
GAMšI sergancziu
nori užlaikyt sa- 

rvelkata, tas atei-
pas mane. Gau- 
visokių k ra javų

ars tų nuo visokių ■
Ilgu-

RAS SZYDLAUCKA!
rba adresuoki!
r., S. Boston. Mass.

RESS HALL! 
draugijų reikalam, 

ajant geros vietos 
iem pasilinksmini- 
im ir kitiem dide- 
u kiniam, samdykit: 
res.s llall’ę, 
elės salės yra maža 
tritingain ir kitiem 
am. Apie pasam- 
as galit dažinotap- 
sehan'o po nr 226 

arba pas:
F. M. Smith, 

t. Tel. Main 171,

"KELEIVIS"
Gerinusias Laikraštis.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsnelius del mo
terų ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
„Keleivis” Išeina kas ket- 
vergas ir kaštuoja ant me
tų tik Adresuoki! teip:

A Žvingilas,
Post Office Box 3232, 

Boston, Mass.

__ No 23. Metas II

IUREK!
xtraukem dangy- 
mados moteriškų 

r visokių pavasari- 
lų. Prekė labai že- 
persitikrint.
CO WITZ, 
ray (tarpe A ir B 
) S. Boston, Mass.

IAV1MAS!
įsarinių ir
:. augštyn.
naujausio
:kės nuo
j savosan-
teriškam
mas tęsis
d perkau
si! kožnu
tampų. .
ardo:
OSTON.Mass,

OTELIS
NEW YORK

lodą duodu visokiuose 
štiį Koks apgavikas ru-

"AS RATUKAS.

lai pas sava.
galima gaut visko kaipo 
lo randasi, kiszeniniu ir 
ni<i, paauksuotu, sHab- 
pasu, kolcaiku, visokiu 
tl grajau*. M.<>zinuklu 
knyga ir prietais« s dd 

'.aknygiu kokiu tik ran- 
spieru del gromatu ra
ita ir kvietkonris. Kas 
siuuczla groma<oį ui <c. 
'kai kokio dar lietuviai- 
n ta i visokiu paveikslu, 
s uz maža preke, orde,

N Y.
ITREET, 
MIOKLYN,

ų Ir vaikygydytojaSfe

ii Topaz, 
r., Boston. Mass.

iras
I 8 po plotų. aji 
lay. 660 - 5.

iTNKŠK į

.AUDJSI.

UŽKVIKT1MVB 
IDŽIU SAKANT 
AI m PIGIAI.

ston, Mass.

Žinios.
Dūma ir Terorizmas.

Šįmet metas ketina būti 
derlingas Rosijoje, ypatingai 
ap ie Odesą visokį pasėliai la- 

,bai gražiai išrodo, tik vargas 
kad nėra darbininkų juo-: 
apdirbti. • Žmonės toli nuo 
ramybės: daugelis visai nega
li užsiimti dirbimu laukų, 
kasdien laukia, kas dėsis, ka
da prasidės vėl kraujo pra
liejimas. Daugybės darbi
ninkų apleidžia šalį ir kelia
si į svetimus knistus, dau
giausia į Ameriką.

Dūmos reikalai eina labai 
neramiai: atstovai pirmiausia 
pareikalavo, kad politikiški 
prasikaltėliai būtų paleisti, 
vienok nieko iš to uepelnijo. 
Kraujagerįs Durnovas suk
riai apsidirbo su savo orga
nizuota „Juodąja Šimtine”, 
kuri pradėjo siųsti pas carą 
peticijas—prašymus, kad po- 
litikiškų prasikaltėlių nepa
leistų. Juodoji šimtinė pri- 
sldrukavo grtomatų grąžinan
čių atėmimu gyvasčių val
džios činovninkam ir pradė
jo siuntinėti visokiem caro 
bernam, kad tuotn parodyti, 
jog politikiškų prasikaltėlių 
negalima paleisti iš turmų, 
bet dar daugiau jų reikia su
gaudyti.

Caras visai atsisakė paliuo- 
suoti politikiškus prasikaltė
lius. Atstovai, matydami, 
jog iš to nieko nepelnys, pa
kol ministerija carą savo ran
kose laikys, pareikalavo, kad 
ministerial būtų paliųosuoti, 
vienok ir ant to gavo atsaky
mą bergždžią; caras jokiu bū
du neapsiima jų paliuosuoti 
nuo vietų. Taigi dabar ei
na derybos, kad suteikti že
mes vargšam, neturintiem iš 
ko gyventi, bet vargiai ką 
naudos, nes argi caras su sa
vo tarnais apsiima atiduoti 
plotus žemes vargšam ir pa
daryti juos žmonėmis turin
čiais duonos, jiem daug ge
riau turėti kraštą pilną nu
vargintų žmonių, kurie siūlį- 
tųsi dirbti per dieną už 30 
kapeikų, kaip gyvulėlis. Tur
čiam labai gerai turėti pigius 
darbininkus, juk jie patįs 
nenorės dirbti savo žemes, 
dėlto jie neapsiima ir žemių 
duoti vargšam žmonėm. Ca
ras su savo bernais mėgina 
gauti progą suteikti žmonėm 
tą, ką jie galėtų vėl nuo žmo
nių atimti ir tik parodyti, 
būk jie gavo pagerinimus.

Visas reikalas Dūmos sto
vi ant krašto revoliucijos, 
vienok galima tikėtis, jog 
žmonės pirma gerai prisi
rengs, o paskui pakels kovą 
priešai randą. Agitacija ei
na plačiai ir toli po Rusiją, 
ir galima tikėtis, jog netruks 
Užtekėti šviesi saulele tam 
nuvargintam kraštui.

Profesorius Kąrief gražiai 
nurudo ministeriam, kad jie 
sulygintų bėgį reikalų Rosi
jos 1906 metų su bėgiu Pran
cūzijos 1789 ir gražiai pašei g-

sti, kad jie nedasigyventų, 
kada liesis kraujas milijonų 
žmonių. Demokratų atsto
vas M. Kokoshine sako: „pil
na konstitucija Rosijai, arba 
revoliucija”. Žemojo būto 
atstovai visi gerai darbuojasi 
ir perstato žmonių reikalavi 
mus pilnam jų nore, bet ca
ras ir jo bernai laikosi savo 
dar manomos galybės. Ge
gužio 5 dieną ministeris Gur
ko, Stolpin, Stičiuski mėgi
no įkalbėti Žemosios Stubos 
atstovam, jog jų reikalavimai 
negalimi išpildyti, bet atsto
vai pradėjo švilpti ant jų kal
bų ir rėkė, sakydami, jus ė- 
sate egiptiškos mumijos! at
sisakykite nyo vietų! Teip 
bėga reikalai Dūmos, caras 
neketina atstovų išvaikyti, 
bet ir neketina duoti ko jie 
reikalauja.

VARŠAVOJE. Kaliniai 
čionai sėdinti už polititiką 
jau nuo seniai pradėjo buriuo
ti 30 Gegužio, kad juos ne 
laikytų be jokios kaltės. Te
legramai tapo, nusiųsti į Dū
mą pas lonkųį^tstovus apie 
Jų badavimą, ffd tie rūpįtu- 
si carui prunoSt, -

OREMBURGE. Keli tūk
stančiai žmonių apgulė tur- 
mą ir norėjo iš jo paleisti pc- 
litikiškus prasikaltėlius, pra
sidėjo šaudymas ir daugelis 
tapo sužeistų; užmušė vieną 
kazoką ir policijos liutenan 
tą.

TIFLISE. Čionai likosi 
pavogtas kunigaikštis Vladi
mir Bebutoff, už kurį turėjo 
daug pinigų jo giminės su
dėti, pakol paleido.

VORONEŽE. 4 Birželio 
darbininkai susimušė su ka
reiviais, kame daugybė ta
po sužeistų ir užmuštų.

l^OGILEVO. Aplinkoje 
kareiviai atsisakė šaudyti 
darbininkus.

EKATERINOSLAVO ap
linkoje dvarų savininkai pa
būgo maištų, parduoda dva- 
ins už visai žemas prekės ir 
nešasi iš to krašto.

Aktyviškumas žino 
n i ų .

ODESA. Žinios praneša iš 
Odesos, būk tūkstantis ma- 
rininkų yra po priežiūra val
džios uždaryti kazarmėse Se
vastopolyje, kaipo priešingi 
valdžiai.

RYGA. 29 Gegužio nu
žudė valdžią 8 darbininkus, 
kurie buvo prie užmušimo 
policijos liutenauto Porsčiko. 
Už tuos pačius darbininkus 
atsovai Dūmoje gana daug 
rūpinosi, bet caras nė to, kad 
žudymą atidėti nepaklausė.

SEVASTOPOLYJE, 27 
Gegužio 3 caro bernai tapo 
užmušti su bombom laike 
peržiūrėjimo kareivių. Ko- 
mandieras forto Neplueff ir 
miesto policijos viršininkas 
•tapo sužeisti.

TIFLISE 27 gegužio bom
ba tapo mesta ant policijos 
viršininko Martino!, bet ne
pataikius kelis kazokus užmu
šė ant vietos.

PETERBURGE 27 gegu
žio Satolovas tapo sautas net 

4 kartus per mažą vaiką, bet 
-neužmušė tik drūčiai sužei
dė.

SEVASTOPOLYJE tapo 
išmėtyta apgarsinimai apie 
prekes bombų, aut kurių sa
ko: „Draugai! bombos pernai 
kaštavo po 2 rubliu ir po 50 
kapeikų, ir po penkis rub
lius, šįmet tokios pačios, dar 
geresnes kaštuoja tiktai 40 
kapeikų.

Toliau paaiškina, jeigu ca
ras su jo draugais ištiesų rei
kalauja mųsų kraujo, turi
me duoti jam kaip dievaičiui.

Iš Amerikos.

Didelis protestas

Lynu, Mass. Strai- 
kuojanti mašinistai ir daily- 
des padare mažą demonstra
ciją ir susirinkę į sodą laikė 
prakalbas; apie 3000 tūkstan
čiai svieto susirinko ir aky
vai klausėsi kalbėtoją, kurie 
skundė ir niekino (miesto už- 
veizdą už daloiriimą partrauk
ti svetimą policiją del sergė
jimo skebsų. Protestas uuė- 
ėjo protestu, arba protestuo
si ar verksi, tai vis bus vie
nas; darbininkai turi dau
giau rūpintis apie politiką.

Meson trustij pajudino.

Washington, D. 
C . Šiomis dienomis labai su
judo visi laikraščiai Ameri
kos ant raporto, kurį išdavė 
tyrinėtojai Chicagos mėsiny- 
čios, pasiųsti tę per preziden
tą Rooseveltą. Visas šitas 
kliksmas paėjo nuo knygos, 
parašytos per Upton Sinclair 
„The Jungle”, kurioje gra
žiai išpa veiksi uotą darbinin
ko gyvenimas, dirbančio Chi
cagos mėsinyčios darbavietė
se, ir kaip atsilieka padary
tas darbas tose mėsinyčiose 
per nuvargintus žmones. Pre
zidentas Rooseveltas perskai
tė tais žinias ir nusiuntė ty
rinėtojus, kurie sugrįžę viską 
patvirtino, jog tai teisybė. 
Ruimuose, kur mėsą rnarina- 
voja, baisus nekuopnumas 
viešpatauja: krūvos mėsos 
mėtosi ant apspiaudytų grin
dų, o paskui verčiama į ka
tilus ir sudaroma į valgomą 
produktą.

Prezidentas Roųseveltas 
reikalauja nuo kongreso, kad 
įvesti tiesas, drūčiai apžiū
rinčias tais mėsinyčias, kad 
nenuodintų žmonių. Jėne- 
rolas Wheeler pripažįsta, kad 
laike Ispaniškos karės apie 
3000 kareivių tapo nunuo- 
dinta kapitalistų sutaisyta 
mėsa dėl jų uždarbio. O 
kiek darbininkų gauna galą 
kas metas nuo blogos mėsos, 
tai tik daktarai tą žino

Kad lugriįžintl mokestį.

