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Talpina gražiausius apra'y- 
įnus, straijisnelius «i«-l mo
terų ir merginų ir patuoki- 
ninius Angliškos kalbos. 
„Keleivis” išeina kas ket
vergis ir kaštuoja ant me
tų tik $1. Ailresuokit teip:

A Zvinffilas,

Boston, A/ir/.’cv.

pusmetiniu 
neprisiuntę

Dar keletas 
skaitytoju yra 
prenumeratą už antrą pusę 
metu, taigi šiuomi pranešam, 
kad pasiskubytu užsimokėt. 
o jeigu ne, priversti būsim 
laikrašti sustabdyt. ..Ke
leivis” ir teip yra gana pi 
gus, tik ši.oo už visus metus, 
ir mum rodos, kad kiekvie
nas lietuvis, kad ir su men
ku uždarbiu gali Įstengt už 
ji užsimokėti, nejausdamas 
jokio apsisunkinimo. neužsi
mokančius pas kaitysi m kai
po nenorinčius ji skaityti ir 
daugiau nesiųsim. Pinigus 
siųskite per Money Orderi, ir 
gromatų. kuriose Money Or
deris siunčiasi, neturite re- 
gistravoti. tiktai mus adresą 
gerai parašykite ir stenipą 
uždėkite. Gavom gromatas 
nuo keleto savo skaitytojų 
su rūgonėm. jog jie yra už
mokėję už visus metus, o męs 
vėl raginam užsimokėti. 
Brangus skaitytojai, męs 
raginam tuos, kurie yra 
mokėję uz visus metus, 
tuos, kurie buvo mokėję 
pusę metų.

Žinios.

"KELEIVIS“

~Z~ — 1
K

rvprvM'nts over $0.000 I.ith- 
uanians in New Engiant! 
Statės. Best ailvertismg me
di u m Exeeutes all kimls 

, of Jobam! Book Printing 
i n foreign languages.

All l'ommunications should 
be aihlressed

A. Z. viršilas,
Offict B»jt 3232,

Boston, Afass.

Metas I

ne- 
už- 
tik 
už

Žiema povaliai artinasi, 
darbininkų krutėjimui šal
čiai daugiau užkenks. Per 
visa vasarą kaip pelės triusė- 
si. dirbo ant labo laisvė« visi 
Rosijos suprantantesni žmo
nės, ypatingai studentai. Per 
pereitą visą vasarą po Rosi
jos viešpatystę padarė tiek 
permainų, jog seniau žmones 
būtų jokiu būdu netikėję, 
jog tą viską galima padaryti. 
Pirmiau jeigu norėjai pasa
kyti broliui savo — tamsuo
liu. jog Lietuva sulauks to 
laiko, kada galės spaudinti 
knygas ir laikraščius savo 
šalyje, tai visai jis netikėjo 
ir sakydavo: Durni jus. ku
rie prieš carą einat. Dievas 
dangui o caras ant že
mės”. Pereitą vasarą pasi
šventė keli šimtai studentų. 
Tėvas (Japonas ir daugiau 
laisvę mylinčių žmonių: su 
savo darbais jie papurtino 
visą Bosiją. Caras išliejo 
daugiau krakadiliaus ašarų, 
nekaip visa jo familija pir
miau- Sudrebėjo visi dykie- 
jie činovninkai, o daugeli jų 
ir nuo pasaulės nubraukė. 
Tiek jų išnaikino, kiek tik 
galėjo ir viskas tas buvo la
bai reikalinga. Nes tai ney
ra valdonai, kuriuos žmonės 
sau išsirenka, bet kaip krau- 
jačiulpiai, kurie atsiranda

O

1— Šventa karė prasidėjo ant 
Kaukazo. Daugybe vyrų ir 
moterų ta|M> užmušta. |1<M) 
ypatų čionai tapo nušautų. 
Minkende 300 armijonų taį>o 
išplauta: namu daugybe su
griautų ir sudegintų. Pra
monė visai sustojus; niekas 
negali būti užtikrintas su pa- 
kajum. Tūkstančiai gyvena 
tik ant to, ką jie gali nutver
ti ir išplėšti.

žmogaus sprando 
paties žmogaus nevalu- 
neapsižiūrėjimą. geria 
jam kraują ir platina 
veislę. Rosijos valdo- 

visi toki, išėmus tuos, 
išren-

Kiti visi vra krauja- 
čiulpiai, ir kad neankščiau. 
tai vėliau žmonės juos turės 
nusibraukt nuo savo spran
do. Keli studentai, keli pro
fesoriai ir kitoki žmones per 
vasarą pasiskirstę po 130 mi
lijonu Rosijos gyventojų teip 
juos sukrutino, kai caras 
net apsiėmė priimti žmonių 
itstovus i cie'Orišką seimą, 
nors tą jis tik lapęs vuodegą 
rodydamas daro, bet tas vis- 
kas pasirodo aišku žmonėm. 
Kaip žmones bus su mokslu 
oertikrinti, jog caras nėra 
koks Dievo pateptas, kad 

į žmones galėtų spausti ir Žu
ly ti, jis tik yra kraujačiul- 
pys — utelė gerianti kraują 
rusiškos ir kitų tautų, kada 
žmonės tą viską su į n as, tada 
visa reforma. įiermaina pasi- 
larys Rosijoj. Rusiškos 
voliucijos žinovai sako: 
revoliucija tikroji negal 
kilti pirma 3-jų metų; per tris 
metus žmonės turi būti mo
kinami be paliovos, idant 
prastų, kas tai yra 
ja ir kaip kariauti, 
jis metus turi būti 
žmonėm viskas, 
juos i prapultį ir šaukti juos 
prie savo apsigynimo. Ant- 
galo kada supras, tada rei
kia imti už ginklo ir kariau
ti už laisve. Ir tada bus to
kių. kurie uores apginti carą 
ir jo tarnus, užtaigi revoliu
cija apčvstija žemę nuo suga- 
lyto proto žmonių ir ji vieša 
turės būti, idant panaikinti 
išgamas ir netikusi elementą. 
S Rūgs. S<x-ijaldemokratai 
Rygoje išleido atsišaukimą i 
darbininkus, idant visi grįžtų 
prie darbo, sakydami, jog 
tiiom taiųm n u veikėm gana. 
Varšuvoje 3 Rugį)., iš čion 

jog kaime 
darbininku 
revolveriais

mą. 
tada 
savo 
nai 
kuriuos žmones patys iš 
ka.

išmokys juos socijaliznio ir 
pridarys daugiau caro prie
šų.

■

IšAmerikos.

12 užmušė 4(1 sužeidė.
N e w York 11 Rūgs. 

Karas, bėgantis augščiau 
gatvių, išbėgo iš savo kelio ir 
nupuolė ant gatvės, 
nių užmušė 12 ir apie 
žeidė.

Žino
to su-

Koniura serga. 

York 10
K omu ra serga.

N e w 
Baronas 
ki užkvietiniai turi būti per
traukti. Romos telegramas 
praneša, jog Komuros faini- 
iiją mieste Tokio išplovė, 
dėlto kad Komura su Rusais 
teip lengvai susitaikė. Tam 
telegramui netiki ir Komurai 
sergančiam apie tai neprane- 
S<1.

Rūgs.
viso-

re- 
jog 
pa-

SIl- 
revoliuci- 
Per tre- 

išrodinėta
kas stūmė

Ketina straikuoti.

Chicago III. 11 Rug. 
Freitų darbininkai išsiuntė 
22 uzprašymus ant konferen- 

Icijos, ant kurios bus reika
lauta dešimto proc< nto pa
kėlime algų. Jeigu turčiai 
neapsiim<.tada freitiniai dar
bininkai ketina sustraikuoti.

Sudegė.

C h a 11 a n o o g o , Ten. 
10 Rūgs. Čionai atsirado 
ugnis freito departamente 
Cincinnati. New Orleans ir 
Texas Pacific geležinkelio su
degė 42 freitiniai karai, blė- 
dies padaryta ant 500 tūks
tančių dol.

Davė po auką

C o n c o r d , N . H .
Rūgs. New Hampsliire gu
bernatorius McLane pagarsi
no žinią, jog jis apturėjo do
vanas nuo Rosijos ir Japoni
jos santaikos komitetų, nuo 
abiejų gaudamas po 10 tūks
tančių dol. Rosijos ir Japo
nijos komitetai paskyrė 
pinigus ant labdaringų 
bų.

8

tuos
dar-

praneša žinios.
Vlocky pulkas 
apsišarvavę su 
užpuolė policiją ir 2 iš jų už
mušę. Aplinkėje Volą rado 
žandarą paplautą su jo locnu 
kardu. 8 Rūgs. Į Odesą at
važiavo septyni laivai, ku
riuose atvežė čionai 2000 pa- 
sikėlėlių kareivių nuo laivo 
Georgi Robiedonoscev, l’roul 
ir Vecha, teipgi visi kareiviai 
nuo laivo Ekaterinos II. Pa
sikėlusius kareivius ketina 
išskirstyti čionai tarpe kitų 
kareivių, o pradžioje ateinan
čių metų išvarys slūžyti juos 
i Siberijos kraštus. Vieti
niai kareivijos viršininkai 
priešinasi tokiam rando pa- 
davadijimui, sakydami, jog

19 užmušė.

C o n n e 11 s v i 11 e, 
9 Rūgs. Rand Poįvder Work; 
explodavo, kame net 19 žmo
nių užmušė, teipgi daugeli 
blėdies padarė po visą aplin
kinę. Už 15 mylių tolio vi
sur buvo girdėti baisus bal
sas ekspliozijos.

Prieš girtybę.

La w re n re, Mass. 9 
Rūgs. Visi protestoniški 
ministeriai pradėjo kovą 
prieš girtuoklystę ir prieš 
kotelius, kurie pardavinėja 
gėrymus nedėliotu. o kartu ir 
prieš miesto maršalą Snlivan 
už ne perse k lojimą, 
nas darbas.

