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Pasarga.

Talpina gražiausius aprašy
mus. straipsnelius dėl tn<>- 
Urt| ir merginę ir pamoki
nimus Angliškos 
..Keleivis” išeina 
vergas ir kaštuoja
tų tik fl. Adresuokit teip:

.1 Žvingilas,
Po* Officr Ii<>x 3232,

Boston, AfdSS.

Boston, Mass., 27 Liepos (Julv>19O5 m
Iš Amerikos

kalbos.
kas kel- 
ant mė

reprvsents over 50.000 Lith- 
uanians in New Engiami 
Statės. Besi advertising me- 
diuni. E.xecules ai! kimls 
of J o b and Book Printing 

in foreign languages.
Ali Communications should 

be addressed

“KELEIVIS"
Lit įmaniau Hee kly

A. fcmnailas,
Po* Office }}ox 3232, 

Boston, Alass.

N orėdamas pamatyt 
laikraštį, prisiųsk savo aišku 
adresą, o gausi vieną aut pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vieną dole
rį, o gausi ,, Keleivį" per vi
sus metus.

Teipgi brangus skaityto
jai, kurie perina inot savo 
adresą, visados prisiųskit 
ir seną: parašykit, kad mano 
senas adresas buvo toks ir 
toks, o naujas toks: visada 
parašykit abudu adresu.

Skaitytojai ..Keleivio", ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aiškų adresą: nie
kad nerašykit adresas mane 
tas pats", lies inęs senų laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su „adresas tas pats66 neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus, uždekit tokį adresą.

A. Žvingilas, 
Rox 3232 Boston Mass.

palio-
13 me- 
krašto 
tiktai

mus

Metas I

Žinios
Revoliucija Rosijoj.

Kaip tai akyva, ir kaip 
męs turėtume visi pasimokin
ti iš nusidavimų Rosijos vieš
patystės dabartiniam laike. 
Kaip greitai musų aki ati
traukia bile koks mažas ap
sireiškimas ant gatvės arba 
musų namuose, o kaip mažai 
mus apima tas didelis krutė
jimas darbininkų ir kitų 
kliasų žmonių, kurie gyvena 
po Rusiška valdžia, ir kurie 
dabartiniam laike kyla, agi
tuoja. kovoja ir miršta už ge
resnį gyvenimą, laisvą į><>li- 
tikišką kalbą, raštą, laisva 
tikėjimą, laisvus susirinki
mus ir visuomenišką darymą 
tiesų. Kaip mažai mus tas 
viskas apima, tai galima ma
tyti, jog męs tik retkarčiais 
tąja kalba užsiimam ir pa
baigtam sakydami: ,,a! ką 
jie padarys, prieš vėją sun
ku papūsti irt. t.” O vie
nok kad męsapsižvalgytume, 

‘ dirsteltume kuo męs esam, 
ką męs veikiam ir kur męs 
gyvenam? Atrastume, jog ir 
męs gyvenam tokioje šalyje, 

' kur pirma daugiau šimto 
metų gyvavo despotizmas, 
prispaudimas žmonių kurie 
nekentė savo tautos ka
ralių ir teip ilgai varė kovą, 
teip ilgai vargo, kentėjo ir 
mirė, pakol galutinai velava 
liuosytiės nepradėjo plezdėti 
apreikšdama liuosybę kiek
vienam sunui šios šalies.

Nuo 1770 iki 1783 be 
vos liejosi kraujas per 
tu laisvę mylinčiu šio 
gyventoju. Dabar
švenčiam šventes, kaišoni ka
lius tų. kurie kariavo už lais
vę šioje šalyje. Dabar godo
ja pasaulę. kaipo drūtą, mo
kytą ir darbščžią šalį Ameri
kos.

Musų tėvynėje Lietuvoje 
ir visoje Rosijos viešpatystė
je dabar toki patys laikai, 
koki buvo Amerikoje 1770, 
y. 135 metai, tiek laiko visa 
mus šalis pasilikus uzpakąli- 
je šios salios. Tiek metų at
gal Amerikos gyventojai bu 
vo teip suerzinti su neišveng- 
tinom mokestinei, pečėtimi. 
muitais ir kitokiais būdais. 
Jurgis III. karalius Anglijos, 
teip žindo šitą šalį, 
jiem neduodamas, 
Rosijos caras,
melžia mūs tėvynę ir 
po jo valdyste esančius.

ida žmonės praliejo savokrau- 
jagerio neužkęsti: pradėjo ir 
ant jo kareivių žiūrėti su pa
niekinimu ir nekartą atsiti
ko. jog metė juos akmenais. 
Ir antgalo prasidėjo vieša 
karė. Taigi kad męs apsi- 
mislytume, kad turėtume 
teip tyrą protą, kaip turėjo 
tų laikų amerikonai, tai jaus
tumas, jog męs gyvenam to
kiam svarbiam punkte isto
rijos: toki svarbus darbai at
silieka po mūs akių dabar, 
kaip kad pradžioje karės už 

i laisvę Amerikonų su Angli
ja. Bet ant nelaimės męs 
esam nejautrus vaikai mūs 
tėvynės, su ra išioti virvėm mus 
pasileidimo, tamsybės ir ne
vienybės; skirstomės, ėdamės 
šeimynose ir visuomeniškuo-■ 

ir toks pasielgi
mus paliks juodą lapą 

Viltis vienok

li ieko 
kaip 
kad 

kitus 
Ta-

Iia tapo mesta vidurijv mies
to į {Milicijos viršininką, ka
da jis maišėsi po žmones. 
Trys likosi ant vietos užmuš 
ti ir trylika sužeistų, tarp 
kurių buvo viršininkas (Mi
licijos su savo sūnum.

Helsingfors'e, Finlandijoj 
21 liepos čionai tapo užšau
tas (Milicijos viršininkas Kre- 
marenka. Soviko pravarde 
Prokop; jis ta(xi suimtas ir 
jiazintas. jog jis norėjo nu
žudyti buvusį gubernatorių 
Miasojiedovą.

Pasikėlimai ant Kaukazo 
pilnoje prasmėje verda. Ke
liose vietose buvo smarkus 
susirėmimai kareivių su dar 
bininkais mieste. Perma 
praneša, jog 1-o įbos buvo 
vartotos, kur k:iu> duirdau- 
geli< tapo sužei: ii: nuo kazo
kų kulkų. Žinias praneša, 
jog Varšuvoje 25 liepos (len
ki tūkstančiai geležines iš- 

blirbėjisčių sustraikavo už di
desnę mokestį.

Tę pat ir duonkepių strei
kas dar tęsėsi. Duonkepiai 
suardė vieną keptuvę ant

! .

Kares lauko.

liepos

San Diego, C a 1. 21 
dešimtą valandą išryto ištiko 
baisi ekspliozija ant kariško 
Amerikos laivo ,,Bennigton". 
Užmušė 00 ir sužeidė dauge
li. Nelaimė nežinia kaip 
sitiko, tik žinia, kad jo 
rinis katilas eksplitnlavo.

* * *
Troy, N. Y. 20 liepos 

čionai ta(xi suimti du lenkai.

at-
ga-

Kad paleistu.

N ew York 25
Rosijos žmonės gyvenanti 
New Yorke pradėjo darbuo
tis, kad prašyti japonų, i- 
dant anie paleistų politikiš- 
kus prasi kaltelius, išvarytus 
ant salos Sahalino. Japonai 
dabar kati k išsikėlė ant tos 
salos, ir jie galėtų išliuosuo-
ti tuos nekaltus žmones, varg-1 bet turbūt lenkberniai lietu- 
stančius už šventas tiesas viai Jokūbas Soloran, kita 
žmonijos ištremti per Rusiš- Kajietonas Yidunas, turbūt 
kąjį varą. Vidūnas apkaltinti už daly-i

vavimą užmušėjistėje Law- 
rence, Mass. pereitą nedėlios 
vakarą per voseilę. Oh ne
laimė mumi, jog męs atsižy
mim vien tik su žudystėm.

i Veseilios nevertos kelti nie
kam, kad šitokios nelaimes 
nuolat atsitinka.

--------- «

Salia linas, sala, kur.dauge
lis Įiolitiškų Rosijos prasi
kaltėlių išvaryta Liberijoj, 
paimta į japonų rankas. Ži
nios praneša. jog japonai 
užėmė Ale.vandrovska, kuris 
guli 7(U> myliu į žiemius nuo 
Vladivostoko, ('arui tę vi
sai nesiseka. Paku jaus da
rytojai jau artinasi prie susi- 

iėjimo ir pradėjimo tarybų. 
Japonų santaikos komitetas 
jau yra Amerike. Baronas 
Komura ir ministeris Taka- 
liira atsilankys pas prez. Roo-

Iseveltą 28 liepos. Japonai 
ketina daug reikalauti nuo 
Rusų. Susitaikimasgali neį
vykti.

N<»rs numirė Amerikoje.

N e w Yorke 25 liepos 
laivas Groser Kurfurst, grįž
damas atgal į Bremeną paė
mė pulkelį emigrantų vežti 
atgal, kurių Amerikos tiesos 
nedaleido priimti į šią šalį. 
Laivui bevažiuojant dar per 
kojos siaurumą vienas iš 
gražinamų vargšų apmislino, 
jog geriau bus čionai galas 
gauti, nekaip važiuoti atgal. 
Šoko į mares nuo laivo ir iš
nyko vandens vilnyse. Lai-

Vietines Žinios.

