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Žinios iš pasaulės.

Žinios
■

-K.1 —I 
Talpina gražiausius 
mus. straipsnelius dėl 
terę ir merginę r pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
„Keleivis” išeina kas ket
vergis ir kaštuoja ant me
tę tik SI. Adresuoki! teip:

zl Žvintjila*, 

l'vot Offitt Bojc 8232, 

Hoston^ Afa-s-s.

Revoliucija Rosijoj.

J

f
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Revoliucija Rosijoj vis ky
la, žmonės visuose kraštuose 
bruzda. Krašto padėjimas 
panašus į kūną su sugadįtu 
krauju: vienam daigte skaus
mas nustoja, atslūgsta, tai 
kitam iškyla ir kraujas vis 
teka. Kaip ilgai reiks lauk
ti, pakol tas kūnas pasveiks, 
tai nežinia, vienok turės pa
sveikti; karštis tautos kraujo, 
karštis nuvargintų ir nu
skriaustų turės išsukti ir iš-’ 
mesti visus nuodus iš Rusi
jos viešpatystės ir tada tik
tai žaizdos užgis ir kūnas vi
sas pasveiks. Nuodai, biau- 
rųs nuodai, kurie nuodija 
žmones vargais — yra caras, 
jo kunigaikščiai iraugštai ap
mokėti tarnai, kurie vaikš
čioja su auksu apsikarstę tar
pe prastuolių ir juokiasi iš. 
nuvargintos išžiūros. Tur
čiai ir kiti smaugikai turės 
būti išvalįti, turės susilyginti 
arba prasmegti, tada tas kū
nas išgis ir bujos. Žinios 
praneša baisias ir kruvinas 
žinias iš Baku. Paskutinėm 
dienom pareina žinios iš Var
sa vos, jog 3 žandarai ir 2 
žmonės puolė nuo bombos 14 
dieną Spalio. Žadintojai 
prasinešė. Peterburge atsi
tiko nemažas susirėmimas dar
bininkų su kareiviais lydint 
kunigaikšti Trubetski, kuris 
buvo prefektu Maskvos uni
versiteto ir kartu buvo libe-r 
rališku žmogum. Studentai 
ir tūkstančiai žmonių susirin- 
ko palydėti ant stoties N i ko
lai, nuo kur kūnas minėto 
kunigaikščio turėjo būti ga
bentas i Maskvą. Studentai, 
žmonės, darbininkai ir kiti 
lydėjo kunigaikštį su raudo
nom karūnom, per Nėvski 
prospekt. Policija kurią .tilo, 
kartu apsčiai padaugino ir 
kareiviai kelis kartus pasto
jo kelią lydintiem ir.'du iš 
lydinčių su šoblėm sukapojo, 
bet kiti nebėgo, bet dar suvis 
buvo paleistas iš pulko lydė
tojų. Caro bernai įžiūrėjo, 
nežinojo ką daryti, darbinin
kai ir studentai visai neimsi- 
gando, nors kareivių buvo 
prigrūstas kožnas kiemas, ir 

-Ja 
buvo gatavi šaudyti ir kapo
ti žmones. Nieku nepabai- 
dę demonstrantų — suareš
tavo keliolika studentų. Į 
Maskvą parvežus kunigaikš
čio kūną, susirinko vėl dide
lės minios žmonių ir studen
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tų. Policija čionai nesikišo 
ir dėlto buvo grąžios (ląid.otu- 
vės: raudonos vėla vos plevė
savo ir balsai klyko į padan-
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lin žmonijos terone!” Caras 
nemiega: jis supranta, kad 
revoliucija kątik prasideda ir 
ateis laikas, 
nuo trono.
prietelystės pai 
kaizerį ir Austrijos 
kad kilus Lenkijoj tikrai re
voliucijai, todvi padėtų ap- 
malšįti.

Galima spręsti, jog paki
lus tikrai revoliucijai darbi
ninkai jau turės savo gerą 
ka riauną, o ir caro tarnai 
greitai padės darbininkam, 
nes ir jiem nusibodo dėvėti 

įspaliuotą šinelį, per kurį sau
lelė matyti. Broliai remkim 
revoliuciją, nes gyventi po 
globa geležiniu šaltų rankų 
ilgiau negalima.
’. -• 4 g . £4 ; -X.

kada trauks ji 
DUto jis jiesko 

s Vokietijos 
J uozą,

n i Iš Amerikos.

' Jiinijos'iškovoja.

Indi an apolis, 'Ind. 
16 Spalio. Drukorių Juni
jos Centras išleido Buleteną 
parodantį, jog 240 junijų jau 
sutiko su darbdaviais ant 8 
valandų darbo. Penkesde- Į 
šimts trijuose miestuose dar' 
straikuoja.
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Tabako t rustas.

į Tabako trustas apėmė visą 
; produkciją saldmedžio, kurį 
i virtojo prie darymo žindamo- 
. jo tabako. Iki šioliai apart 

trusto dar radosi ir pašaliniai 
šę ir tę tabako fabrikai, bet

. dabar kada trustas apėmė 
; saldmedžio produkciją, tai 

pašaliniai fabrikai turės da
ryti žindamą taliaką tik su 
malesu arba klauptis ir mels
ti tabako taustą. kad duotų 
saldmedžio.

p •• • r-'ii

Philadelphia. Fa.

17 Spalio Akademijoj mu
zikos laike prakalbą Mis'sou- 
r’ies gubernatorius Folk. ku
rioje karštai išniekino politi
kierius, kurie per pinigą tam
pa išrinkti, o paskui miesto 
turtą vagia kaip įmanydami. 
Philadelphijos du tokius po
litikierius Mc Nicliol ir Pur
liam išvadino vagiais, ir teip 
prikalbėjo žmones, jog tie iš 
salės skaitliuje 200(1 nuėjo 
tuodu užmušti, bet abiejų ne
radę namie, pamėtė a kine
liais jų namus, sugrįžo į mies
tą ir keliose vietose laikė 
prakalbas ant gatvių niekin
dami minėtus. Mat koks 
žmogaus lengvas protas kaip 
prikalbi gerai, tai gatavas 
užmušti savo skriaudiką, bet 
kaip duos alaus,tai vėl tą pa
tį išrinks, arba kitą iš tos pa
čios vagių kuopos.

St. Louis, Mo.

18 Spalio. Iš čionai ži- 
»» .*■'

nios praneša apie didelį štur
mą, kuris perbėgo per kaimą

’ i - •

Sorento, III. 40 namų suar
dė, 4 žmones užmušė, 35 su-
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santaikos popierų. Tą pa
čią dieną japonų ministeris 
pranešė, jog japonų m i karias 
teipgi pasirašė ant santaikos 
popierų, padarytos Portsmo- 
tlre, N. H. Taigi dabar jau 
visas jomarkas užbaigtas. 
Mikado ir caras pradės trauk
ti kareivius nuo lauko karės 
ir sugražls kareivius nelais- 
vius. Abi šąli sutiko užmo
kėti viena kitai kaštus už lai
kymą nelaisvių.

. ... šilkai sudegė.

' Athol. Mass. 16 Spa
lio čionai sudegė dalis šilkų 
fabriko ir šilkų sudegė už 30 
tūkstančių dolerių. Ugnis 
išsiplatino nuo indžino rui
mo.

f Baisios vilnys.

N e w York, 16 Spalio. 
jCnnard kompanijos laivas 
,,Kompanija”, parkeliavęs iš 
Europos pranešė apie baisią 
kelionę aut didmario. Kaip 

’gvvi marininkai nematė to- 
kių vilnių ir tokio metimo 
laivo, vilnis gožė augštesnes 
už laivo stiebus: mėtė laivą, 
kaip plunksną. Penkis žmo
nes nuo laivo nuplovė ir vie
nas kas-žin kur dingo. Moks
linčiai sako, jog tą pačią die
ną buvo didelis žemės drebė
jimas Kalabrijoj, išsimušimas 
ugnekalnio Vezuvijaus. Dre-- 
bėjimas žemės buvo teipgi 
jaustas ant salos Jameika. 
dėlto gal ir tokias vilnis pa
gimdė kokis nors atsitikimas 
dugne marių nuo žemės dre
bėjimo.

Išėjo iš proto.

Collins v ille, Conn. 
17 Spalio moteriške vardu 

.CaJtde. išėjo iš namų su kūdi
kiu 6 mėnesių. Atėjus pas 
upę, vaiką įmetė į upę, o pa
ti atėjo ant geležinkelio sto
ties. palaukus ekspreso pati 
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atsigulė ant geležinkelio. Bet 
jndžinierius pamatė, ir nors 
su trenksmu, bet sustabdė 
indžiną keliom Į>edom tolio 
nuo moteriškės. Moteriškę 
padavė į beprotnamį.

Spalio — Straikas 40 tūks
tančių elektrikus darbininkų 
pasibaigė su nenauda strai- 
kuojantieng Ties visi sugrįžo 
prie darbi už senas išilgas ir 
laike straiko darbininkai pa- 
trotijo vieną milijoną 
rių iš savo algų.

.r..-J -r—Q-. .
Konstantinopolis 14 

lio. — Žinios praneša, 
turkai
Anrianople.Salonikair kitose 
vietose sustabdė dalinimą 
biblijų turkam. Taigi mat 
turkai drūčiai laikosi savo ti
kėjimo.

■

Hole-

S pa
kari 

aplinkėse Angora,

>—
Peterburgas 16 Spalio — 

Oficijališkas laikraštis pa
leido žinią, jog caras atima 
garbės ženklus didžiam kuni
gaikščiui Cyril, dėlto kad tas 
apsivedė su atsiskyrusia pa- 

įčia — kunigaikštiene Vikto
rija. buvusia pačia didžio ku
nigaikščio iš Hessu. Cyri- 
lius nustoja netik garbės, bet 
ir prigulinčio procento nuo 
pinigų, kurie kožnam kuni
gaikščiui nuo užgimimo ant 
jo dalies rando paskirti apie 
pustrečio milijono dolerių. 
Tas caro darbas padarys vie
ną anarchistą daugiau. Ci- 
rilius išvažiavo iš Peterliovo, 
gal keliaus į Londoną pas 
Kropatkiną.

