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T i .piii.i gražiausius apra',. - 
m.is, straipsneliu* iv! mo
terį ir mergiuį ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
..Keleivis“ išeina kas ket
vergis ir kaštuoja ant mė
tį tik 41. Adresuoki! teip:
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Offiec Il<>x 3232.

Boaton, Mass.
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l.itliuauiau W<*k!y

rvpresents over $0.000 I.it'a- 
uaniaus m New Englatid 
Siūles, liest jthvrlising nn- 
diuni E.\ecutes ui] kimls 
of Job aini llook Printing 

iii forvign lunguag'-s.
Ali Coriimii n irai imis Oiould 

be addressed

A. Ž vingiliui,
P<u<t Offict iiojt 3232.

Boston, Milas.

Metas I

t

Sandara
tarpe Maskolijos ir Japo

nijos.

(i a n a k a r i a u t i.
29 Rugpjūčio žinios pradė

jo plaukti į pasaulę iš mažo 
miestelio Portsmoutk, N. H., 
pranešančios apie padarytą 
sandarą tarj»e Rusijos ir Ja
ponijos, kaslink užbaigimo 
kruvinos karės. Paskutinė
se dienose prezidentas Roose- 
veltas nemažai tarpininkavo 
sutaikyme tu dvieju viešpa
tysčių. Dabar ,, Keleivio” 
skaitytojai akyvai p-rziurė- 
kit visą karės chronologiją 
ir atminkite, jog vėl žengia
me dideli žingsni mūsų bė- 
gančioj istorijoj. Karė ap
tyks; bus didelės permainos 
kaip mūs tėvynėje, teip ir 
čionai Amerikoj ir kitose ša
lyse.

K a s p r i ve r t e j a p o - 
n u s {> r i e karės.

Po karei su ( kinais Rosija 
nekraustė savo kareivių iš 
Mandžiūrijos. bet dar dau
giau te siuntė ir Chinų val
džią visai panaikino, teipgi 
užbėgo prekystę visai pasau
liai. Antras. Rusija visai 
nepripažino Japonam įtek
mės ant Korėjos, teipgi siau
rino Japonų tiesas kiek tik 
galėjo tę esančiuose pertuose. 
Trečias. Uždarymas Porto 
Arthuro ja ponam gale karės 
su ('kinais, teipgi iš Rusijos 
pusės neapsižiūrėjimas, jog 
Japonai yra kur-kas galin
gesni už Rusiją moksle, rrie- 
kanikoje, dailoje ir suprati
me tautiškos meilės.

K r o n o 1 o g i j a T o 1 i m u o- 
se Rytuose.

2S liepos, 1003 atsidarė su
sinėsimai japonui su Rusija 
kaslink susitaikymo reikaluo
se Mandžiūrijos ir Korėjos

5 Vasario 1004 pertraukė 
susinėsimus. 7 vasario ja
ponu kareiviai užėmė Ma 
sampilo, Korėjoj. S vasario 
skaiduolis laivas šovė pirmą 
šūvį pale ChemulĮvo. Togo 
užpuolė ant laivynės Port 
Arthuro. 9 vasario Variag 
ir Korecz liko paskandyti. 
•lapinų kareiviai išlipi Che* 
mulpe. 10 vasario caras ati
dengė karę. Japonai užėmė 
Seoul. 11 vasario Mikadas 
atidengė karę: Suvienytos 
Valstijos prižada būt neutra- 
liška šalis (nesikišt į tarpą 
karės). Japonų tavorinis 
laivas paskandintas per caro 
kar-laivius 28 vasario susi 
rėmimas pale Pingyang pir
mas mušys ant žemės. 6 ko
vo Kamimnra bombarduoja 
Vladivostoką. S kovo Ma
karo! paima komąndą Port

Arthuro. 27 kovo Kuropat
kinas nukeliauja į Mugdeną. 
4 balandžio Kuroki užima 
VViju ant kranto Valu upės. 
13 balandžio M.ikarof nuskęs
ta ant Petropavlovsk. 26 
bal. Vladivostoko skvadronas 
nuskandina perkeliamąjį ja
ponu laivą Kiosku. 1 gegužio 

ant Valu upės. 5 bal. 
ant Pitsu-Wo. 11

23
už-
26-

3 Sausio 
pribūva Į 

10-11 sausio 
ant japonų

netoli iki Ne\v 
25-20 sausio mu- 

vasa-

nu i Port Arthurodrūtvietes. 
28 31 gruodžio Nogi paima 
visą Kikvan poziciją.
1 sausio Stoselis praneša 
pasidavimą japonam. 2 Sau
sio Rusai atiduoda Port Ar- 
thurą japonam.
R< iždest venskis 
Madagaskarą, 
kazokai užpuola 
ir j versk iria 
Chvangui.
šis ant 11 un ujvės. 15 
rio trečias Pasitiko skvadro
nas išplaukė iš Libavos po 
adm. Nebogatof. 24 vasario iki 
12 kovo mušis ties Mugdenu 
16 kovo Roždestvenskis iš
plaukia i rytus nuo Mada
gaskaro. 8 balandžio Rož
destvenskis pribūna ant Sig- 
napore. 2 5 gegužio Vladi
vostoko torpedų l.dvai už
puolė ant japonu žieminio 

Neboga- 
Roždes- 

g. karė 
3 bir-

mušis
< >ku išlipa
Bal. Rusai suardo irapleidžia 
Dalniji. 14 bal. Port Arthli
ras apsuptas. 15 balandžio 
jaĮtonu karlaiviai Hatsuse ir 
Yashima nuskandyti su mi
nom ir kruizeris Yashima su
simušė. 22-26 bal. jai>onai 
užėmė Nan Shan kalną, pir
mas drūtvietes Port Arthuro. 
30 bal. japonai užėmė Dalni
ji. 14-15 birželio mušis ties 
\Vafang-Kao. 15 birž. Vla
divostoko skvadronas bom
bardavo VVonsan, Korėjoj, ir 
paskandina perkeliamus lai
vus Sado ir Bitaclii. 27-29 
birž. Kurokis ir Nodzu uži
ma Een-Shui Ta ir Niao-Tien 
perėjimus. 13-17 liepos ru
siškas voluntierų kruizeris 
Peterburgas ir Smolenskas 
paima Anglijos laivą Malacca 
ir vokišką laivą Princ Hen- 
rich. Raudonosiose jūrėse. 20 
24 liepos trečias išvaikymas 
Vladivostoko skvadrono. 
liepos torpedinis laivas 
puola ant Port Arthuro.
30 liepis užėmimas Vilkų kai 
no Port Arthure. 30 liepos 
pradeda imti Liao-Yangą. je- 
uerolą Keller užmuša. 30-31 
liepos mušis palei Hai-Cheng. 
S rugp. Oku užima New 
Chwang. 10 rugp. Wittsoef 
užmuštas ir flota išskyrstyta, 
ir sugadįta. 14 rugp. Kami- 
mura sumuša Vladivostoko

■ skvadroną: paskandina laivą 
Rurik. 19-14 pirmas didžiau-1 
sias užpuolimas ant Port Ar
thuro. 26 rugp. iki 4 rūgs, 
mušis Liao-Yange. 19-21 
drutvietė Kuropatkin užimta 
sergstinti Port Arthurą. 11- 
21 spalio mušis ant Sha upės. 
15 spalio Roždestvenskis iš
plaukia ant karės iš Libavos 
portą. 20 spalio kareiviai 
sueina i žiemines buveines 
šalę Mugdeno. 22 spalio už
puolimas ant Dogger bankus, 
vėliau susitaikįta i>er arbi- 
traciją. 25 Spalio Kuropat
kinas užima vietą Ale.viejaus 
ir pastoja komandierum.
2»> spalio japonai užpuola ant 
rytinio Kikwan fortų ir už
ima Rihlung-Shan. 16 
Rusų torpedų gadįtojas 
toropny prasišalina į 
f<M) su pranešimais ir 
sudraskytas, idant nepapult 
priešam. 30 lapk. bombar
davimas 203 metru kalno. 
6-10 gruodžio japonu galybė 
sugadina Port Arthuro lai- 
vynę. 18 gruofižio pirmas 
įsimušimas ant visados japo-Į

i

krašto. s gegužio 
tovas susivienija su 
tvenskiu. 27-2S g< 
aut Japmiškų jūrių,
želio Enųuist sugrįžta su tri- 
mi kruizeriais i Manilą, ka
me ta{»o sulaikyti. 9 birže
lio Rooseveltas pradeda dip
lomatiškai taikinti Jaunus 
su Rusais. I 1 birželio Rusi
ja ir Japonija apsiima tai- 
kitis. > rugp. santaikos ko
mitetai suvažiavo į Portsmo- 
uth. N. H.
29 rugpjūčio santaika užbaig
ta: pakajus iš karės ir links
mybė kariaujautiem karei
viam.
I) i d e s n i e j i e mūšiai. 

Port Arthuro ir Chemuljio 
mušis; K-9 vasario jajionai 
po jen. Uriu, o Rusai i>o jen. 
Alexiejef susimušė. Rusai 
pražudė 2 laivu ir sugadino 

.septynis. Apgalėjimas rusų 
;davė japonam liuosybę Rytų 
vandenyse.

Ties Yalu ių>e 1 gegužio 
japonai po Kurokiu sumušė 
rusus jm> komanda
pasidarė sau kelią į Mandžiū- 
riją. 71,5(io kareivių mušėsi, 
užmušė rusų 3196, japonų 
1039.

Nan Shan kalnas ir Kin- 
Chow gegužio 26 japonai po 
vad. Oku atskyrė Port Ar- 
tlmrą nuo žiemių, 
kareiviu mušėsi,
mušė 1704, japonų 3.500.

Vafang-kas. 14-15 birželio 
Stakelbergas mėgino atmušti 
jai>onus nno Port Arthuro. 
ta| >o sumuštas japonų imi jen. 
Oku. Rusų kareiviu užmu
šė 4635. japonų *1120. Šim
tas dvidešimts tūkstančiu 
mušėsi.

