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Dar keletas 
skaitytoju yra 
prenuim-ratą už 
metu, taigi šiuomi pranešam,
kad pasiskubytu užsi mokėt, 
o jeigu ne. priversti busim 
laikrašti sustalidyt. ^Ke
leivis” ir teip yra gana pi
gus. tik Įl.lHi uz visus metus, 
ir mum rodos, kad kiekvie
nas lietuvis, kad ir su men
ku uždarbiu gali įstengt uz 
ji užsimokėti, nejausdamas 
jokio apsisunkinimo, neužsi
mokančius ‘paskaitysim kai- 
įm> nenorinčius ji skaityti ir 
daugiau nesiųsi m. Pinigais 
siųskite per Money Orderi, ir 
gromatu. kuriose Monev Or- 
deris siunčiasi, neturite re
gistrą vot i. tiktai mus adresą 
gerai parašykite ir stempą 
uždėkite. Gavom gromatas 
nuo keleto savo skaitytojų 
su rugonėm. jog jie yra už
mokėję uz visus metus, o męs 
vėl raginam užsimokėti. 
Brangus skaitytojai, męs 
raginam tuos, kurie yra 
mokėję uz visus metus, 
tuos, kurie buvo mokėję 
pusę metų.

ne- 
uz- 
tik 
už

paraudavoti japonam rytinį 
C’hinų geležinkelį nuo Barbi
no iki Kvvaug Chengtze. Ro
sija sulygsta pavesti liniją 
rytinio geležinkelio japonam 
nuo Kvvaug-Chengtze iki Ki- 
rin.

7-8. Japonija sulygsta 
duoti Cliinam pirmas tiesas 
nuo kada Rosi ja budavojo ge
ležinkelį. Pirkti rytinį gele
žinkelį po 30 metų nuo pra
džios budavojimo geležinke
lio. 2. Pirkti geležkelius 
ant tikros mokesties arba į- 
ėjinių. 3. Paimti geležinke
lį po ‘ūi metu be jokios mo
kesties. 4. Reguliacija Ro
sijos ir Jajionijos gelžkeiio 
sargybos ant Mandžiūrijos ir 
rytinio Chinų geležinkelio. 
5. Rusija ir .Japonija užlai
kys lygią dalį sargybos. 5. 
Padidinimas sargybos bus 
galimas po sulygimui Japonų 
ir Rusu.

9. Rosija ])ave<la pietinę 
dali Saliaiino iki 50laipsniui 
žieminio paraleliu (žemės 
mieros).

10. Rusija ir Japonija ne
statys fortu ant Sahalino ir 
neužlaikys kareivių. Japo
nija nestatys drūtviečių ant 
tarpžeminio
laikys atdarą prekystei, 
sija teip pat padarys su Terp- 
zemių Tartary. Rosijos gy
ventojai Piet-Sahalinoj galės 
gyvent nemainvdami savo 
tautos. Japonai gali išvary
ti Rosijos prasikaltėlius iš 
jos užimtų žemiu.

11. Rosija sulygsta pil
nas tiesas japonam žuvauti 
nuo Tumen ių>es iki Beringo 
jūrių ir išdegime Amūro li
pęs.

12. Rusai ir Japonai su
lygsta turėti lygias tiesas 
prekystėje, kokias buvo pir
ma karės.

13. Sulygsta atsiteisti 
karės nelaisviais pagal 
gos tarptantiškas tiesas. 
1. Sugražinti japonam 
rusam karės nelaisvius.
Komisija apsvarstyti išleidi
mu bilas - kaštus.

3. Rosija užmokės kiek ne
bus lygybės tarpe Japonijos 
ir Rosijos užlaikyme nelais- 
vių kareivių.

14. Kaslink nutaikymo 
konsulių Siberijoj: 
1. Japonų konsuliai galės 
apsigyventi vietose, kur ja
ponų reikalai pasirodys. 2. 
.Japonu konsuliai turės to
kią liuosybę ir privilegijas, 
kokias ir kitų tautų turi. 3.) 
sutvarkymas statutu kaslink 
privatiško turto ir tiesų Ro
sijos pavaldinių apleistose 
per Rusus vietose.

15 Sulygta, kad abieju ša
lin viešpačiai užtvirtįs san
darą begije 50 dienu imi pasi
rašymui Komitetu, o tarpi-

sulygo, nin kysbje telegramo užtvir-1 geresnį gyvenimą dėl vargšų, giasi prie didelio mūšio su

La-Perouse
Ro-

Žinios.
l'žbaiga Sadaros

Dar praslinko sauvaite lai
ko pakol Rusai ir .Japonai 
galutinai neužbaigė ir neiš
tobulino sandaros punktų. 
5 Rugsėjo apie 4 valandą po 
pietų Sandaros popieros jau 
buvo gatavos, ant kuriu abu
du sandaros komitetai pasi
rašė.

1. Amžinas pakajus tarpt1 
viešpatysčių Japonijos ir Ru
sijos ir tarjK- jos žmonių.

2. Rosi ja pripažįsta Japo
nijos viršininkystę ant Korė
jos ir atsisako nuo jos visai.

3. Rosija ir .Jap inija suly
go išsikraustyti iš Mandžiu- 
rijos: išsikraustymas turi į- 
vykti laike 13 mėnesiu po 
sandarai. Mandžiūrija lieka 
Cliinam.

4. Rosija apleidžia .Japo
nam Port Arthurą. Liaotung 
pussalį ir salas, kuriąs buvo 
ant raudos paėmus nuo Gili
nu, įh) Ciiinų kariai ant 90 
metų.

5. Japonija ir Rusija su
lygo daleisti prekystę Man- 
džiurijoj visom tautom, teip- 
gi Rosija nemėgins užimti 
Mandziuriją niekada ateitije.

6. Rosija apleidžia rytini 
geležinkeli nuo Kwang- 
Cliengtze iki Port Arthurui 
ir Palui dėl japonu. Rosija 
su Gilinu pritarimu

su 
Ra

ir
o

I

tinimo tarpininkaus Franci- 
jos ir Amerikos ambasado
riai. Po šitom išilgom japo
nu komitetas Komura ir Ta- 
kaliira. o rusų — Witte ir 
de Rosen pasirašė ir tuojaus 
\\ ’itte pasveikino Komuną. 
Trumpos prakalbos buvo lai
kytos per abiejų šalių komi
tetų sąnarius. Miestelio baž
nyčiose ėmė varpai skambiti 
ir skraiduolės iššovė apie 21 
kartą. Po pasirašymui Ru
sai laikė dievmaldystę. Po
pai pribuvo net S; 4 iš New 
Yorko, Clevelando. 
purto, Scrantono,
Santaikos komitetai 
ir pasirašę visi 
apleido Bortsmouth 
ziavo i Bostoną: visi 

namus.

Žinios iš pasaulės.

i

Brige- 
Ansonijos. 

užbaigę 
tuojaus 
ir atva- 
rengiasi

Pakajus užbaigtas.

R ūsai s. Linevičius. Rusijos 
jenerolas praneša, jog jis at
mušė kelis japonu užpuoli
mus žieminėje Korėjoj. Ja- 
ponų kareiviai esanti nema
žai priešingi prieš padarytą 
sandarą ir nustalxiymą ka
rės. kartu ir Japonijos žmo
nės nesą užganėdinti. Pa
siuntiniai važiuoja namo nuo 
santaikos su baime, kad ne
būtų nugalabįti imt žmones 
Japonijos už tokį lengvą su
sitaikymą su Rosija.

—o—
llamburg, Vokietija,

Vietines Žinios.

beveik kasdien
pradini a

Paryžius, 2 Rugsėjo.
Francuzijos randas padavė 
paskutini reikalavimą Moro- 
ko Sultanui, kaslink suareš
tavimo Francuzijos pavaldi
nio Banžiau. Prancūzai rei
kalauja netik paleidimo jos 
pavaldinio, liet nubaudimo 
tų. kurie ji suareštavo, ap
mokėjimo kaštu ir publiško 
atsiprašymo. .Jeigu sultonas 
to nepadarys, tai franeuzai 
per karę pajieškos.

—o—
Konstantinopolis. 1 Rūgs. 

— Šaitanas, Alidul-Hamid 
šventė dieną savo karūnavo- 
jimo ir paleido 1143 prasi
kaltėlius iš tumių. Papras
tos dovanos patvaldonų.

—o—
Roma. 3 Rūgs. — Vatika

no augščiausia valdžia prašo 
Suvienytos Spaudos, kad pra
platintų žinias, jog Vatika
nas nebuvo teip labai apvog
tas, kaip žinios pasiplatina. 
Sako, jog tik keli brangus 
albumai buvo pavogta.

Peterburgas. 31 Rūgs. — 
Žiniom parėjus apie sandarą 
Japonų su Rusija,
laikraščiai netikėjo, jog Ro
sija teip lengvai susitaikįs 
su Japonais. Laikraštis 
„Syn Otečestva” sako, Rosi
ja gali džiaugtis išlindus iš 
tokios begėdiškos karės.

-----0-----

Marinsk. Vakarinėj Sibe- 
rijoj — 31 Rūgs. Japonai 
atvežė 3000 Salia Ii no gyven
tojų ir paleido Dekastrijoj. 
Daugelis apsirgusių ir nega
linčių paeiti, priversti buvo 
pėksti eiti vaikai moterys ir 
seniai.

Revoliuciją Rusijoj.

