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mus, i; i»ia 
u-rtj n n - nrii
nm. us Angii.'Kos 
,, Keleivis” išeina 
vergas ir kaštuoja
tų tik *1. Adresuoki! teip:

Pasarga.
N < irėda mas | įama t y t
laikrašti, prisiusk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiusk vieną dole
rį. o gausi ,,Keleivį" per vi
sus metus.

Teipgi brangus skaityto
jai, kurie permainot 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 aišku adresą: nie
kad nerašykit ,. mano
tas pats", nes męs senu laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su ,,adresas tas pats** neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus, uždekit tokį adresą.

A. Žvingilas, 
Box 323:2 Boston Mass.

Žinios

mus

Revoliucija Rosijoj.

X

Sę ir -tę sukilimai darbi
ninkų po Rosijos viešpatys
tę gali pakelti vilti sūnaus 
tos šalies. Mokslas platina
si ir kaip karšta saulutė vis 
kyla augštyn, o miglos tam
sybės, kurios gulėjo nuo am
žių, džiūsta, krinta ir amži
nai nyksta. Rosijos kraštas 
ir kraštas musu tėvynės yra 
tikra šalis, auginimui geru 
dvasių pasišvenčiančiu uz ki
tus. Tai yra šalis, kurioje 
mašinerija ir gešefninkystė 
neužnuodijo dar žmonių pro
to, tę randasi vyrai ir mote
rys, kurie tikrai pasišvenčia 
už gerove žmonijos. Gyve
nimas tėvo Gapono parodo, 
jog morališka ir pilna pasi
šventimo jo dvasia buvo išau
ginta pas jį nuo mažų dienų.

Kaipo piemenėlis, jis vari
nėjo gyvulius kaime Paliki. 
Poltavos rėdyboje. Gavo 
progą sustiprinti ir paaugįti 
savo smegenis, ir kaipo doras 
vaikinas prisižiūrėjo ant sa
vo ir kitų žmonių vargu, o 
kada įgavo mokslą, tapo ku
nigu, kartu likosi < 
darbininkų vadovu. 
Gaponas sako: „Kaip 
protas tobulinosi, augau kas
dien į vyrą: kartu prieš ma-j 
no akis didinosi neapsakytos 
regyklos ir neiškenčiamos 
mano širdžiai. Aš mačiau 
kaip maži činovninkai spau
dė ir lupo vargšus žmones, i
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Metas I

mačiau kaip jie skundėsi 
prieš savo lupikus ir buvo 
vėl nulupti per tuos, kurie 
neva darė jiem teismą. Pa
stoj ęš kunigu, aš kentėjau 
neišpasakytą skausmą širdies, 
matydamas kitus kunigus 
aplink save nekaip! kunigus, 
bet kaipo dielės, kurie trau
kia gyvą kraują iš žmonių 
gyslų, nieko apie juos nesi
rūpindami. Žmones mano 
aplinkinėje buvo persidirbę, 
ligoti ir baisiai suvargę. Dak
tariška pagelba buvo tik vie
na plotyje 20 mylių. Kas
dien man rodėsi. jog mokslas 
Evangelijos ir darbai bažny
čios skiriasi, neturi jokio 
susirišimo su darliais Die-

. vo.
Kasdien mano širdis ėjo 

prie didesnio skausmo ir gai
lesčio tų vargšu žmonių. Ka
da mačiau jų vargas ir neiš- 
kenčiamus apsunkinimus, 
širdis virė kraujuose ir nega

ilėjau žiūrėti, turėjau juos 
■ gelbėti. Garbus tėvas Ga
ponas. rusiškas kunigas, bū
damas piemenėliu gal nepa- 
mislino, jog jis ves tūkstan
čius žmonių jieškoti laisvės, 
kaip kad jis šiądien daro, 
levas. GaĮMinas norėjo pada
ryti viską be kraujo. Jis siu 
si kvietęs visus aplinkės dar
bininkus. pats su jais ėjo 
prie caro palovių, nešdamas 

[caro paveikslą ir pa veikslus 
į šventųjų. • Jis tikėjosi, jog 
caras išeis prieš juos, išklau- 
sįs jų vargu, kurie sunkina, 
naikina ir marina darbinin
kus gyvenančius po jo val
džia. Bet apsigavo: caras 
neišėjo jų pasitikti, tiktai 
uzsiuntė kareivius, kurie iš
mušė 350 ir sužeidė tūkstan
tį ir aštuonis šimtus. Tėvas 
Gaponas turėjo pabėgti, pa
likdamas du siratas: vaiką ir 
mergaitę. Dabar šitas did
vyris rūpinasi, kad išliuosuo- 
ti tuos vargšus iš geležinių 
rankų to terono caro, kuris 
ne verksmo, nė pasiskundi
mo nenori nuo savo žmonių 
klausyti. Tokių vyrų kaip 
Galionas randasi ir daugiau 
Rosijoj ir svetimose šalyse:; 
darbuojasi jie stropiai pada
ryti atmainas, palengvinti 
gyvenimą visu vargšu. Męs 
turim tą suprasti ir pasišven- 
tusiem uz mus pritarti ir pa
lieti. N ebūkim panašus į šu
nį, kurį ponas muša, spardo, 
o jis vis jį myli ir tarnauja. 
Nebūkim panašus i nigerins, 
kuriuos Lincolnas paliuosavo 
nuo vergystės, ir kada paša- ■ 
kė, jog jus esate liuosi, tai 
nekurie dar verkė gailėda
mies) savo ponų, kurie juosi 
pirmiau engdavo. Už liuo- 
sybę visi turim kariauti ir 
linksmintis, jog laikas atėjo 
kada tų kankintinių uz lais
vę žodžiai pasi<!k«; plačią.

jeigu pini- 
į Ameriko 
neprapuls, 

kur reikia.

i žmoniją, išsidirbo sau parti
ją ir pradėjo viešai kariauti 
uz mus visų gerovę.

Męs Amerikiečiai turim 
darbuotis, rinkdami aukas, 
labai lengva mums surinkt 
keli centai prie y vairių links
mybių, o surinkti pinigai ir 
nusiųsti žmonėm, kurie už 
tiesas mūs tėvynėje kariauja, 
atneš mums visiem naudą. 
Pakilusį nepasitikėjimą tu
rim naikinti, nes 
gai priduoti bus 
Revol. Komitetą 
bet nueis į vietą
Iš Bostono siusti pinigai į 
Londoną rėdystei „D. B."
organo Lietuvos Socijalistų 
Partijos, tajio priimti. Nno 
..Lietuvos Sūnų Draugystės" 
17 dol. ir nuo vėlinio re v. 
komiteto šimtą ii penkis dol. 
pakvitavonę priėim n. ir bus 
pagarsinta kitam numerije 
..Darbininkų Balso".

Paskutiniam laike po Lie
tuvą tapo diktai pasidarbuo
ta per Socijalistus, nuo ko 
žmonės gavo daug proto nuoX 
išmėtytų atsišaukimu. Sū
niškas Įlipimas vargšu, teip
gi jau persimainė ir poneliai 
ant darbininkų pradėjo 
rėti kaip ant žmogaus, 
ris save moka užtarti.

Karės lauko.

sija tiek pratudė ir negavo 
jokios muštynės su japonais 
laimėti, priegtam žmonės ir 
kareiviai, supratę caro grob- 
tuiuą. sukėlė revoliuciją, tai 
dabar jau susimislino su Ja
ponija susitaikinti. Japo
nijos susitaikymo pasiunti
niai jau yra Amerikoje. Ro- 

I sijos pasiuntinys DeWitte 
pribus Rugpiučio antrą die
ną. Antras santaikos sąna
rys bus Baronas Roman Ro- 
tnanovič DeRosen, Rusiškas 
ambasadorius Amerikoje. 
Angliški laikraščiai vadina 
Rosen lietuviu. Jeigu ir yra 
jis lietuviu, tai jau gerai su
fabrikuotas ant ruskio, o gal 
Lietuvoje gimęs ruskis. A- 
teinanti panedėlį, 7 Rugpiu
čio, santaikos komitetas su
važiuos i Portsmouth, N. H. 
ir pradės santaikos tarybas. 
Visa pasaulė laukia, ką pa
darys tie keli žmonės? Ar su 
miliutą nustabdys kruviną 
karę ar paliks ir ant toliau 
žudymą nekaltu 
Laukia visi, laukini 
nes ir mus šalies
daugelis sūnų vargsta ir mirš
ta Tolimuose Rytuose. Dori 
amerikonai ketina daryti ko- 
didžiausią įspūdį ant santai
kos komiteto, kad karė būtų 
užbaigta. Ketina net bėgan
čius karės pa veikslus 
parodyti.

tinom u. 
ir męs, 

Lietuvos

me, tai kiša po šienyku. 
jo pasielgimą anglikai vadi 
na laukiniu ir meta blogą 
šviesą ant mus visu. Sidlauc- 
kas dabar mokinasi angliškai 
skaityti, būdamas turim* 'lik 
nežinia ar tas bus jam nau
dinga.

Kezervorius trūko.
B r i d ge p o r t, Conn. 

31 Liepos čionai truko rezer- 
voriaus prūdas. Vanduo su 
galybe užliejo daugelį namų, 
fabrikų: išardė gatves ir nu
nešė tiltus. Blėdies pada
ryta ant 500 tūkstančiu do-* v

lerių. Iš tų miestas turi apie 
100 tūkstančių blėdies.

