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dar
ei-

savo nuvar-
Kas eina už

Tie, kurie

Vargas ir sunkybės pamo
kino Rusijos gyventojus j ieš
koti savo tiesų. Biedni varg
šai, kurie didžiausią jungą 
neša nuo turčių ir caro už
krautą: gatavi savo krūtinę 
atstatyti prieš tų neprietelių 
ginklus; visur kruta, visur 
darbuojasi. Mūsų tėvynėje 
visose trijose gubernėse paki
lo dvasia ir balsas: už laisvę, 
už laisvę? Tuo kartu 
randasi dvi Šakos: viena
na už mus kankintojus, kiti 
eina už save ir 
gintus brolius, 
carą ir turčius?
gyvena ant prakaito vargšų, 
kuriem duona nerūpi ir tik 
lėbavimuose paskendę. Iš 
tarpo jų yra dvarponiai, ran
do tarnai ir neapsišvietę tur
tingesni ūkininkai, ir su ne
ramybe reikia sakyti nekurie 
kunigėliai, kurie nors kožną 
žmogaus žingsnį ir vargą ma
to, ko nemato, gali iš jų išpa
žinčių datirti, jog vargas 
juos didžiausia priverčia prie 
tokios tamsybės ir prie pras
čiausių prasižengimų. Ku
nigams mus reiktu susiprasti 
ir eiti kartu su prastais žmo
nelėm: mokįti juos ir žengti 
prie laisvės, kuri viena gali 
mus ištraukt iš pašvinkusio 
gyvenimo. Ką gelbės dešimts 
Dievo prisakymų, jeigu tur
čiui ir caras spausdami žmo
nes priverčia užmušti, apvog
ti ir negalint vesti doro gy
venimo priverčia prie biau- 
raus apsiėjimo. Kariaukim 
visi už laisvę, gaukim sau 
tiesą kai}) žmonės gyventi, 
tada tik galėsim paleistuvius 
velniu paskirti, kada maty
sim. jog paleistuviais yra iš 
savo noro. Bet dabar jie yra 
priversti. Brangus, broliai, 
amerikiečiai męs tik imkime 
į tuos reikalus aiškiau žiūrė
ti ir mėginkim tą klausymą 
aiškiai suprasti. Štai atei
na žiema, ar-gi paprastai męs 
prie stalo su kazyrėm sėdė
sim? Pradėkim naują būdą, 
mieli broliai, mūsų gyvenimo: 
laikykim tankius susirinki
mus, prakalbas ir pasiaiški
nimus: męs čionai liuesai la- 
vinkimės. kada musų broliai 
kariauja statydami krutinės 
prieš bagnietus.
žiūrėkim kai}) mus 
Lietuvoje kariauja, 
tautietis nuo Šiauliųv 
ša teip: G Rugpiūčio
listai norėdami surinkti žmo
nes ir jiem pakalbėti, kitai}) 
negalėdami, pradėjo rėkti, 
jog toliau už miesto arklys į 
rėvą įpuolė. Žmonės su žili

geidumu pradėjo bėgti žiū
rėti. Kada ikvaliai prisirin
ko, tada socijalistai pradėjo 
jiem prakalbas laikyti ir pa
dare demonstraciją, visi pul
ku pareidami Į miestą. Čio
nai juos užpuolė kazokai, 
prasidėjo kova — šaudymas. 
Darbininkai gynėsi, ir tik 
vienas krito nuo kazoko kul
kos. Socijalistai užmuštam 
surengė puikias laidotuves, 
bažnyžioje buvo iškilmingiau
sios apeigos: susirinko žydai, 
vokiečiai ir kiti kartu su ka
talikais nešė augštai iškėlę 
užmuštamjam vainikus. Ma
tot kaip brangiai reikia su 
gyvasčių apmokėti už laisvę 
suėjimo ir pasikalbėjimo. Ar
gi męs amerikiečiai ne išga
mos. jeigu čionai turėdami 
pilną laisvę pasiganėdinam 
tik karčiamom. Gana, mes
kim tuščius užsiėmimus, gi- 
lįkimės į politiką ir šelpkime 
kariaujančius savo brolius.

Tarpsaviszka musu politika.

vi

Naujas eucsthetikas.

Philadelpliia,
Dr. W. Waynesurgikassama- 

išmėgino
scopolamine, 

nu
ne

Pa.

• Jo-
Steel
savo

ritulių ligonbūčio 
naują gyduolę 
su kurios pagelba galima 
piauti koją arba ranką ir 
jausti nieko.

Apibudavos Imlią.

P i 11 s b u r g . Pa. 
nes and Laugliin 
kompanija padidins
geležies fabrikus pietiniam 
krašte. Ant vietos, kur bū
da vos liaują fabriką, stovi 
stuba vienos moteries 90 me
tų. Kompanija davė bobai 
80 tūkstančių dol. dėl. 
nok boba neparduoda, 
gi kompanija ketina 
dav iti.

vie-
Tai- 

apibu-

Tik prisi- 
broliai 
Vienas 
prane- 
socija-

tas tėvas pavarė namo kun. 
Dovydą Fleming, kuris buvo 
išrinktas taisyme biblijos. 
Sako, jog minėtas kunigas 
norėjo įvesti reformą Į bibli
ją pagal Abb>Loisy.

Bucharest, 30 Rūgs. — 
Sukilusio Bosijus laivo I*o- 
temkino matininkai apsigy
venę Komunijoj daro didelį 
gešeftą. Vienas užsidėjo če- 
veryku krautuvę ir praminė 
Potomkin, neapsigina dau
gybės pirkėjų. Dabar 
pradėjo budavoti laivą, 
našų į Potomkiną, su 
riuom važinės painarėse
muilijus ir rodis atsitikimą 
laike sukilimo prieš Bosiją.

no dol. ant įtaisymo prieg
laudos namų vargšam. Fili- 
}>o gavo progą įpainioti į sa
vo tinklus kelis turčius, ku
riuos nuskuto ir jų pinigus 
apvertė ant pastatymo varg
šam prieglaudos namu. Ant 
duriu namu bus parašyta: 
„ Ėmiau pinigus nuo turčių, 
kurie paėmė nuo vargšų ir 
todėl juos vargšam pavedu” 
ir prakeikia tuos, kurie mė- 
gįtų ant ko kito tuos pinigus 
vartoti. apart vargšų naudos

—o—
Pekinas, 90 Rugs. — Gili

nu karalienė atėmė mokesti
v 4.

kun. China, užtai kad tas a- 
gitavo, kad Gilinu kareiviai 
uodegų nenešiotų ęilgų }>lau- 
kų.)

Peterburgas 30 Rugs. Ne
ramumas carą vėl apėmė, ka
da kareiviai atsisakė užmušti 
savo 9 oficierius.

Caras Mikė nusprendė 9 
aficierius ant mirties iš Var
sa vos gvardijos už pasiunti
mą carui peticijos, kurioje 
jie prašė caro, kad jų pulko 
nesiųsti} šaudyti revoliucijo- 
nierių. Caras greitai davė 
atsakymą sušaudyti visus 9 
oficierius. Sustatė visus į 
eilę ir užkoinandavo tuos pa
čius kareivius šauti, prie ku
rių prigulėjo oficieriai. 
..Saukit! — suriko jenerolas, 
bet nė vienas kareivis nešovė. 
..Saukit!” vėl rėkė jenerolas. 
Kareiviai numetė karabinus 
ant žemės. Jenerolas tuojau 
pasiuntė, kad laukiniai kazo
kai ateitų. Kazokai atėjo, 
ir kada rengėsi jau šauti, 
pėkstininkų liutenantas išė
jo pirmyn ir užriko: šaukit 
kazokus. Kareiviai paklau
sė ir nušovė 20 kazokų ir 100 
arklių. Antgalo užkomanda- 
vo visus eiti į barakus. 9 
tie oficieriai dar gyvi, ir ca
ras negauna budelių juos už
mušti: ~ Tai ko caras susilau
kė! Reikia kazokus apšvies
ti, tai caras liks tik su ke
liais laukiniais ir galės atva
žiuoti i Amerika.4.

—o—
Chefoo. 23 Rugs. 

nai žinios praneša, 
niuose Chinuose 
nauja draugystė,
vedama vienos moteries 
barzda. Šita barzdota mote
ris sako, jog ji yra leista nuo 
Dievo daryti stebuklus. Ji 
ketina visus kinus į ją tikin
čius apginti nuo kulkų, van
dens ir ugnies teipgi išvaro 
lape-velnius iš apsėsto Gili
no.

jie 
pa- 
ku- 
Ro-

Tokio, 30 Rūgs. — Japo
nijos randas, kad apmokėti 
skolas padarytas laike karės 
su Maskolija, užsimanė par
duoti naftos 
niam krašte 
ri kūniškam 
Rockfelleriui.
das siūlo naftos 
10 milijonų 
mat kokiu būdu visa 
ja papuola į maišą turčių.

—o—
Paryžius 30 Rugs. 

reitą vasarą, kada 
panijos karalius, 
lankėsi, kas-žin
lK>mbą, bet jo neužmušė, tik 
2 nelaimingu arkliu. Frau- 
cūzai tuodu arkliu nulupo ir 
iš jų Odų padarė 2 gražiu di- 
vonu, kuriuos padovanojo 
Alfonsui.

I 11. kontra-

šulinius žiemi- 
Japonijos ame- 

milijonieriui 
Japonų ran- 
šulinius už

dolerių. Tai 
žmoni-

Breslau 30 Rugs. — Rusi
jos rubežiaus tarnai suėmė 
I. Halten, kuris nešė 
bandą savo medinėje kojoje.
Maskoliai ėmė kratyti, išar
dė žmogui medinę koją, ku
rioje rado 2 revolveriu, pat
ronų ir cigarų su cigaretais.

