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U8, UŽKVIETIMUR 
L ŽODŽIU MARANT 
GERAI IK PIGIAI.

Boston, Mass.

Dūma tapo 
dieną. Gegužio, 
niingai kalbėjo 
sius atstovus, 
taisyti gero-ę visiem Rusijos 
gyventojam. Kalba jo buvo 
iškaišyta vardu Dievo ir ma
tėsi, jog bus greitas prisilen 
kimas prie nuvargintų žmo
nių. Atstovai greitai grie
bėsi atsakyti ant jo kalbos, 
išreikšdami, jog žmonės lau 
kia jo malonės ir palengvini
mų. Padavė carui visą sura
šą sunkenybių, kurios labiau
siai žmones kankina. Bet 
caras, kaip parvažiavo į Pe- 
terhovą, rodos, migte—užmi
go ir jau keliolika dienų, o 
visdar neduoda jokios žinios 
ant atstovi} reikalavimų.

Smarkesni darbi inkų at- 
stovai-pradėjo ..-z,-Apimti ir 
varyti karštą agitaciją, kas- 
link greitesnio davimo caro 
atsakymo ant atstovų reika
lavimų. Savo kalboje caras 
kalbino atstovus atnaujinti 
Bosiją ir pagerinti žmonių 
gyvenimą. Atstovai parei
kalavo, kad caras paleistų 
politikiškus prasikaltėlius iš 
turmų, kurie bereikalingai 
tę sugaudyti, ir kurie yra 
svarbiausi žmonės Rosi joje, 
nes jie tiktai supranta nau
dą laisvės ir jie tik gali pa
gerinti žmonių gyvenimą, pa 
mokindami kitus. Bet štai 
bjaurusis Trepovas su visa 
savo galybe prikalbinėja ca
rą, kad politikiškų prasikal 
tūlių nepaleistų. Trepovas 
išsiuntinėjo aplinkraštį į vi
sas organizacijas ,įjuodusios 
Šimtinės”, kad tie siųstų pra
šymus pas carą, kad politi
kiškų prasikaltėlių neišleistų 
iš turmų. - Caras dabai- yra 
sumišęs ir nežino ko klausy
ti. Jeigu klausys atstovų ir 
paleis politikiškus prasikal
tėlius, tai Trepovas su savo 
„Juodąją Šimtine” kels mai
štą. Bet jeigu, ir atstovai 
negaus palengvininimo savo 
žmonėm, tai ir jie nesėdės 
rankas susidėję. Atstovai 
darbininkiški, kurie karštai 
kovoja už žmonių liuosybę, 
turi . karštus susirėmimus 
parlamente su atstovais de
mokratais, kurie neteip kar
štai, vienok rimtai reikalau
ja tiesų žmonėm. Žmonės 
po kaimus, miestus ir mieste
lius iš naujo agitavojasi prie 
pakėlimo ginklo, nes jeigu 
caras imtų žudyti arba vyti 
jų atstovus iš Dūmos, kurią 
jis pats sušaukė ir atidarė, 
tai jau ir žmonės griebtųsi 
už ginklo ir pakiltų baisiau
sia revoliucija. Kuri ir ne
atbūtinai reikalinga, kad at- 
jieškoti teisybę del nuvargin
tų žmonių,

Gegužio caras kels bft*

lių savo gimimo dienos. At
stovai Dūmos tikėjosi, jog ca
ras tą dieną priims jų prašy
mą kaslink paliut savįmo po
litikiškų kalinių ir dovanos 
jiem. Bet kada pirmsėdys 
Dūmos, Mūromcev, nunešė 
prašymą į Peterhovą, visai 
negalima buvo priduoti be 
specijališko prirengimo. Tai
gi dieną perleido paprastai- 
iškiImingai, apdovanodamas 
visokiais kryžiais savo ber
nus. Bet tie, kurie vargsta 
kalėjimuose už savo krašto 
žmonių gerovę, visai atydos 
caro nepatraukė.

20 Gegužio Pirmsėdys Dū
mos gavo žinią aut rašto iš 
Peterhovo, jog Dūmos nuta
rimas negali būti paduotas 
pačiam carui per deputaciją, 
bet turi eiti per raukas mini- 
sterių. Žiniai tai pasklydus, 
atstovų stuba kaip Ugne užsi
degė. Visi atstovai Žemojo 
Būto su 'didžiausiu piktumu 
sužiuro ant tokio pasielgimo 
per carą. Matomai, caras y- 
ra tik tulšis ministerių ir vi
sų jo pasisavintų į kraujage- 
nų- . j

Pirmsėdys Mųriimcev su
šaukė atstovų susirinkimą ir 
po nekuriam laikui kalbėji
mo per prof. Milukoff, kuni
gaikštį Dolgorukoff, Lvof, 
Kariejef ir kitus atstovai bis- 
kį apsimalšino. Žinios pra
neša, būk dėlto caras nepriė
mė ypatiškai Dūmos prašy
mų, kad atstovai norėjo su 
pirmsėdžiu kartu siųsti ir ki
tus kelis atstovus, ko caras 
negeidavęs. Kaip viskas dar 
nusiduos tiktai laikas galės 
viską parodyti, bet kad nega
lima daug gero laukti dėl 
žmonių su švelniais prašy
mais, tai tą galima suprasti. 
Visa pasaulė atkreipus aty- 
dą aut Rosijos Dūmos.

Dar vieni} nukirto.
KALIŠIUS, Lenkija; 21 

Gegužio. Grafas Kellor, o- 
ficieras dragūnų, tapo drū
čiai sužeistas su mesta ant jo 
bomba laike jo sugrįžimo nuo 
peržiūrėjimo kareivių. Ark
lį ant vietos užmušė. Grafas 
Kellor užsipelnė bombą už 
savo smarkumą sutrėmime 
pasikėlimų darbininkų perei
tuose metuose. Metėjas bom
bos, jauuas vaikinas, laimin
gai gavo pabėgti.

Paskutinės žinios Iš Rosijos.

23 Gegužio žinios praneša, 
jog caras davė atstovam at
sakymą, jog politikiškų pra 
sikaltėlių nepaleis iš turmų, 
ypatingai tokių, kurie daly
vavo maištuose. Taigi caras 
visai nenori suprasti, kad tie 
žmonės nuveikė šventą darbą 
dėl Tėvynės, ir jeigu jis jų 
nepaleis, tai žudymas caro 
tarnų niekad nepasibaigs. 
Ką dabar darys atstovai, tai 
nežinia; revoliucija matomai 
turės kylti.

Žinos iš pasaulės.

NEAPOLIS, Italija. Ži- 
uios praneša, jog dideliam 
lietui aplankius ugnekalnį 

Vezuvijų, pasidarė baisus bė
gimas vandens, kuris bėgda
mas nunešė daugybę menkes
nių namų ir užnešė labai ke
lius ir laukus. Daugelis žmo
nių savo gyvastį palaike tik 
lipdami į medžius.

—:o:—
BERLYNAS, Vokietija. 

Čionai neseniai atsitiko va- 
gysta netankiai girdima: 
Vienas ponas atėjęs į trūkį ir 
pradėjęs važiuoti pasiūlė ki
tam cigaretą. Tas, biskį už
rūkęs, užmigo, o pirmutinis 
jam kišenių nupiovė ir su pi
nigais pabėgo.

—:o:—
MASKVA, Rusijoje. Čio

nai neseniai vienas kliošto- 
rius Rosijos—Perervinski ga
vo 75 tūkstančius dovanų 
nuo vieno 1 určiaus, apie ką 
dasižinojo 6 Jauni vagys ir 
atėjo atimti. Sutikę tarpe 
durų jauną zokoninką, revol
verius atkišo ir liepė vesti 
pas viršininką, kuris turi 
raktus nuo pinigų. Bet jau
nas zokoninkas suprato ir sa
ko: Aš nenoriu,kad jus krau
ją pralietute, aš turiu rak
tus ir jurni paduosiu, sekite 
paskui mane. It teip nusi
vedęs į skiepą vagilius užda
rė.

— :o: —
LONDON, Anglija. Ži

nios praneša, jog Londone 
vienas žmogus, pravardė Val
da, išgalvojo naują būdą ga
minimo valgių ir išdalinimą 
jų nuo vežimo tiesiok į namus. 
Valgis bus šiltas teip kaip 
namie darytas ir daug pigiau 
kaštuos, kaip namie padary
ti.

— :o: —
BOMBAY, Indija. 19 Ge

gužio čionai vienas Indusų 
kunigas surinko penkias mo
teris ir tris vyrus ir užkūręs 
Ugnį duobėje įkalbėjo, kad 
visi su juom į ugnį eitų, už
tikrindamas, kad jie nesu
degs, tik pamatys dangų, bet 
kad į ugnį įėjo pajuto karštį, 
tada pradėjo gelbėtis, kelis 
dar ištraukė, bet tie buvo bai 
šiai apdegę ir tuojau numi
rė. Tai mat be laiko ir. į 
dangų neteik skubintis.

—:o:—
CHRISTIANIA, Norvegi

ja. Karūnacija karaliui 
Norvegijos yra rengiama aut 
22 dienos Birželio.

— :o:----
LONDONAS, Anglija. An

glijos randas rūpinasi įtaisy
ti astronomijos mokslainę, 
kurioje kareiviai, ypatingai 
oficieriai, bus mokinami as
tronomijos, kad laike karės 
galėtų savo kelią teip naktį 
kaip ir dieną pažinti, žiūrė
dami aut žvaigždžių.

— :o: —
BATUM, Rusija; 21 Gegu

žio tapo nušautas ameriko
niškas Vice konsulis, Wiliam 
A. Stuart Konsulis grįžo 
namo nuo savo draugo į savo 
namus Mazedziani, penkios 
mylios nuo Batumo. Buvo 
jau prietamsa, Ir kaip atva

žiavo netoli savo namų, kas 
žiu kas paleido porą šūvių: 
vienu pataikė į koją, o kitu 
į krūtinę ir teip sužeidė, kad 
nepoilgam numirė.

Pereitas Kalėdas nuo Stu- 
arto atėmė 150(1 rublių dar
bininkai. Amerikos randas 
greitai pareikalavo sugauti 
užmušėją, bet iki šioliai dar 
nieko n e lingavo.

— :o:—
• SOLONIKA, Turkija; 22 
Gegužio. Šimtas grekų susi
telkę ėjo uždegti kaimą Star- 
čina, netoli nuo monasty 
rians. kuriame apsigyvenę 
bulgarai. Bet nespėjo 6 na
mus sudeginti, kaip turkiški 
kareiviai pribuvo ir soptynio- 
liką jų užmušė. Kitus nusi
vijo. »

—:o: —
ROMA. 22 Gegužio ži

nios praneša, jog šv. Tėvas 
serga drūčiai ir visai negali 
užsiimti savo darbais.

— :o:— ‘
LONDON. Gegužio 19. 

Žinios praneša apie nusižudi- 
mą čionai rusiškos moteries 
Alenos Krebel, paeinančios 
iš augštos gimines, li-uri kelt 
metai atgal prisirašė prie Ro
sijos anarkistų, o vėliau dau
gelį jų išdavė valdžiai, kaipo 
parsidavėlė, turėjo išvažiuoti 
iš Rosijos, bet jos gyvenimas 
buvo pavojuje visur, dėlto 
pati save ant galo nusižudė. 
Visada neišeina gerai tiem, 
kurie ant pinigo maino kitų 
gyvastis. 

Maximas Gorkis bus Bos
tone.

