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“KELEIVIS"

A. Zvingilas, 
l\mt Offiee Hojc 3232, 

Boston, Mass.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsnelius dėl mo
tery ir nterginy ir pamoki
nimus Angliškos 
„Keleivis” išeina 
vergas ir kaštuoja
tų tik $1. Adresuok.il teip:

KELEIVIS“
Ueriaiisias Laikraštis.

A Zvingilas,
Ofj'ice B»jr 3332.

Boston, Mass.
E ................. ii =

l.itįmaniau IVrekly

represents over $0.000 Litli- 
uanians iii New Engianti 
Statės. Best advertising nie- 
dium. E.vecutes a!l kinds 
of Job and Book l’rinting 

in fondgn languagvs.
Ali <'oinmunicalions should 

be addressed

Norėdamas pamatyt 
laikrašti, prisiųsk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vieną dole
rį, o gausi ,,Keleivį’' j>er 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 
parašykit abudu adresu.

Skaitytojai ..Keleivio’’, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aiškų adresą: nie
kad nerašykit ,. adresas mano 
tas pats"', nes męs senų laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su „adresas tas pats44 neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus, uždekit tokį adresą.

A. Zvingilas,
Box 3232 Boston Mass.
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Boston, Mass., 18 Gegužio (May)l9O5 m
tai reikia permainyti žmo
gaus smegenis, kas nelengva, 
bet, turi būt padaryta.

Kares lauko.

sat
yra 
Jei- 
dėl 

jam

Iki šioliai iš karės lauko 
nepraneša nieko naujo, dau
giau kalba laikraščiai ir ke
lia didesnį pagundinimą. ne
kaip nori kareiviai veikti. 
Nusibodo jiem kraujas ir ka
riškos ligos bei baisus vargas 
gyvenimo ant laukų. Jau 
daugiau kaip metai, o kitas 
dar nematė namu gyvenimo.

Laukuose gyventi per 
čius, lietus ir karščius, 
labai sunkus padėjimas, 
gu žmogus teip vargtų 
savo gerovės, tai būtų
nauda: bet jeigu dėl naudos 
carų ir jo familijos bei kito
kiu dykaduoniu, tai jau rei- 
kia arba puslaukinio, durno 
arba tikro Belaisvio. Jau 
daug geriau būtų mirti už 
savo apgynimą, nė kaip Im
ti varinėjamu po Mandžiu- 
rijos tyrus. Jen. Linevičius 
mėgino užpulti japonus 9 
gegužio ties Yingecheng. liet 
japonai senoviškai įveikė Ru
sijos kariumenę. užmušdami 
60 ir pažeisdami 160. 
žemės kariūinenės vėl 
giasi prie didelio mūšio:
sosi apkasas, kelius ir laukia 
kas nusidės ant vandens. 
Roždestvenskis, rodos, pra
puolė ant marių. Jajxmai 
protestuoja prieš Francuzus, 
kad tie laiko Roždestvenskį 
per ilgai savo pakraščiuose 
ir ketina šaukti Angliją kai
po savo šalininkę prieš Rusi
ją ir Francuziją-

Pamatysim kas toliau
i siduos.

Ant 
ren- 
tai-

ne iš grūdu, liet ir visokiuO V V

svaiginančiu chemišku sūdė- 
jimų, būtu geriau, kad męs 
kitaip mėgintume jieškoti 
linksmesnio ir geresnio gy
venimo. Mokinkitės broliai 
politikos, visas darbininku 
išganymas yra politikoj.

Straikicrio laidotuves.

Chicago. 14 gegužio 
buvo laidotuvės darbininko 
S. Pierc'o, kuri užmušė šeri
fo tarnas. Kaipo straikierį. 
lydėjo 2 tūkstančiai darbi
ninku. aptraukę karūnas 
juodai ir su prisektuant krū
tinės baltu ženkleliu su juo
dai parašytais ž<xlžiais: ..gai
limės užmušto brolio". Sunit
uos tokios laidotuvės darbi
ninko, kuris už geresnį kąs
nį duonos turi mirti liuosy- 
bės žemėje, kur visa gerovė 
gali ateiti nu“ balsavimo.> o

I Čion nereiktu teij> įnirti, jei
gu visi suprastų savo užduo- 
tę kaijM) ūkėso.