Žinios iš pasaulės.

liepos atsibuvo specija-

Konstantinopolis 22 liepos. 
— Bomba tapo mesta ant 

Gi x-on«ko« ^^včs b-n r ušė sust°j°’ luotą, Sultono, kuri trūkdama dau-
Gi MonsKosgncV.s u u iuuse iššokęg nepasirodė dau-
vieną ypatą. s -glaus.

Žinios praneša, jog trys 
šimtai lenkų augštesnės klia- 
sos padavė prašymą ministe- 
rių komitetui, 1 
rusifikaciją Lenkijoj: nemė- lavintas darbininkų, 
gintų versti lenkų į rusus vi- reikalavimą padarė, Rii neži- 

tšokiais būdais, išrodydami nia: gal užėjus karščiam pa-!”-----
‘caro tarnam, jog tas jų dar- tysdirbautiejie pametė dar-j^^08- 
bas neatneša carui naudos, bus. 
tiktai daugiau blėdies.

Po Lietuvą eina nemažes
nis judėjimas — varoma agi
tacija ir prirengimas žmonių 

i prie karės už liuosybę.

Prienuose per šv. Petrą bu
vo išmėtyta daugybė atsišau
kimų (xi bažnyčią teip, jog 
daugelis žmonių vietoje mi
šių maldų skaitė apgarsini
mus. Trukšmas pakilo, 
žmonės ėmė puikuotis ir pri- 
sakinėti, kad visos krautu
vės būtų uždarytos. Antga
lo susirinko pulkas pas Gol- 
bergio bravorą, išlaužė var
tus, suėjo ant kiemo ir laikė 
prakalbas. Teipgi pasišau
kė savininką ir privertė, kad 
alų pardavinėtų žmonėm po 
10 kapeikų, vietoje 13. Žy
dai vienok užsiprašė karei
vių nuo gubernatoriaus, ir 
dabar stovi rota kareivių. 
Alaus prekė vėl tapo pakel
ta. Budkoje užmušė straž- 
ninką. Žodžiu sakant, visur 
yra bruzdėjimas netik mies
tuose, bet ir bažnytkiemiuo- 
se ir kaimuose.

i
Žmonių nuomonės nema

žai persimainė: visur kalba, 
jog jau nereiks eiti į Ameri
ką, nes tokia bus Rosijaj ne
užilgo, kaip sutrupins caro 
galybę.

vienybės 
šeimynose ir 
se darbuose, 
mas 
mūs istorijoj, 
yra. jog męs kada nors susi- 
pras i m ir per eiles metų su
prasim, kas tai yra revoliu
cija ir patys prisidesim prie 
kariavimo.
K r u t ė j imas R o s i j o j.
Varšuvoje pakorė Steponą 

Okriejevą 21 liepos, kuris 
mėgino a{»ginti Rosijos varg
šus nuo kankintojų caro tar
nų, mesdamas bombą į poli- 

i vijos stotį Pragoję 26 kovo. 
Kariant Okriejavą virvė nu
trūko ir turėjo antru kartu 

■ darbą judošišką atlikti. Mat 
jau nė kanapės nenor tar
nauti kraujageriam. Okrie- 

ijevas, eidamas ant mirties, 
kaip visi tikri revoliucijonie-,

X

riai šaukė: ,.Salin despotiz
me, šalin carizme, lai gyvuo
ja laisvė ir socijaliamas.’’ 
Nė jokia partija, nemoksiąs, 
nė sekta neturės tiek šven
tųjų ateitije, kiek turės su
prantanti darbininkai, kada 
ūkanos vargų nusiblaivys.

Bielostoke 21 liepos bom-

gelį užmušė ir sužeidė. Sul
tonas vienok likosi gyvas, 
tik kelias jo pačias pažeidė.

Berlynas 24 liepos. — Ži-
Barbi u inkų reikalauja.

Pittsburg, Pa. Pitts- 
kad nustotų burgo dirbtuvėse buvo reika- Į n’os Praueša iš Berlyno, jog 

Kas tą Villiamas Vokietijos Impe
ratorius susitiko Rosijos carą v 
ties sala Biverkoe netoli Sve-

Jie susi važiavo lai- 
Kapitalistai gal pa-1 vais, nes žeme tie teronai jau 

įduoda tuos apgarsinimus pa-1 i° *r k°j^ >skeRi. Sako, 
tys, kad tenai privažiuotu -1°^ caras pasikalbės su VVil- 
daugiau duonos 1 
rių. Pittsburgiečiai 
tai galėtų pranešti.

konųietito- ^ainu Kaizeriu apie visokius 
apie relkalus karės ir revoliucijos, 

j Carui prez. Roosevelto rodų 
negana, tai da pasiteiriaus 
su Williamu, Paskutinis. -Vyrui laikrodėli duoda.

W a s h i n g t o n, D. C. |inažai kj* ga,i carui &ero pa- 
25 liepos. Vokietijos kaize- daryti, nes Vokietijos par- 
ris arba karalius prisiuntė įlamente yra apie SI soči ja lis- 
sidabrinį laikrodėlį vienam tas pasiuntinys, ir metai po 
negrui George C. Kilis Wa- lnetll abudu su caru galės 
sliington’e, I). C. Šitą do- Krabos kasti, 
vaną gauna negras užtai ką * * *
išgelbėjo stovylą Fredrikio Shanghai, Chinija 22 lie- 
Didžiojo Washingtone, ant pos. — Žinios praneša, jog 
kurios dinamitas buvo pa- Kinuose prasidėjo boikotavi-i 
dėtas 8udraškyti. I ai matai mas Amerikos išdirbtu j>ro-1 
kaip pint.,kratų kraujas gi-lduktų. t y. chinai nepetka
miniuojasi.

J.

mas Amerikos išdirbtų pro

nieko, kas tik padaryta Ame
rikoj, dėlto kad Amerika ne- 

Jo-j leidžia laisvai atvažiuoti Chi- 
Amerikonai 

detektyvų bijo, kad Chinai neimtų čio
nai veistis teip, kaip jų kraš- 

.... . Ite. Jie neturi saike platini-
; line vaikų.

♦

ŠidlaiK-ką parveža.

L a J u n t a , C o 1. 
nas Sidlam kas yra po valdžia nam į šią šalį. 
Massacliusetts ‘ “
\Vhytney ir Rhoades ir bus 
pargabentas į Bostoną Suba- 
toj apie pietus. Šidlauckas 
labai blogam padėjime: mai- 
šosi, meluoja ir prašosi, kad *
jį siųstų į Rosiją. Tę jį, j Nižny Novgorod, 
girdi nekars, tik į Siberiją j 23 liepos buvo dideli 
nuvarys, 
daugiau tokių kaip Šidlauc- kurie tęsėsi per keturias die- 
kas, tik reikia gero karščio, nas, kasdien atsinaujindama:! 
ojų auginami darbai pasi- laike maištų 12 žmonių tapo 
rodys. į užmušta ir daugybė sužeista.į

Rosijoj 
maištai 

A (įlinkėję yra dar tarp darbininkų ia kareivių.

24
liškas susirinkimas Sv. Kazi
miero draugystės, kad apkal
bėti, ar prigulėti prie ,,S. 
L. A." ant toliau, ar ne? Ne- 
prigulėjimą labai suagitavo 
2 vietiniai žmonės su pagel- 
ba vieno pono iš New Yorko. 
Nekurie žmonelės buvo teip

■suagituoti, jog jau mislyti 
nieko negalėjo, tik rėkė, ir 
kad rėkė, tai rėkė, niekur 
jau nerėks labiau. Po ilgos 
tąsynės ir aiškinimo, tapo 
paleista per balsus; ir nubal
savo prigulėti prie ,,S’ L, A. 
Užsibaigus susirinkimui ilgai 
dar daužė stalą keli sustoję, 
kad jie nemokės i ,,S. L. A.”■ v
Širdingai reik padėka voti 
New Yorko agitatoriui.

2<i liejios buvo susirinki
mas vaikų ant lietuvių salės 
ir pasimokinimas lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Nedaug 
|susirinko, vienok noriai jie 
mokinosi, ir matyti, jog grei
tai išmoktų. Kitas susirin
kimas bus pirmą dieną Rug- 
piučio, Augusto, utarninke. 
Nuo dešimtos iki 12 prieš 
pietus, pažiūrėsim, jeigu tik 
tiek ateis, kaip paskutiniu 
sykiu, tai neapsimokėtų lai
ką gaišinti. Tėvų širdingai 
meldžiame apmislyti ar tai 
nebūtų gerai, kad vaikas ga
lėtų suprasti savo kabioje 
raštą? Vaikai labai myli ir 
prašo, kad juos leistų, bet 
tėvai visai nenori klausyti. 
Ar tai toks tėvas, ar tai jam 
tinka turėti vaikus? Toks 
tik nori išauginti užmušėjus, 
ne žmones. Utarninke nuo 
10 iki 12 ištytd^el meldžiam 
atleisti 
salės, B

So. Bostone ir aplinkėj^ 
paskutiniam laike praliejo 
užpuldinėti žmones valkatos, 
dėlto reikia apsivaktuoti ir 
neiti vienam nakčia, kur gali 
papulti į rankas tų žmonijos

(Ant paskt. pus. I kol.)

vaikai ant lietuviškos 
roalfty Exx. iį
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— Maike. aš myliu su ta
vim pasikalbėti, bet tu mane 
kartais užpykdai, ištardamas 
negerus žodžius: paskutiniu 
kartu tu man sakiai, kad aš 
nebūčia beždžionė, nedaryčia 
ką kiti daro, tik vartočia sa
vo protą. Tas man nepatin
ka. kaip tu gali tą sakyti!