Apgaudinėja.

M e d f o r d . Mass 
kutinėmis dienomis
pradėjo važinėti į miniškas 
persirėdę koki nors prigavė
jai ir rinkti pinigus ant li- 
gonbūčio esančio Bostone. 
Kaip žmonės pasakoja, tai 
nuskriaudė labai daug kata
likų, koki bomeliai.
vikų dabar jau netrūksta 
nesidrovi visaip žmones 
garinėti.

tin
ku-

I
jiem

Du metai suėjo pereitą 
liepos, kaip Japonija

Pas- 
čionai

Apga-
ir 

ap-

Žinios iš pasaulės.

,,Vilniaus Žinios' prane
ša, kad Vilniuje inteligentai 
tariasi pastatyti paminklą 
Didžiamjam Lietuvos Kuni
gaikščiui Gedeminui. kaipo 
uždėtojui, įkurtoj ui Vilniaus 
miesto. Kas-zin ar Rusijos 
randas tik pavelįs tą lietu
viam padaryti. Be aliejonės. 
butu labai malonu, kad lie
tuviai apie tai rūpintųsi.

Vietines Žinios

2 S 
uzsi- 

kvietė Rusiją padaryti dip
lomatiškas tarybas kaslink 
Korėjos. Japonai, turėdami 
daugelį visokių užvedimų 
Korėjoj, norėjo sutaisyti su 
Rusija tokias išilgas, kad jų 
užvedimai išdirbysčių ir kito
kį reikalai nebūtų suspausti. 
Rusija iš pradžios susitaikė 
su Japonais suvažiuoti į To
kio, Japoniją ir tę padaryti 
kokią nors sutartį, bet atsa
kymai Japonam buvo vis per 
Rosiją užvilkinti po dvi ir 
tris sanvaites. Mat. Rosija 
tikėjosi, daro suprotingai: 
čion su japonais neva keti
no derėtis ir taikintis, o tuo 
pačiu tarpu siuntė į Man- 
džiūriją kareivius. Japonai 
greit Rosijos kytrumą su
prato. kad Rosija nori uz- 
griebt Korėją, todėl nelaukę 
pradėjo karę 8 vasario 1904. 
Laike karės jajionai pražudė: 
160 tūkstančių vyrų. 14 viso
kiu laivu: laivai verti 16 mi- V V '
lijonų: karė prekiavo 455mi
lijonus dol. 
lijoną dol.
200 tūkstančių vyrų. 85 viso
kių laivu. lio keturkampų 
mylių žemės, laivai prekiavo 
250 milijonų dol., žemės ver
tės lo milijonu dol. Geležin
keliai vertės 450 milijonų 
dol , vedimas karės 600 mili
jonų. Viskas vienas bilijo
nas 310 milijonų. Kada Ko-

Viskas 471 mi-
Riisai pražudė:

Iš Amerikos.

prieš
Sto

X
Peterburgas. — Čionai 

einantis laikraštis ,, Novosti 
tapo suspenduotas ant trijų 
mėnesių už įžeidimą caro už 
nedorą jo valdymą žmonių. 
Dabar ministeris Bouligin’as 
padavė patarimą senatui, kad 
laikraštis ..Novosti'’ būtų ant 
visados suspenduotas. 'l'ai 
mat, netik žmonės, bet ir 
laikraščiai turi mirti uz lais
vę-

iš-

7

Šiillaiieką parvežė.
Joną Sidlaucką, užmušėją 

jo pačios Marcelės, parvežė 
iš La Junta, Colo. pereitą su- 
batą. devintą valandą 
Įlietus. Ant Pietinės
ties priėjo tūkstančiai žmo
nių, idant gautų pamatyti 
Sidlaucką. bet ištiesi) dauge
lis negavo nė akį užmesti.1 X
Sidlauckas surakintas su vie
nu detektyvu, o veliamas ki
to, greitai perbėgo per stotį, 
skrybėlę užsismaukęs ant 
akių, įsėdo į karietą ir užsi
traukė ant langų uždangalus, 
kad nė nematytų. Vežėjas-X 
paplakė arklius ir Sidlauc-X
kas atsidūrė Steito name. Iš
klausinėtas tapo nuvežtas į 
E. Cambridge turmą. Šid- 
lauckas išroiio apverktinam 
padėjime. Per laiką
kada pačią užmušė teip su
blogo, jog net 15 svaru 
žian sveria. Klaustas brolio 
ir kitų, kodėl užmušė pačią. 
Atsako — girtuoklystė vis
ką padarė. Tačiaus kas paži-X 
no Sidlaucką pirma, tai sako, 
jog jis nebuvo toks girtuok
lis kaip daugelis iš mus. Ne
išlavintas protas parodė jam 
netikrą kelią. Jis niislino, 
jog bus laimingu. Šidlauc- 
kas ką nesuvalgo iš jam pa
duoto valgio, būdamas tur-i

nuo

ma-

vienbalsiai prašė

* * I

*
Berlin, 29 liepos. — Ži

nios praneša, jog vokiški ir 
franeuziški kareiviai susimu
šė ant rulieziaus Gongo, Pie
tinėje Afrikoje. Susimušę 
užmušė tris vokiečius ir vie
ną franeuzą. Prancūzija ir 
Vokietija dar vis nesutinka 

i su klausymu Morocco. Gal 
dar ir čionai iškilti karė.

* *
*

London, Ang., 31 liepos 
— 6o tūkstančių bovelnos 
darbavietėse, aplinkose Lan- 
cashire.
darbdavių pakėlimo mokės- 
ties ant penkto procento. 
Darlidaviai jiem atsakė, jog 
mokesties nepakels. Darbi
ninkai ketina sustraiknoti.

* *
♦

Japonija, 31 liejios — Ži
nios patvirtinančios pareina 
iš Japonijos, jog Stoeselis, 
komandieras Port Artliuro 
su jo oficierais atidavė Port 
Arthnrą japonam, patys pa
imdami kasą su penkiolika 
milijonų dol. rando pinigu. 
Jeigu tas teisybe, tai Stoe.se 
lis netoks kvailas, kaip jis 
išrodo.

29 liepos pribuvo į Bosto
ną Edward K. Dunne, Chica- 
gos majoras. Po pietų laike 
ilgą prakalbą į Bostono de
mokratus W. Roxbury G rovė. 
Majoras Dūmine, arba apaš
talas miestiškos savasties 
(municipal owiiership) teip 

i jį vadina angliški laikraščiai. 
Kalbėjo prieš dešimtį tūks
tančių Bostono demokratų. 
Ilgoje savo prakalboje nuro
dė. kaip žmonės gali nusikra
tyti daugelį siurbėlių, išnau
dotoju pavidale visokių kom
panijų, trustų ir pavienių: 
paimdami į miesto rankas vi
sokius užvedimus, kurie yra 
vartojami per visuomenę. 
Kaip-tai: elektrikinius tram
vajus (streetka rius) 
vandenį, telefonus, 
Žiulžiu sakant, paimti 
ką dabar turi kompanijos 
brangiai parsamdo žmonėm, 
kad paimti vįską į miesto 
rankas, ir kad miestas nelup
tų žmones, bet kad tik pada
rytų žmonėm tarnaujančiu 
yrankiu uzmaziausią prekę ko 
kią reiks ant taisymo bei nau- ’ 
jinimo tų institucijų. Ma
joras Dunne nurodė, jog Chi- 
cagoje žmones moka landos 
uz teiefoną nuo 40 dol. iki 
175 dol. ant metu ir gauna 
negeria ilsią iš to patarnavi
mą. I z tokį pat telefoną 
Stockliolme, Švedijoj moka 
tik 2ū dol. ant metu. Norve
gijoj 13 dol, Šveicarijoj 10 ir 
1.1. Majoras Dunne nur<xiė, 
jog kur tik kompanijų ran
kose randasi žmonių reika
lingi Įrankiai, tę žmones la
bai nuskriaudžia su didelėm 
raudom ir patarnavimais. 
Klausytojam rodos 
patiko, liet turčiai 
’ i labai nekenčia, 
listai jau seniai to 
bet jų tik tie klauso, 
gali mislyti ir myli savo 
timą-

I

miesto 
šviesą, 
viską,

■, ir

ta kalba 
demokra-

Soeija- 
mokina, 

kurie 
ar-

* *
Pereitą utarninką jau dau

giau vaiku susirinko pasi
mokinti lietuviškai skaityti

Stoe.se
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nuos jautukus, ir— o kad 
ujekas neturėjo mieros, nė 
tie ką gere, ne ką davė gėry- 
mus. tai antgalo apsirgo visi 
tąja prakeikta girtybės liga, 
kuri mus teip visus žemina. 
Ką darė mergos su vyrais pa
sigėrę. tai Baltruvienė tiktai 
gali apsakyti. Darbai eina 
menkai, dirba tik po ketures 
dienas aut sąvaitės. Anta
nas Paulackas tapo užmuštas 
mainose lo liepos. Paliko 
pačią ir vaikus vargingam 
Įiadėjime. Lietuvis.

