
INGRESS HALL! 
rodoma draugijų reikalam, 
skalaujant geros vietos 
gijiškiem pasilinksmini- 
, šokiam ir kitiem dide
snei rinkimą m, samdykit: 
Congress Ilall'ę, 
ie dideles sales yra maža 
omą mitingam ir kitiem 
inkimani. Apie pasam- 
> išlygas galit dažinotap- 
je Sheelian*o po nr 226 
lway, arba pas:

F. M. Smith, 
dia St. Tel. Main 171.

“KELEIVIS“
Geriausias Laikraštis.

Z1UREK!
tik par traukėm daugy- 
tujos marios moterišką 
lėlių, ir visokiu pavasari- 
arėdalų.- Prekė labai že- 
Ateik persitikrint.

SACOWITZ, 
.roadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mass.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsnelius del mo- 

I torų ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
,.Keleivis” išeina kas ket
verges ir kaštuoja ant mo
tų tik Adresuokit teip:

A Zvingilas, 
Port Office Box 3232, 

Boston, Mass. 
g 
” --

No 19.—-------------------------------------------—- -------------- -—.—--------
■

Žinios.

“KELEIVIS“
Lithuanian Weekly

represents oV'*r 5O.OOO Lith
uanians 'in New England 
States. Best advertising me
dium. Executes all kinds 
of Job and Rook Printing 

in foreign languages.
All Communications should 

be addressed

A. Žvingilas, 
Port Office Box 3232,

Boston, Mass.

Metas II

ai per 60 dienu, 
katras dar nenusipirko! knvpj 
ai Burtininkų" arba ..Černi- 
ja Knyjrą” tai pasiskubinki! na 
30 dienų parduosim už 50 cent y. 
i prokiuos dvigubai. Pinigus 
>er “Money Oiderį“ ant s>toad* 
G ode minas ir Mickevičius.
25 W. 2-nd St., Room 10, 
i Boston, Maw.

TLET
PARDAVIMAS!
1 pavasarinių ir 
?2.98 c. angštyn. 
rikių naujausio 
ų; prekės nuo 
aikome savosau- 
ač moteriškam 
lardavimae lęsis 
<'dam d perkan- 
pas; su kožnu 

100 štampų.
ovos vardo:
r, S BOSTON, Mass.

S : HO TELIS 
St NEW~Yoir

rbus. Rodą duodu visokiuose 
sigu norėtų koks apgavikas ru- 
1 godone

WINPAS

CO.,
4-
turkiškus Cigarus
on, Mass.

E TIKTAI $5.00. 
szina arlia vargonėliai, su 
is galigrajyti be jokio mok- 
rszus, valtcus, polkas, kad- 
dainaairtt. Labai naudinga 
diubų, draugysczių, vese- 
ų ir kitokių pasilinksmini* 
•ai y kas del užbovyjynio svc- 
1 padaryta ant atskiriu ada- 
Lartu su vargonėliais duo
is už dyką, bet jų galima 
l kiek kas nori po 25 cen- 
uorinticms prisiusime vo- 
ilgio, 14 ploczio ir 9 aug- 

•umpo laiko paleidome už 
ia pasiskubinti pirkti, 
'oncert Roller Organ, ku- 
1 30 svarų; 19 colių ilgio, 
xlame 5 volelius už dyką, 
aleidome ant trumpo laiko

I:
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I
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A MASZINA 
i.75.

coliszkomis, vokiszkomis, 
idinaviszkomis. American 
eriausia ir parsiduoda po 
75. Kas nori pasinauduoti 
farsinimo nebebus sziame 
nori siųsti visų pinigų isz 
ius iszsiųsinie tavorą. Ki- 
Tavorą galime prisiųsti | 

kas tiktai nori ir piginus 
uitaliogą kiekvienam kas 
s mus gali pirkti tavoms

30., DEPT. 11 
CITY, U. S. A.

Revoliucija Rusijoj.
____

Žinios, kurios kartas nuo 
karto išsisunkia iš turmų Ru
sijos, yra tokios aštrios, jog 
širdis sustoja ir akys pasriu- 
va ašarose, apmislinus apie 
kančias must} sandraugų, ku
rie kenčia už mus ir ateinan
čios gentkartČB gerovę.

B a d a v i m a s j ų g i n - 
■ ' k 1 a s .

Andai „Keleivis” pranešė, 
jog Maskvos trumuose ren
giasi badauti suimti politi- 
kiški prasikaltėliai, dabar 
žinios praneša štai koki rezul
tatą:

Kaliniai išgirdę, jog tar
me yra pasodįtas politikiškas 
prasikaltėlis, vaikinas 16 ine- 

Btų, Jonas Zarpoff, turintys 
džiovą, kurį turmo įtekmė vi
sai paguldė į lovą- Šio jau
no kankintinio prasimas pa
leisti jį prie motinos, balsas 
pasiekė ausis šimto polititi- 

I kiškų kalinių, kurie pasiryžo 
.^badauti, jeigu gubernatorius 

nepaleis Jono Zarpoff pas jo 
matiną. Iš karto guberna
torius prižadėjo nelaisviam, 
jog jisai perduos jų prašy
mą prie ministerio ir net pa
čiam carui, kad tik jie apsi
malšintų nuo badavimo. Bet 
į trumpą laiką kaliniai davė 
žinią vėl gubernatoriui,—kad 
jisai pasiimtų visus pinigus 
nuo jų maisto, o męs prade
dam baduoti, jeigu nepaleidi 
Jono Zarpoff.

Badavimas prasidėjo 30 
Balandžio ant 10 iš ryto ir 
tęsėsi per šešias dienas. Gu
bernatorius mėgino įkalbėti 
kaliniam, žadėdamas, jog ji
sai paims kelis kalinių vado
vus ir nuvedęs parodys, jog 
Jonas Zapoff yra gerai pri
žiūrėtas: jisai turi gerą mais
tą ir gerą guolį, vienok gu
bernatoriui kaliniai atsakė 
vienu ir visi tuo pačiu balsu 
„Paleisk Joną Zarpoff pas jo 
vargšę motiną, o jeigu ne, tai 
visi krisim lavonais nuo ba 
do, o mųsų kraujas kris ant 
tavo galvos”.

Tris kartus aut dienos ka
reivių tarnystė nešė valgį ka- 

Iliniams ir visus tris kartus 
girdėjo tik šauksmą „paleis 
kite Joną Zarpoff, o kad ne, 
tai visi mirsim badu.”

Teip kaliniai nieko nė į 
burną neėmė per 3 dienas, 
ant ketvirtos dar smarkiau 
kaliniai pradėjo rėkti šalin 
su maistu, paleiskite Joną 
Zarpoff. Atėjo gubernato
rius su sargyba į celių, kui 
sėdi kaliniai ir rado visus už- 
siemusius nosis, kad negauti 
kvapo nuo jokio valgio ir 
pradėjo šaukti visi ištiesę 

(rankas: „Tėve! Paleisk tą 
vargšą, nekaltą vaikiną pas 
jo motiną, o jei ne, tai rasi 
čia tiek negyvų kūnų, kiek 
mus čionai matai.”

Gubernatorius pašaukė 
daktarus, kurie klausineda- 

’mi kalinių atrado, jog dauge
lis negali užmigti: rankos jų

buvo atšalę ir apgliaumiją, 
veidai išrodė ant numirusių, 
bet visi tvirtai laikėsi žodžių: 
„Paleiskite Joną Zapoff”.

Šeštos dienos rytą guber
natorius paleido bugnus ir 
švilpinęs grajiti ir trankyti, 
kad kalinių balso nebūtų 
vieno kitam girdėti ir tokiu 
būdu mielino sutramdyti jų 
straiką, bet viskas buvo vel- 
tuo, kaliniai buvo pirma jau 
susikalbėję, baladodami per 
sieną iš vieno ruimo į kitą. 
Ir kada atnešė pusryčius, nė 
vienas nieko neėmė, bet visi 
rėkė: „Šalin su valgiu! Pa
leisk Joną Zarpoff”.

Dautarai ėjo į kalinių rui
mus surašyti protokolą šešių 
dienų badavimo, vieni iš jų 
gulėjo ant grindų susirietę, 
akis buvo apvilktos plėvia, 
kiti jau ant trumpo gyveni
mo išrodė. Visi dar šaukė: 
„Paleisk Joną Zarpoff, nes 
mirštam”.

Gubernatorius matydamas, 
jog jau bus blogai su jo kali
niais, prašė visų, kad eitų į 
turmo koplyčią, vieni iš jų 
ėjo pasiremdami ant sargų, 
kitus jau reikėjo nešte nu
nešti. Suėjus į koplyčią, 
gubernatorius pradėjo gra
žiai kalbėti, sakydamas: „Po
nai ir ponios jus turite su
prasti, jog aš neesu jųjų ties- 
dariu, aš tiktai pildau savo 
užduotę”. Bet balsai vėl pra
dėjo verstis iš pusiau negyvų 
kalinių: „Paleisk Joną Zar
poff”. Balsai jau buvo ne
panašus į žmogaus sveiko, 
bet į nepąpraetą mirštančio 
šauksmą.

Toliau daktarai pradėjo 
kalbėti, jog gubernatorius 
arba turi pasiduoti arba kaip 
matai čionai bus nemažai lai
dotuvių neužilgio. Guberna
torius pradėjo antgalo ramy- 
ti, jog jis paleis Joną Zar
poff. Kaliniai pradėjo kal
bėti, jog jie nenori klausyti 
prižadėjimo, bet nori matyti 
Joną Zarpoff išeinantį lau
kan per turmo vartai.

Gubernatorius tada nuėji 
prie telefono klaust rodos 
pas ministerį vidurinių rei
kalų. Bet nežinia, ką jisai 
girdėjo. Vakare atėjo su te
legramų ir pranešė badaujan 
tiem kaliniam, jog Jonas 
Zarpoff numirė.

Išgirdę tą žinią 27 kaliniai 
numirė, o 17 gavo proto su
maišymą, su kitais nežinia 
kaip dar bus daugelis turbūt 
mirs. Tokiu būdu caras r y 
ja nekaltas aukas.

Dubasovįį kirto.

Žinios praneša iš Maskvos, 
jog gubernatorių Maskvos 
Dubasovą norėjo su bomba 
suplėšyti 6 dieną Gegužio. 
Dubasovas važiavo namo iš 
Katedros, o jaunas žmogus 
apsirėdęs į oficiero drapanas 
mete bombą, kuri trūkdama 
užmušė du kareiviu—sargus 
Dubasovo, o jį patį ištrenkė 
iš karietos po arklių kojų, 
vežėjui teipgi galvą nubroz
dino. Sudraskė kartu ir me
tėją bombos. Žiniai nuėjus 
į Peterburgą laikanti susi
rinkimus atstovai švilpė ir

džiaugiasi, būk jau vieną bu
delį atsikratė. Vienok jų 
linksmybė pasibaigė, nes 
Dubasovui tik pečius nude
gino ir vieną koją užgavo.

Ignuiicf užmuštus.

8 Gegužio žinios praneša 
iš Peterburgo, apie užmuši
mą Kijevos gubernatoriaus, 
Ignatieff, vieno iš didžiausiai 
atsižymėjusio budelio kanki
nime žmonių, kuris tik per 
savo budeliškumą iš prasto 
kareivio pastojo gubernato
rium. Kasdien v s naujos 
žinios, vis renka vieną po ki
tam žmonių prispaudėjus.

vina revoliucija, jeigu žmo
nės negaus, ko jie nori. Pir
miausia turės būti caro ber
nai ap valdyti, kad žmonių 
bereikalingai nekankįtų, to
liau kaimiečiai rūpinsis dau
giau žeineis nuo valdžios ir 
ponų žmonėm išgauti, tik 
kaip viskas pasiseks dabar 
tėmysime.

MM

- IŠ Amerikos.

Susimušė trukini.

C h i c a g o s pačtavas 
trūkis ir Chicagos St.Louis’o 
Irūkis susimušė netoli Peter- 
sburgo. Kaip žinios prane
ša, tapo užmušta apie 10 žmo
nių ir virš 20 tapo sužeista 
toje nelaimėje 4 dieną gegu
žio.

darbininkų-anglekasių ir 
nuo mainų savininkų beveik 
galutinai susitaikė per kitus 
trejis metus nekelti jokių 
straikų prieš kompaniją. 
Taigi straikos jau beveik už
baigtos, tik dar nežinia, ka
da prasidės darbas!? menama, 
jog ateinantį panedėlį pra
dės atsidarinėti visos mainiį 
darbavietės. Šešios sanvai- 
tės straikų sulaikė iškasimą 
šešių milijonų tonų anglių. 
Darbininkų daugelis išvaži
nėjo į įvairius miestus prie 
viršutinių darbų; daugybė iš
važiavo ir į Europą, netikė
dami, jogj darbai greitai 
prasidės. Angliai nupuolė 
New Yorke ir Bostone ant 
40 c. ant tono.

reikia netik laisvės, bet ir 
pakajaus, prašo atstovų būti 
jam pagelba, sutaisyti naują 
Bosiją. Pabaigus jam kalbą 
turčiai rėkia ura! o kaimie
čiai tyli.

