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Norėdamas pamatyt 
laikrašti, prisiu-k savo aišku 
a«ir<*są. o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka Į»risiusk vieną dole
ri. o gausi ..Keleivį'’ per vi
sus metus.

'I'eiĮ>gi brangus skaityto
jai. kurie permainot savo 
adresą. . visa<los prisiųskit 
ir seną: parašykit, kad mano 
senas adresas buvo toks ir 
toks, o naujas toks: visada 
|>arašykit abudu adresu.

Skaitytojai ..Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aišku adresą: nie
kai i nerašykit ..adresas mano 
tas pats", nes męs senu laiš
ku nelaikom, ir gavę laiška 
su ..adresas tas pats” neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus, uždekit toki adresą.

A. Žvingilas,
Box 3232 Boston Mass.

mus

javų daugiau kaip pirmiau 
jiem duodavo. Jeigu kiek
vienas dvare dirbantis reika
lauja padidinti algą ant tiek, 
tai ponam Paryžius ir Monte 
Carlo išeis iš galvos ir pri
vers rūpintis daugiau apie 
gerovę darbininkų.

kares lauko.

Kada pasiuntiniai Rosijos 
Japonijos rūpinsis. kiek

tame 
baisi 
Kaip 
carą

o

4

Revoliucija Rosijoj.

nepersto- 
darbinin-

Rosijos

ir
galėdami, padaryti gero savo 
randui ir savo kraštui, 
laike gali dar atsitikti 
karė Mandziūrijoj. 
girdėti, tai labiausia
kankina tas bilijonas doleriu, 
kuri japonai reikalaus 
Rosijos uz kares kaštus, 
ponų pasiuntiniai sako, ir ži
nios tą pat praneša, jog jei
gu Rosijos pasiuntiniai ne
sutiks ant Ja|wnų reikalavi
mo. tai Oyama. komandieras 
žemės armijos dar kartą už
puls ant Rusu Mandžiūrijoj 
ir užduos paskutinį smūgį, 
kuris privers Rosiją prie su
sitaikymo. Per tris šimtus 
mylių išsitiesus Jai>onų ka- 
riumenė. skaitliuje 430 tūks
tančiu kareiviu su tūkstan
čiu ir o šimtais kanuolių. 
Rusai stovi eilėje nuoTumen 
iki Amur upės ir Vladivos- 
tokui. Japonai prisigatavo- 
ję užpulti ant ju viso pločio 
ir apmalšinti ant visados. Ži
nios praneša, buk Sachalino 
sala visa pateko ja[>onam su 
kareiviais ir žmonėm. Rusi
jos išvaryti politikiški prasi
kaltėliai. nors pusgyviai, bet 
linksmi, kad plakimas ir kan
kinimas per nežmoniškus ca
ro tarnus apsistojo ir gal Ja
ponija jų neišduos daugiau 
Rosijai.

uuo
Ja- 

ir zi-

IšAiuerikos.

Kova eina už duoną

Japonu* labiau šlovina. 
P o r t s m o u t h . N . 
Rugp.

H.
Suvažiavus čionai

7 Rugp. Čionai atsibuvo ties- 
darystė uz neprileidimą gy
dytojaus prie merginos Es- 
ther Quimby sergančios <lij>- 
therija. per jos motiną ir ki- 
tustikinčiusigydymą su mal
dom. Nors tiesos nepripa
žįsta tokio gydymo už prak
tišką. bot apkaltintus tiesda- 
rys paleido.

Žinios iš pasaulės.
Y

Berlynas 5 Rugp. — Čio
nai pareina žinios iš vokiš
kos Afrikos, jog vietiniai gy
ventojai pakėiė 
prieš Vokietijos 
linkėse Mat urbiu

**
Peterburgas, 5

si -kas randas nutarė išleisti 
antra naminę p isk >',a ant 
100 tuksiančiu d<4., is kurių 
75 tūkstančiai 
išleisti.

revoliuciją 
randą. aĮ>- 
ir Kilva.
*
Rugp. Ru-

tuojaus bus

*

*
Shanghai7 

nios pran *ša. 
niršo lioikotuoti
išdirbinius teip, 
pirklystės stovis 
jausti, 
mėgina 
kinti.

*
Rugp. — Ži- 
jog Cliii.ai i- 

A merikos 
kad visas 

prad» jo at- 
\ \ nausybė

boikotavimą panai-

Žinios praneša 
jauti brusdėjimą 
kiškos k Rasos po 
vieŠĮiatystę. Darbininkai
gerai numano, jog jeigu jie 
n< j ieškos savo tiesų su tokiu 
būdu, kokiu jie gali, tai nie
kas nepagerins jų būvio. 
Zemstva, kuri rūpinasi apie 
permainas Rosijoj. yra susi
tverus tik iš turčių. Ir ca
ras. jeigu darys permainas, 
žinoma, nepalengvins darbi
ninku materiališkam jų gy
venime. Nenorės nutraukti 
nuo savęs ir nuo įmuiu gero 
kąsnio, o atiduoti darbinin
kam.
todėl kiekvienas turi ją ko
voti.
Rugpiučio, buvo pasikėsini
mas užšauti M. Stolipiną. gu
bernatorių Saratovskos Rė- 
dybos. Trys šūviai buvo 
I>aleisti. lx*t nieko neužgavo. 
Varsavoje, laike liejios me
nesio. tajio užmušti, nušauti- 
ti arba perdurti apie 30 zem- 
skiu bei žandaru, nužiūrėtu, 
kurie nori daugiausia atsižy
mėti. tarnaudami carui 
tyrinėjime bei išdavime žmo- 
niu-ilarbininkų.

Žinios ateina iš
Suvalkų rėdvbos,

v w

kio apskričio, būk 
kai. tarnaujanti

Atkarsk. Rosijoj. 5

apvaikščio- 
barzdukes 
rėkia, tai 

Ja-

santaikos komitetui Rosijos 
ir Japonijos. Suvažiavo tuks
iančiai žmonių iš visu kraštu 
pažiūrėti tu visu 
j imu. Barmenai 
atkišę, o kad jau
rėkia pamatę japonus. 
į,onai. matyti, turi daugiau 
pritarėjų, nes minios žmonių 
garbina juos garsiau 
Rusus.

Bažnyčios ketina vienytis. 

J’ittsburg, Pa.
Rugp. Methodistai, 
gregotionalistai ir 
B re th re n
susirinkimą, ant kurio nu
tarta laikyti 
Dayton. O. 7 vas.*
mėginti padaryti vienybę. 

Pripažino krikščioniški} gyilynuj.

White, Plains, N . Y.

kai Į)

2
Con- 

l’nited 
bažnyčios turėjo

* **
Stockholm, 3 Rugp. — 

Švedijos parlamentas sesijo
se mėgina išrasti kelią ir bū
dą. kaip susitaikinti su pasi
kėlusią Norvegija. Matomai 
todvi šalps nesiskubina lieti 
kraują, bet rūpinasi gražiai 
susitaikyti.

Berlinas 'J Rugp. — Ži
nios praneša, jog trūkis bė
gantis tarpe Spremberg ir 
(iocrlitz Prūsijoj susimušė, 
ir užmušė 20 žmonių.

—o—
Hinieji, Japonija. — Čio

nai randasi daugybė Rusiš
ku kareivių, sugautų karėje. 
Japonai su jais netik žmo
niškai apsieina, bet dar ir 
mokina skaityti ir rašyti.

—o—
Riškau, Besarabija Rusi

joj. 10 Rugp. — Londono 
žinios praneša, jog Riškane, 
netoli nuo Kišinevo šiomis 
dienomis atsibuvo baisios žy
du skerdynes ir naikinimas 

C <

turtų, 
popai
žydus uz

ir
Skerdynes surengė 
kiti, kurie kaltino 
viską.

Lietuvos:
Vilkaviš- 
darbinin- 
d va ruošė

Silsodzio, Karalklieslio ir ki
tuose priverčia jionus duoti 
po 10 rublių ir po 10 karčiui

Santaikos Komitetai.
susirinkimą

ir

I

Sergijus Julijevičius Vitte, 
pirmsėdys Rosijosministerių, 
su kitais savo draugais pri
buvo į New Yorką aeredoj,

antrą dieną Rugpiučio. Vitte taikos komiteto sąnarys, 
pasivažinėjo po Ne\v Yorko orge Vilenkin. šalininkas Ru- 
grazesnes vietas ir apsilankė 
Rusiškoje Katedroje šv. Ni- 
kaiojausant '.*7 gatves. Ark- 
kunigas Hotovitskis atlaikė 
dievmaldystę. Tarpe 
maldystės pamojo, kad 
ateitu arčiau altoriaus, 
te titėjo, tada popas 
vitski pakėlęs rankas 
mino Vitte. linkėdamas, kad 
laike taikymosi su Jaunais, 
Vitte nemėgintų pirkti Rosi
jai garbę nuo Japonų nė 
pinigais, a nė su Rosijos 
mėm. Palaimindamas 
drūti no Vittę. jog Rosi ja 
simpatiją tarpe tikru jos 
nu. kurie nesigailės nė pini
go. nė gyvasties uz Rosiją. 
Teip Vitte palaimintas pasi
klotojo Į»opui ir vėl atsisė
do. Penktą Rugpiūčio prez. 
Rooseveltas suvedė komite
tus, Rosijos ir Japonijos, 
perstatydamas ir supažimlin- 
damas. Laike perstatymo 
buvo didelė iškilmė ir šaudy-

•>

mas. Prezidenlas Roosevel
tas. perstatęs santaikos ko
mitetą po visų ceremonijų iš
leido važiuoti į Portsmouth 
ant kariško laivo „Mayflow- 
įer”. Vittei kelionė vande
niu važiuoti, sako, nusibodo, 
liet gal kitokios priežastys jį 
privertė apleist laivą New- 
porte. Išlijio nuo laivo ir 
paėmė trūkį į Bostoną. 3(1 
minutų po vienuoliktai grei
tasis trūkis sustojo ant Back- 
Bay stoties, iš kurio išlipo 
Vitte. vyriausias Rosijos san-

diev- 
V itte
Vit-

Hoto-
palai-

su
že
lia- 
ras 
sū-

siškos Ambasijos \Vashing- 
tone, D. C., E. J. Dillion Pe
terburgo korespondentas 
Londono žinių: su dviem de
tektyvais: A. L. (iabiaher iš 
Chicagos ir G. E. Burns iš 
New Yorko. Vitte ir kiti 
išlipę ant stoties biskį apsi
stojo; valandėlių i \’itte 
priėjo prie inžinieriaus ir 
l>ečkurio, pasisveikino su jais 
ir padėkavojo uz gerą par
vežimą.

Bostone Vitte aplankė 
Harvardo univiTsitetą. ir su 
automobilium apvažinėjo ne- 
kurias svarbesnes vietas, ir 
kur vieną kartą važiavo, tai 
jau daugiau tuom pačiu ke
liu negryžo, rodos ko bijoda
mas. 7 Rugpiučio apie de
vintą valandą vakare Vitte 
su savo draugais apleido Bos
toną ir išvažiavo į Portsmo
uth. Japonai-gi pribuvo 
vandenin, ir teip S Rugpiu
čio visi turėjo pirmus susiti
kimus ant vietos, kur santai
ka atsibus, ū Rugpiučio Ja
ponai ir Rusai pradės tary
bas. Nors JaĮionai oficija- 
liškai neišdėjo savo reikala
vimų, bet jau laikraščiai ra
šo, jog japonų reikalavimai 
bus toki: Vienas bilijonas 
dol., pavedimas salos Saha- 
lino JaĮionam, nušarvavimas 
Vladivostoko ir palikti po ja
ponų diktacija Korėją. Man- 
džuriją. Port Arthurą ir Lia- 
Otungo pussalį. Kaip užsi
baigs tarybos, pamatysim.

Su šiuomi patalpiname 
Angliškoje kalboje peticiją į 
JaĮionų randą, kurią užmanė 
vienas angliškas laikraštis 

v

., Appeal to Reason”. Šito
je peticijoje yra prašimas į 
Japonijos randą per ministe- 
ri Takahirą, kad paliuosuotų 
visus politiškus prasikaltė
lius, kuriuos caras vra iš- 
bugdęs Į Siberiją ant salos Y
Sabalino. Šitie žmonės nie
ku nekalti, caras juos tę iš
varė užtai, kad jie rodė žmo
nėms teisybę, kaip vargina 
Rusiškas randas žmones.

Dabar Japonija užėmė vi
są Sabalino salą, visus Ru
siškus kareivius, kuriuos su
ėmė. vežasi j Japoniją, o tuos 
vargšus, niekam nekaltus, 
žmones iš mainų, pusgyvius 
ketina Rosijai į rankas pa
duoti. Tų belaisvių tę ran
dasi tūkstančiai. Visi su 
širdžia krūtinėje žmones vi
sokiu tautų siunčia prašy
mus pas Japoniją, kad tuos 
žmones paliuosuotų, o ne ati
duotų Į nedorų caro tarnų 
rankas. Męs. lietuviai, teip
gi pasidarbuoki m! Štai, iš
kirpk šitą žemai angliškai iš- 
drukuotą peticiją; iškirpęs 
prilipinkie ant baltos popie- 
ros ir žemai tiek gauk para
šu, kiek gali, (pasirašanti 
tegul ir adresą savo parašo, 
duok pasirašyti netik lietu
viam. bet visokiem žmonėm. 
Paskui Įdėk į konvertą, pri
lipink štampą ir užrašykie 
šitokį adresą.

M r. Kogore Ta kali i ra,
Minister Plenų>otentiary 

VVasbington, D. C.

PETITION TO JAPAN
In Behalf of the Russian Political Prisoners on Saghalin Island.

