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Metas I
Pasiskubyk’t

pusmetinių 
neprisiuntę 
antrą pusę 

iuomi pranešam.

Dar keletas 
skaitytojų yra 
prenumeratą uz 
metų, taigi
kad pasiskubytų uzsimokėt, 
o jeigu ne, priversti busim 
laikrašti sustabdyt. „Ke
leivis” ir teip yra gana pi
gus, tik ši.oo uz visus metus, 
ir mum rodos, kad kiekvie
nas lietuvis, kad ir su men
ku uždarbiu‘gal i įstengt už 
ji užsimokėti, nejausdamas 
jokio apsisunkinimo, neuzsi- 
mokančius paskaitysim kai
po nenorinčius jį skaityti ir 
daugiau nesiųsim. Pinigus 
siųskite per Money Orderį, ir 
gromatu, kuriose Money Or
deris
gistravoti, tiktai mus 
gerai parašykite ir 
uždėkite. Siųzdami 
nesiųskit stambiomis,
jų neturime kur dėti: 
dolerio teipgi galima 
per Money Orderį, kuris kaš
tuoja tik 3 c. Malonėtume. 
kad garbus skaitytojai sius
tų pinigus per Money Orde
ri. Teipgi paduekite savo 
gerą adresą. " Su godone.

A . Ž v i ii s i 1 a s ,
P. O. Box 3232 

Boston. Mass.

siunčiasi, neturite re- 
adresą 

steni pą 
ši. oo, 

nes męs 
pusę 
siųst

tokiu liktis, tai reikia žmo
nes teip pervest, kad jį gar
bintų. Todėl pradėjo nai
kinti kiti) žmonių knygas, o 
savo raštą jiem kišti, pradė
jo naikinti tikėjimus, atimi- 
ti bažnyčias ir taisyti verk-

• *

ves. Jis ra<io daug pritarėjų 
iš mokinti) žmonių, iš kuni
gų. daugelis jau buvo gatavi 
sakyti pamokslus ruskai, ir 
kad ne tie, kurie maldakny
ges Prūsuose drukavo, dary
dami gišeftą. nebūtu jų stū
mė į Lietuvą, ištiesų daug 
mus parapijų būtų pavirtę į 
ruskas. kaip kad pavirto į 
lenkiškas. Nors ir būtų ka
talikai. bet jau sunku būtų 
nuo Kuškių atsiskyrti. Vie
nok caro planai pasilikti die
vaičiu. sutruko žmonių, da
bar randasi, kurie supranta 
gamtos tiesas ir mato, jog 
dievaitį netik iš caro gali pa
daryti. bet ir iš kelmo, bile 
tik darysi ir pavesi savo visą 
gerovę dėl jo naudos.
sai pradėjo girdėtis:
su tokiais dievaičiais, 

carais!

IšAnierikos.

Žinios
Revoliucija Rusijoj.

vis

randavas tar-
negalės būti
v

Salys noru-

li valandų diena
Drukorių Unija laike savo 

konvencija Toronto, Gana- 
doj 17 Rug., ant kurios nu
tarė įvesti 8 valandų dienos 
darbą. Teipgi jeigu darb
daviai nepriims to įnešimo 
nuo pirmo sausio, kad jia- 
kelti visur straiką, kur tik

pro įnėjusį į klėtką sargą jį 
parmušdama išgąsdino apie 
5000 žmonių. Bet nelaimės 
kitos aprič išgąsdinimo žmo
nių nepadarė ir tapo sugau
ta.

Žinios iš pasaulės.

Kasdien žinios praneša 
linksmesnes naujienas iš Ro- 
sijos tam. kuris supranta, 
kas tai yra žmogus, ir kokias 
tiesas jis turi aut žemės. Ar
gi gyvenimas vertas gyventi, 
jeigu esi su retežiu ant kak
lo, esi patrauktas ir primuš
tas nuo kiekvieno mėginimo 
naudotis dovanom sutverto- 
jaus. Rusijos caras su savo 
bernais laike ant retežio savo 
žmones per ilgus metus ir 
smaugė kiekvieną, norintį 
laisvės. Kaip tai sunku per
tikrinti mus žmones su tuom. 
jog Dievas sutvėrė žmones 
būtinai liuesais ir naudotis 
linksmybėm pasaulės teip, 
kaip naudojasi kvietkos glu
dume lankų; Seniai jau 
kaip žmonės patys išsirinko 
carą, patys padare jį valdo
nu. Bet jie nemislino, jog 
caras juos valdys dėl savo 
garbės: jie mislino. kad ca
ras apie jiską rūpinsis dėl 
savo žmonių. Žmonės ka
riavo, liejo kraują su aplin
kinėm karalystėm ir išplati
no Bosiją teip. jog šiądien 
užima septintą dalį pasaulės. 
Carui iš to didelė garbė; jis 
norėjo liktis dievaičiu, o kad

Bal- 
Šalin 
šalin 

su carais! Tegul gyvuoja 
laisve, tegul žmonės pagal 
mokslą rėdosi!” Caras su
prato, jog jau ant amžių jo 
galybė nupuolė, pats 
ręs tvirtynėse mėgina 
tų žmonių, kurie eina 
ir kurie eina prieš jį. 
kurie mylite carą, jūsų 
vaitį. plaukite muškite 
nes. kurie myli artimą 
ir savo šeimyną, geidžia vi
siem teisybės ir laisvės, kaip 
išmušite juos, caras jum duos 
palaiminimą. Klausimas da
bar eina, ar apveiks caro 
bernai apginti carą, savo 
dievaiti! Kasdien kyla dva
sia laisvės tarpti kareivių, 
ypač dabar, kada Potomkino 
laivo nekurie kareiviai nu
spręsti aut mirties, visa Rusi
jos laivyne dreba drebėjimu 
apginimo savo draugų, 
kils jie prieš carą, 
kios abejonės, nes 
energija 
kiekvieno 
suoti iš pančių,gėrėtis laisve, 
nusikratyt kraujagerius. Ca
ras vartoja savo protą, jis da
bar jau pasiūlė štai kokią 
konstituciją savo gyventojam: 
Žmonės gali rinkti pasiunti
nius į ciesorystės rodą ant 
Įlenkiu metų, bet caras pasi
lieka tiesą pavaryt tokį pa
siuntinį pirma penkių metų. 
Susirinkimai pasiuntinių bus 
Sušaukti ir paleisti per patį

■ carą. Pirmsėdis rodos turės 
pranešti viską, kas nutarta 
carui. Caras sutaisė prisie- 
gą pasiuntiniam, kurioje mi- 
navoja būti carui ištikimais. 
Pasiuntiniai gaus 10 rublių 
ant dienos ir 5 kajieikas už 
verstą kelionės. Publikai 
nebus leista lankyti rodą lai
ke sesijų, liet koresĮionden-
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užsida- 
galybę 
už jį.

Jus, 
die-
žmo- 
savo

Su- 
nėra jo- 
zmogaus 

yra tokia kaip ir
gyvūno: , išsiliuo-

tus pirmsėdis galės pagal no
rą įleisti. Prie balsavimo ant 
pasiuntinių, nebus prileisti 
tie. kurie turi 
nystas ir toki 
rinkti į seimą.
siškos turės nelygų dalyvavi
mą seime, bet specijališkai 
kokiu nors būdu caras duos 
jiem dalyvauti. Viskas tas 
yra caro svajone su tokiu
sėjimu žmonės negali nieko PJ reikalą v imą atmes, 
gero dėl savęs padaryti, nes 12 užmušė,
caras turi tiesą bile katrą A 11 e n t o w n,. Pa. 
priešingą sau iš seimo išvyti. Rugp. Korese Opnos 
Maskvoje miesto žmonės tu- liuosavo didelis akmuo 
rėjo susirinkimą 
apsvarstę tą caro manifestą ninku, 
paniekino kaipo tik muili- ir daugelį sužeidė, 
nimą žmonėm akių, 
rie šaukė, 
niškas sukylimas visų prieš delį godumą pinigų, 
caro randą, gali < iioti laisvę užmuša daug darbininkų, 
visiem Rosijoje. Taigi llia- Išganymo kapitoną užmušė,

tomai kruvina revoliucija tu-1 01d Orchard, M
ri iškilti ir pak is netik nuo 16 Rugp. Jurgis Fitzimons 
darbininkų, bet ir iš augš- bevesdamas pulkelį savo iš- 

siol tiktai ganymo armijos (soloveišių) 
ant vietos tapo užmuštas e- 
lektrikinio karo. Mat nie
ko nėra šventesnio už protą, 
kur nebūsi, visada vartok sa- 
vo mislį, tai vienintelis išga- 

j nymas.
Bėda bėdą gimdo. 

Dedliam, Mass. 
'» rugp. D. W. Armstrong 

po tiesdario nubaustas

16 
atsi- 
nuo

23 Ru g p šono ir nuslinko ant darbi-
12 ant vietos užmu- 

Dar- 
Neku- bininkai visi buvo lenkais, o 

jog tik visuome- gal koks ir lietuvis. Per di- 
a.j; turčiai

tesnių, kurie iki 
maldauja carą.

Karė ir Santaika.

e.