—o-—
Tokio. 15 Spalio. — Japo

nų admirolas Togo, kuris su
mušė Rosi jos laivynę teipste- 

’ būk liūgai ir greitai, atvažia
vo į Lze ir tiesink nuo laivo 
nuėjo į japonų šventinyčią 
padėkavoti dievam už visą 
pagelbą laike karės. Krikš
čioniškas svietas žiūro ir ste
bisi iš Togo pasielgimo, jog 
jis eina dėkavoti savo die
vam už gerą pasisekimą. Mat, 

ai Dievus, tai 
■dėjo krikščio-

v •

Išleistoją apdovanojo.

N e w York. 14 Spalio 
Vietinė šaka American Fede- 
ration of Labor apdovanojo 
Herstą, garsingą laikraštinin
ką su didele padkava pada- 
rvta iš kvietku. Herstas ne-

* t* • J '
mažai užtaria darbininkus 
per savo laikraščius, bet atė
jus laikui rinkimo ir jis pa
giria kandidatus kapitalištų.

■»»Prezidentas sutinka.
W a s’li i n g t o rr, D. U .

14 Spalio'p’iezidentaš Roose- 
veltas pūAliškai apgūtšiho, 
jog sutinka ant Varo užmany
mo kaS’Iink atnaujinimo pa- 
kajaus konferencijos Hagoje. 
Caras gavęs'nuo japonų ge-; 
ra lekciją, nori ant amžių ka
rias panaikinti. Vienok ca
ru būti nori.

Straikioriai iškariavo.

Fa 11 lliver. Mass. 
i“ Spalio. Straikuojanti 
darbininkai bovėlniniūose

I 2 • ■ ,

į fabrikuose gavo žinią nuo fa
brikantų, jog sugražina jiem 
seną mokestį, kuri 12 procen
tus didesnė kaip dabar. Gu
bernatorius Dauglas dalyva
vo šutaikime. Mat artinau-

’V M •
tis rinkimam kaip demokra
tai ir repubįikonai rūpinasi 
užkimšti gerklę darbininko 
šeip teip kad nebalsuotų už 
savo partiją — socijanštus. 
Išrinkus uredninkus ir vėl 
numažins mokestį, arba kitą 
kokį būdą įves kėnkėntį dar
bininkam..

. .. ■ ■
Caras ir Mikado pasirašė.

W a s h i n g t o n . D. 
lą Spalio Rosijos ministeris. 
Baronas Rosen publiškai pra- kariauti

■ 1 ■ ' ■ i. - I • r»
nešėt jog caras pasirašė ant vę.
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i žeidė, iš kurių 3 sužeisti mir- 
tinai.

į

Persišovė.

M ei ros e, Mass. 16Spa- 
lio. C.. Spofford negauda
mas darbo paėmė revolverį ir 
peršoVė save, įvarydamas 
kulką į ausį. Kulka perėjo 
per galvą ir vėl laukan. Gy
dytojai sako, jog gali pagyti. 
Jei pagis, tai gal ir darbą kas 
suteiks. ,

Bandelis pribns.

W o r c e s t e r.. M a s s.. 17 
Spalio. Čionai atvažiavo Lu
isą Hnglung. finietė - mergi
na praneša apie didiai nera
mi} padėjimą Finlandijoj. 
Žmonės, sako ketina tūks
tančiais atvažiuoti į Ameriką!' 
o kiti gaminasi sau ginklus 

su caru už lais-

Prašo pagellH'ti.

Dr. Basanavičius, tyrinėto
jas lietuviškos praeities, atsi
šaukė per „Lietuvą”, idant 
jam tautiečiai pagelbėtų at
radime senoviškų lietuviškų 
liekanų; kaip tai raštų seno
viškų, esančių iškaltų ant 
akmenų, senovės Lietuvos 

'dievaičių, perkūno kirvelių 
i rastų Lietuvos žemėje ir kito 
, kių liekanų iš senovės. Tu- 
rėdanii apie senus daigtus 
kokias nors žinias, arba ga
lėdami suteikti nuimtus pa
veikslus Su aprašymais, pa
siųskite Dr. Basanavičiui ant 
adreso Vilniaus žinių į Lietu
vą.i Baisumas jnriii

16 Spalio į Bostoną atplau
kė laivas „Stilman F. Kelley" 
ir su savim atvežė 2 negrus 
išgriebtus iš vandens tolimo
se jūrėse. W. VV'amer ir W. 
Thomas pravardės nelaimin
gų, važiavo ant tristiebinio 
,.Van name and King” laivo 
iš New Haven į So. Caroliną. 
Kelionėje užpuolė baisi vėt
ra sutraukė ir sudaužė laivą. 
Šeši iš darbininkų prigėrė, o 
2 išbuvo ant dalių sudaužyto 
laivo per keturias dienas, 
antgalo tapo išgelbėti per 
augščiau minėtą laivą.

t

Sven-

Stockliolm, 16 Sj>alio. — 
Po ilgu tardymų ir grąsini- v
mo Švedijos karaliaus, ant
galo pakajingai persiskyrė 
dvi tautos, kurios vienybėj** 
gyveno 81 metus. Nors to- 
dvi tautos gana drūčiai su
rištos, vienok aliejus su van
deniu nesimaišo. Kožna iš 
iš jų nori rūpintis apie savo 
padėjimą. Dar nežinia ko
kią formą rando įves Norve
gija. Norvegai ketina pa
skirti savo ministeriu į Ame
riką Profesorių Tridtjof Nan- 
sen. mokslinčius ir atradėjas 
nauji} vietų link žieminio 
polio žemės.

—o—
Tokio, 16 Spalio. — Baro

nas Komura, ministeris sve- 
timžeminių reikalų ir galva 
komiteto santaikos su Bosija 
pargrįžo į Tokio, Japoniją. 
Pasitiko jį tiktai vyresnybė, 
žmonės visai neparodė jam 
garbės. Gatvės viso miesto 
buvo buvo drūčiai vaktuoja- 
mos, kad žmonės nepadarytų 
demonstracijos — nenuga- 
labįtų Komuros. t.ž ai ką Bo
sijai teip lengvai .-.u taikoje 
užsileido.

—o—
Roma. 14 Spalio.

tas tėvas daleido Vatikano 
kareiviam išeiti ant vaka< i. ų 
ir ant toliau ketina sumazn. i 
kaštus ant kareivių pask * t . 
Pirmu kartu visoje Vatikano 
istorijoj toks atsitikima* i y-

X

ko. Šventas tėvas neužken
čia kariūinenės kaipo žmog
žudžių. dėlto ketina be jų ap
sieiti per visas procesijas 
švenčių.

—o—
Peterburgas, 17 Spalio. Po 

pietų buvo didelis susimuši
mas kareivių su (ia rbininkais. 
Finansų minist*. s M. Ko- 
kovsof liepė kan bmn išvai
kyti visus strai kukančius 
darbininkus nuo a pi i n kės 
darbaviečių. Darbininkai 
nepaklausė kareiviu, iš ki>ki

lio maištas ir 40 y p;, tų pavo
jingai sužeidė. Puma musty- 
nė su šaudymu prasi*i<- j<» pa
le Pairi bovelnos fabriką ryti
nėje dalyje miesto, toliau 
straikas pakilo visuose fab
rikuose. Sustojusiuose fab
rikuose prikimšo kazokų ir 
policijos. Daltar visas mies- 

|tas surištas straikų ir tūks
tančiai darbininkų vėl lau
kia karės. Spaudinimas 
laikraščių teipgi apsistojo. 

;nes visi drukoriai straikuoja, 
išėmus „Sviet" ir oficijališ- 
ką rando laikraštį. Kas nu- 
siduos toliau, nežinia, bet be 
didelio maišto neapsieis, su- 

1 spausti darbininkai turi savo 
tiesas gauti.

—o•— 
į Berlynas, Vokietijoj, 14

>

jeigu eina pat 
balvonai per^: 
nių Dievą.

Žinios iš Lietuvos.
—<1—

X

Šilavote, Klebiškiu gmino, 
Suvalkų redybos, neseniai 
buvo surengta lietuvių de
monstracija. prakalbos ir ne-

X

mažai šaukso: „Salin su ca
ru". Po demonstracijai pri
buvo kareivių pulkas su ki
tais raudonsiūliais ir darė ne
mažai kratų. Suėmė Šilavo
to vargamistrą, V. Kairaitį, 
sako, buk jis laikė prakalbą, 
bet yra žinoma, jog jis visai 

.nekalbėjo, tik iš tolo klausė- 
r i 4. • y k * . J 4 / _ - i

si. Pas vargamistrą padarė 
ir kratą, bet nieko nerado. 
Šilavotas toli nuo plento, 

į nuo geležinkelio ir nuo dides
nių miestų čionai lietuviam 
verta visai be baimės turėti 
prakalbas ir nieko nebijoti, 
bet mat randasi ir skundikų 
iš tų pačiu vargšų, daneša 
vyriausybiai, kas labai nepa

girtina.

!

i
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Slo.oo 
should be

numesiu, alaus negausiu ir 
dar darbą bus sunku gauti.