—o—
30 Rugs. Popie- 
paskyręs komisiją 
naują katekizmą 

Da
ga ta vas

So. Bostonas ir abelnai 
sas mus kraštas Massachu- 
setts nukentėm labai daug 
už netaktišką pasielgimą rei
kale šelpimo revoliucijos. 
Pirmiausia išleidom So. Bos
tone atsišaukimus, kurių pil
nai 20 tūkstančių nupleškė
jo į Lietuvą. Antgalo gavom 
dar daug užprašymų, bet jau 
plakatų nebuvo. Tie atsi
šaukimai buvo įduoti į ran
kas lietuviam čionai Ameri
koj, ir kas-tik gavo, n usi mi
sa vo tėvui, broliui arba pažįs
tamiem kartu su gromata. 
Ištiesų jie turėjo padaryti ge-

%

ro. nes kožnas daugiau pa
misimo gavęs nuo savo pažįs
tamo.nekaip radęs ant tvoros 
So. Bostone ir Cambridge su
rinkta 193 dol. ir « c. ant re
voliucijos ir kaštai apmokėti 
už spaudą ir išsiuntimą atsi
šaukimų. Kun. Žilinckas 
netik nepaėmė So. Bostono 
rev. nė vieno cento, bet pats 
arti 20 dol. išsikaštavo. Lie
tuviai, kurie žiūro ištoli į 
So. Bostono netaktiškumą, 
geriau padarytų ant vietos 
darbuodamiesi. Daug yra 
daigtų. apie kuriuos jus tik 
girdite be jokio pamato. 
Laikui bėgant tikimės, jog 
susipratimas rasis tarpe ame
rikiečių; vienybės mums rei
kia, mokslas rasis, pažįsim 
savo skriaudėjus; vienus su- 
gėdinsim, kitus nusistumsim. 
Bet lietuviai visi eikime iš 
vieno, nes kiti} tautų žmonės 
ar jie butų davatkos ar kito
kį visi išvieno dirba.

su-

T e x .
neturėdami 

savo pinigus 
užkampyje, 

neseniai ėjo

Cio-

Užmušė vaikus.

R o c k I s 1 a u d ,
30 Rugs. Clarencc Markliam 
užmušė septynis savo vaikus 
su kirviu ir sukrovus visus 
ant lovos ir užpylus kerosi
mi. uždegė, paskui perplovė 
savo gerklę ir pati puolė ant 
degančios lovos. Sako, 
durna vojo

Gyvatė batikoje

F 1 a t o n i a , 
nai farmeriai 
bankų kavoja 
bele kokiam 
Charles Bosler
pasiimti pinigų iš seno čeve- 
ryko, kuris buvo kampe kie
mo pakavotas. Beimant jam 
pinigus iš čeveryko, gyvatė 
įkando į rauką. Bosler gy
vatę nušovė ir apgynė savo 
pinigus.

Japonai apie industriją.

O. Kataslii, garsus japonų 
pramoninkas lankėsi }>o Bos
toną 4 d. Snalio ir turėjo 
pasikalbėjimą su Amerikos 
bovelniniais išdirbėjais. Sa
ko Kataslii kalbina Amerikos 
kapitalistus uždėti bovelnos 
fabrikus Japonijoj, nes di
džiausia bovelnai rinka yra 
Cliinuose, iš kurios japonai 
nori pasinaudoti. Amerika 
pereituose metuose Cliinam 
pardavė už 28 milijonus 500 
tūkstančių bovelnos. Taigi 
jeigu japonai išdirbs bovelną. 
tai jiem ir uždarbis tas teks.

l>owie serga.

C h icago, III. 
xandra I)owie, kuris
save už Dievo atsiųstą pra
našą, galinti išgydyti viso
kias ir lsgas ir t. t., dabar 
pats serga. Tas jo sirgimas 
nemažai atšaldo jo pasekė
jus.

Ale- 
laiko

— Iš čio- 
jog ryti- 
atsirado 

kuri yra 
su

Roma, 
žius buvo 
sutaisyti* 
dėl katalikų bažnyčios, 
bar katakizmas jau g. 
ir tuojaus bus į visokias kal
bas išverstas. Viskas ant 
pasaulės nauji naši, tai ir ka
tekizmas. Nesnauskit. nes 
nežinosit, kur esate.

—o—
Varšava, 30 Rugs. 

toli nuo Varšavos, 
Petrikau. atsitiko 
praliejimas. kada 
nutvėrė kelias merginas ir 
norėjo su jom save užganė
dinti. Tėvai merginų ir kiti 
subėgo ginti: pasidarė baisus 
mišinys. Kada atbėgo dau
giau kareivių ir kepė susirin
kusiem išsiskyrstyi i, sakyda
mi. jog kazokai merginų ne
užgaus, o kad tėvai ir drau
gai neklausė, tai kareiviai 
peršovė vienos merginos tė
vą.

— Ne- 
mieste 
kraujo 

kazokai

sau

Ko

Pe-
čionai ls-

Al fonsas 
kas mete

Nesntinka.

I) a y t o n , 0. 30 Rūgs.
The National register Co. ne
sutinka su darbininku Joni
ja duoti drukoriam 8 valan
dų dienos darbą 3OOO darb. 
gal pakels straiką.

—o—
Madridas, Išp. 30 Rugs. 

Diplomatai negali suvaldyti 
savo karaliaus. Alfonso. A- 
ną dieną išvažiavo su auto
mobiliniu jiasivažinėt, o suti
kęs valkiozą įsisodino ir pa
leido kaij) tik gali važiuot. 
Kitą dieną valkiozasdasižino- 
jo, kad tai buvo karalius, ant 
to jis pasakė: ,.Kaip jis 
sprando nenusilauzia.

—o—
Berlynas, 30 Rugs. —

toliau, to labiau vokiečiai 
persitikrina, jog kaizeris yra 
ant kelio i durnu namus.c c

Nėdy vas, nes jis paeina iš 
familijos, kame vieni silpna
pročiai tik veisiasi. Vilhel
mui socijalistai visai dabar 
protą atima. parodydami 
koks jis kvailas su jo norais.

—o—
Naples, 30 Rugs. — Fili- 

po Florio, pilsteininkas, pa
skyrė keturis ir pusę milijo-

—o —
Odesa, 30 Rugs — Nepa

sibaigiant areštam tiesos j ieš
kančių Rosi jos žmonių. Visi 
Odesos turmai pilni prigrūs
tų žmonių: liberalu, advoka
tų, daktarų ir drakonų. Di
dysis tumias talpina 1400 
žmonių, o pabudavotas tiktai 
dėl šešių šimtų. Mergaitė 
čionai viena yra pasodinta 
tik 14 metų už mažą jos rank- 
rašteli.v

—o—
Pakelėje Į Silieriją, Kerso- 

ne pasodinta apie 1000 poli
tiškų prasikaltėlių, kurie 
l>er negalėjimą būt išvary
tais Į Siberiją yra čionai lai
komi.

—o—
Vienna, 30 Rūgs. — Šven-

—o—

Peterburgas 30 Rugs. — o o
Oficiališkai pranešta, kad 
carienė vėl nėščia ir laukia
ma kito caruko. Pirmutinis 
jau turi 14 menesiu. Caras 
nors per bėdas ir r voliuciją. 
bot su vaikais nenori apsi
leisti Amerikos prezidentui 
Rooseveltui.

—o—
Japonija. 1 Spalio mieste 

iliroshima sudegė 20 budin
ki} su daugeliu valgių pro
duktų ir daugybe drapanų.

Pakraštinis karia i vis Hsie- 
sho, plaukiojantis tarpe 
Shanghai ir Tientsin užplau
kė ant minos, likusios nuo 
karės, ir tapo suplėšytas, ka
me }>enkiolika žmonių prigė
rė, kiti likos išgelbėti

Tokio pirkliai turėjo dide
lį susivažiavimą ir apkalbė
jo apie praplatinimą pirk- 
ly^į (komercijos.

Japonų randas nori, kad 
Amerika neleistų japonų į 
Suvienytas Valstijas. Jie 
nori savo žmonėmis apgyven
dinti Korėją. Nors japonų 
ir teip mažai čionai randasi, 
bet jie nenori visai, kad jų 
žmonės vargtų smetitu.-ulėse.
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— Revoliucija, teip kaip 
kokia šluota iššluoja visus 
tinginius fiziškus ir protiškus 
tėvai, ir kaip apčystija koki 
kraštą, te paskui laime ge
riem žmonėm gyventi.

- Kas-gi tie tinginiai vai
ke?

— Tinginiai, tėvai, yra 
žmonės. kurie nesirūpina 
apie visuomenės reikalus. 
Pun iai ir pasileidėliai varg
šai. kurie atiduoda savo Įtai
sus už turčius ir parduoda sa 
ve i jų nevalią, toki kaip tu 
ir kiti

— Eik gult, kad negau
tum per galvą. Tu žiūrėk!

Korespondencijos.

pastos 
raguo- 
J. Pa.

de- 
lie-

»s

Angliškai Ištark K<i kia

called cald vadinamos
riglits raits t i«. s< >s
enacted inakted įvestos
uplield uplield palaikomas
governnient govriment rando
property propaty turtas
clioose čius pasirinkt
place pleis vieta
alx>de abod apsigy ven imas
vote vot balsuot
division divižin ky rius
natūrai naci ural gamtiškos
pozitive pozitiv pozity viškas
fundamentai fundamentai fundamentališkas
based beist paremtos
true true teisingas
liighest aiest augščiaušia
treated trvtedv pri imtas

\Vhat are called Įiositive Kokios tiesos vadinami

Per rūpestį V. Dackevi* lenkia visus Amerikos kam- 
Ipus ir su jų pilozopais.