Aut karės lauko naujo 
nieko neatsitiko. Kareiviai 
laukia ar nesusitaikįs šalys, Į 
ar nepaliuosuos jų nuo že
miškos peklos, kame turi 95 dol. už palaidojimą 
kęsti badą ir vargą ir laukti įįo anĮ savo kiemo, 
baisios mirties. Santaikos sfrongas paklaustas, 
komitetai Portsmouth'e, N. teip jis padarė, atsakė: 
H. .
si, bet nieko naujo dar nenu
veikė. Nors laikraščiai 
ui visokių 
sunku žinoti 
bus užbaigta.
kiu būdu bando parodyti ja- Nevv Yorke turi ligonbūčius 
ponam, jog ji gali kariauti, į šunimi ir katėm, teipgi turi 
nebijo japonų ir t. t., bet ja-j ^1 jll kapines su monumen- 

. .. •tais. O darbininkas neturi iionai vis neatsileidzia nuo
. ,, , laiko ne palaidoti vaiką,savo reikalavimu: balialmas _ .

*• Merginą pasmaugė,
ir bilijonas dolerių neduoda Readfield, Me.

I

18 
ta- 
ant 

kudi-
Arm- 
kodėl 
,, Esu 

Jau 15 dienų kaip dera- vargšas darbininkas, numirus 
vienam iš dvynų vaikui, ne- 

H norėjo eiti pas graborių, nes 
jau ir teip aš jam kaltas. Pa- 
mislinęs palaidojau vaiką ant 

kada ^jemo Tai niaĮ kokia dalis 
viso .darbininko vaiku. Turčiai

žinių,
v’

kaip ir
Rosija

Readfield, 17 
M ittei užmigti. Pereitą su- rugp. Ketvergo vakare rado 
batą De Rosen, Rusų pasiun- pasmaugtą farmerio dukterį, 
tinys, nuvažiavo pas prez. Mattie Hacket. Merginą 
Rooseveltą pasikalbėti. Pre- ^ar būtų galėję atgaivinti, 

. . , , bet nematė, jog drūtas šniū-zidentas nieko negali pagel- , , . .
. . , . ras po drabužiais buvo ap-

bėti, kaip tik tarpininkauti .... .. .... .1 * vyniotas ir užveržtas. Pikta-
su kalba, bet kalba neduoda darįo nesurado iki šioliai, 
bilijono dol. Sunku paša- bet policija neramiai darbuo- 
kyti kai)> bus su pabaiga, jasi. 
Rosija prapuolus skoloje, O Nelaime Sinw»iroj<-
jeigu užtrauks daugiau, tai I ittsburg, la.

, , . _ . , rugp. Čionai atsibuvo įkūri-
vargas kraštui; žmones ir da- .... ‘° _ mas naujos žydų sinagogos ir
bar jau tariasi nemokėti mo- beapvaikščiojant ceremonijas 
kęstų. Caras Sahaliną jokiu 500 žydų į skiepą su platfor- 
būdu nenori japonam atiduo- me sugriuvo. Nieko neuž- 
ti, nes tai buvo gara vieta .mušė, bet visi barzdas susi- 
išvarvti carui nepatinkan-'^-

* . Leviene išgąsdino,
eius žmones ir kankinti per KT w 1 ,,<>New York 23 rugp. 
metų metus, kur nieks neži- (jarįt» vadinamam So. Drauge 
nodavo apie tų žmonių var-1 park didelis žvėris afrikoniš- 
gus ir kančias. 1 ka Leviene šoko per duris
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Macedonia — l‘J Rugp. 
Armėnų sukilimas prieš tur
kus niekad nenustoja. Smir
noje atrado sąkrovą liombų, 
kurias armeniečiai taiso aut 
reikalingos valandos prieš 
turkus. Trys batai i jonai 
kareivių tapo vėl išsiųsta už
laikyti piovyuę tarpti turkų 
ir armėnų.

* *
*

Berlynas 15 Rugp. Žinios 
praneša, jog Anglijos persta
tytas kunigaikštis Karolius 
Demarkijos ant Norvegijos 
trono. Vargiai tę g_ 
kadangi pas Norvegus 
norai užvesti republiką 
krašte.

* *
*

Tientsien 16 Rup. — 
nios praneša, jog 
ralienė kątik liko 
einant per vartus 
palovių, žmogus 
į marininko drapanas puolė
si ją užmušti, bet nepasisekė. 
Pasikėsėlis likosi subadytas 
vartos.

*

Varsa va.
nios praneša, jog policija 
areštavo daugybes darbinin
kų, teipgi ir Lodziuje 
prikimšo pilną Varšu
vos citadelę ir pradėjo į for
tą grūsti žmones. Areštąvo- 
jimai Rygoje, Re velijo, Li- 
bavoj, Kurlandijoj: baisus 
maištai tarpe caro tarnų 
darbininkų.

gausis, 
kyla 
savo

Ži- 
ka- 
Jai

Gilinu 
gyva.
į vasarinį 
apsirengęs

*
*

23 Rugp. — Ži
gu

Laiškas iš Lietuvos.

ir

Mielas broli: — Męs Mer
kiniečiai nutarėm uždėti kny
gyną prie mus bažnyčios, iš 
kurio tai knygyno knygos 
bus dalinamos ūkininkam į 
kaimus dėl pasiskaitymo. 
Tokiu būdu ūkininkai atva 
žiavę į bažnyčią, galės pasi
imti knygą, parsivežti namo, 
perskaityti; kitą nedėlią at
važiavę atiduotų jierskaitytą, 
o pasiimtų naują. Supran- 
tantesni lietuviai duoda pini
gų po kiek kas išgali: teipgi 
abudu Merkinės kunigai ant 
pradžios davė 25 rublius. 
Męs rūpinamės įkurti knygy
ną dėl naudos ūkininkų, 
idant ištraukti juos iš tam
sybės prie šviesos ir geresnio 

žino
tai

gyvenimo. Kad mus 
nes turėtų apšvietimą, 
mokėtų kaip naudotis iš pa- 

' gerinimų. koki jau yra Lietu
voje. Gal ir jus, broliai A-

meri kiečiai galėtute būti 
mum pageltoje prie įkūrimo 
knygyno. Daugelis mus pa
rapijos žmonių randasi Ame
rikoje ir kad jus visi broliai 
dėtumėte po kelis centus, 
tai daug knygų galėtumėte 
mums nupirkti. Tokia jus 
dovana būtu geriausia, nes 
apšviestute žmones . jūsų 
kampelio. Pinigus galite 
siusti ant šito adreso.c

Kun. T. Kakarieka, 
Miestelis Merkinė 

Trakų Apskr., Vilniaus Rėd.
—<>—

Šitą gromatą prisiuntė vie
nas jaunas mokslaeivis, pra
šydamas aukų pas savo para
pijomis Amerikoje. Tiesa, 
mum aukų dabar reikia ant 
svarbesnių reikalų, bet dau
gelis mus brolių nesiskubina 
jąs duoti ant tų n i kalų, tai 
gal rasis tokiu, kurie duos 
ant knygyno. Merkinės 
ž monių pilna Lawrei ce, Wbr- 
cesterije, Brocktone ir kito
se vietose, taigi pasirūpinki
te broliai visi parinkti kelis 
centus ir nusiųsti ant Merki
nės kunigo rankų, tegul už
deda knygyną, tegul žmonės 
gauna pasiskaityti, tegul 
tarpe jų kyla apšvieta ir 
mokslas, o ateis laikas, kad 
ir apsunkinimai išnyks.

T. Jaka vonia, 
166 Bolton St. So. Boston.

Vietinės Žinios.

Viskas tyku ir ramu, šilu
ma atsinaujino tokia, kokia 
buvo pradžieje liejios. Lietu
viška teatrališka draugystė 
pradėjo vėl darbuotis, šįmet 
ketina mokįtis ,,Velnias 
Spaustuose”. Draugai ir 
draugės, kurių aplinkybes 
neišskirė iš pulkelio linksmai 
griebėsi prie darbo. Bekam
pis pilnas energijos ir gata
vas lošti nors ir „Cezarą”.

23 Rugp. kliubas turėjo 
mitingą; Sekr. K. Liubinas 
atsisakė nuo sekretorystės, 
nes būdamas Cainbridge Por
te, o dar būdamas prie pri
rišto užsiėmimo, negalėjo il
giau tuom užsiimti. Drau
gai su padėka atleido p. Liu- 
biną ir išrinko Dz. Danielių 
į jo vietą. So. Boston. Kliu
bas nutarė laikyti extra mi
tingus kas pirmą ir kas tre
čią utarninką kiekvieno mė
nesio. Extra mitingai bus 
pašvęsti vien tik dėl politi
kos pasimokinimo. Kiekvie
nam bus parodyta kaip gau
ti Įiopieras. kaip balsuoti, 
išaiškintos partijos ir istoriš
kai jiaaiškinta šioji šalis, 
teip kad kiekvienas draugas 
suprastų kaip naudotis iš sa
vo balso. Ant šitokių susi
rinkimų ateikite visi jaunie- 
jie, jus greičiau kaip seniai 
galite išmokti politikos, su
prasti kokia ūkėso užduotis 
ir kokią naudą jis gal iš to 
turėti.
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Korespondencijos.