Liao-Yang 26 Rugp. iki 4 
rugsėjo pirmas didžiausias 
mūšis tarpe Kuropatkino ir 
Ojamos kareiviu: 420 tūks
tančiu mušėsi: ruskių užmu
šė 22,056, jajMinų 17539. Ja
ponai apėmė Liao-Yangą, 
Kuropatkinas išbėgo į Mug-1

Za šalie.

lap.
Ros- 
('be
lieka

140,000
Rusu ui-

deną. Sha upės mušis buvo 
11-21 spalio tai buvo antras 
susirėmimas tų pačių karei
viu, ką po Liao-Yang. Bet 
rusai buvo vėl atmušti ir nu
žudė apie 67.868 kareivius, 
Japonai — 15.879.

Mušis ties 203 Metrų kal
nu atsibuvo 30 lapkričio, 
smarkesnis mušis buvo ties 
Port Arthuru. Rusai nužu
dė 30oo savųjų, o jai>onai 
apie 15.000 kareivių nužu
dė.

Port Arthuras tapo apsiųe 
tas 14 gegužio 1904. o pasi
davė 2 Sausio 1905. Stoese- 
lis su 43 tūkstančiais karei
vių ir 778 skraiduolėm: ja
ponai su 87 tūkstančiais ka- | K 
reivių ir 608 skraiduolėm. 
Nogis nuo 19 rugp. 31 kartą 
užpuolė žeme ir tris kartus 
nuo vandens. Užmušė Rusų 

į 32745, japonu 97480. Rusai 
pasidavė su 24369 kareiviais. 
Japonai paėmė Port Artliu- 
‘‘4-

Nūn ių>ės mušis atsibuvo 
25 Sausio iki 29. GriĮiem- 
l^ergas užpuolė ant japonų, 
kame pražudė 12.000 savo 
kareivių prie japonų 5000 
mušėsi 150 tūkstančių karei-! 
voj-

Mugdeno mušis buvo nuo 
vasario 24 iki kovo 12 Oya
ma ir Kuropatkinas su apie 
soo tūkstančiais kareivių, I 
kruvinai mušėsi, jajionai nu
žudė 41222. rusai nužudė sa
vųjų apie 90 tūkstančių ir 
40 paėmė į nevalią, o kartu 
ir visą Mugdeną su gėrybėm.

Rusų jenerolai nu
žudę garbę.

Aleksiejus atšauktas nuo 
karės, Bezobrazof atšauktas. 
Bildering susipyko su Kuro- 
patkinu ir atsisakė nuo tar
nystės. Birilef pribuvo per 
vėlai ant karės lauko. Fock 
papuolė į nevalią. Grųiem- 
l>ergas atsisakė nuo tarnys
tes dėl kritikų, Katilbar 
dar tarnauja. Kuropatkinas 
paleistas po mūšiui Mukde
no. Linevičius dabar vyriau
siu komandierum. Misčenko 
ta|x> sužeistas, bet vėl užė
mė tarnystą, Orlof paniekin
tas. atšauktas. Pflug neva
lioje. Renenkamf sužeistas. 
1x4 tarnystėj. Roždestvens
kis sužeistas nevalioj. 
Skrydlof atšauktas. Stakel- 
berg sužeistas. 1x4 tarnystėj. 
Stark atšauktas. Stoeselis 
laukia tiesdarvMčs už atida-• 
vimą Port Arthuro. l’ktom- 
ski jap. nelaisvėj. Zassalič 
susĮH-nd uotas.
Japonų jenerolai pa

kėlė savo garbę.
Komimura, antras koman- 

dieras laivynės bombardavo 
Vladivostoką. Ktnlaina šta
bo viršininkas išplanavo ka
rės pasekmingumą. Kuro
kis laimėjo karias Yalų,

Mao-Tien perėjime, nustūmė 
Kuropatkino tiesųjį šoną 
ties Mugdenu ir Liao-Yang. 
Nugis Port Arthurą paėmė. 
Nodzu komandavo japonu 
vidurį pale Liao-Yang, Sha 
ujiės ir Mugilenu. Oku lai
mėjo ties Kin-(’how,An-Shau 

Cha\v. Oyama marshal. ir k<»- 
mandieras ties Lia >-Yang ir 
Mugdenu. Togo komandie- 
ras japonu laivynės užsipel- 
nijo garbę ties Port Arthuru 
ir Japonų Jūrėse. Uriu vi- 
ce admirolas komandavo ties 
Chemulpo.
Kiek caras ir m i k a - 

das pražudė.
Visoki daigtai: žmonių 

prakaitas ir vargas pražudy
ta Į»er valdonų kaltybę, ypač 
caro. Rosija turėjo sutrau
kus 840 tūkstančiu kareiviu. 
Japonai 700 tūkstančių ka
reivių: išviso apie 1 milijoną 
540 tūkstančių žmonių, 
visų tų žmonių užmušė 
tūkstančius: Rosija 375
stančius, Japonija 250 tūks
tančių. Japonai ] 
jenerolą Oda: Rusai pražudė Į 
kunigaikštį Keller, 
lūs: Butkovski, Smolenski. 
Tserpitski, Kondračenko; 
komandierą Stemanof, admi
rolą Makarof, Molas, Voel- 
ktršam ir Vitsoeft. Rusijai 
karė prekiavo su turtais 1 
bilijoną 75 milijonus dol. 
5 birželio iš Tokio buvo pa
duota, jog japonam karė pre
kiavo 475 milijtmus. Abie
jų šalių 1 bilijonas, 550 mi
lijonų, laivų Rosija pražudė 
68, Japonija 24.

Kas kaltas.
Pražudįti laivai prisieis vėl

I 
I

nuo llarbino atiduotas japo
nam. 8. Mandžiūrijos gele- 
zinkelis į kitą galą nuo pa
minėtos vietos liekasi po se- 

' uo\ iai. 9. Rusija pasilieka 
i kelią į Vladivostoką. 10. 
Japonai turi lygias tiesas žu
vauti į>o Silx*rijos vandenis 
su Rusais. 11. Rusija ap
mokės kaštus Japonam už 
užlaikymą suimtų nelaisvių, 
kas išneš apie 75 milijonus.
12. Japonai atleido visus iš
leidimus karės, padovanojo 
Rosijai. Teip tai pasibaigė 
tarylx>s pakajaus 29 rugp. 
Rosija laimėjo daugiausia, 
jog nereiks japonam duoti 
bilijoną dol. Sandaros ko
mitetas tuojaus skirstysią į 
savo viešpatystes, atlikę savo 

j teatrą Amerikoje.

Iš
625

tuk-

Vietines Žinios.

19 Rugpjūčio pusiau pir
mą nakčia persiskyrė su šią- 
ja pasauli- Antanas Juškauc- 
kas. A. a. Antanas Juš- 

piažudt kauckas 41 metų amžiaus 
gimė kaime Birščių, Krosnos 

J*11*10' gmino, Kalvarijos Į>avieto, 
i Suvalkų rėdybos. Ann riko- 

’ je gyvena 19 metų: metus ir 
pusę buvo New Yorke, o ręs
tą savo gyvenimo praleido 
Bostone. Du metai atgal 
patiko didelė nelaimė a. a. 
Antaną — netikėtai šviesybe 
akių visiškai jį apleido. Mis- 
lįdamas gauti gerus patari
mus Europoje, buvo išvažia
vęs su savo žmona. Atsilan
kė Varšavoje, Vilniuje, Ke- 
nigsburge, Karaliaučiuje ir 
Berlyne. Bet nieko nepa
gelbėjo. Daktarai ramin- 

: reikia pa
laukti, gal pasilsėję nervai 
vėl atgis. Po 7 mėnesių vėl 
pargryžo į Ameriką ir šiomis 
dienomis susirgęs širdies liga 
greitai jiersiskyrė su visais 
vargais, a. a. Antanas buvo 
žmogus mislijantis ir rupes- 
tingas, netik apie savo gyve
nimą. liet ir apie visuomenės, 
nemažai pasilarbavo prie 
kriaučių unijos, aiškindamas 
ir organiziKMlamas. Pasku
tiniuose laikuosi; kentė dide
li neramumą iš priežasties ne
matymo. o girdėdamas ži
nias apie blogą kriaučių pa
dėjimą po išnykimui unijos. 
Vis rengėsi ir prašė savo 
žmonos, kad surengtų pra
kalbas, idant da kartą gautų 
jis paaiškinti gerovę darbi
ninkiškos vienybes. Bet gil
tinė jau nedaleido. I jiidotu- 
vės atsibuvo 31 rugpiučio. 
Tegul žemelė būna lengva 
Antano kūnui, o dvasia te
gul patenka Į gyvenimą link- 
mybių. kokias jisai sau idea
lizavo ir visada kalbėjo ma
tydamas meilėje, vienyliėje 
ir sandraugiškani gyvenime

I.
žmonėm būdavot i ir pinigus'. . .1 fo darni pasakė, jog įrnibf ir xrz.il Lrn iii įiolocj annocrinkt, ir vėl kaip pelės suneš, 
surinks. Bet šimtai tūks
tančių užmuštų ant amžių pa
siliks gėda žmonijai šios ga
dynės. Kaltę negalima visą 
sumest ant caro; žmonės ly
giai kalti už nerūpestingumą 
suprasti politikos ir už ati
davimą viso labo į caro ran
kas, patys turėdami liuoso 
laiko, nesirūpina apie gero 
vę, lx*t praleidžia ant nieku.

