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utiesi barzda?
Jeigu teip, tai 
vanok britvt, 
kuria, kad ir 
sukdamas sku- 
siesi. neįsip- 

■ jausi; skutala- 
bai švelniai ir 
lengvai. Brit- 
va naujausioje 
išradimo, su 8 
sidabro! om ge« 
ležtSm, niekad 

čiom. ^Gulima skusti visom ir 
Įima pasignlast, kaip ir papras 

Jeigu norėtum, galėsi atsiųsi 
ipubią, o mes apmainysim an 
a puiki biitva kaštuoja S5.,be* 
inimo jų vertės paleidom lik 
. /Adresuok rąžant:
ionl Suply House,
9 Oregon avė, Cleveland, Ohio
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ZJOBAML'S. UŽKVIETIMUS 
MOnlUB, ŽODŽIU SAKANT 
IAŽ1A1, GKKAI IK PIGIAI.

Roxburyje kūdikis 4 metų 
įpuolė į ryną, kuri neša mies
to sutras, tapo nuneštas apie 
100 pėdų ir atrado prigėrusį.

ir
O

Kas da- 
ant jų 
darbas, 
žmogus 

čia

ii, TAI ATNEŠK į 
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pripažįtų moteris lygiom py- 
lietėm kaip ir vyrus. Pasira 
šo Elena Vileišienė, Eliza Or- 
žeskienė, K. Skirmuntaitė 
E. J. Dmochovskaitė.

Londoną 
niai čionai parėjo 
nas pridėtas su 
musėm. Musės pareina net
iš Brazilijos, kur žmonės už
siima jų gaudymu ir džiovi
nimu ir iš to padaro gerą 
pelną. Muses perka tie, ku
rie augina žuvis ir paukščius.

ii pcr 60 dienu, 
tras dar nenusipirkot knyga 

Burtininkų” arba ,,čeęna» 
Knygą” tai pasiskubinkit ne« 
dienų parduosim už 50 centų, 
piokiuos dvigubai. Pinigus 

r “Money Orderį” ant S’to ad- 
edcmlnas ir Mickevičių*,.
, W. 2-nd St.. Room 10. 
Boston, Mass.

ktaras M. J. Konikow, 
mill uvc., Boston, Mass.
mdos: nuo 2 iki 3 po piel. ir

nuo 6 iki 7 vakare.
Te). 00!) 2 Tremont.

Jo žmona
initte F. Konikow, aprūpini 
kndikius.
ofiso: nuo 2 iki 3 po piet

Tel. 000 2 Tremont.

A Zvingilas, 
Post Office Box 3333, 

Boston, Afass.

Oras gražus, nuolatinio 
šaltumo, žodžiu sakant svei
kas. Ir rodo ant gero pava
sario, ypatingai sodų vai
siams.

jeigu
val-

rbus. Rodą duodu visokiuose 
dgu norėtų koks apgavikas ru- 
i godone

WINCES KALI KAS

s. Nese- 
laivas pil- 
džiovytom

Tiflis Kaukazija. Čion 
gubernatorius pradėjo siųsti 
stralkierius į Siberiją .jisai 
išsiuntė visus darbininkus iš 
čionai e.-ančios duoKepes

Po'.erbu g,: Kovo 26 caro 
vai'i,.i:i j akelė į- gerą vietą 
m.nii-teriji-je profesorių Niko- 
1-kį, kuris yra pirmu vadovu 

Žuvininkai Atlantiko pa-:.juodašimčių. Caras pažįsta sa
ki antes pradėjo drebuti prie-'' ° prietelus ir juos šelpe. 

O svietui mieluoja, kad 
apginti žydus ir t. t...

uceilyk Pinigus!
parduodam naujausios 
s drabužius,ypač turim 
>ę naujo styliaus vasa- 
oteriškųjakučių, preke Į 
jeipgi darom didį bar-. į 
nt visų kitų pirkinių 
: persi tikrint.
. SACOWITZ, 
>adway (tarpe A ir B 
tviųj S- Boston, Mass.

uiau padėto adreso, 
šdirbimų pagal nau-

SI.25.
arinėm ant dviejų

Prekė $8.00.

vs,
oston, Mass

South Boston, Mass, 
itojas.
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on, Mass.

Caras ir jo ištikimi tarnai, 
kurtik gauna progą, visur 
giriasi, jog apmalšino žmo
nes, suvaldė pasikėlimus ir 
būk ateina vėl šventas paka- 
jus dėl jų galės temdyti, mo
kesčius plėšti ir gyventi, kaip 
gyveno, kaišydami kapus tų 
savo prietelių, kurie nurami
no žmones, labiausia kazokų 
ir juodašimčių. Jie giriasi, 
kad pasikėlimai pirma buvo 
galimi dėlto,kad armija buvo 
patraukta į Mandžiūriją, bet 
dabar jau sugrįžta pulkas pa
skui pulką ir bus išsklaidyti 
po y vairias caro provincijas 
ir nuramįs mažiausią žmonių 
pasikėlimą. Už žudymą žmo
nių teipgi jie moka gerai iš
siteisinti: būk neturėję laiko 
prirengti tuščių patronų, o 
kareiviai carą mylinti ir pra
dėję žmones malšinti, nežino 
nė kada nustoti. Caras visai 
nesigiria, kad jisiai išmetė 
milijonus savo rublių ir dar 
nemenkai kitų kraštų mo- 
narkai gelbsti, kad tik nura 
mįtų—sumuštų pasikėlusius 
tiesų j ieškotojus — vargin
gus gyventojus.

Kaip jie nesakytų, visgi 
negali pakavoti fakto, jog 
jau nuramino žmones, nes iš 
kasdien bėgančių žinių mato 
si netik nuramįti, bet dar 
smarkiau ir plačiau visur ky
la. Caro Dūma, kurioje dau
gelis žmonių vyliai ką nors 
gero, daugelį sutramdo nuo 
revoliucijos. Bet kartą Dū
mai susirinkus, ir kaip žmo
nės pamatys, jog ten nieko 
dėl jų gero neveikiama,grieb
sis ginklo, nes vargas juos 
prie to prispaus.

PETERBURGAS,26 kovo. 
Žinios praneša apie popo Ga- 
pono pasiteisinimą, būk ne 
jis pavogė darbininkų pini
gus, bet Matušenskis, kuris 
buvo rėdyto jum Gapono or
ganizacijos. Esant Maskvoj 
revoliucijai, Gaponas prisi
pažįsta, buvęs užrubežije, ir 
nors kortavo Monte Carlnje, 
bet sako, kortavo už savo pi
nigus, kuriuos gavęs už lite
ratišką darbą. Sunku pasi 
tikėti tokiam žmogui, jeigu 
kortuoja be p’iežasties, kada 
žmonės lieja kraują jo tėvy
nėje, vienok ir teisybės dar 
tikros nėra, ar ištiesų jis pa
stojo darbininkų išdaviku, 
parodys ateitis.

KALPINO aplinkėje prie 
Peterburgo, kaip žinios pra
neša, čionai kaimiečiai laiko
si savo vienybės: jie susitarę 
kerta valdžios girias ir užpul
ti kareivių arba ginasi išvie 
no arba vienas kitą prasergs- 
ti nuo nelaimės, kada atsi
velka daugelis kareivių.

Apie Pskof kaimiečiai pri
sitaisė triūbaš, kad duoti 
ženklą žmonėms aplinkės lai
ke nelaimės, ar tai hūliganų, 
kazokų ar kokių vagių, žinią 
praneša, betriūbindami suke
lia visą savo apliukę ir kas

gyvas griebia kirvį, dalgę, ar 
ką nustveria ir bėga į tą šalį, 
iš kur nelaimė ateina ginti 
vienas kitą.

PETERBURGAS, 24 ko
vo žinios praneša, jog caro 
koncilius arba rodą 45 bal
sais prieš 19 nutarė paskirti 
penkis milijonus dolerių pa
skolos, kaipo pagelbos po
nams, dvarininkams, kurie 
nukentėjo iš priežasties re
voliucijos; tą paskolą jie ga
lės išsimokėti per keturesde- 
šimtis metų. Turčiai mat 
moka gelbėtis vieni kitus. 
Tie, kurie sėdi arčiau prie 
caro eikvoja žmonių vargšų 
sudėtus pinigus, kad 
kyti turčius, kurie 
kraują vargšų žmonių.

PETERBURGE 22 
suareštavo Alexį Alex,
riną, redaktorių laikraščio 
„Rusija” už carui nepatin
kančius, patilpusius raštus.

Caras dabar taukiai prii
ma y vairius delegatus au vi
sokiais prašymais. Pirma 
rodė didesnį prilankiuną, pa
kol dar revoliucijoniškas ju
dėjimas buvo platesnis, bet 
dabar girdėdamas, kad kazo
kai pildo jo prisakymą, pra
dėjo grįžti į senovišką papra
timą: 26 kovo priėmęs Kaza- 
niaus žemiečių delegaciją, 
prisakė, kad nekeltų buntų, 
ketindamas apart bausmės ir 
paskolos bankas nuo jų atim
ti.

Kasdien po Rosijos yvai: 
rius kampus girdėtis daugy
be pasikėlimų mažų, vagys
čių, badas ir kartu baisus 
kazokų užpuldinėjimai. Kau- 
kazijoje apie Stavropol, Ku- 
baną pradėjo plėšti bažny
čias ir cerkves ir nešti visus 
auksinius indus ir priepro- 
vas. Netoli Samaros pasikė
lei ia i ar kitoki plėšikai su
stabdė pačtą ir atėmė 19.00 
rublių.

OREM BURGE žmonės su
daužė monopolių ir*kelias ap- 
tiekas.

SMOLENSKE, 22 kovo. 
Žinios praneša, jog čionai ė- 
sant ponų susirinkimui į su
sirinkimą metė kaszin kas 
peklišką draskomąją mašiną.

Žieminėje Rosijoje žinios 
praneša nemažesnius sukyli- 
mus žmonių: pakelyje į Ar
changelską, žmonės sujudę, 
daugelis žudysčių ir pasikė
lusių žmonių ir iš valdžios at
sitinka.

Netoli Yarinsko 380 kazokų 
susirėmė su kaimiečiais, dau
gelis iš abiejų pusių krito 
ant vietos mūšio.

BLOVEISK,Novgorodo re- 
dyboje kaimiečiai susirėmė 
su girių sargais ir pergalėjo 
sargus, išvaikydami juos iš 
aplinkės.

Iš Lenkijos pareina teipgi 
neramios žinios. Lodžiuje aš- 
tuoni tūkttančiai žmonių iš
varyti iš darbo, neturi ką 
valgyti, ubagauja, prašinėja 
kąsnio duonos pusnuogiai; 
daugybė ligų ir mirčiųyra.Ant 
pavasario laukiama koleros 
atsivietrijant.

KLOTZOWSK UOSE, Len
kijoje 23 kovo buvo pusikė-.

Fabrikas sudngė
New York, 26 kovo sudegė 

didelis celeloidinis fabrikas, 
kada-gi celeloidas greitai de
gantys materiolas, tad nelen
gva buvo ir darbininkam iš 
jo išbėgti, darbininkų buvo 
500, iš kurių 300 merginų. 
Gelbėjosi kaip galėdami nuo 
8-tų grindų daugelis nupuo
lė nuo kopėčių, sužeisdami 
save ląaisiai, kiti vėl vidury
je sudegė. Į pusę valandos 
baisus mūras griuvo, parmuš 
damas kitą namą po savim. 
Daugelis blėdies padaryta 
vienas ugniagesys sudegė, 
gal ir daugelis darbininkų.

Peterburgas. Im
peratoriškam teatre atsitiko 
teip: -Berengiant naują išžiū
rą ant scenos reikėjo aprėdy
ti Egiptiškas tronas su karū
nom ir visokiais karališkais 
herbais. Pašaukė artistą ir 
išdavė jam darbą. Artistas 
viską parėdė ir užpakalyje 
sosto pabraukė kelis brūkš
nius ir pasakė vienam iš tar
nų: „Čionai parašau egiptiš- 
kai: Proletariatas pa
saulės vienykitės”. Tarnas 
pasakė augštesniai ypatai, 
prisakydamas niekam nesa
kyti, bet tas pasakė teatro 
rėdytojui. Rėdytojas atėjo, 
žiūro,'kad teisybė, bet pats 
nemoka skaityti, antgalo at
sivedė mokslinčių, tas žiūrė
jo ilgą laiką ir pripažino, 
kad teisybę. Rėdytojas teat
ro pasakė artistui, kad tas 
rengtųsi į Siberiją. Artistas 
susiėmė juoktis ir sako: ,,Aš 
nemoku egiptiškai, ir jeigu 
čia yra egiptiškas raštas, tai 
tas mokslinčius durnas.” Kad 
pašaukė kitą profesorių, tas 
sako, čionai nėr nieko.

sinimas.užmušti policijos vir
šininką, bet nepasisekė.

