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keltoj ant garbes Aaustrijos 
karaliaus.

10 dali benamių. Dabar kilo 
klausimas apie pagaminimą 
daugiau tokių namų.

I

i

i
i
k 

t
i 
i

IŠ RUSIJOS.
mas šovė i ji du kartu. John- 
sonas teipgi ugnia atsakė. 
Prasidėjo dvikova. Išleidęs 
keliolika šūvių, plėšikas pa
bėgo.

Ir
va-

ŽINIOS IS VISUR.

ir ka- 
iš jos 
Kada 
gyva,

prievarčiavimas. 
savo ištvirkusius 
piktadariai nelai-

KELEIVIS
GEK1AIS1AS VISUOME

NIŠKAS LA1K KASTIS,

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis- išei
na kas ketvergi*. kaina 
metams $1.50. Adresuok it 
teip:

A. Žvingilas,

P. 0. BoJt 3*32.

Boston, Mass. Ii

‘■KELEIVIS"
1 itiiuauien We*>klj

A. Žvingilas.
Ofj'isi b" j: 323Š

Boston. Mass.

Dar daugiau kraujo.
Peterbuagas, 19 Rugpjū

čio.— Užvakar visoj Rusijoj 
pasmerkta mirtim 36 žmonės. 
1 Charkove. 2 Saratove, 3 Ki
jeve. 7 Varšavoj, 5 Pinske. 13 
Lodziuje ir 5 Vilniuje. Du 
Saratove pasmerkti tai mali
niukai Jucdmarių laivyno, 
kurie sugauti plėšiant priva- 
tiškąjį turtą. Kijeve pasmer
kti už nužudymą kokio ten 
raudonsiulio; Varšavoj teip
gi už plėšimą: Lodžiuje pa
smerkti už užpuolimą aut 
traukinio vežančio kareivius, 
o Vilniuje pakarta 5 nežinia 
už ką.

Vietiniai porcijai pasisekė su
sekti plačiai išsišakojusią ap- 
gavingą pramonę. Čia einasi 
apie antrą vartojimą krasos 
ženkleliu. Bėgyje paskutinių 
trijų mėnesių, kai p rokuoja, 
suvartota jau stempliuotų 
krasos ženkleliu apie 3 mili
jonus tik vienoj Maskvoj ir. 
kaip pasirodė, tai Maskva 
naudojosi senais ženkleliais 
jau nuo metų laiko. Užsidėjo 
dvi dirbtuvi ,,skalbimui” se
nų ženkleliu ir viena už kitą 

[ėmė pigiau pardaviuėt. Pra
sidėjo konkurencija. Reikėjo 
gerai garsinti, o tas ir atkrei 
pė valdžios atydą. Suareštuo
ta suviršum 30 žmonių.

Pasikesinimas ant polic- 
įneistro.

Peterburgas, 20 Rugpju 
čio.— Mieste Piatigorske,ant j ~ 
Kaukazo, bandyta užmušti \ 
policmeistrą H. Oglio. 3 v_ 
rai šaudė Į ji iš revolverių, bet 
ant nelaimės nė vienas nepa-l 
taidė ir tas biaurybė išliko; 
gyvas. Vieną iš šaudančių su
ėmė, o du laimingai įspruko 
budeliams iš nagų.

stiečių.
Iš Črezkovo praneša.kad 

tenai tarp' valstiečiu dvieju .* 
kaimų kilo kruvina muštynė 
dėlei ganyklų, kurios nuo il
go laiko buvo tarp tų dviejų 
kaimų priežastimi vaidų ir 
nesutikimų. Galų gale kai-j 

miečiai nulėmė užbaigti tą 
klausimą per karę. Apsigin
klavę kas kucm galėjo išėjo 
ant ganyklų, kur prasidėjo! 
mušis. Ant mūšio lauko du' 
kaimiečiai likosi visiškai už
mušti, o J " 
10 vadų ir kurstytojų to kru
vino susirėmimo suimta ir pa
sodinta kalėjimam

Cariene eina iš proto.
Caras labai yra nusimi- 

j nęs savo pačios liga. Laike 
ekskursijos ant jūrių,carienės 
sveikata buvo pasitaisius, bet 

' sugryžus atgal ir vėl pablogo. 
Į Cariene serga proto liga, ku 

" , rią jai Įvarė Įvairus spirilulis- 
tai, kokių caro dvare netruk 

jsta. Spirituljstai susideda iš 
j apkvaišusių šventi kių, tikin- 

Ičių Į nematomus daiktus.J uos 
|caras užlaiko atspėjimui atei 
ties. Caro dvare dažnai esti.

, teip vadinami medijumai(spi- 
”. kuriuose 

dalyvauja ir caras su cariene 
Nuo tų medi jum ų silpnai mo
teriškei nervai galutinai su
iro, o prie to dar prisidėjo 
nuolatinė baimė, kad revoliu
cijonieriai ne išžudytų kada 
nors užpuolę cariškos šeimv- 

i noa>, apie ką spiritistai visuo
met pranašauja. Nuo kruvino 
nedėldieuio cariene neturi nė 
valandėlės ramumo, o nuola-l 

[tini anonymiški laiškai, kas
kart vis daugiau veikia ant 
jos susidenervavimo. Vakar ji 
teip buvo nesveika, kad ne-

..Kavior’’.
Rusiškai kavior—reiškia 

kauras. Tokiu tai vardu Ru-j 
sijos laikraščiai apkrikštijo 
užtepimą drukorišku juodylu 
užrubežinių laikraščių, kurie 
}>ereiua per cenzūrą. Iki šiam 
laikui cenzūroj užtepdavo 
„maištikus” straipsnius tik 
tų užrubežinių laikraščių, ku
rie adresuojami paprastiems 
Rusijos gyventojams liet da
bar pradėjo dėti ,. kaurus'" 
jau ir aut laikraščių siunčia
mų redakcijoms. „Ruskija 
Viedomosti’’ rašo: ,,pastaruo 
ju laiku gavome keletą sąsiu- 
vų žurnalo .Roman et Wia‘ 
su iškirptais straipsniais 
,kaurais4.

t

pjučio.— Berno kantono vai 
dyba padavė dėl užtvirtinimo 
Jungtinei Tarybai nutarimą 
atsiskyrimo bažnyčios nuo 
Valstybės.

Y
Čia bažnyčiai naujas smu 

gis ir popiežiui naujas dieg
lys širdyj: jo įtekmė ir galy
bė puola su kiekviena diena 
vis žemiau ir žemiau. Bet ką 
čia padarysi' Kas paseno ir 
nenaudingas—tur išnykti, oi 
tą vietą užims kas nors nau
jas, geresnis ir tobulesnis, kas 
atsakys naujoms gyvenimo 
sąlygoms ir užganėdins visus.

Žmones—žvėrys.
Iš Kursko praneša, kad

12 ištvirkusių vyrų pagavę 16 
metų amžiaus mergaitę, nu
vedė ją Į tuščią vietą ir tenai 
nuplėšę nuo jos drapanas pra
dėjo gnaibyt, dilginti 
muoti, pasityčiodami 
verksmų ir vaitojimų, 
mergina buvo pusiau 
prasidėjo 
Prisotinę 
jausmus.
mingą mergina suspardė ir 
pabėgo , o vienas užmigo gir
tas. Mergina atsigaivinus da
vė žinią policijai, kuri atėjus 
rado dar tebemiegantį žmogų 

į-žvėrį. Ji suėmus, išdavė ir ki-į 

tus sądalyvautojus toj trage
dijoj. 7 jau suareštuoti, kitų 
neranda. Merigna vadinasiI 

Baso va.

Moterų susivažiavimas.
Šįmet Gruodžio mėnesyj 

Peterburge žada būti visos 
Rusijos moterų susivažiavi
mas. Į susivažiavimą rengimo 
komisiją Rusijos fabrikų dar 
bininkės siunčia žinias apie 
ių liūdną, beteisišką padėji
mą dirbtuvėse. Skųsdamosi 

. jos nurodo, kaip sunkus ir 
Ta baisi viešnia pradeda H’idnas jų yr gyvenimas prie 

dabartinių sąlygų, kad už die
nos uždarbį dažnai negalima 

Vladivostokas, 20 Rug- Pramist- Moteris fabrikuose 
pjučio. - Čia likosi suimtas daugiausiai uždirba tik 2 rub. 
japonų šnipas. kuris Petro o0 kaP‘ ir 3 rnb ant ^vaitės’ 
Didžiojo užtakoj ėmė fotogra- kuomet dideliuose miestuose 

fijas ir plianus apgynimo uo
sto. Jį atiduota karo lauko nieko daugiau negalima ma- 
teismui. Bus pakartas arba tyt, kaip tik juodą duoną ir 
sušaudytas. Ir tarnauk tu sa-! arbatą.
vo valdonui. I Į 1ą susivažiavimą rusiš

kų moterų Peterburge, kaip 
Ūmosios (Imuos atstovai girdėtis, bus pasiųstosdelega- 

paliliosnoti. tęs iš Holandijos ir Belgijos
Peterburgas, 20 d. Rug 

pjučio.— Septyniolika pirmo ’ 
sios durnos narių, kurie, už iš
leidimą Viborgo manifesto Ge
gužio 21 d. 
kalėjimam vakar likos palino 
suoti.

Apgavyste Maskvoj. 
Maskva, 20 Rugpjūčio.—

Cholera platinasi.
Peterburgas, 20 Rugpjū

čio.— Cholera kasdien vis
naujas dirvas užima. Rugpjū
čio 17 dieną, Rostove prie Do 
no susirgo vienoj dienoj 31 
ypata, iš kurių 10 pasimirė. 
Astralianiaus gubernijoj tą 
pačią dieną apsireiškė 61 na
muose cholera, iš to 21 numi 
rė. 
lankytis ir ant Kaukazo.

20,000 benamių.
Kaip labdaringos drau

gijos komisija praneša, I’e- 
. buvo pasodinti į terburge nuolat raudas 20,060 

’ žmonių neturinčių ant savo 
i galvos pastogės. Miestas turi 
j 5 prieglaudos mainus su 520 
{vietų, kas gali ,,uzganėdint”

Kare tarp Holandijos ir 
Venezueles.

Amsterdam. Holandija, [ 
Rugpjūčio. — Sątikiai tarp

Holandijos ir Venezuelės eina 
vis aštryn. Holandija nusiun
tė aut salos Curacoa skyrių 
kariumenės dėl pastiprinimo; 
Willemstad miesto Įgulos. 
Abidvi priešingos pusės kaip 
galėdamos stengiasi vis kuom 

nors viena kitą Įžeisti. Va
kar, pavyzdin, nutarta, kad 
Danijos karališkoji kompani
ja laivyno, kuris pristaty
davo pačtą Į uostus vakarinių 
Indijų ir Venezuelės, pastara
jai daugiau netarnautų. Ho
landija pykstasi su Venezu- 

iela, o Danija eina su pirmąją 
išvieno

Vienok ar bus karė tarp, 
tų dviejų narsunių,— sunku 
ką-nors pasakyti. Holandija 
dar laukia pribuvimo iš Ve- 
nezuelos savo pasiuntinio Re- 
uss’o. Ministeris užsienio da
lykų von Svvinderne turės su 
Reussu konferenciją ir tuo
met tik spręs, kaip veikti ta
me atvėjuje. Holandija per
statys Venezuelai savo reika 
lavimus, o jei pastaroji juos 
atmes, tuomet Holandija ža
da siųsti kariškąjį laivyną.

Šveicarijos žingsnis pir-
jbyn. .

Bern, Šveicarija, 22 Rug-[

Revoliucija Persijoj.
Teheranas,20 Rugpjūčio.— 

Gubernatorius kariškųjų pro
vincijų Azerbaian su dideliu 
skyrium raitelių traukia į 
Teheraną. Jis praneša, kad 
apart jo kariumenės Į Tehe
raną keliauja armija sudėta 
iš 6,600vyrų su batarejomis 
artilerijos, bet iš priežasties 
negero kelio, negreit da pri
bus.

Gyventojai Teherano ne
norėjo šitokioms žinioms ti
kėti. o pagaliaus, pakol ta ar
mija prisiartins, sako, bus 
viskas jau surenkta, idant ją 
sutikti kaip reikia ...