— Na. tėvai, tu turi man 
dovanati, aš nevadinu tave 
beždžione, tik sakau, jog tau 
nepriguli daryti kaip bez- 
džioniai. Matai, daugelis 
žmonių sako, jog kaip mano 
tėvas darė, teip iras darysiu; 
toks sakymas yra beždžioniš
kas, tėvai. Daugelis yra tė
vų. kurie žmogų užmušė, na
mus išplėšė, girtuokliu nu
mirė, ; ar tai tų tėvų vaikai 
gali girtis, kap jie darys, 
kaip jų tėvai darė? Ne! aš 
tau tėvai sakau, kad žmogus 
turi pažnti, kasiai yra ge
ras ir blogas, ir tada pasisa
vinti gerą, ar tai būtų nuo 
tėvo ar tai nuo svetimo. 
Daug męs galim gero netik 
nuo žmonių pasimokinti, bet 
ir nuo gvvuiiu. Bilo koks 
gyvulėlis, žiūrėk, kaip jis at
lieka savo gyvenimo užduo- 
tę. kai Į) rūpinasi apie mais
tą. kaip mieliai augina savo 
vaikučius; ar tai negali pasi
mokinti meilės ir darbštumo 
nuo jų? Gali, tik reikia ap- 
mislyti. Beždžionė mėgina 
tą daryti, ką ji mato darant 
artimą žmogų, o tie kurie sa
ko, jog jiem daugiau nieko 
nereikia, tik vien to, ką jo 
tėvas darė, tai išrodo į bež
džionę. Yra tokių, kurie tu
ri tėvus augusius tik ant 
kaimo,. nematę nė mašinų, 
nė jokių išmistų, žodžiu sa
kant, jie neprisitaikę prie 
šiądieninio gyvenimo, na ir

O

Kada-gi pasekmingumas 
mūsų gyvenimo paeina nuo 
mūsų savistoviškumo, todėl 
mum naudinga apie tai pasi
kalbėti.

Kad gerai suprasti žodi sa
vistoviškumo, turim jį pasi
aiškinti. Savistoviškumas 
žmogaus labai mus turi apim
ti, nes nuo mūs ypatiško sa
vistoviškumo priguli ir savis
toviškumas tautos. Savisto
viškas žmogus yra tas, kuris 
supranta kaip lankstytis nuo 
vargo savo
kraudamas savo 
kito pečių, 
žmogus turi suprasti nuo sa
vo sudėjimo iki sudėjimui 
pasaulės, tada tiktai numa
nys kaip lankytis nuo vargų 
šiame gyvenime. Męs neat
būtinai turim rūpintis su
prasti mūsų kūno sudėjimą 
pažinti, kas jį drūtina ir kas 
vargina ir atima sveikatą. 
Suprasdami kaip kūnas mūs 
sudėtas, męs pasiliekam ant 
tiek savistoviški. jog supran
tam, kaip jį prižiūrėti ir kaip 
prašalinti nuo jo nelaimes. 
Matysim tąs mūs kūno dalis, 
kurios silpnesnės už kitas, 
pataikysim jom lengvesnį 
darbą, teipgi matysim kur 
yra drūti mūsų raumens, ir 
tiem duosim atsakantį sun
kesnį užsiėmimą. Išdirbtą 
mūsų kūną mokėsim vėl pa
stiprinti atnaujinti jo pajie- 
gas: matysim kur reikia ir 
kokio materiolo dėl atbuda- 
vojimo mūsų kūno, ir tame 
mūsų punkte priderystės lik
sime savistoviai. Mūsų svei
kata ir linksmybė bus mūsų* v

rankose, o ne kokiu daktarų, 
kurie gyvena iš mūsų neži
nios ir iš mūs kruvino pra
kaito.
Savistoviškumas mūs 

sąžinės.
Mūsų sąžinė, protas, lizdas 

kur gema mūsų mislys, sme
genys, kurie apibudavoti sto
ru kaulu mūsų galvos, kur 
sukrauta visa galybė mūsų 
žmogiškos karalystės. Rei
kalauja mūs didelio savisto
viškumo. Baimė, kuri vieš
patauja mūsij prote, pagim
do mum daug nelaimių. 
Kogi męs bijomės, męs bijo- 
mės, labiausia to, ko męs ne
suprantam. Apmislykim 
gerai, ar ta baimė mumi at
neša ką gero. O atrasim, 
jog netik mumi gero neatne
ša, bet palieka mus vergais 
tų žmonių, kurie nebijo. 
Reikia gerai sau suprasti, 
jog baimė niekada nepaleng
vins mijs kentėjimo, ir neuž
dengs mūs nuo mirties. Kaip 
matome, jog kožnas žmogus 
yra sutvertas atskiriai teip 
atskiriai ir turi savo kentėji
mus, mirti ir viską kas jo kū
nui priguli pats pranešti; 
matom, jog męs esam sutver
ti savistoviais,
nė mislyti, jog už mus kas 
kitas nukentės, 
žodžiu sakant paims mus ne
laimės ant savo pečių. Ne! 
męs patys,, o daugiau niekas 
turėsim panešti mus locnas 
nelaimes. Todėl stok kaij 
vyras ir žiūrėk ant pasaulės. 
kaii>o apgynėjas savęs! Ne- 
silenk prieš nieką, kad tavo 
gyvenimą pagerintų, paimtų 
tai>o skausmus ir vargus, nes 
tas užnieką, niekas už tave|

tikros mūs širdies, nes ko 
nemoki, užtai neatsakai, o 
rankas sudėjus nieko neveik
ti, didesnis griekas kaip ge
rai nenuveiktas darbas. Pi- 
lozopai arba tie mokslinčiai, 
kurie nori pasibovyti su mu
mi, kaip katė su pele. Jie 
juokiasi iš mūs silpno darini, 
bet jeigu męs visuomenė ne- 
silavinsiin, pliilozopai mus 
greičiau pražudys, nes ma
tyt, kaip jie moka bos ytis su 
mus švenčiausiais darbais.

Savistoviškais męs turim 
pastoti ir kožnas turim išduo
ti geriausią, ką męs galim. 
Mėginkim savo reikalus pa
tys atlikti, patys lavinkime*, 
o kaip išsilavinsiu) tada tik 
mus vargai, nelaimės ir vis
kas mus žudantis išnyks, pa- 
stosim savistoviais. Ar tu 
esi sa\istovis, ar tau teip ro
dosi kaip man? Kas ge
riau mus išgelbės iš 
gelbės iš vargo kaip 
m ę s 
i r

Jei
gu perkirsi ranką ar koją, 
niekas ją nesugydys, kaip 
tik tavo lovnas kraujas. Jis 
neš kūnišką materiolą dės 
kaip plytelę prie plytelės, 
pakol neišsipildys perkirstos 
vietos ir nepadarys lygią 
kaip buvo. Kaip zaizda bū
na per mūs locną kraują at
būdavote teip ir kiekvienas 
mūs apsirikimas, dėlto mum 
nėr ko bijotis, męs patys ė- 
saiu ponais po valdžia amži
nai teisingos gamtos. Mes 
kime baimę, kuri mus kanki
na, klausykime, skaitykime, 
misi v kime, būkime ramus ii 
mokinkimės suprasti tiesa* 
motinos gamtos arba mūs 
tikro Dievo.
Savistoviškumas m ū s j 

Sugyvenime.
Savistoviškumas mūs su

gyvenime yra dideliai apleis
tas ir gamina mumi labai 
daugelį vargų, kaipo nesu- 
prantantiem jx)litikos. Kiek
vienas męs žiūrimės aut vie
nas kito kaipo ant savo prie
šo ir skriaudėjo. Renkam* 
savo valdytojus, paskui juos 
neužkenčiame: j ieškom pro 
gos juos prašalinti, kad ir 
per mirtį. Vieni garbinam 
valdytojus, kiti niekinau, 
juos, ir toks bružinimas kaip 
debesyse šukele baisias per 
kūnijas, kyla revoliucijos, 
liejasi kraujas upeliais, uai- 
kinasi turtai, ir nuo amžių j 
sukrauti mokslai, kaip skruz
dės savo skruzdėlyną išnešio 
ja. Kokia tai priežastis tą 
viską veikia, galim numany-X
ti. Šioje gadynėje kūdikis 
užgimęs randa tiek ant pa- i 
saulės išmislių surėdymų, 
jog per savo jaunas jis jokiu 
būdu negali su viskuo apsi- j 
pažinti, o atėjus į 14 metus.! 
turi eiti prie darbo, kuris jį 
sunkiai priima ir palieka ne- 
savistovišku, nesuprančiu 
žmonijos sugyvenimo, O ka
da žmonija susidėjus iš di
desnės pusės nesuprantančių, 
užtai ir pakyla baisios žemiš
kos perkūnijos, užmušėjistės, 
patžudystės, karės ir revoliu
cijos augalo badas ir marai. 
Teip nors męs nekuiie ir rū- 
pintumės išvalnyti. išliuo- 
suoti, apginti skriaudžiamą 
žmoniją, nieko nepadarysim. 
pakol ji nepastos savistove, 
ir nesupras ką turi suprasti 
šiądien mis žmogus.