Mieste Statsky Lenkijoj 
sudegino fabriką vis pasikė
lę ir įpykę žmonės ant caro. 
Ir iš visų šalių Rosijos paei
na labai šiurkščios žiuios. 
Teip kad negalima tikėti ca
ro pranešimams, jog tai jau 
revoliucijos atėjo galas.

PETERBURGAS, 26 kovo. 
Žinios praneša apie didelę 
drąsą Milės Speridonovos, 
mergelės septyniolikos metų, 
kuri numirė už gerovę Rosi
jos žmonių, kaipo kankinto
ja caro tarnų. Minėta mer
gina nužudė Lučenovskį, vie
ną iš baisiųjų Rosijos žmo
nių Tambovo rėdybos. Su
grįžęs nuo tiesdarystės jos 
advokatas M. Tesliuko pasa
koja, jog kankinimų tokių 
nekentėjo žmonės nė laike Is
panijos inkvizicijų, kaip kad 
kentėjo Milė Speredinovo 
nuo deginimo jos kūno su ci
garais, trankė ir daužė, kaip 
didžiausi jųdošiai. Mergelė 
pastatyta ant tiesdarystės pa
sakė ramiai ir tvirtai: „už- 
muškit mane, bet atminkit; 
kad neilgai jus mušite žmo-1 
nes, ateina laikas, jog visos 
kankynės susivėrė ant jųsų 
galvos. Milė tapo nuspręs
ta ant mirties.

netoli to fabriko, kad nau
jiems darbininkams apie tai 
pranešti, nuėjo be pasekmės. 
Tiesų darytojai demokratai 
ir republikonai turčiams pa
sidarbavo, o ne darbinin
kams.

Geneva, Italija. 
24 kovo žinios praneša, jog 
užmušėjas karalienės Elzbie
tos parašė laišką į savo drau
gus, per kurį giriasi, jog jam 
turine daug geriau, nekaip 
kad buvo laisvėje. Sako: 
,,Man nerūpi nė valgis ne 
drapana ir dar viską geriau 
turiu nekaip, kad būdamas 
laisvas ir jieškodamas darbo. 
Ištiesų daugelis žmonių įieš
ko prieglaudos turme.

Paryžius. Prancūzi
jos randas rengia kelis teat
rus tarpe biednų žmonių, 
kad kožnas galėtų pasilinks
minti ir pamatyti gražus per
statymus už pigius tikintus, 
arba ir dovanai rajidas keti
na parūpinti tą viską, ir tas 
labai pagirtina.

Is Lietuvos

Prienuose 5 kovo ant jo- 
marko šv. Motiejaus caro 
bernas peršovė jauną lietuvį 
Šalną paeinantį nuo Ig
liaukos. O du vaikinus ka
zokai nuvežė į Mariampolę 
pakeliui labai mušdami. Mo
tina peršauto vaikino atva
žiavus kūną pasiimti sakė, 
kad ji visai nesigaili —girdi, 
jis manęs neklausė. Koks tai 
skirtumas: vienas miršta 
tėvynę, kitas priešingas.

Tį ,, Vilniaus Žinios” pra
neša apie šeimą Vilniuje 
Konstitutiškos - Katalikiškos 
Partijos Lietuvos ir Baltgu- 
dijos 7 vasario, ant kurio su- 
sivažiavo kunigai ir dvarpo
niai, dargi vyskupas Vilniaus. 
Kalbą vartojo lenkišką, o po 
litika „kaip Dieva# duos, tai 
bus gerai”. Antgalo geresni 
lietuviai kunigai visai apleidi 
susirinkimą, nes ncuoreji 
kibti į akį vyskupui, kuri.- 
tik tę ir buvo Kad iiiužikaim 
vortinklius painiot, raišioti Į 
lenkystės virves, o tą tikėję 
padaryti pažiūrėjęs į . lietu 
Vius kunigus, kaipo į savo 
bernus.

Ačiū Dievui, laikas atėjo, 
kad žmonės pradeda savo 
priešus pažinti visokiuose 
kailiuose ir tas veda prie sa
vo apsigynimo nuo priešų. 
Lietuviai tą Seimą palaikė 
kaipo daromą instrumentą 
lenkįti lietuvius ir apžiūrėti 
gerovę ponų, o nieko giero 
žmonėms, taigi ponai apie jį 
tegul ir rūpinasi.

Lietuvos moterįs pakruti
na lenkes Vilniaus moteris ir 
kartu prašo į Dūmą paskirtų 
atstovų, kad kaip pareis svar
stymas, ar pripažįti moteris 
prie balsavimo lygiai su vy
rais, kad jie neatmestų, bet

Rado kojų bokšte.

West Minot, Me., 24 kovo. 
Čionai dailydės taisydami 
bažnyčią atrado koją žmo
gaus kabančią bokšte. Nie
kas nežinojo apie tą koją, 
tik vienas senas žmogus pa
sakojo, jog seniau daktarai 
iškasdavo kūnus iš kapinių 
ir, g'avogę vieną kūną, netu
rėjo kur dėti, tai kavalkais 
iškavojo šę ir tę ir teip ta da
lis pateko į bokštą.

Japonijoje badas.

22 kovo Raudonojo 
žiaus draugystė pranešė, jog 
milijonas japonų kenčia dide
lį badą. Žmonės didiai kan
trus ir narsus nė nesišaukia 
pagelbos. Abi šalįs kovoję 
kenčia vargus: Rosijoje revo 
liucija, Japonijoje badas. 
Kad nežiūrėtų žmogus į žmo
gų, kaip priešai, tai galėtų 
vieni kitus pagelbėti, atėjus 
reikalui, tik gintųsi nuo 
gamtiškos bausmės,' bet” dar' 
aut tiek neišsilavinę.

Užniušė dukterį ir save.

Everett, 27 kovo. J.
Townsend peršovė savo duk
terį ir pats save tik dėlto, 
kad nenorėjo leisti ją už vy
ro F. E. Prry. Kasdien la
bai daugelis patžudžių at
sitinka, turbūt žmonės mieli
na, kad numirus bus geriau.

Emigrantai.

Bėgant šitam mėnesiui iki 
šioliai į Bostoną atvažiavo 
7435 emigrantai. Valdžia 
sako, kad niekados toks di
delis skaitlius emigrantų į 
šitą porią m-pribuvo vienam 
mėnesije.

Revoliucjos ženk
lai.

Valstijose Colorado ir Ida-, 
ho tuoin tarpu eina baisi ko 
va tarpe organizuotų darbi 
ninku ir kapitalistų. Kova 
prasidėjo keli metai, kaip 
Colorados valstijoje nubalsa
vo 8 valandų darbą įvesti į 
mainų darbavietes,
turčiai nepristojo išpildyti 
tiesų, nors per legislaturą tas 
buvo padaryta. Prasidėjo 
straikos; daugelis žmonių žu
vo iš priežasties kareivių kul
kų ir laikymo turmuose dar
bininkų. Ant galo turčiai iš 
Valstijos Idaho atvažiavo į 
Colorado Valstiją ir čionai 
pavogė du darbininku unijos 
komiteto sąnarius: Moyer'į ir 
Haywood‘ą ir, parsivežę į Id
aho Valstiją, apkaltino už už
mušimą gubernatoriaus Ste- 
veubergo su boma, pritašyta 
prie jo vartų. Suimtieje iš- 
pradžių buvo baisiai vergina
mi, kuomi sukėlė visą vakari
nį Amerikos kraštą, o dabar 
jau/ir kitos Valstijos kyla ir 
demonstruoja. Laikraščiai iš
siuntė korespondentus į Boi
se, Idaho, ir prasidėjo tyrinė
jimas. Jei kapitalistai užmu
šė gubernatorį, kad su pagel- 
ba tos bjaurios intrigos pakart 
darbininkų vadovus, tai dar
bininkai gal ir pakelt revoliu
ciją.

Helsingfors, Finija. 
Kovo 26, čionai eina bila su
imtų bankos plėšikų, kurių 
keli pad ego į Švediją ir liko
si sugauti Stocholme; Rosijos 
valdžia reikalauja kad sugau- 
tiejie butų atgal pargrazįti, 
-išduot.

ai musus tinstą, kuris Keti
na puvaliai paimti ir žuvis įl 
savo Irusią. Išpradžių tams
tos turčiai ketina, žinoma, 
parduoti žuvis labai pigiai, 
pakol išvarys iš darbo visus 
žuvininkus,o paskui parduos, 
kaip dabar mėsą: lauks, pa
kol pasmirsta, tai tada jau 
vargšas gali įpirkti,
ninkai ketina kovot, bet jų 
kova nieko negelbės, 
nekovos balsuodami už 
džios urėdninkus.

Mainicriai.

Indianapolis, Ind. 
nai eina derybos mainierių 
su mainų savininkais, bet 
iki šioliai negali susitaikyti. 
Kontraktas nuo seniau pada
rytas išsibaigs 31 kovo ir 
gal sustraikuos visų mainų 
darbininkai 225 tūkstančiai. 
Mainų savininkai visai neno
ri klausyti darbininkų reika
lavimų.

Šiomis dienomis eina gana 
didelė kova legisla taroje— 
tiesų darymo name, kur žmo
nės mėgina perleisti tiesas 
dėl žmonių gero. Piketing, 
teip vadinama bila, kad su- 
straikavę darbininkai fabri
ke, galėtų pastatyti žmones

Dabar užėjo tiesa perleist, 
kad vaikai ir moterįs nebūti! 
per fabrikantus naktimi pri
versti prie darbo. Bet ir da
bar turčiai tiesų darytojus 
pamylėjo, nes daugelis iš jų 
apsirgo ant to balsavimo, ki
ti balsavo priešai tą tiesą ir 
teip vėl tik riksmu nuskam
bėjo.

Paskutinė tiesa atėjo, kad 
nedėliom nebūtų jokių pasi- 
bovijimų, jokių parodų, šitą 
tiesą įnešė daugiausia kuni
gai, kad žmonės neturėtų ne
dėliom kur eiti tik į bažny
čią. Tiesų darytojai paliko 
ją ant trečio perskaitymo, be 
abejonės jie tą įves.

Unijų darbininkai pradėjo 
nemažai apie politiką kalbė
tis, nors nekurie vadovai gi
na, kad nesimaišytų unionis- 
tai į politiką, bet mato, kad 
be politikos negalės nieko ge
ro padaryti, nes žmonės gy- 
wna pagal tiesas, o-—politika., 
yra tiesų darymas, 
ro tiesas, tas negal 
pykti, nes jo locnas 
O kožnas Amerikos
pilnametis ir pilaprotis, 
išbuvęs penkis metus, tiesas 
gali daryti, t. y. balsuoti.

Andai minėjom, jog vienas 
pasiuntinys iš Lietuvos atva
žiuoja į Ameriką pranešti gy
vu žodžiu, kas tę darosi, t. y. 
papasakoti apie revoliuciją. 
Dabar gavom žinią iš Broc- 
ktono,į_kad minėtas pasiunti
nys iškeliavo į Ameriką 9 ko
vo į Philadelphia, Pa., taigi 
jau verta jam būti Ameriko
je.

Lavinimosi kiupa po var
du ,,T. M. M.” turėjo gražią 
ir naudingą lekciją apie koo
peraciją pereitą nedėlią per 
p. R. H. Barlow iš Lawrence, 
Mass. Panedėlije ir seredo- 
je buvo tyrinėjimas politikiš- 
kos konstrukcijos, republikos 
šalyje. Pasimokinimas buvo 
labai naudingas, betyrinėda
mi draugai atranda, kaip to
li žmonės stovi nuo to, kas 
jiem turi būti labiausia žino
ma. Nutarė paimti anglą, 
kuris išaiškintų Bostono 
miesto politiką nuo wardo 
komiteto iki majorui. Suba- 
toje vakare susirinks dėlto, 
kad nedėlioję bus Vyt. dr. 
mitingas. Šitie susirinkimai 
jau yra keliem draugam ge
rai suprantami, bet yra dar 
ir tokių, kurie laiko lygiai 
su nuėjimu į svečius. Kad 
nors 3 vakarus pavymui atei
tų, tai tuojau suprastų, kad 
nieko nėra naudingesnio už 
pasimokimą to, ko kožnam 
suaugusiam žmogui reikia.
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— Tėvai, tii prižadėjai 
klausti klausymų, kaip mudu 
susieisim, aš dabar esiu pasi
rengęs klausyti tų klausymų.

— Vaike, aš turiu nema
žai klausymų kaslink to: 
„ Dėlko žmonės nesupranta 
teisybės vienaip?” Bet jie to
ki painus, kad aš net bijau 
kitus ^r pajudinti. ~ _

■'“"Tarpe tavęs, manęs ir 
tavo šitos molinės pypkės, tu 
neturi nieko bijoti, tėvai. Sa
kyk ką tik nori!