------------------------x-------------------------

Petition in Regard to Russian Political Prisoners on Saghalin Island.
Jo //is Evcellency. Kogore Takahira. Envog Ertraordinarg and Minister Plenijsdentiary 

o f Japan.
Sir— Having assumed supreme autliority in the Island of Saghalin, the Japanese gov- 

emment has now in its custody a number of Russian political prisoners and exiles. Some 
of these were banished to the Saghalin penai colony after having served term of fifteen 
and taventy years in the dungeons of the Schlusselburg fortrvss. Others \vere deported 
without even the formality of a trial by court martial.

These men and women bave been punisbed for seeking to realize in Russia the, šame 
principlesof human liberty which are honored by Japan and by all other enlightened 
nations.

Tliev are now detained vvithout any \varrant of law, for it is not the duty of any gov- 
ernment to enforce the sentence of foreign tribūnais, and esjiecially in relation to offen- 
ses of a political na tu re. On the other band. Japan has never surrendered to Russia įm>- 
litical offenders who bave souglit refuge on Japamse soil: and sūrely she will not estab- 
lish such a precedent novv, at a time wlien public sentiment in Russia itself demands am- 
nesty for all political offender.

The establisbed policy <>f Japan, as well as justice to the political prisoners in Sagha
lin. cal for the immediate release of these men and women.

We, therefore. the undersigned citizens and residents of the l’nited Statės of America, 
resjMTtfully petition the Jajianese governmcnt to add another e.vample to its distingui- 
shed record of humanity and fairness, and at the šame time manifest its friendly senti
ment tovvard the Russian people by granting freedom to these vidinis of political opprea- 

Įsion. Very Respectfully Yours.

Name

I
Address
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— Na, vaike, dabar tai tu 
mane paklaidinai, mesčia 
viską ir daugiau neužsiimčia. 
Tegul žinosi jie sau su savo 
tai politika ir vagystėm. Bet 
anot tavęs, Maike, juk jie 
ne nuo ko vagia, kaip tik 
nuo mus, taigi reiktu supras
ti. Bet jau aš neišmislinu, 
kaip pažinti tuos renkamus į 
urėdninkus žmones, jog jie 
žada visi daugeli gero pada
ryti darbininkam pirma rin
kimo.

— Taigi matai, tėvai, jie 
žada, užtai reikia peržiūrėti 
ką jie žada gero padaryti. 
I leinokratai visada žada nu
imti mokestį ant parvežtų 
daigtų iš kitų šalių. Jie sa
ko, jeigu juos aprinksim, tai 
<1 nona ir drapana bus pigi.

— Taigi matai, vaike, bū
tų gerai, kad būtu duona pi
gi-

— Bet tu, tėvai, turi su
prasti, kad teip nepagerins 
mus gyvenimo Amerikoj. 
Kaip jie parvež pigins daig
tus iš kitu kraštų, tai Ame
rikoj fabrikai nedirbs, o kad 
ir dirbs, tai mokės pigiai dar
bininkams, teip kaip moka 
Italijoj arba kituose kraš
tuose, kur žmonės vargo pa
plauti. Tai viskas ką demo
kratai žada gero padaryti.

— Na. o ką republikonai, 
vaike, nori padaryti gero 
žmonėm.

— Republikonai, tėvai 
nori, kad mokestis būtų di
desnė uždėta ant atvežtų iš
dirbinių į Ameriką. Teipgi 
jie nori, kad neleisti daugiau 
darbininkų į Ameriką.

— Na tai man rodos, Mai
ke, jeigu neleistų daugiau 
darbininkų ir neduotų atvež
ti išdirbtų daigtų, tai męs

čionai gautume po 5 dol. ant 
dienos uz darbą.

— Ha! tėvai. neajisigauk! 
Tu atmink, jog demokratai 
ir republikonai yra toki žmo
nės, kurie tiki į privatišką 
turtą. Jie nenori matyt, 
kad koki daigtai prigulėtų 
miestui arba valstijai. Jie 
tiki, kad jeigu žmogus turi 
tūkstančius ir milijonus dol. 
tai jis turi tiesą suimti į savo 
rankas visokius turtus, prie
taisas. žemes ir žodžiu sakant 
viską, o kiti žmonės turi pas 
juos dirbti uz tokią mokestį, 
kokią jie moka. Taigi, tė
vai. tu matai, jeigu šitie 
žmonės teip taiso, kad kiti 
jiems dirbtų, o jie aukse ir 
šilkuose gyvendami vargšus 
spaustų, tai netikėk, jog jie 
bent kokiu nors būdu mė
gintų pagerinti žmonių gy
venimą. nes kaip jie jėge
rius žmonių gyvenimą, tiii 
jiem patiem nebus tokių 
laimiu, kokias jie šiądien tu- 
ri.

Aš teip ir mislinau, vai
ke, jog negalima visiem būti 
turčiais; vieni męs turime bū
ti vargšai, o kiti turčiai. 
Dėlto ar už tą. ar už kitą 
balsuosi vis tiek naudos.

— Ne! tėvai, męs turime 
dar ir daugiau partijų, ku

lnas turime Įieržiūrėti, o ra-X 
Isiine didelį skirtumą. Štai 
yra partija žmonių, kurie no
ri išnaikinti visas karčiamas. 
Tą padarę mislina žmonių 
būvį pagerinti.

— Aš. vaike, netikiu, kad 
jie tą galėtų padaryti. Aš 
mislinu, tas nebūtų geru 
daigtų, kad išnaikintu kar- Gz v
čiamas.

— Tai yra sunku, tėvai, 
nes tie žmonės daugiau nie
ko gero nežada, tik išnaikin
ti karčiamas. Jie mislina. 
kad žmogus, jeigu užsilaiky
tų nuo girtuoklystės, tai ga
lėtų gražiai gyventi. Bet 
žmonės supranta, kad netik 
alų. degtinę turčiai mum 
parduoda, liet ir visokius 
daigtus, ką valgom ir nešio- 
jam.

— Ar tai tu, Maike, nori, 
kad žmonės nevalgytų ir ne
nešiotų.

— Ne, tėvai, aš noriu, kad I 7
: žmonės valgytų, gertų ir ne
šiotų, bet kad viską 

j patys pasidarytų, o ne teip 
kaip dabar padaro ir atiduo
da turčiam, paskui nuo jų 
perka.

E-e, tai tu perdaug kytras, 
Įeik gulti!

Korespondenci jos.

Į Scranton, Pa. Aklumas.
I Skaitant vietines Bostono
Į žinias apie norą praplatinti 
apšvietą tarp žmonių, pasi
rodė man, kad lygiai kas bū
tų pranešęs apie lietuvius 
Scrantone gyvenančius. Ma
tyti, mūsų broliai-lietuviai 
visur sunkus yra prie moks
lo. Nėra, rodos, brangiau
sio, maloniausio dalyko, kaip 
gerai pažinti savo kalbą, kal
bą prigimtą, kalbą mūsų tė
vų, protėvių. Čia tuotarpu 
skaitai ir jiats savo akimi ga
li regėti, kad patys tėvai tan
kiausiai daro kliūtis vaikams, 
norintiems lankyti laikines 
mokslaines. Lai geriaus bū
na tamsybėje, lai geriaus su 
vaikais ant gatvių lakstyda
mi išmoksta angliško** teršės, 
nekaip kasdien valandėlę 
atidėjus išsimokyti rašyti ir

skaityti lietuviškai. Neži
nau. ar geresnės aplinkybės 
pasitaikys lietuviams m. 
Scrantouo, kaip šią vasarą. 
Atsirado žmogus, kurs savo 
noru, nereikalaudamas jokio 
užmokesčio apsiėmė išmokyti 
vaikinus ir mergaites skaity 
ti ir rašvti lietuviškai taisyk-• • 
liškai. bile tiktai jaunoji kar
ta lankytu parapijinę salę. 
Tiesa, iš pradžios,, kol vai
kai taisėsi prie išpažinties, 
lankė jų nemažas skaitlius — 
apie 40 ypatų. Išpažintį at
likus, nors buvo užsirašusios 
38 ypatos vaikščioti ant lie
tuvišku išguldinėjimų, pasi
rodė vienok nedaugiau kaip 
10.

Žinoma, nekaltinčia pačius 
vaikus, tie, kaijio vaikai, 
ypač prie mokslo retai kurie 
yra nevaromi, bet kaltybė• * 
čia pačių tėvu. Kaltybė ir 
ir aklumas jau tų, kurie nie
ko nesako savo vaikams, bet 
da didesnis anų. kurie už
draudžia vaikams valandėlę 
kasdien atidėjus kraut sau 
turtą — apšvietą.

Raganiukai.
* * *

Hudson, Mass. Nepranešu 
nieko gero, tik aprašau vie
ną veseilę. Dabar jau virto 
laikas, kad per ilgus laikus 
perėti girtuoklystės kiauši
niai pradėjo ristis. Keli me
tai atgal, kaip lietuviai buvo 
grinoriais visai, tai ištiesę 
dar nebuvo tokio blogo. Bet 
dabar jau išmoko karčiamoj 
susišnekėti ir alaus užsiorde- 
riuoti’ teipgi poliemoną pa
sisamdyti, tai jaučiasi, jog 
jie yra tikri amerikonai. 
Taigi girtybė ir pekliška sis
tema perdėm persiedė teip, 
kad kur tik žiūrai, vis tik 
bloga. Buvo čionai veseile 
26-27 liepos; gervino buvo 

i visokių spalvų, ir sargas sto
vėjo pas duris su moline ke
pure, bet nieko negelbėjo. 
Muštynės ir tąsynės atsitiko: 

j plaukai net dulkėjo. Pa
kalbinus prie skaitymo, at
sako, jog iš to skaitymo tik 
sukvailioji, o plaukus kaip 
sau rauja, tai tas jiem pro- 

itinga. Jeigu pakalbini duo- 
Įti auką ant jiagelbėjiino dar- 
jbininkų kariaujančių už tie- 
Į sas tėvynėje, tai gausi bjau
riausią atsakymą, kas yra 
labai liūdna. Tėmytojas.

* **
East Cambridoe, M A SS. I 

i Darbai eina vidutiniškai., 
vienok pribuvusiam neleng
va gauti dailią. Gyvuliui 
piovinyčioje dirba po 4 ir 5 
dienas ant sanvaites. Čion 
daugelis gauna darbą dėlto. Į 
kad tankiai darbininkai mai
nosi. Lietuviai nenori dirbti 
piovinyčiose dėlto, kad dau
gelis italijonų čionai dirba. 
Gražus būrelis yra lietuvių! 
vyrų ir merginų, bet dar toli 
stovi nuo supratimo. Tau
tiškus darbus, mokslą ir vis
ką kas pakeltų mus iš miego 

I ir paniekinimo. Jie vadina 
bedievyste ir t. t. Apsikap- 

Įčiavę veda gyvenimą labai 
nemalonu. Linksma, kadi 
broliai kituose miestuose dir
ba, veikia, ką nors gero dėl 

Į tėvynės, pas mus viskas yra 
atidėta ant alaus, kazyrių; 
tas žinoma nenuves mus į ge
rovę < )Ii. liūdna yra, jog 
esam žmonos betvarkiai. Gai- 
lėsujirs laiko veltai praleis
to. F. Gargas.

♦ #*
Somervii.i.e, Mass. Nega

liu užtylėti, nepranešęs vėl j

bjauraus atsitikimo iš tarjni 
mūs. 3o liejies vienas mus 
artimas nemažai aj>lrėl>ė jmr- 
vais mūs lietuviu vardą, iš
keldamas balių savo namuo
se ir pats teiji jias i gerdamas, 
jog net peštynes stūboje pa
kėlė ir vienam negražiai vei
dą aj>draske. Riksmas stu- 
boję atitraukė visu akis ir 
{•alaiko lietuvius už bjau
riausius žmones. 'Poliau bus 
sunku niurni ir darbas gauti 
nes visi bijos mus kaip lauki
nių. Su godone

Atsakymai.

P ė v y n ė s M y 1 ė t o j ų 
draugystės s ą n arini.

B r i g h t o n , Mass.
Pamištos korės (tendencija 

uepatiljis, dėlto, kad jiaduo- 
date nravardę žmogaus, ku
ris apleido jtačią laike ligos, 
begirtuokliaudamas, o savo 
pravardės nejiasirašiai. Kad 
ir netikrą pravardę padedi, 
tai visgi yra tikra reikia že
mai parašyti, kad niurni bū
tų žinoma.

Sąnariai ,. Lietuvos 
D u kte r u D ra u g v s t ė s" 

\V o r c Ii e s t e r , M a ss. 
Godotina Tautiete, ta- 

inistėtė jiraneši, kad vietinis 
kunigas iškeikė jus drau
gystę ir išvadino jialeistuvėm 
jus sąnarius ir t. t. Jus raš
telis nejiatiljis štai dėl kokiu 
priežasčių. Ant jiirmos vietos 
jūs nepasirašote. Toliau, 
jeigu kunigas užgavo jus. o 
be jokios juiežasties ir kaltės 
iš jūs šone, kaip tik dėlto, 
jog jus norite būti krūvelėje 
ir pasigelbėti save laike ligos. 
Tai jus galite ant susirinki
mo tą klausymą apsvarstyti 
ir tada paduoti į laikraštį su 
parašu jus komiteto. Pakam
pėm rašinėti nejiadaro nau
dos jokios. tik pasiskundimas, 
o kaip visos darysite, tai bus 
apsigynimas — galybė. „Ke
leivio” užduoto tarnauti 
skaitytojam, suteikti teisybę 
ir už teisybę kovoti. ..Ke
leivio” lapai priguli jumi ir 
kariaus už jus tiesas, kad 
bus teisingai jiaduota. Jei
gu kunigas jus iškeikė pik
tais žodžiais, jus jiarodykite, 
jog mokate be piktų žodžių 
apsieiti, parašykite teisybę 
ir ją apginkite. Matote, se
serys. jog męs turime gyven
ti pasaulėje ir lošti kožnas
savo rolę, ant j>riežodžio:kaij) 
lošim su vagimi, jialeistuviais, 
tai lošim su visa pasanle,

Lietuviszkom Moterim ii Merginom

Hau du ja laik thys lesins' šel ai kontiniu' 
Kaij> myli šitas lekcijas' Ar traukti jas tolyn'

Angliškai Ištark Reiškia

(thought tliat mislinau
should šiml tm iii
game gem grajus
mušt mast t oriu daryt
sa\v seen są syn mačiau mat
knevv niu žinojo
jireviosly juiviosli jiii miau
telling teling jiasakoia
scarcely s kers! i kaip tik

, beleive blyv t: kėi
lieauty biūti gražylie

i occasionally okežinaly kartais
: nobody nobotli niekas
im less nules •kilia
detained diteint užlaikytas
Rotoriuos notorios atsižymėjęs
uickediies vi kts įlies siljinumu
jirovide jiro va id suteikt
clotlies klots drabužiai
<xovernmenti o governient randas
leave lvv <la leist
first two first tiu jiirmi du
first tliree ferst tliree jiinni trys
Ho\v do yon likę tliise lesson? Sliall 1 continue?

