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Pasarga.
Norėdamas pamatyt mus 
laikrašti, prisiusk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiusk vieną dole
ri, o gausi ,, Keleivi” per vi
sus metus.

Teipgi brangus skaityto
jai, kurie permainot savo 
adresą, visados’ prisiųskit 
ir seną: parašykit, kad mano 
senas adresas buvo toks ir 
toks, o naujas toks: visada 
jtarašykit abudu adresu.

Skaitytojai ..Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašvda- *• *- * 
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aiškų adresą: nie
kad nerašykit „adresas mano 
tas pats", nes męs senu laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su „adresas tas pats“ neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiuzdami pi
nigus, uždekit toki adresą.

A. 2vinuilas, 
Box 3232 Boston Mass.

Žinios.
Revoliucija Rusijoj.

Revoliucija Rusijoj pilnam 
žingsnije eina pirmyn. Kas 
sakytų, jog tąs straikas Ru
sijos galima palyginti su 
straikom Amerikos, tai būtų 
neišmanąs stovio reikalų po- 
litikos. Amerikos straikas 
yra nereikalingas, nes čionai 
maištų nereikia kelti: jeigu 
ko nori, tai balsuok laike 
balsavimo, ir tą gausi. Bet 
Amerikos darbininkai mirks
ta nesupratime ir duodasi sa
ve suvadžiot kapitalistų pa
pirktiem vadovam. kaipo 
Gomperini, Mitcheliui ir ki
tiem. kurie sako, jog strai
kom. o ne balsavimu galim 
iškariaut sau gerovę. Tai 
yra kaltė darbininku, ir jie 
nepadarys joki gerą žingsni 
pirmyn, tik nuslopins darbi
ninkus, kurie negal susior
ganizuoti, nes neturi amato, 
o kad gauna šę ar tę prisi
glaust prie darbo, tai yra tik 
keliaujantis darbininkas, ir 
jis negal jokios junijos su
tveri ir turi būt minamas. 
Rosijos darbininku straikas 
yra surištas su rando tiesom: 
jie turi kartu kariauti su ka
pitalistu ir su caro galybe. 
Kadangi jie neturi jokių tie
sų balsavime, kaslink surė
dymo krašto, užtai jų vienin
telis įnagis, kokį jie turi, yra 
straikas, pasikėlimas prieš 
turčius ir prieš randą, jieš- 
kantys tiesų, taigi yra m* 
Amerikoniškas straikas, liet

A farintfilas.
Pint Officc lioJC 32J2, 
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Talpina imžiaiiKtiit «p ■'> - 
mus, straipsnelius <le! mo
terų ir mersriuų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
,,Keleivis" išeina kas ke: 
vergas ir kaštuoja ant me
tų tik •!. Adresuoki! teip:

tikroji revoliucija, kuri mai
no viešpatystę iš pasenusios 
sistemos į naują. Męs kas
dien matom tokias ir kitokias 
permainas, ir palengvinimus, 
padarytus nuo Rosijos ran
do: ar-gi tai straikas juos pa
daro? Ne, tą padaro revoliu
cija. Kodėl straikos Ameri
kos nepermaino šios šalies 
konstitucijos? Užtai, kad 
čionai laisva balsuoti ir bal
savimu, o ne strai kaviniu ga
lima pagerinti būvį darbinin
ko Amerikoje. 19 birželio 
Lodziuje buvo didelė demon
stracija: kaip žinios praneša, 
buvo net 2000 žmonių su 
raudonom karūnom vaikščio
jo po gatves. Kazokai juos 
patiko ir prasidėjo muštynė: 
užmušė 2 ir sužeidė 36. Už
mušti abudu socijalistai. Mat 
socijalistai niekad nebijo 
mirti už liuosybę, užtai eina 
pirma viso būrio darbininkų. 

Į Kada Lodziuje buvo susirė- 
' minias darbininkų su kazo
kais. Peterburge caras priė
mė Zemstvos pasiuntinius. 
Pasiuntiniai perskaitė carui 
Zemstvos reikalavimus, kad 
duotų Rosijos žmonėm rinkti 
atstovus ir kad tie atstovai 
kartu su caru rūpintųsi apie 
viešpatystės reikalus. Pa
siuntiniai perskaitė tuos rei
kalavimus teip rūpiai carui, 
kaip jie buvo nutarti. Vie
nok caras visai nesusijudino, 
jog jį nepavadino nė švie
siausiu, nė galingiausiu. Pri
ėmė pasiuntinius gražiai. 
Tarj»e pasiuntinių buvo ra
dikalai: M. Petrankevič,pre
zidentas Maskvos Agrikultū
riškos draugystės, kuris jau 
buvo išvarytas ant pakutos 
už politiką per kelis metus. 
M. Radičef ir kunig. Sakov- 
skis, žinomas kaipo didelis 
anarchistas. Caras su jais 
gražiai apsiėjo, mat. jis gerai 
žino, jog jis nėra koks die
vaitis. ir kada susitinka su 
žmonėmis suprantančiais, tai 
apsieina kaip žmogus. Zmo- 
nėm reikia tik supratimo, o 
ta pasikėlimo durnystė grei
tai išnyks.

Kares lauko.

Ant karės lauko nieko a- 
kyvo neatsitiko. Jajionai 
buvo pastūmė Rusu tiesųjį 
sparną kariumenės, bet jen. 
Linevičius giresi. jog jisai 
atstume .Japonus atgal. Abi
dvi šalys rengiasi prie susi
taikymo. ir kad ne tas jen. 
Linevičius su savo noru prie 
mūšio, tai jau dabar ištiesų 
būtų laikas susitaikymo. Vie
nok turbūt da kartą pamė
gins ant žemės ir tada bus 
galas.

Boston, Mass., 22 Birželio (June) I 905 m. Metas i.
Iš Amerikos.

Vienuolika užmušė.

M e n t o r. O . 21 birže
lio ..Dvidešimto Amžiaus” 
trūkis, liėgantis mylią į vie
ną minutą nuo Chicagos į 
Ne\v Yorką, susimušė ties 
MentorO. Žmonių užmušė 
11 ir daugelį sužeidė.

Netikėtai atšilo.

Ne \v York. 19 birželio 
užėjus šilumai, Rytinio šono 
gyventojai dideliai daug nu
kentėjo. Kada-gi tokia ši
luma neateina iki vidurvasa
riui — Liepos mėnesiui, už
tai žmonės dar nebuvo prisi
rengę tokią sutikti. Kur 
vargšai susigrūdę gyvena, 
užėjus šilumai, visos gatvės 
vaikais ir seniais apsipylė: 
liaisus dušu ūmas ir karštis 

I

daugi lį privertė nukentėti. 
Miestas atidarė visus parkus 
ir paliko atdarus, kur dau
gelis žmonių su vaikais ir 
naktį praleido.

Užprašė ir išvijo.

L y n , Mass. 18 gegu
žio pribuvęs čionai italijonų 
kunigas ir dasižinojęs, jog 
tę randasi daug italijonų 
anarchistu, taigi kad juos 
pertikrinti iš jų pililozopijos, 
pasikvietė juos į bažnyčią 
ant ginčų. Bet kada anar
chistai susirinko, ėmė kuni
go klausinėti, tai tas pašau
kė policiją, ir teip užprašyti 
italijonai likosi policijos lau
kan iš bažnyčios išvyti.

Baisi viesulą

B 1 u e M o u n d s, W i s. 
19 birželio per lowa ir Dane 
apskričius perėjo didelė vie
sulą. kuri užmušė vieną 
žmogų ir kelis labai sužeidė. 
.Javus ant laukų plačiai iš
naikino: blėdies padaryta 
ant 150 tūkstančių dol.

Straikuot ketina
Pittsburg, Pa. Jeigu 

darbdaviai American Steel 
and Tin Plate Co. nepakels 
mokesties penkiem tūkstan
čiam darbininkų ant 18-to 
procento, kaip jų junija nu
tarė ant Detroito konvenci
jos, tai visi darbininkai tų 
darbaviečių ketina sustrei
kuoti nuo pirmos Liepos.

I’olicnionai prezidentą sustabdė.

W a s h i ngto n , I). C . 
19 birželio. Prezidentas 
Roose velta s buvo vytas po- 
licmonų per pusę mylios ir 
sustabdytas. Sustabdę po- 
licmonai, liepė jo čiauferiui, 
kad nevažiuotų teip greit: 
mat. jis važiavo greitumu 
25 myliu ant valandos, o da-

• v

leista važiuoti tiktai 15 my
lių. Matai, ir prezidentą 
užkabina, o męs keikiant, 
kad mus girtus kartais nu
velka į policiją.

Draugija yra

N e w York. 19 birže-.

lio. Arcivyskupas Farley, 
kalbėdamas Carnagės salėje, 
kolegijoj šv. Pranciškaus 
Xaviero, sako, jog laikas ar
tinasi, kad turės draugija 
sugriūti iš priežasties dauge
lio apsivedėlių Įtersiskyrimo. 
Toliau pagyrė prez. Roose* 
veltą už auginimą daugelio 
savo vaikų ir gražų jo gyve- 
įtintą. Šitie augštos kilmės 
kalbėtojai niekad nemėgina 
iš dugno klausymus kaman
tinėti, bet tik paviršiui. Vie
toje kur reiktų žiūrėti, kas 
priverčia tiek daug žmonių 
prie atsiskyrimo, tai jie nu 
rodo ant gyvenimo preziden
tų ir milijonierių, bet varg
šu darbininkų visai nemato.