Nors caras išdavė manifes
tą ir apgarsino rinkti pa
siuntinius i Dūmos seimą, 
bet darbininkai m mato jo
kio pagerinimo savo luomai. 
Garas gali bovįtis i 
tus su išrinktais 
pavaryti juos ir 
ant jų reikalavimų.

ilgus me- 
atstovais; 
nepristoti 

. o darbi
ninkai turi vargti tą visą lai
ką. sunkiai dirbti ir mirti 
badu. Darbininkai supran
ta caro malonę ir nenustoja 
savo kovos, miršta ir kenčia 
žaizdas už liuosybę: Žinios 
praneša, jog Kaukazijoj bai
sus sukylimai viešpatauja. 
Aplinkoje Baku 2 Rugp. ki
lo didelis mušis darbininku 
su kareiviais, kame krito 50 
žmonių: kūnai negyvų riog
sojo ant gatvių, o ugnis iš
naikino apie 150 triobų. Kri
tusiu daugiausia totorių. 
Mieste Gori 4 liepos policijos 
viršininkas tapo 
Sovėjas pabėgo, 
torse policijos 
Kulta, bombos 
parmušė ant žemės, 
sužeidė, 
lakstė.
ve vėl buvo darbininku ir ka
reiviu susirėmimai. 4 Rūgs.
50 suareštavo ir daugelis pra
puolė. pabėgo ar gal slapta 
kur tapo užmušti. Lietu
voje darbininkai varo agita
ciją ir kelia demonstracijas; 
dvaruose pakėlė straikas ir 
daugelis laimėjo: dvarų dar
bininkai gauna daugiau ja
vu ir trumpesnes valandas 
darbo. Krautuvių darbinin
kai išlygo dirbti ne daugiau 
kaip 12 valandų ant dienos, 
nedėliom tik valgomų daigtų 
krautuvės bus atdaros. I ai- 
gi kova, kraujas kasdien ro
dos pirkte perka liuosybę ir

nušautas.
Helsing- 

viršininką. 
ekspliozija 

bet ne-
langai budinko iš- 
Garsingam Kišine-

rusiški

už- 
čio-

4
Rūgs. — 29 Rugpiūčio atsiti
ko čionai myris nuo choleros 
tarpe emigrantų iš Rosijos. 
Sukilo baisus ermyderis ir iš
gąstis tarpe gyventojų ir lai
vų kompanijos. Hamburgo 

.purtąs turbūt liks visai 
darytas ir nieko neveš iš
nai į Ameriką. Vokiečiai 

./ako, jog cholerą atvežė Ro
sijos emigrantai, vienok da
bar pasirodė ir kitose Vokie
tijos vietose cholera. 5 Rug. 
atsitiko myris turine mieste 
Krone Steiglitzdorf Scheuse- 
nan. Berlyne į parą buvo 
vienuolika apsirgimų su cho
lera: išviso buvo 77 apsirgi- 
mai ir 24 mirtis. Lenkijoj 
apie cholerą nieko negirdėti. 
Jeigu Vokietijoj ir toliau ims 
sirgti su ta liga, tai turės vi
sai apstoti emigracija ir 
pirklystė, o kad ne. tai ir į 
Ameriką cholera parvažiuos.

IšAmerikos.

Gimė su rimais. 

N e w a r k , N. J .
ni tėvai susilaukė sūnų 

—o— juodu veidu, akimi nuo
Peterburgas, 1 Rugsėjo—j lio ir puse didumo ir su 

Pagal prisakymą valdžios vi
si universitetai prasidės mo- coliu ilgio, 
kinti nuo 14 Rugsėjo, kurie 
jau stovi nuo vasario, iš prie
žasties sustraikavinio studen
tų. Nežinia, ar jie pabaigė 
straiką kaip kad caras misli- 
na. tai jau viskas užbaigta, 
o žmonės dar tik prade,da sa
vo kovą.

Jenerolas Kakhanof. ko- 
mandieras Odesos kariume- 
nės tapo prašalintas nuo vie
tos už nesutvarkymą mieste 
pasikėlimų pereitą Birželi.

■v

Persijos Salias atvažiuoja 
i Peteriu if, turbūt jam teipgi 
pasidarė žingeidi!. jog Rusi
joj viskas mainosi. Gal ir 
Persijoj žmonės neužilgo su-■V 
sipras ir neduos Sakui gy
venti su daugeliu pačiu, kaip 
kari dabar daro.

—o—
Lidziapudze. Mandžiurijoj. 

1 R ilgs. — .Japonu kareiviai 
J>e jokios permainos vis ren-

juodu veidu, akimi
1 -

.Jau
sli
vo
ra-

9

ra- 
metu 
pati, 

ir mo-

gličiais nuo daugiau kaip 
Motina to 

guoto kūdikio tik 17 
senumo, duonkepio 
Vaikas tuojau numirė,
tina džiaugėsi iš jo mirties. 
Gydytojai pripažįsta, jog mo
tina turėjo išsigąsti kokio 
nors raguoto gyvulio būdama 
nėščia.

ltanir dčkavonin.

Oyster Bay. Šiomis 
dienomis prez. Rooseveltas 
gavo labai daug padėka vo
nių iš visu kraštu uz sutai
kymą japonu su Rusais. Ca
ras prisiuntė jiadėkavone; 
Mikado teipgi: paskui visa 
eilė visokių pasaulės gerada
rių. tarpe kuriu ir R<xkfelle- 
ris, teipgi atsižymėjęs žmo
gus, kuris kerosimą ištraukia 
Iš žemės ir parduoda žmonėm 
už 14- 15 centų gorčių. Tie 
ponai garbina ir giria vienas 
kitą, siundo muštis ir vėl tai
kosi. o vargšas žmogus nė nz 
šunį nerokuojamas.

Susirinko tik se- 
Kur-gi jaunieje?

1 Jienomis
palyja. Kliaučiai 
geriau dirbti.

Antano Nevulio 
pe apdegė 5 Rūgs, 
dienos. Eksplodavo nafta. 
Nevulis gelliedamas savo mo
terį iš durnu ir liepsnos pats 
užsigavo nuo lango stiklų. 
Blėdies padarė ant 200 dol ir 
niekas nebuvo asekuruota.

V. Juškauckas pirko 
kriaučių šapą New Yorke ir 
i te Įiersikėlė.

Lietuvių l'kesų K tiulius 
turėjo susirinkimą 5 Rūgs, 
vakare, kalliėjosi apie politi
ką ir sutaisė aplikacijas dėl 
ukėsišku jKipierų dešimčiai 
draugu, 
nesniejie.
Trečią uta minką 19 Rugsėjo 
vėl bus toks susirinkimas ir 
visiem velytina ateiti ir tie, 
kurie prie kliubo nepriguli. 
Pasikalbėti apie politiką ir 
pasirūpint popieras. Lietu
viai. krapštykit akis, nemie
gokit, gana esam paniekinti; 
rūpinkimės pasirodyti, jog 
nevisi esam žemy tojais lietu
viu vardo.

Pasaka M. K. atsitikimas ant 
laidotuvių A Juška neko: 
„Man belijiant į vežimą, pa
jutau, jog kaip su replėm 
kas sugriebė ranką. Atsi
grįžtu, ziūrau S.

Kur tu eini? — klausė.
Važiuoju palydėti An

taną Juška neką.
— A! dar arklį reikia ly

dėti ..........
Klausymas, iš kur imasi e- 
nergija tų mažų žmonių, kad 
jie nė numirusiam neduoda 
pakajaus, ir tai dar tokiam 
verta ir j Riterius atminti, jog 
numirusiam reikia dovanoti 
ir viską at’ei. : i.

4 Rut -ė. ■ . z miero
draimy-te tmej■ : Ii .dm. 
svečiu prisirinko >š vi; ų ša
lių ir visi linksmai halevo.o. 
Ant baliaus vienius skurdžius 
buvo įnešęs, kad parinkti 
aukų revoliucijonieriam -- 
Rosijos straikuojantiem varg
šam. bet baliaus administra
cija visai nepristojo, nenorė
dama periškadyti" linksmy
bės svečiam. Bet kas-žin ar 
šv. Kazimieras pagirtu už pa
miršimą Tėvynės? Galima 
jo d vašią atjausti, jog ne, nie
kad nepagirtų!

Vienok ant baliaus pakam- 
jH-m tautą mylinti sūnus su
metė lf» dol. ir c. Vardai 
Aukautoju nūs kitam „Ke
leivio” numeri je.

1 Rūgs. S. Bostone nusi- 
nuodino ruskas daktaras E. 
Pasof. Jis buvo pailgęs iš 
SiU-rijos, kur ji caras buvo 
išvaręs uz politiką. Menka 
sveikata ir skurdas privertė 
prie patžudystes.

12 Rugsėjo, ntarninko va
kari1 Ims mitingas Lietuvos 
Dukterų draugystes.
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Na. o kaip tau patinka, ie
vai. mislįti apie politišką ek
onomiją'

— Man, vaike, visai nepa
tinka. nes aš nematau jokioj 
pelno iš to.

— Matai, tėvai, užtai tu 
nematai pelno, kad nesu
pranti to mokslo. Jeigu tu 
ir kiti darbininkai imtu la
vintis ir gerai suprastų, kas 
tai yra politiška ekonomija, 
tai pelnas būtų visiem žmo
nėm.

— Aš nesuprantu, Maike, 
iš ko tas jielnas būtų.