Didžiausias klausymas, 
vaike yra tas: kodėl žmonės 
vienas apie kitą neapstoja, 
teip kad visiem būtų gerai. 
Bet vietoje rūpesties vienas 
apie kito gerovę, jie tik tai
kosi, kaip įpainiot savo arti
mą į kilpas ir tę jį palikti.

— Iš dalies, tėvai, žmonės 
rūpinasi vienas apie kitą:ma
tai vargšam yra pabudavoti 
namai dėl gyvenimo senose 
dienose; yra ligonbūčiai dėl 
vargšų sužeistų ir kitokios 
prieglaudos, negalintiem iš
laikyti svieto lenktynių. Dėl
to negalima sakyti, kad žmo
nės visai nesirūpina apie sa
vo artinią. '

— Teip, vaike, aš žinau, 
kad yra prieglaudos namai, 
bet kaip visur teip ir tę ran
dasi žmonės, kurie savo dar
bo neatlieka kaip žmonės, 
tankiai išeina balsas iš be
protnamių, senų prieglaudos 
namų ir siratų vaikų, sakau 
išeina balsas šaukentys atmo- 
nijimo ant prižiūrėtojų tų 
namų; jie apvagia biednus 
nuo jiem paskirtos dalies ir 
dar juos kankina. Kame-gi 
yra teisybė ir kaip ją supras 
ti?

— Gerai, tėvai, kad tu 
teip mielini, tai yra geras 
klausymas, Iš to galima ma
tyti ir pasimokinti daugelį 
gerų lekcijų. Tėvai, tos vi
sos institucijos ir prieglaudos 
namai aiškiai mumi parodo, 
ant kiek žmonės yra išsilavi
nę tekius daigtus užlaikyti, 
visas tas surėdymas, > kaip 
veidrodis atmuša mus suma
numą, dorumą ir darbštumą, 
idant to visko žiūrėdami męs 
galim matyti žmonių kultūrą

vardas yra Edvardas-Keistu- kį ponišką gyvenimą vesti, 
tis Krūkonis.

Svečių nebuvo daug, bet savo kūno sutvarkyti, teip 
kurie buvo, tai visi linksmai .tas alus perdirba visą siste- 
praleido laiką. Visi links mą ir paverčia į mnerikoniš. 
minosi mažu sųnuku ir dėka- ką bomą. Kalbėtojais buvo 
vojo kūmam, kaip jie buvo L. Grikštas, K. Baranauckas, 
toki malonus .suteikti vardą! M. Paltanavičia ir M. Rim- 
Keistnčio mažam sūnukui. kus; visi gražiai nurodė, kaip 
Keistutis buvo Lietuvos ku- gyvenam ir kaip reiktų gy- 
nigaikštis, kinis Lietuvą try- venti. Antgalo tapo parink 
liktam šimtmetije nuo priešų ta aukų ir šie davė: Draugys- 
iš visi} šonų gynė. Tiek am- te Šv. Juozapo 7 dol., M. 
žiu męs pasnūdę ir vėl Keis- Rimkus 2 dol.; po dol.: J. Ta- 
tučius auginkim ir tėvynės mulenas. J. 
savo priešam neapleiskim. Vavreskas.

J.

Kitas pasijunta, jau negali
uešti. Šeip čionai gyventi 
gana sveika: oras geras tik 
nesmagu, kad ateina Vely- 

I kos, o veseilių nebus. Čio
nai yra tik dvi merginos lie
tuvaitės ir jos nenori apsives
ti. Šeip visokių mažesnių 
naujienų iš girtybes ir nela- 
vumo gana apsireiškia, bet 
viltis yra, jog męs išsilavį- 
sim ir pakilsim augštai su 
žmonija.

| to. Sesukes Magdalena ir 
Elzbieta Savickiūtes perėjo 
pbr salę ir surinko aukų 
$8.48 Pinigai dar pasiliko 
pas vietinį revoliucijonierių 
kasierių.

4 kovo Ukėsų Kliubas tu
rėjo susirinkimą, ant kurio 
jų pirmsėdys vėl niekino so- 
cijalistus ir visą jų darbą. 
Priežastis, kad męs nenorim 
užsiimti, tik rudžio kilnoji
mu ir darymu biznio minė
tam ponui. Broliai, turim 
rūpintis ir elgtis pagal ge
riausią mūsų išmanymą, 
griebdamiesi mokslo, o ne 
kankinti save prarūgusiais 
gėralais. Tegul gema moks
las tarpe mus ir platinasi so- 
cijalizmo idėjos.

Kur męs esam nūnai?”
Teip! męs stovėjome augšlai: 
Ant augštybes, šviesios au'gš- 

tybės.

Žinios iš Liet

Prienai 5 kovo a 
ko po šventam j\Iot 
žiavo čionai keli 
nuo Mariampulės. 
žmonės palaike už 
jonierius ir kada ti 
Urbono lietelį pavu 
ro bernai už durų 
vai lauke ir kada 
jų išėjo laukan, 
griebė jį už rankos 
tas už rankos past į 
smuko iš žandaro n 
tą tarpą kitas žand 
pakalio šovė tiesio! 
lietuviui į smilkinį, 
vietos griuvo. K it 
reštavo, iš jų vienai 
nas vaikinas, 
penktos kliasos—K 
paeinąs nuo Mai 
Pravardė užmušto 8 
23 metų amžiaus iš 
nio valsčiaus, Su 
Paskui atvažiavo 3 
ir varė suimtus į A 
lę mušdami baisiam

Išdavėjas tų jau 
buvo jų pačių vėžėj;

Taigi, mieli broli 
dar ketinam arba ja 
jam kariauti už tė' 
reikia turėti atvir 
Geriau būtų, kad 
kai būtų mirę su s: 
šais, o ne teip save č 
kinti. Jeigu uemi 
riauti, tai nereikia 
daro gintis. O kac 
ti, tai kariauti.

Boston, Mass.

Susirinkimas ir aukos.
18 kovo „T. M. D. turėjo 

susirinkimą, kad išdalįti kny
gutes draugam ir pasikalbėti 
apie tos draugystės reikalus. 
Mažai suėjo draugų ir drau
gių. Susirinkusiejie nutarė 
šaukti kitą susirinkimą ir 
plačiau apgarsinti. Galų ga
le radosi keli draugai, kurie 
sumetė aukų ant revoliuci
jos. Davė šie: P. Kurtinai
tis, M. Paltanavičia, J. Va- 
ladka, A. Žvingilas, M. Rau- 
linaitienė po 25 c. I. Pal- 
šauckas, J. Raulinaitis po 
$1.00. L. Grikštas, K. Liu- 
benas po 50 c. , Visi kartu 
sudėjo ir pridavė Bostono 
Revoliucijonierių komitetui 
$4.25.

Noviconis. A.
J. Matusevičia, 
Rimkus, L. La-

J.

—išsitobulinimą. Teisybę, 
ir čionai galima rasti, jeigu 
tik rastųsi žmonės, kurie jos 
j ieškotų, bet žmonės teisybės 
nej ieško. Kožnas sumanes
nis, kuris raštu ar žodžiu ga
li išreikšti savo nuomonę, to
se institucijose, randa geres
nę prieglaudą, nes jisai žino, 
kur ir kam pranešti, jeigu 
kas negerai, bet žmogus, ku
ris savo gyvenime nesirūpina 
nieko -pažinti, tada jis pats 
teisybės nepažįsta tikrai ir 
tokiam neteisybė visur pina
si, kur tik eina.

— Bet palauk, vaike, tu Tokiom kalbom esant, aukų po 50 c 
zauckas, Z. Tremavičius, 
Matakevičia, K. Paulauckas, 
E. Vareckonis, Z. Treinevi- 
čius, R. Brančiūnas, M. Glė- 
bis, po 25 c. M. Curiis, J. Bu- 
lauckas, J. Mockevičius, J. 
Laurusonis, J. Alsperskis, J. 
Mikalonis, J. Lazauckas, S. 
Vilimas, J. Zaleckis, G. Sta
nys, K. Baranauckas M. 
Paltanavyčius, L. Grikštas. 
Išviso surinkta ir priduota 
Bostono Revoliucijonierių 
komitetui 20 dol- ir 75 c. Ki
tą tartą gal daugiau mūsų 
brolių sueis ir didesnę naudą 
tėvyniai padarysim.

sakiai, kad kožnas teisybę sudėjom už Lietuvos laisvę 
pažįsta. ‘ __po dol. šie: Hepolitas Krūko-

— Teip, tėvai, kožnas, aš uis, K. Kaukas, N.Krūkonis, 
tą paantrinu, kad galų gale P. Milius; po 50 c. M. Venc- 
kožnas pažįsta teisybę. Bet kiūtė, J. Kudarauckas, A. 
kuris teisybės į laiką neparė- Šimkonys, J. Veckys, A. Kri- 
mė, tai yra pakol jis galėjo, vas ir teip viso sudėjom ir 
tad ant senatvės arba kitaip 
sveikatai sumažėjus, kada 
niekas tik teisybė gali žmogų 
pagelbėti, tada ir tas ją su
pranta, kuris pirma nenorėjo 
pažinti.

— Bet klausyk, vaike, yra 
sunku kožnam žmogui, esan
čiam sveikam žinoti, kas da
rosi beprotnamyje, kas daro
si ir kitose institucijose, nes 
jis tę niekad neina.

— Taigi matai, tėvai, ins
titucijos prigulinčios visuo- 
meniai, turi būti visuomenės 
aplankytos.

— Bet, vaike, jeigu reik
tų aplankyti vishs instituci
jas, tai reiktų daug laiko pa
dėti. i

— Tėvai, visai ne! Žmo 
nes padalįti į distriktus, į 
dalis ir kožnas gali tą dalį 
aplankyti ir pažįti, prie 
rios jisai priguli. Kiti 
lankys tąs dalis, į kurias 
priguli.

: — Vistiek, vaike, tai 
kia geros galvos, kad tą 
ką žmonės pažįtų ir suprastų, 
o jug kiti sako, kam man to 
reikia.

— Dėlto-gi, tėvai žmonės
žengia pirmyn ir mokinasi, 
kaip daugiau jie supras, tai 
daugiau teisybės bus, nes 
teisybę paeiną tik nuo žmo
nių vargšų. Mažiau reikia kada pargrįšiili ir rasim jau 
lankyti blogas vietas, o dau laisvesnį tenai gyvenimą. S. 
giau geras. Nepraleis! laiko Pecukonis tuojau išėmė dole- 
bekalbant apie vieną mažą rį ir padarė pradžią dėti au- 
daigtą, bet reikia mokįtis kas kariaujantiem už laisvę, 
greitai perbėgt mažus reika- paskui ir sekanti paaukavo! 
lūs, daugaiu rūpintis apie ge- po dol.: Simonas Vaikasas, 
resuius. F. Kudirka, J. Dimša, V.

— Gerai, Maike, aš su ta- Vengraitis, V. Puskunigis; 
vim pasikalbėsiu kitą kartą.

pridavem Bostono Revoliuci
jonierių Komitetui $6.50 c. 
Linkim dalįtis visiem broliam 
tokiais suėjimais—krikšty
nom, vestuvėm, varduvėm ir 
kitais broliškais pasikalbėji
mais ir atminimais vargingos 
Lietuvos.

w.
Aukos ant

Korespondencijos.

ku- 
ap- 
jie

rei- 
vis-

Lynn, Mass.
varduvių.

t ę buvęs.
18 kovo buvo varduvės J. 

Dimšos pas V. Vengraitį, ka
me buvo svečių iš Norwood, 
Mass, ir šeip dorų vietinių 
vaikinų susirinko. Aš, kaip 
sąnarys čionaitinio revoliuci
jonierių komiteto, teipgi už
kliuvau. Susirinkę kalbėjo
mės apie šiądieninę tvarką 
Rosijoje ir apie prispaudimą 
tę gyvenančių žmenių. Be
kalbant pribuvo dar S. Pacu- 
konis ir jis gana smarkiai 
nurodė, jog caras, kaip tero- 
nas, ėda žmones, ką ir laiškai 
atėję iš Lietuvos nuo gimi
nių praneša. Tik iškada, 
kad mūsų žmonės dar susi
maišę ir nežino ar eiti už ca
rą ar už vienas kitą. Girdim, 
kaip mūsų broliai kovoja už 
politikišką ir ekonomišką 
'laistą, bet męs' čionai būda
mi tik nusiduodam nieko ne
girdį. O tai bus gėda mumi,

Rašo

So. Boston, Mass.

Aukos pridavė.
M . Žukas.

18 kovo pas J. Ramukevi- 
čių ant Silver ulyčios buvo 
varduvės, ant kurių susirin
ko keli draugai pasilinksmi
nimo ir dar auką padarė dėl 
labo tėvynės. Paaukavo šie: 
A. Navaradskas 60 c.; po 25 
c. M. Žukas, L. Gudinaičiūtė; 
A. Petrauckiūtė 35 c., F. 
Zantra 30 c. ir dar du po 10 
c. Viso sudėjoln ir prida
vem Bostono Revoliucijonie 
rių Komitetui $1.85. Te^ul 
išsiliuosuoja mūsų tėvynė— 
Lietuva iš i o caro netikusios 
valdžios.

