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terą ir merginą ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
„Keleivis" išeina kas ket
vergis ir kaštuoja ant me
tą tik $1. Adresuokite teip:

Boston, Mass., 12 Spalio (October) I 905 m

Žinios.
Revoliucija Rusijoj.

Daugelis mus brolių Ame
rikoje greitai nustoja mislįti 
apie bent kokį daigtą, kuris 
reikalauja visuomeniško pa
rėmimo. Daugelis mislina. 
jog revoliucija Rosijoj jau 
pasibaigė, viskas aptyko. 
Bet ištiesi} revoliucija dar 
tik prasideda: pabaiga jos 
nežinia kaip toli? Pabaiga 
bus su rezultatais: Laisvė dėl 
visų Rosijos gyventojų kal
boje, raštuose ir gyvenime: 
nusikratymas dykaduonių 
nuo sprando skurdžių, kurie 
vos gyvastį savo palaikydami 
turi sukrauti lobius tiem, ku
rie nieko nedirba, tik minta 
iš skurdžių prakaito.

7 Spalio Maskvoje kilo 
milžiniška demonstracija 
Maskvos drukorių. Prie 
drukorių prisidėjo tabako 
fabrikai, tramvajų darbinin- 
kri ir studentai. Laikraš
čiai sustojo išeidinėti visam 
mieste. Demonstruojanti 
darbininkai ir studentai tu
rėjo kelis susirėmimus 
žandarais ir kazokais, 
gybė krito pažeistų.

8 Spalio Tiflise darbinin
kai norėdami apsiginti žiau
rius kazokus , paleido kelias 
bombas ant jų; iškilo baisus 
maištas; daugelis krito negy
vų ir daugelis likosi pažeistų. 
Vėlesni telegramai praneša 
žinias iš Maskvos su baisiais 
atsitikimais.
baisiai daug žmonių 
ta ir šimtai sužeista, 
džiausiąs susirėmimas 
ant Tversky bulvard. 
nuo Puškino stovy los. 
reiviai vartojo kardus, bag 
nietus ir šaudė. Kada

tarnai, policija 
apėmė begink-
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Metas I

kė visi caro 
ir kariūmenė 
liūs žmones.
mė ir padavė
ti per šerengą: ilgos dvi eilės 
kazokų sustojo su smūgiais 
rankose per tarpą tų žmogžu
džių darbininkai sugaudįti 
turėjo bėgti, o iš šonų stovin
ti kazokai kapojo juos be su- 
simylėjimo. Daugelis nė į 
pusę linijos neįbėgęs turėjo 
apalpęs kristi. Kožnas iš
girdęs tokias naujienas, gali 
užduoti sau klausymą, kodėl 
tuos vargšus, išbadėjusius 
žmones kajx)ja, už ką juos 
plaka' Už demonstracijas! 
Na, kas-gi tos demonstraci
jos? Demonstracija yra tas: 
susirenka keli šimtai ar tūks
tančiai nuvargintų žmonių, 
kurie yra vargo labiausia 
prispausti ir visi pulke no
rinti pasirodyti randui ir 
turčiam, kaip jie biauriai yra

skriaudžiami. Taigi už pa
sirodymą juos bado bagnie- 
tais, kapoja kardais, šaudo ir 
antgalo plaka, jog gyva mė
sa krinta nuo kūnų tu varg
šų: kiti sugrusti kaip silkės 
į tumių urvus, suspausti bai
sių ligų dejavimais šaukia: 
Oli artinkis gale kentėjimu! 

■ Sioja gadynėje sistema pa- 
skyrstė žmones į dvi kliasas: 
prie vienos kliasos galim pri- 
rokuoti randą ir turčius, nes 
jie lygiai čiulpia kraują 
vargšų; prie antros kliasos 
galim prirokuoti badą ken
čiančius vargšus ir tuos, ku
rie dar turi kąsnį duonos 
liet kasdien jis mažinasi ir 
vis artinasi prie tikro vargo. 
Męs darbininkai prigulim 
prie kliasos darbininkų, dėl
to vadinamės jų broliais, tad 
kaipo broliai turim atjausti 
jų skausmus!
apmislįti, jog męs amerikie
čiai vaikčiojam apsikarstę 
auksiniais lenciūgais, pra
gertam daug pinigų ir iš 
priežasties girtybės sukišam 
daug savo prakaituoto cento 
į nasrus policijos, su kuriais 
galėtume pašelpti savo bro
lius, kariaujančius už laisvę. 
Laikas atverti mum akis, nes 
lekcija ir dėl mus artinasi. 
Kaiį) vargas ims griaužti, gal 
širdis bus jautresnė.

turčius pasaulėje yra Rosijos 
caras. Jo turtai palikti nuo 
tėvų. Jis turi 307 milijonus 
dol. vertės. Caro turtai pa
daryti ne gešeftu. bet tiesiok 
atimti nuo Rosijos gyvento
ją

Sep-

Ištiesi} geda

IšAmerikos.

C. 
kas-

savo

Rini

kartu 9 darbininkus ir korių 
kasierių. Tarpe užgriūto 
turbūt visi lenkai, o gal ir 
lietuvis koks buvo, nes 
duotos pravardės labai 
mainytos.

Žinios iš pasaulės

pa-
su-

Mirdamas apsiženijo.

W o r c e s t e r, Mass. 
lo Spalio. Albert W. Titus 
12 valandų prieš mirtį apsi
vedė, kad palikti savo turtus 
miliniai merginai.

Straikas ant kapiniu.

W e s t o n. 6 Spalio.
tvni airiai numetė spatus ir 
pasąkė suprudentui, kad jie 
nenor dirbti su italijonais, 
kurių tik 2 buvo. Bet nieko 
nepešę vėl prie darbo sugrį
žo. Daugelis airių save skai
to už geriausius ant pasaulės 
ir kad biskį. tai kitžemį gata
vi suėsti.

Šėrė vyrą su muilu.

M i 1 w a u k e e , W i s ., 
1 Spalio .Juozapas Pipkė ta
po pačios areštavotas už ap- 
daužymą. Bet Pipkė išsitei
sino ti išdariui, būk jį piktu
mas paėmė, kad jo pati davė 
gerti kavą su muilu išvirtą. 
Tiesdarys Pipkę pateisino.

Kanibalai suėdė 14.

O a k 1 a n d, C a 1. 7 Spa
lio. Čionai ateina žinios, jog 
14 Amerikos marinių karei
vių pateko į rankas laukinių 
žmonių ant Alentian salos 
tapo laukinių suvalgįti.

Gyventi nusibodo.

N e v York. 6 Spallio 
Mergaitė 11 metų, Marijona 
Bodri ant 33 E. ~3 St išgėrė 
karboliškos rūgšties, kad nu- 
sižudįti. Keturi metai kaip 
jos tėvas numirė, ir per tą 
laiką ji turėjo sau duoną už
dirbti ir motiną gelbėti. Dėl
to nutarė jauna su vargais 
persiskirti, bet dar atrado 
gyvą ir gydptojai ketina vi
siškai išgydįti. Tai ir Ame
rika!

Mokslas duoną duoda.

lova . Prieš kelis metus 
profesorius P. G. Holden nuo
lat darbavosi tarpe Iovvos 
ūkininkų, kad vartotų tiktai 
geriausią sėklą kornų ir iš
dirbtų žemę pagal mokslo nu
rodytą būdą šįmet padarė re
zultatą, nes ant tiek pat dir
bamos žemės, kaip kitais me
tais ūkininkai užaugino 100 
milijonų bušelių kornų 
giau kai}> pirma. .

dau-

C.
9

nu- 
ir sprandus ir 
tikrų brutalų. 
Eliot, Havardo 
Bostone, visai

Maskva. 7 Spalio. — 
Zemstvų centras Maskvoje 
pradėjo rūpintis apie 23 pro
vincijas Rosijoj, kuriose ran
dasi 18 milijonų žmonių ant 
kranto bado. 18 milijonų 
žmonių reiks maitinti iki a- 
teiuančiam vidurvasariui, 
pakol užaugs nauji vaisiai. 
Centrai iškas komitetas Zems
tvų nutarė pirmiausia gelbė
ti vaikus badu mirštančius, o 
toliau virtuvės bus visur įsi
taisytos ir tiek šelps kiek ga
lima, o ko negalės, tai turės 
mirti badu. Caras rūpinasi 
kitas šalis pavergti, o žmo
nės namie badą kenčia. Tur
būt caro garbė brangesnė už 
žmonių gyvastis.

—o—
Tokio 7 Spalio. Japonai 

rengia didelę iškilmę dėl pri
ėmimo Togo ir peržiūrėjimo 
laivynės. Anglijos ir Ame
rikos laivynės ketina imti 
dalyvumą toje parodoje. Ja
ponai tiki, jog su didelėm 
parodom ir iškilmėm nura- 
mįs žmonių nekantrybę iš prie 
žasties lengvo susitaikymo su 
Bosija.