— Klausyk, tėvai, aš tau 
kiek galėdamas trumpai pa- 
aiškįsiu. kaip jau sakiau, jog 
politikiška ekonomija yra 
mokslas apie, ką žmonės su
tveria. padaro ir kaip paskui 
tuos daigtus pasidalina. Tai
gi jeigu męs suprastume, tai 
matytume, kiek ko padarom 
ir kiek męs gaunam to už
darbio. ar gaunam kiek męs 
uždirbam, ar ne? Kur eina 
ta dalis, kurią męs uždirbam, 
o negaunam. Jeigu visi tą 
suprastume; tai sutvarkytu
me reikalus teip. kad gautu
me daugiau 
Dabar inęs 
uždaro ant 
bam tamsa 
daryta nuo
ir daugiau mes 
Męs nežinom kur tie daigtii 
išnyksta ir kiek uz juos gau
na turčiai parduodami, 
tiek žinom, jog kaip 
nam į krautuvę, tai
kam kelis syk tiek uz tą patį 
daigtą. nekaip męs gavom 
nuo turčiaus ji padarydami. 
Teip matai, tėvai, kaipgi ne
bus tiek vargšų žmonių, jei
gu męs turim mokėti daugiau 
už daigtus pirkdami, o gau
nam kur kas mažiau juos pa
darydami. j

mus uždarbio, 
einam i fabrikus, 
mus 
nuo 
mus

vartus, dir- 
tamsos. pa- 

darbą paima 
jo nematom.

Tik 
nuei- 

užmo-

<> kas būtų, vaike nau- Išrodo rods kankiniai 
Uz kokią nors kaltę.

Tūkstantiniai pulkai 
Iš visur suėjo,

N no muzikos balso
Net z«*me dreliejo.

Ėjo šiaučiai. kriaučiai 
Ir raidžiu statejai, 

Malioriai. mūrininkai 
Ir duonos kepėjai. 

Toliau ėjo kalviai. 
Teipgi mašinistai

Ėjo visi vargšai
< > ne kapitalistai. 

Tai yra minios 
Kurie jau supranta.

Jog uz gerovę
Reikia paduot rauką. 

Ginklas geriausias 
Vargšam yr vienybė 

Net turčiai dreba 
Einančius išvydę

Praeis keli metai 
Užaugs supratimas, 

Išnvks turčių galybė 
Vargšu kankinimasO w 

Tik visi uz gerovę 
Ir uz liuosybę.

Eikim su darbininkais 
Laikykim vienybę; 

Mokslas ir dorybė 
Tegul pas mus auga 

O mus v argi n toj a i 
Amžinai prasmenga.

dos. jeigu męs ir žinotume, 
vis tiek negautume daugiau 
mokesties.

— levai, jeigu visi dar 
biuinkai >iųua>tu politikišką 
ekonomiją, tai suprastu kaip 
susivieniję galėtu sau tuos 
daigtus padaryt, kuriuos da
bar padaro turčiam, o paskui 
eina nuo jų pirkti.

— A. vaike, tai tuščia 
kalba, kur darbininkai gaus 
tiek pinigų, kad pastatyti 
tokius fabrikus, kokius da
bar turi turčiai, jog męs 
vargšai dabar kaip tik tu
rim uz ką duonos nusipirkti.

— Tu. tėvai, nesupranti, 
ar-gi tu matiai, kad pinigai 
fabrikus statytu, artu matiai. 
kad doleris paimtų akmeni 
arba plytą ir neštu augštai 
ant mūro, o tę kitas paimtų 
nuo jo plytą ir uždėjęs ci- 
manto primūrytų.

Aš žinau, vaike, 
doleris neneša plytos, 
žmogus neša, kaip gauna 
ieri.

- Taigi, užtai, tėvai.

kad
bet
do-

jei
gu dolerius atskirsi nuo žmo
nių ir supilsi i krūva, tai jie 
tę ir surudis ir nieko gero 
nepadarys, o kaip žmonės 
atsiskirs nuo dolerių, tai jie 
viską galės padaryti. Vieni 
pradės apdirbti žemę, pada
rys maistą, kiti dirbs fabri
kuose. padarys Įrankius,dra
bužius. dar kiti statys na
mus ir teip vieni kitiem pa
darys viską ir tie visi daigtai 
prigulės žmonėm.o ne kokiem 
turčiam, kurie dabar nieko 
neveikia, tik spaudžia žmo
nes.

— Bet. vaike, jeigu visi 
žmones teip turėtų suprasti, 
kad sutaisyti toki gyvenimą, 
tai turėtų tos kaip tu vadini 
ekonomijos mokįtis nuo ma
žų dienų iki 20 metų, ir tai 
nevisi išmoktu., O šitie žmo
nės, kurie dabar yra toki 
kaip aš. tai niekad nesupras.

> — Tėvai, žmonės netruks
i s
ir neturėdami mokslo, nes 
dabar ir vargas spaudžia ir z 
mokįtis galima is visų salių. juom eiti i karčiamą. tai pa
štai Bostono darbininkai jau gilioj jo prįešu ‘ 
pradėjo reikalauti, kad jiem jis nenori llė kalbėti, 
būtų daleista kas nedėlią su
sirinkti Į mokslaines. 
vaikai mokinasi.
gaus nuo miesto daleidimą. 
tai mokslas teip išsiplatįs 
tarpe darbininkų, jog pastos 
tikrais ekonomais ir tada bus 
lengva darbininkam supras
ti.

— Na. pažiūrėsim.

Korespondencijos.

(>ras 
tan- 
čio- 
visi

Providence. R. 1. 
atšalo kaip rudenyj ir 
kiai palyja. Lietuvių 
nai pusėtinas būrelis, ir
gyvi prie stitlo alaus bei deg
tinės. Degtinę ima, kad 
valgyti galėtų, o alų geria, 
kad netrokštų. Tie virinti 
gėrymai nėr teip geri kaip 
tyras vandenėlis; jie mus bro
lius paverčia į blogą elementą 
Vandenį kada naudojom 
uiųs tėvynėje, tai buvom 
gražus, raudoni ir protas bu
vo neteip užmuštas, nors tę 
mokslo nebuvo, vienok paži- 
nom kaip žmogų pagodoti ir 
kitam į aki nelysti. Dabar 

uprasti nors ir seni būdami liūdna: pažiūrai* į savo brolį
ir negali pažinti ar vilkas ar 
žmogus? Jeigu atsisakiai su

I

KELEIVIS

Dangus apsiniaukė.
Lietus kartais puolė — 

I)arbininkų šventė 
Tą dieną išpuolė.

Vienok darbininkai
Lietaus neatbojo, 

Amatiškai apsirengę 
Iš bakužių suėjo.

Veidai jų raukšlėti.
Kieti ir pageltę;

1 ir daugiau
Nueik 

i stabą, rasi paskendusius 
kur kalbose piemeniškose. Lietu- 

Jeigu jie voj tokiem, tai motina arba 
gaspadinė. išgirdus nedorai 
lojant, nors samčiu j>er gal
vą uždrožia, o čionai jiem y- 
ra fry kuntrė. todėl i gyvu
lėlius virsta. Pamatę alų 
vežant, būna kaip elektrikos 
sukrutinti ir riksmas: ..po 
dešimtuką! po dešimtuką!" 
net lauke girdėti. Taigi ko 
nori nuo tokių charatierų. 
ar gali sulaukti gerovės? Jei
gu pamatė ar išgirdo ką lem- 
tesnio. tai visada apjuoks, 
išniekins, anot kunigu pa
mokslo: ..rodos velnio pristo
tas". Iš tokiu žmoneliumųs 
miesto lietuviai susideda. 
Kartais jie m užeina mislis į 
galvą, sutverti parapiją, ar
ba ką kitą lietuviško Įvesti, 
bet netrunka iš galvos išnyk
ti, nes kaip tik nugarą suėjo, 
tai lietuvyste jo ir sutiri>o. 
l'ngarų akys juodos ir nosis 
riesta, todėl kaip gyvatė 
pauk tuką nugaz lina ir pra
ryja teip tie jx,nai mus lie
tuvius. Jie Įkalba lietuviam, 
j »g lietuviu kalba yra pago
niška, ir būk. kati ne jie su 
riestom nosimi, tai lietuviai 
ir šiądien dar būtu pagonais. 
Brangus broliai! Lenkai 

j mus tik trukdė, su kitom i

Itautom, męs daug greičiau 
būtume likę krikščionim, 
kad jie neimtų plėšę lietuvių 
šalies iš visu kraštų. Lietu
viai laike savo ponavimo ne
turėjo ramaus gyvenimo — 
nuolat turėjo gintisslavonus. 
vokiečius ir turkus su toto-į 
riais. Bet šiądien, broliai, 
susipraskim. atpleškim akis, 
tėvynė mus vėl atgijo, krau
jas po jos gyslas pradeda te
kėti ir širdis garbingam Vil
niuje pradeda jau mušti. Ar 
dar ir dabar jus iš lenku uz-, 
pečkio nedrįsta t išeiti.' Gė
la jum! Su lenkais jus nieku 
ueėsat, kaip tik jų paklus- 
nais ir spaugais bernais; prie 
lietuviu jus tinkat, kaip sū
nus prie tėvo su motina To
lei meskim svajonę, skaity
sim gerus laikraščius ir kny-
ras savo kalboje, apsišvies- nation 
kini. o tada- męs 
gerus darbus dėl 
los. Jus jauni.
vargę nuo 
mo alaus
zeiigkit žingsni augščiau prie 
mokslo, tegul purvai lieka 
žemai! Bet ar mano balsas 
bus girdimas, nes tik keli 
čionai skaito ..Keleivį"

Rafola.
♦

M ass. Su-

Oede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai 
citizen 

ishould 
government 
exercise 
supreme 
political 
control

*.