Sew Haren, Conn.

Prakalbtos ir aukos. 
P r i e š s

po 50 c.: J. Andziulis, Kara
lius, J. Rastauckas; M. Veng- 
raitienė, M. Miglinieuė; po 

,25 c. p. Bataitis; išviso sudė
jo 8 dol. 25 c. Pinigus pri- 

’ davė Lyno Rev. Komitetui. 
Tokios varduvės yra tikros ir 
naudingos tautai.

Cambrldgeporte, Mass, 

Aukos ant varduvių. Prida
vė K. L i u d a v i č i a .

4 kovo atsibuvo varduvės 
Kazimiero Vaišvilos, vieno iš 
CambridgepoTto pramoninkų. Prakalbo8'Jr auko8.

Mnynard ir Hudson, Mass

Pridavė
M . Rimkus.

Siame kampialyje męs pa
prastai tykiai gyvename, mū-

Susirinko keliolika draugų, 
kad Kazimierą drūčiai suriš
ti ir išspausti iš jošį bei tą dėl 

u c 1 , pi čir* 10.1 IJAldl VUUU.lllt>, 111U-

pasilinksminimo. Bet kai broiiai daįgiauBia pra8ti 
bos buvo tuojau pertraukta darbininkai> dėlto nieko ng 
irėinėm kalbėtis apie revo- nepradedame, bot kaip jau 
huciją Lietuvoje ir pradėjom iSgir8tamei kad viei ką nor8 
aukas dėti. Šie davė po dol. ima veikti ir mfl8u dvasia gu. 
K. Vaišvila V. Tuluvičia; krunta 4 kovo turgjoui pa. 
po 50 c. K. Liubėnas, V. Da- rengę prakalba8 Maynarde, 
nielius, J. Strimaitis, J. Sin- varde šv. Juozu po draugystės, 
kevičia, J. Žentelis, A. Sla- Kalbėtojai buvo pakviesti iš 
vin8kis;po25c.:F. Giedrai- Boatouo bet žnjonių labai 
tis, A.' Liubimenė, J. Petkus, mažai 8Usirinko> Vieni la-

VraiŠ'įlie’ bai užpyko, kad apgarsinime 
buvo klaida; vietoje sv. Juo
zapo, buvo šv. Jurgio drau
gyste paminavota; rodos, tai 
nereiktii pykti, nes klaidos 
visur atsitinka. Bet didžiau
sia priežastis, kad męs, sa
kau, stovime užpakalije. Mer
ginų ir daugelis jaunų vyrų 
visai ant prakalbų nebuvo, o 
męs tikėjomės, jog visi ateis. 
Reikia pasakyti, kad jau- 
niemsiem rudis pagardo. Lie
tuvoje jie gaudavo tik ant 
vestuvių, o čionai gauna kas 
dien; na, ar tai ne garbė to-

K. Migauckas, U. Vaišvilie
nė, B. Strimaitienė, L. Dva- 
reckis, M. Liudavičienė. Iš- 
vis6 Surinkom ir pridavem 
So. Bostono Revoliucijonierių 
Komitetui 7 dol. Kazimie
rui Vaišvilai linkim geriau
sios kloties ir ilgiausio gyve
nimo su jo mylima drauge 
ponia Vaišviliene.

Lawrence, Muss

Aukos ant krikštynų.
davė N. Krūkonis.

17 kovo buvo čionai krikš
tynos mažo sūnuko, kurio

Pri-

Rašo 
K a p i t a 1 i z - 

m o .
,25 vasario pas mus atsibu

vo susirinkimas su prakal
bom ir dainėm, kuriais už
manė J. Vaitkevičia ir F. Ci
bulskis.
gražus būrelis ir užsilaikė 
gražiai.
dis P. Vaitkevičia, atidary
damas susirinkimą dėkavojo 
atsilankusiem ir perstatė dai
nininkus iš New Haven’o 
jaunumenės K. Blažaitis, S. 
Cvirka, Vokietaitis ir Magda
lena ir Elžbieta Savickiūtes. 
Balsai suskambėjo ir davėsi 
girdėtis revoliucijos daina. 
Susirinkusiems labai patiko, 
kitas n 4 susigraudino.

Pirmas kalbėtojas S. Cvir
ka kalbėjo apie vietinių lie
tuvių susipratimą ir kylimą.

S. Jakai^čia kalbėjo apie 
žinias nuo Pliiladelpliijos 
Seimo, nes ką tik buvo sugrį
žęs. Savo kalboje gėrėjosi, 
kad lietuviai išvieno darbuo
sis dėl labo revoliucijos.

F. Cybulskis aiškino, kiek 
lietuviai nukentėjo, pražudę

Žmonių susirinko

Susirinkus pirmse-

IVnterbiirrj’, Conn.

Vestuvės ir aukos. Pridavė 
K. Kazemėkas.

27 vasario po num. 10 
Green St. buvo vestuves Sta
nislovo Dunackio. Svečiam 
besilinksminant buvo apkal
bėta. ir apie padėjimą tėvy
nės—Lietuvos; kaip:tę terio- 
ja senelius, brolius ir seseris 
mus, kuriuos likimas priver
tė gyventi po globa dvigal
vio arelio, kuris savo aštriais 
nagais net ir mūsų širdis pa
siekė. Po pasikalbėjimui ta- 

.po ir aukų parinkta kovo- 
jantiem už laisvę tėvynės. 
Surinktas aukas paskirtam 
socijaldemokratam Lietuvoje, 
kurie nutėminti, kaip dau- 
giausi darbūojanti dėl lais
vės Lietuvos ir trumpina na
gus minėto arepo, kerpa 
sparnus ir, be abejonės, jei
gu tik visi iš vieno dirbsim, 
nusuks jam ir galvas. Tė
vynė tada liks laisva nuo 
priešo. Auka* nusiųsti tapo 
išrinkti K. Kazamėkas ir J. 
Zanaviria. Aukas prisiun- 
čiam į „Keleivio” redakciją 
ir meldžiame perduoti rev. 
kasieriui Dūdai, kuris per
duos S-P'. P- Lietuvoje.

Aukavo po delerį šie: K. 
Strikulis, J. Butkevičia, J. 
Babrinis; po 5.0 c.: S. Striku- 
lienė, J. Zanavičia, S. Žana 
vičia, A. Bagdonas, F. Saba- 
liauckas, A. Te repas, P. Juš- 
kis, J. Zanavičia, J. Pocius 
55 c., P. Andriulis 76 c.; po 
25 c. M. Kiskelevičiukė, J. 
Puskepalis, A. Simulynas, 
M. Dambrauckas, K. Kačins
kas, Iz. Kundrotas, S. Valac- 
kis, Pr. Vaitkus, J. Daugėla, 
J. Jakegėla, A- Petraitis, M. 
Alickūnaitė, M. Ambrozaitė, 
M. Zanavičienė, J. Duuauc- 
kis, K. Kazemėkas, ir drabnų 
dar 55 c. išviso surinkta $13.- 
10. Priduota Bostono revo
liucijonierių komitetui.

ne-
Rašo Skar-

Atsakymas.
Skarmaliui E. Pa.

Tamstos trumpas raštukas 
nepatilps, nes nieko naujo 
jame nėra. Sakot: „Turim 
pastoti socijalistais ir prie
šais kapitalistų’,. To k is išsi
tarimas tik jumi patiem bus 
suprantamas, nes nėra ikva- 
liai darodinėjimo. Jeigu tik 
rūpinsimės pastot priešais, 
tai ir socijalistas socijalistui 
bus priešas. Toks riksmas 
tik žmogaus nervus gadina 
ir maišo žmonių moksliškai 
pirmyn kelionę.

MOTERIM 
IR MERGINOM

Augštybes.
Pagal Ella Whveler Wilcox.

Iš B. A.

VAIKAI.
Motinos, kurios augina kū

dikius, daug daugiau už ma
ne galėtų parašyti apie jų y- 
patybes, vienok jos, kaip kad 
ir pavydėdamos nieko . nepa
rašo, tai aš ryžuosi savo nuo
monę išreikšti. Nekartą ap- 
žvalgins ‘ pamatai labai gra
žių vaikučių, kurie rodos, 
kad tik būtu po priežiūra 
gerų tėvelių, oh koki malo
numą jie žmonėms darytų. 
Nekurie akis piašvietę bis- 
kelį, sako: „nėra kada temyti 
ant kūdikių šioje gadynėje, 
nes daigtai tveriasi, ūžia ma
šinos, gimdos! nauji išmistai, 
kurie musų akis labiau ati
traukia. nekaip kūdikiai.” 
Dėlto daugelis mažų vaikelių 
minama, stumdoma, neapžiū- 
roma ir neauklėjama teip, 
kaip priderėtų, Didelė klai
da daroma neprižiūrėti kūdi
kių, nes kūdikis yra vienas 
iš pirmutinių žmogaus pro
duktų. Kuo geriau męs 
juos išauginsime, tuo dau
giau gero nuo jų senatvėje 
galime tikėtis. Kožnas ste
bisi, matydamas išmokytą 
kūdiki, kožhani gražu ir ma
lonu matyti mažą mergaitę 
ar vaiką atliekantį bent kokį 
užsiėmimą. Tėvui malonu 
parėjusiam iš’ darbo klausy
tis kūdikio (laimikės, gražu 
klausyti, jeigu jis moka pa- 
smuikuoti arba kokias eiles 
papasakoti, arba kitokio 
turinio užsiėmimą veikiant. 
Tėvas sėdi, pypkę rūko ir 
klauso, pakol jo širdis nepa- 
siganėdina. Gražu ne tik 
tėvui, bet gražu visam svie
tui; -mažai sumanantis žmo
gus džiaugiasi ir ketina savo 
vaikelį to pamokįti; daugiau 
sumanantys džiaugiasi iš to
kio kūdikėlio, nes jisai žino, 
jeigu tas kūdikis jau išlavin
tas, tai jo motina yra rūpes
tinga, nes kas-gi jį lavintų ir 
rūpintųsi, jeigu jo motina 
to nedarytų?

Ant tėvo puola dar pagir- 
tinesnis atžvilgys, jau gali-, 
ma tikėti, kad tokio kūdikė
lio tėvas neneša į karčiamą 
paskutinių varinių, nes tą 

j parodo kūdikiui įtaisytas 
smuikas ir išlavinimas. Toks 
tėvas negeria nuodus, kurie 
naikina jo sveikatą, bet ge
ria meilę, kuri paeina nuo 

■ kūdikių lavurao, meilumo.

AUKOS.

Pereitam numeryje 
„Keleivio” buvo

Vaišvilos varduvės 
Cambr.

Krišktynos pas Krfll 
konį, Lawrence, Ai 

Nuo prakalbų AIayn;
de

J. Ramukevičių vard 
vės

Nuo ,,T. AI. D.” susi 
kimo so.Bostone

Vii

NAUJI RAS2

Rašto I s t o r 
gal A . b . S c h r 
r į . Lietuviškai 

'.Šernas. A 
„Lietuvos” redakcijc 
ga moksliška paroda 
liuciją rašto—drukc 
noma, naudinga mok 
lintiem.

Aš sušukau: „Brangus An
gelai, 

Vėskie mane į augštybes, 
Ir pakelk mane augštai”.

Angelas atsakė: „sustok, 
Ir sutaisykie savo namus, 
Nes svečiai gal neužilgio bus. 
Tada męs kalbėsim apie aug

štybes”.
Suvedžiau savo namą.

„Na dabar vesk!” 
Angelas sako: ,,dar ne;

Tavo daržas apleistas 
Su žole ir varpučiu; eik 
Išravėk, kad visi tie, 
Kurie praeis
Gėrėtųsi rožių žiedais gražiais; Kožnas mažutis turi turėti 
Tada męs keliausim”.

Išravėjau daržą.
„Dabar viskas pabaigta”, 

Angelas pakratė galvą
Ir žiūrėdamas sako:
„Už tavo vartų stovi žmogus 

darbininkai yra visokių tau- pilnas vargo,
tų ir neturi tarptautiško su- Pakol neduosi jam rodos, 
sirišimo- Darbdaviai labiau- Neištrauksi iš bėdos, 
šia myli rusus, nors čia jų Nesakyk pabaigtai viską, 
nėra, bet dar nuo seniai lie- Vargšas apleido giedodama; 
tuviai čionai rusinais pasida
vę iki šioliai neša tą vardą. 
Lenkais teipgi nekurie save 
vadina. Toki ir patinka 
darbdaviam, nes jie nesupran • 
ta, kas tai tauta arba arti
mas; labiausia yra saumylųs 
ir bosam prilaukus. Čionai 
yra vienas ‘lietuvis, kuris la
bai daug kenkia, kitus gin- Pagelbėjau silpną brolį.

pirm- damas nuo apšvietimo. Jis;„Na, dabar augštybes— 
kasie-1 nejaučia kiek blogo daro sa- Oh Angele, būk su manim,

Easton, Pa. 