Mat caras panaikino visiem i 
nelaisvę pakliuvusiem oficie- 
ram algas, užtai turbūt ir pa
ti atsisako nuo vyro. Pini
gas yra meilė, prisiega ir vis
kas.

ir

Prezidento užmanymas.

W a s h i n g t o n, D.
Spalio prezidentas Roose- 

veltas turėjo pietus ir pasi
kalbėjimą su keliais profeše
riais bei gydytojais kaip su
mažinti brutališką žaidimą 
belės tarpe Amerikos studen
tų. Bežaidydarni bolę nusi
daužo nosis, šonkaulius, 
silaužo kojas 
išauga ant 
Prezidentas 
universiteto
buvo paniekinęs pereitą pa
vasarį. Bet dabar išgirdę 
prezidento Roosevelto įneši
mą netiki, jog ką gero pada- 
rįs. nes tūkstančiai sueina 
žiūrėti tos bolės ir iš 13 pini
gas didelis plaukia. Žmonės 
ir į gyvulius gatavi pasivers
ti bile tik dėl pinigo.

—o—
Roma 7 Spalio. Popiežiaus 

pasiuntinys Rinaldini į Mad
ridą, Išpanija atvažiavo pas 
šventą tėvą pasiteirauti kas- 
link apsivedinio Išpanijos 
karaliaus Alfonso su Angli
jos kunigaikščiūte. Tai tau 
ir Alfonsas: neseniai ant ož
kos jodė, jau dabar ženijasi.

—o—
Konstantinopolis. — Tur

būt niekas nėra teip bailus, 
kai}) Turkijos sultonas. Kož- 
nos nakties sargyba miegan
čio sultono kaštuoja jam 900 
dolerių. Sultonas nieko ne
valgo pakol neparagauta per 
vyriausią kukorių arba vir
tuvės gaspadorių. Kaip-gi 
sultonas nebijos — kotuos 
dienos gyvenimas jam gėrės-, 
uis kaip dangui: valgo ką 
nori, geria ką nori, dėvi 
brangiausius rūbus, turi pil
nus haremus gražiausių mer
gų. Ar-gi dangui gali būt 
geriau? Užtai sultonas ir 
nenori, kad ant jo kas bom
bą mestų. Sultonas labai 
myli arklius, jis turi jų net 
200 dėl savo locno pasivažinė
jimo vieną gražų arabišką 
palvi padovanojo jam caras. 
Vargšai žmonės vienas ant 
kito viską išmislinėja, o val
donai juokiasi ir laimingai 
gyvena.

—o—
Godziadani, Mandžiūrija. 

2 Spalio — Greitas šaltis už
puolė Mandžiūriją. Karei
viai esanti vasariniuose gy
venimuose suardė daug forti
fikacijų ir tiltų dėl kūrimo 
ugnies.

Vogti nenusidave.

Pro vide n ce, R.
7 Spalio. Komitetas reikale 
balsavimo išdavė savo rapor
tą. kuriame pasirodė 60 balsų 
daugiau, nekaip kad žmonių 
yra galinčių balsuoti. Dėlto 
balsavimą pripažino nelega
li šku. Rodos, nereiktų vog
ti, pakol išrinks, bet ar 
demokratam išlaikyti.

Pagodotas vagis.

Pittsburg. Pa. 
Spalio. E. G. Cunlifee
dėtojas Adams express kom
panijos su vienu vakaru iš
nyko nuo slūžbos. Su juom 
dingo šimtas ir vienas tūks
tančių dol. Surėdymas kas
dien išduoda savo vaisius 
vagis vogė nuo vagių.

Itesimti nžmnšė.

Granville, N.

I.

Perdaug godoja.

W asilių g to n, I).
Prezidentas Rooseveltas 
dien apturi didelę pagodonę
tarpe Europos carų ir kara
lių. Aną dieną Vokietijos 
Kaizeris prisiuntė linkėjimus 
nu savo ypatos.' Belgijos kara 
liūs.sako, net paveiksląRoose
velto pakabino savo miegstu- 
bėje. Gerai atjaučia 
brolį.

Kas valdo pasaulę!

Kas valdo pasanlę?
gas! Boston American pa
talpino ilgą straipsnį turčių 
— milijonierių skaitliuje.ku
rių yra net 100 ypatų, prade
dant nuo Jono Rockfeller su 
jo bilijonu dol., baigiant ant 
Henry B. Payne su dešimčiaX
milijonų, šimtas tų žmonių 
turi 6 bilijonus, 740 milijonų 
dol- Jie ir valdo pasanlę. 
Paskui Rockfeller’i antras 
turčius A. Beit su 500 mili
jonų, pinigus padarė Afrikos 
deimantu mainose, kame lau
kiniai katrai priversti dirbti 
už dynų košę pastatė Beitą 
milijonierium. J. B. Robin- 
son. trečias pasaulės turčius, 
su 400 milijonų, padarė pi
nigą Pietinėj Afrikoj, pri
versdamas teipgi laukinius

X

kafrus dirbti aukso mainose Spalio. ( Jonai užgriuvo korės 
už dynų košę. Ketvirtas t. y. akmenų emynė užgriuvo mą nuvažiavo.

tai

10
per-

Y. 6

New York.

10 Spalio. Pasirodžius 
vagystiai Mutual Life Insu- 
rance kompanijos ir prade- 
ns peržiūrėti vagystę, virė 
prezidentas kompanijos pa
rodė, jog į>er trejis metus iš
mokėjo 90 tūkstančių dole
rių republikonam, su kuriais 
;ai pinigais, kad muilintų 
vargšam akis ir teptų gir
tuoklių gerkles, idant tie pa- 
aikytų dabartinę, sistemą 
per kurią turčiai geria krau
ją vargšų, kad ne priversda
mi dirbti už badą velkanti 
mokestį, tai išviliodami jų pi
nigus neva ant visokių ase- 
kuravojimų.

Rostof, Rosi joj, 7 Spalio. 
Trūkis bėgantis į Vladiafkaz 
išbėgo iš savo kelio ir susimu
šė, kame 27 tapo užmušti ir 
35 sužeisti.

Penki nusižudė.

W a s h i n g t o n , I).
7 Spalio, (’ionai nusižudė 
net įlenki žmonės į vieną va
landą. Vienas nusižadė, kad 
pinigus prakortavo: kitas su
sipyko su pačia ir su strikni- 
na nusinuodijo: trečia mote
ris nusinuodino su carboliš- 
ka rūgščia, priežastis nežino
ma; ketvirtam nusibodo gy
venti, perplovė rankos arte
riją. Penktas paėmė ikva- 
liai opinm ir teip visi penki 
vienoj valandoj pas Abralio-

C.

Tokio 8 Spalio. Japonai 
suėmė 2 laivu vokišką ir nor
vegišką. Vokišką laivą „Ni- 
kolaevsk” suėmė netoli Tsu 
salų: norvegišką laivą ,.Am- 
pliitrite” pagavo teipgi neto
li Tsų salų. Abudu plaukė 
link Vladivostoko.

Žinios teipgi paduoda, jog 
Bosija ketina laikyti 3( 0 tūk
stančius kariūmeiiės parube- 
žiuose Cliinijos. Tas japo
nam nepatinka.

Rusišką paskandįtą ties 
Port Arthuru laivą Caida- 
mak japonai išėmė ir vėl su
taisę prirengė plaukioti.

—o—
Peterburgas 7 Spaiio — 

Jauna moteris komandiero X
Slapof, kuris su japmais ka
riaudamas papuolė į japonų 
nevalę, apgarsino per laik
raščius, jog ji nepriims savo 
vyro, kada jis pargrįž iš ja
ponų nelaisvės. Ji sako, jog 
ji neturi jam ginlonės, dėlto 
kad jis neužgautas, nė , už
muštas pasidavė į nelaisvę.

n

Peterburgas 2 Spalio. Tur
ine, kur daug sugrustų mote
rų kenčia, iškilo maištas. Na
bagės moterys, negalėdamos 
pasiekti tikro neprieteliaus — 
caro, užpuolė nors ant jo ber
nu — vartos.c

- o -
Cliistiania, Norvegija. 10 

Spalio. Norvegų Stortinge, 
teip vadinamam rodų name 
buvo įnešta, kad atsiskyrimo X
klausymą nuo Švedijos pa
duoti ant balsavimo visiem 
žmonėm, bet tas klausymas 
likosi panaikįtas 109 balsais 
prieš 8. Taigi įiasirodo, jog 
kapitalistų rankose Norve
gijos gerovė.