Pirkdamas drabužius Jin Lietuvoje, kad iii ue- 
kur suaustų ir kad neliktu užpa

kalyje kitu tautu, teipgi kad 
nebūtų priskaityti prie kitų 
tautu, bet butu atskiri tauta, 
kada sugrius dabartinis 
rėdąs, kurio dieno.- vis 
prie galo. Išdalinant 
liūs, draugai sumetė 
centus, kurie bus 
rev. Kom. Radosi 
priešingu, kurie kitus 
gėsi atkalbinėti, sakvdami. 
..Nežinia, kur ir ant ko tuos 
pinigus siunčia, 
aiškinta, 
pasakyti 
pinigais, 
ma žinoti 
vers darbininkai 
bę ir numes jungą nuo savo 
sprando. Tas vienam laba 
nepatiko, ir atsistojęs užriko 
..Pirmiau laukit patys smer 
ties, nekaip jus carą nuo sos 
to nuversit". Kodėl 

igus uz carą užtaria.
tik tiek žinia, jog jis 
išsigeria drūtai, o apie tokius 
daigtus, kaip kariavimas uz 
laisvę niekad nemislija. ii 
jokių aiškinimu nenori klau
syti. ką parodė jo išėjima? 
laukan, kada kiti pradėjo 
jam aiškinti.

Susirinkusių buvo didesnis 
būrelis, negu kitais kartais 
ir viskas gražiai nusidavė. 
Merginos kelios teipgi atlan 
kė susirinkimą, kas nemažai 
palinksmino vyrus, kurie rū
pinasi ir nori matyti visus 
lygiai brolius ir seseris ei 
uant ant viešų susirinkimų 
ir mėginant lukštenti bėgan o c?
čius mūs klausymus. Kada 
visi rūpinsimės, kada visi 
mėgįsim išrasti kaip page
rinti būvi mus vargingą, ta 
da tiktai ateisim prie tikro 

Į supratimo, tikros meilės ii 
vienybės. Būtų malonu mer
ginas matyti ant susirinki
mo, kuris bus 27 rugpiučio 
svetainėje 328 Clifford St. 
Susirinkimas bus darbinin
kiškos dvasios ..L. S. P. A.”, 
kur bus pasikalbėta apie 
daug mus svarbių reikalų, 
ir priimami nauji sąnariai. 
Darbininkai męs esam 
vyrai ir merginos, todėl 

'turim rūpintis apie savo 
rovę. 
Broli, sesute ir visi 
Žiūrėk koki jungą neši! 
Atmink praeitę ašarotą 
Ir ateitę bar neiškovotą.. 
Turim apginti pats save 
Kiti neapgins tavęs ir manęs. 
Knygą skaityk, protą vartok. 
Dorai mislyti niekad nenus

tok. 
O laisvė greitai mus apnyks, 
Vargai ašaros veikiai išnyks. 

Vargšas.
* *

*

Forest City, Pa. Pas mus 
lietuvių yra gana daug, ne- 
kurie jau turi žmogišką ap
siėjimą ir supratimą. Skai
to visokius laikraščius ir mo
ka kaip pasielgti. Kiti dar 

‘gyvena miegodami. Atėjo 
jie miegodami i Ameriką, 
čionai radę gt rą tranką ru
džio. i? u užmigo. Nuo mie
go ; i y s . p/.“ie. jau nieko ne- 
n įto .r iicmis'iina. 
. a ;n; kaičiai ir panos, 
ga'ima būtų godoti, 
!- ’iį> bijūnais 

ž',-< 
Be., 
(lib.na gražina, tai net sun
ku k«'Į>u>ti. pamisimus. 
Buvo č.om’.i vcscile vieno po
no, kuri.- s u kvieti ir vaišino

kenti.
mum tu darai gišeftą, ir 
perki, tę gauni padėkavonę. 
o kad daugiau pirktum, gau
tum ir magaryčių. Na. o 
tie išrinkti miesto, aplinkės 
ir valstijos gaspadoriai Jie 
paima į savo rankas dideli 
gišeftą. Jie taiso gatves, 
duoda dirbdinti tiltus, stato 
mūrus, užlaiko turiu us. ir 
teip milijonai dorelių j»ereina 
}>er jų rankas, ir kada eina 
per jų rankas. Daugelis tų 
pinigų Įiapūola į rankovę tų 
ponų. Paskui jie daro tie
sas žmonėm, pagal kurias 
vargšas, turčius ir kiti turi 
gyventi. Taigi turčiai eina 
ir paperka tuos tiesu daryto
jus, kad jie padarytu tokias 
tiesas, pagal kurias gyvenant 
turčiai galėtų išnaudoti žmo
nes vargšus. Ar tu supranti 
tėvai?

— Biskį, rodos, būtų tei
sybe, bet kur darodymas?

— Darodymas. tėvai, štai 
kur geras: šįmet Massachu- 
setts valstijoj vargšai dar
bininkai norėjo, kad įnešti 
tiesą, kad vaikai turėtų eiti 
į mokslą ilgiau, kad jų ne
priimtų į fabrikus per jaunų. 
Bet turčiai žino, kad vaikai 
prie mašinų tiek gali padary
ti* kaip suaugę, užtai papir
ko tiesų darytojus, kad jie 
tokios tiesos neįvestų ir neį- 

i vedė.
— Ar matai, tėvai?
—Ar gi ne vis tiek ar vaikas 

dirba ar suaugęs?
— Žinoma, tėvai, kad ne 

vistiek, vaikas dirba per die
ną už 50 centų, o suaugęs ne
nori nė už dolerį dirbti.

— Aha. aha! gerai tu sa
kai.

— Na, tik tu, tėvai, gerai 
apmislyk, o rasi tūkstančius 
tokiu vietų, iš kuriu išrinkti 
urėdninkai daro tūkstančius 
dolerių, tada pamatysi kodėl 
jie ima kitiem popieras. fun- 
dija it taksas apmoka.

— Dėkui tau. Maike! Jau 
dar aš tuos vagius pažįstu.

— Tai gerai, tėvai, kad tu 
pažįsti tuos vagius, bet ką 
tu darysi, kad nuo jų apsi
ginti?

— Aš vaike už juos nebal
suosiu.

— Tai už ką tu balsuosi?
— Aš daugiau už nieką 

nebalsuosiu.
— Ne, tėvai, teip negerai 

tu turi balsuoti, nes tu esi 
ūkėsas šios šalies, dėlto tau 
turi rūpėti šios šalies gerovė. 
Bet pirma balsavimo turi pa
žinti tų žmonių būdą ir žiūrė
ti uz kokias Partijas jie eina.

— Vaike, kaip gali tuos 
žmones pažinti, kad jie visi 
reikalauja balsų.

— Tas. tėvai labai lengva, 
tu neturi žiūrėti žmonių, tik
tai žiūrėk, ką tie žmonės ža
da darbininkam gero padary
ti

popie- 
laiką

to

žmones,

jie labai 
ne man;

— Klausyk, Maike. aš no
riu paklaust tavęs kelių klau
symų, kurie ir tau ir man 
daugiau proto duos.

— Gerai, tėvai, aš esu pri
sirengęs klausyti.

Pasakyk tu man. kodėl*

žmonės ima ūkėsiškas 
ras daugiausia apie 
rinkimo urėdninkų?

— Ar tai tu, tėvai, 
žinai?

— Ne, aš nesuprantu.
— E, e, tai tu, tėvai, men

kas politikierius. Dabar 
prieš laiką rinkimų žmonės 
ne patys sau ima jopieras, 
bet jiem išima popieras tie, 
kurie nori būti išrinktais ant 
viršininkų. Toki netik ki
tiem popieras išima, bet ir 
taksas apmoka, kad tik gau
tu balsą nuo žmogaus.

— Tai jie geri 
vaike.

— Teip, tėvai, 
geri bet ne tau, nė
jie geri tiktai sau, o daugiau 
niekam.

Kaip tai jie sau geri, 
jeigu jie kitiem daro gero, 
išimdami popieras.ar tu misli- 
ni. kad aš nė to nesuprantu.

— Tu, tėvai, supranti, 
jog jie gero padaro žmogui 
į akis, bet tu nematai, ką tie 
ponai daro už akių — po ap- 
rinkimui i vietas urėdninku.

*» v

— Na, o ką jie daro?
— Štai ką jie daro, tėvai: 

tie žmonės, kuriuos męs iš- 
renkam miesto, aplinkės ir 
rėdybos ponais, pastoję tik
rais gaspadoriais žmoni i. Tu 
tėvai, žinai, jog tu esi gas- 
padorius stuboj: tu nupėrki 
mum drabužius, valgį ir ki
tokius daigtus. Prie to tu 
dar ir nubaudi tą, kuris pra- 
•:i-»iat<> arha kurio tu neuž-

Korespondencijos.