Užmušė Ir sužeidė.

N e w Y o r k, N . Y. 19 
birželio eksplodavo garinis 
katilas, tramvajų budavoji- 
mo kompanijos ant 161 sta
cijos. Ekspliozijai atsitikus, 
katilas tapo su smarkumu 
numestas ant 600 pėdų, ir 
lėkdamas sugrovė viską ant 
savo kelio. Du žmonės tapo 
užmušti ir keturi sunkiai su
žeisti.

Port Arthur — 19 birže
lio. Visos čionai firmos A- 
merikoniškos ir Europiškos. 
kurios užsiėmė prekyste ir 
išdirbyste, gavo paliepimą 
nuo Japonijos, kad išsikraus
tytu iš Port Arthuro.•r

* *
*

X

Švedija ir Norvegija — 20 
birželio. Žinios praneša, jog 
nieko naujo neatsitiko su 
šiom dviem viešpatystėm. 
Švediški konservaty viški

X 

laikraščiai kelia Švedijos 
žmones prie karės su Norve- 

Igija už sulaužymą vienybės.
Kas toliau išeis bus žingei- 
du.

Amerikos kviečių auginto
jai šnekasi, jog butų gerai 
kokiu nors būdu sunaikinti 
150 milijonų bušelių kviečių 
ant metų, nes prekės tokios 
mažos, jog neapsimoka au
ginti. Mat, o žmonės valgo 
duoną iš monų ir kitokiu ne
tikusių miltų. Kodėl teip? 
Užtai kad milijonieriai su
perka javus nuo augintojų, 
o paskui supvlę laiko, pakol 
atneša du ar tris syk tiek 
pelno.

TRUMPOS ŽINUTES.

Po Ameriką tvėrėsi drau
gystė gelbėjimui šunų ir ka
čių, kurie apleisti miestuose 
negauna kartais nė atsigerti. 
New Yorke tapo pritaisyta 
daugybes vietų, kur tie gy
vulėliai galės atsigerti. Bos 
tone teipgi inveda tą madą.

—o—
Metuose 1901 Paryžiuje. 

Francuzijoj automobiliai (ve
žimai l>e arklių) prašalino iš 
miesto 44 tūkstančius arkliu, 
o jų vietą užėmė elektriką ir 
gasolinas. Kas teisybė su 
arkliais, tas teisybė ir su 
darbininkais — mašinos kas 
metas prašalina tūkstančius 
nuo darbo.

- o—
Jokūbas Kulis, lietuvis iš- 

davė egazaminą medicinos 
Chicagos universitete. Da
bar turėsim kitą lietuvišką 
gydytoją.

—o—
Vincentas Daukšis, I’hila- 

delphijoj išdavė egzaminą 
ant modelisto (Modeling): 
gavo diplomą su pagyrimu. 
Linksma girdėti tokios ži
nios.

—o—
A. Ramanauckas Vai pa

ra i so kolegijoj gavo pagyri
mą rankos rašte. Po apgar
sinimui p. Ramanaucko po 
laikraščius, atvažiavo mokin
tis net 3 lietuviai į Valparai- 
so kolegiją. Nevisada teip 
trumpas raštelis padaro tiek 
gero.

—o—
. Detroito lenkų seminari

Žinios iš pasaulės.

Havana, Guba. 20 birže
lio tapo palaidotas Maximas 
Gomez vienas iš Gubos jene- 
rolų, per kurio rūpestį ir pa
sišventimą Guba likosi lais
va nuo theokratiškos Išpani- 
nijos. Laidojant jen. Go- 
mezą, buvo didelis neramu
mas tarpe Kubiečių: jie už
puolė ant lydinčios procesi
jos ir norėjo nešti kūną Go- 
mezo. Teipgi ir kitose vie
tose labai neramiai apsiėjo, 
turbūt Amerikonai visas lai
dotuves perdaug užviešpata
vo.

•s *
*

Berlynas Vokiotija. — Iš 
čionai ateina žinios, jog ė- 
sant kariai Rytuose, Vokieti
ja neaĮisigina darbų amuni
cijos. Krupo dirbtuvėse 
Esuose turi išvežti po .300 
kanuolių ant mėnesio, ir tas 
užsteliavimas trauksis |>cr 
dvejis metus. Krupo dirb
tuvių savininkai ketina bu- 
davoti devintą kanuolių lie
ji nyčią.

♦ *
*

Roma — 19 birželio šv.
Tėvas išleido encikliką, ku
rioje liepi* visiem katalikam 
gilintis daugiau į politiką ir 
į visokius reikalus žmonijos. 
Mat, jau atėjo laikas, kad 
poteriai eina iš mados: Die
vui apiera dabar yra maloni, 
idant žmonės dirbtų politi- 
kiškai, apie vienas kitą rū
pintųsi. Socijalistai jau tą 
pranašauja daugiau kaip 
šimtas metų atgal.

♦ *
*

“KELEIVIS"
Lithuaaian Heckly

represeutsover 50 <»Ht T.ith- 
uanians in New Engianti 
Stat< s liest advertising ma
ilium. Evecutes uil kinds 
of Job un<l liook Printing 

in foreign languages.
Ali ( ominunications should 

be addressed

A. Zvingilas,
Pont Ojjicc Box 3232,

Jioston, Alass.

joj lietuviškiem klerikam už
ginta skaityti lietuviški laik
raščiai. Toki žmonės, pa
stoję kunigais, ir lietuvišką 
kalbą užmiršta, reikia juok
tis, kaip ima kalbėti. < >h, 
kankynė!

* **
x

Šveicarijoje yra tokis su
rėdymas rando, jog jeigu ku
ris pirklys pardavinėja auk
sinius daiktus, tai daugiau 
nieko negali parduoti, kaip 
tik auksinius. Taigi jeigu 
daigtas pasirodys netoks 
kaip pardavėjas sakė, par
duodamas, tai jį gali legališ- 
kai nubaust. Amerikoj bile 
pardaviai, tai ir pabaigta.

Susi vienijimas Lietuviu 
Amerikoje.

Daugeliui mūsų brolių dar 
gerai nežinoma, kas tai yra 
ta organizacija, ir kiek ji 
mums yra reikalinga. Jei
gu męs gyventume savo bran- 
gioje tėvynėje, Lietuvoje, o 
kad tėvynė mūsų būtų Ruo
ša nuo svetimos geležinės ir 
šaltos mumi rankos, taria 
mum visai Susivienijimo ne
reiktu, nes męs turėtume ko
kį nors savitarpinį rėdą, 
kursai rūpintųsi apie visu 
lietuviu gerovę: kaip tai 
mokslą, knygynus, mokslą i- 
nes, m užėjus, geli įėjimą mus 
pavargusių ir auginimą sira- 
tų. Bet kad musu tėvynė, 
Lietuva kenčia jungą, po 
kuriuom mūs tautai viskas 
geras užginta, tik daleido 
bristi į prapultį ir kristi po 
varginga našta. Todėl mūs 
broliai yra išvažiavę, išbėgę 
iš po tos sunkios naštos, ne
moka visuomeniškai rūpintis 
apie savo tautą. Amerikoje 
kitaip yra, nekaip būtų mus 
laisvoj Tėvynėje. Čion yra 
suvažiavę kiūtos iš visų ša
lių pasaulės. ir kiekviena rū
pinasi. kad įdaryti čion su
sirišimą >avo tautos, kad rū
pintis apie savuosius moksle, 
priglaudime ir užtarime. Ko
dėl męs nesirūpinam supras
ti, kodėl nesirišam į didelį 
ryšį ir nesirūpinam apie vi
suomenės gėrovę. Į ,,Š.L.A.” 
galima prigulėti uz 2 dol. ir 
25 c. ant metu, o numiręs 
gauni 15(1 dol., o sužeistam 
labai, gyvam pusę atmoka. 
Be suvivienijimo prapulsiu), 
susivieniję kilsim ir gyvuo- 
sim. Pavieniai rašykitės ir 
tverkite kuopas visur po 
Ameriką. Kas darbuojasi 
dėl visų labo ir gerovės, tam 
garbė priguli.

Norėdami keliese prigulėt 
prie ,,Š. L. A.”, rašykite pas 
sekretorių, kur gausite visą 
patarimą. Jo adresas:

.J. Žemantauckas
39 \V. Porter St. 

VVaterburry, Ct.
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"Enterf.d as Second-Class matter 
Fkbrvary 23. 1905. at the Post 
Office at Boston, Mass.. vndf.r 
m Act of Congress op Makch 3.