Fall River, Mass. 
6 Birželio audėjų unija nu
balsavo kad atjieškoti mokes 
tį 1904 metų, kurią numušė 
12 į procentu irniekad dar 
jos nesugrąžino, nors audė
jai turėjo daugybę straikų, 

bet vis buvo užninką kapita
listai mokėjo juos apsukti; 
jeigu pakėlė biskelį mokestį, 
tai audeklus pailgino arba 
stakles privertė greičiau aus
ti.
Naujos Anglijos vokietini susivienijo*

Pirmą dieną Birželio Bos
tone susi važiavo apie šimtas 
delegatų, iš yvairių kraštų 
Naujos Anglijos, kad susivie
nyti prie artimesnio bendriš- 
ko darbo. Šito susi vienyji- 
ino mieriai bus palaikyti vo
kišką kalbą tarpe Amerikos 
vokiečių, palaikyti draugiš
kumą tarpe Vokietijos ir A- 
merikos, rūpintis apie liuosy- 
bę atkeliauti į šią šalį kož- 
nain sveikam žmogui. To
kios ir kitokios mieros įves
tos dėl šito Susivienyjimo 
rūpinančios apie tautos rei
kalus. Kožnas’ sąnarys mo
kės po 3 centus ant metų dėl 
palaikymo vienybės ir vedi
mo reikalų. Prof. Gobei sa
vo kalboje nurodė nesuprati
mą vokiečių, kurie savo kal
bą pamiršta vartoti, sakyda
mas, jog daugelis žmonių ir 
gana vargo paneša, pakol iš
moksta, taigi užmiršti visai 
būtų apsileidimas.

PiiRVcikiiiirnq nusiuntė. *

Washington, D . 
C . , 1. Gegužio prezidentas 
Rooseveltas nusiuntė telegra
mą, pasveikindamas Alfonsą 
— Išpanijos karalių, kurį 
pradėjo bombom mėtyti per 
jo vestuves.

Worcester, Mass.

1 Birželio. F. Ciborovs- 
kis, kuris su dinamitu su
draskė savo draugo stubą ant 
Union Hill vėlai pereitą ru
denį gavo šešis metus į vals
tijos tumią. Ciborowskis y- 
ra lenkas.

MilIjonieriuN nusišovė.

Pittsburg, Pa., 6 
Birželio. Čionai nusišovė 
milijonierius T. O’Conor Jo
nes, pagelbininkas Laughin 
plieno fabrikų žmogus turin
tis turto ant 50 milijonu, bet 
menkos sveikatos atėmė sau 
gyvastj lietelyje Sch«nl< y. 
Kaip nėra sveikat >s, nė tur
tai sulupti nuo žinenių ne
miela.

Bilą apie ūkesystę.

Washington, D. 
C . , 5 Birželio. Kongresas
perleido tiesą per kongresą, 
aprnbežiuojančią kaštus išė
mimui ūkesiškų popierų. 
Massachusetts \alstijoj pir
ma kaštavo 3 dol. gauti pil
nas popieras, o dabar jau 
kaštuos net penkis dol.: 
1 dol. paduodant dekleraciją, 
o po du dol. už pirmas ir ant
ras popieras.

Ko toliau vis viskas labiau 
sunkinasi, dėlto tie, kurie 
čionai ketina gyventi, reiktų 
popieros pasirūpinti pirma, 
nekaip visai pabrangs, arba 
bus dideli egzaminavimai.

Anarchistai nemiega.

W i 1 m i n g t o n , I) e 1. 
1 Birželio. Čionai žinios pra

neša apie tyrinėjimą anarch
istų, kurie būk planuoja už
mušti Anglijos karalių, Vo
kietijos kaizerį, Rosijos carą, 
Alfonsą Išpanijos ir preziden
tą Rooseveltą.

Rodos verta nemušti pre
zidentą, kada-gi jis tik tiesas 
žmonių padarytas išpildo ir 
po 4 metų tarnystės gali bū
ti atstatytas nuo vietos.

Trūkis nušoko į upę.

New York, 2 Birže
lio. Čionai trūkis bėgantys 
nuo St. Louis ant Pennsylva- 
nijos geležinkelio, iššoko iš 
relių ant tilto, einančio per 
upę Hackensack lokomotyvą 
ir keli karai nupuolė į van
denį. ludžinierius su pečkū- 
riu laimingai nušoko į van
denį ir niekas nepalydėjo gy
vasties, nors buvo 30 pasažie- 
rių ant trūkio.

Kongresniouiis nusižudė

Washington, I) . 
C . , 1 Birželio. Čionai nu
sižudė kongresroonas iš vals
tijos, Pennsylvania, Robertas 
Adams. Jisai nusižudė šau
damas per burną į galvą. 
Niekas nė negirdėjo, kada 
jisai nusišovė, tik tarnas at
rado jau negyvą apie 8-tą va
landą išryto. Jo patžiidystės 
priežastis, sako, nepasiseki
mas pirklystėje, Tie pini
gai ir kompetitiška pramonė 
daugeli žmonių išvaro is svie
to.

Dnr lubiną apsiinkyti

Washington, D . 
C . 4 Birželio. Dabar eina 
bila per kongreso būtą, kad 
dar daugiau apsiinkyti emi
gracijos tiesas, kad negalė
tų teip daug prastų ir varg
šų žmonių ateiti į šią šalį. Bi
la toji yra po priežiūra kon- 
gresmano Gardner iš Mass, 
valstijos. Bostono ūkčsai, 
išgirdę, kad p.Gardner’is dar
buojasi apsunkįti atoivystę į 
Ameriką, parengė susirinki
mą su protest u Bostone., prie-- 
tokią bilą. Teipgi nusiimti 
pranešimą apie tą į kongre
są.

Žinos iš pasaulės.

MADRYTAS, Ispanija, 3 
Biržežio. Metėjas bombos 
ant Ispanijos karaliaus, tapo 
sugautas, bet jisai nepasida
vė gyvas: nušovė vieną iš po
licijos ir pats save ant vietos 
peršovė.

Karalius Alfonsas visai ne
sidžiaugia, kad jo būsentys 
užmušėjas nusižudė. Jisai 
sako, jog jo gyvenimas gali 
užsibaigti bile dieną iš ran
kos tų, kurie jieško jo gyvas
ties; gal už mėnesio, gal už 
metų, bet niekad negalima 
tikėtis laisvės. Koks padėji
mas dabar žmonių, valdyto
jai spaudžia vargšus, bet ir 
patys bijosi, nes jų gyvastis 
visada pavojuje.

—:o:—
MADRIDAS, Ispanija, 31 

Gegužio. Čia atsibuvo 10-ts 
milijoninės vestuvės Alfonso,

Išpanijos karaliaus. Dešimts 
milijonų dolerių išdėta ant 
auksuotų rūbų, kvietkų, 
brangių akmenų ir visokių 
gražumynų, kada tūkstančiai 
svieto Išpanijoje kenčia ba
dą ir veda gyvenimą biaurų, 
neiškenčiamą. Kada Alfon
sas su karaliene Viktorija va
žiavo į bažnyčią, žmonės bai
siais balsais šaukė ura, bet 
tai vis buvo žmonės, kurie 
dar ant kitų sprando gyvena. 
Kvietkas metė per Įaugus ir 
leido karvelius lėkti su yvai- 
riom prie jų pririštom deko
racijom. Bet nenusisekė, 
nes į karalių metė bombą, ka
da jisai atvažiavo netoli Sa
kramento bažnyčios. Visiem 
bemetant kvietkas, vienas 
žmogus įsuko didelę bombą į 
pundą kvietkų ir metė tie- 
siok į karaliaus karietą, bet 
bomba atsimušė į telegramo 
dratą ir atšokus išgelbėjo ka 
ralių ir karalienę nuo mir
ties, bet jo vietoje užmušė 
arklius ir apie 16 ypatų, ku
rie daugiausia prigulėjo prie 
kareivių ir oficierių sergstan 
čių karaliaus y patą. Alfon
sas, proto nepametęs, iškėlė 
pačią iš vežimo ir įsodinęs į 
kitą trankė toliau, kada jo 
tarnai pradėjo daugybę areš
tų daryti. Viskas labai grei
tai atsitiko, jog toliau stovin
ti žmonės nė nesuprato kas 
darosi, pakol nepamatė suga- 
dytos, tuščios, karališkos, ka
rietos. Dabar žmonės pasa
koja, jog metėjas bombos no
rėjo užmušti kunigaikštį Ro
sijos, Vladimyrą, bet neim
tai kęs gerai, pataikė prie 
Alfonso vežimo. Bet ir Al
fonsas likosi gyvas ir vestu 
ves toliau traukėsi. Visa 
paioda neišpasakytai išrėdy
ta tęsėsj pusantros mylios. 
Sliubas buvo Sv. Geionimo 

Į bažnyčioje, po kurio daugy 
iė Anokių pasilinksminimų 
ir bulių imtynių .atsibuvo.

— :o: —
ROMA, Italiją, 2 Birželio. 

Žinios praneša, buk suareš
tavo net 12 anarchistų And- 
rijoje 185 mylios nuo Romos. 
Pas nekuriuos rado ir bom
bų daromas prietaisas ir pa
čias bombas. Karaliai turės 
pasidaryti žmoniški, nes ki
taip jų laukia pavojus.

—:o:—

VLADIVOSTOK, Rosija, 
1 Birželio. Žinios praneša, 
apie nuskendimą laivo Kniaz 
Gorsčakov, kuris plaukdamas 
į Vladivostoką užėjo ant mi
nos ir tapo suardytas. Bet 
visi darbininkai tapo išgel
bėti, tik laivas nuskendo.

— :o:—
VICTORIA, B. C. Žinios 

iš čionai praneša, jog Japoni
ja rengiasi į karę su Chinais, 
jeigu paskutinė neatmokės 
reikalaujančių karės kaštų 
pagal Japonų greitą reikalą 
vimą. Japonija ir Gilinai 
vienintelė vieta, kur dar 
galima kares gimdyti, nes 
žmones per durnumą už gar
bę pergales dar nori mirti. 
Europoje karės negali kilti 
tarpe viešpatysčių nes dar
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bininkai kasdien didina'ko
vą savo prieš turčius ir ca
rus.

—:o:— L
GLASGOW, Škotija, 2 

Birželio. Amerikos Ukėsų 
Susivienyjimo Komitetas ap
lankė Glasgos miestą, kad 
pasimokinti, kaip miestas 
pats užlaiko miesto šviesą, 
vandenį, elektriką ir tramva
jus, be jokios pagelbos kapi
talistų. Tokiam parėdyme 
žmonės viską pigiau gauna 
ir darbininkai daugiau gau 
na mokesties. Amerikoje 
daugelis miestų pradeda rū
pintis apie paėmimą į savo 
rankas institucijų, be kurių 
miesto žmonės negal gyventi.

Vietnes Žinios.

Oras šiltas ikvaliai, lietaus 
palyja, išrodo, jog vaisiai bus 
geri, nors pavasaris ir buvo 
gana vėlyvas.

Bostonas yra vieta pirmu
tinė Amerikoje dėl laikymo 
visokių konvencijų. Pereitą 
panedėlį prasidėjo susivažia
vimas Amerikos daktarų, ku
rių skaitlius pasiekė į ketu
ris tūkstančius, o su šeimy
nom Bostoną aplaikė apie 
20 tūkstančių svečių. Dak
tarų konvencija labai paste
bėtinas daigtas, jie laiko vi
sokias lekcijas, mėgina viso
kius instrumęntus, duoda 
pranešimus apie visokias li
gas ir pasekmes jų gydymų. 
Kelios-i vietose po miestą iš
sidalinę jie laiko susirinki
mus ir platina tarpe savę 
daktariuką mokslą.

Pereitą Seredą daugybė 
svieto persigando nito atsiti
kusios ugnies tunelyje ties 
Tremont ir Pleasant gatve. 
Elektriką pradėjo ekspliodu- 
oti; tunelis prisipildė dūmų, 
žmones begu vieni laukan, 
kiti važiavo per dūmus, pa
kol neišvažiavo. Keliose vie
tose eksphozija prasimušė 
pey tunelio kaminus aut E- 
liot, Boylstou ir Shawmut 
gatvių. Ugnį vienok apmal
šino ir vėl viskas nutyko; ke
li žmonės tapo užgauti, bet 
niekas mirtinai.

Lavinimosi kuopa T. M. 
D. turėjo susirinkimą Utar- 
ninke vakare, o kitas bus U- 
tarninko vakare po nedėliai.

Šiomis dienomis jauas Tuc
ker, užmušėjas merginos, nu
spręstas ant mirties padavė 
peticiją pas gubernatorių su 
apie 200 tūkstančių parašų, 
kad dovanotų jam gyvastį. 
Nežinia dar kaip su juoin pa
darys.