— Ne, tėvai, tokių darbų 
kaip tavo, tu visada gausi, 
nes kur mulo reikia, tai pa
ims tave, dėlto tau nereikia 
bailintas, o vėl juk niekas ne
žinos, už ką tu balsavai. 
Nauda būtų labai didelė, jei
gu didesnė pusė darbininkų 
balsuotų už darbininkų pa
statytus kandidatus, tada ir 
turčiai pradėti} ką-nors gero 
daryti žmonėm, kad tik su
laikyti juos nuo supratimo 
politikos; kitą metą jie ir už- 
pundytų daugiaus alaus ir 
anglių kytresuiem nupirktų, 
kad tik už juos balsuotų,

— Ne, vaike, jau aš ne
mislinu mainyti savo partijos 
— aš buvau demokratu ir bū
siu. Aš girdėjau, jog tie so- 
cijalistai nori daug gero pa- 
daryti darbiuinkam, bet dar- 
bininkai gero nenori, jie no
ri. kad juos vargintų. Aną 
dieną mačiau kaip vienas nu- 
skurėlis gavo geras drapanas, 
na ir ką mislini jis su jom 
padarė.

— O ką, tėvai?
— Jis nunešęs jąs parda

vė, o pinigus pragėrė. Ar 
tai neženklai. vaike, jog dar
bininkui neužsimoka gero 
daryt, nes visą gerą jis ap
verčia ant blogo. Geriausia 
kad juos skriausti, varginti, 
plakti, tada jie pasidaro geri 
žmonės.

"Entered as Second-Class matter 
Fkbruary 23, 1905, at the Post 
Office at Boston, Mass., under 
the Act of Congress of March 3,

Korespondencijos.

Darbai 
. i žmonių 

pagirti.

— Tėvai, jau demokratai 
ir republikonai turėjo valsti
jos konvencijas, ant kurių 
pastate kandidatus ant gu- 

savo 
ke- 
Ar 
tas

bernatorių ir sutaisė i 
platformas, pagal kuriąs 
tina valstiją kėravoti. 
tu supranti, tėvai, kas 
viskas yra?

— Teip, vaike, jie tą daro 
kas metas. Man tos jų plat- 
formės nerūpi, aš tik laukiu, 
kad jie alaus užpundis mums 
balsuotojam.

— Aš nemislinu, tėvai, 
jog jie pundįtų daug alaus 
žmonėm, nes šįmet darbinin
kai labai apsileido, nevaro 
jokios politikos tarpe savęs, 
o kaip turčiai mato, jog nėra 
jokio krutėjimo tarpe dar
bininkų, tada be jokių išsi- 
kaštavimų žino, jog darbinin
kai balsuos už juos. Dabar 
laikraščių špaltos pilnos pri
rašytos apie gyvenimą tų 
kandidatų, ypač demokratai 
gyrėsi su savo gerais kandi
datais. išrodydami, jog tie 
kandidatai buvo biedni žmo
nės kartą, o dabar pastoję 
advokatais per savo darbštu
mą augštai pakilo ir sako, 
jie geriausia tarnaus žmo
nėm. '

— Ar tu, tėvai, tiki jų pa
sakai?

— Aš, vaike, atmenu, jog 
demokratai ir republikonai 
nuo senų laikų tą patį pasa
koja. bet niekad iš to gero 
nėra, dėlto aš ir neklausau jų 
sausos pasakos, aš tik laukiu 
kad užpundįtų.

— Aš teip tikiu, tėvai, jog 
tau nusibodo jų tuščios pa
sakos, dėlto vėlyčia šįmet 
balsuoti visai už naują par
tiją. partiją darbininkų, arba 
Socijalistų.

— Kokia man nauda bus 
iš to, vaike, aš tik savo balsą

Baltimore, Md. 
eina neblogai, tiktai 
apsiėjimo negalima 
Mokestį gavę traukia į kar
čiamą. iš kurios vėliau išeina 
su aplupinėtom ausimi bei 
pramušta galva. Skaitymas 
knygų, laikraščių tarpe tų 
peštukų ir girtuoklių paskai
tyta už nereikalingą ir skai- 

, tanti yra paniekinti ir už be
dievius laikomi. Kitur žmo
nės atmena paaukauti kelis 
centus ant revoliucijos, o pas 
mus, tai štai kur aukauja. 
7 Spalio ant Lefinton gatvės 
vienas kitam susiskaldę gal
vas ir vienam kelių dienų už
darby s reikėjo atiduoti gydy
tojui už susiuvimą. Polici
ja biskį pasivėlavo ir teip sa
vo porcijos negavo. Seliūne 
sudaužė visus rakandus, ge
rai pamokino, tegul iki auš
rai nelaiko seliūno atdaro.

V. Burdingierius. 
—o—

■y ,

Gili f.rtia. Čionai gyvena 
apie 12 šeimynų, ir viskas ro
dos būtų gerai, i d tik ne 

j čionai esanti ? peštukai Mi- 
leriai. Jie vb ai ir varinėja 
čionai komedijas, už juos kiti 
lietuviai nukenčia panieką. 
Dabar neseniai čionai atsiti
ko muštynės aut krikštynų. 
Labai nedoras būdas tarpe 
Amerikos lietuvių ant krikš
tynų pasigerti, paskui kož
nas griebia kūdikį, nešioja 
neva renka pinigus ant jo 
dalies, bet nemato. jog daug 
blogo padaro pasigėrę, susi- 
mušę išgąsdina sergančią mo- 
t nę, apsirgdina kūdikį ir 
teip iš viso šumo daugiau 
blogo ir paniekos, nekaip 
gero. V. Burdingierius.

—o—
Union City, Conn. 7 Spa

lio, subatos vakare „Lietuvos 
Dukterų Draugystė” turėjo 
labai puikų pokylį dėl padi- 
nimo draugystės iždo. Pub
likos prisirinko gana daug. 
Vaikinai ėjo pažiūrėti kaip!

i

■Į— ■

tie vargšų šelpėjai labai retai 
kuris žiūro teip toli, kad pa
matyti kas vargšus gimdo, 
kas juos skriaudžia, jie tik 
tik mato, kada žmogus jau 
nuskriaustas ir neatbūtinai 
reikalauja pagelbos. Turint 
teip daug visokių principų, 
žmonės ir kovoja vienas prieš 
kitą su tais principais. Vie
nas sako tas gerai, kitam ma
tosi jog teip gerai, kaip jis 
daro. Dėlto pasaulėje teip 
daug nesupratimo ir nesuti
kimo tarpe žmonių. Kad 
žmonės sutiktų, ištiesų būtų 
labai gražus gyvenimas pa- 

i saulėje. Bet kaip jie sutiks, 
kad kožnas turi sau kitokį 
principą, už kurį jis ir galvą at \ proportioued to
gatavas padėti. Žmogus la- their iniportance, 

I i,ai uavatnas gyvūnas sulygi- lllark of a true man 
nūs su kitais, jis už principą 
savo gyvastį atiduoda. Ko 
nedaro nė žolės nė kitoki gy
vūnai. Per didelę tą kovą 
už principus išgėrė jau per
daug kraujo žmonijos ir nu
nešė perdaug gyvasčių, dėlto 
verta giliai apsvarstyti 
nam savo principą, ar jis. firet and Ilighe8t. „henever 
vertas teip ginti, teip drūčiai there -8 eonfliet The rights 
kariauti ir gyvastį už jį P*’ of the individual cease to 
padėti. Principo męs nega- rights as against the rights 
lim pamesti, nes jį Pametę Lf le a whole
būtume panašus į medį. V ie- 
nok turime savo protą varto
ti ir išdirbti sau tokį princi
pą, kuris būtų geras m ūmi ir 
kitų žmonių neužgautų. Jei 
kožnas męs laikysimės tų ma
žų principų, neapmislįdami 
principo visos žmonijos, tai 
visada būsim klaidingi ir už 
bereikalą vesim karę, o pakol 
vesim karę, nieko gero neina- 
tysim. Pasaulėje kraujas 
lit sis, nesipildįs principai tų, 
kurie rojų čionai nori sutver

ti;. l’osmertiniam gyvenime pa
Lks baisumas tuos, kurie per 
n aidas tiki tę rojų rasti, nes 
Dievo prisakymas m, idi ar
timą savo kariaujant už tuos
i . ižus ir siaurus principus
ii ka pamintas ir paniekin
tas. Tikrą ir gerą principą 
męs galim įgauti tik tada, 
kada pasaulę plačiau supra
sim. Pasaulę galim išmokt 
suprasti būdami ramus ir už- 

į siimdami mokslu, svarstyda
mi viską kaip geriau išeina 
visai žmonijai. Svarstyda
mas ir mislįdamas niekam 
nepadarįsi blogo nė Dievui 
nė žmogui, nes žmonės nuš
ildami sutveria geriausius 
daigtus pasaulėje, o mislis 
yra dovana sutvertojaus žmo
gui duota ir dėlto naudotis 
iš mislies reikia visiem.

Tada tiktai tikrą principą 
' visa žmonija įgaus, kada iš- 
silavįs, naudosis iš savo mis
lies. Ar gali turčius sulauk
ti gero plėšdamas vargšus? 
Ne! Viena arba dvi pakale
ntos gali pasigėrėt tais tur
tais, bet jų vaikai gali su
laukt bausmės būti baisiau
siai užmuštais nuskriaustųjų 
vargšų. Ar-gi gali žmogus 
tik apie amatą protaudamas 
sulaukti gero? 
jis išsilavįs būti geriausių 
matninku būti, bet jeigu kiti 
iš to naudą turės, taigi vis 
bloga. Ar žmogus vien su 
malda gali ko gero sulaukt? 
Ne! Palikdamas viską ant 
Dievo valios, pats ir su atei
nančia gentkarte gali įbristi 
į didžiausius vargus. Todėl 
principas mus turi būti pla
tus, viską apimantis ir be 
skriaudos visiem, tada žmoni
ja visa sieks vieną principą 
atsieks ir gyvenimas bus mie
las patiem ir ateinančiai gent 
kartiai. Todėl darbuokimės 
suvienyti savo nuomones ir 
principus, nepaisydami, jei
gu kas norėtų mus priversti 

Eikim ke
tas būtų geras darbas, bet ]ju prie gerovės ir bus visiem 
vis išrodo aprubežiuotas, nes gerai.