1879.”

užtai jis pasiryžo pastoti dideli darbą, 
debesiu. __ i 1___„2
dusęs vėl paprašė. L- i 
las nusileidęs >ako, jei nori, 
tai buk debesys. Iš saulės 
pastojo debesiu. Na ir da
bar valandą jautėsi galingu, 
uždengė žemę juodai ir lijo, 
kad viską paskandyti. Vie 
nok kalnam nieko nejiadarė. 
nes jie savo augštumu nesi 
davė debesiui paskandyti. 
Na. pamislino dele.-ys, dar 
už mane yra mandresniu. Ir 
vėl prašėsi, kad jis l.ūtų 
Kalnu. Aniuolas nusileido 
ir [ įsakė, būk kalnu. Ir iš 

i esio pastojo kalnu. l)a 
bar jis manė, jog jis yra vie 
na.- iš galingiausių pasaulės 
daigtų. liet kitaip pasirodė. 
Kartą jam bemislina.it apie 
jo didybę, žiūri ateii a žmo
gus su špatu ir akmcakaliu 
ir pradėjo kalną kasti. 
Kalnas ėmė žiūrėti kas čia 
darosi, o tas darbininkas 
kaip kasa teip kasa skylę i 
krūtinę. Kalnas ilgai nesi- 
kentė. nenorėdamas duotis 
save ardyti tokiam mažam 
sutvėrimui, nusprendė ir 
vėl prašyti - atmainos. Oli. 
kad aš galėčia būti vėl pras
tu darbininku, ištarė kalnas. 
Aniuolas nusileido ir tarė: 
,, nori būt darbininku, tai 
būk!”. Ir iš kalno vėl sto
jo prastu darbininku. 

Dabar apmislino vargšas, 
jog prastas darbininkas yra 
galingiausias sutvėrimas pa 
saulėje, jog už ji nieko nėra 
galingesnio. Darbininkas, 
mistino sau vargšas, yra vie
nas iš galingiausių: jis gali 

___ kalnais klonius užversti, su- 
lyginti žemę ir upėm naujas 
vagas išvesti. Tai jeigu jis 
gali tokias dideles gamto;gan LOKias dideles gamtos

— Tėvai ar tu nori pasikal-j permainas daryti, tai kogi 
daugiau jis nepadarytų, jei
gu tik suprastų ir netingėtų 
veikti.

— Vaike, tu mane maišai, 
aš tokių kalbų kaip gyvas 
negirdėjau ir tokių mislių 
niekada nemėginau išrišt. Aš 
mistinu, jog gerai būtų man 
pasimelst prie Dievo.

— Teip, tėvai, tau būtų 
gerai Įgauti drūtą misli, 
kad ir per maldą.

ra. 
raliam.

bet i?
— Ką čia kalbėti, vaike, 

iš tos kalbos nieko gero nė- 
Kad aš būčia kokiu ka- 

tai kaip matyčia.
kad kalba išeina gerai, tai 
teip ir padaryčia, bet dabar 
kalbi nekalbi, vis ta pati.

— Tėvai nepamesk vyriš
kumo, aš tau darodysiu, jog 
tu turi daugiau galybės kaip 
karalius.

— Tai darodyk!
— Vieną kartą vargšas 

žmogus mušė akmenis ant 
akmeninio kelio; jis buvo 
teip vargingas, jog jam nu
sibodo gyventi, užtai kartą 
ištarė: ,.Oh, kad aš būčia 
turčium, koks aš būčia lai
mingas.

Aniuolas pasirodė ir sako: 
,, tai buk turčium”.

Žmogelis turčium pasiliko 
ir puikiai paskui gyveno. 
Bet vieną kartą važiavo pro 
ji karalius; jam pasidabojo 
karaliaus paroda ir jo rūbai. 
Jis tą viską pamylėjo ir vėl 
paprašė. Teip jam ir stojos: 
pasiliko karalium. Kara
lium pastojęs, jis turėjo la
bai gražų gyvenimą: bajorai 
ir visokios ponystės ėjo pas
kui jį. Bet buvo labai sau
lėta ir šilta teip, kad kara
lius matė, jog saulė už jį bu
vo ponesnė ir jis negalėjo 
ją suvaldyti, užtai jam užsi
norėjo būti saule, ko jis kar
tą atsidusęs paprašė ir gavo. 
Pastojęs karšta saule, degi
na kiek galėdamas, kad pri
versti visus prie atsimeldimo. 
Bet debesis kartais užkloda
vo plotą žemes ir šauliai už
dengdavo šildyti žemę. Jis 
matydamas, kad debesys 
turi didesnę galybę, nieko
per juos negalėjo padaryti, j

1

36 kuopa S. 
Vieną kartų atsi L. A. turės čvertinį susirin- 

Aniuo kimų 16 liepos įh> numeriu 
■ 301 S. Morgan St. kertė 33 

-či<»s gatvių. Bus priimti 
nauji sąnariai prie ,.S. L. 
A.” ir svarstymai apie atei
nanti Seimą: kurioje dalyje 
miesto imsim salę ir t. t. 

Žinomas.
♦ * 

«
West Lyn, Mass.

viu čion yni 25 familijos ir 
apie 300 pavienių. Jaunuo
menės yra gana gražios, 1x4 
suprantančių tautiškus dar
bus vra mažai ir laikraščius 
kur kas nevisi skaito. Už
tai tautiški darbai vis maži
nusi, o kartu ir pagelba mūs 
tėvynei eina silpnyn. Turi
me draugystę šv. Kazimiero 
L. Ukėsišką Kliubą ir kuopą 
,,S. L. A.” Vienok jų dar
bai neparodo vaisių, tik vis 
silpnyn eina. Pakalbinus 
juos prie darbo atsako: ves
tuvės. neturiu laiko. Teisy- 

Ibė čionai mūs broliai prade- 
jo vesti galicijonkas. Len
kų kunigas Dūda turi nema
žai darbo nuo chlopų 
lietuviu. Mūs brolis užsi- 
tarnauja netik clilopo, 1x4 ir 
su ilgom ausimi — belysda- 
ini tiem lenkam Į priedurką. 
Jeigu pavadina ji kas ,,pan ” 
tai ant kelių [molą. Mat ką 
daro mūs tamsybė! męs savo 
brangu vardą lietuviu paini- 
nam, o griebiam, kas mus 
pažemina. Massachušets 
valstijoj yra merginu gana 

i puikių, kaip ve Lawrence 
yra gražių merginų, lietuviai 
gal [jasirinkt saviškių, (da
bar yra ir tokių, kurios skai
to laikraščius ir gana 
nios). Nedėliom niekad 
rasi nė vieno namie, vis 
seiliose arba Bostone, 
reina namo jau su akimi 
daužytom. lojariam neša 
5O dol. ir skaito, jog teip rei- 

[ kia. Jei paprašytum ant 
pagelbėjimo smaugemų bro
lių Lietuvoj, tai niekad ne
gausi be didelio prašymo. 
Čionai yra ir revoliucijonie- 
rių komitetas,* bet kaip ir bi
jodami neišeina nė parinkti 
aukų.

Lietuviški biznieriai yra 
sulenkėję ne dėl biznio, bet 
iš tikros savo sąžinės. Iška- 
da. jog męs broliai neatjau- 
čiam ir neturim tikro supra- 

įtimo mūs r< kalų. Veda mus 
už nosių i.nk;:i, lojarai ir ki
ti. L:iik: s susiprasti ir dar
buotis dėl savo naudos. I)i- 
dinkim mūs draugystes, vie- 
nykim nuomonę, veikim dar
bus dėl visų gerovės, nebū
kim paklydę avys, nesideng- 
kim kitų skriauda, bet bū
kim vyrai ir moterys lietu
viai ir lietuvaitės.

Vargdienis.
♦ **

Ne’.v IIaven, Conn. 30 ge
gužio buvo čionai surengtas 
balius „Lietuvių Ukėsų 
Kliubo”. Balius išlaiko bu
vo gerai prirengtas ir jį ne
greit visuomenė užmirš, nes 
kartu buvo parengtos ir pra- 
kall>os. Buvo trys kalbėto
jai: p. Kazakevičia iš Pitts- 
burgo, kuris laikė temą savo 
kalboje, jog žmogus negal 
išbrist iš vargo, nemėginda
mas apsivesti. Antras kal
bėjo J. Tareila. prez. ,,S. L. 
A.”. Jis nurodė, jog mūs 
tautos darbai remiasi ant 
mūs organizacijų, draugys
čių. rodi jo visiem prie jų ra
šytis nebūt pavieniais, bet 
stot prie vienybės ir laikytis, 
tai tik teip sulauksim gero-

Korespondencijos.

Lietu-

vės. Trečias kalbėjo Dr. J. 
Šliupas savo kalboj perbėgo 
svarbesnius punktus mus is
torijos. nurodydamas mūs 
[•riešus, ir kalbindamas prie 
darbo: išsiliuosavimo iš kan
kynių. Suprantančių širdis 
labai sujudino d-ro kalba. 
Teipgi nemažai sujudino šir
dis išžiūra tų brolių, kurie 
turi protą da neišlavintą: jie 
išgirdę, jog kalba prieš varą, 
kitas net alpo iš piktumo. 
Jie mat nesupranta, skaito, 
jog Rusija mūs tėvynė, o ca
ras mūs ciesorius: bet tikri 
lietuviai supranta, jog Lie
tuva mus tevvnė, mes viešo- 
riaus neturim, tik esam ne- 
laisviai Rusijos. Didelis 
vargas niurni, jog męs nt*su- 
prantam vieni kitų, ir teip 
ilgai vargsim, eisim brolis 
prieš broli, o mūs priešai gers 

i mūs kraują. Lietuvių susi
rinko iš aplinkinių. Ant- 
galo ta[K> užmanyta [>er V. 
Pasecką [larinkt aukų ant 
mokslaeivių tapo surinkta 
2 dol. 25 c.