Šturmai visi perėjo ir ant 
galų galo Maximas Gorkis 
laikys prakalbą Bostone 30-tą 
dieną Gegužio (Decoration 
Day) teatre, vadinamam 
Grand Opera House 1176 
Washington St., keli žings
niai nuo Dover St. Prakal
bos bus aštuntą valandą va
kare. Tema kalbos Maximo 
Gorkio bus Dūma, caras ir 
žmonės. Jisai tikrai paaiškįs 
prie ko prieis visa Rosijos 
politika ir kaip ūusiduos gy
venimas Rosijos žmonių atei
tyje. Gorkis kalbės tris ket- 
virtdalias valandos, paskui 
jo kalba bus išversta angliš
kai. Ponia Wentworth skai
tys Gorkio eiles angliškoje 
kalboje. Daktaras Gibs iš 
Worceslcrio kalbės Gorkio 
prakalbą angliškai. Vaka
ras bus labai prakilnus vi
siem Rosijos žmonėm, dėlto 

į kad garsingas Gorkis praneš 
amerikonam iškilmingoje sa- 

1 vo kalboje apie gyvenimą 
mųsų brolių ir seserų po caro 
valdžia. Lietuviai, lygiai 
kaip ir kiti užprašyti dalyvau
ti ant šio visuomeniško susi
rinkimo ir pamatyti žmogų, 
kuris gyvenimą savo pašven
tė už laisvę Rosijos žmonijos. 
Nepamirškite ir kitiem pra
nešti.

Aplinkiniams.
Iš nplinkin'ų m’eStellų Lie

tuviai teipgi pasinaudokite, 
nes Gorkis nebus nė Lawren
ce, nė Brocktone, nė Worces- 
teryje, kaip pirma mielinom, 
taigi kurie norėjote pamatyti 
į Bostoną pribūkite 30 Gegu
žio.

Iš Amerikos.

Kapitalistų valdžia.

Lynn, Mass. Čio
nai žmonės pradėjo kreiva a- 
kia žiūrėti ant savo majoro, 
kuris pavėlino mašininių iš- 
dirbysčių savininkam pareng
ti savo poliją iš valkatų su
tvertą. Eidami žmones gat
ve gauna prisakymą, kad 
greičiau eitų ir nestovėtų pa
lei fabriką, kur skebsai dir
ba.

Didelė explozija.

Kenosha, W i s . Gegu
žio 19. Žinios praneša apie 
exploziją Laflin ir Rand pa
rako dirbtuvėse, kuri iš smar
kumo net žemę sujudino, še
šis namus sugriovė ir daugy
bę sužeidė; explozija buvo 
girdėtis net už 12 mylių.

Stiprybė gyvenimo.

Danbury, N. H. Dexter 
J. Perkins, čionai gyvenantis 
ūkininkas, kuris dabar valdo 
1300 akrų žemės ir labai gar
singą ir gražią ūkę, kaip bu
vo mažas, jį pardavė miestas 
kaipo vergutį. Laimingi žmo
nės, kuriem prigimtas stipru
mas ir dalaikymas žodžio ne
mažai pagelbsti gyvenime.

Ministeris nualžaidS.

Cincinnati Ohio. 23 
Gegužio. Čionai nusižudė vie
nas protestonų kunigas C. 
Dnigildie, turėdamas 85 met. 
pasikardamas Glen Park, Ky.

Turino sienų išmušė.

Burlington, V t. Ge 
gūžio 23. Žinios iš čion pra
neša apie išbėginių iš (urmo 
trijų kalinių, Jenkins, McDo
nald ir Irving. Jie išmušė sie
noją skylę ir išlindę pabėgo, 
nors siena buvo 4 plytų sto 
rūmo. Mušdami sieną gar
siai dainavo, kad negirdėtų 
jų darbo.

Iš Lietuvos.

Kaip „Vilniaus Žinios” 
praneša Lietuvoje išdalies 
medžiojimas žmonių per ka
reivius jau apsistojo. Žmonės 
biskutį apsiramino ir laukia 
ką Dūma nuveiks:

'—:o: —
Balandžio 22 Vilniuje Kan 

kliu Draugyja parengė apvai- 
kščiojimą antrametinės šven
tės, apvaiksčiojimą atgavimo 
spaudos lietuviam ir gimimo 
dieną Fr. Kuršaičio didžio 
žinovo lietuvių kalbos ir rašė- 
jo lietuviam gramatikos.

— :o;—
Lietuviai laukia galutinai 

įvedimo lietuviškos mokyklos.
— ;o:—

Anciškiose Panevėžio pa
vietei Balandžio 11 Zigmun-

tas Mnsnickis peršovė savo 
berną dėlto, kad tas su kitais 
šeimyniškiais pakėlė neramu
mą priešai musnickį už blogą 
maitinimąslūžauninkų. Mus- 
niekis yra išrinktas į Durną 
per dvarponius. Berno pravar 
dė Vėpla.

—:o: —

Vylniaus vyskupas Roopas 
su savo krikščioniška demo
kratiška partija pasidarbavo 
tei puikiai, kad nė vieną gry
ną lietuvį į Durnos atstovus 
ne i š r i n ko; pa si d ė ka vo j a n t 
tam vyskupo su jo partija 
triūsui iš Vylnians vedybos 
nė vieno atstovo lietuvio nė 
ra Durnoje tik „Polacy.”

Lietuvių nepaliauja slėgęs 
nevalios jungas, nes cariškam 
jungui kiek nusmukus nuo 
lieteviško sprando, lenkai su 
vrilane jiems dvasiškija* tuoj 
uždėjo savajį jungą.

Ir kada gi Lietuva nusikra
tys nuo savo krūtinė tas slo
gas!? Vysk. Roopas užmovė 
savo politikai krikščionybę 
ir dyrba ne del Lietuvos, bet 
del lenkų naudos. Mūsų 
žmones sunku nubudint prie 
susipratimo, nes kaigi jie 
prieš tokį Roopą pasipriešįs, 
nors ans ir su kryžium ranko
je alina Lietuvą.

Laikas i mum jau kartą 
blaivom akimis pražiūrėti, 
idant matyt kas darosi.

Paskiausios Žinios 
IŠ VISO SVIETO.

KURSKAS, Rusi a Ži
nios praneša iš Kursko, buk 
regimentas kareivių pasiųs
tas numalšyti sukilusius 
prieš valdžią ūkininkus atsi
sakė imti su savim pilnus pa
tronus. Taigi nenori savo 
brolių užmušti.

— :o: —

C11IST1ANIA, Norvegija; 
23 Gegužio. Čia numirė gar
sus dainorius ir dramų rašti
ninkas Henrikas Ibsen, sene
lis 78 metų. Jo raštai užbū- 
rijo netik Norvegiečius, bet 
ir daugelį kitų tautų, į ku
rių kalbas jo raštai buvo iš
versti.

Antras L. S. P. Ain.susi- 
važeviinas.

—:o:—
,, Lietuvių Socialistų Par

tija Amerikoje“ šįmet 10-tą 
Berželio, laikys Antrą Meti
nį Partijas Susivaževimą, ku
ris atsibus Brooklyne, N. Y., 
po adresu 91 - 93 Grand Str.

Siuomi meldžiame kuopas 
ir pavienius sąnarius į tą pri
siruošti, apdyrbti per susirin
kimus lytinčius darbininkų 
judėjimą klausymus ir pri
siųsti Susivaževiman kuodau- 
giausiai savo atstovų.

Su meile draugam ir so- 
cialistiškai revoliucijai
L. S. P. A. Centro Organiato- 
rius

t/. O. Sirvt/ilas.
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Metas II
Vietnes Žinios.

Oras labai gražus: saulutė 
kasdien šviečia.

Bostono delegatai ant S. L. 
A. Seimo jau išvažiavo į Či
kagą išviso net trįs pp. Meš- 
lys, Lazauckas ir Kaminckas.

Keliolika lietuvių išvažia
vo į Lietuvą šį ketverge,tarpe 
kurių ir ponia Kaunienė.

Kliaučiai pradėjo mažiau 
dirbti, kiti ir visai uždarė ša
pas, dėlto kad dabar mainosi 
darbas nuo vasarinių drapa
nų ant žieminių.

Apskųsti Massachusetts tie
sų darytojai atstovai už parsi
davimą mekleriam ir palaiki- 
mą Bostone pardavinėjimo 
bendsų aut turtų, dar vis yra 
tyrinėjimai legislatures nam
uose ir vis daugiau randasi 
darodymų, kad ištiesų jie sa- 
vę pardavė turčiam mekle
riam.

30 gegužio bus net du ba
liai Bostone: I). L. K Vy
tauto draugystės ir Sv. Pet
ro ir Povylo, o ir Maximas 
Gorkis kalbės vakare, tai bus 
ištiesų užimanti diena. Tą 
dieną ir pakraščiai marių 
ębea dies) atsidarys.

Somervilėje atsirado vienas 
iš vaikų G. E. Gręig, kuris 
daro tokius stebuklus kaip ir 
Audinis, italijonas, kuris ne
seniai lankėsi Keiths teatre. 
Jis išeina iš užrakyto eeliaus 
ir išsirai-ioja iš visokių su- 
raišiojimų.

George McNeil, didžiai pa
sišventęs darbininkų organi
zatorius Valstijoje Massachu
setts, nuiiiire 19 dieną gegu
žio. Būdamas gana seno 
amžiaus vis neperstojančiai 
darbavosi dėl gerovės darbi
ninkų.

Bostono ir visos valstijos 
unijos ketina šiuos metus 
pradėti darbuotis politikiš- 
kai, ues jau netiki nė demo
kratam, nė republikonam, 
kurie kad išrinkti tik par
duoda darbininkus kapitalis
tam.

Lavinimosi kuopa T. M. D. 
turėjo susirinkimus visus pa
skirtus vakarus pereitą ne- 
dėlę. Aut toliau nutarė susi
rinkt tik utarninkais vaka
rę, ues Cambridgeporto drau
gai pasiėmė ruimą savo daly
je miesto ir ant vietos ketina 
mokįtis. Taigi ir So. Bostono 
draugai sueis tik utarninkais 
ant toliaus-

Geležinkelių darbininkai 
aut New B. ir Old Colony ke
lių aplinkeje Bostono jau be
veik susitaikė su darbda
viais, gaudami pakėlimą al
gos ant 7 procento irpripaži* 
nimą Unijos teipogi ir pripa* 
žinimą arbitračijoSi
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— Vaike, męs turėjom 
pasikalbėjimą pereitą kartą 
ir dar tu man nepaaiškinai, 
kaip turčiai pralobsta.

Aišku man buvo matyti 
kaip vienas pasisavina žemę 
pūstynėje, kuris tę pirma ap
sigyvena, bet dar nesupran
tu gerai, kaip žmones mies
tuose pastoja vieni turtingi, 
o kiti vargšai.

— Tėvai, tu nešok kaip 
iš ugnies, aš tau pasakysiu, 
kaip vieni pralobsta, o kiti 
lieka vargšai.

— Na, tai kaip, vaike?
— Jau męs, tėvai, kalbė

jome, jog žmogui reikia dau
gelio daigtų jo gyvenime; 
valgio, drapanos ir pastoges, 
ypatingai, o antgalopasilink
sminimo. Taigi tėmykie ge
rai, o suprasi kaip žmones 
pralobsta. Miestas tik tę 
prasideda, kur gamtiškai pa
togi vieta: prie dideles upes, 
arba prie gilaus pakraščio 
jūrių, kur galima privažiuo
ti su dideliu laivu prie kraš
to. Į tokią vietą atvažiuoja 
vandeniu pirkėjai iš svetimų 
šalių, atveža savo išdarbius 
parduoti, o nusipirkti šito 
krašto išdarbių; tokių būdu 
žmonės gauna pirmą progą 
ant vietos apsistoti, ir kaip 
tik apsistoja, tuojau ir pra
monė atsiranda: laukininkai 
žmonės veža savo javus par
duoti ir čionai atvažiavę pa
daro vis kokį nors išleidimą 
pinigų ir tuojau tokia vieta 
kyla į didesnę; atsiranda 
krautuves, restauracijos, ma
gazinai, vėliau atsiranda ir 
koks nors fabrikėlis, kuris iš
auga į milžinišką gdirbtuvę.

