
CRESS HALL! 
ima draugijų reikalam, 
liaujant geros vietos 
iškiem pasilinksmini- 
jkiain ir kitiem dide- 
brinkimam, samdykit: 
ingress Hall’ę, 
iideles sales yra maža 
ia mitingam ir kitiem 
ūmam. Apie pasam-, 
lygas galit dazinotap- 
Sheehan'o po ur 226 
ay, arba pas:

F. M. Smith,’ 
i St. Tel. Main. 171.

ZIUREK!
: partraukem daugy
ba marios moteriškų 
ų,ir visokių pavasari- 
idalų. Preke labai že- 
lik persitikrint.
S A CO WITZ,* 
idway (tarpe A ir B 
mjj S. Boston, Mass.

“KELEIVIS“
Gerinusias Laikraštis.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsnelius del mo
terų ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
q,Keleivis” išeina kas ket
vergis ir kaštuoja ant me
tų tik Adresuokit teip:

A Zvinyilas,
Po»i Office Box 3232, 

Boston, Mass.
■

No. I 7.

Žinios.
Revoliucija Rosijoj.

i per 60 dienu, 
is dar nenusipirkot knyga 
Burtininkų’ ’ arba ..Čcrua- 
nyga” tai pnsiskubinkit nes 
ienų parduosim už 50 centų, 
tokiuos dvigubai. Pinigus 
‘Money Orderį“ ant S’to ad
om i nas ir Mickevičius, 
T. 2-nd St., Room 10.
)ston, Mass.

iras M. J. Kcnikow,
it avė., Boston. Mass.
los: nuo 2 iki 3 po piet. ir

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 009 2 Tremont. -

Jo žmona
•tte F. Konikow, aprnplna 
idikius.
so: nuo 2 iki 3 po piet

T<-1. 609 2 Tremont.

ORTES PARDUODU.
Ldarnsnuo Tošių vakare iki 
okiomis dienomis, o subato- 
liona iki 11 nakčia.Apie die* 
praesiu ant toliaus.
Jurgis Barta'ius.
L SO, BOSTON, MASS .

YKĮ E VYRAI! 
rorces^r at keliausi t 
i rodą visi gausit, 
lauš išsigersit 
j turkiškų parukvsit 

Pas

ieziu ir Abrsczinsik 
urry str.,

Worcester, Mass.

HOTELIS
NEW YORK

Rodą duodu visokiuose* 
norėtų koks apgavikas r ik- 
lone
INCAS RATUKAS.

■kiškus Cigarus
Mass.

1UOSE.
TIKTAI $5.00. įį 
a arba vargonėliai, su fj 
illgrajyti be jokio inok-rJ 
s, valtcus, polkas, kad-Įj< 
nsirtt. Labai naudinga yu 
ių, draugysezių, vese-JS 
kitokių Pasilinksmini-W 
:asdcl užbovyiymo s ve- 
taryta ant atskiriu ada- IL1 
i su vargonėliais duo-n 
J dyką, bet jų galima 
ik kas nori po 25 cen- ĮL 
n tie ui a prisiusime vo- 
o, 14 ploczio ir 9 aug- 
x> laiko paleidome už 
įsiskubinti pirkti. m
srt Roller Organ, ku-..1

r!

svMrt!; 19 coliij ilgio, 
ie 5 volelius uz dyką. 
Louie ant trumpo laiko

MASZINA

zkomis, vokiszkomis, 
iviszkomis. American 
įsia ir parsiduoda po 
Cas nori pasinauduoti 
nimo nebebus szianie 
siųsti visų pinigų isz 
rzsiųsime ta vorą. Ki- 
>rą galime prisiųsti | 

tiktai nori ir pigiaus 
iogą kiekvienam kas 
is gali pirkti tavorus

Atsitikus nelaimiai su ar
timais Vezuvijaus gyventojais 
ir dabartiniu San Francisco 
žemės drebėjimu visą žmonių 
atydą patraukė nuo kovos už 
būvį žmogaus su žmogum. Iš 
Rosijos visai mažai žinių pa
sirodė visą sanvaitę, o vienok 
kova dar eina baisi tarpe su
spaustų gyventojų Rosijos ir 
caro. 21 balandžio Maskvo
je laikė kongresą didžponiai 
arba turčiai, kurių rankose 
vargšai stovi lygiom aukom, 
kaipo ir paties caro. Kožnas 
gali matyti, jog tai yra dvi 
kovojančios kliasos pasaulė- 
je: turčiai ir vargšai, tą aiš
kiai galima matyti iš nutari
au} tų kongresų. Maskvoje 
ir Peterburge jau buvo eilės 
visokių kongresų kaip amat- 
ninkų, gydytojų, darbininkų 
teip ir galų gale turčiai su
manė laikyti kongresą. Visi 
Rosijos gyventojai, išėmus 
paskutinius turčius per savo 
sūvažiavimūšVū u'care prašyti 
caro permaiin} iš dabartinio 
padėjimo, nes visiem pakar
to gyvenimas be laisvės. A- 
ristokratų kongresas visai 
skiriasi nuo kitų, šitie ponai 
pasiganėdina savo būviu, jie 
kalbas apie savo vargus, jie 
jaučiasi nuskriaustais tik ta
da, kad žmonės kyla ir eina 
kasyti savo sprandą, kad nu
sivalyti turčius ir carą, kai
po kraugiarius. Po karštų 
kalbų jie nutaisė ilgą petici
ją pas carą, kurioje maldau
ja, kad caras laikytųsi, kaip 
laikėsi pilnam monarkiškam 
stovyje, kad nesiduotų nie
kam perdirbti ir kad kraštas 
būtų-absoliutiška vergystė, 
kaip kad buvo pirma.
Peticijos nieko ne

gelbės.
Tūkstančiai peticijų ir pa- 

nąujinimų tapo jau carui nu
siųsta, ir visoki maloningi 
prašymai priduoti, bet ką jos 
gelbės, jeigu caras liepė dvi
dešimtį darbininkų užmušti 
už vieną turčių, tai matomai, 
jog tūkstančiai žmonių peti- 
cijų neatstos vieno turčių 
meldimo. Caras nenori skri
austi savo draugi}—turčių, 
kurie su juom per vieną dū
dą geria vargšų žmonių gy
vastis- Dėlto siuntinėjimas 
peticijų savo priešui yra tik 
miklinimas jo kytrumo. Lai
kas jau visai apstoti caro 
prašinėjus, tiktai griebtis 
prie agitacijos, kad sukrutin
ti visus darbininkus prie ko
vos, kad neabejotų ir neitų 
atbuli, bet rūpįtųsi užtarti 
vienas kitą su žodžiu, darbu 
ir visa galybe. Tris Rosijos 
revoliucijonieriai: G irkis, 
Narodny ir Čaikovskis atva
žiavo į Amerią nedovanai. 
Jie čionai atvažiavo paukva- 
tinti Amerikos žmones, kad 
prisidėtų išliuosuoti Rosijos 
gyventojus iš geležinės caro

., DEPT. 11

I

Boston, Mass., 26 Balandžio JApriJ)^9O6 m.
nelaime su San Francisco ir
tas didelį žingsnį—visą dar
bą atgal pastūmė. Ameri
kos žmonės koki jie nebūtų,
bet šiądien jie turi didžiausią 
tvirtybę pinigišką: į trumpą
laiką sudėjo apie 21 tūkstan
tį dol. dėl pavargusių nuo 
Vezuvijaus italijonų. Dabar 
vėl ne tūkstančiais bet mili
jonais deda ant nelaimingų 
San Francisco gyventojų. Ir 
į šitą patį tarpą važinės ir Ro
sijos tie patrijotai ir rinks 
aukas aut išgelbėjimo žmo
nių iš po Rosijos caro. Atei
nančią vasarą kovą ketina at
naujinti. Kaip tik susirinks 
Durna ir, žinoma, caras keti
na juos prisiegdinti, kad bū
tų paklusnus carui, bet kaip 
girdėti atstovai ketina reika
lauti, kad caras pirma pats 
prisiegtų savo duotai konsti
tucijai, taigi iš to gali kilti 
nesutikimas ir pradžia galo 
revoliucijos. Dabar reikia 
drūtai prisirengti prie kovos, 
dar kartą sukylimas visų ga
li ant amžių nustumti carą 
nuo sosto su jo visais Trepo- 
vais ir kitais mergvaikiais.

Iš Peterburgo 11 balandžio 
caras išsiuntė ,540 kareiviu 
4-to rezervistų batalijono į 
Transkaukaziją, kur darbi
ninkai geležinkelių straikuo- 
ja; kareivius ketina pastaty
ti ant vietos straikuojaučių 
darbininkų, o darbininkus 
su alkiu priversti prie išti- 
kunio.

Lodziuje, Lenkijoje darbi
ninkai užsakė straikuoti vi- 
visom dirbtuvėm ir tramvajų 
darbininkam, kad rinkimas į 
Dūmą būtų negalimas. Po
licija čionai besielgdama ra
do spaustuvę pakavotoje vie
toje ir rado labai daug atsi
šaukimų ir brošiūrėlių, pa- 
gatavintų ant pirmos dienos 
gegužio.

Mieste Baku revoliucijo
nieriai užpuolė ant vienos 
spaustuvės ir išvežė spaudžia
mąją mašiną. Turbūt ir 
jiem reikėjo kas parūpinti 
ant pirmos dienos gegužio.

Rosijos raštininkai po va
dovyste Čerekof, autoriaus 
dramos „Žydai” turėjo susi
rinkimą ir pakėlė protestą 
prieš Amerikos raštininkus 
už pažeminimą Maksimo Gor
kio atvažiavus jam į Ameri
ką už jo šeimyniškas aplin
kybes.

VORONEŽ, Rusijoje; 25 
balandžio. Žinios praneša, 
jog baduojanti vargšai susi
rinko prie valdžios piliavos 
magazinų ir norėjo išimti 
sau grūdų dėl maisto, bet su
sitikus su kazokais kilo mu
šis; 11-ką vargšų užmušė ir 
apie 50 sužeidė.

NIŽNIJI NOVGOROD. Vi 
soje rėdyboje kyla baisus ne
ramumas. Žmonės atvirai 
rehgiasi ’ prie revoliucijos. 
Valdžia teipgi nemiega, trau
kia čia kodaugiau kareivių.

Lenkijoje karė pradėjo 
platintis religiška tarpe kata
likų prigulinčių prie šv. Tė
vo ir katalikų pametusių vii-

mieste Lesnos 22 balandžio
kilo baisus mušis, kame kaip 
žinios praneša dešimtį aut 
vietos užmušė ir 77 sunkiai
sužeisti. '

Žinos iš pasaulės.

PARYŽIUS, 25 balandžio 
žinios praneša apie neramu
mą darbininkų; aštuonesde- 
šimts tūkstančių darbininkų 
visokių amatų streikuoja ir 
laukia pirmos dienos gegu
žio, kurioj i kaip žinios pra
neša gali darbininkai sukil
ti prieš randą. Bombos ir 
dinamitas yra gaminamas iš 
šono darbininkų, o iš šono 
valdžios mėginimas sustabdy
ti tą viską teipgi kruta. Blo
gi laikai kyla Prancūzijoje 
netiek iš pusės valdčios, kiek 
iš pusės turčių, kuom viskas 
nusibaigs, tai nežinia.

---1---

ROMA. Žinios praneša, 
jog šv. Tėvas serga su širdies 
liga, kelios dienos kaip nepri
ima svečiu ,-jwlegrimu ir 
nesirodo viešėje. Viscki pa
saulės neramumai labiausia 
atsimetimas tūkstančh} lenkų 
nuo Romos Katalikiškos 'val
džios nemažai prisideda prie 
nesveikatos šv. Tėvo.

JAMMU, Indija. Žinios 
praneša iš Indijos, jog prasi
dėjo pavietrė apliukėje jam- 
mų ir į vieną sanvaitę numi
rė 285 žmonės.

✓
PARYŽIUS, 21 balandžio. 

Žinios pareina, jog užėjo lai
kas griauti namus, kuriuose 
gyveno Francūzijos revoliu- 
cijonierė, Charlotte Coday, 
kuri užmušė Maratą. didelį 
kraujo besotį. Corday šali
ninkai protestuoja, kad na
mas nebūtų sugriautas, bet 
liktų, kaipo istoriška lieka
na.

PETERBURGAS. Laikas 
nuo laiko čionai pargrįžta 
kareiviai nuo karės iš Mau- 
džiūrijos, vienok čia sutinka 
visai netokį pasitikimą, kaip 
kad kariavę už tėvynę. Jie 
parvažiuoja gyvuliam pritai
sytuose karuose po 40 vyrų 
kožnam. Jų būdas'persimai
nęs nuo kelionės; visi aplipę 
utėlėm ir karai kuriuose jie 
parvažiuoja, yra vienas kru
vinas lizdas utėlių. Comer- 
cijališka šaka rando reikalau
ja, kad tie karai būti} sude
ginti kaipo netinkanti dėl 
tavorų vežimo.