Massachusetts valstijos 
francūzai republikonai turė- 

Į jo susivažiavimą Bostone 6 
dieną Gegužio, kad sutvarky- 

| ti reikalus politikos; 70 dele 
gatų buvo suvažiavę.



£ i

I

tlaSydaml įliedakciją, adresuoki!

8 .5c
8I.00

810.00
should be

Lietuva pra- 
kožnu šventu 
randasi žino
mus apgauti.

P. 0. B. 3232, Boston, Mass- 
Norėdami atsilankyt ateikit ant 

52 B. Street, 
South Boston, Mass.

Būtų labai gerai, I 
. Susirinkimas kad visi lietuviai tę snsipras-

anvaitinis Laikraštis

"KELEIVIS” 
l«e!na kas kctvugss

Boston, ... Hass,
aczs

The Lithuanian Weekly

"KELEIVIS“
Published every Thursday by

A. Žvingilas,
52 B. St. So. Boston, Mass.

eazs
Bates of Advertising:

One inch once
One meh one month
One Inch one year
All communications 

addressed to;
A. ŽVINGILAS, 

•į P, 0. B, 3232, Boston, Massi

’’Ektkhkd as Second-ClaSs hattbr 
Fkbruaht 23, 1905, at tub Pout 
Office at Boston, Maks , under 
tub Act of Conobkmh of March 3.

1870."

... . . ------- --t h.tn1..į7i

kubavičas.
Po J d b 1 . 5 d č L

A. Baltrūnas.
P o 1 dol.

I. Piragis, I. Mockūnas, P. 
Meliauckas, I. Kripaitis, A. 
Čemeris, F. Laucevičius, V. 
Turskis, D. Jaskelevičas, I. 
Piknižis, I. Unžis, I. Kredis, 
I. Slivonas, D. Tamulevičas, 
F. Veršilla, V. Samsonas, K. 
Lobias, I. Pasnokas, P. Bud
ri ūnas, I. čiuprinckas, Magd. 
Deičiukė, T. Breskis, M. Er- 
molavičas, I. Tamulevičas.

Po 5 0c.
F. Mitkus, I. Laucevičas, I. 
Serlanskis, L. Vaitkus.

Po 25c.
I. Randavičas, D. Šimkus.

Šie aukavo Lietuvos Demo
kratų partijai:

Po 2 d o 1 .:
M. Rižokas, J. Drugūnas, D. 
Sidlevičas, P. Jakavonis, A. 
Bartkus, I. Sakalauckas, K. 
Sabaitis, I. Mickūnus,

Po l dol. 50 c .
I. Raštikis,

Po 1 dol.
I. Jurgeliūnas, Ona Turskie- 
ne, F. Znotin, F. Dargia, K. 
Bilaišis, I Martinaitis, I. Pet
raitis, S. Satkauckas. A. Ba- 
ronaiče, G. Mačinekaiče, A. 
Mačinckas 1 dol. 25 c., I. Po
cius, M. Bolkus, I. Saulenas, 
I. Kamandųlis, Į. Jankauc- 
kas, Ona Gricaite, M- Patel- 
čienė, M, Jakovonis, M. Miaz- 
gialis, M. Čiras, I. Piatrikas, 
P. Imbras, J. Seiko, I. Pribu- 
ševskas, I. Baltrūnas, A. Er- 
molaviėas, I. Kanievskas, I 
Garadis, kun. Žilinckas.

Po 5 0 c,
A. Grigas, M. Bingilas, R. 
Kupka, A. Petrauckas, A 
gtrakšis, Z. Akstinas, F. Glo- 
denas, A. Moncevičiene, M. 
Konstantinavičia, D. Dukšte- 
uė, K. Podžiūnas, V. Raune- 
lis, V. Breskis,^1. Blazievičas.

Po 2 5c.
S. Janlevičas, S- Kašėta, J. 
Krušas, T. Tamulevičas, L. 
Unžis.

Lietuvos Demokratų 
Partijai 58 dol.

Socijaldemokratų
Partijai 33 dol.

dot del Rusijos revoliucijos. 
Antrytojaus Gorkis turėjo 
visą dieną, kurią apvertė ant 
pamatymo Bostono yvairių 
istoriškų vietų. Įstabu buvo 
jog kareiviai parodė labai di
delį prilankumą Gorkiui, 
kaip jis atlankė Fanual Hali; 
jie visi šaukė hura už Gorkį, 
o nekurie rengėsi rėkti ir už 
Rosijos revoliuciją, vienok 
oficieras sudraudė, sakyda
mas, neišeikime pertoli iš vė
žių savo. Vėliau nuvažiavo 
pas Garrisono stovylą, pas 
kurią Daktaras Gibs gražią 
prakalbą pasakė: kaip apie 
40 metų atgal prabėgo nuo 
Garrisono gyvenimo ir kaip 
svietas dideliai persimainė. 
Kada Garisonas užtarė ver
gus—negrus, tai Bostono 
žmonės vedė jį karti ir sunai
kino jo BĮiaustuvę, bet pra
bėgus keliom dešimtimi me
tų, jam stovylą pastatė. Pri
minė, jog už už 50 metų atei
tyje tokią pat stovylą pasta
tys ir Gorkiui, kuris dabar 
dirba del laisves visos Rosi
jos. Žmonių daugybe prisi
rinko klausyti ir pamate 
kaip Gorkis vainiką uždėjo 
ant Garrisono stovylos. Į- 
spūdinga ištiesn buvo valan
da kožnam žiūrinčiam ir ne
mažas straipsnelis vertas vie
tos istorijoje.

Dar kelias vietas apvažia
vę sugrįžo į hotelį, kad pasil
sėti iki aštuntai valandai, ka
da prakalbos prasidėjo. Pra
sidedant jau nuo šešių po 
pietų rinkosi žmonės prie 
Grand Opera House ir kožuas 
rūpinosi brangesni tikietą, 
kad Gorkį arčiau pamatyti 
teip kad iki 8-nių teatras bu
vo pilnas, sėdynės užsėstos ir 
takai užstoti. Apie 26 šim
tai žmonių buvo. Ant plat
formos išėjus Gorkiui ir ko
mitetui baisus plojimas ran
kų ir beperst<7jantis links
mas ilgą valandą tęsėsi. Dr. 
Antonette Konikow, kaipo 
pirmsėde prakalbų atidarė 
susirinkimą angliškai ir rus- 
kai kalbėjo apie vargus, ku
riuos komitetas panešė, besi
rūpindamas partraukti Gor
kį į Bostonų, kiek sutiko 
priešų nuo pusės turčių. To
liau perstatė Maximą Gorkį, 
kuris trijuose perskyrimuose 
kalbėjo apie carą, Dūmą ir 
žmones. Gorkis kalbėjo ru
siškai, o jo kaldą kalbėjo p. 
Martin iš New Yorko. p. 
Martin įspūdingai prašė su
sirinkusius, kad būtų malo
nus padaryti auką dėl ka
riaujančių už laisvę Rosijos 
žmenių. Susirinkę sumetė 
§181.00. Gorkis savo kalbo
je nurodė labai daug caro šu
nysčių, kalbėdamas teip jaus
mingai rodos, kad kalba vi
sai artimas caro priešas. Pri
minė, jog caras nužudė 14.- 
654 žmones pereitus metus ir 
sužeidė §18.000 sako daugiau 
nekaip trįs carai pirma jo gy
venę:

Kalbėdamas apie Dūmą 
nurodė jog nuo 140 milijonų 
žmonių turėjo būt išrinkta 
916 atstovų į Dūmą, bet ca
ras sumažino tik ant 406. 
Nurodė, jog caras šaltai nai
kina tūkstančius Rusijos žmo
nių, kuriuos atveja jam iš
rinkti jo. paties tarnai-—aris
tokratai ir nurodė, jog caras 
neduos gerovės ir laisves var
gšam, pakol jie neprivers ar
ba visai caią neprašą lįs. Nu
rodė, jog Bosija ant krašto 
didelio praliejimo kraujo ir 
meldė amerikonus padėti ko
vot, sakydamas: ,,Daite nam 
serebro, a mi peremienim na 
želiezo.

Gorkio y p at a.
Gorkio ypata didiai pri

traukianti — magnetiška, 
teip kad kožnas gavęs su juo 
susipažinti, gėrisi. Tuojau 
po prakalbų jauna aiueriko- 

! nė atėjo piie Goikio ir su a-

rėkiine, ką kiti daro liuososo 
valandose ar jie šūkauja pa
sigėrę. ar teip praleidžia lai-1 
ką. Pasirūpinkite susival
dyti, nes kaip vargas suspaus, 
X _ Z : n n K • , ..iii. 1 . . n

t i gatvėm, rūkdamas škarma- jis rniiS sutvėrė lietllviais, tri.1 šiem į krūvą SUšivienijuŠ. 
lų, skarmalų! Bet tai vie
nintelis darbas, kurį tu gali 
rasti kaipo darbą neaprube- 
žiuotos mokesties, nes išėjęs 
iš ryto rinkti skudurų, neži
notum, už kiek tu būsi pri
rinkęs vakare? Gal būsi pri
rinkęs už penkesdešimts cen- 

I tų, o gal gali ir už penkesde- 
I šimts dolerių surinkti.
I — Kaip tai, vaike, tas ga
li atsitikti?

— Jeigu tu, tėvai, nuei- 
į turn į turčio namus, kur dra- 
’ panų netrūksta, tai be jokios
mokesties kartais paimtum 

! glėbį biškį apnešiotų drapa
nų, kurias būtų galima par
duoti ir lengvai surinkti tiek 

| pinigų.
— Na, o kaip turėčia pini

gų, ką tada daryti galečia?
— Kaip tu, tėvai, turėtum | ke, bet ir mumi reikia dru- 

! ikvaliai pinigų, galėtum ki.- čiau ir akyviau rūpintis apie
tus leisti, kad tau Skarmalus sąvo gerovę. Turiu primint, 
rinktų, tokiu būdu tu jų die- kad mųsų broliai perdaug 

i uos darbo aprubežiuotum j zalbutija karčiamose apie ti- 
I ant numanomos vertės, o jie kėjimą, bianru žiuiėti ir tei
tai! dirbtų neaprubežiuotą kia piktintis. Karčema vie- 
darbą ir tokiu būdu tu gale-f ta kalbėt apie gerymą, o ne 
l-iim kojas užrietęs pinigus tikėjimą, dėlto butų geriau, 
imti.-nes kaip jau išstengsi kad paliautų, 
darbininką pasisamdyti, tai Į 
būsi tada laimingas, nes tu-1 
rėš i vergą, ant kurio galėsi 

Uoti. '
— Bet, vaike, skudurus! 

pradėti rinkti, tai yra biau-j 
rus darbas..

— Tau. tėvai, tik teip ro
dosi, dėlto kad tu dar nemis- 
linį; tie ką skudurus renka,

i turi daugiau gerų draugų, 
į nekaip kas kitas: kožna sena 
bobelė lankia jų, kaip kokio 
kunigaikščio. .Jo balsas tom 
senėm girdisi kaip gražiausia 
muzika, dėlto kad jos gauna 
porą centų už Skarmalus, už
tai jos renka juos ir laukia 

s škarįnaliaue. Toki, tėvai, 
ponai kaip tų už kelių metų 
eina pas patį Skarmalių, arba 
pas jo sūnų ir prašo, kad

1 duotų darbą, nes jau anas 
turtuose gyvena ir pagal sa-

Į vo norą valdo tu«s, kurie sa- 
' vo’kvailą prakilnumą neri 
■palaikyti.
* ■— A, vaike! tai tu prade-Į 

1 di užtarti turčius, . kodėl tu
■ teip mėtais’i: vieną kartą eini 
už darbininkus, o kitą už tur-

- jčius.
■Į ■— Tėvai, tu tuii suprasti,

tokiais męs ir norim būti jo Pirmsėdžiu vidurinio komite- 
norą pildyti, dėlto vardas 
Lietuvos Sūnų labai reikalin
gas, kad visada skambėtų 
vardas Lietuva ir jos sūnus, 
kad nesiduotų jokiem prie
šam praryti. Jeigu męs tik 
šventųjų vardais savo drau
gystes krikštysim, tai greitai 
mųsų tėvyne 
puls, nes po 
vardu, tuojau 
nes, kurie nori 
Tik prisižiūrėkite kaip len 

Į kai prie savę mus vilioja su 
1šventais vardais, tik žiūrėki
te, kaip žydai priguli prie 
parapijų lenkiškų ir lietuviš
kų, kad tik galėtų su tais 
žmonėmi vesti pramonę. Ne
peikiu jų, kad moka kovot 
už būvį šitam lenktynių lai-

šarom dėkai 
bavimą dėl 
pažindama, 
knygas ir < 
jo darbam, 
bus pabučia 
kis nemaža 
kio žmonių 
kų plojimo, 
atėjo į sav 
linksmas ; 
dar sutikęs 
zatorių, km 
tė dėl mi 
Atlankius 
sitetą, tap 
lekcija ant 
nio per pre 
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tantį dolei 
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to tapo aprinktas Vincas 
Kupstas darbštus tautietis, 
nuo kurio galima tikėtis ge
rų darbų.

