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Metas I

Rosija nors vėžio žingsniu, 
bet pradeda mainytis nuo bū
vio visotiškos monarchijos 
ant demokratijos. Maištai 
pakelti šią vasarą per skur
džius darbininkus išėjo ant 
gero. Daugelis, žinoma turė
jo mirti nuo kiliku ir dauge
lis pražudė ir žudo sveikatą, 
būdami tumiuose uz laisvę. 
Žmones patys netikėjo, 
iš to ką gerą pamatys, 
patys revoliucijonieriai 
misi i no. kad caras mėgįs 
kįtis su savo žmonėm į teip 
trumpą laiką: ką žmonės ke
tino pamatyti uz kelių metų, 
tai tas prasidėjo į kelis mene
sius. Labai tik gaila, jog 
vargšai žmoneles nesupranta 
kas toji revoliucija yra' Kad 
jie suprastų, tai galėtų carą 
priversti būt geru žmogum. 
•Žinoma jis yra toks žmogus, 
kaip visi pasaulėje, o kad ne
apšviesti žmonės laiko ji uz 
Dievo leistą, kad jis galėtų 
kankinti ir laikyti visus tam
sybėje. tai žmonės patys tiek 
kalti kaip ir caras. Caro 
didžiausia kalte, kad jis lai
kosi įsikabinęs į Rosijos sos
tą. kada visa Rosijos Inteli
gencija visai jo nenori. O 
vargšai žmonės kalti, kad ne- 
žingeidauja. nesirūpina su
prast mokslą savvaldystės, 
jie visas nelaimes per savo 
durnumą ant savęs sutrauk
tas vadina Dievo kryželiais, 
o vargus 
resnio gyvenimo po mirčiai. 
Teip darydami tik daugiau 
sugriešija. nes Dievo prisa
kymai rodo, kad artimą savo 
mylėti! Taigi jeigu męs tik 
apie save rūpinamės, pakol 
gyvi nežiūrėdami ko mus vai
kai sulauks, tai męs netik 
sulaužom prisakymą, bet dar 
kalti kaipo žudintojai vaikų. 
Jeigu męs vargšai nekovosim 
už būvį, tai mus vaikai 
dar tamsesni kaip męs šią
dien galima matyti kaip ne
kuriu tamsių tėvų vaikai nie
kina socijalistus ir revoliuci- 
jonierius arba ir kitokius, 
kurie vargais ir ašarom savo 
negali pasikakint) ir rūpina
si j ieškot i teisybės; ateiti je 
teip pakliūtų į geležines ran
kas turčių ir valdonu, kad

*» v

nieko negalėtų daryti, apart 
ką tie turčiai daleidžia. Tur
čiai daleistų žmonėm sunkiai 
dirbti nuo ryto iki vakarui 
duotų prastą maistą, teip 
kai ii arkliui, kad tik gyvas
tį palaikyti; atimtų visas 
žmogiškas tiesas: neduotų že- 
nytis; patys jKinaičiai gra
žiausias merginas nuvaini-

kuotų — tą jau jie darė bau
džiavos laikuose. Neduotų 
skaityti, nė rašyti, tada bū- 
tume kaip tikri gyvūnėliai, 
paskui jau kaip Imtume pus
laukiniai, tai sakytų, jog ir 
dvasios neturim. Jie teip 
darė, kada pirkinėjo nigerius 
iš Afrikos į Ameriką. Jokis 
tikėjimas, išėmus Baptistu, 
nepripažino, kad tie nigeriai 
turi kokią dvasią. Taigi la
bai naudinga, kad kožnas ne
tik Rosijoj. liet ir Amerikoje 
suprastume, kas yra revoliu
cija — kova už laisvę ir kas 

tai yra kita 
greitai 

išnyktu 
už

nė
Carai

yra politika — 
karė protu. Tada 
tarpe mus vargšų 
nesupratimas vienas 
eitume nežiūrėdami 
jimo, nė tautos,
jaus išnyktų, valdonai veik
tų dėl gerovės žmonijos ir 
viskas susitvarkytų, Revo
liucijonieriai iškovojo tiek, 
kad dabar caras jau duoda 
žmonėm rinkti atstovus ir 
panašiai į Vokietijos arba 
Anglijos valstybes daryti tie
sas. 25 Rūgs, atsidarė kon
gresas. kurį caras užsakė. Su
važiavę delegatai pirmiau
sia ėmė svarstyti ar jie galės 
ką gero nuveikti, kadangi 
caras dar neduoda laisvės 
kalbėti priešai jo norą. Ana 
Vokietijoj tas viskas raina, 
ir nedidžiausia kora. jeigu 
kaizerį ir špicu pavadina. 
Taigi dabar dūmos delegatai 
reikalauja, kad būtų liuosy- 
bė laikraščiam rašyti ką jie 
nori, o žmonėm kalbėti. Kaip 
šitą punktą išgaus, tada Ro
sija pražydės ir Lietuva atsi
kvėps, nes laisvas žodis ir 

kenčia laukdamige-i^štas greitai tuos žmones iš- 
lavįs. ypač jaunuosius, o 
kaip išlavįs politikos, tai 
pralenks ir Ameriką, nes čio
nai vieni margiejie airiai, 
girtuokliai su pagelba savo 
jagamasčiu visą politiką už
ėmę. Kada Rosijos kongre
se jieško daugiau laisvės, aut 
Bakų. Kaukazu joj žmonės 
maištais patvirtina, kad ca
ras duotu: Kaune meta bom-r < 
bą ant policijos viršininko 
ivanof. O Cambridgeporte. 
Mass. lietuviai laiko prakal
bas ir surenka 31 dol. ant re- • 
voliucijos. Toks darbas yra 
harmouiškas! Laisvė, gero
vė ir teisybė turi nužengti, 
kad ne šiądien, tai rytoj.

Chicagos, ką \Vitte sakė. Per 
pusę valandos žydai klausė, 
bet kada Krauz pradėjo kal
bat, jog žydai turi apsimal
šinti Rosijoj, tada jauna žy
dukė pakėlė riksmą: šalin su 
VVitte! šalin su caru! Žydai 
ėmė visi rėkti, pakilo maiš
tas. išsimušė laukan ir veda
mi jaunos žydukės, padarė 
demonstraciją. Policija 8 
suareštavo.

Žeuytis nor užginti.

N e w York, 24 Rūgs, 
aut Homeopatistų konvenci- 

; jos tapo užgirta, kad varyti 
propagandą, idant būtų už
ginta apsivesti visiem, kurie 
turi kroniškas ligas arba 
kaip nors sunykę ant sveika
tos. Žinoma, būtų gerai, 
kad nesiveitų blogo cliarak- 
toriaus žmonės, bet kad pa
tys savim valdėsi. tad

, norės teip padarys.
Trukiai susimušė.

Philadelphia, Pa. 26 
Rūgs. Susimušė Nevv Yor- 
ko ir St. Louis ex presas su 
vietiniu trūkiu ant stotiesPa- 
oli apie 19 mylių į vakarus 
nuo Philadelphia miesto: 
užmušė ir 20 sužeidė.

Varde darbininkų.

Bridgeport, Conn. 
Nekurie Murpliy ir Beibel 
prisirinko pinigų; būk tai 
dėl kaštų darbininkų kon
vencijos, kuri bus rudenije 
Nevv Haven, Conn. Prisi
rinko 1000 dol. ir išnyko. 
Žmonės dabar apsižiūrėjo, 
jog tai buvo apgavikai.

Didžuvė paojus.

23 Rūgs, 
praneša, 
didžuvės 
kuriuom

5

bus

IšAinerikos.

Pakrikiiė susirinkimų.

Chicago, I 11., 22 Rug. 
Buvo surengtas žydų susi
rinkimas Sinagogoj ant Judd 
ir Clinton gatvių. Kalbeto- 
jum buvo Adolf Krauz, žy
das. kuris kalbėjosi su Witte 
New Yorke, idant pagerinti 
žyd ii būvį Rosijoj. Dabar 
jis norėjo pranešti žydam

23 
vaikų

N e w York,
Laivas St. Andrevv 
jog užvažiavo ant 
esančios ant kelio.
laivai plaukia į Europą. Did
žuvė esanti apie 90 pėdų il
gio. Laivas užplaukęs nu
kirto apie i0 pėdų didžuvės 
uodegos. Laivui vienok nie
ko blogo nepadarė.

Mokitoja nubaudė.

Gale C i t y Va. 
Rūgs. p. Tennie Scot
mokintoja ta imi nubausta ant 
90 dienų kalėjimo už apdau- 
žymą vienos savo mažos mo- 
kintinės. Mokintoja vienok 
pabėgo nuo bausmės.

.Miltai i Vladivostoką.

S e a 11 e, W. 26 Rūgs. 
Miltų išdirbėjai gavo užstelia- 
vimą kogreičiau pristatyti 
150 tūkstančių bačkų miltų į 
Vladivostoką. Kariai nu
stojus pradėjo ir pirklystė 
krutėt. Miltai tę reikalingi, 
nes kariai esant negalėjo 
laukų dirbti.

Parvažiavo nusigandę. 