Vietnes Žinios.

Pereitą nedelę buvo griau
smas girdėtis, oras biskeli at
vėso ir laikosi, rodos neduod
amas medžiam pasiskubinti 
su žiedais, bet višnios nelau
kę pražydėjo.

Kožnas trūkis pribūvantis 
į Peterburgą atveža naujus 
atstovus iš plačios Rosijos 
ant Dūmos, kuri atsidarė 10 
Gegužio (šitą četvergą). Pri
buvę atstovai greitai renkasi 
saviškius, demokratai prie 
demokratų, konservatyvai 
prie' konservatyvų ir t. t. 
Kožnas būtys laiko pirmalai- 
kinius susirinkimus ir taria 
apie reikalavimus, ko reika
laus nuo caro, kada Dūma 
atsidarys. Caras matydamas 
savo pabaigą, nedalaiko pik
tumu ir, nors iš paselų už
siundo savo bernus, kad pa
maišytų atstovų pasikalbėji
mus. 7 dieną Gegužio turė
jo tokį susirinkimą kelios de
šimtis atstovų žemojo būto, 
ant kurių užpuolė Izmailov- 
sko pulko kareiviai su polici
ja ir liepė išsiskirstyti. At
stovai i šsiskyrstė murmėda
mi ir ketina paduoti įnešimą 
prašalinti policijos viršinin
ką Peterburge, kaip tik pra
sidės Dūma. Po išvaikymui 
keli atstovai nuėjo aut susi
rinkimo demokratų ir laikė 
prakalbas, išreikšdami savo 
nuomones laikytis už pilnai 
konstitucijonališkas tiesas, 
arba mirti.

Caras Dūmą atidarys.

Dabar keliauja iš visij ša
lių korespondentai ir tyrinė
tojai prisižiūrėti atidarymui 
Dūmos. Caras su savo pačia 
ir vaikais, teipgi giminėm, 
ministeriais, jenerolais ir vi
sa menadžerija cariškų žvė
rių ketina pribūti į Peter
burgą 10 Gegužio į Žieminį 
Palocių ir atidaryti Dūmą. 
Pirmu kartu Rusijoje bus pa
žymėta diena, kada caras at
sistos kalbėti į 418 atstovų 
suvažiavusių iš visų kraštų 
Rosijos, iš kurių 219 yra kai
miečiai, 105 augštos kliasos, 
dykaduonių, 41 ūkėsai mies
tų, 9 kunigai ir 44 kitokių. 
Tikėjimiškai yra teipgi susi- 
maišusių: ruskų, žydų, kata- 
likų protestonų ir muzulma- 
nų. Caro ypata bus drū
čiausiai apsaugota’ Nuo da
bar jau prasideda tikra par- 
lamentariška kova Rusijoje 
žmonių atstovų už žmonių 
tiesas su caro savvališka ga
lybe, kaseįien kils naujus ne
girdėtos žinios, o gal ir kru-

Užgnvo <Inug eniigmiitiį

Trūkis vežantys emigran
tus nuo Halifax į žiemius Ka
nados sužeidė jų daugybę 
ant Canadian Pacific gele
žinkelio 4 dieną gegužio. Ke
li karai iššokę iš vėžių indži- 
nui bėgant ir'išėjo net į gra- 
bę, bėgdami smarka per špa
tus ir besi kratydami drūčiai 
sužeidė žmones.

Popas Gaponps gyvus.

Žinios praneša, jog Jonas 
J. Narodnis kalbėdamas į Či
kagos darbininkus, pasakė, 
jog netiesa, būk popas Gapo 
nas tapo Peterburge darbi
ninkų užmuštas, jisai sako, 
būk Gaponas yra gyvas, tik 
persikėlė į Šveicariją, o jau 
visi laikraščiai garsino, būk 
jį užmušę Peterburgo darbi
ninkai.

Ką jie kalba

Ant susirinkimo visuome
niško mokslo draugijos New 
Yorke 3 Gegužio tarpe kalbė
tojų buvo Prescott F. Hali iš 
Bostono, kuris nurodė, jog 
ateiviai yra sunkenybe Ame
rikos, jog jie pripildo ligon- 
būčius ir biednų namus de
šimts kartų daugiau kaip 
reikia. Jisai sako, jog už 
stelbia ir gimimą vaikų i> 
amerikoniškų giminių p r 
dideli savo vaisumą. Prezi
dentas Rooseveltas nori, kad 
žmonės turėtų daugelį vaikų 
o kiti mat nukenčia

Užtiiušč s<-šts.

Žinios praneša, jog Hava
noje sugriuvo cigaretų fab
rikas, Jose Geuer, kuriame 
dirbo daugelis darbininkų. 
Daugelis jų gavo sužeidirųus 
ir šešis ant vietos užmušė.

Žemės drebėjimas.

8 Gegužio buvo mažas že
mės drebėjimas aplinkose 
Connecticut’o, ypatingai apie 
Easthampton, netoli nuo 
Middletown. Drebėjimas bu
vo mažas, ir dėlto blėdies dar 
žmonės nepajautė. Profeso
rius geoliogijos W. N. Rice 
pranašauja, jog žmonės Con
necticut’o gali laukti ir di
desnio sukrėtimo.

Streikus pasibaigė.

New York, 7 gegu
žio. Suvažiavę atstovui nuo

Atsišaukimas
St. Francisco Lietuvių.

Mes atsišaukiame į laikraš
čių redakcijas, draugystes, 
parapijas, kliubus ir pavie
nius brolius, melsdami pa- 
gelbos. Męs laike paskuti- 
nhj žemes drebėjimų nužudė
me viską, likomės alkani, be 
namų. Lai mųsų balsą iš
girsta laikraščiai: „Lietuva”, 
„Saulė”, „Vienybe” ir kiti, 
visi darbininkai besidarbuo
janti ant labo brolių lietuvių! 
Juk visi skaitanti laikraš
čius, lietuviai ir lietuvaitės, 
girdėjo apie mųsų nelaimę! 
Dekite sulyg išgalės. Mes iš 
lovų basi vos spėjome iš 
braškančių ir griūvančių na
mų išbėgti, turėjome pa
likti visus mųsų turtus, kad 
tik gyvastį išgelbėti. Dabar 
su šeimynoms turime nakvoti 
ant lauko, naktimis drebėti 
nuo šab'io ir žiūrėti, kaip ug
nis naikina mųsų turtą. Vi
sų tautų nelaimingos žemes 
drebėjimo aukos šaukiasi 
prie savo tautiečių, melsdami 
pagalbos, šaukiamės ir mes 
lietuviai prie savo tautiečių, 
tikimės, kad mus ne apleisi 
te, bet pagelbėsite, kiek galė
dami! Komitetas priiminėji- 
mūi pinigų išrinktas iš se
kančių ypatų: Juozapas Žil
vitis, Juozas Cibus, Petras 
Šlupštikas. Adresas susineš
ti yra:

Joseph Žilvitis,
161 iii Toda str.,

S. Barkley, Cal.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
APIE .

DUHft.
Ketverge, 10 gegužio, caras 

su visa savo šeimyna aplei
džia Peterhovą ir važiuoja 
ant savo garlaivio į Peterbur
gą atidaryti Dūmą, kaip ži
nios praneša, viskas gerai 
nusiseka. Miesto visa pra
monė sustoja, didelės iškil
mės carą sergsti 4000 kazo
ku ir kareivių, taina policija 
visur lando. Po daugelio 
ceremonijų caras atidaro Dū
mą, sakydamas, jog Rosijoje

Žinos iš pasaulės.

PARYŽIUS, Geužio 9 Ži
nios praneša apie besitęsian
čias darbininkų straikas. 
Straikose dalyvauja 110 tūks
tančių darbininkų, kaip dai- 
lydžių, mūrininktį ir kitų dar 
bininkų dyrbančių prie viso
kių amatų. Darbininkai rei
kalauja 8 valanų dienos dar
bo, bet turčiai jokių būdu ne
nori pasiduoti. Suareštavo 
dauglį darbininkų agitatorių 
ir užgynė darbininkam dary
ti demonstrancijas.

Gegužio 2 dieną du rusiški 
darbininkai nešėsi abudu po 
bombą paslėpti į girę, bene
šant jiem pas vieną bomba ne
tikėtinai sprogo, užmušdama 
jos uešėjį ir sužeisdama drau
gu

Darbininkų straikos nė 
kiek ne nesimažina ir nežino
ma dar kuom nusibaigs.

Kadanhi Francūzijos val
džia gana persigerus aristo- 
kratizmu, dėlto ^teinančiuose 
rinkimuose katalikai republi- 
konai ketina eiti išvien su so
cialistais ir, tokiu būdu, pa
gerinti sau būvio sąlygas.

—o—

BELLYNAS. Socialistai 
savo laikraštyje „Vorwarts“ 
pradėjo agituot, kad Vokieti
jos kareiviai tarnautų tik po 
vieną metą vietoj 2. Neku
riu raštininkai nurodo, jog 
bėgant metui daugybe karei
viškų parodų atsibūna vien 
del pasveikinimo iš kitur at 
važevusių kuningaikščių, ar
ba kitokių ponų; kareiviai 
būna dažnai varginami dėl be 
roikalyngų etiketes tuštybių, 
tačiau tą bnmgų laiką sunau 
dotų pasimokinimui ko nau
dingesnio ir tarnystes priva
lumų, o teip esant užtekti} ir 
vieno meto idant kareivis iš
moktų kariuinėniškų užduo
čių.

PETERBURGAS. Žinios 
praneša, kad Rosijos pavaldi
niai Rytinėj Sibėrijoje pradė
jo virsti į žmogžudžius iš pie- 
žasties bado. Neseniai tapo 
suimtas tėvas su duktere už 
žudįstą ir žmogėdystę; ap
skųstasis užmušė duktės kū
dikį ir abudu suvalgė jo kū
ną. Kalbama, jog vargšai 
pamėgo žmogieną ir kaniba
lizmą platint pradėjo ant ge
ro. Koip žinios skelbia tai 
caro bernai daugelį darbinin
kų vadovų išvarė ič Peterbur
go, kas kaimiečių atstovus 
labai užneramino, kadangi 
manoma, jog caras tik nori 
sukelti visuomenišką straiką, 
ir tokiu būdu išvaikyti sykiu 
ir susivaževusius į Durną tau
tos atstovus.

Šią sanvaitę Massachusetts 
legislaAiroje eina didelis tru- 
kšmas; mat esant patogiam 
laikui tiesų darytojai pralei
do kėlės tiesas, kuriais žmo
nės norėjo įvesti priešai tur
čius ir meklerius. Viena iš tų 
tiesų yra ,, Boket šop bil” ku
ri butų aprubežiavus parda
vinėjimą bondsų ant turtų, 
šitas gešeftas Bostone buvo 
daromas plačiai užpakaliuose 
seliunų ir daugelį žmonių ge
rai nuavė, kada kiti dideliai 
pralobo nuo tos meklerystes. 
Taigi tie mekleriai kalį, pasi
rodo atėjo į legislaturą, kad 
nupirkti balsus tiesų daryto
jų, idant tą tiesą užginančią 
tas meklerystes neįvestų. Ne
kuriu liudija, jog reprezen
tantai gavo net po 50 ir po 
100 dol. už balsus ir žinoma 
jie n-ubalsavo teip: kad mek- 
lerių neaprubežiavo. Dabar 
aplinkės Atome Moran vi
sus pršaukė ant tyrinėjimo 
kaip išeis nežine, nes ir tiri- 
netojais negalima tikėti, jie 
jau senei neva tyrinėja, bet 
nematyt ką gero padarė dėl 
žmonių darbininkų.

Moterų Lietuvos Dukterų 
draugystė parengė prakibas 
aut 13-tos dienos Gegužio, ku
rios prasidės antrą valandą 
po piet ant lietuviškos salės 
po nr 166 Broadway Ext.

Franas Mockevičius, kaip 
girdėti, jau apleidžia savo se
ną biznį pardavinėjimo šip- 
korčių; dauglį agentų išvarė 
iš biznio perleista pereitą me
tą legislatnroj tiesa, kuri rei
kalauja nuo agentų sudėjimo 
30.000 dolerių kaucijos, idant 
galėtų užsiiminėt siuntinėji
mu pinigų į svetimas šalis.

Lietuviai pradeda rūpintis 
statymu naujos salės: drau
gysčių komitetai pradėjo ne- 
vos veikti, bet nieko dar ne
matyt iš nuveikimo, nors jau 
keturis susirinkimus laikė.

Lavinimosi kuopa po vardu 
T. M. D. turės susirinkimą 
ateinančią nedelę 2-rą valan
dą po pietų savo ruime. Lek
ciją duos p. R. H. Barlow iš 
Lawrence, Mass., ant koope
racijos.