Andai buvo atsitikimas, 
kad vienas Liutenantas pasi
ryžo išreikšt savo meilę carie- 
uiai, bet ji atsistūmė liūte- 
nantą nuo savęs ir pasakė 
carui. Caras vienok dovano
jo liutenantui užtai matomai

PETERBURGAS, bėgant
sanvaitiai žinios pasklydo,buk 
Popas Gaponas, žuvo iš ran
kų revolicijonierių; kalba būk
Gaponas tapo pakartas, bet 
nė kūno nė pėdsakio iki šio-
liai nesusekta. Kame teisybė 
nežinia, gal Gaponas yra vadu 
darbininkų,gal jis nužudytas, 
nes jo teisingumas buvo abe
jotinas nuo prapuolimo } o 22 
Sausio pereitų mėtų ir išsine
šimo į užmarę.

GENEVA ŠV., Iš čionai pa
eina žinios nuo vieno Rossi jos 
revoliucijonieriaus.bus jis ga 
vęs gromatą nuo Georgo Saša 
nov’o,kuris nužudė Minister} 
Plėvę. Jisai rašo jog gyvena 
Amerikoje 900 mylų nuo Chi 
cagos, valdo ūkę ir veda lin
ksmą gyvenimą.

HELSINGFORS E Balandžio 
23 žinios pranešk, jog darbi
ninkai dirbanti prie garlaivių 
pradėjo straiką aukščiau mi- 

! netą dieną.

PETERBURGAS. Admiro
las Roždestvenskis pats reika
lauja. teismo n m caro kaslink 
nelaimingo jo pasivedimo ka
rėje su Japonais.

U A VA NA,Balandžio 25 die
ną prof J. F. Hawack iš Vie
nna, kuris čionai duoda lekci
jas vietiniam universitete, 
pranašauja, kad žemės drebė
jimas turės būti ant salos Ku
bos tarpe 15 ir 19 Gegužio.

Perdaug sando

Žinios iš San Francisko 
praneša apie bjaurius karei
vių pasielgimus.

Žmones, kurie pergyveno 
baisias žemės drebėjimo ir ug 
nies nelaimes, ir kurie kentė
dami alkimą, jieško savųjų 
draugų po griuvėsius, iššta- 
tyti ant baisaus pavojaus, ka
dangi kareiviai dabojanti 
griuvėsius ant nieko nepaisy
dami šaudo ir žud nekaltus.

Jau apie 60 nekaltų žmo
nių cigaretų čiulpikai užmu
šė, be jokio persergėjimo.

PARYŽIUS. Žinios pra
neša, jog į Paryžių suvažiavo 
iš visi} kraštų anarchistai ir 
ketina pakelti revoliuciją ant 
pirmos dienos gegužio. Fran- 
cūzijos žmonės yra perdaug 
apsišvietę, kad duoti kapita
listam save skriausti, bet ir 
bombų mėtymas mažai jiem 
gero gali atnešti, nes jie turi 
laisvę balsuoti už tiesas.

CARĄ APJUODINA. 
Charles Preston, amerikonas, 
ką-tik sugrįžęs į Bostoną iš 
Rosijos, kur buvęs kaipo a- 
gentas uodų vienos Ameriko
niškos firmos Beebee «fe Son, 
A. K. K. M. Co. Jam esant 
ten apie 2 metu, žmonos siun
tinėjo Amerikoniškus laikraš
čius ir kada tik buvo caras 
iškartunuotas, Rosijos cenzo
riai visada ištepdavo tą kar-

Gorkis Bostone.

Maksim Gorkis, didis Rosi
jos raštininkas ir revoliucijo- 
jpnierius kalbės Bostone se- 
redos vakare 2 diena gegužio 
(May) ant Tremont Temple 
—auditoriaus arba salės. Ren
gėjais tų prakalbų yra Rosi
jos darbininkai, kurie atjau
čia prispaudimą savo tėvynės, 
tėvų, brolių ir seserų. Pra
kalbos prasidės lygiai nuo aš
tuntos valandos vakare. Mak
simo Gorkio kalba bus ,.Da
bartinė kova Rosijos žmonių 
su teronli caru”. Kožnas lie
tuvis mokantis ar nors kiek 
suprantantys rusišką kalbą 
bus linksmas pasiklausyti 
kalbos žmogaus, kuris visą 
laiką, kada liejosi kraujas 
Rosijos žmonių buvo ant vie
tos ir kartu su kitais kariavo 
ir alpo arba kentėjo turmuo- 
se. Maksimas Gorkis gali 
apsakyti Rosijos padėjimą 
teip, kaip jis yra,dėlto kad jis 
kaipo garsingiausias raštinin
kas netik buvo liudytoju vi
sų Rosijos žmonių vargų visą 
jo amžių, bet jisai gali maty
ti toli ir plačiai savo gentiš
koje dvasioje kaip yra ir 
kaip bus su Rosijos milijo
nais nuvargintų ir prispaus
tų žmonių. Kožnas, kuris 
ateis į Tremont Temple klau
sytis garsingo Rosijos darbi
ninkų vadovo, netik kad iš- 
girsyvisą padėjimą savo bro
lių tėpynėje, bet ir pasimo- 
kįs, kas tai yra galybė moks 
lo, kuris iškėlė Gorkį iš var
go vystyklų ir pastatė Mai- 
žiešium šios gadynės, idant 
vestų žmones iš namų neva
lios, iš nesupratimo ir tamsy
bės. Pirmiau nekaip kitas 
numeris ,,Keleivio” išeis,Go-r 
kis bus atlikęs savo praneši
mą Bostone, tai linkiu kož
nam ir kiekvienam lietuviui, 
kuriam laikas pavelys, atsi
lankyti ant tų prakalbų. Tre
mont Temple salė yra ant 
82 Tremont St.,netoli nuo žie
minio kampo sodo. Tikietai 
bus 25, 50 ir 75 centai; į salę 
telpa virš 3000 žmonių. . Pi
nigai surinkti už tikintus eis 
į Rosijos revoliucijonišką fon
dą. Visas darbas eina už 
laisvę, už geresnį būvį, kož
nam verta ir atsilankyti.

rankos, tiktai gaila, kad į tą tį šv. Tėve. Kasdien kyla ir jog carą laiko už mažą vaiką tuną su juodila, kad nebutu 
laiką čionai atsitiko didelė platinasi baisus sumišimai: jo artimi tranai. matyt

iš Amerikos.

Nelaimė žemes drebėjimo.

San F r a n c i s c o . Vi 
są sanvaitę laikraščiai paš
ventė didesnę savo dalį dėl 
nelaimingi} San Francisco 
žmonių, kurie nukentėjo di
delę nelaimę iš priežasties že
mės drebėjimo pereitą 18-tą 
dieną balandžio. Miestas 
San Francisco tapo teip suar
dytas, jog trečia dalis mies
to visai tik vieni griuvėsiai 
liko, griūvant mūram pakilo 
ugnis ir išdegino gana didelį 
plotą miesto. Vargas žmo
nėm ir blėdis neapsakoma. 
Menama, jog ant 350 mili
jonų turtų paversta į niekus. 
Miestas turėjo 342,782 gyven
tojus šeši metai atgal, dabar

jau, žinoma, buvo daugiau, 
iš kurių išėmus kelis turtin
gesnius, kiti liko ubagais. 
Šę ir tę galima pamatyti vy
rą arba moterį su pundeliu 
rankoje ir juoku ant lūpų, 
sako: ,,Tai viskas ką aš tu
riu iš savo turto”. Netik 
San Francisco, bet ir aplin
kiniai miesteliai kaip Oak
land, Berkeley, Alameda, 
Vailejo, Napa, Santa Rosa, 
Sacramento, Stockion, San 
Jose, Palo Altų, Redwood Ci
ty, Santa Cruz, Salinas, Fres
no, Los Banos, Los Angeles; 
Visas pakraštys Californijos 
nukentėjo vieni mažiau, kiti 
daugiau, bet daugiausia nu- 
kentė San Francisco, kur žu
vo ir daugybė žmonių, nors 
dar tikrų žinių nebus, pakol 
neapžiūrės visų griuvėsių, 
bet jau dabar menama ant 
8000 žuvusių. 24 balandžio 
žemės drebėjimas vėl buvo 
jaustas apie 3-čią valandą po 
pietų, bet jau mažas ir tas 
vieną moterį nužudė.

Amerikos randas ir visos 
valstijos sukruto gelbėti pa
vargusius ir jau apie 20 mili
jonų dolerių surinko dėl ne
laimingų. Randas pristatė 
kareiviškų būdų, kuriose 
žmonės tūkstančiais atranda 
sau tuomlaikinę pastogę. 
Daugybė išvažiuoja; visi, ku
rie išvažiuoja, gauna dova
nai kelionės kaštus.

Massachusetts valstiją ga
lima priskaityti prie labiau 
atjaučiančių pavargusių 
skausmus iš Bostono siunčia 
žmones, drabužius, pinigus ir 
net po 5 karus virtų šabalbo- 
nų kasdien. Paskutiniam 
laike nusiuntė 150 architek
tų pagelbėti atbudavoti mies
tą. Labai malonus pasielgi
mas tų, kurie atjaučia kitus 
ir gelbsti, vienybėje vargai 
virsta į juokus su ašarom a- 
kyse.

St raikąs anglysi*.

Iki šioliai dar nematyti 
kuom užsibaigs streikas aug- 
lekasių. Kaip viena teip ir 
kita šalis laikosi ir nemislina 
taikintis. Nekurios kasty- 
nės Lackawannos, Delaware 
ir Hudson Co. ir Erie ketina 
darbą pradėti priešingai U- 
nijos norui. Kastynes apve
dė gera tvora ir aptaisė dra- 
tais, priegtam jau ir karei
viai gatavi šaudyti straikie- 
rius. Kareivių simpatija 
prie darbininku kur kas ma
žesnė Amerikoje, nekai Ro- 
■ijoje,

Ketina politikaut

Fall River, R. I. 
Pirmsėdys Golden audėjų 
Unijos išleido atsišaukimą 
prie darbininkų, kad visi 
rengtųsi prie politikos atei
nantį rudenį. Aiškindamas, 
jog Unijos be politikos yra 
tik zupe be miltų. Gal ir su
sipras į laiką, jog reikia žmo
nėm rūpintis uestraikuoti 
prieš tiesas, bet jąs daryti ir 
tik tada galės gerovę atsiek
ti.
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Metas II
Vietnes Žinios.

Oras biskelį atšalo, kožną 
dieną saulė gražiai šviečia 
anksti iš ryt,ir po pietų ovi- 
durdieniai būva apsiniaukę.

Pereitą Nedėlios vakarą, 
Amerikoniš draugystė vadi, 
narna „American Friends Of 
Russia,, turėjo prakalbas 
ant Fanual Hali, ant kurių 
buvo prof. Čaikovskis ką-tik 
pribuvęs ir Rosijos. Keli kal
bėtojai išreiškė savo nuomo
nes; E.D.Mead, savo kalboje 
sakė, jog atsitikimas San 
Francisco nelaimės negalima 
nė palyginti su Rosijos nelai
me ir padėjimu Rosijos darbi 
ninku, kurių netalOO milijo- 
žmonių stovi ant krašto pražū
ties. Prof. Čaikovskis nurodė 
jog rinkimai į Durną Rossijoje 
atsiekemi po kariška tiesa ir 
nurodė kiek naudos iš jų ga
lį būti. Prof. Čaikovskis kal
bėjo iš 20-to amžiaus klubo 
ruimose ir daug pažinčių pa
darė Bostone.

Jonas Sidlauckas, žudytojas 
savo moteries, yra blogam pa
dėjime sveikatos; vaitojimas, 
ir nerviškas sukylimas, kaip 
sako turmo oficialai, gali jį 
pirma laiko numaryti.

P. Lapinskis pereitą subatą 
turėjo išvežti į pataisos namą. 
P. Lap i nekas buvęs vienu išx 
parinktų lietuvių, bet pradė
jęs draugaut su degtine pasi
liko vis i nelaimingu.

Vietinė valdžia neva užd
raudė etropolitan Manglių 
Co. pardavinėti anglis už di
desnę mokesti kaip pirma bu 
vo, bet nors ir užgynė vienok 
Co. kaip pradėjo teip ir par
duoda. Bilą dabar eina per 
Superior kortą. Kapitalistai 
mat mėgina erzinti žmones, 
būk ir jie ką gero daro del 
žmonių.