S a n d a r a .
Japonijos ir Rusijos 

siuntiniai Takahira, Komi- 
mura, Witte ir deRosen susi
taikė užbaigti karę ant šitų 
išligų: 1. Korėja pasilieka 
po japonų valdžia, o Rosija 
bus antra po Japonijai. 2. 
Rosija ir Japonija sulygo iš
sikraustyti iš Mandžiūrijos 
po pasirašymui ant sandaros 
popierų. 3. Japonai paima 
Port Arthurą. 4. Japonai 
paima Liaotimg pussalį. 5. 
Sahaliną pasidalina pusiau: 
Rusija paima žieminį kraštą. 
Japonija pietinį. 6. Abidvi 
šalys nesi k iš į (’liinų reika
lus. 7. Chinu rytinis gele
žinkelis nno 1<) mylių į pietus žmonijos

pa-



fr ----------

C- “1

t

Sanvaitinis Laikbaštis 

"KELEIVIS” 
Išeina kas ketvutfM 

Boston, • - • Mass. I
£££!&

Kaštuoja ant metų $l.oo 
Į uzmarę - - $1.50

Rašydami į Redakciją. adresuok it 

A. Žvingilas,
P. 0. B. 3232, Boston, Mass.
Norėdami atsilankyt ateikit ant 

52 B. Street,
South Boston, . Mass.

The Lithuanian Weekly

"KELEIVIS“
Published every Thursday bv

A. Žvingilas,
52 B. St So. Boston, Mass.

Kates of Advertising:
One inch once 8 .50
One inch one month 81.00
One inch one year 8I0.00
Ali communications should be 

addressed to;
A. ŽVINGILAS,

P. 0. B. 3232, Boston, Mass.
' —32

”Entered as Second-Class MATTER 
Fkeruary 23, 1905. at the Post 
Office at Boston. Mass.. vndek 
the Act of Congrf.ss of Makcu 3, 

1S79.”

-— Tėvai, aš mylėčia dar 
su tavim pasikalbėti, nes jau 
bus paskutinis kartas, aš ke
tinu eiti Į svietą

— O kur tu eisi?
— Aš eisiu laikyti prakal

bas, nes matai jau artinasi 
laikas, kada darbininkai vėl 
gaus progą su savo balsais 
rinkti sau valdonus. Šįmet, 
tėvai, daugelije rėdybų rinks 
gul>ernatorius, kurie turi 
žiūrėt, kad valstijos tiesos 
būtu gerai pildomos. Dau
gelije rėdybų rinks pasiunti
nius, žmonių atstovus, kurie 
darys tiesas visiem žmonėm. 
Teipgi rinks miestų majorus, 
concelmanus ir kitokius urėd- 
ninkus, kurie varde visuome
nės turės rūpintis apie visuo
menės reikalus’.

— Alia, o ką tu, vaike, 
darysi?

— Aš. tėvai, eisiu žmonėm 
pasak;, t i, kad jie vartotų 
savo protą ir rinktų vien tik 
gerus žmones į tuos ofisus, 
nes jeigu jie parsiduos, tai 
bus paskui sunku, tie urėd- 
ninkai plėš mus. o dėl mus 
gero ni< ko nesirūpins.

ii nėm pinigu, tai jie tavęs 
klausvtu. kila> ir ant galvos 
atsistotų, bet jei pinigu ne
turi. nepasirodyk.

— Tėvai, tik tam pinigų 
reikia, kuris uz save kalba, 
-avė giria, aš kalbėsiu ne dėl 
savęs, tiktai dėl kiekvieno 
žmogaus darbininko gero, 
dėlto jie manęs visi klausys.

— Vaike, aš tau sakau, 
jog aš dabar tiek žinau kaip 
tu. o man nė šis nė tas.

— Nė. tėvai, tu dar nieko 
nežinai, jeigu teip kalbi.

Na. o ko aš nežinau?
— Tu. tėvai, nežinai žmo

nių surėdymo, tu mistini. jog 
žm< gus kaip arklys.turidirbt 
pa valgy t,pasilsėt irvėl dirbti: 
tu mislini. jog Dievas vieną 
sutvėrė būti plakamu pa
stumdėliu, kitą stumdyto- 
jnm. Tu. tėvai, nė žodžių 
nesupranti, tu nežinai, kas 

'tai žodžiai politiška ekonomi
ja. tu s;ikau nieko nesupran
ti.

— Aš. vaike, žinau, kas 
tai yra makaronija ar zaba- 
bonija.

— Ne makaronija. ne za- 
babonija, tėvai, tik politiš
ka ekonomija, ar žinai kas 
tai vra?

— Žinoma, kad žinau.
— Tai kas-gi tėvai?
— Tai yra teatras, vaike, 

kur parodo gražiai.
— Ne, tėvai, nesupranti ir 

nežinai, tai ne teatras.
— Na. tai kas gi?
— Politiška ekonomija, 

tėvai, yra mokslas, kuris iš
aiškina visos šalies žmonių 
išdirbimą, produkciją ir kaip 
tą produkciją žmonės sunau
doja.

— Palauk. Maike, kas tai 
yra toji rukcija?

— Ne, tėvai, ne rukcija. 
produkcija. - tai yra viskas ką 
tik męs padarom: mašinos, 
geležinkeliai, audeklai, dra
panos. javai, viskas, o viskas, 
ką tik žmonės padaro krašte 
arba aut visos pasaulės, o 
paskui kaip sunaudoja.

— Dar aš nesuprantu, 
vaike.

— Tėvai, teip yra: jeigu 
tu žinotum kiek visokių javų 
užaugina Amerikoj; kiek iš
kasa anglių, geležies, kiek 
trobų pastato, žodžiu sakant, 
kiek ir ko darbininkų rankos 
i; daro. O paskui, tėvai, kad 
tu žinotum, kiek tu išdirbtų 
da gtį} darbininkai gauna dėl 
savo naudos, kiek turčiai 
gauna ir kiek pasigadina, 
nūs’meta, tada tu būtum 
moi.-linčius politiškos ekono
mijos. tas ką tu mokėtum 
būtų politiška ekonomija.

Ar supranti, tėvai?
— Suprantu ir noriu ap- 

mislįt.
— Mislįk, tėvai, nors ir 

ko as užrietęs!

— Aha. aš matau ko tau 
reiks, tau reikia gerai per 
dvišakį, tai tau prakalbos iš
eis iš galvos.

— Tėvai, mudu kartą kal- 
bėjom, j< g niekad nereik da
ryti liepa misli jus, todėl at
mink. kad prižadėjai apmis- 
lįti, ir apmislįk ar aš vertas 
mušti, ar ne?

— Vaike, aš jau žinau, 
nereik nė mislįti: jau dabar 
aš tiek žinau kiek tu. nes tu 
man viską išpasakojai, na ir 
viską žinodamas aš tau veli
ju neit kalliėti. Tu jaunas 
ir jrfeko nežinai apie tuos rei
kalus; kari tu duotum zmo-

Ckesiskos popieros.

D aigelis svetimtaučių pra
deda imti dabar ūkėsiškas 
popi> ras, kad-galėtų balsuo
ti at jus balsavimo laikui. 
Popieras gauti, reikia pastoti 
ūkininku šios žemės, rūpin
tis ap:" jos ir jos vaikų gero
vę. Garbė būti ūkininku, o 
ne kai..; įninku, kuris neturi 
ž<xlžio k slink vedimo ūkės. 
Žmogus i popierom ūkėsiš- 
kom yi.; ūkėsas šios šalies; 
žmogus l ■ popierų yra kam
pininką: . negal gauti jokį 
ramiai ą • irbą, ir nėra aprū
pintas k i po ūkėsas. Laike

bedarbes visi n t-ūkėjai turi 
valkiotis, o ūkesaidirba mies- 
tų ir šeip fabrikai rūpinasi 
labiau ūkėsais. Darbinin
kas kad suprastu, nebūtu l>e 
popierų ūkesiškų. urs turčiai 
netik patys yra ūkėsais ir 
i alsuoja uz savo partijas, bet 
laike balsavimo }>erka silpnu 
darbininku balsus. Popieras 
pilnas gali lengvini gauti 
kiekvienas atėjęs prieš 1> 
metu, kas paskiau turi šiame 
krašte pabūti penkis metus 
ir popieras turi imti 2 kartu: 
išėmus pirmas, antras gauna 
jx> dvieju metu. Imkite jx>- 
pieras, jeigu nenorite būti 
kampininkais.

% 
Korespondencijos.

Fokest City. Pa. 13 
Rugpjūčio Lietuvos Sūnų 
Draugystė laikė susirinkimą; 
apsvarsčius draugystės reika
lus prezidentas .Juozas Gul
binas užmanė išrinkti kelis 
vyrus, idant surengti petici
ją. kuri patilpo 26 numerije 
,,Keleivio” pritaisymui tam 
tikru popierų dėl pasirašymo 
vardų ir nusiųsti Japonijos 
miuisteriui į VVashingtoną. 
D. C. Teipgi draugystė iš
rinko šiuos du tautiečiu pa
rinkti aukų kovojantiem uz 
laisvę Lietuvoje, Ant. M. Ma- 
kaucką ir J. Gulbiną. To
liau teiravomes suorganizuo
ti kuopą Socijalistų Partijos 
Amerikoje, bet pasirodė, jog 
sunku bus keliem visokios 
kuopos užlaikyti, kaip tai: 
„S. L. A.”, „T. M. D.”, 
ieipgi skaitome visus laik
raščius: progai atsitikus re
miam gerus užmanymus, 
teipgi ir kunigėlio neaplen-

•v

kiam. Siuomi tarpu darbai 
eina blogai, uždarbiai nei v- 
gus ir daugelis laukia darbo.