Cambridgeporte, sako, yra 
apie 30 vyrų, kurie supranta 
tautos ir politikos reikalus ir 
gana energiški vyrai.

E. Cambridgeporte yra ir 
daugiau vyrų, bet savo enr- 
giją suvartoja ant ko kito. — 
Ba! ba!

Jonas Sidlauckats užmušė
jas savo moteries mėgino du 
kartu kalėjime pasikart, bet 
abudu kartu sargai užtik* jį 
betaisantį sau kylpą, atėmė 

I suvytą virvę.
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— Na, o ką, tėvai, ar jau 
dabar supranti, kas tai yra 
privatiškas turtas?

— Vaike, mano protas vi
rė, virė, ir teisybę pasakius 
nieko naujo negaliu išmislįti, 
nors kaip kas man ir matosi 

, priešinga, bet anot tavęs, jei
gu protas geriau neišneša, 
•u'-iin sutikti su tuom. Bet 

i m, vaike, aš turiu dar 
.. Km isymų klausti pas 

tave.
— Klauskie’, tėvai, tik at

simink, kad nepyktum ant 
mano atsakymų.

— Dabar aš, vaike,supran
tu, jog žmogus Įgauna turtą 
per savo nežmoniškumą turė
jime daug žemės, bet štai pa
imkim, kur yra miestuose 
žmonės,’ kurie turi fabrikus 
ir didel s krautuvės, kokiu 
1 ūd<. jie ii; vi. ką įgauna ir ai
tai g.diina tą viską priskaity- 
ti prie t kros savasties ar ne.

— Tėvai, dideliuose’ 'mies
tuose arba ir mažesniuose, 

7 kur randasi turtai dideli ir 
vargšų žmonių daugybė, ne
galima sakyti, jog turtai pri- 
vatiški yra tikri ir kad tu 
galėtum šitą viską suprasti, 
tėvai, tai reikia dar pirma 
apie ką kitą pasikalbėti.

— Vaike, kalbėk, kas rei
kia, kad zinočia .visas pink'- 
les. ,..

— Kad aiškiai, tėvai, tą 
suprasti, reikia suprasti, jog 
iš žemės viskas paeina, ką 
tik męs turime, taigi jeigu 
negerai yra užginti vienam 
apsigyventi ant žemės, tai ne
gerai yra ir kitus turtus pa
versti po globa vieno žmo
gaus.

— Vaike, tu man paaiškįk 
kaip žmonės paveržia tokius 
turtus, kaip fabrikai ir di
delės krautuvės i savo globą, 
jeigu nematyti to darant, gš 
vaike niekad nemačiau, kad 
vienas atimtų krautuvę nuo 
kito ir savo padidintų; ir 
niekad nemačiau kaip žmo
gus pastoja dideliu fabrikan
tu ir paskui pavergė žmones, 
bet aš vaike sutinku su ta
vim, jog žmones tuose fabri
kuose daug vargo paneša ir 
ašarų išlieja.

— Tėvai pirmiausia mudu 
turim kalbėti ko žmogui rei- 
. a, atėjusiam į pūstynę gy- 

* tj.
— Žmogui, vaike, reikia 

! nonos, apsivilkimo ir pasto- 
. tai yra 3 didžiausi reika- 

1 lai.
— Gerai, tėvai, kaip žmo- 

I gus turi duonos, šilumą ir 
pastogę, ko tada reikalauja?

— Toliau žmogus reika
lauja maisto savo protui.

— Kas tai yra maistas 
proto, tėvai, ar tu žinai!

— Vaike, maistas proto, 
kaip tu man kartą sakiai ir 
aš pats jau numanau, yra 
mokslas.

— Tėvai, mokslas yra pro
to maistas, vienok dabar mu
du kalbamės plačiau ir dėlto 
turime žinoti visą proto mais
tą. Yra daugelis žmonių, tė
vai, kurie mokslo neturi ir 

I jo nepažįsta ant kožno nesu
prantamo daigto; sako, yra 
ne mano reikalas, o vienok 
jie turi maltįti protą- kuom 
nors.

— Vaike, tu turi mane sa
vo rankoje, aš nežinau, kuo 
jie maitina savo protą.

— Tėvai, prie proto mais
to priguli visokios žmogaus 
mislįs, kuriom jis ketina, ką 
nors atsiekti gero. Tos mis
lįs jį linksmina ir žmogus 
jom penisi.

— Tai dabar aš, vaike, ne
suprantu gerai.

— Tai yra gana aišku, tė
vai, jog tu esi linksmas, kaip 
išgirsti ką dėl tavęs gero pa
daryta. Žmonės vieni link
ini kad gauuadraugą pamaty
ti; kiti linksmi kad Velykos 
ateina, kiti linksmi kad gaus 
dovaną ir daugelis tokių vi
sokių linksmybių yra ir jos 
visos prajuokina žmogų, lin
ksmybes yra nevienokios, yra 
žmonių, kurie linksminasi, 
jog gauna mokįtis arba nau
ją knygą paskaityti, kiti lin
ksminasi, kad susitelkę į ko
kį draugijišką susivienijimą, 
ketina kokį nors gerą pada
ryti, bet viskas tas yra sme

igenų darbas ir dėlto vadina 
i sš proto maistu ir linksmybe, 
j Taigi žmogui, tėvai, reikia 
i maisto, pastogės šiltos ir rei- 
j kia dvasiško penų. -Dabar, 
i tėvai, žinodami męs apie tą, 
ko žmogui reikia, galime 
kalbėti apie visokį privatiš-

I ką turtą.
— Bet kaip čia vaike?
— Tėvai, teip žiūrėk ant 

save; artu turi gerą maistą? 
Ar tu turi gerus namelius 

j gyventi?
Kuom tu gauni savo protą 

maitinti?
— Palauk, vaike, viską 

tą pasakyti, aš turiu gerai 
pasimislįti.

žą mergaitę vos dvylikos me-įšaukti jumi. 
tų, Marijona Mačiukaičiūtė.
Po teatrui deklemavojo drau
gas Vincentas Jaščiamskis 
eiles, „Apleidžiant Tėvynę.”

Polam ponas Motiejus Vo
kietaitis perstatė „Pražuvusi 
Viltis” monoliogą.

To šiam visam perstaty
mui Bridgeport’© vietinis 
choras po vadovyste Pijušo 
Bukšnaičio dainas „Tegyvuo 
ja mus tauta ir Lietuvių Mar
selietė ant pabaigos.

Bridgeport© visuomenė tu
ri padėkavot draugam Juo
zui Sagevyčiai.ir Petrui Mil-

davė savo arklius, vežimus ir 
visokius brangumynus, pati 
gulėjo ant tyri} grindų, kad 
atjausti vargus savo vyro, 
kuris gynė savo tėvynę nuo 
viską norinčio praryt caro. 
A h, kada męs broliai ir sese- 
rįs įgausim tokią Tėvynės 
meilę, tada tik išgirsite nuo 
savo tėvų ir brolių linksmas 
žinias iš Tėvynės. Bet pa-1 
kol męs gersim, ulevosim, ne- tus.

Korespondencijos.

Bridgeport, Conn.

Teatras, dainos ir prakalbos. 
Pašo Būta.

Daugelį kartų man teko 
girdėti apie miestą Bridge- 
por-t’ą, nes Bridgeport’as yra 

Į ramus miestelis prie krašto 
jūrių. Vasarą ramu tę gy
venti. Lietuvių te randasi 
pusėtinas būrelis, bei tautiš
kų darbų iki šiam laikui ne- 
jokių nebuvo girdėti. Bet 
staiga davės girdėtis balsas, 
kad jau Bridgeport’© 22-rą 
dieną Balandžio vakare bus 
teatras, dainos ir prakalbos.

Nuo mųsų aplinkinės ne
toli man buvo ten nukeliauti 

į Jeigu neiškenčiau, nepažiū- 
rėj us į pirma tenai lietuviš
ką teatrą. Labiausia mane 

, užėmė prakalbos. N es seniai 
girdžiu apie baisias skerdy- 

i nes Maskolijos miestuose ir 
I podraug mųsų tėvynei Lietu. 
voj. Taigi malonu man bu 
vo išgirsti kalbėtojus aiški
nant apie revoliuciją Masko- 
lijoj, ir kokios šauly gos Ma-

skolijos ir Lietuvos proleta- 
rijata sukėlė prie revoliuci
jos.

Įėjus man į salę iškarto pa
sirodė labai gražu, nes buvo 
suėję vientik ramus žmonės, 
kurie mylėjo to pasiklausyti. 
Bet prieš pradėsiant persta
tymui, atvyko apie trįs vyrai, 
kurie vien-tik norėjo pasity
čioti iš to gražaus susirinki
mo.

Pradėjus kalbėtojam aiš
kinti, ėmė visaip priešgynau- 
ti. Bet ir matydami, kad iš 
ji} to pasielgimo nieks nesi
džiaugė, tiktai neramius gir
tuoklius kiekvienas ignoruo- leriui, per kurių pasidarbavi- 
ja, jie nesiliovė teip elgtis ir mą tas viskas įvyko. Labiau- 
prie tų trijų ar keturių vyrų, šia reikia padėkavoti mųsų 
žinoma, prisidėjo ant pabai- tautiečiams poniai ir ponui 
gos da keletas vyrų. Nega- Bešgeliams, kurie visą laiką, 
Įima iškęstie nepaminėjus jų kolai k prisiėjo mokįtis teat- 
vardus ir pravardes už tokį ras, leido stubą repeticijoms 
biaurų pasielgimą. (Iš labiau- ir kitiems reikalingiems Ru
siai suerzintojų publikos1’bu- sirinkimams, suteikė ir dau- 
vo šie: Antanas Teresevyčius, 
Jonas Teresevičius ir Never
toms).

Pirmiausia prasidėjo pra
kalbos. Ponas Juozas Dul- 
bis atidarė susirinkimą, pa
aiškindamas programą ir kas 
pradės pirmiausia kalbėti. 
Pirmas kalbėjo draugas, Jo
nas Perkūnas iš New Yorko. 
Žinoma, prakalba buvo labai 
naudinga. Aiškino apie dar- davė į sūdą. Slide Jeresevi-I 
bjninkų vargingą padėjimą čius užsimokėjo 50 dol. apart 
Amerikos ir podraug Masko- liešu. SU uršoms liešomis 
lijos ir dėl kokių sanlygų prisėjo dar daugiaus. Žino 
darbininkai turi vargti. Kaip ma Jeresevičia tuomi nebuvo 
išnaudoja juos kapitalistai, užganėdintas, padavė apelia- 
Kokia mums nauda iš Denio- ciją į augštesnį sūdą (Supre- 
kratų ir Republikonų. Kaip me Court) ir nežinia dar kaip 
biauriai pasielgė su 
ninkais laike straikų ir ko- nes, būk Jeresevičius turėjo I 
kios sauligos darbininkus su- nuo pirmiaus piktumą ant 
kėlė prie straiko. Aiškino Celkienėe, o priegtam da ant 
apie praeitį Lietuvos, kaip salės už negražų elgimosi pa- 
ji buvo galinga kitados, ir koliojo. Kaip šitą laiką pa 
kaip laimingai Lietuvoj tada simokįs, (tad ant kito teatro 
žmonės gyveno. T” ’ 
viai kariavo su Kryžiokais ir 
kokiuos laikuos. Nuo kokio 
laiko pradėjo Lietuva nykti, 
ir kaip dabar mus tėvynė 
Lietuva kenčia po jungu 
Maskolių.

Po šiai prakalbai padaina
vo trys vyrai. Draugas P. 
Bukšnaitis, dr. J. Šukys ir 
p. J. Neimontas.

Tironai siurbia 
mųsų kraują.

Antras kalbėjo p. Juozas 
Neimontas iš Brooklyn, N. 
Y. Kalbėjo daugiausia apie 
patriotizmą ir teip toliau.

Po šiai prakalbai padaina
vo Bridgeport’© choras dai
ną „Sveiki bioliai, daininin
kai.

Trečias kalbėjo draugas 
Pijušas Bukšnaitis iš Brook
lyn, N. Y. Aiškino apie 
voliuciją Lietuvoje. Kas 
yra Bocijallzmas ir kas tai 
ra socijalistas. Ko nori 
socijaldemokratai ir apie pir
mutines skerdynes Peterbur
ge. Potam padainavo vėla 
tie augščiau minėti trįs vyrai 
Prie ginklų ei Tė
vynės sūnus.

Ant pabaigos kalbėjo drau
gas^ Juozas Šukys. Aiškino 
abelnai apie revoliuciją. Ko
kios sanlygos priverčia žmo
nes sukilti prie revoliucijos 
ir kaip reikia vargti darbi
ninkam Amerikoj.