Nauoatpck, Conn. Pas 
mus viskas tyku tuo tarpu; 
visi rodos ko laukia.o dienos, 
sanvaitės bėga kaip upės 
vanduo. Ko męs laukiam? 
Jog tai yra mūsų dienos, ku
riose tveriant istoriją mūsų 
gyvenimo. Pripildyk! m va
landas, dienas, sanvaitės ir 
menesius mūsų darbais, tuom 
išnaikysim pietums mus tin
gėjimo. o padarysim puikų 
vainiką savo gyvenimo ant 
šios pasaulės. 26 Rugpiučio 
subatos vakare bus čionai 
p rakai bos ant Lindėti Park 
svetainės. Kalbės kun. M. 
Keturakaitis iš Collinsville, 
Iii. Kadagi kun. Ketura
kaitis, kaip ištremtas kartą 
i- tėvynės į vidurius Rosijos 
už platinimą apšvietos mus 
tėvynėje, kalbės vien tik tau
tiškai, todėl meldžiam visus 
brolius lietuvius pribūti ant 

v prakalbų. Antrytojaus 27 
Rugp. lietuviai evangelikai 
sueis ant aštuntos valandos 
Į vokiečių bažnyčią, kur kun. 
Keturakaitis laikys dievmal- 
<:yrtę. And. Armonaitis

* **
Easton, Pa. Miestelis 

mus nedidis, todėl ir lietuvių 
koiionija gana maža: astuo
nios familijos ir apie 50 pa
vienių. Abelnai yra visi 
sunkiai dirbanti žmonės, ir 
su menku supratimu apie 
tautą arba politiką visai jiem 
negalvoj. Yra čionai keturi 
ar penki mokytesni, bet tie 
daugiau kaip prastuoliai 
garbina alutį, o nieku geres
niu netik neužsiima, bet ir 
kitą sudraudžia. Lietuviš
kų draugysčių čionai nėra, 
todėl retas ką apie jąs ir ži
no. Laikraščių visai 
čionai ateina, 
andai „Keleivis 
į Japonų randą, kaslink pa- 
iiuosavimo politiškų prasi
kaltėlių, tai tuojau griebiau
si prie rinkinio parašų. I^a- 
bai įstabu, kad iš lietuvių 
tiktai 12 pasirašė, kad pa- 
liuosiioti savo brolius iš Sa- 
halino, kuriuos caras išvarė, 
užtai kad jie rūpinosi ap
švieti lietuvius mūs tėvynė
je. Visokių atsikalbejimų 
radau: vienas sakė, jog šv.

mažai
Kaip atėjo 

” su peticija

Povylas liepė tik apie save 
I rūpintis, o ne apie kitus ir t. 

t. Svetimtautis, kuriam tik 
parodžiau, tas pasirašė, ir 
peticija su 73 pasirašymais i 
\\ ashingtoną nuėjo. Garbe 
broliam, kurie supranta tuos 
reikalus, o geda tiem, kurie 
nesupranta ir kaip burtinin
kai prikaišioja visokius savo 
išmistus. Liveavas.

* ♦
♦

ScUENACTAlU, N. Y. 5 
ILigpiūčio j lietuviški muzi
kantai vadovyste P. B. 
Cizaucko, turėjo balių ant 
naujos Amsterdamo parapi
jos. Muzikantai gana gra
žiai žaidė, bet žmonių mažai 
buvo, nes nedaug čionai ran
dasi jų.o dar mažiau merginų. 
Nežinia, kodėl merginų čio
nai teip mažai yra. rodos už
darbiai jom čia neprasčiausi 
ir lietuvių apsigyvenusių yni: , 
kiti net savo namus turi nusi
pirkę, 
mačiau ir laikraščius, 
daugumas negana ką 
žemina prieš svetimus, 
dar ir suprantantesnius savo 
brolius niekina. Draugystė 
yra čia šv. Kazimiero su ma
žu būreliu sąnarių. Į laiką 
ir čionai viskas turės j»akiltj. 
jei tik p. Cižauckas nepasi
gailės trūso. Dirbkim, bro
liai“. kas kuom galim ant la
bo tėvynės, o nauda

: šiem ateitije.
* * *

Brighton, Mass. 
gedėlią iš čionai

Mergeles ir jus ue- 
peksčios.

Spindulio 35 numerije A- 
šeruko sesute labai gražiai 
nurodo, kodėl mus merginos 
ir moterys nesiima prie moks
lo, prie pasiskaitymo ir nau
dingu darbu. Ašeruko se- 
šutė sako: „mūs vaikinai 
rėję iš darbo bėga ant 
liaus arba i karčiamą”. 
tik gerai prisižiūrėkime, 
trie geriau myli balius arba 
ir išsigerti. Kiek man teki 
matyti, tai su mūs merginom 
nieko negali pradėti, kaip 
tik išsigerti ir pašokti. Dar 
balius nespėjo apsigarsinti.

I
tai merginos jau neperstoja 
kalbėti: ..Ar eisim ant ba
liaus”? Ir nors kas-žiu kaij 
nenorėk, tai jos išvadys ir tu 
ri eiti. Na. o kaslink pasi 

i kalbėjimo, ką su jom gal' 
kalbėti? Pirmiausia išsi 
trauk bonkutę raudonosios, 
tai tuojaus kaip musės ant 
medaus sueina merginos, gas- 
padinė ir visi: su juoku ant 
lūpų ir pilnos visokių kome
dijų: teip pasivaišinęs gauni 
pilną tiesą nuo gaspadinės. 
gali eiti su mergom i ruimą, 
užsidaryti ir pasinaudoti is 
los gamtiškos meilės, anot 
Ašeruko sesutės. Bet jeigu 
nori su merginom pasikalbė
ti apie mokslą, apie žinias. 

Į tai kur tu dingsi broluk! Va- 
I landėlę dar paklausys, bet 
tuojaus pamatysi, jog jau sė
di tik vienas. O jeigu atei
tų koks su lionkute šnapso į 
tą tarpą, tai tik sarmatą ap- 

; turėsi, nes tu čia nori iš šir- 
; dies ką papasakoti, o jau ki
tas mergas ir gaspadinę glė- 
biuoja. Tai geriau jau eikie 

: namo, o paskui klausyk, tai 
jau gazietos apie tave vaikš
čioja, būk tu šneki prieš ca
rą, tai esi tikras šelmis, o 
dar ir Dievo dovanos nenori 
gerti, ar tai dar blogesnio 
žmogaus reikia! Aš pritariu 
Ašeruko susutiai. jog mergi- 

■ nos turi didelę įtekmę ant 
vyrų, jos tarpi no vyro širdis 
teip. jog nevieną prie vargi} 
ir prie nelaimių patraukė. 
Vienok jos tą savo patrauki
mo galybę nę vartoj a ant ge
ro. Jos tik traukia prie blo
go, kaip burtininkės. Taigi 
ką męs galim padaryti? Šir
dis mūs užviešpatauta, mer
ginos gali mus padaryti kuo 
jos nori. Na. jos ir padaro 
iš mūs girtuoklius, ligonius ir 
antgalo bepročiais, nes apsi
vedę turim ir jų biednas gal
veles užgauti. Daug galėtu
me kalbėti, o vis atrasim, jog 
lygiai vyrai kaip ir merginos 
esam kalti, tik merginos turi

l>a- 
l>a

— Tu. vaike, esi dar per- 
mazas ir nesupranti kas tai 
žmonės vra, užtai tu ir mis- 
lini. kad kalbant gali juos 
išmokiti: aš tau sakau, kad 
nieko nepadarysi, nes žmonės 
<isi kitokio būdo ir niekad 
negali susitaikinti vienas su 
kitu.

— Tau, tėvai, teip tik ro
tos. jog negalima sutaikyti 
žmonių, bet užtai tau teip ro
tos. jog tu. kaip ir kiti, ku
rie nesupranta apie ką kal
bos einą, užtai ir sakai, kad 
žmonės negal susitaikįti ir 
pasimokįti vienas nuo kito 
<all>os. Jeigu aš kalbėčia 
tpie nešiojimą vienokios dra
panos arba .aigymą vienokio 
valgio, tada žmonės gal ir ne
sutiktų, bet kada kalba eina 
apie gavimą maisto, drapa
nos ir pastogės, tada jau ga
li kiekvienas sutikti, nes vi
siem to reikia.

— Tai-gi matai, Maike, tu 
sakysi žmogui, kad jisai mo- 
kįtųsi. tai bus jam geriau gy
venti, bet darbininkas senas 
jau negali nieko išmokti, tad 
jam tavo kalba bus už nie
ką.

— Bet. tėvai darbininkų 
yra jaunų, kurie gali mokin
tis ir išmokti, toki man la
biau rūpi. O seniai gali 
prisiklausyt, ir tas jiem bus 
naudinga, jie nors savo vai
kus pamokįs pavers ant ge
ro kelio. O antgalo apie ką 
męs turim kalbėtis ir mokin
tis, visai lengva suprast to
kį mokslą: męs kalbėsimės 
apie pažinimą, kaip žmonės 
visi ant žemės gyvena: kaip 
vienas sunkiai dirbdamas 
kasdien vargingai gyvena, o 
kiti nieko nedirbdami gyve
na turtuose. Tas yra lengva 
mums visiems suprasti, nes 
tas apie mus dedasi.

— Bet kad yra ir tokių 
žmonių, kurie vargą kenčia, 
ir tai jiem gerai, jie didžiuo
jasi: prie kito nė prieiti ne
gali.

— Taigi dėlto, tėvai rei
kia prie jų prieiti kai}) no-i 
rint ir įsitraukti juos į kal-l 
bą. mėginti išaiškinti jam 
kiek galima, nes toks žmo-! 
gus jau ir protą turi silpną.