Reiškia 
ūkėsas 
turi 
valstyliė - randas 
rėdvt - tvarkyt* • 
augščiause 
politiška 
suvaldymas 
tautos 
valstija 
reikalingas 
gerovė 
reikalauja 
sądraugaut 
su žmonėm 
rėdą 
be 
forma* būdas 
žemiau 
laukinis 
gamtiškas 

pradžia 
gamtiškai 
draugiškas 
gaivalas

Ar tu ukėsas? 
Ne, aš neesu. 
Tu turi būt ukėsas. 
Ar tu žinai, kas yra valstybė?

Ištark 
sitizin 
šiud 
goverment 
eksursaiz 
suprym 
politikai 
kontrol 
nešiu 
stėt 
nesesarv* 
veifeer 
rekvajers 
koopereit 
felomeu 
ruls 
v idant 
form 
blow 
sevedz 
naci lirai 

oridzin 
naci u rali 
sošial 
bying

zv►

nuveiksim ■ statė
savo nau- neecessary 

broliai, su- we i f arei
nuolatinio gėry- reųuires

ir prastų kalbų. < cooperate 
fellovv-men 
r u les 
without 
form 
belovv 
savage 
natūrai 
origin 
natų raly 
sočiai 
being 
Are you a citizen? 
No, 1 am uot. 
You should be a citizen. 
Do you know what is 
vernment? 
Ves.
Government is the e.xercise 
of supreme political control 
over a statė or nation. 
Is government necessary? 
Ves. Each man’s velfare 
reųuires him to co-operate 
with bis fellow-men under 
the rules of law and order. 
VVithout government in so- 
me form, man would sink be- 
low the savage. 
Is government of natūrai o- 
rigin? 
Yes. Its foundation is na- 
turaly given to the man.
Man is by nature a sočiai, or Žmogus yra pagal gamtą 
in otlier words a political be- draugiškas, arba kitaip sa- 
ing. kant visuomeniškas gaivalas.

♦
*

Cambridof. 
prantantesnieje lietuviai dar 
vis nieko neveikia ant tautiš- 

kurie 
svai - 
kone

kos dirvos, užtai tie. 
nuolat linksminasi su 
ginančiais gėrymais, 
kas sanvaite išperi koki nors 
biauru atsitikimą. Praeitą 
nedėlią vienoj stuboj labuo- 
nius susitraukė ir ausis ap

lygino. mat vis žmogus 
nemokytas, bet žino
velnias sėdi — galvoj, dėlto 
per ją ir muša, donai buvo 
pora angliku. kurie mokino
si lietuviškai tik dėlto, 
nedeliom pas lietuvius 
na išsigerti, 
užteks iiem to
voliuvija Rosijoj. pasikėlimai 
vargšų 
mūsiškiu, 
to kad jie nemato, o 
negali.

nors
kame

Vienok 
baliaus.

t

go-

kad
gau- 
gal 
Re-

Lietuvoj neužima 
Kodėl ne? Dėl- 

misliti
Varguolis.

* **
Cambridoe, Mass.East

Lietuvių čionai geras pul
kelis. dirba daugiausia Bos
tono Bridge Works Co., mat 
lietuviai ir lenkai dirba pi
giau ir geriau kaip airiai, 
dėlto čionai juos užlaiko. 
Blogas pasivedimas, stubose 
nuolatinis riksmas ir netvar
ka,
ir krautuvės čionai 
aut nuplyšusio bomo. 
niejie vyrai ir jaunos 
nos gėdinasi savų lizdų, to
dėl nori persi versti į angli- 
kus. Bet sakau jum, sesu
tes ir brolnkai. niekad iš 
lo jautis nebus, todėl ir 
netinkat tarpe a nglikų. 
sišvarvkit
riksmą ir alų, 
mokslu, o 
jus kiti godos. W. Palecikns.

Stubos nekuopnos, net 
išrodo

Jau- 
inergi-

mu- 
j ųs
Ap- 

stubas. išvykit 
apsišvieskit

pamatysit, kaip

Už korespondencijas ir ap
garsinimus,.Keleivio“ re- 

dyste neatsako.

Teip.
Valstybė yra darbas, augš- 
čiausias politikiškas rėdąs 
ant valstijos arba tautos.
Ar valstybė reikalinga?
Teip. Kožno žmogaus gero
vė reikalauja jo draug-darba- 
vimos su kitais žmonėm po 
rėdyste tiesų ir tvarkos.
Be valstybės kokioj nors for
moj, žmogus nuskęstų že
miau laukinio.
Ar valstybė iš gamtos paei
na?
Teip. Jos pamatas yra gam
tiškai duotas.

Žemes šiluma.

Žmogus yra gaivalas, kurio mėginimui nėra rubežiaus, 
ne kaip žemesnių gaivalų. Jis mėgina žvaigždes skaityti, 
oru lekioti, marias mieruoti ir įsigilinti į vidurį žemės, pa
žiūrėti kas tę yra. Prasimušę rūkstanti ugnekalniai duoda 
žmogui suprasti, jog viduryje žemės randasi ugnis. O kad 
ugnis parsieina pirkti kaip ir kiti daigtai, dėlto mokslin
čiai mėgina pasinaudoti su ugnia arba nors karščiu iš vi
durio žemės. Kad negreit, tai nors tolimesnėje ateit i je. 
Pro?, ilellock mėgino stiprumą žemės karščio per tam tik
ras iškastas į žemę skylias, (šulinius) po tūkstantį pėdų gi
lumo ir giliau, padarytose jieškant kerosino, druskos ar 
kitu daigtų Silezijoj. CamwaH’iuje yra zinko mainos 3000 
pėdų gylio ir bėgančių po marių dugnu. Ties Porusovič 
Silezijoj yra skylė žemėje 7000 pėdų gylio, t. y. 400 pėdų 
gylian už mylią. Skylėse ties Pittsburgu, Wheeling, Ca- 
lumet ir Hougliton šiluma už tūkstančio pėdų gylio yra 128 
gradusai. Franciui jos mainose 3600 pėdų gylio, šiluma 
117 gradusų. Nors ir ne visur lygi šiluma pagal gilumą, 
tačiaus vinir] asii< do,j< g ko giliau sieksi į žemę.tuo karščiau 
atrasi. Prof Hellock daro bandavones ties Pittsburgu ir 
Wheeling ir tvirtina, jog ateitije galima bus žemės vidurio 
kaištį sunaudoti dėl šilumos žmonėm. Ateitis daug ką 
žmonėms žada, kad tik rūpintųsi apsišviesti ir sunaudoti 
visokius i mislus.

Nauja tiesa.
Massachusets valstijoj tajio įvesta nauja tiesa, kuri 

aprubeziuoja visus laivakorčių agentus, kurie ikišioliai už
siėmė siuntimu pinigų į kitas šalis arba laikymu pas save. 
Nuo pirmos Rugsėjo kiekvienas agentas, kuris siunčia pi
nigus, turi užsistatyti 30 tūkstančiu dol. bondsų grynais 
pinigais arba nemorgečiutais turtais. Agentam nesmagu, 
bet žmonėm bus geriau.

V ?
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(Tąsa)

buvo mano žodžiai. Bet jeigu Fetis Bori- 
sovičius tapo tokiu geradėjingu dėl jo, tai 
jam pačiam reikėjo ateiti pas mane ir pa
sikalbėti apie tai su manim.

— Jis pas tamistą ateis, kaip tik liep
site — atsakė piršlys.

— Aš turiu paklausti r<xios pas poną 
X

— kalbėjo Spakas — Senis ponas, amži
ną atsilsi jo dūšiai, prižadėjo man popierą 
liuosybės dėl mano dukters ir dėl žento. 
Jis liepė po jo mirties kreiptis prie jo sū
naus. Todėl aš turiu eiti prie jaunojo pono.

— Teip, ponas viską nuspręs, bet 
tamista — kalbėjo piršlys — turi pasaky
ti niurni piršliam, ar leisi savo dukterį uz 
šito jaunikio. Štai jis yra.

— Aš pašauksiu mano dukterį — at- 
x

sake Spakas — Tegul ji pati uz save kal
ba. Aš visai jai nepertariu.

x

Spakas išėjo ir į porą miliutu sugrįžo 
su savo duktere.

— Vasa — tarė Spakas — tu esi gei
džiama uz pačią per Trakimą. Kaip jūs 

■ponai sakėte jo vardas po tėvais?
— Semionovič — atsakė piršlys.
— Per Trakimą Semiouovičių — kai-

X

bėjo toliau Spakas Ar tu nori su juom 
apsivesti?

— Teip, aš noriu — atsakė Vasa.X
— Tamstos jūs girdite — tarė Spa

kas — tai yra jos loma kalba ir noras. 
Aš neperiškadysiu jai, tačiaus aš turiu pa
sikalbėti su ponu, nes priešai jo patarimą 
nenoriu eiti.

Ant staio tuojaus atsirado duona, deš
ros, degtinė ir viskas persimainė į meilų 
priėmimą svečių.

Nepoilgo durys seklyčios atsidarė ir 
Pridibalka įėjo.

— Ilgo gyvenimo Danui Savelevičiui 
— tarė Pridibalka įeidamas per duris — 
lai sotinasi duona ir vynu geri žmonės. 
Reikalai kaip matau eina geru keliu.

Š|>akas pašaukė Pridibalką sėstis prie 
stalo, tačiaus savyje negalėjo Pridibalkai 
užsitikėti. Pridibalka nelaukė pakol Spa
kas pradės kalbėti apie Trakimą, liet jis 
pats pradėjo. Jis išpasakojo kaip Traki
mas buvo ant krašto pražūties, kada Pri
dibalka rado jį pale upę, pridurdamas 
kaip jam atsitiko į tą tarpą atsiskirt su 
ponu ir rasti Trakimą, teipgi' apie pasko
linimą pinigų Trakimui dėl nusipirkimo 
arklio vežimo ir drapanų. Toliau Pridi-X 
balka patarė Spakui nueiti pas poną ir pa
siteirauti apie tą viską.