Už s valandas

I n d i a n a p o 1 i s 
Ant čionai laikytos

Pa.
S

Pagirti-

, 9 Rng. 
konven- 

išdalinti kareiviai tarpe kitų, cijos raidžių statėjų likosi

nutarta reikalauti nuo darb
davių 8 valandų dienosdarbo 
Jeigu neišklasęs reikalavimo 
raidžių statėjai ketina 
straikuoti.

Rusai išvažiuoja

New York 12 Rūgs. 
Rosijos santaikos komitetas 
po vadovyste Wittės apleido 
Ameriką —
ant laivo, VVillielm 
valandą į>o pietų.

Teip ir gerai.

Ne w York, 
Sergijus Witte ir 
Vilenkin apsilankė

išvažiavo
II

9

su-

National liauk, išimdami 700 
dol, Vaikai paėmę pinigus 
jau buvo besirengę turėti ge
rą laiką su kitais vaikais, 
bet nelaimė juos patiko — 
suareštavo.

namo
trečią

Žinios iš pasaulės.

Rūgs. 
Gregory 
policijos 

galvinėje kanceiarijoj, kame
komisijonier:us Mc Ad(x> pri
ėmė ir išrodė sistemą nubau
dimo. — Ką jus darote su 
anarchistais — paklausė 
Witte — Anarchistam męs 
netik nieko nedarom, liet ir 
susirinkimus pavelinam lai
kyti. — Teip ir gerai — at
sakė \\.itte.

Hitti* buvo snareštavotas.

9 Rūgs, anksti iš ryto Vit- 
te išsileido pasivažinėti po 
Centrai Parką, bet kad per- 
greit važiavo, tai likosi su- 
areštavotas.

Padangėse sii snierėia kovojo.

N e w York 9 Rūgs, ant 
kelio lenktynių Clifton,neto
li Paterson, N. Y. prof. Jur
gis Hamiltonas pasileido su 
orlaiviu i viršų. Susigadi
nus orlaiviui, prof. Hamilto
nas tapo išneštas i viršų 9 
tūkstančius jiedu. Negalė
damas Hamiltonas kitaip nu
sileisti. prapiovė balioną, kad 
išleisti gazą ir tokiu 
nusileido žemyn.

Bedratinis telefonas.

S a n F r a n c i s k 
Rūgs. F. J. Mc Carty, 
nas 17 metų amžiaus 
laikė bandavones su 
dratiniu telefonu,
vonės gana pasekmingai nu
sidavė. Taigi neužilgo turė
sim netik telegramą, liet ir 
telefoną be dratų.

Akėyzę numušė.

O y s t er B a y , N . 
Prezidentas Rooseveltas 
turėjo žinią nuo Rosijos
do. kame praneša, jog akčy- 
žę ant Amerikos Įvežamų 
darbių Rosija numuša, 
žinia, ar čia tas teisybė,
gal tai dėl pagyrimo R<M>se- 
velto. Nuolatiniai jo pagy
rimai įiertikrina Amerikos 
ukėsus, jog jau geresnio pre
zidento negalim nė rasti.

Siena Įlinko
N e \v York , 12 Rūgs. 

Pirmą valandą išryto užpaka
linė siena budinko ties 31 
gatve 3 avė. Įlinko ir padare 
didelę išgąsti tarpe to namo 
gyventojų. Daugeli užgavo, 
bet nieko neužmušė.

Vaikai liauką išplėšė.

Y o u n g s t o n , < >. 11
Rūgs. Du vaikai: vienas <> 

(kitas 7 metų apvogė first

bildu

4 
vaiki- 
čionai

savo ne- 
Banda-

o

Y. 
ap- 

ran-

iš-
Ne-
ar

I

Berlynas 9 Rūgs. — Žinios 
iš čionai praneša, jog turkai 
užpuolė armėnus Azijoj: iš
plovė jų 80 vyru ir vaikų, o 
moteris ir merginas nusiga
beno Į savo haremus turkam 
tarnauti.

ir iš
• • v

V1S1S-

Pagal 
ypatų

užmuštų ir daugybės 
Žemės drebėjimas

—o—
Berlynas 7 Rūgs. — 12 mi

liutų po įlenkiu buvo čionai 
iškabitas oficijališkas bulete- 
nas, parodantis, jog 15 nau
jų atsitikimų su cholera bu
vo ir 6 mirtys. Atsitikimai 
ir myriai buvo Marienburge 
ir Bromberge Prūsijoj.

—o —
Gunsliu Pass, Mandžiūrija 

11 Rūgs. — Jenerolas Fuku- 
shima ir jen. Ovanovsky su
sieis ateinančioje seredoje 
Chakhedžoje ant geležinkelio 
stoties, idant apkalbėti nusi
ginklavimą ir pastatyti ru- 
bežius padarytų ugadų Port- 
smiuth’e.

—o—
Roma, 8 Rugp. — Visa 

Italija tajio didžiai nugązdin- 
ta su drebėjimu žemės, ku
ris plačiai buvo atjaustas ša
lyse Kalabrijos, ir Sicilijos. 
Liūdniausios žinios pareina 
nuo Pizzo, Monteleone 
18 kaimų, kurie, sako, 
kai taįxi sunaikinti, 
vėliausias žinias 37(1 
1 i kosi
sužeistų, 
buvo jaustas apie 2.25 valan
dą iš ryto 8 Rūgs, per 18 se
kundų aplinkėse Katanzaro. 
M essina, Monteolone, Marti- 
rano, Stefaconi, Piscopio, 
Triparni, Zammaro, Cessani- 
ti, Maida. Olida ir kitose vie
tose. Kareiviai ir gydytojai 
tapo skubiai nusiųsti i tas 
vietas, kad pageliieti nelai
mingus. Ministerija vidini 
nių reikalų paskyrė 4000 
dol. ant sušelpimo apsirati- 
tų.

Peterburgas. 7 Rugį). — 
Pirmas posėdis ministerių 
svarstė apie baduojančius: 
taįio išrasta, jog sekanti 
kraštai kenčia didžiausią 
vargą: Saratov, Riazan, Sa
mara. Penza, Tambof, Orei, 
Voronez, Tūla ir Viatką. 
Idant apginti tuos kraštus 
nuo bado, reikia 30 milijonų 
ir 500 tūkstančių svarų gru
dų. Posėdis nutarė pa vesti 
apie 20 milijonu dol. dėl nu
pirkimo grudų.

—o—
Tiflis, Kaukazas, 12 llugs.

. Tokio 7 Rūgs. — Po pra
nešimų Japonų žmonijai apie 
padarytą sandarą Japonų ir 
Rusų kartu ir išlygos, pagal 
kuriąs santaikos komitetas 
susitaikė. Japonai, išgirdę, 
jog pinigu nuo Rosijos ne
gauna, pradėjo kelti didelius 
limitus prieš valdžią. Mies
te Tokio sukilę prieš valdžią 
japonai sudegino kelias krik
ščioniškas bažnyčias ir moks
lai nes. Buvo prisiartinę 
prie rusiškos katedros, kad 
sunaikinti, bet vienas kariu* 
menės oficieras žvariai sulai
kė plūkusią minią, sakyda
mas, jeigu bažnyčią tą jie su
degins, tai jis su pulku savo 
kareivių sau galą pasidaris. 
Japonai tada nieko katedrai 
nedarė. Japonai įdūkę ak- 
menais mėtė amerikiečius, 
esančius Japonijoj. Silpna
pročiai nežino, jog už kelių 
dienų reiks persiprašyti.

—o—
Tokio, 12 Rūgs. — Žinios 

iš Tokio praneša apie atsiti
kusią eksplioziją ant laiv;‘ 
Mikasa, vėlavimo laivo Ad
mirolo Togo. Laivas pir
miausia užsidegė, paskui 
eksplodavo. Nuo ugnies ir 
ekspliozijos numirė 250, su
žeidė 343, Didelis liūdnu
mas apėmė visą Japoniją 
nuo teip liūdno atsitikimo. 
Laivas Mikasa im\o o iavinis 
laivas Togo, su kuriuoni su
mušė Rusišką Rozdest venskio 
laivynę.

—o—
Shanghai, 13 Rugp. Ži

nios praneša iš Chinij >s apie 
ha i kotai imą Amerikoniškų 
išdirbiniu.
byn platinasi 
tarpe Cliinų ant a 
Paskutiniam laike 
(kinai drukuoti 
plakatus su paveikiais, 
policmonas laiko 
kasos ir muša su buože, 
nam tas nepatinka, 
bai kol avimas 
dirbimu platinasi po vi 
niją. Uuodeginiam mat 
patinka, kad jų 
veistis Amerikoje, 
ir darbštus. Ix*t 
kaip žiurkes laikosi 
nių ir nesirūpina apie visuo
menes reikalu-.

Amerikonišk
Ko tolyn, t<> la- 

neapykauta 
amerikonu, 

pradėjo 
didelius 

i, kai j > 
( kiną už 

Chi- 
dėlto 

Amerikos iš- 
ąChi- 

ne- 
neleidžia 
Nors jie 

visgi jie 
nuo žmo-



Sanvaitinis Laikbaštis

"KELEIVIS“
Išeina kas ketv<«|

Kosteli, Ma<».