Providence, R. I.
Rūgs. I^aivas ,,Quin” plau
kiantis tarpe Ptovidence ir 
Seaconset susimušė kelionėje 
su kitu botu ir pramušė di- 

idelę skylę, liet užstačius vi-

ne

26

Madridas, Ispanija 
Rūgs. — Daugybė iŠĮiani jo
nų apleido savo tėvynę jieš- 
koti geresnio kąsnio duonos. 
800 išvažiavo į Kubą, 1200 į 
Buenos A yrės, 1500 į Suvie
nytas Valstijas, 300 į Brazi
liją. Duona — menkas 
daigtas, bet kasdien jos rei
kia.

—o—
Berlin. 23 Rūgs. — Iš čio

nai žinios praneša, jog anar
chistų vadas Holandijoj Nie- 
uvenhuis likos suareštuotas 
Kolognėj. Sako, būk. jis va
žiavo Vokietijos kaizerio 
sus žemyn nulenkti.

—o—
Peterburgas, 22 Rūgs. 

Tapo sutaisytas projektas, 
kad duoti laisvę Rosijos žmo
nėm apkalbėti liuesai politi
kos reikalus kunigaikštis Ig- 
natijef su komisija darbą už. 
baigė ir perdavė SielskaJ. ko
misijai peržiūrėti, potam ca
ras galės patvirtinti.

u-

Roma, 23 Rūgs. — Šven
tas tėvas paskyrė 160 tūks
tančių dėl atbudavojimo nau
jų bažnyčių Kalabrijoj, kur 
žemelė besikratydama sugrio
vė. Mat netik žmonės su 
karėm pražudo daug, liet ir 
gamta sunaikina nemažai 
darbininkų triūso.

—o—
Pekinas, Kinija, 24 Rūgs. 

— Važiuojant paskirtai ko
misijai tyrinėti kitų šalių 
rando sistemą iš Pekino, bom
ba ekspliodavo komisijos ka
re užmušė 4 vyresniuosius 
ir sužeidė 20. Mat jau ir 
uodeginiai vartoja bombas.

Iš 
kad 

pasiuntė Turkijai

Londonas, Angį, 
čionai žinios praneša. 
Servija 
paliepimą atsimokėti už pa-
rubežinį maištą, kurį pakėlė 
Albanijos ir Turkijos karei
viai; reikalauja pa varyt vi
sus oficierius dalyvavusius 
maište, išmokėt už padarytą 
blėdį ir persiprašyk

—o—
Baku, Kaukazija, 26 Rūgs. 

— Caras atsiuntė vienuolika 
tūkstančių kareivių su trimi 
baterijom artilerijos, kad nu- 
stabdyti maištus. Sudegi n 
tų kerosinos šulinių ir prie
taisų savininkai ketina kreip

eis prie valdžios, kad išmokė-

tų, kad nesustabdė maištu. 
Sako, 97 milijonu reiks, kad 
viską atmokėk

—o—. v*
Roma. 8 Rug. — Čionai 

pasimirė kardinolas Rafolas 
Pierotti gimęs Italijoj ir ga
vęs vietą kardinolo 1896 m.

Vienna, 26 Rūgs. — Pa
siuntinių stuboj arba Reigs- 
tage buvo didelis mišinys: 
Baronas Gautsch praliejo 
kalbėti prieš tiesas darbi
ninkų, tad soči jai istai pasiun
tiniai ėmė ant jo rėkti, kad 
eitų laukan. Kur randasi 
keli išrinkti socijalistai vi
sur mėgina darbininkus ap
ginti.

—o—
Tokio, Japonija. — Žmo

nės Japonijos dabar reikalu u- 
na kad nuo vietų atsisakytų 
visi ministeriai, o į jų vietą 
kitus išrinktų, dėlto kad su 
Rosija teip švelniai susitaikė. 
Biednas Komura 27 Rugsėjo 
išvažiavo namo, bet nežinia 
koks galas jo laukia.

Stockholm, 24 Rūgs. — 
Švedijos ir Norvegijos komi
sijos nutarė atsiskirti be 
karės; inteligencija ir laik
raščiai rūpinasi karštuolius 
apmalšinti ir atsiskirti gra
žiai. Teip darydami pasiro
dys apšviestais.

—o—
Kaunas, Lietuva. 26 Rūgs. 

— Čionai tapo mesta bomba 
ant policijos viršininko Iva
novo. 3 žandarai ir 3 mo
terys likosi užmušti. Karia
vimai už laisvę — nėr ką 
stebėtis.

Berlinas. — Šiomis die
nomis Witte, Rusiškas pa Ra
jaus darytojas lankosi pas 
kaizerį. Kaizeris ketina 
Wittę su garbės kryžium ap
dovanoti už didelę jo galvą 
su japonais taikantis.

—o—
Loridon, 27 Rūgs. — Ang

lijos randas padarė santaiką 
sū Japonija užlaikyti pa kū
jų rytų šalyje. Santaika su
sideda iš 8 punktų teip, kad 
todvi viešpatysti neturėtų er
gelio.

Havana. Kuba. 22 Rūgs- 
— Likosi užmuštas kongres- 
inonas Viluendas, vadas libe
ralų partijos ir viršininkas 
policijos. Partija Moderato 
ir liberalų kalti už tokius 
maištus.

ls visos Lietuvos.

Lietuvoje dabar atsidarė 
nauja gadynė; viskas po bis- 
kį pasigerino. Daleidimas 
spaudos už viską yra verčiau
siu. Kas skaito dabar Lietu
voje laikraščius greitai gali

apsišviesti. Sunku yra tas, 
jog žmonės ir savo kalboje 
daug žodžių nesupranta, ko
kius dabar vartoja Lietuvos 
laikraščiai. Nekurie tie žo
džiai yra visai nauji, todėl 
laikraščiu priderystė visus 
naujus žodžius paaiškinti dėl 
žmonių gerovės. Laikraš
čiuose tilpsta straipsniai apie 
visokius gerus užmanymus: 
prekystę, išdirbystę, blaivu
mą, o paskutiniam laike la
biausia apie jMilitiką. Da
bar užėjus gadyniai, kada 
reikia rinkti pasiuntinius į 
ciesorystės seimą, žmonės tu
rės daug ką suprasti, o kad 
ne, tai išrinks caro bernus: 
ir vėl teip bus kaip seniau. 
Amerikos lietuviai gerai pa
darytų, užrašydami savo tė
vam laikraščius Lietuvoje iš
einančius, butu geresnė do
vana kaip pinigai. Lai gy
vuoja mus gimtinė šalis!

Winthropšale Bostono atrado 
merginos kūną be galvos ir 
be kojų, tik liemenį į rankinį 
bagažą įdėtą ir į mares įmes
tą. Pažinti niekas negali, 
nes nieko daugiau nėra, tik 
liemuo, net ir plaukai nu
skusti. Policija iki šioliai 
dar tik gyrėsi, jog žino keno 
tas bagažas buvo; daugiau 
nieko nežino. Naras j ieško 
po vandenį galvos ir kojų. 
Sako, būk tai daktaro dar
bas, nes ir moteriška dalis 
kūno iš vidurio išpjauta.

S o. Bostono Lietuvių 
kliubas turėjo karštai Įioliti- 
kišką susirinkimą pereitą ne- 
dėldienį. Užėjo klausymas, 
kodėl politikieriai netik a- 
laus nepundija k ii ubui, liet 
nė prašyt balsų neateina; to
liau buvo atrasta, jog p. A- 
damavičia (Mrs. Adams) nu
ėjęs pas demokratus pasakė, 
jog jis yra lietuvių atstovas 
ir su juom gali biznį daryti, 
užtai demokratai jį ant tikit*- 
to uždėjo, kaip locnos duo
nos oficialų: sako, jog ir ky
ši gavęs. Kliubas užklausė 
p. Adamavičiaus apie tą kik
są. tai jis atsistojo ir liepė 
eiti į škūlę mokintis. Klio- 
bo draugai pamatė, jog čia 
visai yra už nosies vedami, 
tada p. Klemarauckas atsi
stojo ir paklausė p. Adoma- 
višiaus; ,,<> tu kokioj škulej 
buvai' Kad ne Konstancija 
tai nieko nebūtum žinojęs"! 
lai tik tiek galėjo nuveikti 
ant dirvos politikos. Kliu
bas ir ant toliau nutarė lai
kyti pirmą ir trečią utarnin- 
ką vakarus dėl pasikalbėjimo 
apie politiką. Visiem jau
niem vyram reiktu iš to nau
dotis. Ateinantis susirinki
mas bus 3 Spalio <<)(t»>er'.

Muzika;.!;: i laiko Šukius 
kas sul atą ant lietuvių salės.
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— Tėvai, ar tu matiai. 
kaip aną dieną pulkas dar
bininkų sekė paskui muziką, 
barškindami ir rėkdami: urė! 
urė!

— Kaip aš vaike nematy
siu, juk ir aš pats kartu su 
jais ėjau. Tai buvo demo
kratų apvaikščiojimas prieš 
paskyrimą urėdninkų ant 
ateinančių metų.

— Tai gerai, tėvai, bet ko 
dar jie rėkauja, barškina ir 
gatvėm valkiojasi.

— Matai tu, vaike, nesu
pranti! Triukšmas turi būti 
renkant urėdninkus. Urėd- 
ninkai mat gauna vietas ir 
algas, o jie mum, kurie bal
suojam. duoda išsigerti. Kas- 
gi tę vaikščiotų ir rėkautų 
su išdžiūvusia burna gavom 
alaus, kur tik sustojom Ma- 
kartes, Morfes, Kaises, Mak- 
liugės, Jonės ir visi kiti davė 
gerti kas ką norėjom, užtai 
paskui kojom palengvėjus. 
metėmės į eilias ir traukėm 
per miestą paskui muziką.

