų ir darė, 
ką-tik išmanė; antgalo už
degtais cigaretais ją degino, 
norėdami iškvošt žinias. Mer
gina nieko neišdavė ir tapo 
perkelta į ligonbutį su galva 
perskelta, akia išdurta ir su 
visu pajuodusiu kūnu. To
kios regyklos visai nemalši
na žmonių, tik pratina prie 
kraujo. Mat prie visko rei
kia priprasti. Vėliau žudin-. 
tojam žmonijos bus apmokė
ta.

RYGA. Žinios praneša 
apie čionai atsiųstus karei

vius malšinti žmones. Atėję 
kareiviai elgėsi brutališkiau- 
siu būdu: sugavo daugybę 
revoliucijonierių, iš kurių 12 
sušaudė 21 vasario, o 30 nu
tarė ant rykščių plakimo; 
tarpe nutartų plakti dauge
lis buvo ir moterų.

Gaponus paniekintas
Peterburgas, 5 kovo. Čio

nai buvo susirinkimas darbi
ninkų, ant kurio Gapono ap
skųstas Sečof už paėmimą 
apie 5000 rublių darbininkų 
organizacijos, turėjo pasitei
sinti. Sečof turėjo ilgą ir į- 
spūdingą prakalbą, antgalo 
paklausė Gapono: „Ar tu iš- 
tikro sakai, kad aš paėmiau 
pinigus!’’ Gaponas atsakė: 
„Teip!” Sečof toliau kalbė
damas sako: „Jeigu aš kal
tas už tuos pinigus, tai aš su 
šiuomi pertikrinu, kad aš ne
paėmiau jų ir išsitraukęs re
volverį persišovė. Pinigai 
matoma sutirpo 'aukose Ga
pono su jo draugu Mischen- 
ka.

Revoliucijouieriai išranda, 
kad Gaponas yra daugiau ca
ro šuva, o žmonių drau
gas ir kaip toks neilgai galės 
ant žemės vaikščioti.

SUŠALDĖ. „Saratoli 
Dnievnik” praneša, būk 425 
rekrūtai tapo valdžios pasiųs
ti į Buguruslavą, Bognlmins- 
ko apielinkę. Esant bai
siam šalšiui ir šturmui su 
sniegu, rekrūtai prašėsi, kad 
palauktų, pakol pereis ta 
dargana. Oficieriai vienok 
pasakė, kad jokių išsikalbė
jimų nėra ir išvarė, žinoma, 
su menka drapana. Išėjus 
rekrūtam į kelionę 12 sušalo 
ir tapo atvežti į kaimą Bo- 
guhn; tos pačios dienos va
kare atvežė dar 13 sušalusių. 
Kurie atėjo į Boguroslavą, 
tai buvo tik pusgyviai su nu
šalusiom kojom, rankom, iš 
kurių daugelis turės mirti, 
o kiti amžinais ubagais pa
likti.

Čionaitiniai kaimiečiai nu
siuntė žinią ministeriui ka
rės Laflanui, bet iš to nėra 
jokios naudos.

VLADIVOSTOKAS. Ži
nios praneša iš Vladivostoko, 
kad tenai pasikėlė keli tūks
tančiai rezervistų ir prie jų 
daugelis kareivių prisidėjo. 
Jėnerolas Mischenko su pri- 
lankiais kareiviais šoko mal
šinti, bet pats tapo sužeistas, 
o pasikėlėliai užėmė drūtvie- 
tęs. Šitą žinią paduoda Lon
dono Cronicle, būk koks ofi- 
cieras prisiuntė savo broliui 
prisiuntė telegramą tokį į 
Paryžių.

Caro pasielgimas." 3 ko 
vo žinios praneša, jog caras 
priima oficierius ir duoda vy
no ir mergų, kiek tik jie no
ri, bet tiktai tikriem turčių 
vaikam, kiti biednesni, ypa
tingai nuo Pabaltmario to 
negauna, ir tas, žinoma, ke
lia jų nekantrybę.

Caras duoda 4 milijonus 
12 šimtų tūkstančių rublių 
Kazokijai Dono, Uralo, Kn- 
bano ir Terek, už jų prilau- 
kumą žudyme žmonių pagal 

caro norą.
Du darbininkai tapo sua

reštuoti 3 kovo; jie buvo be
lipą ant trūkio, kuris eina į 
Carskoe Selo. Pas abudu 
rado ikvaliai bombų.

IŠ LIETUVOS svarbių 
atsitikimų negirdėt. Latvi
joj kareiviai negali išnaikin
ti agitatorių, išmuša kaimą 
ir išeina spakaini, bet kaip 
tik išeina, vėl kyla ugnis ne
numalšinama.

Lenkija, kaip girdėt, ne
rami; žodžiu sakant, caras 
nieko nenumalšino savo bru- 
tališknmu.

Kij męs tnrim daryti.
Turim rengti kodaugiau- 

sia prakalbų, traukti žmones 
į krūvą; rinkti pinigus visur. 
Kova, broliai eina savo ke
liu ir męs turim krutėti ko- 
daugiausia. Liuosybė mūsų 
rankose: ko daugiau 
mokslo praplatin
si m , ( tuo mažiau 
kraujo už laisvę 
liesim.

Iš Amerikos.

Už darbi} nedėliojo
Uniontown, Pa. 7 kovo 

tapo teismo nuspręsti 7 in- 
džinieriai užsimokėti .po 4 dol. 
už kėravojimą indžinų šven
tą dieną per Unionstown. 
Nors vienas miestas pritaria 
šventą dieną švęsti.'

Baisus eeklonas
Meridian, Miss. 2 kovo 

aplankė baisus eeklonas šią 
aplinkę; sugriovė daugybę 
namų ir užmušė apie 24 žmo
nes; daugelis žmonių liko be 
pastogės ir blėdies padarė 
apie 5 milijonus dol.

Vėtros ant salų
Žinios praneša, jog buvo 

baisios vėtros ir vandens už
liejimas ant salų, vadinamų 
Draugystės Salos Tykiamjam 
oceane. Apie šimtas tų sa
lų nukentėjo baisią destruk
ciją. Daugelis žmonių pri
gėrė ir daugelį namų nunešė.

Nauja unija
Fall River. R. I. 6 kovo 

čionai susitvėrė nauja unija, 
kuri vadinasi „Tautiškas Su
sivienijimas audėjų”. Šita 
unija tveriasi atskirai nuo 
„American Federation of 
Labor ir matomai turės ne
mažai nesutikimų.

Moterys žudo viltį
New York. Kun. M. C. 

Peters, sakydamas pamokslą 
sako: „Adomas geria, ką Jie- 
va sumaišo”. Jisai gražiai 
iš patyrimų nurodė prapultį 
Amerikos žmonių iš priežas
ties moterų girtybės. Sako: 
„Mačiau kaip daugelis jaunų 
merginų sėdi ir geria su du
syk senesniais už save vyrais 
ir neapsileidžia nė vienu stik
lu”. Naktiniai poliemonai 
tvirtina daugybę moterų pa
sileidusių girtybėje, besival
kiojančių gatvėm. ' Girtybė 
vyro suardė daug namelių, o 
girtybė moterų suardo viltį 
bent kada juos—namelius pa
taisyti.

Didelis pusnis
Cheyenne, Wyo. 2 kovo 

žinios praneša apie baisias 
pusnis, kokių seniai nepame
na: trūkis bėgantis tarpe 
Cheyenne ir Bordeux tapo a- 
pipustytas, dratai telegrafiš
ki sutraukyti ir daug kitos 
blėdies pridaryta.

Ledų brangina

Žinios praneša iš New Yor- 
ko, jog tenaitinis ledo trus- 
tas pakėlė mokestį už ledą 
po 8 dol. ant tono. Ledas 
kaštuodavo po 2 dol. ant to
no pirma nekaip trustai su
sitvėrė.

Motiniškas jausmas

North Atleboro, 5 kovo 
čionai užsidegė stuba vieno 
ūkininko; žmonės subėgo 
gintį ir beginant stubą pa
matė, jog višta peri ant bač
kos; ir nors jau liepsna pra
dėjo artintis, vienok višta 
nelipo nuo bačkos, bet su
degė ant vietos.

Kareivini

Pittsburg, Pa. 2 kovo ži
nios praneša, jog čionai tapo 
apstatyta kareiviai apie A- 
merican Bridge Co. dirbystės 
netoli Dvarosburg, Pa. Mat 
sustraikavus darbininkam, 
dirba skebsai, o kareiviai 
juos daboja nuo pavojaus. 
Darbininkai teip balsuoja, 
kad paskui juos su muškie
tom dabotų.

Žinios iš pasaulės.

Paryžius. Žinios 
praneša, jog Jonas Padarew- 
ski’s, garsingas lenkų pianis
tas, kurio vardą žino pagau
lė, kas sanvaitė išdalina du 
tūkstančiu rublių dėl pavar
gusių Lenkijos revoliucijo
nierių: gelsti esančius tu la
muose per savo agentus ir iš
ėjusius iš tnnno sušelpia.

London, Aug. Čio
nai atidarė biurą Išganymo 
Armiją, per kurį renka mer
ginas vežti į Kanadą; sako, 
jog iš Žiemines Kanados yra 
pare i ka la v i m as deši m t i es t ū k - 
staučių merginų, kaipo mo
terų tę apsigyvenusiems vy
rams. Londone ir aplinki
niuose miestuose yra labai 
daug merginų į sukatas su
varytų nuo fabrikų darbo; 
jos dabar renkasi į biurą ir 
ketina važiuoti į Kanadą. 
Mat dar kokiu būdu žmonės 
laimę tikisi pamatyti.

Geneva. Žinios pra
neša, jog Šveicarijos randas 
sutaisė statistiką patžudžių 
Europos viešpatysčių: bėgije 
35 metų žmonių nusižudė se
kančiai: Šveicarijoj 332,600, 
Vokietijoj ir Francūzijoj— 
274.000. Ant kožno milijo
no žmonių Francūzijoj nusi
žudė 239, Danijoj 234, Švei
carijoj 225, Vokietijoj 206, 
Austrijoje 158, Švedijoje 147 
Anglijoje 89, Italijoje 60, 
Halondijoje 56. Francūzi- 

joje daugiausia nusižudė, nes 
j tę daugiausia ponai dvarus 
kazyrėm pralošė.

