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GERIAUSIAS V1SI0ME- 
MŠKAS LAIKRAŠTIS.

Talpina gražiausius aprašy
mus, moksliškus straip
snius, juokingas apysakas, 
tinkamas kiekvienam žmo
gui, kuodaugiausiai žinių, 
juokų ir t. t. .Keleivis' išei
na kas ket vergas, kaina 
metams $1.50. Adresuoki: 
teip:

A. Žvingilas,

P. O. Būt S*S.‘,

Bostou, Mass.

?c S 8

.Caras teisinasi
Peterburgas, 15 d. Rug

sėjo. — Nedidelė telegrafo 
stotis Jasuoj Poliauoj, kur 
gyvena Leo Tolstojus, daug 
turėjo privargti kada pasi
pylė iš visų kraštu i»asaulio 
telegramai su pasveikinimais 
didžio Maskolijos raštininko 
ir filozofo dienoj jo so meti
nių sukaktuvių.

Leo Tolstojus vienoj die
noj gavo su viršum 2,000 te-; 
legrauių iš Paryžiaus, Berly
no, Londono ir kitu Europos 
sostapilių, iš visų didesnių 
Amerikos miestų, keliolika iš 
Japonijos ir net iš Naujos Ze
landijos.

Nežiūrint aut Tolstojaus 
apreiškimo, kad per savo ju
bilejų svečių visai nepriimdi- 
uės, dienoj gimimo pas ji ap
silankė keletas šimtų moky
toju. laikraštininkų 
dentų, idant atiduoti pagar
bą dideliam mislinčiui.

Sveikatą Tolstojaus eina 
geryn: po dviejų sąVaičių li
gos. jis atsikėlė iš lovos ir bu
vo labai sujudi u tas tokia gar
be, kurią jam sudėjo visas 
civilizuotas pasaulis.

Caras pamatęs, kad visas 
pasaulis Tolstojui išreiškė 
savo simpatiją, apskelbė ap-i 
linkraštį, kuriame sako, kad 
pasklydęs gandas apie užgy
nimą apvaikščioti Tolstojaus 
jubilejų }>er vidaus dalykų 
ministerį. buvęs neteisingas: 
ininisteris, girdi, nieko nėr 
sakęs prieš jubilejų, tik ap
skelbė, kad toj dienoj, pasi
naudodami iš progos, revoliu- 
sijonieriai nepradėtų po gat
ves vaikščioti su raudonomis 
vėliavomis [mat caras raudo
no labai bijo j.

Apart to aplinkraščio, 
pirmininkas ministerių nu
siuntė panašų išaiškinimą 
Maskvos viršininkui, kuris, 
vardan jos gyventojų, prote
stavo prieš užgynimą apvaik
ščioti Tolstojaus gimimo die
ną.

Sevastopoliuns miesto pi
liečiai paskyrė grafą savo 
miesto garbės sąnariu ir už
dėjo mokyklą, kuri' vadinsis 
vardu grafo Leo Tolstojaus. 
Visi beveik Maskolijos laikra
ščiai dienoj jubilejaus pa
šventė čielus savo puslapius 
aprašymui jo gyvenimo ir dar
bų.
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Matas IV

b risi epidemi ja apsireiškė 5 2 
atsitikimuose, iš to buvo 18 
mirčių. Abelnai mena, kini 
tikras skaitlius yra daug di 
dėsnis, tiktai valdžia tai sle 
pia.

Sveikatos skyrius prane
ša, kad prr tą patį laiką jam 
teko patėmyti 102 apsirgiiuu 
cholera.

Yra teipgi sergančių ir 
Peteilmfe, vasarinėj reziden
cijoj caro. Ar nepasmaugs ir 
jį cholera.

l'redniiikai vagia.

Peterburgas, 11 Rugsėjo. 
— Vakar čia susekta muito 
departamente didelę vagystę 
surinkime muito nuo arbatos. 
Pavogta suma pinigų siekia 
keliu dešimčių milijonu rub
lių. Į tą gaują vagių Įvelti vi
si aukštesni caro bernai. Ko
kiu bud u tiek pinigų išvogta, 
dar nežinia.'

» ! 
maipri.-ikimšę policijos. Ka
rės teismas praileda bylą 37. 1 
apkaltintųjų-prigulėjime prie 
karės organizacijos 1906 me-! 
tais. 5 kaltininkai neatvyko, i 
Kaltinamųjų daugybė—mok- 
slaeiviai. Visus kaltinama pa
gal 2d. 102 str. Pašaukta 26' 
liudytojai, iš kurių atvyko 
lik 13. Vienas iš pašauktųjų 
liudytoji} Giigorjevas gavo 
proto sumišimą ir esti ligon- 
butyje Iš 13 apkaltintųjų ne
suimtų atvyko 3. Iš priežas
ties didel s rašto medegos by
la prasitęs avie 10 dienu. 
Viens iš apkaltintųjų, karei
vis atvestas iš kalėjimo pasi
rodė sunkiai sergąs ,,tuber- 
kuleziė*. Karės apskričio tei-; 
smas nusprendė jo bylą ati- 
dėl, o ligonį nugabenti i Ii-- 
gonbuti. 1

• Varšuva.— Teismų rū
mai už areštauto uzmužimą 
pasmerkė poliiueisteri Pabi- 
jaucą dvylikai ir vieną žem- 
sargį astuoniems metams 
torgos.

ka

• Kremenčugas.— 
karta 5 žmonės.

• Kijevas.— Mirtimi 
merkta vienas.

Pa

pa-
?*l

] I
paprastai tokiuose atsitiki- armijos, 
muose daroma, krasa 
še gubernatoriui, kad Phila- 
rielphijoj randasi jam pakie
tas, ant kurio stokuoja 2 c. 
ženklelio; todėl, jei jis nori tą 
pakietą gauti, tegul prisiun
čia už 2 c. krasos ženklelį. 
Prie to dar pranešė, kad pa
gal jų nuomonės tame pakie- 
te turi būti sprogstanti mede- 

Įga. Gubernatorius nevilki-i 

uant atsakė ir suteikė tiesą 
pa kietą atidaryti. Inspekto
riai jį atidarė su dideliu at
sargumu ir pasirodė, kad vi- 

(duj buvo parakas, kulkos ir 

briežukai: ir teip sutaisyta. klluigą Witoldą Buhaczkow- 
kad prie neatsargaus atidari 

imo turėtų eksplioduoti.

Šachas buvo prižadėjęs bėgy
je trijų mėnesių sušaukti 
naują parlamentą; tečiaus 
laikas praėjo, šachas apie 
parlamentą ir kalbėti nenori. 
Pasklydo gandas, kad už su
laužymą prižadėjimo kils di
deli sumišimai. Karės minis- 
teris suorganizavo 6,000 ka
reivių ir išsiuntė Į apilinkės 
kur daugiau apsireiškia žmo
nių neužsiganėdinimas ir 
bruzdėjimas.

Į

2 c.

Tuoj čia pasklydo 
praue- gandas, kad perkamos kanuo- 

lės bus paskirtus generolui 
Velerija, kuris ketina tapti 
vadu Venezuelės 
nierių ir sumušti 
Castro.

Bannerman 
paskalas ignoruoja.

revoliucijo-
prezidentą

vienok tas

Kunigai areštuoja kleriką.
Detroit, Mich., 14 d. Rug

sėjo. — Kunigai čia suareš
tavo tūlą J. Zboralskį, 19 me
ti} amžiaus, iš Bufallo, N. Y., 
kuris buk norėjęs užmušti

* Varšava.— Devyniems 
Badomo leistų partijos socija- 
listams mirties bausmė pakei
sta įvairiam laikui katorga, 
arba kalėjimu.

Saratovas. — Per gaisrą 
pavogta žinomo didžturčio 
vaikai nuo S iki 13 metų am
žiaus.

Orias.— Miesto durna ne
davė salės komitetui,kurs no
rėjo surengti iškilmę 25 me 
tų po Turgenevo mirties su
kaktuvėms: tą dieną atidavė 
salę vietinės „rusų sąjungos” 
žinybai.

Odesa. —1 Ant gatvės D. 
Arnauto i batu sandeli isiver-

- *■ -

, . že du nepažįstamu ir pareika-
tuju už ptrnykstes riaušes . A * .‘ , . . Iavo 300r. Bet policija juodu
priimta atgal universitetau ' .. ...1 • 0 nuvijo. Vienasis jų mete
102 studentu. . . . .bombą: bomba nesprogo. 

Eina garsas, kad pro- o .
fesoriai, j>asirasiusieji ix> v y- x., , ,,

. , . . 1 J Įėjimo atidengta arestantams
borgo atsišaukimu ir jau atse- , , .
dėję bausmę, galėsią vėl iš- m° 7 U‘ 

guldinėti lekcijas aukštesnė- 
valdžios mokslo Įstaigose. .

• Aukštesnėse biurokra- 
sferose kalbama, būk b.

Gurko vėl

Sultonas garantuoja pa
skolą.

Konstantinopolis, 14 d. 
Rugsėjo. — Kaip Jaunųjų 
Turkų partija praneša, sul
tonas ketina garantuoti nau
ją valstybės paskolą savo ne
pajudinamais turtais, kurie 
kasmet atneša apie 2.00i»,000 
dolerių naudos.

Tarptauliškas susivažiavi
mas.

Paryžius, 15 d. Rugsėjo. 
Pereito j są vaite j čia atsidarė 
tarptautiškas susivažiavimas, 
ant kurio atvyko iš visų kraš
tų delegatai draugysčių, tu
rinčių savo tikslu kovoti su 
pirkliais moterų balveidžių, 
kas šiądien nekuriose šalyse 
labai išsiplėtojęs.

Kapitalo auka.
Brooklyn, N. Y., 16

ski. perdėtinį lenkiškos semi
narijos Detroit’e.

Zbora'skis per keletą me
tų buvo studentu seminarijos. 
Pastaroju laiku pradėjo ne- 
bepaisyti aut savo mokslo, o 
_____ Buhaczkoįvskis užtai 
atsisakė išduoti jam dip
lomą. Iš tos priežasties Zbo- 

7^ ralskis kentėj > morališkai ir 
____ 1 sykius išsitarė savo 

8311 draugams, kad kun. Buhacz- 
į užmušiąs. Tą patį 

^•|pasakė kunigams Szalczew-

d.
Rugsėjo.— Praėjusioj pėtny 
čioj ant elektrikinio trauki- 
nio (elevated) likos sutrašky- i 
tas motormanas ir sužeista 28 ] 

pasažieriai. tarp I 
daug moterų ir vaiku. Trau- jęejjg 
kinis susimušė su Kitu 
panašiu tuoj po pietų, ant kOWski 
Myrthle avė., netoli nuo N.
Oxford st.; priežastimi tos ne- |giQUi jr Pitasui 
laimės—buvo nuvargimas už- Kunigas Pitas tuoj prane-
mušto motormano, kuris už- nešė apie tai Buhaczkovvskiui 
važiavo ant kito traukinio.Jis: Bufallo, N. Y. studen-
buvo išdirbęs 14 valandų be tag Zboralskis rengiasi jį nu- 

iPasilsio. [važiavęs užmušti. Pranešta
., Aš rodi jau savo vyrui, apje tai policijai, tečiaus ne

neiti va kai' dirbti. Jis buvo j žiūrint ant rūpestingo jos už- 

teip pavargęs ir silpnas nuo j iiurėjimo, Zboralskiui pasi
ilgo darbo laiko, kad vos aut sekė Įeiti i kun. Buhaczkow- 
kojų stovėjo’’, sakė jo pati, j 3kio raštinyčią. kur jis pa

karia • reporteriai klausinėjo reikalavo sau diplomo. Kėlė
ja pie jo gyvenimą. „Jis dirb-i tag buvusių ten kunigų, pa
davė dienas ir naktis ištisą va- grįebė Zborahki ’r pašaukę 
sąrą, norėdamas uždirbti tru policiją, atidavė jai savo au- 
puti daugiau pinigų gėrės- ką sakydami, kad Zboralskis 

ir norėjęs nušauti perdėtinį1 se
minarijos. Ant nelaimės pas 
suimtąjį atrasta revolveri, 
kuris paliudyja kunigų už
mestą ant jo apkaltinimą.

Zlioralskis prisipažino, kad
i visai neturė- 

revolveri gi pasi
ėmė dėl to, kad akyse kunigo 

i Buhaczkowskio pačiam nusi

šauti, kada jis atsisakytų iš-

(’aricinas. — Saratovo 
gubernatorius nubaudė laik
raštėli „Dubovski listok ‘ už 
perspauzdinimą iš ,,Rieč“ 
straipsnio . ,Zmouių šaudy
mas”.

• __ Ir. .

Mirties bausmės
Per šią sąvaitę, 

nusprendus, mirties 
nužudyta išviso 38 
Simferopolyje—10 Į už 
limą kalėjime], Jekaterino- 
slave—2, Odesoje—3, 
ke—4, Lodziuje—4. 
voje—6, Tvefiuje—1, 
ve—7, Kreuienčuge—2.