Pirmiausias užmanymas 
kilo ant šito susirinkimo,kad 
paduoti prašymą į miestą, i- 
dant miesto vyriausybė at
kreiptų didesnę at'ydą ant 
lietuvių, kad panaikintų peš
tukus, atimtų nuo jų bilas 
ir revolverius, su kuriais sau 
galvas skaidosi, nekurie be
pročiai ir tuoml žemina visų 
lietuvių vardą. Prieš šitą 
klausymą kilo ir priešai sa
kydami, kad negalimas daig
ias atimti revolverius, nes 
jie reikalingi apsiginti be
rnam. Vienok jau yra žino
ma, jog boinai nieko Worces- 
teryje neužmušė, o lietuviai 
patįs jau kelias žmogžudys
tes tarpe savę turėjo. Teip- 
gi buvo apkalbėta kreiptis, 
į tlesdaryste, kad tiesdarys 
miesto spręstų lietuvius no 
ant pinigiškos bausmes, teip 
kaip į turmą įkišdami, kur 
gautų atsilsėti ir pasitaisyti 
pobūdį mųsų broliai, Apie 
tą viską arčiau pasiteirauti, 
tapo išrinktas p. J. Kalakauc- 
kas.

Nors čionai jau dabar tų 
peštukų tiek nėra,, kaip pir
miau būdavo, vienok yra ke
li ir tie gana apšmeižia mųsų 
visą tautą, aiškiai tas mato
ma, jog negalima nė stnbų 
gyvenimui gauti per nupuo- kalę, nieko’neuždirbę, meta 
limą morališkai lietuvių di- užkeikę. “ ’ - - - ■ 1

į dėlės dalies.
tapo ant toliau atidėtas. įų jr uemokėtų jokių kyšių 
Kaip toliau ką nutarsim, vėl Uį darbą, geriau mesti ir jieš- 
prauešlm.

— :o:—

a-tai ir rąžančius su stiklu 
lauš iškris jumi iš rankų.

— :o:—
Cambrldgcport. Mass.

Perka darbą ir fundija 
sam.

Rašo 4-tas Brolis . I
Riverside Boiler Works 

dirbtuvėje įėjo labai bloga 
mada; kaip girdėti,.tai reikia 
jau kyšius davinėti vienam 
čionai boseliui, anglui, kuris 
susitaręs su lietuvių neva bo
seliu, supratęs tikrai lietuvių 
būdą, ėmė išnaudoti. Šito
je dirbtuvėje darbas pekliš- 1 
kai sunkus, nevisi vyrai gali 
jį atlaikyti, o mokestis tik 
§1.50 ant dienos. Dirba čio 
nai lietuviai visą sunkiausią 

j darbą, prie geresnio visai jų 
Į neleidžia, rodos bijodami dar
bdaviai kad nepradėtų tarpe 
jų platintis toji nuomonė.jog 
ir jie gali ką nors geresnio j 
veikti. Nežiūrint ant sun-! 
kaus darbo, ui kurį verta ir 
penki doleriai mokėti ant 
dienos, darbininkai lietuviai 
gauna po dolerį ir pusę tik, | 
ir dar turi pirktis į darbą. 
Skurdžiu niekad netrūksta i- 
ir jie vienas kitam pasako, 
jog greičiausia gali gauti dar 
bą, duodamas kyšį, o paskui 
kas nedėle užpundydamas, Į 
Daugelis teip irdaro.bet kalę,

bo-

— :o;—
E Cambridge, Murk.

Savęs daugiau žiūrėkite.
Rašo F. Gargas.

21 numeryje „Keleivio” A.
A. sąnarys labai išverčia E. 
Cambridgiaus Lietuvių blo
gus darbus, sakydamas, jog 
mus nepabudiuo nė upeliai 
kraujo Mandžiurijoje, nė bal 
sai brolių kovojančių už liuo- 
sybę Lietuvoje. Bet aš ne
matau, ar tai tik męs čionai 
vieni galim būti teip apkal
tinti? Ar Cambridgeporte 
tik nesiranda ikvaliai, kad 
su mumi gali lygintis: pas 
mus Mizaras Baltruškonio 
galvą apmušė, tas numirė, o 
Cambripgeporte vienas gere, 
gere rupį, pakol iš proto ne- 
išėjo ir pats nuo ketvirto gy
venimo per langą išpuolęs 
užsimušė. Taigi dar kad pri
dėsite visas vestuves Cam- 
bridgeporto, ant kurių bofnai 
ir visokį čiutabakiai suvėję 
geria, tai ir tas parodys, jog 
ir Cambridgeporte netiek 
daug polil ikierių, kaip te- 
naititis A. A. sąnarys mieli
na. Man rodos, jog męs visi 
turime kilti ir lavintis, tik 
rodos, kad męs mažai galime 
pabudinti savuosius su pa
niekinimais, turime tarpe jų 
daugiau dirbti, parodydami 
jiem šviesų kelią, o ne atim
dami jiem viltį, paniekinant, ;■ 
Dėlto broliai barbuokimės.

— Tėvai, aš norėčia 
ti, ar jau tu supranti, 
turčiai pralobsta?

— Vaike,«-jan aš dabar su
prantu, jog jeigu nori turtą 
įgauti didelį, tai niekad ne
turi būti darbininku, kurio 
dienos pelnas apribuotas su 
dienos mokėsčia, nes teip 
dirbdamas galėtum ir tūks
tančius metų gyventi, tai di
delių turtų neturėtum, nors 
ir darbą kasdien turėtum.

— Tėvai, tu turi tarno tie
są: pastoti turčium, reikia 
nedirbti rankom tiek, kiek 
protu ir ne už dienos mokės- kad darbininkai nemenkiau 
tį, bet reikia pasirūpinti dar- kaiti už turčius, dėlto aš ir 
bą tokį, kuris dienos mokes- 
čia neaprubežiuotas, tik tada 
galėtum pralobti.

— Tu, vaike,pasakyk man teisi turčių tarnas, tai 
kaip rasti darbą toki, kuris uuį 
dienos mokėsčia neaprube- 
žiuotas?

— Teip, tėvai, aš tau pa
sakysiu, tik tu nepyk, nes 
nors tu vargšas esi, vienok 
pas tave daugiau prigimtos 
prakilnybės, nekaip pas tur
čių; taigi kaip pasakysiu a- 
pie prastą užsiėmimą, tau la
bai nepatiks. S. - •r į tvėrimą čionai

— Vaike, aš paklausyki draiItfyKte 
tik tu papasakok!

— Jeigu tu, tėvai nori ras-, 
ti neaprubęzi 
keečia gerą d 
nigų dikčiąi tujeii, bet jeigu 
negali tiek pinigų turėti, tai 
turi pradėti nuo prasto" dar- R Ka8kev i. ius, 
bo.

— Kokio vaike?
— Turi pradėti skudurus : jaj A 

rinkti.
— Tylėk, tylėk, vaike, jau 

aš tokio darbo tai nedirbsiu, 
pakol gyvas būsiu.

— Na, tai jeigu nenori 
skudurų rinkti, tai gali ge
ležgalius, butelukus i;- kito- del tai psavinio 
kius senus daigtus, kuriuos 
fabrikai atnaujina ir dar ne 
turi surašę į trustą.

— Ne, vaike, nenoriu nė 
to darbo; biaurus ir nuo visų 
paniekintas,- aš jokiu būdu 
negalėčia to daryti.

— Aš, tėvai. suprantu,jog „ „
tu kaip sakiai turi prigimtą ventesuio vardo už tą nėra, Į tis savo būvį pagerinti, 
savo godonę Ir n‘norėtum ei j bes męs pildom Dievo norus; I tą tik galima padaryti

žino- 
kaip

Atliol, Mrsh 

Lietuviai barus alkūnėm brū
žina. Rašo,

P. S. T. 
Linksmas pavasaris atėjo 

žalias ir malonus, parėdas že
mės permainė žiemos juodą; 
linksmybės visur matosi iš 
gamtos šono, rodos nėra nusi
dėjėlio pasaulėje, nes visiem 
tos dovanos teikiamos: tik im 
kit-ir naudokitės rožėmis, le
lijomis, kurios žydi teip ma
loniai ir leidžia savo malonų 
kvapą plačiai ir toli.

Bet kaip gali būti links
mas žmogus, kuris žiūro ant 
žmonių su akimi meilės? Štai 
mųsų miestelyje yra apie ke
turi šimtai .lietuvių, mieste
lis mažas, dėlto tokie skait- 
.lius svetimų žmonių labai du
ria į akį amerikonam. Ką- 
gi gali padaryti keturi šim
tai žmonių? Jie visi išvieno 
dirbdami gali baisiausi mūrą 
pabudavoti į trumpą laiką: 
žemę dirbdami jie lengvai ga
li apdirbti keturis tūkstan
čius akrų žemės su pagelba 

27 Gegužio buvo laikytas mašinų; balsuodami už urėd- 
susirinkimas delegatų nuo ninką, jie gali keturiais šim- 
visų draugysčių, ant kurio tais balsų padauginti vieną 
tapo per visus su noru priim- kandidatą ir išrinkti jį ir dar 
tas, kad darbuotis ant labo daugelį daigtų gali padaryti 

, ... ____ t------------ — _________ * 1__ _ dau- keturi šimtai žmonių, kurie
c^”nos ISO': išriii lobic šiuos vyrus Į komi- giau niekad nesikišant į tikė-1 vienybėje dirbtų ant gero. 

įDūįj tai turijpi- tc(ą: Plrmsėdys J. Raskevi- janiškus reikalus ir nekriti- Bet kaip nedirba ant gero, 
pii-m.-ėdžio pagelbinin-1 kuojant vienas kito. Kožuas tik pikto, tai vėl daugelį blo- 

raštininkas buvo linksmas iš tokio užma- go gali padaryti. Čionai yra 
antras rašti- uimo, kada-gi iki šioliai dar- penkios karčemos, kuriais 

lietuviai daugiausia sušelpia 
— čia jų namai, čia jų mok- 
slainė, čia jų visas gyvenimas 
kuris tik veda į prapultį ir 
žemina mus. Męs čia turime 
vardą amalų, kurie gyvena 
ant kito medžio stuomens, 
mus čia užlaiko kaip liuosus 
vergus, nes retas kuris išsi
veža centą iš čia,— ką uždir- 
dirba, tai ir prageria. Ypa
tingai vėlesniuose laikuose 
atsirado kelios merginos, su 
kuriom vyrai vargsta per 

vis

j kalbukeip.
— Na, pa žiūrėsi m,'" vaike, 

kitą kartą, jei aš atrasiu, kad 
nu

Korespondencijos.

i s .
Me-

—:o;—
Worcester, Mnsss.

Draugystes Susivienijo kartu 
darbuotis tautiškuose reika

luose. Rašo 
J uodbruvys.

Shebo.tgnn, Wise.