Pereitą niedelę Bostono 
Protestonų bažnyčiose surink 
ta apie 15 tūkstančiu ant San 
Francisco vargšų. Katalikiško 
se bažnyčiose to užmanimo 
nebuvo girdėti.

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
parengė prakalbas ant utar- 
ninko vakaro pirmą dieną ge
gužio, kad apvaikščioti dar
bininkų dieną.

Seredos vakare visi rengia
si eiti paklausyti Maksimo 
Gorkio ant Tremont Temple 
82 Tremont St.

Lavinimosi kuopa „T. M. 
D. užprašė kooperatyvą H. R 
Barlow iš Lawrence „ant ne
dėlios po pietų. Būtų gerai, 
kad draugai, kurie priguli 
visi pribūtų nedėlioję po pie
tų į ruimą. Iki šioliai lan- 
kantiejie draugai padarė ge
rą žingsu pirmyuį.
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apvaldė. Tie žmones negau
tų ne kavalkėlio žemės, turė
tų prašyti pirma atėjusio 
žmogaus, kad jisai ar šeip 
ar teip juos priimtų ant tos 
pūstynės gyventi, nes kitos 
vietos jie nežino, o čia nori 
valgyti, dėlto reikia žemė ar
ti sėti, kad galima būtų mai
tintis. Tada pirmiau apsi
gyvenęs žmogus sakytų teip: 
,,Na,matau, vyrai, kad jus ė- 
sate blogam padėjime, štai 
duoda propoziją: jus visi ei
kite pas mane dirbti ir ką- 
tik jus padarysite, tai viskas 
bus mano, o jus už savo dar
bą gausite užmokestį. Štai 
aš turiu užėmęs žemių dau
gybę ir vienas aš negaliu jų 
netik apdirbti, bet sunku ir 
apeiti. Visi atėjūnai sutin
ka su tom išlygom, nes kągi 
jie darys, jie rado žmogų čio
nai, kuris sako, jog ta žemė 
priguli jam ir jie tiki, ką tas 
žmogus pasakoja, jie bijo net 
ir paklaust, kas tais žemes 
tam žmogui davė ir dar teip 
daug, kad jis negali jos iš
dirbti vienas. Ir tokiu būdu

"Emterkd as Sbookd-Oujs mattrh 
Fhbruabt 23, 1905, at th b Pobt 
OrricB at Bobton, Mabb., undbr 
thb Act or Ooxgbmb ov March 3, 

1879."

— Na, o ką, tėvai, ar tu 
išmislinai duoti atsakymą ant 
mano klausymo, t. y., jeigu 
tveriant visuomenišką gero
vę, hekurie žmonės nenorėtų 
skirtis nuo privatiškų turtų 
ir jieškotų pagelbos, ar tu 
jiem gelbėtum, ar ne? •

— Vaike, man, būtų labai 
sunku žiūrėti į žmogų, kuris 
gyvenęs laimėje turėtų apleis
ti turtus kitiem ir, aš dėlto 
negaliu išmislįti, ką aš dary- 
čia, ar gelbėčia juos ar ne.

— Tėvai, dėlto tu nežinai, 
ką darytum, kad tu nesu
pranti, kas tai yra privatiš- 
kas turtas.

— Vaike, tu man paaiškįk, 
aš uorėčia iš šitų mįslių išei
ti ant tikro kelio ir jaustis 
liuosu nuo susimaišymo.

— Taigi klausyk, tėvai, 
dabar aš tau pasakysiu, kas 
tai yra privatiškas turtas. 
Privatiškas turtas yra dvejo- 
kis: tikras ir netikras ir štai 
kaip jisai pasidaro: tikras 
privatiškas turtas yra, kada 
žmogus išeina į pūstynės ir 
savo rankom pasistato sau 
stubelę, išdirba kavalką’ že
mės, užaugina augalus sau 
dėl maisto ir dėl drapanos ir, 
teip jisai bedirbdamas, gau
na daugiau datyrimo —moks
lo ir viskas tas yra privatiš
kas turtas žmogaus, dėlto, 
kad jisai tą viską savo ran
kom ir savo protu padaro. 
Atimti iš to žmogaus turtą 
būtų labai nedoras darbas.

-— Ir man teip rodosi, vai
ke, na, o koks gi netikras 
turtas?

— Netikras turtas, tėvai, 
yra tas, kur žmonės ne savo 
rankom padaro daigtus, tik
tai per suktumą pasisavina. 
Kad gerai tau šitą išpaveik- 
sluoti, tėvai, reiktų ilgo lai
ko, bet trumpai sakant būtų 
teip: Jeigu žmogus ateitų į 
pūstynę ir, nieko tę neradęs, 
paimtų visą pūstynę ir pasi
savintų, o vėliau ateitų dau
giau žmonių į tą pačią pūsty
nę ir norėdami tę apsigyven
ti negalėtų, nes pirmutinis a- 
tėjūnas sakytų, jog visa ta 
žemė priguli jam dėlto, kad 
jisai pirma atėjo į tą vietą,

jie visi eina dirbti pas pirma 
čionai atėjusį žmogų.

— Ką jie dirba, vaike?
— Tėvai, jie tveria turtus, 

budavoja namus, sau menkas 
bakūžėles, o tam kuris davė 
tiesą pas jį būti už bernus, 
stato labai didelį na
mą ir gražų; aria žemes ir su
renka grūdus nuo laukų ir 
supila jam į aruodus ir už tą 
visą darbą jie gauna grūdų 
dalį, pastogę, drapaną tik iš 
menkų valaknų arba vilnų 
padarytą, o viską kas-tik 
gražiausia palieka tam ponui, 
kuris davė tiesą atėjūnam 
pas jį prisiglausti ir dirbti 
turtus. Taigi matai, tėvai, 
kaip šitie turtai susitvėrė ir 
pastoja labai dideliais, bet 
jie netikri, tą galima matyt 
iš to, kaip jie susitvėrė, nes 
matom, jog vieni žmonės dir
ba, o kitas tuos turtus sau 
palaiko ir didžiuojasi.

— Vaike, aš aiškiai ma
tau, jog šitame punkte yra 
didelė neteisybė, bet kodėl 
teip darosi, jog jeigu tie visi 
žmonės surenka turtus, tai 
visiem verta ir turėti iš to 
naudą, jog tas žmogus, kuris 
pirma aut tos pūstynės 
pribuvo ir pasisavino tą 
vietą, negali suvalgyti tų vi
sų grūdų ir sunešioti tų va
laknų arba vilnų, kuriąs jie 
surenka, tad verta-jam gerai 
pavalgyti ir apsirengti ir dar 
visiem gali likti to visko iki 
valiai.

— Dar tu, tėvai nesupran
ti, kaip viskas darosi toliau. 
Šitas žmogus, kuris kitiem 
davė tiesą čionai apsigyventi, 
jis mažai dirba, jis tik žiūro 
kad kiti dirbtų, ir kaip mato, 
kad jo kiti bijo, tada pakyla 
jis į puikybę; jam reikia la
bai gražių drapanų ir labai 
gardžių valgių, tad reikia iš 
daug padaryti mažai, kad bū
tų gražus.

— Besotis, vaike, tikras 
besotis! Palauk, aš jį geriau 
apsvarstysim

Korespondencijos.
Cnnibrldgeporte, Mass.

Įspūdingos prakalbos, pa
rengtos „T. M. D. Rašo K . 

A r m o n a s .
25 kovo pas mus parengė 

prakalbas kuopa ,T. M. D‘, 
kaipo metines sukaktuves gy
vavimo/!1. M. D‘. kuopos ir 
dėl išdalinimo knygelių. Va
karas buvo labai malonus ir 
žmonelių buvo gana apščiai, 
susirinkę visi klausėsi pra
kalbų; per prakalbas buvo at
sitikimas ugnies netoli nuo 
salės ir biskelį sunervino su
sirinkusius, bet kada dasiži- 
nojo kame yra ugnis, tai vėl 
apsiramino. Kalbėtojai bu

vo iš Bostono, P. Latvinc- 
kas, L. Grikštas, M. Paltana- 
vičia ir Lilė Stačiulauckiūtė 
deklematorka. Pirmsėdžiu 
susirinkimo buvo J. J. Danie
lius ir vietiniai kalbėtojai p. 
Lavrentis ir K. Liubenas. Vi
si kalbėtojai kalbėjo vis apie 
yvairius klausymus, kurie 
lypstisi mųsų tautos reikalų, 
nurodydami kame yra kliū
tis ir kaip męs iš jų galim iš
eiti ant gyduolės nurodė, jog 
mokslas ir tik mokslas gali 
mus išgelbėti. Kožnas klau
sytojas padėjo savo atydą ir 
visas vakaras buvo labai į- 
spūdingas ir pasimokinantis. 
Ant galų galo pribuvo ir ku
nigas Žilinckas 'ir pakalbėjo 
ilgoką valandą, nurodyda
mas, jog innmi reikia vieny
bės. Be vienybės męs nieko 
negalim veikti. Jis nurodė, 
jog visi žmonės vienijasi, net 
ir valkijozai ir maži vaikai 
turi savo vienybę. Kunigas 
nurodė kaip vienytis ir prie 
ko, gražiai nurodydamas, jog 
męs netinkam su nieku susi
vienyti, tik vienytis patįs 
tarpe save: lietuvis su lietu
viu. Kunigas Žilinckas nu
rodė, jog jau laikas atėjo pa
žinti kožnam vienybę ir nu
rodė vienybės galybę, atkre
ipdamas atydą klausytojų 
ant turčių, kurie keli susivie
niję gali kontroliuoti tokius 
įrankius žmonijos, kurie da
ro produkciją, kaip fabrikai 
arba geležinkeliai ir .kartu 
su tuom kontroliuoti ir žmo
nes. Taigi vienybėje yra 
galybė ir kun. Žilinckas nu
rodė visiem rištis į draugys
tes. Mųsų miesto žmonės ga
na gerai pasimokino; pirma 
jie manė, teip kaip jie išma
nė; tuos, kurie rengė prakal
bas, paprastai vadino žmonė 
mis nevertais dangaus kara
lystės. Bet dabar'jų protas 
prasitobulim, nes mato, kad 
jau visi pripažįsta, jog moks
las ir vienybė yra mųsų že
miškas išganymas ir gurąs 
prirengimas prie anasvieti- 
nio. Ačiū kun. Žilinckui ir 
visiem kalbėtojam, neskiriant 
deklematorkos.

Rcnslngtoii, III

Pagelbėkitb man. Rašo 
J. Pi v a r i o n i s .

Šiądien šaukiuosi prie ta- 
mistų pagelbėti man sukru
tinti Kensingtono lietuvius, 
paukvatykite kaip galėdami, 
kad męs nesiliktume užpaka
lyje kitų besidarbuojančių 
brolių. Štai pas mus yra 
500 lietuvių ir turime šv. Mi- 
kolo Arkaniuolo draugystę 
ir naują šv; Petro ir Povylo. 
Mitingus laikom beveik kož- 
uą nedėlią ir kaip sunku, jog 
męs neatmenam mųsų Tėvy
nės kaip kiti mųsų broliai, 
kurie šelpia, kaip tik Įmany
dami, kad tik sušelpti varg 
šus bekovojančius su caru. 
Būkite malonus paukvatįti 
mųsų kampelį ir pakelti mus 
iš miego, už ką būsiu jumi 
dėkingas.
Kensiugtoniečia m:

Brangus Broliai, kaip da
bar jus prie to paukvatįti, 
jau sunku išmislįti. „Kelei
vis” padavė degančias ir 
greičiausias žinias iš Rosijos 
ir iš Lietuvos, ir, rodos gana 
jau aišku jumi visiem, kad 
žmonės sukilo prieš carą dėl
to, kad negali gyventi ilgiau 
tokiam prispaudime. Štai 
kokios priežastys stumia juos 
prie pasikėlimo. Uždraus- 
dimas žmonėm rūpintis apie 
jų locną šalį, atima visą ga
lybę, teip kaip kad atimtų 
kožnam jumi Kensingtone 
tiesą jųsų gyvenamam name; 
neduotų jumi atsisėsti, ne
duotų valgyti, ntduotų lau
kan išeiti, neduotų nieko 
skaityti ir, žodžiu sakant, ne
duotų nieko daryti be prisa- > 
kymo koksai puskvailis žmo
gus. Na, ar ilgai jus gale-1

tute t< ip vargti? Žinoma, 
kad ne. Na, o ką jų, dary
tute, jeigu tas puskvailis 
žmogus jumi apimtų turėda
mas muškietą ir gązdindamas 
kožną inirčia? Jus, be abe
jonės, šauktute, kad kas tam 
puskvailiui iš užpakalio iš
trauktų muškietą. Tokiam 
dabar padėjime yra mus 
broliai Lietuvoje ir šaukiasi, 
kad męs iš Amerikos pakel
tume, balsą prieš carą ir iš
trauktume jam- muškietą, o 
męs tą galim padaryti, duo
dami pinigišką pagelbą. Aš 
tikiu, jog Kensingtone, teip 
kaip ir kitur yra jaunų vyrų, 
kurie už teisybę gatavi galvą 
guldyti. Na, broliai, argi 
tai ne už teisybę mųsų bro- 
liai-lietuviai kariauja Tėvy
nėje reikalaudami nuo caro 
laisvės gyventi, teip kaip gy
vena žmonės Anglijos, Vo
kietijos arba Amerikos. Jus 
negalite sakyti kitaip, kaip 
tik piipažįti jog už teisybę. 
Taigi ir jus pagelbėkite tą 
teisybę iškovoti. Jus esate 
jauni ir dar nemažai turėsite 
sutikti vargų pasaulėje ir vi
si tie vargai ėda mus, kaip 
saulė žolę džiovina, tik dėlto 
kad męs duodamės. Kad ko
voti su vargais, tai reikia mo
kėti nelaukti, kada ant mus 
locno spraudo jis užlipa, bet 
ir tada, kada ėda mųsų arti
mą, mųsų brolius lietuvius. 
Kožnas Kensingtonietis duo
kit po dolerį ant revoliucijos, 
o męs užrašysim jus, kaipo 
kareivius už teisybę į amžiną 
istoriją. Kas tik už teisybę 
kariauja, yra kareivis Kris
taus armijos, būkite ir jus.