— Aha! tėvai, tai dabar 
matau, kaip jus varote poli
tiką: jus tę ėjote gat vėm tūk
stančiais ir kožnas buvote iš- 
sigėrę alaus mažiausia už pu
sę dolerio, tad visi kartu jus 
išsigėrėte už didelę sumą pi
nigų: toliau jus sakote, jog 
tie. kuriuos jus renkate į u- 
rėdus apmokėjo už tą alų. 
tai dabar klausymas po kiek 
jie gauna algos, jeigu jie tiek 
pinigo gali išmėtyti tiktai, 
kad jus nugirdįti?

— O, vaike, senatas gau
na septynis šimtus dol., at
stovas į legislaturą gauna 
penkis šimtus ant metų.

— Matai, tėvai, ar-gi jus 
demokratai esate spangi, jog 
jus kandidatai yra tikri va
gys, nes jie tą parodo prieš j

rinkimus, mėtydami teip pi
nigus, kad tik apdurnyti jū
sų protą, kad jus juos iš- 
rinktute. o paskui būdami iš
rinkti jie parduoda jus tur
čiam. darydami tokias tiesas, 
kad jus būtute nuskriausti. 
Kaip tu tėvai vaikščsodamas 
paskui demokratus arba re- 
publikonus rėki: urė. urė! 
Tai geriau. kad rėktum: 
piauk mane greičiau!

— A. tu vaike, kvailas.ko 
aš teip rėksiu, jeigu man 
duoda alaus.

Jeigu tu. tėvai nerėksi 
dabar, tai tau prisieis rėkti 
'vėliau: kaip į>o rinkimų eisi
jieškoti darbo ir jo negausi, tykite knygas, 
ar tada pagelbės tave tie iš
rinkti urėdninkai? Ne! Jie 
negalės pagelbėti, nes jie tu
rės tarnauti kapitalistam- 
turčiam. idant jus |>ardįloda
mi galėtų savo išmėtytus pi
nigus atsiimti.

— Bet ką aš, vaike, dary- jaunumenė pradeda po biske- 
siū. kad jau mano gerklė lį šį bei tą gero veikti, tad 
trokšta alaus

rėdalus nupiešėt kraujais. 
Sėdite uz grotų su sudaužy
tom makaulėm. Sukėlėte 
panieką nuo svetimtaučių, 
visi keikia, nes turėjo naktį 
iš lovų sukilt netik šeip žmo
nės, liet ir ugnegesiai. Rė
kia ir pirštais rodo aut mus, 
kaip ant žvėrių. Kada susi
prasit. jus nedorėliai, dangs
tanti save kryžium; jus esat 
už velnią bjauresni, kada su-v 
siprasit, liegedziai jus! Čio
nai yra tėvai, kurie su vai
kais tik pirštais susirodo, nes 
kalbos savo neišmokino; vai
kai loja angliškai, o tėvai lie
tuviškai. Begėdžiai jus skal

iai kraščius.
pakrutinkit savo protą, ne
būkit gyvuliai, arba visai 
prasmegkit į žemę, kad nė 
mus vardo nesuteptumėt.

Pamergys.
* *

*
Lawrence, Mass.

I

ir keli prie „S. R. K.” 
karčia-

Angliškai

Kitas

J. Karktus
*

Auglių ka

Musuv

Korespondencijos.

Providence, R. I. Lietu
viam mus miesto labai pati
ko. kad vienas vokietys, sa- 
liuninkas ant Charles St. 
pradėjo pirkt ir duot gyslas 
dėl užkandžio. Net juokin
ga žiūrėt, kaip paėmęs gyslą 
tampo, kaip žaltys varlę, pa
kol neužspringsta, o tada ne
atbūtinai jau turi imti alaus, 
kad gerklę pamazgot. O kad 

I mazgoja, tai mazgoja vakaras 
po vakarui. Ar nebūtų ge
riau. kad mėgįtu+e pasiskai
tyti ir atgaivįti savo protą. 
O kad nenorite skaityti, tai 
bent nors kaip žmonės apsi- 

irėdykite; meskite tuos robi- 
nius kaunierius; nepragerki- 
te. o galėsite kaip žmonės ap
sirėdyti. Reikia paminėti, 
kad mus ir moterys labai 
blogą turi papratimą: kas 
jom pundija. tai tą jos myli, 
kitas atėjęs uzpundija. tai 
jau tas geras. Seserys jus 
tą nustokit, nes aš jum pra
našauju blogą ateitį už to
kius darbus. Visi girtuok
liai yra sulenkėję arba sužy
dėję ir augštai save stato, bet 
kaip gaila tų silpnapročių. 
Vienas yra čion lietuvys, tai 
galvą guldo už Lietuvą, Dėt 
klausymas kodėl jo vaikai nė 
žodžio nemoka lietuviškai, 
p. M’ Z. tamsta nepavargsi, 
pamegįk pamokinti vaikus: 
negražu, kad tokio patrioto 
vaikai būt kaip avys su še
riais. Žiema ateina, jauni 
broliai griebkitės • rie skaity
mo ir mokslo, lavinkimės, 

j kad bent po : dių metų ga
lėtume nesigė .nti savęs.

T i <ras Lietuvis, i
* * 

*

Grano Rapid?, Mich. M. 
Gaubas apsivedė su M. Gied- 

buvo 
Jau-

raičiūte. Visa veseilia 
Sodoma?- ir Gomoras.
nasis iš Traverse City atva
žiavęs norėjo gerą biznį pa
daryti. dėlto privežė pilną 
skiepą alaus ir degtines pi
giausios ir tikiu nuodų. Pri
ėjo pulkai ir gėrė, antgalo 
pasiuto ir ėmė peiliais pjaus
tyti gerkles ir badytis. Dau
gelį pusiau papiautų nuvežė 
į ligonbutį, kitus į turmą. 
Visi peštukai yra niekintojai 
knygų ir laikraščių, niekina 
ir bedievi .loja ir tuos žmones, 
kurie skaito. Dabar jus 
šventi žiūrėkite, ką padarėt: 
aplaistet krauju sienas, sta

lius, žemę, merginų baltus ap-|

net linksma pranešti jų ge
rus darbus. Čionai susitvė
rė dainorių draugystė po va
dovyste p. Pov. Curlonio: 8 
merginos ir tiek pat vaikinų 
užsidėjo kaucijas po 2 dol. 
Jeigu kuris nepribus dainuo
ti ant paskirtų vakarų, tai 
prapuls kaucija. Minėtas 
vadas yra geru muzikantu ir 
vargamistra, ir rūpestingai 
darbuojasi tarpe lietuvių su 
savo talentu. Iškada, jog 
nėra kur gerai susirinkti į 
bažnyčios skiepą galėtų, bet 
mus parapijonai bijo, sako 
jie: kokias tę dainas, dainos! 
Broliai ir sesutės tik mokin- 
kitės.jųsų balsai ramina širdį 
visų Lietuvos vaikelių, 
patys kylat ir 
augštinat.

*

Jus 
savo tautą 

V ytautas.
* *

Providf.ndce, R. I. Dar
bai neblogai eina, nes be dar
bo nematyt žmonių. 2 Rūgs, 
turėjom balių. Reikia pa
minėti, jog pas mus vis-gi 
jau apsireiškia geresnė išžiū
ra kaip seniau. Ant baliaus 
rėžė lietuviški muzikantai po 
vadovyste p. Baravyko. Ant 
galo baliaus prakalbėjo į 
draugus draug. prez. Baravy
kas. kviesdamas draugus atsi
lankyti į Brocktoną ant 
5 Rūgs, atlankyti liet, baž
nyčią. kun. Pėžą ir Lietuvių 
balių šv. Roko draugystės. 
Kalbėjo toliau p. Zubrickas 
ir P. F. Vileikis. Visi buvo 
ketinę važiuoti, bet netikėtas 
lietus sulaikė. Tai toki ap
sireiškimai pas mus randasi. 
Į laiką rasis ir pas mus žmo
nių geresnių ir gyvuosim 
kaip geri Lietuvos vaikai.

F. Vileikis.
*

Darbai mai- 
Buvo su

rankas

* 
*

Himrode, Ilk. 
nose eina gerai. 
stoję apie penkis mėnesius,
bet dabar perėjo į 
naujos kompanijos ir darbas 
pradėjo labai gerai eiti: dir
ba pilną laiką ir dar viršlai
kį (overtime). Kas pribūna,
darbą gauna greitai. Lietu
viai čionai skaitliuje 60 fami- 
lijų ir 250 pavienių gyvena; 
turi lietuvį miesto majorą, 
tirsdarį ir poliemoną. [ Ar 
daiiL lis skaito laikraščius. 
R.)' M. M

* **
C< >NN.
ungarais ir sta- 
Lietuvių nedide- 

Yra viena S v.

MiestasAnsonia, 
apgyventas 
matikiais, 
lis bnrelis.
Antano draugyste su 130 są
narių; pol. kiiubas ir kuope
lė „Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės; keli priguli prie ‘,,3.