Apie lietuvius.
Rašo Sen

Prasidedant Naujiem
tam lietuviai pasirūpino apie 
tvėrimą čionai pagalbinės

Daugelis lietu
vius, išgirdę užmanymą, sku

rliai prisirašė ir susidrūtinę tautos visiem išvięno,

niekas J. Žemaitis, Išdinin- bas buvo labai sunkus, ypa- 
i kas K. Daunoras, iždo globė- tingai daugelį blėdies pada- 

Smardžiūtias, P. Jaki- rėme patįs sau svetimtaučirj 
Įmavičiu.s, maršalka M. Ma- akyse besielgdami nebroliškai 
jčiulis. Kuo tolyn vis sma- skirstydamiesi vieni nuo ki- 
giau Amerikoje darosi, kadi tų. 
mųsų broliai kaip iš kokio
miego rodos keliasi ir vienas tam tikrą visų draugysčių 
po kitam drutjnasi būreliai komitetą, kuris kartas nuo 

pasigelbėji- karto suėjęs ves reikalas 
mųsų teip kaip matysis geriausia. 
Mųsų Atsitikus kokiam nors reika- 
Lietu-ilui tautiškam visi iš vieno 
dėlto dirbs, nežiūrėdami, kas yra

Visos draugystes aprinko

mo.irdėl pagelbėjimo 
nuvargintos Tėvynės, 
draugystės vardas yra 
vos Sumj Draugystė, 
nekuriem mažiau sumanau- kokių nuomonių, nes faktas 1 nakteles ir šventdienius, 
tiem, tas nepatiko, mat ne yra, jog ir katalikai ir kitoki tie patįs juokai ir tie patįs 
šventas vardas. C) kad ištie-1 reikalauja sau geresnio bū- žodžiai jiem niekad nenusibo- 

u ger. i pažiūrėtume, tai vio, dėlto visi ir turi rūpin- sta, kartas nuo karto atsišvie- 
O zina su piktybe. Broliai me- 

vi- į skime girtuoklystę, nusižiū-

koti kitur, o ne duoti kraka- 
diliams bereikalingai uždirb
tą savo mokestį. Lavinki- 
mės broliai pažinti tuos žmo
nes, kurie duoda niurni dar-1 
bą, ką jie gali ir ką ne, vieto
je su jais gerus, geriau ino- 
kįtis jų būdo, atrasime, Jog 
jie tik ant žmogaus paveiks
lo sutverti, o širdies jokios 
neturi žmoniškos — lupikai, 
vagys, skriaudėjai darbiniu-1 
kų, jų moterų ir kūdikių su
vargusių ir išbalusių. Bro
liai rūpinkimės patįs savo 
galybę turėti turčiai ir kiti 
dykaduoniai reikalauja mųsų 
prakaito, be mus prakaito 
jie išgaištų, dėlto atmįkim, 
kad męs darbą visgi dar gau
sim, kad ne Riverside, tai ki
tur, bet pirkti, tai nemėgį- 
kit, tas aršesnis darbas už 
kekšes, kurį savo kūną par
duoda

—;o:—
Brockton, Muss

Čia lietuvių nemažas būre
lis, bet nemažas būrelis, bet 
nemažai darbuojasi apie vi
sokius naudingus darbus. 
Neperseniai laikėm visuome
nišką susirinkimą, ant kurio 
dailiai pasikalbėję nutarėm, 
jog yra reikalas šelpti mus 
Tėvynę. Likosi išrinkti ke
turi kolektoriai: Juozupas Pi- 
ragis, Juozapas Šimkevičia, 
Ignacas Bublevskas ir Vin
centas Piragas, kurie perėjo 
per stubas ir surinko 91 dol. 
Kaip buvo nutarta, kas ko
kiai partijai norės duot, tai 
ir bus pažymėta, teip ir liko
si atliktas darbas be jokios 
klaidos. Prie šiam prisiun
čiamo jumis šiuos pinigus ir 
surašą vardus aukautojų, 
meldžiame godotiną kasierių 
pagarsinti laikraščiuos ,,Lie
tuvoje1’ ir „Keleivi j e’ ’. 
Komitetai:

Juozapas Piragis.
Vincentas P

26 Gegužio priėmiau virš 
minėtą sumą Kas. T. Dudas.

— :o:—
Socijaldemokratam,§33 Denio 
kratam §57.50 c.

Šie visi aukavo Socijalde- 
mokratų partijai:

P o 2 dol.:
1. lečis, 1. Sarcevičas, B. Ja-

Išviso 91 dol
Iš kuriiį išsiskaito ant pač- 

to reikalų 50 c. Lieka 90 
dol. 50 c.

Dar apie Gorkį.

Utarninke 29 Gegužio, 10 
minntų po šešių pribuvo Ma- 
ximas Gorkis į Bostoną. Ji
sai atvažiavo valanda laiko 
pirmiau, nekaip buvo apgar
sinta, dėlto nedaug svieto jį 
patiko, bet kurie pasitiko bu
vo labai akyvi ir žingeidus 
Gorkį ko arčiau pamatyti, 
dėlto didelis glūdumas vieš
patavo.

Gorkis išrodė, kaip žmo; 
gus, kątik atvažiavęs iš Rosi- 
jos; žila skrybėle užsidėjęs, 
juodu rusišku šiuielium ap
sivilkęs, rusiškais darbinin
ko marškiniais, paties jo vei
das teipgi išrodo kaip žmo
gaus mačiusio labai daugelį 
sunkių vargų. Nežiūrint 
ant jo vargingo išrodymo, 
žmonės spaudėsi tuom labiau 
jį pamatyti. Gorkiui ir ko
mitetui įsėdus į vežimus, dau 
gelis žmonių sekė iki kote
liui, antgalo prisirinko labai 
didelė minia pas kotelio du
ris ir meldė, kad Gorkis išei
tų pasirodyti, ką jis ir pada
rė apie 8-tą vai. vakare.

Tą patį vakarą buvo Gor
kio priimtuvės bu vakariene, 
ant kurių dalyvavo parinkti 
žmonės visų tautų, tarpe ku
rių buvo ir septyni lietuviai. 
Reikia dar priminti, jog re
porteriai nemažai Gorkį pri
kankino, beklausinedami vi- 

| tokių klausymų. Ant to ba- 
i liaus svečiai sumetė apie 5U

J <
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Įjos revoliucijos.
Gorkis turėjo 

;urią apvertė ant 
Bostono yvairių 
tų. Įstabu buvo 
1 parodė labai (ti
kumą Gorkiui, 
įkė Fanual Hali;
i h u ra už Gorkį, 
įgėsi rėkti ir už 
jliuciją, vienok 
raudė, sakyda- 
ine pertoli iš vė- 
ėliau nuvažiavo 
o stovylą, pas 
'as Gibs gražią 
akė: kaip apie
ii prabėgo nuo 
venimo ir kaip 
iai persimainė, 
įas užtarė ver

tai Bostouo 
jį karti ir sunai- 
įtuvę, bet pra- 
dešimtimi me

lą pastatė. Pri
nt 50 metų atei- 
i stovylą pasta- 
i, kuris dabar 
zės visos Rosi- 
daugybė priei
ti ir pamate 
vainiką uždėjo 
j stovy los. Į-
su buvo valan- 
irinčiam ir no
relis vertas vie-

....... trr*- r 11 ? 'f ' ■ —mr

vietas apvažia- 
jtelį, kad pašil
ai valandai, ka- 
prasidėjo. Pra
tino šešių po 
žmonės prie 

House ir kožnas 
įgesni tikietą, 
'čiau pamatyti 
•nių teatras bu- 
ynės užsėstos ir 

Apie 26 šim- 
vo. Ant plat- 
Gorkiui ir ko- 
i plojimas ran- 
tojantia rinks- 
idą tęsėsi. Dr. 
onikow, kaipo 
kalbų atidarė 
igliškai ir rus- 
jie vargus, kn
is panešė, besi- 
lartraukti Gor- 
, kiek sutiko 
sės turčių. To- 
VIaximą Gorkį, 
perskyrimuose 

carą, Dūmą ir 
•kis kalbėjo ru- 
Idą kalbėjo p. 
iw Yorko. p. 
ngai prašė su- 
ad būtų malo- 
auką dėl ka- 
laisvę Rusijos 

lirinkę sumetė 
kis savo kalbo- 
ū daug caro šą
lamas teip jaus- 
kad kalba vi

ro priešas. Pri- 
is nužudė 14.- 
į eitus metus ir 
0 sako daugiau 
rai pirma jo gy-

s apie Dūmą 
to 140 milijonų 
o būt išrinkta 
Dūmą, bet ca-
tik ant 40G, 

aras šaltai Bai
lus Rusijos žmo- 
atvėja jam iš- 
es tarnai—aris- 
rodė, jog caras 
is ir laisvės var
le neprivers ar- 
neprašalįs. Įsiū
lija ant krašto 
jimo kraujo ir 
mus padėti ko- 
is: ,,Daitė nain 
peremieuim na

šarom dėkavojo už jo pasidar
bavimą dėl savo žmonių, pri
pažindama, jog ji skaito jo 
knygas ir dideliai prijaučiu 
jo darbam, ant galo pagrie
bus pabučiavo jo rauką. Gor
kis nemažai susimaišė nuo-to
kio žmonių prijautimo ir ran
kų plojimo, tik antrytojaus 
atėjo į save ir neapsakytai 
linksmas apleido Bostoną, 
dar sutikęs nemažai simpati- 
zatorių, kurie ir pinigų sume
tė dėl mierio revoliucijos. 
Atlankius Harvardo univer
sitetą, tapo užprašytas bu 
lekcija ant ateinančio rude
nio per prezidentą Eliot.
Ką Gorkis Bosto

ne nuveikė.
Pinigų surinko apie tūks

tantį dolerių, apmokant vi
sus kaštus, kurie bus apvers
ti ant revoliucijos arba lais
vės gavimo Kosijoje. Su
pažindino su vargais Rosijos 
žmonių ir tokius amerikonus 
kurie niekad nepadeda ant 
to atydos. Žodžiu sakant pa
kėlė visų dvasią netik prie 
Rosijos reikalų, bet ir čionai 
ir Amerikoje. Laikraščiai 
pritarė, o turčiai daugiau ne
kilo priešai.

Kodėl nebuvo ap
linkiniuose m i e n 

toliuose.
Gorkis dabar nevažines Į 

mažesnes vietas, dėlto kad 
jau perdaug šilta prakalbas 
lėikyti, priegtam dar neturi 
kaip-reikia prisirengęs. Ru
denyje ketina visur apsilan
kyti. Četverge ant šešių po 
pietų išvažiavo atgal į New 
Yorką, kur apsigyvens iki 
pradės važinėti.

merginos greitai gali ir darbą 
geresnį gauti ir visas gyveni
mas pasitaiso; tik žinoma tų, 
kurių supratimas apsiėjime 
ir surėdyme pasaulės kartu 
tobulinasi, kuri nepuola į 
puikybę. Adresas į tą uni
versitetą yra toksai: —Parašv ta—

y P a t a .
■ta didiai pri-
- magnetiška, 
as gavęs su juo 
ėrisi. Tuojau 
įauua amenko- 
Goikio ir bu a-

Moterim ir Merginom.

Dr.J. T. Želvienė ant Sei
mo S. L. A. Chicagoje laiky
dama prakalbą sakė, jog bu
tų gerai moterimi turėti at
skirą Susivienyjimą ir rūpin
tis daugiau apie moterių rei
kalus su su vien y tom pajie- 
gom. Kas-žin ar motorįs vi
sos sutiktų ant to. Bet rei
kia gerų darbininkių užlai
kyti tokią organizaciją.

p. Balevičia iš Valparaiso 
universiteto praneša per Lie
tuvą, jog Valparaiso univer
siteto pirmsėdys duoda dviem 
lietuvėm mergaitėm mokslą 
uždyką per 1Q sanvaičių, ku
rios atsišauktų, norėdamos 
mokįtis. Tai yra labai, labai 
gera dovana, o priegtam dar 
ketina suteikti lengvą darbą 
prie kuknios, kurį dirbdamas 
užsidirbtų sau ir kitus kaš
tus, kaip tai maisto ir švie
sos. Prie to universiteto yra 
sutaisyta tarpe lietuvių stu
dentų ir lietuviškos lekcijos. 
Taigi būtų velytina mergai
tėm norinčiom pasimokinti 

t kreiptis į tą universitetą ir 
pašvęsti kokį laiką ant mok
slo. Kad reikia niurni nipki- 
tų moterų, tai nėr ką užgin
ti. Visai mažai ką moka lie 
tuviškai parašyti savo vardą. 
Tokios jog negali vaikų išau
ginti gerai, negal būt gerom 
moterimi ir tautiškom darbi
ninkėm.

Kelios mųsų seseris jau 
mėgina išmokįti savo mažus 
vaikus, bet matomai pačios 
neturėdamos sumanumo, ne
gali jų užauginti. Iki 12— 
13 metųdar šeip-teip jos pa
mokini deklemacijų. daine
lių, suteikia kūdikiui ramų 
užsiėmimą, bet toliau jau ne
gali vaiko kėravoti, kad jis 
•eitų pirmyn prie mokslo, prie 
augštesnės dvasios; puola že
myn ir tankiai užmiršta ką 
mokėjo.