• Raspopinskos stanico- 
je (Kazokų šalis) apiplėšti 2 
turtingi prekėjai. Pas vieną 
paimta 37, o pas kitą 16 tūk
stančių rubliu.

* Simferopolyje vidudie
nyj užmušti du, gatve ėjtisie

1 ji, apicieriai.

< Lįepojuje generalgu
bernatorius nubaudė 3000 ru- 

! bliu latvių laikrašti, .Lepajas 
atbals”. Nubausta neva už
tai, kad šis laikraštis „turėjęs 
negeistiną valdžiai pakraipą" 
[prieš valdžią rašęs j.

■ Caricine dabar gyvena 
garsus juodašimčių pamoksli
ninkas, ,.dvasiškas tėvas”, zo. 
koninkas llliodoras. Taigi ke
letas dienų atgal jis cerkvėje 
per pamokslą užsiundė savo 
klausytojus mušti inteligen
tus. Juodašimčiai tuojau* 
puolėsi mušti esamąjį ten mo
kytoji ir gal būtų visai ji už 
mušę, kad ne policija. Teko 
ir policijai, kol ji ištraukė 
.mokytoji iš Įniršusios juoda
šimčių minios ranku.

Atstovų kelionė.
Durnos atstovai Bulota 

ir Keinis, pragyvenę Palango
je apie 3 sąvaites. Rugsėjo *.♦ 
dieną išvažiavo per Darbė
nus, Salantus, Alsėdžius ir 
Telšius toliaus i Žemaitiją. 
Sustodami tai pas ūkininkus, 
tai pas kai-kuriuos kaimo in
teligentus atstovai nori susi
pažinti su vietinių gyventojų 
reikalais ir patirti, kaip anie 
veizdi į Diliną, jos darbus ir 
ko norėtų nuo anos sulaukti.

I

teismui 
bausme 
žmones: 

suki-

Toms- 
Varša- 

Sarato-

se

1

I

Užmušė policistą.
Baku, Kaukazas, 12 Rug

sėjo.—Niekam nežinomi žmo
nės užmušė čia užvakar mies
to-Baku policmeisteri ir jojo 
palydovą. Tegul dievas jam 
suteikia pragare gerą vietelę, 
o revoliucijouieriams už tai 
ilgą gyvenimą, kad ir kitą to
ki galėti} užmušti.

Vliolera.
Peterburgas, 13 Rugsėjo. 

— Cholera su kiekviena diena 
vis labiau ir labiau platinasi 
Maskolijos sostąpilėje. Vakar 
apskelbta bi u lėtinas, kuriame
praneša, jog vienoj dienoj ta į

I

ŽINIOS IS VISUR.

1

I

tų 
vice>ministeris 
gausiąs aukštą tarnystą, ku- ^°’ 

rioje nors ministerijoje. Pasi-j 
rodo kad p. Gurka. kaip fe
niksas iš velenų, pakilo įtek
mingoje biurokratų maudyk- 
loje.

Prieš apgavikus žmonijos.
Genei a, Šveicarija, 15 d. 

Rugsėjo.— Čia Įvyko pirmu

tinis taią>taiitiškas kongresas 
,,Baltojo kryžiaus’’, kuriame 
dalyvavo 700 atstovų, atvy
kusių iš visų šalių civilizuoto 
pasaulio. To tarptautiško 
„Baltojo Kryžiaus” susivieni
jimo mieriu yra — kovoti su 
išdirbėjai* nešvarių ir maišy
tų su visokiomis bjaurybėmis 
valgomoji} daigtii.

Bedarbė Škotijoj.
Glasgovv, 15 d Rugsėjo, 

— Bedarbių minia, sudėta iš 
3,ooo išalkusių darbininku, 
vėl {įrengė demonstraciją ir 
bandė pereiti gatvėmis, apgy- 
ven’omis turtingais žmonė
mis, idant parodyti , kad ir 
jie tokie pat žmonės; teip pat 
jaučia ir nori valgyt, liet ne 
turi ko valgyti. Bet policija 
užkirto jiems kelią Į miestą.

Policija kapoja darbinin
kus.

Essen. Vokietija. 15 d. j 
Rugsėjo.— įtaikė susirėmimo 
streikuojančių vietinių ang-i 
liakasių su policija, pastaro 
ji išsitraukus kardus ėmė ka
poti darbininkus, sunkiai su-1 

žeizdama 10 vyrų.

Cholera gręsia visai Euro
pai.

Viena. Austrija. 15 Rugsė- 
. —Smarkus,siautimas cho

leros Kijeve ir kituose vie- 
tuose Maskolijos pasienyje | 
atkreipė Į savę atydą ne tik’ 
Austrijos, bet ir visos Euro 
pos. Cholera pereina jau Au
strijos sieną. Miestelyje Os 

76 žmonės,

niam užlaikymui manęs 
niųsu dvejato vaikučių’’.

Naktyje užsi- trovo susirgo jau 7 
degė ūkiškųjų mašinų ir pa- iš kurių 30 mirė, 
dargu fabriką, ir viskas sude-

Omskas.

Austrijoj Maskolijos pa- 
gė. Nuostoliai siekia 150.000.gienyje gyvena beturčiai uki- 
rublių: apdrausta fabriką bu- nįakai, prispausti skurdo ir
vo į 6S.0O0 rub. Apie 300 
žmonių liko be darbo.

Ostaškov [Tveriausg.J goti, ir jai dirva tenai vi 
Rytmetyje 8 verst, nuo mies- ,net atvira, 
sto ant Rževo šose j aus j 
ryta užpuolimas ant pačtos. i j- 
Suviuiu sunkiai sužeista pač- Rugsėjo.__
talijonas. Pačta neapiplėšta.

Riazanius.
miešė. Sparko 
sunaikino 173 kiemus, 
stuoliai apie 100 t. rub.

vargo, o prie tokių sąlygų 
nuo choleros sunku apsisau- 

visuo-

gaisras.
Minu., 12 d. i

Gavrilovkos 
pav gaisras 

Nuo-

• Tempriukas, 
niaus srvties. — II d. Rug- 
pj učio netoli stoties Va i ui ko
vo susekta ir išnetyčių užpul
ta piktadarių gauja: du su
imta. vienas pabėgo. Rasta 
L pildai sprogstančios mede- 
gos, šautuvai, revolveriai 
„Mauzer' bombos ir t. t.

Kalėjimu žinyba Peter
burge Įsitaisė kelis automo
bilius kalinių pervežimui, 
langeliai išpjauta automobi
lių stoguose.

Peterburge teismo ru-

Girių
Duluth,

Rugsėjo— Neapsakomas gi
rių gaisras ant šiaurinio pa- kuuigo ?aU(1yti 
kraščio Superior ežero gręsia -Q injSĮįesJ 
pavojum visiemsaplinkiniems 
gyventojams, jeigu laike 48 
valandų neužlis lietus, tuk 
žmonių papasiliks be pasto
gių ir bus priversti bėgti, jie-įduoti .iain diplomą, 

kodarni išsigelbėjimo.

Naujas išradimas. Bandymai su orlaiviais.
New York, N. Y., 15 d. ... . . . ,’ ’ . ashmgton, D. C., lo d.

Riigsėjo. — Hndion Maxnn,
> • . i i Rugsėjo. — Orville H righte,išradėjas be durnų parako. ° J ...

tarpedų ir sprogstančios me- garsus Amerikos orlahini.kas 
degos žudymui žmonių ir nai- šiąnedėl ketina atlikti dide- 
kiniinui laivų, miestų ir tur- liūs mane\rus su sa\o inaši- 

" , akyvaizdoj
• - ’ -Į oficierių armijos ir laivyno, 

kuris užmušinės Jis stengsis gauti aukščiausią 
.............................isumą, kaipo prizą už atsiži- v

Šitą sumą paskyrė 
{Suvienytų Valstijų randas, 
ji siekia $35,000. Po to, 

Maximas turi vilti, kad Wright ketina važiuoti Ang- 
jo išradimas turės dideles pa- ^jou *r I^omiono ant savo 
sėkmės. Naikinimas bakteri-| orlaivio nulėkti Į Maucheste- 
jų darysis su pagelba elektri- rh ką gaus paskirtą dova- 
škos sriovės. i“* 10«00() svar’J sterlingų.

Atstumas tarp Izuidono ir 
Perka seus kannoles. Manchesterio išneša 150 my- 

New York, N. Y., 16 d. Rug- lių; laike tos kelionės pavely- 
sėjo. — Praėjusiam utarnin- ta ant žemės nusileisti 3 sy
ke tūlas Francis Bannerman kilis paėmimui reikalingų 
nupirko uz tūkstantį dolerių {daiktų varymui motoro, 
jau senas, bet nevartotas dar VVright turi viltį tą dovaną 

, kunuolas Suvienytų, Vsieti jų (Laimėt.

pada- Teisių ministeris vagis.
Kopenhaga, Danija, 15 

Buvusia teisių 
ministeris. Alberti, vakar 
pats policijai apsiskundė,kad 
laike savo tarnystės, kada bu- 
vo jMidraug ir pirmininku 
taupamosios kasos, išaikvojęs 
daug pinigų.

Ministerio prisipažinimas 
prie vagystės j>a<larė dideli 
įspūdi ant visuomenės, ka
dangi jis buvo geriausiu d ra u 
gu karaliaus ir dvi dienas rt- 
gal buvo užkviestas pas kara
lių ant pietų.

Išaikvota suma 
siekia $2,500,000. 
tuos pinigus pralošė 

i žaismėj pirkdamas 
(Šerus) a n 
pramonių.

Iš priežasties iša i k ravi
mo kasos, taupymo bankas li
kos uždarytas, o Alberti pa 
sodintas į kalėjimą.

Szachas sulaužė prižade* 
jinią.

Kuba

IŠ AMERIKOS.

• Bochmutas. — Razdo- 
lovkos sodžiuje piktadariai 
užpuolimo tikslui išpjovė 
są šeimyną iš 5 žmonių.

VI
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pinigų 
Alberti 

biržos 
akcijas

amerikoniškų

• < hlesa.— Kadangi 
ste daugybė yra bedarbių, 
general-gubernatorius už
draudė dm t darba naujai' 
pribuvusiems, pakol visi Iš
darbiai iš seniau gaus darbą.

Gubernatoriai siuntė pra
garišką mašiną.

Sea Girt. N. J., 12 d. Rug
sėjo. — Stropus užžiurėjimas 
krasos vyriausybės ant lipina
mų ant siunčiamos korespon
dencijos krasos ženklelių, iš
gelbėjo New Jersey valstijos 
gubernatorių nuo mirties.

Ąnt Philadelphijos kra- 
sastoties paduota pakietas su 
antrašu „Governor Fort, Sea 
Girt, N. J.” Ant pakisto bu- 

• vo permažai uždėta krasos
Teheranas, 15 Rugsėjo. - ženklelių. Tokiu budu, kaip

to, dabar išrado irdavę į Wa- na uoste Moyer, 

shintoną užpatentuoti naują 
išradimą, 1----- - ----------------- ,
žmogaus kūne bakterijas.gim-’ 
dančias visokias ligas ir tuo- mejimą. 

mi prailgins žmogaus gyveni 
mą.

!
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„Enterko as Second-Class matter’ 
Febrcary 23. 1905, at the Po<st 
Office at Boston. Mass.. under 
THE Acr OF CONGRESS OP MaRCH 3.

1879. ”

o dažnai atsitinka dar ir ga rupinties mųsų tautos la ną ir per jo išleidžiamas „Dil- 
zinogžudystė. bu.— Daryk įnešimus ant su-gėles''. Tas siuudym is ir uz-

— Tu, 
nugązdinai, kad man 
ir noras pačiuotis.

— Žinoma, kad daug ge
riau visai uesipačiuot, negu 
paskui gyventi nesątaikoj ir 
nesmagumais nuodyt savo 
jausmus ir visą gyvenimą.

— Šiur, Maike’ Velniams 
man to jungo reikia! Dabar 
aš pats bosas aut savęs; esu 
Iiuosas kaip sakalas padan
gėj, bet apsivedęs reikėtų to 
visko išsižadėti. .. dabar tik 
man savo pilvas terūpi, o tuo
met ir bobos rūpėtų... 
ne, man to nereikia ir 
vaike, nesi pači uosi u.

— Ir labai gerai, tėve, pa
darysi: tiktai man rodos, kad 
dabar tau širdis skaudės; juk 
tują mylėjai ir myli...

— E, ką čia dėl tokių nie
ku širdis gali dar skaudėti! 
Mano širdis neteip silpna, 
kaip tau išrodo... nuo kūdi
kystės, vaike, šitą pypkę rū
kau: Širdis išrūkyta, kaip 
skilandis.