— O ką tu, vaike darysi} 
ir gali priversti juos prie ge- su tais, kurie sako, jog jiej 

i rų darbų. Aš linkėčia
, som merginom, kurios turi turėsim naudą:

Dzūkė l netik pritraukiantį veidą, bet 
į ir dvasią ir protą; teipgi vy
rus, kad stotume visi prie 
darbo. Žiūrėkime, kad mus 
apielinkėje visi skaityti} laik
raščius: merginos ir vaikinai, 
ir rūpinkimės suprasti, ką 

| .»;ęš skaitome. Netrukus il- 
Igai. toks mūs darbas paju- 
dįs z. mę. apšvies mus brolius 
ir se. eris, o kada pamatysim 
aišku gyveninio kelią, eisim 
juom rankas susiėmę: lietu
viai vaikinai ir merginos, ta
da pasijusim, jog męs visi 

Į esam lygiai geri sutvėrimai.
Gerbus.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Angliškai
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I forbear 
cemfidePereitą 

išvažiavo 
lietuvis, kurį visi bosu vadi
na. Mat. kam reikėjo darbo, 
tai visi pas jį eidavo, o jis 
paimdavo nuo vargšų po ke
lis ir kelesdešimts dolerių. 
Kvatiera jo buvo visada vie- 

' nam saliūne, ir pirma nekaip 
rodą gausi, turi išplauti jam 
burną. Kaip męs papratę 
patys nieko nesimokįti, tai 
jis buvo tikras patronas. Ge
riam ūžiam, o kaip ko reikia, 
bėgam pas patroną. Bet da
bar kaip išvažiavo, tai turė
sim patys mokytis paprašyti 
darbo, nes darbai su bosu ne
važiavo — liko čionai.

Sąnarys ,,T. M. D.”
* **

Los Angki.es, Cal. Lietu
vių čionai randasi nuo 60 iki 
šimtui. Vyrų suprantančių 
teipgi netrūksta, nes galima 
matyti, jog tas mažas būrelis 
jau sudėjo apie 50 dol. ant 
revoliucijos reikalų, 
čionai buvo užsidėjus kuopa 
,,S. L. A.”, bet dėl 
darb tumo viršininkų, nusto
jo gyvuoti. Gerai būtų, kad 
broliai tik pasidarbuotų dau
giau ir užlaikytų organizaci
ją. Čionai yra ir ,,T. M. I)*’i 
Lietuviai užsiima rubsiūvys- geresnę įtekinę ant vaikinų 

; te (kriaučyste) ir gražiai gy- i 
vena. Negana to, broliai rū-1 
pinkimės apie mūs tėvynės Į

| gerovę, iš ko 
ateitije.

* * *
Port,
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Seniau
i

stokos

Mass.i Cambridge
Čionai draugystė rengia pra
kalbas padaryti ir ketina ku
nigą Žilincką paprašyti kal
bėti. Jau kelis kartus pra
kalbos buvo, liet naudos vis
gi mažai atnešė; mūs broliai 
rodos nė negirdėję savaip, 
varo gyvenimą ir į nelaimę 
tankiai kliūva. Andai vie
nas į tėvynę grįždamas ėmė 
namie pundyti, antgalo jau 
net stalai su krėslais pradėjo 
vaikščioti. Kaip ant gero, 
tai dėr nė laiko, nė pinigo, 
bet kaip ant blogo, tai yra 

(visko. S.D.
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Ištark Reiškia

folt neteisus
ver būčia
hardšip sunkenybe
undergos paneša
sopraising nudy vina
kondemd prakeikbts
bengti pakartas
konversd kalbėjom
subdžekt dalykas
sonk nuskendo
ryč pasiek
regreted aĮtgailėtas
distinkly aiškiai
truout }>er visą
nyrly netoli
steing būnu
retaerd ant p;isilsio
inkvaer pasiklaust
kombaint surištas
distinguišd atsižymėjęs
antikveri senovinis
inkomod nepataikysiu
forbeer išsilaikyt
komfaid užsitikėti

uit. Tai yra aš. kuris esu kailt u 
If I were rich, I would do it. Kad būčia turčius, aš pada- 

ryčia tą.
The hardship he undergoes Vargai kuriuos jis kenčia yra 
is surprising. pastsbėtini.
He knovvs little, if anytliing, Jis žino mažai apie* tai. 
of the matter.
He is condemned to be han-
ged.
We conversed on the sub-

I ject.
He sunk before we could 
reach him.

iHis loss will be long regret- Jo pražudymas bus ilgai ap- 
ted.
He speaks distinetly.
We lay down to sleep.
He is known throughout
land.
I lošt nearly ten dollar.
I am staying with a friend

Jis prakeiktas ant pakorimo.

Męs kalbėjomės apie tą daig- 
tą.
Jis nuskendo pirma, nekaip 
męs jį pasiekėm.

the

gailėtinas.
Jis kalba aiškiai.
Męs atsigulėm miegoti.
Jis žinomas visoje žemėje.

He had now retired from 
public life.
Erom whom did you inųuire?
Another such mistake.
He eombined these facts
He covered it with earth.
He isdistinguished antiąuary Jis atsižymėjęs senovinis. 
He did it unknovn to us.
I fear I will uncommodeyou.

Aš pamečiau netoli 10 dole
ri!}. Aš užsilaikau pas drau
gu
Jis atsitraukė nuo publikos 
gyvenimo.
Nuo ko tu klausiai? 
Kitas toks apsirikimas.
Jis sudeda šituos faktus.
Jis uždengė su žeme.

I could not forbear doing it.

k

vi- geriau žino?
— Tokiem, tėvai reikia 

duoti kalbėti ką-tik jie žino 
ir parodyti kame jie klysta.

O. tai jterdaug darbo, vai
ke.

Tėvai, dar tu turbūt ge
rai nesupranti, jog męs turim 
dirbti, mokintis, ir kalbėti, o i I
tik tada mus gyvenimas pa
sigerins; todėl niekad nėra 
perdaug arba }>ersunku, męs 
turim padaryti.

Vaike, aš suprantu, 
kad mum tas reikia daryti, 
bet tau būtų geriau, kad sa
vęs žiūrėtum. Jeigu tu ei
tum kalint žmonėm, tai aš 
tave į turmą įmesiu ir dar 
gausi mušti!

Jis padarė mum nežinant. 
Aš bijau, aš nepatarnausi n 
tamstai.
Aš negaliu išsilaikyti neda
ręs?

He is a man in whom you Jis yra žmogus, kuriuom gali 
can confide.
I can do it as v. < II a s he.

I
I think he vili soon arrive.

užsitikėti.
Aš galiu padaryti teip gerai, 
kaip jis.
Aš mistinu, jis tuojaus pri
bus.

Parį ame n tari škos tiesos atlikimui susirinkimų.

(Tąsa).
Kad mūsų susirinkimai atsilieka su barniu ir piktumu, 

tai tam priežastis yra m sų siauras supratimas; męs nepra
tę susivieniję, bent kokius mus didesnius darbus nuveikti, 
todėl daug k.o >ų užsimanom, kad teip būtų, kaip kuriam 
iš mus patinka, bet ištiesų męs turim suprasti, 
teip būti kaip visi nori arba nors didesnė dalis, 
kis Įnešimas nubalsuotas, nors jis ir nepatiktų 
reikia susitaikyti ir priimti be piktumo. Jeigu 
visuomenė kokio daigto nesupranta, iai reikia 
be piktumo, išrodinėti gražiai. Antgalo kaip suprasjflbda 
ir įnešimą priims, nes visi geidžia gero dėl savo orgauizacijus.

jog turi
Kada ko- 

nekuriem, 
matai, jog 
paaiškinti 
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v
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(Tą.-a)
išbėgo iš girios i laukus. Tada jo visa 
gaivint nusilpnėjo ir parpuolė ant žemes. 
Po valandos atsikėlė ir pradėjo eiti ant 
namu su lėtesniais žingsniais. Į vietą di
delės baimes dabar jau rinkosi piktumas 
i jo širdį.

Kaip praėjo kaimą Loobki, Trakimas 
pamatė žmogų priešai save ir pažino 1‘ri- 
dibalką.

— O ko tu valkiojiesi čionai? — pa
klausė jo Pridilialka. — Ko tu čionai atė
jai šitam laike nakties? Atsakyk man ir 
žiūrėk, kad kalbėtum teisybę.

Pridibalka klausė Trakimo, rodos to. 
apie ką jis žinojo; klausė tik dėlto, jog 
datirti ar Trakimas sakys teisybę, ar me
luos. 'l'rakimas atsakė:

— Aš buvau ant kapu užmuštųjų.
— Ko tu tę buvai? — paklausė Pri

dibalka.
— Aš buvau tenai, norėdamas datyr- 

ti ar nepasirodys kas man, ir ar nepasakys, 
ar Dievas mane nubaus už piktą mano 
darbą, ar ne — atsakė Trakimas.

— Tu esi tikras paprastuolis!’— tarė 
Pridibalka. — Tu nežinai kaip sulaikyti 
savo liežuvį. Tu jau išblioviai viską ko
kiai nors moteriai ar merginai ir patikėjai 
į visokius niekus — pasakas bobij; tu pa- 
prastuoli, klausyk jų visu ir daryk kaip, 
kvaili, tau nurodys. Tu prigyvensi galą 
ir nusišnekėsi pats save į nelaimę. Oli! 
tu kvaili, tu kvaili! dar tu neužsiganėdini, 
kad viskas apsivertė dėl tavo gerovės. Tu 
su savo kvailu liežuviu pagadįsi viską, ir 
per savo kvailumą netik save prapu.ldysi, 
bet dar ir mane įtrauksi į prapulti. Kaip 
ipulsi į nelaimę, tai viską sumesi aut ma
nęs: aš pagundžiau tave, aš pamokinau 
ir prispyriau padaryti tą blogą. Jus ap
verktini vergai, jus visi toki; jus vis gata
vi užmokėti blogu už gerą. Na. pasakyk 
man tu. kvaili, ką tu matiai ant kapo?

Trakimas papasakojo Pridibalkai vis
ką.