So Boston, Mass.

Šeimynos pasielgimas.
pas Joną Čekaucką. 

Prie gatvės Page Court,So.
1 Bostone, tę kur gyvena dar- 
| bininkai-lietuviai ir kitokį 
j ant Velykų saulutė leido 
spindulį į širdis brolių, spin- 

Idulį meilės tėviniškos. Po 
atsigavėjimui ir pasikalbėji
mui visa pono Čekaucko šei
mynėlė kalbėjosi apie var
gus Lietuvoje ir visi sutiko 
duoti auką pašeipos. Kal
ba ėjo: „Ak duoti broliai ga
lim, bet kur mus duoti pini
gai nueis, ar jie nueis į ran
kas tų, dėl kurių mųsų šir
dys atviros?“ Antgalo suti
kom duoti, jog męs duodam 
ir aut Dievo garbės, bet ne
matom, ar Dievas priima ar 
ne. Kad būtų geresnis tar
pe mus susirišimas iraugčiau 
stovėtume moksle, gal pama
tytume, jog kožnas centas 
duotas nueina į rankas tų, 
kuriem paskirta Šeimynos 
dovana: J. Oekauckas $3.00 
Brigyda Čekauckienė 50 c., 
Liudvika Čekauckiutė 50 c. 
F. Švarca $1.00, Alex Sabei- 
ka $1. Pinigai priduoti So. 
Bostono Revoliucijonierių 
Komitetui viso $6.00. Neabe
jokite brangus, broliai jųsų 
pinigai, kožnas centas išeina 
iš Bostono ant rankų darbi
ninkų susirišimo ir jie su
naudoja juos ant reikalin
giausių reikalų. Neužilgo' 
bus susirinkimas ir. bilos vi
sos bus jumi į rankas paduo-

i tos.

New Haven, Conn.

J. Kazlauckas ir S. Jakavičia 
dar nepabaigė. Rašo

J. Kazlauckas.
Ko p. S. Jakavičius nori 

su savo atsišaukimu nuo J. 
Kazlaucko. Aš nieko neken
kiu Ukėsų Kliubui ir niekas 
manęs neapeina, ar tę kilno
ja kas stiklus ar ne. Kož
nas ponas ant savę. Toliau 
sako, aš sutvėriau L.S. P. A., 
o aš nė nebuvau ant susirin
kimo, kada tas visas tvėrimas 
atsitiko. Teipgi netiesa, 
jog čionai, kaip p. J. rašo, y- 
ra susitvėrus lietuvių kuopa, 
kaipo belgų šaka. Čia yra

socijalistų partijos šaka, ir, 
žinoma, tas ir „ Kovoje” bu- Į 
vo gaišinta, jog męs negalim 
tverti kitokios, kaip tik būti 
šaka Amerikos Socijalistų 
Partijos. Visas atsišaukimas 
buvo tik išvirkštumas. Kas 
neteisingai šmeižia, tik tam 
verta ir gėdintis.

lialdwinBville, Mass.

Ką Zanavykas sako, tai to 
nedaro. Rašo „T. M. D.” 

Draugas.
Iš mųsų miestelio patilpo 

straipsnis p. Zanavyko, kai 
biuantis paaukauti dienos 
uždarbį ant revoliucijos rei
kalų. Miela man buvo skai
tyti, bet kaip nuliūdau, jog
р. Zanavykas atėjus laikui 
neišpildė savo prižadėjimo, 
nepakalbino draugų ir liko 
sau be išpyldymo savo priža
dėjimo. Kas gi bū 6}, jeigu 
męs visi tą darytume, priža
dėtume ir neišpildytame? Ga
lima sakyti, būtų daug blo
go, dėlto reiktų kožnam, ku
ris pradžią daro pirma ir sto
ti ir savo prižadėjimą išpildy
ti. Dar ir daugiau p. Zana
vykas turi ant savęs neaišku
mų. bet gal išpildys savo pri
žadėjimą, tai bus viskas ge
rai. Jeigu protauja kas ra
šyti ir kitus kalbinti, tai rei
kia išpildyti, kitaip visi dar
bai būtų visada tik bergždže 
karvė.

New Haven, Conn 

Nenori aptykti. Rašo F .
S i b e 1 u s .

Kas buvo patilpę 13 num 
„Keleivio”, tai yra šventa 
teisybė, Hew Haveno visuo
menė gali patvirtinti.... 
Kliubo viršininkai nori iš
siteisinti... Pirmsėdys L. 
U. K. kaltas, kad tyli, dėlto 
sekretorius nori už jį išaiškį- 
ti teisybę, kurios negali. So
cijalistų vadovas Kazlauckas 
nerodė čarterį ant susirinki
mo, tiktai turėjo rankoje po- 
pierą su vardais. Pas mus 
yra tokios partijos kaip kitur 
ir tarp savęs varo ginčą. Aš 
velyčia tą viską mesti,, nes 
tai tik nuo lenkų pasisavin
tas papratimas; kas yra blo
ga visi pripažinkim, o kas 
gerai pagirkim ir darbuoki- j 
mes visi išvieno ir tas geriau- j 
šia niurni ant sveikatos išeis. 
Lietuviai čia gana paskendę 
ir tautystės reikaluose kitas 
visai savaip kalbėt nenori, 
darbo pakanka visiem, tik 
nesipeškim.

Camhridgpport, Mass. 

Velykos su aukom pas S.
Ūmautą.

Kada armonikai visur dūz
gė ir jauni vyrukai galvas 
vartė juos bepumpuodąmi, 
radosi žmonių, kurie tykiai, 
gražiai tarp save kalbėdami 
jautė, jog tėvynės vargai dar 
neužbaigti. Caras duoda ir 
vėl traukia tiesas nuo žmo
nių, kazokam kraujas dar ne
pakarto, kova eina už gyve
nimą; tie ką turi, dar dau
giau nori, tie, kurie vargą 
vargsta, kovoja, miršta. 
Draugai sumanė paaukauti 
po kelis centus, kad paduoti 
pagelbą saviemsiems ir štai 
kurie aukavo: po dol. S. U- 
mantas, P. Atkočaitis, J. Dir
ginėjus, J. Kairaitis; po 50 c. 
ponia Umantionė, J. Plokš
tys, P. Remeikis, A. Atkočai
tis, A. Vaįsiauckas, J. Atko
čaitis 25 c., Iz. Atkočaitis 10
с. Viso surinkta ir priduota 
So. Bostono Revoliucijonie
rių Komitetui $6.85.

So. Boston, Mass, 

Velykos su aukom. Pas Ado
mą Overką.

p. Adomas Overka pasipra
šė svečių į savo namus ant 
89 B. St. ir labai gražiai vi
sus priėmė. Svečiai atjautė!

meilę jo draugišką teip, jog 
ir tėvynės Lietuvos vargai 
dūrė kožnam į širdį. Myli
mės męs svetimoje šalelėje, 
bet ne teip kaipo motinos tė
vynės gimtiniam krašte, kur 
kožnas kelelis, kožnas mede
lis, lauka, kalnas ir akmuo 
mumi pažįstami ir sveikintų 
mus mieliai. Bet vargas 
platinamas caro ir jo tarnų 
čion mus atvarė ir čia kiek 
galėdami linksminamės, duo
dami auką už laisvę savo tė
vynės. Šie draugai sumetė 
aukų: J Pracanica 50 c., M. 
Mazgelis 30 c.; po 25 c. D. 
Overka, J. Kazlauckis, J. O- 
verka, A. Viacėnas, P. Kar 
pavičia, G. Venoloski, A. O- 
verka, J. Karpavičia 20 c. 
Viso surinkta ir priduota So. 
Bostono Revoliucijonierių 
Komietui $3.00.

So. Rostone, Mnss.

Velykos su aukom pas Joną 
Žėkį.

Pas mus buvo labai links 
mos Velykos, linksminomės 
kiek galėjome, tik nepamir- 
šome mųsų brolių tėvynėje, 
keli sumetėm aukų, kad pa
gelbėti jiem gauti nuo caro 
laisvę skaityti ir mokintis, 
laisvę turėti draugystes viso
kio tarpsaviško pasigelbėji- 
mo, laisvę tikėjimo kaip kas 
išmano, laisvę valdyti Lietu
vą del gerovės lietuvių, žo
džiu sakant, dėl viso jų pasi
vedimo, geresnio ir linksmes
nio jų gyvenimo, męs sume
tėm kelis centus, maža dova
nėlė, bet kokia būtų didelė, 
kad kožnoje stuboje būtų tas 
padaryta. Po dolerį davė už- 
manytojai P. Žilinckas, I.An- 
druliūnas, J. Žekis; po 25 c. 
J. Žekis, ponia Žekienė. Iš
viso surinkta ir priduota So. 
Bostono Re v. Komitetui $3.
50 c. Lai prašvinta mųsų 
brolių širdys,tegul gema jiem 
geresnė gadynė ir kartu te
gul kiti Amerikos lietuviai 
atsikrapšto akis ir kartu duo
da pagelbą.

Ciiinbridgoport, Mass.

Velykų dovanos.
Pridavė Iz. Danielius.

Kaip paprastai per Vely
kas atsitinka susirinkti, teip 
ir męs keli draugai susirin
kom pas B. Semeklą ant 6 
Burleigh st. per Velykas ir 
kalbėjomės apie Velykas, ko
kios yra mųsų tėvynėje Lie
tuvoje, nors męs nuo jų toli 
būdami matėm vieną vargą 
ir ašaras ir jau nors męs pa
tįs po kelis kartus ant mėne
sio sumetam aukas ant tėvy
nės reikalų, nepamiršom ir 
per Velykas. Draugui Jan
gai užmanius šie draugai su
metėm: A. Dauginis 1 dol. 6 
c.; po 25 c. V. Jauga, B. Ši- 
meklis, K. Šemeklis, L.Jonu- 
šas, J. Marcinkus, K. Matas, 
R. Danielius ir A. Jonusiki 
10 c. Išviso surinkta ir pri
duota So. Bostono Rev. Kom. 
3 dol. ir 21 c.

• Lynn, Mass

Lyno lietuviai pradėjo judė
ti. Rašo B. Miglinas.

Lietuviai suprantanti Rosi
jos grafterų ir caro norus, vi
si rūpinasi kaip juos nuo sos
tų nugriauti. Lyno lietuviai 
teipgi darbuojasi neblogiau
sia, ką parodo jų aukos 7 ba
landžio šių metų išsiuntėm
51 dolerį į Londoną ant ra!n- 
kų Lizdeikos ir paskiriamko- 
vojantiem už laisvę darbinin
kam, reikia pripažinti garbę 
užtai mųsų broliam, kurie 
šelpia tėvynės reikalus.

Šie aukavę 22 kovo nebu
vo pagarsinti, bet jų pinigai 
jau priskaityta ir pasiųsta į 
Londoną. Po dol. V. Uzda- 
vinis, J. Karpas, S. Visniauc- 
kas 25 c.; po 25 c. S. Jarma- 
lavičia, J. Skendelis, K. Gai-|

niūtė. A. Bingelis, V. Lebed- 
ninkas, J. Gailia, J. Pučiutė, 
L. Petke vičia 50 c.; po 10 c. 
S. Statkus, S. Gudaitis, A. 
Mikšenienė, A. Kazlauckas, 
Pataisyti vardai pirmiau au

kavusių:
po dol. V. Termenas, M. Ka- 
luckienė, po 10 c., Z Kazlauc- 
kaitė, J. Kalinckutis. Pini
gai priduoti Lynn’o Revoliu
cijonierių Komitetui ir iš vi
so surinkta 52 dol. ir 65 c. 
Pasiuntėm į Londoną 51 dol. 
Money Orders ir stampos 70 
c., likosi kasoje 95 c.