*

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos. t

St. Jakavičia.
♦*

New Britais. Conn. 
bai eina neblogiausia: 
rios dirbtuves dirba ir 
rais. bet žmonių yra 
liai ir atvažiavusiem 
gauti darbą.

Šią sanvaitę pribuvo gra
žiu merginų iš tėvynės. Lie
tuvos. taigi dabar bus ir ve
stalių. nes čionai vaikinu 
doru ir nestokuoja. Oras 
kvepentys. V. A.

Dar- 
neku- 
vaka- 
ikiva- 
sunku

Korespondent iii.
suma

nė-
ve-
Pa-
už-1
P°i

Brangus draugai! .Jūs ku
rie parašote žinutes Į laik
rašti. esate mūs draugais ir 
sandarbininkais, ir kaipo to
kius, jus sveikinam ir dėka- 
vojam. Žinutes yra labai 
reikalingos ir daug gero pa
daro žmonėm. Taigi būki
te teip malonus ir ant toliau 
su mum i darbuotis prisiųz- 
dami trumpas koresj>onden- 
cijas ir tikrą teisybę.

Pataisymas.

bet nepamirš kie a

Ištark 

keis 
ebl 
f uiti 1 
akiiųtešin 
diutis 
alveis 
praktikabl 
eniplojėr 
bving 
absent 
kandli 
rimein 
ašiuring 
respektfuli

Lietuvi tu mokykis visokiu kalbų, 
savo lietuviškos.

Angliukai 
c ase 
able 
fulfill 
occupation 
duties 
akvavs 
practicable 
employer 
being 
absent 
kindly 
rėmai n 
assuring 
resjiecfully

In a case you are siek and 
not able to fulfill your duties 
of your occupation it is al- 
\vays practicable to notify 
your employer as fallows:

M r. (write bis name) Ple- 
ase forgive me for being ab
sent from my work. As I 
am siek ant not able to take 
up the task of my duty, beg 
you very kindly to let me 
remain at my home, assuring 
you. that I will be at 
vvork as soon as I will be 
le. Your respectfully

(VVrite your name and ad
dress.)

m y 
ab-

Reiškia 

atsitikime 
galintis 
išpildyt 
užsiėmimas 
užduotos 
visada 
praktiška 
darlidavys 
esat 
nepribuvęs 
maloniai 
pasilikti 
patikrinu 
godojančiai

Atsitikime, jeigu sergi ir 
negali išpyldyti tavo užduo
tos ant tavo užsiėmimo yra 
visada praktiška pranešti ta
vo darbdaviui šiteip:

Ponas (parašyk jo pravar
dę) jei loska dovanok man 
už nepri buvimą dirbti, ka
dangi aš sergu ir negaliu už
imti darbo mano, meldžiu 
jūs labai maloniai pavelyt 
man pasilikt mano namuose, 
patikrindamas tamistą, jog 
aš pribūsiu prie mano darbo 
teip greit, kaip tik aš galė
siu. Tave godojantis.

(Parašyk čion savo pravar
dę ir adresą.)

Piirlaiiiciitariškos tiesos atlikimui susirinkimu.

k

Chicaoo, III. Garsusis 
vežėjų straikas dar nepasi
baigė ir nematyt galo, kada 
jis pasibaigs, norsdabarkru
vinų susirėmimų nėra, bet 
policijantai vis važinėja kar
tu su vežėjais. Lietuvių 
skaitlius vis didinasi, ypa
tingai ši pavasari daug atva
žiuoja iš tėvynės jaunų vy
rų, o nekurie su energija ir 
tėvyniška meile. Tokių 
mum Cliicagoje labai reikia 
dėl pasidarbavimo, nes čia 
dirva gana varpučiuota. Ku
rie dirba tautiškai, tiem, net 
nusibosta, o tūli greitai at
vėsta iratsitraukia nuo pirm- 
žengių. Dabar ypatingai 
bus daug darbo, nes reiks 
prirengti Seimą ,,S. L. A.” 
ant kitų metų. Reiks su
traukti visas spėkas, kad 
Chicagiečiai konogeriausia 
pasirodytų. Jeigu vienai 
kuopai ,,S. L. A.” reiks tą 
viską atlikti, tai žinoma, bus 
su:.ku, vienok tikinu,si, jog 
visos mūs draugystės ir kliu- 
bai supras reikalą ir prisi
dės surengti tą did< i visos 
Amerikos lietuvių Se n.ą; at
mes visus prieštaravimus ir 
broliškai vienybėje nuveiks,

I

I

I

Pereita sanvaitę buvo « » 
respondencija iš Worceste- 
rio, Mass., aprašanti, kaip 
J. K. ir K. D. susipyko ant 
salės, prie ko policmonas 
prisidėjo; dabar J. K. atra
šė, jog jis buvo tvarkos pri
žiūrėtojas ir turėjo prie to 
visko prisidėti.

Atsakymas Mikui R. Bewerly, N. J.

Tamistėle jūs eilės labai 
gražios, bet kad nieko jose 
nėra, išimant tamstėlio var
gą ir linksmybes, taigi tokia 
tiktų pasakot kur ant krikš
tynų, bet i laikrašti dėt ne- 
galima. Kad jau dabar 
tamsta pasprukai išvaro na
gų. tai čionai būdamas mo
kykis suprast, kodėl turėjai 
bėgti iš savo tėvynės, o kaip 
tą suprasi, ir tada parašysi 
eiles, tai jos tiks visiem pa
skaityti. Kaip sakai, jog 
neesi farmazonu, tai gerai, 
nebūk tokiu; būk jaunikai
čiu, mylėk mokslą, rūpinkis 

į suprast viską ir šalinkis blo
go. Amerikos bloga pusė 
yra karčia mos ir nelavini- 
mas proto, teip kad per 
lis metus padaro žmogų 
vuliu. Tamsta lavinkis, 

į tu esi dainius.

ko-

ke

l
nes

Mums labai butų svarbu, jeigu męs suprastume 
vedimą susirinkimų pagal parlamentarišką būdą. Suly
ginant mus su kitom tautom, męs turime labai daug dar
buotis, pakol męs jiasivysim kitas tautas, seniai mus pra
lenkusias. Kada-gi tautos darbas, arba mūs visuomeniš
ki darbai, kurie gali mus pakelti prie geresnio stovio, yra 
ir bus atlikti per susirinkimus ir visuomeniškus nutari
mus. Tėmykim, jog mūs susirinkimai atsilieka labai pras
tai ir niekad nepasibaigia pilnai [>er nesupratimą tiesų ve
dime susirinkimų. Męs tiek prisitasom, jog net eidami 
namo keikiam. Kam nusibosta tąsymas, tai tas pametęs 
viską eina namo: kitas pasipiktina ir tokiu būdu nė trečia 
dalis nepasilieka iki pabaigai mūs susirinkimų. Jeigu ir 
svetimtaučiai vestų teip savo susirinkimus, tai męs nema
tytume tokio didelio progreso ir pakilimo žmonijos, kaip 
kad dabar yra. Kaip jie susitaria padaryti tokius milži
niškus darbus, o kodėl męs nesusitariam vesti tik menku
čius mūs reikalus? Užtai kad jie laikosi parlamentariškų 
tiesų, o jeigu to kas nesilaiko, tai lieka 
žmogus save nesuvaldantis. Čionai męs 
trumpai ir pamatysim kaip svetimtaučiai 
mus ir atlieka daugiau darbo Į trumj>esnĮ 
ir eina namo nesupykę.

Legališka dalis (Uiionim).

Laikant susirinkimą, Legališka dalis sąnarių organizaci
jos turi būti ant susirinkimo. Legališka dalis yra didesnė 
pusė visų sąnariu, arba tokia dalis, kokią nurodo konstitu
cija tos organizacijos. Nesant legališkos dalies, susirinki
mas negali ni< k > ’iutart, kaip tik uždarymą susirinkimo.

I’irmsėdis.

Pirmsūdžio užduoto užimti savo vietą ir atidaryti susi
rinkimą ant paskirto laiko. Pimsėdis visada turi paaiš
kinti svarbiausią inieri susirinkimo trumpai, aiškiai ir vi
siem girdint. Priimti ir perleisti visokius įnešimus per 
balsus. Kiekvieną įnešimą pirmsedis turi aiškiai visiem 
persakyti, o tada leidžia [>er balsus. Pirmsedis gali paduo
ti įnešimus nuo sąnarių sėdėdamas, bet kada leidžia per 
balsus visada turi atsistoti. Pirmsedis turi žiūrėti, kad 
niekad dvieja kartu nekalbėtų ir kad nekalbėtų apie nieką 
kitą, kaip tik paduotą klausymą. Pirmsedis paskyrė ko
mitetą dėl nuveikimo nekuriu darbų ir pasirašo ant visokių 
reikalingų •popierių Pimsėdis savo balsu paverčia nutari
mą Į jam patinkamą šoną, jeigu balsai sąnarių lygiai nusi
taiko. Jeigu pirmsedis, nori kalbėti, jo vietą turi užimti 
jo vietininkas; savo vietoje būdamas, jis gali kalbėti tik 
apie rėdymą susirinkimo ir abelnos tvarkos.