—o—
Roma, 7 Spalio Jaunų vy

rų katalikų gimnastikų orga
nizacija laikys savo konferen
ciją Vatikane Spalio mėnesi-

X

je. Šventas tėvas ketina da- 
lįti dovanas ir būti ant pa
baigos reikalų konferencijos. 
Laike konferencijos bus pro
gramas gimnastikų, važinėji
mas ant dviračių ir lenktynės 
bėgančių.

l’asivaktnokitr.
Daugelis žmonių lieka api

plėštų, dėlto reikia apsižiūrė
ti, ypač pasigėrę nekrypuo- 
kit gatvėm, nes vagis to ir 
laukia.
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bet 
sunkiau

darbininkų partiją, kuri sa
ko: žmogui pjisaulėje neturi 
būti užginta jht kitą žmogų 
gyventi, dėlto kad jis kaipo 
gyvas daigtas turi lygią tiesą 
augti, tobulintis ir gyventi. 
O kad šioje gadynėje visi 
žmonės vra surišti i krūva.• fc *

tai jie turi ir užlaikyti viso
kias institucijas iš vieno.

— Aš, vaike nesuprantu, 
kaip męs esam surišti*

— Męs, tėvai, esam štai 
kaip surišti. Męs dirbam 
visi iš vieno: dideliam fabri
ke. kur darbas padalytas į 
departmentus: vieni darbi
ninkai padaro dalį darini ir 
kiti padaro dalį darbo, teip 
kad jeigu išsiskyrstytų būtu 
sumišimas, darbo nepadary
tų, todėl męs esam surišti į 
krūvą netik darbe, bet vi
sam mus gyvenime. Darbi
ninkų partija rodija mums 
visiem darbininkams į krūvą 
dar labiau susivienyti ne iš 
prievartos, bet iš meilės, ne
tik kad galėtume dirbti iš 
krūvos, bet kad pelną teipgi 
galėtume lygiai pasidalįti, 
kad mūsų pelno nepaimtų 
koks vienas žmogus, kuris 
mus į fabriką, mainas, ar bi- 
le į kokią dirbtuvę susivaręs 
nekankįtų ir nepriverstų prie 
biauraus gyvenimo ir nepa
statytų mūsų vaikų vagiais 
ir kitokiais svieto išgamom.

— Ar tai būtų geriau, kad 
žmonės patys darbininkai už
laikytų dirbtuves?

— Žinoma, tėvai, jog bū
tų daug geriau, nes turčiai 
visokius išdarbius nori labai 

.brangiai parduoti, o žmonės 
gaudami mažą uždarbį, nega
li jų pirkti, tad ir visas blo
gas gema ant svieto, darbi
ninkai vargsta, negali išmo
kit! savo vaikų, puola į tam
sybę. o rezultatas toks, jog 
tūkstančiai patys save nusi
žudo ir daugvbės įniršta iš 
nedatekliaus ir bado.

— Man rodos, vaike, jog 
turčius pinigus gerai apver
čia. nors jie daug pasilieka 
darbininko uždarbio, bet jie 
už tuos pinigus vėl stato fab
rikus. kur darbininkai gau
na darbą.

— Tu. tėvai, aiškiai nesu
pranti! Štai 
Rockfeller jis 
gazo. jo įeiga 
milijonų dol.:
500 tūkstančių ant sanvaitės; 
15 tūkstančių ir 200 dol. ant 
dienos. Ką-gi jis gero daro 
su tais nuo žmonių nuluptais 
pinigais? Nieko! Jis dau
gelį žmonių nuvarė į kapus 
priversdamas gesinti uždeg
tus gazo šulinius, bet niekur 
akyvai nepagel > darbinin
kų. Pinigus tu >s suvartoja 
statydamas p; lovius dėl savo 
vaikų ir giminaičių. užlaiko 
tūkstančius n argų tuščios že
mės dėl laukinių žvėrių, bet 

j darbininkui iš to nieko gero 
: nėra.Tuos šulinius gazo ir pa
tys žmonės darbininkai gali 
užlaikyti ir pelną be skriau
dos atsiimti. Vienok tėvai 
reikia rūpintis būti žmonėm,

I o

— Tėvai, ar tu girdėjai 
naujieną?

— Kokią, vaike?
— Kad žiema ateina! 

Žiema, vaike, ateis ir 
nueis.

— Teip, tėvai, nueis, 
varguoliam daug
žiemą gyventi: darbai visur 
ant ūkių susimažina, viso
kios vietos pamarėse, soduo
se ir kitur, kur vasarą žmo
nės dirba, žiemą pasiliks tuš
čios. tad kur tie darbininkai 
visi pasidės ant žiemos? Juk 
jiem reikia maisto, pastogės 
ir šilumos!

— Aš nežinau, vaike, kur 
jie pasidės!

— Tau, tėvai, reikia neat
būtinai žinoti, nes tu jau su
augęs ir praleidai nevieną 
žiemą ir matiai kuom 
tie darbininkai užsiima. Dar
bininkai neturinti darbo turi 
gyventi kur-nors ir kaip nors: 
vieni gyvena prie giminių, 
kiti dienom karčia mose, o 
naktimi kur-nors tvarte. Su
manesni ir smarkesni eina 
vogti: išplėšia krautuves, 
bankas, susistabdo trūkius, 
aprubavoja žmones ir prie 
daug kitokių užsiėmimų pri
verčia juos aplinkybės gyve
nimo.

— Na, o ką aš galiu jiem 
padaryti? Aš negaliu duoti 
jiem gyvenimą.

— Tu vienas, tėvai, nega
li, bet iš mažos dalies tu ga
li jiem duoti darbą! Tu tu
ri ūkėsiškas popieras ir gali 
balsuoti, o juk balsuojanti 
žmonės Amerikoje gali pada
ryti ką tik nori: gali visus 
bedarbius žmones prižiūrėti, 
kad kožnas turėtų darbą ir 
nepastotų vagim.

— Kokiu būdu aš tą galiu 
padaryti?

— Tėvai, tu turi pažinti garuoti laukan, tai ir vėl nė-

I

milijonierius 
yra karalium 
ant metu 20 
gryno pelno

ne bezdžiou m.

Korespondencijos.

Lavvrence, Mass. Mūsų 
broliai pradeda mislįti ir su 
siprasti apie tėvynės reika
lus. bet tik labai maža dalis. 
Kiti tik tada rėkia, jog jie 
esą lietu iais ir gerais tautie
čiais, kada prie alaus stiklo 
įkaitę sėdi, bet kada tas ima

ra musu didvyriu. Ir dar 
tuos paniekina, kurie darbuo
jasi ant lalui lietuvystės.

Kaip Vytautas garsino 83 
No. ..Keleivio”, jog čionai 
yra susitvėrus kuopa daino- 
riu po vadovyste p. Curlonio, 
tas tiesa, loet ji susidėjus ne 
iš vien lietuvių, liet iš lenkų 
ir latviu, mūsiškiu visai ma-V ’ K

za dalis ir tarpe savęs jie ne
gali susikalliėti. Koks-gi jų 
gali būti dainavimas? Ap
art kaucijos 2 dol. uždėjo ir 
25 c. bausmės už neatėjimą 
dainuoti ant paskirto vakaro. 
Tačiaus tuos pinigus apver
čia ant alaus, kad būtų ge
resnis balsas. Ar tai ne gė
da mum broliai! Lenkber- 
niais teip-gi gėda būti!

parašė Gedemina;
Tamsta Gedeminas! 

tamstai negražu, 
ir iš svetimtaučių 
kuojia dainorių 
dainuoja?

—o—
Proviiience, R. I.

reikia paminėti kelis piktus 
darbelius nekuriu mūsų bro
lių. Kazyriaviinas pas mus 
miesto lietuvius yra gana ge
rai prasiplatinęs: negana, 
kad mėto tas kazyres namie 
ir tranko savo krumplius, 
bet dar eina į karčiamą ir tę 
vakarus praleidžia. Pas p. 
S. A. kožną nedėldienį kerta 
kortom. Kortauninkai J. Z. 
ir A. K. kortas jau net iš at
bulos pusės pažįsta, o p. M. 
K., tai nežino nė kada diena, 
nė kada naktis, jam visada 
šviesų prie kazyrių. Ar ne
laikąs būti) jum broliai ap- 
mislįti jus padėjimą — atsi
skirti su tuo piemenišku lep
šėj imu kazvriu ir daužymu 
galvos į telegrafų stulpus, 
kaip kad M. K. tankiai daro. 
Prie ko-gi mus žmonės gali 
prilyginti? Italijonai nema
žiau nuvargįti ateina į Ame
riką ir per savo darbštumą 
pastoja apšviesti ir moka 
kaip savo tautos reikalus 
vesti. Gilinai visai rodos 
prie žmogaus būtų sunku 
prilygįti. o vienok žiūrėkit į 
jų apsiėjimą, kur-kas augš- 
čiau stovi už mus. Užtai 
kad griebia mokslą ir rūpi
nasi būti blaiviais. Pasiū
lyk lietuvius knygą, tai jis 
atsako, jog turi tūkstantį 
naktų. Ar-gi tik tokios kny
gos yra, broliai! Męs turim 
skaityti moksliškas knygas, 
jeigu norim pratrint savo a- 
kis. Štai ateina ilgi vakarai, 
meskim kazyrias, o imkimės 
prie mokslo, nusimeskim gy
vulio odą, pastokim žmonė
mis. nes kitaip laukia mus 
pražūtis! Pautietis.