Revoliucijonierių Komi
tetas: M. Mileris. S. Dan-

ella ir B. Miglinas.

Moterim ir Merginom.

KUMPIS IR KIAUŠINIAI.
Šaltas virtas kumpis, arba 

rūkįti lašiniai reikia supiaus- 
tyti į riekutes ir padažyti į 
suplaktą kiaušinio trynį ir 
apibarščius su duonos trupi
niais kepti. Valgis labai 
ganius ir paima tik kelias 
miliutas tą padaryti.

NUO NUS1DEGINIMO.
Visai lengvas būdas pagel

bėti nusideginusią dalį kūno, 
uždedant pasklistos bulvės, 
kaip tik uždėta bulvė sušyla, 
reikia uždėti šviežią, o kaip 
nuimtoji atvėsta, galima vėl 
uždėti. 

______
APIE LEMPA.

Kad turėti namuose ramu
mą, reikia kožną daigtą stu
boje gerai suprasti. Lempos 
knatas visada turi siekti dug
ną lempos ir degamasis galas 
turi būti apvalytas nuo aug
lio. Negerai deginti lempą 
su mažai kerosino, nes tuštu
moje lempos darosi biaurus 
gazas nuodijantis stubą ir pa
vojingas — gali eksplioduot. 
Deginant reikia, duoti pilnai 
degti, nes pritraukta lempa 
leidžia teipgi nuodingą gazą 
pavojingą sveikatai. Stubo- 
je turi būti gana tyro oro, 
nes kitaip lempa nedega ge
rai.

SERGANT.
Kada kūdikis turi nuolati

nį kosulį, gerai duoti kavai- 
kelį tyro sviesto, jeigu nenu
stoja į 20 miliutų, galima at
kartoti — duoti vėl šmotelį 
ir tas pagelbsti: kosulys nu
stoja—pigi gyduolė.

NUO VĖMIMO.
Nuo bent kokios priežas

ties atsitikus vėmimui, reikia 
sutaisyti gyduoles sekančiai. 
Ant skaurados reikia uždėti 
šaukštą ryžių nevirtų ir kai
tinti, pakol nepajuosta, teip 
apjuodintus ryžius reikia su
dėti į uzbonėlį ir užpilti kva- 
tierką verdančio vandens, iš
maišyti gerai ir kaip bus at
vėsę galima gerti vieną šauk
štuką kas penkios minutos 
ir tas vėmimą sustabdys.

NUO ŽAIZDŲ.
Neturint ant rankų geres

nės gyduolės atsitikikus ne
laimėj, kiap nors sužeidus 
reikia žaizdą palaikyti ant 
dūmų rūkstančių nuo degan
čio vilnonio uudeklo.

IŠVALYTI TAUKUOTUS 
INDUS.

Indus galima gana lengvai 
išvalyti su šiltu vandeniu, į- 
pilant biskelį amoni jos. Vi
sada gerai turėti butelį amo- 
nijos arti prie plovynės.

IŠIMT ŽIBĖJIMĄ.
Drabužiai greitai nusidėvi 

apie alkūnes ir kitur, kur 
daugiausia prisiglaudi ir ne- 
išrodo gerai, tą galima išimti 
patraukus kelis kartus su 
pieskine popiera teip, kad 
naują varsą pakelti, tą pada

rius, reikia su 
skepetai: o per 
kartus ir bus i-
nias.

KAIP IMTI (
Suaugusiam 5 

kūdikiui duodat 
urios gyduolės i 
atsikratyti nuo 
imant gyduoles 
gauti kvapo, pa 
nuryji ir pakol I 
mazgoji. Neat 
visai nesuprasi 1 

; ie n vai kam ge ( 
kis ir nosis už 
duoti gyduolę.

KAS P AI
Ponia, kuri p: 

sanvaitės valgii 
daro savo šeii 
gražią knygelę 
geriausią sanvai

Laiškus į re

Godotina „Ki 
dakcija:—

Nesinori pei 
Tamistų mokįt 
matant tokį dide 
viešo fakto, kuri 
džiot daug žmon 
užtylėt.

16-tame nume 
darni apie atkeli 
rikon didelio R 
liucijonieriaus, 1 
kio, mėgdžiojote 
laikraštpalaikių 
būk Gorky pribi 
ma pačia.

Nežiūrint, kad 
buvo su m-lb An 
čiaus pačios Rus 
čiai ir augštesnė 
ventojų nustebo 
sielgimo Amerika 
tų-hipokritų. I 
kad Gorky su s; 
motore veik pei 
m-lb And riejo va 
lišką gavusį pers 
savo pirmuoju 
Žliabevskiu. Ai 
tingiejie tūzai, 
prilaiko gaujas 
ir turi po kelias 
piktino iš atkel 
kio su Andriejev 
kad tame matė k 
ką sutepimą Am 
lių. bet dėlto, ka< 
revcliucijonieriui 
tuoj išlipęs iš la 
merikos despotišl 
konizmas labiau 
liucija, negu 
Rusijos caro ir 
Tas yra tiesa ir t 
magnatams nep 
tai ėmė Gorky b<

Taigi kaip, a 
vio”, visi „sumai 
žmonės” teip ir . 
cijalistai ir revol 
greit suprato pas 
rikoniškų buržuj 
Įima užmesti G01 
„gėdos”, kaip „ 
ro. Nė iš vienos 
pusės nieko G 01 
ma užmesti.

Meldžiu šitą p; 
talpinti ant sal
dant „Keleivio” 
nesuklystų savo 
apie didelį prisp; 
atstovą — Maksi

Su godone
J.

Prie augs

Gorkis pats t 
kaip parodys teis 
rodykit teip simp 
ne simpatija yra 
ir męs reikalaujat 
be ir solidariškun



KELEIVIS
Bingelis, V. Lebed- 
Gaina, J. Pučiute, 
čia 50 c.; po 10 c. 
, S. Gudaitis, A. 
ė, A. Kazlauckas, 
•ardai pirmiau au
kavusių: 
Terinenas, M. Ka- 
)o 10 c., Z Kazlauc- 
alinckutis. Pini- 
ti Lynu’o Revoliu- 
Komitetui ir iš vi- 
. 52 dol. ir 65 c. 
į Londoną 5I dol. 
ers ir stampos 70 
įsoje 95 c. 
acijonierių Komi- 
I. Mileris. S. Dan
ila ir B. Miglinas.

rius, reikią su šilkine šilta 
skepetaite pertraukti kelis 
kartus ir bus išimtas žibėji
mas.

KAIP IMTI GYDUOLES.
Suaugusiam arba ir mažam 

kūdikiui duodasi kartais bia 
urios gyduolės ir labai sunku 
atsikratyti nuo smoko, dėlto 
imant gyduoles nereikia at 
gauti kvapo, pakol gyduoles 
nuryji ir pakol burną neišsi- 
mazgoji. Neatgavęs kvapo 
visai nesuprasi to smoko. Ma 
;ie n vaikam ge ai užd. ngli a- 
kis ir nosis užimti ir tada 
duoti gyduolę.

Aukos.

16 num. ,,Keleivio” aukų bu
vo $88.18

Pas Cekaucką So.
So. Bostone $6 00

Pas Šemeklą Cambrid
geport, Mass. $3.21

Pas J. Žėką So. Bosto
ne $3.50

Pas A. Averką So.
So Bostone 8.00

Pas S. Ūmautą Cam. 6.86

Viso yra $110.75

Šiądien kalbėsim apie

FBAHTA

1 ir Merginom.

R KIAUŠINIAI. ■ 
tas kumpis, arba 
iai reikia supiaus- 
es ir padažyti į 
aušinio trynį ir 
su duonos trupi- 
i. Valgis labai 
>aiina tik kelias 
.'adaryti.

KAS PARAŠYS.
Ponia, kuri parašys vienos 

sanvaitės valgius, kokius ji 
daro savo šeimynai, gaus 
gražią knygelę ^dovanų už 
geriausią sanvaitės maistą.

Laiškas j redakciją.

KELEIVIS. -

SIDEGINIMO. 
vas būdas pagel
iu tįsią dalį kūno, 
įskųstos bulves, 
šta bulve sušyla, 

šviežią, o kaip 
estą, galima vėl

LEMPA.
namuose rainu- 

ižuą daigtą stu- 
įprasti. Lempos 
1 turi siekti dng- 
degamasis galas 
alytas nuo ang- 

deginti lempą 
tsino, nes tuštu- 
darosi biaurus 

mtis stubą ir pa- 
ali eksplioduot. 
čia duoti pilnai 
įtraukta lempa 
nuodingą gazą 
i kata i. Stubo-
gana tyro oro, 
ipa nedega ge-

GANT. 
is turi nuolati- 
ti duoti kavai- 
to, jeigu nemi
ntų, galima at- 
ti vėl šmotelį 
i: kosulys nu- 
duole.

ĖMIMO, 
kokios priežas- 
ėmimui, reikia 
oles sekančiai.

reikia uždėti 
levirtų ir kai- 
paj uosta, teip 
žius reikia su- 
ir užpilti kva- 
o vandens, iš- 
• kaip bus at- 
■ti vieną šauk- 
ikios minutos 
mstabdys.

AIZDU.
rankų geres- 

tsitikikus ne- 
lors sužeidus 
talaikyti ant 
ių nuo degan- 
tekio.

AUKUOTUS 
JS. 
gana lengvai 
vandeniu, į- 

nonijos. Vi- 
i butelį amo- 
lovynės.

ĮĖJIMA, 
itai nusidėvi 

kitur, kur 
glaudi ir ne
galima išimti 
1 kartus su 
a teip, kad 
31 ti, tą pada-

Godotina „ Keleivio” Re
dakcija:—

Nesinori persistatyti už 
Tamistų mokįtoją, tečiaus 
matant tokį didelį iškreipimo 
viešo fakto, kuris gali suva- 
džiot daug žmonių, negalima 
užtylėt.

16-tame numeryj, praneš
dami apie atkeliavimą Ame
rikon didelio Rusijos revo- 
liucijonieriaus, Maksim Gor
kio, mėgdžiojote kapitalistų 
laikraštpalaikių apšmeižimą, 
būk Gorky pribuvo su sveti
ma pačia.

Nežiūrint, kad Gorky pri
buvo su m-lb Andriejeva, te
čiaus pačios Rusijos laikraš
čiai ir augštesnėji kliasa gy
ventojų nustebo iš tokio pa
sielgimo Amerikos kapitalis- 
tųhipokritų. Reikia žinot, 
kad-Gorky su savo pirmąja 
motere veik persiskyręs, o 
m-lb Andriejeva yra pficija 
lišką gavusį persiskyrimą su 
savo pirmuoju vyru, gen. 
Žliabevskiu. Amerikos tur- 
tingiejie tūzai, kurie patįs 
prilaiko gaujas paleistuvių 
ir turi po kelias pačias, pasi
piktino iš atkeliavimo Gor
kio su Andriejeva ne dėlto, 
kad tame matė kokį morališ
ką sutepimą Amerikos kote 
lių. bet dėlto, kad Gorky yra 
revcliucijonierius ir pasakė 
tuoj išlipęs iš laivo, kad A- 
merikos despotiškas respubli- 
konizmas labiau kvepia revo
liucija, negu despotizmas 
Rusijos caro ir biurokratų. 
Tas yra tiesa ir ta tiesa mųsų 
magnatams nepatiko. Už 
tai ėmė Gorky boikotuoti.

Taigi kaip, anot „Kelei
vio”, visi ,,sumanesni Rosijos 
žmonės” teip ir Amerikos so- 
cijalistai ir revoliucijonieriai 
greit suprato pasalumą ame
rikoniškų buržujų. Ir nega
lima užmesti Gorkiui kokios 
,,gėdos”, kaip „Keleivis”da- 
ro. Nė iš vienos, nė iš kitos 
pusės nieko Gorkiui negali
ma užmesti.

Gali joti arba 
Gali ir važiuoti, 
Gero visgi mažai 
Gali tarpe mus rasti, 

O jeigu kur reiktų 
Ant nakties sustot, 
Tai žiūrėk, kad nereiktų 
Pas meilius apsinakvoti;

Nes per naktį gausi 
Prie alaus giedoti, 
O jei negiedosi, 
Tai per burną tvoti.