— Paprastuoli! ir vėl sakau papras- 
tuoli!— niekino jį Pridibalka. nusijuok
damas — Viskas tas. ką tu girdėjai, yra 
darbas tavo kvailų smegenų ir baimės. Ar 
gi tu ištikro Įtamislinai. kad užmuštiejie 
šnekasi su Dievu. Kaip jie gali kalbėtis, 
jeigu tu suskaldiai jiem galvas su lazda, 
kad net smegenys ištiško, abiejų galvos 
trūko?

— Ale dūšios — pratarė Trakimas.
— Kūną gali užmušti, bet dūšia nulekia 
pas Dievą.

— Dūšia! kokia dūšia! tas yra viskas 
bobiška pasaka! — atsakė Pridibalka. 
Kaip tę nebuvo dūšios, teip ji negalėjo 
niekur nulėkti. Kas yra žmogus, gyvulis, 
paukštis, žuvis, arba xabalas? Jie visi 
vienoki, visi gyvena pasaulėje, o paskui 
miršta ir prapuola, ir čion jų galas.

— Na. tai kodėl — klausė Trakimas
— Kunigas sako, jog męs gyvensim po 
mus mirties kitam sviete; gerosios dūšios 
eis į dangų, o blogosios į peklą, kame tu
rės kęsti kančias už jų blogus darbus. Ku
nigas tą kalba ir jisai žino viską, kas ir 
kaip parašyta.

— Oh, paprastumas, paprastumas!
— kalbėjo Pridibalka. — Jis tiki į viską, 
kątik kas jam pasako! Bet ar tu nežinai, 
jog žmonės išmislino tą viską dėl to. kad 
gauti progą ant kitų laike jų baimės.

Trakimas susimaišė, klausydamas tos 
kalbos, jisai kaip gyvas niekad to negirdė
jo-

— Tai pagal tavo nuomonę — klausė 
Trakimas — kaip žmogus numiršta, tai 
viskas numiršta, nes jis neturi dūšios?

— Niekad daugiau jis negyvens.kuris 
numirė — patvirtino jam Pridibalka. 
Jeigu kas žino, jog numiręs vėl gyvena, 
tai tegul jis mum parodo.

— Dievas žino apie tai — atsakė 
Trakimas. — Man išrodo, jog tai negali
mas daigtas. idant žmogaus dūšia negyven
tų po mirčiai kūno aname sviete su Dievu. 
Viešpats bus tiesdarys ant mus visų; Jis 
nuspręs ir piane už mano kaltę. Dėlto aš
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bijau, nes Dievas prakeiks man? ir nu
stums į amžinas kančias peklos.

Dieve, Dieve! Oką tu žinai apie 
Dievą, jog jis via kur-nors ant žemės? Jau 
aš tavęs kartą klausiau ir klausiu vėl, ar 
tu jį kada matiai? Jeigu matiai. parodyk 
man. ir abudu pažiūrėkim — kalbėjo Pri
dibalka Trakimui su juokais.

Mokįti žmones kalba apie Jį. o kas 
gi aš - atsakė 'l'rakimas Aš esu tik 
paprastas vargšas. Žmonės, kurie turi 
mokslus, žino apie jį ir mokina mus pras
tuosius.

Tai viskas yra niekas, tik kalba 
bobų — kalbėjo toliau Pridibalka. — Nie
kas nematė Dievo ir niekas su juom ne
kalbėjo. Ir ta priežastis, jog niekas jo 
nematė, parodo, jog niekas jo nežino. Vi
si turčiai nepaiso ant Dievo, nė ant vel
nio, dangaus arba p-klos, vienok jie neno
ri, o ir negali to pasisakyti.

— Bet jeigu nebūtų Dievo, tad kas 
būtų pasaulę sutvėręs? — paklausė Traki
mas.

— Pasaulę kas sutvėrė? Pa saulė visa-! 
da buvo. <> Trakimai, Trakimai! Ar tu 
mistini, jog tie visi tiki į Dievą, ką tave 
pamokina tikėti? Ne mano drauge. Jie 
visai kitaip mislina. bet jie ką mislina. tai 
jum nesako, kad jus būtute visada papras- 
tuoliai. Dėlto jie turi ir tiesas j ūmi para
šę, kurios priešai jus gerove.

— Tai pagal tavo kalbą, tai nebus nė 
paskutinės tiesdarystės — paklausė Tra
kimas.

— Žim ma. kad ne. kas ir ką teisins, 
jeigu tu busi numiręs.

Trakimas ant to nieko nesakė, bet 
savo širdije jautėsi, jog kas-nors negerai. 
Bet jau tiek klausęs Pridibalkos nenorėjo 
su juom varyti ginčo.

Pridibalka kalbėjo jam toliau: 
Visi jus bijotės tų blogų darbų, 

bet kodėl jie yra blogi, tojus nežinot. Vil
kas plėšo avį. kate piauja pele. Taigi ar 
tie neblogi darbai? O jeigu jie y ra blogi, 
tai reiškia, jog tie visi žvėrys turės stoti 
ant tiesdarystės Dievo? Ką tu mislini?

— Aš nežinau — atsakė Trakimas.
Trakimas nežinojo, kaip Dievas 

baus plėšančius žvėris, bet jis gerai jautė, 
jog nekaltas žm mių kraujas gulėjo aut jo 
širdies, kaipo zudintojaus.

— Taigi matai — kalbėjo Pridibalka 
— Vilkas jeigu stotu ant tiesdarystės, tai 
jis sakytų teip; ..Aš norėjau ėsti, užtai su
draskiau avį. Kodėl mane Dievas nesu
tvėrė tokiu, kad galėčia ėsti žolę, o ne tik 
misčia su mėsa? Jeigu būčia neplėšęs a- 
vies, būčia pats gavęs galą nuo bado. Jei
gu Dievas klaustų tavęs:

„Kam užmušiai pirklį?”
Tu atsakytum teip:
,.Kam-gi mane sutvėrė Dievas ubagu? 

Jeigu nebūčia buvęs ubagu, nebūčia už
mušęs pirklio. Aš mačiau, kaip kiti žmo
nes apsiveda ir linksmai gyvena, todėl ir 
aš norėjau apsivesti; vienok kiti gyvena 
turtuose ir mergos su noru už jų eina, o 
aš buvau vargšas, ir tik dėl mano vargin
gumo tėvas merginos nenorėjo man duoti. 
Kam-gi o, Viešpatie, sutvėriai mane ubagu? 
Kada-gi ir ašnorėjau gyventi gražiai, o 
kad gražiai gyventi, pinigai man buvo rei
kalingi: turėjau susitaisyti drapanas, ark
lį. vežimą ir kitus daigtus. 
turėjo tą viską, o aš ne. 
nieko dovanai neduoda, o pats 
nieko neturėjau, o vienok norėjau gyven
ti. todėl užmušiau pirklį, ir tik dėlto jį už
mušiau, kad turėčia ko neatbūtinai mano 
gyvenime reikėjo. Kam-gi mane sutvėriai 
tokį, jog turėjau peržengti tavo prisakymą 
ir pasilikti tavo griešninku: jog tu žinojai, 
kad aš dasileisiu tą nedorybę. Būtų buvę 
geriau, jeigu aš būčia nesutvertas. Ar-gi 
šitas neteisybė? — paklausė Pridibalka 
Trakimo.

Trakimas nežinojo nė ką sakyti Pridi
balkai. Jam rodėsi, jog gal ir teip, o gal 
ir neteip.

'1...................... ........... 1 1'
tai reikia susiderėti ir pada- tik galima, ir iškočiotą tešlą 
ryti kontrakta ant popiervs. užtiesk ant tam tikros įtieki
ant kurios būt ų parašyta ką nes torielkos, ant kurios pa
dirbsi ir kaip ilgai 
teipgi reikia, kad ir valgį pa- 
ininavoti, nes kaip to nepada
rai, tai jie nori, kad dieną ir 
naktį pas juos žmogus dirbtu 
ir dirbtų nevalgę nevalgęs. 

įTokis prispaudimas darbi
ninko vadinasi slinkimas jo 

ir kraujo ir gyvasties iš darbi- 
brangi vasara pradeda kreip- įlinko šono, o kalimas dolerių 
tis nuo mus ir tuojaus tos dėl farmerio naivios. Darbi 

i brangios šiltos dienelės nusi-! įlinkai negali teip gerai nė 
kreips nuo mus. Dabar dar j uniją sutverti, ne atsispyrti 
męs pasinaudokim ir pasigė- prieš farmerius, nes įk> visur 
rėkim jom. Męs tai męs,jau išsimėtę. Farmeriai. ypač 
matėm nevieną vasarą, kita patys yankės. viską nutarė

, užsimerkia
neva poteriaut. tai prašo 

maloni. Dievo, kad kodaugiasia gri-

Tėvams ir mamems.