VI.
Trakimui viskas išėjo gerai, su pagel-X 

ba Pridibalkos nesunku buvo Spaką pri
versti leisti dukterį, o ypatingai deganti 
meilė merginos daugiau pagelbėjo Traki
mui su ja apsivesti. Palikę veseilią ir 
viską šone prisiziūrėsim tolesniam Traki
mo gyvenimui.

Po veseiliai jaunoji pora nuėjo pas 
poną Motoliną, kuris atliuosavo abudu 
nuo baudžiavos.

Trakimas {teršikraustė į miestelį ir 
užsirašė save pirkliu trečios rųsies ir pa
gal patarimą vuošvio pradėjo pirkliauti 
su saulegryžių aliejum. Saulegryžių alie
jus buvo labai pagirtas tuose laikuose ir 
atnešdavo gerą pelną pramoninkams. Ne
ilgai trukus Trakimas teip pakilo turtuo
se. jog galėjo nusipirkti namą ant dvieju 
gyvenimų su krautuve apačioje. Traki
mas Tuojaus pamatė, jog pinigus dar 
greičiau gali uždirbti pirkdamas namus ir 
skolindamas pinigus ant namų ir t. t. 
Todėl jis greitai sumanė ir prisirašė prie 
kompanijos skolintojų, kuri susidėjo iš 
kelių pirklių ir žemės savininku. Šitoje 
pramonėje jis dar labiau praturtėjo.

..Koks giliuklingas žmogus! Kaip pi
nigai byra į jo kišenių!*’ kalbėdavo kiti 
pirkliai. ..Ir tai dar neturi jokio gabumo 
prie pirklystės.

Ištiesu jie nematė, kaip Trakimui ga
lėjo sektis viskas, nes jis neturėjo jokio 
tame gabumo, kuris pagelbėtu krauti tur
tus. Jis išrodė ant puskvailio, ir jeigu 
kas jo klausinėjo apie ką, vis nur<xle ueži-

t

I

EEUlvio
nąs. Jis niekad kito neklausė patarimo, 
bet visada mėgino atrasti pats sau įtari
mą iš atsitikimu ’r viską pakreipė dėl sa-1 
v o gerovės.
kuris skaitė laikraštį, arba 
politiką, visada laikydamas 
aristokratų, savo kumpanų. 
sakydavo; koks gabus šitas

i

Jis vienatinis buvo iš pirklių, 
kalbėjo apie 
šoną turčių.

Kaip kas 
kaimietis ir

koks paprastaprotys ir teisingas!
Pirmų metų gyvenimo miestelijė, Va

sa pagimdė sūnų. Trakimas pradėjo mis- 
lįti. kaip bus su jo sunum — nekaltu kū
dikiu. ar jis turės kęsti tą baisią bausmę 
nuo Dievo pažadėtą po keturesdešimts me
tu ant jo tėvų? Galbūt — mislino
sau Trakimas — Dievas nubaus mane per 
mano sūnų. Pridibalkos z<xlžiai Trakimą 
apleido, o kūdikystės nekaltybė užėmė 
tvirtą vietą jo smegenyse. Balsas jam ro
dos vis kuždėjo: ..Dievas yra ir jis tave 
nubaus!” Kada Vasa pasveiko po gim
dymui kūdikio. Trakimas priminė jai 
apie jos prižadėjimą poteriauti prie Die
vo, kad atleistu griekus. Vasa atsakė:

— Teip, męs poteriausim, tai yra 
reikalinga! Kožną šventadienį eisim į 
bažnyčią- Pasninkus užlaikysim labiau, 
pasnykausim panedėliais; dalysim aukas 
ubagams pale bažnyčią, aš niekad to ne
pamiršiu; atliksiu pelegrimo kelionę pėks- 
čia į Kijevą.

Teip jie pasikalbėję ir vėl pamiršo, 
pradėjo gyvenimą toliau vesti posenoviai. 
atidedami pakiltą ant toliau.

Po dešimties metų jų gyvenimo, vuoš-l
X

vis Trakimo. Spakas numirė ir Trakimas 
persikėlė gyventi į valstijiuį miestą.X

Čionai jis praturtėjo daugiau, nekaip 
pirma. Trakimą dabar visi vadino Tro
piniu Semionovič Jašnikof — turtingiau
sias pirklys visoj valstijoj. Trakimas jau 
neprigulėjo daugiau prie paskolos kompa
nijos. l>et vienas jau varė tokią pramonę. 
Jis niekad neprašinėjo, kad paskolintų tikui. 
jam pinigų, bet kiti tankiai meldė Traki
mo pagelbos: padaryk man loską brangus 
Tropiniu Semionovič, paimk nuo manęs 
pinigų, būkie loskavas! — teip jo melsda
vo. Trakimas paimdavo šimtus ir tūks
tančius, uz kuriuos jis mokėdavo Įienkio- 
liktą procentą, suvartodavo savo pramonė-1 
je, kuri atnešdavo jam dusyk tiek pelno.! 
Jis darė plačią pramonę penkiose aplinkė-į 
se ir valstijos mieste. Paskutiniam turė
jo 2 mūrinius namus. Jis visada laikėsi 
prie geros pusės turčių ir įtekmingų žmo
nių, atlikdamas jiem visokias tarnystas. 
Ypatingai degtinės distiliarnė nemaža bu
vo proga, su kuria galėjo turčiam patar
nauti. Laikas nuo laiko Trakimas iškel
davo iškilmingus pietus ir gražius vakari
nius balius, ant kurių lankydavosi augšti 
urėdninkai. Duodavo dideles aukas ir 
šelpė ubagus, kurie tik atsilankė pas joi 
duris.

Po dvidešimts pirmų metų Trakimo 
gyvenimo pramoniškam užsiėmime, jis at-: 
silankė į Peterburgą ant pirkimo nepaju-, 
dinamų turtų, kurie buvo išstatyti ant 
pardavimo. Atlikęs tenai savo reikalus, 
parvažiuodamas namo, susimislino persi
kraustyti į Peterburgą, sostapilį: tačiaus knygas apie reikalus, su ku- 
pargrįštant jam namo patiko jį liūdna ži- riais jos vyras yra užsiėmęs 
nia, jog jo moteris numirė — numirė teip, kad ir ji žinotų apie ką 
greitu laiku. Trakimas dideliai nusiminė J08 vyras darbuojasi ir galėtų 
likosi apimtas gailesčiu savo moteries, su 
kuria tiek metų teip laimingai pragyveno. 
Teipgi jį kankino tas. jog Vasa neišpildė 
prižadėjimo atlikime piligrimiškos kelio
nės į Kijevą.

Iki šiam laikui Trakimui viskas 
riansia sekėsi, o kaip jau visiem gerai 
noina, jog turtuose žmogus labai mažai 
simena apie pakiltą arba pakarnumą 
dies. Teip buvo ir su Trakimu, povaiiai 
jisai pradėjo pamiršti piktą savo dailią. 
Jeigu kartais užeidavo jam atminimas tos 
piktybės, tai Vasa būdavo su kalba savo 
suramina Trakimą ir vėl susimaišo su gy
veninio reikalais ir apleisdavo jo protą. 
Bet dabar Vasa jau numirė ir kito draugo 
jau Trakimas neturėjo, su kuriuom būtu 
nuraminti sunkenybę savo sąžinės. Per- 
išpažintį Trakimas niekad nepasakė ku
nigui to sunkaus grieko. Vasa jo prašy
davo, kad nesakytų, kad užlaikyti nuo: 
savęs prapultį ir nepražudįti gero vardo. 
Kada Trakimas eidavo prie išpažinties, jis, 
v’sada pasirinkdavo sau kunigą, kuris: 
kaip sakant lengvas, nesigilina į žmogaus

\ [Toliaus bus). i

zi- 
at- 

šir-

Moteryste Anghjoi.

Anglijoj moteris neyra vy
ro slūginė. bet tikra jo drau
ge. imanti pusininkystę vi
sokiuose reikaluose gyveni
nio. Nedaro skirtumo ar jie 
labai ar mažiau vienas kitą 
myli, 1x4 kaslink gyvenimo 
reikalų, jie mato reikalą drū
tos pusininkystės visame. 
Anglijos moteris supranta, 
jog pasekmiitgumas gyveni
mo remiasi netik ant vyro, 
bet lygiai ir ant moteries, 

(teipgi ji mato, kad moteris 
turi didele galybę padaryti 
gyvenimą nepasekmingu ar- 
l>a pasekmingu. Todėl po
roj jie veda gyvenimą ne 
teip, kad vienas būtų vien 
tik širdele, dūšele, o kitas ar
tų. kastų. į žemę lystų, kad 
gyvenimą padaryti. Angli
jos moteris ima lygią dalį vi- 

j su vargų, ir štai kaip ji da
ro: tarpe savęs jie kartais 
turi nesutikimą, bet prieš 
vargus stoja petys į petį. 
Moteris įsigilina į mažiausią 

idaigtelį, įsiįteresuoja į kiek
vieną klausymą, kuriuom jos 
vyras užimtas. Ji žino 
vyro pinigišką įeigą iki 

Pagal įeigą ji 
visą namų gyvenimą 
kad metam suėjus 
skoloj, bet kad būtų koks 
nors pinigiškas atlikimas. 
Anglijos moteris mėgins nors 
ir sunkiausią sutaupiojimą 
arba užčėdinimą, jeigu matys 

,reikalą, ir iš to ji jokios sau 
jgarbės, nedaro tik nuduoda, 
jog ji pildo savo priderystę. 