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

KELEIVIS

i

i

i

Rašydami į Redakciją. adresuokit 

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 by 

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

Kates of Advertisiug:
One inch once
One inch one month 
One inch one year 
Ali communications

addressed to;

A. ŽVINGILAS,
P. 0. B. 3232, Boston, Mass.

$ . 50
$1.00

$10.00 
slioulJ be

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

ną pamatęs, jog yra lietuvis 
jaunas vaikinas,pasišaukiau, 
daviau išsigerti arbatos ir 
pradėjom kalliėtis. matyt 
paeina iš Vilniaus rčdybos, 
nes labai prastai kalbėjo lie
tuviškai. ,,Tamsta turbūt pa
eini ar iš Franvijos ar iš A- 
merikos, kad nori su tarnais 
teip apsieiti, nes Rosijos ir 
Vokietijos svečiai, tai tiesink 
spardo mus kaip šunis. Šį
met jau viskas persimainė, 
liet porą metų atgal, tai buvo 
labai sunkus (ladėjimas mus. 
Męs nieko negaunam mokėt, 
tik iš kyšių gyvenam ir dar 
turim uzsistatyti kauciją, 
kad darbą šitą gauti”. Vai
kinas liepasiikodamas vis sie
kė uz kaunieriaus ir metė 
utėles. Pamislinau: , ,Kęs- 
kite vargšai, dienos dėl jus 
pradeda švisti”. Skubinau 
aplankyti kalną Gedemino 
aiba pilį Tauro. Sugriuvę 
mūrai nemažai spaudė mano 
širdį, bet augštumas kalno ir 
stiprumas liekanų pridavė 
man stiprybes, rodos priešai 
neįveiks išnaikinti Lietuvos 
garsingos atminties, 
tie mūrai tenai stovės, 
viršaus pilies 
kame nuolat stovi sargyba 
ugniagesių.
viena skraiduolė (armota), iš 
kurios per pietus kasdien ka
reivis šanja. duodamas žinią, 
jog jau pietus. Ant vieno 
krašto kalno yra gražus so
das, žemiau sodo kliubas, ki
tam šone matytis dvaras ver- 
kai. kur gyveno Lietuvos vy
riausias kunigas Kriviu-Kri- 
vaitis. Dvaras Verkai, sako, 
pramįtas nuo to, jog senovės 
laikuose čionai lietuviai su
sirinkdavo ir verkdami mal
davo dievus, todėl kad ten 
maldos su verksmu atsiprovi- 
nėjo, tai visą vietą verkais 
praminė. Toliau yra Kalva
rijos: tenai teipgiatsilankiau. 
Nieko akyvo tę nemačiau, 
tik tiek, jog visur len
kiški parašai. Uždaviau sau 
kjausymą: „Ar ilgai čion jie 
bus?”. Palė-|>at Gedemino 
pilį stovi Vilniaus katedra, 
nebūt ko čionai eiti, nes vis
kas lenkų rankose. Bet kad 
šita šventinyčia, sako, pa.bu-į 
davota buvo Lietuvos per- 
simainėlio kunigaikščio Ja- 
gailos 1387, todėl nejokis lie- 
tuvys su tautiška dvasia ne
gali pro šalį praeiti, nepraė
jau ir aš. Atsilankius į baž
nyčią ir gavus tarną, pradė
jo mum visus kampus rodi- 
nėti. Čionai turėjau drau
gus su kuriais męs paprašėm 
tarno, kad jis parodytų tik 
tuos daigtns, kurie yra mus. 
Iš karto jis neuprato, ko męs 
norim, tad męs jam paaiški- 
nom. jog mus neužima tas, ką 
lenkai tę turi sutaisę, męs no. 
rim pamatyti tik Lietuvos 
liekanas. Tada jis nuvedė 
mus į dešinį šoną, į koplytė
lę, kurioje aplinkui yra iš 
metalo padaryti paveikslai: 
šv. Kazimiero, Jagelos ir jo 
familijos ir pasakė, jog skle- 
j>e tos koplytėlės anų kūnai 
yra yra palaidoti. Toje ko(>- 
lytėlėje mišios yra kasdien 
laikomos. Toliau tarnas nu
vedė mus į skiepą ir (>arodė 
Lietuvos aukurą, ant kurio 
Lietuvos vaideliotai amžiną 
ugnį degino, o kartu ir die
vam aukas. Man bežiūrint į 
šitą senovės mus altorių, aša
ros pradėjo pačios bėgti, ne
sijutau kaip atsiklaupiau iri 
pabučiavau. Tarnui turbūt, 
Įiasirodė žingeidi), nes ėmė 
(Tąsa aut 3-čio pusi. 1 kol.)j

1 Gundinga yra milžiniškas, 
nors amžiai jau dilina ir nai
kina, lx‘t baisių mūrų ir fun
damento tų Lietuvos drūtvie- 
čių neįveiks ir jos užsiliks 
pakol tėvynė mus vėl neatsi
kvėps liuosybe. Čionai ga
vau pasikalbėt su nekuriais 
gyventojais, klausinėjau ar 
neranda kartais kokiu lieka
nų- Sako: ..randam. lx*t ne
spėjau) rasti kaip keliaunin
kai atsilankę mų>erka ir kas- 
zin kur išveža.
kelias lieka nėlias. 
savim parsivežiau, 
pasakoja, jog daugybė tų se- si darbavosi, 
liovės iškastu liekanų randa- akyva, jog mergos 
si pas tęnaitinį Dziakoną. Iš 
tenai išsileidau į Kretingą, 
miestelis gulintis netoli pa- 
langes. Čionai, teip kaip ir 
kitose vietose Lietuvos links
mas ir malonus miestelis; na
mai pusiau mediniai ir mūri
niai. Čionai man besiteirau- 
jant. pamačiau raudonsiūlį 
artinantys, apsisukęs norėjau 
ramiai įeiti į karčiamą. bet 
jis mane nutvėrė uz rankos 
ir užsimanė pračparto. Pa
tyriau. kad tai yra lietuvis, 
o kad be malonės užsipuolė 
ant manęs, tai atsisukęs tu- 
jėjau per ausį užvežti. Par
puolė nabagas, žydeliai tuo
jau ji apsistojo: vieni juokė
si. o kiti mislino. jog jau tau 
seniai to reikia.

Nekurie dėkavojo man ir 
nupeikė žandarą uz jo bjau
rumą. Įėjau į karčiamą. pa
ėmiau arbatos sklėnyčią. tik 
žiūram jau ateina net tris: 
parmuštas raudonsiūiis atsi- 
dė kitus du ir vėl reikalauja 
prašparto. Tada jau paro
džiau ir perskaičiau, nes jie 

’ nė skaityt gerai nemokėjo, ir 
s. jog užpuola 

bereikalo žmogų, prašpartą 
įsidėjau, o raudonsiūliai per-v 
sipraše ir išsinešdino. Čio
nai radau nemažai gerų drau
gų. kuriu širdys plakė vie
naip su mano ir tai reikia 
pasakyti, jog daugiausia 
draugų radau tarj>e žydelių. 
Jie kone visi yra šiądleninės 
dvasios! Reikalai greitai 
privertė važiuoti į Palangą. 
Čionai kraštas gana vargin
gai išrodo, nes pieskinės že
mės neduoda vargšam atsa
kančio pelno uz jos išdirbi- 
mą. Susiraminau ir čionai, 
nes tuojaus ėjau ant kalno 
Birutės, buvau teip dvasios 
sukrutintas, jog mislinau ant 
kozno žingsnio sutikti Didį 
Kunigaikštį Keistutį. Lietu
vos :ų>ginėją ir brangią Bi
rute jo žmoną. Vaikščiojau 
po pušynus su ašarom akyse, 
rodos butų tę ramu ant am
žių užmigti. Iš vieno šono 
kalno jūres, iš J .. Tiškiavi- 
čiaus paloviai su gražiais so
dais. Išvaikščiojau sodus 
vis negalėdamas užmiršti 
Keistučio. Antgalo ėjau į 
pamarį, apžiūrėjau maudyk
les. Reikia primįti, jog čio
nai suvažiuoja daugybė vi
sokiu žmonių, arba kaip sa
kant ponu praleist dalį vasa
ros. Čionai apsireikala vęs 
traukiau į Liepojų, sustoda- 
mas seiiam įat vCk..!:. i..;este-|V’ 
liję vardu Vžgrobina. Cio-j 
nai suradau kelis jaunus lat
vius pilnus žmoniškumo. 
Reikia primįti, jog šitam 
miestelije buvo labai prie- 
šingas z.inogus Staršina, tai 
buvo tikras meškino tarnas 
teip kad jauniejie nesikentę 
davė jam žinot, kad jis išsi
neštų, o jei ne. tai pa<Iarys 
galą. To staršina paklausė 
— kas-zm kur jis išnyko. Pa

5

a-

"Entekkd as Skcond-Ci.ass MA įtek 
Febkuaky 23. l'.K'h. at tue Post 
iiffice at Boston. Mass.. under 
tuk Aut oe Congkkss of Makch 3. 

1S7U."

Kas tėvynėje girdėti-

Sveikas, sveikas brangus tautieti, 
linksma tamsia matyti sveiką ir drūtą 
jiargryžusį iš tėvynės. Kas-gi tj girdėti 
ir kaip t y viskas išrodo.