Po prakalbų prasidėjo ’te
atras. Lošėjai labai puikiai 
pasirodė su savo lošimu rolių, 
Lošė kiekvienas aktorišku

Kelkitės iš 
miego kaip tos žolelės po il
go žiemos miegojimo kelkitės 
ir pražydėkite kaip rožes, ga
na miegoti, gana leisti laikas 
už nieką, šaukia mus dauge
lis visokių pagaulėje mumi 
prigulinčių darbų. Štai Tė
vynė mųsų pamerkta krau
juose, kariauja su terouu ca
ru. Tę reikia mumi kas tik 
turime širdį gelbėti savo bro
lius, priduodant jiem visuo- mėgįsim savo Tėvynės gelbė- 
meniškai pagelbą su pinigais, ti ir patįs lavintis prie augš- 
Visuose miestuose žmonės rū- tesnio supratimo, pakol męs 
pinasi sušelpti kovojančius daugiau išlaistysim alaus ir 
Tėvynėje, o męs tuos atlie- degtinės po stalu, nekaip 
kainus centus nešam į polici- duosim ant pagelbėjimo tų, 
ją statom naujus tumius, kurie lieja kraują už save, uz 
kad būtų vieta mus padėti, mus ir ateinančią gentkartę; 
kad jau teip pasi leidžiam, teip ilgai męs jausimės ne.ra- 
jog netinkam niekur tik į mus ir varguose.
turmą. Visi šaukia mus Geriau kilkim dabar, o ne 
prie atgijimo, jau net ir vie- tada> ka(la visai būsini 
tinius kun. Vaišnoris kelis ■ 8pausti 
kartus kalbino prisidėti su 
pagelba nuvargusiems mūsų 
broliams. (J męs vis nejau
čiam, vis negirdim šaukian
čio balso. Broliai mieli mes
kim prisirišimą nuo tos biau-

gelį daigtų reikalingų prie 
teatro

Išeinant iš salės laukan, 
Antanas Jeresevičia kaip 
drožė moterei Celkienei, kad
nabagė nupuolė trepais že- rios girtuoklystes, o imkimės 
myn. Nuo žemės pasikėlė,1 prie skaitymo knygų ir laik- 
bet jau pareit namo neįsten- rasčių, tada męs būsim drū- 
gė, nes turėjo pašaukt dak- tetni kovoti su tom nelaimėm 
tarą ir vežimą. Žinoma, Cel kurios mus gramzdina giliai, 
kis Antaną Jeresevičia pa giliai į prapultį.

darbi- toliaus išeis. Kalba žmo-

I--'-*- . ~ k-lilijvyiAįO, IVUVA c 
teip nedprys.

Fitchburg, Mas*.

Mažai lietuvių yra.
Rašo S. V. T a m u 1 i o n is.

Mųsų mieste yra gyvento
jų avie 31,531 fabrikai čionai 
randasi popieriniai, teipgi 
didelis muškietų fabrikas ir 
kitokių išdirbysčių čionai 
randasi; mokančiam nors 
kiek anglišką kalbą, galima 
darbas gauti lengvai. Lietu
vių čionai visai mažas būre
lis, teip mažas, jog nėra iš ko 
čia tverti ne organizacijas, 
nė šeip kas apie juos praneš
ti, nes tarpe save gražiai gy
vena.

re
tai
y-

tie

Rašo

tuom
Saulutė

stalu, 
Tėvy-

McKees Kecks, Pa. 

Kelkimės iš miego! 
C ė s n a .

Darbai pas mus eina 
tarpu vidutiniai.
pradėjo šildyti maloniau, žo
lelė, lapai ir visa gyvastis ta
po gamtos paviliota iš žemės. 
Viskas atgijo, rodos su juo
ku ir linksmybe.

Lietuvninkai teipgi pradė
jo imti naują poziciją,- dabar 
išeina iš stubų ir stovi pasie
niais karčiamų, tę besimaišy- ^a*s centais,

Balt i more, M<1.

Daugiau išlaisto po 
negu duoda ant labo 
nės. Rašo A . R a m a š k a.

Daugel buvo rašyta ir to
liau rašo Amerikos lietuviš
ki laikraščiai. Kalbina kož- 
ną prisidėti prie aukavimo 
pinigų dėl išgelbėjimo Tėvy
nės Lietuvos iš po despotiš
ko caro jungo. Kun. Žilinc- 
kas buvo^padavęs gerą už
manymą, kad kožnas Ameri
kos lietuvis paaukautų vie
nos dieuos uždarbį. Užma
nymas vienok nuėjo pro au
sie mųsų brolių. Kartas nuo 
karto matoma, tai Pennsyl- 
vanijoje, tai Massachusetts 
valstijoje surinkta keli cen
tai ant balių, aut krikštynų 
ir kitokių suėjimų, bet ar tai 
galima tikėtis, jog męs ga
lim kokią žymę padaryti dėl 
Tėvynės, dėdami tik po cen
tą, po penktuką pagelbėjime 
tūkstančių mųsų brolių Tė
vynėje caro plakamų ir žudo
mų. Sudėti, žinoma, keli 
centai padaro nemažai gero, 
bet reikia apmislįti, jog tai 
ne su centais męs galim bo- 
vįtis tokiam reikale. Kuni
go Žilincko užmanymas, kad 
būtų buvęs paremtas, būtu
me galėję ne kelis centus su
rinkti, bet kaip žinios prane
ša, jog čionai randasi apie 
300 tūkstančių žmonių lietu
vių, tad būtume apie tiek ir 
dolerių surinkę.

Man neseniai atkeliavus 
iš Lietuvos, kožnas klausia, 
ar socijalistai duoda žmonėm 
piųigų? Jau net gėda klau
syti tokių klausymų; artai i

yra tylėjimas. Seniai jau 
ant svieto yra tyrinėjama ši
tas klausymas, kaip moterį 
surasti mokančią užsilaikyti 
nuo bereikalingo kalbėjimo. 
Tas yra svarbu dėlto, kad 
nuo moterų ir kūdikiai daug 
paima prigimto pobūdžio ir 
nekartą galima atrasti ir vy
rą su bobos noru kalbėti vi- 

I sai apie bereikalingus daig- 
' tus. Mislis žmogaus yra 
svarbus daigtas draugijoje, 
bet kalba yra dar svarbesnė, 
nes jeigu išleisi vieną netin
kamą žodelį į svietą, tas kaip 
sėkla priaugįs daugiau ir 
daug blogo padarįs tam, ku 
ris neapmislinęs jį paleido. 
O kaip sunku mumi seseris 
užlaikyti savo bereikalingas 
kalbas, tai parodo faktas, jog 
viena amerikine kalnuotoje 
šalyje Nevados mėgino iškęs
ti nekalbėjus 40 dienų, kad 
parodyti didžiausią stebuklą 
aut svieto, bet štai kaip su 
ja išėjo:

i s. i Ji pradėjo tylėjimą lygiai 
po apie 9-tą valandą išryto, o 

jau apie vienuoliktą reikėjo

pri

Rašo J . R a u 1 i n a i t 
Lankydamasis kasdien 
lietuvių gyvenimus, gavau 
patirti, kiek mus broliai nu- pašaukti gydytojas, kurisap- 
kenčia iš priežasties nežinios, žiūrėjo širdies mušimą ir at
lieka apgauti tę. kur jie vi- rado, jog širdis muša tik 26 
sai nesitiki. Rašydamas šitą kartus aut miuųtos vietoje 
pasargą, netikiu, kad ji ga- ^0, teip toji sesuva apsilpo, 
les ką gero atnešti, nes mus Gydytojas matė, kad ji neda- 
lietuvius sunku yra pertik laikys, tada pašaukė kelias 
rinti, jie tiek kartų buvo ap- bobas į šlubą ir tos pradėjo 
gauti, jog žinoma, jau jie bi- apkalbėti vieną kaiiuiuką, ty-

linčioji antgalo jau negalėjo 
Palaikyti, spruko per duris ir 
nubėgus pas kaimynką kal
bėjo net iki septintai valan
dai vakare ir vėl atėjo į nor- 
mališką sveikatos stovį.

jo ir pačios teisybės. Mųsų 
broliai myli gražumą, myli 
auksuotus laikrodėlius ir vi
sokias auksuotas špilkas ir 
ant šito juos kerta svetimtau
čiai krautuvninkai ir perlio- 
riai, jog net gaila žiūrėti kaip 
vienam, kitam ištraukė nuo 
penkių dolerių iki dešimčiai 
ir jis nieko nežino.

Svetimtaučiai pažįsta mus 
ir kitus atėjūnus ir žino, jog 
męs apie auksą tiek supran
tam, kiek męs suprantam a- 
pie žemčiūgus; apie vidurius P_ina?n6s bŪti koa°gra*ia;UBia- 
laikrodėlio ir tik tiek supran
tam. Yra tokių atsitikimų, 
jog žulikai turi stemputes į-

Kaip būti gražia.
Apie gražumą mumi reik

tų kodaugiausia pasikalbėti, 
dėlto kad mus vadina gražią
ja lyčia žmonijos. Ištiesi} 
tarpe mus yra vienos gražios, 
kitos gražesnes ir kožna rū-

tas jau paprastas daigtas. 
Bet kaip visame, teip ir pasi- 
puošime yra reikalingas mok- 

spausti ir su tuom ^parodo, slas’ neturim niSB Bavo moks’ 
jog laikrodėlis yra to ir to lainn?> neturim tokių moterų, 
karato aukso, o tas pats laik- kunos Pam©kįtų apie madą
rodėlis nėra ne gulėjęs prie 
aukso.

drabužių, dėlto ir daugelį iš 
to nesusipratimo nukenčiam, 
kaip žinom, jog mada drabu
žių taukiai mainosi dėlto, kad 
jeigu nekurtos turi pinigų 
ant gražių drapanų, būtų ge
rai kad ir apie madą supras
tų, nes krautuvėse greitai 
mus apgauna, jeigu tik ma
to, kad męs nesumanom ma
dos (stiliaus). Nekartą ma
tyti graži mergina visai paga-

Kiti vaikščioja ir pardavi
nėja laikrodėlius, sakydami, 
jog pavogė ir laikrodėlis jo 
vertas 65 dol., o jis nori par
duoti už $25 ir prašo kartu 
kad nesakytų, kur tokį laik
rodėlį gavo. Štai Worceste- 
ryje, Mass, ant 5 El m st. mo
teris pirko laikrodėlį už $32, 
kuris vertas tiktai 7 dol. Ji ijyta su prikrautom kvietkoni 
pirko angliškoje krautuvėje. anį jos skrybėlės su yvairiom 
Brightone vaikinas pirko lai- vyšnių ir kitokiom ' v uogom 
krodėlį puikioje krautuvėje | įr visokiom spalvom, kurios 
ant Washington gatvės mo- ■ patraukia žmonių atydą — 
kūjo 27 dol., kuris vertas tik žiūrėjimą nedėlto, kad ištie- 
17 dol. Cambridgeport’e 8ų jiem gražu, bet dėlto kad 
vienas žmogus nuo Porter St. juokai išeiną iš parėdo. 
pirko laikrodėlį pas anglišką 
perliorių ir užmokėjo $22 už 
laikrodėlį vertą 12 dol. Dau-

Kaip tikrai gražu.

Kad tikrai gražiai pasirė- 
: aš numanau, pa- 

Pir
galima pagelbėti visus Lietu- galima būtų parodyti a- <jyti, kiek ; '
voje gyvenančius su tais ke- Pie Bostoną tokių skriaudų Juodu savo nuomonę.