Rochester, N. Y. 26 
pos 69 kuopa „S. L. A.” 
kė savo bertaininį susirinki
mą, ant kurio užsimokėjo 
duokles ir keli nauji sąnariai 
prisirašė. Ant susirinkimo 
buvo skaityti lapeliai ,,Tau
tiečiai ir Tautietės" (atsp. 
,,S. L. L.”J buvo paaiškįta 
jų mieris ir ką su jais reikia 
daryti. Toliau buvo kalbėta 
apie revoliuciją liosijoj ir 
reikalingumą aukų ant švie
timo ir budinimo mųsų bro-(

lie-
lai-

I

can 
eina 
lape- 

•’* po kelis 
nusiusti 
nemažai 

sten-

Nors buvo 
jog dabar sunku 
ką daro su tais 
Tada tik bus gali- 
visiem. kada nu

varo didy-

tas žino 
nežinia, 
tankia

visi
visi

Janni 
kurios 
gėrėtis 

be pavasario
oiu, kurie šviestų, gra- 
' : dabintų mus tautą, 

ii. V iešpatie! kaip jie

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.
* * *

New Britai n, Conn. Dar
bai eina neblogiausia: daliar 
per karščius visos fabrikus 
nedirba subatom po pietų. 
Be darbo žmonių yra nema
žai. ir pribuvusiam sunku 
gauti darbą. Per kelias die
nas turėjom didelius karš
čius teip. jog nekurie darbai 
turėję paliauti dirbę. Dabar 
oras vėl atvėso ir gražus.

Tarpe lietuvių nieko nau
jo negirdėti, tik andai per 
tuos karščius vienas prajovus 
langą karčiamoj išmušė. Iš 
pradžios juokėsi, liet kaip 20 
dol. užmokėjo, tai atminė.
jog menesi jau reiks dovanai
dirbti. < > iš to nebuvo ne-
linksmybės. ne 
nieko nepadarė, 
daryt su 20 dol. ? 
žu apsivilkimą

tautai gero
Ką gali pa-
Gali gra- 

nusipirkti.
gali laikraščius užsirašyti ant 
20 metų, kuris tau parodisi 
blogus kitų darbus ir pakai - 
bįs prie gero. Gali prie ,,S. 
L. A." prigulėti perlo metų, 
būti apsaugotu, kad nereiktų 
kitiem keikti ir duoti aukas, 
kaip numirsi: 20 dol. nusiųs- 
tum į krajų — tėvas šivę nu
sipirktų ir niekad sūnaus ne
užmirštų. Į „Tėvynės My
lėtojų Draugystę” gali pri
gulėti 30 metų už tuos pini
gus ir gauti tiek knygų, jog 
smegenis padidintų. Nereik 
žiūrėti, kad vien pilvas aug
tų. reik ir smegenų nepamirš
ti. Uz 20 dol. gali vaiką iš
mokyti aut partapijono gra- 
jiti. Ir kiek tai gali gero pa
daryti su tais pinigais. O 
kas nauda kad ant stiklo iš-i 
mete. Kas kitas bus prajo-Į 
vu? Lietuvis. •

** *

WoRCHESTER, MaSS. I). 
Eimaitis iš Union City, Ct. 
pribuvo čionai 15 dieną lie
pos ir pridarė nemažai sukir- 
kinimo .... Worcesterio 
Lietuviai .... geriausia atsi
žymi su b...d.... žentais. .G... 
e-e-e vyrai vartokite protą! 
Matote ką pinigas daro.

Angliškai Ištark Reiškia

obidient obydient paklusnus
servant servent tarnas
taller tol a r augštesnis
doubt daut abejonė
truth triūt teisybė.
suffer sofer kentėt
opinions apinious išmanymas
approved aprūvd užgirta
handsom hanson gražus
succeed suksyd pasisekt
loved lovd mylėjo
eaten river y ten river suvalgyta upė
enough nof gana
traveling travling keliauja
slowly šiol i povaliai
raining reining lyja
nowise novais niekaip
blame blėm kaltint
comparison komparison sulyginimas
junųied džiumped nušoko
platform Įilatform tiltas
continue kontiniu tęsti tolyn
\vithout vidaut be
means myns turtą. reikalingi daigtai
Your obedient servant. 
You are taller, tau I. 
You mistake.
I doubt the truth of his sto
ry.
He was txx) young to suffer 
tnuch.
I lioĮMi you will thinknothing 
of it.
His opinions are approved 
by all.
Handsome is who liandsome 
does.

Jų paklusnus tarnas.
Tu esi augštesnis kaip aš.
Tu apsirikai
Aš abejoju teisingumu jo is
torijos.
Jis buvo perjaunas kentėt 
daug.
Aš viliuosi, tu nemislysi nie
ko apie tai.
Jo mislis yra užgirta per vi
sus.
Gražus yra, kas gražiai daro.

If I succeed.
They loved each other.
The bread is eaten.
The river is frozen.
A house large enough. 
We are traveling slowly.
It is raining fast. 
The boY' fell to the floor.
He is novvise to blame
He is tall in 
with her.
I went to see him.
He jumped from the 
form.
A man eighty years old. 
No, I thank you.
I cannot continue without 
further mėans.

Kares Arelis.
* *

*

Apsisaugokite patys 
ir man da neškite!
Stasys Kalinauckas, Suval

kų rėdybos nuo Vilkaviškio, 
penkių pėdų augščio, juodi 
plaukai, ūsai juodi ir nedi
deli, riesta nosis, kalba po
valiai ir atsako pamislyda- 
mas, kaip niekas nekalbina, 
tai nieko nešneka. Apsirė-; 
dęs vasariniais čeverykais, 
apatines drapanas mėlyno 
audeklo; juodas siūtas jau 
nenaujas: suglaustų kojų ir 
su maža valiza. Sako, turi 
motiną, brolį ir seserį Bosto
ne. Mass. Jis nuvažiavo ar

Bostoną, ar į Worcesterį( 
Mass. Jis mane labai nu
skriaudė, todėl pranešu ki
tiem apsivaktuoti, ir kas 
duos man žinią, gaus 5 dol. 
dovanų. P. Pušaitis, 66 Ap- 

įleton St., Keene, N. H.

Jeigu man pasiseks. 
Jie mylėjo viens kitą. 
Duona suvalgyta. 
Upė yra užšalus. 
Stuba gana didelė.
Męs keliaujam povaliai.
Lyja smagiai greitai.
Vaikas nupuolė ant grindų. 
Jį negalima kėkaip kaltinti,

comparison Jis augštas sulyginus su ja.
Aš nuėjau pamatyt jį.
Jis nušoko nuo tilto platfor- 

plat- mes.
Vyras aštuonesdešimts metų 
senas.
Ne, dėkui jum.
Aš negaliu tęsti be tolesnio 
išgalėjimo.

Parlaincntariškos tiesos atlikimui susirinkimų.

(Tąsa).
Neginčinami klausymai.

Įnešimas užbaigti susirinkimą; palikt klausymą ant to
liau, šaukti pil n esnį klausymą, turi būti priimti be ginčo. 
Teipgi visoki u, tikėtai atsitinkanti tvarkos reikalai, paky
lanti po perleidimui minėtų klausymų, turi būti sutaisyti 
ar per apelaciją ar kitaip, bet neginčyti

T t arka ginčuose.
Kada vienas iš draugi} nori kalbėti, turi atsistoti ant 

savo vietos visiem matomai ir pirmiausia atsiliepti į pirm- 
sėdį; pirmsėdis pašaukė kalbėtoją vardu, ir teip susirinkę 
mato ir pažįsta kas kalba.

Kada ypata atsistoja kalbėti, joki klausymai negali 
būti įnešti, ir niekas neturi tiesos pertart kalbančiam, tik
tai pirm.'ėdys, jeigu kalbėtojas nuklysta nuo klausymo. 
Jeigu 2 kartu atsistoję kalbėti, pirmsėdis perstato katras 
turi kalbėti pirma, pašaukdamas tą vardu, bet jeigu pa
šauktas noriai kitam savo vietą apleidžia, tada antrasis 
kalba.

Niekas daugiau negali kalbėti apie tą patį klausymą 
kaip du kartu, bedaleidimo viso susirinkimo, išimant tik 
pataisymą, išaiškinimą jo pirmiau kalbėtos kalbos.

Jeigu pirmsėdis keliasi kalbėti, tai stovintis ir norin
tis kalbėti, turi atsisėsti ir užleisti, idant .pirmsėdis būtų 
girdimas pirmiau.

(Toliaus bus).



KELEIVIS

Lietuviszkom Moterim ir Merginom.

Kaip sutaisyti ke
penis.

Kepeuis pirma reikia plo
nai supiaustyti, paskui karš
tu vandenin uzplikįti: išėmę 
iš karšto vandenio, dekite 
eilę ke|M‘nų ir eilę smulkiai 
supiaustytų obuolių, pabars
tykite su druska ir pipirais: 
uždengkite tegul pastovi vie
ną valandą. Prieš kepimą 
pa voliokite kepenis į miltus 
ir dėkite Į karštus taukus ir 
kepkit, pakol abi pusės bus 
gerai apkepę: kada kepenys 
iškepę, pilkit biskį vandenio 
ir pavirinkit dešimts miliutų, 
ir bus gatava. Tik nepilkit 
perdaug vandenio, pilkit tiek 
kad skystimas pasidarytų 
tirštas.

Barbe.