Ačiū esu sveikas, sėskis papasakosiu 
kas tėvynėje mūsų irrdėti. Bet dova
nok, jeiiru nepasakvsiu viską, nes ka aš 
mačiau ir girdėjau, tai reiklų surašyti 
tlidrle knvirą. Teipgi atminki?. jog aš 
esu lietuxis ir ką aš papasakosiu viskas 
siekia mus visų gerogę. linksmybę arl>a 
liūdna širdies sustiaiid.ma.C* *

Pereitą pavasari išgirdęs 
‘ _ Ikas darosi ir.'.is'.i t?vvn:*'''v *

m galėjau iškęsti savo ak.mijfĮar išmėtinėjęs 
nepamatęs. Išsileidau kovo 
mėnesije idant viską pama
tui. Pirmiausia turiu nu-•
peikti Hamburgo liniją, jog 
labai bjaurią kelionę duoda 
per vandeni-, ir neveliju nie
kam ant tos linijos keliauti 
per vandenį. Laivas Daič- 
land parvežė iš New Yorko Į 
Hamburgą per 7 dienas. Ant 
laivo turėjau gana laiko pa- 
sitnisliti kaip reiks pasivers
ti parvažiavus Lietuvoj, ė- 
saut tokiam žmonių prispau- 
',::a.ti' Parvažiavęs Į Tilžę, 
mislinau atsikvėpti jau lie
tuvišku oru: tiesa, jau rodos 
jaučiau kvepėjimą brangios 
tėvynės, bet Tilžėje pasirodė 
labai neramu, nes tame Lie
tuvos miestelije niekur ne
girdėjau lietuviškos kalbos: 
krautuvėse, karčiamose ir 
kur tik užeisi visur vokiškai 
šniaka. Širdis darėsi nera
mi ir skubinau iš tę kogrei- 
čiausia keliauti į tėvynę po 
valdžia Rosijos. Parvažia
vęs i Kauno rėdybą — savo 
gimtini kraštą, sutikau tuo-' 
jaus gaujas raudonsiūlių, 
vienok nepiešė jie manęs, 
nes turėjau kuo gerklę už
kišti ir teip man giliukmin- 
gai išėjo, nes galėjau aplan
kyti Lietuvos visus kampe
lius be baimės. Pasilsėjęs 
pas savo giminaitį apie 
kias dienas, traukiau į 
stambesnius kampelius 
tėvynės; apvaži nėjau 
giau kaip šimtą vietų: 
tų. miestelių ir kaimų, iš 
rių nors akyvesnes vietas pa
duosiu ir tai be giliai akyvo 
aprašymo, nes vienam daigte 
buvau dieną, kitam naktį ir 
nakčia vėl apleidau. Pir
miausia traukiau apsilankyti 
Į Plungę ir pamatyti pylį 
Gudiugą. Kalnas su pilė

I>en- 
visus 
mūsų 
dau- 
mies- 

ku-

I

a p vaikščioji-
Kas buvo akyviausia, 
darbininkai pakvietė

ir siekęs Liepojų turėjau pabū
ti m-t 4 dienas, reikalai ne
paleido. Socialdemokratai 
parengė švęsti pirmą dieną 
gegužio. Išleido prokleina- 
cijas, kalbinančias visu dirb
tuvių darbininkus prisidėti 
prie šventes ir 
mo.
jog
prie šventės ir mergas iš pa
leistuvystės namų. Darbi
ninkai visi pristojo ir šventė 

Įgijau ir aš su ap vaikščiojimu atsibuvo.
kurias su Vadovai jauni latviai studen- 

Žmonės tai ir žydeliai rujiestingai vi- 
Buvo labai 

iš namų
paleistuvystės neprisidėjo 
prie šventės, tariaus jos sun
kiai nukentėjo, nes darbi
ninkai apvaikščiodami mies
tą. patraukė aut gatvės, ka
me vra 14 paleistuvystės na- 
mų ir čionai apsistoję, pri
vertė mergas nustoti savo 
amato tą dieną, kur patiko 
pasipriešinimą, tę apsiėjo su 
jom nemaloniai, 
laukan ir dvejus 
visai sudegino, 
lieveik visi išvieno eina su 
darbininkais, gal rasi kur 
vieną iš šimto, kuris per savo 
durnumą dar carui ištikimas. 
Čionai buvo labai priešingi 
darbininkam: Anglijos misi- 
jonierius, vokiečių kunigas 
ir o verpei icmeisteris, kuriem 
buvo pranešta, kad apleistų 
miestą, ką nabagai ir padarė. 
Jauni latviai susitelkė neduo
ti savo kunigui uz carą mal
das kalbėti, o žinoma, neku- 
rie ponai buvo priešingi tam. 
dėlto kilo maištas bažnyčioje 
ir du turčiai mirtinai buvo 
primušti, vienam ranka iš
laužta. Po darbininkų šven
tės buvo reikalas greitai ap
leisti miestą. Atsitiko areš
tą vojimai ir pakilo daug 
mes. Vienok beveik nė 
no kalto nepaėmė, nes 
prasišalino po darbui, 
čionai patraukiau mašina 
ant Vilniaus. Rosijos maši
nos. reikia pagirti, neina 
teip greitai kaip Amerikoje, I 
bet visas surėdymas yra ge
ras. Su kitais vagonais bė
ga ir valgomi. Atėjęs į val
gomą. randi viską gražiau
siam surėdyme: ant stalų iš
taisytos kainos (prekės) visų 
valgių, valgiai sutaisyti kuop- 
niausiai. Sustojau valandą 
Šiauliuose, bet čionai 
nepatraukė mano 
miestas brudnas, visi 
kėję. be sumaskolėję. 
lankiau garbarnes, 
tūkstančiai darbininkų dir
ba. Darbininkų padėjimas 
labai apverktinas: smarvė, 
mažos mokestys, žmonės bai
siai nuvargę. Nuėjau pama
tyti Zubovo statomo knygy
no. Nedidelis mūrinis na
mas buvo jau veik užbaigtas, 
o dabar gal jau ir knygų pri
dėta. Prie to knygyno Zu
bovas ir inuzėjų ketina pa
rengti. Čionai apžiūrėjęs ir 
atlikęs savo reikalus, patran
kiau ant Lietuvos sostapilės 
Vilniaus. Akyvai viskam 
prisižiūrėjau Vilniuje. Čion 
randasi daugelis gražių baž
nyčių, o užvis gražesnių cerk
vių. Caras matyt pinigų 
nesigaili, nes cerkvės iš lau
ko ii iš vidurio žiba ir blizga. 
Apsistojau čionai vienam 
vie. hutii«- ir nusidyvinan la
bai. pamatęs tokį surėdymą: 
man labiausia puolė į akį. 
jog viešbučio tarnai negau
na algos, nė valgio, tik pa
daro gyvenimą iš kyšių. Var
gingas jų padėjimas! Vie-'

išvilkdami 
ju namus 
Kareiviai 

eina pakol
Ant

stovi liokštas.

Čionai yra ir

«

bai- 
vie- 
visi

Iš

niekas 
akies: 
sulen-

Ap- 
kame

man under

Angliškai Ištark Reiškia

under ander P°
abligation abligešin abligaiija
lionor houor jiavožot
SllpĮHirt siųiort šelpt
because bikoz <Įeito
relations rilešins giminvsta
Imrn boru gimė
society sosaidi draugija
rational rational padorų
civilized sivilaizd civilizuotą
life lai f gyvenimą
government govriment randą
great greit didelė
highest haiest augščiausia
vvelfare velfeer gerovė
forms forms formos
administrative administrašin adininistraly vi
constitutional konstitutional konstantitučionali
republic mpublik republika
absolute absoliut absoliut iškas-pilnat
people pypi žmonės
exercised eksersaizd išpildomas
nominal nominal vyriausioji
which uič kuris

irsis

škas 
škas

Kodėl kožnas žmogus 
po obligacija šėnavot ir už- 
laikyt randą?

Dėlto kad jis gimęs po gi-

I

Why is every 
obligation to lionor and sup- 
port government?

Because he is boru under
the relations of government. minyste rando, teip kaip jis 
just as he is boru under the gimęs po giminyste draugi- 
relations of society and be- jos, ir dėlto jis negali gyvent 
cause he can no more live a protingai civilizuotą gyveni- 
rational, civilized life apart mą be rando, teip kaip nega- 
from government. then a- 
part from society.

What then is government’s 
great end?

The highest welfare of the 
people as a whole.

Forms of administrative
government.

Republics constitutional 
monarchies and absolute mo- 
narchies.

What is a republic?
Government in the name 

of the people and by tlieir 
vili, būt exercised by re pre
se n ta ti ves wliom the people sau išrenka tokia kaip mus 
choose such as our republic 
Amerika.

What is constit.monarchy?
Government in \vhich the 

nominal head is a monarch, 
būt in which the power is, 
by law in the hands of the 
people, such as that of great 
Britain.

Ii gyventi be draugijos.

Koks tad yra rando di
džiausias siekis?

Augščiausia gerovė žmonių 
visų kartu.

Formos administratyviško 
rando.

Republikos, konstituciona- 
liškos įnonarkijos ir absoliu
tiškos monarkijos.

Kas tai yra republika?
Randas varde žmonių ir 

pagal jų norą, bet išpildomas 
per atstovus, kuriuos žmonės

republika Amerika.

Kas yra konstitucionališka 
monarchija? *

Randas kur vyriausia gal
va yra monarchas, liet tiesa 
rankose žmonių, teip kaip 
Didžios Britanijos.

Kam nkėsiškos popieros reikalingos.

gy- 
tie-
po-

Ukėsiškos popieros reikalingos kiekvienam, kuris 
vena Amerikoje dėlto, jog šioje šalyje žmonės daro sau 
sas per išrinktus atstovus. Taigi žmogus, kuris turi 
pieras, gali balsuoti už tokį atstovą arba urėdninką koki
jis mato vertu. .Jeigu išrinksim gerus tiesų darytojus ir 
gerus tiesų užžiurėtojus, tad turėsim gerą randą. O jeigu 
popierų nesirūpinsint išsiimti ir balsuoti uz gerus žmones, 
tai randas eis blogyn ir padėjimas žmonių darysis sunkia
ms. Visi žinom, jog dabar iš vargšų žmonių kožnas nori 

I naudotis ir kasdien padėjimas eina sunkyn. Apie 1907 
metus, t y. už (Miros mėsų Amerikoje yra laukiama didelės 
bedarbes, didesnės nekaip buvusi 1893 laike Clevelando. 
Paskutinėje bedarbėje buvo apie 3 milijonai palaidu žmo
nių, neturinčių darbo. Ateinančiam bedarbės laike mili
jonierius, Rockfelcr sako, bus liuosų žmonių apie 7 milijo
nai. Karia šios šalies žmones vargas prispaudžia, valdžia 
turi rūpintis apie savo u kęsus, kad nemirtų badu. Ta
riaus rūpinasi tik su tais, kurie yra išsiėmę šios šalies po- 
pieras ir prirašyti prie šios žemės. Lietuviai, dabar laikas, 
nesnauskite, išsiimkite popieras, kad ne pilnas, tai lient 
pirmas.
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Tar-
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visu