Tik dvi merginos ir tos 
nori apsivesti.

malins.
Oras pas mus išrodo ant 

vėlyvo pavasario, kėlės dar 
žiemos stovyje ir šalta. Dar
bai eina vidutiniai, tik už
darbiai maži. Unijų čionai 
nėra, tad turčiai kaip nori

tautišką dvasią nuo lenkų ir teip daro su darbininkais, 
kitų grobikų; nurodė būvį dar pasinaudodami iš to, kad 
Lietuvoje ii- paragino prie 
aukų,

J. Kazlauckas priminė lie
tuvius senovės, kada pasek
mingai vienybėje Lietuvą gy
nė nuo priešų.

Prakalbos, rodos, visiem 
patiko, bet ir priešų netrūks
ta: Pirmsėdys Ukėsų Kliubo 
Paseckas labai pyksta ir vi
saip niekina darbininkų kuo 
pelę, dėlto kad ueina į kliu- 
bą gerti dr tuščiom kalbom 
užsiimti.

Gale išrinkom komitetą 
dėl rev. reikalų šiuos: 
sedis J. Vaitkevičia, 
rius J. Savickas, sekr. J. Kaz- vo broliam, ir jeigu jis to- Būk prie mano šono, 
lauckas; prie te iš’inkoin ko liau teip darys, tai' vardą ir Su apšviestu veidu 
lektorius iš visų dalių mies- |pravardę reiks visiem pra-|Jis sako: ,,Žiūrėk!

,, Dabar pabaiga— 
Galutinai kelias dienas”.

„Ne, štai dar žmogus tam
sus,

jam pritinkantį užsiėmimą, 
i ne dėlto- kad iš jo iškalti 
kruviną dolerį, bet dėlto, 
kad jo protelį pakreipti prie 
naudingo užsiėmimo. Žiū
rėk į tuos mažyčius: jų ake
lės prašo tavo motiniško su- 
simyĮėjimo, kad paverstom 
jų gyvenimą į meilę, kad ne- 

] reiktų jiem kariauti šone pa
saulės vargų su savo locnu 
būdu— išanginimu — karak- 
torium.

l’AJIEŠKOJIMAI

Paj ieškau savo d ra 
tano Kuržinskio, dar 
vyras, paeina iš Kati 
Šaulių pavieto, Trišk 
čiaus, jeigu kas apie 
arba jis pats meldž 
šaukti, ant šio adreso:

K. Tomkevii 
b

Coatesv

Kuris siekia tą augštybę 
Ir deda visą galybę;
Jam trūksta spėkų; 
Palinksmink jį. 
Tada būsim gatavi.”.

Už korespondencijas ir ap
garsinimus „Keleivio” redak
cija neatsako

į „Keleivis” prekiuoja $1.25 
,ant metų.

Pajieškau Juozo ii 
riaus Leonų, paeina i 
no radybos, Šiaulių 
Triškių parapijos; pii 
vo New Yorke, daba 
čia jį surasti, dėlto 
jo paties ar ko kito j 
apie jį ant mano adre

’ ' . Juozas Stall
8 Colton 
So Boston



s esam nūnai?”
ęs stovėjome augiai: 
gštybes, šviesios angš- 

, tybės.

VAIKAI.
os, kurios augina kū- 
laug daugiau už ma- 
į parašyti apie jų y- 
vienok jos, kaip kad 
ėdamos nieko. uepa- 
aš ryžuosi savo nuo- 
sikšti. Nekartą ap- 
‘ pamatai labai gra
bučių, kurie rodos, 
būtų po priežiūra 

alių, oli kokį malb- 
9 žmonėms darytų, 
akis piašvietę bis- 

">: „nėra kada tėmyti 
ikių šioje gadynėje, 
ai tveriasi, ūžia ma
udosi nauji išmislai, 
įsų akis labiau ati- 
nekaip kūdikiai.” 
įgelia mažų vaikelių 
stumdoma, neapžiū- 

neauklejama teip, 
lerėtų, Didelė klai- 
a neprižiūrėti kūdi- 
kūdikis yra vienas 
tinių žmogaus pro-

Kuo geriau męs 
Iginsime, tuo dau- 

nuo jų senatvėje 
tėtis. Kožnas ste- 
itydamas išmokytą 
ožham gražu ir ma- 
;yti mažą mergaitę 
itliekantį bent kokį 
p Tėvui malonu 
n iš' darbo klausy
to dainiikės, gražu 
jeigu jis moka pa-
i arba kokias eiles 
bi, arba kitokio 
žsiėmimą veikiant. 
ii,1 pypkę rūko ir 
akol jo širdis nepa- 
a. Gražu ne tik

gražu visam svie-
ii sumanantis žmo- 
giasi ir ketina savo 
pamokįti; daugiau 
ys džiaugiasi iš to- 
ėlio, nes jisai žino, 
kūdikis jau išlavin
ta otina yra rūpės- 

i kas-gi jį lavintų ir
jeigu jo motina 

tų?
'O puola dar pagir- 
itžvilgys, jau galį-, 
'kad tokio kūdikė- 
neneša į karčiamą 
U varinių, nes tą 
kūdikiui įtaisytas 
r išlavinimas. Toks 
eria nuodus, kurie 
o sveikatą, bet ge- 
, kuri paeina nuo 
lavumo, meilumo, 
lažutis turi turėti 
nkantį užsiėmimą, 
•kad iš jo iškalti 
dolerį, bet dėlto, 
itelį pakreipti prie 
užsiėmimo. Žiū- 
mažyčius: jų ake- 
avo motiniško su- 
>, kad paverstom 
ną į meilę, kad ne- 
(i kariauti šone pa- 
gų su savo locnu 
m ginimu — karak-

pondėncijas ir ap-' 
„Keleivio” redak-

,ko

j” prekiuoja $1.25

Prienai 5 kovo ant jomar- 
ko po šventam .Motiejui atva
žiavo čionai keli vyrukai 
nuo Mariampolės, kuriuos 
žmonės palaikė už revoliuci-

— —r

Žinios iš Lietuvos.

jonierius ir kada tie nuėjo į 
Urbono hotelį pavalgyti Ca 
ro bernai už durų jau gata
vai lauke ir kada vienas iš 
jų išėjo laukan, žaudar.-ts 
griebė jį už rankos, pagrieb
tas už rankos pasipurtė ir iš
smuko iš žandaro ranku,bet į 
tą tarpą kitas žandaras iš už
pakalio šovė tiesink jaunam 
lietuviui į smilkinį, kuris ant 
vietos griuvo. Kitus 2 sua
reštavo, iš jų vienas dar jau
nas vaikinas, mokytinis 
penktos kliasos—Kasakaitis, 
paeinąs nuo Mariampolės. 
Pravardė užmušto Šalna apie 
23 metų amžiaus iš Pagerino
me valsčiaus, Su vai. rėd. 
Paskui atvažiavo 30 kazokų 
ir varė suimtus į Mariampo- 
lę mušdami baisiausiai.

Išdavėjas tų jaunų vyrų 
buvo jų pačių vežėjas.

Taigi, mieli broliai, kurie 
dar ketinam arba jau važiuo
jam kariauti už tėvynę, tai 
reikia turėti
Geriau būtų, kad tie vyru
kai būtų mirę su savo prie
šais, o ne teip save davę kan
kinti. Jeigu nemislini ka
riauti, tai nereikia nuo žan
daro gintis. O kad kariau
ti, tai kariauti.

-a

□
-x---------

Laiškas iš Lietuvos nuo jauno žmogaus, 
kuris kariauja už tėvynės gerovę 

pas draugą L į Bri
ge port, Conn.

ta
ve

OlĖŽVIS.
Laiškas iš Rygos pas brolį į Baltimore, M. 

D. 15 vasario.
Pas mus dabar truputį jau geriau. Mikolas caras da 

ve jau tiesą vaikus lietuviškai mokįti, už ką pirma žmones j 
kišo į turmus, ir knygynėlius galima bile kur atidengti Pajieškau savo brolio An- 
Mokesčių už žemę dar nekiek nemokėjome ir nemokėsime; tano Žilincko, du metai atgal 
monopolių daugiau nepriimam, nore vyresnybė ir spaudžia, gyvinusio Worcesteryje, o 
ir kaip įmanydami gązdina. Męs visiškai atsisakome ir [ pa8kui persikėlė į Waterbur- 
degtinės visai nenaudojam, tą męs sakom ir valdžiai, jogiry, Conn. Paeina iš Suvalkų 
mumi suvis jos nereikia. Jeigu kur atveža, tai męs greitai redi bps, Vilkaviškio valš. 
ją išsišinkuojąm bile tik nėra kareivių aplinkėje. Jeigu Šunskų parapijos. Meldžiu, 

Darbo labai ma- kareiviai sergsti monopolių, tai tada niekas neperka. jeigu kas apie jį žino ar jis 
—: Teip darbuojamės tėvynėje ir kviečiame jumi b r o- pats. atsišaukti ant šio adre.

Ona Augštikalnienė,
74 Minister st. 
Roxburry, Mass.

PAJIEŠKOJIMAI.

Mieliausias Broli: —
Laišką nuo ta

vęs gavome, kuriame rūpinatės apie mūsų 
padėjimą. Ačiū Dievui, esam sveiki ir gy
vi ir didelės baimės dar neturėjome. Nuo 
antros dienos sausio dirbam po pusę die
nos—penkias valandas. ~ ’ 
žai, sunkus laikas, gal ir vssiškai fabrikus 
sustabdys, nes tokiam nepakajui niekas liai amerikiečiai prie to darbo prisidėti ir pagelbėti, kad 
darbo nestehuoja. Tankios straikos ant darbas nesitrukdytų, bet eitų pirmyn iki galui, pakol mūsų 
geležinkelių ir padaryto darbo iš fabrikų nuvarginti žmonės neatsikvėps geresniu ir valnesuiu gyve- 
negali išvežti, arba materialo darbui par- nimu. Broliai amirikiečiai! padėkite mumi nugriauti caro 
vežti. galybę nuo mųsų sprando, eikite mumi į pagelbą, kad ne- Pajieškau sesers Palionijos

Čionai męs tiek baisybių nematėm, užsivilktų šitas mūsų darbas ant ilgai ir nesitęstų mųsų Kraujaliukės Kauno rėdy- 
kaip kad rašė Amerikos laikraščiai, ypa- vargai tolyn. Jeigu darbas vilktųsi ilgai, tai gal teks pa- bos, Šaulių pavieto, Šaulėnų 
tingai „Spindulys”, kuris patenka man simatyti su tamsta uzrubežyje. 
matyti.

20 lapkričio sustraikavo visi geležinke
liai, 25 lapkr. sustraikavo visi fabrikai ir 
mažos dirbtuvės. Rygoje 300 fabrikų, vi
si sustojo; sustojo ir kitokios dirbtuvės, ATSI§AUKIMAS CENTRALIŠKO KOMITETO ŠEL 
kaip tai magazinai, restauracijos, tram va- 
jai, kas tik vadinasi darbu teip, kad nė gy- PIMl I RE^ OL1UC1JOS.
vo žmogaus nebuvo matyti krutančio,mies- 
tas buvo kaip išmiręs. Į trečią dieną so- Garbi visuomenė! Susivažiavimas, atsibuvęs 22 d. va- 
cijaldemokratai išklijavo apgareininimus, 8ar*° 1906 m. Philadelphijoj, Pa., aprinko mus tarnauti tau 
kad visi eitų prie darbo. tai ir jums reikaluose tautiško judėjimo Lietuvoj. T'_

13 gruodžio tris dienas visi straika- kime’ jog jus priimsit mųsų patarnavimą, podraug prisilai-1 
vora: fabrikai, geležinkeliai. 20 gruodžio kY8it žemiau padėtų patarimų, tokiu būdu padėsit mums 
sustraikavo telegrafai ir pačtas, dėlto ir 
gromatų negalėjom išleisti.

Godotinas Drauge:— 1 • ’ *
Sveikinu 

mielas J„ duodu tau žinot, kad tuom 
laiku esiu sveikas, linksmas ir liūdnas;
Liūdnumas, kad gyvenu Lietuvoje, kur 
nuo seniai jau tykoja ant manęs baisi ne
isime! Daugelį kartų jau man pasitaikė, 
kad vos ištrūkau iš nagų prakeiktų žanda
rų. Liūdnumas mano kasdien didinasi, 
kad mūsų brolius kasdien gaudo į kalėji
mus ir kapoja nagaikoms, muša muškietų 
kulbėmis. Du mano draugus ir gabius 
darbininkus išplėšė iš mūsų tarpo: Dam- 
brauckutį užmušė huliganai, o antrą Bal- 
trušaituką sušaudė kazokai ir zemskiai. 
Pirmutinis paeina nuo Gižų, o antrasis 
nuo Griškabūdžio iš kaimo Buktiškių. Ka
lėjimai prigrųsti musų broliais: Kalvarijos 
kalėjime yra 180 politikiškų prasikaltė
lių.