K r o p e 1 i a i.
Du biskį priplaktus kiau

šinius, tris šaukštus sutarpy- 
to sviesto, vieną puoduką 
cukrinių miltų, (powder su- 
gar) pusę puoduko saldaus 
pieno, šaukstuka vanilės iš
traukų (essence of vanilla). 
Sumaišykit viską į krūvą: 
paskui dėk miltų kiek reikia, 
kad galima būt iškošioti 
į miltus įdėk šaukštuką ir 
pusę kepami} miltelių (ba- 
king powder) vieną šaukštu
ką. Sumaišyk viską į krū
vą, iškočiok plonai, kad ne
būtų storesnį už bertainį co
lio. Įdėkit diktai taukų į 
puodą, ir kada taukai pradės 
gerai virti, dėkite į taukus 
supiaustytus į apvalius arba 
pailgus šmotelius, ir tegul 
paverda, pakol abi pusės ge
rai parus. Piaustyti kropė-i 
liai, yra tam tyčia padaryti 
blekiniai apvalus peiliai. 
Toks peilis padaro ir mažą 
skylę vidurije, tokiu būdu 
duoda kropeliam greičiau iš
virti. Kaip jau išverda tuos, 
išimkite, o dekite kitus i 
tuos pačius taukus, pakol vi
sus išvirsit, tie patys taukai, 
bus visiem geri. Barbė.

Saladas iš riešutų 
ir obuolių.

Du didelius obuolius su- 
piaustyk į keturkampius 
šmotelius smulkiai, dėk sva
rą valakiškų riešutų, biskį 
sukapotų, stalavą šaukštą 
cukraus, druskos, pipirų: su
maišę viską į krūvą, pat les
kite gražių salotų lapų ant 
torielkos ir dėkit viską ant 
viršaus tų lapų: paskui pa
darykite Smetoną užpilti ant 
to visko. Smetoną daryk ši
taip: šaukštą sviesto kupiną 
šaukštą miltų, pipirų biskį. 
muštardos miltelių ketvirtda- 
lį šaukštuko; sudėję viską į 
krūvą, užvirįkite: sviestą, pi
pirus, miltus ir druską. Pas
kui pusę puoduko acto, du 
šaukštus cukraus dėkit į už
virintą sviestą su miltais, ir 
maišykit greitai. Ant pabai- 
gos kai}) viską į krūvą sudė
ję, užvirinsite, nukelkite ir 
suplakę vieną kiaušinį įmai
šykite; kaip atšals dėkite 
puoduką saldžios Smetonos ir 
gerai išplakę supilkiie ant sa
lotų. Labai gardus valgis.

Barbė..

P a t a r imas.
Jeigu į vandenį, kuriuom 

mazgoji langus. įpilsi biskį 
gazo, mazgojimas pasirodis 
lengvesnis ir daug švariau 
galima nuvalyti.

T ė m y k! Jei nusideginsi 
ar nuplikįsi dalį kimo, tai 
greitai reikia uždėti sodos 
(baking soda) tas prašalins 
užtraukimą pūslių. Barlie.

I) i v o n a i .
Žodis apie divonus gali 

mums daug gero padaryti. 
Mokyti žmonės ir turtingi, 
kuriem rupi sveikata, išmėto 
divonus nuo grindų, nes tai 
vra senas būdas užsilikęs nuo 
senovės, tiesti grindis divo- 
nais ir prikalti ant ištisų 
metų. Pirmiau, kada žmo
nės nepažino bakterijų, mik
robų sėklų, ligų, kurių mūs 
akys nesumato, tai divonai 
buvo grožybė, liet dabar, ka
da daktarai pripažįsta, jog 
divonai per metus daug tų 
bakterijų surenka ir laiko. 
Jų negali išluoti. nė išplauti, 
užtai turtingesni ir mokįti 
pradėjo dėti kieto medžio 
grindis ir teplioti arba vaš
kuoti. kad būtų gražios grin
dys. ir galima butų išplauti. 
Divonus patiesė, tik siaurus, 
kur turi daugiau vaikščioti.

Užmušėjas 5 o savo 
pa č i ų .

Mieste Chicagos yra nu
spręstas žmogus ant mirties 
už nužudymą 50 savo pačių. 
Vardas jo Johanu Hoch, gi
męs Vokietijoj. mažam kai- 
melije ant kranto upės Eili
ne. Hoch. būdamas dar vai
ku. slankydavo ir klausyda
vo, kaip mergos su vyrais da
ro sutartuves apsivesti. Tas 
jam labai patikdavo, ir jis tą 
su širdžia atvira mokinosi. 
Hoch prisižiūrėjo prie viso
kių sutartuvių. Jis matyda- 1 
vo tankiai kaip negražus, / 
kartais šlubi apsivesdavo su’ 
merginom tokiom, jog niekas ’ 
netikėtų, kad tokia mergina 
eitų už teip netikusiai išro
dančio vyro. Hoch prisižiū
rėjęs ir prisiklausęs visokių 
kalbų, kokiom tie negražus 
vyrai paverždavo meilę gražių 
ir turtingų merginų. Pats 
atėjo į vaikino ūvį ir pradė
jo mėginti su tuo mokslu 
naudotis. Jis tuojau apsi
vedė su puikia Ona Malten i 
Viennoj. Austrijoj. Nors 
tėvas tos m- rginos ir draudė 
dukterį nuo apsivedimo su 
juom. aiškindamas, jog jis 
turįs biauras akis ir negali 
būti geru vyru, bet Hoch 
mokėjo jos meilę paveržti. 
Kartą išsivežęs ant ažeropa- 
irstyti, paklausė ar ji eis už 
jo. Mergina atsakė, jog tai 
negalimas daigtas. kad ji ga
lėtų uz jo tekėti. Tada Hoch Į 
apvertė laivelį ir pusiau pri-■ 
sigirdęs merginą išsivilko ant > 
kranto ir tokiu būdu pertik-1 
rino, jog jis ją myli ir apsi
vedė. Pirma ženatvė per
tikrino Hoch, jog ištiesi} ga
lima merginą paveržti, tolei 
jis ir užsiėmė tuoni amatu. 
Apsivedė po kelis kartus Vo
kietijoj, Austrijoj. Prancū
zijoj. Moterys jo mirė vie
na po kitai. Gyduolės, ku
riąs jom duodavo, rodėsi ne. 
gyduolėm, bet nuodais. Ant- 
galo Iloch atsibastė iri Ame
riką. bet nors žmonės sako, 
jog čion tik pasileidėliai gy
vena, vienok Hoch'aus dar-j 
bas neilgai jam sekėsi. Nu
žudžius paskutine jo pačią. 
Emilę Eisher po tėvais, tapo 
nabagas suimtas ir nuspręs-!

tas ant mirties. Hoch turė
jo būti pakartas 28 liepos, 
liet išsirodo viena moteris 
turtinga, kuri parūpino kaš
tus ant apeliacijos ir tokiu 
būdu Hoch dar liko gyvas iki 
kitas sūdąs nuspręs.

Hoch sako, jog jo užsiėmi
mas vesti ir žudyti moteris, 
vra panašus i kitus užsiėmi- 
mus, su kuriais pinigą gali
ma padaryti ir nieko nau
dingo nedirbti. Jis sako, 
jog \ anderbiltas, milijonie
rius, kuris pila milijonus, iš- 
pa rd a v i n ėd a i n as keros i n ą. 
arba kiti milijonieriai, kurie 
nieko nedirba, o pinigus ne
išpasakytus nuo žmonių su
renka. Tai ir jie lygus už
mušėjai žmonijos. Hoch už
mušė apie 50 pačių ir nuo 
visu likosi dideli turtai; tai
gi jis gražiai gyveno, išnai
kindamas tiek gyvybių. Ki
ti turčiai teipgi gražiai gyve
na. bet jie nemuša savo pa
čių. tik stumia prie vargo ir 
nekartą priverčia žmones 
prie alkio ir patžudystės. 
Aiškiai galima pasimokinti 
gražios lekcijos iš tokių atsi
tikimų kaip Hoch ir kitų, ir 
dar tūkstančių, kurių niekas 
nesuseka. Tas yra, rodos, 
orivatišku žmogaus reikalų, 
išaugęs iš kokios
priežasties, kuri neužima do
rą žmogų. Bet ištiesų ap- 
mislinus, tų priežasčių per
daug ant pasaulės atsitinka 
ir visos gema iš ] ii. igo pusės. 
Pinigas, tas nekaltas meta
las. negeresnis už kavalką 
molio. Žudo ir naikina tūks
tančius žmonių kasdien. Pi
nigas yra žmonių išmistu, o 
tas išmislas teip mus kanki
na. Žmonės dabar protauja 
kaip padaryai, kad vietoje 
aukso, sidabro ir vario, pini
gų būtų darbas; teip surėdy
tas, jog kiekvienas sveikas 
žmogus pinigus turėtų už
dirbti nuo kito uždarbio, ne
galėtų niekas naudotis. Ta
da negalėtum žmogų ulmušti 
ir jo pinigus pasisavinti. 
Tokį mokslą skelbia Darbi
ninkų Partijos, kuriuos va
dina Socijalistais. Jiem žmo
nės netiki, užtai kad dauge
lis dabar gyvenančių iš kiti} 
prakaito, niekina ir išmislija 
nebūtus daigtus ant tų žmo
nių. Bet toki atsitikimai 
kaip Hoch ir kitų piktada
rių. kurie savo galybę pade
da ne ant pamokinimo tam
sesnių žmonių, bet rūpinasi, 
kad juos žudyti, bile tik sa
vo gyvenimą pagerinti, ati
daro mus akis ir priverčia 
apmislyti ar ilgai pašau Įėję 
pinigai los tokią rolę, ar il
gai žmonės nesusipras ir ne- 
surėdįs teip kad ne pinigai, 
bet darbas būtų aūgščiausia 
pasaulės galybė.