(Nuo 2 pusi.)
vailįti laukiu Po vien i šo
nu to aukuro si m kaip ka
mino dvi skyles, jMilej kuriąs 
dar ir •'♦•lenų raja ir z up<- 
nį pasiėmiau. Po kairąįa 
puse liazn \ <!<-s trej ,ij veda i 
viršų I Kūnyčius. kame mus 
tarnas nuvedęs parode pa
veikslą Lizdeikos: Lizdeika 
degina aukas, o Jagaiia dė- 
kavoja Dievui. Paveikslas 
tas gana didelis ir pataisytas 
kad būtų gerai matyti, 
nas pasakoja, jog šįmet 
nes pradėjo važiuoti iš
kraštų pasaulės ir visi teirau
jasi pamatyti Lietuvos lieka
nas. Pačioje bažnyčioje po 
kaire puse altoriaus paka
bintas didelis pa veikslas ,..D. 
L. K. Vytauto”. Kitam šo
ne arčiau durų kabo paveiks
las Susivienijimo lenku su 
lietuviais Liubline. Pasku
tinis nupieštas. matyt, pačiu 
lenku dėl paniekinimo lietu
viu, nes čion lietuviai visai 
paniekinančiai 
apsivilki.
Laukan išėjus 
jaus 
bokštą, iš kurio 
vaitis sakydavo 
pamokslus. Tas 
daug primena, 
ir palinksifiina. 
tuojaus pamatai 
tarines 11. Rusiškos K 
toliau Muravjovo Koriko, pa
skutinis labai biauriai išrodo. 
Sargai stovi prie Katarinos 
ir Muravjovo stovvlų, kad 
kas nesugriautu. Aplankiau 
ir O s t r a B r a m s k ą; nie
ko čion akyvo nemačiau, bet 
dikčiai girdėjau: pasakoja, 
jog aukas, kurios lieka čia 
surinktos, tai dalinasi kata
likiška dvasiškija su stačia
tikiais ir t. t. Žmonelių ap
linkui priklaupę. Žemiau 
paveikslo Panelės S v. prika- 
bįta laikrodėlių auksinių ir 
kitokių daigtų. o šone tobly- 
čia prikalta su parašu: . 
gokitės vagių" mat, 
daug žmonių prieina, 
kišenius apkransto valkato; 
Daug dar čionai apleisiu 
pasakęs, nes kitų daigtų 
galima neapsakyti, 
apleidęs, atsidanginau į Tra
kus. Aplankiau Keistučio 
senovės buveinę. Malonu 
matyti nors nuirusius, liet 
neapsakomai drūtus mūrus 
ir fundamentus senovės Lie-

x

tuvos pilių. Čionai netoli 
pat pilies suėjau moterį, ku
ri triūsosi po daržą; paklau
siau. ar nebijai, kad šitie 
murai užgriūtu tavo stubelę. 
Moteris pradėjo teisintis, 
kad nemoka lietuviškai, sa
ko: nežinia koki laikai dabar 
virto — keli metai atgal 
negirdėjom čionai nieko kal
bant lietuviškai, bet dabar 
kas-tik atsilanko — visokį 
ponai vis kalba lietuviškai.
X

Čionai reiktų paminėti apie 
karajimus, jie daug turi ži
nių apie senovės Lietuvą. Jie 
turi visai skyrius sinagogas 
ir nesimaišo su kitais žydais. 
Su skausmu apleidau fra
kus; dėl atminties pasiėmiau 
nors smilčių nuo suirusiu pi
lių. Traukiau atgal į Žemai
tiją. Kelionėje sustojau 
Papylė jr. aplankiau kapą 
Simano Daukanto, liet kad 
nakčia čionai apvaikščiojau, 
tad mažai ką ir galiu pasa
kyti, o čia kiti reikalai spy
rė labiau nekaip atminimas 
Lietuvos istoriškų vietų. 
Teip bevažiuodamas kitas 
vielas turėjau aplankyti dau
giau kaip įm) kartą.

lietuviai 
nupiešti — 

imas ir pati jiozicija. 
pamatai tuo- 

varpinvčią — senovės 
Krivių-Kri- 

liet uviam 
mūras gana 
sugriaudina 

N no čia 
stovylą Ra

šės, o

sau-
kaip 

tai ir
'S.

lie-
ne- 

Vilniu

tautiškos 
pasakyti 
te V V lie je J *>

k i mes, veikime, 
darysim.

*
So. Boston.

*
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namo.
ne-

jog ku- 
carą ir

gėje lankantis buvo sutaisy
tas teatras ..Amerika Pirti- 
je" ir giedotos 
giesmės. Keikia 
kokia dvasia dabar
musų gyvuoja, jog giedant 
„Lietuva Tėvyne mano” visi 
atsistoja, kitas net atsiklau
pęs gieda. Per teatrą atėjo 
čionai žandaras, tačiaus bu
vo užklaustas ar turi tikietą, 
o kad neparodė, tuojau ketu
ri vyrai išmėtė laukan, 
no gimtinė nepertoli 
Plungės. Pargrįžęs
nuėjau į mus bažnyčią ir 
mažai nusidyvinau,•f
uigas teip uztarauja
niekina jaunuosius uz moks
lą. kartu iškeikdamas Ame
riką ir visus apšviestus pa
saulės kraštus. Vienok pa
tyriau daugelį geru kunigu, 
kurie ne uz carą, bet uz 
vargšus žmones užtaria. Yra 
kraštai, ypač apie Rygą žmo
nes teip su neramylie gyve
na, jog rodos, tik liepk, tai 
tuojau visi sukils ir kariaus 
uz laisvę. Prastiejie ir po
terius afieravoja, sakydami: 
..Dieve atnešk greičiau tuos 
Socijalistus, tegul jie mus iš 
tų vargu ištraukia. Važinė
jant mačiau, jog Vilniaus ap
linkose javai labai prasti. 
Kurlandijoj ir Kauno rėdy- 
bose kur kas geresni. Pra
dėjo oras sunkėti dėl manęs 
ir širdis perdaug plakė, tai 
su meile, tai liūdnumu, to
dėl vėl turėjau tėvynę aj>- 
leisti. Atvažiavęs į Prūsus 
suėjau kelis tikrai gerus tau
tiečius. kuriem net širdingai 
turiu padėkavoti uz priėmi
mą. Aplankiau Rambi kalni, 
ir atsisveikinęs tėvynę, lei
dausi vėl į Ameriką: ,.Likk 
sveika tėvyne, Lietuva: žeme 
tėvu mano; likit sveiki
liai ir seserys, skurdžiai jus 
ir vargdieniai: tegul 
mokslas tarpe jus ir dvasia 
lai atgyja! Kitą kart kaip 
aš pargrįšiu. jus mane supra
sit ir aš daugiau jus neap
leisiu. Tas laikas jau netoli. 
Tiek ir tūkstantį kartų tiek 
mačiau ir girdėjau tėvynėje. 
Praleidau sunkią vasarą nuo

‘ kelionių darbo ir vargo.
Keleivis Žemaitis papasakojo .Keleiviui*
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Pirmiausia jis atkreiįie 
vyskupo, kurį 

mieste už 
gyvenimą 
Trakimui 
jį Traki-

KELEIVIS.

Pkovidence. R. I. 2 Rug
sėjo buvo balius šv. Jono 

•draugystės. Nebuvo gero 
surėdymo, nes kožnas iŠ savo 
mandrybės tamsios, alkūnes 
atkišęs, kaip gaidys sparnus, 
vaikščiojo. Kitą kartą rody
sią partraukt ubagą iš Lietu
vos su ilgu botagu, tegul ap- 
šmagavoja gaidžius. Suma
nesniam labai nyku ir širdį 
skauda būti tarpe tamsių ir 
didziuojančiusi. Pas mus 
nėra su kuom nusiraminti, 
nes visi labai mažai supran
ta: visi beveik moka lenkiš
kai kalbėti, tad jiem rodosi 
daugiau nieko nereikia. Jei
gu pakalbini paskaityti laik
rašti ar knygą, tai girdi, tie 
kurie skaito, visi bedieviai 
ir t. t. Dėlto jų. takelis čio
nai pramintas toks i darbą, 
iš darbo namo į karčiamą. 
Kitų vietų lietuviai pagarsi
na kartais ir ką gero, o 
Krapštykime, broliai, 
nes ateito laukia mus
bloga. Argi męs negalim 
čionai susitaisyti knygynėlį, 
ir suėję pasiskaityti pamo
kinančių raštų. Argi nega
lim laikyti prakalbas ir pa
garsėti su gerais darbais,

mes! 
a kis. 
labai

t

Plun-jkaip ir kili mus broliai! Kei-.

Ko tu, jaunas lietuvi, 
Akis nuleidęs tūni! 

Kodėl nekovoji už laisvę. 
Kodėl neramybėje žūni?

Dirva yra plati dėl tavęs. 
Aplinkybės tave šauk! 

Ar ilgai tu miegosi' 
Tėvynė tave lauk!

Tau nepritinka būti
Pailsusiu Įiestemistu. 

Tau reikia dar kovoti 
Jieškot gerybių pamestų.

Daug gali darbuotis
Ant dirvos pramoniškos. 

Pakelti mūsų tauta 
Ant tos dalies mokliškos.

Kelias reikia užbėgti 
Kad c nitai lietuvių. 

Nebyrėtų svetimtaučiam 
I jų biednųjį kišenių.

daigi lietuvi jaunas
Tu visai neabejok, 

Laimė dar yra dėl tavęs. 
Tik netingėk, jieškok!

Linksmai ir drąsiai
Pirmyn žengkie!

Mokįtis kodaugiau,
Tik pasistengkie.

Neramink save
Vien su girtybe, 

Kovok už laisvę. 
Su tautiška dorybe.

Tegul lietuvių vardas
Auga ir turtai,

Tegul prapuola vargai 
Ir skurdai!

Lietuvi jaunas
Tavo tas darbas. 

Nelauk, bet dirbk1 
Nes prabėgs laikas.

APGARSINIMAI.
Lai broliai žino m a 
o d ė k i n g u m ą .n

dideliai padėkavoju Dr. E. 
C. Collins M. I., kad Į>er jų 
vaistus likausi pilnai išgydy
tas nuo a bei no nusilpnėjimo 
vidurinės kūno ligos, nervų 
ir kraujo sugadinimo.