Žydėjimas darbu.

Nuo pradžios metu iki da
bar padaryta kontraktų apie 
už 32 milijonu 362 tūkstan
čiu dol.: budavojimai budin
ki}, fabrikai, ypač geležiniai, 
eina konogeriausia. Kurgi 
nedirbs: Rosija su Japonija 
Įsipainiojo į karę, taigi tie 
kraštai reikalauja daug Atlie
kos padarytų daigtų. Bet 
darbininkų visgi netrūksta 
be darbo.

Straiku nesuardė.

P 1 a 11 s b u rg , N .
Jokūbas Farlev, bernas tur- 
čių ir priešas darbininku 
parvažiavo iš Clii vagos nu
liūdęs, jog negalėjo suardyti 
straiko. Perdaug Cliicagoj 
socijalistų, užtai Farlev nie
ko nekabino. Farley lošė 
savo gerą rolę New Yorke 
tramvajų straike, bet Chica- 
goj nieko nepešė.

Partneriai nubausti.

Gre e n f ie ld , 
Čion nubaudė 2 
\Varner ir Calvin 
vandenio į pieną,
užsimokėjo po 50 dolerių. 
Negana to, kad jie moka vi
saip karves šerti, kad pada
ryti daug pieno, bet dar van
denį pila.

Keturis užmušė.

P h i 1 a d e 1 p h i a , Pa. 
12 gegužio čion explodavo 
gazas darbavietėje Point 
Breeze Works. Užmušė ke
turis ant vietos ir pažeidė 
apie penkesdešimts.

Washinirtono reikalai.

Wash i n gto n , D. 
Prezidentas Rooseveltas
važiavo namo nuo meškinėji- 
mo. Jis labai linksmas, jog 
gavo kalbėti Chicagoj. ypač 
į darbininkų vadus, liejiė ne
laužyti krašto tiesų, ir tuom 
mislina. jog vėl darbininkų 
simpatiją parvežė ir vėl jie

Y .

t Is Amerikos.

nu

Metas I
už ji balsuos. Oi biznis, biz
nis!

Cassini |M*rkele.

Rusišką ambasadorių Cas
sini perkėlė iš Washingtono 
i Madridą. Išpaniją. o i jo 
vietą atkėlė Baroną Roseną. 
Sako, kad Cassini kytresnis 
už Rosena. tai siunčia, kur 
politika labiau verda.

išliuusuota.
Nan Pattorson. kuri buvo 

kaltinama už nužudymą Cea- 
sar Young, liko išteisinta 
Neiv Yorko tiesdarių.

Septynis užmušė mainos?.

B u 111 e, M o n t. 12 ge
gužio atsitiko ekspliozija Cla 
ra mainose, ir septyni žmo
nės taj»o į šmotelius suplėšy
ti.

Paliuosavo iš kalėjimo.

Boston, Mass. 
gegužio paliuosavo iš
mo Henry K. Goodvvin, kuris 
buvo nuspręstas ant viso am
žiaus. • Goodwin 
Įėjime 19 metų už 
Alberto Swan, 
Mass. Goodwin
misliuo lentą svičių prietele 
fonų, kurią dabar 
visas svietas,

17 
kalėj i-

išbuvo ka- 
užmušima 
Lavvrence, 
pirmas iš-

vartoja 
buvo 
užtai 

Good- 
buvo

miestuose ir miesteliuose, liet 
ne kaimuose, nes bijo kad 
krikščionys ant jų neužpul
tų.

* **
Londono Parlamente eina 

diskusijos, kaip jie atsigin
tų nuo Rusijos, jeigu ana 
užpultų ant Indijų. Rusija 
vis taisosi savo pajiegas arti 
Indijos rubežių.

* *
*

Žinios iš Rusijos.
13 gegu- 
Nazimof 
vieną iš 

buvo
važiuoti.