—: —•
Peterburgas. 7 ko

vo žinios praneša, jog žydų 
delegacija atsilankė pas Vitę 
ir sudėjo raportą iš savo gy
venimo per pastaruosius pa
sikėlimus, prašo suteikt jiem 
užtarimą ir apgynimą. Ar
tinantys Velykom kalbos ei
na, jog „Juodoji Šimtinė” 
vėl ketina sukilti ir žydų 
piovynė atnaujinti.

Venezuela. Žinios 
pareina iš Paryžiaus, jog re- 
voliucijonieriai prieš Vene- 
zuelos randą kyla; dabar jų 
vietovė randasi ant salos Tri- 
nitad, kur jie laukia amuni
cijos ir iš tę ketina užpulti' 
ant rando.

Paryžius. Čionai ir 
Berlyne gana daug kalbama 
apie karę francūzų su vokie
čiais iš priežasties nesutiki
mų už Morokko. Abi šalįs 
giriasi su savo pasirengimu 
muštis ir ištiesų seniai būtų 
besimušė, kad nebūtų tiek tų 
socijalistų, kurie sulaiko tuos 
dykuosius budelius nuo be
reikalingo liejimo žmonių 
kraujo.

Vienna, Aust. Baro
nas Rotšildas pastatė čionai 
ligonbūtį dėl nusilpnėjusių 
nerviškai ir savo kaštais ke
tina užlaikyti. Ligon būtis 
bus visokio tikėjimiško miši
nio. Laikraščiai etebisi to
kiu pirmu darbu Europoje.

Shanghai, Chinai. 
2 kovo žinios praneša apie 
sužeidimą Nan-Chang magis
tro laike susimušius su mi- 
sijonieriais. Muštynę pra
dėjo francūzų kunigai- mi
si jonieri ai už kokį tę turtą. 
Chinam nepatiko kunigų rei
kalavimas ir dėlto pakilo 
maištas, o tada jau reikėjo 
neštis nuo pavojaus; šešis ku
nigus užmušė ir 2 kitokius 
misijonierins. Laikraščiai 
rėkauja, kad chinai muša vi
sus Europiečius, kad galėtų 
žmones sugundyti prie karės, 
bet žmonės dabar greitai at
randa priežastis tų baisybių 
ir nesiskubina šokti.

Vienna, Aust. Austri
ja stovi ant krašto revoliuci
jos, žmonės reikalauja liuosy- 
bės, o aristokracija turėdama 
kariumenę savo rankoje mė
gina užginti. Paskutiniam 
laike tapo uždrausta parda
vinėti laikraščius ant gatvių 
sr uždrausti susirinkimai 
žmonėm.
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__ Metas H
Vietinės Žinios.

Oras kasdien jaučiasi ma
lonesnis; prvasaris matomai 
jau netoli.

Pereitą nedelią Šv. K zi- 
miero dienoje keli draugai 
turėjo savo varduves ir rinko 
aukas ant Lietuvos reikalų.

Pašventinimas Sv. Kazi
miero vėlavos atsiliko iškil
mingas.

Šiomis dienomis sustra ka- 
vo vežimų dirbėjai arba ;a- 
čiai, skaitliuje 600. Račiai 
reikalauja nuo savininku 9 
valandų darbo per penkias 
dienas, o subatoje 8 vai. u- 
das. Vasarą per šešis mėne
sius subatom, kad dirbtų l ik 
po penkes valandas. 24 šii, ų 
iš 65 pasirašė ant Unijos ici- 
kalavimo, o kitos dar dera
si.

Račiai nubalsavo panieki
nimą Harvardo universite.o 
prezidentui už jo priešingu
mą unijom.

Kotelis Tauraine galų gale 
gavo baro laisnius po v.sų 
riksmų ir buntų Attorney’es 
Moran; visasas tas riksm is 
per kapitalistų laikraščius 
buvo tik geras apgarsinimas 
Taraino karčiamos, muil ui- 
mas žmonių akių ii- geras ky
šis.

Andai garsinant kuop lę 
„Minutos Vyrų” šelpt Lietu
vą, likosi nepagarsintas An
tanas Babilius, o jis karui 
prisirašė su kitais.

J. Turauckų namuose su
rinktos aukos bus kitam nu
meryje „Keleivio” pagarsn- 
ta.

Malonus skaitytojai! dau
gelio prenumerata už , ,Kel i- 
vį” jau pasibaigė, taigi bu
kite teip malonus ant toliau 
apsimokėt.

Jonas Šidlauckas bus prieš 
tiesdarius statytas 12 kovo; 
viskas prirengta ir viskas iš
kamantinėta. Klausymas 
kokią gaus bausmę už užmu
šimą savo pačios, pereitą lie
pos mėnesį.

17 kovo bus čionai iškil
minga šventė Evacuation 
day—atminimas kaip Angli
jos kariumenė apleido Bosto
ną amerikonam, patys į Ka
nadą išsinešė. Majoras pa
skyrė $2500 dėl apvaikščio- 
jimo.

Šiomis dienomis ėjo 2 svar
bios bilos per legislating: vie 
na uždrausti darymą eigai li
tų, kita išnaikyti mirtiijį 
baudimą prasikaltėlių. ( i- 
garetus 12 balsų perviršijo ir 
bus toliau daromi; o bau.li
mo bila yra tyrinėjimui pa
likta.
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— Tėvai, tu išrodai nesa
vas, turbūt tu kankiniesi su 
mįsle?

— Vaike, kartais aš klau
siau tavęs ir man gerai dabo
jas! tavo kalba, bet kariais 
teip supykstu, kad tik spiaū- 
čia ir viskas būtų atlikta. Pe
reitą kartą tu man pasakojai, 
kad darbininkui nereikia rū
pintis apie darbą, o aš kaip 
I•• rbėgu visą mano gyvenimą 
—kiek.tų rūpesčių man rei
kia nukęsti, tai aš negaliu 
susilaikyti nūft piktumo.

— Tėvai, ko-gi tu pyksti, 
jeigu tu ko nesupranti, tai 
galim pasikalbėti, o pamaty
si kaip visas piktumas tavo 
nueis. Tu, tėvai, žinai, jog 
žmogaus prote t. y. smegeny
se tai pinasi viskas: linksmy
bė, piktumas, ramumas ir vis
kas; tas yra teisybe, kas mo
ka savo protą keravyti, tai 
tas kaip nori teip sau pada
ro, arba linksmai arba liūd
nai.

— Ką tu čia, vaike, pasa
koji — kaip žmogus savo pro
tą gali pakėravoti, juk tik 
protas žmogų kėravoja.

— Ne, tėvai, tu senas ir 
nesupranti! Žmogus suside
da iš kelių dalių, jis turi pro
tą, dvasią, norą ir dar kelis 
prietikius; iš visų tų dalių 
viena yra vyriausia ir tu tan
kiai ją gali jausti, kada pri
sieina tau abejoti bent apie 
ką, tada dvi mislįs ima dirbti 
tavo galvoje; viena sako, da
ryk! kita nedaryk! ir teip ku
ri perviršija, ta yra valdomo
ji tavo kūno ir toji mislis yra 
tikroji tu.

Valdomoji kūną mislis la
vinasi, ji labai jautri, ji ir 
per sapnus mėgina darbuo
tis, bet neišdirbtos kitos da- 
lįs smegenų užstoja jai kelią, 
dėlto mumi reikia lavintis, 
kad mūsų valdomoji mislis 
būtų konobukliausia ir ge
riausia keravotų mūsų kūną.

— Vaike, sustok! nemai
šyk man kopūstų su bulvėm, 
tik' atsakyk ant mano pirmo 
klausymo: Ar galiu aš nesi
rūpinęs apie darbą gyventi?

— Tėvai, rūpintis, tu tu
rėsi visą gyvenimą, kaip kož-

įas žmogus, tik aš tau noriu J 
ns.-ikyti, kaip tavo rūpestis 

būtų gera ir daugiau naudos 
Atnešti}, dabar tu rūpiniesi 
lėlko?

— Aš, vaike, rūpinuosi, 
kad'darbą turėti, ir vis su sa
ro c< ntu išeiti, kad nereiktų 
gėdą prieš svietą turėti, būk 
aš esiu biedniausias; juk tu 
žinai, kad biedną, tai žmonės 
nepagodoja nė tiek, kiek tur
tingo šunį.

— Taigi matai, tėvai, kiek 
tu bereikalingai rūpiniesi, 
kad tu savo padėjimą supras
tum, tai daug to rūpesčio ga
lėtum ant ko geresnio sun ii 
doti.

— Kaip-gi, vaike, juk a. 
sunaudoju kaip tilt išmanau 
geriausia.

— Pirmas daigtas, tėvai, 
tu turi pamest rūpestį kas 
link to, jog tu esi biedniau
sias, ir, žinoma, niekingiau
sias. Tavo mislis vis kad pa
sirodyti, ,,štai ir aš esiu ga
lingas”. Taš yra visai be
reikalinga, nes tik juokai iš 
šono žiūrint ir daug didesnis 
pažeminimas tiem; kurie nori 
save pa ristai yt turtipgais, 
būdami a a rgšai.

— Tu tėvai, esi biednas, 
ir ištikro tau turi būt žino
ma, jog ar tu stataisi save 
galingu ar ne, tave vistiek 
kiti laiko už tokį, kokiu esi. 
Daug daugiau tu atsižymė
tum, kad vestum gyvenimą 
vargšo.

— Tai kaip tą daryti, vai
ke?

— Vargšas, tėvai neturi 
slėpt savo vargo prieš nieką, 
lavinti save, kad konoteisin- 
giausia perstatyti savo var
gus svietui ;pirma apdengk sa
vo kūną gera drapana, ne- 
niekada auksiniais žiedais dėl 
pasirodymo. Apie darbą bet 
reik rūpintis, tik, žinoma, ne-' 
reik tingėt jo pasijieškot. 
Kaip niekur negausi, badu ir 

1 gi nemirsi, nesant to yra ran
das pagelbėti savo pavaldi
nius; užtai sakau, kad nerei- 

’ kia slėpt vargo teisingam 
vargšui, tik sunaudot tą rū- 

' pėstį ant doro išmintingo la- 
'■ vinimosi suprasti reikalus 

vieno žmogaus ir kartu visų 
1 žmonių.

kauckas, A. Bieliauekas, A. 
Vitkauckas, J. Pilvelaitis, 
D. Vellius, A. Armonas, 
Kormonienė, J. Petkus, 
Jurgutis, B. Šemeklis, K. 
Čiuga, F. Azuravičia 10 c. 
Viso surinkta ir priduota 
Bostono revoliucijonierių ko
mitetui $9.70

Reikia nepamiršti, kad iš 
minėtų svečių buvo ir tokių, 
kurie tyčiojosi iš aukautojų, 
velįdami tuos pinigus prager
ti. Kodėl-gi toks skirtumas 
yra tarp mūsų?