22 Rugpjūčio iš Tegera- 
no praneša, kad revoliucijo
nieriai suėmė gubernatori.no- 

’ Tėjusį su 1,200 šacho karei
vių apsukti Teheraną. Guber
natorius užrakintas kalėjime.

Persijos dvasiškija sten
giasi sukurstvt žmones prieš 
revoliucijonierius, nurodyda
ma, kad įvedimas konstituci
jos, kokios reikalauja Jaunie- 
jie Persai—yra priešingas ti
kybai ir šventam mečetui (pei
sų bažnyčiai). Ispahamo mies
te, kur iki šiam laikui buvo 
dar tyku ir ramu, po įtekme; 
mullų(teip vadinas persu ku
nigai) anądien kilo tarp žino- Y
nių sumišimai. Šacho bude
liai pasinaudodami iš to sumi
šimo, sučiupo revoliucijonie- 
rių vadą Gadjagą Murrulli ir 
būtų jį nugalabinę, liet greit 
susitarę jauniejie persai ap 
siginklavo ir atmušė savo va
dą.

Teherane galva dvasiškų
jų, muilą—šeik Fozelulla. me
čete Dzhum susirinkusius vi
suomet kurstė prieš konstitu- 
cijonalistus, ir agitavo, kad 
dienoj rinkimo naujo parla
mento, tikinti žmonės pakel
tų maištą. Prieš tokį kursty
mą prie ardymo tvarkos už
protestavo svetimų žemiu pa
siuntiniai. Dabar šachas už
draudė po bausme laikyti mu
lui—šeikui juodašimtiškas 
prakalbas Į žmones.

Išeivystė ant Siberijos.
Peterburgas, 23 Rugpjū

čio.— Statistikos biuras Če- 

liabinske praneša, kad nuo 
pradžios šių metų per 7 mėne
sius laiko iš Rusijos ant Sibe
rijos persikėlė 491,000 gyven
tojų. Iš to skaitliaus 18.000

i išeivių sugryžo Rusijon atgal 
negalėdami surasti jokio bu
do Siberijos tyruose pergy
venti. Apart to sugryžo dar 
84,000 delegatų, kuriuos

valstiečiai buvo išsiuntę dėl 
apžiūrėjimo našumo žemės ir 
ištirimo teuaitinių sąlygų. 
Siberija kolonizacijai neatsa
kanti.

Jaučio su tigru imtynės.
Marsylia, Francuzija.— Ne

toli nuo čia, vienam dvare pa
rengta gana biaurus ir drau
ge žingeidus reginys.

Padaryta tam tikra klėt- 
ka ir įleista suerzintą jautį ir 
tigrą. Iš pirmo susirėmimo 
jautis sunkiai sužeidė tigrą ir 
būtų jį visai gal sukratęs ant 
ragų, bet tuom tarpu pribu
vo policija ir areštuodama 
surengėjus to teatro, pertrau
kė imtynes.

Reformos Turkijoj.
Konstantinopolis. 21 Rug

pjūčio.— Reformos Turkijoj 
po Įtekme revoliuc-ijinės Jau
nųjų Turkų partijcs žengia 
pirmyn su nepaprastu 
greitumu. Sultono štabas su
dėtas iš 260 adjutantų likos 
sumažintas iki 30 vyrų. Ap
skelbta ,irade” [manifestas], 
kad visi nepajudinami turtai, 
kuriuos sultonas dovanojo 
kunigaikščiams, butų sugrą
žinti baudei.

Kareiviai irgi netyli.Sul
tonas pasiskolinęs išmoka vi
siems algas, nes kitaip tuoj 
visi gręsia sukilimu.

Amerikoniškai—Chiniška 
są taika.

Paryžius. — Redaktorius 
chiniško laikraščio ,,China 
Mail”, Li-Sun-Liong, kuris 
pirmutinis pakėlė klausimą 
apie susivienijmą (’hinijos su 
Amerika, klibėjo apie tai su 
franeuziškais ir angliškais re
porteriais.

Tarp kitko Li-Sun-IJong 
pasakė, kad vokiškai—air.eri

i koniška sątąika suerzino Ang
liją ir Japoniją: todėl Chini- 
jai ir Amerikai būtinai reikė
tų susiartinti nors pirklystės 
sątikiuose.o laike kares. Ame
rikos laivynas ir (’hinijos ar
mija galėtų lengvai sulaužyt 
Japonijos galybę, o jeigu An
glija tuomet norėtų savo drau
gei (Japonijai] padėti, tuo
met Vokietija, būdama prie
lanki Amerikai, o priešinga 
Anglijai, galėtų tą koaliziją 
išrišti ant naudos Cninijai 
Amerikai.

Tafto prakalba.
Hot Springs, Va., 22 Rugpjū
čio.— Republikonų kandida
tas ant prezidento,
ward Taft, laikė čia ant atvi
ro oro prakalbą: klausytojų 
susirinko apie 4,000. Nuo pat 
ryto tą dieną buvo uždaryti 
saliunai, nes jankiai bijojo, 
kad jų idolui kas prisigėręs 
nemaišytų kalinis. Tema pra
kalbos buvo: — „Ar baudė 
turi valdyti'

Pirm Tafto prakalbėjo 
kongresmanas Slemp’as. Ka
da Slemp’as Tafta pavadino 
busimu prezidentu minioj ne- 
koksai demokratas gerokai 
įkaitęs, suriko: „Aš kertu iš 
pustrečio dolerio laizybų. kad j

tu meluoji!” Policija greitai 
demokratą prašalino. Po to 
kalbėjo Taftas. Sulyg jo nuo
mone, niekad dar Amerikoj 
nėr buvę tokio gerbūvio, kaip 
dabar, prie republikoniškos 
administracijos. Darbininkai, 
girdi, dabar tiek uždirba, kaip 
niekad prie demokratiškos 
valdžios neuždirdavę. Daug 
ir kitokių nesąmonių tas 
storpilvi jos atstovas priplepė
jo, kurių neužsimoka laikra
štyje nė atkartot. Visoj savo 
kalboj nuo pradžios iki galui 
girė tik republikoniškąjįrėdą; 
apie bedarbę, kurią republi- 
koniškas surėdymas pagimdė, 
tas jankių dievaitis nieko ne
pasakė- Pusaštunto milijono i 
badaujančių darbininkų skur
dą jis vadina Amerikos ger
būviu. Tūkstančiai darbinin
kų vaikščioja be darbo jau 
nuo metą laiko. Daugelis pa
silikę be jokių sąlygų gyve
nimo griebiasi jau plėšimo, o 
kiti papildo patsžudystes. 
tai vis, anot Tafto. reikia 
dint ,. geibu vi u”ša lies.

Vienas apipiešė? karietas.
Butte, Mont.. 25 Rug

pjūčio.— Vakar vienas plėši
kas užsidėjęs juodą rnaską 
čia apiplėšė 7 karietas ir su
rinko išviso suviršum 6,000 
dolerių. Šita scena turėjo vie
tą Yellovvstone Parke,pro kur 
turčiai važiuoja į < >ld Faitli- 
ful viešbutį ir grįžta ant gel- 
žkelio stoties. Vienas plėšikas 
parke pasislėpęs laukė grįž
tančių karietų ir stabdė jas 
vieną paskui kitą. Atkišęs 
šautuvą liepė atiduoti kiek
vienam visus pinigus ir brau 
gmėnas. paskui liepė važiuo
ti toliaius taikydamas is ka
rabino, pakol neatsitolino.

Iš pasažierių niekas nega
lėjo plėšikui statyti atspir
ties, kadangi tenai visiems 
yra užgynta nešioti ginklus. 

Plėšikas ..sukolektavęS” 
viršum $6,000, dingo.

Sužeidė policistą.
Lynu, Mass.—Praėjusioj 

seredoj, naikties laiku polici
stas Crovvlev. kuris baudė su- •r 7
imti niegrą Harry Tyler’ą, li
kos sunkiai to paties sužeis
tas kaltu į galvą.

Harry Tyler dvieji metai 
atgal bandė išlaužti Nevvbu- 
ryporto kalėjimą ir nuo to 
laiko buvo palicijos visur per
sekiojamas.

Praėjusioj seredoj, kada 
i policistas Crovvley užtėmyjo 
vieną niegrą laužianties Į šie
no ir javu sąkrovą ant 157 
Oxford st. baudė jį suimti,va
gis smeigė kaltu policistui 
galvon ir leidosi bėgti. Sužei
stas policistas persekiodamas 
vagį iššovė keliolika sykių iš 
revolverio. Niegrui nusibo
do slapstytis nuo policisto, ir 
atsigrįžęs jis nulėmė nuo jo 
atsikratyti. Prasidėjo karšta 
kova. Crovvley kirto vaigiui 
savo lazda, o pastarasis kal
tu. Ant galo susiėmė į glė
bius ir pradėjo risties žeme 
viens per kitą.
ėmė viršų, liet tuom tarpu 

, pribuvo daugiau policijos ir 
niegras likos surakintas.

Nuvedus į policijos nuo
vadą pasirodė, kad tai tas 
pats niegras. kuri policija se
niai gaudo, t. y. Harry Tyler.

Prigėrė du žmones.
Gardncr, Mas.. 23 Rugpjū

čio.— Tris va:kinai, matyt 
Įsigėrę, nieko nek lauždami 
vakare pasiėmė valtį ir nusi
yrė ant prūdo pasivažinėt. 
Staiga, dėl nežinomos prieža
sties. laivelis apvirto ir du 
prigėrė, vienas iš jų lietuvis, 
vardu P. Melaika. Pranešė .J. 
Varia kojis.

Šaudynė su plėšiku.
Waltham. Mass., 20 Rug

pjūčio.— II. J. Jolinson, žy
miausias Šito miesto aptieko- 
rius, turėjo žiaurią kovą su 
plėšiku pereitą naktį apie 11: 
30. Išleista keliolika šūvių, 
bet nė vienas niekam nepa
taikė.

Šaudyme turėjo vietą Jolin- 
šono kieme: kada jis artino
si prie užpakalinių’durų, ne 
pažįstamas žmogus ištiesęs Į 
jį revolverį suriko: „iškelk 
rankas!’’

Johnsonas turėjo daug 
pinigu su savim ir matyda
mas, kad plėšikas nejuokau
ja, stvėrėsi uz savo revolve-jsets valstijoj ir 
rio, Tuom tarpu nepažįsta-j lietuviams prakalbas.

\_ _ _ _ _

Bostono kronika.
Bostono priemiestyj Chel- 

sea. kur Balandžio mėnesyj 
gaisras sunaikino 1,500 namų 
ir pridarė ant 10 milijonų 
dolerių nuostolių, vakar. 25 
Rugpjūčio ir vėl atsitiko bai
si nelaime. Prie sudegusios 
muzikos akademijos triobėsio 
dirbo 25 darbininkai, tuom 
tarpu griuvo siena ir 8 darbi
ninkai likos ant vietos užmu
šti. o 14 sunkiai sužeista, iš 
jų daug turės mirti.

So. Bostono dievobaimin
gi lietuviai rengia ant 7 Rug
sėjo pašventinimą bažnyčios 
ir kampinio akmens, nors ba
žnyčia jau nuo keliu metu 
vartojama ir iki šiam laikui 
buvo gera. Sėdynės laike tos 
procesijos, kaip girdėt, pi
giausios bus po doleri. Ir pa
girtinas daiktas! Tokiu budo 
nebus jokios skriaudos betur
čiams. kurie jau nuo metų ne
turi darbo, tokiems nereikės 
po doleri mokėti, nes jie jo 
neturi... galės pilvą suėmę 
pasėdėt namie.

— 13 d. Rugsėjo Į So. 
Bostoną atsilankys garsus lie
tuviški kalbėtojai: F. Bago- 

ičitfl^^Įcun. S. B. Mickevičia; 
LSS. 60 kuopa rengia ant 
tos di<vnsvrakalbas 2 vai. 
po pietų "SK. Bostone, o vaka
re tą pačią dieną— Brighto- 
ne. Tie patįs kalbėtojai 6 d. 
Rugsėjo kalbės Laurence, 
Mass. Paskui draugas F. Ba- 
gočius aplankys visus dides
nius miestelius Massachu- 

visur laikys
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MISI SAJINGA NESI’- 

BRENDIS.
Apsirikimas rinkimuose 
Sąjungos viršininku.
(Būdamas sąnariu L.S.S. 

manau, jog turiu ir aš tiesą 
išreikšti savo nuomonę kas- 
link bergždžios ir pragaištin
gos polemikos tarp mųsų Są- 
jugos, teip vadinamų, virši
ninkų. Čia leidžiu sau pasi
girti. jog šitokiuose dalykuo
se esu visuomet neitrališkas. 
kantrus ir kištis įjuos nemė
gstu, vienok šiuo kartu besą- 
mouiški vaidai išvedė iš rube- 
žių kantrybės.... Parašiau į 
,,Kovą’’ straipsnelį „Mųsų 
Sąjunga nesubreudus ”, idant 
išreikšti savo nuomonę, kokiu 
budu užbaigti Sąjungą ar
dančius vaidus, bet kadangi 
dėl nežinomų priežasčių jis 
„Kovoj” netilpo, tai priver
stas esu talpint .. Keleivije”.)