L. A.”
Vienas lietuvis laiko 
mą. Jam gerai einasi, nes lie
tuviai gerai nugeria,
turi mėsinyčią, bet paskuti
nis daugiau iš lenkų daro ge- 
šeftą. Tautiško susipratimo 
dar pas mus trūksta, nes mus 
broliai nors ir vargingai gy
vena. vienok nekenčia moks
lo nė darbininkiškų organi
zacijų. . ,T. M. D." laiko 
sau uz kokią baisią organiza
ciją. Suprantantesni labai 
<ilpni savo nuomonėse. Bro
liai ir seserys mėginkite dau
giau skaityti ir rūpintis apie 
savo gerovę.

*
*

Morgam, Pa.
-yklos pas mus tuo tarpu la- 
iai mažai dirba: žmonės pra

deda skirstytis - išvažinėti, v- 
pač tie, kurie paskutinį cen
tą prageria. Pas mus privi
so labai daug alaus-vežė jų. 
Jie eina per stubas ir kaip 
koki agitatoriai prišneka 
toks geras alus, tai teip rei
kia gerti. Prie nieko kito 
mūsiškių neprikalbįsi, bet 
prie alaus, tai juos pirmiau
sia. Dėlto prapuolę girtybė
je, nupuolę ir protiškai: nie
ko neveikia ant tautos labo 
ir labai juoda ateitis mums 
išrodo. Ar negeriau būtų, 
kad mus broliai mėgintų per- 
levoti su drabužiais vietoje 
to prakeikto alaus. Atmįki- 
te broliai, jog jus daug blo
go darote, jus piktadarystė 
yra lygi su vagies, užmušėjo, 
paleistuvio ir kitų. Nors 
jau žinom, jog vargas ir duo
na mus prie to priverčia, bet 
lietuviam reiktu kiti bizniai

&

užimti, tegul alus sau pra
smenga. Jeigu nepasitaisy
site. tai pradėkit mokįtis de
juoti, nes senatvė mūsų bai
si. Dzūkelis.

Brangus broliai korespondentai.

Labai d ė kavoj u jum už ko
respondencijas, aš niekad ne- 
gaiėčia teip daug apkeliauti, 
kad ne jus būtute teip geri 
pranešti. Iš visur žinutės 
vis praneša apie labai biau- 
rų lietuvių padėjimą ir gyve
nimą. Ką męs galim su jais 
daryti, kad atvesti juos ant 
kelio supratimo? Mano nuo
monę, aš j ūmi broliai paduo
du tokią: jus praneškite vi
sus prasižengusius vardus ir 
pravardes, męs juos patalpį- 
sime. O jus patys mėginki
te parašyti kaip galima ge
riau jus mieste lietuvius iš
traukti iš jų blogų darbų

Visi tie, kurie teip geria, 
mušasi, jau yra sugadyto 
proto žmonės. Kaip atitraukt 
juos nuo girtybės ir pripra- 
tint prie geresnio užsiėmimo. 
Ar negalima pas jus sutvert 
būrį jaunų vyrų ir merginų, 
kurie mestų gėrymą ir visada 
kariautų prieš girtybę. Ką 
toki vaikinai nuveiktų, tas 
viskas būtų gražu pagarsinti 
laikraštyje.ir širdis nors kiek 
susiramįtų. Reikia jauniem 
kalbėti, kad jie nekeltų tokių 
veseilių, jiem galima sumesti 
ir teip ant pradžios gyveni
mo be to alaus. Tokios drau
gystės netur mokėt pinigų, 
tik teip susitart ir darbuotis; 
gelbėt jaunuosius iš nasrų 
girtybės.

l>iark 
• aar 

raits 
načiural 
oridzin 
foundvt 
beisis 
having 
rvzen 
koušens 
južiual 
divižin 
pozitiv 
kald 
spring 
dairektly 
Ii bert i 
pursūt 
hapinis 

natūrai ori-

arė 
riglits 
natūrai 
origin 
founded 
basis 
having 
reason 
conscience 
usual 
division 
pozitive 
called 
spring 
directlv•r 
liberty 
pursuit 
happines

Are riglits of
gin? Ves, they are founded 
in man’s nature. Their ba
sis is the fact, tliat man 
person, having reason, 
cience and will.

What are the usual 
sion of right? 
Natūrai and positive.

What riglits are called na 
turai riglits?

Tliose vvhich spring direct
lv from man's nature, such 
as the riglit to Ii fe, ilie right 
to libertv. the right to Ii bert v 
the riglit to pursuit of hap
pines.

is a 
cons-

divi-

t

Rei.'ku
v ra•
tiesos 
gamtiškas 
pradžia 
išrastos 
pamatai 
turinti 
svarstymą 
sąžinę 
paprastai 
dalis 
pozity viška 
vadina mos 
paėję 
tiesiog 
laisvė 

dastot 
linksmybe 

Ar tiesos iš gamtos prasi
dėję? Teip, jos yra randamos 
žmogaus prigimtyje. .Jų pa
matu yra faktas, jog žmogus 
yra y pa ta, turinti svarstimą. 
sąžinę ir galybę noro.

Koki yra {>aprasti paskirs
tymai tiesų?

Gamtiškos tiesos ir jiozity- 
viškos? Kokios tiesos yra va
dinamos gamtiškos tiesos? 

Tos kurios 
nuo žmogaus 
kaip tai tiesa 
laisvės, tiesa 
mybes.

paeina tiesink 
prigimties — 
gyventi, tiesi 
apturėt links-

%

Diena su inžinierium.

Lokomotyvos inžinierius ir dispačierius trūkių yra du 
žmonės, ant kuriu nemažai turi atsidėti pasitikėjimo. In
žinierius turi būti su akimi atidarytum, leisdamas inžiuą 

| ir dabodamas kelią. Trūkių dispačierius nemažiau turi 
daboti leisdamas trūkius Į kelionę, kad nesusimuštų užbė
gę vienas ant kito.

Kad pastoti inžinierium ant geležinkelio reikia turėti 
nemažai energijos, nes tas darbas negreit prieinamas. Pir
miausia turi nors kiek pasimokinti, paskui paduodi darbo 
aplikaciją mekanikų masteriui. Gavęs darbą, pirma pa
tenki prie valymo inžinų už ši. 10 arba $1.25 ant dienos. 
Jeigu pasirodai apsukriu prie inžino, tada gauni vietą peč- 
kurio ant inžinų po stoties aplinkę; ant stoties kiemo peč- 
kuriu pabūni kartais metus ir daugiau. Paskui jau gauni 
darbą ant pasažierinio. Alga čionai pakyla, nes gauna net 
$3 25 ant kožnos 100 mylių kelionės. Su mokesčiu kartu 
pakyla ir didesnis atsakymas: pečkūrys turi teip kurti, 
idant palaikyti garą geroj mieroj, prie tam turi daboti ke
lią ir varpą mušti, kada yra reikalas. Darbas gana sunkus 
ir reikalauja didelio buklumo, o vienok norinčių jį užimti 
niekad netrūksta. Daug geresnis padėjimas prie stovinčių 
inžinų; jie mokestį gauna nuo $3.25 iki $4 ant dienos. Da
bar yra nemažai mokslainių. kame galima išmokti inžinie- 
rvstos, bet geriausi inžinieriai tie, kurie prie paties darbo 
išmoksta. Nuo pečkūrio gauna darbą už inžinierių — sto
ties kieme varinėja karus, o kada jau įpranta gerai, tai 
leidžia ant tavorinio trūkio kelis kartus su senu inžinie
rium, o paskui vieną. Padirbęs ant tavorinio trūkio ne- 
kurį laiką, eina ant pasažierinio, kame vėl jį senas inžinie
rius įpratina. Kada inžinierius gauna vienas pirmu kartu 
atlikti kelionę ant pasažieriško trūkio, tada jis jaučiasi la
bai linksmas. Pasažieriniai inžinieriai uždirba iki 160 dol. 
ant mėnesio.

Cholera ir juodasis maras.

Pasaulė į pūstynę greitai gali pavirsti iš priežasties 
choleros ir juodojo maro, kurių ženklai labai dideli. Pagal 
paduotas žinias iš Indijos, skaitlius mirštančių nuo Juodo
jo maro kas sau va i te siekia iki 50 tūkstančių žmonių. Cho
lera turbūt užyimė ant karės lauko japonų su Rusais ir po- 
valiai parkeliavo į Rosiją. iš Rosijos į Vokietiją. Ameikos 
randas labai tuo kartu įūpinasi, apžiūrėdami emigrantus, 
kad neparvežtų tos baisios ligos į Ameriką. Amerikoje 
reikia tik sėlklos, o ji čion rastų plačią dirvą tarpe susi
kimšusių miestų gyventojų, galėtų tūkstančiais šienauti. 
Yra kalbama, kad japonai susitaikė su rusais su skriauda, 
tik dėlto, kad nustabdyti karę ir užbėgti kelią marui. Mat 
prapuolė tie laikai, ka< a žmonės giedojo „Nuomaro ir ki
tų nelaimių, Viešpatie išgelbėk”. Dabar jau žmonės ma
to kas marą atneša: Rusai ir Japonai pasmardino rytų šalį 
su tūkstančiais žm >n‘ų kūnų ir tuom pakėlė cholerą. Da
bar giesmė pritinka štai kokia: ,.O, žmonija apsisvieskie 
ir jieškok sau laisvės, tegul trūksta pančiai nuo tavo rankų, 
pažink tu gamtos švenčiausias tiesas. Pradžioje 19 am
žiaus cholera išmarino apie 2 milijonu žmonių. Indijos 
maras jau išmarino 49 milijonų. Amerika dideliam pavo
jui, nes į čia keliauja visi vargšai, su kuriais ir bjauriau
sios ligos,
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(Tąsa)
ji išpažinties.