Po kaimus dabar trankosi zemskiai su 
kazokais: jieško jie visur ginklų ir vyrų.

Pirmą dieną kovo buvo krata Majo
riškių kaime. Krėtė pas Bukovecką, Sa- 
gevičiu Bakūną ir Jasulaitį. Iš tę nujojo 
į Murinus, o iš Murinų į Obšrutus pas 
Stankevičių Kriaučiūnus. Krėsdami nieko 
nerado,tik Sargievičių tarnaitės pavogė pi
nigų iš skrynios vieną rublį su smulkiais.

Varšavos general-gubernatorius išda
vė prisakymą: jeigu užtiks ginklą pas ne- 
kurį, tai tokie bus išvarytas į Šiaurės rė- 
dybą ant liuoso apsigyvenimo. Velniai 
žino, kas čia bus toliau! Visi ant tų cici- 
listų šunis kare; daugelis ir kunigų nesi
liauja keikę. Vilkaviškio džiakonas, kaip 
įmanydamas, užpuldinėja ant žmonių, jaus- 
da’mas mažiausią nužiūrėjimą. Keturi 

$12 95 ravis ParaPij°8 kunigai išsimislino kokias 
ten rekolekcijas, kad tik patraukti žmones 

? 00 ! nuo darbo; susišaukė žmones neva ant at
laidų, o visą laiką, kiek .įmanydami keikė 

, g 50 ] priešingus carui žmones, Bažnyčioje tik 
kliksmas ir verksmas bobų girdisi, ir neži- 

90 7- no’ ko j°s verkia: išėję klausinėja viena 
kitos, už ką kunigas teip keikė.

P80' Liūdna man yra, jog turtingesni drau
gai keliauja į ūžrubežį, o neturtingi kur 

4.25 dings? Maskoliai juos gaudo. Pusiau 
nuogi ir alkani turime slapstytis vieta nuo 

Viso $53.25 nuo vietos.
Ginklų beveik neturime. Kaliniai 

šaukiasi pagelbos. Šelpiam juos kiek ga
lėdami. Bet pamislįkite, kiek męs galime 

—•---------- prigelbėti, kadangi ir męs pats reikalau
jam pagelbos. Mųsų kaliniai nenusiminę, 
bet laikosi tvirtai dvasioje, narsus jie tur- 

RASZTAI. me, kelia net demonstracijas su velavom. 
_ Nuo antros dienos kovo jie ketiuo pradėti 
Istorija pa- baduoti, tą gavau žinoti per raštą, kad 

S c h n i t z e - nuo pėtnyčios 2 kovo pradės baduoti: ne- 
Lietuviškai sutaisė nns valgio iš turmo paskirto, o ką gaus 

Atspausta nuo draugų, tai atiduos tam tikrai 
lai.

atviras akis.

AUKOS

Pereitam numeryje
,,Keleivio” buvo l

Vaišvilos varduvės 
Cambr.

Krišktynos pas Krūko- 
konį, Lawrence, Mass

Nuo prakalbų Maynar- 
de :

J. Ramukevičių vardu
vės

Nuo ,,T. M. D.” susirin
kimo so.Bostone

NAUJI

Rašto 
gal A . b . 
£ l- __ 
Šernas, s —

Lietuvos” redakcijoj. Kny- Jai- 
ga. moksliška parodanti evo
liuciją rašto—druko, ir, ii- mui pakyla ligos ir užsivietrina 

my- miršta žmonės. -
valdžia paleistų tuos, karių kalėjimo ter- 
miuaas pasibaigė ir kad būti} greičiau pri- 
antrintas nusprendimas tų, kurie sėdi ir 
laukia tiesdarystės. Ir kad politikiški 
prasikaltėliai būtų spręsti ne kariško sūdo, 
bet civiliško.

Mielas Drauge, sunku aprašyti visus 
atsitikimus pas mus su tais keliais žodžiais.

Pajieškau savo draugo An- Atleiskite man, kad seniai rašiau; žinoma, 
tano Kuržinskio, dar jaunas neturiu laiko, nes tankiai pasitaiko kėliau- 
vyras, paeina iš Kauno rėd. ti į tolimesnes aplinkines, nes namie nie- 
Šaulių pavieto, Triškių valš- kad beveik nebūnu. Žinai tamista, kad 
čiaus, jeigu kas apie jį žino, būti aut vietos negalima. Keliaujant kur 
arba jis pats meldžiu atsi- apsistoji, reikia daug kalbėti ir ginčytis 
šaijktį.ant šio adreso: apie daugelį klausymų, iš to esiu net su-

nervuotas, piktas labai. Jaučiu, kad rei
kalas man pasilsio.

Meldžiu tamistos pagarsinti į Ameri
kos laikraščius, jog Jaronimas Bakūnukas 
iš Majoriškių, pirmiau buvęs mūsų drau
gas, paėmė aukų nuo kasieriaus 27 rublius 
ir 15 kapeikų, išbėgo į Ameriką. Kasie- 
rįui jisai pamelavo, būt jis ne§ kaliniams į 
Kalvariją,bet pats sau aukas pasilaikė.

Nore tai nedaug pinigų, bet tas neiš
tikimas ir sulaužymas prižadėjimo gana 
padaro žmogų tėvynės pardaviku, ir dėlto 
būtų gerai, kad Amerikos lietuviai ant jo 
žiūrėtų, kaip jis užsipelnė ir neduotų jam 
lę pagelbės, kada atvyks į Ameriką.

noma, naudinga mokslą 
lintiem.

PAJIEŠKOJIMAI.

K. Tomkevičia, 
box 686 

Coatesville, Pa.

Pajieškau Juozo ir Izido
riaus Leonų, paeina iš Kau
no radybos, Šiaulių pav„ 
Triškių parapijos; pirma bu
vo New Yorke, dabar norė- 
čia jį surasti, dėlto meldžiu 
jo paties ar ko kito pranešti 
apie jį ant mano adreso

Juozas'Stalkus
8 Colton st.
So Boston, Mass.

komisi-

badavi-
turmas, 

Badavimas bus dėlto, kad

Valdžiai tas nepatiko, nes po

’valščiąus, kaimo Notiniškių;
Sudiev, pasilieku sveikas ir linksmas. P. Kaunietis. antri metai Amerike. Ji pa

ti ar kas kitas meldžiu man 
-------—•---------  pranešti ant šio adreso:

Juozas Jankūnas, 
W. Sixth st.

So. Boston, Mass.

Pajieškau savo motinos A- 
gotos Makauckienės ir seserų:

1 Katrės, Jievos ir brolio Do- 
taiir jums reikaluose tautiško judėjimo Lietuvoj. Męs ti- mininko; kas iš vientaučių 
............  . . . ...... .... duos man apie juos žinią, 

’ tam prisiųsiu $2 dovanų: Mo
kesti reikalus. tina yra tikra sesuva gar-

_ latų negalėjom išleisti. Kasienus yra po , .Sunty bonds u $5000, kūne yra bankieriatl9 A .Pajaujo.
20 gruodžio darbininkai pradėjo dirb- uždėti is „Lithuanian Relif lund”, kaip męs C.K.R.S. ang- puokįįe žinią ant šito adre- 

ti, straikoje tvarka sniro. liškai vadinsimės. Kada pas kasierių atsiras pinigų pėr go Makauckas,
Apie Rygą didelio kraujo praliejimo $4000, tai jis turės užsistatyti bonds ą ant $5000. , poregt City, Pa.

nebuvo kaip kad Maskvoje, Tokume, kur M<?8 būsime vien visuomenės norų pildytojais. Pinigai
tūkstančiais užmušė. Latvijoje, tiesa, žmo- šliaukanti tėvynės reikalams ir pasiųsti centrališkam kasie- Pajieškau draugo Izido-
nes labai sukilo ir pradėjo ponus dvaruo riui, turi būt pačių aukautojų paskirti, kam juos nusiųsti. riau8 ja8O kaimo šiliškių, 
se karti. (Dvarponiai daugiausia vokie- Pinigai paskirti bent kokiai partijai, bus kas menesis tai 
čiai). Žmonės jiem sako: ,,iš kur atėjote, partijai išsiuntinėti. Nenurodyti, kur tur būt perduoti, 
tę ir vėl eikite”. Daugelis jų ir išbėgo, nebus siunčiami patol, kol nesnsitvers Centrališkas komite- 
nes daugelį dvaru išdegino tankiai matėme tas iš aistovų visų kovojančių partijų Europoj.
didelius gaisrus iš Rygos miesto. PASARGA. Tas gal būt atmainyta, jei męs matytu-

Baisiausias laikas buvo Rygoje 13 niėm, kad pinigai neatbūtinai reikalingi.
gruodžio, nes miestas buvo po karišku pa- Aukautojai, kurie nori, kad jų vardai būtų garsina- 
dėjimu- mi laikraštije, tai turi surašą vardų, drauge su pinigais ir
■- Armotosant gatvių visur sustatytos pažymėjimu, kokiame laikraštije nori vardus matyti, per
buvo. Žmonės nusigando, mislinom, kad shlsti Centrališkam kasieriui. Kasierius paims pinigus, o 
bus didelis kraujo praliejimas. Bet grei- vardus su pakvitavone prisius sekretoriui, kuris užrašęs pi- 
tai atėmė armotas, tik keli dragūnai liko nigu8 1 kn>gil- vardus pasiųs pagarsinti tokiam laikraščiui, 
fabrike, kuriuos antrytojaus darbininkai kokiam aukautojai norės.
radę, pakėlė mūšį ir dvyliką iš jų užmušė Męs prašom laikraščių netalpinti tokių prisiųstų var
ir daugeli sužeidė. Vėliau‘atėjo '"daugybė dll be Para&> Ceųtrališko kasieriaus ir finansų sekretoriaus oininKas, neganu augsrais 
vaisko Dradėio i fabriką šaaidvti kad iž- (&a kalba eina tik apie pinigus pasiųstus Centr. kasieriui), zodziais moksliškiems vyrams 
duotu darbininkus, katrie užmušė karei- nes galėtų pasidaryti klaidos su negeistinoms pasekmėms, daktarams I)r. Collinso Med. 
vius. Fabriką keliais šūviais dikčiai ap- Kasierius neturi tiesos siųsti, nė išmokėti kam nore pi- 
draskė ir keletą darbininkų užmušė ir apie “igus be parašo Centr. prezidento ir abiejų sekretorių.
šimtą sužeidė. Tuom ir maištas pasibaigė; ; - -
darbininkai su kariūmėne nesirėmė. Pa- ir partijomis kovojančiomis už neprigulmystę Lietuvos, 
vienių susimušimų nors kasdien atsitinka, 
bet tas nėra įdomiu.

Oh, čėsas! Kada jis pasibaigs?
Mislinom važiuoti į Lietuvą gyventi

Papylės parapijos. Šaulių 
pavieto, Kauno Red. Jis 

i pats ar draugai meldžiu, pra
neškite apie ji. V. Kovas, 38 
Business st. Hide Park,Mass.

APGARSINIMAS. 
—o---

! ŠIRDINGAI PADEKAVO- 
JU.