__ , ___________ ” , kuriuos čionai padaryta, bet gana bus pato- miausia reikia savo locną kū- 
darni ir išsigėrę sueina į dis- sudedate aut krikštynų, nelyti tiek. Man matosi, jog Uą priderančiai apžiūrėti, už
pūtus apie didelius šunis, a- broliai! Jeigu kožną pagel- kaB teisybė apie Bostoną, laikyti čysttii; tyras vanduo
pie Rosijos vaiską, apie ku- būti, tai reikia dėti daugiau tas yra teisybė ir kitose ap- 8U papraBtaį geru muilu yra
ris daugiau gali išgerti ir pa-1 pinigų, dabar tik męs galim linkese. Dėlto broliai pra- geriausias dėl apsiprausimo 
kelti, tuojau pradeda ausuo- Ledva sušelpti mųsų brolių nešu jumi, kad apsivaktuo- ir prausti8 reikia nepatingė-
tis ir pasiduoda į teismą už pulkelį, kurie negali savo tute< pasisaugotute ypatin- ti rytą ir vakarą. Dantys
savo piktus darbus, nėra ea- namuose būti, turi slapstytis gai nuo anglikų perliorių, teipgi reikalauja apčystijimo, 
vaitės, kad jie nenuneštų po pūstynes ir tuos męs tik kurie apsukę tave niekad ne- kad uelyktų juose šmoteliai 
glėbį pinigų į policiją už jų palaikom viltije, jie tikisi pasirodys. Geriau duoti 50 mėsos ir nepasviuktų, reikia

gabumu, galima sakyt be pa- sutvarkumą. Blogi tie dar- nuo mus daugiau pašelpos ir daugiau, tokiam, kuris su- kartą ant dienos, ypatingai
gyrimo. Lošėjai buvo šie: i bai apsirgdina kožną, kuris dėlto kenčia alkį ir šaltį ka- pmnta apie laikiodėlį ir pra- vakare su šepetuku nuvalyti,
Kymanto rolę turėjo Petras yra doru žmogum, ypatingai riaudami su caro bernais. i šyti jo pagelbėti nupirkt, o burną išsiplauti po kožnam
Milleris, pana Katrė Bešge- lietuvius, kurie turi suprati- >
liūtė Marija — pana Petro- mą ir aiškiai mato, kaip męs ponija karę, turėjot matyti 
nė Mačiukaičiūtė, Budrikas suvienyti su ryšiu lietuvys-Įir pasišventimą tos mažos
— Antanas Jotila, Želv'enė tęs mųsų tautos, turim nukę-' tautos; kožnas japonas buvo
— pana Adelė Maciukaičiū- 
tė, Kazimieras Vytautas tu 
rėjo dvi roles Kaubrio ir Jar
no. Pana Paulina Bešgeliū- 
tė turėjo dvi roles: Konstan
cijos ir Raišienės. Senoji 
buvo pana Matilda Bešgeliū- 
tė. Marikės rolė turėjo ma-

Skaitete apie Rusu su Ja- u°buti nuskriaustu ant kelių 
dol.

sti nesmagumus nuo kitų pasišventęs, davė savo piui- 
tautų, kurios daug augščiau gus, rinko drabužius, mote- 

rįs siuvo kareiviam marški
nius, taisė visokias gelbėjimo 
prietaisas; biedni ir turtingi 
visi dirbo kaip įmanydami,
kad savo *priešą pergalėti. SUNKIAUSIAS DARBAS. 
Moterįs admirolo Togo par-, Sunkiausias moterų darbas

už mus moksle pakilę. Bro- 
Broliai brangus, žiūrint ant 
jus besibovijančių tame pur
vyne nedorybės ir žeminime 
vardo mus visų niekas nelie
ka mumi daryti kaip tik

Moterim ir Merginom.
Keli Patarimai*
Kaso Kibirkštis.

valgiui yra labai praktiška. 
Turint kūną iš viršaus apžiū
rėtą, reikia rūpintis apie vi
durius; iš vidurio męs tiek 
suprantam, jog geras maistas 
ir nevis vienokia mėsa arba 
kiti daigtai niurni reikalingi, 
bet reikalingas visokis mais
tas permainant, ir, žinoma, 
kaip gaunam visokio gero 
maisto, tada ir kūną galiui 
atnaujinti gražiai. Kad ne-



KELEIVIS
ra tylėjimas. Seniai ją 
it svieto yra tyrinėjama į
s klausymas, kaip motėj;
irasti mokančią užsilaiką 
10 bereikalingo kalbėjimą 
is yra svarbu dėlto, laj
10 moterų ir kūdikiai daų 
ima prigimto pobūdžio į ■ 
įkartą galima atrasti ir vj.
su bobos noru kalbėti rj. .

i apie bereikalingus daig. 
s. Mislis žmogaus yn 
arbus daigtas draugijoje, 
t kalba yra dar svarbesnė, 
s jeigu išleisi vieną netin- 
imą žodelį į svietą, tas kaip į 
<la priaugįs daugiau ir [ 
ug blogo padarįstam, kti į 

neapmislinęs jį praleido.
kaip sunku niurni seserį) Į 
laikyti savo bereikalingas s 
Ibas, tai parodo faktas,jog į 
ma ameriki ne kalnuotoje į 
yje Nevados mėgino iškęs- 
nekalbėjus 40 dienų, kad 
rodyti didžiausią stebuklą 
t svieto, bet štai kaip en 
išėjo:

Ii pra<lėjo tylėjimą lygiai 
ie V-tą valandą išrytu, o f 
i apie vienuoliktą reikėjo į 
kaukti gydytojas, kurisap ! 
tėjo širdies mušimą ir ai- | 
Lo, jog širdis muša tik ft | 
•tus aut minutes vietoje | ' 
teip toji sesuva apsilpo, f 

dytojas matė, kad ji neili- 
kys, lada pašaukė keliu 
jas į stubą ir tos pradėjo Į 
ialbėti vieną kaimiukąty- K 
šioji antgali) jau negalėjo į . 
aikyti, spruko per duris ir * 
bėgus pas kaimynką kak 
o net iki septintai valau- ! 
i vakare ir vėl atėjo į nor- ■' 
lišką sveikatos stovį.

būtume gabalas taukų, turi
me dirbti, kad daugiau turė
tume raumenų, nes tik dar
bas augina pas žmogų rau
menis ir daro gražiu, Siteip 
kūną prižiūrėdamos kūniškai 
ištiesų būsim gražios, jeigu 
jau kokios sukatos nuo pir
miau neapsėto mus. Prie 
gražiai kūniškai išrodančios 
moteries ar merginos jau ne
reikia pridėti daug šilkų ar 
špilkų žibančių, kad būtų 
graži, nes tik kuopnas apsi- 
dengimas iš vilnų, linų arba 
bovelnos pritinkančiai pa
siūtas padaro moterį gražia, 
gražiausia. Daugelis mųsų 
seserų parsiperka ant viso 
kių kvepalų ir visokių veidui 
tepalų, kurie į trumpą laik* 
visai sugadina veidą nes ka- 
tik pridėtas iš viršaus p-dai- 
linti patį kūną yra ne natu- 
rališka ir žinoma nepritinka 
o kas nepritinka tai ir negrą 
žu.

G r a ž u s b ū d a s .
Prie visko apie ką kalbė 

jom, dar reikia pridėti gra 
žutną būdo. Jeigu moteriškė 
graži, o būdas jos negeras — 
piktas, prigavingas, perdaug 
aštrus, tai teipgi sunaikina 
netik gražumą drapanos, bet 
ir kūno, nes niekas su tokiu 
sutvėrimu, negal turėt r-usi- 
taikymo ir ramybes, turi vis 
sergėti save, kad nebūtų ap
kalbėtas, apipiktžodžiautas 
ir nuskriaustas ar šiokiu ar 
tokiu būdu. Seserįs, tikiu, 
apmislinę, atras mano nuo
monę teisinga ir teip pasi- 
ves.

bet jeigu ir aš te būčia, mie
lai inirčia, sulyginus kiek 
mųsų brolių žuvo būdami iš 
tikimais carui, tai dabar ver
ta kovoti du, tris, keturis ir 
penkis metus, kad pradėtą 
darbą varyti pirmyn ir nusi
kratyti tą teroną. Lai gy
vuoja revoliucija, lai užge- 
ma laisvė mųsų Tėvynėje Lie
tuvoje.

GEJEiKIS
ftHEMHWE.

KELEIVIS.

Jei seniai girdėjai 
Gudą dainuojant 
Rusiškas dainas;
R kaujaut. liūliuojant, 

l'ai nuvažiuok į LowellI 
Ant lietuvių vestuvių 
Visai nemisiįsi, 
Kad tai yra lietuviu.

Vieni po palieku
Kaip vištos ciksi;
Kiti kacapiškai
Ruskai tik dripsi.

Nors mat kazoku 
Čionai visai imni 
B d popų pri-zi kyn ai 
Rolę savo varo.

1 1 ISveika, sveika tetukę!
Ar tai iš krikštynų?
Nugi, matai, grįžtam
Po linksmų raiiynų.

Oi kur jus vaikuti-) 
Kad m-m i tyli.
Pfu, pfu, tai žiūrėk!
Ir reikia jam užsilaikyti

Oi, oi, oi!
Tai dabar grįžti
Atgal į krikštynas
Ir vaiką paimti.

Maximas Gorkis atvažiavo į Ameriką 
Niūjorkan (New York) 10 Balandžio ir bu
vo priimtas teip, kaip dar nebuvo priim
tas jokie žmogus pasiekęs šios šalies kran
tą. Dideli Amerikos raštininkai kaip 
Mark Twain, W. D. Howells ir kiti sėdė
jo po jo šonu. Per keturias dienas Gor
kis negalėjo pasilsėti, iš priežasties jį my
linčių draugi} ir reporterių, kurie kožną 
jo žodį griebė ir prirašė špaltas į laikraš
čius iš to.

MAXIMAS GORKIS.

nebuvo prasto del tų, kurie yra prispaus- tokią salę, kurioje tik darbininkai renkasi, 
ti. Jisai dirbo kartu su darbininkais, kal
bėjo su jais, neiškentė sunkybės darbo ir I Rengimas Bostone
prasto užmokesčio, ėjo su darbininkais Bostono Rosijos darbininkai norėjo surengti prakal- 
jieškoti darbo, kentė kartu su jais badą, bas Bostone dėl Gorkio, bet viskas buvo tik sunkus darbas 
gulėjo kupstuose šieno su valkatom ir vi- ir lakstymas rengėjų komitetui. Pirmiausia tapo pasamdy- 
sada ir visur jis gyveno, patyrdamas žmo- ta Baptistų bažnyžia — Tremont Temple, bet kaip kunigas 
nių kalbą jausmus ir teip toliau. Vėliau baptistų dasižinojo, salę atsake. Rengėjų Komitetas ap- 
Maximas Gorkis pradėjo rašyti knygeles, skundė baptistus už 6250 ir nuėję pasamdė Simphony Hali 
kurios pirma mažai patraukė žmones,^bet j— dar gražesnę ir ruimingesnę. Tą išgirdę turčiai, užpro- 
vėliau, kada jį valdžia po kelis kartus įki- testavo per laikraštį. Ir nuo tos gavo atsakymą, kad Gor- 
šo į turmą už rašinėjimą. Žmonės prade- kio nepriims kalbėti. Rengėjų Komitetas tuos apskundė 
jo atkreipti atydą ant jo raštų ir tik tada Į už §1500. Davė pakajų aut .toliau, palikdami nors mažes-
atrado, jog Gorkis yra žmogus šios gady
nės, žmogus, kuris nebijo kovoti priešai 
neteisybę. Lengva jam buvo sutaisyti 
puikus pritraukianti raštai, nes jau jisai 
visur buvo. Jis buvo paloviuose turčių ir 
prisižiūrėjo, kaip anie gyvena ant prakai
to žmonių, kurie nuo ryto iki vakarui 
sunkiai dirb kimi, nieko nemato tik var
gus ir ašaras; jis buvo ir su tais, kurie nie
ko neturi valkatos, eina vieta nuo vietos 
ir minta, kur kas ką nutveria. Maximas 
Gorkis buvo suareštuotas 5 Sausio pereitų 
metų už kurstymą žmonių prieš randą, bet 
užtarimas literatų ištraukė jį iš gerklės 
Sėlilisemburgo forto per pasirūpinimą ku
nigaikščio Mirskio. Trepovas užgynė 
Gorkiui gyventi Peterburge ir tokiu būdu 
jis į Rygą tipi ant gyvenimo išva
rytas. Svietas dabar išgirdo Gorkio Var

nės sales, kur telpa 500 ar daugiau žmonių, galima buvo 
gauti, ypatingai vokiečiai atėjo savo salę dovanai pasiūly
ti.

Tuščias pasitikimas.
Seredos vakare 2 Gegužio Gorkis turėjo pribūti į Bos

toną ant Pietinės stoties. Viskas buvo prirengta pasitikti, 
bet nesant sales, žinoma, būtų bereikalingas atvažiavimas, 
būt kad laiko nebuvo gana atšaukti, tad stotis vakare buvo 
prikimšta. Vir-i laukė Gorkio ištiesę kaklus ir kai}) 8-tos 
valandos trūkis parėjo, baisybės svieto buvo su vėlavom ir 
linkėjimais ir pundais kvietkų pasitikti Gorkį. Antgalo, 
kada žmonės iš trūkio visi išėjo, tapo pranešta žmonėm, jog 
Gorkis neatvažiavo ir visi su skausmu nuėjo kas sau namo. 
Gorkis atvažiavo į Ameriką surinkti pinigų revoliucijonie- 
riam Rusijos ir dėlto nenori į mažą salę daryti susirinkimų, 
jeigu ir toliau jis bus teip kaltinamas, jog važinėja ne su 
savo pačia, tad bus surengti mitingai mažesnėse salėse, bet 
skaitlingiau ir tokiu būdu Gorkis visgi galės apsilankyti.

i i p būti gražia.
Ipie gražumą niurni reik- 
kodaugiausia pasikalbėti ’ 
to kad mus vadina gražią 
lyčia žmonijos. Ištiest Į 
pe mus yra vienos gražios, j 
oa gražesnes ir kožua rt- : 
lamės būti konogražiausia, n 

jau paprastas daigiai ■ 
; kaip visame, teip ir pas- į 
jšime yra reikalingas muk 
3, neturim męs savo moks į 
lių, neturim tokių inotenį I 
rios pamokįtų apie madą ; t 
bužių, dėlto ir daugelį ii r- 
resusipratimo nukenčiau, Į 
p žinom, jog mada drabn- 
tankiai mainosi dėlto, kad 
ju nekurios turi pinigą ’ 
gražių drapanų, būtų ge- ; 
kad ir apie madą supras i 
nes krautuvėse greitai F

8 apgauna, jeigu tik nu l 
kad męs nesumanom nu 
(stiliaus). Nekartą nu

i graži mergina visai paga l 
a su prikrautom kvietkom r 
jos skrybėlės su yvairiom Į- 
nių ir kitokiom vuogota į 
isokiom spalvom, kuri® Į ■ • 
raukia žmonių atydą- 
rėjimą nedėlto, kad ištiš r 
jiem gražu, bet dėlto kai į 
kai išeiną iš parėdo.

tip tikrai grąžo.