TUI.STOJACM APYbAKA.

=PO=
Ketaresdeszimts Metu.

Legenda Malorosijos.

Verti iš Angliško Mužikas.

(Tąsa)
Trakimas to nesitikėjo, ir nusiminęs 

tarė:
— Kur aš dabar eisiu? neturiu nė tė

vų, nė giminių.
— Neturi! ar tai tu mistini, kad tai 

mano priderystė laikyti žmones be tėvų ir x
giminių — atsakė Spakas. — Pasiduok 
į kariumenę. Tokių kaip tu kariūmenėje 
labai reikia.

— Aš nenoriu būti kareiviu — atsa
kė Trakimas.

— Tai užsiimkie kokiu amatu arba
pradėkie pirklystę. Tu prie to tikęs, ir 
galėsi pasilikti turčius; tada nusipirksi 
sau arklį, vežimą, mėlyną žiponą, ir apsi
taisęs gražiai galėsi pas mane sugrįžti. Ta
da būsi mano pagodotas, ir priimsiu kai
po būsentį žentą; liet kaip stovi dabar, tai 
negali nė mislyti apie tai. Aš matau, jog 
tu supranti, kas yra gerai — teip kalbėjo 
Spakas.

— Kaipgi aš galiu pradėti pirklystę? 
I — klausė Trakimas— kas duos man pini
gus?

X

— Aš nežinau, — atsake Spakas — 
tas yra tavo reikalas, o ne mano.

Trakimas dar norėjo ką daugiau kal
bėti, bet darbdavys sumaišė jo kalbą, sa
kydamas:

— Eik sau, daugiau neturiu ką tau 
sakyti. Kada sugrįši su mėlynu žiponu ir 
savo arkliu, tada aš su tavim pasikalbėsiu. 
Bet dabar ką-gi aš galiu su tavim kalbėti, 
jog tu nieko neturi, kai}) tik pilką sermė
gą. Išnvkie iš mano akių!

Trakimas išėjo. Vasa visą laiką sto
vėjo už durų ir girdėjo visą tėvo kalbą. 
Trakimui per duris išėjus, ji užsikabino 
jam i.ž kaklo ir verkdama lydėjo per du
ris.

— Vasa eik šę! Eik kogreičiausia!
Į
Klausyk savo tėvo! — šaukė Spakas. Va- 

■ sa paklausė ir sugrįžus į seklyčią su gai
lingu balsu kalbėjo:

— Tėvai, kiMlėl mus kankini?
X

— Ką kalbi mus — paklausė Spakas 
i tave ir ką kitą?

— Mano jaunikį — atsakė duktė.
- Ką tokius— paklausė tėvas. — 

Kas jį palaimino tavo jaunikiu, o tave jo 
būsiančią pačią. Pora niekad nesivadina 
save tokiais vardais, pakol negauna tėvų 
daleidimo. O jus — koki tėvai jus pa
laimino? Aš tau sakiau ir sakiau Traki
niui, kaip jis bus turčius, nusipirks sau 
mėlyną žiponą, arklį ir sugrįž pas mane su 
piršliais, tada tu būsi jo merga.

Juokai.

— Kam korsetai reikalin
gi-

— Korsetai reikalingi dėl
to. kad išspausti visas pus
kvailes merginas iš svieto, o 
palikti tik tas, kurios nedur
nos varžytis.

* *
*

— Klausyk, godotinas ties- 
dari ant ryt aš esu užsistelia- 
vęs sau advokatą, todėl mel
džiu mano teismą atidėti.

— O ką tavo advokatas pa
sakysi

#
♦ *

Tiesdarys į nelaisvi: 
Kuo tu užsiimi?
Aš esu marininkas.

— Aš netikiu, jog tu bu
vai kada ant laivo.

Ar tu mistini, kad ma
ne maiše iš Airijos atnešė.

II.
Trakimas nuliūdo, vienok nebuvo ką 

daryti, reikėjo Spako namas apleisti. Su
sirišo savo dvejis marškinius ir žiponą į 
našulį ir sugryžo pas savo vargšę tetą. Te
ta dasižinojus kas atsitiko su Trakimu,

metinejo savo brolvaikiui, ką nebuvo išti- X e
j kimu Spakui, e antgalo pradėjo paprastai 
dejuoti ir skųstis ant savo locnų vargų

Kada Trakimui nusibodo klausyti te
tos dejavimų, apleido jis stubelę ir išėjo. 
Iš nuobodumo nežinojo kur eiti ir ką da
ryti, tik pasijuto, jog vaikščioja patvoriu, 
netoli turčiaus namų, palė kuznias, kurios 

! stovėjo ant stataus kranto upes, augščiau 
susivijusių krūmų. Saulės spinduliai ži
bėjo ant vandens ir atsimušė. į turčiaus 
langus. Trakimas ilgai žiūrėjo antspink-
sančių vilnių, kuris rodos viliojo jį ir žadė
jo palengvinimą jo gyvenimo. ,, Eisiu ir 
pasiskandysiu”, mislino jis sau.” Kam 
aš čia turiu gyventi gyvenimą susjmidi- 
mu? Gerovės ir linksmybes nėra mano da
lyje ir matomai, jog niekad jos nebus. 
Aš esu dar jaunas, tad kur da galas mano
vargų! Geriau nusikratyti viską jaunam, 
nekaip kęsti kentėjimus toliau". Traki
mas tvirtai laikydamasis tos mislies, nuėjo

palė upę su vilčia pasiskandyti ir nusikra
tyti viską.

Pirmiau nekaip Trakimas priėję prie 
vandens, pagrieliė jį kas-zin kas uz pečiu. 
Trakimas atsisuko ir pamatė žmogų nedi
delio ūgio, su trumpu žilu žieminiu apsi
vilkimu, ant kurio buvo apsijuosęs su dir
žu, su kepure iš juodo aksomo. Traki
mas jį tuojaus pažino, neštai buvo Pridi- 
balka.

Paskutinis paėjo iš turčiaus namu, 
kur jis buvo vyriausiu sodauninku p-r 
pereitus dvyliką mėnesių. Jis gyveno so
de ilgoje stulielėje, kurios vieną pusę jis 
užėmė, o antroje pusėje gyveno jo pagel- 
bininkai — Motilino sluzauninkai. Pa- 
gelbininkai buvo tikrais sodų darbinin
kais. o jų vyresnis Pridibilka priimdavo 
prisakymus nuo įiono, pats sode nieko ne- 
dirlio. Nuo laiko kada jisai buvo persta
tytas kaip vyriausias, sodauninkas kartu 
pradėjo būti geriausiu draugu dvaro virši
ninko, kuris tuo laiku buvo Įierdėtiniu ant 
Motolino turtų. O kai p jaunas Motolinas 
sugrįžo iš kariumenės, sodauninkas prisi
gerino prie jauno pono ir buvo dar geres
niais draugais, nekaip pirmiau su Įierdėti- 
niu. Tarnai, matydami, jog Pridibalka 
draugauja su ponu, visi jį Įiagodojo ir bi
jojo jo prisakymų, bet kaimiečiai nelabai 
jį užkentė- Jo veidas buvo nepritraukian- 
tis ir visas užsidengiąs su pučkais. Akys 
žalsvos, be pasilsio mėtėsi nuo vieno daig- 
to ant kito. Apvalus veidas su stačiais 
ūsais, daugiau panėšėjo ant katės. Kaime 
jį visi vadino ,,Pridibalka” (Valkijozas), 
dėlto kad nieks nežinojo, iš kur jis atsira
do, vienok pono namuose jis buvo šauktas 
jo tikru vardu. Fetis Borisovič ir laikytas 
už svetimšalį, nors ir niekas nežinojo, iš 
kokios tautos jis paeina- Vardas jo buvo 
nepaprastas, todėl sunku buvo kitiem atsi
minti. Pridibalką niekas nematė bažny
čioje, liet tankiai karčiamose. Jis pats 
mažai kada gerdavo, bet kitiem tankiai 
fundydavo. Bažnytkiemio kunigas Pridi- 
balkos nemylėjo visai, ir kartais sakydavo, 
jog jis yra tikras velnias žmogaus kūne. 
Ką jam patvirtindavo seni ir godotini ku
nigo draugai.

— Kur tu eini, tu puskvaili? — pa
klausė Trakimo Pridibilka.

Trakimas atsigavo biskį, bet visai nie
ko neatsakė. Pridibalka atsistojo priešai 
Trakimą, ir pažiūrėjęs jam į veidą, tarė:

— Eime su manim, išsigersi ir jausie
si daug geriau, ir paėmęs Trakimą už ran
kovės, nusitraukė į karčiamą.

— Tu girdėjai visokių šnekų apie 
mane— kalbėjo Pridibalka Trakimui, ves
damas ii i karčiam:)- — Netikėk kalbom-

• » v V A

Aš esu geras žmogus ir pagelbiu kiekvie
na.

Užėjo jie į rusišką karčiamą. (Žydam 
čion nevalna buvo užeiti ) Pridibalka už- 
fundijo Trakimui ir įsivedė jį į kuznią, ir 
apsižiūrėjęs Pridibalka pradėjo klausinėti.

— Dabar pasakyk man, Trakimai, 
kas tave traukė prie patžudystės- nusi- 
skandyti? Pasakyk man!