Dėlto’ būtų velytina, kad 
mergaitės griebtųsi prie aug- 
štesnio mokslo kaip galėda
mos, nes be to inųsų tauta 
vis stovės varge. Mokįtos

Mr. B. Balevičia,
Stiles Hall Room 7,

Valparaiso, Ind.
Vaikinam teipgi yra čionai 

vieta, kurie nori mokintis 
bent kokio mokslo. Kaštai 
yra toki: 25 doleriai kaštuo
ja už mokslą, valgį ir ruimą 
per 10 sanvaičių. Taigi pi
giau išeina, nekaip kad gy
ventum be darbo.

95 dol. kaštuoja per 40 
sanvaičių, kas padaro beveik 
cielus metus be vakacijų. Tai 
gi norintiems pasimokinti jau 
nėra geresnės vietos.

— :o:—
PATARIMAI.

P o p i e r a musėm.
Suvirink po lygią dalį kli' 

jų ir maleso, ir kada išsileis 
gerai, ištepk ant rudos po- 
pieros ir padėk ruime. To
kia popiera išgaudys visas 
muses ruime.

' —:o:—
Gardžios b n Įbes.
Nulupti ir bu pjaustyti plo

nai reikia kelios bulbės ir 
nuplovus reikia sudėti į gi
lią keliamąja blokinę teip: 
įdėti eilę bulbil} ant dugno, 
apibarstyk su druska ir pipi
rais, paskui vėl eilę bulvių ir 
vėl apibarstyk; teip padaryk, 
pakol torielka nebus pilna. 
Dabar uždėk šmotelius svies
to ant viršaus ir užpylus puo
duką pieno, pakepk. per 45 
miliutas. Kaip iškeps, atra
si gardu valgį.

— :o:—

Worcesterio Moterų Drau
gystė nelaimingai neteko sa 
vo pirmsėdės p. Marcelės 
Kauliuinienės, kuri tapo pa
laidota 1 dieną Birželio. Am
žiną atsilsį!

Fajieškojiiuai.
— :o:—

Paj ieškau savo draugo Gu
stavo Marlenco, Kauno Rė- 
dybos, Baseinų pavieto, Jur- 
barbo valsčiaus, kaimo Mont
vilų. Jisai pats, ar jo pažįs
tami malonėkite pranešti ant 
šio adreso:

A. Mikutaitis,
15 Old Athol Road 

Orange, Mass.

, Pajieškau pusininko prie 
barbernės: žmogaus, kuris 
mylėtų su manim dirbti ir 
Kartu apie visą reikklą rū
pintis. Darbo randasi ikva- 
liai, tik reikia atsakančio 
darbininko. Mėginau pasi
samdyti, vienok sunku rasti 
gerą žmogų. Jeigu iš lietu
vių rastųsi, kuris norėtų pu
siau laikyti su manim bar- 
oernę, arba nors dirbti pade 
tų, meldžiu atsišaukti,

D. Galinis,
341 E. St.

So. Boston, Mass.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c 

ant visu metu.
Skaitytojam.

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

Maximo Gorkio.
(Iš Comrade.)

gi būdami teip pažeminti, męs jokiu būdu 
negalėjome žiūrėti ant anų duonos kepėjų.

Vieną dieną męs išgirdome, jog mųsų 
darbo pirmarankis pavarė vieną iš anų už 
girtybę, o į ano vietą tuojau paėmė kitą 
vyrą. Naujas darbininkas buvo kareivis. 
Jisai nešiojo pusšilkinį bruslotą su auksi
niu retežėliu. Męs visi buvome labai aky
vus pamatyti tokį puikuolį ir dėlto nuola
tos bėgome į atšlaimą, kad galėtume ant 
jo nors dirstelti. Tečiaus jis ir pats pas 
mus atėjo. Paspyrė duris su koja ir atsi
stojęs ant viršaus slenksčio ėmė šypsotis, 
sakydamas: „Tegul bus pagarbįtas Dievas! 
Gerą rytą drangai!” Šaltas oras, kuris 
veržėsi į vidų pro kojas, raitojusi į šmorus 
pale jį; stovėdamas jisai ant slenksčio per
vedė mus akimi nuo kojų iki galvai, o iš 
po jo ūsų geltoni dantįs biskeli matėsi. Jo 
bruslotas buvo visai nepaprastai kur ma
toma, šviesiai mėlynas su kvietkomis, pui
kiai, gražiai žvilgėjo; sn mažais raudonais 
guzikais. Prie brusloto karojo ir retežė
lis ...

Jisai išrodė labai gražus vyras, augš- 
tas, sveikas, raudoni veidai, o jo didelės, 
tyros akys rodė draugišką, linksmą pa
žvelgimą. Ant galvos turėjo užsidėjęs 
baltą, sukrekmolįtą kepurę, o iš po nesu
tepto žiurkštoko matėsi gražiai nujuodinti 
čebatai. Mųsų kepėjas gražiai paprašė, 
kad jisai pridarytų duris. Kareivis užda
rė su linksmumu ir pradėjo klausinėti mus’ 
apie darbdavį. Męs visi paaiškinome jam 
apie darbdavį, jog yra pašlemėkas, bruta- 
las, sukčius, nenaudėlis, ir tikras vergų 
varytojas; žodžiu sakant, męs apkalbėjome 
vieką, ką tik apie iį žinojome. Kareivis 
klausė mus, pakraipė savo galus ūsų ir žiū
rėjo ant mus su draugišku adaros širdies 
žiūrėjimu.

, .Ar-gijųs neturite nė merginų čio
nai”? paklausė jisai neužilgio. Nekurie iš 
mus pasileido juokais, kiti susiraukė nuo 
piktumo, o vienas išpasakojo, jog tuose na
muose yra net devynios merginos.

.,,Ar jus turite pažintį su jom”? pakla
usė kareivis, pamerkdamas mus. Męs juo
kėmės, vienok negarsiai ir be smagumo. 
Męs norėjome parodyti kareiviui, jog ir 
męs nemažai ilgaujame merginų ir turime 
prie ju didelį prilankumą, vienok nė vie
nas to negalime daryti. Vienas iš mus po 
valandėlės atsiliepė: „Toki reikalai nelabai 
mumi apeina, ne mum apie tai kalbėti”. 
Peržiūrėjęs ir persitikrinęs kareivis pradė
jo: ,,Ne, ne! jumi neišpuola, kas nors su 
jumi negerai... Jus neišrodote ant tikrų... 
jus neišrodote gerai... O moterįs nori gra
žių, gerai kūniškai subudavotų... Viskas 
turi būti patogu dėl jų! Dėlto jos godoja 
galybę. Jos nori rankos kaip šita”!

Kareivis ištraukė ranką iš kišeniaus 
su paraitota rankove ir parodė mumi. 
Ranka buvo balta ii- drūta, apaugus su 
balaganais plaukais.

„Rankos ir krūtinė turi būti drūta. O 
paskui dar turi apsirėdyti su naujausios 
mados drabužiais, kad parodyti grožybę sa
vo pastovus. Teip, visos moterįs kimba 
prie manęs... Ar aš einu prie jų ar ne, jos 
pačios iš savo noro po penkias kartu meta
si ant mano galvos”.

Kareivis atsisėdo ant maišo miltų ir 
pasakojo ilgai su pamėgimu viską, kai ii 
moterįs jį myli, ir kaip rupiai ir b- g. dis
kai jis su jom apsieina. Papasakojęs vis
ką, išėjo, Jr kaip duris uždare, męs ilgai 
sėdėjome, žodį vienas kitam nepratarę. Pa
laukę valandą, visi pradėjome kalbėti su 
pamėgimu, nes jo kalba buvo gana musbo- 
vijauti. Jis toks buvo atdaraširdis, jog 
mus niekada dar toks neatsilankė ir nepra
kalbino mus; jis netik atėjo mus atlankyti, 
bet be pasididžiavimo ilgai ir atvirai su 
mumi kalbėjo. Dabar męs visi pradėjome 
kalbėti apie jo karaliavimą tarpe merginų, 
kurios dirbo siuvinėjimo išdirbysteje, ku
rios pro mus praeidavo su nose užsukta, 
kada pamatydavo ant atšlaimo, arba žiū
rėdavo tiesiok per mus, rodos, kad męs bu
vome iš oro sutvferti... Vienok męs visa
da jąs godojome, kada tik susitikdavome, 
arba kad jos praeidavo pro mųsų langus. 
Žiemą jos nešiodavo jakes apliemavotas su 
brangiais kailiais, vasarą nešiojo puikias 
skrybėles su gražiais lietsargiais Už akių 
męs apie jas teip kalbėdavome, jog jeigu 
jos būtų girdėję, ištiesų būtų pykę ir pa
niekinę mus dar labiau.

, ,Kad jis tik neprisiviliGtų TaniuškOs”! 
prabilo kepėjas su navatnii savo balsu.

Kiti visi męs tylėjome, nes tie žodžiai 
sujudino mus visus. Tanią išvijo iš mų
sų mislių graži pastovą kareivio ir jo kal
ba.

Vėliau prasidėjo tarpe mus karšti 
ginčai, kad Tane jokiu būdu nepasiduos 
jo apkerejimams; kiti sakė, jog ji negalės 
atsilaikyti, o nekurie ketino kareiviui kai
lį išpilti, jeigu jisai mėgįtu Taniąužkabįti. 
Antgalo visi nutarėme su atyda vak- 
tuoti kareivį ir Tanią ir pasergėti ją nuo 
kareivio... Tas nutarimas ir pabaigė mų-
sų visą ginčą.

Keturios sanvaitės perėjo nuo to lai
ko. Per tą visą laiką kareivis vis kepė py
ragus, vaikščiojo su merginom, kartas nuo 
karto pas mus ateidavo, vienok daugiau 
nekalbėdavo apie jo pasisekimus su mer-l 
gom, tik snkįdavo savo ūsus ir liežuviu 
vilgįdavo storą savo lūpą. Tane ateidavo 
pas mus paprastai kožną rytą pasiimti 
kringeliū ir visada buvo teip linksma ir 
smarki kaip nuo pradžios. Kartą ir kitą 
męs mėginome jai {šnekėti apie kareivį, 
vienok ji vadino jį išverstakiu, veršiu ir ne
norėdavo visai apie jį kalbėti, tas visas nu- 
davimas jos numalšindavo mųsų rūpestį. 
Męs matydavome kaip kitos siuvėčkos pa
sivedė su juom, bet buvome ramus ir jau
tėmės gerai, jog mųsų Tania su juom visai 
neužsiėmė. Jos susivaldymas, rodos švie
sa puolė ant mus visų. Męs ant jos pažiū
rėję, kareivį laikėme visai už mažą daigtą. 
Užtai męs Tanią dar labiau mylėjome ir 
kožnas branginome už jos prakilnumą kož
ną kožną rytą.

Vieną dieną kareivis atėjo pas mus 
biskelį girtas ir atsisėdęs pradėjo juoktis. 
Kaip paklausėm, ko jisai juokėsi, jisai 
pradėjo pasakoti:

„Kaip nesijuokti Lidka ir Gruška už 
mane susimušė. Oh, kad būtute matę 
kaip jos viena kitą griebė už plaukų, par- 
simetė ant grindų ir užsisėdo ant sprando! 
ha! ha! ha! Veidus susidraskė, plaukus 
nusirovė! ha! ha! ha! Sakau, ko galo ne 
gavau, bežiūrėdamas ant jų peštynės! Kas- 
žin kodėl moterįs negali muštis kaip prigu
li? Kodėl jos viena kitą plėšo kaip katės?

Jisai sėdėjo ant uslauo sveikas, drū
tas, gražus ir linksmai juokavo. Męs vi
si tylėjome. Vienok šituom kartu jis la
bai įžeidė mus su savo kalba.

„Oh yra labai įstabus daigtas, kad aš 
turiu tokį giliuką bu moterimi! Bet vel- 
nes?”

Pakėlė jisai savo baltą plaukuotą rau
ką ir suplojo Jas ant kelių. Jo akys išro
dė pilną užsiganėdinimą, rodos pats buvo 
nusistebėjęs iš savo laimes prie moteriškų 
ir nutilo suglaudęs savo lūpas labiau ne
kaip kada pirmiau.