♦* *
Brigu b>n, Mass. 27 Rūgs, 

p. Simkevičia parengė pra
kalbas. idant sutverti drau
gystę. Pilnas štabas kalbė- 
tojų pribuvo iš Bostono: P. 
Latvinskas. p. Pacevičia ir 
kiti: Lile Tačiulauckiūtė 
klemavojo. Brightono
tuviai parodė pilną savo šir
dingumą. Visi susirinko, 
netik vyrai, bet ir doros mo
terys ir mergelės. Klausė 
prakalbų l>e jokių periškadų. 
Autgalo tajx> sutverta drau
gyste net iš 53 sąnarių. Kas 
galėjo tikėtis tokį puikų bū
rį jaunųjų mus brolių. Lai 
gyvuoja Briglitoniečiai ir ge
ri užmanymai. Plačiau ap- 
ašysim, kada draugystė bus 

geriau sutvarkyta. Keleivis.
*

R. I.

*

4

me- 
ka- 
ki- 
na-

\\’orcester, Mass. 1 Spa
lio Lietuvos Dukterų drau
gystė laikė mėnesini susirin- 
kimą. ant kurio tartie kitų 
reikalų paskyrė 5 dol. dėl re
voliucijos reikalų. Teipgi 
nutarta laikyti koncertą 30 
Gruodžio (I)ec.), susidedanti 
iš prakalbų, deklemacijų ir 
žaidimo ant instrumentų.

(Laimingos 
„Keleivis”).

Marijona
*

*

Chicago. III.
na gerai: kas nori 
ir darbą gauna, 
čionai labai skaitlingai apsi-

Daugelis randasi 
karčiamų ir dau- 
iš jų gerą biznį, 

ir

jum kloties

"Estered as Second-Class mattek 
Eebruary 23, 1905. at the Post 
Office at Boston. Mass.. undek 
the Act of Congress of Makch 3, 

1879.”
E. Rauliniutė.

*
Darbai ei- 
dirbti tas 

Lietuviu

gyvenę, 
lietuviškų 
gelis varo 
Parapijas turim keturias,
dar penkta ketina tvertis. 
Tik tautos reikalai stovi ko- 
nožemiausia. žemiau kaip ki
tur. Gėda Chicagiečiam už 
tai didelė. 17 Rugsėjo atsi
buvo apvaikščiojimas 500 me
tų nuo sėdimo ant sosto D. 
L. Kukigaikščio Vytauto. 
Vytautas buvo geriausias Lie
tuvos apgynėjas- Chicagos 
lietuviai pirmu kartu turėjo 
tokį didelį apvaikščiojimą. 
14 draugysčių dalyvavo, ka
me iš viso buvo apie 3000 
žmon i ų. A pvaikščioj imas
buvo su prakalbom, vienok 
kalbėtojai tiktai gyrė, kad 
daug yra lietuvių Chicagoje, 
bet neragino, kad jie bent 
ką gero padarytų savo tautai: 
turbūt bijojo kunigo, kuris 
kartu kalbose dalyvavo.' Pa
ties kunigo negirdėjau aiš
kiai. nes pale duris buvau.

i X
■Sv. Jurgio parapija nusamdė 
nuo kun. Kriaučiūno bažny
čią dėl teatro iš pusės su ai
riais. žmonės suėję pakėlė 
neapykantą, kad vietoje al
toriaus merga, b ivo nuoga. 
Žmonės ėmė k ... lermą ir 
veržtis į ba ; yčią. Airiai 
pašaukė polic’„ą. kuri dauge
liui apdaužė makaules,ir teip

— Na. o ką šiądien pasa
kysi Maike?

— Šiądien aš noriu tau 
tiek tėvai pasakyti, jog man 
nulos, kad revoliucija Ameri
koje artinasi ir artinasi labai 
greitai.

— Revoliucija! kibą tu iš 
galvos, vaike eini?

— Ne, tėvai, visai ne, jei
gu tu gerai apmislįsi, tai ir 
pats pamatysi, jog revoliuci
ja Amerikoje ateina.

— Ant ko tu. Maike, gali 
apie tą suprasti?

— Suprast galima, tėvai, 
iš to. jog žmonija tik iš ma
žos dalies rūpinasi apie visuo- 
m mes gerovę, o kiti visi stu
mia kraštą prie vargo. Tūks
tančiai darbininkų be darbo 
kasdien didinasi, iš priežas
ties išmislų ir mašinerijų,ku
rios užima žmogaus vietą. 
Darbininkai paveda visas tie
sas į turčių rankas, patys ne
nori pastoti krašto valdyto
jais. Turčiai tiesas tokias 
sau padaro, kad darbininkai 
vis dirbtų 10 valandų ant antgalo išėjo beveik geras te- 
dienos ir už badą velkantį atras, 
uždarbį. Jeigu tu tėvai akis katą, 
savo atidarytum, tai pama
tytum, jog didelis pluoštas 
metų praėjo, per kurį vis iš- 
inislino naujas mašinas, 
mančias darbininko vietą.
darbininkai vis turi tą 10 va- tai tiesiok į ^arčiamą u trau- 
landų išdirbti, nors ir šimtą kia. kur pinigus pragėrę iš
kartų daugiau padaro kaip eina su raudona nosia arba 
senovėje. Už principą, jog kruvinu pakaušiu, Prie 
kožnas darbininkas turi tu- draugysčių prikalbįti negali 
rėt darbą ir uždarbį, gerą gy- ir į skaitinyčių visai neina, 
venimą su visokiom vigadom. Skaitančius bedieviuoja. Yra 
Turi būti revoliucija už kelių 
metų, nes daugelis Amerikos 
balsuotojų nemoka balsuoti, 
nepažįsta savo reikalo; viena 
tik revoliucija juos pamokįs.

— Kaip ta revoliucija gali 
žmones pamokinti?

Dieve duok jiem svei- 
Chicagietis.

* *
♦

Thomas, W. Va. 
menkai dabar eina, 

ūži- žmonės nežiūri Į ateitę po se- 
o.ncr:"’ kaip tik mokesti gavo,

Darbai 
vienok

čionai 3 draugystes: „Lietu-
x

vos Sūnų Draug. ”, Sv. Jono X
Krikštytojo” ir „Sv. Juozii- 
po: nė viena nėra labai skait
linga sąnariais, nes 

i labai pasileidę. Ypač 
j draugystę jie visaip

žmones
1 s ” ,,1j. O.

praina-

**»

no.
čiaus. A. Vaitkevičiaus, A. 
Hekniauo ir Juozo Paškauc- 
ko apturėjom ir kunigą, ku
ris matosi yra rūpestingu. 
Bet karčiamninkam vis-gi ro
dos nėra. Kada jie 
žmonėmis ar grynais 
čiais. dar nežinia.

* * 
*

Chicago. Ii.l. Bankierins 
žydas po No. 503 S. Jeffer- 
son gatvės, norėjo pabėgti su 
sudėtais žmonių pinigais, bet 
jo tarnas pranešė policijai, 
kuri pastatė detektyvą kad 
vaktuotų. Toliau ir žmonės 
dasižinojo ir pradėjo eiti pra
šyti pinigų. Žydas pamatė, 
kad jau žmonės žino jo sek
retą pradėjo rinktis ir reika
lauti pinigų, žydelis dar 
gino vilkįti, bet antgalo 
da visi žydai, lietuviai ir 
toki pradėjo veržtis, tada
bagas išėjo iš savo bankos. 
Detektyvas pamatęs špito- 
gelį, žyduką suareštavo ir 
pristatė, kad išmokėtų pini
gus žmonėm. Gražu matyt 
lietuvius stovinčius prie žy
do bankos ir žiūrinčius kaip 
į mėnulį. Jau vertėti} pa
minti. jog 13 metų atgal vie
nas toks patronas ant kanai 
st. žmonių pinigus nunešė.

Nekurie puolė žydui ran- 
būčiuoti. kad tik pinigus a- 
tiduotų, nereikia nė procen
to. Žydas mokėjo teisintis, 
jog jis visai nenorėjo bėgti 
žmones, būk tik teip supra
to. Lietuvių čionai yra ik- 
valiai. kur lietuvis pas savo 
gali reikalus atlikti, bet vie
nas kitam žydus begirdami 
juos tik lobina ir nekartą bū
na nuskriausti. Broliai, 
jum už tai gerai, nes jus pro
to savo nevartojat — žydai 
už jus mislina, bet ne dėl 
jus naudos.

*
*

Waterbtrry,
Rugsėjo vienuolikta kuopa 
„S. L. A.” ir Simano Dau
kanto teatrališka draugystė 
turėjo gražų vakarą. Pir
miausia perstatė komediją 
„Kova”. Lošėjai kogeriau j 
su rolėm savo pasirodė

Vėliau prasidėjo prakal
bos. tos vienok nė kiek buvo 
įstabios, nes tik anglai poli
tikieriai gyrė save, kad gau
ti lietuvių balsus. Pagal 
skaitlių Waterburio lietuvių, 
rodos vertėjo daugiau būti 
ant to vakaro, bet mat 'is 
nėra vienybės, nes ant to pa
ties vakaro kitas balius bu
vo parengtas, ant paskutinio 
merginos dovanai buvo įleis
tos, dėlto daugelis tę ir nuė
jo. Bet pelno buvo ant abie- ( 
jų pokylių, kurio dalį gal 
tautiečiai ir ant tautos reika
lų apvers. J. Kartus.