Nors būdams prastas dar
bininkas, negaliu augštais

Institutui padėkavot, tai pra- 
, štai, bet tikrai širdingai pa- 

Susinešimų sekretoriaus pareiga susižinoti su ypatomis dėkavoju xiešai as pats, už 
............................ ■ • ■ -• ■ į išgydymą mane nuo ligos ir 

Centrališkas Komitetas Revoliucijos šelpimo išduos at- silpnybių, kmias per savo 
skaitą visuomenei kas mėnesis tokiuose laikraščiuose, kurie tamsumą ir nežinystę pats 
malonės atskaitas talpįti............................................................... ' ,savo neprieteliu pasidariau,

Antrašas Centr. K. R. Š. yra sekantis^ perskaitęs knygą „ Vado-ivLisiinoin važiuoti i juietuva gyventi • . ; Cnm'iznin”
ant kaimo, bet tę ir tas pats darosi ir dar ^ez —'kuiK M; l’o^a, Rector of the Lithuanian R. Catholic ‘ kodėl aš būdamas o-wn«iiii Kaunu, uet te ir uis pats aaiosi ir uai - -greičiau gali gauti nagaikų. Rygoje vis- Church, Brockton, Mass. Kas.—Theo. Dudas, 921 So , iau kodėl a. bi a i as gyvu
kas branfu. Cukraus® visai nėra! Lopą 2 “d ^r. Philadelphia, Pa. Busim sekr.-J* šernas, 924 -t ka.p numiręs nes kojos
pieno 20 kapeikų. Nieko neveža ant tur- 38 rd st- sekr.—F. J. Bagočius. Pittsburg. Acade- kaH> sv>no buvo papiltos^ ir
gaus. Policija netikėtai dienomis ir nak- niy, 1 ittsbiug. Pa. 1 riziūretojai: J. lareila 22 Star st.
timis užpuola ir krato namus, atima revol- Ansonia, Conn. Ant. lovylaika. 824 bank st.. Waterbnr-
verius, o agitatorius policija kemša į tur- ry* Conn. Ant. Liuauckas, 1317 s. 4-th st.. Philadelphia,
mus. Po kaimus muša žmones visai ne- a‘
kaltus. Latviai ir lietuviai drasko kance
liarijas. Už vieno dvaro sudeginimą šim
tą žmonių namų sudegina. Tokios naujie
nos apie Rygą. Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.■>
Laiškas iš Kauno vedybos nuo Lietuvos ka Ang|l<kHi Ktark lt.-Kkia

reivio A. vasario 8 dieną. wove, gaze vovc, geizc audė, žviktelk
Mielas Drauge:— haze, maze heiz, meiz vargint, supainiot

Ačiū tamistai už raze craze ' reiz. kraiz išlešiuot, sukvailiot
laišką ir naujienas geras! Pas mus dabar cure, lu.e kifir, liur gydįti, prisikalbįt
bent ant trūmpo laiko apsiramino; karei pute. dine piūr, dain čystas, pieluot
viai vienok vrlkiojasi po visus kampus ir fine, line fain, lain ■ ’' 1 '■ gražus, liiiija
kaip kur daro kratas ir areštuoja žmones. mine, kine main, kairi mano, galvijai
Atėję į kaimą vagia ir plėšia, kas pasipi- nine, pine nain,pain devyni, pušis
na. sine, wine sain, uain parašas, vynas i

Aš dabar kelinta sanvaitė namo nega vine, bane vain, bein vynmedis, žūtis
liu sugrįžti, važiuoju į o svietą, nes pas mu lane, mane, lein, mein gatvelė, vidurinis
mi priviso visokių šnipų, kurie tirineja ir pane, sane pein, sein sklypas stiklo, sveikapro-
išduoda žmones; juodašimčių čionai irgi 
netrūksta, kaip kaime šunų. cane, wane, kein, vein

tis. 
nendrė, gysla

Mūsų draugai dabar gerai išsiskirstę base, ate beis, eit pamatas, valgyt
nes krūvoje negalim užsilaikyti, dėlto kad date, gate deit, geit diena, vartai
esam silpni, nesam gerai prisirengę ]>rie fate, hate, feit, heit tikyba, nekęsti
to darbo—kariavimo už laisvę Lietuvos. late, mate Įeit, meit vėlai, lygus draugas

Neužilgo ketinam vėl į krūvą rinktis 
ir darbą varyti toliau, kuris jau pradėtas, 
o’ nepabaigtas. Tas dabar neatbūtinai, 
niurni čionai gyvenantiem yra reikalingas, 
bet kad sunkus ir nepakeliamas.

Kiek mus sveikata daleidžia, tiek dar
buojamės ir aukaujam paskutines mūsų 
spėkas ir darbuosimės, pakol galėsime; 
griausime tą jungą nuo savo sprando, ku
rį nešėme teip ilgai. Jau atėjo laikas, kad 
permaina neatbūtinai reikalinga; tvarkos 
ir laisvės reikia, kad galėtume kaip žmo
nės gyventi, o ne būti teip varginami,kaip 
buvom iki šiam laikui.

He wove ten yards of cloth in a day.
Jis išaudė dešimtį mastų audeklo į dieną.
I gaze on that beautiful! brook.
Aš tėmiju į tą gražų upelį.
You should not lure my children to wlldernes.
Tu turi neviliot mano vaikų į pūstynę.
Pure air is best cuije for your blood
Svarus oras yra geriausia gyduole dėl tavo kraujo.
Fine wine serves as stimulant.
Geras vynas patarnauja, kaipo stimulantas.
Why did you broke that pane of glass?
Kam tu išmušiai tą klėtkelę stiklo?
My dear mate, please, shut the gate!
Mano mielas drauge^užcjaryk vartus.

kaip tik pavilkt galėjau, die
gliai šonuose, krūtinėje, gal
vos skaudėjimas ir svaigini- 
tnas, apart sunkaus kvėpavi
mo, skrepliavimo ir naktinių 
■sėklos nubėgimų ir nuo abel- 
no nusilpnėjimo buvau labai 
suvargintas.

Kelmas mano ligos tai,Va
dovas į Sveikatą” ant 98 pus-, 
lapio aprašyta, nuo kurios 
tikrai stebuklingi vaistai, 
dėl manęs ką buvo atsiųsti ir 
visus suvartojau, tai sugrą
žino visą sveikatą pilnai ir 
dabar kaipo jaunas vyras 
tinkamas ir savo moterei, 
bent dabar nore laimingai4 
gyvenu.

Nore pas daugelį daktarų . 
gydžiausi tikėdamš sučėdyt 
pinigus, bet dabar persitikri
nau, kad iš karto būčia atsi
šaukęs prie garbingo profe
soriaus daktaro Instituto bū
čia daug pinigų sučėdijas, 
kuriuos nors po kelis dole- 1 
rius, bet suimant į krūvą la
bai daug išmokėjau visokiem 
daktarams ir šundaktariams. 
O kap nuo teip apsendintos 
ligos mane išgydė Dr. Collins 
Medikališkas Institutas dar 
kartą ištariu širdingą ačiū, o 
sergantiems tautiečiam, be 
svyravimo rodi j u stačiai 
kreiptis į tikrą šaltinį sveika
tos, be abejones būsite dė
kingi.

Su godone
A. B. Kamerūnas,

P. O. Box 62, 
Victor, Montana.



Szaltinis
Plaukiantis

ragu, ka-1

Nauj’S Bedas 
išmokt dailiai rašytie bo mo
kintojo. Puslapių 24, prekė 
10 centų (markėmis)

P. Mikolainis, 
Bcx 15, Station D.,

New York.

BALIAI.
So Bostono LieluviškasBenas, parlngia 

pirmą balių, ant 18 Balandžio, atsibu
siantį Seredos vakare Broadbine salėje, 
po nr. 311 Albany str. Su. Borton’e.

Šokiai prasidės 8 valandą vakare ir tę
sis iki 6 vai. ryto. Muzyka bus visupui- 
klausia net iš paties Kairo aigipcijonų. 
Kviečiame visus be skirtumo jaunus ir 
senelius ant gražaus pasilinksminimo, 
kokio da niekad nebebuvo.

KOMITETAS.

So Bostono Lietuvių ukėsų Draugystės 
balius atsibus 19 Balandžio salėje po nr. 
106 Broadway Ext., So: Boston’e.

Prasidės per piet ir tęsis iki 12 naktį. 
Muzikantai iš paties Jurbarko rėž tokius 
šokius, kad ir sienos nenusistovės.

Užprašom brolius ir seseris nepatingėt 
atsilankyti irpatrepsėt. Užprašo 

KOMITETAS.
Pasarga: Toj pat salėje 17 Bal. atsibus 

L. U. Dr.EXTRA MITINGAS, į kurį 
prigalo susirinkt visi draugai; bus dalina 
mi tikietai. L. U. Dr-tės prezidentas.

gražus ir pamokinantis j 
skaitymas. Puslapių 122. 1 
Kaina ..........................25 c. j

Raginis 'r kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina-, 
ei penkios gražios pasakos:1 
1) Raginis—kaip jaunas j 
vaikinas apaugo 
riavo su smakais 
lionę į peklą; 2) 
nūs žuvininko.
gavožuvių karalių, nuo ku
rio įpavo tokią galybę, kad | 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiam; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai 
na tiktai................... 25 c.

ir ėjo ke- 
Jonas su

kuria pa-!

Kai-
5 c.

©rgan tiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

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

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

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

škimų ir sutaiso vaistus apsakančius kožnam padė- 
jimui ligos. Šitas Inst tūtas užlaiko teipgi didžiausią

3 krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau-
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų.kuriųniekur

■ kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In-
/Ga-lsį stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 

ką jį mokslinčiai p .vadino ŠaltiniuSveikatos.
Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveikanno

UŽSIRAŠYK

KELEIVI 
tik 1.25c 

ant visu metu.

Dvi Puikios apysakos: Baus
mė Dievo ir Aleuutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoje. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugo! nuo ligų, 
nr.......................

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

Teisingiausias kabalas — me
timas kazyrių ir laimarodis 
kaina ................... 10 c.

Kalėdų giesmes dėl vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Iszg-ydytas
kosulio nu dusuliu tos ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsisenojusios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam ln- 
Jon.'zabukevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančiu. kaipo pavyzdį, 
Box 80, Buue,t paduudarne

Iszgydyta nuo 
sunkios moterį- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vldiczlene 

Westwood,

čion kelias:

Dykai del Vysu
Tik-ką iš po spaudos išėjęs naujas dide 
lis Kataliogas Knygų, Brukuojamų ma
šinėlių. Rašomų plunksnų kurios savije 
atramentą laiko, visokių patentuotų gy 
duolių ir seip daug kitokių daigtų, pri
siusiu kožnam kuris prisius už 2c markę 
ir savo aiškų adresą.

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

South Boston, Mass.

THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Mass.

Specijaliszkas Iszpardavirnas
Ka-tik partrukem į savo sankrova di

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

Teipgi pavasarinių šutų labai gaažių ir 
nanjos nešeinės. preke žema.

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už Išgydytu^ mangs nuo neregu- 
liar i Akos mūneslnčs, varginusios mano per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas: mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėl mano naikino. Per vi- 
sę t^ laikę perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų 1x4 vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo Ilgę jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveiktru ir to
liau visai iSgilau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tamistni Aini ingę padėkavonę

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

Dauggnlis Profesoriau ir Specialiste:
Su Htilcsma Airdr.in pranešu Toni litai. kad 

esiu visu! sveikus ir h uo tus nuo reumatizmo

ir kurio mane U»lp būvu suvarginę,
knd v<»s paėjau; perleidau daug du1;tarų vadi
nusių save specialistais, Im*1 vis bn naudos, k >1 
n**daslgirdau apby Jipų garsųjį institutu, per 
kurį pilnai atgriebiau savosvelkatij. už k$ e 
siu čkingns IA A i rd les Drill I! C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis Vbiiciin savo tuutie- 
čiauis. Išlydy tusi-..

1445 Hudson St.,

Mielas Prof ūsoriau:
PranoSiu Tamistni.jog rsiu pasveikęs iŠ li

gos, nuo kurios mane gydėte — pertankaus 
tlapinimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nui>ėgiino sėmėns nemigos, nerviškumo, 
skaudėjimo strėnose ir nlw»lno niisilpnėiimo 
kaip yris aprašyt u Jųsų knygoje aut pusi. 98 
Vadovas į Svc katę. Jųsų speciališki vaistai 
mano galutinai iSgyd? ir dabar džiaugiuosi iA 
savo laimingo M'imvnieko gyvenimo Dėl at- 
tymo ineilėt noriu ifitę pagarsinti apie tai sovo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano. Idnnt ir jie gulėtų atgriebti savo 
sveikutę ir bųti laimingais g.

Fr. Mandiuas, 
ltox 325. Mystic, Iowa.

Dic'zinusfe it geriause Aptieka 

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Proga dėl Visų
Tik per 30 dienu kas prisius 35 c stem- 
pom ir savo udrisa tas apturės knyga ino- 
kįlis Angliškos kalbos, arba dideli paviai 
kslą dabartines Revoliucijos’ Adresokite 
teip; K. Aseyiče, 
j,G,Box,381 ’ Waterbury, Conn

Arskutiesi barzda?
J.: Jeigu teip. tu

X \ .nnok britu
A. \ kuria, kid .

/ ■ ėokdamuih.
į: . ' "i; nejiip
6^ .. 'j jausi: ilrulaį
I-' ha i švelniai i
! • ugvai. Briv
Rf-" j USUjsuūoj,

'■rl i: radimo. ia į 
sidabrotomgK 
ležlem, nieUi 

nerudijančiom. (inlirna skusti vuomir 
atšipus gulima pasiguiąsi, kaip ir pipru 
tą brilvą Jeigu norėtum, galėsi atiiiįr 
mums apipusią. <> mes apmaioysim u 
naujos. Ta puiki btilva ka-tuoja 15.,b*, 
del patikrinimo jų vertės paleidom lit 
už 81 5o c. Adresuok rašant:

Intimation Quply House, 
1419 Oregon avė, Cleveland, ()|^

M|

Geriat

Talpina 
mus, str 
terų ir n 
nimus 
,, Keleivi 
vergas Ir 
tų tik

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

pas

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

Jeigu nori būt sveikas.
r drums, naudok tik sveikus gerymus, 
įainik sveiką užkandį, sveikiausi pely
tu ai, kaip lai Alus, Elius, Vynai ir viso- 
id likeriai yra tik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerstorį, tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pas patį 
itaspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas;
A. LIUTKEVIČ1A,

-•4 Washington Sqare. Worcester. Ma.‘s.