1 thought I should \vin tliis Aš mislinau. aš išgraįsiu tą
game. gra.jų.
H e has money .Jis turi pinigus.
I mušt be tllere Aš turiu būti tę.
Ha ve you seen Ar tu matei?
1 saw him do it. Aš mačiau ji daranti.
No otlier then. Ne kitas kaip.
He rose from bis cha ir Jis atsikėlė nuo krėslo.
I kne\v it preciosly to his Aš žinojau jiirma jo jiasaky-
telling me. nio.
It is of the šame vai ne. l ai yra vienokios vertybės.
I could scarcely lieleive. Aš negaliu tikrai tikėt..
You were out. \vhen he was Tu buvai išėjęs, kaiji jis bu
liere vo čia.

jShe was a woinan noted for Ji buvo žmona, žinoma jos
her lieauty. gražumu.
I do so occasionally Aš darau teiji kartais.
Nobody būt me. Niekas kaiji tik aš.
He fell from the roof Jis jiuolė nuo tilto.

I Unless I am detained Kibą būčia užlaikytas.
What is your name? Koks tavo vardas?

i She was a woman notorious Ji buvo moteris žinoma išjos
for her \vickedness. silpnumo.
I jirovide him witli clothes. Aš duodu jam drapaną.
He is six feet liigh Jis šešių jiedu augščio.
The first two, the first tliree Pirmi du, jūrini trys.
The first, the lašt. Pirmas, jiaskutinis.
The government of that time Randos to laiko.
Before I do that, I mušt ask Pirmiau darymo turiu
leave. Klaust daleidimo.

Parlamentariškos tiesos atlikimui susirinkimų.

r

4

kaij) nustosi su jais lošęs, tai 
loši vienas. Vienam lošti ny
ku. todėl loškim visi, o tadaĮ 
bus linksma ir naudinga.

(Red.) į

Juokai.

Vienas airys, grinorius, at
ėjęs į restaurantą jiaklausė, 
kiek kaštuoja valgiai: vištų-j 
kas ir kiek kiaušiniai?

Tarnas sako: „Vištukas 
pusę dol.. o kiaušiniai 15, 
centų.

„Duok man kiaušinius” 
j įrašė airys.

Kada jiradėjo valgyti 
kiaušinius, vienam iš jų ra
do vištuką. Bijodamas, kad 
neparokuotų pusę dol. pasi
skubino suvalgyti.

Niekas neturi kalbėti juokaudamas arba priežodžiau- 
damas;teiji kad \ 'erą jis kalba, o ką kitą turi kiti siųirasti, 
teijigi nevartoti pnsityčiojančios kalbos. Niekad neturi 
minėti kito vardą, kuris būtų ant to paties susirinkimo. 
Galima nurodyti: drangas, kuris kalbėjo, arba įnešėjas to 
įnešimo, ar.kitaip bile nebūtų direktiškai ypatiška.

Pavienis, kuris būtų sudraustas užsilaikyti tvarkoje 
per vieną iš susirinkusiu arba jier jiirmsėdį, turi atsisėsti 
ir palaukti, jiakol klausymas tvarkos nebus sutaisytas per 
jiirmsėdį.

Kada jiirmsėdis kalba į susirinkusius, nė vienas netu
ri tiesos jiereiti per ruimą salės arba išeiti laukan, ir kada 
kitas kalba iš susirinkusiu, niekas neturi tiesos jiereiti jier 
tarpą pirmsedžio ir kalbančio.’

Užbaiga susirinkimo.
Įnešimas užbaigti susirinkimą turi būti be jokių pata

rimų. Jeigu liūtu reikalinga paženklinti ateinantį susirin
kimą į ypatingą vietą arba ant ypatingo laiko, toks įneši
mas turi būti pirmiau įneštas.

Pirntsedžiam patarimai.
Sušauktą susirinkimą visada reikia pradėti ant jia- 

ženklintos valandos, nes užvilkimas puses valandos, arba 
(Tąsa).

r 4

A ji i e a ji s i v e d i m ą.
Jau esam kai liejasi, kad 

jiavoinga yra apsivesti ir pra
dėti gyvenimą neturint su
pratimo ir neturint idėjos, 
kokis tas gyvenimas bus. 
Dėlto jauniem vyram ir mer
ginom reikia viską mainyti 
ant mokslo, ajileisti linksmas 
valandas ant pasiskaitymo, 
pasiklausymo ir pasikalbėji
mo ajiie daigtus, kokių męs 
nesuprantam pasaulėje. Kal
bėjome apie žmogaus dvasią 
gerą ir blogą; jau dabar su
prantam, jog žmogus turi j>a- 
jiegas kūnišką ir dvasišką. 
Eidami į jiorą turi jiažinti 
vienas kitą lygiai dvasiškai, 
kai ji ir kūniškai, idant nie
kad neiškiltų nesutikimai, 
kurie suardytų gyvenimą. 
Męs kalbamės ajiie gyvenimą 
dėlto, kad nesuirtų mus pa
daryti šioki toki planai gy
venimo, nes suirimas padaro 
daug blėdies tiem kurie jia- 
simetę arba ir krūvoj būda
mi gyvena vien tik arzelije. 
Žmonelių, kurių jirotas ajiru- 
bežiuotas, kurie turi išsidir
bę sau siaurą takelį gyveni
mo; šeip teiji maitintis, dirb
ti. jiasilsėti, daugiau apie 
nieką nesirūpinti, toki grei
tai apsidirba, o jeigu kartais 
jniola lengvesnė dalis ant jo, 
tai ir pradeda rinktis nesu
vartota energija, prisipildo 
jos miera teip, kad trūksta 
ir sugadina jo gyvenimą. 
Paskutinį jiunktelįmęs turim 
geriau suprasti ir apmislyti. 
Štai paveizda: apsivedė vy
ras su mergina, abudu turė
jo jM> kelis dol.; vyras turėjo 
darbą neblogą,pati laikė darbi 
ninkus ant stalavonės. Teip 
pagyvenę surinko kelis šim-

X

tus dolerių. Šitą visą laiką 
vyras nesirūpino apie nieką 
daugiau, kaip tik apie rinki
mą pinigų. Kaip pinigų su
sirinko. jautėsi esą dideliais 
žmonėmis ir jiradejo jiasiieis- 
ti; pradėjo gėrauti. eiti ant 
balių ir kartais teip save 
augštino, kad net kitą nesi- 
drovė pastumti arba užgauti 
su kumščia. Tų žmonių gy
venimas ėjo plony n irplonyn 
nuo laiko, kada ta energija 
arba didelis noras įgyti pini
gus juos ajileido. Iš mūs lie
tuvninkų galima daugelį ras
ti teip, jog nusmailina gyve
nimą ir į senatvę turi būti 
paniekintas. Tokiuose atsi
tikimuose gyvenimo įsipai
nioja ir visoki barniai tarjie 
vyro ir moteries, neužkenti- 
mas ir pasimetimas. Jeigu 
iš jaunų dienų męs jirotą ge
rai vartotume, niekad teiji 
neatsitiktų, jog būtume pa
niekinti senatvėje arba iškil
tų nesutikimai šeimyniškam 
gyvenime. Iš jaunų dienų 
męs turim lavintis ne tokio 
siauro takelio.kad tikšeipteip 
tarjie kitų žmonių prasimai
tinti, dirbti tik duonimi dar
bą ir pasilsėti, bet męs turim 
mokintis plačiau, sujirasti 
gyvenimą teiji plačiai kaiji 
tik męs galime. Pažinti ko
dėl męs gyvenam ir koki mūs 
siekiai. Priežastis mūs pri- 
spaudimo turime kamantinė
ti ir atrasti priežastį jų. Jei

gu kūdiki šokusi iš mie
go sugausint ir męs 
jį sugavę ir vėl jiaguldy- 
sint, tas neišgydis jo ligos; 
turim tikrą priežastį atrasti, 
o tada gydyti. Taigi kaip 
męs išsilavinsim plačiai, su
prasim kas tai yra tauta, 
kuom męs skiriamės nuo ki
tų tautų? Kas sunkina dar
bininkų gyvenimą? Kas jia- 
kelia kares ir naikina, užmu
ša žmones, iš kur kyla li
gos, kaip pritaikinti visokius 
išmistus prie palengvinimo 
mūsų gyvenimo. Kaip męs 
tuos klausymus su noru ka- 
mautinėsim, jie jiagimdys 
pas mus ir daugiau klau
symų ir visus mėginsim sau 
išrišti. Tada mūs protas iš- 
silavįs ir gyvenimas mus jau 
nebus siauras takelis, bet 
jilatus kaiji visa žemė; tada 
męs niekad nenustosim dir
bę ir visą mus energiją gerą 
suvartosi m ant y vairių gerų 
darbų mūsų gyvenime. Kaiji 
kiekvienas, kuris tik gali 
mislinti veik ką nors gero, 
tai nebus kada nė mislyti 
apie jieškojimą priežasčių 
kokiam blogui, ir gyvenimas 
nesismailįs, bet eis geryn. 
Šeimyniškai męs nesibodėsim 
savo draugėm ir draugais, 
bet būsim linksmi, kad esam 
draugai, ir jiagelba vienas ki
tam. Darbo turėsim mielo, 
nereiks eiti į karčiamas, kad 
praleist laiką: dirbsim tau
tiškai, kad tauta mūs nuo ki
tų nesitiktų, dirbsim šeimy
niškai, kad mūs namai kuop- 
niai išrodytų, vaikai atsižy
mėtų gražiu išauginimu ir 
mokslu, dirbsim visuomeniš
kai kartu su visa pasanle, 
kad tauta tautos nevergtų, 
kad neapsunkintų viena ki
tai gyvenimo. Tokiu būdu 
gyvenimas bus mielas ir kiek
viena valanda labai brangi.
X

Šeimyniškas gyvenimas ne
irs, nes jeigu draugai noriką 
gero nuveikti, meilė pas juos 
gyvuoja.
Iš ko kyla šeimynos 

suirimas.
Kad viskas pasaulėje turi 

jiriežastį, tad turi priežastį ir 
suirimas gyvenimo. Doro- 
tliy I)ix, amerikoniška rašti
ninkė štai kokius jiadnoda 
punktelius, kurie išjudina 
gyvenimą iš jiamato, tarjie 
nemislijaučiu žmonių; i š šo- 
n o vyrų. Moteris sugadi
na vyrą, kada jam išmetinė
ja jo netikusiam pasielgime 
arba kada papuola į kokią 
nelaimę. Todėl niekad ne- 
reik nžjmlti su keiksmais ant 
vyro, kada jis blogą j>adaro, 
bet visada rūjiintis prieš atsi
tikimą blogo, arlia toliau 
jirasergėti j»o atsikinmi.

Moteries jierkalbėjimas 
vyrui, kada jisai kalba su ki
tais. Nors ir darniausia jis 
kalbėtų, reikia nutylėti prie 
kitų. Bet pirmiau arba jias- 
kiau jam išaiškinti jo nesu
pratimą.

Kada moteris klausinėja, 
ką jiadariai su tais 25 cen
tais, užpykdo vyrą. Reikia 
rūjiintis kitokiu būdu, kad 
vyras uepraleistų, bet nesi- 
bart. kada jau jiraleido. Mo
teris daro sau blogo, kada 
jiasakoja vyrui, jog daug jia- 
sišventė su juom ajisivesda
ma, o ajileisdama kitus, ku
rie ją mylėjo.

Uždraudimas vyrui rūkyti. 
Nejirižiūrėjimas vyro drajia- 
nų.

Blogas stubos jirižiūrėji- 
mas, nešluota stuba ant pus
ryčių. |

Nuolatinis pamokslas ir kal
tinimas vyro.

Iš šono vyro.*
Kada vyras išsiveda moteri.

v v

neturi išrėdyti kaij>o kankin
ti n is.

Kada vyras užsiima kuom 
nors stuboje ir niūkso nie
kam nieko nesakęs, pražudo 
draugiškumą.

Vyras apsigauna, daryda
mas juokus iš savo jiačios 
prie kitų akių.

Landžiodamas po moteries 
padėjimą ir išmėtinėdamas 
už storas lupynas arba orą- 
tinklius skiepe.

Parvesdamas svečius namo 
ant valgio, o neduodamas ži
nios pirmiau savo moteriai, 
idant galėtų daugiau j>aga- 
mįti valgio.

Kamandavojimas jiačios 
kaiji ji turi rėdytis, rinkda
mas jai skrybėles ir t. t.