Sargas paėmė Trakimą vesti pas pa- 
godotą seneli. Žemas vėlius vedė iš mūrų 
klioštoriaus per murinę sieną i kapines ir 
Čion po žeme gyveno tasai stebuklingas zo- 
koninkas. Tarnas vesdamas Trakimą pa
mokino kaip sakyti, kada ateis prie šven
tojo namų. Tarnas parodė Trakimui lan
geli pūstelnįko; liepė jam artintis prie to 
langelio ir tarti žodžius, kuriuos vesdamas 
pasakė. Trakimas prisiartino prie lange
lio ir ištarė žodžius: ,.Viešpatie Jėzau 
Cliistau, mūsų Dieve! susimvlėk ant mū- v *
sų!” Balsas iš vidurio atsiliepė: ,.Amen". 
Durys atsidarė. Trakimas Įėjo Į Pūstelnį- 
ko celių. Buvo tai mažas ruimėlis ir pe
čius su kopturu. Vietoje lovos stovėjo 
gana kietas suolas, pale kuri stovėjo sta
las, ant stalo gulėjo pora knygų. Ant pe
čiaus koptūro stovėjo pakabįtas paveiks
las Kristaus su erškėčių karūna. Pats 
pūstelninkas buvo apsirengęs juodu plau
kų rūbu, su šildu ant krūtinės, kokius 
pūstelninkai nešioja su paveikslu Adomo 
galvos ir kryžiaus. Trokimas norėjo pa
bučiuoti pūstelninko ranką, bet paskuti
nis atitraukė.

— Aš .... - pradėjo kalbėti turčius.
— Tu — pertarė jam pūstelninkas — 

esi griešninkas! Bet visokios kaltės vra 
Dievo atleidžiamos, iš jo neapsakomos ma
lonės, jeigu tik tikrai gailėsiesi. Vienas 
griekas yra didesnis už kitus, tai yra ati
dėjimas grieko ant toliau, liejimas prie iš
pažinties.

Viešpats sakė: ,,Palaiminti vargšai 
dvasioje, nes jų yra karalystė dangaus! 
Būk nusižeminęs ir gailėkis,

Tas viskas gal būt teisybė — mistino 
Trakimas, todėl ilgiau nelaukęs išpasasa- 
kojo pūstelninkui visus takus savo gyve
nimo, neaplenkdamas baisios žmogžudys
tės.

— Ar jau viskas — paklausė tėvas 
Paphinti.

— Dabar viskas pasakyta — atsakė 
Trakimas. — Kas labiausia mane kanki
na.

— Tegul sąžinė tave nekankina — 
kalbėjo pūstelninkas. — Kęskie bausmę 
Dievo ir atsiduok ant jo neapsakytos ma
lonės.

— Kas mane dabar labiausia kanki
na. tai tas, jog aš neturėjau ant savęs jo
kios pakiltos, ir man rodosi, jog kaip su
eis 40 metų, aš turėsiu datirti tą baisią 
bausmę, kurią aš girdėjau, būdamas ant 
kapų užmuštųjų. Teip viskas man pasi
sekė konogeriausia: pinigai byrėte-byra į 
mano kišenių; vienintelis nepasisekimas, 
kuri aš datyriau, tai buvo mirtis mano 
mylimos pačios, vienok Dievas suteikė man 
kitą teip jau gerą, kaip kad pirmoji. Su 
vaikais aš teipgi esu gana užganėdintas.

— Tas visas pasisekimas yra tai 1 aus
inė ant tavęs — kaĮbėjo pūstelninkas — 
per davimą iš pradžios tau gėrybių Dievas 
pradeda tave bausti. Jeigu po tav » sun
kiam griekui, būtų kokia tau nelaimė at
sitikus, tad būtum galėjęs į amislįti, jog 
tai vra bausmė už tavo grieka. Vienok 
kad viskas tau sekasi, tad bausme tavo a- 
tidėta ant tolesnio laiko. Labai būtų ge
rai, kad kokia nelaimė arba liga tave pa
baustų pirma, nes kaip sueis tie 4(> metų 
bus tau daug sunkiau. Tu turi ikvaliai 
pinigų ir gerą sveikatą, viskas tau gerai 
klojasi; tu užmirši bijoti bausmės ir visai 
pamesi. Nesakysiu, jog pamesi tikėjęs 
į Dievą, nes tu jau seniai Į Dievą netiki, 
bet dar tu pamesi ir baimę Dievo, kurią 
dar ikšioliai turi. Tas tad bus paskutinis 
nubaudimas tavo ant žemės! Žmonės klau
so su savo ausimi, bet nieko negirdi: žiūro 
su akimi, bet nieko nemato; kas yra di
džiausia nelaimė pasaulėje, tai jiem rodosi, 
jog tai gerovė; kame yra tikras blogumas, 
jie tankiai už gerą pasilaiko. Žiūrėdami 
ant tavęs žmonės mislina: .,Tas žmogus 
yra Dievo mylistom apdovanotas, dėlto 
jam viskas sekasi, bet jie teip sakydami 
laliai klysta; tas viskas neyra Dievo palai

minimas, liet tikras nubaudimas. Dįevo 
palaiminimas tada tik pasirodytų, jeigu 
tu turėtum nukęsti bent kokias sunkeny
bes ant kūno arba dvasios, kad nors nu
kentėtam apšnekąs neteisingas ir tą galė
tum panikuoti kaipo pakutą. Bet jeigu 
iki tavo mirties nejauti nieko tik pasiseki
mus. linksmybes ir išaugštinimą, neatmin
damas. jog buvai dideliu nusidėjėliu, ta
da nelaimė ant tavęs karo.

Tavo visi gyvenimo pasisekimai paro
do, jog tu skaudžiai užrūstinai Dievą.

Tad ką aš turiu daryti — klausė 
Trakimas — Ką aš galiu daryti, pasakyk 
man? Aš mislinau apturėti susimylėjimą 
nuo Dievo i>er padarytą pasišventimą sta
tyme bažnyčios šventos ir gelbėjime varg
šų.

dot eri m.

višta ir
Kovoja,

Ko
mai- 
savo 
kitą

j Labai reta kuri iš mus mo
terų pati iš savo noro paima 
laikraštį arba knygą paskai
tyti. Nėra įstabu, jog mus 
moterys mažai supranta apie 
gyvenimą. Jaunos pradeda 
puoštis, gaudyti jaunikius, 
greitai apsiveda. paskui ap- 
sipeša kaip periklė 
iki grabui kovoja,
bet su kuom jos kovoja? 
voja nabagės su tuščiu 
šu: baisią karę veda su 
artimais, jos apverčia
kojom augštyn, tai už drapa- 

Aš tą visą išpildžiau... nas, tai už pasielgimą ir vi-
— Vienok atmink — kalbėjo zoko- šokius niekus. Jeigu nori iš 

ninkas Paphinti—niekur nėra parašyta, moterų draugystę sutverti, 
jog jeigu aš išdalįčia visus savo turtus, o tai pirma užsteliuok visom 
neturėčia meilės, tai visgi jokios malonės (po skūri n į krepšį ant burnos 
nuo Dievo nepelnyčia. Budavojimas baž-drpo žalius akuliorius, kad 
nyčių ir pašelpa vargšam! Ar-gi su tuom kaip sueina ant susirinkimo 
mistini papirkti Dievą? Ar-gi Judas, visos vienaip žaliai išrėdytų, 
Kristaus pardavėjas nedalino aukų varg-1 nes kitaip parėję turės per
šaliu kada prisiartino prie moteries, 
pylė brangų aliejų ant Kristaus?
Kristus jam sakė?—Vargšus jus vis tu- seserų, vienok kur kas dar 
rėsite su savim, bet mane nevisada.
Viešpats, kas Jis? Jis yra meilė — tikro-’ jų netaktiškumą, 
ji meilė. Kada meilė įeina į mūsų širdis ;()i Dievulėli mano, kokia pul
tas ženklina, jog Dievas pats yra mus šir- kybė! Toj nesirokuoja mer- 

Tad \ iešpats yra su mumis. Nau- gina arba moteris, kurios 
valandos, kada i laikrodėlis ant krūties kaip 

Toji brangi valan-1 cimbalas nepakabįtas, o ką 
jau kalbėti apie šilkines 
šnapždančias, eik šalin! Na. 
iš kur-gi čionai tų ponių pri- 

i viso po Ameriką? Istorija 
trumpa, greitai atrasi, tik 
pamislyk. Visos atėjo iš Lie
tuvos; čionai pralobo šulde- 
rius bešyldydamos burdin- 
gieriam. Nabagai! tie bur- 
dingieriai, netik kapitalistus 

Į pastatė milijonieriais, bet ir 
savo gaspadines; visai ne
gali prieiti prie jų — arklys 
pasibaidytų nuo šnabždėjimo 
šilku. Jei nori greitai visav O V

teatrą pamatyti, tai tik pa
kelk tuos šilkus, o nusigąsi 
pamatęs apatinius marški
nius, pajuodusius, ir pama
tysi. jog tai tik pagyro barš- 