Kožnam miestelyje 
Ekspresai keli, 
O kaip kur, 
Tai net devyni.

Kožnas ekspresninkas 
Bešnekant pasako: 
„Brolau man pinigų yra 
Be mokslo iki kaklui, 

Durnas aš būčia 
Dar knygą skaityti, 
Ar apie laisvę kokią 
Savo galvą klaidyti.

Aš turiu pinigą— 
Turiu ir laisvę, 
Kas kaip nori, 
Tegul sau šaukia;

Mano malda tokia. 
Kad kodaugiau gertų, 
Save ir vaikus 
Vien alum šertų.

Tai visas mokslas,
Kokio man reikia,
Ar knyga gal parodyt— 
Eikie tu paikiau!”

Ką tu jau toliau 
Gali pasakyti, 
Arba kokią ir kaip 
Idėją jam įvaryti

Na tai dar šiteip
Gal jam pasakyti:
„Tu teip gyvendamas
Rumatizmą gali sau įvaryti, 

Nes kitiems siūlydama 
Ir pats turi gerti 
Salta ar šilta
Vis-gi turi traukti”.

Daugiau jau nėra 
Ką teip jam sakyti, 
Ir apie morališkumą 
Nėr ką užsiminti;

Nes ekspresninkas 
Kas nedėl bažnyčioj 
Meldžia, kad kodaugiau 
Alaus parduotų.

Juokai.

Meldžiu šitą pataisymą pa
talpinti ant savo špaltų, i- 
dant „Keleivio” skaitytojai 
nesuklystų savo sąprotavime 
apie didelį prispaustų tautų 
atstovą — Maksim Gorkį.

Su godone
J. O Sirvydas.

Ant mitingo.
Man andai teko prajoti ir 

ant vienos salės sustoti, kur 
lietuviškas mitingas laikės ir 
ir konstitucijoje žodžiai šiteip 
skaitės: pakol šita draugyste 
svyruos, lietuviška kalba vi
sada. gyvuos, o jeigu kada 
užmigs po teismu valdžios 
liks.

Pirmsėdis su plaktuku at
sisėdo ir visi sąnariai, broliai 
ir draugai nusiėmė šlikus.

Pirmsėdis — Mitingas ati
darytas, dabar, broliai, kas 
ką turite sakyti, tai sakyki
te!

Narys — Vienas narys at-

Prie nugščiau.

Gorkis pats save užtars, 
kaip parodys teisybę. Nesi
rodykit teip simpatetiški, nes 
ne simpatija yra tas, ko jus 
ir męs reikalaujam, bet teisy
bė ir solidariškurnąs. Red.

sistojo abiem rankom šliką 
laikydamas ir sako: — Mis
ter čerman, aš sikinau dvi 
nedėlias ir noriu benefitą 
gauti.

Sekretorius—Mister čer
man, jisai sako, kad jis siki 
no, o kodėl jis man žinios ne
davė, kaip konstaneija nuro- 
rodo? Sužaidė ne ekspyrena 
už tokį atsitikimą.

(Tąsa.) 
štai kokis mano gyvenimas: Tėvai mano 
turi 15 desentinų lauko ir namus neblo
giausius ir kartu turėjo nuo seno dar bajo
rišką papratimą. Jų norai buvo sutikti 
šviesesnius žmones, ypatingai kunigai pas 
mus stodavo, valgydavo ir nakvodavo 
daug kartų. Tėvai įgavo tokią maniją, 
jog reikia vieną iš mus vaikų išleisti į ku
nigus, nes kaip jie tikėjo, tai yra laimė to
kiai šeimynai ant amžių, jeigu iš kurios 
išeina kunigas. Ant laukų dera javai ge
rai ir visada viskas sekasi. Vieną kartą 
kunigas K. paglostęs mano brolį, sako: 
,,Ar tu būsi toks, kaip aš”? Brolis atsa
kė: ,,Būsiu”. Ir nuo tada buvo paskirtas 
leisti į kunigus. 1

Kun. K. tankiai ateidavo ir pradėjo 
mano brolį mokįti pirma tik ant pirštų, 
paskui ant lementoriaus, o vėliau išleido į 
moks klą. Iš karto ir kunigas davė pa
geli ą, o paskui tik iš namų šelpė. Iš to 
man mažam prisiėjo labai sunkiai dirbti 
ir jausti visame skurdžią ekonomiją. Pa
maldus buvau labai, nes net jauną buvo 
norėję į zokoną įrašyti. Žiemos laike gu
lėdavau kluone, kad visada būčia ant vie
tos darbo, nes paprastai labai anksti kel- 
davomės kulti. Iš vakaro ilgai poteriau
davau, kartais net bepoteriaudamas už
migdavau. Tokį vedžiau gyvenimą, o bro
lis ėjo mokslą. Išėjęs apie septynias klia- 
sas, pradėjo kalbėti, jog jis neturi noro 
eiti į kunigus, bet nori mokįtis ant dakta
ro. Tėvai dideliai nusiminė ir vaikščiojo 
kaip po didžiausiai nelaimiai. Brolis, ma
tydamas, kad tėvai nusiminę, norėjo juos 
suramįti ir prižadėjo važiuoti į seminariją, 
kad tik greičiausia jie pinigų parūpįtų. 
Na ir antgalo tėvai paskubino, gavo pini
gų, kuriuos brolis paėmęs išvažiavo ir 
daugiau męs jo nematėm, tik išgirdom, jog 
daktaru išsimokino.

Tokiu būdu visa mus šeimyna nesu
laukėm tos malones, kokios tikėjomės. Bro
lis daktaras paėmė kitą brolį mokįti ir tas 
neliko kunigu. Daktaras brolis, būdamas 
studentu iš Mintaujos parveždavo knyge
lių ,,Aušrą” ir kitokių laikraščių, liepda
vo skaityti, o perskaičius atiduoti geriem 
draugam, arba pamesti po durimi tokių, 
kurie uieko neskaitydavo, pats parvažia
vęs kalbindavo visus prie mokslo ir skaity
mo. Jisiii perdarė ir mane į kitas nuomo
nes ir aš ėmiau protauti, jog mokslas, o 
ne kas kitas gali žmogų pakelti.

Antgalo atėjau į metus ir išėjau į ka- 
riumenę. Pirma paliko mane Vilniuje 
tarnauti, bet į trumpą laiką ištraukė mųsų 
pulką į Aziją, vėliau į Chiniją tapom nu
traukti ant karės prieš Chinus kartu su ki
tų viešpatysčių kareiviais. Nemažai prisi
žiūrėjau gyvenimui vargšų chinų, ir atli
kau tolimą kelionę per karštąją juostą 
vandenų. Dabar štai esiu Amerikoje po 
visų tų kelionių, darbo, vargų ir rūpes- 
ties ir čionai, rodos išnaujo pradedu savo 
gyvenimą, dirbdamas už duoną ir pragy
venimą, dar tikiu, jog laime sutiks mane 
kadanors, nes iš gyvenimo išmokau daug 
ir matau, jog mokslui nėra niekada galo. 
Iš savo gyvenimo pasimokinau, jog tamsus 
žmogus daug nukenčia, žengdamas iš savo 
vėžių ir manydamas apie nebūtus daigius. 
Kur kas pasekmingiau eitųsi pamokinime 
\aikų ir vedime visų šeimynos reikalų mo
kytam žmogui Tiek aš turiu pasakyti apie 
save.

Pirmsėdis B.: — Jeigu dar kurie dran
gai norėtų kalbėti, tai meldžiam atsiliepti, 
jeigu ne, tai susirinkimas bus uždarytas 
iki kitam vakarui.

Pabaiga.

ŽEMĖS DRĖBĖ-
JIMAS IR MES.t

Kas tai yra.
Nuo mažų dienų aš girdėjau pasakas 

apie žemės drebėjimą ir metimą ugnies iš 
vidurio žemes per atdarą gerklę, arba ug- 
nekalnį. Prasti senučiai žmones turėjo 
pasakas išsidirbę, jog tę netoli kur Romos, 
kur šv. tėvas gyvena, yra peklos durys ir

kartas nuo karto ugnis ima verstis per tą.- 
duris,—baisi regykla atsiveria ir niekas 
negali jos užgesinti, tik šv. Tėvas pasiima 
šventinto vandens ir eidamas aplink tą 
kalną apkrapina ir tuojau kaukimas ima 
mažiulis ir vėl tik durys lieka ir kaip per 
kaminą dūmai rūksta. Kur tie senučiai 
girdėjo tąs pasakas, nežinia, nes kožnas 
norėjo būti autorium savo išvadžiojimų, ir 
dėlto nesigyrė, kur jie girdėjo, tik saky
davo, kaip patys ant vietos buvę ir viską 
matę. Jeigu aš su jais būčia gyvenęs, vi
sada ištiesų aš būčia niekad kitaip nė ne 
mielinęs, nes jų pasakos buvo tokios įspū
dingos, jog kitaip jau negalima buvo iš- 
mislįti.

Permaina nuomonės.
Mano nuomonė ve 10k persimainė po 

atsiskyrimui nuo tų senučių Lietuvos, ku
rie visada ir tą pačią istoriją pasakodavo. 
Besimokinant tą, ką žmonės ištyrė ir už
rašė į knygas ir datyrus beveik praktiškai 
tuos atsitikimus ant žemės, reikia visai ki
taip tikėti, nekaip senučiai pasakodavo. 
Žmonės, žemės tyrinėtojai—mokslinčiai 
Porushovičiuose, Silezijoje į žemę yra įsi 
kasę net 7000pėdų gylio ir jie papasakoja, 
jog ko giliau į žemę kasiesi, to šilčiau ran
dasi — šilta, šilčiau ir karšta. Taigi mok
slas parodo, jog žemėje yra ugnis ne vie
nam kokiam daigte, bet visas žemės vidu
rys yra neišpasakyto karščio ir parodo, jog 
žemė kartą visa buvo karšta. Męs dabar 
gyvenam tik ant ataušusios plutos žemės 
ir toji pluta yra nelygi: vienam daigte sto
ra, kitam plonesnė. Kur žemės pluta yra 
visiškai plona, tę atsitinka, jog Ir ugnis iš
siveržia ir išmeta iš vidurio beesantį pur 
vyną, besiformuojančius akmenis ir kito
kią materiją. Kartas nuo karto atsitinka 
kokios nors permainos viduriuose žemės, 
pasidaro gazai ir kaip milijonai perkūnų, 
galybė daro savo veikmę, vulkanai prade
da mesti lavą smarkiau, kitur, kur žemės 
pluta plona, bet gana drūta neišleisti ug
nį į viršų, darosi tiktai sukrėtimas žemės
ir, žinoma, sunaikinimas to, kas ant jos 
viršaus randasi.

Ką daryti žemės drebėji
mo laike.

Visokiose ant svieto nelaimėse žmogui 
reikia būti prisirengusiam prie kovos už 
būvį, kaip būsi prisirengęs, tai ir kova 
daug lengvesnė. Mieste kaip San Fran
cisco neverta budavoti namų augštesnių 
už 3 gyvenimus ir tie turi būti iš geležinių 
kryževonlų, kurie sutaikytų plytas, -toki 
namai atlaikytų gana didelį krutėjimą ir 
niekas labai nenukęstų, bet esant tokiam 
surėdymui kaip dabar, nežiūrint ant žmo
gaus nelaimės, vargo ir išnykimo, statosi 
mūrai debesius parementi ir tokiam padė
jime esant kitokios pagalbos nėra, kaip 
tik nepamesti savo proto, tik skubintis kur 
nors vietą, kur namai žemesni, rečiau arba 
visai jų nėra, nes pavojus yra tame, jog 
namai griūdami, gali užgriūti žmogų. Su
griuvus namams greitai atsiranda ugnis, 
nes pečiai ar kitoki pritaisymai apsiverčia, 
išsikrečia ir užsidega, o užgesinimas yra 
gana sunkus.
Nėra blogo, kad nebūt gero.

Žemės drebėjimas yra baisi gamtos 
bausmė ant žmonių, vienok gamtininkas, 
kuris rūpinasi pažinti galybę savo motinos 
visai nedreba, bet rūpinasi knodaugiau nu
prasti jos galybę.