[Toliaus bus |

baustas, kaipo 
perbėgsi m nors 
veda susirinki

lai ką, kaip męs

<

bemislina.it
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Imant
vra

di-

Lietuviszkom Moterim ir Merginom

Ka-link a|»he<liiii<>
Vyriškas sutvertas dėl mo

teriškos. moteriške lygiai su
tverta vyrui. Kaip jie pa
žins prielankumą prie vienas 
kito, kaip godosis ir kaip my
lėsią: kaip supras, jog jų gy
venimas paremtas aut vieno
kių rūpesčių. Tai yra klau
symas apie kurį lietuviška 
jaunuomenė labai mažai žino 
ir dar mažiau rūpinasi. Yra 
ir tokių, kurie moterį laike 
už nežmogų. Taigi kaip to
li męs stovime nuo tikro su
pratimo, kaslink vedimo 
draugiško gyvenimo mote
ries ir vyro. Mūsų šeini v no- 
se galima rasti visokius ap
sirikimus: sulaužytą gyveni
mą, sutrintas širdis, prasi- 
keikimą; namus paverstus i 
pekliškus saliomis, karkia
mas, ašaras, vargą ir trage
dijas užmušėjistės. Nagi 
mielas skaitytojau, ar tu nie
kad nepamislini kokia yra 
nors viena priežastis iš to su
irusio gyvenimo. Jeigu mus 
vaikai būtų mokinami nuo 
jų lopšių, kad jiem būtu pa
sakyta ir išaiškinta, jog tok? 
vargas jų laukia netolimam 
gyvenime, ištiesti daugelis iŠ 
mūs galėtume suprasti, ko
dėl gyvenimas žmonių teip 
yra suiręs. Būtų daugiau 
linksmybės, būtume sveikes
ni, ramesni ir ilgiau gyven
tume, jeigu mes, sakau, dau
giau mokintumės patys ii 
vaikelius mokytume to kas
dieninio ir toli mum nesu
prantamo gyvenimo. Kaip 
traukia mūs akis tie gražus 
daigtai ant šios pasaulės, 
kias 
riin, 
męs 
sios.
ir maloniausia, kad mūs jau
niejie suprastų tikrąją mei
lę prie vienas kito, meilę šei
myniško sugyvenimo, augi
nimą vaikeliu ne dėlto, kad 
jie auga ir gana, bet kad juos 
augintume su noru, su meile 
ir kad jie būtų mūs papuoši
mu. Daugelis mūs broliu ir 
seserų išgirdę kalbant apie 
vaikų auginimą, juokiasi su 
visu savo gardumu, liet tuos 
pačius kitą dieną, 
arba metą patiksi 
klausinėjančius
nešant ant apierų vis už tą. 
ką jaunas būdamas išjuokė 
ir paniekino. Mielas broli 
ir sesute, po laikui nėra tiek 
gydytojų nė advokatų, kad 
suteiktų tau pagelbos rodą: 
nėra dabar pagaulėje nė to
kių stebuklų, per kuriuos 
išsipirktom save iš kūdikiš
ko proto. Vienintelis daig- 
tas tau patarnaus; pastoji
mas kūdikiu ir išnaujo mo- 
kinimasis tiesų, kurios žmo
gų kėravoja ant šios pasau
lės. Tiesos, kurios taiso 
mūsų ženybinį gyvenimą, ver 
tos mokintis ir mokinti mūs 
vaikelius. Pakol męs jų 
nemokėsime, turėsim daug 
nukęsti. Nieko negelbės 
revoliucijos ir naikinimas 
carų arba nusiguodimas ant 
turčių, spaudžiančių darbi
ninkus. Kas yra baisesnis 
uz išnykusią meilę tarpe ap-

Al^KAkA M. |*|«TKOVQ.

g.we

si vedusių žmonių, 
alielnai, tu atsitikimu

V V

tiek daug, jog galima pri- 
skaityti prie vienos iš
džiausiu, ėdančiu žmoniją 
iš valios. I>et be paliovos, ir 
teip plačiai, kaip visa pa
saldė. Apsivedę jauni žmo
nes uz pusės metų pradeda 
išrūdyti teip. kaip svetimi: 
atšala nuo vienas kito ir tan
kiai duiala ir trečiai ypatai 
i tarpą Įsimaišyti su liežuviu, 
arba ir su darbais, ir
nimas tada stovi ant krašto 
pairimo. Kokia tam 
žastis? Priežasčių vra dau-v ♦ 
gelis, kitas jeigu ir parašy- 
čia. tai gal sakytų, kad ne
teisybė. Taigi išpuola tik 
riktelt, kad tie. kurie esate 
ž<uioti. mylėkitės ir gėrėkitės 
su savo paskirtais, atminda
mi pirmą savo susitikimą ir 
pamylėjimą. Jauniejie, ku
rie nevedę, jums broliai ir 
seserys daugiau reikia saky
ti. Jūs mėginkite ištobulin
ti daugiau geru mislių pas 
save, atminkime, jog meilė 
tokia plati, kiek tik jos gali 
parodyti. Sakykim, tu esi 
mergina, tau priguli meilė 
kaip merginai, bet jeigu esi 
sumani, dora, pamokyta, 
švari, prilauki, drąsi, teisin
ga. savistovė. moki amatą ir 
t. t., tai žiūrėk,, visos tos da
lys vertos tiek meilės, kaip 
pats sudėjimas merginos. Su 
vyru yra tas pats kas su 
mergina. (Vargą nugalėt, 
reikia drūčiai kovot.)

Kaip sutaisyti valgius.

Obuolių Smetona.
Nulupk kelis obuolius, iš- 

imkie sėklas, supiau tyk i 
plonas riekutes, sudėk i tam 
tikrą puodą, įpiaustyk lema- 
nų žievių, 
biero 
no.
pakol suminkštės: supilk i 
bliūdą ir tegul ataušta, 
virk Smetonos kiek 
paprastai tarkuotu nutmegu 
Įnutmeg], supilk

prie

Įdek sutrinto in- 
ir biskelį raudono v v- 
Tegul povaliai verda.

vandens skalbi

kandžių, 
drapanas pade- 

reikia čyš

nupirkti tam 
nuo trandžių

Kamparas

šią vandeni ir duoda gerą 
baltumą skalbimui. Ui 1 
centą šito molio gali padary
ti 4 gorčius 
mui.

N u o
Vilnones

dant pavasarije. 
čiausia išvalyti, suriški Į marš 
koni ir padėti kur Į skrynią. 
Rišant pabarstyti raudonais 
pipirais, arba 
tikru pigulkų 
(moth-balls).
plytelėse labai gerai.

VE1IK) 1‘lČKAl
Daugelis turi pučkų ant 

veido, ir duotų kažin-ką už 
jų nuėmimą. Žinoma, tie 
pučkiai turi susirišimą su vi
so kūno sveikata, bet juos 
galima nemažai pranaikinti 
šiteip: paimk vieną unciją 
lemono skystimo, vieną ket- 
virtdali drachmo borakso 
miltelių (borax povder) ir 
pusę drachmo cukraus,
maišyk ir tegul pastovi ke
lias dienas butelukija. o pas
kui kartas nuo karto gali 
pabrūžyti purkuotas vietas 
veido, o pinkai povaliai turi 
išnykti. Žiūrėk! 3 drach
mai eina i vieną unciją. 12 
uncijų i aptiekorišką svarą.

šu

KRISTAUS.
l.utucilkai certf Strpvnija lįairukičiutė.

Palis IX.

ko- 
linksmybes męs aptu- 
kaip būtų gražu, kad 
žiūrėtume akimis dva- 

(> už viską gražiausia

Iš- 
reik su

menesi
varge, 

rodų arba

F

i

i

obuolius 
prie Smetonos, Įdėk cukraus, 
kad iki valiai pasaldinti ir 
bus gatava valgyti. 
Nuo sušlapimo kojų.

Štai geras patarimas, kad 
čeverykų arba čebatų skūra 
nepermirktų: sušyldyk pusę 
kvortos sėmenų aliejaus, pu
sę svaro avies taukų. 6 unci
jas geltono bičių vaško: ket
virtą dali svaro razinkų; jei
gu nori mažiau, tai mažiau 
visko dėk. Su šituo sumai
šytu skystimu, iššmvruok ge
rai čeverykus arba čebatus, 
pašildus pirma skūrą. Teip 
iššmeruotas a j šlavimas ne
bijos vandens.

N a i k i n t i muses.
Karti žalioji arbata pasai* 

dieta gerai ir supilta i to- 
rielkutes geriau naikina mu
ses, nekaip kaip limpanti 
popiera. ant kurios įklimpus 
musė rėkia per dieną .Geriau 
užmušti gyvą daigtą. nekaip 
kankinti.