Kada 13-toji kuopa li
kos išbraukta ir todėlei Są
jungoj kilo ginčai ir įvairus 
protestai, Sąjungos organas 
jau virto tų ginčų įrankiu. 
Drgas Baltrušaitis pasinau
dodamas redaktoriaus privi
legijomis tą įrankį atkreipė 
absoliutiškai prieš centro opo
ziciją. plačioj to žodžio pras
mėj.

Ir pasigirdo Sąjungoj 
balsai: ,,Rinkti naują centrą ”, 
..Rinkti visus Sąjungos virši
ninkus, kad tuomi užbaigti 
pragaištingus Sąjungai vai
du'”. IV susivažiavimas nuta
rė tą darbą atlikti per refe- 
rendum. Ir Sąjungos veidas 
pradžiugo. ant jo pasirodė 
ženklai vilties pa
sekmingų to nutarimo rezul
tatų. Vienok kitaip išėjo. Re- 
feredum pasibaigė, o vaidai 
dar smarkiau pradeda siausti. 
Nesubrendusi mųsų Sąjunga, 
apsivylus vilčia. vėla nusimi- 
no. Ir jei męs greitu laiku ue- 
įvykdysim trarkos,— ji turės 
griūti. Šiądien turim jau $s0o 
skolos ir ji vis auga ir auga, 
o skaitlius sąnarių sistematiš- 
kai mažinasi. Nevienas turi 
su širdgėla išsižadėti Sąjun
gos, to viminiėlio lietuviu 
darbininkų sąryšio, vien tik 
todėl, kad negal panešti to
kios betvarkės sunkumo. Ir 
jeigu socijalistas atsimeta, ką 
gi bekalbėti apie nesusipra
tusius darbiniukus, kuriems 
nulat kalbama, jog socijalis
tas—tai paikiausias daiktas 
pasaulyje?.... Ar ne gėda 
mums, draugai?! Juk tokiais 
darbais męs teršiam tik vardą 
socijalistų! Męs patįs priešta
raujam savo idėjai: męs skel
biam vienybę, brolybę ir mei
lę, o patįs tarp savęs vedam 
karę: męs sakom: valdžia tu
ri būt mųsų. one kapitalistų, 
bet kokiu budu męs galėtu
mėm valdyti valstybę jei męs 
nemokam suvaldyti savo Są
jungos, susidedančios iš sau
ja lės žmonių;

Rašant man šitą straip
snį, po plunksna veržiasi žo
džiai: Rinkti centrą išnaujo,
nes pirmą Syki Sąjunga rinki
muose apsiriko. Jeigu virši
ninkai buvo renkami vien tik 
todėl, kad prašalinti iš Sąjun
gos vaidus ir tuomi Sąjungą 
išgelbėti nuo suirimo, tai rei
kėjo išrinkti visus naujus,ku
rie neturėtų nieko bendro su 
pirmąją ir tryliktąją kuojM>- 
mis, kaipo principališku šal
tiniu vaidų.

Aš nieko neturiu prieš 
drgą Baltrušaitį, kaipo Sąjun
gos organo redaktorių, bet 
šiądien jis negali bnt „Ko
vos” redaktorium dėl to, kad 
l>er 13 kuopos incidentą įgyjo 
sau daug ypatiškų priešų.ku
rie visokiais bintais stengiasi 
ir stengsis Jam visame keršy
ti, ir pakol jis tik bus Sąjun
gos organo redaktorium, tol 
vaidams galo nebus. Sąjun
ga turi atkreipti atydą, kad

į redakcijoj eina smarki kova, j

■ ■■■I i——

—Zeceriai nestato uupatin 
kančių jiems raštu ir tokiu 
budu. keršydami redaktoriui,•

keršy ja visai Sąjungai.
Idant padėti tai betvar

kei galą. Pild. Kom. nevil
kinant turi leisti per referen
dumą rinkimų naujų zecerių 
ir redaktoriaus;—tai vienin
telis kelias išvedimui nuo 
prapulties mųsų Sąjungos: 
kitaip, pakol sątaikos nebus, 
neišgelbės nė aukos, nė kitas 
kitas gydymo būdas.

St. Alichelson.

■■■i -i

visą Mariainpolę, bet nieko 
neradus areštavo du moky- 
niu VII kl.: Papečkį ir Civili
šką. Dar to permazai! Mikės 
sostas reikalauja daugiau au
kų. Na, ir paleido gaujas sar
gybinių po visus kaimus griost 
į>as tuos mokynius, kurie per 
vakacijas išvažinėjo po kai
mus. Krėtė, vertė, klausinė
je kas čia didžiausias kalti
ninkas. Bet veltui; nieko ne
gal sužinot. Tur būt užganė
dinti tuodviemis aukomis. 
Nemanyk, brangus skaityto- 
tojau. kad pas mus (tai yra 
Lietuvoje) tik viena policija. 
Toli gražu! Dar yra ir kita, 
kurios reik sergėtis ant kožno 
žingsnio, nes tą sunku suži- 
uot dėlto, kad ji nenešioja 
aut kaktos blėtų ir hė brank
tų, vienok ji dar pasiutesnė! 
Prie to dar yra pagelbininkai, 
tai musų ilgaskverniai kuni
gėliai, kurie per pamokslus 
visokia”* hiauriais žo<|ži ii< iš- 
kolioja | iriiieivins žmones, 
laip vieną uedėldieuį vieti- 
tiuis vikaras Petraiickas. va
dovas davatkų, ..Liet. LTūki
ninką”’, „Vilu. Žin.” ir ,,Ža
riją” išvadino bedievių ir at
žagarei v i ų lai kraščia is. o d ra u- 
gija „Šviesa” tai gauja palei
stuvių, ir anot jo pamokslo, ji 
įsteigė paleistuvių namus,kur 
sušaukė kekšes su visokiomis

i
ligomis ir verčia eit mokinius 
šokti ir....

Einu iš bažuyčio' ir mą- 
s a u: geras pasekėjas Jtzuso 
Kristuso mokslo, gerai skel
bia meilę artimo ... Žiūriu, 
jaunas vaikinas pas bažnyčią 
pardavinėja virš minėtus lai
kraščius: na. sakau, išėjus
minia žmonių ii i šmotelius* •* k v

sudraskys j>o tokio pamokslo. 
..Veltui.. .seni, jauui suiio- 
nija sakydami: „duok na-gi 
mątų bedieviškų raštų”. Vel
tui mųsų kunigėliai teip dra
sko gerkles; jau jų nekaltos 
avelės pradeda suprast kur 
juoda, Kur balta ir jau pra
deda suprast, kur reik jieš- 
kot išganimo nuo savo vargų; 
jau jie žino, kad Dievo na
mus kuuigai pavertė į preky
stės namus ir į įrankius poli- 
cistų. Negana dar draskymo 
kunigų gerklių, po Suvalkų 
rėdybą Įiasirodė koki-tai la
peliai, kuriuose šmeižiami vi
sokiais šlikščiais vardais auk
štesnių klesų Mariampolės 
mokyniai, Grinius, Griniuvie- 
nė, Ciplijauckas, St. Mačys, 
St. Vabalas ir kiti.

Skaitytojams gal bus ste
bėtina išgirdus tokias naujie
nas; Nėra ko! Žmogus skę
stantis ir šiaudo griebiasi. 
Tai-gi mus klerikalai mato, 
kad jau jų galas artinas, kad 
jaunuomene šalinas nuo jų, 
nejieško rojaus ten kur pa
dangėse, o nor jį ant žemės 
sutveri. Ar-gi neverta dar
buotis, kad ją prilaikyti? O 
dabar toks malonus laikas, 
kada reąkcija išskėtus uagus, 
laiko progresistus žmones ur
vuose ir kalėjimuose, kada 
duoda pilną sauvalę viso
kiems činovnikams ir policis- 
tams.

I
k viena* pilietis turi atsimin
ti, kart nuo prezidento daug 
priklauso šalies ir darbininkų 
gerbūvis, todėl reikia balsuo 
ti už tokį, kuris neitų su ka
pitalistais ranka rankon, bet 
rūpintųsi ir apie darbininkų 
gyvenimą.

Bostoniečiai norėdami dau
giau apie tai dasižinoti ir 
plačiau susipažinti su piliti- 
ka, gali ateiti ant kiekvieno 
Bostono Gedemino Lietuvių 
Ukęsų Kliubo susirinkimo, 
kuris atsibuna ketvirtam ne- 
deldienyj kiekvieną mėnesį 
po No. 164 Hanoverst, Bos
tone.

Su guodone
G.L.U.K. prez. Jobu Burnett, 
164 Hanover st., Boston, Mass.

A lydą i Lietuvių Piliečių 
Suvienytų Valstijų Siauri* 

nes Amerikos.

džiais jam atsako; kaip vie
nas iš lietuviškųjų karvedžių 
išduoda Naujapilę gudams, 
kaip gudai užpuola ant lietu
vių o į»astarieji smarkiai gi
nasi ir išvalo juos iš pilies; 
kaip gudų karvedis paveržia 
Živilę , liet lietuviai sustipri
nę savo sjičkas užpuola 
aut gudų, sumuša jų kariu
menę ir atsieina savo kunigai- 
kščiutę, kurią paskui tėvas 
pasmerkia ant sudeginimo, 
įmeta Į kalėjimą ir pristato 
sargybą. Jos mylimasis, Pora- 
jus, gauna sau į pagelba gu
dų spėkas, užpuola aut tvir
tovės. apgali sargybą ir išlau
žęs kalėjimą nori išgelliet nuo 
sudeginimo savo mylimąją 
Živilę, bet ji prielanki tėvo 
nusprendimui, iš kalėjimo 
neina ir ištraukus Porajui 
kardą, padeda jį ant vietos. 
Tuomet gudų vadas bando 
Živile iš naujo paveržti, liet 
ji stato griežtą atspirtį ir su 
|iagelba likusiųjų savo kelių 
kareivių gudų vadą supan- 
čiuoja, o jo kariumenę paima 
Į nelaisvę ir pristato i tėvo 
rankas.... Toliaus eina teis
mas ar deginti Živile ar ne. 
Žmonės ir kareiviai su ašaro
mis maldauja tėvo pasigailė
jimo, bet Karijotas žodžio ne
maino ir Živilė sudega aut 
laužo, šalę kurio numiršta ir 
Karijotas

—Tai kodėl, tėve, tu sakei 
esi laimingas ir nelaimingas;

— Ląimiugas jaučiuos 
todėl, vaike, kad nors ant se
natvės gavau pamatyt tokį 
svarbų lietuviška teatro, ku- 
ris teip aiškiai parodo mųsų 
prosenių gyvenimą, būdą, ka
reiviu apredas, šarvus, kaž\- 
gystę ir t. t. Bet miutis mane 
graužia, kad baigiu savo 
žiu gyventi, žinau visas 
čemas ir kitas šlykščias
tas, kur praaikvojau uždarbį, 
sunaikinau sveikatą ir ką šią
dien iš to turiu? Jau ir prie 
žmogaus manę kiti neskaito. 
Bet kitaip būt buvę, jeigu 
jaunas būdamas bučiau mo
kėjęs naudotis židinčiomis 
dienomis ir brangaus laiko 
nebūčiau leidęs be naudos, 
kad bučiau ėmęsis už mokslo, 
vaikščiojęs ant teatrų, kur 
geriau galima dalyką supras
ti, negu iš knygos.