Mųsų kepėjas piktai pradėjo gramdy
ti pečiaus dugną su kačerga ir neužilgo ta
rė:

— Laužymas mažų šakelių yra niekas; 
bet tu pamėgįk nulaužti patį pušies me
dį!

— Ar tu man tą sakai — paklausė 
kareivis.

— Teip tau.
— Ką tas ženklina?
Nieko — Aš nesakau, kad ką ženklį- 

tų!
Aš turiu apie tai žinoti! Ką tas pu

šies medis ženklina?
Mųsų kepėjas jam daugiau nieko ne

sakė, tiktai gramdė pečių ir metė verdan
čius kringelius į [iečių ir traukė laukan iš
kepusius mesdamas juos šalę, o vienas 
iš mus Įiavmęs dėjo j paskirtą vielą. Jis, 
rodos, buvo užmiršęs kareivį ir kalbą su 
juom. Kareivis vienok nenustojo bunibė- 
jęs. pakol nepradėjo kaisti iš piktumo. At
sikėlė nuo suolo ir atėjo arti prie pečiaus, 
m žiūrėdamas nū ant to, jog gali gauti su 
kačerga per krutinę nuo kepėjo, kuris be- 
paliovos stūmė ir traukė kačergą į [iečių.

— Na, tai pasakyk! Kas yra toji pu
šis? Tu mane užpykdiai! nes nė viena ne
gali nuo manęs išsisukti, kurią aš norėsiu 
pasisavinti! O tu teip mane užgavai!

Jisai išrodė užpykęs, rodos, kad jo 
vienatinis principas buvo prisisavinimaB 
mergų, o galėjo būti, jog tas ir teisybė, 
kada tėmus ta jo užsiėmimą, jis būtų be 
nieko, kaip numiręs. Teisingas faktas, 
jog yra žmonių, kurie yra sudėję visą savo 
galybę į vieną dalį dvasios arba kūno ir ta 
yra jų svarbiausiu. Jie tuom giriasi su 
tuom gyvena, nors juos ir užmuštų tas jų 
užsiėmimas, jie vistiek nepameta. Kartais 
jie nusiskundžia ant to, bet niekad nepa
meta, tik atitraukė kitų žmonių atydą. Jie 
priverčia artimus apie tai kalbėti; tečiaus 
už to jų užsiėmimo daugiau nieko nėra. 
Jeigu juos nuo to atitrauksi, išgydysi iš 
tos ligos, tada pasilieka nusiminę ir be jo
kio užsiėmimo gyvenime. Kaip reikia ap-

gailėti žmogų, kuris brangina savo blogus darbus ir rodos 
nori su jais maitintis.

Kareivis buvo gana supykęs, jis prisiartino prie mus 
kepėjo ir suriko:

— Pasakyk dabar! Tu turi pasakyti! Kuom ji yra?
— Ar aš turiu tau pasakyti? Kepėjas atsisukdamas 

sušuko:
— Na.
— Ar tu žinai Tanią? Tai ji yra pušis, kurios tu ne

gali parlaužti! Pamėgįk!
— O tu!
— Ją? Nieko nėra lengvesnio už ją!
— Na pamatysime!
— Teip tu pamatysi! ha! ha! ha!
— Ji tave nusiųs į peklą!
— Tik duok man mėnesį!
— Tu įstabus drąsūnas!
— Dvi sanvaitės duok, aš tau parodysiu, ko nematiai! 

Kokia tu sakiai}
— Mažoji Tania Pah!
— Na, dabar žinai ir eikie šalin, nestovėk man ant ke

lio!
— Aš su ja apsidirbsiu už keturių dienų nuo dabar,tu 

kvailį!
— Eik šalin! aš tau sakau.

[ Toliaus bus ].

NUO SEIMO „S. L. A.“
------ :o:------

XXI Seimas ,,S. L. A.” užsibaigė 31 Gegužio septintą 
valandą vakare. Viskas užsibaigė labai gražiai. Linkėji
mų buvo prisiųsta iš visų šalių Amerikos,“ bet iš Lietu
vos niekas neprisiuntė. Lietuvoje lietuviai mažai turbūt 
paiso apie savo brolius Amerikoje, tą jau galima patėmyti 
iš visų jų raštų ir pasielgimų.

Seimas laikėsi net keturias dienas, per kurį laiką daug 
buvo kalbėta apie patį susitvarkymą. Chicagos kuopa mė
gino įsprausti tiek delegatų, kiek tik telpa, kaip ir politiką 
varydami. Waterburio kuopos sąnariai nepribuvę ant su
sirinkimo rinkimo delegatų, atsiuntė protestą prieš išlenk
tus jų delegatus ir tas viskas užėmė laiką nuo svarbesnių 
darbų. Tas visada bus, pakol sąnariai ,,S. L. A.” neturės 
tikro jiem pašvęsto straipsnio savo atskaitose, išaiškinančio 
S. L. A. reikalus, jo mierį, gerove ir viską, kas lytisi lietu
vių susivienijusių Amerikoje.

Svarbesni nutarimai.
Svarbesni nutarimai buvo tie: Pirkti žemę dėl statymo 

namų ir užvedimo ūkės, ant kurios senesni ir negalinti už
sidirbti duonos fabrikuose S. L. A. sąnariai rastų sau vietą 
prieglaudos ir ramų užbaigimą gyvenimo. Į šitą komitetą 
tapo išrinkti p. P. Lazauckas iš Bostono; p. P. Birštonas iš 
Shenandoah, Pa.; p. J. Tareila, p. Palubickas ir Melnikai- 
tis iš Ohio. Jeigu šitas komitetas neužmirš, tai gal pasirū- 
pįs surasti tokią vietą.

Tautiški centai padalįti teip: Už parašymą istorijos S. 
L. A.” $50.00, — poezijų ir dainų $50.00, — kompozicijų 
$50.00. Mokslaeiviams paskirta $100.00, Prieglaudos Na
mui paskirta $100.00, ant revoliucijos Lietuvoje paskirta 
$342.42, Vištaliui nutarki duoti $60.00.

Nutarki paskolinti $5.000.00 dėl pastatymo kolionijos, 
t. y Prieglaudos Namo, kaip bus žemė aprinkta ir užpirk
ta'

Naujau Komitetai! išrinkti šie; Pirmsėdys — p. Birš
tonas iš Shenandoah, Pa., Vietininkas — J. Taraila iš An
sonia, Conn., Išdininkas išrinktas ant dviejų metų — J. 
Skritulckis iš New Britain. Conn, Sekretorium M. J. Dami
jonaitis iš Chicagos, III. Knygn.ro — M. Paltanavičia iš 
Boston, Mass., Globėjais kasos — A. Kamanauckas iš Bos
ton, Mass, ir p. Povylaika iš Waterbnrry, Conn. Seimą nu
kirta laikyti Cleveland, Ohio. Organas pasiliko paskirtas 
,. Lietuva”.

Miestas Chicagos.
Trumpam laike sunku viską apžvelgti, tečiaus miestas 

yra labai platus ir didelis. Gatvės, kuriom męs vaikščio
jom yra suirę ir labai prastai išrodo.

Lietuviai
Lietuvių matomai čia labai daug yra, bet kad juos pa

žinti koki jie yra tautiški darbininkai, tai galima tik išdar
bi}. Kožnas linksmas, kožnas rūpestingai kiek galėdamas 
darbavosi, bet tikro surėdymo ir parėdko gero nebuvo. Pro
gramas buvo labai ilgas, ant kurio buvo žmonės uždėti vi
sai neprašyti, kas neprašytas, tas negal būt ir prisirengęs 
kalbėti. Parėjus nuo parodos, delegatai tapo pas duris pa
likti, o kiti smarkesni susisėdo ant svarbesnių vietų. . ■ Mo
telis delegatam buvo parinktas prastesnis, kaip pernai New 
Britone. Bet abelnai paėmus, viskas nusidavė neblogiau
sia, visgi kitus Seimus praviršijo nors tolimoje Chicagoje 
atsibuvo, už ką garbė sunkiai dirbusiems Chicagos lietu
viams.

--------------------------V — —
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Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai Ištark Reiškia
publication, publikeišin publikavojimas
replication replikeišin atsakymas
implication implikeišin įmaišymas
complication kom plikeišin sumaišymas
Application applikeišin uždėjimas
supplication supplikeišin prašymas
explication explikeišin išaiškinimas^
reprobation reprobeišin pa peikimas
aprobation aprobeišin pagyrimas
perturbation perturbeišin neramumai
incubation inkiubeišin {gimdymas

Knygn.ro


UŽDYKA.
Dainų knyga kas prisius nau-i 
ja juokinga daina, poatspau-į 
limui šios knygos gaus vieną 
knyga už kiekvieną tinkan
čia dni ią, prisiusk į Redakčial 

“KELEIVIO,,

- ■ -^KELEIVLV

ffis Jltts Dttn ii' G# ta Vaisiu
Pergali nelaimęs ligos

0

SERGANCZIU1

Už tuziną poperlu gromatu ra?y 
nui su daugybe gražiu pavinčevoniu. 
<aip tai in tėvus gimines, draugus, 
pas paczia, in merginas, mergrnarr 
pas ja unikniczius ir t. t. tuzii a j 
Juodam už 25 cantus 6 tuzinai u: 
$1.00., be kouvortu 100 už SI.00

Kazimieras Urhanavicze
Užlaiko puikins arkliu< ir 
keričins kuriuos parsaindo 
del veselijų, krikštynų, laido
tuvių ir šeip pasivažinėjimų.

287 Third Str.,
South Boston, - Mass.

Mus popieros, per savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavlnczevonos su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kviotkom, visur 
turi iszsldirbe varda kaipo go
riausios ir gražiausios. Popioru 
turim lietuviszkoj, lenkiszkoj ir 

rusiszkoj kalbose.
Tolpgl laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip ir viso

kiu svictlszku knygų.
Pas mus galite gauti visokiu nuu 
šfncllu del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $8.00. Norėdami ka nors 

gauti, adrcauoklt teip:

A. Zvingilas,
Box 8232, Boston, Mass. <

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 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina...........................25 c.

VA-JE! PIKNIKAS!
Draugystė Sven. Juozapo, 

New Britain, Conn., parengė į 
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
gystes, o kuri prasidės 10-tą 
valandą prieš piet. Paroda 
perėjus dinesnėm miesto gat
vėmis trauks tiesok į Rents
chler parką, kur yra puiki 
šokiam platforma iršpeidang 
visokių del pasiluksminimo 
intaisymų. Atgilankantiem 
reik eit tik 10 miliutų nuo 
dypo, arba, kas nori, gali pa
imt ARCH St. karą, kuris nu
veža net ant vietos.

Širdingai visus užprašom
KOMITETAS.

ragu, ka 
ir ėjo ke 
Jonas sn 
kuris pa

REIKALAUJA MERGINU
Muo 15 iki 2o metų senumo pnsimokinli 
lengvo darbo, Išsy gaus po $4.oo unt 
nedėlios, o kad darbą i'moks galės pui 
kiai uždirbti. Aasisnkt reikia prie:

Mr. ĮTARIUS Mrg,
Corner B and 2-nd St. So Boston, Mas.*

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina
mi 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 galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................... 25 c

Dr. JOSEPH LEWAND0WKS1
U7 Beacon Str. - Boston, Mass.

Kampas Chsrles galvos, t-ale Parko.
Ofiso valandos; J į° “ įVa’kare.

Gyvenamas namas randasi po nr.

1056 Vcacon Str.
Tolfeonas 21o71 Brookline.

S. Idzelevlcte, 
Box 642, Westville. Ill.

Išgyditas. nuo plaučiu, 
krutinės kataro, diegliu 

po visa kuna ir nusilpnė
jimą. kiti daktarai negailė
jo išgydit.