Kaip galim pastoti 
savistoviais.

Kaip pastoti savistoviais, 
tai sunku ir pasakyti, nes 
tas reikalauja nuo mus dar
bo. o dirbti męs tingim; ma
žas kitam patarnavimas mus 
paalsina keli centai duoti 
ant mokslo mum neužmiršti. 
Bet kad kitokio būdo aš ne
žinau, tai tik tiek turiu sa
kyti, ką žinau. Nežiūrėkim 
ant savo kūdikių kaip gyvu
lėlių, bet rūpinkimės juos 
pamokinti ir apie tai misly- 
kime pirma jų gimimo. Pa
tys supraskime savo kūną, 
nenuodink'ine, bet gaivinki- 
mės g< riaušių maistu, o smar
ki m ą mūsų kūno sunaudo
kime ant mokslo, ant pakal
bi ainio kitų prie gerovės, 
rašt. :s. kalba ir darbu. Ne
žiuro kini ant kitų, kad j>a- 
duotu mum šieno, dirbkim 
patys iš gilumos mus širdies. 
Jeigu iš širdies dirbsim, sek
sis: lavinsimės, o ant galo ge
rai padarysime. Nežiūrėki- Jūs vergai tamsybės 
me kritikos, kada veikiam iš| Kokius mierius gaudot?

i

tai nereikia

numirs arba

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

patys asabikai 
visuomeniškai?

Angliškai 

adequete 
nature 
designet 
acųuit 
opi>osite 
park 
wisdom 
truth 
honor 
visible 
surplus 
calamities 
vvinter 
morning 
conformally 
orders 
confide 
soon 
differ 
averse 
called 
again 
conversant 
consumption 
efforts 
equal

Mine is as good as yours.

Ištark Reiškia

edikvet sulygint
naci u r gamta
dizaint sutvėrė
ekvit paliuosuot
apasait priešai
park s<xlas
vizdom žinojimas
triūt teisybė
hono garbė
vizible matoma
surplus perdaug
kalami! is vargai
vinter žiema
morning rytas
konformali su lyg
orders užsteliavimai
konfaid užsitikiu
siiu greit
difer skiriasi

a vers priešingas
kal<l šaukė
agėn vėl
konversant sutinkąs
konsomšin sausi igė
eforts išgalės
ekvil lygus

Mano yra teip geras, kaip ta- 
mistos.
Sulygint su.

KELEIVIS.

Broliai lietuviai
Jus nepamirškit, 

Nedėlioj bus veseilių 
Ateiti atminkit.

Alaus jau bačkos.
Degtinės netrūksta;

Privežtos skiepuose 
Tik garuoja rūksta.

Gerkite suėję,
Tik nesimuškit,

Ir balsais pelėdų 
Ir žvėrių neužkit.

Tas yr jūs linksmybė,
Kitos jūs nežinot. 

Užtai sumažinkit 
Biaurųjį užimą.

Kad neuždarytų
Tos jumi linksmybės, 

Už piktą pasielgimą 
Ir nedorybes.

Teip jau padarė
Viename mieste, 

Liūdno atminimo 
Vertam Lawrenče.

Get raus iš salės
Vietos veseiliom nėra, 

Lietuviąm pasakė 
Tenaitinis sudžia.

Užstatykit kaucijas
Vienas iš jaunų poros, 

Jūs lenkiški 
Ir rusiški išperos. —

Męs jus suvaldysim
Kad patys nemokat: 

Indus nedėlioj daužot 
Rėkiat ir šokat.

Antgalo makaules 
Savo skaldot,

Adeąuete to.
Tliey are not wliat uaturede- Jie yra netoki, kokiais gamta 
signed them to be.
How are you?
To be given away.
I acquit you of.
I live op|»osite to the park.
The want of wis lom, truth 
and honor ir more visible. 
A surplus of calamities.
One vvinters morning.
I will send it conformaly
your orders.
Tliese ten days or more.

to

I confide in yon.
As soon as I can.
I differ from yon.
I am averse to that.
The best and the worst 
averse.
No one has called.
Dont gi ve that child no 
re sugar.
I will never do it again.

I am conversant with it. 
He died of consumption.

are

mo-

My efforts are equal to your.

taisė juos būti.
Kaip esi tamsta.
Dėl atidavimo.
Aš paliuosuoju tamsta
Aš gyvenu šone to sodo.
Reikalas proto, teisybes ir 
garbės yra daugiau matomas. 
Perdaug vargų.
Vieną žiemos rytą.
Aš pasiųsiu pagal tamstos 
užsteliavimą.
X

Šiais dešimts dienų ar dau
giau.
Aš užsitikiu tamsta.
Teip greit, kaip galėsiu. 
Aš skiriuosi nuo tavęs.
Aš priešingas tam.
Geriausias ir blogiausias ir 
priešingi.
Niekas nešaukė.
Neduok tam vaikui daugiau 
cukraus.
Aš niekad daugiau nedary
siu.
Aš sutinku su juo.
Jis numirė nuo sausligės.
Mano išgalėjimas yra lygus 
su tamstos.

Parlament riskos tiesos atlikimui susirinkimų.

(Tąsa).
Įnešimas atidų >ti klausymą komitetui ant išrišimo ga

li būti pataisytas, pamažinant skaitlių sąnarių komiteto, 
arba duoti kokį patarimą išrinktam komitetui. Kada ko
mitetas išduoda raportą ?avo darbo, daugiau tas darbas ki
tam komitetui atiduot, h< t jeigu kas negerai, tas pats ko
mitetas aprinktas vėl pataisyti,

Per talsy mai.
Kada įnešimas klausymo būna nubalsuotas už klausy

mą arba prieš klausymą: po nubalsavimui klausymo, visa
da galima paduoti įnešimas, kad klausymas būtų perkrati
nėtas. Įnešimą perkratinėti klausymą, gali paduoti vie
nas iš tų balsuotojų, kurių pusė turėjo didesnį skaitlių 
balsų, o jeigu balsai lygiai pasidalina, tada gali paduoti 
įnešimą perkratinėti ir pataisyti klausymą vienas kuris už 
tą klausymą balsavo. Pertaisymo įnešimas turi būti įneš
tas tuojaus balsavimui. Klausymo pataisymas kartą 
įneštas ir atmestas daugiau negali būti įneštas.

(Toliaus bus).i



BAIME DIEVO.
Parašė Dzūkė.

Bet nors 
ilgai baladojo, niekas ant jo 
bake lojimo neatsiliepė, tada 
pastūmė drūčiai duris ir įėjo 
į vidų. Įėjęs į priemenę, už-! 
Ina ūkė degtuką ir atradęs 
duris įnėjo į vidurį. Vienok 
nė čia jo nepatiko šiltas oras/ 
kokį jis tikėjosi rasti, tik 
šiurpulys perėjo per jį visą, 
ir koks baisus jausmas apė
mė. Staiga uždarė duris ir 
išėjo į lauką. Rogėse sura
do liktartą, užsižibino ir vėl 
ėjo į trobą žiūrėti. Prie 
menko žiburio liktarnos, 
daktaras pamatė baisų pa
veikslą. Ant žemės gulėjo 
moteriškė su atvertom akimi, 
kuriose dar buvo matyti di
delė baimė ir skausmas, nors 
kūnas buvo jau pastiręs mir
čių. Ant jos krūtinės gulė
jo mažas kūdikis, o šalę mo
tinos gulėjo maža mergaitė. 
Daktaras Birža pastatė lik- 
tarną ant suolo, pats atsi
klaupė šalę 
apžiūrėjęs ją 
lios valandos 
Paėmė mažą 
rėjo ir tas buvo amžinai at
šalęs. Bet kaip pakėlė mer
gaitę, pradėjo apžiūrėti, dak
taras visas sukruto, nes dar 
pas ją rado kibirkštėlę gy
vasties, tot kas valandėlė 
galėjo jau užgesti. Palikęs 
motiną su mažiuku kūdikiu, 
gulinčiu ant aslos, nes jiem 
jau nereikėjo pagelbos, grie
biasi gaivinti mergaitę.

Daktaras pirmiausia įsive
dė arklį į priemenę, paskui 
atsinešęs šiaudų iš rogių, už
kūrė pečių, ir paėmęs mer
gaitę, pradėjo trinti su snie
gu ir teip padirbo per neku- 
rį laiką, pakol mergaitė ne
pradėjo grįžti p: še gyvasties; 
po valandai pra vėrė akis ir 
apsidairius aplinkai, nusi
šypsojus tarė:

— Tamista esi Dievas 
Daktaro veidas prašvito, 

ant jo lūpų pasirodė nusišyp- 
;sėjimas, kylantis iš nuliūdi
mo, tot jis nieko nesakė. Po 
valandėlei ir vėl mergaitė 
prašneko: ,,mamytė man sa
kė, kad Dievas ateis mum 
ant pagelbės, ir vėl daktaras 
nieko ant to neatsakė. Po 
valandėliai daktaras paklau
sė: „kaip tu vadiniesi?”

— Elzė — atsakė mergai
tė.

— O kaip tavo motinos 
vardas — paklausė daktaras.

— Katiliene ją visi vadina, 
o tėvą Raulu — atsakė mer
gaitė. Daktaras sutaisė stik
lą vaistų, ir pridėjęs prie lū
pų mergaitės, liepė gerti. 
Mergaitė jąs išgėrė ir po va
landai užmigo.