Rugpjūtis jau atėjo

'Vta ką nes torielkos,
dirbsi: jai kepasi; ant tešlos pirma 

cukrum apibarstyk, o paskui 
dekie supiaustytus obuolius; 
ant obuolių uždėk kelis tru
pinius sviesto ir apibarstykie 
cinamonais. Dabar kitą to
kį ploną blyną iškočiok ir 
uždėk ant viršaus; kraštus 
gražiai aplipink, ant viršaus 
pradūrk kelias skylutes ir 
dek i karštą pečių tegul ke
pa. O kaip valgysi, tai {la
mink koks tai yra skirtumas 
taią>e pajaus namie padary
to ir padaryto pas bekerius. 
Bekeriai sumaišo obuolių ko
šę su ropių, ir jų Įiajus geras 
tik jiem, nes jie iš to pinigus 
padan >.
Blynai iš

pieno.
3 puodukus miltų, 1 šaukš

tuką druskos, pusę šaukštu
ko kepamų miltelių (baking 
povder), 1 puoduką rūgš
taus pieno, pusę šaukštuko 
kepamos sodos (baking soda) 
Miltus druską ir kepamus 
miltelius sudėk į krūvą ir su
maišyk. o rūgštų pieną ir ke
pamą sodę sumaišyk skyrium, 
paskui viską į krūvą sup.įlk 
ir įpilk gana vandenio, kad 
butų pusėtinai skysti. Dėk 
skauradą ant ugnies ir dėk 
biskį taukų, užvirus taukam 
kepkie blynelius, turi kepti 
karštai ir greitai. Barliė.

j *• • •
net įsipyko mum su sunkiais savo bažnyčiose, 
<larbais. bet mus mažiem vai- 
kučia’m yra labai 
Dideliuose miestuose vaikai norių atvažiuotu ir kad dirb- 
labai suspausti ir labai at- tų uždyką. o jie kad gautų 

grožybių; kodaugiau už javus. Na.
j malda su 

darbu nevieną jau milijonie- 
rium pastatė. Karmų dar
bininkai jūs bukite gudrus 

Į kaip siratukai, eikite su far- 
meriais į bažnyčias, ant ju su
sirinkimų, bet niekad nepa
mirškit. jog iš jus prakaito 
jie kala sau dolerius. Skai
tykite savo laikraščius ir su
siėję pasikalbėkite, o kaip 
atsiras pas jus protas, atsiras 

I ir galybė. Nepadaręs su 
farmeriu kontrakto ant po- 
pieros, turi beveik daug nu
kęst, nes neturi jokio atsi
spyrimo. Bet su kontraktu, 
tai gali rasti tiesą pas teis- 
darį (kitą tokį farmerį.) Ge
riausia reikia rūpintis kad 
valgis būtu geras ir kad ne
dirbti ilgai vakare. Nors ir 
sunkiai dirbi, nereik apsileis
ti, reik pasiskaityti, žinoti 
kas sviete darosi, ką daro ki
tur darbininką i; rinkti centą 
prie cento, kad išsiliuosuoti j 
iš nevalios. Užsidirbęs kiek 
pinigų, nevažiuok į miestą 
pralošti kazyrėm. bet tuojaus 
pirk kur nors mažą farmukęį 
ir dirbkie sau. Ir tokiu bu-1 
du nusikratysi kapitalistišką 
utėlę nuo savo sprando. Męs 
visi darbininkai esame ver
gais ponų, ir mum daug reik
tų suprasti, kaip išsiliuosuo
ti iš tos nevalios. Pirmiau 
atriškim savo rankas, o pas-j 
kui mus artimo brolio ir pa-1' 
stosim Ii uosi nuo smaugi kų..

Obuolių pajus. > i 
Į kupiną piUMinką miltu'I ' 

dėk 2 kupinus šaukštus tau
kų (taukai turi būti šalti). į 
pridėk mažą šaukštuką drus
kos. Sudėjus viską į krūvą, 
išmaišykie gerai su {>eiliu. 
su rankom nemaišyk, nes 
taukai nuo rankos šilumos 
pasileis ir tešla bus persunki. 
Kada tą viską išmaišysi. į- 
pilk biskį šalto vandenio, 
kad pasidarytų drūta tešla. 
Iškočiok tešlą plonai, kaip

pranyksta žinoma, tokia ju 
Už kiek 

permušta 
rėkdamas.

Barbe.
rūgštaus

skirti mm gamtos 
išbėga laukan ir 
su kitais vaikais, 
laiko pareina su 
galva arba teip
Gyvenimo sąlygos priverčia 
mus prie tokio gyvenimo, bet 
visai neapsileiskim, rodykim, 
jog męs neužsiganedinam to
kiu gyvenimu ir žinom ką ge
riau. Nors esam sugrūsti į 
nesveikas dalis miesto, bet 
nepasiduokim. Esant laiko, 
arba nedėldieniais reikia pa
imti savo vaikelius ir išsivež
ti toli ant ūkių, kur miestas 
visai mum nesmirdėtų. Teip 
išėję ar išvažiavę, galim pa
prašyt bent kokio ūkininko, 
kad aprodytų darbus ūkės, 
gyvulius, javus ir daržus: 
daug galim teip pamokinti 
mūs vaikus. Reikia jiem išpa
sakoti viską lietuviškai įgim- 
dyti jiem žodžius ir darbus, 
kad užaugę būtų ramus.žmo
nės. Vien tik miesto užimąs 
ir piktybės tvėrė pas mus 
vaikus labai blogus smegenis 
ir kūną, tik tėmykite. suly
ginkite su vaikais ūkininko.

D a r b i n i n i n k ai ant 
ūkių (f a r m ų) .

Vienas ..Keleivio” skaity
tojas iš Middle Village, N. 
Y. po kelis kartus 
..Keleivis” pas jį 
o čia visada buvo 
Antgalo parašėm
kad prisižiūrėtų, nes farme- 
riai nenori, kad darbininkas 

'skaitytų. Dabar vėl atrašė, 
jog tas buvo teisybė. Tur
būt pasibarė su farmeriu, da
bar „Keleivis” jau ateina.

■
Šitas lietuvis prašo, kad ką 
nors parašytume kaslink tie
sų darbininko ir farmerio, 
nes tikra Siberija tiem, kurie 
ant laukų dirba, ypač pas 
farmerius vokiečius ir airius.

Atsakymą tau. mielas bro
li galima suteikti, bet paleng
vinimas jus ūkiškų darbinin
ku stovi jus locnose rankose. 
Kaip eini pas farmerį dirbti,

i

pa-
I

I
KELEIVIS.

rašė, jog 
neateina, 
pasiųsta, 
gromatą.

i

o

o

Kiti žmonės 
O kad niekas 

iš savęs

LIETUVIAI SKAITYKIT!
Tik-ką i# spaudo# iiejo šios knygos

I

V.
Kalbėdama jiedu atėjo iki kaimui 

Mandrikių ir p rsiskyrė. Pridibalka nuė
jo į savo namus, i dvarą, o Trakimas parė
jo pas tetą. Nėjo į stubą. bet atsigulė 
malkinyčioje. Ant rytojaus davė tetai 
pinigų ir liejie nupirkti mėsos, .pieno ir 
degtinės, kad sutaisyti gerus pietus. < > 
'l’rakimas išėjo pas S pa ką. Atėjęs pas 

[Toliaus bus).

Rugiui* ir kilo* grali*’* pa*ako*; iiiib Ir graži k u g- 
ga *>i gražiui* papuro* apdarai*. 118 pu»bipią: 
prrki • • - - - C.

l'r<l„tll Kri*tau* - puiku* aprakyma* apir m, ik 
artymo ir dorą gyreuirną; knyga apdaryta į 
groki** popu riuiu* apdaru*. pu*btpią 11C, 

prrki - - - - - Ifi e.
tiri puiki"* apy»ako»: Rau»mi lHrra ir Almate; 

gružą* apruiyuuii ik /.leturią gyveninio. 3>lpu*l. 
prt.ki - - - - - 5r.

Xiirrdaini guut rirkminčfą knygą. paniekulryklt. ne* mažą *kaitlią *pa įdi -n

A. Žvineila* I’ O Box 3232 Boston. Mass.

I

Vaikine neveskie pačią 
Didesnę ui save,

Kad negautum i kaili, 
Kaip viens So. Bostone.

* » »
Na gi kas tam kepikui, 
.Jau duonos vėl nėr!

Su pačia susi kariavo, 
tešla kubile tebyr. 
Ližės kampe 
Pradeda verkti, 
kačerga su pokeriu 

Ketina jau bėgti.
<> kūmai kostumeriai, 
Tetos ir dėdienės,

Ar negalit sutaikyt
Lietuviu biznierių?

< >i. tai vyrai, 
O, tai puikus,

Prie būgnelio
Ir prie smuikos;

Prie stiklelio 
Prie blekinės

Prie plaukų
Ir prie muštynės.

Bet prie biznio
Jiem yr' vargas 

Nes pinigų 
Nepuola maišas.

* *
♦

Alo mamos
Su nurdingierais,

Jus tuo gausit
Geros vakarienės.

Vyrai visur 
Jau tik kriugžda

Ir kuloką
Smagia; suka

* *
#

Per visą dieną 
Ėmėm pikčierus

<) ant vakaro
Mainėm plaukais.

Kur teip?
Atholije ant krikštynų.



Temnit Bustoniecziai ir visi lietuviai' Biuras Advokato
Kad Dr-e šv. Kazimiero S< ( 
Boston parengė puikų Balių 
dėl pasilinksminimo visier. 
lietuviam. Balius atsibus 4 
Rugsėjo (Labor Day) pirm:; 
valandą po piet ir trauksis 
lyg vėlai nakties ant salė 
29 Middlesev St., Boston. 
Mass., ant kurio užprašomi 
visus lietuvius ir lietuvaites 
nes bus puikiausias pasilink
sminimas, kokio da Bostonie
čiai neturėjo. Muzika bus- 
pirmos kliasos. Orkestrą ,,1). 
L. K. Vytauto” grajis šokiu; 
angliškus ir lietuviškus. Lie 
tuviškiis Benas ,,1). L. K. 
Gedemino grajįs koncertą 
tarp 5 ir 7 valandos. Už- 
prašom visus lietuvius ir lie
tuvaites kaipo iš Bostone 
teip ir iš
miestelin atsilankytie 
kartu pa^ilinksmintie.