—o—
Grano Rapids, Mich. „Ke

leivio” num. 33 korespon- 
cijoje iš Grand Rapids, p. 
pamergys) K. Pašakarnis ra- 

, šo, jog mano vestuvės buvu- 
| sios Sūdomas ir Gomoras. 
P. K. matė pats tik savyje. 
Teip: prieš mano vestuves p. 
K. Pašakarnis atėjo prie ma
no suprašytų svečių ir tiek 
prisigėrė, kad monkias pra
dėjo statyti augščiau žmonių 
proto, iš to svečiai pradėjo 
piktintis, užtai p. K. Pasa
ka n. is tapo išprašytas lauk, 
kailio neprašytas svečias. Tas 
am ir padarė mano vestuves 

Sodomą ir Gomorą. Teip pa
sidaręs sau Sodomą ir Gomo- 
rą p. K. P. sako: „Jaunasis 
privežė pilną skiepą alaus ir 
degtines {ilgiausios ir tikrų 
nuodų”. Tas begėdiška me
lagystė. Aš nejokių tikrų

,s. 1
Ar 

kad nors 
susitvėrus 
lietuviškai

Dar

I

nuodų nepirkau ir nenuodi- 
nau svečių. Aš pirkau ge
riausius gėrymus ir turiu 
pirkti) gėrynių bilas. kurios 
parodys visų gėrynių teisin
gumą ant teismo. O kad p. 
K. P. matė nuodus, tai jis 
bus man už liudininką, jeigu 
nematė, tad turės teisintis 
prieš gėrynių pardavėją. To
liau p. K. P. rašo: priėjo pul
kai ir gėrė, pasiuto ir ėmė 
peiliais piaustytis gerkles ir 
ladytis. Daugelį pusiau pa
plautų nuvežė į ligonbūtį, 
kitus i turmą. Tas begėdiš
ka melagystė, nes iš mano 
vestuvių nė vieno nenuvežė 
nė į turmą, nė į ligonbūtį. 
Teisybė, du neprašyti peštu- 

bet j ii kraujo 
ant stalų,

ii

kai susipešė, 
niekas nematė nė 
nė ant pamergių, ir jie po 
peštynių parėjo namo, bet 
ne turman ir nė į ligonbūtį, 
tik vieno burdingbosis nepri
ėmė, tai tas vienas tik pasi
davė į ligonbūtį: vėliau jie 
turėjo provą, bet nė vienas 
nenubaustas pasiliko, tik ką 
jie pats save nusibaudė, su
sidraskydami sau drabužius 
ir veidus.

Tai teip atsitiko per ma
no vestuves. Tas mano raš
telis parodo tik tiesą kaip at
sitiko per mano vestuves. 
..Keleivio’’ 83 n. per p. Pa- 
mergį iš Grand Rapids. Mich. 
Todėl reikalauju, kad p. Pa- 
mergis ko veikiausiai atšauk
tų savo melagystes ir po at
šaukimui, kad pilnai pasira
šytų savo vardą ir pravardę, 
kaijio mano kad parašė, nes 
kad nepadarys to, turės užtai 
atsakyti ,,Keleivio’’ išleisto
mis ir redaktorius.

M. Gaubas.

Brangus korespondentai 
\ isada rašykite tiktai teisybę 
e jokio asabišk pik'ūmo. 
rirtvbėant veseiliu dideliai* £

‘mina mus tautos vardą, 
griaudžia ir plėšia garbę lie

tuvių. tad tas paduoti į laik
raštį reikia, bet nekaip iš a- 
sabiško piktumo, tiktai iš 
tautiškos skriaudos.

Brighton, Mass. 4 Spalio 
vakare atsibuvo antras susi
rinkimas naujai sutvertos 
draugystės. Draugystė var
dą priėmė šv. Jurgio, kiti 
reikalai teipgi buvo suvesti 
į parėdką. Buvo užmanyta, 
kad draugystė iš karto pri
gulėtų prie „S. L. A.” ir ga
vus čarterį nereikaiautų imti 
kitą iš valstijos. Bet kaip 
paprastai randasi žmonės, 
kurie linki gero lietuviam su 
visa širdžia. tie darbuojasi 
ant geros pusės, bet randa
si priešai geroviai tautos ir 
tie tai daro kilpas, kasa duo
bes, kad-tik lietuviai nesusi
vienytų į galingą būrį ir ne
pastotų drūta tauta. Atsira
do ir čionai vienas, kuris vi
sai nepriguli į Brightoną ir 
atkalbėjo žmones, kad tie 
neprigulėtų prie „S. L. A.” 
Ir tai pats būdamas ,,S. L. 
A.” sąnariu. Susivienijimas 
turėtų pagal konstituciją pa
bausti suspendavimu arba 

’ išmetimu tuos, kurie prie 
kožnos progos užbėga kelią 
organizacijos platinimui. 
Draugystė tą klausymą pali
ko ant toliau. Keli nauji 
sąnariai prisirašė ir iš 
karto pastojo gana tvir
ta draugystė. Laimingo gy
vavimo Brightoniečiams.

Angliškai Ištark

S* >111 
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some of the

K-i'kia 
nekurie nekurios 
patalpintos 
augščiausia 
liuosai 
ištobulint 
vyriškumas•r
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tiesa 
priešai 
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artimais 
naudotis 
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Kokios yra tos tiesos, ku
rios talpinasi didžiausioje 
tiesoje'

Žmogaus tiesą liuosai išto- 
jo tiesa

some 
iuvolved 
highest 
freelv• 
develop 
manhood 
treated 
j'ietįy 
regardet 

i law 
before 
eųual 
fello\vmen 
enjoy 
posses 

I common 
fruits 
labor

What are
riglits, wliich are involved in 
tliat higliest right?

Men’s right freely to deve- 
lop liis manhood; liis right bulint vyriškumą:
to be treated justly: his right būti priimtu teisingai: jo tir
to regardet, before the law, sos turi būt pa godotos ant 
as the eųual of his felloivmen. teismo, lygiai su jo artimu: 
his right to posses and enjoy jo tiesa turėti ir naudotis su 
with due regard to the com- prigulinčia atyda visu gero- 
mon good, the fruits of his vės vaisių jo darbo, 

i labor.

Kaip pagerinti gyvenimą.

Visi pripažįsta, jog šitoks surėdymas žmonijos kaip 
dabar yra, ilgai negali trauktis. Kožnas mokįtas žmogus, 

j kuris tik skaito istoriją, mato jog žmonija vienokiam jxibū- 
Įdyje ilgai negyveno. Nuolatinis pirmyn žengimas daug 
palaidojo visokių surėdymų. Žmonės kartą buvo lauki
niai, kartą buvo barbarai-plėšikai. kartą buvo vergai, kar
tą buvo baudžiauninkai, žodžiu sakant, pakol žmonės išsi
tobulino iki tokiam surėdymui kaip dabar Amerikoje arba 

Į v'
Šveicarijoj, tai perėjo per visas senovės sistemas. Kaip 
dabar stovi didesnės dalies žmonių gyvenimas Amerikoje, 
ir vėl jie nepasikakina su šiom išilgom jau tai nors geriau
sias surėdymas pasaulėje, bet dar geresnis gali būti ir tą 
žmonės suprasdami vis žengia patys ir kitus krutina artyn 
prie tikros laisvės. Ta tikra, kuri rodosi geriausia.o dar ne
pasiekta. Pirmiausia vis gema garbingi pranašai — vyrai, 
kurie nnmatuoja savo protu kas bus ateitije; ištobulinę sa
vo mislis, palieka surašą knygoje, kurią žmonės skaitydami 
žengia pagal nurodytą mokslą ir įveda tokias tiesas. Viso
se svieto šalyse buvo y vairus pranašai. Tarpe Europos gy
ventojų ir dabar Amerikos nuo Kristaus pravesto kelio iki 
dabar buvo nuolatinė agitacija tarpe žmonijos pasekti Kris
taus mokslą, nors jie pasiskaldė į daugelį atskalų, vienok 
tikras fundamentas visu krikščioniu vra Kristus ir visi 
sieke jo mokslą ir ant tiek tie kraštai pakilo, ant kiek tas 
mokslas yra siekiantis. Ir jeigu gerai nėra žmonėm gyven
ti po tokiu surėdymu, tai dėlto kad jie negema su tokia 
gera širdžia kaip buvo tas garbingas pranokėjas mūsų sis
temos. Kad panaujinti gerovę tarpe žmonių, radosi ir 
daugiau mokslinčių, kurie prakirto žmonijai kelią pirmyn, 
bet pastaruose šimtmečiuose gimė beveik kartu keli geni
jai, kurie paliko mokslą ir paveizdą dėl žmonijos, pagal 