*

Žitomyr,

Peterburgas. — 
žio Vice admirolas 
tapo užmuštas per 
savo oficierių, kurį jis 
paskyręs ant karės

*

Voi. gb. — i

j gegužio buvo didelė mušt y nė 
tarp sugundytu krikščionių 
ir žydų. Užmušė į smert 
20 žydų ir 3 krikščionis. 
Pradėjo pirmiausia krikščio
nys mėtvt akmenis ant žydu. 
Jeigu krikščionys užmiršo 
Dievo prisakymą ,, neuž
mušk”, tai jau negerai.

* *
*

N ižui Novgorod — 11
gūžio tapo nužudytas kapi 
tonas Gronliour, 
ras kavaleriškos 
Nužudė jį, kada 
kė su randavu 
vieną gyventoją, 
gatvės kelis syk i 
jam kėlės kulkas.

*

gegužio ka- 
ant

juos.

ge

visuome
nes tik 
lietuvių 
net mi-

Rusijos darbininkai buvo 
ketinę daryti keliuose mies
tuose demonstracijas pirmą 
dieną gegužio,- kas pripuolė 
mūs 14 geg. Bet policija 
vėl pasidarbavo sumaišyti 
viską ir atitraukti kur kitur 
žmonių atydą. Jie padarė 
žydams skerdynes Žitomyriu- 
je, atkartojo užpuolimus Ki- 
šineve, davė gana valios ka
zokam nuo pirmiau. kad kur 
tik gauna progą. - muštų ir 
skriaustų žmones, 
darbininkai mato,
jų meta daugiausia bėdos už 
j ieškojimą teisybės nuo caro 
ir nuo turčių, praleido pir
mą gegužio ramiai: gal ir bu
vo kur demonstracijos, vie
nok nedidelės. Rygoje ta
po užmušti su bomba du po- 
licijantai ant patrolės. bet 
užmušėjai jiasprūdo.

Varšavoj 16 gegužio buvo 
sumišimai vietoje a pgy ventoj 
žydų; policiia turėjo pabėgti 
nuo žmonių. Negreit žmo
nės galės numesti nuo savęs 
tą carišką jungą, vienok ką 
iki šiam laikui padare, jau 
verti darbininkai pagyrimo. 
Stoti Į atvirą karę su karei
viais yra sunku, bet prašalin
ti vyresniuosius, mokinti ka
reivius dabar geras laikas. 
Pažiūrėjus Į revoliucijas kitų 
šalių, dar turim daug darbo, 
yj»ač agitacijoj. Žmoneliai 
teip priprato prie išlaiky
mo savo slogintojo, jog per
mainyti ir padaryti liuosybę,

Kati k nelim'avo.

Pittsburg, Pa. 
gras. darbininkas, kasdamas 
grabę, pasistatė Amerikoniš
ką karūnėlę kaipo signalą, 
kad ant tos vietos kas neuž
važiuotų, liet amerikonai su
sirinko ir liepė vietoj Am. 
karūnos pastatyti raudoną, 
ką negras turėjo padaryti. 
Taigi niekad neįeik Am. ka
rūnos vartoti kur nepritinka.

l'žninšč penkis.

San I) i e go. C a 1.
blūdęs žmogus. P. Robinson 
sušaudė bei supjaustė 5 
ypatas ir pats save nusižudė. 
Kasdien platinasi baisybės 
užmušejisčių iš priežasties, 
kad žmonės baisiai save kan
kina girtybe. Sako, jeigu 
negersi, negali valgyti. Fab
rikai pilni dulkių, gyveni
mas prastas, negali gyventi. 
Tas viskas teisybe, bet ir a- 
lus ir degtinė dabar darosi

Ne

Su

I

Mass. 
farmeriu: 

už pylimą 
Bausmės

C. 
par-

o Swan 
jo išmislislą pavogęs, 
Goodwin jį peršovė. 
\vin būdamas kalėjime
elektrišku indžinierium, mat 
su mokslu nė pekloj nepra
pulsi.