Bet kad tu, tėvai žinotum, 
kaip vieni pralobsta, kiti pa
vargsta, tai turi tėmyti ant 
to, jog kuris gabus žmogus 
pirma apsigyvena tokioje vie
toje, tai jis pirmas augščiau 
kitų ir pakyla turte. Kiti 
žmonės vėliau atėję į tą vie
tą pirmiausia prisiglaudžia 
prie pirmiau apsigyvenusio, 
kuris vis paima pinigus į vi
sokį patarnavimą ir tokiu 
būdu jis vis stovi augščiau. 
Neužilgo jis tiek turi pinigų, 
Kad gali pastatyti dirbtuvę, į

kurią priima kitus žmones 
dirbti ką-tik pribuvusius, sa
kydamas, kaip tu čia pagy
vensi ir uždirbsi pinigų, ir 
tu galėsi pradėti pramonę 
arba pasistatyti dirbtuvę 
kaip aš.

— Ar teip, vaike, atsitin
ka?

— Ne, tėvai, žmogus, ku
ris tiki, jog jis pralobs be
dirbdamas, jis labai-milinasi, 
nes nė vienas teip dirbdamas 
nepralobo. Priežastis yra ta, 
kad tas kuris laiko dirbtuvę, 
turi ir namų pristatęs savo 
darbininkam ir nors jis mo
ka darbininkaAn algą, bet iš 
kito šono vėl už randą atima. 
Pasižiūrėję į tą turčių ir kiti 
žmonės ima daryti, teip api- 
perka laukų, pristato stubų 
ir leidžia žmones į juos gy
venti, atimdami už randą 
daugiau nekaip namai lešiuo- 
ja užlaikyti, tokiu būdu ne
dirba fabrikantas ir nedirba 
kitas namų paraudavotojas 
ir jie gauna] daugiau pi
nigų nekaip darbininkai, dėl
to jie gali pralobti. Miestuo
se yra ir kitokių pramoninin
kų. Vieni iš jų turi miesto 
šviesą, kiti turi savo rankose 
miesto vandenį, telefonus te- 
legramus, laivus, geležinke
lius, magazinus ir kitokius 
užvedimus, su kuriais pinigą 
neaprubežiuotai galima pa
daryti ir dėlto jie pralobsta. 
Darbininko mokestis aprube- 
žiuota ant dolerio ir pusės ir 
kaip jisai išdirba, tai turi 
apmokėti už randą, už valgį 
ir visokius daigtus teip kad 
tik kaso galvą ir mislina, jog 
perdaug suvalgė ir t. t.

— Vaike, tai geriausia rei
kia apsigyventi, kur dar mies
tas nepradėtas ir griebtis už 
pirmos progos daryme pra
monės.

— Teip, tėvai, gerai, bet 
kad tu ir aš teip darysime, 
tai visgi daug žmonių rasis, 
kurie paskui mus ateis ir tie 
turės tokį pat vargą.

— Vaike, kitų nesužiūrėsi, 
griebk, kaip gauni progą!

— Tėvai, teip negerai, ar
timą savo turi mylėt, o tu 
dar giriesi, nori būti socija- 
listu, dėlto graibyti negerai.

— Vaike, tegul lieka 
kitam kartui.

rašt. Ona Kar-
Iždininkė Ona
maršalka Katrė

Įstojimo mo-
pakol neatspau-

. 77 i 77čias, žiūrėdamas. j sargyba:
Po susirinkimui ,,T.M. D. ” ! revolve? 

kuopos moterįs užėmė salę ir 
ir susiorganizavo sau drau
gystę po vardu „Rūta”, į ku
rią bus priimtos draugės aut 
nieko nežiūrint, tik aut svei
ko kūno ir proto. Komite
tas tapo išrinktas iš šių ypa
tų: Pirmsėdė Ona Derenčie- 
ne, pagelb. pirmsėdės Zuza
na Vasiukevičiūte, protokolų 
raštininkė Olga Asadauckiū
to, finansų 
bauckienė;
Baltrušienė, 
Radžioniutė. 
kestis 50 c.,
dįs įstatus, paskui jau eis pa
gal metus. Mėnesinė mokes
tis 25 c. ant mėnesio. Pašel
pos ligoje gaus po 3 dol. ant 
sanvaitės ir posmertinės 50 
dol. Sąnarių prisirašė apie 
40 ant to mitingo, o ant 
antro, kuris buvo 6 gegužio 
prisirašė dar 10 draugių. Lai 
gyvuoja mųsų moterų drau
gystė, lai gyvuoja Lietuvos 
Rūta. Tikimosi, kad jos duos 
paveizdą ir vyram Waterbu
rio, kurie mislįdami esą phi- 
lozopai dar mitingų tvarkoje 
meužlaiko. Reikia padėka- 
voti darbininkėm, kurios 
daugiausia apie moterų drau
gystės sutvėrimą pasirūpino.

iki

Korespondencijos.

Wnterbury, Conn, 

Susirinkimas su riksmu, 
terįs susitvėrė Rūtos drau- 

' gystę. Rašo 
Balandėlis.

Pereito mėnesio 8-tą dieną 
,,T. M. D.” turėjo susirinki
mą, ant kurio buvo gana 
daug susirinkusių moterų ir 
merginų, linksma, rodos ma
tant lietuvius būrelije, tik 
biaurus dar mųsų apsiėjimas, 
baido kožną nepripratusį 
prie tokiij susirinkimų. La
biausia, kad męs neturim vy
rų, kurie mokėtų vesti susi
rinkimą kai pridera, negana, 
kad rėkia vienas už kito su
sirinkę, bet dar ir pirmsėdys 
rėkauja kartu. Riksmas ėjo 
apie „T. M. D.” 300 dol. ir 
ir cigarus, kas išrodė, ka’ip 
laukinių šventė. Su tokiais 
susirinkimais netik negali 
nieko pasimokyti, bet dar ki
tas su piktumu išeina namo. 
Jau nekartą buvo rašyta, kad 
susirinkimai turi būti veda
mi parlamentariškai, iš to
nors tiek reikia suprasti, kad bet ir agentauja gaudamas 
3-4 kartu sulipę nekarktų ir žmonėm darbus. Neseniai 
vienas jeigu šneka ką, kad jisai išsiuntė kompaniją dar- 
nepradėtų kalbos nuo laikų I bininkų iš 25 vyrų suside- 
Maižiešiaus, nes gadynė da- dančią į Cooperhill Tenn, iš 
bar yra ne laukinė, bet 20-to kur žmonės į kelias dienas 
amžiaus, gadynė pramonės, sugrįžo ir agentui kaulų ka- 
kada laikas kožnam brangus tik nesulaužė. Jie tę nuveš- 
ir dėlto reikia kalbėti neke ti tapo į mainas įstatyti, kur 
liant piktumą, bet kas lyps- iki juostai po vandenį reikė 
tisi klausymo aiškiai ir ne- braidžioti, o algos gavo 85 c. 
rėkti kaip į gęrvias lėkiau-1 ant dienos, tūrėjo dirbti po

Mo-

I visgi geriau ir doriau. Mie-( Dabar matom, kaip angli- 
gas, tas prakeikiąs miegas, nius straikierius milicijašau: 
kuris slopina, brolius ir sese- do, daužo ir vandeniu lieja, 
ris musų; skiria juos 
mus, negalima su jas susi- tą prezidentu alų laistė, 
kalbėti, žųsta jie po mųsų a- tai dabar liejasi jų kraujas.

susinešė, su Pinkertono de- kių. Atskirti jie nuo mųsų 
tektyvais ir padeda ardyti organizacijų, pririšti pfie 
streikas priduodamas kompa- związkų, orių, Kosciuškų ir 
nijoin darbininkus į vietą ir kitų, kurie kelia tik garbę 
straikierių. Būtų gerai; kad I lenkų, mųsų žudintojų tau- 
žmonės apsivaktuotų nuo jo, tos ir pardavėjų musų,Tėvy
nes jis paėmęs nuo vargšo nės. Alpsta širdis, apmisli- 
dolerį, nuo turčiaus kitą. pa- nūs nesupratimą mųsų brolių, 
stato darbininką ant didžiam Kaip jau užmigę miegu tau- 
sio papjaus. ----- • 
reikalauja agentų, dėlto rei
kia apsisaugoti nuo 
pavojingų prigavejų.

[šarvavusių su 
Kad pabėgti 

darbininkai turėjo pakelti 
buntą ir keli tapo sužeisti su 
kulkom. Dabar pasiėmė už 
naujo amato: šitas vertelga

nuojdėlto kad renkant Roosevel- 
už-

Toliau tik tamsybėje jeigu 
gyvens, tai ir tikra revoliu
cija čionai iškils.

Geri darbai ne- tišku. teip užmigę ir šeimy
niškam gyvenime, barniai, 

tokių muštynės ir žeminimas mųsų 
vardo neapsakytas. 
Ii mėnesiai praėjo, 
lauckas užmušė savo 
kuris gavo vietą ant 
vių. Jo vaitojimai, 
inai visai nesumažino 

’ mo E.

Štai ke- 
— Šid- 
pačią, 
kartu- 
■dejavi- 
dtirnu- 

Kembridžčiaus žmo 
nių. Kelios sanvaitės atgal 
vėl atsitiko baisi žudystė ant 
krikštynų, kur besiusdami, 
begerdami, visai pasiuto ant
galo: M Mizaras teip suskal- 

i galvą S. Baltruškoniui, 
kad tas turėjo numirti po ke
lių sau vaišių. Čia vėl mus 
vardą pairome, akis žmonių 
__ 5 mus atkreipė, žmonės 

‘ žiūro ant mus visų, kaip ant 
Kova mųsų nelygi gyvuliUt

Benld, III 

Pamokslas pasiliko atminti- 
je. Rašo 

Kliubo Sąnarys 
Miestelis čionai yra nedi

delis, bet lietuvių yra pusėti
nas būrelis; dabar skaitlius 
jau nemažai sumažėjo, nes 
esant straikom-daugelis išva- 
žinejo. Šiomis dienomis ga- 
Įima matyti nekantrybę ant 
žmonii} veidų, iš priežasties 
žinių apie susitaikymą kie
tųjų anglių darbininkų ir pa- 
likimą vien minkštųjų ant 
streikos. Kovu neiyg. 1 gyvuiių, SUnkiau . darbas 
su despotiškais kapitalistais, ti) nužudom užsifcikejimą 
męs turime badą kęsti iš pir- aQt gavęy Broljai n)ielij bro.

liai! -PI3 mielinate teip 
darydami, argi nė biskelio 
proto pas jumi neliko?

pelno už anglius, jeigu mumi 
duos už darbą, tai jie dau
giau paims nuo žmonių. Da
bar kaip eina straikos, verta 
mumi daugiau išmokti poli- Cleveland, Ohio.
tikos, bet męs vis mielinam, Latviškos ir Lietuviškos pra-

kalbos ir dainos. Rašo
K. Pašakąrnis.

6 Gegužio latviai parengė 
prakalbas dėl atminimo pir-

E. Nt LouiR, III.

Platykim mokslą. Rašo 
Z . Milius.