Lad tikrai gražiai pasirė- 
i, kiek aš numanau, pa! 
)du savo nuomonę. Pili 
.usia reikia savo locuą kfr 
priderančiai apžiūrėti, ta
ryti čystai; tyras vanduo i 
paprastai geru muilu yn • 
iausias dėl apsiprausimo į 
(raustis reikia nepatingu 
ytą ir vakarą. Dantys < 
Jgi reikalauja apčystijiiua į 
1 nelyktų juose šmoteliu 
jos ir nepašvmktų, reiki 
tą ant dienos, ypatingi 
tarė su šepetuku nuvalyti 
•ną išsiplauti po kozuau ■ 
giui yra labai praktišb . 
rint kūną iš viršaus apiiuir 
ą, .reikia rūpintis apie d į 
:ius; iš vidurio męs tiek:' 
(rantam, jog geras maistu V 
revis vienokia mėsa art* 
i daigtai niurni reikalingi 
reikalingas visokis mii 
permainant, ir, žiuon* 

p gaunam visokio ge-’ 
ieto, tada ir kūną galu I 
įaujinti gražiai. Kadi/

Minutos Vyrai.

Cambridgeporte, Mass, apie 
3 mėnesiai kaip susitvėrė 
,,Minutos Vyrų pulkelis. Jų 
užduotė yra šelpti Revoliuci
ją Rosijoję, pakol eis kova ir 
pakol žmonės negaus laisvės 
dėl save Tėvynėje. Apie 20 
vyrų per tą visą laiką užsimo
kėjo ir pinigus nu
siuntė į kovojančių ran
kas, o kitus dar pas save lai
ko. Minutos vyrai savo var
dą paėmė nuo pulko ka
reivių, kurie kariavo už A- 
merikos laisvę 1775. Šitas 
pulkelis jaunų vyrukt} nėra 
vėjo papučiamas. Jie turi 
savo gerą mierį, nors aš pri
guliu prie jų, bet tik karti} 
teko ant jų mitingo būti, 
ant kurio po apsimokėjimui 
mėnesinės visas vakaras bu
vo pašvęstas ant revoliucijos 
kamantinėjimo. Kad išrasti 
ar visi gerai supranta prie 
ko jie priguli ir kokis mieris 
ėjo klausimai ir kožnas iš
reiškė savo nuomonę kono- 
karščiausia, kad žino prie ko 
priguli ir žino ką daro. Svar
bus klausymas buvo tas: Męs 
dedam pinigus ant pagelbėji
mo tų, kurie kovoja prieš ca
rą ir, žinoma, kada jie kovo
ja, jie suerzina caro valdžią 
ir toji paleidžia kareivius į 
svietą, kurie engia ir kanki
na žmones. Jeigu męs to ne
darytume, neduotume pinigų 
tai revoliucijonieriai nusto
tų ir vėl viskas apsispakajį- 
tų. Taigi kaip j ūmi matosi 
broliai ar geriau kariaujan
čius šelpti, juos palaikyti pi- 
nigiškai ar negeriau būtų 
kad jie nustotų? Palauk! 
Ne! Aš sakau ne! iš visų 
kampų davėsi.girdėtis balsas. 
— Na, tai jeigu geriau šelp
ti kovojančius, tai iš kurios 
priežasties? Vienas Minutos 
vyras atsistojo ir pradėjo aiš
kinti teip: Broliai! Męs gerai 
atmenam, jog ir prieš revo
liuciją žmonės kenkė, verkė, 
mirė nuo vargo ir aukos py
lėsi teip, kad sulyginus su 
dabartiniais laikais, nėra 
skirtumo. Męs suprantam, 
jog daugelis mus brolių tu
rės savo gyvastį už laisvę,

Aukos.

Keleivio” 17 num. 
aukų buvo $110.75

Iš Lowell, Mass, nuo 
prakalbų 2.65

Iš E. Cambridgeport,
Mass, nuo prakal
bų 8.68

Nuo pirmo Gegužio
Kliubo prakalbų
So. Bostone 5.38

Išviso §127.46

Šimtas dol. bus išsiųsta tie- 
siok į Europą 12 Gegužio 
Komitetui Lietuvos Darbi
ninkų partijos.

Pataisymas.

16 num. „Keleivio’’ W. 
Lynn, Mass pakvitavojime 
aukų turi būt pataisyti šie 
vardai V. Termėnas 61-00 
M. Kalinckienė 61.00, Z. Ka- 
linckaitė ir J. Kalinckutis 
po 10 c.

„Kalinio Velykų Naktis” 
18 num. „Keleivio*’ pamiršta 
padėti iš „Vilniaus Žinių”.

Juokai.

— Klausyk, Jonuk! Čio
nai reikia parašyti kiek tu 
turi metų ir kokį mėnesį, gi
męs, tai meldžiu pasakyti?

— Metų turim 36, bet ko
kio mėnesio ir kokią dieną 
gimęs, tai nežinau.

— Tai gal žinai, nors ar 
žiemą ar vasarą gimiai!

— Neatmenu, bet rodos 
žiemą.

Prij ieškojin ai.

Pajieškau Juozapo Petro
nio, paeinančio iš Kauno rėd. 
Paneviežio pav., Čipėnų vals
čiaus, sodž. Žadeikių. Atva
žiavo šį metą į Ameriką, ap
sistojo Pittsburge, Pa. Mel
džiu kas jį žino arba jis pats 
atsišaukti ant šito adreso

Kazimieras Griciūnas
Martin Piano Co.

Newton, Mass.

Kodėl Gorkį mylėjo.
Dėlto Gorkį pamylėjo Amerikos raš

tininkai ir kiti žmones, kurie pažįsta mok
slą socijologijos, kurie giliai nori pažinti 
žmonių gyvenimą, kad per Gorkio raštus 
galėjo tiktai įsigilinti į vidurį biedno skur- 
dingo darbininko širdį, atrasti kožną ner
vą, kuris riša jo smegenis su širdžia daro 
ant jo įspūdžius ir kėravoja jį kelionėje 
pasaulės vargų. Šitas mokslas yra labai 
įspūdingas tam, kuris vartoja savo protą, 
bet tam, kuris visai netėmija kas darosi 
pasaulėje, mažai atneša gero. Tas, kuris 
vargsta diena po dienai, plaukioja atarose 
geriau myli skaityti apie žemę, tę kur lais
vė gyvuoja, kur laisvė gyvuoja, kur ran
das yra rankoje maloningo karaliaus — 
Dievo. Žodžiu sakant, tas kuris vargsta 
gyvenimą purve, suspaudime ir ašarose, 
nenori visai apie tokius raštus nė pamis- 
lįti, kuriose randa savo locnas pėdas ir sa
vo locnus dejavimus, baimę bado ir baimę 
valdžios, kuri prie to visko jį prispyrė. 
Jam geriau skaityti raštą, kuriame yra 
šauksmas į Dangų išgelbėjimo jo iš vargų; 
šauksmas atmonijimo prieš kožną, kuris 
nuskriaudžia jį ant šios ašarų pakalnes. 
Bet žmonės, kuriem duonos baimė ir dil
ginimas kūno su šalčiu nesisapnuoja kas
dien, tiem yra kada pamislįti apie vargšo 
gyvenimą ir tie tai žmonės įsigilina į varg
šo gyvenimą ir nori atjausti jo vargus. Tie 
tai vyrai per Gorkį gavo patirti giliausius 
jausmus nuvargintų milijonų žmonių ir 
užtai jie pasitiko Gorkį New Yorke, kad 
pamatyti jo veidą, kuris šimtus tūkstančių 
kartų susiraukė pamatęs skriaudą daromą 
vienam ant vieno šono, kitam ant kito, ko 
Rusijoje netrūksta; kur tik žiūrai, visur 
daromos skriaudos tiem nuvargiutiem žmo
nėm, kurie nė žodžiu, nė raštu negali pa
siskųsti plačiai pasauliai, tik iškėlę rankas 
į viršų šaukia susimylėjimo, bet tik tada 
sulaukia, kada lieka nustumdyti, nuvar
ginti, nuplakti, prikenčia bado.skurdo, tik 
tada gauna, ko per ilgus metus savo gyve
nime prašo, gauna duobę žemėje ir amži
ną atsilsį aut visados arba nors iki tam 
laikui, pakol užmiršę žmones atveža kirą 
nuvargintą kūną tę palaidoti, o aną pirmą 
čia pakastą kaulą po kaului išrankioja, 
kad padaryti naujamjam vietą. Jie apspi
to pažiūrėti Gorkio galvą ir atspėti koki 
smegenįs-tę yra ir koki tai paloviai, ku
riuose gyvena dvasia neišpasakytos kant
rybės, galybės ir diskripcijos, kuri teip 
gali ieiti į vargšo pėdas ir atjausti jo kož
ną širdies truktelėjimą, mislis, kentėjimus 
teip gerai, jog geriau nekaip tas 
kurį vargina ir kuris neša ant savo spran
do tuos visus vargus.

Kaip Gorkis pastojo gar
siu.

Maximas Gorkis, kurio tikra pravar
dė Pieškof pasidarė garsiu ant svieto su 
savo raštais. Būdamas jau mokįtu vyru, 
jisai pasileido gyventi tarpe prastų žmo
nių, kad ištirti jų gyvenimą ir kas yra 
kaltas už jų vargus. Dėl Gorkio nieko

dą labiau ir tokiu budu Gorkis pagarsėjo 
kaipo žmogus, kuris pasišvenčia save už 
milijonus kitų vargstančių žmonių.

Gorkis i r L i e t u v i a i .
Kadangi mųsų tėvyne yra po tąja pa

čia lei< na caro, kuri visus negalingus ir 
vargingus Rusijos žmones spaudžia, tad ir 
mus gyvenimas krutina glaustis prie tų, 
kurie su caru kovą veda. Gorkis jau se
niai nuo jaunų dienų kovoja ir dėlto jisai 
yra mųsų draugas, nevienas jaunas lietu 
vis skaitydamas Gorkio raštus, gavo dva
sią ginti savo tėvynę ir rūpintis apie svie
to surėdymą. Be tokių įkvėpimų žmoni
ja išrodytų teip: ant vieno šono butų auk
se pasirėdę turčiai, turinti visokius išpyl- 
dymus savo geidulių, o ant kito šono butų 
daug ir labai daug žmonių nuskurusių ir

Gorkis su savo pačia.
Skandalas, kurį paleido caro agentai is pasigavo Ame

rikos kapitalistai yra visai neteisingas, Gorkis su savo mo
tore padavė atskirtuves jau keturi metai atgal ir jo buvusi 
m< teris dabar vėl apsivedus gyvena Peterburge. Gorkis 
apsivedė su antrąja savo pačia teip kaip ir visi žmonės, tik 
žinoma neėmė surišima nuo popo, dėlto kad su popais jau 
Gorkis seniai atsisakė draugauti, kaipo su artimais caro 
bernais ir išdavikais.