Komitetas

KELEIVIS

1

Tamoszius Stan
10 Tremont str., Tremuąt Blg. 

Ofiso ruimas 130. ketvirtų u.

BOSTON, Mass
Tel. 1564 - 2 Haymark. t.

kelia* u>»‘- 
as I

Z. NJCOH7 7Z
Broadvvay,

So. Boston, Mas;

Atlieka visokias pjovas suduos 
ctv*.ltkk«x ir krinunališku.'. pa
daro kontraktus, pirkinio ir iš
davinio • šlamentus, davi. rnas- 
tis. paskolir. rt •• i’-ikalus. prie 
pir.<itno namų arba farmų. prie 
pirkinio arba jiardavimo '.otų

B ūras Natarjusz
Užsiima visokiais raita s '.••-.■a- 
ii'kais. teipgi ru-'y inu per. avi
mų ir laiškų v - >k»ose kalbose

Dar tur m
■.oru kuri-' vra iA

J

visu aplinkiniu
ii

I
I .‘ V. C?.* C’

D r. Ona ’l'opaz
t'hai*ibers *tr Boston

Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 
kad:

Perskaitęs, Neuzmirszk!
Kad karė Rusijoj jau baigiasi, laikyt

I jai jau čion yra Amerikoj ir uži.aik’im*s, 
: srali ai siti O bent divtią. Kur • -iii'.it <1 • 
į važiuot į Lietuvą o neturit pinigų, atvi- 
• kit i*as mane, aš um du< s.u _• r:; darbu 
' su geru užmokesčiu, kas koki nori, o
jeigu nori dabar išvažnu ’ u: i- įos ma 
ne. aš tave prisla’.y>iu ant darbinio .ai 
vo J. S. Rossell
1 Washington st . North, Ma«-

•• 
t 
i

1
I
t
i
i

Rengiamas kv .Iuozuįmi l)r-ėsiš Hud 
son ir Maynard. Mass., atsibus i Rugsė 
jo fi.abor Day] l'.H); ant salės Co-opera 
tive. Ntisan Si.. Maynard. Mass. Radus 
prasidės antrą vai. į»o piet ir trauksis ik 
11-1 ai nakties. Užkandžiai ir lengvi ge
rvinai bus geriausi. Muzikantai vieti 
niai grajįs puikius šokius. Nedėlios 
prieš balių ant tos pat salės bus didelis 
susirinkimas, ant kurio užkviečiam ko- 
daugiausia atsilankyt, nes bus pigus įsto
jimas i draugystę Komitetas.

l>r. S. Andrzejeuski.
Vienatinis lenkiškas Denti>ta.

Ofiso valui dos:
Nno !• iki 12 ir nu.> 2 iki S p<> pivt.

238 Harrison avė-

G. J. & J H. CONNERS, 
Broaduay Steboliai, koriuose 
galima parsamdyt kenezius 
dol szernienu, veseliju ir šcij 
visokio pasivažinėjimu.

100 BROADYVAY,
S. Boston, Mass

g • a v* v •I rii Iv rs^cio

DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
/• ::ici:esi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daug.au ne ..• ;:> k •• m Instr,;;!

Amerikoje.
; AS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais . ;y;i.a:s •. •

' \ .::no, r-.-rgančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms.
S d i AUSTAS Id VYRIAUSES VADOVAS TO INSTITUTO, Pr 1> v.

. geriause pasekme išlydimuose ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žiuoi;:.., 
usia sveikatą.
I TO INST1TVT0, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę
i vaistai (liekartos), kurios išgydo nelaimingus sergančius toki, se ng->sę, j .’ be ju, 

sėt.ei į.c l tu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.
Už tai mes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: ties . 

kelią i n sveikatą.
SliAI rYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasauk- išr-.dc šlykščia, o per t >

■ * % t • i •_ ■* ___ _ v..____  J 2 _ _  —. —1 •»x x« t- n« r, -x.' * r t. . •< I I : : ) T i l S X1 T i ? 1T

kožnoj šeiminei
ti

7

Instituto Augšta 
g;ii Jf'kavodami:

Muksią ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms štrdir

arba 
3 d.

Prakalbos ir susirinkimas.
Rengiama šv. Kazimiero l>r-ės 

77-tos kuopos ..S. L. A.” atsibus 
Rugsėjo (September] l'.Mlo ant svetainės
160 Market St. ir kampo Munroe Sts.. 
I.vnn, Mass. Susirinkimas prasidės 2-rt-. 
valandą po pietų, ant k u ic yra užkvies
ta kalbėtojai iš kitų miestų. Rus leng
vas įstojimas i Dr ę. lies p.ckė n; maži:: 
ta ant 50 e. vu;ein lyg.ai. Kaip jauniem 
teip ir seniem. IVest Lyn o ir iš aplin
kinių miestelių lietuviai yra kviečiam: 
susirinkt koskaitlingiausia l’žkviečia 

Komitetas.

Ar visada gali teip būt?
Gyvenant tarpe svetimtaučių visokie 

elemento, kurie daugiausia iš lietuvių 
naudojasi, o paskui už jų pinigus lėbau
ja ir iš jų juokus daro, ateina man mis- 
lis į galvą; Ar visada teip bus! Padė
ki™ sau: atvažiuoja žmogelis nuo far
mų ir nori į Lietuvą pinigų siųsti, nuei
na tiesiok pas kokį žydą klaustis rodos: 
tas jį gerai apskutgs nuveda, žinoma, ne 
kitur, kaip vėl pas žydą agentą, kuris 
su pasididžiavimu nelabai nor nė kalbėti 
su lietuviu: lietuvis su nusižeminimu 
prašo nusiųst pinigus ar šifkortę į krajų. 
suvis neklausdamas, kiek kaštuoja, kaip 
važiuos ir t. t. Pardavikas. matydamas 
kad lietuvis neina pas lietuvį, tik pas jį. 
teipgi suprasdamas, kad tas žmogelis jau 
gal kitu syk nueis pas savo tautietį, jau 
kad lupa, tai lupa, o jam išėjus juokiasi, 
kn.l vieną gojų palengvino. Vyrai! gana 
jau to. turite lietuvį agentą su atsakan
čiu kapitolu, kuris jus visokius reikalus 
gali atlikt geriau kaip kiti, kam jum 
eit pas tuos, kurie iš jus juokus sau da
ro Teipgi pas jį galit gaut visokių 
knygų, popierų gromatom rašyt, abrozė 
lių. altorėlių ir kas nedėlę galit „Kelei
vį • nusipirkt.

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Mass.

’’Keleivio” agentai.
l'e: rikis.

Sctnnion. 
lirnoUus.
8 S. Piitsburz.

Didziause ir geriau.se Aptieka

Daniel J. Kiley
Boston. Mass.i 301 Broaduajf, katras D. gabiu. 
------------- —• So. Boston, Mass.

I Mes laikom liet^višk ; klerk ;. 
Pa |čia gali susikalbėti savo kal-

|boj. Meldžiam visus su reika-

Box 6-4

Box 327

Box .">4

J
1514 Ross avė .

J.
13 I >:amolui S.:

M P. G line kas.
51 Laffayetiv Str.. New Britain. Com;. 

A. J. Kizlanekas.
Sh; ardoali.

F. Rodis
Port \Vashington. W:sc. 

M. Mockus.
Betroit. Mieh. 

J. Ik-rkintis.
4,45 Ilermitage avė.. Chicago IU.

Jobu Lilis.
i str.. Baltimore. Md.

.1 Dabuiski
E. St Louis. Ii’.

P. Ciras.
Lavrence. Mass.

, M Makauckas.
l-’orest City. Pa. 

K. P Simkonis.
Rox’ 671. Turners Falls, Mass.

KELI A J ANTĮ AG E NT AI
Feleks J. Galmin.

X __
tf;s. HEDfliTl^MEEr

' Lietuviu akušerka. suteikia 
I moterim konogeriatisi-i pri/.it:- 
Irejimą laike gimdymo. At>i- 
I šaukit po šiucm adrese:
> 19G Park st.. Lawre> c^, Massir — ,

Bos 32

71 Oak str..
A

Box 312

J. Rudokas.

M Senkus.

IV. I’k manu.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS 

įlos. J. Foely 
95 Milk st., Ruimai 60-61 

BOSTON, - MASS.

M.Galivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYMO, 
UKIERŠU ir CICARs .

Pardavimas familijom musu 
specijališkumas.

366 2-nd st..S. Boston. Mass.
l)r. Jos. Lewandowski.

3ę4 Broadvvav, 
priešai pacztą 

IS. Boston, Mass.
j Ofiso valandos:
| 10 — 12 prieš piet ir 6 — 8 po piet.

Tiktai 25 centai

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

Janies Gleason <fc Co.,
Kamilas 4-tli ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi norintii-m pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera vieta. Ilažinokit pas patį 
gas padorių.

Už pakeiį tikros lietuviškos ..Birutės 
Trajankos", sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei- 
kn'inga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Tre anka gydo visokias paprastas ligas. 
ka>- tai: gumba. j>atrukima. sunkuma 
ar.- krutinės, pataiso ajietita ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gyd.mcziu žolių, žiedu. sZaknu Irt. t. 
Tra . ’ika yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip, kad daug apie 
tai krribet ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. T aip yra ant pakelio paraszvta.

Už) raszant Trajanka reikia padėt toki 
antrasza

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

I
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daugiau
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Pranešam visien -,vc. ’.<«>- įmer am ir 
kitiem, joj mę utarūm į.<t visa 
n- ilėlią duot: z i:’a ii rr..' \urie
pas mus ir ; i ■ \s už 1 dolerį a
tavoro irat-ce-š -:ta : ■. n ima

<• * 4.

rinti ir-uit prezentą. nasiskubykit, 
tas bus t .k {H.T -itą nerlė’.ia.