»■%
• 1

1S LIETUVOS.uet orėdami darbo. Abeluai 
pranešu, kad tavęs neapken
čiu. Ir kol aš busiu čia, tol 
tu čia nebusi, nes tu esi ma
no priešas. Ir todėl aš padė
siu visas savo spėkas ir, jeigu 
reikės, turtą, kati tu čia ne
būtum”.

Tai paskutiniai žodžiai, 
kuriuos aš išgirdau išeidamas 

i beveik po ket vėrių metų dar
bo,—darbo, prie kurio aš dir
bau su tikriausiais norais ir 
jiasišventimii, žodžiai atsisvei
kinimą su ta vieta, kur męs 
dėjome ir stiprinome idėją 

i „brolybe*, lygybes Ir ineilid\ 
kur mųsų širdise spindėjo 
daug žadanti viltis ateityje! 
Koks didis kontrastas tarp 
vališkų įmotikių ir mųsų sva
jonių!

Čion dabar tariu drau
gams (atleiskit už pavadini
mą) redaktoriui ir adminis
tratoriui ir visiems tiems,- ku- 
ant manęs drabstė purvus ir 
kurie manęs teip .,neapken
čia”. Nepykstu aš aut jūsų; 
jus tą viską darote, pabudin
ti kovos už savo būvį, ir nors 
tas parodo jūsų menkumą ir 
silpnumą dvasios, liet visgi 
jus tą darote priversi šiądie- 
uinės tvarkos. _ Tik nelaimė 
tame, kad jus parodot save 
negalinčiais kovot su šiądie- 
nine tvarka, kadangi jus esa
te josios paveikti, ir todėl, 
gaila tų žmonių būrelio, kurį 
vien tik dėlei savo ypatiškos 
kovos už būvį, panaudojate, 
buk tai vardan idėjos. Dėlei 
to jūsų menkumo ir silpnu
mo dvasios, neatrandu reika
lingu nė trečiųjų teisina 
šaukt, kai Įaugi jus patįs sa
ve nuteisiate ir atsistojate 
nuogi visuomenės akise, kaip 
nuogi jiasirodo ir visi jųsų 
norai. Visuomenė tą tuojaus 
pamatys, kada aš čia nebe
busiu, nes jie už manęs pa
slėpdavo visas tas savo meu- 
kumo nuodėmes.

Visiems mano ypatos ir 
darbų kritikams galiu pasa
kyt tiek: Nesigirdėjo jųsų ta
da, kada męs turėjom pusba
džiai lijMivt tą „Kovą” iš nie
kų. Nelaukė užpakalyj atėję 

-su „broliais’’ tiejie siądieni- 
niai mųsų , ,gaspadoriai, kad 
gaut tiems „broliams” duoną, 
tada, kada jos nebuvo. Ne
galėjo jie nusamdyt puikių 
ruimų redaktoriui ir biurų 
administratoriui, kada nebu
vo kuom. Jie tą viską pave
dė šiądieniniams jų pavadin
tiems „griovėjams”, kad jie, 
kas bus sunkiausia, atliktų, 
kad laikas bado, šalčio, nepa
rankumo ir smarvės būtų jų
jų (griovėjų) išnaudotas. Ir 
„griovėjai” tą viską atliko. 
,,Kova’’ pastatyta buvo ant 
negriuvamų pamatų. Kada 
mųsų siądieniniai „j

Maike, teip manę sirinkimų savo draugysčių ar deugimas mano but uos įiasta- 
l»erėjo kuopų, kad reugti vakarus tė mane draugų akise never

si! skaitymais ir diskusijomis, tu būt Sąjungoje, ir net ne- 
kad mokinties rašto ir arit- vertu dirbt prie organo. Sa- 
metikos (rokundų). Jei kur kau, tai pasistengimas redak- 
uėra tokio žmogaus, kuris pa- toriaus, kuris turėdamas pil- 
niokytų, galima bent sykį nai savo rankose organą turi 
ant sąvaitės iš kitur parsi- didelę galę.
kviesti. Aritmetika mums rei- Matydamas siuudymus 
kaliugiausia, lie jos negalima per redaktorių ir'per Bago- 
uė paprastam darbininkui gy- čiu, kuris net pasišventė su 
venti, o apie uždėjimą kokio tuo tikslu važinėt tarp lietu* 
nors biznio tai jau nėra nė vių,varde ,agitacijos'(?);rašiau 
kalbos. keletą straipsniukų atsakinė-

Aj»art to, mums reikia damas prieš jų begėdiškus 
k uodą ilgia u šia lietuviškų te- siuudymus. Rašė ir pirma 
atrų. Scena mus daugiausiai kuopa. Bet ant tuščio. Grei- 
įšlavina kalboje, apsiėjimuo- čiau Saharoje gali būt 
se, supažindina su Įvairiais etas mųsų balsas, 
atsitikimais ir neapsakomai 
pakelia dvasią ir ištobulina 
jausmus. Linkėtina, kad te
atrališkos kuopos ir draugy- 
gystės kaip galint stengtųsi 
daugiaus darbuoties ir daž
niau rengtų perstatymus. 
Prie to dar geistina būtų, kad 
mus artistai-mylėtojai atkrei
ptų atydą į tai, kad mus vi
suomenė nepažįsta savo isto
rijos—istorijos Lietuvos; tai
gi renkant vaidinimui koki 
nors veikalą, visuomet reikė- 
tų rinkti iš istorijos, kaip au
tai: „Živilė’’, „Keistutis” ir 
t. t. Bet iki šiam laikui tokių 
veikalų mųsų teatrališkos 
kuopos visai nejudino, o jie 
yra labai svarbų^, ypač ,,Živi
lė”, kurioj atsispindi gyvas ir 
platus paveikslas iš mųsų 
praeities, mus tėvynės istori- 
rijos. Nors tai sunku išmok
ti, vienok su energija ir atsi- 

išmokti galima. Štai 
So. Bostono teatrališkoji 
draugystė per pusę metų, ačiū 
savo pasišventimui ir darb
štumui, išmoko aukščiau mi
nėtąją „Živilę” ir 21 Rugsėjo 
ant Turu Hali. 29 Middlesex 
st., Bostone pastatys aut sce
nos didžiausi lietuviškąjį sce
nišką veikalą. Labai linkėti
na, kad kiekvienas lietuvis ar 
lietuvė galėtų pamatyti isto
riškąją tragediją 5-se aktuo
se, S-se atidengimuose; kur 
parodyta, kaip lietuviai ka
riavo su gudais, kaip smar
kus buvo jų karžygiai ir t. t.

Ne,
aš,

<lrau

KA MES TUB1M VEIKTI?

Nuo pat užgimimo žmo
gus jau pradeda senėt Dieną 
pragyvenus—jau žiugsnisar- 
čiau prie grabo. Diena po die
dai slenka mėnesiai, slenka 
metai ir laikas liėga lyg van
duo, o kas prabėga—jau ne
begrįžta. Štai vasara pralėkė, 
pralėkė tarsi elektriška kibir
kštis ir dingo kas-žin kur. 
Artinas ruduo, ilgos ir šaltos 
naktįs, ilgi vakarai. Ateis ir dėjimu 
žiema ateis pavasaris ir ne
pamatysime, kaip sulauksime 
kitos vasaros, nepamatysime, 
kaip sulauksime ir žilos atei
ties ir, nieko nenuveikę, turė
sime su šiuo pasauliu atsisvei
kinti, atsisveikinti ant amžių.

Jeigu paklausti mirštan
čia žmogaus, kuris per savo 
gyvenimą rūpinosi savo są- 
brolių likimu: „Žmogau, ar 
tu atsimeni, kada užgimei 
liuesas ir laimingas, kada mo
tina drebančiomis rankomis 
glaudė tave prie savo ban
guojančios krutinės ir, nors 
širdį jai draskė skausmai, ji 
maloniai į tave šypsojosi, tu 
nejautei jos skausmų, tu bu
vai mylimu ir laimingu kūdi
kėliu .... Bet užaugai, brai
džiojai po ašarų ir prakaito 
pakalnę, kentėjai vargą, ken
tėjai skurdą, pasenai ir.... ^ 
štai jau miršti!.... Pasakyk, 
kam tu gyvenai, koks mieris 
tavo gyvenimo buvo ir ar tu 
atsiekei jį?’’

Mislijautis žmogus gal 
atsakytų:

, .Gyvenau todėl, kad gy
vas buvau; kentėjau todėl, 
kad kiti spaudė:vargau todėl, 
kad mane skriaudė. Mieris 
mano buvo surišti žmones į 
vienybę ir prašalinti vargus 
ir skurdą, pažinti gyvenimą, 
pažinti žmones, pažinti viską, 
kas tik pasaulyje yra,”

Toks atsakimas būtų iš
mintingas, mieris jo didelis. 
Žmogus gyvena ne dėl to,kad 
tik dirbti, valgyti ir miegoti, 
nes dėl o gyventi visai ne
užsimoka, kadangi tame nėra 
jokio tikslo.

Išauklėjimui kūno mums 
įeikalingas maistas materija- 
1 iškas, liet kūnas be dvasios 
negali būt tobula esata, o 
dvasia be maisto negali egz’s- 
tuoti Iš to regėjimo taško 
pasirodo, kad išsitobulinimui 
ir pakilimui dvasiškai mums 
reikalingas, apart materija- 
liško, dvasiškas maistas, t. y. 
mokslas ir dailė.

Taigi, artinanties rude
niui, ateina jau laikas pra
dėti mums darbuoties,darbuo
ties energiškai. Darbas tas 
paliečia kiekvieną lietuvį; to
dėl ir tu, skaitytojau, neėsi 

o galų gale turi persiskyrti,į nuo jo liuosas, ir tavo parei-

— Maike, tavo patarimas 
man aut gero neišėjo: kaip 
tik pasakiau mergai, kad be 
šliubo apsivesti, kad ji šoko 
ant matęs su kumščiais vos- 
vos akių neišdraskė.

— Jeigu šiteip ji daro, tai 
spiauk. tėve, ir daugiau su 
ja visai nekalbėk.

— Kad aš ją labai myliu...
— Kas iš tavo tos meilės, 

kad ji tavę nemyli. Jeigu ji 
dabar už tokį menką nieką 
tau norėjo akis išdraskyti, 
tai vėliaus ir dantys išdaužy
tų.

— Aš nemislinu, vaike. Iš 
pradžios, žinomas dalykas, 
meilė negali būti teip karšta 
ir greitai žmogus užpyksta, 
bet vėliau viens prie kito pri
pranta ir gyvena ol-rait.

— Man tas išrodo visai 
priešingai, tėve. Meilė tai y- 
ra tik jausmas, kaipo papras
tas geidulys, kuris užganė
dintas greitai išnyksta, o daž
nai net ir įkarsta.

— Aš. vaike, nesuprantu, 
ką tu norėjai šito pasakiniu 
išaiškinti.

— Na, tai klausyk, aš tau 
kitaip išaiškinsiu: ar tu mėg
sti muziką, tėve?

— Už viską labiau, ir pats 
armoninką turiu.

— O jeigu tau reikėtų tris 
dienas ir naktis be pertrau
kos klausyti, ar tuomet tau 
nenusibostų?

— Tai tu pačią sulygini su 
muz’ka. vaike? Manai, kad 
už tris dienas ir naktis meilė 
taipgi gali nusibosti?

— Ne. tėve, aš nesakau, 
kad medė gali teip greitai į- 
kirti kaip muzika, bet laikui 
bėgant visgi turi atšalti ir 
nusibosti. Ypač žmonės grei
tai pradeda meilėj atšalti pa
ėmę šliubą.

— Tai tu būtinai nori nu-į 
peikti šliubą?

— Aš, tėve, šliubo nė kiek 
nepeikiu, tilo kalbu kaip iš- 
tikro yra. Ar gi tu pats ne
ėsi persitikrinęs tame? Juk 
darcdymų čia, regis, nereikia 
jieškot toli: tą paliudyja tūk
stančiai atsitikimų, kad kaip 
tik šliubą paima, tuoj kįla 
neapykanta, vaidai, peštynės,

KOVA UŽ BUV| VISKĄ 
VALDO!

(Atviras laiškas Sąjungos draugams.)

Sakau draugams! Bet ar 
turiu teisę teip Jums pava
dint? Ne! I-mą dieną rugsėjo 
Buvo man pranešta, kad aš 
neesu jau Sąjungos draugas, 
ir jeigu Sąjungos draugus pa
vadinsiu draugais, tai busiu 
dar didesnis „niekšas”, kaip 
iki šiol buvau.