Turbūt dėlto, kad vieni 
darbuojamės kiek išgalėdami 
dėl gerovės ir išliuosavimo 
mūsų tėvynė-, o kiti netik 
neprisideda, I > t šaltai iš vis
ko juokiasi, deito kad pirmi 
skaito ir mato, kas 
Lietuvoje ir kaip eina reika
lai ant svieto, o antriejie tuo 
visai nesirūpina, jie tik mai
tina save tuštybėm, kaip tai: 
kazyrėm, tuščiom kalbom ar
ba svaiginančiais gėrymais.

Laikas broliai visiem susi
prasti ir po biskį prie gerų 
darbų prisidėti, tada bus 
lengva ir daug gero nuveik- 
sim.

C.

darosi

Korespondt ncijoš.

N a

organizaciją mieste, kuri ap
rūpintų mus visokius neišga
lėjimo reikalus. Kur vieny
bė, tę ir galybė; broliai visi 
rašykitės ir eikit ant susirin- 
kimų.

Mūsų draugystė lankėsi 
Nashua’je, N. H. ant pašven
tinimo tę šv. Kazimiero vėla- 
vos.

Cambridgeport, Mass.
Aukos ant krikštynų. Pri
davė J.M.Danielius 

28 vasario atsibuvo krikš
tynos dukrelės Jono Turauc- 
ko. Ant krikštynų susirin
ko draugai, kurie paprastai 
atsiminė apie karę Lietuvos 
su Rosijos caru ir pasikalbė
ję sumetė aukų šie;

M. K. Turauckytė $1,15, J. 
Kūmas $1.20, P. Umantienė 
$1.00, M. Sundukienė 60c., 
šio po 50 c.; J. M. Danielius, 
P. Turauckiene, P. A. Kazo- 
kevičienė, P. Turauckytis, J. 
Danielius, A. Sandukas, J. 

j Sandukas, K. M. Liubenas;
J. Vaisevckas 35 c.; po 25 c.: 
W. Danielius, P. M. Buslevi- 
čia, J. Dirginčius, K. Danie
lienė, J. Turauckytis 20 c. 
Viso surinkta ir priduota 
Bostono revoliucijonierių ko-

1 mitetui $9.50 c.
Mažoji mergutė buvo labai 

menka ir liūdnai vėl apleido 
šią ašarų pakalnę. Tuom 
paliko tėvus neramiam gai- 
lestije. Širdingai reikia pa- 
dėkavoti draugam Cambrid- 
geporte, jog jie nepraleidžia, 
jokios progos visada ant vi
sokių susirinkimų aukaujam 
už Lietuvos laisvę.

susirinkę
Epdicott
Besikal-

Boston, Mass. 
Aukos. Pridavė S . 

tas.
24 vasario buvo 

keli draugai ant 8G 
St. Bostone, Mass,
bedami atrado, jog ištiesų 
yra garbė dabar gelbėti tėvy
nės reikalus pinigiškai, ir 
teip 3 tautiečiai paaukavo 
po dolerį: Jonas Kasmauckas, 
Valerijonas, Vaišulas ir Si
mo kas Nartas. Sudėjom ir 
pridavėm Bostono revoliuci
jonierių komitetui $300.

Lie-
Ra-

Tas viskas netik atydą pa
traukė, bet ir gardžiai vist 
pradėjo juoktis.

Reikia čionai daug darbo, 
daug prakalbų ir raštų ypa- 
tiškų pamokinimų ir viso pa- 
kėravijimo, pakol mūsų bro
liai pamatys savo tikrą ke
lią. Darbuokitės, broliai, 
kurie galite neapleisti savo 
brolių, viskas persimainys, 
jeigu jus dirbsite.Cambridgeport, Mass.

Pirmas draugas numirė 
tu vos Sūnų draugystės, 

šo viena iš merginų.
26 vasario Lietuvos Sūnų 

Draugystė palaidojo pirmą 
savo drauga, Antaną Stepo
navičių; minėtas draugas ne
buvo dar pilnu sąnariu drau
gystės, bet gavo konopui- 
kiausią patarnavimą nuo 
draugų. Pirma nekurie ne
išmanėliai kalbėjo, jog drau
gyste esanti tik kokių tę ne
tikėlių, bet dabar persitikri
no, jog tik puikiausi vyrai 
priguli prie jos. 'Jų gražus 
apsiėjimas ir sutarimas visa
me parodė, jog jie yra tikri 
Lietuvos sūnus ir mylėtojai 
artimo ne iš parodos, bet ir iš 
širdies. Velionis tapo pa
laidotas pagal jo norą su ,mi- 
šiom ir su visom ceremoni
jom šventom. Garbė jurai 
Lietuvos sūnus. Gyvuokit 
jus ilgai ir lai gyvuoja Lietu
va, motina mus,

Lowell, Mass.
Pirmas draugas numirė drau
gystės ,,D. L. K?” Algirdo. 
Rašo J. G. Verseckas.

15 vasario vienas mūsų 
draugas Juozupas Navickas 
persiskyrė su. šia pasaule. 
Velionis paeina iš kaimo Bart
ninkų, Vilkaviškio pavieto, 
Suvalkų rėdybos, metų turė
jo 41 paliko penketą vaike
lių, iš kurių mažiausias turi 
3 metus ir pačią vargingam 
padėjime. Draugystė palai
dojo velionį su gražia iškil
me ir su muzika. Žmonėm 
labai patiko toks gražus pa
laidojimas velionio ir atėjus 
mūsų susirinkimui dvidešimts 
naujų prisirašė. Matote bro
liai kam yra draugystės, 
draugystės pagelbinės yra 
vienas iš reikalingiausių 
daigtų mumi. Ką-gi darytų 
vargšė moteris su savo dide
le šeimyna, jeigu vyras ne
būtų pasirūpinęs prigulėti 
prie draugystės, būtų ištiesų 

Bet kad
buko geras žmogus, suprato, 
jog be draugystės yra bloga, 
prigulėjo ir užsimokėjo pa
gal tiesas draugystės, užtai 
draugai konogražiausia pa
laidojo. Kiti iš šono pama
tę, kad draugystė yra geras 
daiktas, atėjo ir prisirašė. 
Loweliečiam vertėtų prigulė
ti kožnam prie draugystės ir 
tada turėtume labai didelę

Cambridpeport, Mass.
Vestuvės be poliemonų, be 

peštynių ir su aukom. Rašo
A. Avižonis.

Geras pavyzdis ir dėl kitų 
tokia puiki veseile, kaip kad 
buvo tamstos S. Armoso su 
p. E. Babinckiūte praeitą ne- 
dėlią. Svečių daug nebuvo 
tiktai gentys ir pažystami, 
pertai nebuvo nė peštukų, 
kurie tankiai per savo kvai
lumą žemina visų lietuvių 
vardą. J. Beliauckas (brolis
jaunavedžio) užmanė paau- jai didelis vargas, 
kauti aut revoliucijos pats 
pirmiausia duodamas $1.00, 
A. Grubia teipgi davė dolerį, 
jaunavedžiai po 50 c. ir se
kanti davė po 50 c.: J. Mar- 
cinskienė ir jos mažas sūnus 
Juozukas 10 c. ir šie po 50 c.: 
J. Vėlius, A. Avižonis, K. 
Simbeliūtė, D. Venckiūtė; 
po 25 c.: K. Armonas, J. Kir
kilas, V. Baltrušaitis, J. Vit-

Lawrence, Mass.
Kruta lietuviai. Rašo 

ras.
Darbai eina gerai ir dar 

bą galima gauti pastovėjus 
prie fabriko vartų kelis rytus. 
Lietuviai darbuojasi vieni 
ant gero, kiti ant blogo. 
Daugelis perdaug įpratę ger
ti, labai save žemina, kanki
na ir kartu visų lietuvių var
dą gadina. Nekurie darbuo
jasi iš širdies, kad ką gero 
padaryti. Vasario 18 dieną 
buvo keli jaųniejie suėję pas 
Joną Audukonį- kame buvo 
svečių ir iš Lynn, Mass. Čio
nai besikalbėdami sumetė ir

kaip rengia namą su kolioni- 
ja, kame bus priglausti se
niai ir negalinti dirbti besvei
kačiai, tos organizacijos są
nariai.

Bet nors buvo penkiolika 
atėję, prisirašė tik aštuoni. 
Juozupas Inicius tapo išrink
tas pirmsėdžiu ir prakalbėjo 
gražiai sakydamas: ,,męs ė- 
sam katalikai iš Lietuvos at
važiavę ir turim būti katali
kais Amerike! Kiti dar šnip- 
ždėj >, turbūt nepatiko 
ram!

Keli lietuviai priguli 
m garų draugystės.

24 vasario tapo čionai
statytas teatras, kurį pirm- 
apgarsino net trijose kalbose 
ir sakė, kad 
New Yorko 
liūs.

Bet ir ant 
nepartraukė,
tai pamate, kad ne iš New 
Yorko aktoriai, tik iš West- 
villės -u henu. Buvo ir sve
timtaučių nemažai, bet su pa 
piktinimu i-ėjo visi, nes kaip 
apgarsinimai buvo melagin
gi, teip ir tas visas koncertas 

ant Lietuvos reikalų per už- buvo tik iš vardo,, o pažiūrėt

būtum pasirašęs ir pilną sa
vo vardą, pravardę, galėtume 
patalpinti’visą laišką į laik
raštį, tegul žmones ir jųsų 
nuomonę apsvarsto, bet kad 
to nepadarėt, tik pasislėpę 
rašot, tai netalpinam, nes ne
žinia ar tas laiškas tikro lie
tuvio, ar jisai gali būt kokio 
lietuvių persekiotojaus ir 
maišytojaus silpnų pajiegų. 
Laiškas yra iš Bostono, tad 
nesunku jumi ateiti ir pasi
matyt su ,,Keleivio” redak
torium. Jus matomai padė
jote nemažai darbo surinkti 
tiek statistikų ir pritaikyti 
tokius davadžiojimus, dėlto 
aš užganėdįsiu nors kiek ju
mi duodamas šiokį atsakymą: 

Pirmiausia tikiu, jog ta- 
mista pripažįsi, jog Lietuva 
yra prispausta baisiai; tikiu, 
kad tamista žinai, jog būre
lis lietuvių nuo seniai dar
buojasi, kad kaip nors pa
lengvinti savo brolių hūvį, 
priduodami jiem mokslą. Jei
gu tamista tą žinai, tai priim
si ir mano atsakymą. Lietu
vių pudeti pinigai neina į žy
dų rankas, bet į lietuvių, 
kurie užsiima kariavimu Lie
tuvoje ir platinimu susinėsi
mų ir mokslo. Jeigu tamsta 
to nežinai, tai skaityk laik
raščius arba prašyk, kad kas 
visą politiką išaiškįtų.