Abudu dirba.
Vyro užduotis uždirbti pi

nigus, moteries užduotis juos 
užčėdyti. Anglijos moteris 
niekada neplanuoja ką nors 
padaryti nežinant jos vyrui, 
ir pamislįti nėra pas ją būdo, 
jog vyras ir ji turi kokius 
nors skirtingus mierius. Jei
gu vyras užsiima visuomeniš
kais darbais, (darbais rūpi
nančiaisiais apie gerovę žmo
nijos) pati visada padeda su 
dideliu pasišventimu. Ji ra
šo vyrui laiškus, užbovija 
žmones, kurie turi reikalus 

1 su jos vyru: mokinasi, skaito

i

savo 
ska- 
taiso 
teip,

nebūtų

su juom kartu svarstyti rei
kalus ir patarti kame ji gali. 
Susirišę dėl a be Inos 

gerovės.
Anglijos moteris jaučiasi,

Męs tu- 
kaip pe- 

darbščios.

jog ji priguli vyrui lygiai, 
kaip vyras priguli jai Po 
metų gyvenimo apsivedusių 
Anglijoj, mažai randasi kal
bų apie meilę arba nemeilę. 
Bet yra matomas ryšis savi
tarpinio sugyvenimo dėl ge
rovės vyro ir moteries.

Kaip yra su m u m i s.
Męs turim labai puikių 

moterų, ištiesu reikia džiaug
tis peržengus slenkstį neku
riu mus šeimynų, 
rim seserų, kurios 
lės rūpestingos ir
kame tik jos turi sumanumą. 
Stalai, kėdės, lovos aprėdy
tos savų rankų mezginiais, 
nuo kurių nė akies negali 
nukreipt, ir jeigu įsiintere- 
suoji, tai tokia moteris nepa
tingės ir daugiau parodyti ir 
pasidalįti su tuo užsiėmimu: 
kiek tę reikėjo varstyti ir 
mazgįti, pakol tą viską pada
rė. Tokių moterų vienok 
męs mažai turim, aha’ mažai. 
O jeigu paimsim tirinėti ar 
męs turim moterų, kurios su
pranta visuomenišką kiaušy - 
mą. Tai dar rasim mažiau, 
irtas daro didelę labai didelė 
pražūtį, brangios seserys! 
Moteris, kuri nesupranta 
apie žmonijos reikalus, lygiai 
kaip ir apie šeimynos, nega
li įgimdyti to. savo sūnam ne 
dukterim, ir tie užaugę sun
kiai kankinasi, pakol su
pranta visuomenės darbus, o 
kitas niekada nesupranta, ir 
tai kaltė motinos, kad neį
skiepija kūdikiam tos pro
tiškos galybes. Nuo visuo
meniškų reikalų paeina gero
vė mus visų, todėl turim pa
čios mokįtis ir savo vaikus 
pamokinti. Paveizdan kad 
dabar męs lietuviai Amerikos 
skaitliuje dviejų šimtų tūks
tančių, turėtume supratimą 
vienybės ir mokslą, ar tai 
mažai mum naudos atneštų. 
Naudos mum atneštų labai 
daug, nes visokias sau reika
lingas įrangas turėtume: li- 
gonbūčius, sveikatos gyveni
mus, net fabrikus ir milžiniš
kas ūkės, visi susidėję galė
tume užlaikyti. Bet kad 
męs dar apie tai neturim su- 

, pratimo, tai teip ilgai turė
sim vargt, pakol nesusi pra
šini-i

Tautiška p a k u t a .
Kožnas žmogus sutvertas 

ant vienokio būdo: su kojom, 
rankom, galva. Todėl pagal 
gamtos tiesas jis pats už sa- 

1 vo gerovę turi kariaut, nepa
siduoti jokiai kitai į save pa
našiai ypatai, kad jį apipo- 
nav'otų ir priverstu tarnauti. 
Bet pasaulėje toli neteip yra 
Vargšas yra tarnas turčių, 
karalių, o paskui visų, kas- 
tik už jį daugiau supranta. 
Kas teisybė su žmogum, tas 
teisybė ir su tauta. Jeigu

£ 
tik žmonės bent kokios tau
tos apsileidžia moksle ir ap
sigynime. tai greitai patenka

* w

į v< rguvę kitos tautos. Štai 
dabar mus Lietuva patekus 
po valdžia caro- Mus žmo
nės priversti mokėti mokes
tis. eiti į kariumenę. o ką ge
ro męs iš to turim; 
Netik ką suvaržyti 
kad negalėjom 
šioliai savo kalboj, I 
nekurie žmonės būt 
pinę, tai Imtume visi į 
kius seniai išversti, 
mokam mokestis, varas 
uz tuos pinigus cerkves; per
ka paraką, dirba rimbus ka
zokam, kad galėtų mus ko 
tavoti, uz mus nviškenčiamą 
pasipriešinimą. Tas yra 
mus tautiška pakuta jau be
sivelkanti nuo seniai, palik
ta mus tėvų. Jeigu męs jos 
nepakutavosim.tai grauš mus 
ir mus vaikų vaikus. Sunki 
pakuta. dėlte reikia mum — 
vyram ir moterim tą supras
ti ir imtis prie mokslo - į- 
gimdyti sūnums ir dukterim 
protą, kad mokėtų kariauti

: UŽ 
vę. 
na 
gyvenimą vargšam kaip nors 
pagerinti. Bet ar caras su 
žmonėm kariauja? Visai ne! 
Motinų sūnus šaudo 
vargšus tėvus, jeigu ne 
tai tik tiek skirtumo 
jog apsimaino vienas 
vis, kito kareivio tėvą« 
ša. Ar tai teip būtų, 
moterys suprastų apie 
menės gyvenimą? 
kad neatsitiktų, 
11a motina įgi tildytų savo sū
nui tokį įstinktą. negimusiam 
sutvertų smegenyse tą fakul
tetą. kad suprkstų ir pažitų 

tautiškus prie-

N ieko! 
buvom, 

mokįtis iki 
liet kad 

nesirū- 
rus- 
Męs 

stato

savo ir savotautos gero 
Štai dabar tėvynėje ei- 

kova žmonių su caru, kad

savo 
savo 
yra,

karei - 
uzmu- 
jeigu 
visuo-

Tas nie- 
nes kiekvie-

y pa tiškus ir 
šus.

* *

*

ir perdaug ašDaug, gal 
jutui rašau brangios lietuvės 
ir tai nežinau ar jus skaitote, 
ar ne? Nuo nekuriu vyrų aš 
nuk uičiu palikimą. užtai 
kad užimu vietą dėl moterų. 
Aš būčia linksmas, kad jus 
praneštute, kurios interesuo- 
jatės į jum paskirtą vietą. 
,,Keleivis” vienintelis j>asau- 
lėje lietuviškas laikraštis, 
kuris rūpinasi su moterišku 
klausymų.

Širdingadekui!
Dėl Dr. E. C. Collins Medical 

Institute, 140 West 34th Str., 
New York. Nors a§ prastas ir ne- 
inokitas ir negaliedarns augštais žo
džiais. Jusu Mokslui Atidekavot, 
tai ištariu širdingiausę Ačiū! už iš- 
gydimą manę nuo ligos, kūrę jums 
buvau aprašęs, ingavusia. per neži- 
nystę ir tamsumą; o perskaitęs Jus 
garbinga knygą ,,V ADOVAS IN 
SVEIKATA * persitikrinau, kodėl aš 
esu gyvas nors, bet kaip numiręs; 
nerokuojant tu sunkumu, kad kaip 
švino buvau pripiltas ir vos kojas 
tik pavi’.kt gailėjau, bet dieglei šo- 
nuosę. krutinėję ir galvos skaudėji
mas, svaigimas apart sunkaus kvė
pavimo, skrepiiavmio ir naktiniu nu- 
bėgimu, ab< Inas nusilpnėjimas ne- 
išpasakitai manę kankino.

Visos platesnies pasekmes mano 
ligos, tai yra jas knygoje „Vadovas 
in Sveikata“ ant puslapio 98 apra
šyta, nuo kurios Jus tikrai Stebuk- 
lingi vaistai man sutaisiti, pilnai 
išgydė; dabar ir su savo Moterę la
imingai gyvenu. Kitiems daktarams 
be naudos daug pinigu išmečiau o 
Jus manę tik in tris sanvaitės laiko, 
Kaip naujai atgyrnusi padaretę. Už 
tai kiekvienam sergančiam tautiečiui 
netrotijant laiko, rodiju kreipties 
prie Profesoriaus garsingo virš pa
minėto Instituto— r dar kartą išta
riu Ačiū ir laikraščiams dekavoju, 
kad toki tikrai teisinga Profesorių ir 
Institutą garsina. Su didelia guo- 
done Joseph Michalaukas,

P. O. Box 46, Trescoav, IX
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Ant Pardavimo.
Ar roti pirkt grižų ore,-jPuikiausi 
stubos raka'iiia:: gražus ruimo daigiai 
|[>alace si ti, i ta s\ma 5 ir.iegstulrėm. 5 
lov<»s. krėstai ir \ :skas k s priguli prie 
mie šlubė. Valgomo ruimo ištaisymai 
štai s. krėlai šauktai, peiliai, toriel- 
kos. si;. ,i.-.es ahrusa ir lt. Karietai, 
paveikslai, zerkoi 1.. lempos, .lala;. 
įlaunė. [la.luš.o.s, kaldros. šiemka:. lan
gų fėmnkos. gasims [> 'č;us Maši iu. a» 
šlubos da.gt' 1 . pa;-, duoda už mažiui.ia 
preke. Meldžiu kogreičiause da.ižinot 
pas mane: EeiivaJu Rauckiene
2Ui Silver Str.. So Boston. Mass

■O-----
Parsiduoda [ūgiai namas su lt* ruimų, 
ant dviejų tamilijų. Kiemas didelis įva
žiuojamas Gera vieta dvi biznio. Ats: 
šaukit ant adreso:
2t;5 Athens st., South Boston. Mass

------o
Parsiduoda [-.nikus arkly, su tx>ge dviem 
sėdynė* ir bučieriškns vežimas. ro_,-. 
ir plėškės: [mrsidiioda labai pigiai, atsi- 
šaukil ant adreso:

M. Bingel
9 Burleigh st.. Cambridgejrort. Mass

Jeigu nori būt sveikas
ir drūtas, naudok tik sveikus versmus, 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėty- 
ma.. kaip ta Alus. Klius, Vynai irus. - 
ki likeriai yra tik pas

Ja mes Gleason Ar Co.,
Kampas 4-th ir B. Sts..