Pasakojimas kaip kiti iš
simaitina už 15 centų ant 
dienos.

Nuolatinis pasergėjimas 
kitų, kad nesiženytų, nuro
dydamas blogumą labai jiik- 
do pačią; ji jaučiasi, kad ji 
yra tikra sunkįtoja vyro.

Užgavimas jmčios su kumš- 
Ičia nieko gero nepadaro, tik 
pagadina. Jeigu nori jia- 
mokyti tai turi dvasiškai, 

Į protiškai mokyti, o jeigu į 
protą jos nelimjia tavo žo
džiai, tai vargas, nejtažinai 
jos dvasios a jisi vesdamas. 
Todėl jiats esi kalt is ir turi 
nemažai nukęst.

KELEIVIS.

Kiekvienas iš mūsų
Esame keleivis;

Keliaujam ir paliekam 
Pasaulę, kaijjo praeivis.

Keliauja jiaukščiai,
Keliauja žvėrys

Keliauja visi
Gyvūnai ir žmonės.

Keliaujam į šalį,
Kur miela ir gražu.

Arba į tą šalį, 
Kur biauru ir tamsu.

Pulkai keliauninkų
Ir vienas keliauja.

Pakol širdis krūtinėj
Mušti nejialiauja.

Keliauninkas tasai.
Kur keliauja tamsiai 

Užmuša dvasią, 
Kad vargų nejaustų visai.

Jis daro blogai,
Nes didinas vargai, 

Kuriuos turės atjaust 
Ateinanti vaikai.

Geriau keliaukim keliu
Ką veda į gerovę, 

Kariaukim su vargais, visi 
Kuriuos aš ir tu neši.

Ant takelių mūsų
Auga daug spiglių,

Ir usnių visokių 
Erškėčių duriančių.

Kaiji ant jų užeini,
Iš skausmo nereikt jiykt. 

Tik su kantrumu 
Kojas nusikrajištyt.

Iii toliau ramiai
Kelionę keliaukim,

Piktos dvasios 
Niekad nesukelkim.

Keliauninkai męs
Būsime tikri,

O aš „Keleivis būsiu
Tenai su jumi. |

- P O -
Keturesdeszimts Metu.

Legenda Malorosijos.

l'.rti ix Augintu Mužikan.

(Tąsa)
— Bet varge negalima turėti nė pini

gų, ne draugu — atsakė Trakimas. — O 
aš niekad nemačiau kitokių laikų, kaip 
tik vargą ir neturtą.

\ ienok tankiai atsitinka. — tarė 
Pridibalka — jog ir varguose atsiranda 
draugas ir geradėjas, kuris pamokina ką 
mirs gero ir ištraukia iš nelaimės. Aš esu 
tavo draugas ir geradėjas. Pri
dibalka nužemino kalbą ir pradėjo jtakuž- 
dom Trakimui kalliėti.

— Klausyk — kalbėjo Pridibalka — 
Pirklys ką-tik atjiažiavo pas jHinus. Jis 
turi jiilną vežimą visokių suknių dėl žipo- 
nu. o ir pinigu jias jį randasi tiek, kad ga- X 
letum nusipirkti arklį ir vežimą. Čionai 
jis jiabus tik iki jiavakariai. Vakare jis 
važiuos su savo tarnu, keliu einančiu į Lo- 
obki. I z kaimo Loobki yra giria, o girio
je jirie pat kelio yra labai gilus rėvas, aji- 
augęs krūmais iki pačiam kraštui kelio. 
Eikie tę ir atsisėskie už medžių. O kada 
jiirklys važiuos jiro j>atį rėvą, šokkie ant 
jų ir pirmiausia drožkie lažda per galvą 
jiaties jiirklio, o jiaskui tą jiat padaryki© 
su jo tarnu: tačiaus tu turi greitai tą dar
bą nuveikti, kad vieną mušant, kitas ne
pabėgtų. Kada tą padarysi, pasiimki 
audeklo kokio nori iš vežimo, o vežimą su 
užmuštais, arkliais ir tavoru turi įversti į 
rėvą. Kaip ateis kaimo viršininkai ras 
arklius, vežimą su tavoru įjiuolusius į gro- 
vį, tai jiamislis, kad jie netyčia čionai įva
žiavo, nes ką jiaimsi kavalką audeklo iš 
to niekas nejiažįs.

Trakimas klausė su atsidėjimu ir nu
sistebėjimu. Kada Pridibalka jiabaigė sa
vo kalbą. Trakimas nusiminęs tarė:

„Teip, bet ką aš jiasakysiu žmonėm, 
kada jiaklaus jias mane, kur aš gavau ži- 
jioną.jog visi žino, kad aš neturiu nė kajiei- 
kos savo turto.

Pridibalka nusijuokė ir tarė:
— Tu gali jiasakyti žmonėm, jog aš 

tau jiaskolinau, o tu nusipirkai už juos 
žijioną.

Trakimas biskį geriau atsikvėpė, ir 
atėjęs jirie tolesnes mislies tarė:

— Bet kaiji galima išvaryt iš jiasau- 
lės nekaltas gyvastis? Kaip tą gali dary
ti! Dievas bausmę gali atsiųsti!

X

Užtaigi tu negali gauti Sjiakoduk
terį sau už jiačią, teip kaiji negali matyti 
savo locnų ausų — kalbėjo Pridibalka. 
Jeigu tu nori būti šventas, tai neturi mis
lyti ajiie apsivedimą anė ajiie suknios ži- 
ĮHinus. vienas daigtas tau jiriguli daryti, 
tai yra mislįti ajiie Dangaus Karalystę; tu 
eikie į klioštorių ir jiaimkie sunkią dis- 
cijiliną zokoninko. Bet jeigu tu nori gy
venti linksmai ant šios pasaulės, tai netu
ri žiūrėti ant grieko; tiek turi bijotis, kad 
nebūtum sugautas ir išsiųstas į Siberiją.

Trakimas iš gilumos atsikvėpė ir 
tarė:

— Dievo bausmė bus daug sunkesnė 
kaili Siberiją!

— Argi tu matei kada Dievą? — pa
klausė Pridibalka su juokais.

— Aš nemačiau, bet aš žinau — atsa
kė Trakimas; o ir kunigas sako, jog Die
vas viską žino, nuo jo negali jiaslėjiti, ir 
Jis nubaudžia už kiekvieną blogą darbą.

— ()h tu kvaili! Jeigu visi bijotų 
Dievo bausmės, tai jiasiliktų ubagais, po
teriaujančiais uz almužnas, vietoje kitų 
skriaudimo, užgriebimo ir nuolatinio mė
ginimo liktis turčiais. Tu esi jiajirastuo- 
lis. ar tu mislini, kad šitie turčiai likosi 
turčiais iš jų kruvino prakaitavimo ir dar
ini' Tu mislini, kad jie tajio turtingi be 
grieko? Teiji, jie tau teiji jiapasakos, bet 
niekas jiem net i ki. tiktai toki jiajirastuo- 
liai kaip tu. V’isi sumanus žmonės žino, 
jog .ic'bru ' ienas iškilo turtuose, jis jiasta- 
tė nevieną ant kelio ubagystės, arba dar 
ir aršiau jiadarė; yra tokių turčių, kurie 
įstumia nevieną į jirajiultį teip, kad jiatys 
sau galą padarė. Todėl jeigu tu nori lai
mės gyvenime, tai jiirmas tavo nutarimas 
turi būtį, kad nebijoti grieko: daryk vis
ką. kas tau atneštu turtą.

— Bet klausyk — pradėjo Trakimas

— krikščioniškas kraujas išsiaiškina anks
čiau ar vėliau. Žmonės dažinos, o mane 
išsiųs į Siberiją.

— Taigi užtai tu turi teipdaryti, kad 
žmonės nežinotų — kalbėjo Priilibalka: tu 
tiktai daryk, kaip aš tau sakau, tai nie
kas nežinos. Klausvk!

— Trakimas nieko nesakė, tik jirisi- 
rengė išgirst visą Pridibalkos kalbą, niislį- 
damas kaliui nieko blogo nejiailarys.

— Žiūrėk, saulė jau leidžiasi — kai- 
X

bėjo Pridibalka — Štai imkie šitą šakotą 
lazdą ir eikie. Dabar jiats laikas. Tolu
mas yra apie penki verstai nuo čionai iki 
tam revui. Kaip tu tę pribusi, atsisėskie 
už medžių. Nesidairyk ir nedaryk jokio 
braškėjimo ir riksmo, sėdėk tykiai už me
džio ir lauk. Pirklys išvažiuos iš čionai 
prietamsa, jis te pribus į trumjią laiką. 
Kaip atvažiuos, šok ant jų ir duok lazda 
jier galvą.

— Trakimas stovėjo kaiji medis jia- 
stiręs ir nejiajiegė nė kalbėti. Paėmė laz
dą iš Pridibalkos ir išsileido eiti keliu. 
Kelias ėjo jier prūdą. Ant ano šono ujies 
žaliavo motiejukai, o ant kalno jirasidėjo 
giria. Trakimas užlijio ant kalno ir ėjo 
apie du verstu jier nuvalytus laukus. Tas 
buvo mėnesije Rugjiiučio, naktį tarjn* 12 
ir 13 dionos. Priėjo kaimą įžiebki, praė
jo jiro dvarą, medinę bažnyčią ir įėjo į gi
rią. Kada įėjo į girią, širdis jiradėjo jilak- 
ti iš baimės teip, kad Trakimas jiats savęs 
nejautė. Mislįs pradėjo jį kankįti, jog 
Dievas jį nubaus uz tą darbą. Bet vėl at
minė Pridibalką ir susidrūtino. Balsas 
sąžinės nėra toks galingas, iki žmogus ne- 
dasileidžia pikto darbo; kad iš karto būt 
teiji drūtas, tai daugelis blogų darbų ne
būtų pasaulėje jiadaryta.

Trakimas visai nusispakajino mislįti 
apie Dievo bausmę. Jis pradėjo mislįti 
kaiji geriausia apsidirbti su atvažiavusiu 
pirkliu. Pradėjo eiti sparčiau, įėjo į tan
kumynus girios. Dabar kelias sukosi į 
kairiąją ir ėjo šalę revo, netoliau kaip 3 
žingsniais. Trakimas čion apsistojo ir at
sisėdo už medčio laukti atvažiuojančio 
pirklio. Nereikėjo jam ilgai laukti, nes 
neišėjo nė čvertis valandos, Trakimas iš
girdo balsą ratų ir žingsnius arklių. Ka
da pirklys atvažiavo prie jo gana arti prie 
revo. Trakimas šoko su visom savo jiajie- 
gom ant vežėjo ir traukė jam per gal vą su 
lazda, su visa savo galybe. Kada vežėjas 
nusviro, tada Trakimas užpuolė ant jiirk
lio, kuris y ežime miegojo. Pirklys suriko, 
vienok Trakimas smogė antru syk ir 
pirklys nutilo. Tada Trakimas ištraukė 
jo mašną su pinigais, ir kątik pradėjo 
mesti visokias skrynutes iš vežimo, į tą 
tarjią, rodos, kad iš jio žemės Pridibalka 
išlindo ir atsistojo prieš jį. Trakimas dar 
būtų klausęs, kaiji jis tę teip netikėtai at
sirado, bet Pridibalka ėmė egzaminuoti 
primuštus ir liejiė Trakimui pribaigti 
mušt vežėją, kuris dar rodė gyvastį. Tra
kimas prisakymą išjiildė. Pridibalka jia- 
ėmė vieną skrynutę ir tarė:

Štai paimk šitą, o kitus daigtus daigtus 
numesk šalin. Kaiji urėdninkai ateis, te
gul randa viską išmesta šalę užmuštų žmo
nių ir tokiu būdu jirašalįsi visą jų mislį, 
kaslink užmušėjistės ir vagystės.

Paskui jiaėmė vežimą su arkliais ir 
ajivertė į gilųjį grovį kartu su užmuštais
— pirkių ir jo tarnu.

— Šiteiji tai darbas jiadarytas gerai
— tarė Pridibalka— Aš jau mačiau kas 
šitoj skrynutėje yra jiirmiau nekaip jiirk
lys išvažiavo iš dvaro. Tu čionai rasi vis
ką, ko-tik tau reikia: du kavalkai audek
lo; vienas mėlynas, iš kurio bus gražus ži- 
jionas; kitas yra juodas, iš kurio bus ke
linės ir kepurė; čionai rasi kavalką akso
mo, iš kurio bus bruslotas, ir kavalkas li
ninio audeklo ant marškinių.

Trakimas tuojaus padavė mašną su 
pinigais. Pridilialka suskaitė jiinigus ir 
rado net aštuonis tūkstančius rubliu. Pri
dibalka, jialikęs kiek jiinigų mašnoje,maš
ną įdėjo atgal į užmuštojo kišenių.

Ajisidirbę su tuo viskuo, Pridibalka ir 
Trakimas sugrįžo į Mandrikius. Pridi
balka nuėjo į pono namus, o Trakimas jia- 
rėjo jias tetą. Teta jau miegojo, dėlto 
nematė kada jis jiarėjo. Trakimas t<dos 
nekėlė tik nusirėdęs atsigulė priemenukė- 
je.

I [Toliaus bus).
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— Na, vaike, dabar tai tu 
mane paklaidinai, mesčia 
viską ir daugiau neužsiimčia. 
Tegul žinosi jie sau su savo 
tai politika ir vagystėm. Bet 
anot tavęs, Maike, juk jie 
ne nuo ko vagia, kaip tik 
nuo mus, taigi reiktu supras
ti. Bet jau aš neišmislinu, 
kaip pažinti tuos renkamus į 
urėdninkus žmones, jog jie 
žada visi daugeli gero pada
ryti darbininkam pirma rin
kimo.