į čiai. O kuom męs ištikro ė- 
sam? Męs esam vargšai dar
bininkai. gyvenam iš savo 
prakaito ir dar turim nema
žai darbo, pakol parduodam 
kokiam turčiui save su kūnu 
ir dūšia, kad tik galėtume 
maitytis, tai mat kuom męs 
esam ištikro! Iš tarpo mus 
randasi ir tokių, kuris už
dirba ir dusvk tiek kiek ki- 
tas skurdžius, vienok toki v 
greitai gali pamatyti, nes jo 
pati ir jis gana augštai ir va
žiuoja, kitus niekindami. Į 
Tokios vargšės moterėlės, ku
riom dalis duoda geresnį kąs
nį duonos, labai augštai ve
dasi ir tas tarpe mus mote
riškos karalystės sėja viso
kias neapykantas. Pasakyk 
ant juoko: tamstelė ir ponia 
ta arba ta, judvi padarysite 
tą ir tą. Tada k ausyk tik
tai, ką ji užgiedos! Jokiu 
būdu dviejų moterų negali 
sujungti prie kokio nors ben
dro darbo be didelis bonkos 
degtinės. Tai yra moterų 
griekai. Už tą viską jos na
bagės nemažai nukenčia — 
katra gali pasigirti esanti 
sveika? Nerasi gal nė vieną, 
kuri neturėtų priepuolų ir 
kitokių ligų, kurios moteris 
kankina. Gamta yra teisin
ga ir bus teisinga: darbinin
kai vyrai nesirūpina apie po
litiką. tik girtuokliauja, už
tai darbai vis mažinasi; dar
bininkai vargą kenčia. Mo
terys nesirūpina būti ramiom, 
dorom ir sumanančiom: užtai 
kenčia ligas, priepuolius, o 

I kartais ir vyro smūgius. Tai

kuri daug šnekų ant viena kitos. 
Ką Tas blogas išsitarimas ant

Jis negali išsimokėti su tuom už
Puikybė,

dyse. 
dokis, oli. žmogau, iš tos 
Kristus yra su tavim! 
da praeis, tu su savo aplinkybėm Kristų 
vėl nuo savęs nuvarysi, tada vėl mėnesiai 
ir metai praeis paprastu savo keliu, o jis 
nebus su tavim: tu šauksi jį, bet jis neat
silieps. Tada galėsi kas-žin kiek aukų 
vargšam dalįti ir bažnyčias statyti, viskas 
bus už nieką, žmonės tave pagirs, tačiaus 
ant to viskas ir pasibaigs. Nuo žmonių 
tu apturėsi atmokėjimą, bet nuo Dievo nė 
nelauk!

Tad ką — kalbėjo Trakimas — ką aš 
turiu daryti, jeigu kaip tu sakai, negali
ma nė aukom, nė budavojimu bažnyčių už 
griekus atsiteisti? Ir tai dar mane moki
no vyskupas būdavot i bažnyčią už atleidi
mą mano griekų, užtikrino mane, išrišda- 
mas mane iš griekų. jog aš teipgi būsiu iš
rištas iš griekų danguje.

— Griekai būna atleisti danguje su 
atleidimu kunigo — kalbėjo zokoninkas — 
tik tada, kada griešninkas pats gailisi su 
tikėjimu, bet tu neturi tikėjimo. Be ara
biško tikėjimo kunigo atleidimas yra be 
vertės. Kad apturėti tikėjimą, nusidėjė
lis turi nužemintai melstis prie Dievo.

— Kaip-gi tą viską padaryti? Pamo
kyk mane — kalbėjo Trakimas Semiono- 
vič.

— Jeigu aš tave pamokįsiu, tu neap- 
siimsi išpildyti mano patarimo — kalbėjo 
pūstelninkas.

— Aš išpildysiu, aš išpildysiu godoti
nas, tėve! Duok man 
prašė Trakimas.

— Aš tau parodysiu 
kunigas Paphinti. vienok 
laikyti, a nė tiek galybės neturėsi eiti tuo 
keliu.

Išdalinkie visas savo gėrybes ir tur
tus vargšam, pats sau nepalik nė vienos 
kapeikos! Iš ko-gi tavo visos gėrybės pra
sidėjo? Iš tavo pikto darbo! Užtai turi 
viską apleisti, kątik įgijai per tavo blogą 
pradžią! Tada bus tau galima melsti Die
vo. išrišti tave visai iš to baisaus nusidėji
mo. Atiduok viską, sau nieko nepasilik; 
neužsidė su Ananais ir Sophirom. Išda
link savo turtus tokiu būdu, kad niekas 
nesuprastų ką tu darai. Nepūsk ant tri
mitus pirmiau, nekaip ateisi į kaimą.

— Bet kaip aš galiu padaryti ubagais 
mano visą šeimyną: pačią ir vaikus, kurie 
visai neturėjo jokio dalyvumo mano nusi
dėjime.

— Teip — kalbėjo tėvas Paphinti — 
ar-gi tu nekalbi kasdien poterių: ,.Duonos 
musų visų dienų duok niurni šiądieną”. 
Jeigu tu poteriauji teip. tad kodėl bijaisi 
apie tavo vaikus? Dievas duos jiem duo
ną ir drapaną. Tikėjimo tu neturi, o be 
tikėjimo nėr snsimylėjimo nežiūrint kaip 
maloningas Dievas yra. Be tavo y pat iš- 
ko tikėjimo jokis kunigh^^egali tave iš
rišti iš tavo grieko: tikėjimas yra reikalin- 

[Toliaus bus).

pamokinimą —

kelią — kalbėjo 
tu negalėsi iš-

i
ir visas fundamentas vargšių Nors dovanai tu gavai, 
mus seserų, kurios tik apie 
kito kūną ir dūšią rūpinasi, 
o sau nė ausų neišsimazgoja. 
Ar ateis kada permainos? Ga
li ateiti tik tada, kada mus 
tautoje rasis tikrai supran
tanti misijonieriai: vyrai ir 
moterys, pašvęs savo laiką, 
kalbės ir aiškis kitiem l>e• 
jierstojimo, kada kunigai pa
gelbės prastiem darbininkam 
ir kada tie ką darbuojasi, pa
rodys nuo savęs gerą pa veiks
lą. Tada gal persi mainys, 
liet dabar męs kasdien puo
lam į bedugnę. Didesnė pu
sė mus tautiečių, kurie neva 
dirba dėl pakėlimo mus bro
lių ir seserų, yra patys gir
tuokliais ir veda neramu ir 
nemorališką gyvenimą. Ki
ti visai tiktai džiaugiasi iš 
griekų mus seserų.

Kaip nusidegini.
Kada kūdikis arba ir su

augęs nusidegina arba nusi- 
šutina. o kad gydytojas toli, 
tai štai kaip pagelbėk: kono- 
greičiausia reikia nuimti 
drabušis, jeigu būtų prilipęs, 
tai apkirpk, tiktai greitai ir 
visą nudegintą vietą užpylk 
miltais, jeigu nelabai nude
ginta, tai miltai ir bus gerai, 
tik aprišk, bet jeigu labai, 
tai pašauk gydytoją. Jeigu 
miltų neturi, tai taukų arba 
kiaušinį sumušus uždėk. O 
vėliau reikia aptaisyti šiteip: 
sumaišyk opninio vandens 
(lime water) su sėmenų alie
jum, įdėdama trisdešimtą da
lį karboliškos rūgšties [car- 
bolic acid], čystą lininį au
deklą pavilgįk ir aprišk, at- 
naujik kaip apdžiūsta. Jei
gu apdegintas alptų, duok 
šaukštą brendęs ir vandens. 
Jeigu kojos, rankos atšaltų, 
dėk šilto vandens butelukus 
prie atšalusių vietų.

Žuvies skystė.-v
Salta virta žuvis, sušildyta 

su taukais, padarytais teip: 
šaukštą sviesto, šaukštą mil
tų. gerai sumaišyk į puodu
ką pieno ir šaltą virtą bulvę 
ir kartu sudėk žuvį ir turėsi 
gerą valgį. Jeigu nori dau
giau, dėk visko daugiau. 

Makaronai.
Išvirk makaronus, pakol 

neminkšti, nusunk vandenį, 
užpilk pieno, tegul vėl už
verda. idėk šmoteli sviesto ir7 v **
biskį miltų išplaktų piene ir 

j porą šaukštų tarkuoto sūrio: 
viskas bus gatava. Gardus 
makaronai.

KELEB B

Atmink kaip vargą
Per metus kentėjai.

Be darini rūpestije 
Nekartą raikšti nėjai;

Kaip keikiai tu savo
Skurdųjį likimą

Kada išgirdai lx>so 
Nelemtą Šaukimą:

Geriant! geriant!
No vork for vou!

Eik iš kur atėjęs. 
Čion vietos nėr tau...

Atmink kaip vaikeliai 
Duonos tavęs prašė 

Ar suvargęs brolis 
G romą tą rašė.

Atmink visus vargus
Ir pamislįk gerai,

Jog kaip balsuoti, 
Žinotum ką darai.

Uz alų neparsiduok,
Partiją savo pažink.

Kaip eisi balsuoti.
Balsą darbininkam atiduok. 

Tegul gyvuoja darbininkai 
Kliasa mus žmonių,

Tegul gyvuoja jnilitika 
Tikrų socijalistų.