— Be abejonės, tėve, tai 
geriausia mokykla, ypač toks 
veikalas, kąip „Živilė”’. Ap
skritai imant, mus tautiečiai 
nemoka savo kalbos,o kad da
žnai būtų lošiami teatrai, tuo
met žmonės daug greičiau 
galėtų savo kalboj išsilavinti 
ir prie to daug ko galėtų pasi
mokyti ir linksmai laiką pra
leisti

— Teisybė, Maike, ko
kiam velnini gyventi, jeigu 
nieko nežinoti ir nematyti? 
Žmogus tik sykį tegyvena,to
dėl reikia naudotis iš laiko, 
nes jis labai brangus ir kas 
praėjo, tas jau negrįž, o kas
dien žmogus sensta ir nė ne
pamato. kaip grabas atsidaro. 
.. Eisim, vaike, 21 Rugsėjo į 
lietuviškąjį teatra am Turu 
Hali...

— Eisim, tėve, o kaipgi, 
tik reikia pirma tikietus nu
sipirkti, nes kaip girdėt, tai 
viso Bostono lietuviai rengia
si, taigi ant galo ir sėdynių 
negausime.

— O kur ir kas tuos ti
kietus parduoda, ar tu žinai?

— Dar neparsidnorta, bet 
neužilgo bus parduodami 
„ Keleivio” redakcijoj. Ipie 
tai bus apgarsinta.

— Gerai. Pirma tik. )tus 
pirkdami galėsim sau geres
nius sėdynes išsirinkti.

— Žinoma.

l
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Į galvą neatėjo?...
būdamas visuomet 

kad laiko dar

— Sveikas gyvas, tėve! Ko
dėl tu šiądien taip nusiminęs; 
Ar sergi;

— Oi, vaikeli, dar blogiau, 
negu sergu.

— Na. na! kasgi tau ken
kia; Ar nelaimė kokia atsiti
ko, ar i kailį nuo ko gavai;

— Nieko man, vaike, ne
atsitiko. bet sąžine baisiai 
manę kankina. Vakar per
kroviau savo praeitį ir pama
čiau, kaip verkia mano jau
nos dienos praleistos be nau
dos, kiek brangaus laiko pa
versta ant niekų: net baisu!

— Apgailestauti, tėve, jau 
pervėlu. Žinoma, pats esi 
kaltas, kad neklausei gerų 
patarimų, nesistengiai pažin
ti sąlygų gyvenimo, nesimo- 
kinai...

— O, kodėl man tos mintis 
seniau
Jaunas
mislydavau, 
daug yra ir viską aitdėliojau 
ant toliaus. Iš geriausių pro
gų pasimokint nesistengiau, 
liuosą laiką praleisdavau prie 
biliardų ir šinkstalų. Ką už
dirbau, tą pragėriau ir tuomi 
savę pražudžiau.

— Kas su tavim; Kokiu 
burtu tu teip staiga persimai- 
niai, tėve? Kas tavyje suža
dino išnykusius žmogaus jau
smus ir įkvėpė teip kiltą dva
sią?

— Žinai, Maike,esu laimiu- i 
gas ir drauge nelaimingas. Iš: 
netyčių pasitaikė man aną
dien papulti So. Bostone į 
svetainę, kur būrelis inteli
gentiškesnių mus tautiečių 
lavinas lošti istoriškąją trage. 
diją „Živilę’’. Tu netikėsi, vai
ke, kokį jie įspūdį ant manęs 
padarė. Nuo sasijudinimo ir 
džiaugiaus ir verkiau. Aš nie
kad nebūčiau žinojęs, kad 
mųsų tauta buvo seniau teip 
galinga ir teip narsių karžy
gių turėjo: liet dabar, rodos, 
visas paveikslas musu istori
jos stovi akyse. Visa ta trage
dija teip giliai į širdį man įsi- 
briežė. kad ir sapne matau, 
kaip garsus lenkų raitorius, 
Boleslavas, atsilanko pas mus 
kuigaikštį Karijotą, jo duk
ters, Živilės rankos prašyli, 
kaip Živilė sujudinančiais lo tiek ar tu gy v5

am- 
kar- 
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I
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Geras s ū n us .
— O. žinau aš tave: »u tik 

lauki, kad aš greičiau numir 
čia u!

— O, ne, ^ėte! Juk man vis
ks. ar numiręs!

Šįmet yra prezidentiški 
metai. Šįmet kiekvienas lietu
vis ukėsas turi pamislyti apie 
a beiną žmonių gerovę kaip 
dvasišką, teip ir medžiagišką. 
Lietuviai,gyvenanti Suvieny
tose Valstijose privalo aty 
džiau prisižiūrėti į jų surėdy
mą ir susipažinti su konstitu
cija.

Istorija šios šalies valdy
bos ir konstitucijos praside
da nuo to laiko, kada tryli
kos kolionijų reprezentatai 
1776 metuose. 4 d. Liepos (Ju- 
ly), Pliiladelphijoj apšaukė 
neprigulmiugumą nuo Brita- 
uijos.

Nuo telaiko, išliuosuo- 
tos iš i>o Anglijos letenos, 
Amerikos kolonijos pavadin
ta valstijomis (statės). Toms 
valstijoms išdirbta viena kon
stitucija ir priimta tų valsti
jų reprezentatais (atstovais) 
1787 metuose. 17 Rugsėjo. 
Bet į gyvenimą įuėjo 1789 m., 
4 Kovo (Mareli). Nuo to lai- 
Su vieny tų Valstijų valdinin
kai, renkami kas ketvirti me
tai. visuomet užima rėdą 4 d. 
Kovo (Mareli), t. y. toj die
noj, kada užtvirtinta konsti
tucija.

Pagal Suvienytų Valsti
jų konstituciją, prezidentas 
turi būti čia gimęs, nejau- 
nesnis kaip 35 metų amžiaus 
ir paskutinius lą metų turi 
būti išgyvenęs be i»ertroukos 
Suvienytose Valstijose.

Prezidentas yra vadas ir 
valdytojas Suvienytų Valsti
jų ir jų armijos ir laivyno, ir 
milicijos visų valstijų ir teri- 
torij ų.

Prezidentas ir vice-prezi- 
dentas visuomet renkami utar- 
niuke. pirmam panedėliui 
Lapkričio [November] mėne
syj, kas ketvirti metai.

A d m i n i st ra ei ja Su vien y- 
tų Valstijų susideda iš 8 auk
ščiausių ypatų, kurias skyria 
pats prezidentas. Visi nariai 
tos administracijos yra kaipi 
sekretoriais atskirų reikalų 
šios šalies. Pavyzdi n: iždo se- 
kret., karės pepartamento se- 
kret., teisdarystes sekr.; pau
to sekr.. naminių teisių sekr., 
laivyno sekr., agrikultūros 
[ūkės] sekr. ir generoliškasis 
sekretorius. Kiekvienas iš jų 
pildo prezidento įsakymus ir 
gauna po £8,000 metinės al
gos.

Prezidentas, paprastai sa
koma. algos gauna a n metų 
$50,000, bet ištikro-gi jis 
gauna daug daugiau. Apart 
savo algos jis gauna dar $36, 
064 ant metų įvairiems savo 
reikalams. Jo privatinis sek
retorius gauna ant metų £3,2 
50, pagelbininkas to sekreto
riaus gauna $2,250; preziden
to stenogrofe (dirbanti prie 
greitraščio) gauna $l,000;pen- 
ki pasiuntiniai Į messengers I 
po $1,200; prižiūrėtojas namų 
tvarki s—$1.800 ;du pristovai 
prie durų po $1,200; 4 laikini 
klerkai teipgi gauna daug: 
telegrafistas gauna $1,400; du 
tarnai po $1,200; naktinis 
gauna $1,200; sargas (watch- 
man) $900 ir prižiūrėtojas 
šviesos ir šilumos$864. Apart 
to, prezidentas gauna dar pri- 
dėčkų $8,000 ant knygų, po
pierių ir kitokių smulkmėnių, 
ir 40,000 dol. valstybos namo 
(,,White House“) reikalams; 
iš tų pinigų $12,500 eina ant 
rakandų ir kitų daiktų patai
symo ,,White House“, $2,500 
ant anglių ir malkų, $15,000 
ant žibalo, $400 aut kvietkų, 
ir t.t.

Tą turėtų žinoti ir neuž
miršti kiekvienas pilietis ir 
nepilietis, kad tiek kaštuoja 
Suvienytoms Valstijoms už
laikymas tik vieno preziden
to ir ,,Baltojo Namo”. Taigi, 
laike rinkimų prezidento, kie-

*

Bausmė už pabėgimą 
kariumenės.

Neseniai gavau nuo 
no lietuvio iš Amerikos
ką, kuriame klausia manęs, 
kokia jo laukia atsakomybe, 
jei jis sugryžtų namo, už tai, 
kad 1903 metais, būdamas 
priimtas kariumeuėn, t. y. 
jau po prisiekus, paleistas at
sisveikinti su namiškiais, iš
bėgo į Ameriką.

Klausiantysis norėtų grį
žti namo, liet nežinąs, kas 
jam už tai būtų. Esą Ameri
koje ir daugiau tokių pabė
gėlių, kurie geistų irgi parva
žiuoti i tėvynę. Kad daugiau 
apie tai žinotų, atsakymą duo
du per laikraštį.

Jeigu koks prasišalinesis 
nuo kariumenės būna suim
tas. tai jis tuojau atiduoda
mas į kariumenę ir pagal įsta
tymus gauna bausmės nuo lį 
iki 4 mėnesių kareiviško ka
lėjimo. Tiek pagąl įstatymus. 
Bet paprastai priseina atsidė
ti lo dienu, o daugiausia 
du mėnesiu. Tas sėdėjimas 
priskaitomas prie tarnybos, 
taip kad ilgiau kariumeneje 
imti nereikia. Tankiai esti 
taip: naktį išsodina į karce
rį arba taip vadinamą gaupt- 
vaelitą, <> dieną atleidžia į ka- 
zarmę ir mokina kartu su ki
tais naujokais (novobran- 
cąis.)

Taipogi nedidelė, galima 
sakyti.tokia pat-bausmėbau
smė, esti irtiems, kurie 
go iš pat kariumenės, 
tik bėgdami neišnešė ir 
gaišino valdžios daiktų 
kuo kitu neprasikalto.

Tiems pabėgėliams, ku
rie nori patįs stoti ir atitar
nauti, reikia dar žinoti, 
tarnavimo pradžia esti 
dos rudenį ir ne vėliau 
jųjų mėtų. Dėl tos priežasties 
geriausia stoti į kariumenę 
rudenį, nes jei kas, duokim, 
stotų po naujųjų metų, tai ji, 
žinoma, tuojau paima į kariu
menę, bet tarnavimo pradžia 
skaitoma jam tiktai nuo pir
mojo po pastojimo rudens.

Stoti tokiam pabėgėliui 
reikia geriausia pačiam pas 
savo apskričio karo viršinin
ką (vojinskij načalnik) ir, ži
noma, reikia jau viską pasi
rengti išvažiavimui į paskir
tą jį pulką, nes paprastai to
kius areštuoja ir varo į pul
ką, jau neleizdami namo atsi
sveikinti.

Beto. kas buvo už sienos 
[rubežiaus], tam reikia žino
ti. kad už kiekvienus, pralei
stus už sienos metus, valdžia 
reikalauja užmokėti 20 rub
lių. Kas jokio turto, t. y. sa
vo lauko, namų, ar užrašy
tos dalies neturi, iš tokio, ži
noma, šio-mokesčio nejieško; 
tokiam, taip sakant, dovano
ja.

Kas, prasišalinę? nuo ka
riumenės, sulaukia 39 metų 
amžiaus, to jau suvis ne
ima į kariumenę, bet papras
tai neima jau suvis ir tų, ku
rie turi 33—35 metus, nes, 
suprantamas daiktas, kas jie 
per kareiviai—seni vyrai tarp 
jaunųjų.

liž patį gi perėjimą per 
sieną be pasporto teisia gmi
nų | valsčiau* J teisinas ir nu- 
liaudžia paprastai 2—3 paro
mis į šaltąją arba keletu rub
lių pabaudos Į štrop ].

Andrius Bulota.
Iš „L. C.”

I

I

Korespondencijos.

pabe- 
jeigu 
neiš- 
arba

kart 
visa- 
nau-

Nesustok!
(Iš Lietuvai.)