Kartus.
i

Simoro

merginos ruošiasi apie savo 
pokylį ir atliekančius savo 
darbus. O merginos ėjo dėl
to, kad dėl jų garbės ir nau
dos pokylis buvo surengtas. 
Kaip žinia, tai dar teip pui
kaus pokilio Union Cities 
lietuviai neturėjo. Prie pro
gos drąsesnės merginos perė
jo per susirinkusią publiką, 
parinkdamos pinigų ant tau
tiškų reikalų. Kiek tų pi
nigų tapo surinkta tikrai ne
žinau, bet tikiu, jog vėliau 
bus pagarsįta.

—o—
Seymovr, Conn,

miestelis nedidelis, dėlto jog 
čionai maža išdirbystė randa
si. Žmonės daugiausia dir
ba prie misinginių išdirbinių, 
kiti prie guminių ir plušo 
fabrikų. Lietuvių visai ma
žas būrelis ir tie be tautiško 
susipratimo. Ant vietos nė
ra žmonių, kurie platintų ap- 
švietą ir lietuvystę, o iš kitur 
neapsilanko: laikui bėgant 
gal koks jaunas lietuvis ir 
čionai pradės darbuotis ir* Si- 
more kaip tykiam miestelije 
lietuviai pagarsės. Fabrikai 
dabar eina gerai, bet darbi
ninkai laikosi drūčiai prie 
darbo, nes žiema artinasi dėl
to atvažiavusiem sunku dar
bą gauti. Kartus.

—o—
Stoughton, Mass. Pas mus 

ir vėl jau prisirinko gurbas 
šlykščių darbelių, kuriuos 
jau Teikia iškratyti. Praeitą 
mėnesį mūsų lietuviai nema
žai paaukavo pinigėlių į teis- 
darių kišenių. Neseniai vie
noj stuboj prigėrę iki pasiu
timui, pradėjo skambįti ma
kaules; antgalo pas teisdarį 
apsimokėjo ir tik alus liko 
si kalčiausias. Neseniai at
sibuvo čionai veseilia vieno 
alaus padračiko, taigi visi 
ėjo. kad ko daugiausia jo iš
traukti. Jaunikis liepė, kad 
nedaužįtų torielkų, užtai 
kraujo trokštanti pradėjo 
galvas daužytis. Pakilo ka
rė, į kurią įsimaišė ir moteris. 
Antgalo 3 vyrus ir vieną ma
mą nupleškino į šaltąją. Oi, 
Dievulėli! kokia koronė ant 

i šios pasaulės! Ir poliemonai 
buvo pasamdyti vaktuoti, ir 
tie nieko negalėjo padaryti, į 
šaltąją vistiek reikėjo. Gė
da jum broliai, ir kazokų su 
dratu gale bizūno neatbūtinai 
reikia. Stougtonietis.

i

Musų principas.

Kožnas žmogus turi nors 
kokį sau principą, kuris duo
da jam stiprybę gyvenime. 
Be principo žmogus būtų pa
našus į medį: nieko neveiktų, 
nieko neatjaustų. Iš margo 
svieto galima prisižiūrėti 
daug skirtingų principų. 

! Štai vieno principas, kad su
rinkti daug pinigų. Toks 
žmogus turi išsidirbęs didelį 
pageidimą ant pinigo. Jis 
nieko nežiūri pasaulėje, kar
tais nė ant savo sveikatos,i

, kad tik pinigą padaryti. Ki
tas vėl turi didelį patrauki
mą prie amato bent kokio ar
ba prie muzikos. Ir toks 
žmogus nieku savo galvos ne
užima, tik tuo savo principu,
kuris jį pritraukė. Dar yra, 
daugelis žmonių, kurių prin-l 
cipas yra vien melstis, jam. 
niekas pasaulėje nemiela, tik
tai malda. Yra ir tokių žmo
nių, kurių principas yra pa- 
šelpti žmogų pavargusį, nors govotf už~niekui

I

Deda Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbės.

Angliškai

claim
even
proportioned 
importauce 
mark 
true 
success 
degree 
progresą 
relation 
individual 
highest 
against

Should a man 
rights?

| Yes, to claim them, even

Ne! Nors 
a-

Ktark 

kietu 
yvin 
proporšiud 
importens 
mark 
trū 
s ūksės 
digry 
progres 
rileišin 
individžiual 
aiest 
ageinst 

claim his

K i;kia
j ieškot i. užstoti savo 
lygiai, kad ir, 

lygiai-pruporcionališkai 
svarbumą-gerumą 

ženklas
tikras
laimė
lai psnis-grad ūsas 

pirminžengystė-progrt sas 
giminystė-vienodumas 
vieustypis-individualas 

augščiausia 
priešai

Ar žmogus turi jieškot savo 
tiesu?v

Teip, j ieškoti jų, kad ir 
kaštuotų lygiai su 
jų svarba, yra
ženklas teisingo žmogaus. 
Laimėjimas savų tiesų tal-

is the
The 

success of such claims consti- 
tutes in large degree the pro- pina dideli gradusą pirinyn- 
gress of the race.

What is the relation of 
of the rights of the people, 
as a whole to the rights of 
the individual? The rights 

as a whole, are

žengybes dėl rasos (tautos).
Kokia giminystė tarpe tie

sų visų žmonių su 
tiesom vieno 
(individualoi? 
žmonių yra pirmos ir 
čiausios. 
sumišimui, 
žmogaus 
tiesom 
žmonių.

kada-nors 
tiesos 

prapuola 
prieš tiesas

žmonių 
žmogaus

Tiesos 
augš- 
ėsaut 
vieno 
būti 
visu

Moterų darbai laukuose.

Pagal parodįtas statistikas, 450 tūkstančių moterų dir
ba laukuose Suvienytose Valstijose. Šita didelė grupa mo
terų išsimėčius po visus kraštus Suvienytų Valstijų, bet 
daugiausia rytų krašte, ypatingai apielinkėse Jameika ir 
Long Island, tose aplinkėse randasi tiek moterų dirbančių 
laukuose, jog keliaujantis pamislįtų, jog tai ištiesų Lietu
va arba Lenkija. Čionai vasaros laike visur patiksi saule 
apdegusias laukų darbininkes. Vasarą, kada saulė atsi
sveikindama leidžiasi, keleivis gali pamatyti grupas moterų 
su matikais ant pečių keliaujančių nuo darbo namo. Ant 
Long Island didžiausia dalis lanku darbininku vra lenkės. 
Jos čionai dirba vokiečiam ir airiam. Kada-gi nesušneka 
angliškai, tai farmerys daugiausia prisikalbina jąs sekan
čiu būdu: Pasiima dolerį į saują ir eina jieškoti darbinin
kių. Pamatęs moterį parodo dolerį ir ranka mostele į lau
kus. ir gana to. nes kitą rytą jau kokia penkesdešimts mo 
terų laukia pas vartus, kad parodįtų darbą. Moteris dir
ba prie sodinimo cibulių, suima javus, kurie reikalauja 
rankom rinkimo, kaip tai: žirniai ankštyse, žali šabaibonai, 
tumeitės ir visokius kamblius suraišioja į pundelius gata
vai vežti į rinką; teipgi prie ravėjimo visokių daržovių, ku
rios perdaug dalikatnos dėl ka upimo ir draskymo žolių su 
arkliu. Laike sodinimo ir laike ėmimo pirmų daržovių 
Birželio menesije, o antrą ėmimą Rugsėjij moterys ir labai 
esti darbais užimtos, Keliauninkas gali pamatyti būrį mo- 
moterų skaitliuje penkesdešimties dirbančių lauke, kur 
diena atgal gal nė vienos nebuvo. Ypač Birželio menesije 
kada moteris renka žalius žirnius yra labai gražu pažiūrėti, 
nes tada tokia užeina darbymetė, jog ir tos eina prie dar
bo, kurios turi mažus kūdikius. Tankiai gali laukuose pa- 

į matyti eilę moterų dirbančių ir eilę vežimėlių, kuriuose kū
dikiai guli su kyrais nuo musių uždangstyti. Vaikai 
kaip tik paauga gana dideli ir tie tuojaus yra pritaikinti 
prie darbo. Per pietus visos sėdasi ir drūtinasi; kartais 
būrelis atminęs savo tėvynę užtraukia ir dainą. Italijonės 
ir francuzės daugiausia išdrįsta padainuoti. Mokestis mo
terų rodos neblogiausia, tiktai darbas nereguliariškas; jos 
gauna 25 c. už pririnkimą maišelio žirnių su ankštimis; 
maišelis talpina 2 bučeliu. Teip kad smarki moteris per 
dieną uždirba dolerį ir pusę. Darbas jom biskelį paleng
vėjo, kada farmeriai sumažino didumą maišų nuo dviejų 
bušelių ant vieno ir pusės. Žinoma, jie norėjo moterim ir 
algą ant tiek sumažinti, tačiaus moterįs laikėsi vienybės ir 
privertė farmerius senovišką mokestį mokėti.

Vakarines mokslaines.