Bet, Jus, Sąjungos drau
gai, žinote (t. y. girdėjote pa 
sakojant ir rašant), kad aš 
esu nenuolankus visokiems 
centro užmanymams ir užvar- 
dijimams, todėl šiądien pasi
naudosiu tuo vardu,— vardu 
„grioviko”: sugriausiu nuo
sprendį išduotą administrato
riaus ir vadiusiu Jums dran- 

; gaiš šiame trumpame mano 
su Jumis pasikalbėjime. Pasi- 
kalbkjimas gal paskutinis 
esant man Čia, Amerikoje, to
dėl turiu čia keletą žodžių 
tart visiems draugams, t. y. 
tiems, kurie pripažins esant 
mano draugais ir nesigėdins 
to prieš visuomenę. Gal tokių 
bus maža grupelė, bet visgi 
tikiu, kad bus tokių, kurie į 
tą dalyką žiūrės teip, kaip 
priguli žiūrėt.

Beabejonės, visi draugai 
patėmyjo einant per „Kovą” 
įnešimams, kad mane, Sivy- 
dą ir Žagarą išmest iš Sąjun
gos. Ypatingai karštai užsi
puolė ant manęs. Nesidyvijn, 
kad teip karštai užsipuola: 
priežastis tam — uždengimas 
mano burnos,o vieton to siun- 
dymas redaktoriaus per orga-

l

išgir- 
negu per 

organą(!!!) Netiljo nė viens. 
Tuom tarpu siundymai nesi
liovė. Patilpus redaktoriaus 
,,Atsišaukimui į sąjungiečių 
protą” aš pamačiau, kad to
lesnė kova, tai bus kova nesu
augusių vaikų, ir galų-gale 
gali pasidaryt ištikrųjų „ne- 
normališka”, pasiryžau palen
gvint draugams jų užmislytą 
jų darbą: jiarašiau aš teipgi 
atsišaukimą į ,,sąjungiečių 
protą”, kad Sąjungos drau
gai nustotų šaukti „extra su
sirinkimus” dėlei manęs „iš

leidę bereikalin
gai brangų laiką, prižadėda
mas pats atsisakyt ne tik nuo 
Sąjungos, bet ir nuo darbo 
prie ,,Kovos”. Tik prašiau 
nuo Sąjungos draugų mažiu
kės nuolaidos: pavelyt dirbti 
prie „Kovos’’, kol aš sureng
siu trečiųjų teismą ir save 
kelionei. Prie šios nuolaidos 
aš turėjau tiesą ir tikėjaus: 
tikrai ją gausęs. Bet.— ne- 
peršokęs j>er upelį, nesakyk 
—op!

Tas mano atsišaukimas 
tapo patalpintas į ..Kovą”. 
Mat džiugino juos persj»ekty 
va greito atsikratymo nuo 
manės. Bet kova už būvį pri
verčia prie uekantrybės. Ad
ministratorius ir redaktorius 
pradėjo nekantraut, kad aš 
ilgai nepildau savo prižadė
jimo. t. y. nevažiuoju Lietu
von. Sakau, kova už būvį,nes 
jie abudu turi po broli ir bū
tinai geidžia suteikt jiems 

*kokį nors darbą prie „Kovos’’.
Man gi esant—užimta vieta'.

Taigi rugpjūčio 31d. Ba
gočius man pranešė, kad jie 
jausdamrsave žmonėmis ilgą 
laiką kentėję ir laukę, kol aš 
išpyldysiu savo prižadėjimą, 
bet jų kantrybė prisipildžiu
si iki kraštų ir jie dabar man 
praneša, kad aš tampu pava
rytas nuo darbo. Dar pridū
rė, kad jeigu aš neišeisiu, tai 
redaktorius pasitrauksiąs (re
daktorius tą gązdinimą jau 
antrą syk panaudoja). Aš ne
gavęs jokių formališkų apkal
tinimų linkui darbo, prane
šiau, kad aut rytojaus atesiu 
dirbti.Ir atėjau. Bet. nelaimė- i 
durįs užrakintos. Pazvanijus, 
atidarė, bet į spaustuvės rui
mą neįleido, pranešdami, kad 
pavartosią policiją, jeigu aš 
stengsiuos ten įeit. Aš parei
kalavau formališkoapkaltini- dar įnešdami 
mo ant popieros. Patašė. Pa
sirodo, kad nuo darbo atsta-f Bendrijų’’. Idėja ,,artymo nes patįs svarsto, 
to už tai, buk Sąjungoje vai- meilės” ir 
dus keliąs. Aš pranešiau, kad kas-žin kur žųsta; iškila tik 
tas apkaltinimas nieko neto- neapykanta, šmežimai, 
ri bendro su mano darbu. Ki
tokio apkaltinimo nesurado. 
Todėl šį apkaltinin ą nume
čiau administratoriui po kojų, 
ir paprašiau aiškiai pranešt, 
ant ko pasiremdamas admini
stratorius tą viską daro. Man Sąjungai nė kibirkštėlės blė 
pranešė:

i j „Pasiremdamas ant kuo
pų įnešimų ir tavo paties at-

• sisakymo, pranešu, kad nuo 
■ šios dienos tu neėsi Sąjun

gos draugas ir negali jos na-
> rių draugais vadint. Nesulau- 
: kiant tavęs atstojau t nuodar- 
i bo, pranešu, kad nuo šios die

nos tu čia nebedirbsi, nes ki
lti darbininkai seniai laukia,

metimo” ir

i

I

i

I
netekau darbo, kurio aš pra
šiau tik tol, kol aš prisireng
siu prie kelionės. Prie prisi 
rengimo prigulėjo ir tas, kad 
man grąžintų visus kelionės 
kaštus 11-ras Rajonas į konfe- 
reucijas, uz kurias visas man 
tebėra nemokėta. Dabar-gi aš 
to sulaukt negaliu. Taigi jau 
lieku dvigubai nuskriaustas. 
Kadangi Rajonas priguli 
prie Sąjungos, tat neprasižeu- 
gsiu pakakęs, kad Sąjunga 
mane nuskriaudė, ir tuom la
biau man yra skaudesnis var
das „griovėjo”, kurio aš nie
kad ne užsipelniau.

Viseins-gi idėjom 
gams tariu paskutinį:

O vienok judinkime, vy
rai žemę!

Už pakėlimą balso prieš 
blogus darbus aš gavau nu- 
kentėt, bet jus to nenusigąs
kite. Tugul vieŠĮiatauja jųsų 
širdise atvirumas. Laikui be- 
gaut jus inokinsitės'ir blogu
mas negalės pa veikt geru.no. 
Apatiškai gal męs nesueisime, 
bet mųsų idejvsdarbas vieny
sis, nors męs busime išlygų 
išklaidyti i«> visus kraštus 
pasaulės. Statomos šiądien 
per silpnadvariiis periškadoa 
yru tik laikinės; jos žųsta pa 
judinus menkam supratimo 
veja Ii u i.
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Atsargiausiu viešais kai 
tiuimais.

Pirm keleto metų buvo di
delėj madoj apskelbti savo 
nevidonus šnipu. Įdės jį į 
laikraštį, saugosis jo lyg nuo 
raupuoto; o gal kur ir pri
muš. Tankiai ateidavo į už
sienio lietuvių laikraščius to
kie persergėjimai, bet retai 
kada tam tikėta. Dabar revo
liucijai praėjus, šnipo vardas 
atsitinka; jeigu nori kas at
keršyti, tai stengiasi praneš
ti, jog tat juodašimtis, chuli
ganas. kurio reikia saugoties. 
Vieni randa, jog užteks vieno 
pavardės nurodymo, kiti nu
rodo neva faktus, kurie pri- 
rodo ano kaltybę. Bet kar
tais nurodo tokius darbus, iš 
kurių matyti, jog ar j»ats yra 
juodašimtis ar nesupranta ką 
darąs.

Štai vienas tokių titsitiki- 
mij. Vienoj vietoj Suvalkijoj 
kat-zih kas pal<-ido3 šūvius į 
sargybinius. Pradėjo jieškoti 
kaltininkų. Nutvėrė vieną 
žmogų—kalvį, palaikė jį y 
mėnesius. Tasai išdavė savo 
pažįstamą; šisai, pajutęs, 
spruko tuojau Į Ameriką. 
Teisybė, aną paleido, t»et jam 
grįžus grąsino karo teismas, 
taigi grįžti jam Lietuviui ne
galima, jeigu gyvybe brangi. 
Jautės tenai Amerikoj ue- 
kaip. Vieną sykį išdavusiam 
jį kalviui parašė šitokį laiš
ką:

„Garbusis Tamsta!
Kišau tau šitą laišką ir 

klausiu tavęs, kaip tu misliji, 
kaip gal būti su mano provai, 
ar bus galima pasiteisinti ar 
ne. Jeigu nebus galima pasi
teisinti, tai važiuosiu pas Ab
raomą su savo draugais ir ge- 
radėjais. O dabar, mielas 
Tamista, ‘kaip pats misliji, 
kaip reikės ar teisįsi ar klam- 
pysi, mat ant to aš negaliu 
tavęs prašyti; kaip pats nori 
taip daryk, o man vistieK. jei
gu busiu apsūdytas ant mir
ties, tai verčiau numirsiu na- 
mieje, aš to nesibijau, 
dien ar rytoj, tai vis 
miera, ar viens velnias, 
numirsiu, tai nereikės
sti, tik dar parvažiavęs pa- 
jieškosiu teisybės. Nesupyk 
už mauo laišką ir meldžiu at
sakymo?”

Atsakymo nedavė. Jautėsi, 
jog neišsisuks, kreipiasi į lai
kraštį ir nori žmogaus, per jį 
į prapultį įstumtą padaryti 
juodašimčiu. Išdavusis vieti n 
tylėti viršum šaukia. Nepa
kanka jam to, kad įklampino 
nor jį visuomenės akįse taip- 
pat pražudyti.

Tik katras chuliganas: 
išdavikas ar išduotasis.

Galima numanyti, kad 
sai kalvis taip rūpinantis 
valyti iš mųsų tarpo per 
ro teismus ,,chuliganus’\
nam jo aptartam grįžus pats 
pultų jį suimti, kad neiš
trūktų antrą sykį ir pamaty
tų tikrai kartuves.

Gal dar nuteisinimas atsi
ras šioks-toks: tamsus, kvai
las žmogus tat padarė. Bet 
atsiranda apšviestų veikėjų, 
kurie patįs yra persekiojami, 
o padeda susekti pėdsakius 
nosliams. Kažin-kur plėšikai 
ėmė reikalauti pinigų. Dar
bai biaurus, kovoti su tuo rei
kia. Bet kovoti tiksliai, ne 
visos priemonės tinka. „Rašy
tojas” pats ima sekioti, kas 
jie tokie, suranda, kad g a 1 
b ū t i j i e apiplėšę mono
polių. Šito spėjimo užtenka, 
kad nuvestų ant kartuvių jei
gu ne Į katorgą. Kalba prieš 
bausmę, o patįs duoda bude
liams žmonės.

chusetts
L. S S. A. 
ir S. L. A. prezidentas, 
Fortūnatas J. Bagočius, 
ris 12 miestuose atlaike 
kalbas.

13 d. Rugsėjo su didele 
iškilme prakalbos atsibuvo 
So. Bostone. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Buvo 
muzika ir tarpais deklemaci- 
jos. Publika užsilaikė rainiai 
ir mandagiai. Kalba drg. Ba- 
gočiaus susirinkusiems labai 
patiko, ką liudyja tankus ir 
garsus delnų plojimai; žmo
nės kartais verkė, kartais 
garsiai juokėsi. Oratorius 
kalbėjo du sykiu: pirmą sykį 
apie tautiškus reikalus, an
trą — apie darbininkiškus — 
apie socijalizmą. Ant galo 
kalbėjo kun. S. Mickevičia iš 

i Providence, R. 1. Jis nurodė 
ant kiek beprotiškai lietuviai 
savę skriaudžia statydami 
bažnyčias už sunkiai uždirb
tus savo centus ir atiduodami 
jas į airių vyskupų rankas, 
kurie paskui stato į parapi

jas tokius kuuigus, kokie 
jiems patinka. Teipgi nuro
dė, kad bažnyčios tiesos užgy- 
na kunigui imti pinigus už 

.gaspado- pildymą religiškoj pareigų, 
riai” ta pamatė, kova už bu- kaip antai: šliubas, krykštas, 
vį pasakė, kas jiems daryt: Gaišios, išpažintis, ekzekvijos 
apšaukė statytojus griovėjais, j ir 1.1. Ar tas teisybė ar me- 
ir darbas vienos miuutos ,,ša-' las, žmonės turi patįs apsvar- 
lin juos” atliktas, ir tik tada į styti. Ar pritinka bažnyčioje 
mųsų guvus užkabariniai vei-j biznį kunigams daryti, tegul 
kėjai pasirodo ant scenos pa- žmonės patįs svarsto. Ar pri
sisavindami viską, ir prie to tinka kunigui Dievo kūną 

naujas idėjas griešninkui prie velykinės už 
„jobsinių presų” ir ,. Dilgėlių į 3—4 dol. parduoti, tegul žmo- 

Ar pritin- 
lygybės-meilės” ka bažnyčioj savo artimą 

skriausti išlupant jam 15—25 
dol. už šliubą, tegul žmonės 
patįs tą svarsto. Ar pritinka 
kunigui bažnyčioj, vieton 
skelbimo meilės ir brolybės 
keikti svietiškas knygas, lai
kraščius ir tuomi stabdyti 
apšvietimą tarp savo parapi- 
jonų, žmonės, svarstykit jus 
patįs! Svarstykit ar kun.Mic
kevičia teisybę sakė ar ne.