Nor įiasdaug daktaru gy- 
dziaus, jie man nepagelbėjo, 
o kad profesoriaus Dr. Col
lins Medikališkas Institutas 
maut išgydė nuo teip senos 
ir sunkios ligos ir dabar esu 
kaip niekad nesirgęs, teip 
sveikas, tai reikalaujam tiem 
tikros pagelbos sergantiem 
rodiju tiesink kreiptis prie 
tikro daktaro profesoriaus 
Instituto. Daliar gyvenda
mas pagal pamokinimus kny
gos „Vadovas ir Sveikata” 
busiu visada sveikas ir dė
kingas. .Jonas Švabas. 8558 
Buffalo avė., Cliicago, III

Viešai

• ,

(Tą-) 
nuodėmės ir liepė p.kutavot. kada 
trauki grieką, tokiu būdu Trakimas 
kad nebuvo užklaustas j>er kunigą 
piktą jo pasielgimą. Bet dabar,
'frakintas pražudė savo mieliausią draugią 
— savo moterį, kuri žinojo jo kiekvieną 
žingsnį gyvenimo ir kartu rūpinosi tais 
pačiais vargais: jo sąžinė pradėjo jį vėl 
baisiai kankįti. Nuolatinė mislis jį kan
kino, kad su kuom nors pasidalįti savo se- 
kretną nuodėmę,
savo atydą ant vietinio 
žmonės didiai gmlojo valstijos 
jo sumanumą, dorumą ir šventą 
Godotinas vyskupas Agafador 
nuo pirmiau žinomas, dėlto pas 
mas ir nuėjo.

— Tavo šventenybė — kalbėjo Tra
kimas — Aš ėsiu didžiausias griešninkas. 
atėjau pas tave patarimo, pabaudimo ir 
pamokinimo. Meldžiu priimk mano išpa
žintį, dvasiškas tėve pagal tiesas.

Pagodotas vyskupas paliepė atnešti 
jo bažnytinius rūbus, pasimeldė prieš al
tui ėlį ir pradėjo klausinėt.

— Aš esu didelis nusidėėlis — kal
bėjo Trakimas Jašnikas. — Sunkus grie
kas gulėjo ant mano sąžinės per daugelį 
metu.

— Nėra jokio grieko, kurį Dievas ne
atleistų, jeigu griešninkas atliks pakutą 
iš širdies — atsakė vyskupas. Ar tu pri
pažinai savo kunigui tą grieką.

— Aš bijojau — atsakė Trakimas — 
idant kunigas neišduotų mane į rankas 
valdžios. Bet dabar aš nutariau išpažinti 
mano grieką tau pone, dėlto, jog tu esi 
virš godojamas ir mylimas, o apart to. dar 
aš nesakysiu tau. pakol tu mane neužtik
rinsi savo kunigišku žodžiu, jog tu niekam 

į to . . .
Vyskupas jiertraukė jam žodžius, sa

kydamas:
Pagal tiesas bažnyčios, jokis kunigas 

negal pasakyti vieno grieku kitam.
Jeigu tau kas pasakojo, jog kunigas 

gali pasakyti tavo griekus kitiem, tau ne
verta į tą pasaką tikėti. Matau, kad tu 
esi abejonėje, todėl prižadu ir užtikrinu 
mano žodį kaipo kunigas. Nesusimaišyk, 
kalbėk, o kad ir būtum savo tėvus užmu
šęs ar panašią piktadarystę padaręs, vis- 
tiek lengvai ir atvirai pasakyk. Aš pritai- 
kįsiu bažnytinę pakutą pagal tavo nusidė
jimą. tačiaus aš tavęs neatiduosiu į rankas 
{Milicijos, nė nepaduosiu apkalbėjimui 
žmonijos.

Trakimas būdamas gerai užtikrintas, 
papasakojo visą savo gyvenimą vyskupui, 
o kartu ir papyldytą užmušėjistę pale 
gilųjį griovį už kaimo Loobki.

— Ar jau pasakiai visus sunkiuosius 
griekus — paklausė vyskupas.

— Ne — atsakė Trakimas Semiono- 
vič.

— Priežastis dėl kurios aš klausiau — 
toliau kalbėjo vyskupas — yra ta, jog 
vienas blogas griekas traukia prie kito, 
liet jeigu tu nuo tada nepapildiai inerti
nio grieko, tai matomai, jog tavo blogas 
darbas pašoko iš nesubrendimo, iš jaunys
tės tau esant dideliam varge, o ir iš tamsy
bės, kokioje buvo to laiko žmonės. Tavo 
griekas buvo baisus, tačiaus kaltybė ap- 
simazins iš priežasties tavo ilgo ir doro gy
venimo nuo laiko užmušė j istės. Aš nega
liu sakyti, jog tu esi atmestas, paniekin
tas griešninkas, nes nuo užmušėjistės tu 
gyvenai per dvidešimts metų teisingai ir 
aukavai vargšam ir visuomeniai, teip aš 
girdėjau, jog tu daug krikščioniškų dar- 

Dabar jeigu užduosiu 
kari tavo

i

bų jau padarini.
tau pakiltą sunkią, tai ne užtai, 
griekai dideli, liet užtat, kad tu teip ilgai 
nėjai į išpažintį ir nepasakiai ir nepaleng- 
vinai savo sąžinę. l’ztai aš uždėsiu pakil
tą. kuri bus pastatymas bažnyčios varde 
tava doros moteries, kuri tapo Dievo pa
šaukta, teipgi uz atleidimą tavo nusidėji
mo jaunose dienose, tu turi Įrengti šitą 
baznyzią su visokiais bažnytiniais daigtais 
ir indais, teipgi aprūpinti su pinigais, kad

kunigas turėtu iš jų amžiną užsilaikymą. 
Jeigu tu išpyldysi šitų pakutą ..tleis tau 
Dievas šimteriopai tau atmokės šiame gy
venime ir lygiai gyvenime posmertiniame. 
Ar apsiiuii ant šitos pakiltos, o gal yra 
perdaug. negalėsi ištesėti, pasakyk man 
teisingai, tada pakiltų aš i>ermainysiu pa
gal tavo išgalėjimą.

Trokimas galvą palenkė
Vyskupas kalbėjo toliau:
— Bet tu nemislyk, jog pastatydamas 

bažnyčia, nupurki Dievo tiesas, padarai 
papirkimą tiesdarystės. Tokia misiie te
gul nepareina tau į galvą. Tikriausia pa
kilta yra širdingas gailestis uz griekus 
prieš Dievą. Kiekvienas griekas reika
lauja atmokėjimo— kaltasis turi kęsti 
kaltybę. Ant šito pamato svietiška val
džia yra uždėjus bausmę. O bažnyčia 
kaiį>o maloni motina yra teipgi tiesdarys, 
ir dovanodama nusidėjimus, reikalauja at
lyginimo. išnaikinimo grieku. Ant tokio 
pamato aš noriu užduoti jum pakutą apart 
pakiltos, kurią jau uždaviau. Man mato
si. jog tu žinai artimus gimines užmuštų
jų, taigi butu labai gerai, kad tu padary
tum jiem kokią geradėjistę, ar teip£

Trakimas linktelėjo.
Bet tu jų nežinai — toliau kalbėjo 

vyskupas - dėlto turi ką- nors gero pada
ryti krikščioniškoj aplinkėj, vietoje už
muštųjų giminiu! Tu pats sakiai, jog no
rėdamas už griekus atsipakutavoti dalinai 
aukas. Vienok ką aukos vertos' Tu 
duodi iš savo ištekliaus materiališkų gėry
bių tiem, kurie neturi. Vienok dvasiški 
turtai vra augščiau visko. Materiališka 
pagelbą tu duosi tiem, kurie šaukia būda
mi alkani ir trokšta pabudavoti bažnyčią, 
kurioje poteriai bus nuolat sakomi ir susi
rinkimai atsibus tu. kurie nuo Dievo ma
lonių reikalauja. Tada ilgas kankinimas 
tavo sąžinės išnyks ir bus atleistas tavo 
griekas.

Aš apsiimu viską išpyldyti. ką-tik 
man užduodate — atsakė Trakimas Jašni- 
kas.

Komunijos aš tau neduosiu teip 
ilgai, pakol neišpyldysi užduotos pakiltos. 
Jeigu apsirgtom mirtinai, tai tada teipgi 
duočia tą sakramentą.

Po išpažinties Trakimas Jašnikof grie
bėsi tuojaus būdavot i bažuyčią, o kad ne
sigailėjo ant to pinigu, tai darbas skubiai 
augo. Fundamentas buvo padarytas ko
vo mėnesije. o rudenije tų pačių metų 
bažnyčia jau buvo gatava: stovylos susta
tytos, ir godotinas kunigas Agafador pa
šventino bažnyčią su mišiom ant atminimo 
ir vardo šventos mučelnįkės V ąsos. Ant 
pašventinimo per pamokslą jo šventybė 
sakė pamokslą apie uždėtoj us Dievo šven- 
tinyčių. o kad atsiskyrė vienas su Traki
mu palociuje, jam pasakė teip:

X

Šiądien tavo griekas visiškai at
leistas. lies yra parašyta: ,.Kam tu dova
nosi ant žemės, jis dovanos danguje. To
ki buvo žodžiai Kristaus. Aš jo žemas ir 
nevertas tarnas duodu tau išrišimą, dėlto 
tikėk, jog Dievas teipgi tau dovanoja! Ne- 
mislįk daugiau apie savo griekus ir nebi
jok bausmės, nes jeigu m kl....sdnin, pa
sirodytų, jog netiki Dievo z.oėz. m ir vėl 
užrūstytum Viešpatį, ir d a po išpa
žinties gali priimti komuniją.