Dabar daktaras apsižiūrėjo, 
daugiau nieko jau čionai ne
galėjo daryti. oviesa mušė 
per langą, pažiūrėjo į laik
rodėlį, buvo jau aštunta va- 

. landa iš ryto.
Daktaras įvyniojo mergai

tę į savo kailinius, pakinkė 
arklį ir pasiėmęs mergaitę iš
važiavo namo. Dienos švie
sa parodė jam kelią, kurį 
nakčia buvo pametęs. Va
žiuodamas pro kaimą Virtiš- 
kių, pasakė kaimiečiam, i- 
dant eitų prižiūrėti lavonus 
Raulienės ir mažo Juozuko. 
Pats skubino namo, nes ma
žoji Elzė reikalavo greito 
prižiūrėjimo, o teipgi ir jo 
pat i nerimavo ir laukė.

Ant ryt Raulienė tapo pa
laidota Virtiškių kaimiečių. 
Elzė turėjo baisią kovą su 
mirčia, bet per gerą prižiū
rėjimą daktarienės pradėjo, 
eiti geryn, o daktaras apsiė
mė auginti mergaitę, kaipsa-! 
vo, iš ko daktarienė labai 
linksminosi, nes savo vaikų 
neturėjo. Ateinantį nodėl- 
dienį kunigas I). sakė ilgą 
pamokslą, nurodydamas Die
vo galybę, kaip pabaudė 
Kaulus, tik nepasakė 
Dievas baudė Kaulus 
rne jų kaltė buvo.

Pavasarije, kaip 
nuleido, atrado žmogų 
girios, pasriuvnsį vandenije 
ir sugedusį. Žmonės minė, 
jog tai buvo Kaulas. Dziūkė.

Hpie 
die- 

na k- Kada akis pravėrė, 
abudu vaikučius šalę 
verkiančius ir drebam 
nuo šalčio. Ji bandė

sa- 
sakant 
iškišti

Virtis

I
Buvo žiemos laikas 

pradžią Sausio mėnesio; 
uos buvo labai šaltos, o
tys net liūdnos nuo b ilso 
švilpiančio vėjo per » dus. 
Vieną ypatingą dieną, kurią 
šita pasaka prasidėjo, vėjas 
siuto labiau negu kitas die
nas: puste sniegą į visas ša
lis, o šaltis buvo perėjęs 
vo rubežių, žodžiu 
nieks negalėjo nosies 
laukan.

Netoli nuo kaimo
kių stovėjo menka trobelė, 
kurioje gyveno Kaulai. Rau
las paprastai eidavo dirbti į 
dvarą, bet šitą žiemą Raulas 
daug nukentėjo. Raulienė 
jau iš rudens pradėjo sirgti 
ir tas tankiai Kaulą namie 
užlaikydavo. Menkas buvo 
jo uždarbys, kada dirbdavo, 
dar labiau susimažino pasi
liekant jam tankiai namie. 
O čia du maži vaikučiai ir jo 
serganti moteris Barbė pri
darė i k valiai rūpesčio varg
šui Kaului. Pirmas didžiau
sias skausmas patiko Kaulą, 
kada reikėjo parduoti karvę. 
Karvę vienok turėjo parduo
ti ir pinigus jau baigė išlei
dinėti ant maisto. O Barbė 
vis dar neina geryn. Juo
zukas dviejų metų ir Elzė 
penkių pradėjo džiūti, nes 
karvės netekus jau nebuvo 
atsakančio jiem maisto, o 
čionai žiema ateina. Kad 
Barbė ir pasveiktų, tai dar- 

laike visgi niekur 
Raulas rūpinasi, 

nė už ko stvertis, 
nu ryto iki vaka- 

:,oi. Dieve mano

i ;

bo tame 
negautų, 
nežinojo 
Kaulienė
rui vaitojo: 
Dieve! kas čia bus, kur męs 
dingsime su mažais vaikeliais. 
Žiema šalta, kurianti nėra 
kuo, o čia dar tu Kaulai ne
dirbi...

Raulas mėgindavo savo 
pačią suraminti, kalbėdamas 
jog nėra dar teip baisu. Rau
lienė visai nejautė, jog ją 
patiks dar didesnė nelaimė. 
Vieną dieną Raulienė jautė
si silpniau negu kitas dienas, 
o šaltis viešpatavo be malo
nės; per mažiausią plyšį vė
jas nešė sniegą į vidų stubos. 
Kaulas, matydamas pačios 
padėjimą, ir neturėdamas nė 
kuom vaikus pavalgydyti, 
paskutines malkas Į pečių 
sudėjęs užkūrė, vaikučius ap
rėdė su drapanom kokias tu
rėjo, pats išėjo jieškoti pa
geltos.

Praslinko visa diena, Rau
las nesugryžo. Atėjo baisi 
naktis; vaikučiai bevergda- 
mi valgyti, abudu užmigo ša
lę motinos, kuri blaškėsi Į 
visas puses ir šaukė: ..Kau
lai, Kaulai! ar dar tu neparė
jai, oi, Dieve mano, 
išklausyk mane nors 
ir atsiųsk kokią nors 
bą.”

Šauksmas Barbės 
veltuo,pageltos jokios Dievas 
neatsiuntė, nė klausyti ne- 
norėjo, o jeigu ir girdėjo, 
tai buvo peršalta, ir ant vai
tojimo nelaimingos moteriš
kės niekas neatsiliepė. Iš 
ryto anksti vaikučiai abudu 
pakilo ir Juozukas pradėjo 
verkti: ,,Mamyte aš valgyti 
noriu!” Ašaros pradėjo 
per veidą moteriškės ristis, 
o širdį skausmai suspaudė:

— Palauk. Juozuk, pareis 
tėvas!

O Elziukė atsišaukė:
— Mama kur tėvas? 

Žmona audrotojo nuo bai

Dieve! 
kartą, 
pagel-

buvo

mes, nes pati sau negalėjo gą atrado duris, 
išaiškinti, tot atsakė:

— Dievas žino, vaikeli!
Moteriške bandė atsikelti, 

bet apalpus, parpuolė; kaip 
apalpus ilgai ji gulėjo, ne
žinia, 
rado 
sa vęs 
čius 
prakalbėti, liet žodžio nega
lėjo ištarti. Patraukė Elzę 
prie savęs ir povaliai pakuž
da ištarė vandenio! Mergaitė 
priėjo prie viedro pasemti 
vandenio, bet vanduo buvo 
užšalęs: tada nežinodama ką 
daryti, paėmė saują sniego 
iš po durą ir dėjo motinai į 
burną. Bet Raulienė jau 
neatsipeikėjo, tik kartas nuo 
karto buvo girdėtis sunkus 
atsidusimas. Juozukas, ma
tydamas. kad motina negali 
prisikelti iš miego, pradėjo 
Elzės melsti valgyti. Mer
gaitė išj ieškojo valgio į>o vi
sus kampus, ir radus sudžiū
vusią plutelę duonos, atida
vė mažam Juozukui, tot jis 
negalėjo atkasti: tada ji mė
gino atkąsti ir davė Juozu
kui valgyti.

Raulienė akis pravėrė, 
vaikučius prie savęs prisi
glaudė:

— Dieve mano, Dieve! į 
tavo prieglaudą atiduodu sa
vo vaikelius, nes jau neilgai 
savo gyvastį užlaikysiu.

Gailestis ją suspaudė ir 
daugiau kalbėti negalėjo. 
Po valandai dar kartą atsi
duso ir jau užsibaigė Raulie
nės kančios. Vaikučiai šau
kė motiną, tot ji jau neatsi- 
riepė, nė nespaudė jų prie 
savęs. Po valandai Elzė kal
bino Juozuką:

— Tylėk. Juozuk, mama 
sakė, kad ateis Dievas, žiū
rėkim per langą, gal jau at
eina. Bet Juozukas glamo
nėjosi apie motinos krūtinę, 
nesitraukė, tiktai šaukė: 
„mama, mama!” Antgalo 
pradėjo temti, šaltis dar la
biau pradėjo viešpatauti ir 
ant nakties baisi vėtra ėmė 
sniegą nešioti.

II.
labai šaltą naktį 
Girža važiavo nuo 
Pusnis neišpasaky- 

niegas kartais stulpais1 
ėjo. kartais susimaišė ir per 
žingsni negalima buvo toliau 
matyti. Kelias buvo suly-! 
gintas su laukais ir sunku 
buvo važiuoti. Daktaras vie
nok turėjo namo parvažiuoti 
tą naktį. Jis gyveno apie 31 
mylės tolumo nuo ligonio! 
namų. Nors gaspadorius 
draudė pernakvoti, sakyda
mas. jog tokioje baisioje nak- 
tije dar gali paklysti. Bet 
daktaras m klausė, jis prašė, 
kad jo arklį pakinkytų ir 
pats rengėsi į kelionę. Įsi- 
vyniojo gerai į kailinius ir 
išvažiavo. Daktarui beva
žiuojant. vėtra pradėjo la
biau ir labiau siausti, antga
lo nieko nebuvo matyti tik 
sniegas vėjo nešamas. Dak
taras kelio nematė, nė neži
nojo kokioj aplinkėje jisai 
radosi. Arklys teip nuilso. 
jog ką tik pavežė roges per 
supustytus kalnus sniego. 
Teip klaidžiodamas po lau
kus nė nežinojo ką daryti; 
nors ir įsirengęs buvo gerai, 
bet jautė, jeigu ilgai prisieis 
teip klaidžioti, tai turės su
šalti. Pakišęs degtuką po 
skvernu, pabraukė, pažiūrėjo 
ant laikrodėlio — buvo ant
ra valanda ryto. Tuo tarpu 
arklys, rodos atsimušęs į ką 
sustojo. Daktaras išlipo iš 
rogių, ir nors kojos buvo su
stingę. bet atėjo prie arklio 
pažiūrėti, kas pasidarė ir. 
trimatė, kad arklys stovi 
prie trobesio; tada jis api- 
čiuopom brisdamas per snie-

moteriškės, ir 
tarė sau: „ke- 
kaip negyva.” 
kūdiki, apžiū-

Vieną 
daktaras 
ligonio, 
tas, s

i

už ką 
ir ka-

sniegą 
netoli

Legenda Malorosijos.

l'erti ii Anyliiku Mužiku*.