Vynas iš obuolių.
Daugelis gyvendami ant 

ūkių gali pasidaryti vyno ši
tokiu būdu: 1 gorčių šviežios 
saidės (cider) Įdek svarą ir 
pusę cukraus. ketvirtdalį 
svaro razinkų ir pusę lemo
no: su py Ik į užkemšamą in
dą. Kaip tik cukrus ištirps, 
o už dvieju mėnesių turėsi 
gardaus vyno.

Mazgoti drapanas.
Daug gali sau darbo su

mažinti įdėdama į mazgoja
mą vandeni molio, kuri pirk- ■v 
dama vadįsi Pipe-Clay. Šitas 
molis suminkština kiečiau-

i

tūkstančiai išgija —- mislino sau Petras. 
Bet į karę visi eina su pagellia: gydytojai, 
seserys milaširdystės, o kartais ir merge
lės iš turtingų namų palieka viską ir eina 
gelbėti nelaimingus kareivius. Tie kurie 
lieka namie, nuveikia savo darbą, rinkda
mi pinigus ir kitokias dovanas, kurias 
siunčia kareiviam. Tokiu suvienytu 
triūsu dėl kareivių atlieka labai didelį 
darbą ir visi su meile dirba. Kodėl gi 
nėra pas žmones tokio pat pasišventimo ir 
darini dėl šitų nuvargusių žmonių Tiesaus 
Kampo ir vietose i ji panašiose. Juk čio
nai teipgi nepasibaigia baisi karė, kurio
je kasdien žūsta nemažai aukų. Čionai 
žūsta kasdiena tūkstančiai nelaimingu 
mergelių. Ik* prieglaudos mažu vaiku, ir 
nuilsę nuo vargo ir nepasekmingo gyveni
mo tėvai ir motinos. Ar gi norint nega
lima butų jiem pagellieti? Štai tie maži 
kūdikiai, bėgiojanti j>o gatves, (langelis 
iš jų gal neturi prieglaudos; kokia bus jų 
ateitis? vargas jiem dabar, o ateitije gy
venimas kalėjimuose. Tariaus tą viską 
lengva Įiermainyti: dvi, trys sumanančios 
moterys, penkios, šešios geros merginos 
griebtųsi prie to darbo: tuojaus atsirastų 
du arba trys prieglaudos namai, kurie bus 
pastoge tiem vargšam vaikam: jie pripras v 
prie darbo ir išaugs geri darbininkai. Si
tam darbui yra reikalingi pinigai, argi 
karėje pinigai nereikalingi? Vienok jie 
tę atsiranda, tai atsiras ir čionai, jeigu 
tik pradėsim gerą gyvą darbą. Jaunos 
merginos vakarais matyti eina krūvom 
gatvėmis pro karčiamas ir kartu traukia 
tą supuvusį kvapą — nuodus, kuris su 
smarkumu liejasi iš karčiamos, ir traukia 
jos save į amžiną purvyną. iš kurio nie
kad paskui neišlipa.

Rodos, jog dideliam mieste galima 
bus rasti du, tris žmones, kurie užsiima 
naudingais pasiskaitymais, ir kurie lino- 
sose valandose paskaitys ir paaiškįs kitiem 
mokslą bei visokius akyvus atsitikimus; 
rinks būrelius klausytojų, ir teip Tiesaus 
Kampo dvasia galės pakilti, išaugs nau
ja gentkartė, kuri apsišvies visai nauja 
šviesa; isnyks orą ir žmonių smegenis ga
dinančios karčiamos. išnyks vargas, o už
stos pakajus, darbštumas, artymo meilė, 
o vargai amžinai išnyks. Dabar naminis 
gyvenimas Tiesaus Kampo gyventojų di
deliai apleistas: visur sutros ir nekuopn įt
inąs viešpatauja be jokio skirtumo. Ir tai 
negalima sakyti, jog tas nešvarumas paei
na vien nuo neturto. Didelę rolę lošia 
čionai tamsybė, nesupratimas, kas tai yra 
švara ir dėlko ji reikalinga. Apie svaru
mą daugiausia galėtų pagelbėti nors maža 
draugystė, susitvėrus iš inteligentiškų mo
terų. Jos galėtu apeiti tuos tamsius ur
vus, meilingai suramyti ir pastiprinti dva
sią suvargusiu savo seserų: nupraustų jų 
vaikus ir padėti apliuobti stnl ą, padary
ti kuopną ir linksmą, tai teip nesumanan
ti sesuva Įgaus misli, jog švarumas turi 
nemažą galybę, pati pradės geriau apsi
žiūrėti. Tas viskas išrodo labai maži 
menkniekiai, vienok mūs gyvenimas yra 
iš jų susidėjęs. Norėdami pagerinti gy
venimą žmonių, turim dirbti ant tų menk
niekiu, iš kuriu didysis mūs gyvenimas 
sutaisytas.

Petras atsiminė iš kelionės po Fran- 
ciją, jog jis tę girdėju apie draugystes 
milaširdingų moterų. Tos moterys ir 
merginos vaikščioja po vargšu namelius 
ir atlieka daug milaširdingų darbų. Ka
da vargšai išeina ant dienos darbo, tos 
merginos arba moterys prižiuro jų name
lius ir pataiso valgį, kad vargšai parėję 
rastų, o kartu ir jų mažus kūdikius pri
žiuro: nuprausė ir pavalgydina. Vargšai 
parėję, ramia stubą švarią, vaikus nu
praustus, valgį prirengtą, jų akys pra
švinta ir jaučiasi didelę pagelbą. Viskas 
ką jie turi užtai užmokėti, t. y. padėka vo- 
ti tokiai milaširdingai draugystei. To
kiam darbe nereik pinigų, bet geros 
širdies ir meilės, kuri padarytų moterį 
tikrai krikščioniška. Karės lauke, ligon- 
būčiuose randasi daug tokiu merginu; ar 
gi tai nėra tokiu tarpe mūs. ar-gi nesiras 
tokių, kurios prižiūrės ne nukentusiusant 
karės lauko, liet sužeistus blogu gyveni
mu? — Be abejonės rasis. —mislino sau 
Petras. Jos ir dabar būtų, tiktai jos ne
žino, jog jos reikalingos. Jas reikia pa
šaukti prie to darbo, parodyti kas darosi 

I (Toliaus bus)

(Tąsa.) 
matyti tų žmonių gyvenimą šventadieninį, 
liet kad prisižiūrėt prie jų kasdieninio gy
venimo. kuris tikrai ir aiškiai parodo pa
dėjimą žmogaus.

Pirma reikia tarp jų gyventi, ištyrti jų 
padėjimą — kalbėjo sau Petras — o pas
kui reikia imtis prie pagerinimo, kas ne
bus teip sunku, žinant priežastį, kuri 
traukia tuos vargšus į blogą, neišvengtiną 
gyvenimą.

Per ilgas valandas Petras vaikščiojo 
įm> gatves, žiūrėjo ant kiekvieno nusidėji
mo tų žmonių: ėjo į karčiamas. susitiko 
su visokiais žmonėm, o daugiausia laiko 
praleido, pasikalbėdamas su Tiesaus Kam- 
imi darbininkais apie jų gyvenimą, apie 
reikalus. Žiūrėjo ant visokių žaidimų, 
stumdėsi vakarais su pusgirčiais žmonėm. 
Teip leisdamas savo laiką, tankiai parei
davo namo pailsęs dvasioje nuo tų visų 
biaurybiu ir nedorybių, kokios jam tek
davo praleisti ant kiekvieno žingsnio, kur 
tiktai ėjo.

Oli, koks nelaimingas gyvenimas — 
mislino sau Petras — ir tokį tai gyvenimą 
velka tūkstančiai ir milijonai žmonių. Męs 
kurie gyvename turtuose ir laimėje, sako
mės esam apšviesti, bet ištiesų kaip męs 
esam užkietėję ir akli, jog nematom tų 
baisybių, kurios čionai imi mūs akių deda
si.

Petras prisižiūrėjo į vaikus dar jau
nus, bet jau pripratusius prie girtuoklys
tės. Jaunos merginos prapuolusios pur
vyne: matė šeimynas, kurios nuo tėvo iki 
mažam kūdikiui jau buvo pasileidę prie 
girtuoklystės ir gyveno teip, kaip pūsty- 
nėje arba dar aršiau, nes jeigu pūstynėje 
gyvendamas niekada pagelbos negausi, 
liet nebus kam ir atimti; gyvenant čionai 
skriaudą galima patėmyti tankiausia. 
Tuose namuose, kur Petras gyveno, žemai 
skiepe gyveno moteriškė su šešetu vaikų, 
iš kurių vyriausioji mergaitė buvo tik de
vynių metų. Pusė metų atgal kaip nu
mirė jos vyras. Ji pati turėdama džiovą, 
dirbo pančekiniam fabrike, kur turėdama 
vikriai dirbti ir prie blogo oro, uždirbo la
bai mažą mokestį. Tas jos mažas uždar- 
bys turi būti skalsus ant visos šeimynos, 
susidedančios net iš septynių ypatų. To
je pat stuboje tamsiame jos kampe vargo 
ir serganti skalbėja, kurią girtas jos vyras 
labai sumušė kelios dienos atgal, paskui 
pats ant gatvės likosi suareštuotas už su
žeidimą su peiliu kito Į save panašaus gir
tuoklio. Dabar ji sirgo ir buvo be kąs
nio duonos su mažais vaikais. Prie jų 
gyveno dar vienas senis, kuris dirbti ne- 
pajiegė daugiau, o kątik turėjo viską bu
vo pravalgęs ir nežinojo kas toliau su juo 
stosis.