Vakarines mokslaines atsidarė nuo pirmo Spalio. 
Kožnas senas ir jaunas norintis pasimokinti yra priimamas. 
Lietuvninkam labiausia reikia naudotis iš vakarinių moks- 
lainių, nes mums labiausia trūksta mokslo. Atėjęs į moks- 
lainę rasi sau ramią, šiltą vietą per žiemą, kame esant gali 
sveikatą savo geriau užlaikyti nekaip praleisdamas laiką 
nerimastije. Kur lietuvių randasi atsakantis skaitlius, 
reikia rūpintis, kad angliškos lekcijos būtų lietuviškai iš
aiškintos, teip daug greičiau gali kožnas išmokti. Dauge
lis mislina, jog kaip tik nueis, pabus sanvaitę, tai tuojaus 
viską išmoks ir daugelis nebūva ilgiau kaip sanvaitę, pa
meta. Teip negerai, broliai, reikia turėti ramybę ir mo- 
kįtis. Visą žiemą išbuvęs vakarinėje mokslai nėję 
jau galėsi save daug pasigelbėti visokiuose reikaluose.
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Legenda Valorosijos.
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(Tąsa)
liepsną be žvakės, arba kitokį degantį 
daigtą? Ne, niekas to nematė. Teip yra 
ir su dvasia: niekas nematė dvasios be kū
no. Ką tai dvasia reiškia? Žmogaus ga
lėjimą mislįti, jausti, norą kalbėti. Kada 
męs kalbam apie žmogaus dvasią, męs sa
kom, jog jisai turi tąs dalis. Žmogus dar 
ir daugiau tokių galėjimo dalių turi val
gymas, gėrymas, miegojimas, vaikščioji
mas ir sėdėjimas. Kada žmogus numiršta, 
jis daugiau nevalgo, negeria, nemiega, ne
vaikščioja ir nesėdi, dėlto kad tos visos 
dalys pas jį prapuolė, numirė ir t. t. Teip
gi kada žmogus numiršta, daugiau nemis- 
lina, nejaučia, nenori, nė nešneka, kaip 
kad gyvas darė Dėlto negali būti gyvas 
žmogus be dvasios, kaip kad negali būti 
dvasia be gyvo kūno.

— Gerai — kalbėjo Trakimas — ka
da tu man pasakoji, viskas ką tik sakai, 
rodos yra teisybė. Vienok neužilgo baimė 
vėl apims mane ir vėl bijosiu bausmės 
Dievo ir aš nežinau kaip tą viską nusikra
tyti — tą baisybę.

— Teip, tėvai, — kalbėjo Trakimas 
— gamtiškai tu esi labai verstas žmogus, 
vienok tu nesimokinai būdamas mažas ir 
teip jauną tave apiponavojo visoki prieta
rai, kurių negalima nusikratyti užėjus se
nesniems metams. Užtai-gi mokinimas 
vaikų yra labai reikalingas nuo mažų dienų.

DALIS XI.
Dvylikta diena Rugpiūčio atėjo. Tra

kimas Semionovič atsikėlė pirma saulės 
tekėjimo ir išėjo į sodą. Pažiūrėjo į rytus 
ir pradėjo pats sau kalbėti: ,,Sita gal pas
kutinė diena mano gyvenimo, kuri dabar 
kątik eina šviesyn; daug kartų da dienos 
švis, bet jos niekada nešvis dėl manęs; sau
lė tekės dar daugelį kartų, bet niekad 
nešvies ir nešildįs manęs!” Nemato
ma kokia galybė pradėjo jį bauginti, jog 
kaip ateis vakaras ir sueis terminas ketu- 
resdešimts metų, gyvenimas jo turės pasi
baigti. Trakimas nejautė ant savęs jo
kios ligos, bet tikėjo, jog atėjus laikui pir
ma poros valandų užeis kokia-nors nelaimė 
netikėtai, kuri padarįs galą jo gyvenimo. 
Gyvenimas jam pasirodė dabar labai mielas 
ir turtai, rodos, pasidaugino, bet mislis 
pas jį buvo, jog gal pirma dvidešimts ke- 
turių valandų viskas bus jam be naudos. 
Tą dieną Alexandra, sūnus Trakimo, pie
tavo kartu su tėvu, o po pietų jis pakalbi
no tėvą:

— Važiuokime pas Moroškinus į sve
čius. Męs galim vakarą tenai linksmiau
sia praleisti. Šį vakarą tę bus didelis po
kylis mano švogeris ir švagerka bus tenai. 
Aš neapleisiu tavęs iki ryt rytui, tėvai.

Moroškinai buvo turtingi dvarponiai. 
Gyveno savo vasariniuose gyvenimuose 
ant Carskoje Selo ir buvo artimi draugai 
Trakimo.

Arkliai tuojaus tapo pakinkinti ir 
Trakimas su sūnum išvažiavo į Carskoje 
Selo. Dangus buvo aptrauktas debesiais, 
kartais sužaibavo ir perkūnas nutrenkė.

Kaip tik atvažiavo į vietą ir jau su
kosi į kiemą, netikėtas ir garsus perkūnas 
nutarškėjo ir tas pakėlė mislį pas Traki
mą, jog jis bus perkūno čionai užmuštas. 
Kada suėjo į namą ir atsisėdo prie arba
tos, kitas garsus perkūnas nutarškėjo. 
Trakimas matomai pasikratė nuo galvos 
iki kojų iš baimės.

— Teip perkūnas užmuš mane čionai 
— mislino sau.

Perkūnija vis didinosi ir mėlyni žai
bai kas sekunda pradėjo laižyti namo lan
gus. Perkūnai dabar jau tarškėjo vienas 
po kitam. Lietus pylė, stogas namo ūžė 
nuo vandens ir langai net barškėjo. Tra
kimas sėdėjo pas stalą, bet daugiau išrodė 
ant negyvo: ,,Perkūnas užmuš mane” mis
lino sau.

Perkūnas vienok nemušė Trakimą. 
Pabaigė gerti arbatą. Svečiai pasiskyrs- 
tė į ruimus, jierkūnija pradėjo mažintis. 
Vienok Trakimas buvo teip išgązdintas,
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Moterim.

paklausė sūnūs.

Jis 
sa- 
jis 
jo

jog ir perėjus griausmui negalėjo atsistoti 
ir atsitraukti nuo sūnaus šono. Visi, kas 
tik į Trakimą kalbėjo, nežinojo kas su 
juom darosi. Jo būdas persimainė ant 
laukinio ir kalbėjo nesava kalba. Vidur
naktyje norėjo apleisti tą besiedą, bet sū
nus Aleksandra perkalbėjo, kad liktų iki 
naktipiečių. Per visus naktipiečius Tra
kimas nė žodžio niekam nesakė.

Po vakarieniai visi svečiai pradėjo 
skirstįtis namo. Trakimas teipgi išsiren
gė namo. Važiuojant namo, Aleksandra 
atsiliepė į savo tėvą:

— Tėvai, kodėl buvai teip susimaišęs?
— Aš mislinau, sūnau, apie mano se

ną susipažinimą keturesdešimts metų at
gal, aš susipažinau su žmogum, kuris kal
bėjo apie Dievą ir Dievo tiesdarystę teip 
kaip tu kalbi.

— Ar jis buvo Rosi jos žmogus ar 
koks atėjūnas

— Kas jį žino — atsakė tėvas — Jis 
nėišrodė ant Rosijos žmogaus, jis nesakė 
man kuom jis buvo, o ne kitiem žmonėm 
kaime niekad neišsitarė. Jis buvo sodau
ninkas tame laike pas poną Motoliną. 
man kalbėjo, jog viskas pasaulėje turi 
vo tiesą. Vilkas nekaltas už tai, kad 
piauna avį, kada-gi tas reikalinga dėl 
gyvenimo.

— Jis nebuvo kvailas, galima matyti 
iš jo kalbos — atsakė sūnus. — Tuo
se senuose laikuose, o dar tokiam prastam 
krašte. . Matomai jis kalbėjo apie funda- 
mentališką tiesą kovos už būvį, kuri atme
ta visokius prietarus. Visoki gyvi daigtai 
kovoja, o tas, kuris iškovoja, yra geras, 
užtai kad šita yra gamtiška tiesa. Vie
nok dadėjo Aleksandra — Jeigu jis būtų 
tą pasakęs tikintiem, jis būtų buvęs palai
kytas už velnio apsėstą žmogų.

— Gerai tu atminiai, Aleksandra, — 
jug teip ištiesų ir buvo.

— Tas nebuvo sunku atminti — kal
bėjo Aleksandra. — Visada yra ir visada 
buvo su tais, kurie nori atidengti teisybę 
kvailiem žmonėm ir išnaikįti manimą, su 
kuriuom nelavinti žmonės, kada pasitinka 
su jiem nesuprantamom.painėm — visa
da save palinksmina.

Kada jiedu parvažiavo namo, diena 
jau pradėjo švisti.

— Toji baisioji naktis jau perėjo — 
tarė Aleksandra. — Terminas keturesde- 
šimties metų, kuris kankino mano milimą 
tėvą, jau praslinko.

— Oh Aleksandrai, mielas mano sū
nau! — kalbėjo tėvas — dabar ir tik da
bar, aš aiškiai matau, jog aš pats bereika
lingai krimtausi“save pertą keturesdešimts 
metų. Ir tik dėlto, jog aš iš baimės išgir
dau tuos žodžius ant kapų užmuštųjų gi
rioje. Dabar aš tikiu, jog tas buvo tiktai 
mano locna imaginacija; tu kalbėjai teisy
bę, Aleksandra, kaip sakiai, jog kalba 
apie Dievą yra vien kalba žmonių!
viskas yra melas ir niekas, kaip sakytų mū
sų Ukrainos žmonės.

— Ištiesų gaila, jog žmonija per tiek 
šimtmečių negalėjo ateiti į supratimą ir 
ir išsiliuosuoti save iš nelaisvės ir dar jie 
yra nelaisvi.

— Vienok aš save išsiliuosavau — 
kalbėjo Trakimas. Ir ištiesi! jis visai pa
metė visą baimę.

nuo 
nors

Su 
pasi-

Ir tas

Tą patį vakarą tarpe dvyliktos ir try
liktos Rugpjūčio, kada pasikalbėjęs su sa
vo sūnum, jis nuėjo vienas sau į ruimą, 
Trakimo bausmė prasidėjo.