(Tąsa) 
apsidengimo. Vienas kaimietis davė jam 
kailinukus, išnešiotus jo sunaus, kuris 
buvo vienmetis su Trakimu. Per penkis 
metus Trakimas ganė kaimo kiaules ir per 
tą laiką išaugo ant labai gražaus vaikino. 
Toks buvo gražus, jog viso kaimo mergi
nos negalėjo juom atsidžiaugti.X

Vieną syki Spakas susitiko Trakimą 
varant kiaules namo ir akyvai pažiūrėjęs, 
pamislino, koks gražus vaikinas! jam ver
tėtų turėt geresnį darbą; kiaulės galėtų 
būti ganomos kito, kuris nebūtu teip gra
žus ir gabus. Dėlto jis kalbino Trakimą, 
kad jis eitų pas jidirbti.

Spakas buvo žmogus pikto būdo, už
tai tankiai Trakimą bardavo: kartais už 
tingėjimą, kartais už nepaklusnumą, vie
nok vaikinas nebuvo tinginys ir visadaX
buvo paklusnus. Spakas pats gana jį 
mylėjo giliai savo širdije, bet iš savo pa
pratimo nuolat ant jo bumbėdavo ir tokiu 
būdu Spakas tikėjo geriausia palaikyti 
darbininką paklusniu, ir kad darbininkas 
niekada neį)amirštų skirtumo tarpte savęs 
ir savo ūktvėrio. Vienok jis davė jam 
valgį ir drapauą, teip jog Trakimas atsi
mindamas vargingą gyvenimą prie savo te-X
tos, jautėsi pas Spaką visai geram pade j i- 

I m e.
I Vasa apsiėjo su vargšu darbininku vi
sai kitaip, kaip kad tėvas. Prilankumas 
ir gražumas jauno vaikino priversdavo jos 
širdį prie greito plakimo.

Trakimas turėjo prigimtą gabumą ir 
supratimą, ir niekad nebūti! mėginęs kal
bėti į Vasą, kada jo neužkalbįs, o apie 
meilę, tai nė šnekos negalėjo būti, kad pa
kalbinti savo ūktvėrio dukterį. Bet užtai 
jaunoji Vasa apie tai pasirūpino ir pradė
jo jam prisipažinti, jog jį labai myli. 
Trakimas nors matė, jog jis vargšas ir ne
tinka V asai, bet širdije savo mylėjo ją la
biau už save. Vasa tikėjosi, kad jos tė
vas, kuris ją mylėjo labiau už viską, daleis 
jai su Trakimu apsivesti, jeigu ji gaus 
progą kada nors prie jo prisitaikyii ir gra
žiai paprašyti. Bet kad da ji savo gyve
nime neprašė tokio daleidimo, gėdinosi 
prašyti, ir teip diena po ^dienai slinko.X 
Vieną kartą artimas kaimynas Spa 
atėjo pas jį ir po ilgo pasikalbėjimo vėl 
išėjo namo, ir kada svečias išėjo, senis į 
dukterį tarė:

— Povylas Dryžakas atėjo pasikal
bėti, ir štai ką jis sako: ,,Ar nebūtume 
laimingi, kad suvienytume tamstos dukte
rį su mano sūnum”. Aš jam atsakiau: 
Ne tamsta gyvensi su mano duktere, tiktai 
tamstos sūnus ir aš negyvensiu su tams
tos sūnum, tiktai mano duktere. Todėl 

į turiu jos paklausti, ar teip bus, kaip ji 
pasakys. Jeigu ji apsiims eiti už tavo sū
naus, tai tada galėsite atsiųsti piršlius. 
Bet jeigu ji atsisakytų, tai

I pykti.
— Aš nenoriu eiti už 

jo nemyliu — atsakė Vasa 
i niu.

— Tu nemyli jo? Jeigu ne, tai nėra 
' ką daugiau nė kalbėti apie tai. Aš pasa- 
Į kyšiu Dryžakiui apie tai. Jog aš negaliu 
priversti savo dukterį apsivesti su tuo, 
kurio ji nemyli. Ji apsives su kuom ji 
pasimylės.

— Tėvai, ar-gi nedrausi savo dukterį 
inuo apsivedimo su vyru, kokį jį geriausia 
pamylės? — užklausė Vasa savo tėvo.

— Dieve sergėk mane nuo to! Tas bū-X 
tu didžiausias griekas— atsakė Spakas.

— O jeigu aš - kaltojo Vasa — 
rėčia apsivesti su vargšu jaunikaičiu, 
ris neturi nė tėvų, nė giminių.

— Hm! Kaip tas galėtų būti, kad tu 
norėtum apsivesti su vargšu, kuris neturi 
nieko, a nė giminių? Tas yra negalimas 
daigtas, kad vargšas jaunikaitis drįstų 

j prie tavęs prisiartįti? Aš žinau gerai tavo 
vertybę, miela mano dukrele, ir žinau, jog 
mūs kaime nėra tėvo, kurio sūnus galėtų 

[be baimės lygintis prie tavęs, o apie varg

meldžiu nepa

Driztenko, aš 
su patvirtini-

no- 
ku-

šus nėra ne kalbos! — atsakė tėvas.
— Tėvai! — tarė Vasa su baime — 

Aš myliu musų darbininką Trakimą iš 
visos mano širdies, ir su nieku daugiau ne
noriu apsivesti kaip tik su juo.

— Miela mano dukrele, kodėl tu teip 
juokauji iš savo tėvo? Daugiau nesakyk 
to. Jis gali da išgirsti ir kas-žin kąpamis- 
lyti.

— Nė, tėvai, aš nesijuokiu iš tams
tos. aš kalbu tikrą teisybę. Aš myliu 
Trakimą ir meldžiu tėvo, kad daleistai 
man su juom apsivesti, nes daugiau su 
nieku aš nenoriu — kalbėjo jaunoji Vasa 
su tvirtybe.X

Spakas iki šioliai sėdėjo ant suolelio 
su lazdele rankoje, dabar greitai, rodos su- 
i maišęs pakilo ir pradėjo po stubą vaikš

čioti, antgalo sustojo sudavęs lazda i grin
dis.

Vasa stovėjo netoli pečiaus ir tyliai 
laukė nuo tėvo kokio nors atsakymo. Tė
vo akys užsidegė piktumu. Jis išrodė, jog 
rengiasi ką pasakyti, tot vėl susilaikė. 
Pastovėjęs valandėlę, pradėjo vaikščioti, 
paskui atsisėdo ir pradėjo su lazdele va
džioti ant grindų. Vasa vis tyliai žiūrėjoX
į tėvą. Antgalo Spakas apsiramino kiek 
galėjo ir pradėjo kalbėti:

— Gerai, kaip aš sakiau, teip ir tu
rės būti. Aš sakiau, jog tu galėsi apsi
vesti su kuom norėsi ir ką pamylėsi. Ir 
vėl tą patį paantrinu; aš nepriversiu tave 
miela dukrele, bet už Trakimo dabar ta
vęs neleisiu; tot jeigu teip Dievas duos, 
aš pavelįsiu tau vėliau su juom apsivesti. 
Tegul tavo Trakimas sukrunta priedarto, 
tegul įsitaiso šiltą žiponą ir bajoriškos 
mėlynos suknios, tegul atvažiuoja su pirš
liais, savo vežime ir su savo arkliu. Ta
da aš tau pavelįsiu uz jo tekėti. Bet pa
kol to nepadarys, tegul nemėgina — aš 
jį išvysiu iš namų, ir tegul čionai savo no
sies daugiau neparodys!

— Tas man rodosi labai sunku — 
kaltojo Vasa — Kalboje, žodžiuose, tėvas 
labai ėsi geru, bet kaip darbuose, tai visai 
nesiskirt nuo kitų tėvų, jeigu neėsi dar ar
šesniu.

— Duktė, nemokįk mane — atsakė X
Spakas piktais žodžiais — kiaušiniai nie
kad nemokina vištos. Tu esi mano duktė 
ir turėtum apsivesti su kuom aš tau da- 
leisiu. Priešginiavimų jokių, neturi tiesos 
varinėti.

— Teip aš esu tavo — kalbėjo Vasa 
karštai, — bet ar gali, tėvas, mane suval
dyti. dėlto, kad aš esu tamstos duktė? O, 
tėvai, tėvai, aš, žinoma, neapsivesiu prieš 
tamstos norą. Kaip-gi aš galėčia tą pada
ryti? Kunigas neduos man surišimo be 
tėvo daleidimo. Bet aš pasakau tamstai 
tikrą tiesą, jog aš neapsives! u su nieku 
daugiau kaip tik su Trakimu, ir jeigu tė
vas man užginsi, tai tik sugadįsi mano gy
venimą.