Laikas praslinks, karštis pereis ir Gorkį visur iškilmin
gai priims ir galima tikėti, jog jisai surinks Amerikoje pi
nigų ikvaliai, kad carą nukratyti nuo auksinio sosto,stovin
čio ant žmonijos kaukuolių. Kaip girdėti, jau Peterburge 
kirmėlynas Carbcrniu pajuto, jog Gorkis Amerikoje ir pla
nuoja. kad užmesti ant jo kokią bėdą už agitavimą Ameri
koje. Čionai gal prisieis ii- Amerikos prezidentui pasiro- 
rodyti su kuom jisai sutups ar su caro puse ar su nuskriau
stais darbininkais. Greičiau su pirmutiniais.

engemų. Caras ir turčiai, gavę pilną vi- 
sotišką tiesą tremti žmones, trėmė visokiu 
budu, jie netik atima, ką vargšai uždirba, ' 
bet atima ir jų gražiausius kūdikius, duk
teris prastųjų vargšų jie surenka gražiau- Į 
sias ir paskiria ištvirkėliam, saviškiam gaš-1 
lunam. Baudžiavų laikai aiškiai užrašė 
darbus tų piktadarių, kaip jie tremdavo 
visas žmogaus morališkas tiesas, tik gaila, 
kad to visko negailimi rasti literatūroje, 
kurią skaito ta žmonių kliasa, kuri ir da
bar sėdi ant žmonių sprando. Tuos raštus 
galima rasti vis tik tarpe prakeiktų 
knygų, dėlto kad šiądien visa teisybė pra
keikta. Šiomis dienomis vienas reporte
ris rinko žinias apie ateivių gyvenimą 
Bostone, su kuriuoin bekalbant aš jam pa
tariau teip: jeigu tu nori patraukt atydą 
žmonių ant savo rašto, tai aprašyk, kai ii 
lietuviai gyvena Lietuvoje, o paskui kaip 
jie keliauja per pilną ašarų Širvintą į A- 
meriką! kaip jie perka šifkartę ant Roter
damo, o atvažiuoja per Hamburgą aut 
šimto metų senumo laivų. Aprašyk, kaiy 
kompanijos per savo agentus plėšia žmo
nes, kaip tik paiimi Prūsuose ir plėšia pa
kol brolis ar sesuva jo neištraukia iš jų 
nagų Amerikos porte. — Teip tas būtų 
labai užimantis, bet matai, mus laikraštys 
gauna apgarsinimą nuo t-s kompanijos, 
dėlto męs negalim to rašyti. Tai matoma 
aiškiai, kiek teisybės galima rasti ant svie 
to. Jeigu teisybės negalima aprašyti ir 
apsakyti iš priežasties pinigo. Gorkis 
dėlto mumi turi būti malonus, kad jis ne- 
parsidavė caro bernam, bet nenuilstančiai 
dirbo dėl visos Rosijos žmonijos, pakol ji 
nesukilo savo teisybes jieškoti.

Gorkis Pažemintas.
Į keturias dienas nuo pribuvimo Gor

kio į Ameriką New Yorko laikraštys
,, World” patalpino raštą, būk Gorkis at
važiavo su netikra savo pačia į Ameriką, 
tas gandas perėjo per visą Ameriką ir tuo
jau atsimušė antbalsys nuo amerikonų ka
pitalistų: „Mums Gorkio nereikia” visai 
neduodami žmogui pasiteisinti, uždarė jam 
duris liotelių ir ruimingesnių salių. Jo 
draugais liko tik suvarginti suprantanti 
Rosijos darbininkai ir Amerikos socijalis- 
tai, ponas Wilshire, milijonierius ir kartu 
socijalistas, pasiūlė savo namus dėl apsi
gyvenimo Gorkio New Yorke, bet nekurie 
socijalistai buvo tam priešingi, tad Gorkis 
apsigyveno ant Staten Island ties New 
Y orkų. New Yorke Gorkis turėjo kelias 
prakalbas Grand Palace Auditorium’e, kur 
tūkstančiai darbininkų klausėsi ir visi 
užsimokėjo po 25 c. įėjimo, kurie tai pini
gai paskirti Gorkio Komitetui dėl revoliu
cijos reikalų. Bet, žinoma, jis gavo tik

SEBžiS „S1.1“
Gegužio 28, 29 ir 30 povaliai atslenka ir kartu artina

si Seimas S.L. A. Seimas, kaip Čikagos lietuviai praneša, 
prasidės 27 Gegužio, t. y. Nedėlioję po pietų bus didelis ap- 
vaikščiojimas draugysčių ir bus laikytos prakalbos, dėlto 
delegitam jau neatbūtinai reikia pribūti ant to apvaikščio- 
jimo, nes tai yra gražiausia pradžia seimo. Tolima kelio
nė į Čikagą privers kožną delegatą ankščiau iš namų išva
žiuoti. Naujos Anglijos delegatai ketina važiuoti kartu iš 
New Yorko, ant vieno trūkio, o kad rastųsi atsakantys 
skaitlius, tai gal ir gautų sau vieni karą ir pigesnę kelionę. 
Iš Bostono važiuos du delegatai: p. P. Lazauckas nuo kuo
pos, o p. M. Mėšiys D. t. K. Vytauto draugystės; Šv. Ka
zimiero draugystę perstatys tę esantys jos sąnarys. A. Ra- 
manauckas. Central. Komitetas S.L.A. šiomis dienomis iš
leido atsišaukimą į kuopas ir draugystes melsdami, kad 
prisidėtų prie darbo kaslink įkūrimo seniem ir negalintiem 
Lietuviam prieglaudos namo su kolionija, kur seniai gale- 
tų sau dar užsiauginti maistą ir gražiai savo dienas praleis
ti, ant to jau yni apie 2000 rlol pinigų surinkta, tik nevisi 
priduoti į C'rntr. kasą. Taigi šįmet ir bus svarbiausi ap
kalbėjimai Senųjų kolionija ir nepakajus Lietuvoje. Bus 
ir t- kių įnešimų, k d posmertlnę padidint ant 200 dol. už 
tą pačią mokestį, kurią sąnariai dabar moka. „Keleivis” 
apsiima patarnauti delegatam Naujos Anglijos, kurie no
rėtų kartu iš New Yorko važiuoti, jeigu norėtute susižinoti, 
tai galite visi atsiųsti žinią į „Keleivio” redakciją, o męs 
pagarsįsim kiek iš viso rasis ir karia turite apleisti New 
Yorką, kad pasiekti Čikagą aut nedėlios popieti} apvaikš- 
čiojimo. Visiem butų smagiau važiuoti ir tę nuvažiavus 
visus geriau pasitikti ir parodyti vietą apsibuvimo laike 
seimo. Iki šioliai jau yra septyni, kurie ketina iš New Yor 
ko važiuoti, iš Waterburio 2, iš Ansonijos 2, iš New Brita-
no du ir vienas iš ISo. Bostono. Jeigu rastųsi kur daugiau, 
greitai praneškite, o męs pasirapinsim visus New Yorke su
vesti į krūvą.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Angliukai 
abase, debase 
incase, abate 
debate, sedate 
create, oblate, 
relate, inflate 
collate, translate 
mistate, replete 
complete, secrete 
recite, incite

Ištark 
abeis, dibeis 
inkeis, abeit 
dibeit, sideit 
krieit, obleit 
rileit, infleit 
koleit, transleit
misteit, replyt 
komplyt, Sekryt 
resait, iusait

RciSkia
pažemint 

įklėtkuot, sutrumpįt 
ginčytis, ramus 
tvert, suplotas 

giminiuot, išsipust 
sulygint, išversti 

pasimilįt, pripildįtas 
pabaigtas, užslėpt 

išsakyt, sukelt 
deginti, atpirktiignite, redeem inait, redym

Hard shells incase clams and oysters.
Kieti lukštai, uždengė klamsus ir oysteaius
Men inflate baloons wirh gas, which is lighter than 

common air.
Žmones išpučia batonus su gazu su, kuris yra lengves- 

|nis.



KELEIVIS

Baliai Baliai!! UŽSIRAŠYK
Didžio Lietuvos Kuning. 1^ i—< g S—< |

Iflnrdodranvvstes iš T^ewell. A. K—rf A—K v AAlgirdo drauvystės iš Lewell, 
Mass., atsibus Subatos vaka 
re Gegužio. (May) 19, 1906. 
Prasidės nuo 7 valandos va
kare ant Prescott Hall salės- 
—Runells Building.

Salė viena iš puikiausių,! Skaitytojam, 
muzykė geriausia, merginų, Į Katrrų laikas prenumeratos 
kaip rožių, cigarų iš 4 urkijos iajkraįtį išsibaigė meldžia- 
ir visko bus, kas tik priduo- me atnaujnit prenumeratą, 
da linksmybę. Dėlto visus I bŪ8imtj iversti laikra6tį 
brolius ir seseris vietinius ir , , , . 1 .sustabdyt.iš aplinkines kviečiame ant 
to baliaus.

KOMITETAS.

ant visu metu

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

Švento Jurgio draugystes Dr. Joseph levaniiowski, 
iš Brighton Mass, parengtas gyvena po No 394 Broadway, s. Boston,

Mass.; valandos buvimo namie nuo 0 iki 
balius atsibus 29 Gegužio ant h vakare.
salės Parne Hall Chesnut avė. offisa turi bostone 
Prasidės nuo 7 ir trauksis iki k,No ’°50 J!eacon

Ofiso valandos: nuo 10 iki 12 ryle ir 
anksti ryto. m/o 2 iki 4 po piet.

Broliai ir sesutės linksmy- 1 Tel- 21071 Brookline.

bes bus kodaugiusia ir mer
ginų kogražiausių, būkite vi
si ant baliaus ant kurio šir
dingai užprašo

KOMITETAS.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

M il. Feely
Lietuviszka Biblija! I 95 miu st. Ruimai oo-ei

Tai v1BM Šventas id B0ST0N’ MASS'

mi0 lM.Galivan&Co.
gražios skurines apdaros, vo- Uzlaiho geriausio 
kiškom litarom spasudinta ELI AUS, VYNO,
ant gražios drūtos popieros. L!KIERIŲ ir

Prekė su prisiuntimu $2.7 •r,> CIGARU.
Biblija ruskoj kalboje $2.75, j Pardavimas familijom musu
Naujas Testamentas Jėzau | specijališkumas.
Kristaus, daugiau kaip 400 35g 2-1 Ū St.,S. BOStOO, M2SS.
puslapių, preke 75 centai. 1

Teipgi užlaikau daug ir ki
tokių lietuviškų knygų Pi
nigai ' tur būt prisiųsti išvir-

Bius per Mot.ey Order .
Mano adresas:

Jos Petrikys
943 S. S-nd Str.,

Philadelphia, Pa.

Daktaras M. J. Koniiow,
330 Shawmut avė., Boston, Mass.
Ofibo valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir

nūn G iki 7 vakare.
Tel. 009 2 Tremonl. i

Jo žinoiiii
Dr. Antoinette E. Konikow, aprūpina . 
moteris ir kndikius. —
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 piet

Tel. 009 2 Tremont.

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman. £
. P.imienter St. 
buscou. Mass.

Visokias ligas gy
dau pasekmingia
usiai. Ateikit tie 
siok pas mane lz 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefonuo 
duok o aš ateisiu.
Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 11 ryle 
nuo 1 iki 2 ir G iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmond

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

r knlnnji darbo, ateik į mano biurą, aš 
tny parūpjsiu tuojau darbą ten, kur* ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa
brike. Plytnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
nebalintiem susikalbėt kuogeriausiai ir 
įeisyngiausiai patarnauju. Atmink:

Joseph S Rossell,
4 Washington str.,North, 

BOSTON, Mass.
•JjD -.ii-

LAIVAKORTES PARDUODU.
Ofisas bus atdaras nuo šešių vaknre iki I 
11 nakties šiokiomis dienomis, o subnto- i 
mis nuo 12 diena iki 11 nakčia.Apir die- į 
nos laiką,tai praešiu ant toliaus.

Jurgis B/krtašius.
214 W 4 th st . FO. BOSTON, MASS..

Qj IBM
.a.

Szaltinis Sveikatos
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 ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j j j nusiduo
da, dekavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados. 9

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- 

XgggK škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė- 
jimui ligos. Šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią 

į svieto šalių, terp kurių dau-
pačių Instituto daktarų,kurių niekur 

kitur negalinga gauti. Išgydyme ligų ne vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jj.mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

iszgydytan nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
ir’reumatiiin’obci *os ligoniarns. tai matyt iš daugybes padekavonių 
utnisenėjusios vi- kurios tūkstančiais kas menesis plaukia šitam In- 
Jon/zabuicevicze stitutui;pagal prašymą dčkavojančių, kaipo pavyzdį, Westwood. 
Box ««, Butte,t paduudame '

krautuvę vaistų iš visų 
%) gelis yra išrasta pačių J

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už lAgydymę msnp nuo neregu- 
lisriAkos mėnesinės, varginusios mane per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas Vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistotus baltosios vėl mane naikino. Per vi
są tą buką perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų lx?i vynų, bet 
veltai Ir tik kada apmėtau savo ligą jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai iAgihiu, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu TamlstaLėirdlngą padėkavong 

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

čion kelias:

Dauggnlls Profesoriau ir Specialiste:
Su linksmu Ainlžia pranoAu Tnmistni. kad 

rsiu visu! avekkua ir liuosaa nuo r<-uiiiatiznio 
skausmų ir dirglių pečiuose, rankose, kojose 
ir strėnose, kurie mnue teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių save s pečiai is tu js, liet vis be naudos, kol 
aedasigird.ni apie jųsų garsųjį Institutą, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikatų, nė ką c- 
slu dėkingas iŠ širdies Drui E C. Collins, ve
lydamas pas jį kreiptis 
čiums. Išgydytasis,

Augustas
1445 Hudson St.j

vislumą savo tautie-

BokSn.
Allegheny City, Pa.