Pas mns viena preke dėl visu.
TheOUTLET

385 Broadvvav. S. Boston.

Gubernatoriaus Paskirtas
£ notaby - i»t iti.itj 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. l’ailatuuiėe.

•>2 B. Str.. S. Boston. Mass.
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į
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t
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Geriausias Lietuviszkas
KRIAUCZiUS

Siuva naujas drapanas pagal naujausias 
mn<ias.
proaina. 
pigiai.

Isztikro Puikus ir
Didelis paveikslas

Žingeidus, pilnas laisvos mislies ir Saty
riškas: Pobiedonoso misijos ir caro kailį 
dierijanti per Japoną: galima gaut su’ 
prisiuntimu už 10c. stampom. rašant

KLAUSYKITE VYRAI.’
Kaip į Worcesterį atkeliausil 
Geriausią rodą visi gausit. 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turki kų parukysit 

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska
J. Naujokas. į 124 MiliblllTV Str..

Sq. Sta. I57, New York. N Y., Ar . VI’ VVorcester, Mass.

«8 W.

Dėvėtus siutus taiso, čystija ir 
Itarbą atlieka greit, gerai ir

A. Nevulis,
5-th st., S. Boston.

Vyrai ar norit darbo?
Męs reikalaujam visokių dar
bininkų ant farmų. geležin
kelių. plytnyčių, i gires ir t. 
t. Vietos geros, algos kono- 
augšriausios. Kurie norite 
dariu), ateikit pas mane, o jį 
gausit. M. E. FINN, 
2t IVashiogton St. Boston. Mass.

VIENATINIS :
W. R‘.ŽUKO,

Wm. Johnson
224 E. St., cor. 7-th st..

S. Boston, Mass.
Turi ant paša m d v mo 10 ruimų už labai 
pigia pr -kę Norinti ruimų gaut aui- 
šaukil ant\iri minėto adreso.

Braižus Profesoriau iu Specialistai:
Kaip jums žinoma nuopirmiau-* iŠ :ipra?y- 

mo tio ligos, jog per daug motu turėjau
- ..Ar. ausise die ’̂.ei. jau ku

>: galiojau, o skausiaas krutiueje, skrep- 
'.uiviuias ti.vglvi šunuose ir visam kūne neišpa-
- ki: ii m ine kankino —taip kaip žąsiukus
pat uri tikru: tik* jausi tilpt jh» vaiena, bet kad 
valuti: ..i ; .i.i.uledams pinigu vis £iek jog
mirsiu •? įiMszauKian pas jumis, tai nuo p.r- 
in .vu . .i ; .s4;.;iuu daug stipresnis nuirus ir 
trec. .s \ rūsiams ir per 7 nedvlias laiko, pa. 
siukau sveikas drūtas ir linksmas taip kaip 
naujai at -įmes, už tai nėra ž m!.’ iu su kurt is I 
jums gu.*> -zia atniekuvot, už jus brangiause Į 
sk irl>a. — A h Viešpatie, tai yra galybe mok
slo ! T jut pasauk garbiua jumis ir aš
dėkingas. JONAS BIKLIZ. I

Bo.\S9. iieliertotvn. Pa. !

ŠIMTAIS TOlill DEKINGl'MU, gali bv.t parodyta Offise to Instituto. Ir kad. t.i p daug ir pa- 
d ukosi išgyd:tu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu nugali būt išgyditas? Jei^o Tave 
Ke.mitr.istnas. Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu. Kepenų ir Širdies*! .. Skaudėjimas 

es.diegiui šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas G

Muimas Pmfes. >rian:
Dėdingas esu už jus vaistus, kr.rie mane 

i^gydeknuo abelno nusilpai jir janystes 
gyvenime ki.u.du, nors butu s., r matu a; rviket 
visa buvusi nelaimingumą. L t vehdan.s 
bri'Luslaptinguose atitikimuose uptur^: tik
ra išlydima kad kroptus: ; . * j ir š. 1 vi
sokiem be paszaukin; !.<• rai:^ pn igu L* 
naudo, nemetitu. !>:U»ar < s v ik > ir Irt. 
tas ant vi,u d. hu kūno — s vardu visiems 
garsinsiu laikiiiaiu^ paguod>»ne.

JUOZAS ŽAK.
Bos 412. U .Lden, N Y

Ponas Profesoriau:
Cionais prisinciu paveiksią savo ir sunatis. 

išreikšdamas dideli dvkavuilma. jog man sunu 
isgeibejote sutrikdami brangvusia deiiuauta t. y 
sveikata ir gvvasti. kuris per išmgandy maruti ir.,, 
slačri mirties tiabrou^r buvo ir pat, nrtikej.tu s;;d 
kas :i gal irt u išgydit kad jus i^gydit tai vra stv- 
bukias. aA motina ir visa famiha esame u’eišpu-a- 
kitai dėkingi J ums.

ALEXAN1)RA CZEK A S. 
8. Jobu Str.. Hartford. Coun.

............. v 9 
»ekir.:ng.ii nkosi išgydnu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kodėl tu negali būt i .. 
kv;k::<j Remnatismas. \ yduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu. Kepenų ir Širdies ’ 
Krutinės,diegkti šunuoee ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas, vydu- 
.. * nedi.: ..nas i. užkietėjimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečys: nir..i<, Niežej.tmis, 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnvejimas. Moterų neri•--.iharts’zkos ir balto
sios antdrapanes, bei kitos šeiminines ligos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurios ai.t žmonių nelaimes 
atsiranda ir t. t.

< ii ai ii .doleris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsilikejinu, kurm be jo
kio svyravimo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collins Medical Instituto, irTave.iš rydis.

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

Rašyk dar šendien adresuojant:

I

t.

•4

»

I
r. E. C. Collins Medical Institute,

NEW YORK, N. Y. 
garbinama kniga ,,Vadovas in 
iš kurios galiosite pasiskirt sav

140 W. 34th Street,
Jc-igo negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai

Sveikata,“ parašyta Prof. E C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, ____ ______ .................... ..
specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame iu visas dalis Suv. Valstijų Amerikos, 
Mexica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

Instituto vai. nuo 10-iki 5 po piet. Nedeiioms nno io-iki i.

Dykas dėl visu.
Jeigu dar neturi mano katAliogo, tai ra zyk s/endien 
; ;.slusdaT.i.s savo aTresa ir uz 5c. rra^ke o apturėsi 
puiku kataboga kūr ime yra preke* dz’egoreliu len- 
ciueeliu. tiedu, s* ii*u, k* n.pasu, britvu. armonikų, 
•nuz kaliszku instramentu. masz;nukes dėl drukavo- 

rno gr°matu. m<>nu knyra, visokiu prietaisu dėl da- 
rymo sztuku, s: »ris-.k . knygų ir maldaknygių ko- 
k.u t:k -andas; Uetuviszkoi kaiboi, puikiu popieru 
dėl raszymo su pariuczevonem padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVtCH
112 Grand str . Brooklyn. N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
I’žiaiko puikinusius gėrymus. alus, ėlius 
visada švo ži. vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Geriausia valgomu daigiu

I< Ii A I TU V E.
aabp

Kurioja galima koCviežiausios mėsos

<

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką. vyną, a .: 
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarą :š Turkuos. 
Gėrymus pristatom ant. vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

m estus. Nepamirškit mus adreso

M. A. C A N N O N ,
Boston, Mass.27 Cr«'ss

•%

ir 
visokius groserbkus daigius. Orderius 
[•aunam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauekas ir
S. Kolesinskis, 

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

FOLEY & CO.,
i /.LAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vynu Deirlinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
1G Broadvvav, South Boston, Mass.

i ■ *

KOTELIS
NEW YORK.

LIETUVISZ’IS
7 VVasliiiiiUcn > l

Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visok.us bankinius reikalus 
Užlaikau paikų kotelį kiirem.- 
galite gaut vaigių ir gėrymų ir g 
nakvynę Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista 
tau am sz.ipų už durbinlnkus

| Aš iš savo offiso išsiunčiu darlomnkus į visos, 
reikaluose uždvką. Tčmykit terai mano adresą

I vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas karta pas mus atsilankvs.

To ni"kad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai i; Turkijos. geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3.-I Broadnay ir 25!) I>. St.. 

Soiith Boston, Mass.

- -oani £ *

T r E M Y K I T!T i. i Y K i i
Siutinu j.r.ii.- u ii.-.um Kai • i.-; omenei. kad mano aptiekoj laiko ofisą 

A L (>ia čiū..as ir li ras M. P. Kassakauckas
kurie d ikiara. \ .» t ,<• * ■ ••o pagarsėję kaipo geriausi ir pasekmingiausi gy 
dvtojai ir gali b < m :vi. .-abiškai mano aptiekoja. arba pašaukti į namus 
per telefoną koži.am a Teipgi duodu žinę. kad mano apiiek.i yra dide
liai aprūpinta viso;.......... gyduolėms ir reikalingais daiktais kaip importuotais
iš užmarės teip ir šio amerikoniško krajaus. Rl.f EPTAI DAKTARU yra 

išpildomi su didžiausiu akyvumu už pigiausią prekę

J. LESZCZYNSKI. Aptiekorius
3313 So. Monran Si., Telephone VariK 70!) i hiengo. Ui.
Visus kitus daktarus, kokius kas reikalaus, palauksim [ ■ . lee-plioną. t
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daug.au
geriau.se