K o m u s mokina.
* Žemės drebėjimas nekalba nū nerašo, 
o vienok žmoniją daug pamokina. Buvo 
laik: i ka la žmonės gyvenanti ant krašto 
Atlantiko. nieko nežinojo, kas darėsi ant 
krašto Pasitiko jūrių. .Inos skyrė plotis 
trijų tūkstančių myliu, o susinėsimų kito
kių nebuvo ka p važiavimas arkliais, kas 
ilgus metus paėmė Tuose laikuose sun
ku buvo mokįtis nuo gamtos, bet šiądien 
tąs žinias galima gauti į 3 minutąs ir išpla
tinti svietui, su valanda laikop da
bar jau galima daug pasimokinti. Toks 
greitas suūnešimas mokina mus gelbėti tę 
pavargusius žmones, gelbėti juos dėlto, 
kari juos nuskriaudė žemės drebėjimas, su
trupino ir sudegino jų namus ir turtus. 
Tokiam atsitikime męs jaučiam skriaudą 
žmonių ir, žinoma, daugelis geraširdžių 
žmonių siunčia pašelpą. Iki šioliai jau 
apie 10 milijonų dolerių tapo Amerikoje 
surinkta dėl pašelpos tų nukentėjusių 
žmonių.

Dar ir daugiau mus mo
kina.

Žemes drebėjimas arba kiti gamtos 
skriaudingi mumi pasikrutinimai mokina 
mus vienybės. Kas atlankys San Fran
cisco šioje nelaimėje persitikrįs, jogniekas 
žmonių teip negali suvienyti, kaip gamt< s 
pamokinimas. Atsitikus pirmam, antram 
ri trečiam sukrėtimui žemės, žmonės, ku-

rie turėjo protą, arba girdėjo kamandą, kožnas spruko į di- 
lįjįsodą vadinamą Gulden Gate Park ir tę susiliejo visi tur
čiai ir vargšai, nes visi buvo vienam padėjime—pusnuogiai 
ir be pusryčių. Dabar netik nebuvo tarpe jų skirtumo, 
bet geibėjos! vienas kitą ir glaudėsi kad iškęsti oro šaltu
mą, čia buvo visi lygus, nebuvo nevieno, kuris sustabdytų 
žemes drebėjimą, kartu kratė visur vargšus ir turčius, pro* 
testonus, katalikus ir laisvamanius; žodžiu sakant visi lygiai 
nukentėjo.

Visas tas mokina pasaulės žmones, kad pamestų savo 
egoistiškumą ir besigyrimą, jog nors vienas būtų arčiau 
gamtos galybes, tik dėlto, kad jis varo bent kokį egoistiš
kumą, nes aiškiai tie stebuklai mus mokina, jog niekas nė
ra išskirtas, tik visas sutvėrimas lygus. Vienintelė pagel- 
ba žmonijos yra mokslas ir susirišimas prie vienas kito pa
gelbėjimo. Išmistas telegramų davė progą į penkias dienas 
surinkti 10 milijonų dolerių, o tas išmistas yra ne to, kuris 
dreba išgirdęs perkūną, bet kuris mėgina suprasti kas tai 
pra ir kaip tą ištirti, kad nebūtų papojinga. Dėlto moks
las yra tikra malda prie gamtos arba Dievo.

S v ė r i m a J nelaimių.
San Francisco nelaimėje pražuvo apie 6 tūkstančiai 

žmonių likosi užmušti, arba sudegė, tas išrodo baisi nelai
mė. Karė Japonų su Rusais išnaikino žmonių apie 200 tūk
stančių, o svėrimas nelaimės beveik tas pats, dar šitie San 
Francisco labiau atjaučiami. Jeigu žmogaus gyvastys ly
gios, tai Russo-Japoniška karė verfėtų ilgai, labai ilgai at
minti, nes ji kur kas didesnę auką gyvasčių nunešė. Žmoni- 
nijai tik žmogaus gyvastis rūpi, dėlto reiktų visos nelaimės, 
kurios lygiai ryja žmoniją su viena miera mieruotl ir jąs 
naikinti. Kada žmonės ruošiasi į baisią kovą už gamtos gė
rybes, sklypą žemės, būtų neiškelio kad žemė pasikrutintų, 
parodydama ištvirkėliam, jog męs esam tik dulkės ir ne- 
reikalaujam vienas kito gerklę piauti, kad atimti iš kito ir 
užponavoti sau, vieni kitus naikindami.

Greitas suSinešimaę telegramų, galėjimas atlankyti 
greitai ir pasekmingai svetimas šalis ir susipažinimas pa
saulės, veikiai pakels mokslą tarpe milijonų skurdžių, ku
rie voliojasi egoistiškume ir supersticicijose ir ištrauks žmo
niją iš tų nelaimių, kurias jie patys pasirūpina, liks tik tos 
nelaimės, kurios paeina nuo gamtos ir tos bus lengvai gali
ma sumažinti, nes tada bus tik vienas priešas. Klausimas 
kada tas bus, jeigu vietoje brolystės platinama priešingu
mas, jeigu vietoje suprasti gamtos galybę vieną po kitam 
veža į durnų namus iš girtybės.

Maksini Gorky apie žemes drebėjimą.

Nelaimingi žmonės San Francisco, kame tūkstančiai 
rado savo mirtį griuvėsiuose ir tūkstančiai liko be pastogės, 
širdis mano verkia del jų. Amerikos tauta greitai sura- 
mįs pavargusius ir apriš jų žaisdas, sugydys jų skausmus 
ir vėl atsinaujins gyvenimas. Bausmė, kuri paeina nuo 
gamtos yra bausmė netokia sunki, kaip toji, kuri paeina 
nuo žmogaus. Mano tėvynėje Rosijoje šimtas milijonų 
žmonių vargšų didesnį ir nepabaigtą vargą, bet vargsta 
vargą ne nuo gamtos leistą, tik parūpintą per žmogų—ca
rą. Sunku yra suraišioti žaizdas jų ir išliuosuoti juos iš po 
to ferono rankų, daug sunkiau, kaip išgelbėti San Francis
co žmones iš po griūvančių mūrų. Viltis vienok yra ir to
ji stiprina mus, jog ateis laikas, kada Rosija pasiliks liuo
ba nuo nuo carų varžymo ir neprietelius bus tik gamta visų 
ir tada rūpinsimės su ja kovoti, kad butume ponais šios pla
netos.

Oede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
A nuli arai IS tark Reiftkla

1 cedar, brier syder, braior cedras, brūzgai
friar, solar fraior, solar minykas, visotinė
polar, lunar polar, lunar galinis, mėsinis
sober, pacer sober, paser blaivus, šonbėgis
racer, grocer raiser, groser lenktynis, .groserninis
cider, spider saider, spaider saidė, sparva
wafer, capper vefor, keper putpyragis, kepurninkas
tiger, maker taiger, meiker tigras, darytojas
taker, raker teiker, reiker imtojas, grebotojas
seton, ruin seton, ruin įvara, apleistas
hymen, woful haimen, uoful živatlėvė, labai nelaimin

gas.
poem, forum, poem, forum poema, teispbės rinka
satan, fuel satan, fiuel šėtonas, kuras
duel, cruel duel, kruel duel is, blogadarys
gruel, pupil gruel, piūpil putra, mokslaeivis
label, libel leibel, libel ženklas formos, kaltas
local, focal lokal, fokai aplinkinis, šviesatraukis
vocal, legal vokai, lygai balsinis, teisinis
regal diel regal, diel karališkas, veidas laikrodėlio
trial, papal traiel, papai mėginimas, popiežiškas

A diel shojvs the hours of the day. 
Laikrodžio veidas rodo valandą dienos. 
Cedar trees grow in the woods. 
Cedrų medžiai auga girioje. 
The blackberry grows on a brier. 
Juodos serbentos auga ant aštrių brūzgų. 
Cider is made of apples.
Saidė padaryta iš obuolių. 
A tiger will kill and eat man. 
Tigras užmuša ir suėda žmogų. 
A raker can rake hay. 
Grebotojas sugriebia šieną. 
A giant is very stout, tall man. 
Milžinas yra didelis augštas žmogus. 
The holy Bible is a book of God. 
Šventa Biblija yra knyga Dievo. 
Strong drink will debase a. me.
Smarkus gėrimas pažemins žmogų.



KELEIVIS

DIDELIS Mas-mitingas!
MONTELLO Muss.

Lietuvišku Šv-to Roko Drau
gystė parengia dideli Mas-mi- 
ingą, kuris atsibus Nedėlioj, 

6-tą Gegužio 1906 antrą valan
dą po piet, pobaėuytiuėj sa
lėje. Ant to susirinkimo yra 
kviečiami Lietuviai ir Lietu
vaitės iš Brocktono ir aplinki
nių miestų, nes prakalbas tu 
rėš vietiniai ir iš kitur kalbė
tojai..

Kiekvienas Lietuvys nuo 
18 metų senumo iki 45 metų, 
norėdamas prigulėti prie mi
nėtos draugystės galės tą die
ną prisirašyt tik už vieną do
lerį įstojimo.

Broliai nepraleiskit progos 
nes kita tokia gal negreit 
sitaikys.

Širdingai užprašo 
KOMITETAS.

pa-

Negirdėta Naujiena!
Kas gi čia-' /Ogi vyruli popieros rašy

mui gromatu! Kas do gražus pritaikinti 
prie kožno žmogaus pasveikinimu! • Tuzi 
nas tik 15 c. 100 tu puikių laiškų $l.oo. 
o tuksiantį gali gaut\ už $6.75. Laiškai 
papuošti puikiausiom kvietkom šilkinėm 
auksuotam ir yvairių spalvų. Teipgi gali 
gauti visokių abrozėlių, su moldolom ir 
lietuviškais parašais y vairaus didumo ir 
brangumo, šilkinių ir auksuotų, didelių 
su rėmais ir be. Knygų, kokių tik rei
kalauja. Visus tuos daiktu agentam 
parduodam 1 lizinais ir po kiek kas nori.

Parduodam teipgi visokius relgiškus, 
ko tik kas reikalauja, daiktus, laikrodė
lius, špilkas, žiedus, padarom ant apste- 
liavimo šliūbinius, 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 c., siudčiant pinigus, ga
lima siųst markėm, o norint gaut atsaky
mą ant klausymo reik indėt į gromatą uš 
2 centu marką. Adresuok:

John Derkilnis
4545 So. Flermintage avenue, 

Chicago. 111.

Szaltinis Sveikatos

Pajieszkojimaj.
Pajieškau savo draug 

Momerto Mežansko, paeisian
čio iš Kauno rėdybos, Pane
vėžio pavieto, Padubišės pa
rapijos, Kerdonų sodžiaus.

Ar jis pats, ar kas kitas a- 
pie jį žinantis, teiksis danešt 
ant šio adriso:

Mike Morkva
253 Bristol str.

Chicago, Ill.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

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

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

ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimų gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligų, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j j j 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- 
tškimų 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,kuriųniekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nė vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

iszgydytas nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
ii^reiunatizmo'Vtei tos ligoniams' tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsisenejusios vi- kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In- 
Jon'.'zabukeviczo stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box so, Biitte,^ paduudame

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

So. Boston, Mass.
0000

Mes laik< m lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kal
boj. -Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

KLAUSYKIT VYRAI!
k\t lai u tį/’mir? kil užeit pas Tamošių

skanaus alaus išsigert, vyno, snapso ir 
cigarų tiesink iš Turkijos. Visi broliai

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

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gėry mus 
paimk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- 
mai. kaip lai Alus, Klius, Vvnai ir viso

čion kelias:

Iszgydyta nuo 
sunkios motori- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidiczienc 

West wood.

ki likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintirm pirkt likerštorĮ. tą yra 
labai gera viela. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

------------------------- *------
CONGRESS HALL

Samdorra draugijų reikalam
Reikalaujant geros vietj 

draugijiškieni pasilinksmini 
mam, šokiam ir kitiem diį 
Jiem susirinkimam, samdyki

Prie didelės salės yra inaį 
samdoma mitingam ir kitiej! 
susirinkimam. Apie pašau 
dymo išlygas galit dažinotjĮ 
tiekoje Sheehan'o po nr jp 
Broadway, arba pas:

F. M. Smith, 
17 India St. Tel. Main iii į

ŽIŪRĖK!
Kątik partraukėm daugy 

bę naujos mados moterių’ 
skrybėlių, ir visokių parašu 
nių 
ma.
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paredalų. Preke labait 
Ateik persitikrint

SA CO WITZ, 
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mas

Lieluviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St-
Boston, Mass. • 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mane 1 
(repais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
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 1967 ond

Daktaras M. J. Konikow,
330 Shawmut ave., Boston, Mass.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir / 

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

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

Tel. 609 2 Tremont.

LAIVAKORTES I’ABBUOIH .
Ofisas bus aidams nno šešių vakare iki 
11 nakties šiokiomis dienomis, o sukato
mis nuo 12 diena iki 11 nnkčilt.Apir die
nos laiku.tai praešiu ant tolinus.

Ju įgis* Bart alius.
24,4 W 1 th st. SO, BOSTON. MASS.,

Nebūkit be darbo!
Kam būt be darbo, jei jį gani ? Jei 

reikalauji darbo, ateik į mano biurą, aš 
tau parūpįsiu tuojau darbą ten, kur ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa
brike, Plytnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogerinusini ir 
teisyngiausiai patarnauju. Atmink:

Joseph S.Rossell,
4 Washington str. ,North, 

BOSTON, Mass.