Už vieno daugelis vargsta.

skūn-
mųs
šono

Daugelis mus brolių dar
bininku dejuojam ir 
džiamės ant sunkaus 
gyvenimo, Ištiesų iš
žiūrint mūsų padėjimas vie
nas skurdas. Daugelis žmo
nių pasigaili mus; rūpinasi, 
kad pagelbėti mus gyvenimą, 
tai tverdami junijas, tai vėl 
mokindami išsiliuosuoti iš 
turčių geležinės rankos per 
politiką; mokina mus, kad 
suprastume kaip męs galim 
balsuodami permainyti 
bartines tiesas ir gauti 
daugiau laisvės. Bet 
patys darbininkai ką 
darom dėl pagerinimo 
būvio, ką męs 
savo gerovės?
mėginam suprasti tų organi
zacijų. per kurių pagelbą ga
lėtume savo būvį pagerinti; 
netik nesirūpinam, kad savo 
balsais atėjus laikui rinkimų 
išrinkti į urėdninkus darbi
ninkus, bet tiesiok apie nie
ką nesirūpinam! Paimkim 
kriaučių amatą — tai yra 
vienintelis lietuvių profesijo- 
nališkas užsiėmimas Ameri
koje, išėmus farmas Dėlto 
labai akyva kaip męs šitą 
amatą kasdien sau smailinam 
per savo girtavimą. Lietu
viu šapoš beveik kožna turi 
sustoti diena arba dvi ant 
sąvaitės vis iš priežasties gir
tuoklystės- Ka i.-gi darbas 
kriaučių padubtas depirt- 
mentiškai, tad jeigu vienas 
nepribūna, visa šapa turi sn- 

Pas lietuvius tas tan- 
g'- 

šeimynom tur< 
Veiauzės, i. atyda

rnus tokį pasivedimą, 
mums ir prasčiausią 

Žydai rūpinasi ge
mos: jų šapos vbada 

ir gerą darną gauna, 
susi praskilti! Kid

(la
sau 
męs 
męs 
mus

veikiam dėl 
Netik kad ne

stot.
kiai atsitinka ir daugelis 
rų žmonių su 
\ a: 11 i.
m -s
m >da 
darbą.
i ia i už 
eina
Broliai.
duona į medį neliptų.

Kriaušius.
Politika dabar verda
Urėdninkus reikia skirt. 

Visos tautos tiktai bruzda 
Savuosius kad išrinkt.

Vieni laksto išsižioję
Balsų daugiausia nupirkt, 

Kiti alų tik vartoja — 
Vargšus žmones, kad apkirst.

Darbininke; susiprask!
Šunybę gerai pažink. 

Neparduokie savo balso. 
Žalčiui galvą tu užmink!

Tavo balsas, yra laisvė. 
Už kurią mirė tėvai, 

I Neparduok politikieriam.

APGARSINIMAS.

Su šiuomi apreiškin, kad 
dabar esu sveikas išgydytas 
l>er Dr. E. C. Collins Medi
jai Institutą: ir už tai nuže
mintai dėkavoju išgydytojoj. 
Neduok, Dieve, kokios nelai
mės ir ligos sirgimo, tai visa
da kreipsiuos tik pas Dr. 
Collins, nė pas joki kitą dak
tarą nesi’auksiu, pnsil kda- 
mas d< kbigu. Jo.; Buiski 

. Katalidin Irun Works, Me.



KELEivio

SZTAI KAS GIRDĖT.
Pasibaigus kaliai zmoueliai 
kad traukia tai traukia i kra 
j u. o kad šipkt'rtes geriause 
ir teisingiause parduo M<x- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles įtardavę 
suvirs 400 šipkoįvių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Mass.

KLAUSYK BROLAU!
Kaip busi kada Nashua, tai nueik pas 
T. Bakanancka. o atrasi ramią vietą ir 
geriausio šnapso. alaus ir cigarų. Jo 
adresas: Iligh ir Harrison St.

Nashua, N H.

DOVANA.
ant trumjHi tik laiko už vieną dolerį ver
tės dviejų dolerių Madiciliogija, knyga 
turinti 20.1 pusi.. 6x9 colio. Receptai 
užrašyti Vokiška-Lotyniška-Ange ’.cka ir 
Lietuviška kalbose, aprašo su viršum 100 
ligų su s.', paveikslais: perstatų Kaip gy
vastis a {įsi reiškia žmogaus kūne: pamo
kinimai; kaip vaikinui merginą išsirinkt, 
merginai vaikiną, ir jeigu turi merginą, 
o ji tave itelabai myli, kaip pasielgt, 
kad pamylėtų: kaip pasisaugot nuo lin- 
pančių ligų ir susirgus išsigydyt. Pir
mutine pašelpa ūmai susirgus: patarmės 
motinom: pirmoji pagelba nelaiminguo
se atitikimuose: svarbiausios ligos Pri
valo kiekviena ypata tą knyga turėt, su 
kuria užčėdis daug pinigų. PasiskubĮ- 
kit nusipirkt, nes nepoilgam laikui ta 
knyga parsiduos po Si.jO c.

Gramatika Angį i ka-Vokiška ir Lietu 
viška *2.00. Angli-ka ir Lietuviška su 
išsitarimu kiekvi no žodžio 1 dol.. Lietu
viška Biblija šl.įO. Mimų Knyga SI.00, 
Sapnininkas 5OC.. Laimės Knyga 35 c. 
Pinigus siųskit per Money Orderį. Ad
resuoki! teip: Mr. Geltcli.
27 Hudson Avė. Brooklyn. X. Y.

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

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

S. Boston. Mass.
Teijigi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera vieta ltažinokit j»as patį 
gaspadorių.

Biuras Advokato-
Atlieka visokias provas sudttose. 
civiliškas ir kriminališkas. pa
daro kontraktus, pirkimo ir par
davimo testamentus, daviernas- 
tis. pasko mimo reikalus, prie 
pirkimo namų arba fartnų. prie 
pirkimo arba' pardavimo lotų.

B ūras Natariuszo-
Užsiima visokiais raštais lega- 
liškais. teipgi rašymu perdavi
mų ir laiškų visokiose kalbose.

Tamoszius Stan
73 Tremont str., TremuntBIg.

Ofiso ruimas 130. ketvirtų padlagu.

BOSTON. Mass
Tel. 1564 - 2 Ilaymarkei.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po piet.

238 Harrison avė.
Boston. Mass,

Iš Belgijos Pargabentos.
Pargabenau iš Belgijos daugybę pojuerų 
dėl rašymo grumulų su žvilgančiomis 
kvietkomisarsu žaliais laja .tais ant pa
veikslo vainikėlių. su žibančioms kviet- 
kutėniis. labai puikiai išdabintos su vi
sokiais pasveikinimais, aukso litaromis 
ir visokiais paveikslėliais, tinkamos kiek 
vienam rašyti Vienu žodžiu gražios gru
mulus. naujai išrastos, kurių lig šiol pa
saulyje nebuvo. Jeigu kas norėtų pama
tyt: tų gražių popierų. prisiuskit 25 cen- 

•tus pačio markomis, o aplaikysit visokio 
gatunko 12 popleru su kopertais.

Reikalnujam agentų ir durniam gerą 
uždarių Adresuoki!:

C. G. AGENT.
St \V Bok 11. Brooklyn N. Y.

I

’■ Keleivio" agentai.

SZI MENESI 
i>id.’::s išpardavimas Kaldrų. Blank- tų. 
Moterim skrybėlių. Kūdikiam ilgu ko- 
tukų ir dresluknį. Viskas už labai nuže
minta- prekes Meldžiam ateit pažiūrėt 

z. sacohvtz,
128 Broad\vav,

So. Boston, Mass.

c~ t.
n-įš* -įįi- 'į? 'įį. -įįį. .įiį. -įįį. '..įį. .4;. -u.-
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Si&Geriausia moterų ir vaikųgvdvtoja£?i

see
t

Dr. Ona Topaz,
JR 45 (’hainbers str. Boston Mass.

Ofisas atdaras• ••
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. 

Tel. Hay. 669 - 5.
S .?•.% C’T.

-iŠ“;-..' W i--;

Kožną 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 pasauiei atidarė vartus į 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme >>erga- 
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch, Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collius M. I. su kuriuom joks kits daktaras ne institutas negali susily- 
giut, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba n< karį laiką pa
gedę pripažino už neišgvdbinas ligas, tai Dr. E. C. Collius M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams 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, sekios nubėgimą, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į tuną laiką išgydo pamatiškai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina’

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien iština 
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 žeminus padėto adreso, o busi dėkin
gas, nes niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas.

Iš daugybės padėkavonių, Čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylimas Profesoriaus!

Kaip daug per visus metus laiko priken- 
čiau ir privargau, teip labai esiu Jums dėk i il
ga. už išgydymą ligos, kuri£ per moterystės 
pasigadiuini^ buvau gavus: nes neperstojan
tis galvos skaudėjimas, vidurių ir gumbo gėli 
mas, kaip tankus šlapiniinas. teip krutinėję 
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas neišpa
sakytai mang kankino, kad net gyva buvau 
gatava į žemg lįsti. Kiti daktarai ir daktar- 
kos nieko negelbėje, o tie visi bobiški-raga- 
niški gydymai, tiesiok mang į prapultį stūmė. 
O kad Jus 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 Wida.