Aukų surinkta laike pra
kalbų „Kovos” fondan 14 
dol. su centais. Kun. Micke
vičiui sudeda aukų ant ne- 
prigulmingos nuo airių Pro- 
vidence’o parapijos stacijų 
laike So. Bostono prakalbų 
$5.88, Brocktone $12.84, 

| Brightone — $1.01.

siun- 
dyinai ir net skriaudimai.

Bet kam čia daug kalbėt. 
Draugai, kurie bus jais pil
noj prasmėj to žodžio, patys 
pamatys tą. Aš-gi tiek galiu 
pasakyt: Nesijaučiu padaręs

die8. Atpenč, tik vien gerą 
I dėl jos j»adaręs. Ir prie to dar 
i esmių dabar nuo jos nuskriau
stas. Drangai, buvusiejie IV 
Susivažiavime girdėjo, kad 
tik aš viens iš zecerių atsilie 
pian prie numažinimo algos, 
su išlyga, kad ad
ministratorius neturės jokios 
tiesos likime „Kovos” zecerių. 
Algą nuleidome, ir šiądien

i

Si au
šinu a 
kaip 

skur-

ar

ta
is* 
ka- 

a-

A. J.
PADOVINYS (Kdvar. p.) 

2 u 1 i k ų darbas. 25 
VII. (7. VIII.) 08. pas M. 
Kleimoną Padovinio užeigos

geru.no


- t

KELEIVIS
T

X

valdytoją atsilankė du vyru
kai ir pareikalavo 25 rublių 
kokios tai partijos reikalams, i 
Negavę nieko atėmė nuo 
Kleimouo pateutą ir neužil-1 
go*) atsiuntė laišką, kurį iš- j 
tisai patalpiname:

„Guodotiuas tamista! Bu
vom pas tamistą, atėmėm pa
tentą ir prisakėm iki uedėlei 
užbaigt viską ir daugiau ne- 
pardavinėt, o laikyt teip už
kandžius. arba paverst sau 
aut gyvenamu.

Jeigu Tamista pirksi pa- 
leutą ir toliau 'pardavinėtu o 
ir iškabos ne nnkabįsi, tai a- 
tėja antru kartu nubausim 
25 rub., o jeigu ir vėliai da 
pardaviuėsi, tai atėja sudegį- 
sim.

Velik Tamista gražumu 
mųsų noram pasiduok, nes su 
prievarta męs turėsim įvik 
dint? Viso labo.’’

Gerai visi žinome, kad nė 
viena partija tokiais darbais 
neužsiima. Pertai aišku, kad 
tai žulikų darbas.

Edmundas Steponaitis. 
(Simas Stepas).

Rugpjūčio 6 (19) d. Ša
kiuose mirė dar jaunas, vos 
17 metų vaikinas, Edmundas 
Steponaitis, kuris rašinėjo Į 
„Viltį’’ ir „Draugiją” eiles ir 
apysakų vartimus, prisideng
damas ,,Viltyj’’ slapyvardžiu 
Simas S t e p a s. Jis bu
vo apimtas šiltinės, prie ku
rios prisidėjo dar smegenų 
uždegimas: kankinosi trejetą 
dienų.

E. St. gimė 1S92 m. vasa 
sario 16 (28) d. Išėjo tik Ša
kių miestelie pradinė dvikle- 
sinę mokyklą. Didžiai numy
lėjo knygą ir laikraštį, su 
kuriais, galima sakyti, ne- 
persiskyrė iki-pat' mirties. 
Gyvendamas prie tėvų ir bū
damas po įtekme savo vyriau
siosios sesers, dar šioj pusėj 
spaudos nesant godžiai skai
tė „Varpą”, „Ūkininką” ir 
kitus mųsų tuometinius laik
raščius. Kiek pailgėjęs mokėsi 
zecerystės amato S. Banaičio 
spaustuvėj Kaune, kur išbu
vo ligi paskutinių laikų. Pra
džioj liepos mėn. buvo par
važiavęs ant mėnesio pasivie
šėti, kame ir užtikus jį šilti
nė. Pr. Kriaučiūnas.

I

Pinavos valsčius. [Pa-

Inevėžio pav.J. Mųsų vaišio
je gyvenanti Petrauskynėje 
vienturtė Stalilionaitė vasa
rio mėnesyje užsiėmė nžsku- 
rį. Užkurys buvo labai pado
rus vaikinas, bet pačiai kaž 
kuo nepatiko, ir ji pasisten
gė jį nunuodinti. Gegužės 
mėn. pradžioje staiga mirė 
Stalilionytės vyras. Stalilio- 
n y tesu motina išpardavė 'vi
są savo mantą ir išsidangino 
į užsienį. Pajutę tai velionio 
giminės, užvedė bylą. Tardy
tojas su gydytoju iškasė
iš kapų velionį,
žino jį nunuoditu aršeniku 
su pienu sumaišytu. Užtele- 
grafavo į visas telegrafo kon
toras, kad Stalilionytės neper- 
leistų }>er sieną, bet nepasise
kė.

Piktadariai pristigo už
sienyje pinigų ir jie nebega
lėjo dabaigti kelionės į Ame
riką; rašė namiškiams laišką, 
kad prisiųstų pinigų. Laišką 
policija nutvėrė ir tokiu bu
du piktadarės antrašas tapo 
sužinotas. Liepos 18 d. vokie
čių valdžia, reikalaujant mu
šu valdžiai, Stalilionytę su
gražino. Dabar Sialilioniutė 
sėdi kalėjime. Čerkesas.

pripa-

PRANEŠU
Draugų vertėjų žiniai, kad 
verčiu į lietuvišką kalbą Mak
simo Gorkio veikalą po ant- 
galviu „Nereikalingo žmo 
gaus gyvenimas4.4 — veikalui 
tema paimta iš Rosijos šnipų 
gyvenimo.

V. S. Račkauskas.
P. S. Kiti laikraščiai ma

lonės perspausdinti.

Žodis Tikinčiojo.
(Paračė gudiškai Lainenne, verte F. L.)

(Tąsa.)

jiems patinka, apkrauja mokesčiais jūsų 
turtą, uždarbį ir patį darbą. Taigi, jeigu 
ne jus patįs renkate, tai kaip jus galite 
skaityti savę laisvais? ,

Ar galite jus išauklėti savo vaikus.teip; 
kaip norite, ar patinka nor vienam dabar
tinis jų mokinimas?

Jeigu jus to negalite ir jeigu jums ne
patinka, tai kame jus laisvė?

Paukščiai dangiški ir net vabalėliai 
susirenka į krūvą dėl nuveikimo, kas yra 
vienam negalimu. Ar galima jums susi
rinkt dėl apsvarstymo jųsų reikalu, dėl ap
rūpiu i mojus tiesų, dėl palengvinimo jus 
kentėjimų?*)

O jeigu negalima, tai kaip-gi jus ga
lite vadinti save laisvais?

Argalite-gi jus be daleidimo persikelt 
iš vienos vietos į kitą, ar galite laisvai va
žinėt iš šalies į šalį, ar galite naudotiem že
mės vaisiais ir net pačiu darbu, užmetamu 
štriuopomis ir kalėjimu?

O jeigu negalite, tai kur gi jųsų lais
vė?

Atgalite eidami gult užsitikėt, kad 
|>a.a ju šiąnakt atėję laike miego ueišknis 
jus biedną bustynę ir jieškodami neišgaz- 
dįs jus šeimynos, o pagaliaus ir pačius už
darys Į kalėjimą, teip kad jus valdininkai 
visokiam laike su jumis būna atsargus!

D jeigu jus negalit ant to pasitikėti, 
tai kur gi jus laisvė?

Tik tuomet laisvė išleis spindulius 
šviesos, kuomet jus, eidami keliu kantry
bės ir drąsumo, keliu kovos atliuosuosite 
save nuo visu tu vergysčių.

Tik tada laisvė išleis spindulius švie-, 
sos, kada įus pasakysite iš gilumos širdies 
savo: ..męs norime būt laisvais. ”

Tik tada, kuomet nesigailėsite aukaut 
viską, kas gali palengvint ko ’ą.

Tik tada laisvė išleis spindulius švie
sos, kuomet prisieksite prieš kryžių Krys
taus numirti vienas už visus ir visi už vie
ną....
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X
Tegul mus amžiuje išnyksta laikai brol

žudystės; lenkimės tokių priešų pranašų, 
arba tuos tegul sutinka toks likimas, ku
rie liepia ir mokyna vardan Krystaus už
mušinėti brolį kito tikėjimo. Kaip gali žiū
rėt Dievas ant tokių darbų, kurio yra pa
sakyta: „neužmušk!’’

O čia po akių užmušystė priimta, 
kaipo žaisle. Kada darbininkai pri
dirba turtų, tai jie dėl išpustijimo užmano 
žudynes, vadinamas karėms, kuriose žūva 
mus tvirčiausi broliai, žūva turtas, sukrau-

’ ^prakaitą vargšų.
Ir visur męs matome, kaip vaikai liau

dies kelia ranką ant žmonių, pjauna savo 
brolius, apkala į retežius savo tėvus ir dar- 
žudo motinas, kurios juos gimdė, augino ir 
glamonėjo.

Nežiūrint ant visi} diplomatizavimų 
valdininkų, neži tįsint ant ištaisytų kartu
vių ir plakimų Krystaus botagu, žmonija 
dideliu žingsniu žengė prie artimo galo tų 
visų skriaudų. Piktos mintis suvilioja vėlę 
tik ant laiko. Teisinga Vėlė randasi kaipo 
kankinančiam miege, o pabudus dėkavoja 
Dievui už atvalnijimą nuo tos kankynės. 
Da keletą dienų ir laikantieji pusę pris- 
paudikų, kovos už prispaustuosius. Kovo- 
jantiejie už palaikymą apkaustyme savo 
tėvų, motinų, brolių ir seserų, kovos už at- 
liuosavimą jų.

Aš einu kovot už tai, kad liaudis neli
ktų ant ilgiaus auka keleto despotų, idant 
nulinkusios galvos žiūrėtų aukštyn, kad 
pritaikyt linkstančius kelius.

Tegul bus palaimintas tavo ginklas, 
jaunas kareivi!

Kur tu eini, jaunas kareivi'
Aš einu kovot už tai, kad tėvai nekeik

tų tos dienos, kada jiems sako: ,,pas jus gi
mė sūnūs’’, ir kad motinos nekeiktų tos 
eienos, kada sūnų brangiausi spaudė prie 
krutinės savo.

Tegul bus palaimintas tavo ginklas, 
jaunas kareivi!

Jaunas kareivi, kur tu eini'
Aš einu kovot, idant broliai nematytų 

daugiaus sererų suvytusių, kaip žolė, ku
riai žemė atsisakius duoti maistą; idant se
sers nežiūrėtų daugiaus su ašaromis aut sa
vo brolių, iškeliaujančių ten, iš kur dau
giau nesugryžta.

Tegul bus palaimintas tavo giuklas, 
jaunas kareivi!

Jaunas kareivi, kur eini tu?
Aš einu kovot, kad kiekvienas galėtų 

rimtai naudotis vaisiais savo darbo; idant 
nuijžiutų ašaros vaikų, kurie melsdami 
duonos girdi atsakymą: „pas mus uėra dau
giau duonos. Viskas, kas pas mus buvo li
kę, ir tai atėmė’’.

Palaimintas tavo giuklas, jaunas ka
reivi!

Kur tu eini, jaunas kareivi?
Kovot už beturti, idant niekas negalė

tų atimti nuo jo paskatinį kąsnį duonos.
Tegul bus palaimintas tavo ginklas, 

jaunas kareivi!
Jaunas kareivi, kur eini tu?
Aš einu kovot, kad išvyt badą iš grin- 

telių ir sugražint šeimynoms džiaugsmą
Lai bus palaimintas tavo vardas, jau

nas kareivi!
Jaunas kareivi, kur eini tu?
Aš einu kovot, idant sugražint pris

paust iemsiems, sugrustiems kalėjimuose 
laisvą orą, kurio reikalauja jų krūtinė; 
teipgi ir šviesą kurios reikalauja jų akys.

Palaimintas tavo ginklas, jaunas ka
reivi!

Kur eini tu, jaunas kareivi?
Aš einu kovot, idant panaikyt tuos ru-

bežius, kurie, aprubežinoja liaudei mylėt 
vienas kitą.

Tegul bus palaimintas tavo ginklas 
jaunas kareivi!