Trakimas papasakoję visą savo istori
ją

— Ar tai tik tas tarė Pridibalka. X
Aš nepažįstu Spako. bet aš girdėjau apie 
jį. Sako, jog jis yra labai rūstus žmogus; 
liet kad jis prižadėjo leisti už tavęs duk
terį jo. tai jis tą ir padarys. Jis negalės 
mainyti savo žodžių ir atsisakyti, kada nu
važiuosi pas jį su savo arkliu, vežimu ir 
apsirengsi į mėlyną, bajoriškos suknios 
ži|M>ną: kadangi jis pats tą prižadėjo.

Bet kur aš gausiu tokį žiponą, bė 
arklį— paklausė Trakimas. — Aš esu ne
tik vargšas, bet sirata. neturintis nė gim
dytoji}. nė giminių. Aš turu vieną tetą.

, bet ir ji gyvena tik iš ubagavimo varde X
Kristaus. Senis Spakas tą man lie}>ė 
padaryti tik dėlto, kad mane apmonyt, 
jis tik išjuokė mano vargingumą. Jis ge
rai žino, jog aš negaliu gauti arklio, nė 
tokių drapanų, dėlto jis prižadėjo man sa
vo dukterį.

'Pu skundiesi, kad neturi tėvų, nė 
giminių — tarė Pridibilka. — Na. o aš 
tau pasakysiu tiek, kad tu tik turėtum pi
nigų, tu greitai gautum tėvus ir gimines. 
Kada žmogus turtingas, jam niekad ne- 

| trūksta nė draugi}, nė giminiu.
(Toliaus bus)



KELEIVIS

ti. Dabar nutarėm vaikus 
pamokiti utarninkais ir pėt- 
nyčioii: pu 2 va lamins aut, 
dienos, nuo 10 iki ’. 2 iš ryto. 
Todėl tegul vi.-u vaikai atei
na aut lietuvių sales minėto
se dienose ir valandose.

J. l'aceviėia.
* *

*
A. Audrikus iš M idd le

tentu. N. Y. pribuvo i Bosto
nų vežtis savo moteli, kątik 
iš Lietuvos atvažiavusią, liet 
jo moteris su juoin nevažia
vo. sakydama: ..Jog aš tavęs 
nemyliu ir niekad negaliu 
mylėti, todėl kam mums 
vargti gyvenimą neapykan
tos. Jo mot *ris čion atvažia
vus pasisakė esanti mergina 
ir beveik visi už tokią palai
kė. Ji dirbo kelias dienas 
,,Keleivio” spaustuvėje. Ji 
sako, jog ją apženijo 16 me
tu. kada ji nesuprato, kas 
tai yra zenybinis gyvenimas. 
Vargas žiūrėti i teip nemalo
nius atsitikimus.

Tiktai 25 centai
rž pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 

Trajalikos", sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai; gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu Ilgu. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydancziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalliet ne reikia. !a reikia vartot 
teip. kaip yra ant )•:>'. ’io paraszyYa.

l'žpraszant Tr.iį.u.s, ..ūkia padėt toki 
antrasza:

J. Ž VjSC/LA
P. O. B. 323Mass.

Jeigu ..ori bul sveikas
ir drūtas, naudok tik ; ve u* • ory mus. 
ir imk sv. ’ka užkandį, n kiai.-i gėiy- 
mai. kaip >.i‘> Ab:-. Eli..>, Vynai irvišb- 
ki likeriu i yri ii pas

James Gieason Ar ( o..
Kampas 4-th ir B. Sts..

S. Boston. Mass.
Teip u noiii.tietn pirkt iikeršlorį, te v r-, 
labi- '■■ra vieta. Dažmokit |<as patį 
gaspadorių.

Biuras Advokato- _
Atlieka visokias prova.s suduos 
civiliškas ir kriminališkas. pa
daru kontraktus, pirkimo irjar- 
davimu testamentus, davierna*- 
tis. paskola n m.o reikalus prie 
pirkimo namų arba Varnių, prie 
pirkimo arba (kanlavitno lotų

Biuras Natariuszo
Užsiima visokiais raštais lega 
I iškaiš. teipgi rašymu Įterdavi- 
mų ir laiškų visokiose kalbose.

Dar turim
Itaugybę tavvrų .uri< yra likę nuo mus 
,:v i jų dienų išpardavimo. Dry i«>ods 
■ r te.'iis Furni'-hings dar p. r kelia- di<-- 
: as parduosim už pamesimas prekes

/. SJ(OM77’Z,
128 Broadvvay,

So. Bostou, Mass,

Tamoszius Stan
10 Tremont str., Tremunt Blg.

Ofiso ruimas 130, ketvirtų padiagu.

BOSTON, Mass
Tel. 1564 - 2 llay markei.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumcrekas 
KRIA UČ11JS 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay

So,Boston Mass,
Dr. S. Andrzejewski.

Vienatinis lenkiškas Dentista.
Ofiso valandos:

Nuo !• iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.
238 Harrison avė.

Boston. Mass,

"Keleivio” agentai
Petrikis.

Scranton. Pa.
Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

J.
1514 Ross avė..

J.
13 Diamond Sq.

M P. Glinckas.
54 I.affavette Str.. New Britain. Conn. 

A. .1. Kazlauckas.
Shenandoah. Pa. 

F. Rodis
Port Washington. \Visc. 

M. Mockus.
Detroit. Mich. 

J. Derkintis.
4j45 Hermitage a\e., Chicago III.

John I.uis.
str.. Baltimore. Md.

.L Dabulski
F.. St. Louis. 111.

Box M

Rox 3a7

Box .54

12(i S. Green

Box 327

71 Oak str..
A

Bos 312

P Ciras.
Laivrence. Mass. 

M Makauckas.
Forest City. Pa.

K P. Simkonis.
Box 671. Turners Falls, Mass.

KELIAJANTI AGENTAI
Feleks .1. Galmin.

.1. Rudokas.

•..v 
y-

Geriausia moterų jrydytoja

Dr. Ona Topaz.
45 ( iiamliers str Boston Mass

7-,-'

-..5

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki s į>o pietų.

Tel. Hay. OiiJi - 5- jfe
■Mi. -g--.?!• -.1.- -W -jR- (

I)ėl žinios Lietuvių.
Sinomi pranešu visiem, jog 

pasididinus mano bizniui, tu
rėjau padaryt nekurias per
mainas. Dėl geresnio ir grei
tesnio atlikimo reikalų dėl 
savo tautiečių, padidinauka- 
pitolą ir skaitlių darbininkų; 
teip kad visoki reikalai bus 
atliekami su didžiausia aty- 
da ir greitumu. Kaslink mūs 
kapitolo, paduosiu žinias se
kančią sąvaitę. Prekė lai
vakorčių dar vis stovi ant že
mos prekės: pinigus nusiun
čiu greičiau kaip kiti agen
tai ir už darbą paskaitau la
bai žemas prekes.

F. Mockevičia,
83 Endieott St. 

Boston. Mass.

Geriausias Lietuviszkas

K RIAUCZIUS 
Siuva naujas drapanas pagal naujausias 
madas. Dėvėtus siūtus taiso, čystija ir 
protina. Darba atlieka greit, gerai ir 
pigiai.

A. Nevnlis,
68 W. 5-th st.. S. Boston.

Vyrai ar norit darbo?
Męs reikalu n jam visokiu dar
bininku aut farmn, geležin
kelių. plytnyčių. į giros ir t. 
t. Vietos geros, algos kono- 
augščiausios. Kurie norite 
darbo, ateikit pas mane, o jį 
gausit. M. E. FINN, 
27 Washington St. Boston, Masa.

Wm. Johnson
224 E. St.. cor. 7-th st.,

S. Boston, Mass.
Turi ant pasamdymo 10 ruimų už labai 
pigia prekę. Norinti ruimų gaut atsi
šauki! ant vir.-minėlo adreso.

M Senkus.

\V. Ukmann.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, - MASS.

G. J. & J H. CONNERS,
Broadtvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt kcriczius 
dėl szenuenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BROADVVAY,

S. Boston, Mass.
Didziause ir geriause Aptieka 

Daniel J. Kiley 
301 Broadvvay, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuviška klerką, 
čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

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

Telefonas 749-11.

M.Galivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

specij ai iškurnąs.
366 2-nd st.,S. Boston, Mass.
Dr. Jos. Lewandowski.

3ę4 Broadvvay,
priešai pacztą 

S. Boston, Mass.
Ofiso valandos:

Perskaitęs, Neuzmirszk!
Kad karė Rosijoj jau baigiasi, taikyto
jai jau čion yra Amerikoj ir užbaigimas 
gali atsitikt bent diena. Kurie mislinat 
važiuot į Lietuvą o neturit pinigų, atei
kit pas mane, aš jum duosiu gerą darbą 
su geru užmokesčiu, kas kokį nori, o 
jeigu nori dabar išvažiuot ateik pas ma
ne. aš tave pristatysiu ant darbinio lai 
vo. J. S. Rossell
4 VVashington st., North, Boston, Mass.

Nebusi Plikas.
prof. W. Matulionis užaugina plaukus 
ant plikos galvos į keturias nedelias. 
Katrie turite ant galvos baltus pūkelius. 