Nėra Dievo, nėra dvasios, nėra baus
mės! Kaip linksma ir kaip gerai! O 
kaip aš save kankinau dovanai tokį ilgą 
laiką. Męs visi kovojam ir ardom vienas 
kito gyvenimą, anot kalbos Aleksandro. 
Kova už būvį, teip, tas yra teisybė. O 
kitos jokios nėra. Dievas davė, jog aš 
buvau iškovotoju. Dievas davė! koks 
tas kvailas būdas vis užsilieka. Tai ne 
koks tę Dievas, bet aš iškovojau, ir kas 
tik iškovoja, tegul naudojasi iš savo lai
mės. Aš iškovojau ir aš galiu iš to links
mintis; aš turėjau lengvą ir gražų iš to gy
venimą, vien tik tas atminimas mane kan
kindavo, bet dabar jau bus geriau nekaip 
kada pirma: dabar bus ištiesų gerai. Ant
galo aš supi antu, jog žmonės yra pavydus 
(jis atsiminė pūstelninko žodžius); jie 
pavydus dėlto, kad kožnas nori būti lai
mingas. Jeigu myli laimę, lai kovok pats!

/ [ Toliams bus).

Ar verta vaikus 
mokinti lietuviškai.

Labai daug lietuvių vaikų 
nemoka lietuviškos kalbos 
Amerikoje. Klausymas ky
la, kodėl tėvai vaikų nemoki- 
ua lietuviškai? Kalbant apie 
šitą reikalą su moterim, ku
rios myli lietuvystę, nereikia 
visai gilintis į tą viską, nes 
kožna pritars, jog vaikai turi 
mokėti mano kalbą, nes aš 
esu jų motina, lietuvė. Gal 
aš nemokėsiu įspausti į jų 
širdis meilės prie to krašto, 
kuriame aš gimiau ir augau, 
nes aš pati mažai jį pažinau, 
bet kalbą mano ir mano tėvų 
aš turiu savo kūdikius išmo- 
kįti! Tačiaus yra daugelis 
moterų, kurios neturi tokio 
supratimo. Buvę užvargin- 
tos tėvynėje jos rokuoja, jog 
viskas kas-tik yra lietuviško 
yra vargas ir dėlto reikia ša
linti nors savo vaikus 
lietuviškos kalbos, kad 
tie nepapultų į vargą, 
tokiom seserimis reikia
kalbėti. Kad męs vargom 
mūsų tėvynėje, tai ne dėl to, 
jog męs buvom lietuviais, tik 
dėlto, kad gyvenam po tyro- 
niška valdžia caro. Ir netik 
męs vieni buvom varginami, 
bet ir kitos tautos esančios 
po Rosi jos valdžia. Ant tiek 
mus labiau vargino, jog 
uždraudė mumi skaityti kny
gas mus kalboje ir nedavė 
platįti mokslą. Taigi čionai 
ne kalba, ne visas lietuvišku
mas kaltas, bet tiktai tironai
— caro valdžia, kurie norėjo 
padaryti iš mus sav i tarnus
— duonos gamintojus. Ir 
ištiesų gal ir būtų mus savo 
bernais padaręs, kad būtų 
teip apsiėjęs kaip kad apsiei
na Amerikos randas su čionai 
atėjusiais žmonėmis. Moti
na neturinti tautiškos dva
sios supratimo, sako: ,,Ką a< 
čia savo vaikus baldisiu su
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ta lietuviška kalba, juk čio
nai su ja duonos neuždirbs”. 
Ką-gi jai ant tokio užmetimo 
pasakysi. Ji neturi prigim
tos meilės prie savo kalbos ir 
teip jos vaikai virsta į sve
timtaučius. Na-gi ištiesų se
seris apmislįkim ar tai never
ta savo kūdikius pamokįti 
prigimtos kalbos teip daug, 
kiek męs pačios mokam? Man 
rodos, jog verta, žiūrint iš 
daugelio šonų. Pirmiausia; 
kūdikis išmokįtas lietuviškai 
per motiną, pastoja kur-kas 
daugiau suprantančiu nekaip 
tas, kuris tik vieną anglišką 
kalbą moka. Jo protas grei
čiau auga, jis lengvai ir nau
dingai gali mokėti dvi kal
bas sulaukę dešimties metų. 
Vaikai, kurie vien moka ang
lišką kalbą, tankiai būna pa
traukti į visą anglų apsiėji
mą, o jau męs žinom, jog ap
siėjimas anglų jaunuomenės 
visai nepagirtinas. Kožno 
lietuviškai išmokįto vaiko da
lis yra geresnė čionai Ameri- 
ke, dėlto jog jis gali save 
greičiau pritaikįti prie nau
dingesnio darbo, mokėdamas 
dvi kalbas. Yra daugelis

galėtų tarpe lietuvių daryti 
gešeftą. Lietuviška pramo
nė visai dar nepajudinta, ir 
žinoma, jog kada nors turės 
būt sutraukta, surėdyta dėl 
lietuvių naudos. Kožna tau
ta rūpinasi, kad savo pramo
nės reikalais galėtų užsiimti. 
Lietuviai kasdien vis daugiau 
apsišviečia ir dėlto laikas 
ateis, kada ir tarpe lietuvių 
gyvuos pirklystę, bujos iš- 
dirbystė, ir dėlto sakau, jog 
ant lietuviškos dirvos jaunas 
lietuvis greičiau ras sau už
siėmimą, nekaip ant kokios 
s vetim tautiškos. Svetimtau
čiam netrūksta gabių žmonių, 
todėl nekurie iš jų mokinasi 
net lietuvišką kalbą, kad ga
lėtų pelnyti ką nuo lietuvių. 
Amerikoj lietuvė motina tu
ri rūpintis išmokįti savo kū
dikius lietuviškos kalbos. 
Angliškai vaikai patys iš
moks.

Burdingieriai 1:
Geria, rupužiuoja.
Jie ir bosai visi.

Gaspadinės išbalę
Žiūro ir dejuoja,

Bet alaus nelikus
Per langą mojuoja

lai namas vyrai!
Kuris jus garbę !!a 

Ant šakių į viršų 
Iškėlęs krato ir velia.

Juokai.

—o-----
Vokiški ryžiai.

Virk pusę svaro ryžių pie
ne, pakol jie visai nesuminkš
tės. Nuimkie nuo ugnies, 
maišydama nuolat, įmaišyk 
kvortą miltų (sijotų) penkis 
suplaktus kiaušinius, 2 
šaukštus mielių, pusę svaro 
sutarpįto sviesto, biskį drus
kos ir puoduką šilto pieno. 
Tą visą įmaišymą padėk šil
toje vietoje, pakol mielas ne
pakils, paskui kepkie tam 
tikrose bandukių blekinese.

Bandukės. 2 puodu
kus miltų, 2 puodukus sal
daus pieno, 2 kiaušinius, 
vieną šaukštą šviesto, vieną 
šaukštuką druskos; tą sumai
šymą kepkie puodukuose 
penkioliką minutų. Ir duok 
valgyti šiltą.

Vienas lietuvis išlupęs še
šis mėnesius ant iarmų gavo 
šimtą dvidešimts dolerių. 
Atsikėlė anksti ir apsirengė 
geromjom drapanom gatavai 
važiuoti į miestą. Farmerys 
pradėjo kalbįti toliau dirbt, 
bet jis jokiu būdu neapsiėmė. 
Dar pasakė tiek: pas ,Jus 
tik šuniui būt, bet nežmogui; 
kad ne obuoliai vasarą, bū- 
čia badu nugaišęs, valgįti 
nieko neduodat tik bulves su 
taukais.” Farmerys mato, 
kad nieko nebus, važiuok, 
sako. Lietuvis atvažiavo į 
miestą ;darbo greižt negavo ir 
papuopė į kazirninkų kum- 
panę. Kelis kartus po kvo- 
terį išgrajinęs, pamisimo, 
kam čionai dirbti, juk šiteip 
lengviau pinigą padarai. Pra
dėjo gerai kortuoti. Bet ne
laimė! Į tris sanvaites visus 
pinigėlius pralošė ir vieną 
naktį gavo per prausemąją. 
Ir teip turėjo atgal pas far- 
merį sugrįžt. Sena karvė 
tuojau pažino vargą Jono ir 
ilgai žiūrėdama jo gailėjosi: 
„Ei, Jonai, Jonai!

—o—
— Kaip pažinti smarkią 

ir lavią merginą per pasisvei
kinimą.

— Katra suspaudžia drū
čiai ir smarkiai ranką.

KELEIVIS.

APGARSINIMAS.
Širdinga padekavone!

Ištikro nežinau, kas galėtų 
^ripsakyt mano džiaugsmą ir 

dėkingumą už išgydymą iš 
eip ilgo ir sunkaus sirgimo 

(>ėr 2 metu, nes nedėlia nuo 
nedėlios laukiau persiskyri
mo su pasaulę. Po daugel 
visokių daktarų ir gydymo 
buvau nustojęs viltį išgyji- 
mo nuo visai suirusios mano 
sveikatos, bet kaip perskai
čiau knygą ,,Vadovas į Svei
katą” parašytą profesoriaus 
Daktaro E. C. Coliinso, tad 
iš paskutinos atsišaukiau į 
tą garsingą Medikališką In
stitutą, aprašant ligą, kurią 
įgavau per raskažną gyveni
mą ir nesupratimą pavojaus, 
o kad man sutaisytus vaistus 
prisiųstus per Expretą ėmiau 
vartot, tai netrukus prapuo
lė vaikščiojanti diegliai po 
visą kūną, o labiausia kanki
nimas šonuose ir krūtinėje su 
baisium sunkumu, tai ir Iv-• 
tiškas abelnas nusilpnėjimas, 
kaip nerviškumas, sunkus 
kvėpavimas ir skrepliavimas 
lygiai pranyko.