Tokių vargšų buvo šimtai ant Tiesaus 
Kampo, kiekvienas mažas užkaboris buvo 
pilnas tokių vargų! Gatvėmis vaikščio
jo daugelis žmonių, kurie neturi jokie* 
pastogės. Tarp jų buvo daugelis jaunų 
vaikų, kurie tai ubagavo, tai vogė dėl pra
gyvenimo. Suaugusiejie, kurie gali kar
tais užsidirbt, tie visi pasileidę į girtuok
lystę. Moterys sunkiai dirbo ir mėgino 
iš visų savo pajiegų maitįti savo vaikelius. 
Visur matėsi vargas, tamsumas ir purvy
nas: nupuolimas žmonių ant kūno ir dva- 

i sios.
Iš pradžios Petras buvo konenuleidęs 

savo rankas ir pamislinęs, jog iš to žmo
giško liūgyno niekad gero nebus, o darbas 
padėtas bus tik tuščias ir be naudos pasi
šventimas, liet toliau ta jo nuomonė per
simainė. — Ak ir purvyną galima išdžio- 
vyti, o iš klampių raistų darosi gražios 
pievos ir naudingos ganevos. Taigi ir čio
nai permainą galima padaryti — mislino 
sau Petras su didele akvata. ir kodaugian 
jis mąstė, to labiau jį ajiėmė didesnis pa
sišventimas dirbti dėl tų vaagšų gerovės. 
Kiek tai būna sergančių ir sužeistų laike 
karės, o j>er rū|>estį didelės dalies pasi- 

i šventusių žmonių, visi lieka prižiūrėti ir

,,Užkim vyrai, ulevokim
Degtines netrūksta: 

Karčiamoj ir namuose 
Tegul pekla rūksta.

Jog mumi niekas nerūpi:
Rugiai mūs nebvra, 

Ne namai mus nedga, 
Su dūmais nekyla.

Štai vienam galvą
Su bile suskaldžiau, 

<> kitus kaip vabalus 
Su koja išspardžiau.

Dabar jie pažins mano
Didelę galybę;

Narsų vyriškumą 
Ir asilo drūtybę.”

Teip vienas vyrukas
Į kitus kalbėjo, 

Pakol klausautiejie 
Šnekėt nepradėjo.

,,Ką tu čion giriesi
Su savo sveikata.

Kur kas už tave drūtesnė 
Geležinė mašina.

Tik gaila tave lygint 
Prie nekaltos mašinos, 

Kuri darbą atlieka 
Ir daugiau už tave žino’'.

Vienas nepabaigė,
Kitas tuojau pradėjo, 

Pusiau kiniui jaunikaičiui 
Teip išmetinėjo:

,. Geriau padarytum,
Skaityt kad išmoktum, 

O tada apie drūtumą 
Niekad nesigirtum.

Žvėrių netrūksta
Už tamstą drūtesnių,

Be abejonės yra
Daug protingesnių.

Tavo užduotė yra žmogaus
Ar tu nesupranti,

Koks tu dabar esi —
Prie mūs netinki...

Dėlto eik išmok
Gerai skaityti raštą.

Nes kitaip tarp mūs
Bus tau labai karšta

I
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Pąj ieškojimai

Aš Jurgis Žakas pajieškau 
Franciškaus Griešio. l)u 
metai atgal jis gyveno Mat- 
tituck L. I. N. Y. Prašau 
meilingai atsišaukti ant šito 
adreso: Juozas Žakas Bx 12 

Mattituck, L. 1. N. Y’.

Pajieškau savo vyro Juozo 
Mozuraičio, kuris palikęs 
mane su mažu kudykiu. 
važiavo nežinau kur. 
pats ar kas kitas apie jį
notų, meldžiu širdingai yra 
nešti ant šito adreso: Petrone 
Mozuraitienė. 41 Wasliing- 
ton, St., Cambridge Port. 
Mass.

iš-
Jis
ži-

Tiktai 25 centai
Už pakelį i kro.-, lietuviškos ..Birutės 

Trajankos”. sutaisytos js-r lietuviškus V .
daktarus Šita gyuuolė neatbūtinai rei 
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai 
nes tai yra geriause uamiue gyduole. 
Trejauka gydo visokias paprastas ligas 
kaip tai gumba, p atrūkima, suukuma 
aut krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajauka yra sudėta isz 2“ 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajauka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra aut pakelio paraižyta.

Užpraszaut Trajauka reikia padėt toki 
antraaza

A. Ž rJNG/LAS.
/*. ČZ Ji. J -J Boston. J/<W.

Didelis išpardavimas per šitą 
menesi vvru ir moterų pasi
puošimu, Dry Goods, moterų 
skrybėlių ir naujausio* ma
dos jakučiu.

z. sagom ir z>
128 Broaduay,

So. Boston, Mass.

—o---
l’iknykas! Piknykas!

,, Lietuvių U kęsų Kliubas" 
So. Boston, Mass. 
linksmą piknyką 4 
(4 July) Oakland 
Kast Dedham, Mass. 
dės iš ryto ir tęsis iki vaka
rui. Niekur tiek linksmybes 
neras, kaip ant piknyko. 
Žiūrėk ką męs turėsim: gra- 
jis šokius Vytauto orkestrą: 
grajis koncertus lietuviškas 
beitas ,,I). L. K. Gedemino”! 
iš So. Boston, Mass. Dova
nos lenktynėse; dideli vyrai 
trauks virvę, pasidalinę į 2 
šalis, vieni japonai kiti nie
kiai. Vaikam nuo 10 iki 15] 
meti} 3 dovanos bėgti lenk
tynes, 3 dovanos kas nubėgs 
toliause rėkdamas, 3 dova
nos tiem, kurie pasakys dau
giausia Jūetuvos kunigaikš
čių vardų, 3 dovanos mergai
tėm už gražią dainą. 3 dova
nos didelėm mergom už su- 
mušimą puodo. Širdingai 
visus užprašom ant piknyko.

Komitetas.

laikys
•r

Liepos 
Grove,
Prasi-

Juozas Sriebal'us
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRIAUČ1US

prosijam čystijam ir taisoni
2 I 2 Broadvvay 

So.Boston Mass.
Dr. S. Andrzejewski.

Vienatinis lenkiškas Dentista.
Ofiso valandos:

Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.
238 Harrison avė.

Boston, Mass.

Geriausia moterų gydytoja j 

g Dr Ona Topaz. | 
!jj^4.'» Uhambers str Boston Mass 

Ofisas atdaras s
••t v* •<

zi'į i iki 4 nuo 7 iki S tx> pietų.
Tel. Hay. tUi<» - 5. |

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

400 BROADWAY,
S. Boston, Mass.

COLUM
Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, riedi 

kaliszkas Institutas Amrikoje
Jei žinai savo liga ir nusibo 1 > mėtyt dykai piningus (ialitaraiuas, kurie Jumis ne iszgyde. tad tuojau* 

aisiszaukit. pas Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes žmonių serga, nutrotija vilti iszgvdimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir patįs žinodam , 

jog sveikata yra neapiprekiuotas turtas, kuri kozuas žmogus gali api uret, tik atsiszaukite ant vardo : 
T>f. E. CJ. Instituto apruszant liga, o jis

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
hamgl vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmutiniu gert 

sveikata ir būt laimingu.
Vaistai sutaisyti per Dr. E. C. Coilins Med. Inst., kureme yra ant kožnos ligos tam tikros 

Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai mierius iszgyaime, vartojant pagal užraszyma r 
pamokinimus. Tukstanczei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, apdovanotu gamtos su talen
tais, ir nėra ligos, kurios je negaliotu iszgydit.

Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą: 
Iszgydita gumbo liga, 
diegliu apturėtus po 
gimdimui ir baltosios

tekėjimo.

r

v

Iszgitas nuo nerviszkunio, vj • 
duriu ligos, abelnosiiusil- 

pnejiino ir reumatisiuo.

Brangus Profesoriau :—.
Per 3 metus vargino mane ncrviszku- 

mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- 
paneš. Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis 
darėsi suukesnis ir kaip su viena koją gro
bę stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedėlios, pasilikau sveika ir laiiuiniga, 
uz tai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz iszgydina, ir tegul 
svietas jumis garbina kaip ir asz visada

M ar W aje r lene,
242 Sweet Avt,., b u! falo, N. Y. 

Milimas Profesoriau:—
Tukstantinias padekovanes siuneziu 

jums, uz iszgydinta mane nuo litiszku ligų, 
nuo kuriu maeziausi jog gyvas būdams,

Frank Malnttrikas,
B<>x 16, Fcrry, So. Dac.