1 „Keleivi”, nesustok ėjęs! 
Nesustok vagoje, viduryj var- 
snų savo dirvos! Nesustok, 
nors čia lūžtų-trūktų? Ir taip 
jau mažai laikraščių aut to
kio lietuvių skaitliaus!

Nors Amerikoje, toje 
dievo. doleriošahje ir sunku 
dabar gyventi, bet vis gi yra, 
man rodos, geriau, negu Lie
tuvoje; kur priešų, tykančiu

■ žmogaus pražūties, pilni už-
■ kampeliai.

Dabar Lietuvoje pirmei- 
viškesuius žmones jiersekio- 
ja valdžia, persekioja labjau 
šiai kunigija, kuri viešai pa
siryžus yra išnaikinti jai ne
patinkamus gaivalus. Kuni
gai siundo tamsiąją minią 
prieš jiem.sm pa tinkamas y pa 
tas, ypač prieš tuos, kurie pir
meiviškąją literatūrą platina. 
Baugiasnieji pasidavė kuni
gų įtekmei, o drąsesnieji, ku
rie nepaklausė, didžius nuos
tolius turėjo....

Galiaus neviską per val
džios ir kunigų cenzūrų gali 
111a atvirai rašyti. Daug net 
pūvančių gyvenimo klausimų 
lieka visai nejudintais, ku
riems kuogreičiansiai reiktų 
operaciją daryti, ar bent gy
dyti. Tame atvėjuje tiktai 
Amerikoj einančiuose laikra
ščiuose galima balsas pakel
ti. Tik tokiuose laikraščiuose 
kurie uepataikauja kokiems 
nors aukso, ar valdžios gar
bintojams, kurie 
visiems skundams 
mams.

Tad keliauk

atviri yra 
ir vaitoji-

„Keleivi’’, 
kaip ir kelevai! Tu esi nau
dingas mųsų žmonėms !Graiuk 
tu tas gyvenimą siaurinan
čias tvoras!
Traukyk bjaurias ir pinklias 
kilpas! Lai visokis varžymas 
išnyksta nuo šio nelaimingo 
žernkamuolio! Kas tik gyvas 
remkime „Keleivį”! Jam sus
tojus, negreit kitą tokį su
lauksime.... Remkime, bro
liai! Remkime, sesers! Mųsų 
reikalai tik mums patiems tu
ri rūpėti!......

Liepvkas.

Mariampolė, 
10 Rugpjūčio.

Gerbiamasis Red.!
Su kokiu tai didžiu džiug- 

smu ir vėl gavau nno Jus „Ke
leivio” No 30. Aš maniau, 
kad jau jis daugiau nebevai
kščios- Skubinu ir vėl Jums 
šį-tą parašyt.

Mariampolė (Senapilė). 
Mokslo mete tarpe vietinių 
mokynių vaikštinėjo gegto- 
grafuotas laikraštukas ,, Mo
kynių draugas’’. Jį išleidinė- 
jo ne kokia tai kuopelė, bet
pavienės ypatos. Pakraipos kų knygelių bei laikraščių, 
buvo gana įvairios: tarp mo
kinių turėjo nelabai didelį 
prasiplatinimą ir Įiertai nau 
dos daug negalėjo atnešt, ale 
užtat pasekmės jo gana skau
džios. Policija pradėjo j ieškot 
redakcijos ir leidėjų. Išvertė

I 
!
I

J. Beširdis.

New Haven, Conn. Dar
bai čia. nepergeriausiai eina, 
nes nekurios dirbtuvės visai 
stovi, o kurios ir dirba, tai 
dar nepilną laiką. Bedarbių 
dar labai daug, o daugiausia 
iš italų.

Lietuvių randasi čia vi
dutinis būrelis, bet apšvieti
mas tarp jų žemai stovi; yra 
ir truputį apsišvietusių, -bet 
tamsuolių vis daugiau. Jie 
teip bijo skaitymo pirmeivis-

kaip ugnie*.
Randas čia trys pašei pi

lies draugystės: Lietuvių Ukė- 
*ų Kliubas, Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto ir Šv. 
Pranciškaus; yra teipgi dvi 
kuopos S. L. A. I42 ir 84-ta.



I

PAJ1ESK0JIMA1.
Pajie-kau brolio Vladis

lovo Meškos. Antri metai kaip 
išvažiavo iš Lietuvos į Ameri
ką. Paeina iš Kauno guberni
jos, Šiaulių pa v., Stonelią so
džiaus. Prašom atsišaukti ar 
jis pats, ar kas kitas apie ji 
žinantis ant adreso:

Jonas Meška.
142 Endicott st., 

Boston. Mass. (g<j

Pirmutinė iki šolei gyvavo 
nepergeriausiai, bet dalia r }>er 
pasidarbavimą pirmutines 
kiioj>os draugą ir ją smarkią 
agitaciją, prisirašė 10 ar 12 
naują draugų. Taigi matot 
draugai, mums yra naudinga 
agitacija. Autroji gyvuoja 
silpnai, nes agitacijos niekas 
nevaro ir priguli beveik tik 
vienos merginos ir moterėlės, 
kurioms užsiimti agitacija, ži
noma. persunkti.

Randasi čia ir 27 ta kuo- 
L. S. S., kuri pastaruoju lai
ku visai nusilpo. Draugai 
pradėjo krikt į visas pusias, 
vieni atsisakė prigulėt dėl to, 
kad nėra jokios tvarkos cen
tre, nes, esą, orgauas „Kova“ 
paliko tarnaujanti vien tuš
čioms polemikoms redakto
riaus Baltrušaičio, kuris jau 
kelintą numerį beveik vienas 
užima, protestuodamas, tai 
prieš „Vienybę Lietuvninką” 
tai prieš Sirvydą, Dubą. Ber
notą ir t. t. Ir jeigu visada 
teip bus, tai nedaug beliks 
draugą Sąjungoj.

Teipgi turiu priminti, 
kad New Haveno visos drau
gystės, bei kuopos susivienijo 
ir išrinko centrališką komite
tą, kuris pradeda į>o truputį 
darbuotis New Haveno lietu
vių labui, kaip va įsteigimas 
vakarinės mokyklos ir 1.1. 
Tas darbas vertas pagirimo, 
jeigu tik mųsų draugystės 
sugyvens vienybėj ir broliš
koj meilėj. —

M. G. Pankščiutė.

* B

Iš LIETUVOS.

Ką sako apie Diliną mu
sų atstovas Andrius Bulota.

Sužinojau, kad grįždamas 
iš Peterburgo tėvyškėn. A. 
Bulota kelioms valandoms su
stojo Vilniuje. Nudžiugau. 
Reikia, manau, pasinaudoti, 
proga, kad iš pirmąją šalti
niu sužinoti, kas ten girdėti 
apie trečiosios Dūmos darbus 

Bulota 
Jis, 
juo-

ir veikimą. Skubu, 
priima mane maloniai, 
kaip visados, linksmas, 
kauja.

Na, kas ten, klausiu, gir
dėtis Durnoje, kaip Tamsta 
žiuri į jos nuveiktus darbus?

O, ši Dūma labai daug 
padarė! ironiškai juokdamos 
atsako Bulota. Prakaituoda
ma dirbo. Visus ministerių 
norus pildė, menkiausius jų 
sumanymus tvirtino.... net 
šnipų skaičių padaugino. Ar 
tai mažas darbas, ar tai ne- 
darbšti Durna!— Niekuomet 
valdžiai nepasipriešino: o jei
gu spaliečiai kada ir pasikar
ščiuodavo kiek, tai vis su mi
nisterių žinia ir tik taip sau, 
kad žmonėms akis apdumti... 
— su šiais žodžiais staiga nu
tilo ir giliai užsimąstė.

Neilgai trukus vėl man už
klausus: kaip į tą žinri val
stiečiai? Nejaugi jie nemato, 
kad spaliečiai ir dešinieji j uos 
už nosies vadžioja, kad laikas 
jau jiems patiems pradėti rū-j 
pinties savo reikalais, pajų-1 
dinti svarbesnius klausimus, • 
kaip va: žemės, darbininkų 
klausimą ir kitus. Bulota pa
aiškino;

Taip, valstiečiai jau'nela- 
bai tepasitiki savo globėjais. 
Y’pač gi valstiečiai, teismo ir 
žemės pradeda kitaip žiūrėti 
ir skyrium nuo spaliečią ir 
dešiniųjų veikti. Rudeny, kaip į 
vėl susirinks Durna, gal įvyks 
partiją pasiskirstyme svar
bios permainos, gal ir dešinie
ji valstiečiai kartu su kairiai- j 
siais stos prieš valdžią ir spa- Į 
liečius, gindami savo brolių-j 
vargdienių reikalus, gal ir 
šveutikiai kai-kurie links kai-! 
ryn, bet kol kas tai sunku 
įsj>eti.

Čia atėjo daugiau žmouių, 
ir mųsų'pasikalbėjimas pasi
baigė.

KELEIVIS

Žodis Tikinčiojo.
(Parast gudiškai Laineitiie, verte P. L.)

Toji knyga tapo parašyta dėl jąs, 
vargo žmonės užtatai aš ją jums ir aukau
ju. Duok, dieve, kad tarp tokią nelaimią, 
tarp nekartų nuolat kankinančią jus galė
tą priduot kantrybės ir nuraminimo.

Aš norėčiau. kad jums, broliai, apsun
kintiems sau lygomis gyvenimo, netekusiems 
kantrybes, galėtą ji visokiam reikale pa
tarnaut, lyginai to medžio pavėsio, kurs 
nepailstančiai tarnauja vidurlauke, kvies
damas tuos, kurie dirba be pailsio per išti
sas dienas ant plikinančią saulės spindu
lių.

Jus gyvenat sunkiuose laikuose, bet 
jie praeis. Po žiemos didžiausiu šalčių tam
pa atdrėkys, tuomet mažiausis paukštelis 
giesmėmis garbina mielaširdiugą ranką, 
teikiančią jam šilumą ir ramumą. Tik tikė
kite ir mylėkit. Vyltis palegviua, o meilė 
viską pergali.

Dabartiniuose laikuose yra žmonės, 
kurie neapsakomai kenčia už tatai, kad 
smarkiai myli jus. Aš brolis ją parašau ap
sakymą apie tai, ką jie jums iškovojo ir 
apie tą, kaip žmonės už tai užmokėjo jiems: 
kuomet išnyks priespaudos, aš 
siu ją,— skaitysit ir tuomet su 
akims numylėsite tuos žmones, 
dideliai jus mylėjo.

Dabartiniuose laikuose kad
bėčiau su jumis apie jų meilę ir kentėji
mus, mąne podraug uždarytų į belangę.

Aš su didžiausiu džiaugsmu sutikčiau

atspaudy* 
ašarotomis 
kurie teip

aš pakal

durtuvai susismeigia į gerklę.
— Aš matau-aukštai ore ant didele 

triobėsio kryžių: aš jį vos užmatau, neg jis 
uždengtas juoda uždanga.

— Sunau žmogaus, ką tu matai dari!
— Aš matau, kad rytai bauguojasi, 

kaip griūva senovės turčių rūmai, kaip pa
virsta į dulkes seni jo bokštai ir kryžius 
pakilęs dairosi jieškodamas naujos kilmės, 
naujo Dievo.

— Aš matau vakaruose kiltos išveiz- 
dos su drąsiu veidu moteriškę Jiji savo ga
linga ranka apverčia sunkią dirvą ir visur, 
kur tik atsilanko, gema naujo* kartos žmo
nių, garbinančią ją visokiose maldose, gies
mėse ir dainose.

— Aš matau šiauriuose žmones, kurie 
turi tik likučius jausmą, ją protas apsvai
gintas; bet Kristui dasilytėjus su kryžium, 
ją širdis vėla plakasi.

— Aš matau pietuose tautas vaitojan
čias po amžinu prakeikimu: sunkus jungas 
spaudžia jas. Jos dejuoja susilenkusios,bet 
Kristus litesi savo galingu kryžiumi ir jos 
išsitiesia.

— Sunau žmogaus, ką matai dar? 
Atsakymo nėra; klauskime dar kartą. 
— Sunau žmogaus, ką dar matai?
— Aš matau, kaip bėga Šėtonas ir 
Kristus apgultas aniaolais stengiasi

įvykdiut karalystę savo.
Su tokiais žodžiais perkeliu mintis į 

senus amžius, kuomet žemė buvo puiki, 
turtinga ir vaisiuga, o gyveutojai jos nau
dojosi laimėmis, už tai, kad gyveno kaip 
broliai.