Dabar esu sveikas, kaip 
niekad nesirgęs, ir tai viešai 
apgarsinu ne iš unoro, bet 
dėl meilės, kad sergantiejie 
nesikankįtų, o stačiai kreip
tųsi be atidėliojimo prie Dr. 
E. C. Collins M. I.

Tik dabar aš iš supratau, 
kad mokslas ir lieka rstvos, 
kuriąs jie sutaiso tam Insti- 
te, turi stebėtiną galyl-ę, už 
kuriąs širdingai padėka o;u. 
Su godone Ali ertas 1‘ai ant s, 
Sunny Side, Arkausas.

Jei tu nori pamatyti
Peklos departmentą, 

Nuvažiuok į Worcesterį 
Į štai šitą vietą:

Ant Milburio gatvės
Šimtas ir dar kelintas, 

Stovi angštas namas 
Dipu pramintas;

Kartais sloda-house
Yra pavadintas. 

Bet peklos departmentas 
Yra vardas tikras.

Čion daug stebuklu
Jau atsitiko, 

Daugelio protas, sveikata, 
Čionai jau paliko.

Daug turėjau progos 
Tą namą matyti, 

Ir visą mencią 
Geriausia pažinti.

Kas to namo slenktį
Spėjo peržengti, 

Tas rudžio turėjo 
Ikvaliai prigerti.

Budis kas vakaras,
Rudis kas-diena.

Rudis prieš pietus 
Rudis po pietų;

Rudis ir rudis,
Kartais ir degtinė,

> ne vieno
J • J W • • 4 I

tykiai mokinasi lietuviškos 
kalbos. Klausymas kodėl Mus brolio krūtinę, 
jie mokinasi? Žinoma, kad Grindys nuolat šlapios

svetimtaučių, kurie šę ir tę . - 
tl’l’ioi mnlzinoji 1 i of .
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hidics ant pardavirru.
Tos larmos pa stūnoda New V orkų šiei- 
te. 1> akertų už $1250, 33 akrai už
Sl.54-0. 7S a'., Ibi. Oitak. už *4*9o.
SO akrų ..; Tl jOo 15 1 ak už 133
ak už ?1 80.'. .-o ak. ttž $2t>00 ir apie I5 
farroų k: •. V ra <’ia .au '.-etuviška ko 
lionija s .\<rta Tos vuos Birmos s:: 
trioboms i. kožną turi girios, arti uties 
tų ir vag/.alų. Apie artesnes žinias ra
šykite su įdėjimu už 2 c. markės pas;

Geo Kleek
Pooh ille. N Y.

T
■fe

DOVANA.
ant truni|K> tik laiko už viena dolerį ver
tas dviejų d* - Madiciiiogija. knyga 
turinti 200 pusi., 6.\D colio. Receptai 
užrašyti Voki>ka-Lotyru*ka-Angelcka ir 
Lietuviška kalbos, aprašo suvirsum 100 
ligų su S5 paveikslais: perstatų kaip gy
vastis apsireiškia žmogaus kūne: pamo
kinimai: kaip vaikinui mergina išsirinkt, 

mergina.

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKAS
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvniukais karčentnin- 
kats ir krautuvninkais vesti pramone.

Mūsų adresas:
A LIUTKEVK 1A. ■ ■

24 H'ashiiięton S^ųre, V\ orccster, M:^

PAJIESZKOJIMAS.
Pajieškau savo partrpljonų-’JfeVoš Rup
kei.ulės, Krano. Vinco' ir Kazimiero 
Rupkų. JuozajKt liigailos ir.Kraną, .lan
ka ucko. kurie paeina iš Kauno rėdytos. 
Šiaulių {'aviete. Veiksnių parapijos, tur
būt vis: gyvena Massttvhusetts steite 
uuo daugel metų, meldžiu ka*l atsiliep
tų aut žemiau padėto adreso svarbiame 

reikale, parapi jonas.
Stanislovas Jakavičia 

sjoChapelSt. New Ilayen^Čonn.

merginai vaikiną, ir jeigu turi
o ji tave tiOabai myli, kaip pasielgi, 
kad pamylėtų: kaip jiasisaugot nuo lin- 
nančių ligų ir <.:s:rgus išsigydy; l’:r- 
•mutii c pašalpa ūmai susirgtu: pataruiJ" 
motinom: pirmoji pagelba tiekti m i ngtio- 
se ai'.1 ikimuo' ; t,varbi;tu$tos 1 ’k Pri
valo kiek* iena y pala Ht kny ga-turėt, sy 
kMria užčė.'/s <iau^ pinigų. Pasiskubį- 
kit-nusipirkt, n-s m-poilgam laikui ta 
knvga parsiduos įm> S2."<o e.

tėramaiika Angliška-Vokiška ir Ličiu 
viška -J 00. AfigliŠka ir Lietuviška su 
išsita imu k ■ kvi.no žodžio 1 dol.. Lietu
viška B'U a *l:šū. Monų Knyga SI 
Sapnininkas ;0 c., Laimes Kny ga 35 c. 
Pinigus s.uskit .per M—ney-Orderi. Adi 
resupkiį teip; Mr >etteh.
27 Hudson Avė. Brooklyn. N. V.

t i1 1 _

Tai dar galima gaut ta dideli 

PA VEIKSLĄ, 
kurs labai žingeidus. pilnas svarbios 
n sl:es ir juokingumo: Pobeuouos'o Mi- 
s >s ir kaip Japonas Carui Kailį Engia 
Su prisiuntiniu ’ik už 10 c. stampoms. 
adresuojant.

J. NAUJOKAS.
Madison Sų. Sta. I5?. 

New York City.
Už kožną tokį paveikslą pais caras

liOOdol. duotų, kati tik jų daugiau ne
būtų.

po

SZI MENESM
Didel s išmaniai rii<KtKahlrų/ Blanketų. 
Moterim skryJjėlių. Kūdikiam ilgu ko- 

1 ūkų ir dr»-šiukių. Viskis už labai nuže
mintus prekes •-Me’džnrrtr aiieit-pšžiurėi

128 Broad wny, ’ - ; " ‘
< So. Boston, Mass.

Už koresponcteįicijas irap 
ga rsin im r. n. . K ei ei vio* ‘ re 
dystė neatsako.

Puikiausias Lietuviškas
SALIU N A S

visam New Hav^u, kuri už
- laiko'

J. KazlauckaS ir’ ?. Bvazdaitis,
255 IVallace Str . \ u Ilaven. Conu.

Užlaiko yi.ikb-t-:r-s gery- 
mus. gerianti'.s < gar sir su 
teikia rcx;ą vi.-< k ucsc daly 
kuose. Vyrai visi p;, s savą.

SZTAi KAS G KDET.
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai trankia i kra
jų. o kad Šipk< rtes geria tise 
ir teišingianse ] arduo Mc<- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedeles pardavė 
suvirs 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Moękevičia,
83 Endicott St. 

Boston. Mass.

l)r. S/Andrzejewski.
Vienatinis lenkiškas Dentista.

Ofiso valandos:
Nre> 9 iki 12 ir nuo'2 iki S po piet.

238 Harrison avė.
Boston. Mass.

• į..:-
^Geriausia moterų ir vaikųgydytojais 

Jf Dr. Ona Topaz,
Cha m bers str . Boston. Mass

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 iki $ |>o pietų. 

’ Tel. Hav. - 5.

-liS'-ziš -.-i.—:".- -is> sįi-
A

„Keleivio’’ agentai
J. Petrikis.

151'4 Ross avė..’ ' ■ Scranron. Pa.
. ; - -k Ignotas.

13 Iha::. nd Sq. s"s. ' I’ittsburg. Pa. 
M P. Giinckas. ,

54 Laffayette Str New Britaiti. Conn. 
A. J. Kaslaitckas,

Sheuandoah. Pa.
F. Rodis
Port AVashington, \Visc. 

M Mockus.
Detroit., Mich.

.L berkintis,
4545 Hermitage avė., Chicago III.

John Luis.
! 120 S. Green str.. Ballimore. Md.

J. Dabulski
Box 323 E. St. Lotus. III.

• P. Ciras.
71 Oak str.. Lavvrence. Mass.

“ A. M. Makauckas.
Box 312 Forest.City. Pa.

K P. Sintkonis.
' Turners Palis. Mass.

Box 04

Box 3?7

Bos 54

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas 0. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankvt.

Kožną Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, 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 pasauki atidarė vartus į 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch, Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kurinom joks kits daktaras ne institutas negali susily- 
gint, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba n kurį laiką pa- 
gydę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgitną, savžagvstę su jos visai? 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūsles, galvoj spiegimą^ 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų, mėnesines ir baltavęs antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, j urną laiką išgydo pamatiška* 
ir išgydyta liga ne atsinaujina* - •* ‘ '

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tani tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria 
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vietoje vargintis savų 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 pertam 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 Profesoriausi

Kaip daug per visus metus laiko priken- 
Ciau ir privargau, teip labai esiu Juius dėkin
ga. už išgydymą ligos, kuriį per moterystės 
pasigadiuimįbuvau gavus: nes neperstojan
tis galvos skaudėjimas, vidurių ir gumbo gėli
mas, kaip tankas šlapiuinias. teip krutinėję 
diegliai ir abelnas kuuo skaudėjimas neišpa
sakytai uiaug kankino, kad net gyva buvau 
gatava į žemg lįsti. Kiti daktarai ir daktar
uos nieko uegelbėje. o tie visi bobiski-raga- 
niški gydymai, tiesiok niang į prapultį stūmė. 
O kad Jus.prisiųsti vaistai, dėl niang 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 W. Iron St., Ironwood. Mich

Brandus Profesoriau!
O dabar as Jonas Pvisky. dėkavoju Jums 

labai, kad mane išlydėtu, uuo biaurii|SU{ nų. 
sėklos nubėkime) ir alaGnoskausmiimo nusilp
nėjimo, kuri£ tai kaip jutus žinoma Į«ra- 
vau perkūno radkažius ir ne&Ainanyma. Jus 
vaistai nmtie kaip naujai atgimusį padarė ir 
dabar rengiuosi žvnytis ir gyvensiu laituiu-

Jums laitai dėkingas.