I kurį eidami išsilenktų vargų. Robertas Oven gimė Scoti- 
Į Joj 1771 metuose parodė vargšam kaip gali kuoptis į koo
peracijas ir tą darydami pagerinti savo gyvenimą. Dau
gelis pasekė jo mokslą Anglijoj ir kaip pelės darbuojasi jo 
parodįtu keliu prie gerovės. Karolius Marksas, kurį dar
bininkai vadina tėvu, gimė 1818 metuose jisai nurodė, jog 
sistema žmonijos turi būti teip sutaisyta, kad žmonės gau
tų ką jie uždirba, ne kad kokia keno malonė, bet kad jie 
uždirba. Milijonai žmonių yra šiądien pasekėjais Markso 
parodįto kelio ir vadinasi socijalistais. Kooperatai ir Soci- 
jalistai tik tuo skyriasi, kad vieni nori paimti žemę į savo 
rankas per draugišką darbavimasi pradedant nuo mažų 
krautuvėlių, pasibaigiant ant rando. Antriejie-gi, kad 
paimti pirma randą į savo rankas, o paskui darydami visas 
tiesas paimti visus žemės turtus į žmonių, t. y. visuomenės 
rankas. Abudu mokslai yra geri ir yra didelėje praktikoje 
šią gadynę. Kada žmonės jų mokslus supras, tada gyve
nimas aut pasaulės pasigerįs

Mokslas, pagal kurį žmonija šiądien surėdyta, duoda 
progą vienai ypatai teip praturtėti, jog visa draugija gali 
pasilikti po malone vieno žmogaus. Kada vienas sugrobė 
turtus, tada pasilieka visogalingas ant savo artimų; ir ką- 
gi tada žmogus vardas gali daryti būdamas aplinkybėje 
sugrobtų turtų! Jis turi klausyti turtų valdytoj aus, dirb
ti jam, melstis už jį ir mirti už jį.

Mokslas ko-operacijos arba mokslas socijalizmo išnai
kina galybę pagrobimo turtų, parodo kaip vargšai gali pa
sidalįti vaisių savo prakaito ir kaip jie gali palengvinti 

į darbą suvienytum pajiegom. Kada-gi vargšai sulauks tos 
i gadynės, kada vienas kitam paduos savo rauką'
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(Tąsa)
nės ligos arba vėžio, ar kokios kitos 
kuri būt neišgydoma. Mislis atėjo jam į 
galvą, jog jis gali numirti nuo smegenų 
ligos — apopleksijos. Tai vėl mislino, 
jog gali sudegti arba stubos stogas gali į- 
lužti ir teip įnirtis jį užpultų. Kaip kada 
jis bijojo, kad iš jiavydo turtų jį kas nenu- 
galabitų, susiliesdami su jo tarnais ir pa- 
pirkdami arba atrasdami kitą kokį būdą
— nunuodįdami- Tos baisybes, kurios, 
jį rodos medžiojo, augo kaskart baisesnės. 
Pradžioje Rugpjūčio Trakimas užsi kvietė 
savo sūnų atvažiuoti ir gyventi drauge su 
juom vasariniame gyvenime.

Alexandrai — kalbėjo tėvas vieną 
dieną — aš noriu su tavim pasikalbėti. Tu 
esi mano sūnus, gerai mokįtas, kada męs 
griešni galėjom tik mažą dalelę pažinti to 
mokslo ir tam greitai duris užsidarė.

— Tad ką-gi, tėvai —atsiliepė sūnus. 
—. Mano drauge — pradėjo tėvas — 

Aš visada buvau atviru dėl mano šeiniv-«> 
nos, o labiausia dėl tavęs. Negaliu at
minti tokio punkto savo gyvenime, nuo 
kada mane pažįsti kaipo savo tėvą — ne
daro skirtumo kaip sekretui daigtai būtų 
buvę, aš vis tau pasakiau. Vienok, sū
nau, tu nežinai vieno sekreto iš mano gy
venimo, kuris atsitiko pirmiau nekaip tu
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ant svieto atėjai. Šitas sekretas yra toks 
svarbus, jog aš niekad nė tau nė kitiem 
nepasakiau; nė iš neužsitikėjimo ant ma
no šeimynos, bet kartais atsitinka, jog pa
silieka žmogaus gilumoje dvasios daigtai 
atsitikę praeitije, kurie yra labai skaudu 
atminti; rodos, geriau būtų, kad nebūtų 
atsitikę, vienok negalima permanyti, kad 
žinai, jog tikrai teip atsitiko!

— Aš netikiu, jog randasi žmogus pa
gaulėje, tėvai, — kalbėjo Alexandra — 
kurio dvasia jaustųsi liuosa nuo visokių 
blogų atminimų, o jeigu aš nesimilinu, tai 
ir tu esi tramdomas kokio nors seno atsi
minimo, kuris gulėjo kaip sunki našta ant 
tavo sąžinės — atminti kokio nors atsitiki
mo, kurio tu nenorėtum, kad teip būtų 
•atsitikę ir kad būtum niekad to nepada
ręs būtum linksmas. Tas yra netiesa, 
brangus tėvai i

— Tas yra teisybė, Alexandrai! — 
kalbėjo Trakimas. Tu atminini gerai. 
Tu žinai mane gerai kaip savo tėvą, pasa
kyk ar aš galiu nuskriausti savo artimą'

— Tu. tėvai ištari savo nuomonę sty- 
liuje tikėjimo — atsakė Alexandra. —Žo
dis artimas yra tankiai vartojamas, bet 
nevisada tame pačiam išreiškime. Tu 
gal nori, kad aš pasakyčia, ar tu gali ką 
užgauti? Ant šito aš tau atsakysiu, jog 
žmogus dar negimė ant pasaulės, kuris vi
siem patiktų. Visada bus žmonės, kurie 
bus neužganėdįti su tavo pasielgimu ir ras 
priežastis nusiskundimo, jog jie yra 
skriaudžiami per tave. Nebūtų įstabu, 
jeigu kas nusiskųstų ant tavęs. Vienok 
aš tikiu, jog mano tėvas nieko neužgaus 
tyčia su savo žinia.

— Teip ir man rodos, mielas sūnau
— kalbėjo Trakimas, jog nuo pradžios ka
da užsiėmiau pramone, aš niekad neper
žengiau gerų rubežių ir nepadariau nieko 
blogo, dėl kurio išmėtinėtų mano sąžinė. 
Tačiaus buvo laikas, kada aš buvau jau
nas, durnas ir teip biednas, jog ir kąsnio 
duonos man buvo labai dideliu klausymu. 
Prie mano vargingumo aš neturėjau jokio 
supratimo.— negalėjau atskirti gero nuo 
blogo. Pats nieko nežinodamas, turėjau 
klausyti patarimo kitų žmonių visokiuose 
mano reikaluose. Apie tą laiką mano gy
venimo, mielas sūnau, aš papildžiau dide
lę piktybę — nuskriaudžiau žmogų, kuris 
man nelinkėjo nė blogo nė gero. Šitos 
piktybės aš negalėjau pataisyti, nes du 
nuėjo į kapus iš mano priežasties.

— Tas tankiai atsitinka — pertraukė 
sūnus — vienok kas jau buvo, tas viskas 
apaugo vėlesniais atsitikimais. Praeitė 
niekados nesugrįš.

- Tas labiau mane kankina, jog 
praeitis daugiau jau nesugrįš — kalliėjo

Moterim.

Už-

Trakimas Semionovič su atsidūksėjimu — 
Tame talpinasi žmogaus visa nelaimė, jog 
papildytos piktyliės negali daugiau sutai
syti!•r

— Vienok, tėvai, tu turėjai norą tą 
viską sutaisyti! — kalbėjo sūnus. — Aš 
galiu spręsti iš tavo žodžių. O toliau, ar 
gi tai tavo kaltė, kad tie žmonės nuėjo į 
kapus?

— Na. o kad būtų mano kaltė? — pa
klausė Trakimas.

Sūnus pabalo ir nežinojo ką atsakyti. 
Tėvas, pamatęs jo tokį susimaišymą, pra
dėjo kalbėti toliau:

— Aš tau nepasakysiu šiądien kaip 
tas viskas atsitiko. Neužilgo, kada-nors 
kitą laiką aš pasakysiu tau viską. Dabar 
būtų perskaudu man mislįti ir kalbėti apie 
tą atsitikimą.

— Aš neklausiu — kalbėjo sūnus — 
Aš suprantu talpumą to atsitikimo,
gavimas papildytas per tave nuvarė už
gautuosius į grabą. Ar neteip?