VII.
Ka<la Trakimas Semionovi buvo jau 

griekas uzmušejis-
teipgi pamiršo mirtį 

vėl apsivedė su 
Liobki — v uošvio 
prigulėjo į kuilį- 
Tra k imas prigu

lamu
dasileido 

paties T ra

gerai užtikrintas, jog 
tės jam yra atleistas, 
savo pirmos pačios, jis 
duktere pono iš kaimo 
Motolino. Šitas turėjus 
paniją pirkliu į kurią įl
iejo ir teip jie susipažino. Tokiu 
Loobkių aplinkė. kur Trakimas 
uzmiišėjistes pateko į rankas 
kimo, kada jis aj įsivedė su antra moterį.

Tuojau po apsivedimui Trakimas su 
pačia persikėlė ant gyvenimo į Peterbur
gu

Metu metai prabėgo, Trokimas vis 
gyveno dar Peterburge jo locnuosenamuo
se ant Nevskij Prosjiekt. Jis paėmė ant 
raudos nekuria* aukso mainas Sibelijuj ir 
varė darbą per agentus, 
de kur kas pelningesnis 
kaip pramone su aliejum,
dabar rodauninkas komercijos 
šv. Vladimyro orderio, kuri 
vo iš Rosijos didžiūnų.

[Toliau* Ims).

Mainos pasiro- 
uzsiemimas ne 
Trokimas buvo 

ir sąnarys
susidėjus Im- 

Visa zc.im jt ąr.lis
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4 Ai iii i tii!" *j<> Bus
to tu iškil'.tinz Į aj»‘- tikščioji- 
mą. mat pvbuvo vienas ai
ry s. lu-t'n .md. s.-;’iaiys Ang
lijos ĮMiri.ini mto ir t’kras ai
riu patrijotas. Bėdinom! 
renka pinigus dėl varymo a- 
gitacijos tarp* airiu. Bosto
nas pilnas airiu, dėlto visoki 
ju n ikalai ju pačių rankose.

Lietuvių Ūkėsu kliubas 
turės susirinkimą utarninko 
vakare 1B Rūgs. Susirinki
mas atsibus vien dėl pasikal
bėjimo apie politiką ir išėmi
mą popieru. Visi ateikite.

Ant Pardav'mo
Ar nori pirkt gražų fornešį? Puikiausi 
stubos rakandai: gražus ruimo daigiai 
(paiace sėt], ištaisymai 5 miegstubėtn. 5 
lov s, krėslai ir viskas kas priguli prie 
niiezstuiH's. Valgomo ruimo ištaisymai 
stalas, krėslai, šaukštai, peiliai, toriel- 
kos. staltiesė* abrusai ir tt. Karpetai. 
pav iks'ai. z.erkoiai. lempos, stalai, le- 
daunė. paduš <os. kaldro*. š enikai. lan
gų fėrankos, gasinis pečius Mažiausias 
stiilMts daigtelis parsiduoda už mažiausia 
preke. Meldžiu kogreičiause dasižinot 
pas mane: Fe;ixaJu kauckienė
26<> Silier S:r., So Boston. Mass.

Parsiduoda pigiai namas su 1<> ruimų, 
ant dviejų familijų. Kiemas didelis įva- 

s žiuojamas. Gera vieta dėl biznio. Atsi- 
šaukit ant adreso:
265 Aiiiens si., South Boston. Mass.

------o
Parsiduoda puikus arklys su boge dviem 
sėdynėm ir bučieriškas vežimas, rogės, 
ir plėškės: parsiduoda Isl ai pigiai, atsi- 
šaukit ant adreso:

M. Ringei
9 Burleigh st.. t an.bi idgep, rt. Mass.

------o-----
2 namai ant pardavimo, gyvenimas ant
3 familijų ir 1 šioras. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite į ..KELEIVIO” Re
dakcija :.rba pas George Siaclio
276 Atle i s ir 340 E st.. Šou.b Boslon.

S
Lietuviškas Polskas

D A K T A R A
LT 7IQP|MAkJ
i..e . j

7 Parmentar st., Bostor., !
Visokias It.as gydą-.; geria:.šia: ir ] 
mingiausiai. Ateikit liesiok pas 
ant viršaus vienais trepais aukštyn bet 
n< iki: į ap'ieką. mano durys baltos.

| *
mane

MOKSLAINE DĖL VISU.
Angliška. Vokiška ir Lietuviška, skaityt 
rašyt 11 suprast ir kaip Ūkiškas popieras 
išsiimi. Išeis lekcijos kas nedėle no 30 
Rugsėjo ik'. 30 Balandžio, knygos formo
je. Prenumerata kaštuos *1. Adresas: 

.1. .L Rickvich.
32 Gran«I St Brooklvn. N. Y

Praneszam Visiem 
savo kostnmeriam jog musų žieminis’a- 
voras yra konogeriausioj tvarkoj: Kald 
ros. Blanketai. apatinės drapanos, dresės 
sunkios drapanos
Dresiukės dėl mergaičių nuo 5 iki 14 
tų už 9Sc. kokių dar niekai! nematėt.

Pa* imis viena prekė dėl visu.
The OUTLET

3X5 Broadway, S. Boston.

vaikam į mokyklą.
me

Temykite.
Meldžiu man pranešti, kur randasi ge

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

Mike Mo—Wen
;-th av. Chicago. III.

Ar visada gali teip tui?
Gyvenant lar[»- svetimtaučių visokio 

lemento, kurie daugiausia iš lietuvių 
naudojasi o paskui už jų pinigus lėbau
ja ir i- jų juokus daro, ateina man mis- 
lis į galvą: Ar 1 isada teip bus.’ Padė- 
kim sau: atvažiuoja žmogelis nuo far- 
mų ir nori į Lietuvą pinigų siųsti, nuei- i 
na liesiok pas kokį žydą klaustis rodos: 
tas jį gerai apskutęs nuveda, žinoma, ne 
kitur, kaip vėl ]>as žydą agentą, kuris 
su pasididžiavimu nelabai 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, 
teipgi suprasdamas, kad tas žmogelis jau : 
gal kitu syk nueis pas savo tautietį, jau : 
kad lupa, tai lupa, o jam išėjus juokiasi, 
kibi vieną gojų ualengvino. Vyrai! gana 
jau to. turite lietuvį agentą su atsakan
čiu kapitolu. kuris jus visokius reikalus 
gali atlikt geriau kaip kiti, kam jum 
eit pas tuos, kuri- iš jus juokus sau da
ro. Teipgi pas jį Kaut visokių
knygų, popierų gromatom rašyt, abrozė 
lių. altorėlių ir kas nedėlę galit ..Kslei- 
vį-‘ nusipirkt.

F. Mockevičia,
SS Endicott St. 

Boston, M<ua.

Jeid’it nori būt steikas
r tiru a.->. naudok tik sveikus geri tnus. 

ir įnik sveiką užkandi. >vv:kiai.si irėiy- 
:nui. kaip lai Alus, Klius. Vi; 1. uvisu- 

likenui yra tik jas
-Janies (ileason A Co.. 

Kampa* 4-th ir B. Sts..
S. Boston, Mass.

T<-ipgi-norint t-m pirkt likerštorj. tę vra 
Abei gera v.eta Dažinokit pas patį 
zusĮKidfrių.

Biuras Advokato

k i

Atiteka visokias provas suduosi*, 
civiliškas ir kriminališkas. pa
daro kontraktus, pirkimo ir (tar
dai tuo testamentus, daviemas- 
tis. paskolinimo reikalus, prie 
pirkinio namų arba farmų. prie 
pirkinio arba )iardavinu> lotų

.8 u ras Natariuszo.
Užsiima visokiais raštais lega
li škais. teipgi rašymu jierdavi- 
mų ir laiškų visokiose kalbose.

Tamoszius Stan
73 Tremont str., Tremunt Blg.

ofiso ruimas 430. ketvirtų padiagu.

boston, Mass
Tel. 1564 • 2 Haymarkei.

Dr. S. Andrzejeuski.
Vienatinis lenkiškas Dentista

Oti-o valandos:
Nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

23S Harrison avė.
Boston, Mass.

Box 32?

Box 54

■‘Keleivio" agentai.
,1. Petrikis.

1514 Ross avė.. Scranton. Pa.
J. Ignotas.

13 !>iamond S, S. S. Pittsburg. Pa. 
M P. Glinckas.

54 I.affayette Str.. New Britain. Conn. 
A. J Kaziauckas.

She’iandoah. Pa. 
F Rodis
Port tVashington. Wisc. 

M Mockus.
ltetrvit. M:ch. 

J. Be-kintis.
4j45 Ilermitage avė.. Chicago III.

John Luis.
str.. Baitimore. Md.
J. Dabulski

E. St. Louis. III.
P. ('iras.

Lavvrence. Mass.

Dox 64

120 S. < Jreen

Rox 323

1 Oak str.,
A. M. Makauckas.

312 Forest Cit y. Pa.
K P. Simkonis.

671. Turners Falls. Mass.
KELIAJANTĮ AGENTAI 

Fcleks J. Galmin.

Box

Rox

J. Rudokas.

M Senkus.

W. Ukmann.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos Fsslyi-

95 Milk st., Ruimai 60-61
BOSTON, - MASS

Tiktai 25 cntai

Vyrai ar norit dai be?
Męs reikalaujam visokių dar
bininkų ant farmų. geležin
kelių. plytnyčių, Į gires ir t. 
t. Vietos geros, algos kono- 
augšėiausios. Kurie norite į 
darbo, ateikit pas mane, o ji' 
gausit. M. E. FINN,
27 Washingb>n St. Bo>ton, Mai-s. '

Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 
Trajankos". sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kai], ’ai; gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso aj>etita ir daug ki
tokie iigu. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydai.ežiu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka ynųžinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip, kati daug apie 
tai ka bet ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kai], yra ant ],akelio jiaraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antraštei |

J. ŽVINGILAS,
P. O. B. .3232, P Mass.'

VltMTiiiiS : LiETUVISZKAS : HOTELIS
W. KAŽUKO.
Jeigu važiuojate į Lietuva arba 
iš Lietuvo į Ameriką lai pas 
maut- galit, gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius ba kinius reikalus 
Užlaikau pinkų kotelį kūrėme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir 
nakvynę. K> r,e norite važiuot 
į Lietuvą b -ilgų, aš prista
tau ant sz.ipų ž durbinlnkus.
Aš iš savo of! -o išsiunčiu dai lenu.ku> į visokį,.: Rodą dieniu visokiuose
n-ikaluose už-l.ką. Tėmykit gerai mano adresą ir irign norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur lai neik iki ne|>amalysi manęs. Su godone

WIX< AS RAŽI K AS.