Sudrebėjau, pamatęs slenkantį žaltį,
eit į kalėjimą, jeigu matyčiau, kad nuo to gyvatė artinosi, greitesniejai ją priėmė ir 
jusi} ubagyste lengvinas!. Bet jums nuo to išklausę pagundos žodį, suriko: „męs kara- 
u© taps leugviaus, užtatai dėkite rūpesčius, liai. 
idant sutrumpyt laiką jūsų kentėjimo.

Dabar teisia ir kankina jus žmonės,bet ir be paliovos dejavimai,—visą judinančios 
tuojaus ateis saužinė arba teisybė. Laimiu- širdys. Ištiesų, sakau jumis, 
gi, kurie sulauks tos teisdarystės....

Aš senas: paklausykite žodžių senelio. 
Žemė nuliūdus ir sudžiuvus, bet ji 

netrukus vėl pažaliuos. Pikti siurbikai ne
ilgai viešpataus, nes degantis karštis lak
sto ant ją.

Žmonės, piktadariai dabartiniu laiką ir, sekdami baimės pėdomis, lankė grinte- 
galiūnai netrukas taps prigirdyti ir nuneš
ti kaip tie šaįtai po dideliam lietui su štur
mu; tik tada jus suprasit, kaip pajusit 
sveiką orą ir sergėsite^ užnnodyt išvalytą 
dangišku šturmu.

Prirengkite vėles jūsų prie tu laiką, te įvyko ant žemės!” Ir tas tik buvo ją- vie- 
jie netoli, jie artina-i. Kristus nukryžiavo- nintėliu atsakymu ant visko, užtatai, kad 
tas už jus prižadėjo atoaosuot visus žmo- baimė surakino ją rankas. Dėl to jie davė 
nes. Tikėkite į jo prižadėjimą, o kad su- uždėt retežius ant savęs ir savo vaiką, 
trumpyt ilgesį, aukaukite viską, kas gali O tiejie, ką buvo pasivadinę „męs ka- 
tikt ištaisymui dabartinių neteisybių; rin- raliai”, iškasė panašias bedugnes kelnores 
kitės į vieną buri ir mylėkite vienas kitą, ir uždarė jose visus vadinančius žmonėmis, 
kaip mylėjo išganytojas žmoniją iki pačiai kaip uždaro gyvulį, parengta ant pjovimo, 
mirčiai. Apart viso ko, šturmas gainiojo debesius,

griaustinis griovė ir aš išgirdau balsą: „Gy
vatė pergalėjo antrą kart, bet ne paskuti
nį.”

Toliaus negirdėjau nieko, apart neaiš
kią murmėjimą, juoką, verkimų ir prakei
kimų. Tuom aš supratau, kad viešpats vi- 
mas betono turi pirma užeit, negu Dievo.

kaip

” Ir žeme apmirė ir apsivilko gėdulio 
rūbais.......Tik girdėjosi slaptas rugojimas

tai buvo die
na vedanti į prapultį visą pasaulį.

Baimė lakstė iš grintelės į grintlę (dar 
tuomet nebuvo dvarą), gimdant tokias min
tis, nno kuriu kiekvienas priverstas sudre
bėk

Apsivadinusieji© karaliai, ėmė kardą

les vieną po kitai. -
Ir tenai matėsi viltviliška paslaptis; 

atsirado retežiai, verksmai ir paplūdo krau
jas.

Nusigandę žmonės sušuko: ,.užmušys-

„ Keleivio“ spaus 
tuve

Atlieka visokius druko. i 
škus darbus už prieinamiau
sias kainas.

Męs spauzdinani viską— 
pradedant nuo barčekio ir 
baigiant ant didžiausių kny- 
ką. Todėl, kam reikia aut ba
lių, aršeip kokią plakatą, vi
zitinių kortu, visokių t i kietų, 
užkvietimui ant vestu vi u kor
čiukių, aut išleidimo kokio 
nors daikto ant išlaimėjirao 
tikietą, draugystėms kcusti- 
tuciju elc., atsišaukit į ..KE
LEIVIO* redakciją per laiš
ką, o męs pasakysim, kiek jū
sų darbas kaštuos ir padarę 
nusiųsime jums į namus.

Jei nemokat pat įs gerai 
parašyti, tai parašykit mums 
tik savo nuomonę, ko jums 
reikia, o męs sutaisysime kuo- 
dailiausiai ir atspauzdinsime 
kuopuikiaisiai, nes turim ge
ras mašinas ir išlavintus dar
biniukus, teip, kad męs kiek
vieną darbą padarom ir dai
liau ir daug pigiau, negu ki 

i tos spaustuvės, kurios netu 
ri naujausios sistemos maši
nų.

Apart to męs turime mil
žinišką sąkrovą knygų, ko
kios tik lietuviškoj kalboj 
randasi. Turim įvairių įvai
riausių laiškams popierų pa
puoštą puikiomis kvietkomis 
ir gražiomis eilėmis ir daino
mis visokiose kalbose: lietu 
višką, lenkišku, vokišką, če
kišką, rusišką ir t. t.

Su reikalais nekuomet 
neatidėliokit ant kito karto, 
bet rašykit tuojau nepaisyda
mi aut tolumo, nes Amerikoj 
nėra skirtumo ar jus gyvenat , 
nuo mųsų ant pusės mylios 
atstumo, ar ant 1,000 mylią, 
j ąsą laiškas vistiek ateis. Tik 
ant laišką niekados nelipy- 
kit už vieną centą ženklelio, 
vistiek ar konvertas butų at
viras ar ne. Pačtas tokių lai
šką nesiučia, bet reikalauja 
nuoadresato prisinn' -movieno 
cento ar daugiau (žiūrint kiek 
trūksta) ant to pačto stoties, 

Į iš kur laiškas turi būt išsiąs- 
stas, kitaip jį siunčia į \\'a 
sgingtoną, o tenai meta į gur
bą.

Rašant su kokiais nors 
reikalais adresuokit šiteip:

<1

i

RAISTAS” („The Jungle”

Garsingoji knyga išėjo lietuviškoje kalboje, kuri 
parašyta vieno iš geriausių Amerikos raštininku P. 
Sinclair’o, versta iš angliško originalo.

Raistas teip žingeidi ir visoj paša ulėj reikalauja
ma, kad jau išverta į 18 visokių kalbų. Mums tuom aky- 
vesnė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo iš'ipimo iš 
laivo ir visą gyvenimą Amerikoje kaip zerkole—perstatų.

Ferskilitęs Raistą, gerinus pažinsi Amerikos gyve
nimą. ne kaip daug metų čia gyvenęs,ir visu suktybių pa
slaptis; atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairių žingeidžią dalykų. Daug kytrumo yra toj kny
goj.

Raistas aiškiai parodo. kaip kapitalistai barbariškai 
apgaudinėja darbininkus, kaip suzaga jų moteris, suar
do šeimynų gyvenimą, nustumia į paleisuvystę ir 1.1.

*

Kilistas didelė knyga dabar prekiuoja tik 1 dol. 
Siunčiant pinigus adrisuot:

J. NAUJOKAS. *
Madison Sų. Sla. box IMI, New York l ity, \ A’.

Kas važiuoja Lietuvon!
laivakortes

$21.00

Šiądien atsidarė naujas kursas, 
vandenį Kas mano važiuot į Lietuva, 
kortos pigios. oras šiltas, įht vandenį važiuot 
nes neužilgo prekės vėl pakils. Važiuodamas į 
(•artraukti ir reikalaudamas šifkorcitį visuomet 
redakcija pas;

A. ZViNCILA,
28 Broadvvav, So. Boston, Mass

1’r lO ' nužemintos : „ 21 dolerio |>er \ » X,tai dabar geriausia proga, sit- 
labai smagu. Skubinkit. 
Lietuva arba norėdamas ką 
kreipkitės Į .KELEIVIO”

MOTERIS IR MERGINOS!
Siuomi jums pranešu, 

kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
negu štore pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

Ona Baronaičiutė,
303 W. 4-tli st.

So. Boston, Mass.

Ant pardavimo.
Pigiai parsinuoda jau 

lietuviška groserne.
se-

tan-

„Keleivis“
28 Broadivay,

So. Boston, Mass.

na
kiaiapgyVentoj lietuviais vie
toj ir biznis gerai išdirbtas. 
Prekės parsiduoda už grynus 
pinigus, ne ant kredito. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju 
Lietuvon. Atsišaukite į , 
leivio” redakciją. <

„Ko
šę

II

I
Prisiklausykit ir praneškit mau, iš kur 

banguoja tas neaiškus, liūdnas, baisus rik
smas, kurs girdisi visuose kraštuose.

Pridėkite ranką prie žemės ir sakyki
te man, kodėl jį sudrebėjo.

Pasaulyj kartojasi kas tai slaptingo, Aš verkiau ir tuom kart tikėjausi.
nepaprasto. Toji regykla man pasirodžius buvo tei-

Ąr-gi nevisi ilgėsi? Ar-gi yra širdis singa, nes viešpatavimas betono išsipyldė, 
nekrutanti? Sunau žmogaus, užeik aut auk- karalystė Dievo turi ateit Pasivadinę „męs 
štybią ir pranešk, ką tu ten matai?! karaliai” inkunytą kaleiną taps uždaryti

— Aš matau apiregyj pilką debesį, oi į rūsį sykiu su žalčiu, o gymis žmogiškas 
aplinkui raudoną šviesą, tarsi, pažarą nuo išsiliuosuos; tas dėl jo bus kaip antru gy- 
gaisro. venimu, kaipo persikėlimu nuo mirties į

— Ką tu da matai, sunau žmogaus? gyvenimą.
— Aš matau, kaip bangos jūrėse ne

rimsta, kaip kalnai griūdami ištaiso biau- j
riausias duobes. Viskas siūbuoja, viskas Jus esate vaikai vieno to paties tėvo ir 
kruta ir viskas rėdosi į naują laisvės ir ly- vienos motinos išauklėti; kodėl- gi jąs ne- 
gybės drapaną. mylite vienas kitą, kaip broliai? Kodėl jus

— Sunau žmogaus, ką dar matai? kreipėtės vienas prie kitoaršiaus, kaip prie-
— Aš matau tolumoj viesulą, kurį šai?

milžiniškai, nepailstančiai rauja su šak-i Nemylintis savo brolio prakeiktas 7 
nims viską, kas tik pasitaiko jai ant kelio: kartus, o išnaudojantis savo brolį prakeik- 
matau, kaip ji skraido po pasaulį; štai ji tas 7O kartą.
apšiltojo ant miestą ir ten liko tiktai lygu- Ot kodėl prakeikti visi karaliai , ku
rna. Aš matau, kaip nerimauja visa liau- nigaikščiai ir panašus galiūnai pasaulio 
dis. o karaliai blikšta savo karūnomis, šio; .jąs mylėkitės ir nebijokite ją.
Tarp ją karė,— karė mirties. 1 Tie dabar drutesni už jus, užtatai, kad

— Aš matau, kaip 
paskui kito sostai, o ją skiedras liaudis iš- 
mė tošipuliais po visą žemę. Aš matau,

sutrūksta vienas išardyta ir kad nemylite vienas
kitą.

Bjaurus suvadžiojimas klaidina jus, 
kaip vieni žmonės kovoja panašiai Mikolui kalbate: ,,ot šitas priguli tai tautai, o
Arkaniuolui su šėtonu. Jo smūgiai baisus, auas anai ; atminkite, kad lisa liaudis, gy- 
bet jis nuogas, o priešas jo aĮMlengtas sun- xenanti ant žemės, turi vieną tėvą Adomą, 
kiais šarvais. Ach viešpatie,jis sugriuva. jis ° Dauguose vieną tėvą Dievą. Jeigu sužeis- 
sužeistas mirtinai. Ne, jis tik sužeistas. Mo- ta viena dalis, tai kenčiA visas kūnas. Visa 
tina švenčiausia jį apdengė savo ploščiu ir žmonija perstato vieną kūną, už tai negali- 
šypsasi žiūrėdama, o jį patį ant nekurio lai-ima prispaust vieną katrą išjos, norint iš- 
ko išneša iš mūšio. Aš matau, kaip kita 
liaudis kovoja be pailsio ir laikas po laikui 
siurbia tai kovai naujesnes spėkas.Ta liau
dis turi ant savo širdies ženklą Kristaus.