Toliau darai juokus iš bū
do, kuriuom lietuviai mėgina 
carui priešintis, bet neparo
dau savo nuomones, juk žinai 
jeigu vieną daigtą išimi, tai 
kitą įdėk. Lietuviai trįs me
tai nė nepaniislino apie 
ėmimą ginklo prieš carą, teip 
žemai stovėdami moksle, bet 
kitos tautos po Rosijos val
džia, kurios turėjo rąstą ir 
daugiau pasišventusių vyrų 
išsilavino pirma, ir matyda
mi, jog nieko gero nepada
rys, parašydami caro, pakėlė 
revoliuciją, sukylimą prieš 
jo valdžią. Matai, kad lie
tuviai kur kas vėliau prade- 

Toliau'kalbėjo  V M? Vokie- keltis po Lietuvą, nekaip 
taitis, kuris aiškino Socijal- kiti Rosijos kraštai. Nors ir 
demokratų darbus Lietuvoje ailPni ir mazas burelis 8U' 
ir linkėjo šelpti juos pinigu.Puntančių pakilo, bet ne 
ir prasidėjo rinkimas aukų, mirtina jiem garbė užtai, jie 

; Bet jau paskutiniam baigiant Par°de carui, kad jisai- nega- 
kalbą, pradėjo darytis kliks- b užsitiket ant lietuvių ir 
mas; vyrai ėmė merginas mislyt, jog lietuviai nejau- 
klikdinti ir darėsi periškada. savo vargU, kad jis 
O kaip parėjo duoti po kelis iUOB 8aU sillsti ant Kaukazo 
centus ant Lietuvos reikalų, ramdyti tę jo pavaldinius, 
tai tie, ką rėkė hura! dabar kovojunčius už tiesas žino- 
net seilės tiškėjo, kaip keikė ffans.
ant renkančių aukas. Su- • Taigi lietuviai gerai pads- 
rinko mažai aukų, bet surinko re Lietuvoje sukildami, o a- 

ponas -poliau gap gįa broliai arčiau merikiečiai juos šelpdami.

P e t -
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prie
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bus aktoriai iš 
ir antgalo ba-

to
o

teatro kitų 
kurie buvo,

Maynard, Mass.
Buvo prakalbos, stebėtinai 
išrodė. Rašo Svečias.

25 vasario čionaitinė drau
gystė parengė prakalbas, 
kad pajudinti savo miesto 
lietuvius prisirašyti į drau
gystę ir pranešti reikalus tė
vynės. Kalbėtojai buvo Le 
onas Grikštas iš Bostono, p. 
J. Baranauckas pirma buvęs 
Bostone, dabar Maynard’e ir 
kiti. Draugystės pirmsėdis 
ir draugas Rųnkus susirinki
mą pakėravojo. Kalbėtojai 
nurodė daug gerų faktų dėl 
kurių mumi lietuviam reiktų 
iš miego keltis ir visiem su
vienyti pajiegas ir darbuotis 
ant visuomenės labo savo 
mieste, Amerikos krašte ir 
labiausia šelpti Lietuvos mū
sų tėvynes reikalus. Kalbė
tojai žodžiu sakant kalbėjo iš 
širdies, jeigu jų išvadžioji
mai ir nebūti! sutaikyti, tai 
pasišventimas ištiesų buvo į- 
spūdingas.

Klausytojai vienok nevisi 
lygiai klausėsi, vieni žmone
lės klausė ir aut veidų jų bu
vo matyt užganėdinimas, jog 
ir tarpe jų jau yra prakalbos 
ir randasi žmones, kurie ne- 
parpuola atsistoję prieš mi
nią, bet išreiškia savo nuo
monę ir palieka svarstyti 
klausytojam. Bet daugelis 
čionai radosi brolių, kurie 
Maynarde užgimė t. y. iš Lie
tuvos tiesiok čionai atvažia
vo ir niekad nematė kalbant 
paprastą žmogų. Jų atydą 
gali patraukti šposai-triksai 
arba nepaprasta kokia dra
pana. O kad nieko to nebu
vo, tai jie sau kalbėjosi sa
lėje susikišę, kartais 
barnį parėjo žodžiai 
girdėtis: „No! kas čia 
,.arba vėl: „Na kaip
ke?” ir kitokius klausymus 
vienas kitam uždavė, 
bėtojai bėrė žodžius, tai 
lindami prispaustuosius 
nes, tai vėl kaltindami,
jie nesirūpina apie savo ge
rovę. Antgalo matydamas 
vienas, kad teip neapsimoka, 
tai perstatė kaip lietuviai 
biedniai gyvendami turi vež- 
dėti vištas Lietuvoje, kad ži
notų kiek turi turto matomo 
nematomo, krutančio ir ne
judinamo. Kalbėtojas nuro
dė, kaip vienas lietuvis tapo 
į bepročių namus paduotas 
Amerike už vezdėjimą tarme- 
rio vištų, nesuprasdamas ką 

,jam liepia farmerys daryti.

manymą J.Žuko sudėjo $4.35. 
Pinigai bus nusiųsti į visuo
menės išrinktą Komitetą per 
Petrą Čirą.

Lietuvos Sūnų draugystė 
rengia prakalbas ant 4 die
nos kovo. 11 dieną kovo bus ir proto, 
pirmas sušaukimas Lawren- 
co moterų ir merginų, kad 
sutverti pagelbinę draugystę. 
Čionai yra labai daug gražių 
merginų ir gerų moterįų ke 
lios rąndasi, taigi laikas pa
rėjo, kad draugystės jau ne
atbūtinai jojų reikia. Eiki
te sesers, prisirašykite ir mo- 
kinkitės gelbėti viena kitą, 
daug išmoksite vesdamos ir 
rodydamos savo reikalus ir 
pasigelbėsite nelaimėje, tad 
turėsim tris <$raugystes Ma
ssachusetts Valstijoj Bostono 
ir Worcesterio moterų drau
gystes po vardu Lietuvos 
Dukterų, be abejonės linkės 
jumi laimingo susirišimo į 
seserišką ryšį.

niek'i nebu <>.
Reikia turėt viltį, kad to

liau ir męs išsilavinsim ge
riau ir mūsų triūsas, darbai 
atneš geresnę naudą, kada 
daugiau pridėsim sumanumo

Bridgeport, Conn.
Pirmos prakalbos išrodo 

bai krūdiška.
Rašo Kartus.

26 vasario 51 ku< pa ,. S. L. 
A. parengė balių ant Ger
mania Hall. Ant baliaus 
dalyvavo vietinė S v. Jurgio 

i draugystė, kuriai padarius 
maršą viduje salės p. J. Dul- 
bys laikė trumpą prakalbą 
apie Lietuvos padėjimą ir 
linkėdamas gero ir laisvės 
tėvyniai meldė surinkti hu- 
ra! Visi sušuko hura! hura! 
Toliau kalbėjo p. - ----
taitis, kuris aiškino Socijal-

la-

Joliet, III.
Apsisaugokit nuo

Praneša lz. Juskis.
Petras Turanckis. plikas 

tik nžpakalije turi biskį plau
kų, paeina iš K imo rėdy
bos, Raseinų pa v., Eržvilko 
valsčiaus, mistiškių kaimo, 
28 metų senumo, Lietuvoje 
turi pačią. Minėtas j 
turi brolį kunigą Lietuvoje ! “aukos
Apsigyveno pas mane ir pa ir kokį gerą iš to apturėsim, 
vogęs 50 dol., išdūmė. Jisai kada po 8unkių mūsų darbų 
vagia, kas tik jam po ranka galgsim liuosiau gyventi tė- 
papuola, dėlto pranešu vi- vyngje -r liuo8au išeiti -r pa. 
šiem, jeigu kur jisai atsibas- reiti Bvetimų kraštų. 
tys, nepalikit pinigų kuparė- pirmo8 čionai tokio būdo 
liuosearba ir kelnėse neuž- prakalbo8 buvo, dėlto nėra 
mirškit, nes parėję nerasit ką ne 8teb6ti8i kad žmong8 
ne plikio, ne pinigų. - - - - -

Būčia dėkingas, kad jeigu 
kur tokį pamatytumėt, kad 
man duotute žinią.aut šio ad
reso:

vagies.

J. Juskis, 
Box 1041 

Joliet, III.
net į 
buvo 
tau”! 
taviš-

Kal- 
gai- 

žmo- 
kad

Tamsta paduodi skaitlines, 
kiek caras turi armotų, ka
reivių, žodžiu sakant parodai 
jo baisią galybę. Tau vie
nok nesuprantama, jog caras 
pats negali iš visų tų armotų 
šaudyti; patįs žmonės vienas 
kitą šaudo, kad supratimas 
būtu galima lengviau jiem 
suteikti, jie nešautų savo 

, kuris nori laisvės ir 
kuopa, kurie mokinasi per- geresnio gyvenimo. Jeigu 
statyti ,, Kovą” tuojau po Ve- šiądien kas pasakytų teip: 
lykų. Linkėtina jiem geros l )>kas norite carui tarnaut, 
pasekmes, ypatingai mergi- tai eikit į kairiąją, o kas no
nom, kurios rodos stropiau rite patys rinkti savo virsi- 
rūpinasi tą kuopelę palaiky- ninkus ir turėt respubliką, 

ti- Nekurie išmislinėja viso- - ................-.........................
kius prasivardžiavimus ant

išvirkščiai kaip kas apsiėjo.
Čionai susitvėrė teatrališka brolį, 
Kiną knrip mnkinaMi npr-

Clinton, Ind.
Neinasi teip gerai kaip reik

tų. Rašo Žinantis, kuopos, bet priežodis sako:
26 vasario tapo sušauktas „Šunes balsas neina į dangti 

susirinkimas ant Kriso salės, i*’ neužilgio jie patys susi- 
kad sutverti kuopą „S.L.A”. pras ir pamatys savo klaidas; 
Susirinko mažas būrelis, nes lengva suprasti; jog nesun- 
tik penkiolika iš šimto čia ku išmislįti ant tų, kurie 
gyvenančių lietuvių pribuvo, kiek ymanydami rūpinasi ką 
Kiti nė to vakaro nenorėjo nors gero padaryti, o tie ku- 
pašvęsti dėl gražaus pa > 
sikalbėjimo ir nenorėjo išlik- zija alų ir žinoma pusę 
ti iš karčiamos, o kiti papras- nežino, ką jie šneka, 
tai kazyrėm grajino.