Niekas teip nežemina mų 
sų vardo, kaip žmogus, kuris 
stovi karčiamoje ir mėgina 
varyti disputus apie tikėji
mą. Tikro mokslo apie tikė
jimą teip mažai męs turim, 
kad pamačius prastą lietuvį 
karčiamoje šūkaujant ir ker
štus varant apie tikėjimiškus 
reikalus, net biauru kiaušy-j
ti. Tas, kuris perskailęs lietuvių nuėjo. 
„Peklos Gilybes” ir dar ko- smas, kuris tik girdėjo kuni- 
kias nelaimingai gązdinan- gą šlamą sakant pamokslą, 
čias knygas, liekasi visai pro- per kurį jis darodinėjo, jog 
tiškai išnaudotas. Viskas iš nereikia pultis ant savo arti- 
jo galvos išeina, kastik būtų mo, užmetant jam visokias 

apšnekąs, sako, gana męs tu
rime žandarų Lietuvoje, ar 
tai reikia ir čia juos turėti? 
Kunigo Siamo kalba ant il
gai bus nepamiršta, nes ji 
gimdo pakajų, o ne teip kaip 
kiti, kurie griauja viską.

doro ir gero kaipo ūkėsio, 
kaip žmogaus, kuris darbais 
praktiškais dirbti} dėl gero
vės ir dangaus. Vargše, tu 
broli, išnaudojo caras 
gimdytojų protą, o kad 
damas negavai įstinkto 
gyvenimo, tai lengvai 
vorai supainiojo į tamsybės 
tinklus. Mokslo .mumi rei
kia, mokslą turime platinti 
kiek galėdami, bet mųsų mo 
kįtojai? Patįs turim mokįtis, 
patys turim pašvęsti savo 
brangias valandas dėl kitų 
pamokieimo, mokįdamiesi 
tiktai galim išmokti, mislįti 
ir keltis iš purvyno amžinos 
prapulties. Platinkime tar
pe savųjų ramybę, pakajų ir 
kartu aiškinkime vertę mok- 
lo, be mokslo męs negalim 
augštintis ir negalim pakilti 
iŠ purvyno.

tavo 
gim- 
tikro 
tave

kad niurni to nereikia. 8 
Gegužio pribuvo pas mus ku
nigas Siamas, tai yra į arti
mą nuo čionai airių bažnyčią
Gillisppe, III. Davė žinią į mos dienos Gegužio — darbi- 
Benld ir iš čionai daugybė ninku šventės. Latviai ge- 

Kožnas link rai jausdami giminystę lie- 
tuvių, pasikvietė ant tos iš
kilmės ir paprašė dalyvauti 
prakalbose ir dainose. Su-

I sirinko g.ina skaitlingas bū
relis žmonių ir pribuvo lietu
vių jaunas dainorių choras. 
Susirinkimas tapo atidarytas 
su latviška darbininkiška 
daina. Po kurio lietuviai 
dainoriai gražiai padainavo, 
o vėliau prakalbos prasidėjo. 
Susirinkę visi jautėsi kaip 
namie — Tėvynėje, Lietu
voje. Dainos, prakalbos ir 
dekliamacijos traukėsi net 
per šešias valandas ir niekam 

; matomai nenusibodo, ypatin-

E. Cambridge, Mass.

Nepajudinami. Rašo
Sąnarys A. A..

Apie skaitlių čionykčių ®a' nebuvo kam periškados 
lietuvių jau kelis kartus bu
vo pranešta, jog čionai ran
dasi keli šimtai ir visi tę be

Springfield, 111.

Kunigas ant kuuigo išmeti
nėjo. Aukų surinkta. Rašo. 
Vincuko Plunksna.

Straikos dar vis tęsiasi ir 
nežinia ant ko užsibaigs. 
Daugumas žmonių jau pra
dėjo reikalauti pašelpos nuo 
Unijos, bet dar niekas nega
vo. Balandžio 22 čionai at
sibuvo visuomeniškas susi
rinkimas lietuvių. Susirin
ko gražus būrelis, iš kurio 
tarpo radosi ir karšti kalbė
tojai, kurie nurodė dabartinį 
padėjimą mųsų Tėvynėje ir 
kvietė pagelbąsuteikti. Teip- 
gi tapo ir komitetas išrink
tas dėl šelpimo revoliucijo- 
jos už laisvę brangios mųsų 
Tėvynės—Lietuvos. Ant pa
ties susirinkimo tapo surink
ta 32 dol. Pinigai pasiųsti 
Centrališkam kasieriui Dūdai 
ir paskirti Socijaldemokratų 
Partijai. Už tai garbė Lie
tuvos Sūnų draugystiai, kar
tu ir kitom daly vavusiom ant 
susirinkimo.

Kelios dienos atgal lankė
si čionai kunigas Siamas iš 
St. Louis ir klausė metinės 
išpažinties čionaitinių lietu
vių. Parapijinis komitetas 
ėmėsi pardavinėjimu korte
lių eiti išpažinties, už surink
tus pinigus ketino apmokėti 
kunigui ir apmokėti airių 
kunigui už bažnyčią, bet tur
būt kilo nesupratimas, nes 

, kunigas Siamas pradėjo imti 
po antrą mokestį prie lange
lio. Vienas, kitas priėjo 
prie išpažinties ir ėmė pasa
koti kitiem kokią bėdą turė
jo, pakol susiderėjo, 
nės skundėsi, 
nėra pinigų, 
ramina tvirtu 
tos straikos 
kaip kelias dienas ir t. t. Ki
tas atsitraukęs sako: ,, Aš ne- 
teip gailiuosi už griekus kaip 
už du kartu išleidimą pini
gų: pirma už kortelę užmo
kėjau, dabar vėl kunigas lie
pė duot ir gana”. Airių ku
nigas išgirdęs apie ėmimą 
pinigų išpažinties vietoje, 
pradėjo pykti ir išmėtinėti ir 
liepė už korteles susirinkti 
pinigus, kun. Šlamui neduo
ti. Kunigą Šlamą visi giria 
kaipo gerą kunigą ir gerą 
lietuvį, taigi dabar klausy
mas kyla, kodėl toki atsitiki
mai darosi.

Matomai 20-to amžiaus pa- 
kniopstinis amerikoniškas 
biznis persigėrė per viską. 
Varguoli darbininke! kam tu 
teip griešini, kam tu keiki 
savo artimą? ar dėlto, kad 
jis kvailas, nemoka pasivest 
ir tave užpykdo, neyeik jo 
keikti, pamokyk jį, būsi tar
nu Viešpaties. Kodėl tu gir
tuokliauji? Ar tu neiškenti 
vargų ant savo sprando su
dėtų. Šalinkis nuo girtuok
lystės, ji tave nepagelbės, tik 
toliau pastums į nelaimę. Ty
lėk kaip žemė ir klausyk sa
vo geros dvasios, kurią sut- 
vertojas davė tau, o išeisi iš 
nelaimių ir nereiks įnešti ta
vo dvasios tvarto. O ar 
gai tave dar reiks šlamšti 
skursti žemės vargeli?

Žino- 
būk straikos, 
Sako, kunigas 
įsakymu, kad 

ilgiau nesitęs

bet galim atjausti
teroulško caro
Dėlto męs ir
pasidarbuoti,

dina duoti atsakymą: „At
vejąs atpūtė tą Tėvynės meilę 
ar susapnavom”? Atsakom, 
jog nereikia vėjo ir sapnų, 
nes kasdien veria į mųsų a- 
kis, žinios, pranešančios per 
angliškus laikraščius, kaip 
sunkiai turi vargti Rusijos 
žmonės, kaip priversti jie 
lieti kraują ir dėti gyvasčius 
už laisvę savo. Laikraščių 
žinias patvirtina niurni gyvi 
žodžiai žmonių atėjusių iš 
Lietuvos, užskurdusių, tam
sybėje išmirkitų, kurie nega
li nė a {įsakyti savo vargingo 
padėjimo per gilius dūsavi 
mus savo ,.Oh Jėzus! Męs 
tai yra mųsų draugės, čionai 
užaugę, nematę to vargingo 
krašto, iš kurio mųsų tėvai 
paeina,
net ant savę 
prispaudimą, 
pasirūpinom 
kad nors kiek pagelbėti savo
broliams. Sunkiai męs dar
bavomės padaryti tą balių 
pasekmingu, nes reikėjo su
tikti daugelį priešų. Pir
miausia kun. Jakštys pasakė, 
jog nereikia pinigų daugiau 
duoti aut revoliucijos, sako, 
revoliucija pasibaigė, o toliau 
sutikom daugybę kių 
tų.

Teip; kad iš didelio darbo 
pasidarė mažas pelnas. Pi
nigų dar nesiuntėm, nes gfda 
siųsti teip mažą sumą. Męs 
sukalbėjom vėliau da ką nors 
parengti ir kartu visus išsiū
ti. Dėlto Vaikiukui męs 
pranešame būti rainiu, pini
gai bus išsiųsti ant tų reika
lų, ant kurių surinkti. Tik
tai kviečiame Vaikiuką nusi
pirkti tikietą, kaip kitą kar
tą ateisi ant mųsų kokio-nors 
vakaro, nes žinai, kad užau
gęs rasi linksmybę, kada Tė
vynė bus laisva nuo terono— 
caro ir jo visokių dykaduo
nių.

AtNKau-kliiias.

Bridgeport, Con. 
Rūta rašydama koresponden
ciją iš Bridgeport© parašė m - 
teisingai, būk mano pačią 
Teresevičia kirto, kada ji ėjo 
trepais iš salės. Istiesų ši- 
teip buvo: kada aš su motere 
ir vaikais išėjom namo iš Te
atro apie 10 vai. vakare. 
Kaip tik išėjom laukan, žiū
rom 3 yyrai stovi: A. Terese
vičia, A. Nanartonis ir A. 
Valuckas. Teresevičia tuo
jau šoko ant manęs ir lysda- 
mas prie manęs, užgavo ma
no moterį į krūtinę. Mat aš 
juos svetainėje pakoliojau už 
jų nežmonišką apsiėjimą lai
ke kalbų. Aš juos palikęs 
bėgau augštyn pašaukt poli- 
cijantą. Tai viskas atsitiko 
ant gatvės ir užtai Teresevi
čia §50 buvo nutartas ties- 
dario užmokėti ir lešias ties* 
darystės apmokėti, Bet teis* 
darystę jis toliau varo. O tos 
aktorkos, kurias Rūta išgyrė 
teip ketina eiti prislėgti būk 
Teresevičia geras vaikinąs ir 
dar geras katalikas,-

K. Čelkls.

daryti, nes tie su robiniais 
kaluieriais čionai visai nepri
buvo. Antgalc prakalbų iš- 

- šimto metų se
nelis, pasirėdęs į tautiškus 
rūbus ir pradėjo sakyti pra- 
eite Latvijos ir Lietuvos. Jis 
papasakojo kaip latviai ir 
lietuviai buvo viena tauta se
novėje ir kaip atsiradus agen
tam gandantiem žmonių pro
tą į savo pinkles, tapo viena 
nuo kitos atskirti ir dar prie-

siūbuoja tamsybės vilnyse, eJ° latvycs — 
tai yra miegas tautiškas, tai 
yra įstabus daigtas prisižiū
rėti, kaip gyvas žmogus mie
ga ir pats to nežino. Tau
tiškas miegas yra daug sun
kesnis kaip miegas nuvar
gusio piemenėlio, kuriam me
džiai girios ošia, lapai šneka 
ir nors toli ištraukia jo dva-u uuin tvti lauduniu ju u. y u- *

šią skrajoti, bet galima jį ^a’s savo tarpe padaryti. Vis 
’■ šauksmu pabudįti. Bet mie- tai gudragalvių križiokių, vo- 

gas tautiškas, kokiu miega E. kiečių darbas buvo, kad lie- 
Rašo F. J. Bagočiutf. Cambridge’!__  ” __
Pas mus žmoneliai kruta— galimas pabudinti, gali ne 

juda; darbai nors nepapras- tik rėkti, bet 
tai eina ir uždarbiai nepraš
iausi, vienok kad žmonės pabunda. Nepabudino jų 
plaukia iš Europos ir iš ang- skurdus gyvenimas, nepabu- 
linių kraštų, dėlto ir bedar
bių čionai netrūksta.

Čionai atsirado koksai ku
nigas Waterburio žmonėms kruvina revoliucija prispau- 
■I i »» nnm o f U i .. I ■■ ............ * I' 7.

Pittsburg, Pa.

Pasivaktuokit agento — mi- 
sijonieriaus.

žinomas [dinerkes ir teologi
jos daktaras]. Jis netik čio
nai užsiima misijonierium,

šauksmu pabudįti. Bet mie- tai gudragalvių križiokių, vo-

dinus lietuviai ne-[tuvius Pailsusius karen išnai* 
j kinti visai Antgalo senelis 

ir mėsinėti ramino> J°g laikas atėjo, ka- 
piaustyti kūną ir tai me- da žmonSs pradeda mesti tau

tišką nesutikimą, o vienytis 
su luomišku ryšiu. Turčiai 
visų žemių vienijasi, kad ap
grobti žemės, turtus; darbi
ninkai viso svieto teipgi vie
nijasi, kad kovoti prieš gro
bėjus. Antgalo senelis už
manė parinkti aukų kovojan- 
tiem tėvynėje ir tapo surink
ta §d7.77. Clevelando lietu
viai belankydami tokius gra
žius susirinkimus, be abejo
nės ateis į protą ir pakils sa
vo darbuose.