Jaunas kareivi, kur eini tu?
Aš einu kovot, idant atliuosuot žmogi

škus jausmus, mintis, žodžius ir saužinę.
Tegul bus pagarbintas tavo ginklas, 

jaunas kareivi!
Kur tu eini, jaunas kareivi?
Aš eiuu kovot už tą, idant visi turėtų 

vieną Dievą danguje, vieną tėvyškę ant že
mės.

Tegul bus, jaunas kareivi, palaimin
tas, septynis kart palaimintas ginklas ta
vo!

Maniais 14—15 1«.

Wllliam P. Higgins. 
(Demokratiškas kandida

tas ant senatoriaus prašo li<»- 
: tuvius už jį balsuoti.)

Aš esu kandidatu ant demo
kratiškos nominacijos uz se
na torį nuo šito distrikto ir 
tikiuos jųsų parėmimo. Aš 
gimęs So. Bostone: lankiau 
Bostonno Grammar ir L^tin 
mokyklas, Notre Dama uni
versitetą ir Harvard teisių 
mokyklą [Law Shoolj: 1804 
m. įstojau į Massach iisetts 
advokatūrą, o per pakutimus 
dviejus metus buvau atstovu 

j 14 Vardo Mass. legislaturoj. 
Bėgyje dviejų melų mano 
tarnystės aš buvau išrinktas į 
įstatimišką komitetą, kur 
daugiausiai reikia triūso ir 
atsidėiimo.

Aš visuomet balsavau už 
darbininkų reikalus ir esu 
remiamas daugelio darbinin
kų organizacijomis už akty- 
višką mano patarnavimą.

Aš buvau įnešęs įstaty
mo projektą, sulyg kurio val
džia galėtų mažamečius pa- 
liuosuoti be kaucijos, tai bu
vo vienas iš svarbiausių Įneši
mų 1908 m. sesijoj. Aš teipgi 
Įnešiau sumanymą, kad lai vi 
n inkams butų leidžiama šven
tadieniais taisyti laivus, jei 
pasitaiko reikalas. Buvo tai 
pirmas toks įnešimas bėgyje 
5 metų ir likos užtvirtintas.

Ateinančiuose metuose 
bus daugiau svarbių užmany
mų ir žmonės šito distrikto 
turi turėti legislaturoj to
kį atstovą, kuris 
reikalus.

Bėgyje mano 
aš nuveikiau daug
siuos patarnauti savo žmo
nėms ir senate.

Aš tikiuosi, kad jus lai
ke pirmutinių rinkimų, kurie 
atsibus utarninke, 22 Rugsė
jo, 1908 m., nenumesite savo 
balsą kam kitam, bet atiduo
site jį man.

A.š visuomet dėsiu visas 
savo pajiegas už labą mųsų 
distrikto ir jojo gyventoju.

Su guodone jųsų: 
William P. Higgins.

SJ

„RAISTAS" („TheJung

Garsingoji knyga, išėjo lietuviškoje kalboje, kir*| 
parašyta vieno iš geriausių Amerikos raštininku YL U. 
Sinclair’o, versta iš angliško originalo.

Raistas teip žingeidi ir visoj pasaulėj reikalauja
ma, kad jau išverta į 18 visokių kalbų. Mums tuom aky- 
vesnė, kaip Amerikonas aprašo lietuvius, nuo išlipimo iš 
laivo ir visą gyvenimą Amerikoje kaipzerkole—perstata.

Perskaitęs Raistą, geriaus pažinsi Amerikos gyve
nimą, ne kaip daug metų čia gyvenęs,ir visų suktybių pa
slaptis: atrasi, kaip padaro apgavikai didelius pinigus 
er įvairių žingeidžių dalykų. Daug kytrumo yra toj kny
goj- * .

Kaistas ai škiai pifrodo, kaip kapitalistai- barbariškai 
apgaudinėja darbininkus, kaip sužaga jų moteris, suar
do šeimynų gyvenimą, nustumia i paleisuvystę ir 1.1.

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

J NAUJOKAS.
Madison Sq. Sta bo\ 189, New York City, X. Y.

Kas važiuoja Lietuvon!

Šiądien atsidarė naujas kursas. Prekės nužemintos iki 28 doleriu per 
vandenį Kas mano važiuot į Lietuvą, tai dabar geriausia proga. Sif- 
kortės pigios, oras šiltas, per vandenį važiuot labai smagu. Skubinkit, 
nes neužilgo prekės vėl pakils. Važiuodamas į Lietuva arba norėdamas ką 
partraukti ir reikalaudamas šifkoreių visuomet kreipkitės į .KELEIVIO" 
redakcija pas:

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

laivakortes

$28.00

gintų jų

tarnystes 
ir steng-

MOTERIS IR MERGINOS!
v

Siuomi jums pranešu^, 
kad siuvu moteriškas dreses, 
kotus, jakutes ir t. t.; prietam 
dar išsiuvu dailias kvietkas, 
teip, kad ir pigiaus kaštuos, 
uegu store pirkti ir gražiau 
atrodys. Adresas šitoks:

Ona Baronaičiutė,
132 Gold st. (trečias floras )

So. Boston, Mass.

Namu tepliorius ir dai 
_ lydė A. SARATOVU Z.
Atlieka visokius darbus prie 
pataisymo narni}, stalioriš- 
kus tėplioriškus, išmuša po 
pierojuis, išpuošia. pataiso 
langus, duris, grindis irt. t.

9 Beale st., 
Dorchester, Mass.

Nereik Mokintoju
Dovanai, dovanai!

Žodynas lietuviškai-ang- 
. liškas ir angliškai-lietuviš- 

, kas. Formas 7x12, 280 pavei 
kslų: išviso 982 puslapiai. Ši
tą žodyną išleido The Sal. so- 
ciety lietuviam dėl pasimoki- 
nimo angliškos kalbos ir bus 
prisiųstas kiekvienam dykai, 
kas tik prisius savo adrisą ir 
2() centų markėm ar pinigais 
dėl apmokėjimo pačto kaštų. 
Lietuvi, jeigu nori išmokt 
šios šalies kalbą, tai rašyk 
tuojaus, o tikrai- išmoksi be 
mokytojaus gerai ir greitai. 
Atsimink, jog gauni knygą 
dykai vertės šO.oo. išmokus 

1 anglišką kalbą bus tau leng- 
viau. Kreipkis pas mųsų a- 
gentą po anresu:

A. J. Antouov,
22 Walnut st., 

Į New Jersey City,-N. Y* [tl

GRAMATIKA angliškus kalbos mo
kintis be mokintojo (apdaryta) $1.25

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokin- 
tisjikaitvti ir rašy ti be mokintojo 15c.

NAUJAS BUDAS-mokintis rašyti be 
mokintojo (ypatingai merginoms, kurių 
daugelis jau išmoko). 10c.

Pinigus siuskite per M<>NV. ORDER 
arba pauto markėmis ant šio adriso:

P. Mikolainis,
P. O. Box (52 New York,

City.

Tiktai Lietuviams po Mas
kolium žinia.

Buvo blogas metas, 
atjautė labiausia vargšai, l’a-. 
vasaryj, vos praslinkus šal
čiui, badaujanti moteris, bul
vienoje rinkosi sau maistui 
sušalusias pūvančias bulves. 
Savininkas dirvono, gerai pa
silaikantis ūkininkas, daži- 
nojęs nuo vargšės apie viską 
sako: ,,nesinuodink puvėsiais, 
bet eikie su manim, aš tau 
duosiu maistui sveikų bulvių 
keletą karčių [purų] dova
nai! ’’

Ir vietoje naudotieji,var
gšė atsisakė: ,,girdėjau tami- 
stėli. kad tavo per maža :nie- 
ra Į saikas]’*.

Męs ir kaip tas ūkinin
kas, ne tik dovanai dalinome, 
dėlei naudos sveikatos paroo 
Įtinančias knygas,bet į Lietu
vą ir pačtos lėšas apmokėda- 
vom, daugeliui teipat ir vais
tus siuntėmia. Galiausia už 
gerądėjistę- išgirdome panašų 
atsiliepimą, kaip anos neiš
mintingos moteriškė.

Todėl nuo šiolaik Į Lie
tuvą—Maskoliją daugiau nie
ko nesiuntinėsime, viešai pra
nešame ir neapmokėtus iš te
nai laiškus — sugražinsime, 
siuntėjai patįs turės apsimo
kėti, o ant kitų laiškų neduo

kime atsakymo. Dėlei Ameri
kos lietuvių ir kitų šalių, vis
kas po seenovei ir stengsimės 
suteikti kucgeriausią pagel- 
bą bei patarnavimą. „Vado
vas į sveikatą“ bus išiuntinė- 
tas visiems, kaip tik iš spau
dos išeis naujausia paskutinė 
laida netrukus. Todėl galite 
užsisteliuoti jau dabar. Šita 
spaudžiamoji knyga dar pa
didinta. Pirmiau išleistos vi
sos jau pasibaigė. Gausite 
nauję adresuojant:
The Collins N. Y. Med. Lįst.

Direktorius,
140 W. 34 st. New York,N.Y’.

Tą

XII
Jums reikia daug, kantrybės, daug pa- 

jiegos, pajiegos nepailstančios, nes visko 
nepergalėsite su viena diena.

Laisvė—tai yra duona, kurią žmonės 
gamina per prakaitą savo.

Vieni griebiasi už darbo karštai, opa- 
skiaus krinta dvasioje kad ir prieš patį va
lymą.

Tokie yra panašus silpniems, mažos 
kantrybės žmonėms, negalintiems panešti 
triūso, išravėvėjimui piktžolių ant savo 
lauko; jie sėja ir nieko nevalo, užtai, kad 
daleidžia piktžolėms įsivyrauti.

Sakau jums, tokioj šalyj bus visados 
didelis badas.

Teipgi jie panašus ant tokių bepročių, 
kurie išbudavoję gyvenimui namą su’yg 
stogų ir palieka neuždengtą, bijodami pa
ilsti arba aukauti iki galui savo spėkas dėl 
uždengimo.

Namas neužbaigtas arba uedrutai su
bilda votas padaro daug blėdies, tankiau
siai vėtros tampa sugriautas, o gyventojai 
žūva jo griuvėsiuose.

Kad jus lūkestis suviliotų netiktai 7 
kartus, bet "7 kartus, vienok netrotykite 
vylties.

Jeigu tiki į teisingą darbą, tai jis net- 
butinai išsipyldys ir tas tik išsigelbės,kurs 
tvirtai laikysis iki pačiam galui.

Išsižadėkite kalbėt ir mislyt: „ar verta 
kentėt dėlei 11 pagerinimų, kurių reikės 
da ilgai laukt?”

Padėkim. kad tie pagerinimai įvyktų 
vėlai, arba jeigu jais tektų nadoties trum
pą laiką ir jei netektų jais gėrėtis suvisai, 
tai už jus gėrėsis jųsų vaikai. Atminkit, 
jeigu jiems nieko nepaliksit, tai jie nieko 
ir neturės.

Pamislykit, ar norit palikt jiems rete
žiu, melus ir badą?

Tikrai sakau jums, jeigu visi butumet 
uždaryti panašiai Krystui į grabą, tai kaip 
Krystus išeitumėt iš jo į trečią dieną per
galėtojais mirties, karalių ir galiūnų šio 

1 pasaulio. (Galas.)

I
i

XI
Jaunas kareivi, kur eini tu?
Aš einu kovot už Dievą ir už aukurusj 

tėvynės.
Lai bus palaimintas tavo ginklas, jau

nas kareivi!
Jaunas kareivi, kur tu eini?
Aš einu kovot už teisybę, už šventas 

liaudies tiesas ir už nepaliečiamybę ypatos.
Lai bus palaimintas tavo ginklas, jau

nas kareivi!
Jaunas kareivi, kur tu eini?
Aš einu kovot, idant atliuosuot 

brolius nuo priespaudų ir sutraukyt 
žius, rišančius juos.

Palaimintas tavo ginklas, jaunas ka 
reivi?

K’ireįni tu, jaunas kareivi?
Aš einu kovot su neteisybėmis drau

ge su tais kuriuos jie palaiko, kovot su po
nais už tarnus, su prispaudikais už laisvę.

Tegul bus palaimintas tavo ginklas, 
jaunas kareivi!

Kur eini tu, jaunas kareivi?
*) Autorius čia kalba apie Maskoliją, ku susirinkimai 

darbininkams užginti. R«d.

savo 
re te-

PAJ IEŠKOJIMAI.
Pajieškau brolio Vladis

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

Jonas Meška,
142 Endicott st., 

Boston, Mass. (gg

Pajieškau savo švogerių 
Antano Kaz’auskio ir Kazi
miero. Paeina iš Kanu<> gub. 
Šiaulių pa v.. Lon kės vai. Apie 
keturis metus Amerikoj. Pir- 
miaus gyveno Portlande,Me., 
paikiaus Brockton‘e, Mass.