Ant. M. M. . . . kas.
* **

Los Angeles, Cal. Sma
gu yra pranešti apie šį kraš
tą, lies šalis čionai tikrai ver
ta aprašymo ir artesnio susi
pažinimo, ypatingai apie 
Los Angeles. Oras yra svei
kas, žemė labai gera, auga 
čionai visoki vaisiai ir daržo
vės. Daržovės auga per visą 
metą, žiemą lygiai kaip ir va
sarą. Vaisiai daugiausia 
noksta apie sausio mėnesį, 
kai}) ve apelsinai citrinos ir 
kiti citrų vaisiai. Pašarą 
dėl galvijų sėja keturis ir 
penkis kartus per metą 
kaip ve alfalfa. kurie pana
šus į motiejukus; toji žolė la
bai našiai užauga ir galvijai 
labai mėgsta kaipo pašarą. 
Iš kitų javų daugiausia sėja 
avižas dėl šėrimo gyvulių. 
Vasara būna labai sausa, nes 
lietaus nebūna per visą vasa
rą, todėl norinti augint dar
žovės arba pašarą, turi laisty
ti laukus su vandeniu, arba 
kai}) čionai sako.,irrigation”. 
Gražiausia už viską via čio
nai geras oras, kuris yra vi
sada šiltas, tyras ir sveikas. 
Šiluma čionai niekad žmogų 
nekan..ii.a. nors karštis va
sarą prieina ir šimtą gradu- 
sų. het n h kad negirdėt, kad 
kas apsirgtų nuo karščio; že
me >ausa neišduoda jokio ga- 
r >. ;■ dėl oras n< rs ir karštas, 
i>< t s..ūsas ir netroškinantis, 
o nuo marių vejas papučia ir 
viską atvėsina teip, j< g va
karais ir naktimi būna gana 
ves i. Neturtėliui žmogui. 
roie./S ! ui ų čionai daug ge
riau gyventi negu rytuose, 
nes čionai kuras ir rūbai jau

daug mažiau reikalingi kaip 
ryt a>se. liet kaip vargšas ga
li pasiekti šitą šalį be kapito- 
lo. Dzūkė.

♦ *

*

Ath •!.. Mass. Lietuvių 
či< u: i r; m’asi apie 35 šeimy
nos, o iš viso gal bus netoli 
pustrečio šimto. Draugystė 
čionai yra viena, šv. Juozapo. 
Šitame kamį»<lije lietuviai 
gyvena linksmai.nesuras visai 
kitokis kaip didesniuose mies
tuose visur medžiai s< dai apie 
-tūbas, o girios ir kalnai ap
link miesteli. Kad {amatai 
mažus vaikus, tai turi pasi
gėrėti su jų buinuinu ir rau- 
ionais veidais, tokių sveiku 
ir gražiu vaikų dideliuose 
miestuose niekad nematyti. 
Apie tautos reikalus čionai 
nėra nieko suprantama: ne
kurie jauuiejie lik tiek su
pranta ir kartais gėdinasi 
savųjų, sakydami, ot ką su 
lietuviais, visi nurodo ant 
mus žmonių pirštais, todėl 
griebiasi mokintis kalbos sve
timtaučių. Laikraščiai nors 
šę ir tę matyti, b *t kaip nėra 
vienybes tarpe laikraščių, 
teip jie ir žmonių nuomones 
sumaišo. Ką vienas rašo, 
tai kitas pavydėdamas išjuo
kia, todei žmonės be gyvo žo- 
ižio, be vadovo, niekad ne

gal suprasti kas ir apie ką 
eina. Jų> jauni, broliai, 
imkitės prie blaivesnio gyve
nimo ir rūpinkitės daugiau 
pasiskaityti ir upmislįti, o 
įaikui bėgant užgims pas jus 
supratimas ir žmonės iš jus 
pasigėrės. Tę buvęs.

■5V
*

Gardniss. Mass. Lietuvių 
ioaai yra jau apie 3 šimtai, 

visi beveik dirba kėdžių fa
brikuose, uždarbiai ne koki, 
bet esant sveikam orui ir dar 
gadina darželius šę bei tę už
silaikyti teip kr<i būrelis 
mus brolių čionai ramiai gy- 
veia. Nt kurie iabai nekan-
taiiTi. k.; . Garneje nėra Šį
met laisi ių, t. y. neparduoda 
gervinu, bet kiti iš to links- 
minas;. Dabar neseniai ir

Dede Siamas mokina lietuvi Angiiszkas kalbos.

Angliškai
obliged <>bla
flee fly
coimtrv km.
liouse ha m
iiefore bifor
couple kap!
implies impl
iinioii juuii
o'ojects olxlž<
likelv laikl

*

land land
place pleif
each yč
perfect pvrft
hopes hops
Ii ves lies
suspected siisįm

evils yvils
choose čius
less h‘S

Urk
izd li.il a ryt 

b- et
11 • * •

Į ►l ui a 
piiih'au 

į R>ra
a i s talpina
>n su\ ieni ja
kis * da ir t us

y išrodo teip
žemė

t vieta 
k< >znas

•kt tikrai geras 
viltis 
gyvena

•kted nužiūrėtas 
blogumai 
pasiskirt 
mažia u

He \vas ohligeil to flee l 
country.
A liouse to be Irt.
Before I do 11mt. I mušt 
pa id.
'riu> word couple implies 
uuion of t\vo objrcts.
You are likelv to be.
()ver all the land.
I shall fa 11.
Any of the tliree.
Erom tliis place to tliat.
Each of theni is.
A j>erfect vvork.
All m y hopes. 
He Ii ves i n Troy.
I am going to your liouse
I suspected him.
Tliey loveli each other
()f two evils choose the less.

If 1 \vere she, I vvould do it.

draugyste čionai užsidėjo ir 
draugai gana skaitlingai ra
šosi. Apie tautos reikalus 
čionai niekas dar nesidarbuo- 
ja. Yra čionai vienas geras 
tautietis nuo Vilkaviškio,bet 
kaip neseniai iš Lietuvos, tai 
sunku čionai apsigyvenusius 
prie ko prikalbįti. Esant 
tokiam gražiam pulkeliui lie
tuvių, vertėtų visiem susi
pras! ir pasitaisyti sau kokį, 
ruimą, kur sueidami galėtų 
pasiskaityti, pasiaiškinti. 
Daugelis čionai yra jaunųjų, 
kurie nemoka visai skaityti, 
kas yra labai bloga Ameriko
je. Nekurie sako, jog jei 
mažų tėvai nepamokino, tai 
jau ncišmoksim. Ne, mieli 
broliai, meskite tą nuomonę: 
žmonės mokinasi gana seni ir 
išmoksta, o jus esate visi jau
ni. Kaip sueinate kartais 
pas tą duonkepį, pasikalbė
kite apie uždėjimą ant žie
mos sau mokslainės ir mažo
knygynėlio, mažai 
tuos, o pamatysite 
pasitobulinsite.

jum kaš-
kaip jus
Svečias.

(’ž korespondencijas irap- 
garsin inius,. Keleivio“ re- 

dystC neatsako.

ie Jis buvo priverstas išl>ėgti iš 
šalies.
Stuba dėl pa ra ūdos.

H‘ Pirmiau kaip padarysiu, tu
riu būt*?ipmokėlas.

a Žodis pora talpina du suvie
nytus įlaiirt us.

• G-

Kaip matyt tu Imsi.
Ant visos žemės.
Aš turiu pulti.
Belekatras iš trijų.
Nuo šitos vietos iki anai. 
Kožnas iš jų yra.
Ištikimas darbas.
Visos mano viltis.
Jis gyvena Trojoj.
Aš einu į jus stabą.
Aš jį nužiūriu.
Jie mylėjo vienas kitą.
Iš dviejų blogumų pasiskirk 
mažiau.
Kad aš būčia ji aš padaryčia.

So. Bostono Muzikantai
Lietuviu pakilimas priešai kitas tautas moksle ir gar

bėje remiasi ant darbštumo kiekvieno lietuvio. Jeigu męs 
visi kalbes ni, o ni< kas nedirbsim nieko gero, tai vis mūs 
‘auta stovės žemai. Bet jeigu kiekvienas mokinsimės ko- 
uors. o tada mokslą suvieniję, parodysim tautišką galy
bę. Žemai patilpęs paveikslėlis duoda mum labai akyvą 
paveizdą. So. Bostono muzikantai susitvėrė pernai 24 lap
kričio: iš pradžių buvo gana sunku pasilaikyti, ir nekurie 
draugai turėjo drūčiai darbuotis, kad palaikyti krūvoje 
pradėjusius mokintis. Bet apie 16 Sausio pribuvo čionai 
p. A, Skrolis, baigęs muzikos mokslą senam krašte. Tau
tietis Skrolis likosi čionai už mokintoją ir gana rūpestiugai 
pasidarbavo, iš ko šiądien So. Bostono lietuviai gali nema
žai pasidžiaugti, turėdami tokį pulkelį muzikantų. Lietu
viškos draugystės atras sau parankamą, gaudami savo 
žmones su muzika ant bent kokių apeigų. Yra mus tau
tiečių. kurie supranta, ko mus tautai reikia ir kas ją gra
žina. Pereitą pėtnyčios vakarą, tautietis Petras Lazauckas 
atėjo į muzikantų ruimą ir po pasiklausymui gražių kon
certų. bei maršų padovanojo muzikantam 50 dol.. teipgi iš
tarė kelis žodžius, kalbindamas muzikantus laikytis teip 
drūtai kuojielėje ir mokintis kaip iki šioliai. sakydamas, 
jog kitą metą jūs būsite geriausi muzikantai Bostone. Jei
gu kas norėtų sužižinoti su muzikantais, gal rašyti į „Ke
leivio” spaustuvę ant vardo vadovo A. Skrolio.

Skaityk nuo tiesėsės pusės paveikslo.
Pirma eil •: i‘. K minas, K. Remeikis, A. Grobis, F. 
Mekštėnas. J T:m.ožaitis. J. Birgila.
Antra eilė: E. Agurkis. J. Jankauckis. A . Skrolis, 
vadas. M. Trečiokas. A. Alvikis. J. Galinis.
U ž pa k a 1 i n ė e i 1 ė v i s i. P. Kučinckas, A. Stačiulauc- 
kas, J. Ruseckas. J. laikus. J. Žerdeckas. K. Jurgeliūnas, 
A. Masionis, V. Kaunas. J. Sakys. Z. Kiškis. K. Vileiša, J. 
J. Černius.
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Spa.vo namus per s K.yčios langą pamatė 
Spaką sėdintį ir skaitantį knygą, o duktė 
sukinosi po seklyčią. Bet Vasa tuojau 
pamatė per langą Trakimą ir į tris miliu
tas jau ji atsirado ant gatvės su Trakimu. 
Trakimas dabar išpasakojo viską Vasai. 
kaslink jo atsilankymo aut kajx) užmuštu 
— pirklio ir tarno, teipgi apie pakutą, ku
rią girdėjo iš kapo užmuštųjų. Vasa iš
klausė viską, antgalo tarė:

— Jeigu teip. jog Dievas pažadėjo 
pabausti tave įm> keturesdešimts metų, tai 
per tą laiką męs galėsim atsipakutavoti ir 
išnaikinti musų nusidėjimą su maldom. 
Męs būsim tankiais lankytojais bažnyčios 
ir daliusiai aukas vargšam pagal mūsų iš
galę. Viešpats tada mum viską dovanos; 
jo malonė yra neišmieruota. Mano tėvas 
skaitė Bibliją ir pasakojo, jog nėra tokio 
grieko, kurio Dievas neatleistų per malda
vimą. Po viskam męs turėsim gražų ir il
gą gyvenimą. Taigi dabar eikie apsirėdy- 
kie į savo mėlyną žijx>ną ir atvažiuok pas 
mano tėvą, kartu su piršliais, o jis ištiesų 
atiduos mane tau.