— Eik šalin! nepiktink mane — susu-X
ko Spakas — aš atiduosiu tave uz Traki
mo tiktai tada, kada ateis su mėlynu ži
lumu ir su savo locnu arkliu ir vežimu. 
Jau aš tau pirma tą sakiau, kogi tu nori? 
Mano žodis yra mano tiesa, jeigu augštini 
savo tėvą, tai paklausysi ir palauksi, o jei
gu nemyli tėvo, tai eik iš mano akių su 
savo Trakimu. Eik, ir gyvenkite pas jo 
tetą ubagę, kareivio našlę, Oriną.

Pasakęs tą Spakas, sudavė su lazdele 
į grindis. Vasa apsiverkė ir apleido sek
lyčią. Tėvas teipgi greitai išėjo iš sekly
čios, praeidamas pro dukterį, nusidavė vi
sai nematąs jos ašarų. Išėjęs ant kiemo 
sutiko Trakimą, benešanti malkas, kuriąs 
jis buvo sukirtęs.e X

— Trakiniai — pašaukė Spakas — 
ateik pas mane į seklyčią tuojaus.

Tą pasakęs apsigryžo ir vėl atėjo į 
seklyčią, ir vėl prairdamas pro verkenčią 
Vasą, nusiduodamas nematąs jos verki
mo.

Trakimas pasidėjo malkas, paklausęs 
prisakymo savo darlidavio, ėjo į seklyčią, 
bet pamatęs Vasą verkenčią priemenioje. 
sustojo ir su atyda klausė ko ji verkia. 
Spakas išgirdęs, tuojaus duris pravėrė ir 
su piktumu pašaukė Trakimą.

Trakimui atėjus. Spakas pradėjo:
— Trakimai, tu visai man nepatinki.X

Štai tavo dvieju metų ir vieno mėnesio al
ga. pasiimk ir apleisk mano namą.

(Toliaus bus)



KELEIVIS

Bostono Post 
jiereitą ne
įdėjo keliu 
paveikslus 

Aprašymas

Išperų.
Tarp* lietuvninkų yra 

biaurųs apsireiškimai stubo- 
se. Taukiai girti šokinėja 
apie duris; ko jie šokim’ia. 
nežinia, bet tai bjaurus mus 
paveikslai,
aprašė apie mus 
dėlios dieną, ir 
vaikų ir moterų 
nuo Sixth St.
tas buvo neblogas, liktai kilo 
iš blogos pusės. Mus apra
še, kad parodyti kauto bro- 
litis Sidlaucko, užmušėjo pa
čios, kad štai koki tie lietu
viai. Tarpe to viso aprašy
mo galima buvo matyti, jog 
mus plaukai drimba ant kak
tos. keliam baisiai girtuok- 
lingas veseilias, tai ir viskas. 
Taigi klausymas ar dar ilgai 
teip męs rūdysimi

Tiktai 25 centai
Už pakelį tikros lietuviškus ..Birutes 

Trajaiikiis-- sutaisytos per lietuviškus 
daktarus Šita gyduolė neatbūtinai rei- 

( valinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause tiamine gyduole. 
Trejanka gydo visokias į<iį.rastas ligas, 
kaip tai gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitu ir daug ki 
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 

■ nog senovės laiku teip. kad daug apie 
| tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 

teip. kaip yra ant jakelio paraszyta.
Vžpraszant Trajanka reikia padėt toki 

. antrasza:
A. 2 V/NGILAS.

P. O. 3.

Mus dvieju dienu uz nužemintas 
prekes iszpardavimas

Po dtdiliam išpardavimui dar turime 
daugybę tavorų kuriuos parduosim pet 
šį mėnesi už nužemintas prekes Nelau
kit. ateikit greit, jeigu norit sučedyt 
pinigus.

Z. SAC0H7TZ.
128 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Geriausia moterų gydytoja

Dr. Ona Topaz.
45 ( Itauilters >lr Boston Mass

4

•i;v

Z

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU

Pa j ieškojimas.
Aš Petras Karčauskas pajieškau 

l:ų Malūnų Antano ir Jono: paeina iš 
Suv gub Mar. pav. Mikališkio gmi
nų. Sodžiaus Smolinicos. Teiksis duot 
žino ant adreso: 
236 John str.

bro

li arrison. N Y.

Dėl žinios Lietuviu.
Siuomi pranešu visiem, jog 

pasididinus mano bizniui, tu
rėjau padaryt užkurias j>er- 
mainas. Dėl ceresnio ir grei
tesnio atlikimo reikalų dėl 
savo tautiečių, padidinau ka
pitula ir skaitliu darbininkų: 
teip kad visoki reikalai 
atliekami su didžiausia
da ir greitumu. Kaslink mūs 
kapitolo. paduosiu žinias se
kančią savaitę. Prekė lai
vakorčių dar vis stovi ant že
mos prekės: pinigus nusiun
čiu greičiau kaip kiti agen
tai ir už darbą paskaitau 
bai žemas prekes.

F. Mockevičia,
83 Endicott

Boston, Mass.

bus 
atv-

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostuinerckas 
KRIAUŠIUS 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay

So.Boston Mass.
Dr. S. Andrzejewski.

Vienatinis lenkiškas Dentista.
Ofiso valandos:

Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki s po piet.
238 Ilarrison avė.

Boston, Mass,

„Keleivio” agentai.
Petrikis.

Serą n ton. Pa.
Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

Bos 64

Bos 327

Box 54

la-

St.

Vasariniai lengvi ir labai 
gražus apsirengimai dėl mo
terų. vaikų ir mergaičių, 
teipgi vyrų marškinių, nak- 
taizų yra konogražiausiu pas

’ The OUTLET
385 Broadway. S. Boston.

Už korespondencijas ir ap 
narsi n i m u s,. Keleivio“ re

dystė neatsako.

2 iki 4 nuo 7 iki S įk> pietų 
i& Tel Hav. 669 - 5.
s-3. ją „y. Ak. ,v>. „y

-a.- s"w-

G. J. & J H. CONNERS, 
Broadvvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt kericzius 
dėl szernienu, veselijų ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BR0ADWAY,
S. Boston, Mass.
Didziause ir geriause Aptieks

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

So. Boston, Mass.
gggg

Mes laikom lietuviška klerku.* * 
čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankvt.

J.
1514 Ross avė..

J.
13 Diamond Sq. 

M P. Glinckas.
54 Laffayvtte Str.. New Britain. Conn. 

A. J. Kazlauckas.
Shenandoali. Pa.

F. Rodis 
Port \Vashington, VVisc.

M. Mockus.
Detroit. Mich. 

J. Derkintis.
4545 Hermitage avė.. Chicago 111.

John Luis.
str., Baltimore. Md.
J. Dabulski

E. St Louis. III.
P. < iras.

I-avvrence. Mass.
M. Makauckas. 

Foresl City. Pa.
K P. šimkonis.

<>71. Turners Falls. Mass.
KELI AJ ANTĮ AGENTAI: 

Feleks J. Galmin.

120 S. t irven

Bos 327

71 Oak si r..
A

Bos

Bos

312

J. Rudokas,

M. Senkus.

\V. Vkmann,

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, - MASS.

Už tuziną poperiu gromatu rašy
mui su daugybe gražiu pavinčevoniu. 
kaip tai in tėvus gimines, draugus, 
pas paezia. in merginas, mergtnam 
pas jaunikaiczius ir t. t. tt.ziia į: 
luodam už 25 cantus 5 tuzinai už 
51 <*>., kas perka 5 tuzinus, tam duo 

dam ilovena 25c.

Mus popieros. ]>er savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavinczevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom, visur 
turi iszsidirbe varda kai|M» ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lietiiviszkoj. lenkiszkoj ir 

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

kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi'okin ma- 
sziuukiu dėl drukavimo, nuo *1 
iki >10.oo. Norėdami ka nors 

gauti, adresuokit teip:

A. Zvingilas,

Mrs. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šaukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lawr\,nce, Mass-

Telefonas 749-11.

M. Galivan & Co.
Užlaiko geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LiKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
366 2-nd st.,S. Boston, Mass.

Nebusi Plikas.
prof. W. Matulionis užaugina plaukus 
ant plikos galvos į keturias nedėlias. 
Katrie turite ant galvos baltus pūkelius, 
o jeigu nė per teleskopą negali matyt 
nė jokį pūkelį, tiem nė apsiimu užau
ginti. I'žsiaugyt plaukus 2 dol.. nuo 
trušimo 1 dol.. nuo pleiskanų 50 c.