* ** 
Cambridgerort, Mass.

Rugsėjo Lietuvos Sūnų drau
gystė parengė prakalbas. 
Kalbėtojai buvo p. Petkūnas, 
P. Latvinckas, K. Liubinas, 
K. Jagminas ir kiti, deklema- 
vojo Lilė Stačiulauckiūtė. 
Prakalbų prez. buvo p. Babi
lius. Prakalbos buvo, kad 
prirašyti naujų sąnarių į 
draugystę ir kad parinkti 
auku revoliucijai. Viskas 
geriausiai nusisekė, ypač au
kų susirinko net 31 dol. Au
kautojų vardai bus vėliau pa
garsinti. nes kitas ir 2 dol. 
davė. Garbė jum mieli bro
liai ir seserys Cambridgepor- 
te už pakėlimą jus vardo. 
Abelnai mųsų kampelis p ra-j

*
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*
*

Providence, 
atvėso, darbai eina nelygiai 
kaip-kur dirba gerai, o kaip 
kur visai menkai. Lietuviai 
kad eina ant susirinkimų, tai 
nesirūpina apie gerus reika
lus, bet vienas kitam baikas, 
pasakoja. Jie pasako
jasi kaip kur kokias piktybes 
padarė arba vėl džiaugėsi būk 
,S. L. A.” slabnas ir t. t. 
Dabar Įliejo malda ženytis su 
airėm, žinoma lietuvis 
re teip tinka kaip chinas 
kiaule, pažiūrėsim kaip jie 
gyvens. Bobelės mus miesto 
gana žemina var ia visu lietu- 
viškų moterų su savo girtybe;; 
(gal jauni bri Įkiši, užtai su 
liet, merginom ženytis Red.) 
Čionai beveik męs visi esam 
kaip sakant dzūkeliai, dėlto 1 
sudemoralizuoti ir einam erš
kėčiuotu keliu. Dzūkas.

-J Oras

su al
su

i

Atsišaukimas.

pozitv viškom?
Tos, kurios padarytos tie

som ir palaikomos }>er randą, 
tokios kaip tiesa prie turto, 
tiesa išsirinkt vietą apsigyve
nimo, tiesa balsuoti.

Ar skyrius tiesų i gamtiš
kas ir j)ozityviškas yra fun-

rights?
Tliose, which liave been 

enacted into law, and are up- 
lieid by governnient. sucli as 
a riglit to property, a riglit 
to clioose ones place of abode 
a riglit to vote.

Is the devision of rights
into natūrai and positive, a damentališki skyrius, 
fundamentai division.

No. Positive riglits are 
based on natūrai riglits, and 
tlie true object of botli law 
and governnient is to iuake 
natūrai riglits pozitive.

\Vhat is a inan’s liighest 
righ?

His riglit to be treated as
man.

Ne. Pozityviškos tiesos 
yra paremtos ant gamtiškų 
tiesų, o tikras mieris abiejų 
tiesos ir rando padaro gam
tiškas tiesas pozityviškom.

a

Kokia žmogaus augščiau- 
sia tiesa?

Jo tiesa būti laikytu už 
žmogų.

Mainos ir mainieriai.
C

24

Mainierio darbas vienas iš pavojingiausių darbų Ame
rikoje. Kada eidamas i darbą iš ryto atsisveikina su pačia 
kožną sykį pereina per jį mislis: ar dar kada sveikinsimos, 
ar ne? Pagal padavimą Jolin Mitchell, mainierių preziden
tą. mainieriai minkštųjų anglių uždirba nuo 20 iki 40-tam 
procentui daugiau, nekaip tie ką dirba prie kietųjų ang
lių. ir kietųjų mainų darbininkai stovi didesniam pavojui, 
nes penkesdešimtas procentas daugiau užmuštų tampa kie
tosiose mainose. Paimant pagal statistiką nuo 1897 iki 
1901 m. kožnas kietu ir minkštu anglių mainierys iškasė 
anglių kas metas vis daugiau, teip: 1897 metuose ant kož- 
no pripuolė po 1271 toną, sekančius, 1898 m. tą skaitlių 
tonų padaugino ant 22, t. y. 1293 tonų, 1899 iškasė 98 to
nus daugiau nekaip 1897, o jau 1901 kožnas mainierys iš- . 
kasė net po 1585 tonus. Už tokį skaitlių iškastų kožno 
mainierio anglių gavo$l?85 c. ant dienos, teip kad už kož
ną dirbamą dieną 1901 metų kožnam mainieriui parėjo po 
308 dol. ant metų, ką lygiai padalinus išeiti} apie 7 dol. 5 

j c. ant sanvaitės. Dabar padalinus tą mokestį tarpe šeimy
nos, susidedančios nuo 3 iki šešių, gali numanyti kokis re
zultatas? Vargiai apsidengę ir su tuščiais pilvais turi 

i daugiausia laiko praleisti. Mainierys būdamas tokiam pa
dėjime, turi labai biednai gyventi, susigrūdę į porą mažų 
ruimų, o kartais ir vienam didesniam ruime, kame turi pa- 

}tilpti šeimyna nuo šešių ir septynių ypatų. Drabužiai ne
šiojasi prasčiausio būdo. Valgis yra daugiausia cornų duo
nos su lašiniais, corninė jautiena. Apie sviestą mainieriai 
mažai žino, daugiausia yra tam tikra į sviestą panaši košė 
„oleomagarinė”. Vaikai sulaukę astuonių metų pradeda 
mainų darbą ant brėkerio — akmenis iš anglių renka šlei
fus pikiuoja” mokestis jo 60 c. ant dienos ir mažiau. Lai
ke straikų metuose 1899, 1901, 1902 mainieriai sustabdė
išėmimą anglių ant 338 milijonų 910 tūkstančių 469 dol. 

(Nors jau ir seniai tveria tenai junijasir varo plačią agitaci- 
kriaučiam ją,bet darbininkų būvis vis apverktinas. Matomai junija be 

• Kad susirišę junijos 
kad da- nutartų ir politikiškai darbuotis, tada būtų kitoks rezulta- 

Vienok dar toli ta dienelė, kada darbininkai tą su.

A.” 
Wil- 
susi-

1

Laisvės draugai šelpkime 
Revoliuciją!

6-ta kuopa ..L. S. P. 
Pittsburg, Allegheny ir 
merding ant mėnesinio
rinkimo apsvarstėm kaip ge
riau galėtume pašelpti ka
riaujančius už laisvę mus 
brolius Lietuvoje ir pagal 
mus nutarimą atsišaukėm į 
visus amerikiečius.

I. Pinigus sudėtus ant 
kelionės delegatui į Nyder

i landiją pavesti revoliucijo- 
nieriam.

II. Kankintinių kasą rei
kia suvienyti su revoliucijo- 
nierių kasa, nes čionai tie pa
tys kankintiniai, kurie yra 
revoliucijonieriais ir pava
dinti „Lietuvos RevoliucijosX 
šelpimo fondas’!. Šelpimo 
reikalą pavesti „L. S. D.” 
partijai, kuris turėtų susior- 

■ ganizuoti Lietuvoje. Ant j 
vietos būdami tą reikalą ge
riau galės valdyti.

III. Brooklyno
54 kuopai N. G. Workers of i P°litikos nieko ne^ali5®ro atnešti.
Amerika lietuviam,
bar savo pažadėjimą išpyldy- tas.
tų — paaukautų tuos 56 dol. pras; šįmet ant mašinistų konvencijos Bostone Soči jai istai 
nuo delegato kelionės ant buvo įnešę, kad junija užgirtų Socijalistų partiją, kaip

I

<

rev. reikalų (per „Spindulį”
No. 6 — 4).

IV. Atsiliepiant į ,,T. M.
D.” kuopos, kad paaukautų į
300 dol dėl revoliucijos. (T. ^ius arba jų bernus.

partiją darbininkų ir kad ją paremtų. Bet kur tau! Tik 
prajuokino kapitalistiškus laikraščius. Ką tokios junijos 
vertos, jeigu straikuoja už geresnį būvį, o balsuoja už tur- 

Išrodo, jog iš vieno šono prašo, o į 
M. Draugystė šiomis dieno- kitą numeta. Didiejie junijų vadovai Mitchell ir Compers 
mis paaukavo 100 dol. ir da- teipgi priešai darbi n’ nkišką politiką eina, už ką turčiai 
bar leidžiam 1000 cigarų ir jiem, žinoma, apmoka, 
sidabrinį laikrodėlį ant lai
mikio. Red.) .Tikėdami, 
jog tautiečiai patėmįs tą at-> 
sišankimą ir išreikš savo nuo*.

įmones. 6 kuopa „L. S. P. A.’ tik prie junijiį be polikos, 
j per Port Bagočių. guli. *■

Jnnijos yra geras daigtas, kad jos eitų pagal parodytą 
kelią per tikrą darbininkų partiją — Socijalistus, kurių ir 
turčiai labiau bijo, nes žino, jog tų papirkti negali. Vien 

tai ir pats Roosev. ltas pri-

V



Legend? Malorosijos. 