Trakimas jautėsi dabar lengviau. Par- 
gryžo pas tetą ir kartu su ja pavalgė pie
tus: i>o pietų nuėjo v Pridibalką pasi
kalbėti kaslink viso reikalo.

Jiedu vėl susitiko ties dvaro kuznia. 
Pridibalka apsiėmė visą tą reikalą išvesti 
konogeriausia ir pradėjo moki ii Trakimą, 
kaip jis turi vesti savo gyvenimą ant šios 
pasaulės.

— Pirmiausia Trakimai — kalbėjo 
Pridibalka — tu turi palikti šalę visas bo
bų pasakas. Klausykit* mano patarimo, o 
viskas tau eisis gerai. Tu buvai grynas 
ubagas. Aš pakėliau tave iš vargo ir da
bar jau pradedi gyvenimą žmogišką ant 
svieto ir viskas tau geriausia seksis. Jei
gu tu manę paklausysi ir gyvensi pagal 
mano pamokinimą; būsi turtingas, žmonės 
eis prie tavęs ir laikys augštoje pagodonė- 
je. Visada mislyk apie tą. kas didintų ta
vo turtus, o niekad nesuk savo galvos apie 
kas yra griekas, o kas ne. Tas viskas yra 
vien moteriška kalba. Aš tau teisingai 
sakau, jog nėra tokio daigto pasaulėje 
kaip griekas: yra nelavumas. o nelavumas 
yra tikras griekas. Kas tik nelavus, ap
sileidęs, tas yra ir griešnas. Įgauti pini
gus ir turtus yra apsukrumas, todėl tas 
nėra griekas. Vienintelis daigtas ko turi 
apsisaugoti, tai yra. kad niekas nežinotų 
kaip tu turtus įgauni, ir kad niekas ta
vęs neužžvelgęs neapkalbėtų. Dabar pats 
matai, kaip protingai tu padarini, tu už
muštai pirklį ir paėmiai nuo jo ko tik tau 
reikia. Niekas šito nežinos, jeigu tu pats 
kam nepasisakysi. Jeigu būtum apsiėjęs 
kvailai, būtum paėmęs nuo j<5 visus audek
lus, pinigus ir arklius, būtum padaręs ne
gerai ir būtum papuolęs. Policija būtų 
aiškiai pamačius, jog tai užmušėjistė ir lie 
abejonės būtų tave paėmus. Dabar viskas 
užlipinta ir pakarota. Šitokiu būdu tu 
visada turi pasivesti. Nesant didelio rei
kalo, niekad neprigauk nieko, niekiui j e- 
pasisavink kitų turto, nieko neužpykdyk. 
gyvenk su visais sutikime, teip, jog nie
kas negalėtų pasakyti blogą žodį apie ta
ve, bet dideliam reikale nebijok nieko, ne
turėk susimylėjimo ant nieko; jeigu reika
las prigauti — prigauk, bet tik tokiu bū
du. kad nebūtum sugautas: jeigu reikia 
vogti — vogkie, tik žiūrėk, kad niekas 
nepagautų: jeigu yra reikalas užmušti — 
užmušk, bet tik teip. kad niekas nematy
tų ir nežinotu. Nebijok grieko ir nelauk 
Dievo tiesdarystės kitam sviete: tik moky
kis kaip pasergėt save nuo tiesdarystės 
žmogaus šitam sviete. Jis prižadėjo nu
bausti tave po keturesdešimts metų? Bet 
aš tau užtikrinu, jog tai neteisybė. Tu 
gyvensi turtuose, jeigu tu tik darysi kaip 
aš tau sakau.

Trakimas klausė Pridibalkos su atyda 
ir jam rodėsi, jog tas gal būti teisybė.

Po kelių dienų Trakimo drapanos, če- 
batai, marškiniai buvo viskas gatava. Pri-

dibalka nupirko jam ar< ■ ir vežimą. Ark
lį pakinkė, paėmė piršlius ir Trak’mas 
gražiai pasir- dę.- įsisėdo ><aie jų. \ isi nu 
važiavo pas Spaką. Atvažiavus pas Spa- 
ką. Trakimas iššoko, atkėlė vartus ir įva
žiavo į kiemą. \ a-a stovėjo ant slenksčio 
stubos su slūgine; ji jau laukė svečių, 
vienok nieko apie tai tėvui nebuvo prane

X

šus. Spakas užsidėjo akuliorus ir bu\o 
pradėjęs skaityti ,.Gyv< uimus Šventųjų , 
ir tuojaus išgirdo ratų bildėjimą, įvažiuo
jant Trakimui į kiemą. Nusiėmė senis a- 
kuliorius. pasidėjo knygą ir atėjęs atidarė 
seklyčios duris, <> į tą tarpą pasitiko jį vie
nas iš piršliu. nešdamas duoną rankose. 
Po atsakančiai maldai piršlys pradėjo sa
vo istoriją apie vieną jauną medinčių. ku
ris užėjęs ant lapės pėdsakio. paklydo Iš
vydamas ir dabar atrado, jog toji lapė yra X
bpako namuose. Bekalbėdamas piršlys! 
apie kunigaikštį, jauną medinčių. pirštuX 
par<xlė ant Trakimo. Per valandėlę Spa
kas nepažino, kas tas jaunas kunigaikštis 
gali būti: jis niekaip netikėjo, jog Traki
mas galėtų į tokį trumpą laiką susitaisyti 
tokias puikias drapanas. Bet kaip pirš-

X

lys ištarė jaunikio vardą, Spakas net su
drebėjo ir pabalo; toliau Trakimas pasi- 
kloniojo žemai ir pradėjo kalbėti:

Tamsta man prižadėjai, jog leisi 
už manęs V asą Danisovną, kada atvažiuo
siu su savo arkliu, vėžiniu, piršliais ir apsi
rėdęs į mėlynos suknios žiponą: taigi da
bar atvažiavau kaip tamista man liepiai.

— O kur tu gavai mėlyną žiponą? — 
paklausė Spakas — Ar pavogiai kur? O 
gal užmušiai pirklį ant kelio ir paėmiai 
suknią iš jo vežimo?

X

Trakimą pakratė visą tie žodžiai. Spa
kas ištarė tokius žodžius, kokius gali tik
tai tas ištarti, kuris būtų sėdėjęs girioje 
už kaimo Loobki ir matęs viską ką Traki- v
mas padarė su pirkliu. Sj kas toliau 
kalbėjo:

— Aš tau parodysiu mano dukterį, o 
paskui paduosiu policijai, b.1 išranda, 
kur tu gavai tas duųai.as. ai k . ir vežimą.

— Nešnek k teip— prauėjo vienas 
iš piršlių — m užsikiūuk grit ko ant savo 
dūšios ir paniekia mo ant .-avo šeimynos, 

s jau- 
drapa- 

l’a- 
pini-

Kaip užlaikyti gre

kurį
mus

Nerastume ne vieną, 
nenori būti graži, tarpe 
merginu ir moterų vra isike- 
rėjus nuomone, jog muilas 
priduoda grožybę. Todėl ne- 
kurios perka baltą muilą, 
juodą muilą, žalią, raudoną 
ir visokį, bet ištiesų jeigu ei
tume žiūrėti, tai risi tie mui
lai yra padaryti iš vienokio 
materiolo ir jie negali pagra
žinti mūsų veidus, tiktai pa
gelbsti nuvalyti prakaitu bei 
dulkes. Tikras mus gražu
mas paeina nuo mus proto, 
nuomonės arba dvasios. Ar-

•

gi neaišku mums, jog visi 
žmonės, kurie tobulinasi, 
plačiai mislina ir rūpinasi 
gerovę žmonijos, tankiausiai 
turi gražų veidą, ir jeigu nė
ra dar visai gražus, tai yra 
ant kelio grožybės, tobulina
si, o vaikai, kurie gema iš to
kių tėvų, jau nužengė labai 
didelį žingsnį prie gražumo. 
Tankiai męs apsigautume. 
jeigu sakytume jog ana to ir 

Į to angliko arba boso ar mies
to majoro vaiką negražus 
o jug jie gana mokįti ir tobu
li žmones.
męs tik apsigaunam. 
žmonių 
augštai

, tikrais dvasiškais bankrotais:
paimki žmogų.kuris apie nie
ką nesirūpina tik apie save, jis 
gali būt turtingas, bet nebus 
gražus užtai kad jis saumi- 
lys o kitus neapkenčentys: 
vra tokiu žmonių, kurie nie- • v V 7
kiną viską, kątik kitas turi, 
nuo drapanos iki tikėjimui o 
savo viską gire toki žmones, 
vis turi ženklus ant savo vei
do, ir tokiu būdu negali būti 
gražus, nes gamta yra toke 
teisinga su mumis, kad viską 

i mumi parodo ir prasergsti.
• Kaip męs pamatom, jog bus 
lietaus: matom debesi arti
nantis. Kaip pamatom jog 
žmogus piktas, matom ant jo 
veido suniurusio. Teip yra 
kiekvienas daigtelis gamtos 
paženklintas. Ir tas, kuris 
lavinasi, gali pažinti ant pa
žvelgimo. kuom katras yra. 
Taigi brangios seserys tykras 
mus gražumas ne paeina nuo 
muilo raudono arba 
tiktai nuo proto mus 
nes ir pirkdama muilą 
pamislini o paskui
Būti gražia, reikia savo pro
tas dvasia nutaisyti šiteip: 
Niekad nesirūpinkie apie at
sitikusi vargą, bukit? 
ina, nes pakol saulę 
tai turi lyges tiesas su 
ir neturi ko rūpintis,
tumas dvasiškas ir su sveika
ta, turi būti mum visiem uz 
mielą, nes kaip gamta pri
verčia mus krau ją po gyslas 
bėgti, širdi plakti, teip męs 
patis turim priversti 
prie darbo prie mislies.
gyvendami apšviestam sviete, 
jau pažįstam blogą nuo gero, 
bet iš milijonų žmonių randa
si dar visokiu nuomonių ir 
pagal daugumą gerų nuomo
nių surėdimas ant pasaulės 
taisosi. Dar šiądien rasim 
žmonių, kurie išsitarė kad 
nusidėelįreik užmušt, pakart; 
kitas rodija netikėlius degin
ti, ir daug randasi, kurie sa-

Teip mislįdami 
yra 

gana turtingų ir 
stovinčiu. būdami

Trakimas nors vargšas, bet teisinga 
nikaitis. Męs žinom kur jis gavo 
nas, arklį ir vežimą. Geri žim nes 
gelbėjo, paskoimo pinigų ir su tais 
gaiš jis viską nusipirko.