Susirinkimui atsidarius ta
po paaiškintas užmanymas 
perskaityta Susivienijimo 
konstituciją, teipgi paaiškin
ti prietikiai—kaip tai, kad 
,,S. L. A.” yra didžiausia or
ganizacija Amerikoje ir ga
lingiausia 1 ietuvių tautos;

tai stokit į dešinę”. Be abe
jonės po dešine būtų dau
giau, tada pamatytum, kad 
ir jųsų skaitlinės yra klaidini 
gos.

Tamsta sakai, jog kuni
gai skelbia kariaut su caru, 
kad baudžiavą sugražįti, o 
žydai kad galėtų karčiainas 

rie išmislina, daugiausia bui- ti.
laiko

ATSAKYMAS
Aškritikui Tunevierikui.

Klysti, brolau! dabar ka
riauja tikri darbininkai iš vi
sų tautų ir kasti k prie ją 
prisideda yra lygus žmogus, 
norintis geresnio gyvenimo.

Jeigu tau žydas nepatin
ka neik pas jį, bet jeigu tu

------  • netobulas žmogus, apgaus 
Laišką tamstos priėmėm, tave ir airys, vokietys arba 

kuriame kritikuoji lietuvių kiti; jeigu męs norim iš ją 
pasielgimą prieš carą. Kad rinkų ištrukti, turime nio-



i pasirašęs ir pilną ga
rdą, pravardę, galėtume į 
pinti'visą ]aii ką į laik- ’ 
tegul žmones ir jųsą 
mę apsvarsto, bet kad 
padarėt, tik pasislėpę Į 
tai netalpinam, nes ne- t 
ir tas laiškas tikro be- ; 
ar jisai gali būt kokio į 

ių persekiotojaus ir ' 
tojaus silpnų pajiegą. 
is yra iš Bostono, tad 
ku jumi ateiti ir pas:- 
su ,,Keleivio” redak- • 

a. Jus matomai pade- I 
emažai darbo surinkti ’ 
statistikų ir pritaikyti 
i davadžiojimus, dėlto ! 
■anėdįsiu nors kiek ju- į 
odamas šiokį atsakymą: ! 
niausią tikiu, jog ta- 
pripažįsi, jog Lietuva g 
’įspausta baisiai; tikiu, I 
imista žinai, jog būre- 
tuvių nuo seniai dar- ‘ 
si, kad kaip nors pa- 
inti savo brolių būvį, 
□darni jiem mokslą. Jei- I 
nista tą žinai, tai priim- ’ 
įauo atsakymą. Lietu- I 
įdėti pinigai neina į žy- 
mkas, bet į lietuvių, 
užsiima kariavimu Lie- 
i ir platinimu susinėsi- Į, 
mokslo. Jeigu tamsta 
,inai, tai skaityk laik- 
is arba prašyk, kad kas 
lolitiką išaiškįtų.
iau darai juokus iš bū- | 
iriuoin lietuviai mėgina 
priešintis, bet neparo- | 
,vo nuomones, juk žinai 
vieną daigtą išimi, tai 
dėk. Lietuviai trįs me- '■ 
lė nepamislino apie 
ą ginklo prieš carą, teip 
stovėdami moksle, bet 
tautos po Rosi j os vai- L 
kurios turėjo rąstą ir 

iau pasišventusių vyrų 
vino pirma, ir matyda- 
og nieko gero nepada- 
įrašydami caro, pakėlė 
iuciją, sukylimą prieš 
Idžią. Matai, kad lie- 
iidęur kas vėliau prade- 
Itis po Lietuvą, nekaip 
Rusijos kraštai. Nors ir 
i ir mažas būrelis šu
tančių pakilo, bet ne- 
na jiem garbė užtai, jie 
lė carui, kad jisai nega- 
Įtikėt ant lietuvių ir 
t, jog lietuviai nejau- / 
ivo vargų, ir kad jis 
>ali siųsti ant Kaukazo 
yti te jo pavaldinius, 
junčius už tiesas žino-

kintis kovą uš būvį! Jie mo
kytesni o vargsta, o mumi 
nėra ko nė stebėtis, kad varg
stam. Antgalo Tamistai lin
kiu būti atviru, jeigu linki 
savo tautai gero, sueik ir 
kalbėkis su kitais savo bro
liais, o antgalo pamatysi 
daugiau teisybės ir galėsi ge
ro padaryti sau, draugam ir 
tautai.

MOTERIM
IR MERGINOM.
KEPTA VERŠIENA.

Supiaustyk mėsą-veršieną 
į šmotelius didumo pusę 
kiaušinio, numazgok švariai, 
pabarstyk druska ir pipirais, 
padažyk i išplaktą kiaušinį 
ir apvoliot sutrintose krekė- 
se. Reikia kepti ant skaura- 
dos svieste arba - taukuose, 
pakol iškeps. Katarina.

SRIUBA DŽIOVINTŲ. 
SLYVŲ.

Paimk svarą slyvų ir nu
plovus gračiai, sudėk į dedi- 
delį puodą, užpilk 3 kvortas 
salto vandenio ir užkaisk ant 
ugnies; kaip užvirrs, įdėk pu
sė svaro cukraus ir gvazdikų 
keletą; [kas nori, gali dėt 
cukraus mažiau). Viską ge
rai pavirinus, įdėti stiklą 
vynoiir sriuba bus gatava.

Apsireiškimas Katarinos 
vardo palinkimina moteris.

Juokai.

KELEIVIS
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KAIP ORGANI
ZUOTI DRAU

GYSTE.
6

PIRMAS MITINGAS.
Nuolatinis organizavimas tarpe lietu

vių, tvėrimas pagelbinių draugysčių ir ki
tokių kuopelių po yvairius kraštus Ame
rikos, patraukia atydą kožno mislijančio. 
Kaip gi atydos nepatrauks toks daigtas, 
kaip organizacija, kada gi ir vienas žmo
gus, kuris lavesnis užima savo galybę, ki
to atydą. Organizacija, kurioje susivie
niję žmobes dirba, tai yra didelis daigtas, 
ant kurio verta daugiau atydos padėti.

Aš mačiau kelių lietuviškų organiza
cijų mitingus ir mačiau kaip jos tvėrėsi; 
man rodos, labai daug ko trūksta mumi 
pasivedime aut tų mitingų iš priežasties, 
kad męs uesup’antam iš padugnių mierių 
organizacijos. Susivieniję męs rengėmės 
daug gero padaryti visiem, bet kad nesu
manom, kaip vienybėje dirbti, tai netik 
gero nepadarom, bet gerą daigtą paver
čiant už nieką, teip kad piemenėlis atėjęs 
iš tėvynės ir prisiklausęs mus mitiugui, 
jokiu būdu nenori prisirašyti prie mus 
draugysčių, kadangi jis nė pas Ickų ne
girdėjo tokio riksmo ir buntų, kaip čia 
aut mitingų. Už ką tie visi buntai? Už 
nieką! Kad sueitume į geresnį susitvar
kymą ant susirinkimų ir mitingų, ištiesų 
turime ramiai pasikalbėti gyvu žodžiu ir 
raštu. Vistula turim atminti, kad męs ė- 
sam tik augalai, kurie pradedam augti 
nuo lapelių į lapus, žiedus ir vaisių; iš- 
nykstam, o po mus mūs gentkartė gyvena. 
Tą atmindami galim tik prie gero laikytis, 
nes iš blogo nieko gero nė męs neturėsim 
atėjus senatvfai, nė mus ateinanti geutkar- 
tė. Turim rūpintis kožnas apie save, kaip 
geriausia išmanom ir rūpintis visi kartu 
organizuotis į draagystes ir mokintis kaip 
savim kerą votis, vestis.

KAIP ORGANIZUOTI DRAUGYSTĘ.

igi lietuviai gerai pada- 
jtuvoje sukildami, o a- 
dėčiai juos šelpdami, 
meta paduodi skaitlines, 
caras turi armotų, ka- 
j, žodžiu sakant parodai 
isią galybę. Tau vie- 
lesuprantama, jog caras 
negali iš visų tų armotų 
rti; patįs žmones vienas ■ 
iaudo, kad supratimas 
galima lengviau jiem 

kti, jie nešautų savo 
kuris nori laisvės ir 

nio gyvenimo. Jeigu 
m kas pasakytų teip: | 
norite carui tarnaut, 

kit į kairiąją, o kas no- 
•atys rinkti savo virši
la ir turėt respubliką, 
okit į dešinę”. Be abe- 

po dešine būtų dau- 
tada pamatytum, kad 

ių skaitlinės yra klaidin-

msta sakai, jog kuni- 
kelbia kariaut su caru, 
baudžiavą sugražįti, o 
kad galėtų karčiamas

ti.

ysti, brolau! dabar ka- 
a tikri darbiuinkai iš vi
ntų ir kastik prie jų 
leda yra lygus žmogus, 
itis geresnio gyvenimo, 
gu tau žydas nepatin- 
iik pas jį, bet jeigu tu 
mias žmogus, apgaus 
ir airys, vokietys arba 
jeigu męs norim iš jų 
ų ištrukti, turime mo

— Ar tu nežinai, brolau 
nuo ko gaspadinės tunka?

— Nuo vėjo, ogi nuo ko 
jos tuks!

— Ei! tu kvailesnis nekaip 
aš mislinau. Brolau, aš daty- 
riau nuo ko jos tunka ir ki
tai jau vieno vyro neužtenka.

— Ogi nuo ko, pasakyk!
— Kožrlą kartą kaip balti

na stalauninkų kavą, v tai vi
sada Smetoną nupila į savo 
kavą, o kas lieka, žinai, tas 
skimilk, tai tnom užbaltiua 
kavą stalauninkų.
• — Eik, eik! ha-ha-ha! pir
mu pyk tą girdžiu.

— Tai pirmu syk! Ai beč 
ju tu nepirmu syk teip pa
valgiai.