I m Mužiku*.
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KELKlUo

(Tąsa)
gas ir apie jo įgavimą aš duosiu tau šito
kį patarimą: Kaip tu atiduosi visas savo 
gerybes ir nepaliksi nieko sau. ne vaikam, 
tada tu atiduosi savo vaikus Dievui. To
kiu būdu tu parodysi savo tikėjimą Į Die
vą. Svarba šito yra ne ta, ką tu išdėsi mi
lijonus ant gerų darbų. Kas-gi Dievui 
milijonai? Dulkes šašlavos, purvynas! 
Kas yra tie geri darbais Darbai nesitei- 
sins prieš Dievą. Kas yra svarbu, tai yra 
jog tu myli savo vaikus, jie tau brangus ir 
malonus, o tu išdalinęs viską pavesi juos 
Dievui. Ir teip patrauksi Dievo malonę 
ant savęs.

Trakimas Semionovič tylėjo galvą nu
leidęs. Jo veidas išrodė ant labiau nepa- 
kaingo.

— Tai kaip turtingas žmogau? — 
kalbėjo zokoninkas — tas yra sunkus at
sakymas, tu esi panašus į tą. kuriam Kris
tus sakė: ,.Jeigu jis nori būti tikru žmo
gum, jis turi išdalįti visus turtus vargšam 
ir sekti paskui ji. Kristaus žodžiai rodos 
ir tau pritiktų: kurie sako: „Yra lengviau 
nugarkupriui per adatos skylę išlysti, ne
kaip turčiui gautis į dangaus karalystę. O 
gal Viešpats pats parodys tau kelią ir pa- 
mokįs; aš daugiau tau nieko nesakysiu. 
Apleisk mane!

Trakimas tykiai nusižeminęs pasiklo- 
niojo ir apleido celių zokoninko.

Sugrįžęs atgal Trakimas nesakė nieko 
pačiai a nė dukteriai, kurios laike jo lan
kymosi pas pūstelninką, apžiūrinėjo klioš- 
torių. Po atėjimui Trakimo, jo pati ir 
duktė nuėjo pas pūstelninką to paties ve
damos :bet be naudos į trumpą laiką sugry- 
žo atgal Į viešbutį: ji šaukė net tris kar
tus: „Viešpatie, Jėzau Kristau, mūsų Die
ve, susimilk ant mūsų, vienok laukiamas 
žodis — Amen! neatsiliepė iš vidurio ce- 
liaus.

Trakimas su savo šeimyna apleido 
klioštorių ir leidosi į tolesnę kelionę į Py- 
lies miestą.

Laike tos kelionės Trakimas mažai ką 
kalbėjo ir išrodė nusiminęs. Jis savo pa
čiai ir dukteriai pamelavo, sakydamas, 
jog ir jisai negalėjo pamatyti to pūstelnin- 
ko; ir vėl mislis per jį ėjo iš žodžių to pūs- 
telninko. — Tai matai — mislino sau — 
atiduok visus turtus be jokios priežasties 
ir nepasilik sau nieko! Tas viskas jam 
lengva pasakyti, nes jis neturi nieko, o 
gal ir niekad nieko neturėjo — kada-gi 
jis neturi a nė lovos savo celiuje! Bet aš. 
kaip aš galiu tą padaryti?— Dabar Traki
mas pradėjo giliai vienas sau mislįti, per- 
statydamas save dalinant turtus, duodant 
pinigus vargšam; dalinant bankinius vek
selius susimylėjimo institucijom: parduo
dant puikų savo palovių ant Nevskij Pros- 
pekt ir vis apverčiant pinigus ant pagel
bėjimo kitų, teip kaip pūstelninkas jam 
prisakė. Niekas nežinotų iš kur tos apš- 
tingos dovanos pareina; ir jis nieko negau
tų už išdalintas dovanas: a nė nuo garbin
gos draugystės, nė nuo caro, nė nuo mi- 
nisterių. o ir spauda-laikraščiai nežinotų ir 
jokios garbės pagyrimo jam nesuteiktų! 
Žodžiu sakant, niekas nežinotų jo to gar- 
bingodarbo. Vieni vaikai jo tiktai at
jaustų. nes per tėvo tokį pasielgimą jie pa
siliktų grynais ubagais! Ką jie sakytų? 
Toji mislis buvo baisi Trakimui. — Oh 
koks kvailas aš esu!. Aš ■ ėjau klaust ro
dos pas tą vaikiško proto pūstelninką — 
pamislino sau Trakimas. — Aš esu žmo
gus svietiškas, ir jeigu turiu j ieškoti ro
dos, tad turiu jos jieškoti tarpe svietiškų 
žmonių, kurie gyvena pasanlėje tarpe žmo
nių, o ne pas pūstelninką. kuris gyvena 
ant kapinių tarpe sutrešusių kūnų. Ištie
si} ar-gi aš dar neišsimokėjau uz jaunystės 
griekus vesdamas dorą gyvenimą per tiek 
daug metų ir būdamas vis naudingu tarpe 
žmonių? Ar-gi užnieką aš apturėjau gar
bę? Ar nebuvau gana duosnus vargšam 
lygiai kaip ir bažnyčiom? Juk vyskupai 
yra verti didesnės atydos nekaip tas pūs
telninkas, o jie man parodė kelią ir užtik
rino man susimylejimą ir mano vertybę.

i

godotinas vyskupas Agafadot seniai mane 
išrišo iš jaunystės griekų! Jisai išrišo 
mane prisakydamas, jog naujaisugriešvsiu 
jeigu nenustoki u mislįti apie grieką.iš kurio 
mane jau išrišo. Dabar aš gerai atmenu, 
kaip jis mane mokino apie išdalinimą tur 
tų dėl susimylėjimo institucijų: turtai ne
turi būti teip išdalįti, kad sugadįtų gyve
nimą žmogaus ir jo vaikų. Toks pamoki
nimas buvo labai išmintingas! Bet šitas 
pūstelninkas ką jisai sakė? Jis moki
no pralobinti tinginius, o savo vaikus pa
likti ubagais pasanlėje. Kam-gi Dievas 
teip mylėtų vargšus, jog kiti žmonės turė
tų dėl jų pašvęsti visą savo gyvenimą, trū- 
są ir turtą? Juk daugiau gero gali pada
ryti neduodamas vargšam nė skatiko, o už- 
vesdamas bent kokią pramonę,* kame gali 
duoti darbą tiem vargšam ir apmokėti jiem 
už darbą. Tokiu būdu jie netik uždirbs 
sau, bet ir kitiem duos ne iš kokios malo
nės, bet mainydamas savo darbą ant pelno. 
Tas daug geriau, nes žmogus gauna pini
gų ir nepastumia jį prie tinginio. Tad ar 
gi ne tokiu būdu aš ir vedžiau savo gyve-: 
nimą? Juk jau ne keli žmonės dirba ma
no parandos užsiėmimuose ir aukso kasyk
lose? Visi gauna mokestį savo laike. Nie- į 
kas negal pasakyti, jog aš neapmokėjau 
kas jiem priguli ir niekas negal parodįti, 
kad būčia ką apgavęs. Ar gi šitas ne | 
darbas dėl gerovės visuomenės abelnai? 
Man matosi, jog šitas yra tikra milaširdys- 
tę, o ne koks kvailas metimas pinigų ant 
tinginių ir visokių valkatų, kaip kad mus 
mokina tie pūstelninkai! Matyt, ant ko 
jų pamokinimas veda. Jeigu nori būti iš
ganytas, tai atiduok savo turtus vargšam, 
o tas reiškia: tu dirbk dieną ir naktį, o 
paskui atiduok tiem, kurie tingi dirbti 
dėl savęs ir nesupranta kaip uždirbti pi
nigus, tikėdamiesi gyventi ant kitų žmo
nių uždarbio! Ir kodėl žmonės palieka 
vargšais? Nekuris gal klaustų. Dėlto 
kad nenori dirbti. Žinoma, jog tas teisy
bė; tas kuris dirba su protu ir rankom, pa
stoja turčium, o tinginiai ir kvailiai pasi
lieka ubagais per visą savo gyvenimą. Bet 
šitie zokoninkai mistiną teip: Tu esi tur
čius. turi visko ikivaliai. tai gali atiduoti 
viską tiem, kurie nieko neturi, o pats pa
silik ubagu. Tada tu eisi į dangų, 
čius negali įeiti į dangų: teip būk 
sakė. Vienok tie gabus ir mokįti 
matomai nedaug žino anie tokį išsitarimą, 
nes netiki tiem Dievo žodžiam: koks Visur 
esantis Dievas sakė, jog turčius negal įeiti 
į dangaus karalystę.

Teip bemislįdamas Trakimas vėl priė
jo prie derybų su Dievyste.

DALIS X.
Pargrįžęs Trakimas į Peterburgą vėl 

įsigilino į prekystės ir išdirbystės reikalus. 
Jo reikalai nėjo blogyn, bet dar geriau 
kaip pirma turtai augo. Parandos pra
monę jis visai atmetė, o visą savo galybę 
padėjo ant aukso mainų, ir dėl tos prie
žasties pats į Siberiją nuvažiavo atėjus va
sarai.

Dvi didelės linksmybės aplankė Tra
kimo namą: Pirma, kad jo duktė apsivedė 
su kunigaikščiu iš augštos familijos, ku
ris pasiskyrė sau už pačią Aleną ir kartu 
paaugštino ant didelių turtų. Kita, tai 
apsivedimas Trakimo sūnaus, kuris jau 
buvo diplomatiškoje tarnystėje. Tėvas 
a|)dovanojo abudu savo sūnų ir dukterį su 
didelėm pasogom vertom jų vietose.