— O kur randasi toks kvailys, 
skolintų pinigus šitokiam skaraml:

X

paklausė Spakas.
— Ne visi žmonės toki, kad duoti pi

nigus tik tę. kur pinigai atneštų pinigus
— kalbėjo piršlys. — Yra ir gerų žmonių 
sviete, kurie pagelbsti vargšą jo dideliam 
reikale.

X

— Tie geri žmonės — kalbėjo Spakas
— davė jam pinigų, kad su tais pinigais
jis galėtų išgauti pinigus nuo manęs, mis- 
lydami, jog aš apsikvailiosiu, paimdamas 
i žentus šita badvilki. Pasakvk man. kas i, i V •
tie geri žmonės yra. kurie žiūro į mano ki
šenių?

— Nesujudink pats savęs Danai Sa-
X

vėlėvičiau (Spako du pirmi vardai) — 
kalbėjo piršlys — niekas nežiuro į tavo 
kišenių. Tu išvariai Trakimą iš savo na
mų, dėlto kad tavo duktė į jį įsimylėjo; 
vargšas jaunikaitis būtų nusiskandinęs iš 
nnsin inimo. tačiaus iš loskos ir noro Dievo 
ji.- buvo išgelbėtas per gerą žmogų, Fetį 
Borisovičių. Ir tas pats Fetis Borisovičius 
davė jam pinigų. Nebijok. Danai Savė- 
levičiau. jis jokių pinigų nuo, tamstos, 
nereikalaus. Jūsų žentas kaip praturtės, 
pats tada apsimokės skolą Borisovičiui. 
jeigu ne jis pats, tai ponas apmokės, o jei- 
guir ponas neapmokėtų.tai Fetis Borisovi
čius visai nuo tamstos to nereikalaus. 
Dievas jam užmokės už jo gerus darbus — 
uz išgelbėjimą žmogaus nuo patžudystės.

— Kas vra tas Fetis Borisovičius? -M 
X

paklausė Spakas.
— Vyriausias dvaro s<xlauninkas —i 

atsakė piršlys.
— Kuom jis yra. vienas Dievas žino 

čionai kaime visi vadina jį Pridibalka.
— Aš nemėginsiu užsiginti — kalbė-

x • Į
jo Spakas — jog aš prižadėjau šitam uba
gui leisti savo dukterį už jo, jeigu jis at
važiuos su savo arkliu. vežimu ir tinkan-| 
čiose drapanose. Aš neužsiginu, jog tie 

[Toliaus bus).

kuris 
ii? —

žalio.
gero, 

pirma 
perki.

links- 
matai.
kitais 

I >arbš-

save
Męs

liti-

!IU. H>-

v isi /•

ko. jog apie inrmus reikia 
Įtaisyti sodai, kam prasi kai- 
■ę iralėtu darbuotis ir sma-

■ pnuvvoi ti. Ii4

jog uzim 
ti, to kai 
to katras tai
spręstą UZIUl,. e:ą t : •
mai. jog nuon.e ii . \ t a 
kiu ir viena kilai ; riešingu. 
Męs jau suprantam kad nuo
monė gražina mus veidą jei
gu linksmai mišiniam tada 
yra juokas ant mus lūpų, bet 
jei piktai tai veidas išrtxio 
apsiniaukęs. Todėl kad bū
ti gražiais ir gražiom, męs tu
rim turėti plačia nuomonę 
galvoje, smegenyse. Jeigu 
ateina mislis į mus protą, te
gul nepakelia pas mus piktu
mą nė prieštaravimą, labiau- 
se apie sprendimą kitų žmo
nių ir jų darbų. Viską ga
lim mielai ir gražiai apmislį- 
ti ir kaip matom yra geriau- 
se teip pasielgkim. Nereikia 
pykti ant kito jeigu jis teip 
nepasielgia kaip męs. tik tė- 
myti kaip pasielgimas ant 
galo išeis. Pasekmes pasiel
gimo, niekados nereikia rem
ti ant turto ir pinigų, bet 
ant teisybės. Jeigu aš par- 
siduočia kokiam turčiui ir 
padečia skriausti varg 
toks pasielgimas rėmėsi 
pinigo, ir dėlto ant tokio 
reik temvti ir lyginti su 
r v be.
labai dailina ypatos 
nes tokia vpata visada 
mus, idant papenėti 
dvasią kuom nors nauju, ji 
gaudo mokslą kaip tyrą orą ir 
duoda kitiem, visada usiėmus, 
nėra laiko kada galėtų pikty
bės jo smegenyse maišytis, iš 

| širdies visada plauke vilnis 
'meilės o meilė gimdo linksmą 
išžiūrą ir gražina mus veidą, 
kūną ir visą gyvenimą.

vargšus, 
ant 
ne- 
do-

Protiškas darbštumas 
būdą, 
užsiė- 
savo

Daugel jumi apsakyčia
Kad mane suprast ut.

Ir priekabių mažiausių 
Ant manęs nerastut;

Daug matyt visokių
Po žmones naujienų, 

Bet paantrint yra sunku 
Nes piktybės vienos.

Kas tiktai purvuotas 
Zerkolan nežiūri,

Bijo save pamatyti 
Greičiau nori nus’valyti.

Purvai mus apnyko
Nuo kojų ik galvai, 

Sunku bus nusivalyti 
Iki baltai spalvai.

O daugelis iš mūsų
Purvu jau nemato.

Akis žeme apsinešę, 
Ir tų neiškrapšto.

Jei rodysi balta,
Jisai sakis juoda

Jei pertikrint norėsi, 
Tai gausi į puodą.

Minios jx> purvyną 
Verčias ir voliojas 

O kaip bus toliau 
Niekas neatboja.

Mašinos darbininkus
Iš fabrikų varo, 

Turčiai iš vaikelių 
Šilkus auksą daro.

Tėvai ix) karčemas
Makaulę svaigina, 

Motinos tik su blekinėm 
Vaikų nemokina.

Retas kurs lietuviškai
Kalbėti jau moka, 

Bet žmones ant gatvių 
Jie gražiai aploja.

Jauni vyrai, žinūnai 
Visi nor kalbėti. 

Kaip viens ir kits kalba 
Trečias praded rėkti.

Rami dvasia prapuolus
Ar niekad negimus, 

Skirsto mūsų visuomenę 
Kaip vėjas miglynus.

Tėvynės paukšteliai 
Čiulbėti pradėkit, 

Senos lietuviškos kanklės 
Ir jūs suskambėkit.

Kūnas lai mūsų aptyksta,
X

Širdis susiramina 
Ir dvasia šios gadinęs 
Tegul pas mus gema.

APIE VALGIUS.

s r i ubą.
sriubai geriau

Supiaustyk

V i št OS ; 
Sena višta : 

nekaip jauna, 
vištą į čvertis, sudėk į katliu
ką: įdėk pusę svaro sūdyto 
kumpio, cibulį. įpilk 4 kvor
tas šalto vandenio. Tegul 
viskas povaliai užverda, ir te
gul verda, pakol trečia dalis 
vandens nenuvirs ir mėsa ne- 
nupuls nuo kaulų; tada pri- 
dėk pusę puoduko ryžių, už- 

i sūdyk su druska ir pipirais 
ir biskiu petruškų. 
povaliai, pakol 
virs, išimk mėsą, 
maišyk du puodukus 
patirštinto su biskiu 
Alėsą galima apkepįti 
su sviestu ir taukais, 
biskį supiausčius reikia 
atgal į sriubą. 

iŠ ri u ba i š j a u č i o
d e g o s .

Dvi jaučio u<xlegos, 
šmotus kumpio, apie 
šaukštą sviesto, dvi morkas, 
dvi ropes, tris cibulius, vieną 
lyką (leek) vieną krūmą ce- 
lerių. pundelį čiobrio šaknies 
(savory) pipirų, šaukštą 
kačiiiĮK) (catsup) pusę stiklo 
portiško vyno (ĮK)it vinejtris 
kv irtas vandens. Supiaus
tyk u< Miegas per kozną narį, 
numazgok, sudėk į verdamą
jį pu<xlą ir virk 4 valandas 
iš valios, kaip pirmu kartu 
užvirs nugriebk paviršius.

I

I

Pavirk 
ryžiai nesu- 

Dabar į- 
pieno 
miltų, 
biskį 

Mėsos 
įdėti

11 o -

Pataisymas
No. ,,Keleivio” buvo į-27 

siskverbus klaida Providen- 
ce, K. I. korespondencijoj. 
Atidarytojas prakalbų buvo 
ne Ubrickas. liet Zubrickas, 
o iš giedorių ne Povylas Šim
kus. bet Po\ylas Simkevičius. 
Ačiū uz pranešimą.

Juokai.