Kad dirva butu naudinga, — freik išdirbt gerai ir pikžolęs išraut; 
O kad išgydit ligą — reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
Vaistus, kurie parrtatlškai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. E. C. Collins Medical Instituto New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vaugvysię Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant S;>eciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna --- g< rą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsisenejusioms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydė, per Mokslinčius Daktarus to Insti
tuto ir ju sutaisytus GERUS KAISTUS, tapo išgyditi -— ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligas ir nieks susiligint, pegali, tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačių išgyditų laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion pers keletą patalpiname ;

Mielas Profesoriau su Specialistais t
Jusjau tinote mano sunkia lica. kuri 

manų kankino ver ileus metus per jaunis- 
tes išdykumą kad galvos užimąs ir ausisę 
spiegimas kaip ir kaklų ir pecziuosc. ran
kose bei kojosę. kaip peilcis dieglei varste, 
sunkumas krutinu ir dusinimas. neiJpasa- 
icitai kankino, dieglei Šonuose abrlnas nu
silpnėjimas, taip sunaikino lik Šešėlis iš
rodžiau. laukiau kaip žvako tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiau* nieko 
nepagolbejo, bei |abiaus liga tik Užsendino 
kad >ai| oro permainas, iszlaiko kaip tikras 
pranaszai pasakiau, nes liga paskutinę 
gyvastį spaudo. Bet Jums kaip tik aprašiau 
liga ir prisiuntė! vaistus, omiau vartot, su 
kožnu laiku jaučiau geriaus ir geriaus. o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kad iš pradžios mano ap- 
sirgirno ncatsiŠaukiau. buče daug pinigu 
sučedyjas ir senei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai d c kavoj n ir mano deka- 
vbne galit pagarsint, tikiu kad ne vienam 
bus ant pagclbos. Jus iszgyditas

Mikolas Czadas,
355 Canal Str., Blue island, III.

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

lais atsilankyt.

KLAUSYKIT V YRA U
.Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan-

Itnknnauvkn, jis duus gerą rodą ir gausit 
skanaus alaus išsigert, vyno, šnapso ir 
•igurų tiesiole iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakanaucką
15 High Št., Nashua. N. H

Jcigu nori Imt sveikus.
as, naudok tik sveikus gerymus 

paimk sveiką užkandį, sveikiausi geiy- 
inai, kaip tai Alus, Klius, Vynai ir viso 
k i likeriai yra lik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį, tę yru 
labai gera vięta. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

Vieiiin^ūlis Liūtu viekas

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau 
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu 

Į me linksmi su lietuvninkais karčemnin 
kais ir krautuvu i n kais vesi i pramonę 

M»sų aringas:
A. lllUTKEViČlA,

24 Washington Sqarn, Worcester. Marx

kite pas mane. (imi- 
siie visokių k raja v ų 
liekarstų nuo visokių 

litrų.

^KAZIMIERAS SZYDLAUCKASxS
nrb;: adresuok ii

52 B. Str., S. Boston, Mass.

CONCRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam,
Reikalaujant geros vietos 

d raugi j iš k in m j >a«i I i n ksm i n i- 
mam, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, Ramdykit:

Prie didelės salės yra maža 
samdoma mitingam ir kitiem 
susirinkimam. Apie pasain- 
dymo išlygas galit dažiuotap- 
tiekoje Sheehan‘0 po nr 226 
Broadway, arba pas:

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

ZIUREK!
Kątik partrankem daugy

bę naujos mados moteriškų 
skrybėlių, ir visokių pa vasari
nių parėdalų. Prekė labai že
ma. Ateik persitikrint.

SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių; S. Boston, Mass.

Dvi Puikios apysakos: Baus
mė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoje. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugo! nuo ligų. Kai- 
nr.............................. 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 del vargamištrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Geriausias Pamokintojas Angliškos- 
KalbOS sutaisytas aut trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na ........................ 85 c.

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

Davatkų Gadzinkos >r feiP links
mos dainos. Rankius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Preke 10c.

PAJIEŠKAU PUSINIKO-
Arba partnerio prie, bučer- 
nės grocernės, biznis senas ir 
gerai išdirbtas, turi but atsa
kantis žmogus, atsišauk ant 
šio adreso.

Z
S. Kurauckas,

372 W. 2-nd St.
SO: BOSTON, MASS.

THE OUTLET I
Annie Karlsonene,

49 Warren Str.,
New Rochelle. N.Y.

Išgydita nuo gumbo ligos, 
netikru ir baltu andrapanią 
— skausmingu dideliu die* 
gliu viduriuos ir visam 
kūną.

DIDELIS VASARINIS IŠPABDAV1V A S!
Naujausios mados moteriškų pavasarinių ir 
vasarai jakučių; prekės nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraukėni labai daug puikių naujausio 
styliaiis motiriškų skrybėlių; prekės nuo 
$1.9§ augštyn, Apart to užlaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yra ypač moteriškam 
pasiredimuireikalynga. Išpardavimas tęsis 
tik per viena sąvaitę. Duodam d perkan
tiems pas mus priedo Štampas; su kožnu 

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

THE OUTLET, 3S5 Broadway, S BOSTON,Mass

ir JSZL O TIEKIS 1 Kad sergi? nelauk kad iš ma
žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos - ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

. plaučiu liuo,. kosulio, kepenų, inkilu, viduriu liros, kraujo nečjslumo, ralvos skaudėjimo, dierliu ir reumaliemo; skuros (odos) liras Ir niožciim,. 
viduriu ulkietciima. slaptas liras vyru ir molcru. scklol nubecima. saularystQ lo i°a visais baisybes vaisiais, nervu liras, abelną nusilpneiim.y kataro 
(slogos), pūsles, ralvoj spiegimą, miegustumą geltlige, skausmingas motoru mėnesinės ir baltąsias anldrapancs. užsikrečiamas piktas bjaurės hličkas figai 
Ir negalėjimą, dusuli patrūkima. Moterų rumbo, skausmingas nereruliaritkaa mėnesinės. Dispopsia. ruptura ir. | »

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite išgyditi I Sluptjbe, Si elitai Jin 
užlaikoma. Per laiška ar asabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lietuvyfika kalbu vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok; ■-< ■- ■

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute,
New York, N. Y

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
040 W. 34th Str., (Netoli Broadway)
f'ffisas atdaras kasdien nuo io-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki i vai. po pietų.

1 Parmenter St.
Boston, Mass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmine' 
usiai. Ateikit J 
dok pas mai 
tropais į virš’ 
neikit į aptic 
mano durya 11 
tos arba teh:' 
duok o aš -;...
Ofiso vai k’.s
Nuo 9 ik' !1 ry < 
nuo 1 iki ir d iki 
8 vakare. p’:ont :nonp

P. A. FOLEY.& CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

dos. J. Feely
95 Milk st., '<uimai 60-61

MASS.

■4*»
Puikiausias Lietuviškais^

S

NAUJA DAKTARIŠKA
KNYGA 1’0 VARDU:

„DAKTARAS NAMUOSE"

M. Galivan & Co

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai i& Turkijos, geriausi

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

g *>31^000^000^^0^000^ 0000^

*

s

g

’a
m

*4

Kurioje telpa daugybe
Angliškų ir lotyniškų

RECEPTŲ,
Gražia apdaryta į anglšką an 
dėklą. Prekė $1.25.

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

So. Boston, Mass

VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS
W. RAŽU KO, 7 VVasliigton. St. NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvę arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų fotelį kureme 
galite gaut valgių ir gorymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot

au ant sz.ipą užaiurbinlnkus.
AS iŠ savo offisaišsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždykn. Tčmykit geraumano adresą ir jeigu norelę koks apgavikas ru- 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manes. Su godone

wtncss r a Žukas.Nebūkit be narbo!
Kam būt be darbo, jei jį gauni? Jei 

reikalauji darbo, ateik į mano biurą, as 
tau parūpįsiu tuojau darbą ton, kur* ve
liji dirbti: ant Farmų, Geležinkelių, Fa- 
brike, Plylnyčioj, ar kitur. Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriausiai ir 
toisynginusiai patarnauju. Atmink:

Joseph S Ilosscll,
53 Endicott str., Uzlaiho • Kcnausl°

BOSTON, Mass. ELIAUS, VYIMO,
LIKIERiU ir

CIGAR . ]
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
cE6 21.(1 si.,S. Boston, Mass.

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

nuo 0 iki 7 vakare.
Tel. G09 2 Tremont.

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

, Tel. 609 2 Tremont.

LIETUVIU UŽEIGA 
------ PAS ------ 

CHAPLIKA

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Užlaiko puikiausius gerymus, alus, elius 
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

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

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

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakulleta. 

Pasek m i ilgiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai ipoterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass

VINCAS INTAS
Kostumerskas Kraučius.
Nuo jaunų dienų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių ceikių. arba 
materijų sklypelių, kaipo sampcl. iŠ ku
rių steliuojantis sau siūtą gal išsirinkt 
patinkamiausį ceikį. Preke — nuo $15. 
augštyn. Drūtimas darbo užtikrintas

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

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Asx padinau savo krautuve kurioia salima gaut visko kaipo 
tai: Laiktodeliu kokiu tik ant svieto randasi, kiszeniniu ir 
riminiu, visokiu lenciugeliu, auksiniu, paauksuotu, sidab
riniu ir auksitiiu žiedu, špilkų, kampasu, koleziku, visokiu 
iusirumeutu, puikiu armonikų del grajaus. Maszinul'.iu 

del drukavojimo gromatu. Monu knyga ir pr<etais< s del 
darymo sztuku. Isioriszk ir maldaknygių kokiu tik ran
dami lietuviszkoj kalboj. Puikiu popleru del gromilu ra- 
szyrno su phviuczevoncms, azdab mis ir kvietkomis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti te^ul prisiunezia groma oj ui 4c. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj k Iboj nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu,

apie ko zna tavora preke apra&zyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
K riua iszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Klemens WHkewich, 118 L

1

KLAUSYKI i E VYRAI!
Kaip į Worcester alk ei i a tįsi l 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysii

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinsak
24 Millburry str., 

Worcester, Mass.

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTINI TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi goriąsias kelio linijas.

Ofisas atidarytas nuo 8 valanti, ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius.

244 W 4 th st. SO, BO STON. MASS.,

Ant Pardavimo
Puiki Bučcrno ir Gracernė, tarpe 

Lietuvių geroj vietoj, kur atsakantys 
žmogus galjpadryt puių biznį. Prizas 

, kini savininkas 
j nor persikelt į kitur. Pirkimo išilgas ga- 
| ma dažinot ..KELEIVIO/1 Red jslėj.

Už korespondencijas sr ap
garsinimus „Keleivio““ rėdys- .11S parliavimo yra lib 

tė neatsako.

Lietuviszka Biblija!
Tai yra visas Šventas Raš

tas Seno ir Naujo Testamen
to. Turi 1438 puslapius, gra 
žiausios skuriuės apdaros, vo
kiškom litarom spasudiuta 
aut gražios drūtos popieros.

Prekė su prisiuutimu $.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 Petri kys 

943 S. 2 nd Str.,
Philadelphia, Pa

Keleivio” agentai.
J. Petrikis, 

Philadelfiiiia, Pa943 S. 2-nd str.
J. Ignotas, 

13 Diamond Sq. S. S.
A. J. Kazlauckas,

F. Rodis

Pittsburg, Pa.

Mahanoy City, Pa
F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derk intis,
, Chicago III.

John Luis,
Baltimore, Md.

J. Dabulski
88G —34 Place, Chicago, Ill.

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

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

M. Puznokiulo
1237 Palethorpc st Philadelphia, Pa. 

S. Valaskas
2464 Kensingtoįvtive. Chicago, III.

Jonas J. Gerdauskas,
5I Lafaeit street, New Britain; Conn 

Jurgis Tuinasas,
Post O. Box 91 Millineck, Me

WATERBURY, CONN.

J. Žemaitis,

Box. 53

Box 3r7

Box 54

1545 Hermitage avė.,
L

120 S. Green str.,

.1. Žemantauckns.

824 Bank Str.

199 Charles Str

Didžiausia ir Teiyngiausia A tieka

c. H. Knott,
Campas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.

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

W UV is

^Geriausia motorų ir vaikygydytoją^^

Dr. Ona Topaz,
’45 C’lianibcrH str.,'Boston, Mass.

; Ofisas atdaras
■ 2 iki 4 nuo 7 iki S po pietų.

Tel. Hay. 009 - 5.

Ak turi Ką spaudini? Jei turi, tai atnešk i

’ ’’KELEIVIO”
SPAUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIORAUDĮSI.

Mes spaudimam Knygas, Konstitucijas, Pkogramus, Užk virtimus 
ANT BALIU ABBA VKHELIJU, TlKIKTUS, ClIlKULIORI U8, ŽODŽIU SAKANT 
ATLIEKAM VISOKIUS DKUKOBIŠKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR l’IGIAI.

52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Zvingilas, Išleistoj as.