— Aš matau trečią liaudį, kurią šeši 
karaliai laiko primynę kojoms, ir kiekvie
ną kartą, kaip tik paaikrtftina, tuoj šeši

naudot visą.
Kada vilkas užpuola kaimynę, žinoma, 

nesuėda visą kartu: jis pirmsausia pagrie
bia vieną ėriuką ir suėda jį. Toliaus vėl, 
kaip išalksta, sugriebia kitą ir teip iki pas
kutiniam, nes badas nuolat lanko jį.

į (Toliaus bus.)

Reikalingi agentai.
Reikalingi platinimui „Ke

leivio” agentai visuose žemiau 
paduotuose miestuose. Agen- 
tu būti gali kiekvienas darbi
ninkas, kuris tik yra drąsus 
prie žmonių ir iškalbus: mo
kslo jokio nereikia, užtenka 

Į mokėti tik rašyt.
Dėi platesnių žinių atsi

šaukit į ,,Keleivio'’ redakciją.
Agentai reikalingi sekan- 

čiuose miestuose:
VVaukegan. III.
Worcester, Mass.
Uuion City, Conn.
St. Louis, M o.
Spring Valey, III.
Slienandoah, Pa. 
Springfield, III. 
Rumford Kals. M e. 
Rochester, N. Y. 
Providence, R. I.
Pittsburg, Pa.
Newark, N. Y.
New Haven, Conn.
New York, N. Y'.
Nasliua, N. H. 
Naugatuck, Conn.
Mc Kees Kocks, Pa.
Lowell, Mass.
Lewiston, Me.
Lawrence, Mass.
Gardner, Mass.
Grand Rapids, Mieli.
Forest City, Pa.
E. St. Louis, III. 
Detroit, Mieli. 
Collinsville, III.
Chicago, III.
Clevela’id, Ohio.
Bridgevsater, Conn. 
Ansonia, Conn.
Brooklyn N. Y.

I

bama? 
pigiai, 

ant

Namas ant pardavi
mo.

Parsiduoda puikus 
aut 3 familijų labai
Norintieji© gali paimti 
išmokesčm už mažą įmokė j i 
mą. Atsišaukit į „Keleivio* 
redakciją 28 Broaduay So 
Boston, Mass. | <_•<; į

pasiliks du centai kišeniuj ir 
neapsuukysit nė pačto,.nė re
dakcijos tušč.ais laiškais. Ne
tilps.

L. S k e u t e r i u t e i . 
Mislis labai Įmiki ir gili, ir 
reikia pripažinti tamistai ga
bumą. vienok kaipo eilėms 
per šlubas taktas ir kalbos 
silpnumas teipgi kenkįa. Taip 
kad į spaudą netinka: vienok 
nenusiminkit pirmu nenusi- 
sekimti: skaitykit ir studijo- 
kit gerą poetą eiles, lavinki
tės kalboj ir rašyboj, o tuo
met Į>ara<ysite daug geriau.

J. K 1 a k a u c k u i. la
bai dėkavoju už pasdarbavi- 
mą purinkime 423 parašą. Be 
reikalo tamista rūstauji:strai
psnis netilpo ne dėlei savo 
pirmeiviškumo ir agitatyviš- 
kumo, bet dėlei netaktiško 
apdirbimo. Netik tamista. bet 
didžiuma mus pirmeiviu daž
nai teip klysta protaudami, 
kad r- daktoriai negerai el
giasi atmesdami jų ,,revoliu- 
cijoniškas-' korespondencijas, 

į •> talpiudami nieko nevertus 
'plepalus. Ištikro teip iryra; 
1 ir tai dėl to. kad autoriai dau
giau karšti, negu praktiški 
agitatoriai, rašo apie nesu
prantamus sau dalykus. To
kie straipsniai kad ir pirmei- 
piškos pakraipos,dažnai prie
šingi liogikai ir net juokingi.

PIKNIKAS!
Latvių darbininkų draugi 

ja rengi:: uit Labo r Day pui
kų pikniką: bus šokiai, šau
dymai. lenktynės, lekiojantis 
pačtas ir daug, daug kitokiu 
pasilinksminimų. Atsibus E. 
I) -dgem, Oakdale Grove. Pra
sidės nuo 10 valandos iš ryto 
ir trauksis iki vėlam vakarui. 
Įžanga 35 c. visiems. Važino 
jaut nuo Dudley st. Elevated 
reikia imti šitokius karus: 
,,Washington & Grove st.’’ 
arba „Needhem”, teipgi gali
ma nuvažiuoti su „Dedliam”ir 
,.East AValpole”; išlipti rei
kia ant Grove st., nuo tenai 
reikia imti „Oakdale” karą ir 
išlipti ant Boidon sq., nuo 
kur pikniko vieta netoli, (ks

Redakcijos atsukimai.
J. Ž u k a u c k u i. Ačią 

už aprašimą, vienok į laikraš
ti netilps, nes nieko svarbaus 
tame nėra.

J. S t e 1 m o k k u i. Ne
tilps. Tainistų poteriavimai 
visuomenei nesvarbus.

I*. L i e t u v i u i. Neturė
damas nieko svarbesnio, ge- 

jriaua nieko nerašyti: tuomet

TEMYKITE!
Puikiausia moterišku skrybe- 

lių sąkrova.
Pranešu visom savo sererim Lieuvėm ir 
Lietuvaitėm kad j>ertraukiau naujausios 
mados moteriškių vasariniu skrytulių. 
Išsirinkti nali piural savo norą. 
Teipgi perrčslau napuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
preke. Todėl meldžiu -eserų kreiptieji 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos 

Su miodone
Miss. G Gaiewsky

255 Broauwa» So Boston Mass



VIENATINIS : LIETUVISzKAS : HOTELIS
W. KAŽI KO, 7 H ashignton .St
g u važiuojate į Lietuvi : l; 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
vi- {kilis bankinius reikalus.

puikų butelį kureme
galite gaut valgių ir gėrymų ir - 
nakvynę. Kurie norite važiuot . 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durbinlnkus.
z\š iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmvkil gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu 
vest kur kitur taČneik iki nepamatysi manęs. Su godone

WIXCAS KAŽI KAK.

Nereik Mokintoju I

GRAMATIKA angliško* kalbus mo
kintis be mok ntojo (apdaryta) SI.25

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin
tis skb lyti ir rašyti be m. s: mojo 15c

NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be 
mokintojo (ypatingai mergii.oms kurių 
daugelis jau išmoko). 10c

Pinigas siųskite į .-r M<>NY <>R1>ER 
arba pačio markėmis ant šio adriso

P. Mikolainls
P. 0. Box 62 New lork

LIETUVIU UŽEIGA

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likienai 
kogeriausi. Gėrynių, dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

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

Puikiausias Lietuviškas

SODAS SVEIKATOS

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigaretusuaujo 

išdirbinio
Partrauk- m . - ų - l'U- ''feo 
kio tabako, puik.ausie pipkių. o 
kendžių kendžių! kokių* dar ne ne 
buvo.ccigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway. cor. C st

So. Bostou, Mas-

Rusiška-Lenkiška-Lietii- 
viska

_A F'TIEKA
Bronszteino

349 H arrison avė 
Boston, Mass.

N 4UIS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų

Tuksiančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko slinkimą 
plaukų galvos labai trumpame ta 
ke. Vietoje senu atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia informacija 
dykai. Artesnėms žinioms reikia ra
šyti įdedant kratos ženklelį.

J. M. BRUNDZA CO 
Broadway & Su. S-th st.,

Brooklyn-New York.

Musų didžiausia dirbtuvė ku- 
kardų, juostų, vėliavų, ka 
runų ir t. t. Geriausis darbas 
ir pigiausios prekės.

THE BOSTON REGALIA CO. 
387 Washingtcn St. Boston, Mass.

M. Galjvan & Co.
Uzlaiho geriausio

EJiaus Vyno, Likierių 
Ligai 11.

Pardavimas šeimynom mūsų
SPF.CIALIŠKfM.VS.

366 Second So. Boston, Mass

ir

* a *
• i i

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nes: graudy s;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Bostou, Mass

ISZPARDAV1MAS
BERSTE1N oUTLET

Musų sandelis drabužių turi būti iš
parduotas. Ateikit pas mus, o gausite 
labai pigiai moteriškas skrybėlės, sijo
nus, bruslotus. viskas pasiūta kuopai- 
kiaušiai: teipgi parduodam vyriškus 
apredalus. Nors už žemiausias kainas, 
bet karia turiu viską išparduoti. Greitai 
pertaisom ir pritaikom kiekvienam.

307 Broadway So Boston, Mass.
ketvirtus storas nuo 1> Str

i

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paveiks

lą nuimti, eik pas atsakanti 
fotograf istą:

( ASSILLO STUDIJA,
37K Broadway,

So. BOSTON, Mass

Yra tai viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se
niausia įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą prekę.

Paveikslai vestuvių, arba 
i tokių grupų, vaikų ar sęnų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassilį. Jo studija įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kuriu yra ir Oristo Ele- 
ktrikiue šviesa dėl ėmimo fo- 
t tgrafijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamentas talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patiu- 
kamiausius.

Iš mažų fotogrfijų padaro 
didelį paveikslą.krejon ar a- 
liejinį labai gražiai.

Cassills Portrait Studio

376 Broaduay,
So. Boston. Mass

GERIAUSI AKUŠERKA

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursą YVomans Medieal 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago, teipgi suteikia visokias ro
dąs dėl ligonių, pagal nurodimą 
gos parūpina gydoles.
Ofisas randasi. 30 W. Broadway 
264 E st.. kampas Boven st.

So Boston. Mass.
teip kad ant pareikalavimo jei 
vienoj, tai kitoj iš minėtu 
visada galit rasti.

li-

ir

ne 
vietų

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Purine nter St.
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok oašatesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 irt; iki
S vakare. Teleph<>ne 1967—3 Ric.«mond

<

i I

SERGANTIEMS ŽV|)I!
Jei tau nusibodo landžioti p&t visokius daktarpalaikius. varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
|>er tų tų daktarų negutnaninią ar tu-tur, imą gerų vaistų, ;:r!>a 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais a baizamais ir kit: i . 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos l / .< ■ an'io. ira. _
negaišinęs laiko ant v i> >k;ų nieku tta 'utis kreipkis asahiš: 
The Collins Nevv York Medieal Institutą 
išgydo v isokias sunkias ir i.-isis, , .-!.,s .s, kaip '
kas čion kreipiasi, dvkavoja t.ž išgvdiu.;! ir imą - ___  - -

Daugumas bisi, kLiušdohii. kokiu budu sii tokia gera pasekme 
visokias ligas iširydoui.i < i gi ii. nuo kuriu kili daktarai nekuri laiką gydę, 
rankas iiuieisdami apleido.

A tcalrvn a ■ I T;,ki" ka,! Th,‘ « o5 , rs XE" YORfc AL INSTITUTASzAisaKvnias lengvas: ii/lalkuit is g: riminių ditJoiualų dūktam sĮievjalistu; vi-us ligų apra- 
Žvhms su atyda ištiria spn ijaiiška:, nu. menkiausio iki svarbiausio liro* apsireiš imu bei jos pamato, ir sutaiso 
atsukaiu ius kiekiicaaui prituiky tus uu tas i gyi'i niui ligos ir »il;iuy biu; nes šl:.,s indllutas užlaiko didžiausią 
Laboratoriją vaisią iš viso svieto šalių. Urp kuriu daugelis yra pačiu daktarų išrasta, k.i. ių niekur kitur negalima 
gauti. Užtai išgydvme ligų nė joks daktaras t kitus institutą. Legali lygintis, p r ka mokslinčiai ir pavadino tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad :s to lydinčio s t i- tl.t \ c»iis svc’ikaLsi, tiki msKisti is

padėkaronių, kurioj ateina ka dien*, p i xlan.»* ei n k*l .s.