Dr. JOSEPH LEVANDOWSKI, 
gyvena po No 304 Broadway, S. Boston, 
Mass.; valandos buvimo namie nuo G 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.

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausiu 
Geriausią rodą visi gausit, 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysil 

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsak
124 Millburry str„

Worcester, Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT
Daugelis lietuvių pastaram 

laike važiuoja į Lietuvą, bet 
dar daugiau parsitraukia sa
vo giminių į Ameriką. Su 
tais reikalais privalo kreiptis 
prie saviškių, o ne prie, suk
čių žydų. F. Mockevičia kas 
diena išsiuntinėja šipkortes ir 
pinigus Į visas šalis svieto.

F. Mockevicze
83 Endicott st. Boston. Mass.

GERIAUSIAS -
ADVOKATAS

M J. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, MASS.

|
§
2

Puikiausias Lietuviškais^ 
*

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys, 

To niekad nesigraudys; * 
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Bostou,

’Si

Mass, jį
W 15

Garbingas Profosorinn:
Teikis priimti uuo manęs, prasto* žmonom 

Airdingiį ačlu už Uigydym^ ųmnęs nuo neregu- 
Ikariškos inūnrslnės. varginusios munn per G 
motus; kankino mane didelis plovimas, tikau- 
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėl mam* r.nikino. Per vi 
sų tų laikų perlėkiau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, I»ct 
voltai ir tik kada aprašiau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
linu visai iėgHau, imdama tuos vaistus, už. ku
riuos siunčiu Tamistai širdingų pndėkavonę

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

DiiucgnliN Profesoriau ir Specialiste:
Su linksimi Girdžiu pruneAn Tomistai. kad 

omIu visai sveikas ir liuobas nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių prčinos<», rankose, kojose

kad vos paėjau; p-rleldim daug daktarų viuli- 
imsiu sava b|H-<-i:tlįstuis. Imt vis la* imudos. kol 
mulusigirditu npit* Jųsų garsųjį Institutų, |ht 
kurį pilnai atgriebiau savoevclknty, už kų <•- 
siu dėkingas ii širdies Dm! E <’. Collins, ve- 
lydumus pas Jį kreiptis visiems savo tautic-

Augustas
1415 Hudson St.,

Bokthi.
Allegheny Chy. Pa.

Mivlns Praf.iAorian:
Pranokiu Tamistni.Joj* nslu pasveikęs iŠ Ii- 

jjos. nuo kurios mano gydėte — pcrtnnkaus 
ėlupiniino, uždegimo pūslės, lytiškos sįlpny- 
Im"h. nulmitimo sėmens nemigos, nerviškumo. 
Kktiudėjimo strėnose ir aliclno nusilpnėiiino 
kaip yru apraSylu Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Viuloyns į Svc katu. Jųsų spocialiAki vaistai 
inane galutinai iėg.vdž ir dabar džiaugiuosi 19 
savo luiiningo AeitnyniAko gyvenimo Dėl ar
ti mo meilės noriu Si• pagarsint! apie tni savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir Jie galėtų atgriebti savo 
sveikatų ir bųti laimingais.

Er. Mandinas, 
Box 325, Mystic, Iowa.

Vienintelis Lie fu viskas

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

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

z4 Washington Sqare, Worcester, Ma-s.

Tiktai per 60 dienu
Jeigu katras dar nenusipirko! lajp 
,,Sekretai Burtininkų" arba „tad 

knyžnoja Knygą" tai pasiskubinki!k 
tik per 60 dienų parduosim uŽSOcoft 
o putam prekiuos dvigubai. Pion* 
siųskit per “Money Orderį“ ant liton 

reso: Gedemidas ir Mickevičius,

25 W. 2-nd St.. Room 10,

South Boston, Mai

THE OUTLET

BKITVOS! BRITUOS!
Del praplatinimo savo biznio ir npsi- 
garsinimo tikrais faktais, ne žodžiais, 
pasiryžau parduot per sekančias 90 dienų 
britvas žemiau jų tikros prekės ir fieip: 
Britva vertės $5. oo —už'SJ.oo; vertės 
$4- oo — už $3.oo; vertės $2-oo — už$1.75 
i. t.t. Mano britvos yra visiem žino
mos, kaipo geriausios ir aštriausios. Jei 
būtumegera duodu kitą, arba pinigus su 
gražinu. Norintis pasinaudot iš progos 
te ateina, ar rašo ant sekančio adreso:

K. NAVICKAS
25 W, Second Str., Room 2.

So, BOSTON, 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

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c

T. Lavilvarcsse, M. D 
Prancūziškas Daktaras, Ci- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasekm i ilgiausia i 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

ant visu metu
Skaitytojam.

Katrrų laikas prenumeratos 
už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

Už korespondencijas sr ap
garsinimus „Keleivio“ redys- 
tė neatsako.

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 vidurines 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 niarkemspersiuntirno 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, Metai Institute, 140 W. 34.th St, New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai oflisas (lerp Broadway ir 7tos Ave.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredojo jr Pelnyčio^ nuo 7 iki 8 vai. Nedėliotus: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

LIETUVIU UŽEIGA 
------ PAS ------  

CHAPLiKA
Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

VINCAS INTAS
Kostiinierskas Krančius.

klikavąs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių veikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo sainpel, iš ku
rių steliuojanlis sau siūtą gal išsirinkt 
patinkamiausį epinį. Prekė — nuo $15. 
augštyn. Drūtimas darbo užtikrintas

24S W. 4-th st r.
So. BOSTON, Mass.

SESI

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Oorymus 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.

I
B vAJLmu.ua. ta Tautiecziai Lietuviai pas sava.
I / a Ast padinau savo krautuve kurioia galima gaut visko kaipo

tai: Laikrodėliu kokiu tik aut svirtų randasi, kiszeniniu ir 
siminiu, visokiu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, si^ab- 

rjį/ riniu ir auksiniu riedu, špilkų, kampasu, kolciiku, visokiu 
įč?insirumentu, puikiu armonikų del grajaus. M^srioukiti 

1 * del drukavoįimo gromatu. NIonu knyga ir prie tais* s del
Edarymo srtuku. isiorisak" ir maldaknygių kokiu tik ran- 

dasi lietuviszkoį kalboj. Puikiu popieru del gromatu ra- 
ssvmo su phviiicsevonems, ardab >ms ir kvietkomis. Kas 

y .ą) vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunetia gromatoį ui 4c.
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisr- 
koj k Ibo) nebuvo, kureme yra išimtai visokiu paveikslu, 

Iapie kozna tavora preke aprassyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos ui maža preke, orde, 
nūsistsiuDCiiu grot iu visus Amerikos miestus. Adresuoki!:

Klemens Wllkewich, 112 (jRAX,,BSx, >, Y.’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

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

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

Bridgeport, Conn. Didžiausia ir Teiyngiausia Aptieka į.|V.

G. H. Knott, i
Kampas W.Fourth ir D. st S.Boston. !

Gydoulių visoki receptai iš- J 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 

ciiicago, 111. lietuviškas klerką ir galima šfe 
susikalbėt saviškai. Meldžia- 
me reikalui esant atsilankyt. •

Box 930

DIDELIS VASARINIS IŠPARDAVIMAS! 
Naujausios mados moteriškų pavasariniu ir 
vasarai jaknčių; prekės nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraukėm labai daug puikių naujausio 
styliaus motiriškų skrybėlių; prekės nno 
$1.98 augštyn. Apart to užlaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yra ypač moteriškam 
pasirėdimui reikalynga. 
tik per viena sąvaitę.
tiems pas mus priedo Štampas:

Išpardavimas tęsis 
Duodam d perkali

au kožmi 
pirkimu už §6,00 duodam 100 štampu.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 3S5 Broadway, S BOSTON,Mass,

VIENATINIS :. LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. ItAŽUKO, 1 Waslllgton,.. St SEW loti
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 liotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėry m ų 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 visokiu 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgivikunj 
vest kur kitur tai*neik iki nepamatysi manes. Su godone

' WINCAS RAŽBIAS.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00.5 
.Grajyjama maszina arba vargonėliai, saK 

kuria kiekvienas gali grajyti trejokio mek-j 
cfslo visokius marN/.us, valtcus, polkas,ta l 

t rilius,giesmes, dainas irtt. Laitai naudingi
K*e<h»rii{, kliubij, <lraugyscziųfc vee 
vakariusz.kų ir kitokių pasilinksniini* 

mil. Gcriau.sisdal) kasik i uz.1k»\ vjmuo'yv 
czili. Muzika yra pail.u x ta ant atskiriu j<U- 
tinių volelių. Kartu su vargonėliais <k> 
daine 3 volelius už «h ka, bet jų galinu 
gauti nuo musų kiek kas nori po25 cen

tus už volelį.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo
lelių atskirį katalioga. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9aug- 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trumpo laiko paleidomenij 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti. j 

Teipgi turime dydesnius vargonėlius įM> vardu Concert Roller Organ, ku B 
rie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgioj 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dykiJ 
Vargonėliai visur parsiduoda po <12.00, bet mes paleidome ant trumpo laikoj 
už $10.00.

A. J. Kazlauckas.
Shenandoah, Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

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

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

J. Dabulski
Place,

P. Ci ras, 
str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas,
Forest City, Pa.

M. Paznokiute
Paleihorpe st Philadelphia, Pa. 

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, II).

Jonas J. Gordauskas,
54 Lafaett street. New Britain; Conn. 

Jurgis Tunta’Sis,
Post O. Box 91 Millineck, Me

Box 61

Box 3=7

Box 54

886 —34

155 Elm

Box 312

^Geriausia motorų ir vaikijgydytoja^i

:į4 Dr. Ona Topaz,
Chambers str., Boston, Mass.

sp* . vii*
Ofisas atdaras

2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. 
Tel. Hay. 669 - 5.

GR0MAT0M POPIEROS!
Kašymuilaiškų naujausio iš 

mislijimo 36 gatunkai popie- 
ros, papuoštos gražiausais 
paveikslais ir tamtinkančiom- 
dainoiu ir gražiausiom kviet 
kom, vienu žodžiu — nėr pui 
kesniu .12 tų laiškų su kon- 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1. 
Popieros lietuviškai ir lenkiš 
kai spaūzųintos. otornykam 
ir agentam duodam gera už. 
darbi. Iki 1 dol. galima siųst 
markė išskiriant Canada.
C.Intovič, i03 W Division st.

Chicago, Ill.

1237
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K. Asvvičin, 199 Charles Str.

39 W. Porter Str.

PASARGA Bei Siergančiu
Kas nori sulaikili savo svieikatą tas 

ateikit^ pas maną 52 B street So. Bostone 
Turiu visokias gydolies nuo visokiu ligų

Kazimieras Sydlauskas.

■ Union Stamp IS Yra tai geriausia dvejopa nauda 
Mes duodame savo kostumeriaiu 

su kožnu pirkimu „Union stamp, “ už ku
rias gali gaut gražią dovaną, arba tavoro, 
vertės 2dol.5oc. arba 82.oo perakant už $5.oo 

Pirkadmas nepamiršk Unijos Stampos.“
U JACKOVICII Grorernėjcpo nr. 3o7 4-th Sir.

Galite visas štampas permainyt ant 
Union Štampų, nueit atsiimt dovaną.
Union Stamps Co. 241 Tremont St. Boston

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA n 
Musu Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter <lruka- 
vojaina maszina yra reikalinga 
del kiekvieno žmogaus. Su ja 
galima drukuoti teip greitai ir 
gražiai kaip su maszina už 
$100. Kiekvienas be jokio mok
slo gali su ja drukuoti ir viso
kiuose kailiuose. Maszina yra 
įdėta į puikią skrinelę ir sveria 
penkis svarus. Isz viso yra 73 
litaros ir ženklai.Tą masziną ga
lima gauti sekaneziuose kailiuo
se: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis. maskoliszkomis, vokiszkomisJ 
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ir skamlinaviszkoniis. Amcrianj 
drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda p'| 
$10.00, bet mes ant trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduodl 
isz tos progos, turi skubintis pirkti, nes. kad to apgarsinimo nebebus sriamd 
laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų N| 
kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tus piningus gales užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavora- galime prisiųsti| 

J visus krasztus svieto.
Pas mus galima gauti visuokius tavoms, kokius kas tiktai nori ir pigiau 

UU kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gražį katalioga kiekvienam kas 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavoms 
piginus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentu.

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. 11 
218/į, Fulton Street NEW YORK CITY, U. S. A

vAJLmu.ua