(arnasrie dnosnus.

Žinios kątik pasklydo, jog 
Carnagie. milijonierius ir 
plieno karalius kaip jį vadi
na. užtai kad jis turi dide
lius plieno fabrikus, dabar 
dovanojo 10 milijonų dole
rių. kuriuos apvers ant pen
sijų pasenusiom profesoriam. 
Carnegie jau dovanojo 116 
milijonų 909 tūkstančius 613 
dol. ant yvairių institucijų. 
Nors žmonės tariasi neimti 
pinigų nuo skriaudėju, tur
čių, na liet kaip neimti 10 
milijonų dol: tai tikra pa
gunda tie pinigai.

žinios iš pasaulės.

Manila. Filipinų Salos, 
čionai pareina žinios, jog tę 
esantis Amerikos jenerolas 
Wood užmušė 300 mūrų, gy
ventojų salos Jolo. Užmušė 
juos už nenorėjimą klausyti 
Amerikos rando. Laukiniai 
žmonės nenori-nieko klausy
ti: jie nori būti Ii uosi. Už
mušė septynis ir amerikonu 
kareivius. Mūrų vadovas 
Pala likosi suimtas ir 300 jo 
pasekėjų.

*

Iš

*

*

Landom — Žinios prane
ša, jog caras rengia daug pa
gerinimų žydam: duos pilną 
laisvę visokiuose užsiėmi
muose, apsigyventi galės

kamandie- 
patrolės. 

jis atsilan- 
reikalu pas

v

Šovė nuo 
ir suvarė

žydų, 
j a kol 

> ydai

iš už- 
sužeidė

prane- 
nešiotė 

ji karštam

* *
Kišiniove 14 

reiviai užpuolė 
stumdė ir mušė
policija neva atbėgo, 
daug nukentėjo.

—o—
Ufa. 16 gegužio esant ko

kiai parodai, darže buvo ir 
gubernatorius Sokolovskis, 
bet kasžin kas šovė 
kampio ir mirtinai 
gubernatorių.

Iš Paryžiaus žinios 
ša. jog mažo caruko 
norėjo išvyrti
vandenije, bet i tarpą atėjo 
carienė ir išgelbėjo ji nuo 
mirties. Nešioto ir daugeliC v

namiškių suareštavo.
* *

#
■v

Peterburgas. Čionai tiniai 
darbininkai nutarė negert 
jokių svaiginančiu gėrynių, 
kuriuos parduoda monopo
lius, arba rando užvedimas, 
ir tuom mažinti viešpatystės 
pinigišką inėjimą. Jeigu 
darbininkai visurteipįvestų, 
tai

kas nežino, kur jis yra, nors 
jau ir gana išj ieškojo. Tą 
pat žinią kasžin kas padavė 
į ,, Boston Post” ir matyt, 
jog jo draugo paduota, nes 
sako: ..męs su Daniu gėrėm 
po kelis stiklus alaus imi pie
tų: paskui vėl pradėjom gert 
ix) vakarieniai: na ir dar pa
sako. jog Danys ėmė vieną 
badyti su kūloku ant D St., 
ir paskui prapuolė ir šiądien 
nėra. Žinia labai mus nu
žemintų. kad męs tik geriam 
ir badomos kaip galvijai, bet 
lenku pasirašė, tai jau kitus 
žmones pažemino.

Nieku naudingo neveikia.

Po Velykų užėjo vėl tyku
mą bent kokiuose 
niškuose darbuose, 
vienos veseilios aut 
salės. Draugystės
tingus kelia šiokiais vaka
rais, nes ant salės veseilia 
kas nedėlia. O ir jaunimas 
laiko šokius vėl, na tai links
mybės netrūksta, bet sama
nos auga labai ir viską nai
kina.

Keiktų susirinkimų.

Tiek jaunų vyrų Bostone, 
miela žiūrėti, kad jie yra, 
liet kas naudos, kur jie ką 
veikia' gali sakyti kaip ant 
vėjo laiką praleidžia, keli 
išmoko šokti, tai ir užsiganė
dina šokiais. Pereitą žiemą 
buvo keli karšti suėjimai 
tverti ko-operaciją ar nors 
korporaciją: šoko, šoko, da
bar vėl nieko negirdėt.Trum
pa energija, o svetimtaučiai 
naudojasi iš mus.