John Perskv.
190 Horocks St., Johstovvn. Pa.

Garbingi Dr.OaUin^ Instituto Specialistai.
Siuomi su dūižiauMU džiaugsmu praue&a 

jums, bad jau esu pibtai sveikus išgydytas 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kuris 
mane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa- 
dėkavone prašau viešai pagarsint, nes kol gy
vas busiu tai jums (lekavusiu, o niekinsiu gir- 
tuokly:»tę, per kuri$ girtas būdams peršalau ir 
t$ i ig^ pasigavau sujos visais kankinančiais 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimu, 
kosėjimu, skrepiiavinų ir spraudo skaudėji
mu teip. jog mang į bejirotystg varė: kiti dak
tarai lior vadinasi specialiais, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Ji^s išgvdėie manę, tai 
tikrai pripmžystu Jus už. geriausius specialiu* 
tus ant visos Amerikos, už jus mokslu ir vai 
stus labai, labai esiudėkinga*.

Jiįs išgydytas.
Jux*ph Skada.

Box 671.
KELtAJANTI AGENTAI

Feleks J. G aini i n.

J. Rudokas.

M. Senkus.

W. Ukmann. ■

M.Galivan&Co
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO 
LIKIERIU ir 

CIGARE.
Pardavimas familijom musu 

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

Durvea. Pu.P. O. 14ox 245,

I

L

Kristiną Paviecka.
1814 So. 13th St, St. Louis. No. 

:ydvta sirgus per metus po sunkaus palago

Karolius Čatarys.
40 tValnut St., Phoeniįville. Pa.

Išgydytas nuo užsisenėjusiaa ^•orinių orga
nų ligos.

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

Nashua, N. H.

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

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

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS 

ilOSęd. FBBly 

9-5 Alilk Ruimai 60-61
BOSTON ž - "MASS.
________ . r .■ v.- -

Tiktai 25 centai
- įs j- ., t

■ Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 
TrajanRos“. sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka visokias paprastas ligas,
kaip tai: tfiTinfia. patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki- 
trdriu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydanezin žolitY. žiedu, szaknu irt. t. 
Trajar.ka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip, kaip yra ant pakelk? paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antras za

. A. ŽVTNGILAS.
P. O. /i. 3233, Boston, Mass.

Dr. .Jos. Lewandowski.
3ę4 Broadtvay,

priešai pacztą 
S. Boston, Mass.

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

i

Aloiza Šlama.
Clarckson. Xeb.

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

Kurie nori, kad išgydytus negarsint, tai trifeikom didžiausioj slaptybėj.
Kad teip prieinamai, kožnas atsišaukęs asabiškai arba per gromatą. aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenejusioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bu:', 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. I)r. E. C. Coliuso. is kurios didelią naudą apture 
site, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

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

Dėl vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedėliotas: nuo 10 iki 1 pal. po pietų.

P* (į

Gubernatoriaus Paskirtas
g NOTARY - PVBI.IC $ 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
M. l’altanaviėe,

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

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į lVorcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.
V *■ *

bnapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaszkeievicziu ir Abraczinska
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

)

* v, v v. » A aV«a.C> l'uliKiLS

DAKTARAS 
M. ZISELMAN,

7 Parmenter st., Boston, Mass.
Visokias ligas gydau geriausia: ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
a.it viršaus vienais trepais aukštyn bet 
neikit į aptieką. mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 
1 iki 2 po piet ir nuo6 iki S vakare

Dykai dėl visu
Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai raszyk szendien 
p isiusdamas savo adresa ir uz 5c. marke o apturėsi 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu len- 
ciugeliu, žiedu, srilau, kompasu, britvu, armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, masz:nukes dėl drukavo- 
jimo gromatu. monu kny;a, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istotiszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi. puikiu popieru 
dėl raszymo su pavinezevonem padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
llžGriand štr..' Brooklyn. N. Y.

Specijaliszka.
Męs turini pilną rankių 

žieminiu ta voru ir parduo
dam viską už žemiausias pre
kes. Moteriški drabužiai, 
skrybėlės, dreses ir visoki vy
riški pasipuošimai, kūdikių 
pri krikšto dresiukės ir ko- 
tukai parsiduoda labai pi
giai. Ateik ir persitikrink!

The OUTLET
385 Broadway, S. Boston.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

LIETUVIU UŽEIGA
-----  PAS -----

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

No, S5, Little Giant Typewriter, P;eks SG Centu.
:l

Little Giant drukavojama mašinėlė 
turi visas Ištaras ir i.čl>a- alfabeto. 
Gražiai drukuoja groniatas. Reika
linga dei kiekvieno. Mos teipgi tu
rime ir brangesniu drukavojamu 
mašinėlių, kokiu kas liktai nori ir 
pigiaus kaip kitur.

voleliu iš visu kr,.. ... ..v(elo. Kiekvienas gali su ta ma-
15 sv.. 16 coliu ilgio. 14 pločio ir !> aug.-čio. Prekė -'^5.5u,

re-

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

Iš Belgijos Pargabentos.
Pargabenau iš Belgijos daugybę popierų 
dėl rašymo gromatų su žvilgančiomis 
kvietkofnis,'su žaliais lapeliais ant pa
veikslo vainikėlių, su žibančioms kviet- 
kutėmis. labai puikiai išdabintos su vi
sokiais pasveikinimais, aukso litaromis 
ir visokiais paveikslėliais, tinkamos kiek 
vienam rašyti. Vienu žodžiu gražios gro
tu a tos. naujai išrastos, kurių lig šiol pa
saulyje nebuvo. Jeigu kas norėtų pama
tyti tų gražių j>opierų, prikluskit 25 een- 
tus pačio markėmis, o aplaikysrt vis5kio 
gatunko 12 popb-ru su kopertaiš.

Reikalnujam agentų ir duodam gerą 
uždarbį. Adresuokit:

C. G. ~ Al i ENT,
SU. W. Box 14, Brooklyn N. Y.

P. A. FOLEY & CO-,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų. 
___ _ ________________ ;________- visokių muzt’oliškų instrumentų, 
gromatoms drukuojamų mašinėlių, kitokių tavorų.

Kožnair kuris atsiųs už 2 centu- t .-r4 e, p.r siųsiti
Naują lietuvišką Katal’Ogą dykai. I i': r. e yra ši ni

tai visokių daiktų pav :kku.: — prekės, 
iš kurio matysi jog ma:to • vorai pirmos 
kliasos, o prekės priciiianiiausios. ’•
Ajsteliarimu' atlieku gretini, ir ^siun

čiu į visus Amerikos .miestas. A.iresas:
M J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL.
I

Geriausia valgomu daigtu

KRAUTUVE.
&<&&&

Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
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.

X
Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS ?n- « •
Kas kartą pas mus atsilankys,

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi,

- Cigarai iš Turkijos, geriausi

tazauckas, Judeikžr (r
3o4 Broadway ir 259 D.

Šou t b Boston,

I

1

Grajinama mašinė
lė arba vargonai su 
kuria galima gra- 
jyti visokius šokius 
valcus ir t. t. Nau
dinga turėti dėl vi
su žmonių, nes ga-’ 
Ii patys save užbo- 
vyti ir teipgi dėl 
svečių. Muzika yra 
padaryta ant atsky
riu adatiniu vole
liu. Kartu su maši
na duodam 3 vole
lius uždyką. bet j u 
galima gauti dau- 
giaus kiek nori po 
25c. voleli. Norin
tiems prisiunstme
katalioga muzikos 

šti.a įįiujyti. Sveria
Pas mus galima gauti armonikų, muziku,, triubu. Klemai u. gr.il'atonu. 
kordu dėl grafafonu. auksinius ir sidabrinius žiedus, lenciūgus, ziegorius. 
brilvas, revolver. is a dykles, baisikhus. elektriškus tiiržus, elektriškas 
lempas, elektri'. as batarijas dėl visokiu masinu, siuvamas mašinas, gumi 
ne.s ir misingine., įM-ėėiis dėl privatnu žmonių ir draugysr' iu. visokias ma
giškas burtas, visokias ma iras dėl ūkininku galime išsiųsti m Lietuva ar
ba in kitus kra itis svieto Žodžiu, pas mus galima gauti viską kas Ka t o
ri. Kupčiat ir agentai gali pas mus pirkti visokius tavorus pigiaus ka:r 
kur kitur. l’ris ūskile v:.r.:a ir adresa o mes prisiusimo dideli lietuviška 
kat lioga uždy ka Musu prekystė yra uždėla 1891, metuose ir visus užga
nėdina Norint iems galime prisiųsti paliudijinta nuo musu batikos, jog 
n.usu fi. na y ia atsakanti.

The American System Co.,
lt,. Libt rly Sir., Broekiyn, N. Y.

JL

HtJfELIS
.s E n YORK.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS
VV. R AŽU KO, i IVasllington .t
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameri.tą tai pas 
Ynane galite gaut laivakortes . 
pigiau kaip kitur teipgi a lieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kūrėme- 
galite gaut valgių ir gėrvmų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresa ir ign norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manės. ' Su godone

H15CAS KAŽI KAS.

Hm