Tamsybė dar daugelį turi

dino kraujas brolių, kriok
damas upeliais per Maudžiū- 
rijos kalnus, nepabudino jų

stų brolių ir seserų Tėvynė
je, šauksmas atmonijimo ca
rui už brolius, seseris, tėvus, 
senutes motinas, tas visai ne
užėmė E. Cambridgeraus lie
tuvių. Nelaimingos jų dva
sios miega, bet koks miegas? 
jos patrauktos prie erzelio, 
prie stiklo alaus, prie tuščios 
lenkiškos garbės, kartą net už sprando ir tie tik tada ga- 
„košciol’ą” norėjo lenkam lėtų apsišviesti, jeigu kazo- 
pastatyti ir tai įstabu, kad kai jų kupras nuplaktų. Ne
būdami tik šone savo kitų toli laikas, Amerikoje darbi- 
brolių Su. Bostono ir aplin- ninkai gaus tą prie ko prisi- 
kės, kur lietuviai jau vedasi Igatavoja.

ir

Worcester, Mass.

Atsakymas Worcesterio 
kiukui. Rašo

Pirmsėdė ,, Alyvų Kliubo” 
M . R .

,,Keleivio” 20 num. Wor
cesterio Vaikiukas teip gra
žiai moka ištirti apie ,, Aly
vų Kliubo” mislis ir nuveik
tą darbą. Istiesų mus paju

Vai

Laiškas Išgaluos.

Vabalui, n k ų iš 
Lietuvos.

Čionai patalpinam laišką 
lietuvio, išgamos iš Lietuvos, 
kurio protas išgertas kaip 
medus iš korio. Patalpinam, 
kad broliai sutikę išgamą pa
žintų jį iš balso ir žodžių, 
Dieve gelbėk kožną nuo iš
gamos darbų.
Štai ką jis sako.
Dabar per šį laiškelį visus 

apsveikinęs, aprašysiu nau-’ 
j ieną apie savo kraštą... Aš 
jum gerai aprašysiu praeigą 
Vabalninku. Pirmiausia a- 
pie nelaimingus maištinin
kus, kurie buvo užkrėtę kaip 
kokia cholera mųsų šalį, tie 
soeijaldemokratai buvo išvai-

uuo



atsakymą: „Ar 
e tą Tėvynės meilę 
irom”? Atsakom, 
a Tėjo ir sapnų, 
i veria į -mųsų a- 
pranešančios per 
laikraščius, kaip 
•i vargti Rosijos 
,ip priversti jie 
ir dėti gyvasčius 
ivo. Laikraščių 
rtina mumi gyvi 
nių atėjusių iš 
ižekurdusių, tam- 
kitų, kurie nega
li savo vargingo 
ir gilius dūsavi 
Oh Jėzus! Męs 
į drauges, čionai 
atę to vargingo 
irio mųsų tėvai 

galim atjausti 
teroniško caro
Dėlto męs ir 
pasidarbuoti, 

k pagelbėti savo 
inkiai męs dar- 
laryti tą balių 
nes reikėjo su- 
į priešų. Pir- 
Jakštys pasakė, 
pinigų daugiau 
oliucijos, sako, 
įsibaigė, o toliau 
iaugybę kių 

š didelio darbo 
ip pelnas. Pi- 
intėm, nes gėda 
lą įsumą. Męs 
liau da ką nore 
irtu visus išsių- 
raikiukui męs 
ti ramiu, pini- 
i ant tų reika- 
surinkti. Tik- 
Vaikiuką ausi- 
kaip kitą kar. 
ųsų kokio-nors 
ai, kad užau- 
lybę, kada Te- 
i nuo terono— 
>kių dykaduo-

KELEIVIS

kę pisorius iš selskų, učite- 
lius ir pačialijonus; daužė 
monopolius ir telegramų stul
pus po kelis syk buvo nu- 
piaustę. Mat tie soči jai istai 
pamislijo, kad jų ir vaiskas 
neveiks, bet kaip tik atleido 
vaiskų, ant vajeno padėjimo, 
pirma Latvijoje daugelį iš
mušė žmonių ir gražiausius 
ųamus išdegino.

Jie tuojau, kaip žvirbliai 
išsikavojo. Mųsų kraštas 
laimingas paliko, dėlto kad 
pas mus gubernatorius Kau
no atsilankė ir prašė žmonių, 
kad buntų nekeltų. Jis žmo
gus geros širdies. Dabar 
tuos šviesūnua sugaudė ir į 
tutinus sukišo, tegul dabar 
juos utėlės ėda, tegul pamok
slus jom sako ir tegul jais 
šviečia. Daugelis kliuvo ir 
nekaltų, bet turi pakutavot, 
kad socijalistų klausė.

Rašyta į Traverce City, 
Mich., 15 balandžio, 1906.

Motel iui ir Merginom.

TYRAS ORAS.
Dabar pavasaryje galima 

naudotis tyru oru, kaipo gy-
duole, ir sustiprėti su pagel- 
ba tikro gydytojaus. Gailu 
žiūrėti į žmones gyvenančius 
miestuoše, kame brangumas 
£erų gyvenimų suvaro varg
šus žmonės į mažai tinkamas 
bakūžėles ir tę turi gyventi 
susikimšę su kūdikiais. Per 
žiemą išmiršta tūkstančiai 
mažų vaikelių, kurie negali 
iškęsti tokio sukimšto gyve
nimo. Moterįs, kurios turi 
prižiūrėti namus, liekasi iš
balę kaip popiera, po žiemos

limaR.
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KAS TAI YRA
„Susivienyjimas Lietuvių Amerikoje“?

------ :o:------
Ir dar vis žmonių randasi, kuriem rei

kia paaiškinti, kas tai yra „Susivienyjimas 
Lietuvių Amerikoje”. Žinoma, jog pride- 
rystė kodaugiau paaiškinti, kas tai yra to
ji organizacija. 1885 metuose, t. y. dvi
dešimts vieni metai atgal, kada lietuviai, 
ypatingai Pennsylvanijos.kur jų tada dau
giausia radosi, sumanė sutverti Susivieny- 
jimą visų Amerikos Lietuvių, kad suvie
nyti visus į krūvą del didesnės drūtybės, 
nes tas matėsi labai reikalinga iš daugelio 
priežasčių.

Pirmi tvertojų manymai.
Lietuviai tuose laikuose buvo labai iš

blaškyti po visą Ameriką ir neturėjo visai 
jokio susirišimo. Jie visai nesuprato, kas 
su jais darosi; jautėsi netik vargingi, bet 
ir kaipo koki niekšai, kurie nieko neturi, 
nieko nežino ir tik gyvena ant svieto, kaip 
kūkaliai rugiuose, o jau matomai jų buvo 
nemažai, ypatingai Pennsylvanijoje. Dar 
labiau lietuvius stelbė lenkai, kurie pripra
tę joti ant mus žmonių spraudo mųsų Tė
vynėje, ir čionai jie pradėjo laikyti lietu
vius, kaipo kokius savo bernus. Jie nie
kindavo tuos, kurie iš kaimo- atėję nemo
kėjo lenkiškai kalbėti, kaip kokius neda- 
augusius. Teip, kad lietuviai turėjo pir
ma išmokti lenkiškai atėję į Ameriką, o 
vėliau mokįtis angliškai. Lietuviai jautė
si, būk jie yra sutverti lietuviais, dėlto.
kad jų tėvai prasikalto kuom-nors prieš 
Dievą, tai jiems būk reikėjo kentėti užtai. 
Lenkai mat Amerikoje buvo pirmiau apsi
gyvenę; o vėliau, kaip gavo lietuvius į ta
vo vožias suvaryti, tai ir visai jiem gerai ė- 
josi, nes jeigu parėjo statyti bažnyčią, tai 
lietuvis davė 10 doL. kur lenkas dolerį. O 
kaip reikėjo išpažintį prieiti lietuviam, tai 
turėjo'kalbėti lenkiškai arba ėjo aklos iš
pažinties t. y. pasakojo kunigui lietuviš
kai, o kunigas užduodavo pa kutą, pagal 
ilgumą išpažinties. Dar neperseniai, at
menu, kaip lietuviai ėjo tokios išpažinties 
Connecticutt’o štėte, vienam mažam mies-

našus į žmogų nuo laukinio murino, nuo 
chino, nuo indijono iki baltveidžiui Euro
pos žmogui, kožnas yra sūnus šios žemės; 
kožnas gyvena, rodos, tik su vienokiais 
mieriais, kad vėl numirti, bet skirtumas y- 
ra labai didelis tarpe žmonių ir dėlto jie 
pasidalinę į būrius, kožnas laikosi savo 
bandos. Jeigu visi žmonės ant žemės ka- 
da-nors išsilavins rašyti, skaityti, pažinti 
istoriją ir suprast žmonijos surėdymą, tai 
mažas tada ir skirtumas rasis, nes ir dabar 
visokių žemių mokįti žmonės, ypatingai 
gydytojai, diplomatai, raštininkai, socija- 
listai, kooperatyvai ir kiti jau turi pasau
liškus susivienijimus ir dalinasi mokslu, 
vienok kožnas savo šalyje myli gyventi, 
darbuotis ir mirti. O visuomenė žmoni
jos dar neturi to supratimo, Jmd visos že
me.* žmones, yra biollai, juos greitai supju
do karaliai muštis, varstytis su bagnietais 
visai už bereikalą, dėlto kad jie neturi su- j
pratimo broliško. Kaip matom tauta tau- voti. 
tą nori pamušti ir tai aišku dėlko. Kada turim gerų jaunikaičių tikrai pasišventusių, 
viena kitą pamuša, tai prašalina jos žmo- trūksta dėl tikro supratimo surėdymo pasaulės, 
nes nuo urėdo, atima geresnį kąsnį duo- Kad išaiškinti savo broliam gražiai jų tikras priderys- 
uos ir toliau pradeda versti į savo tautą ir tęs, kaipo lietuvių, reikia sumanių ir apšviestesnių vyrų ir 
tikėjimą, kaip matom ir Rosijos valdžia už- merginų, kad geriausią mierį tautos reikalų suprastų ir ki
emus Lietuvą, teip drūčiai, teip stropiai tam pasakytų be karščio, be piktybės, 
rūpinosi lietuvius paversti į ruskius. Pir
miausia uždraudė, jog lietuviam Lietuvoje 
nevalia turėti randavos vietos—darbo, pas
kui atėmė raštą, knygas, pradėjo antgalo
ir cerkves statyti tarpe lietuvių, kur buvo,,,S. L. A.“, 
tik vienas arba du rusai aut ištrėmimo į 
Lietuvą atvaryti. Tos cerkvės už niekeno 
pinigus nebuvo statomos, kaip tik už lietu
vių sudėtus mokesčius. Vaikam uždraudė 
mokįtis prigimtos kalbos, teip surišo kad • 
nė bėgt, nė rėkt, o dar nepamiršo tiesas

timtaučiai ir pasakyti, jog męs tinkami žmonės ir verti tu
rėti geroje draugystėje, politikoje ant mus gali pasitikėti 
daugelis žmonių. Susivienyjimas yra draugystė, kuri su
riša lietuvius visos Amerikos, teip kaip paprasta draugystė 
suriša mieste lietuvius. Paprasta draugystė moka ligoje 
pašelpą. Susivienyjimas L. A. moka posmertinę. Draugys
tė gelbsti savo sąnarį įpuolusį bereikalingai į turmą. Susi
vienyjimas L. A. gelbsti lietuvius, kad nepavirstų lenkų 
bernais, rusų tarnais, kad tauta nenumirtų. Keli žodžiai 
negali apsakyti kiek Susivienyjimas lietuviam gero atneštų 
politikoje, pramonėje ir išdirbystėje, jeigu visi suprastu 
vienytis dėl gero darbo, o ne dėl dyko apkalbėjimo 
kaip kad daro „Susivienyjimas L. R. K. A.”, kuris atsisky
rė nuo „Susivienyjimo Lietuvių Amerikoje” ir gyrėsi su 
yvairiais savo darbais, kurių ir su mikroskopu nematyti. 
Kelia buntą vietoje pakajaus ir gerovės dėl Tėvynės —Lie
tuvos.