Jie patįs, ar kas kitas ži
nantis prašom pranešti ant 
adreso:

Juozas Kasparavičia,
191 Silver st.,

• So. Boston, Mass.
I

(tl

4 ruimai ant paran- 
davojimo

Ant antro floro ir su wo- 
terklosetu ant vietos:randa ne
brangi. Jieškanti ruimų teat- 
sišaukia po žemiau padėtu 
adrisu.

M. Žoba, 137 Bowen st. 
So. Boston, Mass.

Ant 3-čio flaito.

i

Skaitykit ir platinki! 
„KELEIVI”

Rugsėjo 21 dieną, ant 
Turn Hali. 29 Middlesex st., 
Bostone, bus perstatyta ^Ži
vilė“, tragedija 5-se aktuose, 
8 se atidengimuose: pradžia 
bus 8 vai vakare: salė bus 
atidaryta nuo 7.

Tarpe aktų griež link
smai muzika. Kas ateis, tas 
„Živilės-4 neužmirš, kol tik 
gyvens. Živilė yra tik vienas 
toks veikalą* lietuvių kalbo
je, bet kadangi jį sunku išmo
kti ir brangiai kaštuoja vis
ką atsakančiai padaryti, tai 
iki šiam laikui niekas jos ir 
nelošė. Vienok So. Bostono 
teatrališka draugystė, norė
dama supažindint savo tautie
čius su „Živile", pergalėjo vi
sus sunkumus ir.,Živilė“ bus 
atlošta.

Senus ir jaunus širdin
gai kviečia So. Bostono lietu
viškos teatrališkos dr-stės 
„Žaibas-4

Direkcija.

i



Tie 762 So. BostoU

T F. M ATULAITIS
persikėle aut

1
 495 Bro»dway, So. Boston’e>

Vali sdos:

i Nuo 5-10 iš ryto ir nuo 7*9 vakare.
Nedėliotus iki 3 vai po pietų 

Montello, Mass, 117 Ames st- 
l'taruinkals ir petnyčiumbi nuo 3 

iki 6 po piet.
KNYGOS UZ PUSE PREKES!
Kas prisius 5 dolerius, tas 
aplaikvs knygų vertės x 10- 
Kas prisius $10. tasaplaikys 
vertės $25.
Knygų galima gauti lisokios įtalpos ir 
pasiskirti iš bile kokio katalogo Musų 
katalogą aplaikys koznas kas prisius 
savo adrisą ir uz » c markę

Adresuokit teip

V”. J. Kudarauukas,

107 E. 8 th St. New York, N. Y.

LIKTUMU UŽEIGA
- PAS -

CHAPLIKA

Puikiausias Lietuviškas

Užlaiko puikiausius gervinus, alus, eitus 
visada švieži, vynai ir visokį liktoriai 
kopcr ausi. Gervinus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių smnė,am į namus. SODAS SVEIKATOS

SALIUNAS
kartą pas mu» atsilankyk 

To niekad nesigraudys 
Alus, vynai n. us gardžiausi. 

Cigarai iŠ Tuk įjos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co
3o4 Broadwty ir 259 1>. Si , 

t h BostuUe M ai* s

t*

Ą

DOVANAI 
VISIEMS

„Keleivio” agentai
j.

1514 Ross avė.

J.

Atsimik ir nemirszk!
Jeigu nori gražiai paverks

ią nuimti, eik pas atsakanti 
fotografistą:

CASS1LLO STUDIJA.
376 Bn>adway,

So. BOSTON, Mass
Petrikis,

Seranton Pa

Ignotas.
S. S. Pittsburg, Pa

John Luis,
521 VT. Lombard St. Baltimore. Md.

M. Senkus
Box lo9 * L>niston, Ale.

J. Čeponis 21 Pleasent Str. 

Jon»s Gerdauska
;4 Lafaet St. New Britain, Conn.

Povilas Simonavičius
70 Linden st. AVesr Lysti, Mass.

46 22 St.

J.

p

322 Caledona St.

Jos.
27 Connern.n St.

B. P,
6 Arthur St.

Rsulim-itis
So. Boston, Ma'S.

Mikalauckas
So. Boston. Mass.

M. Petrauskas
Kenoaha, Wis.

Mažeiko.
Neiv Britam. Conn.

Miškinis
Montello, M-tss.

P Glaveckas
(35 W Lombard St. Baltimore, Md.

Andrew TVickel.
2752 E. Ven&ngo St. Philadelphia. Pa 

F. Laurynaitis
1010 Church St. Easton, Pa.

WATERBURY. CONN.

824 Bank Str
102 Charles st.

39 W. Porter St

Poleknovič 
Montello.

Grikštas
Brighton,

S. Milinovskis 
Chicago. Iii.

•Girard, Ohio, 

Dobrovolskis 
Chicago. 111.

R. Vasileuckas 
Lawrence.

VVelieki
Lavvrence,

Antonov.

Lukauskas
Lavvrence,

Mike Gaigat
Port Griffith, Pa. 

Baronas 
McKees Rocks, Pa. į

Yankauskas
Cleveland. Ohio ■

J. Žemaitis
K. Aaevičia,
Žemantauckas

Pranas
3j Arthur st.

Leonas
591 Washiugton st.

Mass

Mass.

4422 S. Wood st.

Petras Kailius

Vasiliauckas ir 
2515 Kensington av.

159 Eltn st.

P.
C.

O. Bos 52.

54

A.
J.

Havorhill si.

Mass.
J.

Mass

Mass.

P. O. Bos 68
G.

P.

SERGANTIEMS ŽVD1!

Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, 
|x‘r tu tų daktarų nesu man imą ar neturėjimą gerų vaistų, i.i-l»a. jei tau nusibodo nuodintis visokiais 
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kit i;-, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir aut gaio n ri būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant vištikių niekų tuojaus kreipkis asabišl: i .ir laiške aprašydamas savo ligą per 
The Collins New York Medical Institutą ’ L>r. R. Mielke, kame pasek m i ilgiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsi.-etiejusias ligas, kaip VYR^T teip MOTERĄ ir VAIKU, kožnas 
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausituni. kokiu badu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma cianai, uuo kurių kiti daktarai uekuri laiką gydę, 
rankas nuleisdaini apleido.

A Uncrvac- TokLl’ ka,‘ 1 he <oLLlxs M:w volik medk al įssTiiiTAS1 kloaKy lllclo K ll^vaa. užiaiK<»iuas geriauMadiploiiuitų daktarų sp»>eiį<li4ų; vi-iisligųapia- 
šyiuu<> atida ištiria'■pecijališk.ii, uuo iurukiad-.il> iši Marbiau'.iu ligos apsiri'iškiiuii bei jo- įiaiualo, ir šutaiso 
atsakančius kiekvienant pritaikytus vaistus išgidyuiui ligos ir silpni Mu; urs šilas institutas užlaiko didžiausią 
Laboratoriją lai-tų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačiu .laktatu išrasta, kuriu ulekur kitur negalima 
gauti. I žtai išgiduue ligų nė joks daktaras u-.'- kitas ii^titutu- i.egaii h gintis, per ka nioksliuėiai ir pavadino tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš tu žydinčio sodno dait^iau-is a-.« ' •• tioį* s.»ru»učii;į sveikata, tai aiškiai matyt iš daugvhės

padekavonių, kurios ateina ka-diens, p ubiodanie ėi n kol as.

Ji
ė • t

Temykite gerai! Tumai mcvumSha. ototut k kautu v t
Puikiausių armonikų, sknpkų, klerneių, triubų. koncertinų ir 
daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių. 
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotu, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo grvmatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbą), 
kišeninių lempukių, guminių litarų. adresams peėėčių, gramatikų 
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių 
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromulų

su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su kunvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai 
užėl.oo, 1000 už 46.00. Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už. 5c 
marke ir teisinga adresą, o apturės dideli N 3 naują K A T A 1.0 (l Ą 1>O V ANAI 
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ėš gvarantuoįu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai įvijus 
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.

Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsiuim .
K. VILKEV1CH. 112 Grand st., Brooklyn, N. Y•

Yra Ui viena iš geriausių 
fotografiškų studijų ir se
niausia Įstaiga So. Bostone.

Jisai daro gražiausius pa- 
paveikslus už žemą preke

Paveikslai vestuvių, arba 
itokių grupų, vaikų ar sęuų 
būna artistiškai padaryti pas 
Cassili. Jo studija Įrengta 
su puikiausiom pritaisom, 
tarpe kurių yra ir Oristo Kle- 
ktrikine šviesa dėl ėmimo fo
tografijų vakarais. Jeigu va
kare kas nori fotografuotis 
turi iš laiko duoti žinią. Rė
mų departamenUs talpina 
šimtus yvairių stylių iš kurių 
galima pasirinkt sau patin- 
kamiausius.

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

Cassills Portrait Stndio
376 Broadvvay,

So. Boston. Mass
GERIAUSI AKUŠERE A

F. Yuszkauskiene
Pabaigiau kursų M’otuans Medical 

College Baltimore M. D.
Pasekmingai atlieka savo darba 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

M. Galjvan & Co
Uzlaiho geriausio

Eliaus Vyno, Likierių ir 
Cigarų.

Pardavimas šeimynom mūsų
Speciališkumas.

366 Second So. Boston. Mass
O.

Vincas
1438 E 25 th st

Franas Bakanauskas
45 High si. Nashua. N. H.

Vincentas Staševicz
839 Ashland av, Chicago, III.

E. Rudminas
236 N. West st. Shenandoah. Pa.

J. Vaitkevičius
145 Congress av. New Haven. Conn.

Jonas Žvingilas
1711 E. Matheny av. Springfield, III. 

Ig. M. Kudlauskas
St. Louis, Mo.

Lada
Holvoke,

Vincas Samuolis
24 Spruce st. Fitchburg,

J. Milevski
81 Grand st. Mat Kobre Brooklyn N. Y.

Jonas ^Valaitis
490 Green st.

Jokūbas
1-06 Pavne ali.

Juozas
Box įO Sta. A.

NAUDOKIT GERA TVBAKA.
Pirkit cigarus ir sigarėtusnaujo 

išdirbimo
Partraukėm puikiausių cigarų, viso 
kio tabako, puikiausių pipkių, o 
kendžių kendžių.' kokių dar nė ne 
buvo.ccigaetu gilzu irRusko tabako.

S B. KLIEN
228 Braodway, cor. C st 

So. Boston, Mas-
ta

1437 N. 13-th »t.

Box 614
H.

Mass.

Mass.

Ant pardavimo.
Parsiduoda rakandai (for- 

nišiai) labai geri. Priežastie 
pardavimo — išvažiavimas ki
tur. Ateikit dasižinot vaka
re ant adreso:

Kazimieras Bačiūnus. 
438 Bowen St. 
So. Boston, Mass. ot

Ansonia. Conn.

Chestnut 
Alleghanv City. Pa

Variakois
So. Gardner, Mass.

Stanislav Ostrovskis 
River St Mekenzie Block Door S.

Rumford Falls,

Raudonius
Collinsville, III.

Shldlofsky
1405| N. 7-th st. St. Louis, Mo

C. Kavolius
19 Harrison st. Cambridgeport,

V.
P. O Box 205

A.

^e.

''ass.

A. Unguraitis
12v Grand tt BrooMyn, N. Y.

VJad. Eomasheviče
st. St. Louis. Mo.
A. Černius
st. New Y.•!k, N.

M. Danielius / 
st 5ew York, N.

836 Prooklyn

602 W. 47-th

J.
64 G*a*«voort

Y

Y.

Revoliucijos giesmės, 
prirengtos vyrų chorams ant 
dviejų, trijų ir ketuvių balsų 
Formatas 11x14 colių. Toj 
knygoj telpa visos svarbes
nes revoliucijos ir tautiško* 
dainos. Re komanduojama
chorams ir kiekvienam mylė
tojui dainų. Kas prisius 35 c. 
stempomis, tas gaus Rovoliu- 
cijos giesmes.

Turtu ir laida 
28 AV. Broadvvay, 
Mass.

„Keleivio”, 
So Boston,

«
Tt

Ą

' * ■*
4
□4

la^ydvr* nuo: aotarukoa llg»> 
kauKvali) ir ekrėpiiaiiu,4. 

akauddjioio šonuose, bausti •:,» 
ae ir neuralgUos ilgo., .ta 
paru»nšZid sveiks Ir viešai i>a 
deksvojasavo pavalkais staių- 
s4mia

Mrs FRANCIŠEA 
ŠKLENAR1EX£,

(motė;te Jono)
Konto No 2,B, 6S, Coreeeo, Neb

50000^™ D Y K ai,;:a
paslaptines vyru lygos

LiTMIskAS 1HKTAKAS

G. B. Wernick
Lenkiškai Liet mišką

APTIEKA

<■?

i) r. s Ati<lrzeįewskj

Boston, Mase

TEISINGIAUSIA APTIEKA-

havvmul avė.