— Taigi matai, tėvai, jie 
žada, užtai reikia peržiūrėti 
ką jie žada gero padaryti. 
I leinokratai visada žada nu
imti mokestį ant parvežtų 
daigtų iš kitų šalių. Jie sa
ko, jeigu juos aprinksim, tai 
<1 nona ir drapana bus pigi.

— Taigi matai, vaike, bū
tų gerai, kad būtu duona pi
gi-

— Bet tu, tėvai, turi su
prasti, kad teip nepagerins 
mus gyvenimo Amerikoj. 
Kaip jie parvež pigins daig
tus iš kitu kraštų, tai Ame
rikoj fabrikai nedirbs, o kad 
ir dirbs, tai mokės pigiai dar
bininkams, teip kaip moka 
Italijoj arba kituose kraš
tuose, kur žmonės vargo pa
plauti. Tai viskas ką demo
kratai žada gero padaryti.

— Na. o ką republikonai, 
vaike, nori padaryti gero 
žmonėm.

— Republikonai, tėvai 
nori, kad mokestis būtų di
desnė uždėta ant atvežtų iš
dirbinių į Ameriką. Teipgi 
jie nori, kad neleisti daugiau 
darbininkų į Ameriką.

— Na tai man rodos, Mai
ke, jeigu neleistų daugiau 
darbininkų ir neduotų atvež
ti išdirbtų daigtų, tai męs

čionai gautume po 5 dol. ant 
dienos uz darbą.

— Ha! tėvai. neajisigauk! 
Tu atmink, jog demokratai 
ir republikonai yra toki žmo
nės, kurie tiki į privatišką 
turtą. Jie nenori matyt, 
kad koki daigtai prigulėtų 
miestui arba valstijai. Jie 
tiki, kad jeigu žmogus turi 
tūkstančius ir milijonus dol. 
tai jis turi tiesą suimti į savo 
rankas visokius turtus, prie
taisas. žemes ir žodžiu sakant 
viską, o kiti žmonės turi pas 
juos dirbti uz tokią mokestį, 
kokią jie moka. Taigi, tė
vai. tu matai, jeigu šitie 
žmonės teip taiso, kad kiti 
jiems dirbtų, o jie aukse ir 
šilkuose gyvendami vargšus 
spaustų, tai netikėk, jog jie 
bent kokiu nors būdu mė
gintų pagerinti žmonių gy
venimą. nes kaip jie jėge
rius žmonių gyvenimą, tiii 
jiem patiem nebus tokių 
laimiu, kokias jie šiądien tu- 
ri.

Aš teip ir mislinau, vai
ke, jog negalima visiem būti 
turčiais; vieni męs turime bū
ti vargšai, o kiti turčiai. 
Dėlto ar už tą. ar už kitą 
balsuosi vis tiek naudos.

— Ne! tėvai, męs turime 
dar ir daugiau partijų, ku

lnas turime Įieržiūrėti, o ra-X 
Isiine didelį skirtumą. Štai 
yra partija žmonių, kurie no
ri išnaikinti visas karčiamas. 
Tą padarę mislina žmonių 
būvį pagerinti.

— Aš. vaike, netikiu, kad 
jie tą galėtų padaryti. Aš 
mislinu, tas nebūtų geru 
daigtų, kad išnaikintu kar- Gz v
čiamas.

— Tai yra sunku, tėvai, 
nes tie žmonės daugiau nie
ko gero nežada, tik išnaikin
ti karčiamas. Jie mislina. 
kad žmogus, jeigu užsilaiky
tų nuo girtuoklystės, tai ga
lėtų gražiai gyventi. Bet 
žmonės supranta, kad netik 
alų. degtinę turčiai mum 
parduoda, liet ir visokius 
daigtus, ką valgom ir nešio- 
jam.

— Ar tai tu, Maike, nori, 
kad žmonės nevalgytų ir ne
nešiotų.

— Ne, tėvai, aš noriu, kad I 7
: žmonės valgytų, gertų ir ne
šiotų, bet kad viską 

j patys pasidarytų, o ne teip 
kaip dabar padaro ir atiduo
da turčiam, paskui nuo jų 
perka.

E-e, tai tu perdaug kytras, 
Įeik gulti!

Korespondenci jos.

Į Scranton, Pa. Aklumas.
I Skaitant vietines Bostono
Į žinias apie norą praplatinti 
apšvietą tarp žmonių, pasi
rodė man, kad lygiai kas bū
tų pranešęs apie lietuvius 
Scrantone gyvenančius. Ma
tyti, mūsų broliai-lietuviai 
visur sunkus yra prie moks
lo. Nėra, rodos, brangiau
sio, maloniausio dalyko, kaip 
gerai pažinti savo kalbą, kal
bą prigimtą, kalbą mūsų tė
vų, protėvių. Čia tuotarpu 
skaitai ir jiats savo akimi ga
li regėti, kad patys tėvai tan
kiausiai daro kliūtis vaikams, 
norintiems lankyti laikines 
mokslaines. Lai geriaus bū
na tamsybėje, lai geriaus su 
vaikais ant gatvių lakstyda
mi išmoksta angliško** teršės, 
nekaip kasdien valandėlę 
atidėjus išsimokyti rašyti ir

skaityti lietuviškai. Neži
nau. ar geresnės aplinkybės 
pasitaikys lietuviams m. 
Scrantouo, kaip šią vasarą. 
Atsirado žmogus, kurs savo 
noru, nereikalaudamas jokio 
užmokesčio apsiėmė išmokyti 
vaikinus ir mergaites skaity 
ti ir rašvti lietuviškai taisyk-• • 
liškai. bile tiktai jaunoji kar
ta lankytu parapijinę salę. 
Tiesa, iš pradžios,, kol vai
kai taisėsi prie išpažinties, 
lankė jų nemažas skaitlius — 
apie 40 ypatų. Išpažintį at
likus, nors buvo užsirašusios 
38 ypatos vaikščioti ant lie
tuvišku išguldinėjimų, pasi
rodė vienok nedaugiau kaip 
10.

Žinoma, nekaltinčia pačius 
vaikus, tie, kaijio vaikai, 
ypač prie mokslo retai kurie 
yra nevaromi, bet kaltybė• * 
čia pačių tėvu. Kaltybė ir 
ir aklumas jau tų, kurie nie
ko nesako savo vaikams, bet 
da didesnis anų. kurie už
draudžia vaikams valandėlę 
kasdien atidėjus kraut sau 
turtą — apšvietą.

Raganiukai.
* * *

Hudson, Mass. Nepranešu 
nieko gero, tik aprašau vie
ną veseilę. Dabar jau virto 
laikas, kad per ilgus laikus 
perėti girtuoklystės kiauši
niai pradėjo ristis. Keli me
tai atgal, kaip lietuviai buvo 
grinoriais visai, tai ištiesę 
dar nebuvo tokio blogo. Bet 
dabar jau išmoko karčiamoj 
susišnekėti ir alaus užsiorde- 
riuoti’ teipgi poliemoną pa
sisamdyti, tai jaučiasi, jog 
jie yra tikri amerikonai. 
Taigi girtybė ir pekliška sis
tema perdėm persiedė teip, 
kad kur tik žiūrai, vis tik 
bloga. Buvo čionai veseile 
26-27 liepos; gervino buvo 

i visokių spalvų, ir sargas sto
vėjo pas duris su moline ke
pure, bet nieko negelbėjo. 
Muštynės ir tąsynės atsitiko: 

j plaukai net dulkėjo. Pa
kalbinus prie skaitymo, at
sako, jog iš to skaitymo tik 
sukvailioji, o plaukus kaip 
sau rauja, tai tas jiem pro- 

itinga. Jeigu pakalbini duo- 
Įti auką ant jiagelbėjiino dar- 
jbininkų kariaujančių už tie- 
Į sas tėvynėje, tai gausi bjau
riausią atsakymą, kas yra 
labai liūdna. Tėmytojas.

* **
East Cambridoe, M A SS. I 

i Darbai eina vidutiniškai., 
vienok pribuvusiam neleng
va gauti dailią. Gyvuliui 
piovinyčioje dirba po 4 ir 5 
dienas ant sanvaites. Čion 
daugelis gauna darbą dėlto. Į 
kad tankiai darbininkai mai
nosi. Lietuviai nenori dirbti 
piovinyčiose dėlto, kad dau
gelis italijonų čionai dirba. 
Gražus būrelis yra lietuvių! 
vyrų ir merginų, bet dar toli 
stovi nuo supratimo. Tau
tiškus darbus, mokslą ir vis
ką kas pakeltų mus iš miego 

I ir paniekinimo. Jie vadina 
bedievyste ir t. t. Apsikap- 

Įčiavę veda gyvenimą labai 
nemalonu. Linksma, kadi 
broliai kituose miestuose dir
ba, veikia, ką nors gero dėl 

Į tėvynės, pas mus viskas yra 
atidėta ant alaus, kazyrių; 
tas žinoma nenuves mus į ge
rovę < )Ii. liūdna yra, jog 
esam žmonos betvarkiai. Gai- 
lėsujirs laiko veltai praleis
to. F. Gargas.

♦ #*
Somervii.i.e, Mass. Nega

liu užtylėti, nepranešęs vėl j

bjauraus atsitikimo iš tarjni 
mūs. 3o liejies vienas mus 
artimas nemažai aj>lrėl>ė jmr- 
vais mūs lietuviu vardą, iš
keldamas balių savo namuo
se ir pats teiji jias i gerdamas, 
jog net peštynes stūboje pa
kėlė ir vienam negražiai vei
dą aj>draske. Riksmas stu- 
boję atitraukė visu akis ir 
{•alaiko lietuvius už bjau
riausius žmones. 'Poliau bus 
sunku niurni ir darbas gauti 
nes visi bijos mus kaip lauki
nių. Su godone

Atsakymai.

P ė v y n ė s M y 1 ė t o j ų 
draugystės s ą n arini.

B r i g h t o n , Mass.
Pamištos korės (tendencija 

uepatiljis, dėlto, kad jiaduo- 
date nravardę žmogaus, ku
ris apleido jtačią laike ligos, 
begirtuokliaudamas, o savo 
pravardės nejiasirašiai. Kad 
ir netikrą pravardę padedi, 
tai visgi yra tikra reikia že
mai parašyti, kad niurni bū
tų žinoma.

Sąnariai ,. Lietuvos 
D u kte r u D ra u g v s t ė s" 

\V o r c Ii e s t e r , M a ss. 
Godotina Tautiete, ta- 

inistėtė jiraneši, kad vietinis 
kunigas iškeikė jus drau
gystę ir išvadino jialeistuvėm 
jus sąnarius ir t. t. Jus raš
telis nejiatiljis štai dėl kokiu 
priežasčių. Ant jiirmos vietos 
jūs nepasirašote. Toliau, 
jeigu kunigas užgavo jus. o 
be jokios juiežasties ir kaltės 
iš jūs šone, kaip tik dėlto, 
jog jus norite būti krūvelėje 
ir pasigelbėti save laike ligos. 
Tai jus galite ant susirinki
mo tą klausymą apsvarstyti 
ir tada paduoti į laikraštį su 
parašu jus komiteto. Pakam
pėm rašinėti nejiadaro nau
dos jokios. tik pasiskundimas, 
o kaip visos darysite, tai bus 
apsigynimas — galybė. „Ke
leivio” užduoto tarnauti 
skaitytojam, suteikti teisybę 
ir už teisybę kovoti. ..Ke
leivio” lapai priguli jumi ir 
kariaus už jus tiesas, kad 
bus teisingai jiaduota. Jei
gu kunigas jus iškeikė pik
tais žodžiais, jus jiarodykite, 
jog mokate be piktų žodžių 
apsieiti, parašykite teisybę 
ir ją apginkite. Matote, se
serys. jog męs turime gyven
ti pasaulėje ir lošti kožnas
savo rolę, ant j>riežodžio:kaij) 
lošim su vagimi, jialeistuviais, 
tai lošim su visa pasanle,

Lietuviszkom Moterim ii Merginom

Hau du ja laik thys lesins' šel ai kontiniu' 
Kaij> myli šitas lekcijas' Ar traukti jas tolyn'

Angliškai Ištark Reiškia

(thought tliat mislinau
should šiml tm iii
game gem grajus
mušt mast t oriu daryt
sa\v seen są syn mačiau mat
knevv niu žinojo
jireviosly juiviosli jiii miau
telling teling jiasakoia
scarcely s kers! i kaip tik

, beleive blyv t: kėi
lieauty biūti gražylie

i occasionally okežinaly kartais
: nobody nobotli niekas
im less nules •kilia
detained diteint užlaikytas
Rotoriuos notorios atsižymėjęs
uickediies vi kts įlies siljinumu
jirovide jiro va id suteikt
clotlies klots drabužiai
<xovernmenti o governient randas
leave lvv <la leist
first two first tiu jiirmi du
first tliree ferst tliree jiinni trys
Ho\v do yon likę tliise lesson? Sliall 1 continue?

1 thought I should \vin tliis Aš mislinau. aš išgraįsiu tą
game. gra.jų.
H e has money .Jis turi pinigus.
I mušt be tllere Aš turiu būti tę.
Ha ve you seen Ar tu matei?
1 saw him do it. Aš mačiau ji daranti.
No otlier then. Ne kitas kaip.
He rose from bis cha ir Jis atsikėlė nuo krėslo.
I kne\v it preciosly to his Aš žinojau jiirma jo jiasaky-
telling me. nio.
It is of the šame vai ne. l ai yra vienokios vertybės.
I could scarcely lieleive. Aš negaliu tikrai tikėt..
You were out. \vhen he was Tu buvai išėjęs, kaiji jis bu
liere vo čia.

jShe was a woinan noted for Ji buvo žmona, žinoma jos
her lieauty. gražumu.
I do so occasionally Aš darau teiji kartais.
Nobody būt me. Niekas kaiji tik aš.
He fell from the roof Jis jiuolė nuo tilto.