— K<xlėl nenusiimi kepu
rės, kaip prašai duonos, tu 
Amerikoniškas ubage.

— Negaliu jione, mano 
kepurė pilna duonos.

* *
*

— Kode! čiepija vaikus? — 
paklausė vienas daktaro.

— Kad nemirtų—atsako 
daktaras.

— Mano vaikas buvo čie- 
pytas ir numijė.

Kuom jis mirė?
— Per langą išpuolė ir 

užsimušė.
* **

— Kaikątik buvau apsi
vedęs su savo pačia,tai teip ją 
mylėjau, nulos praryt galė- 
čia

— O dabar kaip myli?
— Dabar kaltinu save, ką 

aš jos neprarijau.
#

., Pi e peris”
♦

♦
juokingas laik

raštis išeina Philadelpbijoj. 
Pirmas numeris išėjo 21 die
ną liepos; Tamošius Astrams- 
kis išleidžia Pilnas juokų.
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Pajieškau Mikolą Cipolisą 
Vilniaus guh., Trakų pav., 
Sumiliaku pa r.. jeigu kas 
apie ji ką žino, prašau man 
pranešti ant šio antrašo:

Povylas Javniškis,
381 Magnus Avė. 
\VinniĮ>eg. Canada 

—o—
Pajieškau savo draugą 

Juozą Baltušį, pernai gyve
no Montreal. Cann. Meldžiu 
atsišaukti ant adreso: Anta
nas Matjošaitis, P. P. Bo.x 
173. \\'o<xlmere, Mieli.

• I

Iš Belgijos Pargabentos, 
lbirgabenau iš Belgijos daugybę pOpierų 
dėl rašymo gromatų su žvilgančiomis 
kvi -ikoinls su žaliais lapeliais ant pa- 
ve.kslo vainikėlių, su žibančioms kviel- 
kutemis. labai puikiai išdabintos su vi
sokiais pasverkitumais. aukso litaromis 
ir visokiais paveikslėliais, tinkamos kiek 
vienam rašyti. Vienu žodžiu gražios gro- 
maios. naujai išrastos, kurių lig šiol pa
saulyje nebuvo. Jeigu kas norėtų pama
li u tų gra ių |H»pierų. prisiuskit 25 cen
tus pačio markėmis, o aplaikysit visokio 
galunko 12 popleru su kopertais.

lteikalnujain agentų ir duodam gerą 
uždarbį. Adresuoki!:

C. G. AGENT,
Sta \V Box 11, Brooklyn N. Y

Dovanu!
Kas prisius *1 ant tavo locno vardo ir 
pilno adreso pečėčio gaus antrą pecėlį 
dovanų dei sĮiaudimo mėnesių, dienų ir 
1.1., geras aru 6 meti, ii d.i puse luzido 
su apskaitymais graž u pupieru groma- 
tom rašyt. Rašyk šend-e

G. A BARONAS
152'1 PenA avė.. 1‘iti-burg. Pa.

Temykit ir visi lietuviai!
Kad Dr-r šv. K. ztn.o o So. 
Boston parengė puiku Baliu 
dėl pasilinksminimo 
lietuviam.
Rugsėjo (Kabot-

S V

visiem
Balius atsibus 4 

!>av) pirma 
valandą po piet ir trauksis
lyg vėlai nakties aut s;::-s 
26 Mi<idles<’X St., Boston, 
Mass.. ant kurio užprašome 
visus lietuvius ir lietuvaites, 
nes bus puikiausias pasilink
sminimas. kokio da Bostonie
čiai neturėjo. Muzika bus 
pirmos kliasos. Orkestrą ,.I>. 
L. K. Vytauto" grajis šokius 
angliškus ir lietuviškus. Lie
tuviškas Benas ,,D. L. K. 
Gedemino grajis koncertą 
tarp 5 ir 7 valandos. Už- 
prašom visus lietuvius ir lie
tuvaites kaipo iš Bostono 
teip ir iš visų aplinkinių 
miestelių atsilankytie 
kartu pasilinksmintie.

Komitetą

ir

Kazimiero l)r-ės
atsibus

Jeigu nori būt sveikas
ir drūtas, naudok tik sveikus gervinu-, 
ir imk sveika užkandį, sveikiausi gėi v- 
mai. kaip tai Asus, Kiius. Vvnai irv-.-- 
ki "■likeriai yra tik pas

Jaines Gleason A Co.,
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston. Mass.
T pgi norintleui pirkt likerštori. te y 
nitai gera vieta. Dazmokit pas patį 

gaspadorių

Biuras Advokato
Atle k i visokias provas suduosi-, 
civiliškas ir kriaunali-kas. pa
daro kontraktus, pirkimo ir |>ar- 
da\ .tuo testamentus, daviemas- 
tis. pasivit i.tinv reikalus, pro- 
pirkinio namų arba tartuų. prie 
pakinio arba pardavimo lotų

B tiras Natariuszo
Užsiima visokiais rištais . va- 
tiškais. u-i] s;: rašymu perdavi
mu ir laiškų visokiose kaltins''

Tamoszius Stan
10 Tremont str., Tremunt Blg.

Ofiso ruimas 430. ketvirtų pa<i:agil.

BOSTON, Mass
Tel 1-564 - 2 Haymarkei.

Dr. S. Andrzejewski.
Vienatinis lenkiškas Dantistą.

Ofiso valandos
Nuo iki 12 ir nuo 2 ik: s įk> piet.

238 Harrison avė.
Boston, Mass,

"Keleivio" agentai
J

l.il l 1<< «ss axe.«
J

13 Diatnopd Sq
M 1

54 Laffayettc Str..

. Petrikis. 
Scranton. Pa

Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa 

P. Glinckas.
New Ilritain. Coiui. 

A. J. Kaziauckas.
Shenandoah. Pa

F. Rodis
Port \Vasliington. TVisc. 

M Mockus.
Detroit. Mieli. 

J. IK—kinūs.
•545 Ilermitage avė.. Chicago III.

John Luis.
str.. Raltimore. Md.
J Dabulsk;

E. St Louis. Iii
P ('iras.

Lawrence. Mass.
M Makauckas.

Forest City. Pa. 
K P Simkonis.

Box 671. Turners Falls. Mass.
KELIAJANTĮ AGENTAI 

Feleks J. Galmin.

I5o.X Iii

k>x

Box 54

IŽO S. Grvvn

Box 323

71 Oak si r..
A

Box 312

J. Rudokas.

M Senkus

\V. Vkmann.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, - MASS.

Tiktai 25 centai

aria
3 <1.

Prakalbos ir susirinkimas.
Rengiama šv.

77-tos kuojios ..S. L. A.-* 
Rugsėjo (September) 1905 ant svetainės
!•><> Market St. ir kampo Munroe Sts.. 
Lvnn. Mass. Susirinkimas prasidėt 2-rą 
valandą |k> pietų, ant kurio yra užkvies
ta kalbėtojai iš kitų miestų. Bus leng
vas įstojimas į Dr ę. nes prekė numažin
ta ant -50 c. visiem lygiai, kaip jauniem 
teip ir seniem. \Vest Lyn'o ir iš aplin
kinių mieste l:ų lietuviai yni kviečiami 
susirinkt koskanlingiausia Užkviečia 

Komitetas.

Ar visada gali teip būt?
Gyvenant larjie svetimtaučių visokio 

elemento, kurie daugiausia iš lietuvių 
naudojasi opiskui už jų pinigus lėbau
ja ir it jų juokus daro, ateina man mis- 
lis į galvą Ar visada teip bus.’ Padė- 
kim sau atvažiuoja žmogelis nuo far- 
mų ir nori į Lietuvą pinigų siųsti, nuei
na tiesiok pas kokį žydą klaustis rodos: 
tas jį gerai apskutęs nuveda, žinoma, ne 
kitur, kaip vėl pas žydą agentą, kuris 
su pasididžiavimu nelabai nor nė kalbėti 
su lietuviu: lietuvis su nusižeminimu 
prašo nusiųst pinigus ar šifkorte į krajų. 
suvis neklausdamas, kiek kaštuoja, kaip 
važiuos ir 1.1 Pardavikas. matydamas 
kad lietuvis neina pas lietuvį, tik pas jį. 
teipgi suprasdamas, kad tas žmogelis jau 
gal kitu syk nueis pas savo tautietį, jau 
kad lupa, tai lupa, o jam išėjus juokiasi, 
kttd vieną gojų palengvino. Vyrai! gana 
jau to. turite lietuvį agentą su atsakan
čiu kapitolu, kuris jus visokius reikalu- 
gali atlikt geriau kaip kiti, kam jum 
eit pas tuos, kurie iŠ jus juokus sau da 
ro. T' ipgi pas jį galit gaut visokių 
knygų, popierų gromatom rašyt, aorozė 
Jių, altorėlių ir kas nėdčlę galit ..Kelei
vį“ nusipirkt.

F. Mockevicia,
<83 Eiulicott St. 

Boston, Ma»s.

Dar turim
Daugybę tavorų kurie vra likę nuo mus 
dviejų dienų išpardavimo. l>ry Good- 
ir Gi-nts Eurnisliings dar per kebas do
nas parduosim už pamesimas į.r-s -

Z. SA(’()\\7TZ.
128 Broachvay,

So. Boston, Mass.

—**g*’Sg'M-.g’■
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GeriausM moterų gydytoja

Dr. (hm ’l'opaz.
15 t hamlters str . Boston Mass

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 ik: * įm> pieti^

Tel. Hav. - 5.
u‘ “i?*

•••A; 
£* i 
& 

•sfte.

G. J. & J H. CONNF.RS,
Broadvvay Stebcliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szernienu, veseliju ir šeip 
v i šoki u pasi vaz i nej imu.

400 BROADAVAY,
S. Boston, Mass.
Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J, ^iley 
301 Broadway, kampas 0. gatvių. 

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kal- 
lx)j. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

Mis. HEDVYIG HIMMER,
Lietuviu akušerka, suteikia 
moterim konogeriausin prižiū
rėjimo laike gimdymo. Atki
šau k it po šiuom adresu:
190 Park st., Lawre^ce, Mass- 

Telefonas 749-11.