Vienok dabar jau užstojo keturesde- 
šimti metai nuo laiko Trakimo papildyto 
grieko, kuris teip sunkiai svėrė jo gyveni
mą ir griaužė jo sąžinę. Birželio mėnesije 
jo moteris išsirengė aplankyti savo turtų, , 
Trakimas atsisakė su ja važiuoti, nurody
damas ant didelių reikalų Peterburge. Po 
išleidimui jo pačios Trakimas apsigyveno 
vasariniam savo gyvenime, ant Carskoej 
Selo, iš kur jis tankiai su reikalais atlan
kydavo miestą. Sąžinė jo darėsi nerames
nė kasdien. 17žmušėjistę Trakimas papil
dė 13 dieną Rugpiūčio, todėl dabar laukė 
su dideliu nepakajingumu tos dienos ir ke- 
turesdešimto Rugpiūčio po baisiai užmu- 
šėjistiai. .Kada-gi jis nežinojo kokia toji 
bausmė bus, užtad jis paveikslavo visokias 
bausmes, kokios gali ant žmogaus būti at
siųstos nuo Dievo. O laikas vis artinosi, 
kada lygiai sueis ketnresdešimts metų. Jis 
mislino, jog jį užpuls kokia mirtina liga, 
ir mėgino datirt ar neturi ženklų vandeni-

[ Toliaus bus).

Moterim.

Tur-
Dievas
žmonės

■HggSegĮK1_____
Eriėna. Kaulai erukų 

rausvi, taukai kieti ir balti 
ir gėriai.si nuo liejtos mene
sio iki Rugpiūčio.

Kiauliena. Šviežiu kiau
liena turi būt ta»‘'j. tankas 
balti, raumenys nustelbusiai 
raudoni, skūra baita ir t y a

Gera veršiena. Yra baita. 
tandi ir riebi: pats raumenys 
ružavai raudoni; kaip Įsi
jauna, melsvai raudona.

Gera vištiena. Galima pa 
žinti, nes turi šviesiai gelto
nas kojas, minkštas ir trum
pas: lygią drėgną odą (skūrą) 
ir galus krūtinės kaulo, 
minkštus ir miklus. Mėlyni 
pluksnagaliai reiškia jauną, 
o ilgi plaukai reiškia seną 
vištą.

Brau gi o s sese rys!
Kad patraukti jūsų atydą 

prie rašto, čionai trumpai 
noriu su jumis pasidalįti sa
vo nuomonę. Pirmiausia aš 
nesuprantu, kodėl jus sese
rys nėkiek nesirūpinat apie 
išdirbimą literatūros savo 
reikaluose? Man rodosi, jog 
dėl jus gero neatsiras vyrų, 
kurie rūpintųsi, kad išdirbti 
jūsų darbą! Jūsų dirva la
bai plati, tik pažiūrėkime į 
stubos apsiėjimą: kiek yra 
indų jūsų virinyčioja, jus vi
sus vadinate paprastai 
dais. O tai vertėtu,I v’

kožnas puodas turėtų 
vardą, nes kitai}) mums 
ku bus susikalbėti, 
sakysi, atnešk man puodą, 
tai pasiustas nežinos koki. 
Ta dalis mokslo priguli mo- 
kvtesnėm lietuvėm išdirbti. 
Kas teisybė su indais, tas 
teisybė ir su visokiais pri- 
smokais. Musų seserys ne
žino lietuviškai vardu viso- 
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kių prismoku, pradėjus nuo 
cibulių, pipirų ir baigiant 
ant visokių delikatniausių 
vartojamų šaknelių, vuogų 
ir lapų, kuriuos vartoja prie 
visokių viralų. J ųs brangios 
seserys, kurios galite protau
ti, turite 
„Keleivi” 

v 

parašyti, 
turą kils, 
galėsim sulaukti ir geresnio 
būvio dėl mus suvargintos 
tautos. Mums nereikia atsi
dėti ant svetimtaučių, kad 
jų protu gyventume, męs tu
rim patys rūpintis, protauti, 
o tada tarpe mus kils pramo
nė, turtai, dora ir lengvesnis. 
gyvenimas. Kasdien jus, se
serys girdite apie naujus pa
lengvinimus Lietuvoje, be a- 
bejonės galim tikėtis, jog už 
kelių metų męs galėsim tę 
pargrįžti ir teip laisvai gy
venti, kaip Amerikoje, ant 
tiek geriau, kad savo šalyje 
męs mokėsim geriau save prie 
visko pritaikinti, bet reikia 
darbuotis, kad gavę laisvę, 
mokėtume iš jos naudotis do
riškai. „Keleivis” nuo sa
vęs paskyrė dovaną gražių 
knygų tai seseriai, kuri ap
rašys kodaugiausia vardų 
prismoku. kaip tai: pipirai, 
lapeliai, cibuliai, petruškos 
ir teip toliau. Pasidarbuo
kite seserys parašyti! Garbė 
jum užtai bus ir padarysite 
didelę geradėjistę kitom savo 
seserim.

Kaip

Veršiena.
Svarą veršienos supiaustyt 
nedidelius šmotelius, nu-

puo- i 
kad
savo

į sun-
Jeigu

gerą progą per 
tuos savo reikalus 
Kada mus litera- 
augštinsis, tada

ge rąpažinti 
mėsą.

Gera jautiena yra maistin- 
giausia mėsa ir pigiausia iš
eina, abelnai paėmus. Gera 
jautiena turi tankų striką, 
taukus gelsvus ir išrodo tandi. 
Kaip tik nuplauni, išrodo 
tamsiai raudona, persimaino 
į šviesiai raudoną po kelių 
miliutų ir išrodo sultinga, 
viršus būna sausas ir mėsa 
trapi.

Aviena yra maistinga ir 
greitai pilvo perdirbama. Ge
ra aviena turi tyrus baltus 
taukus ir nemažai. Pati mė
sa yra sultinga, tandi ir tam- 

tsiai raudona.

l
plauk, sudėjus į puodą užpil
ti kvorta vandenio. Kaip 
užvirs, nugraibyt putas, o 
kaip neputos, įdėt pipirų, 
druskos kiek reikia, šaukštu « 
sviesto ir šešias nuskustas 
bulves ir sudėjus prie mėsos 
palik, tegul verda, o pati su
taisyk šitokią tešlą: suplak 
kiaušinį, įpilk šaukštą pieno, 
truputį druskos ir miltų tiek, į 
kad tešla būtų trupuėį skys- 
tesnė, nekaip blynam kepti. 
Dabar žiūrėk, kad puodas su 
mėsa gerai virti} ir be verdant 
po šaukštą supilk tą padary
tą tešlą povaliai; kaip visą 
supilsi, uždengk, kad garas 
neišeitų ir kai}) pavirs teip 
20 miliutų, bus gatava.

Katarina.

Gražu būtų keliauti
Po tėvynę mielą,

Po ošiančius miškus.
Ir atlankyti kiemą.

Kame nėra karčiamos.
Kur linksma gyventi,

Kur mergaitės nežino, 
Kas tai yra gerti.

Gerti ir pragerti
Mažą savo protelį.

Augalo susivelti
Į pakulų kuodelį.

Tę balsai mergeliu
Skrieja su paukštelių, 

Linksmina padanges 
Lietuvos kampelių.

Bet kaip mus sesutės
Į Ameriką ateina, 

V iskas, oh viskas 
Čionai atsimaino.

Kupra tuo sustingsta
Skrybėlės skarmalu baidos 

San vai tę čion pabuvus 
Iš grinorių šaipos.

Štai ve Atholyj
Yra kelios mergaitės 

Visos gražios, skaisčios, 
Bet dar grinorkaitės;

O vaikinus apšaipo,
Kurie ilgų lenciūgų 

Ant savo krūtinės 
Išsižergę netampo.

Apie Atholį
Yra krantai ir giraitės, 

Apie kurias vaikščioja 
Mus gražios mergaitės;

Bet ne vienos,
Tik su franeuzukais, 

Arba su priekiais 
Kvtrais vokietukais.

O kytri tie priekiai,
Sesės, apsižiūrėkit! 

Jeigu reiks kovoti 
Lietuviškai traukit.

I

Verši ena kep ta.
Supiaustyt mėsą į šmote-: 

liūs didumo pusę kiaušinio, i 
nuplovus pabarstyt druska, 1 
pipirais, padažyti į išplaktą 
ant skaurados. Bekepant 
reikia paragauti kaip jau iš
kepę duoti ant stalo. 

Katarina.

I

I

Galvijiniai inkstai.
Gerai nuplovus inkstus 

reikia supiaustyti į blynukuš, 
pabarstyt pipirais ir druska 
ir kepti svieste arba taukuo
se, kaip bus rudi reikia išim
ti, o į skauradą įpilti 3 šaukš
tus vandenio ir įmaišyti 
šaukštą miltų. Jeigu išrūdy
tų pertiršta galima įpilti dar 
kiek reikia vandenio; į tą 
reik sudėt apkeptus inkstus 
ir povaliai pavirinti pusę 
adynos gerai uždengus. Ga
lima ir.biskį petruškų įdėti.

Katarina.

Lawrence, Mass.
24 Rugsėjo ant vestuvių 

Palionaros Nevieros broliai ir 
! sesutes atmine revoliucijos 
reikalus ir paaukavo centų 
šitie: I. Gilomargis 30 c., vi- X
si sekanti po 25 c.: A. Sitira, 
J. Žukas, K. Baltrūnas, P. 
Neviera. K. Janam-kas, J. 
Piragis. M. Strazdas, A. Ba
ronas. J. Salamonas, K. Ge- 
demavirius, K. Andrulionis, 
J. Baronas, A. Baronas, F.X
Ginoris, Ona Sašeikienė ir 
dar astuoni po 10 c.
5 dol. ir 10 c.
ki veseilia ir garbė tiem, ku
rie atmena savo L. augią tė
vynę. Dėka j ūmi. broliai, 
atjausit gerovę už savo gerus 
darbus. Pinigai „Keleivio” 
redakcijai priduoti. X

Konstantas Sašeika.