I o jeigu nė per teleskopą negali matyt 
nė jokį pūkelį, tiem nė apsiimu užau
ginti. Užsiaugyt plaukus 2 dol.. nuo 
trušimo 1 dol.. nuo pleiskanų 50 c. 
Galit gaut liekarstru nuo išpūtimo vidu
rių. nuo negalėjimo valgyti, nuo išvysti- 
jimo kraujo, nuo užsišaldymo kraujo, 
nuo priepuolio, nuo sperematorhin, tai 
yra nuo nereguliariškų mėnesinių, mož- 
na išna išgydyt be ojM-racijos. Aš Mas- 
kolijos kariumenei dirbau prie operacijų 
3 metus buvau fieldšeriu. Moterys, ku
rios neturi patamko, prisiųskit savo ad
resa ir stampa už 2 c. galite gaut gvduo- 
lių. kokių tik norit. Rašyk tuojaus: 
paimk adresa. ba daugiau nebus pagar
sinta. Prof. W Matulionis.
64 Grand St. Rrooklyn. N. Y.

10 — 12 prieš piet ir (i — S po piet.

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

The OUTLET
385 Broadvvay, S. Boston.

I

Gubernatoriaus Paskiitas
g! NOT A U V - Pi lti.I<- g!

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. Paltanavire,

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

Isztikro Puikus 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. rašanti 

J. Naujokas.
Madis. Sq. Sta. 157, New York, N. Y.

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į \Vorccstorį atkeliausit
Geriausia rodą visi gausit.
x t .Snapso alaus issigrrsit
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELIS
W. KAŽUKO, 7 Wasliiiirt<ni >t.. NEW YORK-

t

Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėry m ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuva lx* pinigų, aš prista 
tau ant szipų už darbininkus.
Aš is savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius <l:,ri>iis. Rodą duoda visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykil gertu mano adresą ir jei;, u norėtų koks apgatikaanu
vest kur kitur lai neik iki nepamatyai manęs. Su godone

M1ACAS RAŽLKAS

i STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU’
i

j Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 
I 5) 1 k. III —=

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 išrodymais vaisti 

dėl išgydtmo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligonis.
SPECIALISTAS IR VYRIAI SĖS VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitu , 

daktarus, su geriause pasekme išgydiiuuose ir sugražynant kožnę metą, tūkstančiams žmonių, nu » 
pirmiaus suirusia sveikatą. *

V ASTAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę ir kožnoj šeiminoj 
už tai kad yra vaistai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligonę, jog be ju, ti 
senei ne butu buvę ant jiaviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Už tai mes laikomesav už pereiga, parodytie sergantiems žmonieius su visokioms ligoms: tiest 
kelią in sveikata.

SKAITYTOJ AU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per t > 
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdit • 
gai dekavodami:

Ponas Profesoriau:
ČLonais pritinau; paveiksią savo ir sunaus. 

drkavuiima. joer man su n u

Brangus Profesoriau iu Specialistai:
Kaip jums žinoma uuo pirmiaus iŠ aprašy

mo mano ligos, jog p»-r daug metu turėjau 
sunkė liga, ausise zvauijimas dieglei. jau ka 
gyvnot galiejau, o skausmas krutiueje, skrvp- 
liavimasdieglei šunuose ir visam kuue neišpa- 
sakitai mane kankino — taip kaip žąsiukas ši 
pa v ari tikrai tikėjausi tilpt po valeiia. bet kad 
galutinai nepagaikslams pinigu vis tiek jog 
mirsiu ir atsiszaukiau pas jumis, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresnis antrus ir 
treczius vartodams ir per 7 nedelias laiko, pa. 1 
silikau sveikas drūtas ir linksmas taip kaip išreikšdamas dideli _........ ..........
naujai atgimęs, už tai nėra ž.lziu su kureis Šveikai a'ir evei^ti1 ?"'* 1:1 ds-imanta t. y
jums galifczia atidek a vot. uz jus brangiausi stačvi mirties nasrouse buvo ir pats netikėjau sad 
skarba. —Ah Viešpatie, tai yra galybe tuok- Ji galietu isu’ydit kati jus i*«rv <J»t tai v ra ste- 
sk>! Tegul vis* Pjaule garbina jumis ir aš 
dėkingas. JONAS 11IELIZ, I

Box 89. Hellertovvn. Pa. I

M i! imas Profesoriau:
Decinjras esu už jus raistus, kurie mane 

i^ydeknuu aL» luo nusiipn^jiuio ir janysies 
gyvenime klaidu, nors Lutu sarmata apreikiU 
visa buvusi nelaimingumą, bet vclidams dėl 
broliu slaptinguose atsitikimuose a piure t tik
ra išgydima kad kreiptųsi prie jus. ir kad vi- 
šokiem be paszaukimo daktarams pinigu be 
nandos nemeiliu. Dabar a£ esu sveika* ir drū
tas aut visu daliu kūno— jus v arda visiems 
garsinsiu laikidams paguoouue.

JUOZAS ŽAK. 
Box412, Uaideu, N. Y.

alexaxi>ra czekas. 
& Jobu Str.. llurtfonl, Uouu.

^IMTAIS TOKll Dkll O l M L j būt parodyta Offisc to Instituto. Ir kad taip daut^ir pa- 
sėkmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt išgyditas? JeDo Tave 
kankina Reumatismas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu. Kepenų ir Širdies liga, Skaudėjimas 
krutinės,dieglet šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas, vydu
riu nedirbimas ir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uod<>s ir kraujo nečystumas, Niežėjimas, 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nereguliariszkos ir balto
sios antdrapanes, bei kitos seiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda ir t. t.

A ir&i ir Morons^ kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsi‘ikejinu, kurie be jo- 
kio svyravimo taip kaip tuksiančius išgydė Specialistai Collins Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.

Jeigu negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtai 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:

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

Jeigo negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama kniga „Vadovas in 
Sveikata,“ parašyta I’rot. E- C. (. Gilins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesite pasiskirt sav 
Specialistą Daktaro aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv, Valstijų Amerikos 
Mexica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

c Instituto Vai. nuo io-iki 5 po piet. Nedelioms nno io-iki t.

Dykai dėl visu.
: Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai raižyk s«endien 
į piuiu*darnas savo adresa ir uz 5c. marke o apturėki 

įiuiku katahoga kuriame yra prekes dziegoreliu len
ciūge liu, tiedu, špilkų, krnų>asu, britvu. armonikų,

■ muztkaliszku instrumentu, maszmukes dėl drukavo- 
1 jimo gr<>matu, monti knyea, visokiu prietaisu dėl da- 
j rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko- 
: kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi, puikiu popiern 
dėl raszymo su pavinezevonem ( padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH

’ 112 Grand str.. Brooklyn. N. Y.

Dr. A. L. GRAICZIUNAS.

■ • •

LIETUVIU UŽEIGA

Chaplika ir Orlinski...
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kog-eriausi. Gėrymus dėl veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

ir

Geriausia valgomu daigtu

K R A U T U V i:.
Kurioja galima košviež.iausios mėsos 
visokius groseriškus daigius. Orderius
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
s tempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

I
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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.

i

3202 So. Halsted St. cor. 32-nd St. Cliicago. III. 
Jeigu sergi, n'eik pas svetimtautį daktarą, su kuriuom nega) susikalbėti, 
bet pasiteirauk apie Daktarą A. L. Graičiūną. Jeigu negali pats ateit {Dak
taro ofisą, pasišauk į savo namus jicr telefoną Yarils 739f>arba 7<»!> 5 ar<K, o 
jeigu pertoli gyveni, rašyk laišką su aprašymu savo ligos. Daktaras A. L. 
Graičiunas gyilo visokias ligas be skirtumo vyrų, moterų ir vaikų, o ypatin- 
tingai paslaptas ir linpančias ligas, taigi vpatos įpuolę į panašias 
ligas, privalo kogreičiausiai kieiptis pas D-rą A. L. Graičiūną. o taps išgydy
tas. Atsišaukit po šiuo adresu:
Dr A. L. GRAIČIUNAS, 3202 So. lUIstcd St.. ( Iiicasro, III.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
A L A . C & © N!

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turimo puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrimus pristatėm ant 
vestuvių, krikštynų ir-• uiičiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 ( ross Strc 1, - - - - Boston, Mass

P. A. FOLEY i CO.,
. UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

TE MYKI T! TEMYKIT!
Siuomi praie-'U lietuviškai visuomenei, kad mano apliekoj laiko ofisą 

D-rą* A I. Griiičitinas ir D-ras M. 1’. Kassakauckas
kurie daktarai y ,a t..10 Hemai pagarsėję kaipo geriausi ir pasekmingiausi gy
dytojai ir gali bul m .tvii is.ibiškai mano : ptiekoja, arta pašaukti į namus 
per telefoną kožnam laike. Teipgi duodu tinę, kad mano aptieka yra dide
liai aprūpinta visokioms gyduolėms ir reik dingais daiktais kaip importuotais 

užmarės teip ir šio amerikoniško krajaus. RECEPTAI DAKTARŲ yra 
išpildomi su didžiausiu akyvuniu už pigiausią prekę.

J. LESZCZYNSKI, Aptickorius
3315 So.Moigan St., Telepltone tards 7<HI ( h i rago, III. ■
Visus kitus daktarus, kokius kas reikalaus, pašauksi m per telephoną.

iš