I Unless I am detained Kibą būčia užlaikytas.
What is your name? Koks tavo vardas?

i She was a woman notorious Ji buvo moteris žinoma išjos
for her \vickedness. silpnumo.
I jirovide him witli clothes. Aš duodu jam drapaną.
He is six feet liigh Jis šešių jiedu augščio.
The first two, the first tliree Pirmi du, jūrini trys.
The first, the lašt. Pirmas, jiaskutinis.
The government of that time Randos to laiko.
Before I do that, I mušt ask Pirmiau darymo turiu
leave. Klaust daleidimo.

Parlamentariškos tiesos atlikimui susirinkimų.
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kaij) nustosi su jais lošęs, tai 
loši vienas. Vienam lošti ny
ku. todėl loškim visi, o tadaĮ 
bus linksma ir naudinga.

(Red.) į

Juokai.

Vienas airys, grinorius, at
ėjęs į restaurantą jiaklausė, 
kiek kaštuoja valgiai: vištų-j 
kas ir kiek kiaušiniai?

Tarnas sako: „Vištukas 
pusę dol.. o kiaušiniai 15, 
centų.

„Duok man kiaušinius” 
j įrašė airys.

Kada jiradėjo valgyti 
kiaušinius, vienam iš jų ra
do vištuką. Bijodamas, kad 
neparokuotų pusę dol. pasi
skubino suvalgyti.

Niekas neturi kalbėti juokaudamas arba priežodžiau- 
damas;teiji kad \ 'erą jis kalba, o ką kitą turi kiti siųirasti, 
teijigi nevartoti pnsityčiojančios kalbos. Niekad neturi 
minėti kito vardą, kuris būtų ant to paties susirinkimo. 
Galima nurodyti: drangas, kuris kalbėjo, arba įnešėjas to 
įnešimo, ar.kitaip bile nebūtų direktiškai ypatiška.

Pavienis, kuris būtų sudraustas užsilaikyti tvarkoje 
per vieną iš susirinkusiu arba jier jiirmsėdį, turi atsisėsti 
ir palaukti, jiakol klausymas tvarkos nebus sutaisytas per 
jiirmsėdį.

Kada jiirmsėdis kalba į susirinkusius, nė vienas netu
ri tiesos jiereiti per ruimą salės arba išeiti laukan, ir kada 
kitas kalba iš susirinkusiu, niekas neturi tiesos jiereiti jier 
tarpą pirmsedžio ir kalbančio.’

Užbaiga susirinkimo.
Įnešimas užbaigti susirinkimą turi būti be jokių pata

rimų. Jeigu liūtu reikalinga paženklinti ateinantį susirin
kimą į ypatingą vietą arba ant ypatingo laiko, toks įneši
mas turi būti pirmiau įneštas.

Pirntsedžiam patarimai.
Sušauktą susirinkimą visada reikia pradėti ant jia- 

ženklintos valandos, nes užvilkimas puses valandos, arba 
(Tąsa).
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A ji i e a ji s i v e d i m ą.
Jau esam kai liejasi, kad 

jiavoinga yra apsivesti ir pra
dėti gyvenimą neturint su
pratimo ir neturint idėjos, 
kokis tas gyvenimas bus. 
Dėlto jauniem vyram ir mer
ginom reikia viską mainyti 
ant mokslo, ajileisti linksmas 
valandas ant pasiskaitymo, 
pasiklausymo ir pasikalbėji
mo ajiie daigtus, kokių męs 
nesuprantam pasaulėje. Kal
bėjome apie žmogaus dvasią 
gerą ir blogą; jau dabar su
prantam, jog žmogus turi j>a- 
jiegas kūnišką ir dvasišką. 
Eidami į jiorą turi jiažinti 
vienas kitą lygiai dvasiškai, 
kai ji ir kūniškai, idant nie
kad neiškiltų nesutikimai, 
kurie suardytų gyvenimą. 
Męs kalbamės ajiie gyvenimą 
dėlto, kad nesuirtų mus pa
daryti šioki toki planai gy
venimo, nes suirimas padaro 
daug blėdies tiem kurie jia- 
simetę arba ir krūvoj būda
mi gyvena vien tik arzelije. 
Žmonelių, kurių jirotas ajiru- 
bežiuotas, kurie turi išsidir
bę sau siaurą takelį gyveni
mo; šeip teiji maitintis, dirb
ti. jiasilsėti, daugiau apie 
nieką nesirūpinti, toki grei
tai apsidirba, o jeigu kartais 
jniola lengvesnė dalis ant jo, 
tai ir pradeda rinktis nesu
vartota energija, prisipildo 
jos miera teip, kad trūksta 
ir sugadina jo gyvenimą. 
Paskutinį jiunktelįmęs turim 
geriau suprasti ir apmislyti. 
Štai paveizda: apsivedė vy
ras su mergina, abudu turė
jo jM> kelis dol.; vyras turėjo 
darbą neblogą,pati laikė darbi 
ninkus ant stalavonės. Teip 
pagyvenę surinko kelis šim-

X

tus dolerių. Šitą visą laiką 
vyras nesirūpino apie nieką 
daugiau, kaip tik apie rinki
mą pinigų. Kaip pinigų su
sirinko. jautėsi esą dideliais 
žmonėmis ir jiradejo jiasiieis- 
ti; pradėjo gėrauti. eiti ant 
balių ir kartais teip save 
augštino, kad net kitą nesi- 
drovė pastumti arba užgauti 
su kumščia. Tų žmonių gy
venimas ėjo plony n irplonyn 
nuo laiko, kada ta energija 
arba didelis noras įgyti pini
gus juos ajileido. Iš mūs lie
tuvninkų galima daugelį ras
ti teip, jog nusmailina gyve
nimą ir į senatvę turi būti 
paniekintas. Tokiuose atsi
tikimuose gyvenimo įsipai
nioja ir visoki barniai tarjie 
vyro ir moteries, neužkenti- 
mas ir pasimetimas. Jeigu 
iš jaunų dienų męs jirotą ge
rai vartotume, niekad teiji 
neatsitiktų, jog būtume pa
niekinti senatvėje arba iškil
tų nesutikimai šeimyniškam 
gyvenime. Iš jaunų dienų 
męs turim lavintis ne tokio 
siauro takelio.kad tikšeipteip 
tarjie kitų žmonių prasimai
tinti, dirbti tik duonimi dar
bą ir pasilsėti, bet męs turim 
mokintis plačiau, sujirasti 
gyvenimą teiji plačiai kaiji 
tik męs galime. Pažinti ko
dėl męs gyvenam ir koki mūs 
siekiai. Priežastis mūs pri- 
spaudimo turime kamantinė
ti ir atrasti priežastį jų. Jei

gu kūdiki šokusi iš mie
go sugausint ir męs 
jį sugavę ir vėl jiaguldy- 
sint, tas neišgydis jo ligos; 
turim tikrą priežastį atrasti, 
o tada gydyti. Taigi kaip 
męs išsilavinsim plačiai, su
prasim kas tai yra tauta, 
kuom męs skiriamės nuo ki
tų tautų? Kas sunkina dar
bininkų gyvenimą? Kas jia- 
kelia kares ir naikina, užmu
ša žmones, iš kur kyla li
gos, kaip pritaikinti visokius 
išmistus prie palengvinimo 
mūsų gyvenimo. Kaip męs 
tuos klausymus su noru ka- 
mautinėsim, jie jiagimdys 
pas mus ir daugiau klau
symų ir visus mėginsim sau 
išrišti. Tada mūs protas iš- 
silavįs ir gyvenimas mus jau 
nebus siauras takelis, bet 
jilatus kaiji visa žemė; tada 
męs niekad nenustosim dir
bę ir visą mus energiją gerą 
suvartosi m ant y vairių gerų 
darbų mūsų gyvenime. Kaiji 
kiekvienas, kuris tik gali 
mislinti veik ką nors gero, 
tai nebus kada nė mislyti 
apie jieškojimą priežasčių 
kokiam blogui, ir gyvenimas 
nesismailįs, bet eis geryn. 
Šeimyniškai męs nesibodėsim 
savo draugėm ir draugais, 
bet būsim linksmi, kad esam 
draugai, ir jiagelba vienas ki
tam. Darbo turėsim mielo, 
nereiks eiti į karčiamas, kad 
praleist laiką: dirbsim tau
tiškai, kad tauta mūs nuo ki
tų nesitiktų, dirbsim šeimy
niškai, kad mūs namai kuop- 
niai išrodytų, vaikai atsižy
mėtų gražiu išauginimu ir 
mokslu, dirbsim visuomeniš
kai kartu su visa pasanle, 
kad tauta tautos nevergtų, 
kad neapsunkintų viena ki
tai gyvenimo. Tokiu būdu 
gyvenimas bus mielas ir kiek
viena valanda labai brangi.
X

Šeimyniškas gyvenimas ne
irs, nes jeigu draugai noriką 
gero nuveikti, meilė pas juos 
gyvuoja.
Iš ko kyla šeimynos 

suirimas.
Kad viskas pasaulėje turi 

jiriežastį, tad turi priežastį ir 
suirimas gyvenimo. Doro- 
tliy I)ix, amerikoniška rašti
ninkė štai kokius jiadnoda 
punktelius, kurie išjudina 
gyvenimą iš jiamato, tarjie 
nemislijaučiu žmonių; i š šo- 
n o vyrų. Moteris sugadi
na vyrą, kada jam išmetinė
ja jo netikusiam pasielgime 
arba kada papuola į kokią 
nelaimę. Todėl niekad ne- 
reik nžjmlti su keiksmais ant 
vyro, kada jis blogą j>adaro, 
bet visada rūjiintis prieš atsi
tikimą blogo, arlia toliau 
jirasergėti j»o atsikinmi.

Moteries jierkalbėjimas 
vyrui, kada jisai kalba su ki
tais. Nors ir darniausia jis 
kalbėtų, reikia nutylėti prie 
kitų. Bet pirmiau arba jias- 
kiau jam išaiškinti jo nesu
pratimą.

Kada moteris klausinėja, 
ką jiadariai su tais 25 cen
tais, užpykdo vyrą. Reikia 
rūjiintis kitokiu būdu, kad 
vyras uepraleistų, bet nesi- 
bart. kada jau jiraleido. Mo
teris daro sau blogo, kada 
jiasakoja vyrui, jog daug jia- 
sišventė su juom ajisivesda
ma, o ajileisdama kitus, ku
rie ją mylėjo.

Uždraudimas vyrui rūkyti. 
Nejirižiūrėjimas vyro drajia- 
nų.

Blogas stubos jirižiūrėji- 
mas, nešluota stuba ant pus
ryčių. |

Nuolatinis pamokslas ir kal
tinimas vyro.

Iš šono vyro.*
Kada vyras išsiveda moteri.

v v

neturi išrėdyti kaij>o kankin
ti n is.

Kada vyras užsiima kuom 
nors stuboje ir niūkso nie
kam nieko nesakęs, pražudo 
draugiškumą.

Vyras apsigauna, daryda
mas juokus iš savo jiačios 
prie kitų akių.

Landžiodamas po moteries 
padėjimą ir išmėtinėdamas 
už storas lupynas arba orą- 
tinklius skiepe.

Parvesdamas svečius namo 
ant valgio, o neduodamas ži
nios pirmiau savo moteriai, 
idant galėtų daugiau j>aga- 
mįti valgio.

Kamandavojimas jiačios 
kaiji ji turi rėdytis, rinkda
mas jai skrybėles ir t. t.

Pasakojimas kaip kiti iš
simaitina už 15 centų ant 
dienos.

Nuolatinis pasergėjimas 
kitų, kad nesiženytų, nuro
dydamas blogumą labai jiik- 
do pačią; ji jaučiasi, kad ji 
yra tikra sunkįtoja vyro.

Užgavimas jmčios su kumš- 
Ičia nieko gero nepadaro, tik 
pagadina. Jeigu nori jia- 
mokyti tai turi dvasiškai, 

Į protiškai mokyti, o jeigu į 
protą jos nelimjia tavo žo
džiai, tai vargas, nejtažinai 
jos dvasios a jisi vesdamas. 
Todėl jiats esi kalt is ir turi 
nemažai nukęst.

KELEIVIS.

Kiekvienas iš mūsų
Esame keleivis;

Keliaujam ir paliekam 
Pasaulę, kaijjo praeivis.

Keliauja jiaukščiai,
Keliauja žvėrys

Keliauja visi
Gyvūnai ir žmonės.

Keliaujam į šalį,
Kur miela ir gražu.

Arba į tą šalį, 
Kur biauru ir tamsu.

Pulkai keliauninkų
Ir vienas keliauja.

Pakol širdis krūtinėj
Mušti nejialiauja.

Keliauninkas tasai.
Kur keliauja tamsiai 

Užmuša dvasią, 
Kad vargų nejaustų visai.

Jis daro blogai,
Nes didinas vargai, 

Kuriuos turės atjaust 
Ateinanti vaikai.

Geriau keliaukim keliu
Ką veda į gerovę, 

Kariaukim su vargais, visi 
Kuriuos aš ir tu neši.

Ant takelių mūsų
Auga daug spiglių,

Ir usnių visokių 
Erškėčių duriančių.

Kaiji ant jų užeini,
Iš skausmo nereikt jiykt. 

Tik su kantrumu 
Kojas nusikrajištyt.

Iii toliau ramiai
Kelionę keliaukim,

Piktos dvasios 
Niekad nesukelkim.

Keliauninkai męs
Būsime tikri,

O aš „Keleivis būsiu
Tenai su jumi. |

- P O -
Keturesdeszimts Metu.