, o asz ligą ir nuhudymu 
visi diegliei krutinėję ir

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.
gggg

Mes laikom lietuviška klerko,* 4
čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankvt.

„Keleivio”
j.

. 1514 Ross avė.,
J.

13 Iliamond Sq.

54 Laffavette Str..
A. J. Kazlauckas.

Shenamloah. Pa. 
F. Rodis
Port IVashington. Wisc. 

M Mockus.
ltetroit. Mich. 

W. l’kmann.
\V*terburry. Conn. 

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

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

J. Dabulski
avė.. Chicago. III.

P Ciras.
Lawrence. Mass.

M Makauckas.
Forest City.

A M. Makauckas
Forest City.

KELIAJANTI AGENTAI:
Feieks J. Galmin,

J. Rudokas.

agentai.
Petrikis.

Scranton. Pa. 
Ignotas.
S. S. Piltsburg. Pa. 

M. P. G Ii nekas. •
New Britain. Cottn.

Box f>4

Ros 3e7

Box 54

: 3305 Auburn

Box 312 Pa.

Pa.

Mrs. HEDVVIG HIMMER,
Lietuviu akušerka, suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi- 
šftukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lawrence, Mass-

Telefonas 749-11.

Nebusi Plikas.
prof. \V. Matulionis užaugina plaukus 
ant plikos galvos į keturias nedėlias. 
Katrie turite ant galvos baltus pūkelius, 
o jeigu nė per teleskopą negali matyt 
nė jokį pūkelį, tiem nė apsiimu užau
ginti. Užsiaugvt plaukus 2 dol., nuo 
trušimo 1 dol., nuo pleiskanų 50 ■ c. 
Galit gaut liekarstru nuo išpūtimo vidu
rių. nuo negalėjimo valgyti, nuo iščvsti- 
jimo kraujo, nuo užsišaldymo kraujo, 
nuo priepuolio, nuo sperematorhin, tai 
yra nuo nereguliariškų mėnesinių, mož- 
na išna išgydyt be operacijos. Aš Mas
koliuos kariumenei dirbau prie operacijų 
3 metus buvau fieldšeriu. Moterys, ku
rios neturi patamko. prisiųskit savo ad
resą ir štampą už 2 c. galite gaut gyduo
lių. kokių tik norit. Rašyk tuojaus: 
paimk adresą, ba daugiau nebus pagar
sinta. Prof. W Matulionis.
<‘>4 Grand St. Brooklvn. N. Y. Į

M. Senkus.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

■los. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-G1

BOSTON, - MASS.

M.Galivan&Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU c
Pardavimas familijom musu 

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

Joliaua Periciene,
Box 13, Brazil, Ia.
esu numerėlis; vietvnei daktar <i tik mano pinigais davanai naudojosi, 
bet kaip puoliausi priėjus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Clironiszkos ligos. Sakau neapsakomai esu dė
kingas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgv- 
dima. Su guodone Jos. BlazukaS, Bridgep>-rt,Ccun.

Skaitytojau! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žirniaus paminėtus ligos: p,-r 
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plattcziu, kosulio, viduriu liga-, kpenu ir inkstu, 
kraujo ligas, Rcumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežėjimo, lit szkas silpnybes ir slaptas 
vyru ir moterų ligas. Savžagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas. įmegu.stun a. diegliu ligas, 
abelno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, gaivos spiegimus, geltligę, kaip virszu- 
tynes taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t t

Jei toli gyveni nuo Netv Yorko. lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
mui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. Vaistus iszsiuncziaui ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mexica ir Canada.

Jei nesupranti symptomns ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietuvyszkoje kalboje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 128 
puslapiu didume „VADOVAS 
aiszkei.

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatiems, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstanez.as žmonių iszgeibeje ir labai 
žingeidi kaip vyrams Jaip moteriems 
sepįeius ir jauniems, joję yra didelį

DR. E.

IN SVEIKATA“ ir joję visas szakas ligos atrasite

REIKALAI^IR SKAITYK TA

koleravoti paveikslai, atidengia daug 
paslaptybių žmogaus kūno subudavoji 
mo taipat paslaptys litiszko ir Įaimtn- 
go gyvenimo, kožnant reikalaujan- 
cziam, je bus prisiųsta; ątsūząukiant 
an| vardo

Lietuviszkas Dieninis Laikrasztis.

Kad Amerikoj ne tik dides
nės tautos turi dieninius lai- 
krščius, bet ir mažiau ska.it- 
lingesnės kaip tai: Čekai, ' 
Kroatai, Slovakai o Lenkai 
net septynis, tad kodėl mes 
lietuviai negalim turėt.

Už tai aš dar su dviem 
draugais pasiryžom išleist 
,,Lietuvišką Dieninį Laik
raštį“ ir kad netik sparčiau 
gaivyt tautystę, bet ir vi
soms Amerikos ir užrubeži- 
nėm žiniom pasidalyt.

Dėlto kuris linki matyt ir 
apturėt tą laikraštį, užprašo
me pr i siųst savo adresą ra
šydami:
J. Naujokas and Co., 

Madison Square
P. O. b. 157, NewYork N. Y'.

Žiūrėk!
9 metų išdirbtas biznis: bnčerne ir gro- 
cerne pat siduoda už žemą prekę iš prie
žasties, jog negaliu apdirbti vienas, tu-| 
rodamas 2 krautuves. Taigi noriu par- į 
duot arba i>artnerį gaut. Atsišaukit į 
,,Keleivio“ Rėdystę, 52 BSt. So. Itoston, 
Mass.

Didelis paveikslas
Žingeidus, pilnas laisvos mislies :r Saty
riškas;. Pobiedonoso misijos ir caro kailį 
dierijanti per Japoną; galima gaut su 
prisiuntimu už 10c. stampom, rakant 

J. Naujokas.
Madis Sq Sta. I57, Ne* York, N- Y.

i
įi

i

Ant pardavimo
I.iker Storis, ant vieno iš geriausių 

kampų South Bostone, darantis gera 
biznį. Atsišaukit į ..Keleivio" redakciją.

Dr. Jos. de Lewandowski.
479 a Broadtvay, 

kampas Dorchester str.,
S. Boston, Mass.
Prieš transfer staciją. Ofiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir G — S po piet.

C. COLLINS
140 W. 34th Str., New York, N. Y.

Valandos Instituto, kozna diena nuo to iki 5 vai po piet. Nedėliotos nuo ia iki j vul po piet i

Darbinyko Užeiga 
pas James Dnffy <fc Co., 

178 W. ąth ir 84 B. Streets, 
S. Boston, Mass. 

Alus šaltas, cigarai geri, o 
alielka geriausia visam mies
te. Teipgi jeigu kas nori 
tuščių ruimų, pas juos visada 
gali gaut.

Ceras darbas.
Pas mane galit gaut darbą ant Karmų. 
Plytnyčiose ir kitokių darbų y ra iki va
liai. Katrie neseniai pribuvę iš krajaus 
galit gauti darbą. Adresas:

J. S. Rossėll.
4 Washington o North, Boston, Mass.

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai raszyk szendien 
pasiųsdamas savo adresa ir uz 5c. marke • aptureM 
puiku kataltoga kuriame yra prekes dziegoreliu -e# 
piug^liu. zjedu. srilku. k c m pasu, britvu, armonikų, 
muz kaiiszku instrumentu, masz'nukes de: drukavo- 
jimo gromatu. n»ouu koyea, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istoriszku kaygu ir maldaknygių ko
kiu tik randasi liotuviszkoj kalboj, puikiu popieru 
dėl raszymo su pavinezevonem padailinimais ir 
krietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M © & $ S 9 8 •.
Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrvmus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

Skaityk!,,
Ar nori išsigert stiklą alaus 
arba arielkos, kad tau eitu iv v 
sveikatą' Jeigu teip, tai atei- 
kie pas mus, o nesigraudysi. 
Mes teipgi dastatom gėrymus 
ant veseilių, krikštynų, balių 
ir t. t.

James Duffy <fc Co.
178 XV. 4-th ir 84 B. Sts.,

S. Boston, Mass. -

Temykit Muzikos Mylėtojai.
Atsidarė muzikališka moks- 
lainė. labiause dėl vaiku no 7 
iki 16 metu. Mokina ant skrip 
kos ir visokiu smyčioliniu in
strumentu teipgi ant triubu. 
Direktorius baigęs
konservatorijoj prof. Scheda. 
Norėdamas pradėt lavint vi- 
sus sykiu lieku su godone 

J. Tamoszaitis,
266 Silvcr st., S. Boston Mass 

varpelis 6as.I

Gubernatoriaus Paskirtas 
g XOTAKY - I’I BI.IC # 

Padaro visokias legal iškas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Anierike.
M. Faltanaviče,

52 B. Str . S. Boston. Mass.

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į IVorcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.* «■ a
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit

• Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczmska
124 Millburrv str..

Worcester,. Mass.

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

LIETUVIU UŽEIGA
-----  PAS ------

... Chaplika ir Orlinski.. I

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
koeeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip halių siunčiam į namus.

P. A. FOLEY <fc CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

n.t kslą

Geriausia valgomu daigiu

I< R A U T U V E.
gggg

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

pinigus perkant duodam duballavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Mass.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

ir