— Jonuk, kedėl tn vis že- 
gnojiėsi restaurante, kur 
žmonės nesupranta ką tu da
rai?

— Drauge, dėlto aš žegno
juosi, kad esiu socijalistas 
ir noriu parodyti šitiem ėre- 
tŲkiam, jog aš myliu socija- 
lizmą ir nesigėdim! parodyt 
kryžių, ant kurio Kristus už 
meilę ir gelbėjimą vargšų tu
rėjo numirti.

AUKOS.
9 numeryje ,,Keleivio” buvo

pinigų $48.35
Pas J. Turauckį ant 

krikštynų Cam- 
bridgeport, Mass. 9.50

M. Mazgelis surinko už 
smuiką $10.30

Surinkti ant 86
Endicott St. 3.00

Ant vestuvių S. Arino- 
so, Cambridge’je 9.70

A Sundukas iš Cam .50

Viso yra $81.35

Kožnai draugystiąi reikalinga turėti 
savo konstituciją, pagal kurią draugyste 
galėtų vestis.

Pirmiausia draugai susirinkę pasikal
ba kokią ir dėl kokio mierio draugystę jie 
nori suorganizuoti ir nutaria jai duoti var
dą. Antras žingsnis išrinkti komitetą, ku
ris parašytų konstituciją ir pasivedimo į- 
status. Ant kito susirinkimo drangai vėl 
susirinkę išrenka tuomlaikinį komitetą ir 
atsidarius mitingą, išrinktas komitetas 
perskaito surašytą konstituciją ir įstatus 
draugystės pasivedimo ir punktas po punk
tui apsvarsto priima arba pataiso. Kon
stituciją darant reikia taikintis prie vals
tijos tiesų, kurioje draugystė tveriasi. Pa- 
veikslan valstija Massachusetts nedaleidžia 

: pagelbiuėm draugystėm mokėti didesnę 
pagelbą ligoje už $10.00 ant sanvaitės ir 
nedaugiau kaip $200.00 posmertinės. Kon
stitucija turi būti aiški ir trumpai supran
tamai surašyta. Priėmus konstituciją visi 
draugai turi pasirašyti. Konstitucija yra 
pamatu draugystės, pagal kurį visa drau
gystė veda savo darbą. Dabar dar yra 
reikalinga įstatai pasivedimo. Šitie įsta
tai paaiškina kaip vestis ant mitingų, ką 
kuris iš urėdninkų turi veikti ir kaip rė
dytis visiem ant susirinkimų. Viską rei
kia aiškiai, trumpai sutaisyti ir į 
protokolų knygą surašyti. Vėliau gali 
nutarti, duoti tą viską išdrukuoti ir kož- 
nam sąnariui suteikti.

KAIP SUTAISYTI KONSTITUCIJA.
1. Pirmiausia reikia parašyti duotas 

draugystei vardas pilnais žodžiais.
2. Keikia parašyti mierį draugystės, 

kuom ji užsiims ir ką ji veiks ir t. t.
3. Reikia parašyti kokis komitetas 

bus draugystės ir iš kiek sąnarių jisai bus 
renkamas. Teipgi prie galo paminėt, ka
da komitetas turi būti rinktas.

4. Reikia išdėti pareigas visų komi
teto sąnarių, ką kuris turi daryti laikyda
mas tarnystą draugystėje.

5. Po aprinkimui komiteto draugys
tės pirmsėdis paskiria yvairių darbų komi
tetus, kaip tai prižiūrėjimui ligonių ir t. t. 
Čia reikia paminėti kokius komitetus pirm
sėdis gali paskirti ir kokius paskiria pati 
draugystė.

6. Reikia paminėti išlygas dėl naujų 
draugų priėmimo; aprubežiuot kokios tau
tos, kaip senas, kokios lyties ir pagal se
natvę, kiek kas turi mokėti prisirašymo ir 
mėnesinės mokesties.

7. Rejkia sudėti, ką draugai gauna

iš draugystes, kokiuose atsitikimuose, li
goje ir numirę; kiek sirgę arba kaip mi
rę.

8. Laikas susirinkimų—mitingų rei
kia padėti, kada bus koki susirinkimai k. 
t. mėnesiniai, čvertiniai, pusmetiniai ir me
tiniai.

9. Reikia paminėti bausmes, už ką 
ir kada bausmės turi būti mokėtos, ir kaip 
nustoja draugas visų tiesų ir už ką visai iš 
draugystės lieka prašalintas.

10. Reikia paminėt, kad padarytos 
tiesos gali būt permainytos ir per kiek 
balsų jos gali būt permainytos, arba nau
jos pridėtos.

INSTATAI PASIVEDIMUI MITINGU.
Šituos įstatus užlaiko visos draugystės 

tautų daugiau išsilavinusių, dėlto kad tvar
kiau laikytųsi susirinkimas; greičiau jį at
liktų ir daugiau galėtų nuveikti.

Paveizda: 1. Jokie klausymas negali 
būti nubalsuotas, pakol nebus perstatytas 
paantrintas ir paduotas ant balsavimo per 
pirmsėdį. Kada klausymas eina, jokie ki
tas negali būti paimtas, išimant atidėt ant 
toliau, užimt pirmiau pradėtą klausymą, 
atmest, persitikrint arba pataisyti.

„ 2. Kada draugas atsistoja kalbė
ti, jis turi kalbėti į pirmsėdį tiktai tą, kas 
lytys: bėgančio klausymo ir neminėt kito 
draugo ypatiškai, reikia tik savo nuomonę 
pridėti, 6 ne kitus kontradiktuoti. Jeigu 
atsistoja kalbėti daugiau kaip vienas, ta
da pirmsėdis perstato kuris pirma kalbės.

,, 3. Kožnas draugas gali kalbėti 
tik 3 kartus ant to paties klausymo laike 
kamantinėjimo, bet nedaugiau be draugys
tes daleidimo. Draugas gali kalbėti 3 kar
tus tik tada, kada kiti draugai neima bal
so, bet jeigu visi ima, tada turi laukti, pa
kol visi pabaigia.

,. 4. Pirmsėdys pirma leidimo klau
symo per balsus, turi paklausti; ar visi pa
sirengę balsuoti? Jeigu, nieko priešingo 
nebus, tada pirmsėdis atsistos ir perleis 
klausymą per balsus. Kad pirmsėdys at
sistoja leist per balsus, niekam daugiau 
negalima apie tą klausymą kalbėti, jeigu 
nedaleis visa draugystė.

,, 5. Pirmsėdys perleidęs per balsus, 
pasakys, kiek už ir kiek prieš ir kuri šalis 
gavo viršų.

,, 6. Visoki klausymai neparodįti 
kitaip konstitucijoje yra nubalsuoti didės 
ne puse balsų.

„ 7. Kada klausymas yra nubalsuo
tas, išimant tą, kuris atmestas, kiti gali bū
ti perkratinėjami po nubalsavimui, o pas
kui turi būti palikti kaipo tiesa.

„ 8, Du draugai gali gauti tiesą pa- 
dalįti klausymą į du, jeigu jie matys rei
kalą ir pasirodys galima.

,, 9. Pirmsėdis arba vienas iš drau
gų gali sustabdyti kalbantį, kalbantys at
sisėda ir palaukia, pakol tas paaaiškini- 
mas apie jo netaktiškumą pasibaigia.

„ 10. Pirmsėdys veda ir tvarko mi
tingą, kalba tiktai apie tvarką ir padeda 
kitiem prie tvarkos ateiti.

Sulaikytas nuo kalbėjimo draugas per 
pirmsėdį, gali išrodyt: jo skriaudą drau- 
gystiai, ir ant to klausymo pirmsėdys ir 
skūndžiantysis draugas gali tiktai kalbėti.

„ 11. Jokie naujas klausymas ne
galimas pridėti prie klausymo, kuris yra 
paimtas ant kamantinėjimo,

,, 12. Jokio pridėčko prie konsti
tucijos arba įstatų pasivedimo negaliom 
pridėti, kurie nesutinka su konstitucija.

,, 13. Jokie užvardinimas renkant 
naują komitetą nėra legališku, jeigu nėra 
paantrįtas.

,, 14. Pirmsėdis turi pasirašyti ant 
nutarimų mitingų.

„ 15. Jokie draugas ncgal balsuoti 
nebūdamas ant mitingo.

„ ■ 16. Jokie Įneštas klausymas 'ne-Į 
gali būt atgal atimtas per įnešėją, jeigu j 
niekas nepaantrįe atėmimo įnešimo.

,, 17. Jokią knygą arba kitą druką 
negalima ilgiau skaityt kaip 5 minutas 
be nutarimo visos draugystės.

., 18. Įnešimas uždaryti mitingą 
nebus priimtas iki nurodytai valandai į- 
etatuos *. •

,, 19. Įnešimas turi būt paduotas 
ant rašto, jeigu būtų reikalaujamas per 
komitetą.

„ 20. Pataisymas pataisymo klau
symo priimtas, bet trečiu kartu taisyti pa
taisymą vidurinio klausymo negalima.

,, 21. Draugai nebalsuojanti ant 
susirinkimų, galima priskaityti 
pagal parlamentariškas tiesas prie 
balsuojančių priešai klausymą.

,. 23. Draugas, kuris yra priešingas 
nekuriam klausymui priimtas visų draugų 
turi tiesą užrašyti savo priešingumą ant 
protekulo knygų, jeigu viskas bus sudėta

geroje kalboje.
,, 23. Jokie klausymas ant toliau atidėtas negali bū

ti tą pažį vakarą vėl pakeltas.
• ,, 24. Jokie klausymas negalimas paimti ant kaman

tinėjimo, pakol nebus paantrintas.
„ 25. Prietikiai susitvarkymo yra kamantinėjimi 

per draugystę.
,, 26. Įnešimai perkamantineti klausymą uždarymą 

susirinkimo yra nekamantinėjami.
„ 27. Klausymas svarbus ir nepaprastas įneštas vie

no iš draugų, turi būt parašytas ant popieros per įnešėją ir 
paduotas pirmsėdžiui, kuris 3 kartus turi perskaityti, o pas
kui draugai jį gali kamantinėti ir ginčytis pagal tiesas.

",, 28. Įnešėjas klausymo gali priimti pataisymus 
prie savo klausymo, jeigu toki yra įnešti ir patvrtiinti - pa
antrinti.

„ 29. Kožnas viršininkas draugystės turi atiduoti vi
sas savo tiesas ir daigtus savo įpėdiniam, kada juos apren- 
ka.