Legenda Malorosijos.

l'.rti ix Augintu Mužikan.

(Tąsa)
— Bet varge negalima turėti nė pini

gų, ne draugu — atsakė Trakimas. — O 
aš niekad nemačiau kitokių laikų, kaip 
tik vargą ir neturtą.

\ ienok tankiai atsitinka. — tarė 
Pridibalka — jog ir varguose atsiranda 
draugas ir geradėjas, kuris pamokina ką 
mirs gero ir ištraukia iš nelaimės. Aš esu 
tavo draugas ir geradėjas. Pri
dibalka nužemino kalbą ir pradėjo jtakuž- 
dom Trakimui kalliėti.

— Klausyk — kalbėjo Pridibalka — 
Pirklys ką-tik atjiažiavo pas jHinus. Jis 
turi jiilną vežimą visokių suknių dėl žipo- 
nu. o ir pinigu jias jį randasi tiek, kad ga- X 
letum nusipirkti arklį ir vežimą. Čionai 
jis jiabus tik iki jiavakariai. Vakare jis 
važiuos su savo tarnu, keliu einančiu į Lo- 
obki. I z kaimo Loobki yra giria, o girio
je jirie pat kelio yra labai gilus rėvas, aji- 
augęs krūmais iki pačiam kraštui kelio. 
Eikie tę ir atsisėskie už medžių. O kada 
jiirklys važiuos jiro j>atį rėvą, šokkie ant 
jų ir pirmiausia drožkie lažda per galvą 
jiaties jiirklio, o jiaskui tą jiat padaryki© 
su jo tarnu: tačiaus tu turi greitai tą dar
bą nuveikti, kad vieną mušant, kitas ne
pabėgtų. Kada tą padarysi, pasiimki 
audeklo kokio nori iš vežimo, o vežimą su 
užmuštais, arkliais ir tavoru turi įversti į 
rėvą. Kaip ateis kaimo viršininkai ras 
arklius, vežimą su tavoru įjiuolusius į gro- 
vį, tai jiamislis, kad jie netyčia čionai įva
žiavo, nes ką jiaimsi kavalką audeklo iš 
to niekas nejiažįs.

Trakimas klausė su atsidėjimu ir nu
sistebėjimu. Kada Pridibalka jiabaigė sa
vo kalbą. Trakimas nusiminęs tarė:

„Teip, bet ką aš jiasakysiu žmonėm, 
kada jiaklaus jias mane, kur aš gavau ži- 
jioną.jog visi žino, kad aš neturiu nė kajiei- 
kos savo turto.

Pridibalka nusijuokė ir tarė:
— Tu gali jiasakyti žmonėm, jog aš 

tau jiaskolinau, o tu nusipirkai už juos 
žijioną.

Trakimas biskį geriau atsikvėpė, ir 
atėjęs jirie tolesnes mislies tarė:

— Bet kaiji galima išvaryt iš jiasau- 
lės nekaltas gyvastis? Kaip tą gali dary
ti! Dievas bausmę gali atsiųsti!

X

Užtaigi tu negali gauti Sjiakoduk
terį sau už jiačią, teip kaiji negali matyti 
savo locnų ausų — kalbėjo Pridibalka. 
Jeigu tu nori būti šventas, tai neturi mis
lyti ajiie apsivedimą anė ajiie suknios ži- 
ĮHinus. vienas daigtas tau jiriguli daryti, 
tai yra mislįti ajiie Dangaus Karalystę; tu 
eikie į klioštorių ir jiaimkie sunkią dis- 
cijiliną zokoninko. Bet jeigu tu nori gy
venti linksmai ant šios pasaulės, tai netu
ri žiūrėti ant grieko; tiek turi bijotis, kad 
nebūtum sugautas ir išsiųstas į Siberiją.

Trakimas iš gilumos atsikvėpė ir 
tarė:

— Dievo bausmė bus daug sunkesnė 
kaili Siberiją!

— Argi tu matei kada Dievą? — pa
klausė Pridibalka su juokais.

— Aš nemačiau, bet aš žinau — atsa
kė Trakimas; o ir kunigas sako, jog Die
vas viską žino, nuo jo negali jiaslėjiti, ir 
Jis nubaudžia už kiekvieną blogą darbą.

— ()h tu kvaili! Jeigu visi bijotų 
Dievo bausmės, tai jiasiliktų ubagais, po
teriaujančiais uz almužnas, vietoje kitų 
skriaudimo, užgriebimo ir nuolatinio mė
ginimo liktis turčiais. Tu esi jiajirastuo- 
lis. ar tu mislini, kad šitie turčiai likosi 
turčiais iš jų kruvino prakaitavimo ir dar
ini' Tu mislini, kad jie tajio turtingi be 
grieko? Teiji, jie tau teiji jiapasakos, bet 
niekas jiem net i ki. tiktai toki jiajirastuo- 
liai kaip tu. V’isi sumanus žmonės žino, 
jog .ic'bru ' ienas iškilo turtuose, jis jiasta- 
tė nevieną ant kelio ubagystės, arba dar 
ir aršiau jiadarė; yra tokių turčių, kurie 
įstumia nevieną į jirajiultį teip, kad jiatys 
sau galą padarė. Todėl jeigu tu nori lai
mės gyvenime, tai jiirmas tavo nutarimas 
turi būtį, kad nebijoti grieko: daryk vis
ką. kas tau atneštu turtą.

— Bet klausyk — pradėjo Trakimas

— krikščioniškas kraujas išsiaiškina anks
čiau ar vėliau. Žmonės dažinos, o mane 
išsiųs į Siberiją.

— Taigi užtai tu turi teipdaryti, kad 
žmonės nežinotų — kalbėjo Priilibalka: tu 
tiktai daryk, kaip aš tau sakau, tai nie
kas nežinos. Klausvk!

— Trakimas nieko nesakė, tik jirisi- 
rengė išgirst visą Pridibalkos kalbą, niislį- 
damas kaliui nieko blogo nejiailarys.

— Žiūrėk, saulė jau leidžiasi — kai- 
X

bėjo Pridibalka — Štai imkie šitą šakotą 
lazdą ir eikie. Dabar jiats laikas. Tolu
mas yra apie penki verstai nuo čionai iki 
tam revui. Kaip tu tę pribusi, atsisėskie 
už medžių. Nesidairyk ir nedaryk jokio 
braškėjimo ir riksmo, sėdėk tykiai už me
džio ir lauk. Pirklys išvažiuos iš čionai 
prietamsa, jis te pribus į trumjią laiką. 
Kaip atvažiuos, šok ant jų ir duok lazda 
jier galvą.

— Trakimas stovėjo kaiji medis jia- 
stiręs ir nejiajiegė nė kalbėti. Paėmė laz
dą iš Pridibalkos ir išsileido eiti keliu. 
Kelias ėjo jier prūdą. Ant ano šono ujies 
žaliavo motiejukai, o ant kalno jirasidėjo 
giria. Trakimas užlijio ant kalno ir ėjo 
apie du verstu jier nuvalytus laukus. Tas 
buvo mėnesije Rugjiiučio, naktį tarjn* 12 
ir 13 dionos. Priėjo kaimą įžiebki, praė
jo jiro dvarą, medinę bažnyčią ir įėjo į gi
rią. Kada įėjo į girią, širdis jiradėjo jilak- 
ti iš baimės teip, kad Trakimas jiats savęs 
nejautė. Mislįs pradėjo jį kankįti, jog 
Dievas jį nubaus uz tą darbą. Bet vėl at
minė Pridibalką ir susidrūtino. Balsas 
sąžinės nėra toks galingas, iki žmogus ne- 
dasileidžia pikto darbo; kad iš karto būt 
teiji drūtas, tai daugelis blogų darbų ne
būtų pasaulėje jiadaryta.

Trakimas visai nusispakajino mislįti 
apie Dievo bausmę. Jis pradėjo mislįti 
kaiji geriausia apsidirbti su atvažiavusiu 
pirkliu. Pradėjo eiti sparčiau, įėjo į tan
kumynus girios. Dabar kelias sukosi į 
kairiąją ir ėjo šalę revo, netoliau kaip 3 
žingsniais. Trakimas čion apsistojo ir at
sisėdo už medčio laukti atvažiuojančio 
pirklio. Nereikėjo jam ilgai laukti, nes 
neišėjo nė čvertis valandos, Trakimas iš
girdo balsą ratų ir žingsnius arklių. Ka
da pirklys atvažiavo prie jo gana arti prie 
revo. Trakimas šoko su visom savo jiajie- 
gom ant vežėjo ir traukė jam per gal vą su 
lazda, su visa savo galybe. Kada vežėjas 
nusviro, tada Trakimas užpuolė ant jiirk
lio, kuris y ežime miegojo. Pirklys suriko, 
vienok Trakimas smogė antru syk ir 
pirklys nutilo. Tada Trakimas ištraukė 
jo mašną su pinigais, ir kątik pradėjo 
mesti visokias skrynutes iš vežimo, į tą 
tarjią, rodos, kad iš jio žemės Pridibalka 
išlindo ir atsistojo prieš jį. Trakimas dar 
būtų klausęs, kaiji jis tę teip netikėtai at
sirado, bet Pridibalka ėmė egzaminuoti 
primuštus ir liejiė Trakimui pribaigti 
mušt vežėją, kuris dar rodė gyvastį. Tra
kimas prisakymą išjiildė. Pridibalka jia- 
ėmė vieną skrynutę ir tarė:

Štai paimk šitą, o kitus daigtus daigtus 
numesk šalin. Kaiji urėdninkai ateis, te
gul randa viską išmesta šalę užmuštų žmo
nių ir tokiu būdu jirašalįsi visą jų mislį, 
kaslink užmušėjistės ir vagystės.

Paskui jiaėmė vežimą su arkliais ir 
ajivertė į gilųjį grovį kartu su užmuštais
— pirkių ir jo tarnu.

— Šiteiji tai darbas jiadarytas gerai
— tarė Pridibalka— Aš jau mačiau kas 
šitoj skrynutėje yra jiirmiau nekaip jiirk
lys išvažiavo iš dvaro. Tu čionai rasi vis
ką, ko-tik tau reikia: du kavalkai audek
lo; vienas mėlynas, iš kurio bus gražus ži- 
jionas; kitas yra juodas, iš kurio bus ke
linės ir kepurė; čionai rasi kavalką akso
mo, iš kurio bus bruslotas, ir kavalkas li
ninio audeklo ant marškinių.

Trakimas tuojaus padavė mašną su 
pinigais. Pridilialka suskaitė jiinigus ir 
rado net aštuonis tūkstančius rubliu. Pri
dibalka, jialikęs kiek jiinigų mašnoje,maš
ną įdėjo atgal į užmuštojo kišenių.

Ajisidirbę su tuo viskuo, Pridibalka ir 
Trakimas sugrįžo į Mandrikius. Pridi
balka nuėjo į pono namus, o Trakimas jia- 
rėjo jias tetą. Teta jau miegojo, dėlto 
nematė kada jis jiarėjo. Trakimas t<dos 
nekėlė tik nusirėdęs atsigulė priemenukė- 
je.

I [Toliaus bus).
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Vietine* Žinios
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Biuras Ad voką to
Vaikai, utarninkais ir pet- 

tivėion: nuo 10 iki 1? sueina 
mokintis lietuviškai, liet ne
daugelis atein.-i. Priežastis 
gal ta. kad vienas su bobos 
burna, visur vaikščiodamas, 
atkalbinėja.

Atlieka visokias prov*s suduosi-,
TtlSka.- ir kriminališkas, pa

daro kontraktus, pirkimo ir par
davimo *<-siamelitus. davi<-rnas- 
tis. paskolinimo reikalus. prie 
pirkimo namų arba farmų prie 
pirkimo arba pardavimo lotų

B;uras Natariuszo

Dar turim
Daugybę tavorų kuru- yra hky nuo ntus 
dve jų dienų -paruavinn Dry G<>ods
- G.-nis l'uruis: ing* dar p- r ke. a> di 

nas parduosim u pam.stinas pi :,..

z. sj(V>h77’z.
12S Broaduay,

So. Boston, Mass.

f 
I Ir deltos prezaslies, mes apreiškiame skaitytojams 

kad:
«

Puikus fornecz'ai ant pardavimo.
Stalai, Kėdės. Lovos. Kamo- 
dės, Karpt'tai ir visoki daig
iai prie stubos. Torielkos. 
šaukštai ir viskas, kati k 
bą laikančiam reikia: už 
gią prekę gali nupirkti

p. Sutkauckienę.
266 Silver St.
So. Boston. Mass

Užsiima visokiais rastais lega
li škais. teipgi rašymu perdavi
mų ir laiškų visokiose kalbose

stu-
Pi-

pas

Tamoszius Stan
10 Tremont str., Tremunt Blg.

o s<> ruimas I.A>. k, txirtų )>ad'.at:u.

BOSTON. Mass
Tel l*x>4 2 Haymarkei.

Geriausia moterų gydytoj*

Dr Ona Topaz.

s• ••

45 Cliambers <tr Boston. Mass

()tisas atdiiTAS
ij . v

^4 Tel Hav. <««» - 5.
jis. »w. J’-t- j’--c’-t.

1IU*»

Tiktai 25 centai
Už pakelį tikįsis lietuviškos ..Birutės 

Tr. aukos ', sutaisytos pu r lietui iškus 
daktarus Šita gyduolė :.--at but.nai rei- 
kalinga kiekvienai iietuv>k:r. Ši- mynai. 
neštai yra geriause tiamine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, jataiso apetitą 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. kaiti yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antrasza:

J. ŽUAV(?/AJ.9.
-Z* (Z />’. ?. Mass.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRlAUČll’S

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay

So.Boston Mass.
Dr. S. Andrzejenski.