■ Gaiit gaut liekarstru nuo išpūtimo vidu
rių. nuo negalėjimo valgyti, nuo išėysti- 

' jimo kraujo, nuo užsišaldymo kraujo, 
i nuo priepuolio, nuo sperematorhin, tat 
yra nuo nereguliariškų mėnesinių, mož- 
na išna išgydyt be operacijos. Aš Mas
kolijos kariumenei dirbau prie operacijų ’ 
3 metus buvau fieldšeriu. Moterys, ku
rios neturi patamko. prisiųskit savo ad-' 
resą ir štampą už 2 c. galite gaut gyduo- - 
lių. kokių tik norit. Rašyk tuojaus; į 
paimk adresą, ba daugiau nebus pagar-1 
sinta. I’ref. W Matulionis.
64 ({rami St. Brooklvn. N. Y. |

I 
I iIsztikro Fuikus ir

Didelis paveikslas
Žingeidus, pilnas laisvos mislies ir Saty
riškas; Pobiedonoso misijos ir caro kailį 
dierijanti per Japoną: galima gaut su 
prisiuntimu už 10c. stampom. rašant:

J. Naujokas.
Madis. Sq. Sta. Ij7. New York. N. Y.

Dr. Jos. Lewandowski.
3ų4 Broadvvay, 

kampas Dorchester str.,
S. Boston, Mass.
Prieš transfer staciją. < >fiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir t> - s po plet.

Lietuve Siuvcčka.
Gražiause pa.iuva visokias moteriškas 
šlebes. andarokus. jake* ir kitokius mo
teriškus rubus: teipgi š];.;bines dreses ir 
krikštiivs vaikų šlebutes. teipgi gražiai 
apkaiL> skrybii- s. viską geri .usiai pada
ro. Mir-i-ios :r moi.-rys nepamirškite 
mane F<-lixa Juškaucki.-nė,
266 Silver Si . Seutlt Boston. Mass.

<iuliernatoriaus Paskirtas
g NOT.VKY - l’VSII.K’ g 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. Paltanaviėe,

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

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į Worcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.
Y * *

Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parnkysit

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

Temykit Muzikos Mylėtojai. 
Atsidarė muzikališka moks- 
lainė, labiause dėl vaiku no 7 
iki 16 metu. Mokina ant skrip.. 
kos ir visokiu smyčioliniu in 
strumentu teipgi ant triubu 
Direktorius* baigės moksli 
konservatorijoj prof. Scheda 
Norėdamas pradėt lavint 
8us sykiu lieku su godone 

•J. Tamoszaitis,
266 Silver st., S. Boston Mass

varpelis 6as.v

i

i Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 
laikraščio — kad:

DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
Kožnę menesi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institul 

Amerikoje.
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradytuais vaisi 

dcl išgydnno, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms.
SPECIALISTAS IR VYRIAUSES VADOVAS TO INSTITUTO, >er daug metu veda kitu , 

daktarus, su geriause pasekme išgydomuose ir sugražynant kožn^ metą, tūkstančiams žmonių, nu » 
pirmiaus suirusia sveikatą. •

VASTAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę ir kožnoj šeiminei] 
už tai kad yra vaistai (liekam>s). kurios išgydo nelaimingus sergančius Jokiose ligosę, jog be ju, U 
senei ne butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Už tai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tie&j 
kelią in sveikata.

SKAITYTOJAU ! elausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per t >

laikraščio

Instituto Augšta Mokslą ir išgvdiiuf, Sendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdii • 
gai dekavodaiui:

kurie mane

Ponus Profesoriau:

Braugus Profesoriau iu Specialistai:
Kaip jums žinoma nuo pirtuiuus i? aprašy

mo mano ligos, jog per daug metu turėjau 
sunkė liga, ausise zvauijimas dieglei. jau ka 
gyvuot galiejau. o skausmas krutinėję, skrep
liai-imas dieglei Sūnuose ir visam kuue neišiia- 
sakitai mane kankino — taip kaip žąsiukas Ji 
pavari tikrai tikėjausi tilpt po valeua. bet kad 
galutinai uepagaiiedams pinigu vis tiek jog 
mirsiu ir atsiszankiau pas jumis, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresnis antrus ir 
trec.-ius Vartodami irper7 nedelias laiko, pa.' Čionais prisinčiu paveikslą savo ir sunaus, 
silikau sveikas drūtas ir linksmas taip kaip ‘-reikklamas dideli dekavoiima. jog man šonu 
naujai atgimęs, už tai nėra ž-džiu su kureis 
jums galievzi* atidekavot, už jus braagiause stačei mirties nasrouse buvo ir pats netikėjau sad 
skarba. —Ah Viešpatie, tai v ra galvbe mok- kas ii palietu išgydit kad jus iSgydit tai yra ste- 
slo! Tegul vis, pasauk: garbina jumis ir aJ įfeki^Uum^ 

dėkingas. JONAS BIKLIZ, ■ ALENANDRA CZEKAS.
Bos »y. Hellertoįvn, Pa. I 8. John Str.. Hartford. Conn.

Milimas Profesoriau:
Degingas esu už jus vaistus.

iSgydeknuo abeluo nusilpnpjituo ir janystes 
gyvenime klaidu, nors butu sarmata apreikJt 
visa buvusi nelaimingumą, bet velidanis dėl 
broliu slaptinguose atsitikimuose apturet tik
ra i.tgydima kad kreiptųsi prie jus. ir kad vi
sokiem be paszaukiiuo daktarams pinigu be 
naudos nenietitu. llaleir ad esu sveikas ir drū
tas aut visu daliu kūno— įus v arda visiems 
garsiusiu laikidums paguoaoue.

JUOZAS ŽAK. 
Box 412. Ualdeu, Ji. Y.

ŠIMTAIS TOKI! DEKINGLML, g;oli būt parodyta Oftise to Instituto. Ir kad taip daug ir pa
sekmingai likosi išgyditu nuo visokiu iigu, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt išgyditas ? Jeigo Tave 
kankina Reumatisiuas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Piaucziu. Kepenų ir Širdies' liga, Skaudėjimas 
krutinės,dieglei šunuose ir viduriuose Inkstu (keadncys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas, vydu
riu nedirbimas ir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas, Niežėjimas, 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnvejimas. Moterų neregttliariszkos ir balto
sios antdrapanes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda ir t t.

Virai ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu tižsilikejinu, kurie be jo
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collins Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.

Jeigo negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtoj kalboi, plačei ir aiškei kiek gali, o bus 
jums sutaisiti ir pritaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam.

Rašyk dar šendien adresuojant:

Br. E. C. Collins Medical Institute,
140 W. 34th Street, NEW YORK, N. Y.

Jeigo negal: suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama kniga ,,Vadovas in 
Sveikata/4 parašyta Prof. E- C. Collins, prisiunčiant keletą štampu. iŠ kurios galiesite pasiskirt sav 
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos^ 
Mexica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

* Instituto vai. nuo io-iki 5 po piet. Nedelioms nno io-iki i.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kauliogo, tai ra’zyk srendien 
p<i^iusdatnat savo adresa ir uz 5c. marke • apturėki 
paiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu ’»e» 
ciugeliu. žiedu, srilau, k r m pasu, britvu, armeniku, 
muzikaiiszku instrumentu, maszinukes dėl drukavo- , 
jimo grumstu, monu knyra, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko- 
kiu tik /andasi lietuvi&zkoj kalboi, puikiu popieru 
dėl raszymo su navinezevonem f padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH

• 112 Grand str., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

... Cliaplika ir Orlinskl...
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.

Or. A. L. GRAICZIUNAS.
3202 So. Halsted St. cor. 32-nd St. Chicago, III
Jeigu sergi, n’eik pas svetimtautį daktarą, su kuriuom negal susikalbėti, 
bet pasiteirauk apie Haktara A. I- Graieiūną. Jeigu negali pats ateit į Dak
taro ofisą. pasišauk į savo namus per telefoną 5 ards 7399 arba >09 A ards, o 
jeigu pertoli gyveni, rašyk laišką su aprašymu savo ligos. Daktaras A, L. 
Graičiunas gydo visokias ligas be skirtumo vytų, moterų ir vaikų, o ypatin- 
tingsi pas lapt as ir 1 i n p an <’• i a s ligas, taigi y palos įpuolę į panašias 
ligas, privalo kogreičiausiai kreiptis pas D-rą A. L. t.Niiėiuną. o taps išgydy
tas. Atsišaukit po šiuo adresu:
Dr. A. L. GRAIČIUNAS, 3202 So. Halsted St ._______________ (hieago, III.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

a., e & s m ® a i
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatom ant 
vestuvių, krikštyt ų i siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

Geriausia valgomu daigtu

K R A U T VV E.
gggg

Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigius. Orderius j 
paimam ir į namus viską pristatom. Už ;

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

372 W. 2-nd St., So. Boston, Mass.

U
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nuuui Dvsivn, jbmb. J

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

M. A. C A N N O N ,
27 Cross Sti t. Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Kliu, Vyną. Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Broadtvay, Soutli Boston. Mass.

TE 1YKI T! TEMYKIT!
Šiuon.. | r:.n<- u lieluviškai visuomenei, kad mano aptickoj laiko ofisj 

ii-ra> A I. Grniėiiinas ir I) ras M. P. Kassakanckas
kurie daktarai v a . i’< s .,iai pagarsėję kaipo geriausi ir pasekmingiauai gy- 
dvtojai ir gali būt n t' ti įsabiškai mano aptiekoja. arba pašaukti į namus 
per telefoną kožnam laik<-. Teipgi duodu žinę. kad mano aptieka yra dide
liai aprūpinta visokioms gyduolėms ir reikalingais daiktais kaip importuotais 
iš užmarės teip ir šio amerikoniško krajaus. RECEPTAI liAKTARį yra 

1,-pildomi su didžiausiu akyvumu už pigiausią prekę

J. LESZtZYNSKI, Aptiekorins
3315 So. Morgan St., Telephone Vardu 709 Chicago, III.
Visus kitus daktarus, kokius kas reikalaus, palauksim per telephoną.