ALUŠTAI GI’oImUAM \s 1>AKTaKE!
Jeigu kiti dėi^vuju:/ išgydymą ud jau mano^rlderydtėteipgi išrelks’i 
»kaip aloghmuiį

kuė, p*M* gflJyb«» aukšto mokalo ir gvrai sutaiaytų vuiatų, kurtum* man prt- 
cdūntė ir pa. J pauiokininitid suvartojau. Hrlei tai netikėjau, kad per savo 
išdykumą ouardy tą sveikatą galėčiau dar atgauti. Hirnitauela jaučiausi dideli 
u^lpnėjlmą. t-ipat vėliau ir mano inkštai buvo au.rytę, drauge ir visu* u- 
durlnia or^anlim buvo »ulręa ir tik kaip lapas rudenlje Buvyt^a, Laukiau 
kada nukristi Bet kad iškalčiau laikraštije apie J ųoų galingą gydymą ir 
grynua\alttiiB, tad aiedšaukua ir atsiuntė man valetus, kuriuos suvartoja 
pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi 
pilnai Bveikae. Tad ir dėaavoju u?. san?.lnišką ir abu išgydymą. Dab&r 
jau* i uosi kaip naujai a gimąą, linksmas ir eveikat*, o tai visiems bn Ilsins 
lietuviams pranešu, Idant kmptuel prie J ųs gydytis laike nelaimės Ii gi-8

Pasilieku dėkingas ir v feada garsinsiu J ubu garbingą vardą,
JONAS SMIKNA\ 1CZ1A,

Front at., PhilSžtelphia Pa

•iruvs p«r<ln m«-tu, akandėji- 
tnu Girėnų, krutinėję dieglių, 
į»1i uių nesveiku0.0, svjdgl- 
:uo ir skaudėjimo mdvoe, zva- 
u’jimo ausise ir abelno nuail- 
i uėjimo aal sveikata*. į 13 
• ■•nų pilnai išgydytu, bu pa- 
.lėkavone Ir paveikslą, pri- 
- įua ė patalpini j laikmatį.

J<>!1N PAULU'lS
r* aviete Co., Orient, Ha.

SKAlTYTOiAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos. iie.=:ic. ik, neatidelivk, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo: 
kosti/i o, katdi'u, plaučių neseo kunio, iluimiio, trumpo ir Slinkauti levėparimo, kepeiiiį 

ir inkstų (kidneys) ligos, dispeįvijos, nt-e> r< minu, riduritį ligos, ‘užkittijimo ir skaudi jimo vidu- 
rių, kontume, tuštymuose ir po krutinę. Galeos ska ■ultpuio, ūžimo u- spi.qi  mo au'f/sr-‘ kraujo 
nefystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, r- utnatlztno, 
skaudėjimo po riša kana, kaulų šiuiariu ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystes išdykumo—suyrt<n'nno sceikatos. d^riepurdo, nerviškumo; nuo slaptų
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus -ntbutų.—I^uslės ligos, įiemiegojuno, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitų visokių lajų vyrų kaip ir moterų', skausmingų, neregudiariškų antdrapOr 

n<ų ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

>^tTAS INSTITUTAS ISZSIUNT1NEJA GYDUOLEIS^ ^^
| VISĄ AMERIKĄ, CA.NADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir Al STRAUJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO: 

Kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei liga lietuvishai.
KAM SIRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI RI TI iŠGVDYTAS, lik ATS1ŠAI KU. adresuojant: 

The Collins New York Medical Institute <,nc> 
140 W. 34 st, (arti Broadvvay) New York 
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.

Sustok! Žiūrėk! Klausyk!

I

I

»

B džiausiąs nupiginimas So. Bos
tone.

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

I. SACOWITZ.
128 Broadvvay (tarpe A 
ir B gat) S. Boston, Mass

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulej 
varto_,a. teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius K- ŠIDLAUSKAS.

Savininkas
Edvardas Daly 

2 W- BfOadvvay kampas Dor
chester a ve. So- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs per expresą gyduoles prsiusim

James H. Criffin & Co.
— Geriausia galiūnas — 
Klausk apie Teofil Kordašensti. 
nes gausi geriausių gėrymų ant 
vestuvių, krikštynų ir balių už pi

giausią prekę.

115 £117 Dorchester avė. and 
1 &i1^ Division st. So. Boston 

Telephone 21068 So. Boston

Bentteyville & Ellsworth, Pa. 
vienatine krautuve.

Situose dvejuose miestuose geriausia 
krautuvo drapanų: šventadienių, darbi
nių ir daug visokių daiktų, ką kas rei
kalauja: teipgi padarau siutus ant ste- 
liavimo, overkuotus ir kotus. Reikalin
gi agentai, gali uždirbti nuo 410 iki $20 
ant dienos. Priimu užsisteliavimus 
šokių drapanų; visi kreipkitės pas:

J. A. Graužulis, .
CLOTHING HOUSE

Bentteyville Main st Ellsworth, Pa-1

TEMYKITE!

vi-

Puikiausia moterišku skrybė
lių sąkrova.

Pranešu visom savo sererim Lieuvem ir 
Lietuvaitėm kad pertraukiau naujausios 
mados moteriškų vasarinių skrybėlių. 
Išsirinkti gali pagal savo norą. 
Teipgi |>errėdaii papuošimus ir pertaisau 
senas kuopuikiausiai už prieinamiausią 
prekę. Todėl meldžio seserų kreiptiesi | 
prie manę. Patarnavimas pirmos kliasos Į 

Su guodone
M i ss. S Gaiewsky

255 Broadvvay So Boston A,as

TEL. 22148 RICHMOND

259 HANOVER ST

257 Hanover Street 257
BOSTON. MASS

APCARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!

Laikau sau už garbę pranešti Jum 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaites, 
kad parduodu laivakortes į Li< tuvą ir iš 
Lietuvos į Ameriką važiuoja: tiem ant 
geriausių laivų už pigiausią piekę. Ma
no ofisas turi geriausias kelio linijas

Ofisas atidaly tas nuo 8 vai. ryto iki 
11 valandai vakare.

Jurgis Bartašins
258 M. Itroadnay So. Bosini, Mass.

Geriausias Lietuviszkas Siuvėjas.
Puikiausia kriau

čių dirbt u ve. Turime / 
visokių audimų ir f 

suknios. Dirbame 
puikiausius aiutbs ir 
overkotus. Užeik pa
žiūrėt mus naujos dir 
btuvės, o jeigu nori 
turėt gražią drajianą. 
mes galime ją tau
tuoj padaryt. Z. Budreekis.

Z. Bl DKE< KIS.
222 Broadvay S<> Boston.

NAUJAS IŠRADIMAS
Sustiprinimui ir užlaikymui plaukų

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo 
puikius plaukus, sulaiko s inkimą 
plaukų galvos labai trumpame lai
ke. Vietoje senų atauga nauji, gra
žus plaukai. Visokia infui-niacija 
dykai. Artesnėms žinioms r- ikia ra
šyti įdedant krasos ženklelį

J. M. BRUNIIZA (O .
Ilroudmay X So. 8-th st.. 

Brooklyn-N'en York.

Rnsiška-Lenkiška-Liitii
viška

_A FTIEK A

Bronszteino
' c::

] Boston, Mass
L

349 Harrison avė

I

Mano dirbtuvė yra įrengia puikiau 
šiai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darba artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai. malevoju natūra 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu i namus fotografuo
ti. teipgi nedeldieniais fotografuoju.

Pasilieku geni velijančiu

George Stanaitis
453 Broadway So. Boston, Mass-

♦Aitoje knygoje tialpa daugelis paveikslu ir tapati 
tiesiu mokslo šaltiniu seuų ir Jaunų vyrų, kurie 
.Čia lytiškus nusilpnėjimus, patrotyimą vyryšku* 
, nerviškas lygas, kraujo už nuodijimą, - - -•• skilviu, inkstų, kepenių 
pūslės lygas. Šita kuyga jums išaiškins uuu

į galima išsigydyti namieje greitai ir pasekmingai, iašome pacientams ju pačiu kalboje. Rašyk uiuius

R°£>A Lietuviškai.• JOS t t^9ikis.B1 >

s.
22- 5tli Avp., knmb 500, ( hi< III

Celina antspauda garantuoja cigarus

bsued »y Al»xfto<ityot ihe C.kdr Maiers' InicKUUonjl Union ot Amenca
Union-made Cigars.

uhts Črdtftr?. the couLuned miRK bo« brm txu« by a icl-ŪEi fekiN. 
uMJMLiiOf IKI OŪMMMdlCIBllRRAlKMM. UC0RJ Atartu. AA O<wuM4* čc.ated tv th» a J 
KPKciheutul tbc Mud* MAiKlAims] HtfHlClUk*(UAidUI Tht cKM L Ibc»riut»c

tu SMUker,
dntuįcsicale UtMBlafel U Murteų tolJM.

Ta /f.
Ų c M /

LOTU
'M

STaME

d.rhtu* (ikrui saiiHur»^kti 1»tulu busi svei
kas i tokius cigarus rūkyt, pirkdamas \i^u«>niet žiūrėk,
kad am dėžutės butų meįiiias žeiiklas.

Vienatinis lenkiškas Denrista
Ofiso vaiAiitlos.

X:ia 9 iki 12 ;r nuo ? iki s po piet

EUROPjSKAs oaKTaRas

JOSEPH LEWAN30WSKI, 
Valandom. 11-1 A. M.; 6-8 I’. M 
419 BoyI ston St Boston. fr' „ s ' 

|,Warreu l‘!umb-rs

Telephone. i'.atk Ba\ 2350. j 
G\vefl.mas 885 Massaciiuseils avė

< amhridge, Mass. 
\ alandos. S - 10 ryto.

LITU VI PAS

M A CANNON’.
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną.višniovką. mali-B 

iiovka. kiumniel alų ir kitokiusnaminius ir importuotus. Turime puikiausiųl 
i igarų iš Turkijos. Gėrimus pristatėm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam .1 
tplinkinius miestus. Nepamirškit mūs adrišo:

M. A. CANNCN 43-45 EiMlietrtt 25-27 (’ross street, B*ni, Mass.

Kurioj galit gauti geriausiu gy 
duoliu nuo visokių ligų, teipgi 
teisingiausius patarimus,2'es čio
nai dirba lietuviška cralo

M. V Stankevičius.
John J. Lowery & Co.

Kampas 6-tos 168 D. st
So. Boston, Mass.

Tei-EI-Honf. 21OŽ7 So. Boston. Mass

Lietuviszkas D-ras M. Zisehnan.
7 Parmeuter St
Boston, Masu.

Visokias ligas gy 
aau pos^kmingia- 

'. usiai. Ateikit tie- 
ir>«»k pas mane 1 
• _>ais į virtų tik 
neikit į aptieka: 
mano durva bal
tos arba telefoną 

i duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki
S vakare. Telephone 1967—3 Richmond

I

Skilvio sloga išgydyta

Kraujo ligos
Džiova

.. . ... ISHALATOKItM\egr<>muliavinią. silpnumą, nerviškos ir visos
kroniškos ligos lengvai gydomos praktiškiausiu budu Bos
tono Klinikoj. Mųsų specijalistems niekas lygintis negali. 
Per skaityk žemiau paduotas žinias nuo ligonių, kuriuos 
męs išgydem. Jeigu nori būt išgydytu, turėsi pas mus ateiti 
ar tuoj vėlia u.

Anthony Uosta, 15 Chapel st.. Lowell, Mass. sako:
,,Aš buvau baisiai kankinamas skilvio sloga per kelis 

metus. Aš tuomet visada >>o valgio blogai jaučiausi. 
Liežuvis mano buvo visuomet apvilktas, galva nuolat 
skaudėjo, viduriai buvo nenormališki: neturėjau apeti
to. visai sublogau, palikau nerviškas ir negalėjau mie
goti.

Aršia tįsia'buvo tas, kati nuolat turėjau vemti; per 
burną atsimušdavo rukštųs ir sūrus gazai.

„Gydžiausi pas penkis daktarus; bot nieko uepagel- 
bėjo. Praleidau daug pinigų, daug laiko ir vos tik ne
numiriau,. Kreipiausi tuomet dar pas Boston Clinic 
sjtecijalistiis ir jie manę išgydė. Taigi aš rodyčiau 
sirgus Tiiek vienam pas juos kreipties’’.

BOSTON CLINIC, INO.
175 Tremontist. Suites 6 7 dc 8

Valandos: nuo 9 iki 8 vakare kasdien. Nedėliotns nuo 10 iki 12 po pietų.

Lovvell office: 158 Marrimack St.
Ofisas atįdaras kasdieną nuo 9 ryto iki 8 vakare.

Fall River ofice: 37 Main St.
Atidarytas kasdien nuo 9 iki 8 vakare.