Iscgydyta nuo 
sunkios inoterl- 
szkos vidurines 
ligos.
M. VIdiczlene

N. Y.

Mielas Prnfaaorinn:
PnuietUu Tumistat.jos rsiu pasveikęs iŠ Il

gos. nuo kurios mane gydote — pcrUinkaus 
ėliipinirno, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės. nubėgimo sėmens nemivos, nerviSkumo, 
skaudėjimo strėnose ir nbelno nusilpnėjimo 
kaip yra upruSytA Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas į Svo katu. Jųjų spccinliSkl vaistai 
mane galutinai JAgydė ir dabar džiaugiuosi 13 
savo laimingo 3«*irinrni3ko gyvenimo Dėl ar- 
tymo meilės noriu šitą pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams, esantiems tokiame padėjime 
kili p mano, idant ir Jie gnlėtų atgriebti savo 
sveikatą ir bųti laimingais.

Fr. Mandinaa, "
Iiox 325, Mystic, Iowa.

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

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 10c markėj! ppersiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas 5 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 InstUite, 140 W. 34.tb SI., New lork City, N. Y.
Atsliaukianllems asablškai oflisas (terp Broadway Ir 7tos Ave.) atdaras kasdien nuo 10 iki 6 vai. po plotų.

Vakarais: Utarninka, Seredo|e |r Pelnyčio)? nuo 7 iki 8 vai. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

KLAUSYKI; E, VYS AI!
Kaip į Worcester atkoliausil 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsak
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

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

117, 119 and 121 A St,

So. Boston, Mass
i ... . . .

Puikiausias Lietuviškais?
S4

3t

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso*.

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

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

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kai' 
boj. -Meldžiam visus su reika- 
' lais atsilankyt.

KLAUSYKIT VYRAI!
J(*igu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt lai neužmirškit užeit pas Tamošių 
Bakanaucką, jis duus gera rodą ir gausit 
skanaus a takus išsigert, vyno, šnapso ir 
cigarų liesiok iŠ Turkijos. Visi broliai 

pas

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

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gerymus 

>aimk sveiką užkandį, sveikiausi gėly
nai, kaip tai Alus, Klius, Vynai ir viso 

ki likeriai yra tik pas
James Gleason & Co.,

Kampas 4-th ir B. Sts.,
S. Boston, Mass.

Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
abui gera vieta. Dažinokit pas patį 
caspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

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,

•4 Washington Sqare, Worcester. Mars

4
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Negirdėta Naujiena!
Kas gi čia? Ogi vyruti popieros rašy- 

m i eromatų! Kas do gražų* pritaikinti 
i ii ■ kožnožmogaus pasveikinimai Tuzi 
i<a> tik 15 c. 100 tu puikių laiškų Sl.oo.

'ūksiantį vali gaut už J6.75. Laiškai 
papiioUi puikiausiom kvietkom šilkinėm 
■nksiiotom ir yvairių spalvų. Teipgi gali

•I visokių >. . zėlių su moldelem ir 
i a i' į vairaus didumo ir

• t ir auksui tų. didelių 
b K' yirų. kokių tik rei-

\ i u .s daiktu aimntam 
1 ■ r n I. l.-k kas nori.

I

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauskas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 I). St., 

South Boston, Mass.

>a 
■s
S 
B 
s» 
S 
S
jj

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
___  Boston, Mass

/ • '. lail rode-
a n aut apste- 

i visokius bažnyti- 
.. dniMHs; viską, pas mus

< ių los ruples daiktų 
knnl daugiau, kaip už 

1? gražių laiškų, ar knygutę 
d ‘ anų. lui >o c., siudčianl pinigus, ga
lima siųst markėm, o norint gaut atsaky
mą ant klausymo reik indėt į gromatąuš 
2 centu markę. Adresuok:

John Dcrkilnis
4 j45 So. Berm image avenue, 

Chicago, Ill.

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą.

Pasek m i ilgiausiai 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

BRITVOS! BRITUOS!
Del praplatinimo savo biznio ir upsi- 
garsinimo tikrais faktais, ne žodžiais, 
pasiryžau parduot per sekančias 90 dienų 
britvas žemiau jų tikros prekės ir šeip: 
Britva vertės §5. 00 —už $4.00; vertės 
$4-00 — už $3.oo; vertės $2-oo — už $1.75 
i. 1.1. Mano britvos yra visiem žino
mos, kaipo geriausios ir aštriausios. Jei 
būtu negera 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.

VINCAS INTAS
Kostunierskas K rančius.
Nuo jaunų dienų per ilgus melus pra

ktikavęs Kumpoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ceikių, arba 
materijų sklypelių, kaipo Hampel, iš ku
rių steliuojantis sau siūtą gal išsirinkt 
patinkamiausį ccii<į. Prekė — nuo $15. 
augštyn. Drūti m as darbo užtikrintas

248 W. 4-th str.
So. BOSTON, Mass.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
y\az nadinau savo krautuve kurioja galima gaut visko kaipo 
Ui: laikrodėliu kokiu tik ant svietu randasi, kisteniniu ir 
si'niniu, vi»oV iu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu ir auksitiiu riedu, špilkų, kampasu, kolc iku, visokiu 
insirumentu, puikiu armonikų del grajaus. M»szinukiu 

del drukavojimo gromatu. Munu knyga ir prietais* s del 
darymo situku. Istoriszkv ir maldaknygių kokiu tik ran
da*! lietuviuko) kalboj. Puikiu pop’eru del gromatu ra
ižymo su phvinoevonems, a>dab ms ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunezia groma oj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisz- 
koį k Iboj nebuvo, kureme yra siimtai visokiu paveikslu,

S apie kozna tavora preke aprašyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
fl| riusiszsiunciiu gr-H in visus Amerikos miestus. Adrcsuokit:

I Klemens Wllkewich, 113 0RASD„=N, N ¥.

Box 930

Box 61

Box 32?

Box 54 •

GROMATOM POPIEROS!
Kašymuilaiškų naujausio iš 

mislijimo 36 gatunkai popie- 
ros, papuoštos gražiausais 
paveikslais ir tam tin kančiom- 
daiuom ir gražiausiom kviet 
kom, vienu žodžiu — nėr pu i 
kesniu .12 tų laiškų su kon- 
vertais — 25 c. 5 tuz. už $1. 
Popieros lietuviškai ir lenkis 
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

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam,
Reikalaujant geros vietog 

draugi jiškiem pasi 1 i n ksmini- 
niam, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, samdyki!;

Congress Hall’ę,
Prie didelės salės yra mali 

samdoma mitingam ir kitiem 
susirinkimam. Apie pasam- 
dymo išlygas galit dažinotap 
tiekoje Shechan'o po nr 226 
Broadway, arba pas:

F. M. Smith,
17 India St. Tel. Main 171.

ZIUREK!
Kątik partraukėm daugy, t 

bę naujos mados moterišku Į 
skrybėlių, ir visokių pavasari ! 
nių parėdalų. Prekė labaiže 
ma. Ateik persitikrint.

SAGO WITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Maa.
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IŠ K
Tiktai per 60 dienu, 
Jeigu katras dar nenusipirkol knyn 
,,Sekretai Burtininkų'* arba ..Urna, 
knyžnoja Knygą” lai pas.skubinkit h 
tik per (>0 dienų parduosim už 50centą 
o polam piokiuos dvigubai. Pinigtn 
siųskit per “Money Orderį" ant šilu ad- 
reao: Gcdeminas ir Mickevičius,

25 W. 2 nd Si.. Room 10.
South Boston, Mass.

THE OUTLET
DIDELIS VASARINIS IŠ PAR DAVIMAS!
Naujausios mados moteriškų pavasarinių ir 
vakarai jakučių; prekės nuo $2.98 c. aiigštyn. 
I’artraukėm labai daug puikių naujausio 
styliaus motiriškų skrybėlių; prekės nuo 
$1.98 augštyn. Apart to užjaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yni yį aė moferiškaui 
1 asirėdimui reikalynga. 
tik per viena sąvaitę.
tiems pas mm prie l) stailipas;

Išpardavimai* lęsis
Dirulam <1 perkan- 

8'1 kožtiit 
pirkimu už $6,oo duodam 100 štampų.

Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:
THE OUTLET, 385 Broadway, S BOSTON,Maw.

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Wushigton,., St NEW YOU

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 gėry m ų ir i 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų' aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokluev 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų Voks apgavikui 
vest kur kitur lafneik iki nepamatysi manes. * Su godone

winc.as r4Buitim.

P. A. FOLEY &. CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Nai 
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52 B. Street, South Boston, Mass.

Didžiausia ir Teiyngiausia AptiekaC. H. Knott,’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Ross 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. Derkinlis,
1515 Hermitage aso., Chicago Ill.

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

J. Dabulski
8«0 —34 Place, Chicago, 111. 1

P. Ciras,
155 Elm str., Lawrence, Mass. ;

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

M. Paznokiulo
1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa.

S. Valaskas
Kensington ave. Chicago, III.

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

Jurgis Tumasas, 
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY, CONN.

Kampas W.Fourth ir D. st S.Boston.
Gydoulių visokį receptai iš- 

pyldomi teisyngai. Čionai yr 
lietuviškas klerką ir galima 
susikalbėt saviškai. Meldžia
me reikalui esant atsilankyt.

v
^į&Gcriausia moterų ir vaikyRydytoja^fc

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

Ofisas atdai'as įlį
SĮ'Įc 2 iki 4 nuo 7 iki 8 |m> pietų.

Tol. Hay. GG9 - 5. įį:

LINKSMYBE < NAMUOSE
GEM ROLLER ORGAN. PREKE TIKTAI $5.00. 

Grajyjama maszina arlxi vargonėliai, su 
kuria kiekvienas galigrajyti be jokio mok 
slo visokius marszus, valtcus, polkas, Kad
rilius, giesmes, dainas irtt. Labai naudinga 
del’gicdorių, kliubų, draugysezių, vese-
lių, vakariuszkų ir kitokių pasilinksmini
mų. Geriausia dalykas <lcl užbovyjymosve-r 
ežių. Muzika yra padaryta ant atskiriu oda-L 
tiuių volelių. Kartu su vargonėliais <luo-J 
dame 3 volelius uždyką, bet jų galima H 
gauti nuo musų kiek kas nori po 25 cen-B 

tus už volelį.Turime 800 viskių gatunkų volelių ir norintiems prisiusime vo-ft 
lėlių atskiri kataliogą. Sveria 15 svarų; 16 colių ilgio, 14 ploczio ir 9 aug-B 
szczio. Visur parsiduoda po $6.00, bet mes ant trunų>o laiko paleidome ui^ 
$5.00. Norint pasinauduoti isz szytos progos, reikia pasiskubinti pirkti. fl

Teipgi turime dydesnius vargonėlius po vardu Concert Roller Organ, ku-R 
rie yra daug puikiasni ir gražiaus grajyna. Sveria 30 svarų; 19 colių ilgio,| 
16 ploczio ir 14 augszczio. Su tais vargonėliais duodame 5 volelius už dyką.! 
Vargonėliai visur parsiduoda po $12.00, bet mes paleidome ant trumpo laikoj 
už $10.00. / 1
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Ar turi Ką si’AuniNT? Jei turi, tai atnešk i’’KELEIVIO”
NES1G RAUDIKI.

821 Bank

K. Asevičin,

J. Ženianlauckas,

199 Cileries

39 \V. Porter Str

PASARGA Del Sicrgančiu
Kas nori sulaikili savo svieikutą tas 

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

Kaziineras Šydlauckas.

AMERICAN DRUKAVOJAMA MASZINA
Musiį Preke Tiktai $6.75.

American Typewriter druka- 
vojama maszina yra reikalinga 
del kiekvieno žmogaus. Su ja 
galima drukuoti teip greitai ir 
gražiai kaip su masžina 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 kalbuo- p
se: su lietuviszkomis litaromis, lenkiszkomis, maskoliszkomis, vokiszkomis,H 
francuziszkomis, spaniszkomis, angliszkomis ir skamlinaviszkomis. American 
drukauojama maszina yra visur žinoma kaipo geriausia ir parsiduoda po 
$10.00, bet mes aut trumpo laiko paleidome už $6.75. Kas nori pasinauduoli 
isztos progos, turi skubintis pirkti, nes, kad to apgarsinimo nebebus sziaine 
laikrasztyje, tada preke bus dydesne. Jeigu kas nenori siųsti visų pinigų isz 
kalno, tegul prisiunezia vieną doleri ir mes tuojaus iszsiųsime tavorą. Ki
tus piningus gales užsimokėti kaip tavoras ateis. Tavorą galime prisiųsti | 
visus krasztus svieto.

Pas mus galima gauti visuokius tavorus, kokius kas tiktai nori ir piginus 
kaip kitur. Mes prisiusime už dyką musų gražį kataliogą kiekvienam kas 
prisius savo vardą ir teisingą adresą. Kupcziai pas mus gali pirkti tavorus 
pigiaus kaip kitur. Reikalaujame gerų agentų.

COSMOPOLITAN TRADING CO., DEPT. H 
218 Fulton Street NEW YORK CITY, U. S. A
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