Išviso
Tokia tai pui-

Naujos svarbios knygos.

,,Lietuvių tauta senovėje 
ir šiądien”. Parašė Jonas X
Šliupas, M. D. ( ienai ap
rašyta lietuvių tauta i no se
niausių gadynių. Spauda ir 
kaštu „Vienybės Lietuvnin
kų'’. Pirmas tomas turi 462 
puslapiu. I^abai naudingas 
veikalas dėl lietuvių, kuriem 
rūpi mūsų tautos praeitis.

—o—
., Dictionary of the Englisli 

and Lithuanian languages”.
Angliškos ir Lietuviškos kai- agentu daugiau 
bų žodynas, parašė Antanas 
Lalis. Spauda ir turtu „Lie
tuvos,” 835 puslapiai. Kny
ga puiki ir labai naudingaX 
lietuvių tautai. Čion paro
dyti angliški žodžiai, kaip
juos tarti, ir paaiškinti lietu- keliauti, 
viškai. Į praskilo!

Pažinkime nedavus.
Žmonės važiuojanti į Lie

tuvą būva apsukti per New 
Yorko šiulenus. Atsitaiko, 
jog daugelis važiuoja pas W. 
Razuką nusipirkt sau šifkar- 
tę, o iš tę į krajų, tai šukle- 
riai pagauna ant stoties ir 
nugabena pas kokius lupikus 
ir sako, jog tas yra Ražu kas. 
Dėlto keliaujanti gerai pada
rytų. parašydami gromatą 
pas Ražu ką. tada būtų kož
nas patiktas. Lietuviškų 

nėra New 
Yorke kaip tik W. Razukas 
7 Washington St. Mus žmo
gus. tikras dzūkelis: na kam 
duotis sukčiam apgauti, jei
gu turim tikrą savo žmogų, 
pas kuri gali spakainiai savo 
reikalus atlikti ir b>liau sau 

Na tik v vi ai susi-*

I



KELEIVIS

Vakarines mokslaiues pra- 
ateinanti panedėli 10 

mu
ga! i

Norinti

k<>-

b i dės
* dieną Spalio, 

kintis pautdelio vakare 
pradėti.

Lietuviškų draugysčių
mitetas nutarė paduoti drau
gystėm uzmanvma. kad butu 
1 tikvtas vienas vakaras ant 
smvaitės dėl pasikalbėjimo 
apie visokius reikalus Bosto
ne lietinių. Jeigu draugys- 
t *s tą parems, tai bus labai 
gerai.

Pereitą nedėldienį laikant 
susirinkimą Vytauto drau
gystei, nekurie nesigėdi no 
pasakoti apie revoliucijos pi
nigus, ko patys visai nežino, 
na iš kur-gi žinos, juk ne
skaito nieko Kas-tik davė 
ant revoliucijos, kožnas bu 
vo pakvitavotas.

Tai dar galima gaut ta dideli

PAVEIKSIĄ.
I kurs laba, žingeidus, pilnas svarbios 
tn.slies ir juokingumo: Pob< vi':i<<s"o Mi
sijos ir ka: p Japonas t arui Kailį Engia 
Su pris.untimu tik už. 10 c stanipuns 

j adresuojant.
J. NAUJOKAS.

Madison Sų. Sta lj7,
' ■ New York City.

l ž kožra ioki mtvi-iksla tiats caras
6 i 1 6 *

loOudol. duotų, kad tik jų daugiau 
būtų.

DOVANA

po
ne-

ant trumpo tik laiko už viena dolerį ver
tės dviejų dolerių Madiciliogija. knyga 
turinti 200 pus:.. <1x9 colio. Receptai 
u-žra:yti Vokiška-Lotyniška-Angelcka ir 
!.:• tuvSka kalis .s.- aprašo su viršum 100 
iigų su <> paveikslais: ;» rstato xaip gy
vastis apsireiškia žmogaus kūne; panio- 

išsirinkt. 
merginą, 
įiasielgt. 
nuo lin- 

Pir-

SZTAI KAS GIRDĖT.
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia i kra 
jų, o kad ši p kertes geria ūse 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirs 490 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,4%
83 Endicott St. 

Boston, Mass.

Ant pardavimo
Paveikslas Paneles Šven

čiausios Skapliernos, didu
mas arti penkių petin augs- 
čio ir arti kotnrm . p 
Rankom malovutei' art 
audeklo, gražiuose rėmuose, 
tinkantis Į bažnyčią. Jeigu 
vienas ar keli lietuviai no
rėtų padaryti dovaną i baž
nyčią. šitas paveikslas būtų 
labai graži dovana. Norinti 
įgaut paveikslą, ateikit i 
,,Keleivio*' redakciją.

1 n*-? -y

KLAUSYK BROLAU!
Kaip būsi kada Nashua. tai nueik pas 
T. Bakanancka. o atrasi ramia vieta ir 

6 6 6 

geriausio snapso, alaus ir cigarų. Jo 
adresas: High ir Ilarrison St.

Nashua, N. II.

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gėrymus. 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėty- 
mai. kaip tai Alus. Klius, Vynai irviso- 
ki likeriai yra tik pas

James Gleason <fc Co., 
Kampas 4-th ir B. Sts.

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

• f

Ant Fardavimo
Mūrinis namas ant 3 tenementų. išviso 
11 ruimų. Parsiduoda labai pigiai, nes 
sena bobutė nori apleist, miestą. Savi
ninkė gyvena ant 3-ių lubų: norėdami 
apie viską dasižinot ateikit vukare ant 
adreso: Mrs. Schneider.
S3 Boltonst.. South Boston, Mass.

...... o-------

2 namai ant pardavimo, gyvenimas ant
3 familijų ir 1 Storas. Parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite j ..KELEIVIO" Re
dakcija arba pas George Stacho
276 Athens ir 340 E st., South Boston.

Specijaliszka.
Męs turim pilną raukiu 

žieminių tavorų ir parduo
dam viską už žemiausias pre
kes. Moteriški drabužiai, 
skrybėlės, dresės ir visoki vy
riški palipi ošimai, kūdikių 
pri krikšto d rosiu kės ir ko- 
tukai parsiduoda labai pi 
giai. Ateik ir į erutikrink!

Tlie OUTLET
385 Broadway, S. Boston.

kintmai: kaip vaikinui merginą 
merginai vaikiną, ir jeigu turi 
o ji tave nelabai myli, kaip 
kad jiatnylėtų: kaip pasisaugot
įiančiųligų ir susirgus išsigydyt. 
mutinč į aš. '.pa ūma: susirgus: patarmė' 
motinom: pirmoji jiagelba nelaitninguo- 

i se atsitikimuos.-: svarbiausios ligos Pri- 
. valo kiekviena y pa: a tą knygą turėt, su 
kuria užčėdis daug pinigų. Pasiskubį- 
kit nusipirkt, nes nepoilgam laikui ta 
knyga parsiduos įx> $2.5" c.

Gramatika Angliška-Vokiška ir Lietu 
viška *2.00. Angliška ir Lietuviška su 

-išsitarimu kiek vi. no žodžio 1 dol.. Lietu- 
1 viška Biblija šl.šO. Monų Knyga Sl.it>. 
Sapnininkas jOc.. Laimės Knyga 35 c. 
Pinigus siųskit per Money Orderį. Ad
resuoki teip: Mr. .eitch.

’ 27 Hudson Avė. Brooklyn. N. Y.

l)r. S. Andrzejeuski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

238 Harrison avė.
Boston. Mass,

Iš Belgijos Pargabentos. 
i‘argai*enau iš Belgijos daugybę po|ūerų 
*iel rašymu gromatų su žvilgančiomis 
k v iet komis, su žaliais Upeliais ant pa
veiksi. > vainikėlių, su žibančioms kviet- 
ktrėiins. labai puikiai išdabintos su vi
sokiais pasveikinimais, aukso litaromis 
:r visokiais paveikslėliais, tinkamos k«-k 
vienam rašyti. Vienu žodžiu gražios gro- 
matos. naujai išrastos, kurių lig šiol pa
saulyje nebuvo. Jeigu kas norėtų pama
tyti tų gražių |K>pierų. prisiuskit 25 cen
tus pačio markėmis, o aplaikysit visokio 
gatunko 12 popieru su kopertais.

Ibi kalnu jam agentų ir duodam gera 
uždarbį. Adn-suokit:

C. G. AGENT.
Sta \V Box 14. Brooklyn N. Y.

SZI MENESI
Didelis išjia r-lavintas Kaldrų. Blanketų. 
Moterim skrybėlių. Kūdikiam ilgu ko- 
tukų ir dresiukių. Viskas už labai nuže
mintas prekes Meldžiam ateit pažiūrėt

Z. SAGOM TZ,
128 Broaduay,

So. Boston, Mass.

-;•> -iii- -s-.'

^Geriausia moterų ir vaikygydylojali: 

Dr. Ona Topaz, 
į£,45 Vhanibers str . Boston. Mass 

Ofisas atdaras 
įįy 2 iki 4 nuo 7 iki S įk> pietų. 
Siį Tel. Hay. 669 - 5.

•.-■•e ‘y -.-a. t?. ,41-.
<į-.' V;.-"-Ši- -4?