— Teip — atsakė tėvas su ilgu atsi
kvėpimu. Bet meldžiu neklausinėti ma 
nęs dabar, neužilgo aš tau viską apsaky
siu iš pamato. Dabar tik tiek turiu pasa
kyti, jog tas atsitikimas nedavė man pa- 
kajaus per keturesdešimts metų ir neduo
da man ramybės dabar. Kankinamas sa- «. *• 
šinės aš nuėjau ant kapų užmuštųjų vidu
ryje nakties ir meldžiausi, kad manogrie- 
kas būti} atleistas! Iš kapo aš išgirdau 
balsą sakantį: ,, Viešpatie! Nubausk jį, ku
ris.... kuris mane užgavo ir patalpino 
mane kapuose!” Ant to balso kitas dre
bantis balsas nežinia iš kur atsiliepė: Aš 
pabausiu jį po keturesdešimts metų! Da
bar jau galutinai baigiasi keturesdešimts 
metų nuo to laiko. Aš laukiu bausmės 
Dievo vidurnaktije 13 Rugpjūčio šių me
tų terminas tų keturesdešimts metų išsi
baigs. Tas viskas Alexandrai mane di
deliai plėšo ir kankina.

— Viskas tas man išrodo teip ir dau
giau nieko — kalbėjo sūnus — Eidamas 
ant kapų buvai labai susimaišęs ir sukėlęs 
savo nervus, kūniškai pusiau miegojai, 
tas viskas ką girdėjai yra negalimas daig
ias. Girdėti balsai nepaėjo iš kapo už
muštųjų. nė iš dangaus, tik iš tavo locnos 
sąžinės; jie buvo sutverti per tavo suagi
tuotus nervus!

— Ttip tankiai ir aš mislinau — 
kalbėjo Trakimas — bet kartais tikiu, jog 
tai buvo Dievo balsas ir kad jis mane nu
baus po Keturesdešimtis metų.

— Alexandrai, mielas sūnau! Tu esi 
mokįtas ir gana gabus, pasakyk man ar tu 
tiki į Dievą?

— Žinoma, kad ne — atsakė sūnus — 
Kaip-gi kas gali tikėti, išėmus tik tuos 
prastuolius, kurie neturi jokį supratimą.

— Tai kam-gi žmonės tiki — paklau
sė Trakimas — nes tie, kurie tiki, nėra 
visi kvaili. Tarpe jų yra ir gana mokįti 
ir gabus žmonės. Kam-gi jie tiki?

— Dėlto jog jie niekados neuždavė 
sau tos mislies — atsakė sūnus — tie, ku
rie apmislino, visi netiki.

— Ar tai nebus tos baisios dienos 
tiesdarystės po mirčiai? — paklausė tėvas.

— Tiesdarystė bus* ant mus spręsta 
po mirčiai per tuos, kurie gyvens ant že
mės — atsakė sūnus. Rasa žmonijos nie
kados nepasibaigs: viena gentkartė numirs, 
kita užims jos vietą, viena išgyvena savo 
laiką ir nusikreipdama palieka kitą, tai 
išgyvenus užstoja trečia, po trečiai ketvir
ta ir teip eina tolyn. Kiekviena nauja 
gentkartė užstoja su didesniu mokslu ir 
supratimu už mirusiąją, ir kaipo mokytes- 
nė išduoda tarmę tiesdarystės ant mirusios 
gentkartės. primįdami gerą ir blogą pada
rytą laike jos gyvavimo. Ta, tėvai, yra 
tavo baisioji tiesdarystės diena! Bet kas
link gyvenimo po mirčiai ir būti po tie
som Viešpaties — tas mokslas neturi daro- 
dymo, ir tikėjimas į nemirtinumą dvasios 
yra paprastas, burtiškas, teip kaip tikėji
mas į baidyklę išsiveržusią iš kapinių ir 
vaikščiojančią ant žemės nakties tamsybė
je, kai}) kad žmonės tiki.

--- Tai pagal tavo kalbą, tai dvasia 
miršta su kūnu -- atsiliepė tėvas.

-- Žiūrėk, tėvai, pradėjo aiškinti sū- 
■v 

nūs --- Štai dega žvakė: dabar tu matai 
žvakę ir matai liepsną, bet kaip šita žva
kė sudegs, jau daugiau tu nematysi nė tos 
žvakės, nė liepsnos. Ar-gi tu kada matiai 

[ Toliaus bus).

Atėjus vėsiem vakaram ir 
abelnai besimainant orui, 
daug turi žmonės nukęsti pa
gaudami šaltį. Tie. kurie 
sveiki ir turi uormališką dar
bą, nereikia sušilti ir atšalti 
neteip greitai papuola į kil
pas šalčio, bet daugelis, ku
rie sušilę turi atšalti arba nu
sidirbę pastovi, pasėdi kur- 
nors ant šalčio, tokius grei
tai šaltis kankina, iš šalčio 
tankiai gema gripas, iš kurio 
jau gana sunku išsisukti. Pa
jutus šaltį kone-geriausia gy- 
dįtis sukišant abi kojas iki 
kelių į gerai šiltą vandenį ir 
laikyti ilgoką laiką, pakol 
odos skylutės neatsidaro ir 
neišeina užsikimšęs bradas. 
Kožnas žino, jog }>er kojas 
daugiausia visokio brudo nu
sėda ir išsiprakaituoja. Be
veik kožno girtuoklio kojos- 

Į pėdos labai smirda, nes tę nu
sėda visa kvapsnis galingiau-

1 sios degtinės be kitų gėrynių. 
Pagavus šaltį reikia ir rū
pintis, kad paliuosuoti tuos 
šaltinėlius, perkurtuos eina, 
prakaitas ir kartu neša daug 
brudo su savim. Kad už
merkti kojas iki kelių, reikia 
pasirūpinti tam tinkantį in
dą : ceberas rodos būtų gana 
augštas, bet į tokį platų in-1 
dą reikia labai daug vande
nio, tad būtų gerai, kad šei
mynoje būtų tamtinkantis

• siauras augštokas indas. Ap- 
merkus kojas reikia turėti 
daugiau vandenio ant pečiaus, 
kuris šiltų ir biskį ataušus 
tam, kuriame kojos mirksta 
reikia vėl šilto įpilti. La
biausia reikia pasikūravįti, 
nepagauti daugiau šalčio iš
traukus kojas iš vandenio 
greitai reikia panerti į šaltą 
vandenį. Stuba turi būti 
šilta, ir ištraukus kojas iš 
vandenio, reikia greitai sau
sai nušluostyti ir aprengti 
arba eiti šiltai gulti — gulti 
geriau. Užpuolus Gripui 
nekurtos dalys kūno jaučia
si labai skandžiai, tada rei
kia dėti pultisai ant skauda
mų vietų. Pultisai turi būti 
šilti ir niekad neturi būti lai
komi prie kūno, kada patys 
savo šilumos neturi. Valgy
ti nereik iki mierai ir tik to
kius valgius valgyti, kurie 
greitai persidirba pilve. Pul
tisus padarai teip: vandenį 
užšildai ir kada labai karš
tas povaliai primaišai sėme
nų miltų teip tirštai, kad bū
tų drūta košė. Tada paimi 
skystą skudurą arba kyra už
tepi košę ir kaip tik pakenti 
šilumą dedi ant skaudamos 
vietos, uždedama ką-nors ant 
viršaus, kad neatauštų teip 
greitai. Permainyti reikia į
2 ar 3 valandas.

Pultisas iš duonos: 
duonos trupinių su 
pienu, sumaišyk ir 
kaip sėmenų pultisą.

Pultisas iš muštardos: vie
ną dalį sutrintos muštardos 
su 4 dalimi miltų, sumaištis 
su karštu vandeniu, skysčiau 
kaip duonos arba sėmenų 
pultisus dėti ant skaudamos 

, vietos, reikia palaikyti pakol 
gerai }>araudonuos. Verdan- 

I tį vandenį nereik vartoti, da-
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raut pultisus tiktai labai 
karštą.

P r a š a 1 į t i pleiskanas.
Pleiskanos atsiranmia gai

voje į dvi arba tris dienas po 
mazgojimui plaukų. Visiš
kai jąs išnaikįti negalimas 
daigtas. kadan-gi pleiskanos 
yra nusidėvėjus oda su išmes
tom kūno dalelėm, kurios su
džiūsta ir paskui atkrinta 
mažose lupinėlėse. Vyrami 
nereik vartoti jokios tame 
gyduolės, nes esant trinu- 

1 piem plaukam galima ir po 
tris kartus ant sanvaitės iš
plauti nevartojant daug mui
lo. Moterim tas sunkiau pa- 

ldaryti, nes jų plaukai yra il
gi, dėlto jos gali rečiau gal
vą plauti, o tankiau vartoti 
šepetį. Kaip šepečiu padras-1 
kai galvą, oda galvos susiju

dina ir priverčia išleisti dau
giau drėgnumo, o kada oda 

i yra drėgna, tada pleiskanos 
neatkrinta, bet susilaiko, ir 
tik mazgodama jas išimi. 
Dėl sulaikymo pleiskanų ge
rai ištrinti galvos odą su šiom 
gyduolėm: Tincture of can- 
tharides 1 ounce, liųuid am- 
monia 1 dram, glycerine Į 
ounce, oil 
dram. Mix 
Roseivater. 
aptiekoje. 
su pirštais ir pamatysi, kad 
pleiskanos nebyres.

of tliyme | 
witli 6 ounces 
Tą gali gauti 

Ištrink odą gerai

Kaip pažinti gerą 
žuvį.