Snėčdyk Pinigus!
Mes parduodam naujausios 

nešeinės drabužius,ypač turin 
daugybę naujo styliaus vasa- 
riniųmoteriškų jakučių, preke 
žema. Teipgi darom didį bar-, 
ginsą aut visij kitų pirkinio

Ateik persitikrint.
I. SACOWITZ, 

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

Tiktai per 60 dienu, 
Jeigu katras dar nenusipirkot kūjo 
,,Sekretai Burtininkų” arba „Ceros 
knyžnoja Knygą*’ tai pasiskubinki! m 
tik per 60 dienų parduosim už50cent| 
o potam prokiuos dvigubai. Pinigu 
siųskit per “Money Oidcrį“ ant šito ad
reso: Gediminas ir Mickevičius,

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

Daktaras M. J. Konikow,
330 Shawmut avė., Boston, Mia
Of i o valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Te). 609 2 Tremont

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpiu 
moteris ir kndikius.

i Valandos ofis<-: nuo 2 iki 3 po piet 
T< I. i»09 2 Tremom,

A
Po»t I

Bosto

No

GROMATOM POPIEROS!
Rašymui laiškų naujausi iš 

mislijimo 36 gatunkai popie- 
ros, papuoštos gražiausiais 
paveikslais ir tam tinkančiom 
dainom ir gražiausiom kviet- 
kom, vienu žpdžiu — nėr pui- 
keskių. 12 tų laiškų su kon- 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1. 
Popieros įietuviškai ir lenkis 
kai spaūzųintos. otorpykam 
ir agntam duoqam gera už. 
darbi. Iki 1 dol. galima siųst 
markė išskiriant Canaųą. 
C.Intovič, i03 W Division st.

Chicago, Ill.

REIKALYNCAS
Lietuvys vyras!!

Pardavtnėti laikrodėlius, retežėlius, 
kompasus ir 1.1. Tur kalbėt lietuviškai, 
lenkiškai ir neprasčiausiai angliškai. 
Reikalaujarha nuo atsišaukiančiojo del 
užtikrinimo ištikimystės parankės. At- 
sišaukt gali per laišką ar ypatiškai apsi
lankyt pas:

Segei Bros, 472 Meddord str.
SOMMERVILLE. Mass.

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. Lnvilvaresse, M. D.
Prancūziškas Daktaras, Či-) 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas 
ypatingai moterų ir vaikų

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass.

O

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.

Boston, Mass.
Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit ii© 
siok pas mane 1 
tropais į vir-u tik 
neikit į aptieka; 
mano durys bal
tos arba telelondo 
kit o aš ateisiu. 
Gfiso valandos:

nuo 1 iki 2 ir (i iki
8 vakare. Telephone 19. cll 'IH'tld

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Nevirinimo, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo — Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Abelno sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojaus j šitą 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, 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 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, Seredojo jr Pelnyčioje nuo 7 iki 8 vai. Nedalioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

^GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.^
JjJ Grajyjama maszina arba vargonėliai, sum
5 Kj kuria kiekvienas gali grajyti be jokio i.:ok-W

slo visokius marszus, valtcus, p >!!:as, kail-Hl

<’el giedorių, kliulfu, drati;.
i-K4

BroK/ŠRimll- Geriausia daly’uis del iižbovyjyiitos\e-K| 
:' yiįgSji. ežių.Muzika yra padaryta ant atskiriu r< .t- 

tinių volelių. Karlu su vargoneluis <Įl<>®| 
dame 3 volelius t ž dyką, bet jųjra!:.. affl 
gauti nuo musų k i k kas nori po 25 ceu- ųj 

tus už volei į. Turi m e 800 viskių gatimkų volelių ir norintiems prisių’iaic vo-įfi 
lėlių atskirį kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 aug-Mj 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo Į tiko pale: lonteulW 
$5.0-). Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti. M 

_ Teipgi turime dytlesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, kti-ffi 
rie yra daug puikiasni ir gražinus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio,m 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką.M 
Vargonėliai visur parsiduoda po >12.00, bet mes paleidome ant trunipo laiko 
už $10.00.

M. Galivan& Co
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
L1KIERIU ir

C5CAR .
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikėm goriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka

C. H. Knott,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Boston.

Gydoulių visok-i receptai iš- 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 
lietuviškas klerką ir galima 
susikalbėt saviškai. Meldžia
me reikalui esant atsilankyt.

NAUJOS KNYCOS.
„Keleivio” Spaudos.

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

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

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

LAIVAKORTES PARDUODU.
Ofisas bus atdarasnuo 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 Baitašius.
244 W 4 th st SO, BOSTON, MASS.,

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gorymus del veselijų, krik
štynų ar seip balių siunčiam į namus.

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

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
A»t nidiniu savo krautuve kurloja galima g.ut vi .ko kaipo 
t.': La.k-, del U kokiu lik ant svietu randasi, kisieniniu ir 
zir in.u, vi o iu i**nciuge!iu, auks niu, paauksuotu, sHab- 
ri< iu ir auksiniu žiedu, špilka, kampasu, kolc iku, visokiu 
ins rūme tu, puik u arnv ni*-.u d l gra au-. M-szinukiu 

del drukavojiino grumatu. Munu knyga ir pr etais' s del 
darymo sztuku. Isio Uzk ir maldaknygių kokiu tik rau
da i lictuvistkoj kalboj. Puikiu pop'erJ del gromatu ra- 
iiymo su phviucievonenis, .od <b ms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul t risiancaia gromaioj ui ąc. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio 4ar lietuvisz- 
koj k Iboj nebuvo kureme yra atimtai visokiu paveikslu,

?P>e korna tavora pre e apra tyt^ Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos ui maža preke, orde, 
rius istsiuneziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit;

Klemens Wllkewich, 112 > y.

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA h
Musą Preke Tiktai $6.75. Lj

American Typewriter druka- 
vojuuia maszina yra reikalinga 
del kiekvieno žmogaus. Su ja 

gražiai kaip su masžina už 
£100. Kiekvienas be jokio mok
slo gali su ja drukuoti ir viso
kiuose kalbuose. Maszina yra 
|deta į puikią skrinelę ir sveria 
penkis svarus. Isz viso yra 73 
litaros ir ženklai.Tą maszina ga
lima gauti sekaneziuose kalbuo
se: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, mnskolis. kotris, vokiszkvmis.L 
francuziszkomis, spaniszkorais, augliszkomis ir skandinaviszkon is. American BĮ 
drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriam ia ir parsiduoda pogj 
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $^.75. Kas nori pasinauduotiffl 
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus szianieM 
laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų 
kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsinte tavora. Ki-ffi 
tus piningus gales užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti |J® 
visus krasztus svieto. R.

Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir piginąs m 
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų graž| kataliogą kiekvienam kasWl 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorusjB 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų. [u

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. 11 ffl 
91 PARK PLACE, NEW YORK CITY, U. S. A M

irįl Gci K1CA.V1CHU siuvimus, ou j« 
galima drukuoti teip greitai ii

KLAUSYKIl E VYRAI!
Kaip į Worcester atkelinusii
Geriausia rodą visi gausit,

* Šnapso alaus i&sigcrsit
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abieczii.Sc k
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.

^000000000000000000000000^

g Puikiausias Lietuviškas

« 
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SALIUNAS
Kas karta 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.« 3OUIU DUNIUU, J1UBS.

* 
Qi

§

« 
%

VINCAS INTAS
Kostuiuerskas lirmiclus.
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapanai labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ccikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo snnipėl. iš ku
rių sicliuojantis sau siūta gal išsirinkt 
palinkamniu>į ceinį. Preke —nuo $15. 
augšiyn. Di'ullmus darbo užtikrintus

243 VY, 4-th si r.
So. BOSTON, Mass.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

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

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

Bridgeport, Conn.
A. J. Kazlauckas,

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

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derkintis,
4545 Hermitage ase., Chicago Ill. 

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

J. Dabulski
E, St. Louis, Ill.

P. Ciras,
Lawrence, Mass.

Box 9.30

Box 04

Box 3j7

Box 54

Box .323

71 Oak str.,
A. M. Makauckas,

1 ox 312 Forest City, Pa.
M. Paunokintie

1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa.
S. Valaskns

2164 Kensington avw. Chicago, Ill.

uKAIP PADARYTI MOKUS
Iszojo kn-tik isz po spaudos knyga npmszantl kaip padaryti visokius menus. Knygoj'- yra 
u pruszyti G3 įnoriai, kaip jie pati irom i infcaip paežiam juos padaryti, be jokiu Intaku ir bo 
n na ra t u. Motini trip lengvai padaromi, kati net vaikas juos gali padaryti. Czionni paduodu 
tiktai kelis isz knygos turiuu>: 4 Sutverti ka-nors isz nieko. 11 Isz oro tiek pinigu priguli- I 
dytl, kiek szirdis geidžia. 23 Su dideliu peiliu ar kurdu cziela, rankoj laikoma obuoly su vie- .] 
nu klrcziu in keturias lygias didis perdalyti, nosužeidžiant ranka. 25 Gera cziela laikrodėly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegu kaip popiera deginti. 34 Aky va iždo Je žiūrėtojų in kelias 
inlnutns puikiausy paveikslu nuteplioti. 38 Žerinty geležy prie burnos arba rankose laikyti 
ir ne kiek nenusideginti. 41 Paprastu guzika in pinigu permainyti. 49 Peilius Ir sznkutes I 
praryti Ir būti sveiku. 52 Degti nezia žvake suvalgyti. 58 Paprasta stiklu per stula pervaryti, I 
bet ne stiklo nestato nesudaužyti 58 Užrėžtomis akimis kortas inspeti. Nusipirk knygele, I 
o galėsi visus G3 monus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori knygeles turiny gauti, I 
tegul prisiuuczla 2o marke, o teipgi ir ant atsakymo. Nusipirk knygele I

JONAS ILGAUDAS, 3103 South Halsted Street, Chicago, III.

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

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

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. d. F88ly
95 Milk st.,

BOSTON,

W W w W ;

^į^Geriausia motorų ir vaikygydytoja.;į;

W Dr. Ona Topaz,
":-Y 45 Chambers str., Boston. Mass.

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

Tel. Hay. 669 - 5.•4v ....................................................

uimai GU-61 i
MASS. I

PASARGA Del Siergunčiu
Kas nori sulaikiti savo svieikata tas 

ateikitę pas manę 52 B street So.Bostone 
Turiu visokias gydolies nuo visokiu ligų 

Kazimieras Šydlauskas.

Sl’AUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDISI.

Mes bi’audinam Knygas, Konstitucijas, Programos, Užkvirtimus 
ANT RALIU ARBA VE8ELTJU, TlKIKTUS, CiRKULTORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUS DARBUS GRAŽIAI. GERAI IR PIGIAI.

Ar turI Ką spaudint? Jei turi, tai a±nešk i

’’KELEIVIO”

52 B. Street, South Boston, Mass.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. JRAŽUKO, 7 Washigton,., 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 gorymų 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. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas ru 
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manęs. ‘ Su godone

WIVC4S RAUKAS

P. A. FOLEY CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerus 't urkiškus Cigarus
16 Broadway, South Bostou, Mass.

Revo

Prade ji 
pavasarį, 
knibždėti 
Kone visi 
gauti cai 
caro šalin 
rie jie rėi 
carą, bet 
save, kad 
liau varg.- 
sas, kad ] 
tūkstanči; 
nų lauko 
guli žinon 
sos jų kirs 
ir parduot 
nas beve 
nebuvo su 
nagaika, t 
kapotą, n 
nes savo a 
čių, dabar 
carą maloi 
Įima iaukt 
kuo daugi 
daugiau n 
vasariui g< 
arti ir akė 
vargingų 
lėlių nutrt 
anoji rieh 
surėdymo, 
auksu ir 
nuo vargi 
ilgus metu 
daugiau k; 
kijos ir I 
nes iš jos c 
ma laimėti 
vavald yntę 
mą krašto 

/ vietoje si 
ženklina fi 
žemes pag;i 
pilną gyve 
vėje, o nt 
guose, tam 
ta dirva ki 
jos jaunien 
jaunom at; 
lingesnė d 
nualintas 
Tūkstanči; 
kaip tai lei 
vę ir prid 
drąsumu f 
žmones nu> 
na ir nena 
apie jauną 
atsistojęs a 
žmonėm a 
šaukia pri 
jo skamba 
dančio dvai 
laisvę, gere 
venimą. i? 
nų agitato 
kiantys, j 
kalbantį, p 
ga, — beg 
klausyti na 
jo mokslo, 
gyvenimą, 
tokios, ka< 
sau visokių 
vesti šeip t 
nes, jų kai 
spūd ingos 
krūtines ir 
giliai į jų š 
si ir kasdie 
vos. Ko v; 
kad visi vii