Mųsų organizatoriai.
Vargšai męs, kada atsikelsim iš patalo vargų, kada 

męs turėsim vyrus, kurie supras mųsų tautos reikalus kėra- 
Kaip dabar stovim, dar išrodo apverktinai, kad ne- 

Mokslo vis

uždaryto gyveninio. Atėjęs 
pavasaris su maloniom diene
lėm, išvilioja daugumą ant 
tyro oro ir kurie tik moka 
naudotis, tankiai rytais išeiti 
pasivaikščioti, nedaliom išva
žiuoti į laukus, kožnas be
veik sutaiso savo nusilpnėju- 
šią sveikatą. Iškada, kad 
daugelis to nežino, gražias 
dienas apverčia ant pasisve
čiavimo, o pasisvečiavimas at
silieka vis daugiausia užda
rytuose kambariuose, ’ kur 
netik tyro oro nėra, bet ir 
dar susitaiso nuodingas iš
kvėpuotas. Bėgiojimas pas 
gydytojus tik tiek gero atne
ša, kad duoti žmogui uždar
bį, gyvenimą, o pasitaisymą 
negali apturėti, nes eini prie
šai tiesas galingiausio gydy
tojaus — Gamtos. Nors 
kožnas žino, jog mųsų plau
čiai myli tyrą orą dėl atgai
vinimo kraujo ir palaikymo 
mųsų sveikatos, budavcja 
gražų kūną, priduoda raudo
nus veidus ir ilgina gyvena
mą. Tik tam pasaulėje ir 
sekasi gyvenimas, kuris už- 
laiko savo kūną sveikai t. y. 
kuopniai ir sveikai; toks pil 
nas energijos, pilnas dalaiky- 
mo žodžio, gali dirbti ir gali 
kovoti už būvį.

telyje, Broad Brook. Lenkų kunigas at
važiavo,— lietuviškai anė bū! nežinojo, o 
tada lietuvjų niekas nė nežinojo, dėlto už 
lenkus visus laikė, nors daugelis lietuvių 
visai leniškai nesuprato.

Tuose laikuose lenkai jau turėjo drau
gystes ir laikė susirinkimus su prakalbom, 
prie kurių lietuviai nelabai tiko, nes jie 
nesuprato apie kokią tę „Oiczyzną” artru 
cizną lenkai kalba arba ką jie nori daryti; 
užtai nekurie sulenkėję lietuviai paėmė 
tarpininkystę, išaiškino jiem lietuviškai 
ir pradėjo tverti lietuvių Susivienyjimą, 
bet pririštą gerai prie lenkų. Tik vė
lesniuose laikuose kaip pribuvo į Ameri
ką daugiau sumanančių lietuvių, kaip Dr. 
Jonas Šliupas, kun. A. Burba ir kiti, lie
tuviai pradėjo skyrtis nuo lenkų giminys
tės ir vyti savo locną lizdą. Prakalbas pra
dėjo lietuviam laikyti if aiškinti, jog len
kai ir lietuviai yra dvi skirtinos tautos, 
jog niekas i/iųs neriša, tik tikėjimas, o 
tautiškai dirbant niekas tikėjimiškai nesu
sideda draugauti, nes ir pačioje bažnyčio
je sutikimo negaii būti, jeigu lenkas lie
tuvį nori priversti jam tarnauti. Teip 
kalbėdavo ir aiškindavo per prakalbas ir 
raštus, pakol lietuvių visuomenė nepradė
jo suprasti kuom jie yra ir ką jie turi da
ryti dėl savo locno pagerinimo gyvenimo. 
Lietuviai pradėjo keltis, pakilo neapykan
ta lenkų, pradėjo atminti visas savo skria
udas ir kaip grybai ėmė dygti visose Ame
rikos šalyse, ėmė tvertis draugystės, para
pijos ir rašytis prie „Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoje”,

aiškiai, gražiai ir 
prisakančiai, tai dar tokių mumi trūksta.

Man teko būti W. Lynn, Mass. 14 dieną Gegužio ir į- 
lysti į rakto skylę stuboje 14 River St. Čia gyvena vienas 
lietuvis ir turi kelis kūdikius, kuriuos norėjo prirašyti prie 

Tą dieuą moteris pasišaukė draugystės virši
ninką [draugystės prigulinčios į S. L. A. W. Lynn, Mass.] 
Viršininkas V. U ž d ., mažas žmogelis, ūsai balsgani, pa
šnekėjus, sakytum, tai žmogus, kad lietuviai daug tokių 
turėtų, tai būtų kas kita. Bet man rakto skylelėje tūnant, 
štai apie ką'ėjo kalba.

Moteris — Aš pasišaukiau tamistelį pasiklaust, kaip 
baudimo įvesti- ir atsiųsti ruskus urėd- aš galėčia prirašyti savo mergaites prie Susivienyjimo L. 
niūkūs, kurie būdami girtuokliais, už kož- A.? Aš not ėjau prirašyti prie inšiųrens kompanijos, bet 
ną prasikaltimą mus baudė smūgiais, pini- girdėjau, jog Susivienyjimas priima ir mažus, dėlto vely- 
gais ir kalėjimu. Kas gal apsakyti, kiek čiau prie S. L. A. jąs prirašyti, o ne prie kokių inšiūrens. 
lietuvių išvarė į Siberiją už skaitymą kny- Viršininkas: — Aš tau pasakysiu, tau neužsimoka jąs 
gų lietuviškų arba nesupratimą visokių rašyti prie S. L. A., dėlto kad viršininkai ir kiti tik važine- 
caro tiesų. Joks gyvenimas žmonių vadi- ja, tik kalba, pinigus praleidžia, daugiau nieko, kam tau 
naši tautišku marinimu, demoralizavimu rašyti savo vaikus, geriau ne. 
žmonių dvasios, vertimu jų į gyvulius.
Kad lietuviai būtų turėję nors slaptingą naip nors savo vaikus prirašyti! 
susivienyjimą Lietuvoje, tai jiem būtų Viršininkas: — Ką tu čia susidėsi, jie atsiskyrė 
daug lengviau, bet jie teip protiškai buvo kunigų, mat ir jie žino, ką jie žino, nieko nežino, eh! 
nualįti, jog brolis brolį pasirengęs teronam 
išduoti, tiek tik jie suprato. Caras rūpi
nosi, kad neduoti žmonėm susirinkti į krū
vą pasikalbėti vis dėlto, kad jie neimtų 
vienybės kokios turėti. Į bažnyčią nors 
pavėlino eiti, bet tik dėlto kad žinojo, jog 
bažnyčioje už jį maldas kalba ir dėlto liue
sai tę davė rinktis.

Taigi Lietuvoje męs negalėjom susi
vienyti ir nieko gero sau nuveikti. Bet 
atėję į Ameriką męs pamatėm, jog čionai Pini£us i L' A ka8Jl- ueParašS gerai mokesčių surašą ir 
visi iš kitų šalių atėję žmonės vienijasi į gavo pataisyti nekuriuos daigtus, dabar nuvarydamas pik- 
didelius susi vieny] imus, kad galėtų palai- tumą, niekina tą organizaciją.
ti savo tautą nuo išmirimo, kad gaivinti Tai matote’ brol*ai’ kokk* m«8 turime agitatorių ir kaip 
mokslą iarpe savųjų, stato sau sales, ligon- Sali kilti m?81* Susivienyjimo reikalai, kad vietoje paaiški- 
būčius, vargšam namus, mokslaines viso- uimų žmones gauna sumaišymą.
kių amatu ir mokslų ir tą jie gali padary- bi,aet aut Seimo verta Prikalbėti apie atskaitų geres- 
ti tik iš vieno susirišę. Lietuvių Susivie- ni turini; kad dau^iau iš pašaknių žmonėm S. L. A. reika-

Moteris: — Tai kodėl tamista teip kalbi, tik aš noriu

nuo

žmo-

Juokai.
• Parongo EtnPe.

Netinka.
— Jūsų sūnus yra jau gan 

paaugęs; kokį amatą manai 
jam paskirti, gal į (daktarus) 
gydytojus leisi?

— Jis, daktaru? Mano 
mielas, jis turi tokią širdį, 
kad ir musę užmušti negalė
tų!

Vargiai ar d a 1 e i s ?
— Apie ką teip galvoji?"
— Tai-gi matai. .. norčėia 

apsivesti su Maryte ir ne
žinau, ar gausiu daleidimą.

— Nuo jos tėvų?
— Ne, nuo mano skolin-, 

tojų, I

„S. L. A.” Užduotis.
Užduoties, rodos, nereikia aiškinti, 

nes kas tik pasiskaitys tos organizacijos 
konstituciją, kožnas gali suprasti, kas tai 
yra „S. L. A.” Jo mieris yra duoti pa- 
gelbą našlaičiam numirusių sąnarių:tėvam, 
broliam ar ką sąnarys artimiausio palieka 
arba ir jo paties palaidojimui tie pinigai 
būva sunaudoti; arba jeigu būva gyvas su
žeistas ubagiškai, tada gyvam ppsmertinės 
pinigūs išmoka. Mieriu yra platinti bro
lišką meilę ir vienyti lietuvius į krūvą vi
sus, idant būtų galingi tautos reikaluose.

Sergėti lietuvišką tautą nuo prispau
dėjų, kurie alintų ar politikiškai ar kitose 
gyvenimo sanlygose. Kelti lietuvius mok
sliškai su prakalbom ir išdruka vimu lietu
viškų knygelių supažindinant anuos su 
mokslu, su pasaule, kad išmoktų geriau 
sau maistą uždirbti ir nesiduotų skriaudi
kam išnaudoti.

Toki mieriai yra „Suvienysimo L. A.”

Kas tai yra tauta.
Visi žmonės ant žemės, kurie tikprna-

Moteris: — Tai kuris-gi susivienyjimas daugiau 
nių ir pinigų turi?

Viršininkas — Na, tai S. L. A. daugiau turi.
Moteris: — Na, o tamista sakai, kad jie nežino 

vestis?
Tokia kalba ėjo per kokią valandą laiko. Tas . virši

ninkas draugystės yra pilnu sąnariu S. L. A. ir man buvo 
gėda klausyti jo žodžių; jis netik nepaaiškino apie S. L. A. 
tai vargšiai moteriai, bet dar niekino ir atkalbinėjo.

O tik dėlto, kad jis būdamas sekretorium ir siųsdamas

kaip

ti tik iš vieno susirišę. Lietuvių Susivie- n* turini’ kad Augiau iš pašaknių žmonėm S. L. A. reika- 
nyjimas jau išleido daugelį gražių knyge- 1,18 Paaiškįtų, nes męs turime gauti žmonių daugiau su gu

resnem nuomonėm, o ne tokius supelėjusius agitato liūs tu 
rėti, kurie griauna reikalus pasislėpę.

lių, kurios daugeliui akis atidarė Ameriko
je ir į Lietuvą nemažai išgabenta. Mokslai- 
nių ir viešių prieglaudos namų dar nepa- Linkėjimai Seimui,
statė, nes negana?kad būtų tik vaidas Su- „Keleivis linki XXI Seimo „Susivienyjimo Lietuvių 
sivienijimo ir jis viską darytų, reikia žmo- Amerikoje” d 1 ’ '11_
nių prie to, reikia darbininkų, tada tik ga- 8varetyUie reikalų. Nelėkti visiem kartu per sesijas: 
lesim pasidžiaugti iš savo darbo. j ‘ ‘ . ........................... .................................