Geriausia žuvis yra šviežia 
ir kad pažinti šviežią nuo se
nos, reikia tėmvti ant žuvies 
akių; jeigu akys išrodo švie
sios ir žibančios, žuvis yra 

į šviežia. Bet jeigu akys už- 
į sitraukę palšumu išrodo j uos- 
! vos, tada žuvis vra sena ir j 

neteip gera.

Palikti valgį. Jeigu 
nori valgį šiltą palikti, yra 
gerai uždėti ant puodo su 
karštu vandenin, uždengus 
viską su kita torielka. Įdėjus 
į pečių valgis sudžiūsta ir to
rielka parunda.

Senos 
karštu 
vartok

Jaunoji gentis lietuvių
Augkit, bujokit kogreičiau 

Reikia tautai darbininku 
Ko toliau vis daugiau.

Reikia ramių darbininkų 
Reikia su buklumu, 

Reikia doru kerauninkų 
Vežimui tautos lietuvių.

Dėlto miegą tautystės 
Nustumkim nuo savęs.

Ir tingėjimą nedorą
Laikykim už nelaimę!

Salin ūkai senovės,
Salin tamsybė akla;

Salin dejavimai, vargai 
Eikit visi po nogla!

Tegul girtybė prasmenga 
Nesutikimai lai išdyl, 

Protas lai harmonizuoja. 
Dvasia tautiška pakyl!

Nevirskim prie svetimtau- 
v • cių

Beždžionėm mėginkim ne
būt, 

Už tautą spėkas dėkim 
Nors reik kovoje ir žūt.

Garbė būt lietuvninku 
Tarnaut motinai tikrai, 

Nevirst į lenką, angliką 
Ir būt benkartu tiktai.

Prie mokslo, mokslo 
Broliai, sesės kibkim, 

Žadįkim vienas kitą 
Negalinčius pirmyn stumkim 

i Teip ilgai darbuokimės
Pakol miglos kenukris, 

Pakol jaunystė pavelis, 
i Ir saulės šviesa neprašvis.

Kur tik galim
Pramone turim užsiimti.

i Su pelnu pramonės 
Vaikus gražiai išmokįti

Ir tautas nukalus
Reikia pašelpti, 

Pirma nekaip karčiamoj 
Pas airį pragerti.

I

Surud i j usį katilą 
galima geriau prirengti prie 
vartojimo šiteip: pridėk šie
no, užpilk vandeniu ir tegul 
verda ilgą laiką, kai}) išimsi 
šieną, jeigu dar rūdžių rasis, 
vėl užkaisk su šienu, išėmus 
šieną gali pašveisti su aštrią
ja popiera išplauti ir ištepti 
su sėmenų aliejum ir bus ge- 
rai.

Kaminui užsidegus. 
Užsidegus kaminui nereik 
nusigąsti ir viską pametus 
bėgti, greitai gali užgesinti 
įmesdamas į degantį pečių 
zinkos, nuo kurios gnzas ei-1 
damas per kaminą užgesina 
ugnį. Jeigu zinkos nebūtų, 
tai įmesk saują druskos, ku
ri beveik vistiekgero padaro.

Nuvalyti p o p i e r a s j 
Nors stubos popieros visada 
gražiai margos, vienok ant 
jų susirenka daug pavojingų 
sėklų, kurias nuvalius gali 
ligą prašalįti. Kvortą miltų, 
vieną diktą šaukštą druskos. 
3 šaukštus amoni jos, pusk- 
vortę lyto vandenio, sumai
šyk ir pašutįk taukuotoje 
blekinėje, skauradeje. Su
taisius tą tešlą į gumulius 
gali su šita brūžįti popieras 

iant sienų ir teip jąs nuvalįti. j

Juokai.

— Klausyk, Jonai, aš ma
čiau milijonierių.

— O kaip jis išrodo?
— Nė kiek neriebesnis už

mus.
—o—

— Dulko tu (tini pirkt pas 
airį, žydą, o ne pas lietuvį;

— Užtai kad lietuviui esu 
skolingas.

Protestonų kunigas nusi- 
dyvino laike dievmaldystės, 
pamatęs vaiką, mėtantį pu
pas į žmones nuo galerijos. 
Vaikas, pamatęs, kad kuni
gas į jį žiūro, prašneko į ku
nigą teip: ,.Sakyk, sakyk pr
inoksią! aš prižiūrėsiu kad 
jie neužmigtų beklausydami.

—o—
Brocktone vištos piadėjo 

gaišti.
— Nno ko?
— Sako nuo lietuviško 

vezdejimo.
— Ho! tai jos lietuviškai 

nepripratę.
—o—

— Na, o ką. Maryte kibą 
zenvkimės ir tegul bus už
baigta viskas.

— Teip ir aš uorė'a a sa
kyti, nes jau nnsilcuM ti m 
begulint.
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Vietinės Žinios.

So. Bostoną aplanke dide
lė ugnis naktį iš 9 į 10 Spa
lio tarpe B ir C gatvės sude
gė 3 tvartai, kame žuvo 35 
arkliai ir abelnai blėdies pa
daryta ant 100 tūkstančiu.• <

6 Spalio \ vokiečiai turėjo 
didelį apvaikščiojinią 222 su
kaktuves nuo atvažiavimo 
b'ranz Pastorijaus su 200 Vo 
kieti jos kolionistų ant llud- 
son upės. Apie pusantro 
tūkstančio vokiečiu dalyvavo 
ant Germania Hali.

Už korespondencijas ir ap
garsinimus,.Keleivio" re- 

dystė neatsako.

Puikiausias Lietuviškas
SAIIUNAS 

visam New Haven, kurį už
laiko

DOVANA.
ant trumpo tik laiko už viena dolerį ver
tės dviejų dolerių Madiciii* gija. knyga 
turinti 2vt> pusi., 6x9 colio. Receptai 
užralyt! Vokiika-Lotyniška-Angakka ir 
Lietuviška kalbose. aprašo suvirtum 100 
ligų su 85 paveikslais: persiūto kaip gy
vastis apsireiškia žmogaus kūne: pamo
kinimai: kaip vaikinui mergina išsirinkt, 
merginai vaikina, ir jeigu turi mergina, 
o ji tave nelabai myli, kaip pasielgt, 
kad pamylėtų: kaip pasisaugot nuo lin- 
pančių ligų ir susirgus išsigydyt. Pir
mutinė pašelpa ūma: susirgus: patarmės 
motinom: pirmoji pagelba nelaiminguo
se atsitikimuose: svarbiausios i:g..s l'r: 
valo kiekviena y pala tą knyga turėt, su 
kuria užcėdis daug pinigų. Pasiskubi- 
kit nusipirkt, nes nepoilgam laikui ta 
knyga pa.-siduos po $2.50 e.

Gramatika Ang'.iška-Vokiška ir Lietu 
viška $2.00. Angliška ir Lietuviška su 
išsitarimu kiekvkno žodžio 1 dol.. Lietu
viška Biblija *1.5O. Molių Knyga $1.00. 
Sapnininkas 5O e.. Laimės Knyga 35 c. 
Pinigus siųskit per Money Orderį. Ad
resuoki teip: Mr. Gettch.
27 Hudson Avė. Brooklyn. N. Y.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

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

238 Harrison avė.
Boston. Mass.

Tai dar galima gaut ta dideli

° A V E I K S L A. 
kurs labai žingeidus, pilnas svarbios 
m :slies ir juokingumo: Pobedonos*o Mi- 
sijos ir kaip Japonas Carui Kailį Engia! 
Su prisiuntimu tik už 10 c. stampoms. 
adresuojant.

J. NAUJOKAS.
Madisott Sų. Sta. I5".

New York City.
Už. kožna lokį paveiksią {tais caras po 

loOOdol. duotų, kad tik jų daugiau ne-

SZI MENESI 
ledelis išpardavimas Kaldrų, Blanketų. 
Moterim skrybėlių. Kūdikiam ilgu ko- 
tukų ir dresiukių. Viskas už labai nuže
mintas prekes. Meldžiam ateit pažiūrėt 

I. SACOWITZ,
128 Broadtvay,

So. Boston, Mass.

•.?> «į=s> -a? -si.- v..- •s-.-

^{Geriausia moterų ir vaikųgydytoja^^

/

J. Kazlauckas ir P. Gvazdaitis,
255 Hallace Str.. N’ew Haven. Conn.

Užlaiko puikiausius gerv
inus. geriausius cigarus ir su
teikia rodą visokiuose daly-! 
kuose. Vyrai visi pas sava. 
------------------------------------ .---

SZTAI KAS GIRDĖT.
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia į kra 
jų, o kad šipkt ries geriause 
ir teisingiause ] areno Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirs 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston. Mass. I

W Dr. Ona Topaz,
g-j.45 Chambers str . Boston. Mass.