Tris rado marias?.

Šiomis dienomis rado 
kimus marių pakraštije; 
sus pažino. Vienas dar 
mą turbūt įpuolė, nes ir 
šinialėm rado.

Kad pagražinti vargšu olas.

Bostone viena ponia Gard- 
ner paskyrė 100 dolerių, kai- 
|k> dovaną vienam, kuris j a- 
rodis gražiausius kvietkus 
ant lango. < arbininkų apgy
ventose z. u rk n:, minose. Bet 
iki šiol kaip buvo apnikę 
langai t«jj> ir yra.

/

tris 
vi- 

žie- 
su

TRl’XI’ON ŽINUTES.

I

rojus luitu už 3 metų

Vietines Žinios.

t ranas Banys prapuolė.

B os t o n, , Mass. 
balandžio prapuolė augščiau 
minėtas žmogus, lietuvis, ku
rio iki šiam laikui dar nie-

29

Vokiečių kariūmenė turi 
tūkstančius karvelių, išmo

kintu nešti pačtą. gromatas.
—o—

Švedijoj, galima sakyti nė
ra žmogaus, kuris nemokėtų 
rašyti bei skaityti.

—o—
Andai caruko nešiotė sako 

carui:
— Jūsų šviesybė, ar aš ga

liu paduoti kardą jūsų Įpė
diniui, jis nori pabaladoti.

('aras su piktumu atsakė:
— Neduok, jmhalados jam 

kaip jis užaugs.

s
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XX SEIMAS
Susivienijimo Lietuviu Amerikoje

---- IK —

Jo dvidešimtmetinis apvaikšėiojimas 
mieste New Britai::, Coun

Gegužio 23, 24, 25 ir gal 
26 šių metu bus laikomas 
Seimas Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje. Buvus ant 
kelių seimų, rodos. jau 
traukte traukia vėl atsilan-
kyti ir pamatyti veidus tų 
vyrų, kurie suvažiuoja tau
tos svarbesnius reikalus ap
kalbėti. O kad šįmet pri
puola dvidešimtmetinis ap- 
vaikščiojimas kartu su sei
mu, tai ištiesų turės būti 
gražus pokylis. Kas nė kar
tą nebuvo ant Seimo, tai ne
gu.! sau perstatyti kas tai yra 
tas seimas, o papasakoti ar
ba aprašyti, tai yra sunku, 
nes viskas kas tik gražiausia 
ir maloniausia yra atjaučia- 
ma lietuvio širdije, ko iš
reikšti rodos nė negalima. 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje yra viena iš didžiau
sių organizacijų grynai tau
tiškų. Jos mieris yra toks 
kaip kokios mažos karalys
tės arba respublikos, kuri rė
dosi su savais žmonėm. Su
sivienijimas nors moka kož- 
nam pilnam sąnariui posmer- 
tinės 150 dol., bet jo tikroji 
dvasia atliepia ant gero lie
tuvio daug augštesniais mie- 
riais, negu ta posmertinė 
skamba. Suprantantis lie- 
tuvys mato idealą susivieni
jime, kaipo tautos stiprybę, 

X

galybę ir laisvę. Šįmet, ka
da susivažiuos delegatai iš 
visų kampų Amerikos, kaip 
paukščiai sulėks ir vėl kal
bėsis ir rūpinsis sutvarkyti 
reikalus to didelio ryšio lie
tuvių. Kas vėl daug naujų 
reikalų, kurių pernai nebu
vo. Pernai apie tą laiką dar 
revoliucijos mūsų tėvynėj ne- 

X

buvo girdėti. Šįmet jau 
reiks tas svarstyti: bus išda- 
lies ir linksma, kad tam šiau
rės meškinui plėšo žandus, o 
kartu bus ir liūdna, jog tiek 
daug brolių mūs išžudė ant 
karės ir namieje puolė dau
gelis už laimę savo ir savo 
tautos. Kadangi šįmet pri
puola dvidešimtmetinis ap- 
vaikščiojimas gyvavimo S.