Vienatinis lenkiškas Dentista.
Ofiso valandos:

Nno t» iki 12 ir ano 2 iki 8 j>o piet.
238 Harrison avė.

Boston. Mass.

G. J. & J- H. CONNERS, 
Broadvvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BROADVVAY,
S. Boston, Mass.

g • f v v •Im 1 k ramčio

DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
Kožna menesi šimtais kgoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip gokem InstituS 

Amerikoje.
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradytuais v;n>' 

iii 1 ;š/vdiino, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms.
SPECIALISTAS Iii VYK1AUSES VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitu 

ū.iii’.arus, s.; geriause pasekme išlydimuose ir sugražvnant kožną metą, tūkstančiams žmonių, 
pirm: f.ts suirusia sveikatą.

VAŠI AI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę .r kožn<>; šeiminėj 
už tai k id yra vaistai (bekartos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosę, jog be ju, t , i 
senei t e butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Už tai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu 
kelią in sveikatą.

SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaAs sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, > per t > 
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dov.u.oms širdir • 
gai dekavodami:

“Keleivio" agentai
J.

1511 Ross avė..
J

13 I Mamonų >«j.M 1

tik įteikus : e.-ymus. 
iiuj sx eikim..,: gėiy- 
. r.iius. \ Nu.: ir viso-

ik Sts..

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.

Braukus Profesoriau in Specialistai:
Kaip jurus zim rna nuo piriuiuus aprašy

mo manu ligos, jog per daug metu turėjau 
sunkė liga, ausise zvanijunus (Deglei, jau ka 
gyvuot galiejau. o skausmas krutinėję, skrep
liu v ;m:i> dirglu! šunuose ir visam kūne neišna- 
sakitai mane kankino — taip kaip žąsiukas ši 
pavari tikrai tikėjausi tilpt po valeua. bet kad 
galutinai uejtag ai ledams piuigu vis tiek jog 
mirsiu ir atsiszaukiau pas jumis, tai nuu pir
mu va.'tu pasijutau daug stipresnis antrus ir 
treczius vur>*du:ns irper? nedehas laiko, pa. 
silikau sveikas drūtas ir linksmas taip kaip 
naujai atgimęs, už tai nėra žodžiu su knreis 
jums galfczia atidekavut. už jus brangiause 
s k arba. —Ah Viešpatie, lai yru galybe mok
slo 1 T’-gul v;»^ pusaule garbiuu jumis ir aš 

ĮKAS BillIJZ.
Box 89. Hellertotvn. Pu.

Petrikis.
Scranton. Pa 

Ignotas.
S S Pittsburg. Pa. 

P. Glinck&s.
54 I.affayette S:r . New Britain. C-onn. 

A. J. Kazlauckas.
Shenandoali. 1’a. 

b . Rodis
Port VVashington. VVisc. 

M Mockus.
Detroit. Mich. 

J. Derkintis.
4545 Hermitage avė . Chicago Iii.

John Luis.
str.. Baltimore. Nld.
J Ihtbulski

E. Si. I.ouis, 111.
P. Ciras.

• Lavvrence. Mass.
M. Makauckas.

Forest City. Pa. 
K. P Simkonis.

Box 671. Turners Falls. Mass.
KF.LIAJANTI AGENTAI 

Feleks J tialmin.

Bos 64

Ros 3a7

Bos 5 4

12” S. Grvn

Bos 327

71 Oak str..
A

Ros 312

Mrs. HEDVVIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausiji prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šaukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lawrer.ce, Mass-

Telefonas 749-11.

Dei žinios Lietuvių.
Siuomi pranešu visiem, jog 

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

F. Movkevičia,
83 Endicott St.

Boston. Mass.

J. Rudokas.

M Senkus

\V. Ukmaan.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Fecly
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, - MASS.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERtU ir 

CIGARU.
| Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
366 2-nd st.,S. Boston. Mass.
l)r. Jos. Lewandowski.

3ę4 Broadvvay.
priešai pacztą 

S. Boston, Mass.
Ofiso vaiamios:

10 — 12 prieš piel ir 6 — s po piet.

Geriausias Lietuviszkas
KRIAUCZiUS

Siuva naujas drapanas pagal naujausias
madas. Dėvėtus siūtus taiso, čystija ir
pr< >sina 1 laibą atlieka greit, gerai ir
pigiai.

A. Norulis,
<»8 W. 5-th st.. S. Boston.

Nebusi Plikas.
prof. W. Matulionis užaugina plaukus 

’ ant plikos gaivos į keturias nedėlias.
Katrie tunte ant gaivos baltus pūkelius. 

I o jeigu nė per teleskopą negali matyt 
nė jokį pūkelį, tiem nė apsiimu užau
ginti. Užsiaugyt plaukus 2 dol.. nuo 

įtrušimo 1 dol.. nuo pleiskanų 50 c.
Galit gaut liekarstru nuo išpūtimo vidu
rių. nuo nesralėjim’o valgyti, nuo iščysti- 
jimo kraujo, nuo užsišaldymo kraujo, 
nuo priepuolio, nuo sperematorhin, tai 
yra nuo neregu :ariškų 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
resu ir šlampa už 2 c. galite <raut gvduo- 
lių. kokių tik norit. Rašyk tuojaus: 
paimk adresą, ba daugiau nebus pagar- 

' sint a Ptef. IV Matulionis.
Į 64 Grand St. Brooklyn. N. Y.

Didelis 10dienu nz nužemintas prekes 
išpard.-n imas.

Pradedant nuo Augusto 12. 
Užprašei n visus atsilankyti 
ir

visus
pažiūrėt, kaip męs viską 

pigiai parduodam. 
Pas mus viena preke dėl visu. 

The OUTLET
385 Broadvvay, S. Boston.

Gubernatoriaus Paskirtas
fg NOT.VRV - {g

Padaro visokias leiraiiškas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Anierike.
M. P.lltanai ičc,

52 B St r . S. Boston. Mass.

Vyrai ar norit darbo?
Męs reikalaujam visokių dar
bininkų ant farmų. geležin
kelių. plytnyčių. i giros ir t. 
t. Vietos geros, algos koiio- 
augšėiausios. Kurie norite 
darbo, ateikit pas mane, o jį 
gausit. M. E. FINN,
27 \\ ashington St. Boston, Mas*

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

S. Boston, Mass.
Turi ant pasamdymo 10 ruimų už labai 
piiria prekę. Norinti ruimų gaut atsi
saukt ant v išminėto adreso.

Perskaitęs, Neuzmirszk!
Kad karė Rosijoj jau baigiasi, taikyto
jai jau čion yra Amerikoj ir užbaigimas 
gaii atsitikt bent dieną. Kurie mislinat 
važiuot į Lietuvą o neturit pinigų, atei
kit pas mane, aš jum duosiu gerą darbą 
su geru užmokesčiu, kas kok| nori, o 
jeigu nori dabar išvažiuot uteik pas ma
ne. aš tave pristatysiu ant darbinio lai 
Vo. J. S. Rossell
4 Wftbūington st., North, Roaton, Mass.

Isztikro Puikus ir
Didelis paveikslas

Žingeidus, pilnas laisvos mislies ir Saty
riškas: Pobiedonoso misijos ir caro kailį 
dierijanti per Japoną: galima gaut su 
pristuntimu už 10c. įtampom, rašant: 

J. Naujokas.
Madis. Sq. Sta I5", New York. N. Y.

KLAUSYKITE VYRAI’
Kaip į ’Vorcesterį atkeliausi! 
Geriausia rodą visi gausit.v * •
Snapso alaus išsigersit
Ir činarų turkiškų parukysit

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
124 Millburrv str..

AVorcester. Mass.

VIENATINIS :

Milimas Profesoriau:
Dailingus esu už jus vaistus, kurie mane 

i^gydvknuo ubcluu ziusi^Į iiįjimo ir janystes 
gyvenime klaidu, nors butu sarmata aproikJt 
visa buvusi m-laiminu ūma. U: xchdaius <!• 1 
broliu slaptinguose at>itikiim:o$e apturi t t;x- 
ra išlydima kad kreiptu^! ; » j < ;r kad v.
šokiem paszauk:ia <1 iKt.ir.ims pinigu be 
naudos nem«-titu. Dai»ar U < - . sveika* ir drū
tas ant visu dailu kūno— ' > Varda v:>i« ms 
gursiusiu iaikidaiiij paį.’-.<

JUOZAS ŽAK.
Box 412. W ahien. N. Y.

: Ponas Profesoriau:
■ , čionais prisiniiu paveiksią savo ir sunaus. 
išreikšdamas dideli dekavoilma. jot man suiiu 
i-geibejote suteikdami braugeusia deituanta t. y 
sveikata ir gyvasti.kuris per i^sieandviuattuuies 
st.-tčei mirties unsrouse buvo ir pats netikėjau sad 
kas ii galietuifcydil kad jus išgydit tai yra ste
buklas. aj motina ir visa familia esame neičpasa- 
kitai dėkingi Jutus.

alekandra czekas.
8. Jobu Str., Hartford, Uouu.

» gali but parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip daug ir pa
sekmingai likosi įsgyd.tu nuo visokiu ligų, Skaitytojau ! Kodėl tu negali būt išgycitas? T igo Tave 
kankina Reumatismas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu, Kepenų ir Širdies liga, Skaude-imas 
krutinės.dieglci Šimuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas. Galvos skaudėjimus, vydu
riu nedirbimas ir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas/ Niežėjimas, 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nereguliaris’zkos ir balto
sios antdrapanes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda ir t. t.

A irai ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsitikijinu, kurie be jo 
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai CollillS Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.

Jeigo negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtoi kalboi, plačei ir aiškei kiek gaii, o bus 
jums šutais::’ ir pritaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam.

Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr. E. C. Colllns 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 l’rof. E C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesite pasiskirt sav 
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos, 
Mesica ir Canada. Savo adresa raštk aiškei.

k Instituto vai. nuo 10-iki 5 po piet. Nedelioms nno 10-iki 1.

i1
ŠIMTAIS TOKIU DĖKINGI Ml

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kauliogo, tai raižyk szendien 
p i siusdamas savo adresa ir uz 5c marke o apturėsi , 
paiku katalioga kuriame yra prekes dztegoreliu len
ciūge i iu. žiedu, srilKu. kompasu, britvu. armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, maszinukes dei drukavo- į 
jimo gr“matu. monu kny *a, visokiu prietaisu dėl da- , 
rymu sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi, puikiu popieru ! 
dėl raszymo su pavinezevonem t padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn. N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

. .. Chaplika ir Orlinski,..
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, elfus 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dd veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
I

1I
s

Dr. A. L GRAICZIUNAS.
320? So. Ilulsted St. cor. 32-nd St. t liic.mo. III
Jeigu sergi, 11’eik pas svetimtautį daktarą, su kuriuom negrai susikalbėti.
bet pasiteirauk apie Daktarą A. L. Graičiūną. Jeigu nedali pats at>i: į Dak
taro ofisą. pasišauk į savo namus per telefoną Yards 739b arini 7oti Yards. r 
jeigu pertoli gyveni, rašyk laišką su aprašymu savo ligos Daktaras A. L 
Graičiunas gydo visokias ligas be skirtumo vyrų, moterų ir vaikų. • ypatin- 
tingai pasiliptas ir litų.ančias ligas, taigi ypat<-s įpuob- į p.ai, ašias 
ligas, privalo kogreičiattsiai kreiptis pas D-rą A. I. Gratčit.n.i ■ ■ taps i-yvds 
tas. Atsišaukit po šiuo adresu:
Dr A. L. GRAIČIUNAS, S202 So. Halsfed Si . < liicago. III.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS 

sl a» e & n y @ n i

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir k. llS ninninins 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatėm ani 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirš.i mus adreso

Geriausia valgomu daigtų

I< R A U T U V E.
Kurioja galima košviežiausios mėsos

HOTELIS
NEW YOKK

LIETUVISZKAS

* 
*I

W. KAŽI KO,
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kunr teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus 
Užlaikau paikų hotelį kun*m>- 
galite gaut vaigių ir gėrynių ir J 
nakvyne Kurie norite važiuot ' 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už darbininkus 
As iŠ savo offiso osmnčiii darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykii gerai mano adresą .r jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * 8u godone

W1NCAS kažukas.

7 Wasliiimt< n

ir 
visokius groseriškus daigtus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kuraiickas ir
S. Kolesinskis,

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

Puikiausias Lietuviškas

I

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys.

To niekad m-sigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

M. A. C A N N O N ,
27 Cross Stre< t, - - - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Kliu, Vynų. Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
1<» Broadvvay, South Boston. Mass.

I

i

I

T E M Y K I T ! T E M Y K I T!
Siuomi praiie-u neiuvi’kai visuomenei, kad mano aptiekoj la.ko ofisą 

D-r.is V I. Graičiunas ir D-ras M. P. Kassakaarkas
kurie daktarai via uuo s niai pagarsėję kaipo geriausi ir pasekmingi aus i gy
dytojai ir gali būt m >ivti arabiškai mano aptiekoja. arba pašaukti į namus 
I>er telefoną kožnam :a,ke. Teipgi duodu žinj. kad mano aptieka > ra dide
liai aprūpi 
iš užmarės teip ir šio amerikoniško kraja is. RECEPTAI DAKTARŲ y 

išpildomi su didžiausiu akyvumu už pigiausia preky.

J. LESZC ZYNSKI. Aptiekoriiis
3X13 So. Morgau Si., Teiephom- lards 709 ( hieago. m.
Yisus kitus daktarus, kokius kas reikalaus, palauksim per telephona.

kt-. Teipgi duodu žine. kad mano aptieka yra
!a visokioms gyduolėms n -eikalingais daiktais saip importuotais 

ra