Pakol naudą kokią žymesnę Susivie- Nepamirškit Tėvynės vargų! Nepamirškit prieglaudos na- 
nyjimas L. A. galės padaryti, jau viena mo. 
gerą visada daro t. y. moka posmertinę Būkite sveiki ir darbai jųsų tegul būna garbingi 
§150.00 savo sąnariam, kurie tik moka ant ga[ atmenami, 
metų §2.25, ko negal padaryti teip teisin
gai jokia insurance kompanija. Dabar 
pradėjo rūpintis apie pastatymą seniem 
arba negalintiem prieglaudos namą. Pa
kol žmonės jauni gal visai ir atydos ant 
to neatkreipti, bet atėjus senatvėje ir labai 
bus gerai, kad bus kuElemė au prisiglaus
ti, nekaip Amerikoniškoje 
s e . _

Poor H o u -

Kodėl žmonės n
Daugelis žmonių kur 

neprigulėtų, bet į Susivienyjimą Liet. Am. 
prigulėtų, jeigu suprastų, kas tai yra ir 
kam Jas sutvertas. Aiškinti žmogui vėl 
negalima, nes neklauso. Lietuviai atėję į 
Ameriką, rodos neturi laiko klausyti rim
tos kalbos: vienas darbo laksto, jieško, ki
tas paskendęsprastuose reikaluose,o yra to
kių, kad papratę bobiškai kalbėti ir visą 
vakarėlį praleidžia, tik pasakodamas, ką 
jis gali, ką jis matė ir t. t. Kitas darbą 
turėdamas nė nepamislina, kad ko kito 
reikia šone darbo, valgio ir pasidarkymo. 
O kožnas prigimimą turi būti galiūnu, pa- 
godotu, iškeltu ir palaimintu tą galima 
matyti ant kožno. O tikra mųsų garbė' y- 
ra ta, kad patįs turim susivaldyti gerai, 
savo tautos reikalus, rūpestingai, kilti ir 
kelti kitus, tada tik mus geli pagirti sve-

e s i r a š o . 
prigulėtų, kur

Apgarsinimas.

Kaip kalną nu ase.
Jeigu kiti išgydyti, dėka- 

voja už išgydymą, tai jau ma
no tikra priderystė, išreikšt 
padėka one Dr. D. C. Collins 
Medi k. institutui, už išgydy
mą ligos,kurio nuo mane kaip 
sloginantį kalną nukasė,-per 
galybę a igšto mokslo ir gerų 
vaistų; kuriuos man prisiųs
tus suvartojau, nes prieš tai 
nė pats netikėjau, kad dar 
galėsiu gyvent ir būti teip 
sveiku kaip niekad nesirgęs, 
ką pats per savo išdykumą 
sau sveikatą suardžiau, nes 
pirmiausia kankino aštrus 
diegliai kojose ir rankose, 
paskui strėnose ir krūtinėje, 
kad labai sunku kvapą buvo 
atgaut, gal vos skaudėjimas 
kaip kujuis mušė, abelnas 
nusilpnėjimas ir svaigimas ir 
svaigimas veik iš proto neiš
varė, inkstų skaudėjimas ir 
gyslų, gerklės gergždimas, 
kaip užklijuotas vištgaidys 
švirškė ir skaudėjimas, kaklą 
vos palenkt galėjau, skrep- 
liavimas, kosėjimas, abelnas 
ir širdies nusilpnimas, rodos 
kad paskutinė minuta mano 
gyvenimo skaitė, tankus šla- 
piuimasi netik nepriemnumą, 
bet skausmingai, kitus var
ginimus viršijo, — teip nu
sigintas laukiau smerties ne 
kaip gyvenimo, net nuo žmo
nių kavojausi, mislįdamas, 
kad viso svieto slogas į save 
turiu sutraukęs, bet kaip 
perskaitęs apgareii imą Dr. 
Collins M. I. laikraštyje ap
rašiau ligą kiek pajiegiau, 
prašydamas rodos, ir kad man 
atsiuntė iš to Instituto Laba- 
torijos vaistus, kuriuos var
tojau ir pasilikau suvisai 
sveikas. Dabar jau antras 
mėnesis esiu visai sveikas ir 
jokio apsireiškimo atnaujini
mo ligos suvisai nejaučiu, 
užtai už išgydymą kaip ir 
kalno nusikasimą, nuo manę 
ligos, skaitau už priderystę 
viešai padėkavot tam garsin
gam Institutui. Su godone

John Siemilas,
413 So. 3-rd St.

Ispheming, Mieli.

e” delegatam ramybės, tvirtybes, aiškaus proto
: iš- i 

rinkt pirmsedžiu atsakantį žmogų ir jo tvarkos klausyti.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
Augi Ūkai 
purloin, benzoin

Il.tark 
purloin, benzoin

ir ii

avoid, adroit 
exploit, decoy, 
enjoy, employ,

avoid, adroit 
eksploit, decoy 
endžioi, emplioi

anoi, destroi 
konvoi, esponse 
karauz, devour 
devout
amaunt surmaunt išnaša perviršinti

Reiškia 
vaginėti benzininis 

medis 
išvengti, gabus 

išnaudot, išnykt, 
linksmintis, duot 

darbą 
-periškadyt, pagadyti 

pernešti, apžemyt 
palaidūnaut naikinti 

pasišvęsti

annoy, destroy 
convoy, espouse 
carausė, devour 
devout 
amount, surmount

The fowler decogs the birds into his nest. 
Paukštininkas sudeda paukščius į savo tinklą.
Cats dyvour rats and mice.
Katės naikina žiurkes ir peles.
The adroit ropedancer can leap and jump and p *r- 

form as many exploits, as a monkey.
Mitrūnas—šokinėtojas ant virves gali laipioti, šoki

nėti ir daryti tiek pastebėjimų kaip beždžionė.
Wise man employ their time in doing good to all 

around them.
Geri žmonės užsiima daryti gero aplink save — savo 

aplinkoje.

Pajieškojmai.

I’aj ieškau Vinco Juškos su 
žmona Marijona, kaimo Srie- 
Oaiiii, Griškabūdžio parapi
jos ir valsčiaus, Suvalkų rė- 
dybos.

Jis ar pažįstami meldžiame 
duoti žinią apie save ant šio 
adreso.

J. Vengraitis
171 — 5-th str.

So. Boston, Mass.

Pa j ieškau savo pusbrolio, 
Antano Butvilo, paeina iš 
Kauno gubernijos, Šiaulių 
ujezdo, kaimo Vaizlaukio, 
Nžvičio parapijos. Meldžiu, 
kas jį žino arba jis pats atsi? 
šaukti ant sekančio adreso.

Juozupas Kasperavičia
262 W. 3-rd St.
So. Boston, Mass.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c

ant visa metu.
Skaitytojam.

Katrų lai kas’prenumeratos 
už laikraštį išsibaigė u eldžia- 
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.



KKLFT'*TJ»

Labai 
pamokinantis

. 25 c.

ragu, ka- 
ir ėjo ke 
Jonas su 
kuris pa

Parengtus Šv Kazimiero 
Dr-tės atsibus 30-tą d Gegužio 
[May] ant Hibernian Hall 
sales po nr. 103 Federal Sqr. 
West Lynn, Mass.

Balius prasidės antrą valan 
dą ) o pietų ir trauksis iki 12 
nakties. Muzikantai griež lie
tuviškus šokius. Užprašome 
Brolius irSeserisW Lynn’o ir 
aplinkines konoskaitlingiau- 
isa atsilankyti.
Nuoširdžiai užprašo

KOMITETAS.

NAUJOS KNYGOS
„Keleivio” Spaudos.

Po Keturesdeszimts Metu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiną, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
lim'os merginos 
gražus ir
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina ...

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

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

Supykusi Ponia — juokinga apy
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 

tiktai 5 c.
Teisingiausias kabalas — me 

timas kazyrių ir laimarodis 
kaina .................... 10 c.

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

VA-JE! PIKNIKAS!
Draugystė Sveti. Juozapo, 

New Britain, Conn., parengė 
penkiolikos metų sukaktu
vėm didelį Pikniką, kuris at
sibus 16-tą dieną Berželio(Ju- 
ne) 1906 m. Rentschler's par
ke. Parodoj ims dalybas visos 
vietines ir iš aplinkinės drau
gystės, o kuri prasidės- 10-tą 
valandą prieš piet. Paroda 
perėjus dinesuėm miesto gat
vėmis trauks tiesok į Rents
chler parką, kur yra puiki 
šokiam platforma iršpeidang 
visokių del pasilnksminimo 
intaisymų Atsilankantiem 
reik eit tik 10 minutų nuo 
dypo, arba, kas A ori, gali pa
imt ARCH St. karą, kuris nu
veža net ant vietos.

Širdingai visus užprašom 
KOMITETAS.

Szaltinis Sveikatos
Plaukiantis Sergantiems.

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 
ir leisti jai įsisenėti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsisenėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į jį nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados. -5

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 ne vienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką j j mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

išgydytas nno Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
irOreumatiziuoUbei tos bsoniams> ta’ matyt iš daugybės padekavonių 
užsisencjuBios vi- kurios tūkstančiais kas menesis plaukia šitam In- 
jon,.Dzabukevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį, 
Box 86, Butte,^ paduudame

Iszgydyta nuo 
sunkios nioteri- 
szkos vidurines 
ligos.
M. Vidiczlene 

Westwood,
N. Y.čion kelias

Dr. JOSEPH LEWAND0WKSI
67 Beacon Str. - Bo-Ion, Mass.

Kampas Charles gatvės, ?ale Parko.
Ofiso valandos;] ^Vakare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Beisi) 11 SI .
Tolfeonas 210.71 Brooklii e.

Garbingas Profesoriau;
Teįkis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingą ačiū už lAgydymg mungs nuo neregu- 
llarlškoa ruAncslnčs, varginusios mmic per 6 
metus; kankino mane didelis plovimas, skau
dėjimai strėnose, gėlimas vidurių, kojų, skau
dėjimas galvos Ir nusilpnėjimas; mėnesinei gi 
apsistojus baltosios vėf mane naikino. Per vi- 
sq tą laiką perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bet vynų, bet 
veltai ir tik kada aprašiau savo ligą Jums tuo
jau nuo prisiųstų Jųsų vaistų pasveikau ir to
liau visai išgijau, imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu Tam is ta i širdingą padūkavong

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

Daugelis Profesoriau Ir Specialiste:
Su linksma šlnlžia pranešu Tam is tai, kad 

esiu visai bveikas ir liuosns nuo reumatizmo 
skausmų ir dieglių pečiuose, rankose, kojoto 
ir strflnosc, kurio mano teip buvo suvarginę, 
kad vos paėjau; perleidau daug daktarų vadi
nusių savo b|>ecinli9tais, bet vis be naudos, kol 
neduslgirtlnu apie Jųsų garsųjį Institutų, per 
kurį pilnai atgriebiau savo sveikuti ' ' 
siu dėkingas iŠ širdies Drui E C. . 
lydalu a s pas Jį kreiptis 
čiums. Išgydytasis,

Augustas 
1445 Hudson St.,

rata, nž ką e- 
!. Collins, ve- 

visiems savo tau tie-

Bok 8a,
Allegheny City, Pu.

Mielas Prof ūsoriau:
FrutieSiu Taiulstai.Jo" <*slu pasveikęs IA Il

gos, nuo kurios manu gydėte — pcrlankaui 
ėlaplnimo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, nul>ėgkmo sėmens nemigos, ncrvlAkumo, 
skaudėjimo strėnose ir abelno nusllpnėlimo 
kaip yra apraėyla Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovas į S ve kn tą. Jųsų specialiSkl vaistai 
mano galutinai išgydė ir dabar džiaugiuosi iŠ 
savo laimingo Aelmynitlko gyvenimo Dėl ar- 
tyrao meilės noriu Aitą pagarsinti apie tai savo 
vientaučiams* esantiems tokiame padėjime 
kaip mano, idant ir Jie galėtų atgriebti savo 
sveikatą ir bųti laimingais.

Fr. Mundinas, 
Box 335, Mystlo, Iowa.

Daniel J. Kiley
301 Broadv.ay, kampas 0. gatvių.

So. Boston, Mass.
0000

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

lais atsilankvt.