,, 3O. Rūkymas ir valgymas užgintas laike mitingo, 
tik vanduo daleieta.

,, 31. Niekad neapleist savo sėdynės baigiant mitin
gą pirma nekaip pirmsėdys apleis savo vietą.

„ 31. Jokios permainos negalima padaryti šituose į- 
etatuose be 4 penkdalitj draugų ir be davimo žinios pirma 
2 sanvaičių.

PIRMAS MITINGAS.
Pirmą mitingą reikia pradėti protingai, tad viskas eis 

toliau gerai. Ant pirmo mitingo turi lavintis atskirti mi
tingą nuo paprastos savo draugiško, susiėjimo, nes neat
būtinai reikia pirmsėdį laikyti už pirmsėdį sekretorių’ ir 
draugą už draugą atmetant visokius ypatiškumus.

Svarbiausias klausymas ypatingai tarpe lietuvių tas, 
vienas pakalba, tai kitas atsistojęs kalba ne ką jis mielina, 
bet tą, ką kitas pirma jo kalbėjo. Draugysčių prezidentai 
teipgi neišsilavinę, duoda kalbėti apie mažą nevertą klau
symą 2-3 valandas, o kaip reikia ant gero klausymo ateiti, 
tai jau nėra laiko.

Niekam nevalia kalbėti, ką kitas kalbėjo, arba kitą 
pirštu ir pravarde nurodyti būk jis negerai, kalba reikia 
žiūrėti tiesiok į pirmsėdį ir savo nuomonę išreikšti. Jeigu 
tu moki vest mitingus, o kiti nemoka gali pamokyti juos 
antgalo ir tau bus geriau.

Mitingus atlaikius greičiau valandą laiko galima pa
švęsti dėl visuomenės bent kokių klausymų.

Štai geri punktai del kamantinėjimo bei ginčių: — Ar 
Revoliucijos reikalingos pasaujėje!

JKas geriau kooperacija ar kompeticija?
Iš ko kyla patžudystės ir užmušėjistės?
Ar yra galima vaikus padaryti paklusnais?
Kuris daugiau gero padarė lietuviam, ar vyskupas Va- 

lančiauckas ar Simas Daukantas?
Ar bėda gali išvest žmogų iš kelio doros?
Dėlko išnyko vergystė?
Kas kaltas uz netvarką, žmonės ar randas?

Pajpškoimas

Paieškai: savo tėvo Arti ;r 
arba Juozo Razgiavičia s. 
Kauno Redybos. Davillškiu 
sodžiaus jis giveno Bimgham 
tone N. Y. Jaigu kas lh>< iu 
arba jis pats atsišakitė ant šy 
to adriso: Povilas Razgevičius 
52 Gold st. Worcester Mass.

Pajieškau savo dviejų <1 ra
ugų: Klimo Akscino, kai
mo Rudnios, Merkinės vals
čiaus. Ir Vinco Molėjaus 
miestelio Dušmianų, At’ia- 
ziškių valsčiaus; abudu Vil
niaus rėdybos.

Jie patys, ar apie juos ži
nanti draugai, malonėkite 
pranešti ant mano adreso:

T. Druzdis,
1 Page Court, .

B. Boston, Mass.

Pajieškau xnvc draugo .An
tano Creib^u^; pkma gyveno 
Emmony, Ind.

Jis pats ar kas kiton mel
džiu pranešti ant 5io adreso:

Kas. S-uke.3,
123 Bovan St.

So. Boston, Maes

Pajieškau brolio E’-otiejaus 
Žčkos, kaimo Pnnarąe, Su
valkų rėdybos, pirma buvo 
Scranton, Pa. Jeigu kas 
apie jį žino ar Jis pats, mel
džiu atsišaukt:

V. ŽSkcs,
9 Mkldio Dt.

Lawraaco, Mass.

Ar moterim verta balsuoti kurtu su vyrais už valdžios 
urėdą ir tiesas.

Ar Lietuva gali savim valdytis ir kokis randas jai tik
tų.

Ar karių reikia pasaulėje?
Ar unijos be politikos vertos paremti?
Kur geriau gyventi mieste ar ant ūkės?
Tokius ir kitokius klausymus sau galima užduoti ir 

gražiai savo nuomonę ant Jų pasakyti, tas yra labai nau
dinga mumi lietuviam, kad suprasti pasaulės edstemą ir pa
stoti save valdančiais vyrais ir moterimi.

Brangus broliai, nenumeskit į šoną šito paaiškinimo, 
nes mumi jo reikia. Nekartą laikraščiai paduoda gerus 
užmanymus bei pranešimus,bet juos atmetat. Pereitą Sausį 
męs pranešėm, kad Massachusetts valstijoj niekas negali 
siusti pinigų į krajų neužsistatęs kaucijos $30.000.00 prieš 
randą, bet lietuviai neklausė, nešė pas tokius agentus, o 
dabar girdėjom, jog-vienas toks pranyko iš Lawrence. Tai
gi būkite akyvesni ir rūpinkitės daugiau žinoti.

Dede Siamas mokina lietuvi AngTIsztos kalbos.

Angfiikai 
bice, dice 
lice, mice 
nice, rice 
vice, ago 
cage, gage 
page,-rage, 
sage, doge 
huge, bake,, 
lake, take 
make, rake 
sake, hake 
wake, cake,, 
dike, like 
pike, tike 
coke, joke- 
poke, woke- 
Bice is made from

Illlrk

bais, dais 
lais, mais 
nais, rais 
vais, eige 
keidž, geidž 
peidž, reidž 
seidž, dodž 
hiudž, beik 
loik, teik 
meik, reik 
seik, heik 
ueik, keik 
daik, laik 
paik, tai k 
kok, džiok 
pok, vok 

blue color and

T ė m y kits.
,,Keleivis” nepamiltas M- 

eiti nė vieną dieną per ptrei*
tus metus, jeigu kar aaatejo 
tai pačto kaltė, ne mqi. N uo 
dabar kaštuoja $1.25 aai 
tų, pinigus galite siųsti per 
,,Money Orderį” arba regis 
travotoj gromati. Kada no
ri atsakymą gauti, įdėk ui 1 
c. stempą. Permainydamas 
adresą parašyk aiškiai ir tik
rai gatvės (stryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adreeą, 
pilnai su savo vardu ir pra
varde.

APGARSINIMAS.
ŠIRDINGIAUSIĄ AČIŲ.

Dr. Collins Medikališkiun 
Institutui, už išgydymą ma
nęs nuo biaurios slaptos 11-
gos.

Nors labai daug prlkentė-

BeHkfa
nupluktdažis, daisai 

utėlę, pelė 
gražus, ryžiai 

šiurštokas, amžius 
klėtka, prisižadėt 

puslapis įniršt 
išmintis, vadas-genevos 

didžiausias, kept 
ažeras, imk 

padaryt, greblys 
priežastis, marių žuvis 

pabusk, koksai 
apkasa, myli 

lydeka, smūtas 
koksas, juokas 
badyt, pabudo, 

it is; also made from

jau, daktarams primokėjau 
ir visokių gązdinimų prisi
klausiau besigydydamas, nes 
savo aplinkinėje visus perė
jau, kurie netik nepagelbė
jo, bet dar labiaus ligą padi
dino, privarginant per metus, 
bet kad vis ir vis jaučiausi 
blogyn einantis ir pajiegų vi
sai nustojau, tad iš paskuti
nes, kaip tik atsišaukiau į 
garbingą Dr. Collins’o Insti 
tūtą ir ėmiau vartot jo pri
siųstus vaistus, veik per mė
nesio laiką pasilikau virai 
sveikas ir širdingiausiai dė-

green.
Bais iz meid from ' blū kelor end it iz a\so :neide from gryn 
Nupluktdažis yra { >adarytas iš mėlynų dažų ir yra padary
tas iš žalių dažų.
Word vice is used. :for mad, for official name and for tool 
to hold iron whi’ie Us fild.
Word vais iz ju zd L ir miad, for ofi'jial neirr end for tūl tu 
hold airon vail iz fa ild.
Žodis vice yra varto, jamas dėl pik'co, dėl o:ficijališko vardo 
ir dėl tūlšies palaikį'ti geležį, kac’xa pieluoji.

kavoju už tikrą pagelbą. Da
bar pasimokinęs ir aš geres
nį gyvenimą vesiu, bet Col- 
linso vardą iki gyvas būsiu, 
neužmiršiu, visada pasilikda
mas dėkingu. Su godone.

Adolfas Vavričkas,
R. F. D. No. 3, 

Oxford, lova.



-C.-—---------------- - ■ ——Į . --Į— msivis . - -- -----—..
(Tąsa vietinių žinių)

Nekurie lietuviai ima ūke- 
siškas popieras ir praneša, 
juog dabar kur kas lengviau 
nekaip laike rinkimų,

Butu gerai, kati kodaugiau 
lietuvių pastotų ukėsai dėl 
daug gerų priežaščių.

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

P. Mikolainis, 
Box 15, Station D.,

New York.

Negirdėta N ujiena!
Kas gi čia ? Ogi vyruli popieros rašy

mui groniatų! Kas do gražus pritaikinti 
prie kožno žmogaus pasveikinimai Tuzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų 81.oo, 
o tūkstantį gali gaut už 86.75. Laiškai 
papąptUjpuikiausiom kvietkom šilkinėm 
auksuotos! ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių abrozėlių, su moldelėm ir 
lietuviškais parašais yvairaus didumo ir 
brangumo, šilkinių ir auksuotų, didelių 
su rėmais ir be. Knygų, kokių tik rei
kalauja. Visus tuos daiktu agentam 
parduodam tuzinais ir po kiek kas nori.

Parduodam teipgi visokius relgiškm. 
ko tik kas reikalauja, daiktus, laiko.. <■ 
liūs, špilkas, žiedus, padarom ant aps>. 
Įlavinto šliūblnius, ir visokius bažnyti
nius religiškus daiktus; viską, pas mus 
gali gaut,kas tik kokių tos rųšies daiktų 
reikalauja. Perkant daugiau, kaip už 
dolerį gauna 12 gražių laiškų, ar knygutę 
dovanų. Iki 50 o., siudčiant pinigus, ga
lima siųst markėm, o norint gaut atsaky
mą ant klausymo reik indot į gromat ą uš 
2 centu markę. Adresuok:

John Derkintis
4<45 So. Hermintage avenue, 

Chicago, Ill.