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po piettj.

Sįį Tel. Hay. 669 - 5.

■k.'- -iii-
„Keleivio” agentai

Petrikis.
Scranlon, Pa.

Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

J.
1514 Ross avė..

J.
13 lhamond Sq.

M. P. Glinckas.
54 Laftayette Str . New Britain. Conn. 

A. J. Kazlauckas.
Shenandoah. Pa.

F. Rodis
Port IVashington. IVisc. 

M. Mockus.
Iietroit. Mich.

J. Derkintis.
4545 Ilermitage avė., Chicago III.

John Luis.
120 S. Green str.. Balti more. Md.

J. Dabulski
E. St. I.ouis. III.

Box 64

Box 327

Box 54

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Kožna Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedetninu, 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 pasaulei atidarė vartus į 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch, Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
reatz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaras nė institutas negali susily- 
gint, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa
gedę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgvdydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, kraujo nečystunio, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanc s, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiškak 
ir išgydyta liga ne atsinaujina’

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tani 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 ligoms, 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 žemiaus 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.
Mylimas Profesoriaus!

Kaip dausr per visus metus laiko priken- 
čiau ir privargau, teip labai esiu Jums dėkiu- 
ga, už išgydymą ligos, kuri^ per moterystės 
pasigadinimę buvau gavus: ues neperstojan
tis galvos skaudėjimas, viduriu ir gumbo gėli 
mas. kaip tankus ėlapinimas. teip kratinėje 
diegliai ir abelnas kuuo skaudėjimas neišpa
sakytai mang kankiuo. kad net gyva buvau 
gatava į žemg lįsti. Kiti daktarai irdaktar- 
kos nieko negelbeje, o tie visi bobiški-raga- 
niški gydymai, tiesink mang į prapultį stūmė. 
O kad Ji^s prisiųsti vaistai, dėl mang sutaisy
ti išgydė, tai tikras stebuklas, nes nesitikė
jau kad kas mang išgydytų po tokios ilgos li
gos: už tai dar kartų ištariu iš tikros Širdies 
didžiausių padėkavong.

Pilna guodonės,
Julijona NVida,

379 W. Iro n St., Ironwood. Mich

Brangus Profesoriau!
O dabar as Joną* Persky, dėkavoju Jums 

labai, kad mane išgydėte. uuo biaurių sapnų, 
sėklos nu bėgimo ir abr Ino skausmingo nusilp
nėjimo, kuria tai ligų kaip jums žinoma įga
vau per kūno rnskažius ir neišmanymų. Jus 
vaistai mang kaip naujai atgimusį Įiauarė ir 
dabar rengiuosi žeuytis ir gyvensiu laimin
gai.

Jums lahai dėkingas.

John Persky.
190 Horocks St.. Johstowu. Pa.

Garbingi Dr.Collins Instituto Specialistai.
Šiuotni su didžiausiu džiaugsmu pranešu 

jums, l>ad jau esu pilnai sveikas išgydytas 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kuris 
mane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa- 
dėkavong prašau viešai pagarsint, nes kol gy
vas busiu tai jums dekavosiu, o niekinsiu gir
tuoklystę, per kuriį girtas būdams peršalau ir 
tį lizį pasigavau su jos visais kankinančiais 
diegliais: kojose, nmkose, strėnų skaudčjimį, 
kosėjimą, skrepliavimį ir sprando skaudėji
mu teip. jog mang Į beprotystę varė; kiti dak
tarai nor vadinasi specialistais, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Jus išgvdėle manę, tai 
tikrai pripažystu Jus už geriausius specialis
tas ant visos Amerikos, už jus mokslį ir vai 
stus labai, labai esiu dėkingas.

Jus išgydytas.
Joseph Škada,

P. O. Bos 245,

Bo.x 323
P. Ciras.

71 Oak str.. I.avvrence. Mass.
A. M. Makauckas.

Box 312 Forest City, Pa.
K. P. Simkonis,

Box 671. Turners Falls. Mass.
KELIAJANTI AGENTAI:

Felt-ks J. Galmin.

J. Rudokas.

M. Senkus.

W. Ukmann.

KLAUSYK BROLAU!

Kaip būsi kada Nashua. tai nueik pas ! 
T. Bakanancka. o atrasi ramia vieta ir 
geriausio snapso, alaus ir cigarų. Jo į 
adresas: High ir Harrison St.

Nashua, N. H. ’

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON, - MASS.

M.Galivan&Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICARJ.
Pardavimas familijom musu 

specijališkunias.
366 2-nd $t.,S. Boston, Mass.
Dr. Jos. Lewandowski.

3ę4 Broadvvay,
priešai pacztą 

S. Boston, Mass.
Ofiso valandos:

10 — 12 prieš piet ir 6 — S po plet.

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

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę y r? 
labai gera vieta. Iiažinokit pas patį 
gaspadorių.

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

Tiktai 25 centai
j Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 
Traiankos". sutaisytos per lietuviškus 

! daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei- 
; kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
j nes tai yra geriause namine gyduole, 
j Trejanka gydo visokias paprastas ligas.
kaip tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu ir t. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip, kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antras za:

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

Gubernatoriaus Paskirtas
S- NOTARY - PI BIJC 0 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. Paltanaviėe,

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

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

Pas

Vaszketevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

Specijaliszka.
i

Męs turim pilną rankiu 
žieminių tavorų ir parduo
dam viską už žemiausias pre
kes. Moteriški drabužiai, 
skrybėlės, dresės ir visokį vv-• • • • riški pasipuošimai, kūdikiu 
pri krikšto dresiukės ir ko- 
tukai parsiduoda labai pi-j 
giai. Ateik ir persitikrink’!

The OUTLET
385 Broadway, S. Boston j

Iš Belgijos Pargabentos.
Pargabenau iš Belgijos daugybę popierų ' 
dėl rašymo gromatų su žvilgančiomis 
kvietkomis. su žaliais lapeliais ant pa
veikslo vainikėlių, su žibančioms kviet 
kūtėmis, labai puikiai išdabintos su vi
sokiais pasveikinimais, aukso litaromis 
ir visokiais paveikslėliais, tinkamos kiek 
vienam rašyti. Vienu žodžiu gražios gro- 
matos. naujai išrastos, kurių lig šiol pa
saulyje nebuvo. Jeigu kas norėtų pama-1 
tyli tų gražių popierų, prisiuskit 25 een- 
t,ns pačio markėmis, o aplaikysit visokio 
gatunko 12 popierų su kopertais.

Reikalaujam agentų ir duodam gerą 
uždarbį. Adresuokit:

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

GERI AUS T \ UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaiko-” geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir .mportuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gėrymus pi.statom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
27 Cross btrect, - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyn<, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Broadway, South Boston. Mass.

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
---- - _______ = visokiu mu? tliškų instrume”' \ 

gromatoms drukuojamų masinė': ;. ir K,tokių tavorų. 
Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, p: iųsiu 

lietuvišką Ka aliOga dykai. i\ui ia ne y;a šim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matvsi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.

Af>steliavi>n:?s atlieku gr< ū-i, ir išsiun
čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. i

Duryea. Pa

Kristina Pavlecka.
1814 So. 13th St , St, Louis. Mo.

Išgydyta sirgus per metus po sunkaus palago

Karolius Čatarys.
40 VValnut St., Phoenisville, Pa.

Išgydytas nuo užsisenėjusios vidurinių orga
nų ligos.

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 gromatą, aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenejusioms 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 apture 
site, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W. 34-tH St. (tarp Broadvay ir 7 Avė.) Niew York, N.Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožna dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedėlioms: nuo 10 iki 1 pal. po pietų,

Lietuviškas Folskas
DAKTARAS

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Bostor., Mass. 
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
ant viršaus vienais trepais aukštyn bet 
neikit į aptieka. mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 
1 iki 2 po piet ir nuo6iki 8 vakare.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kauliogo, tai raszyk szendien 
p isiusdamas savo adresa ir uz 5c. marke o apturėsi 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu len- 
ci u geliu, žiedu, srilku, kompasu, britvu, armonikų, 
muztkaliszku instrumentu, masz-nukes dėl drukavo- 
jimo gr<»matu. monu kny 'a, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istoris?ku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi l:etuvisz.koj kaiboi. puikiu popierų 
dėl raszymo su pavinczevor.em, padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
-----  PAS -----

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

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
Geriausia valgomu daigtu

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

pinigus perkant duodam dubai tavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys,

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

HOTELIS
NEVY YORK.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS 
W. R vŽUKO, 7 Wa>hington st 
Jeigu važiuojate į Lieiuvą trba 
iš Lietuvos į Ame. iką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi a .ei, 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kūrėme 
galite gaut valgių ir gėrynių ir : 
nakvyne. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso i’sinnčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyka. Tčmykit gera> mano adresą ir įeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur taČneik iki nepamatjsi manęs Su godone

WISCAS RAŽUK.AS.