379 NV. Irou St., Ironw<Mxl, Mich

Brangus Profesoriau!
O dabar as Jonas Per.sky. dėkavoju Jums 

lal>ai, kad mane išgydėte, nuo biaurių sapnų, 
sėklos nubėgimo ir abelnoskausmingo nusilp
nėjimo, kurių tai ligų kaip jums žinoma įga
vau per kūno raškažius ir neišmanymų. Jus 
vaistai nmng kaip naujai atgimusį pa<iarė ir 
dabar reugiuosi zenytis ir gyvensiu laimin
gai.

Jums labai dėkingas.

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

jums, bad jau esu pilnai sveikas išgydytas 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kuris 
mane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa- 
dėkavong prašau viešai Į>agarsint, nes kol gy
vas busiu tai jums dėkavosiu, o niekinsiu gir- 
tuoklystg, i»er kurių girtas būdams peršalau ir 
tų ligų pasigavau su jos visais kankinančiais 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimų, 
kosėjimų, skrepliavimų ir sprando skaudėji
mų teip. jog mang į beprotvstg varė: kiti dak
tarai nor vadinasi specialistais, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydele mang. tai 
tikrai pripažystu Jus už geriausius socialis
tus ant visos Amerikos, už jus mokslų ir vai
stus labai, labai esiu dėkingas.

J ųs išgydy tas,
Jvseph Skada, 

P O. Box 245,

Tai dar galima gaut ta dideli

P A V E I K S L A . 
kur- labai žingeidus, pilnas svarbios 
mislies ir juokingumo; l’ob.-de,.Vi- 
si ■ -. ir sa p Ja|M>na- Carui Ka lį i.:. 1' 
Su į risiuntauu ii., už 10 c. stampoms, 
adresuojant.

J. N Al’J t/KAS,
Madison Sq. Sta. Ij7. 

New York City.
Už kožną tokį paveikslą pats caras po 

1 00 dol. duotų, kad tik jų daugiau ne
būtų.

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

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

M P. Gli nekas.
54 Laffayette Str.. Xew Britain. Conn. 

A. J Kazlauckas.
Box 64 Shenandoah. Pa.

F. Rodis
Bos 3a7 Port IVashington^ Wisc.

M. Mockus.
Bos 54 Detroit. Mich.

J. Derkintis.
4j45 Hermitage avė., Chicago III.

John Luis.
120 S. Green str.. Baltimore. Md.

J. Dabulski
Bos 323 E. St. Louis. III.

P. Giras.
71 Oak str.. Lavvrence. Mass.

A. M. Makauckas.
Bos 312 Forest City. Pa.

K. P. Simkonis.
Bos 671. Turners Falls. Mass.

KELI A J ANTĮ AGENTAI: 
Feleks J. Galntin.

J. Rudokas.

M. Senkus.

W. U k manu.

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

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

Danlel J. gilėj 
301 Broadway, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

John Perskv.
190 Ilotecks St.,

Durvea. Pa.

Karolius Čatarys,
40 \Valnut St.. PhoeniiTille. Pa.

Išgydytas nuo užsisenėjusios viduriniu orga
nu ligos.

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

Išgydyta sirgus p«'r metus ]K> sunkaus [>alago.

Aloiza Šlama, 
Clarekson. Neb.

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

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

Parsiduoda pigiai namas su 10 ruimų, 
ant dviejų familijų. Kiemas didelis įva
žiuojamas. Gera vieta dėl biznio. Atsi- 
šaukit ant adreso:
265 Athens st.. South Boston. Mass.

------o-----
Parsiduoda puikus arklys su boge dviem 
sėdynėm ir bučieriškas vežimas, rogės. ; 
ir plėškės: parsiduoda labai pigiai, atsi
šauk i t ant adreso:

M. Bingel
9 Burleigh st.. Cambridgeport. Mass.

------o-----
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 st.. South Boston.

------ o-----
Pranešu, jog 30 Rugsėjo [Sept.j suba- j 

toj bus išparduoti manostubos rakandai, j 
kas norėtų daiį ar viską karui nusipirk- | 
ti. ateikit antrą valanda po pietų subatoj. I 

Toliau pranešu visiem, jog leidimą! 
partapjono ant tikiętų sustabdžiau, ir 
tie kurie pirko nuo mauęs tikietus. teik- I 
sis atsiimti pinigus, kas pirkote tikietus 1 
nuo A. Klabio ir Mik Mockūno. tai nuo 
jų pajieškokite. nes jie man nedavė pi-1 
nigų Bese Vaišviliene. 60 School St. I 
Stoughton. Mass.

MOKSLAINE DĖL VISU.
Angliška, Vokiška ir Lietuviška, skaityt 
rašyt ir suprast ir kaip l’kiškas popieras 
išsiimi. Išeis lekcijos kas nedėle no 30 
Rugsėjo iki 30 Balandžio, knygos formo
je. Prenumerata kaštuos SI. Adresas: 

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. d. Feelij
9-5 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, - MASS.

Tiktai 25 centai

ivlGalivan&Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

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

Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 
Trajankos". sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kai}, tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydancziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip, kad daug apie* 
tai kadiet ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antras za:

A. ŽVINGALAS,
P. O. B. 32S2, L ion, Mass. -
------------------------ -------------------i

Vyrai ar r...*it darbo?
Męs reikalauj .m visokių dar
bininkų ant lyrin i, geležin
kelių, plytnyč- į. Į gires ir t. 
t. Vietos geros, algos kono- 
augsčiausios. Kurie norite 
darbo, ateikit pas mane, o ji 
gausit. M. E. FINN, 
Geram darbinykui moka -81.50 ant dien. I 
27 IVashington St. Boston. Mass. •

Dr. Jos. Lewandowski-
3ę4 Broadtvay,

priešai pacztą
S. Boston, Mass.

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

Gubernatoriaus Paskirtas
NOTARY - Pl’BLIC {$

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. Paltanaviče,

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

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

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczinska 
1*24 Millburry str., 

Worcester, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
"Ž1 '.IKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Brcadivay, South Boston, Mass.

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 užsisenėjusioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą. bus 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą", parašyta prof. I)r. E. C. Colinso. is kurios didelią naudą apturė
site, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk s»voadresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34-thSt. (tarp Broadway ir 7 Avė.)

Dėl vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Lietuviškas Polskas
DAKTARAS

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Mass.
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
ant viršaus vienais trepais aukštyn bet 
neikit į aptieka, mano durys baltos.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai raszyk szendien 
piisiusdamas savo adresa ir uz 5c. marke o apturėsi 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu len- 
ciugeliu, žiedu, srilku, kompasu, britvu, armonikų, 
inuztkaliszku instrumentu, masz:nukes dėl drukavo- 
jimo gromatu. monu knyza, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi, puikiu popieru 
dėl raszymo su pavinezevonem, padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gerymus. alus, elius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veseliju. krik- 

1 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 

j visokius groseriškus daigtus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

1 New York. IN.Y.
Nedėlioms: nuo 10 iki 1 pal. po pietų.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gerymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Kashiiigtoą st., NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant sztpų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Temykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

W1NCAS RATUKAS.

Praneszam Vis*em 
savo kostumeriam jog musų žieminis ta- 
voras yra konogeriausioj tvarkoj: Kakl 1 
••os, Blanketai. apatinės drapanos, dresės ; 
s nkios drapanos vaikam į mokyklą, 
liresiukės dėl mergaičių nuo 5 iki 14 me . 
tų už. 98c kokių dar niekad nematėt.

l’as ntns viena prekė dėl visu.
The OUTLET

385 Broadway, S. Boston. j

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
_________________________- visokių muztkališkų instrumentų, 
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kui tame yra šim

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 

| kliasos, o į rckės prieinamiausios. 
f Apstcliavinnts atlieku greitai, ir išsiun- 

čtu į visus Amerikos miestus. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, __

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

STEBUKLINGA EGIPTO MOSTIS.
Daro stebuklus vieokiose ligose.

Stebuklinga Egipto Mestis trumpam laike išnaikina blusas, utis, šašus 
ir bluzizus nuo iralvoš arba kitų kūno dalių: sulaiko slenkančius plaukus, 
pagražina v.-idą ir rankas, paminkština kietas ir užgraužtas rankas ir ko
jas per vieną naktį ir ant rytojaus žmogus jaučiasi kaip naujai užgimęs. 
Sugydė sutrukusias rankas ar veidą per vjeną naktį, sugydo ronas arba 
žaizdas, i-naikina pūsles ar kornus ant rankų ir kojų.

Yr. tai geriausia liekarsla arba vaistai kas kokia galėjo išrasti
T i mestis yra reikalinga namuose dėl kiekvieno vyro, moteries ir vai

ko. Ją galima ne-ioti su savim ar laikyti bile kur nes ji nesuges. Jeigu 
sergi tokiomis lisroinis tuojaus parsitrauk ..Stebuklingą Egipto Mostį" o 
busi išgydytas.

Norėdami kitokiu gyduolių dėl kitokiu ligų, rašyk o gausi tokiu gy
duolių kokiu reikalauji nes pardavinėjam visokias gyduoles jau per ke- 
lika metu ir visada visu-, užganėdinome.*

Stebuklinga Egipto rnostis yra gaunama jakeliuose už vieną doleri 
pas jos išradėją:

Prof. Alei Menchikov,
P. 0. Box 9, Station N. NEW YORK CITY, N. Y.

Kas prisius savo adresą aplaikys dykai aprašymus visokiu na j.i 
išradimu.