UŽSIRAŠYK 

KELEIVI 
tik 1.25c 

ant visu metu.
Dykai del Vysu

TIk-ką iš po spaudos Išėjęs naujas dide 
Ils Katallogas Knygų. Brukuojamų ma
šinalių. Rašomų plunksnų kurios savije 
atramentą laiko, visokių patentuotų gy 
d uolių ir žoip daug" kitokių daigtų, pri
sieisiu kožnam kuris prisius už 2c markę 
ir savo aiškų adresą.

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

South Boston, Mass.

Labai puikioj vietoj, saliū- 
nas,‘kur galima padaryt puikų 
biznį tarp lietuvių, prie Wal
lace ui. nr. 255 parsiduoda pi
giai. Dasižinok pas:

Jo n n Colosky 
255 Wallace str.

NewHaven, Conn.

REIKALINGAS
Lietuvis kraučius. kuris moka kostumer- 
ka darbą’gera užmokestis ir darbo visa
da turės, atsišauk i t kogreičiusla, ant Šio 
adreso, J. Stepanaviczia 
607 N. Main St. MONTELO.MASS.

PAGARSININIMAS
Broliai lietuviai ir lietuvai

tės ! Aš duodu jumis gėriau- 
ee rodą, kurie sergate nuo se
no arba ūmam laike kokiai 
nešveikatai 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.

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

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

Raginis >r kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasakos: 
11 Raginis—kaip jaunas 
vaikinas 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 galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 41 
Velnio švogeris labai v.z: 
manti pasaka; "5) Justin; , 
žmogžudžių užaugintas. Tu 
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 
apsisaugot nuo ligų. Kai- 
nr....................... . . 5 c.

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

Teisingia> sias kabalas — me
timas k /.yrių ir laimarodis 
kaina . .............. 10 c.

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

* THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Mass.

Specijaliszkas Iszpardaviraas
Ką-lik partrukėm į savo sankrova di- ' 

delį zopostą marškinių, naujausios ma- . 
dos, parsiduoda labai pigiai, ir krikštui 
kūdikiam parėdalų, ateik pažiūrėt, jei 
nori nupirkt pigiai.

Teipgi pavasarinių šutų labai gaažių ir 
naujos nešeinės, preke žema.

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. .
Prancūziškas Daktaras, Ci- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakulteta.

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. Zisalman.
7 Parmenter St., 

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
tropais į viršų tik 
neikit į aptieks; 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
kit o aš ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 196.- -v - i.nond

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 laika,tai praešiu ant toliaus.

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

KLAUSYKI'! E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausi! 
Geriausia rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysil

Pas

Vaskelevicziu 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.

darbų. Puslapių 176.
Kaina ..................... 35 c.

Puikiausias Lietuviškas

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
kleisti jai isiseneti 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 užsisenejusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dekavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados. v

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

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

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

isz.gydytas nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
ir’reumatiziuo'bel tos ^£oniams> tai matyt iš daugybes padėkavonių 
uisiHenej usios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In 
Jon."zabukevicze stitutui;pagal prašymą dekavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 86, Butter paduudame

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. Kiley
3 J1 3roii#!/, m jis J. ęii/iii.

So. Boston, Mass.

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 stnm- 
|K)m ir savo utį riša tas apturės knyga m<»- 
kįtLs Angliškos kalbov, t rba dideli pa\iai 
kala ilolmH m-s Rev« lnnijos’ Adresokite 
teip K. Asevi< e.
P < J <».\..‘P»r Waterbury, Conn

KLAUSYKIT VYRAI!
i-igi. pasilaikys kuda į Nnsh a nts 

k 11 iii ni-užiiifr kii už* ii pas Ta *• ' 
Bal-: i ai t ką ji- iIihk gein r- <la i «.»•:• p • 
skni : < - niaus i siif'rl. \ \n ai* 
u i gurų liesolc iA Turkijos \ .si bi< . ai 

pas

Jamošių Bakananckn
45 High St., Nashua, N. H j

Ar skutiesi barzda?
Jeigu teip, ų 
vartok bnin 
kuria, kad ’ 
šokdamas ih 
siesi. neįty 
jausi; skutau 
ha i švelniai t 
lengvai. Bm 
\ a nanjaiuio; 
išradimo, tui 
sidabrotomp 
ežtėm, nieki!

nerudijaiii'ioin. Gajima sklusli visom t 
atšipus galima pasigaląst, kaip ir papu 
tą britvą Jeign narėtum, galėsi atlipi 
mnms atšipusią, o mes apmainysią) ic 
naujos. Ta puiki britva kaštuoja 
dėl patikrinimo jų vertės paleidom || 
už $1 5o c. Adresuk rašant:
Internal ionl Suply House,

1 119 Oregon avė, Cleveland, Ohk

surėdyk Pinigus!
Mes parduodam naujausio: 

nešeinės drabužius,ypač turin 
daugybę naujo styliaus vasa 
riniu moterišku jakučiiį, preb 
žema. Teipgi darom didi bar 
ginsą ant visų kitų pirkinio 

Ateik peritkrint.
I. SACOWITZ, 

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

čion kelias:

lasgydyta nuo 
sunkios nioteri- 
szkos vidurines 
liKOS.
EI. Vidlcziene 

Westwood,
N. Y.

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

i
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SALIUNAS
Kas kartę 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.
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Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingą ačiū už Išgydymu manęs nuo neregu- 
llariftkos mfineslnSs, vnrgiiiusloa įminu per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimus; mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėl mane naikino. Per vi- 
sį tų laikų perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau Ir to
liau visai išgijau, imdama tuos vaistus, užku
riuos siunčiu Tnmistai Alnllngų padėkavonę

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

Dauggalis Profesoriau Ir Specialiste:
Su linksma širdžl* pranešu Tomistai, kad 

estu visai sveikas ir liuosai nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mane taip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save specialistais, bet vis be naudos, kol 
nedasigirdau apie jųsų garsųjį Institutų, pe-r 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikata, nž kų e- 
siu ėkingas iš širdies Drul E C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis visiems savo tautie
čiams. Išgydytasis,

Augustas Bok Ja.
1445 Hudson St., Allegheny City, Pa.

Mielas Profesoriau:
Pranešiu Tamistal,Jog ošiu pasveikęs IX li

gos, nuo kurios maue gydote — peria n kaus 
Alapiuimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nubėgimo semens nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnose ir alpino nusilpnėlimo 
kaip yru aprašyta Jųsų knygoje aut pusf. 98 
Vadovas į Sve katu. Jųsų speciališki vaistai 
mane galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi iš 
savo laimingo šeimyniško gyvenimo Dėl ar
tyn) o meilės noriu £itų pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bųti laimingais.

Fr. Mundinas, 
Box 326, Mystic, Iowa.

Jeigu nori hftt sveikus.
r drū . i : t < <•! t k >teiku> ųerymus, 
min I- v-.ki. ti/k:n><«į įt ikinusi gėiy- 
uiai lapu* A i k. I.litis. Vyriai ir viso- 
id Iii t- .. 3 i Jk pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi n<n i.trm pirkt iikerAtorį. tę yra 
labai gria \tein-. Oa/mokii pss patį 
gaspiuii i .ų

Tiktai per 60 dienu. 
Jeigu katras dar nenusipirko! knj^ 
..Sekretai Burtininkų" arba ..(’ernv 
knyž.noja Knygą" lai pasiskubinkite 
lik per 60 dienų parduosim už. 50 cent| 
o polam piokiuos dvigubai. Pinigai 
siųski! per “Money Orderį“ ant Aito ii 
reso: Gedeminas ir MickevičiuM,

25 W. 2 nd Si., Room 10.
South Boston, Ma«

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. UUTKEV1UIA,

z4 Washington Sqare, Worcester. Mars,

Daktaras M. J. koni,.ow,
330 Sharwmui avė., Boston, Mm
Ofito valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 609 2 Tremai

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

Tel. CO.I 2 Tremai

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 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 Institate, 140 W. 34.1h St, Ne« York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai oHisas (terp Broadway Ir 7tos Avė.) atdaras kasdien nuo 10 Iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredole |r Pėtnyčioje nuo 7 iki 8 vai. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

--------------------------------n—-wn n viii'i i-i-ff-m—

Tokin mašinėlių gali gaut ant žemiau padėto adreso, 
brukuojamos mašinėlės visokių išdirbimų pagal nan-

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR L .
Pardavimas familijoni musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus, alus, ėlius 
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.

------o------
MEDEGA 
VAISTU.

8UBAŠA.H 
GYDUOLIŲ.

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

’’Namu Gydyto
ja.” Taigi kas 
prisius groma- 
toja, Biuabrini 
de.zimtuka su
vyniojęs drūtai 
in popiera ir uz 
Te. marke, o bus 
teisingai prikis
ta be jokios ap
gavystes.

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

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

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

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

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

Box 64 Shenandoah, Pa.
F. Rodis

Box 3ž7 Port Washington, Wise.
M. Mockus, 

Box 54 Detroit, Mich.
J. Derkintis,

4545 Hermitage ave., Chicago Ill.
John Luis,

120 S. Gre^i str., Baltimore, Md.
J. Dabulski

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

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

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

I Box 671, Turners Falls, Mass.

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turim* puikiuiisiij :igarų i Tu^kijosT 
Gerymus pristatom ant vestuvių Krik.-iyntj ir ^iim’iam į aplinkinius 

miestus. Nepamir kii inų*

M. A. CANNON,
43-45 Endicott ir 25-2'J < ro-.* Ms. Boston, Mass.

4%Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 394 Broadway, 8. Boston, 
Mass.; valandos buvimo ’namie nuo 0 iki 
8 vakare.

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

nuo 2 iki 4 po piet 
Tel. 21071 Brookline.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, MASS.

^Geriausia motorų ir vaikųgydytoja^

Dr. Ona Topaz,
<£45 C'haniberH str., Boston. Mass.

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

jausę pagerinimą.
Su didelėm ir mažom 
guminėm litarom, di- 
džiause $5.00; tokia 
pat tik mažesnė $3.00

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

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

VIENATINIS : LIETUVIŠKAS: HOTEUSIS
W. RAŽUKO, 7 Washington, St., NEW YORK

Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas

i mane galite gaut laivakortes 
įiigiau kaip kitur teipgi atlieku

I visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų holelį kūrėme 
ifulile gaut valgių ir gorymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot

1 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. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas r u-

| vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manės. * Su godone
W1NCAS RAfcTKA*.

Geriausia ir Teisingiausia

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

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

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

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