S. Boston. Mass.
TeipL'i norint imi pirkt likcrštori. tę v ra 
labai t', ra vieta. Dužuiokit pas pati 
gasfiadorių.

Biuras Advokato
Atlieka visokia, provas suduosi-, 
meiliškas ir kriminališkas. pa
daro kontraktus, pirkinio ir par
davimo testamentus. <lav:, rnas- 
t... paskolinimo reikalus, pri 
pirkimo namų arba farnių. prie 
pirkinio arba [>anlavimo lotų

Buras Natariuszo
Užsiima vi.okiais raštai b-ga- 
lukais. tei[>gi rašymu js-rdavi- 
mų ir laiškų viaokiofie kalbose.

KELEIVIS

SZI MENESI
Didelis išjiardas imas Kaldrų. Blanketų. 
Moterim skrąbėi.ų. Kūdikiam ilgu ko- 
■ikų ir dresiukių. Viskas už labai nuže- 

m.nias jir. ki s. Meldžiam ateit pažinrėt

/. XACO \VITZ.
128 Broaduay,

So. Boston, Mass,

C'-. C'«. .-t.

Geriausia moterų gydytoja

Dr. Ona Topą z,
Chambers str Boston. Mass

Ofisas atdaras
s
rš'ė

< *

i

i 
i

MOKSLAINE DĖL VISU.
Angliška. Vokiška ir Lietuviška, skaitą t 
rašyt ir suprast ir kaip Ūkiškas [Kipieras 
išsiimi Išeis lekcijos kas nedėle no 3(i 
liiiLsčjo 'ki 3o Balandžio, knygos formo
je Prenumerata kaštuosil. Adresas

J. J. Rickvich.
32 Grand St Brooklyn, N Y.

Tamoszius Stan
73 Tremont str., Tremunt Blg.

Ofiso ruimas 430. ketvirtų padlagu.

BOSTON, Mass
Tel. 1564 - 2 lluy markei.

Praneszam Visem 
savo kostumeriam jog musų žieminis ta
voms yra konogeriausioj tvarkoj: 
ros. Biauketai. apatinės dra|ktntis. 
sunkios drapanos 
Btesiukės dėl mergaičių nuo 5 iki 11 
tų už !»Sc. kokių tiar niekad nematėt, 

l’as mus viena prekė dėl visu.
The OUTLET

385 Broadway, S. Boston

Kalti
droės

vaikam į mokykla, 
me

Dr. S. Ainlrzejewski.
\ ienatinis lenkiškas Dcntista.

Ofiso \alandos:
Nno 9 iki 12 ir nno 2 iki S po piet.

238 Harrison avė.
Boston, Mass,

I
i 

!

I 
t 
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"Keleivio" agentai.

G. J. & J H. CONNERS,
Broaduay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szerinenu, veseliju ir šeip 
v i šok i u pasi vaz i ne j i m u.

400 BR0ADWAY
S. Boston, Mass

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU'
Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojam?1, 

laikraščio — kad:
DR. E. C. COLLINS MEDICAI INSTITUTE,

Kožną menesi Šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institut) 
Amerikoje.

TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išrodymais vais 1 • 
d<. l išgydtmo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligonis.

SPEC IALISTAS IR VYK1AI SES VADOVAS TO 1NST1TI TO, per daug metu veda kitu ; 
daktarus, su geriause pasekme išgyditauose ir sugražynant kožuą metą, tūkstančiams žmonių, nuo 
ptrmiaus suirusia sveikatą.

V ASTAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę ir ko/.noj šeiminėj 
už tai kad yra vaistai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosę, jog be ju, tu i 
senei ne butu būvu ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Užtai mes laikome sa v už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu 
kelią in sveikatą.

SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per to 
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin
gai delcavodami:

Temy.icte.
Meldžiu man pranešti, kur randasi ge

ra vieta dėl uždėjimo karėiamos. Aš 
norėčia kur nor neperdideliam mieščiu 
kije. kur randasi lietuvių, o .aliūno nė
ra. Kas man praneštų apie tokią vietą, 
gaus 15 dol. dovanų.

Mike Mo—Wen
4600 į-tli av. Chicago. III.

l’aj ieškojimą i.

Aš Juozas Put vilaitis pajieškau
stiliaus Jono ir savo moteries Mares, 
t e. N.. •,; k .: ' • s 
ri ant veido karpa 
gus plaukus. Jei 
ant šito adreso: J. 
2<ši \V. Broadvvay.

J. Petrikis.
1514 Rossave.. Scranton. Pa.

.1. Ignotas.
13 Diamond Sq. S S Pittsburg. Pa.

M P. Glinckas.
Str . New Britain. Cont 
J. Kazlauekas.

amii ah. Pa.
F. Rodis
Port 'A’ashington. Wisc. 

M Mockus.
Detroil. Mieli. 

J. Derkintis.
4545 Hermitage avė.. 

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

E. St. Louis. Iii.
P. Giras.

Lawrence. Mass.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuviška klerką, • . . * *7čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt. Ponas Profesoriau:

B<>x u-i

Bos 3;7

Bos 54

sav o

I*>
' i-

il-
n k c

[lavieto. Triškių 
me’ai Amerike.

J.
153 Moultre s: r .

"0 nu-: ų ser. ;:n o 
;r . b im. : 
nor:. tegul atsiša 
Butvilai! i s.

S. Išoston. Mass.

Pajieškau švogerio, Kauno gub.. Šiaulių 
vai., kaimo Leiliunų: 3 
Meldžiu atsišauki, 
Kinčius.

Pittsburg, Pa. 
—o---------

Meldžiu man pranešti, kur randasi gera 
vieta <tel uždėjimo karčiamos. Mažam 
miestelyje kur lietuvių randasi būt pa
rankiausia jeigu dar lietuviško nėra.
Kas praneštų.apie tokę vietą duosiu I5 
dol. dovanų Adrisuokit.

Mike Mo-wen
4600 5-th avė.. Chicago. 111.

i

Iš Belgijos Pargabentos.
Pargabenau iš Belgijos daugybę jopierų 
dėl rašymo gromatų su žvilgančiomis 
kvi. tkomis. su žaliais lapeliais ant pa
veikslo vainikėlių, su žibančioms kviet- 
ktitėmis. labai puikiai išdabintos su vi
sokiais pasveikinimais, aukso litaromis 
ir visokiais paveikslėliais, tinkamos kiek 
vienam rašyti. Vienu žodžiu gražios gro- 
matos naujai išrastos, kurių lig šiol pa
suolėje m buvo. Jeigu kas norėtų pama
tyti tų gražių popieru, prisiuskit 25 pen
ius pačto markėmis, o aplaikysit visokio 
gatunko 12 popieru su kopertais.

Reikalnujam agentų ir duodam gerą 
uždarbį. Adresuoki!:

C. G. AGENT.
Sta W. Bov 14, Brooklyn N. Y.

i

Ar visada gali teip tut?
Gyvenant tarpe svetimtaučių visokio 

•lemento, kurie daugiausia iš lietuvių 
naudoja.i, o [taškui tiž jų pinigus lėbau
ja ir i - jų juokus daro, ateina man mis- 
lis j galvą: Ar visada teip bus! Padė- 
kim sau: atvažiuoja žmogelis nuo far- 
mų ir nori į Lietuvą pinigų siųsti, nuei
na t lesiok pas kokį žydą klauslis rodos: 
tas jj gerai apskutgs nuveda, žinoma, ne 
kitur, kaip vėl pas žvda agenta. kuris O
su pasididžiavimu nelaba: nor nė kalbėti 
su lietuviu: lietuvis su nusižeminimu 
prašo nusiųst pinigus ar šifkortę į krajų. 
suvis neklausdamas, kiek kaštuoja, kaip 
važiuos ir t. t. Pardavikas. -matydamas 
kad lietuvis neina pas lietuvį, tik pas jį. 
tei[»gi suprasdamas, kad tas žmogelis jau 
gal kitu syk nueis pas savo tautietį, jau 
kad lupa, tai lupa, o jam išėjus juokiasi, 
kini vieną gojų j«lengvino. Vyrai! gana 
jau to. turite lietuvį ag, ntą su atsakan
čiu kapitoht. kuris jus visokius reikalus 
gali atlikt, geriau kaip kiti.
eit paa tuos, kuris iš jus juokus 
ro Teipgi pas jį gaiit gaut 
knygų, [.opierų gnimatom rašyt, 
hų. altorėlių ir kas nerlėle galit 
vį-’ nusipirkt.