KLAUSYKIT VYRAI!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt lai neužmirškit užeit pi s Tamošių 
Bakanaucką, jis duos gera rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno. Snapso ir 
cigarų tiesiok iš Turkijos. Visi broliai 

pas

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

jį PASARGA del SERGANCZIO Į
Kas nori

kite pas mane. Gau-
Mie visokių krajavų 
li^karstų nuo visokių

B b
S^KAZIM'ERAS SZYDLAUCKA&

nrb » a (h o .nokit

Jeigu nori but sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gerymus | 

paimk sveika užkandį, sveikiausi goiy 
mai, 1-aip lai Alus, Elius, Vynai ir viso 
ki likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt iikerstorį, tę yra 
labai gera vieta. I>ažinokit pys paij 
gaspadorių.

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam,
Reikalaujant geros vietos 

draugi jiškiem pasilinksmini
mam, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, Ramdykit:

Congress IlaU'ę,
Prie didelės salės yra maža 

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

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

“I*

Geriau

Talpina 
mus, str 
terų ir n 
niinus 
,,Keleivi 
vergas Ii 
tų tik

A
Post

Uosti

No

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČ1A, 

z4 Washington Sqare, Worcester. Mays

Z1UREK!
Kątik partraukėm daugy

bę naujos mados moterišką 
skrybėlių, ir visokių pavasari
nių 
ma.

128

I aredalų. Preke labai ie- 
Ateik persitikrint.

SACOWITZ, 
Broadway (tarpe A ir B 
gatvių? S. Boston, Mass,

THE OUTLET

Baliai Baliai!!
Dešimt-metinis balius drau 

gystės Didžio Lietuvos Kunin 
gaikščio Vitauto bus laiko 
mas 30 Gegužio (May) 1906 
ant svetainės po vardu Ber 
keley Hali, 4 Berkeley Str. 
aut kampo Dover ir Tremont 
ulyčių, Boston, Mass.

Užprašom visus Lietuvius 
ir Draugystes iš Bostono ir 
aplinkinės ant mūsų baliaus 
kurie pribūsit, būsit užgnė- 
dintais, nes salė yra viena iš 
puikiausių Bostone., o sve
teliai bus linksminami gra
žios Skrolio orkestros ir vai
šinami kuogeriausiais gėry- 
mais ir skaniausiais užkan
džiais.

Širdingai kviečiame visus: 
vyrus, moteris, jaunikaičius 
ir mergeles ant mūsų labai 
rūpestingai suruošto pasilin
ksminimo.

Su paguodone
D. L. K. Dr-tes 

KOMITETAS.
Važiuodami iš South Bostono imkit 

karą Harward Str., arba Boilston Str. 
Transfort Station, ir sustot ant kampo 
Tremęnt Str. Iš Bostono visi karai at
eina ant Dover ulyčios, kur ir tuojaus 
rasit minėtą salę. , ,

Lietuviszkas D-r. s M. Ziselnan.
7 Parmenter St.
Bosioh, M iss.

Visokius li'/ns gy
dau pasekmintria- 
usiai. Ateikit lie 
siok pas mane I 
tr»*p:iis į vir u Lik 
neikit. į aptie a: 
mano thin s bal
tos nib.i l-lvron o 
duok o až ateisiu 
Ofiso valandos:

nuo 1 iki 2 ir (i ik 
8 vakare. Telephone 1107—.. Kichmonp

Nebūkit be darbo!
Kam būt be darbo, jei jį gauni? 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 Ypat ingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriausiai ir 
teisyngiausiai patarnauju. Atmink:

Joseph S llosscll,
4 Washington str. ,North, 

BOSTON, Mass.

Ant Pardavimo geri
FORNISHIAI

Parsiduoda labai pigiai, nes 
važiuoju į Lietuvą pabaigoj 
Mojaus, todėl reikalaujantis 
teiksis pasiskubint pasinau
dot iš progos. Ateikit pas:

M. Stukienę
79 Bolton,

Boston, Mass

LIETUVIU UŽEIGA
— PAS ------

CHAPLIKA
Švento Jurgio draugystes 

iš Brighton Mass, parengtas 
balius atsibus 29 Gegužio ant 
salės Parne Hall Chesnut avė. 
Prasidės nuo 7 ir trauksis iki 
anksti ryto.

Broliai ir sesutės linksmy
bės bus kodaugiusia ir mer
ginų kogražiausių, būkite vi
si ant baliaus ant kurio šir
dingai užprašo

KOMITETAS.

Užlaiko puikiausius gerymus, alus, eitus 
visada Švieži, vynai ir visokį Iikieriai 
kogeriausi. Gerymus del veselijų, krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Dr-stė D. L. K. Vitauto 
New Haven, Conn., parengė 
Baliu ir Teatrą ant 30 dienos 
Gegužio 1906 m. Atsibus ant 
salės Germanian Hali po nr. 
193 Wooster Str.

Balius prasidės 2-rą valan. 
po pietų.

Teatras prasid. 6:30 vakar.
Širdyngai užprašom vie

tinius ir iš aplinkinių miestų 
atsilankyti ant to vakaro,

Užprašo
KOMITETAS.

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, Geltliges, 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 profesoridtis, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk 0c inarkėiuspersiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas > Sveikatą”, kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli kolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali būti išgydytas, atsišaukdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute^ 140 W. 34.th St., New York City, N. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai olfisas (terp Broadway ir 7tos Ave.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredole Ir Petnyčieh nuo 7 iki 8 vai. Nedalioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

’NAUJA DAKTARIŠKA
KNYGA PO VARDU:

„DAKTARAS NAMUOSE“

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. d. Feely
95 Milk st., 

BOSTON,

v| 00000000000000000000^ |

s Puikiausias Lietuviškais*Puikiausias Lietuviškais* —X 
§

uimai 60-61

M. Galivan & Co.
Užlaiko geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR .
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
C366 2-nd st.,S. Boston, Mass.

* U 
g

SALIUNAS
karta pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 I). St., 
South Boston.

§ >a 
£
g

Mass. §

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dcntista

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

238 Hąrrison avė.
Boston, Mass

Pasarga Sergaiiteni
Kas nori apsaugot savo svei
katą, tegul ateina pas:
K. Navicką,25 W 2 nd Str- 
Room 2, SO. BOSTON, Mass. 
Turiu visokių gyduoiių ame
rikoniškų iriš Seno krajaus 
žolių ir šaknų nuo visų ligų-

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

nuo G 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.

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas 
ypatingai moterų ir vaikų.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte, nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

238 Harrison avė., Boston,
Mass

O

KLAUSYKI I E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausi! 
Geriausią rodą visi gausit, 
šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsak
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTINI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvai! Sar 
kad parduodu laivakortes į Lietuvę ir 
iš Lietuvos į Amerika važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausia prekę, 
no ofisas turi gerinsiąs kelio linijas.

Ofisas atidarytas nuo 8 valand. 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius.

244 W 4 th st. SO, BOSTON, MA

Ma

ry to

Už korespondencijas sr ap
garsinimus ,,Keleivio“ rėdys- 
tė neatsako.

Kurioje telpa daugybe
.Angliškų ir lotyniškų

RECEPTŲ,
Gražia apdaryta į anglšką au
dėklą. Prekė įcl.25.

Adresuok:
Gediminas & Mickevičius
25 W 2-nd Str. Room 4-th

So. Boston, Mass.

VINCAS INTAS
Kostumerskas K rančius.
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapana labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ccikių. arba 
materijų sklypelių, kaipo sampel, iš ku
rių steliuojantis sau siūta gal išsirinkt 
patinkamiausį ceikį. Prekė — nuo $15. 
augštyn. Drutlmas darbo užtikrintus

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

DIDELIS VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Naujausios mados moterišku pavasariniu ir 
vakarai jakučių; prekės nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraukėm labai daug puikių naujausio 
styliaus motiriškų skrybėlių; prekės nuo 
$1.98 augštyn. Apart to užlaikome savos;iu- 
krovoje viską, kas tik yra ypač moteriškam 
pasirėdimui reikalyitga. Išpardavimas tęsis 
tik per viena sąvaitę. Duodam d perkau
ti unis pas m u-i priedo S lain pas; su kožuu 

pirkimu už $6,00 duodam 100 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

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

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : H OTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washlgton, St. NEW T011X
Ieigų važiuojate į Lietuva arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au 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 apgavikas in
vest kur kitur tai'neik iki nepamatysi manes. Su godone

WI5CAS R AŽŪRAS.

R I-illJUL!!,....j. sb Tautiecziai Lietuviai pas sava.
TAšį padinau aavo krautuve kurioja galima gaut vi*ko kaipo 

y ■ ui: Laikr.-dėlių kokiu tik ant svieto randasi, kisreniniu ir
*1 įljfijy* Į ~ sieniniu, visokiu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu. »i4ib-
iųy Y/~riniu ir auksiniu šiedu, špilkų, lampasu, kolcuku, visokiu 

TĄjį*! iMi, insirumeutu, puikiu armonikų del grajaus. M-stinukiu
-y * i&Mf del drukavoiimo gromatu. Monu knyga ir pr>ct*i*s <kl

darymo situku. Istorisik ir maldaknygių kokiu tik ran- 
daM lietuvisskoj kalboj. Puikiu popieru del groinuu ra- 
azymo su phvincxevoncms, aidib ms ir kvietkomis. K11 

y vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisiunc'ia gruma oi ui 4c.

® marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuviu
ko) k Iboj nebuvo, kureme yra sximtai visokiu paveikslu, 

apie kozna tavora preke aprasxyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
M riusiszsiunešiu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:Į Klemens Wllkewich, 112 (iltAX1>B^L. > y._
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Didžiausia ir Teiyngiausia A tieka

C. H. Knott
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.

-/js-•••

# f
^Geriausia moterų ir vaikygydytoja^

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

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pielę.

Tel. Hay. 669 - 5.

Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

Philadelphia, Pa
Ignotas,
B. S. Pittsburg, Pa.

Bridgeport, Conn.

Mahanoy City, Pa.

Port 'Washington, Wise.

Detroit, Mich.

Chicago Ill.

Baltimore, Md.
J. Dabulski

886 —34 Place, Chicago, Ill.
P. Ciras,

155 Elm sir., Lawrence, Mass.
A. M. Makauckas,

Box 312 Forest City, Pa.
M. Paznokiulū.

1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa.
S. Valaskas

2464 Kensington ave. Chicago, III.
Jonas J. Gerdauskas,

54 Lafaett street, New Britain; Conn. 
Jurgis Tumasas,

Post O. Box 91 Millineck, Me
WATERBURY, CONN.

943 S. 2-nd str.
J.

13 Diamond Sq.
M. P. Glinckas, 

r .
A. J. Kazlauckas,

F. Rodis 
PUl «

M. Mockus,

J. Derkintis,

John Luis.

Box 030

Box. 53

Box 327

e

Lietuviszka Biblija!
Tai yra visas Šventas Raš

tas Seno ir Naujo Testamen
to. Turi 1438 puslapius, gra Į 
žiausios skurinės apdaros, vo
kiškom litarom spasudinta 
ant gražios drūtos popieros.

Prekė su prisiuntiinu $.500, 
Biblija ruskoj kalboje $2.75,

Teipgi užlaikau daug ir ki
tokių lietuviškų knygų Pi
nigai tur būt prisiųsti išvir- 
-aus per Money Orderį

Mano adresas:
Jos Petrikys

Ant Pardavimo
Puiki Bučorno ir Gracerno, tarpe 

Lietuvių geroj vietoj, kur atsakantys 
žmogus galjpadryt puių biznį. Prilos I 
tis parhavlmo yra tu, kad savininkas g 2 nd Str 
nor persikelt Į kitur. Pirkimo JSligas ga- ‘ 1 , „
imu dažlnot KELEIVIO” Rfidyaiaj , | Philadelphia, 1 O.

Box 54

4j45 Hormltage avo.,
L

120 S. Green sir.,

J. Žemaitis,

K. AseviSia, .

i J. Žemnntauckns.

824 Bank Str.

190 Charles Str.

30 W. Porter Str

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk i

’’KELEIVIO”
SpAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIGRAUDJSI.

Mbs spaudimam Knygas, Konstitucijas, Phogiiamus, Užkvietimus 
ANT BALIU ARBA VESELIJU, TlKIETUS, ClllKULIORIUS, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DHUKOlilŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

„K ELE VIS”
52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

A. Zvingilas, Išleistojus.