7 VVasliiiiirton st., XEW YOltK

Iš Belgijos Pargabentos.
Pargabeuftu iš Belgijos, daugybę popierų 
dėl rašymo gromatų su žvilgančiomis 
kvi- tkutnis. su žaliais lajieliais aut pa
veikslo vainikėlių. su žibančioms kviet- 
Air.ėm s. labai puikia: išdabintos su vi
sokiais pasveikinimais, aukso litaromis 
;r vis,.;,:ais p*\e kslėliais. tinkamos kiek 
vi. nam rašyti Vienu žodžiu gražios gry
nintos naujai išrastos, kurių lig šiol |»a- 
saulėje nebuvo. Jeigu kas norėtų i>ania- 
•xti tų eražių Įtopi.-rų. prisiuskit 25 een- 
t;> pačio markėmis, e aplaikysit vis5kio 

catunko 12 popieru su kopertais
Reikaliiujam agentų ir dumiam gera 

uždarių. Adresuoki!:
C. G. AGENT,

<t i JT, B..\ 14. Brooklyn N. Y.

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU
k< t

e

1

Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 
kad:

SZI MENESI
>;.!• ' iš|iard'ivimas Kaldrų. Blanketų. 

Mot.-rim -krybėlių. Kūdikiam ilgu ko- 
1 ūkų ir dn-siukių. Viskas už laba: nuže
minta-. prekes Meldžiam ateit pažiūrėt

z. sacou^tz,
12S Broaduay,

So. Boston, Mass.

# i
fšgsGertausia moterų ir vaikųirydytojaįžš

l)r. Ona Topaz,
«$jss

45 (liainiM-n- -tr . Bostou. Mass. :į:
•5

Ofisas atdaras
-.. .< 2 iki 4 nuo 7 ik: s įk> pietų.
:‘ęc Tel. Hay. 669 - 5.

i?"-j ji:
♦ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

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

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

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

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuviška klerką, 
čia gali susikalbėti savo bai
lioj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

M.Galivan&Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR ..
Pardavimas familijom musu 

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

i

Dr. Jos. Lewaiidowski.
3ę4 Broadway,

priešai pacztą 
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
10 — 12 pr’eš piet ir 6 — S jk> piet.

'rubematoriaus Paskirtas
į, XOTAKY -PVHLIC # 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

z ir Amerike.
M. Paitanaviėe,

52 B. Str.. S. Ijoston. Mass.

KLAUSYKITE VYRAI! 
kaip į IVorcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.v C.
Snapso alaus issigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vaszkeievicziu ir Abraczinska
124 Millbnrry str.,

Worcester, Mass

I

I

g • f v v* •

IM1 k FA ^ČIO

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

Amerikoje.
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradymais vaisft 

dvi išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligonis.
SPEC IALISTAS IR VYKIAI SES VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitu . 

daktarus, su geriause pasekme išgydimuose ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, nu « 
pirmiaus suirusia sveikatą.

V ASTAI TO INSTITUTO, š< •ndien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę ir kožnoj šeiminti! 
už tai kad yra vaistai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosę, jog be ju, tj 
senei ne butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

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

SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per t 
sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdiiInstituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra 

g; ii dėka vedami:

Bruožus Profesoriau in Specialistai:
Kaip jums žinoma nuopirmiaus ii aprašy

mo mano ligos, jog per daug metu turėjau 
sunkė liga, ausise zvanijimas dieglei. jau ka 
gyvuot gailėjau, o skausmas krutinėję, skrep- 
liavimas dieglei hunuose ir visam kuue Bei»pa- 
sakitai mane kankino — taip kaip žąsiukas Si 
pavari tikrai tikėjausi tilpt po valeua. bet kad 
galutinai uepagailedums piuigu vis tiek jog 
mirsiu ir atsiszaukiau pas jumis, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresnis antrus ir 
treczius vartodama ir per 7 nedelias laiko, pa.- . ______________
silikau sveikas drūtas ir linksmas taip kaip iSreikSdamas dideli dekavoilma. jog man sunu 
naujai atgimęs, už tai nėra žodžiu su kureis L-i'.'i bru“1-?',ll>'a deimantą t. y

. . . »'eikata irgivasti.kuris peri-sigandvmaŠunies,jums gaiieczia atidekavot. uz jus brangiause stačei mirties nasrvuse buvo ir pats nėtikej.-iu sad 
skarba. —A h Viešpatie, tai yra galybe mok- j* gailėtu iSuydit kad jus iSgydit tai vra ste- 
slo! Tegul visų pasauk-garbina jumis ir aS ^laVdekmgijum^ “*«!»«»•
dėkingas. JONAS BIF.L1Z. I --------

Bos 89. Hellertonrn. Pa. I

ŠIMTAIS TOKIU DĖKINGUMU _
sėkmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt išgyditas ’ Jei'^o Tave 
kankina Reumatisinas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Piaucziu. Kepenų ir Širdies liga Skaudėjimas 
krutinės.dieglei šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas. Galvos skaudėjimas, vydu
riu nediroimas ir nžkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečystumas, Niežėjimas, 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nereguliariszkos ir balto
sios antdrapanes, bet kitos šeiminines ligos, užstkrečenos lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda ir t. t.

4 irai ir Mororis, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsitikejinu kurie be jo 
kio svyravimo taip kaip tuksiančius išgydė Specialistai Collins Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.

Jeigo negyveni Nevv Yorke, aprašyk savo liga prigimtoi kalboi, plačei ir aiškei kiek gali, o bufi 
jums sutaisiti ir pntaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam.

Rašyk dar šendien adresuojant:

M ii imas Profesoriau:
Dėdingas esu ui jus vaistus, kurio mane 

isgydeknuo alx‘lno nusilpnėjimo ir janystes 
gyvenime klaidu, nors butu sarmata apreikst 
visa buvusi nelaimingumą, bet velidams d 1 
broliu slaptinguose atsitikimuose apturet tik
ra išgyd ima kad kreiptųsi prie jus. ir kad vi- 
S'»kietnbe paszaukimo daktarams pinigu Lc 
naudos neinetitu. Dabar aš esu sveikas ir drū
tas ant visti daliu kūno— jus varda visien s 
garsiusiu laikidams paguodone.

JUOZAS ŽAK. 
Box 412. \\ aiden, 5. Y. 

, gali būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip daug ir pa-

Ponas Profesoriau:
Čionais prisinčiu paveiksią savo ir sunaus.

, ....... .................... J" QUUU
i^geibt*jote suteikdami brangaushi deimantą t. v 
sveikata ir gyvasti.kuris per išsigandę ma šunies.

----„__.»g><lit tai yra st«-.
motina ir visa fumilia esame neišpa»a- 

ALENANDRA CZEKAS.
8. Jobu Str,, Hartford, Conn.

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

Jeigo negali suprast savo liga gerai, tai pragyk atsiust dovanai garbinama kniga „Vadovas in 
Sveikata,4* parašyta 1 rot. L. C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesite pasiskirt sav 
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos 
Mexica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

Instituto vai. nuo io-iki 5 popiet. Nedelioms nno 10-iki 1.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!

>

Dykai dėl visu.
! Jeigu dar neturi mano kat^liogo, tai raityk srendien 

p isiusdamas savo adresa ir uz $c. ma-ke o apturėsi 
puiku katahoga kuriame yra prekes dziegoreliu len- 
ciuffeliu, žiedu, špiliu, k mpasi’, britvu. armonikų, 
muzikaliszku instrumentu, masz nukes dėl drukavo- 
jimo gromatu, monu knv a, visokiu prietaisu dėl da- 

j rymo sztuku. istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj k ai boi, puikiu popieru 
dėl raszymo su pavinczevonemt padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS -----

CHAPLIKA

Mes tižiai kom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 Cross Strect, - - Boston. Mass.

Užlaiko puikiausius gervinus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrvmus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

į

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Elin, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus (’isarus.
1B Broachvay, South Boston, .Ylass.

117, 119 and 121 A St,

So. Boston, Mass
STEBUKLINCA EGIPTO MOSTIS

Geriausia valgomu daigtu

KRAUTUVE.
ggįtį!

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

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Knranckas ir
S. Kolesinskis, 

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

1

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). Si..

South Boston, Mass.I —

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

ir bluzgus nuo gaivoš arba kitų kūno dalių: sulaiko slenkančius plaukus, 
pagražina veidą ir rankas, paminkština kietas ir užgraužtas rankas ir ko
jas per vieną naktį ir ant rytojaus žmogus jaučiasi kaip naujai užgimęs. 
Sugydo sutrukusias rankas ar veidą per vieną naktį, sugydo tonas arba 
žaizdas, išnaikina pūsles ar korinis ant rankų ir kojų.

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

ko. Ja galima nešioti su savim ar laikyti Hile kur nes ji nesuges. Jeigu 
sergi tokiomis ligomis tuojaus parsitrauk ,,Stebuklingą Egipto Mostį o 
busi i gydytas.

Norėdami kitokiu gyduolių d 1 kitokiu ligų, rašyk o gausi tokiu gy
duolių šokiu reikalą j ji :e, pardavinėjam visokias gyduoles jau per ke- 
liką metu ir visada visu.-, užganėdinome

Stebuklinga Egipto mostis yra gaunama pakeliuose už vieną doleri 
pas jos išradėją:

P,ūf. Alei Menchikov,
P. 0. Boi 9,