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Ma.-s.

kam jum 
sau da- 
visokių 
abrozė 
..Kelei-

Rraugus Profesoriau įu Specialistai:
Kaip jurus žinom* nuo pirmiau. iŠ aprašy

mo mano ligos. Jog per daug metu turėjau 
sunkė liga. ausise zvauijimas dieglei. jau ka 
gj vuot gailėjau, o skausmas krūtinėje.skrep
liai'imas dieglei šuuuose ir visam kurie neišpa- 
sakitai mane kankino — taip kaip žąsiukas ši 
pavari tikrai tikėjausi tilpt po valetra. bet kad 
galutinai nepagailedams pinigu vis tiek jog 
mirsiu ir atsiszaukiau pas jumis, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresnis antrus ir 
treczius vart.slams irper 7 nedelias laiko, pa. 
siiikau sveikas drūtas ir linksmas taip kaip 
naujai atgimęs, už tai nėra žodžiu su kūrei, 
jums galieczia atidekavot. už jus brangiause 
skarba. —Ah Viešpatie, tai yra galybe mok
slo! Tegul visą pasaule garbina jumis ir aš 
dėkingas. JONAS HIELIZ.

Ho.x 89. Heiiertovvu, Pa.

.Vilimas Profesoriau:
I>-uin^us už jus vaistus, kurio mane 

isfrydeknuo abeluo nusilpnėjimo ir janystes 
gyvenime klaidu, nors butu sarmata apreikš t 
visa buvusi nelaimingumą, bet velidams dėl 
broliuslaptiujruose atsitikimuose apturvl tik
ra iAirydima kad kreiptųsi priėjus, ir kad vi- 
b.ikivrn Ih‘ pnszaukim > daktarams pinigu be 
n.itidos nvmentu. !>abar aš esu sveikas ir drū
tas ant visu daiiu kūno— ius varda visiens 
garsinsiu laikidums paguodone.

JUOZAS ŽAK.
B 412. \Vaiden. N. Y.

Čionais prisinriu paveiksi* savo ir sūnaus, 
išreik-daiu&A dideli dek.ivoilnia. jog man sunu 
ogeilirjote suteikdami brangeusia de:n,.uit:i t. y 
sveikata ir gyvasti.kuris per i^igandyinaSunies 
stačei mirties uasruuse buvo ir pats netikėja u s.ul 
kas ii gatietu išgydit kad jusitgydit tai\r-i ste- 

įbuklav aS motina irvi>a famiiia : aame nėišpa>a- 
kitai dėkingi Jums.

ale.yasdra czek \s.
8. Jobu Str.. Hartford, Couu.

Mis. HEOWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausia prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi- 
šaukit po šiuoin adresu:
190 Park st., Lawrence, Mass.

Telefonas 749--11.

i
i

Chicago Ii’.. |
•
I
I

i G reen

Box 323

1 Oak str..
A M M aka u c kas.

312 Forest City. Pa.
K P. Simkonis.

<»?1. Turners Falls. Mass.
KELIA.JANTI AGENTAI:

Feleks .1. Galmin.

Bo.x

Bos

J. Rudokas.

M Senkus.

\V. Ukmann.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

iM. Galivan& Co.
Užlaiko geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
UKIERIU ir CICAR .

Pardavimas familijoni musu 
specijališkumas.

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

!

Tiktai 25 cntai
Už [lakelį tikros lietuviškos ..Birutės 

Trajankos". sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei- 
kaiinga kivkv'.enai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kai; tai. gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso a[>etita ir daug ki
tokiu iigti. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai ka.bet ne reikia. Ja reikia vartot 
teip, kaip yra ant [takelio paraszyta.

Užjj-.iszant Trajanka reikia padėt toki 
antras z.i

A. ŽVINGILAS.
P. O. B. 3232, J ton, Mass.

ŠIMTAIS TOKI! D E KI NO l JI L , gfnli būt parodyta Ottise t<> Instituto. Ir kad taip dausr ir i>a- ___ ; 1:1----: _ ..i:... ......  i • . i- ov - .t- . . .. . r _ =• *sėkmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt išgyditas? Jeigo Tave 
kankina Reumatismas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu. Kepenų ir Širdies lnja, Skaudėjimas 
krutinės.dieglei Simuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas. Galvos skaudėjimas, vydu- 
riu nedirlnmas ir nžkietejinaas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas, Niežetimas, 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nereguliariszkos ir balto
sios antdrapanes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios aut žinomu nelaimes 
atsiranda ir t. t.

A irai ir Mororis, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsilikejinu, kurie be jo
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collins Medicai Instituto, t;uj > ir Tave išgydis.

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

Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr. Jos. Lewandowski.
094 Broadway,

priešai pacztą 
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
10 — 12 prieš piet ir 6 — 8 po piet.

Dovanu!
Kas prisius $1 ant tavo locno vardo ir 
pilno adreso pečėčio. gaus antrą pecėtį 
dovanų dėl spaudimo mėnesių, dienų ir 
1.1., gera- ant 6 metu ir da puse tuzido 
su apskaitymais gražiu popieru groma- 
tom rašyt. Rašyk šendie.

G. A. BARONAS
1520 Petin avė.. Pittsburg. Pa.

Vyrai ar norit darbo? t
Męs reikalaujam visokių dar-, 
bildukų ant farmu. geležiu-] 
keliu, plytnvčių, į gires ir 1.1 
t. Vietos geros, algos konoj 
augščiausios. 
darix>. ateikit pas mane, 
gausit. M. E. FINN, 
27 W»s+iington St. Boston.

W. KAŽI KO,

Kurie norite!
° H1
Ma-a. Į

Gubernatoriaus Paskirtas
# NOTARY - Pt niJC & 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. Paltanaviče,

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

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į AVorcesterį atkeliausit
Geriausia rodą visi gausit.
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str.,

Worcester, Mass

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

Jeigo negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama kniga „Vadovas iii 
Sveikata,' parašyta 1 rot. E. t . 4 oi Ii US, pnsiunčiant keletą štampu, is kurtos galiosite pasiskirt sav 
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos, 
Meiica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

* Instituto vai. nuo io-iki 5 popiet. Nedeliom* nno io-iki i.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai raszvk szendien 
p isiusdamas savo adresa ir u z 5c. ma-ke o apturėsi 
puiku katahoga kuriame yra prekes dziegoreliu len- 
ciugeliu, žiedu, s» ilku, kompasu, britvu, armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, masz:nukes dėl drukavo- 
jimo gr<»matu. monu knv ra, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi. puikiu popieru 
dėl raszymo su pavinezevonem a padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn. N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

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

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų is Turki jos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
27 (’ross Street, - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu. Vyną. Degtinę ir gerus Turkiškus ('iširus.
16 Broadway, South Boston. Mass.

STEBUKLINGA ECIPTO IV! OŠTI S
Geriausia valgomu daigtu 

KRAUT U V E. 
####

Kurioja palima košviežiausios mėsos ir 
visokius proseriškus daiktus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. K oi esi n skis, 

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

Daro stebuklus vieokiose ligose.
Stebuklinga Egipto Mosi is trumpam laike išnaikina blusas, utis, šašus 

ir bluzgtis nuo galvos arba kitų kūno dalių: sulaiko slenkančius plaukus, 
pagražina veidą ir rankas, paminkština kietas ir užgraužtas rankas ir ko
jas per vieną naktį tratu rytojaus žmogus jaučiasi kaip naujai užgimęs 
Sugydo sutrukusias rankas ar veidą per vieną naktį, sugydo ronas arba 
žaizdas, i-naikina pūsles ar kurn i. ant rankų ir kojų

NEW YORK.

HOTELIS
7 U ashin^toii st

Jeigu važiuojate j Lietuvą arba 
iš Lietuve į Ameriką tai pis 
mane galite gani laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visok.us bu: kinius reikalus.
1 žiaikau puikų kotelį kuretne 
galite gaut ■ aigių ir gėrynių ir 
nakvynę. K .r e norite važiuot 
į Lietuvą b nigų. aš prista 
tau ant szipu už durb.niūkūs.
Aš iš savo ..i so išsiuneiu darbininkus į visokius ua> bus Rodą duodu visokiuose 
reikaluos, už.lvką Tėmvkit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kilni <ai neik iki nepamatysi manęs. Su godone

WIMAS RAŽU KAS

TU*'

I
* p

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 I). St..

Nonth Boston, Mass.
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yr* reikalinga namuose dėl kiekvieno vyro, moteries ir vai- 
Ja galima nešioti su savim ar laikyti bile kur nes ji nesuges. Jeigu 
tokiomis ligomis luojaiis parsitrauk ,,Stebuklingą Egipto Mostį o 
i gvilvtas.

Yrd tai geriausia iiekarsla arba vaistai kas kokia galėjo išrasti
Ta mostis

ko.
sergi

busi
Norė tam; kitokiu gyduolių d.-l kitokiu ligų, rašyk o gausi tokiu gy

duolių šokiu reik lia i . i,e. pardavinėjam visokias gyduoles jau per ke- 
lika metu ir visada visus užganėdinome.

Stebuklinga E -i-’o mostis yra gaunama [takeliuose už vieną doleri 
pas jos išradėją:

PiOf. Alex Menchikov,
NEW YORK CITY. N. Y.P. 0. Box 9, Statron N.

Kas prisi»:s savo adresą aplaikys dykai aprašymus visokiu nauju 
išradimu.