A l’GŠ r A1 ė. UolM M A M O 7 K”. A K J ?
i-ėkavsja :> • 4 t-r jau i&aao prLiuryssiė teiį<i i s reiks’i

p&tiėkavoL^ v ,;y ;:;ą xur.ą iaio !tiai<t» ka;p aiOįjįuMUti kalną lu

per galY^ m. mslo ir gerui :» Uisytų vaisių, k:»rtaoa man pri-
sl .utė ir p- ii . < _;a!iHi ~ artojau. l*r.«» tai netikėjau, kad per savo
šdykui^ siLartiš !ų -veika?.; .’alAč’a i dar atgauti. Pirmiausia jaučiau*; didelį 

ntji: .4 t^ųmt vėliau j.- mano inkstai buvo savydrauge ir visus v;
darinis orlanigm s buvo suiręs ir tik kaip lapas* rudenije suvytas, laukiau 
kada nukristi Bet kad išskaičiau laikraštije apie J ųsų galingą gydymų ir 
gTynus vaisi s, tad atkaukia i r atsiuntė man v totus, kuriuos suvartoja.- 
pagal pamvkinlmus, sakau kaip katati nukasė, t**ip nuo manus ii^a» likau®, 
pilnai sveikas. Tad ir dėka , uja už eanžinišką ir gata| ts^ydynią. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a srlm^s, linksmas ir s. ei kas. o tai visiems br< liam> 
lietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės lig*»s 

Pasilieku dėkingas ir v toada -garsinsiu Jųsų garbingą vardą, 
JONAS SMIRNA MOŽI A,

1625 Eront et., Hhiladelphia Pa

• tau nusibodo uuodititis visokiais 
ki; ie niekad negali ligos išgydyti,

• i būti sveiku ir laimingu, tai 
laišk, anrtLšvdanias savo ligą per

. ,. M:- ke. kame į-asek m i ilgiausiai
• \ Yliį. teip MO'1ER|' ir VAIKŲ, kožnas 

veikas ir linksmas. w
k«rl

>r

išgytiyta nuo luvterukod 
kknkvnlų ir aKrepliavimų 

skaudėjui o š*.«nuo9<*, sąnario o 
m* ir neur&l^tjod llgoe. Jau 
pwuikai r veika ir v lesai p t 
uekafoja patelksią atsių
Sdloiiia

Mr, FKASC1ŠKA 
šklexakiex£, 

(moteris Jono)
Rout** No 2,B. Uereaco, N*b

'ir_re3 per du metu, skaudėji
mu strėnų. krutinėję dieglių, 
pia čin nesveikame, svaigi* 
m v ir skaudėjimo galvos, zva- 
•. -jimo atisise ir ahelno niiail- 
; u ėjimo aut sveikatos. Į 13 

• iir-aų pilnai išgydytas, su pa- 
dėfcavoae ir paveikslą, pri- 

;u'.ė patalplnt i laikraštį.
JOHN PAULIx IS

KayetteCo., vrtont. Pa.

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, neseodic.k, neatideiiok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
kittfti'O, 2‘liiuinį </„t, trntnįx> ir nk<tuj< kt'ėĮHirimO^ lcrįnsnfy

ir ihlstą ‘.kul/irys byt#, <, zve-rn /<??//<-, riiluritį lty<>», užkartijimo tr skaudėjimo vtdv-
ritį. š>>fta'’^. tuitytnuose ir krutih<. (.įdleos d.a'tdė)iin<>, uzunO ir yiM/uiiO ūuifyseę kraujo
nečysttuno., išbėrimo spuoyai'-.. j>i”dy<du mtzais. 3-uralyijos, neurastenijos, rt umatizmo, 
skaudėjimo jh> riša kurni, kaultį samtri a u nuo sutinimo, yeltliyės. ttbilno n usdĮinėjunu
bloyiį saįiniį ir jaunystės išdykumo -xmu tori mo se< įkiltos. l‘ricįiuoio, m-re iškurnu; nuo shipttį 
liyu.—kokio jos eardo ar ski/rmtts nebotu. l'i'shs liyos, iienneyii)imo, sunkumo ir skausmo 
kijoše, rankose ir kitu rtsoktu linu rt/ru kii>y ir moterų’, skausnunyiį. itereyullUrtšk a antdrajHl- 

nitį ir baltųjų, urbti kurios t>k Hyos 'caryinimui žmonių užpuola.

>^^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^< ^
Į VISĄ AMERIKĄ. CANADĄ. EUROPĄ, AZIJĄ. AFRIKĄ ir Al STRAUJĄ, AJT KOZMO PAREIKALAVIMO. 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei liga lietuvišhai.
KAM S1RGT IR VARGIAU SAVE. JEI I.EAGV ki GALI Bl II i'GYDYTAS, TIK ATSIŠAI K1T. adresuojant: 

The Collins New York Medieal Institute <lnc> 
140 W. 34 sL, (arti Broadvvay) New York.

ggg Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1

Sustok. Žiūrėk- Klausyk!
Didžiausias nupiginimas So. Bos

tone.
Moteriškos skry belės, jakutės. kei- 
pai ir vystės. Pilna eile naujausios 
mados krikštui parėdų. Teipgi pa- 
ledeme už pigiau ir visus kitus ta
voms. kaip tai kuperus. valizas ir 
t. t Ateikite ir persitikrinsite.

I. SACOWITZ, 
12S Broadway (tarpe A 
ir B gat) S. Bostou, Mass

LITI VISKAS PIETARIS

G. B. Wernick

TEL. 22148 RICHVIOND

259 HANOVER ST
Lenkiškai Lietuviška

APTIEKA

G E K I A I S 1 A S

257 llanover Street 257

DOVANAI Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVE 
U ICim C Puikiausių armonikų, skripkų. klernetų. tnutių. koncertinų ir 
V 1 0 1 t M J daugybe kitokių niuzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių, 

lenciūgų, visokių Žiedų, laketų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų. visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gruinatų, pui
kių brilvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (atriekiu), 
kišeninių lenipukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo granatų 
-__ ----------- ->-=------------- * *su puikiausiais apskaitymais ir dainomis - su koncertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 

už. $l.oo. 1000 už $6.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c 
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 liaują K A T A LOG Ą DU V ASAI 
su 315 aiškių paveikslų ir ĮUCO v Įsukių naudingų daiktų. Aš gvarantuoįu. kad mano 
lzvoras pirmos kl ąsos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit v arda laikraščio, katrame matėt apgarsinimu.
K. V1LKF2V1CH.____1 12 Grand st, Brooklyn, N. Y.

50,000±aDYKAUX

RODĄ DYKAI

.....................

Urėvliškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki »

D R. JOS. LISTER C.
‘L. A. — 6. 22—5tii Avė., kamb 500, ( hicairu.III

Melina antspauda garantuoja cigarus

bsued by AuLVonty ot u»e C«ar MMers' tntemauonai Uolos of Amenca | Ys
Unkm-made Cigars. .

thtS (Jftltflrf inltnte* l,------.■easiioi TfaojiiuMKS’iMUanlioiuiunOM m<»».■<*•
ik-a C te-. U A

M ..no. tte. be .ccoIk, totM.

Prrzidfnt.
V c M / UofAj^rrca

bJi&OcsIfatat.
LOVAI <

Rūkydamas cigarus. .Urbtus tikrai sanitarišku budu. busi v kuoiiM svei
kas ir linksmas. Jei nori tokius cigarus rūkyt, pirkdamas visuomet žiūrėk, 
kad ant dėžulės butų įnėlinas ženklas.

Dr. S. Aiidrzejewski

V i ert atinisę lenkiškas Dentista 1K t.
valandos:

N no 9 iki 1? ir nuo 2 iki s po piet.

43j Shavvmut avė.

llostoit, Mass

EUROPišKAS DAKTARAS
JOSEPH LEWANDOWSKI,

Valandos. 11-1 A M.: tt - S P M. 
4P Boyl ston St. Boston, Kais.

| \\’j»rren Chambers> 
Telepiione. Back Bay 2350. 

Gyvenimas: Ss5 Massachnsett'aie 
t ambridge. Mass.

Valandos;

N EIV VOK K

teisingiausia ik geriausia
Aptieka

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiek orius K. ŠIDLAl'SKAN.

Sa\ ininkas
Edvardas Daly

2 W Broadvvay kampas Dor
chester avė. So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs j>er ezpresą gyduoles prsiusim

BOSTON. MASS

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pran šti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Li< tuvaites. 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuoja:.tiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidarytas nuo S vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašius
25S YV. Broaduay So. Boston, Mass.

Mano dirbtuvė yra 'Įrengta puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku datbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu j namus fotografuo
ti. teipgi nedėldieniais fotografuoju.

Pasilieku gero velijančiu

GERIAUSE užeiga DĖL LITU VI pas

M A CANNON-

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vvna.višniovka, mali* «. • «. <• 
importuotus. Turime puikiausių| 

vestuvių, krikštynų ir siunčiam į| 
Nepamirškit mūs adriso:

43-45 F.ndicott 25-27 Cross street. Bon, Mass.

novką. kiummel alų ir kitokiusnaminius ir 
cigarų iš Turkijos. Gėrimus pristatom ant 
aplinkinius miestus.

M. A. CANNON

— Geriausis saliunas — 
Klausk apie Teofil Kordašenski. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115&I117 Dorchester avė. and 
1 &1I/2 Division st. So. Boston 

Telepiione 21063 So. Boston

James H. Criffin & Co.

Z. Biidrecki*.

Geriausias Lietuviszkas Si
Puikiausia kriau

čių .iirbnn ’• Turime 
visokių audimų ‘ ir 
suknios. Dirbame 
puikiausius siutbs ir 
overkolus. Užeik pa
žiūrėt, mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drapaną, 
mes galime ja 
tuoj padaryt.

Z
222 Bniadvvay So. Boston.

Seniai laukiamos Revoliucijos Giesmes su gaidomis, prirengtos vyrų 
dviejų, trijų ir keturių balsų, jau išėjo iš spaudos. Visi, lietuviški chorai 

y pat op tą knygą jau gali gauti kreipenties į ,,Keleivio” redakciją. Kaina

chorams ant 
ir pavieni 

tiktai 35c

Dykai gydysim visa menesi
gy<iy-
iki 31

kas ki-

Žemiaus atspausdintas kuponas duos jums tiesą 
ties per mėnesi už dyką su gydolėms, jeigu ateisite 
Rugpjūčio.

Jeigu kas nenorėtų iš to kupono pasinaudot, gali jį atnešti iškirpęs
tas ir perstatyti Bostono Glinicos daktarams bile kokią dieną: atitesėjai 
bus gydomas su visoms reikalingoms gydolėms už dyką.

Bet tas bus tik trumpą laiką, pakol Boston Clinic turės visus pacijentus, 
kurie galės būti prižiūrėti. Todėl paskui kuponai bus aprybuoti tiems, kurie 
ateis pirm 31 Rugpjūčio.

Menesio kuponas dykai.
Šitas kuponas Įgaliuoju atnešėją prie vieno 

menesio gydymosi, su visoms reikalingoms gy
duolėms, laike kurso, DYKAI, jeigu bus per
statytas Bostono Clinico daktarams, 175 Tre- 
mont st. iki 31 d. Rugpjūčio.

Pagerintą N-RAY mašiną suradimui ligų vartosim 
tik ateis iK ’tl Rugpjūčio ir duosim visas gyduoles, už 
nė cento.

kiekvienam, kuris 
ką nereikės mokėti

Išgydyti ligoniai:
CHA>. E. LOYVNIE. 4 YV’lford Ct., YVesterly, R. 

Cured of Asthma l.y the Inhalatorim.
Mis. JOHN BETEKS. Providence. R I.

Cured of <'onsuption by Inbaiatoritn Trealment.
T-'JSEi’H SVLVIA. 4 Blinnes Ct.. Taunton, Mass.

Cured of Blindness by N<-w Treat meni .of Boston Clinic. 
FRANK B. MENDOZA. \Vaquoit. Mass.

Cun-d of Cancers by the Boston Clinic Specialists without operation 
HELEN C. HAt'KETT, 270 Rhodes St.. Providence, R I.

Cured of < aitarrh and Consumption after many other physicians 
ha<l faiied.

BOSTON CLINIC, INC.
I 75 Tremont ,st. Suites 6 7 4c. 8

Valandos: nuo 9 iki s vakare kasdien. Nedelioms nuo 10 iki 12 po pietų

Lowell office: 158 Marrimack St.
< ifįsas ai Įdaras kasdiena nuo 9 ryto iki S vakare.

Fall River ofice: 37 Main St.
Atidarytas kasdien nuo 9 iki S vakare.

I.