2Š&

Karolius Catarys.
40 Walnut St., Phoenisville, Pa.

Išgydytas nuo užsisenėjusios vidurinių orga
nų ligos.

Brangus Profesoriau!
O dabar as Joną* Persky, dvkavoj u Jums 

labai, kad mane išgydėte. uuo biaurių sapnų, 
sėklos n u bėgimo ir ab**l no skausmingo nusilp
nėjimo, kurių tai iigų kaip jums žinoma įga
vau per kūno ra^kažius ir neišmanymų. .Jus 
vaistai man£ kaip naujai atgimusį padarė ir 
dal>ar rengiuosi zenytis ir gyvensiu laimin
gai.

Jums laimi dėkingas.

Kožtia Tautu turi Didvyrius
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedentinu, Keistučiu 

bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pašau ei atidarė vartus į 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktatų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuoini Vokietija džiaugtasi su Prof. Pr. Koch. Berlyre; Austrija Dr. Lo- 
reutz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuctn joks kits daktaras ne instiluics negali susily- 
gint, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pageli u, a :: ’;u:į laiką pa- 
gvdę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, k< : enų.inkstų, 
vidurių ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos? ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slapta* ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžigystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūsles, galvoj spiegimą, 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiskai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina*

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, anart paties profe
soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria 
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vietoje vargintis savę ligonis, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotvjimo laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausia 
Dr. E. C. Collins M. I. o jus sveikata į trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus vaistus

Jeigu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai šiądien rašyk ant žeminus padėto adreso, o busi dėkin
gas, nes niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas.

Iš daugybės padėkavonių, Čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Garbinai Dr.C<»'»l ins Instituto Specialistai.

Siuoiui su Gžtau^smu pranešu I
jums, bad jai. »>u pilnai sveikas išgydytas | 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kuris 1 
mane kankino per ištisus 3 mi tus. Mano pa- I 
dėkavong prašau viešai pagarsint. k<>l gy- I 
vas busiu tai jums dėkavosiu. o niekinsiu gir- I 
tuoklystę, p r kurių girtas būdams i>eršalau ir I 
tų ligų pasigavau su jos visais kankinančiais I 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimų, I 
kosėjimų, skrepliaviinų ir sprando skaudėji- I 
mų teip. jog niitng į beproty'tj; vare; kiti dak- I 
turai nor vadinasi specialistais, bet man nieko I 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydėte įnanp tai I 
tikrai pripažystu Jus už geriausius specialis- I 
tus unt visos Amerikos, už jus mokslų ir vai- I 
stus labai, labai esiu dėkingas.

Jus išgydytas. I
Joseph Skada,

1*. O. Bos 245, Durvea. Pa.

Mylimas Profesoriaus:
Kaip dau>; per Tisus uietus laiko priken- 

čiau ir privargau, teip labai esiu Jums dėkin
ga. už išgydymą ligos, kurij per moterystės 
pasigadihima buvau gavus: n<-s neperstojan
tis galvos skaudėjimas, viduriu ir gumbo gėli 
mas, kaip tankus Slaplnimas. teip krutinėję 
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas neišpa
sakytai maug kankino, kad net gyva buvau 
gatava į žeing lįsti. Kiti daktarai irdaktar- 
kos nieko negelbėjo, o tie visi bobiški-raga
niški gydymai, tu-siok mang į prapultį stūmė. 
O kad Jlįs prisiųsti vaistai, dėl mang sutaisy
ti išgydė. tai tikras stebuklas, lies nesitikė
jau kad kas mang išgydytų j>o tokios ilgos li
gos: už tai dar kartų ištariu iš tikros širdies 
didžiausių padėkavone.

Pilna guodonės.
Julijona Wida.

379 tV. Irou St.. irontvooil. yt i<-h

John Perskv. •
190 IlorocksSt.,

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

400 BROADWAY,
S. Boston, Mass.’-Keleivio’’ agentai.

J. Petrikis.
1514 Ross avė.. Scranton. Pa.

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

M P. G ii nekas.
54 Laffayette Str.. New Britain. Conn. 

A. J. Kazlauckas,
Shenandoah. Pa.

F. Rodis
Port IVashington. Wisc. 

M Mockus.
lletroit. Mich. 

J. Itenkintis.
4j45 Hermitage avė.. Chicago III.

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

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

Lavvrence. Mass.
M. Makauckas.

Forest City. Pa.
K P. Slinkoms.

Box 671. Turners Fa’ils. Mass.
KELI A J A N TI AG E NT AI:

Feleks J. Galmin.

Box 64

Box 327

120 S. Green

Box 323

71 Oak str..
A

Box 312

.J. Rudokas.

M. Senkus.

W. Ukmann.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS 

įlos. d. Fsely 
95 Milk st., Ruimai 60-61 

BOSTON, - MASS.

Tiktai 25 centai

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. (jiley
301 Broadway, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

M. Galivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

C1CAR-.
Pardavimas familijom musu 

specijai iškurnąs.
366 2-nd st..S. Baston, Mass.
Dr. Jos. Lewandowski.

3ų 4 Broadtvay,
priešai pacztą 

S. Boston, Mass.
< ifiso valandos:

10 — 12 prieš piet ir 6 — S po plet.

Kristina Pavlecka,
1814 So. 13th St, St. L<

Išgydyta sirgus per metus jo sunkaus palago.

Aloiza Šlama.
Clarckson. Neb.

Išgydyta nuo skausmingo ir baltųjų antdrapa- 
nių bei abelno sunykimo.

Kurie nori, kad išgydytus negarsint, tai užlaikom didžiausioj slaptybėj.
Kad teip prieinamai, kožnas atsišaukęs asabiškai arba per gromaą. aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenėjusioms ligoms, tai Be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bus 
prisiųsta Jums dovanai knyga "Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. E. C. Colinso. iš kurios didelią naudą apturė
site, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir lukstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34-thSt. (tarp Broadway ir7 Avė.) lNew York, N,Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedelioms; nuo 10 iki 1 pal. ;>o pietų,

i įsKa Uuiskas 1
DAKTARAS

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Mass.
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
ant virkaus vienais t repais aukštyn bet 
neikit į apiieką, mano durys baltos 
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 
1 iki 2 po piet ir nuo K iki 8 vakare.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!

T- ' '
Lž pakelį tikros lietuviškos ..Birutės

Trajankos". sutaisvtos per lietuviškus | y
daktarus. Šita gyduole neatbūtinai rei-‘ 
kalingr kiekvienai lietuviškai šeimynai, i 
nes tai yra geriause namine gyduole.
Trejanka gydo visokias paprastas ligas. > 
kaip tai: gumba, natrr’-ima. sunkuma 

j ant krutinės, pataiso ;• ta ir daug ki
tokiu ligų. Trajan i yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių. -du. szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinom;' visiems lietuviams 
nog senovės laiku t.-i-i, kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajauka reikia jiadet toki 
antras za:

A. Ž VINGILAS,
P. O. B. 3232, Boston, Mass.

Gubernatoriaus Paskirtas
■g XOTARY - l’l'BLIC # 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. Paltanaviče,

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

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į VVorcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.
x *, L •Snapso alaus įssigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str.,

VVorcester, Mass

P. A. FOLEY & CO ,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

E’:;:, Vyną. Degtinę ir geras Turkiškus Cigaras
it> Broadway, South Boston, Mass.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai ra* zyk s’endien 
p isiusdamas savo adresa ir uz 5c. marke o apturėsi 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu len
du geliu, žiedu, srilku, kempasu, britvu, armonikų, 
muzikaliszku instrumentu, masz;nukes dei drukavo- 
jimo gromatu, monu knyza, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi. puikiu popieru 
dėl raszymo su pavinezevonem t padailinimais ir 
lcrietkom. 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 veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

Mes užlaikom 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 Stre* t, - - Boston, Mass.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS 
W. RAŽUKO, 7 IVashington st 
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kun-me 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į L: iu»ą Uc pinigų, aš pusta- 
tau ant sztpų už durbinlnkus. ■
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose už.dyką. Tėmykit gerai mano adresa ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatvsi manės. * Su godone

WIXCAS KAŽUKAS.

HOTELIS
m:w york.

Geriausia valgomu daigtu

KRAUTUVE.
####

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

pinigus perkant duodam dubaltavas 
s tempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Pilypai, kodėl tu nerašai, gromatą Į Tėvynę? 
A, brolau, kad nemoku gerai parašyt, o bile kaip 
tai geriau visai nera
šyt. Tai kodėl tu ne
nusiperki mašinėlę, 
su kure-gali teip 
gra/iai išdrukuot 
gromatą, kad ir ma
žai mokantis gali ge
rai perskaityti, o to- 
ke preke pigi, gali ją 
gaut tik už x!) ir da prisiuntimo kaštus apmoka. 
Tai pas ką toki gali gaut tokę mašinėlę. Nugi 
pas išleistoja ,.Keleivio‘‘ A. Zvingilas, 
P. O. Box 3232, - - - Boston, Mass.

PREKVSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų. 
______________________ = visokių tnuzik^iškų instrumentų, 

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir k okių tavorų.
Koznam kuris atsiųs už 2 cente mari , prisiųsiu 

Naują lietuvišką Kataliogą dykai. i<’.:i-a te y- išim
tai visokių daiktų pa k la ir - ri kės, 
iš kurio matysi jog m. ,o tav >rai pirmos 
kliasos, o prekės pricinamiausios.
Apsleliavimtisatlieku greitai, ir išsiun

čiu i visus Amerikos m.estus. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

K

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.