M. Galivan & Co.
Uzlailio geriausio

ELIAUS, VYNO, 
UKIER’U ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

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

Dr. Jos. Lewandowski.
894 Broad\vay,

Į>ricšai paczta
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
10 — 12 prieš piet ir •’> — S piet.

I
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STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU
Ir deltos prezasties, mes apreiškiame skaitytojamj 

I *411, c./'i < i K’M *

DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
K v.ną menesi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokom Institut 

Amerikoje.
TAS INSTITI TAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradymais vaisi 

č'.'l jš.-včitno, sergančiu piprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms.
SPECIALISTAS IK VYKIAl’SES VADOVAS TO INSTITI TO, per daug metu veda kitu 

sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių,

i

I

i 
<lakt.irus, s ; geriause pasekme išlydimuose ir sugražynaut kožnę metą, tūkstančiams žmonių, nu » 
pirmiaus suirusia sveikatą.

V AŠIAI TO INSTITI TO. šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę ir kožnoj šeiminėj 
užtai k td yra vaistai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ltgosę, jog l>e ju, t-i 
senei ne butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Užtai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesi 
kelią in sveikatą.

SKAIT Y TOJ Al ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per t > 
Instituto Augsta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdit • 
gui dekavodaiut:

Braukus Profesoriau iu Specialistai:
Kaip jums žinoma nuo pirtiuaus Waprašy

mo mano ligos, jog per d:iug metu turėjau 
sunkė liga, ausisc zvanijituas dieglci. jau ka 
gy vu<»t galiejau, o skausmas krutinėję. skrep
liu; imasdicgici Šunuose ir visam kūne neišna- 
>ukitai mane kankino — taip kaip žąsiukus ši 
parari tikrai tikėjausi tilpt po valeliu. bet kad 
galutinai nepaguiledams pinigu vis tiek jog 
mirsiu ir atsiszaukiuu pas jumis, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresnis antrus ir 
trvczius v ar: siu rus ir per 7 nedelias laiko, pa. 
siakuu sveikas drūtas ir linksmas taip kaip 
naujai atgimęs, už tai nėra ž džiu su kureis 
jums galieczia atidvkuvot, už jus brangiause 
skarba. —Ah Viešjuatie. tai yra galybe mok
slo! Tegul vis^ pasauk garbina jumis ir aš 
dėkingus. JONAS BIELIZ.

Bos bV. IleUerioįvn, Pa.

Milimas Profesoriau:
Degingas esu už jus raistus, kurio mane 

išgydeknuo abelno nusilpnėjimo ir janystes 
gyvenime klaidu, nors butu sarmata aprvikšt 
visa buvusi nelaimingumą, b»*t velidaius d» l 
broliu slaptinguose atsitikimuose apturet tik
ra išlydima kad kreiptųsi prie jus. ir kad vi- 
sokivtube |ufezaukim<» daktarams pinigu l»e 
!::u»d«»s nemeiliu. l>abar aš esu sv«*ikas irdru- 
tas ant visu daliu kūno— Jus vardu visiems 
garsinsiu laikidanis paguodoue.

JUOZAS ŽAK, 
B<>x412. U ulden, N .Y.

j Ponas Profesoriau:
Cipnais pri-inčiu pareikšta savo ir sunans. 

i-reik-*iaaias daleli dekavoilma. jc^maii sunu 
il-r.-t:wj<>te suteikdami brangeu-ia deimantu t. y 
-veikata ir ityvasti,kuris per i-si<;andvmaŠunies, 
-taėei mirties uasrouse buvo ir pats n<-tikcj <u sad 
-S-ii gahetuišgydit kad jus išgedu tai yra ste
buklas. aš motina ir visa familia esame ueišpusa- 
kitai dėkingi J ums.

ALE.VANDRA CZEKAS. 
8. Jukų str.. Hartfurd, Coun.

ŠIMTAIS TOKIl DEKIN’GLMl, gnli būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip daug ir pa
sekmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt išgyditas ? Jeigo Tave 
kankina Reumatismas. Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu. Kepenų ir Širdies liga, Skaudėjimas 
krutinės.dieglti Šimuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas, vydu- 
.. .1 uedtri>1 rnas ir nžkietejimas, Sa\žagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas, Niežėjimas, 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lvtiszkas musilpnyejitnas. Moterų nereguliariszkos ir balto
sios antdrapanes, bet kitos seinunmes ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda ir t. t.

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

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

Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr. E. C. Collins Metai 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 1 rot. E- C. toliins, prisiunčiant keletą štampu, is kurios galiosite pasiskirt sav 
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos, 
Mezica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

IllStltuto vai. nuo io-iki 5 po piet. Nedelioms tino io-iki i.
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Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 
Trajankos". sutaisytos per lietuviškus 
daktarus Šita gyduolė neatbūtinai rei- 
kalmga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trer'nka gyd" visokias paprastas ligas, 
kaip tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ’igu. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydan.-ziu žolių, žiedu, szaknn irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. -Ta reikia vartot; 
teip. kni" yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki l 
antras za ,

A. ŽVINGILAS,
P. O. B. 3232, Boston. Afass. f

Pranešam visiem savo kostumertam ir 
kitiem, jog męs nutarėm per visa šita 
nedėlią duoti prezentą ti -m. 
pas mus ir pirks už 1 dolerį ar 
tavoro ir atsineš šita apgarsinima. 
rinti gaut prezentą. pasiskubvkit, 
tas bus tik per ’itą nedėlią.

Pas mus viena prekė dėl visu.
The OUTLET

3S’> Broadwav. S. Boston

•» <• 
kurie ateis 

daugiau 
No
nos

:a
Gubernatoriaus Paskirtas 

g notary -rrituc #
Padam visokias lc_rali<kas 

popiuras reikaluose Lietuvoj 
ir Ame rike.

M. Paltaiuiviče,
52 B. Str.. S. Boston. Mass.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar nepuri mano kataliogo, tai ra’-zvk s endien 
p siusdamas savo adresa ir uz jc. ma-ke o apturėsi 
puiku katahoęa kuriame yra prekes dziegoreliu len- 
ciueeliu, žiedu, srilau, k<mpasu, britvu, armonikų, 
tnuz kaliszku instrumentu, masz;nukes dėl drukavo- 
jimo gromatu, monu kny 'a. visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu lik randasi Petuvis/ko; kalboi. puikiu popieru 
dėl raszvmo su pavmczevonem f padailinimais ir 
kvietkom. k. VILKEVICH
112 Grand str., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ I’AS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus. alus, elius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi Gery mus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gėrymus pristatėm ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 (’ross Stre»*t, - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Vyrai ar norit darbo?
Męs reikalaujam visokiu dar
bininku ant farmų. geležin
keliu. plytnyčiu. Į gires ir t. 
t. Vietos geros, algos kono- 
augščiausios. Kurie norite 
darbo, ateikit pas mane, o ji 
gausit. M. E. FINN,
27 Wa,iiington St. Boston. Mass

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į tVorcesterį atkeliausit
Geriausia rodą visi gausit.
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parūkysi; 

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
4 Miliburry str..

VVorcester, Mass.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
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VIENATINIS :
W. KAŽI KO

LIETUVISZKAS
NEW YOKK

KOTELIS
7 Washiii£ton si

Geriausia valgomu daigtu

K R A V T V V E .
####

Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigius. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatėm. Už. 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Jei iru važiuojate į Lietuva arba 
iš Lietuvo- į Ameriką tai pis 
mane trali • gaut laivakortes 
pigiau kai} tilurleipgi atlieku 
visokiu- l>:i' I i liūs reikalus. 
Užlaikau pi >• ų hotelį kureme 
galiu- gaut ' ;'lgių ir gėry ir.ų ir gjg 

i nakvynę. K' re norite važiuot 
į Lietuvą b" i ’vgų. aš prista
tau ant szipų ž darbininkus.

l Aš iš savo oi t ->> i'siunčiu darbininkus į visokius darbus Kodą duodu visokiuose 
reikaluose užd- ką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu nori tų ko -s apgavikas nu
vest kur kiliu lai neik iki neįiamatysi manęs. Su godone

TflSCAS RAŽLKAS

Puikiausias Lietuviškas

b

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi,

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3<>l Broadway ir 259 i). St..

Nontli Boston, Mass.

STEBUKLINGA EGIPTO MOSTIS.
Daro stebuklus vieokiose ligose.

Stebuklinga Eu.pto M.>dis trumpam laike išnaikina blusas, utis, šašus 
ir bluz'us nuo zalvo- arba kitų kūno dalių: sulaiko slenkančius plaukus, 
pairražina v.-idą ir rankas, paminkština kietas ir užgraužtas rankas ir ko
ja- per vieną naktį ir ant rytojaus žmogus jaučiasi kaip naujai užsrimęs. 
Sugvdo sutrukusias rankas ar veidą per vieną naktį, sugvdo ronas arl>a 
žaizdas, i-naikina pūsles arkorn.ut ant rankų ir kojų.

Yra tai geriausia liekarsla arba vaistai kas kokia galėjo išrasti
Ta mo-tis yra reikalinga namuose dėl kiekvieno vyro, moteries ir vai 

ko J:i ealima ne-ioti su savim ar laikyti bile kur nes ji nesuges. Jeigu 
s<-rgi tok omis ligomis tuojaus parsitrauk ..Stebuklingą Egipto Mastį" o 
busi 1 gy .lytas.

Norė.l imt kitokiu gj 
duotiu šokiu reikalauji, 
lika metu ir visada 

Stebuklinga E 
pas jo* išradėją:

gyd lobu <1 d kitokiu ligų, rašyk o gausi tokiu gy
nė, pardavinėjam visokias gyduoles jau per ke- 

visus užganėdinome.
i >’o rr.ostis yra gaunama pakeliuose už. viena doleri

Piof. Alei Menchlkov,
Station N. NEW YORK CITY, N. Y.P. 0. Box 9,

Kas prisius savo adresą aplaikys dykai aprašymus visokiu nauju 
išradimu.
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