L. A., taigi bus prakalbos 
ir apie istoriją S. L. A, iš
tiesti bus Įspūdinga atsigrįž
ti ir pažiūrėti į trecią daliniu 
su amžiaus ir mūsų darbus. 
Susivienijimas jau išgyveno 
dvidešimts metų ir dar tik 

.kūdikis, vaikelis yra. suly
ginus su daugybelietuviųgy
venančių Amerikoje. Žo
džiai tarianti: „kur mokslas, 
vienybė ir meilė, tę yra drū- 
tybe ir laimė” vis bus mums 
naujas, nes męs dar nė per 
dvidešimts metų tos prasmės 
neišmokom: užtai esam pa
vargę. nieko visuomeniško 
neturim parodyti ir patys 
pradedam neužsitikėti mūsų 
darbam. Perbėgus per Isto
riją. tą siaurą takelį, kurį 
jau praleidom, galim aiškiai 
matyti, jog trūksta mums 
vieno daigto ir nemenko, 
nes mokslo ir paprasto su
pratimo. Iš pat pradžių ka
da Susivienijąs padarė savo 
pirmą pradžią 1885 mete, ma
tom jo didelę silpnybę: gali
ma spręsti, jog lietuviai bu
vo tik šaukėm i į talką len
kam. Matom, jog tautietis 
Paseckas per apvaikščiojimą 
5OO metų sukaktuvių nuo lie- 
vių krikšto, New Yorke kal
bina lietuvius įsteigti Susi
vienijimą Katalikiškų drau
gysčių. Mažas žingsnis tada 
buvo padarytas, pasiliko ant 
kitų metų. Sekančiuose 
1886 J. Paukštis sušaukė sei
melį, sakydamas; ,, Su važiuo
kim, išrinkim sau kunigaikš
tį. sekretorių” apie kasieriii 

j nieko nebuvo, nes nė nerei
kė. Taigi suvažiavę keli 
lietuviai į Plymouth, Pa. ant 
Sobieskio salės padarė pra-
džią, bet turbūt suvažiavę 
daugiau susiprato, nerinko 
kunigaikščio sau. bet tik bu
vo aprinktas prezidentu kun. 
J. M. Varnagiris. Čionai 
tai galima sakyti jau mūsų 

Į Susivienijimas padarė savo 
pradžią geresnia; nors dar 
nebuvo nutarta mokėti jokių 
piuigų po tiesom, tiktai ke
lio loska. tas davė aukas. 
Pirma konstitucija buvo nu
tarta padaryti 1888 ant sei
mo Mahanoy City, Pa. ir jau 
buvo investa mokėti po 25 c. 
visiem draugam. Teipgi bu
vo nutarta laikytis broliškai 
su lenkais, o labiau su jų 
„związku’,už tai kadį anąpri 
gulėjo visi liet, katalikiški ku
nigai. Taigi iki šiam laikui 
dar teip lietuvių nebuvo su
prantama lietuvystė. Ant 
šito paties seimo buvo nutar
ta duoti naują vardą nuo Su
sivienijimo Lietuviškų Kat. 
Draugysčių ant Susivieniji
mo L. A. pinigų jau dabar 
buvo kasoj 97 dol. ir 3o cen
tų, taigi tik tiek inplaukė 
per 3 metus ir jokių išdavi
mų dar nebuvo, nors 1886 m. 
buvo nutarta mokėti numi- 
rusiem 100 dol. Tuose lai
kuose susivienijimas turėjo 
ir rektorių, kuris rodos dau
giau turėjo tiesos kaip pre
zidentas. Metuose 1899 Sus. 
L. A. likos aprūpintas su 
charteriu, kuri išėmė 2 vasa
rio 1889. Tuose metuose 
Hazleton’e, Pa. ant seimo nu
tarė mokėti metinę po 1 dol. 
ant metų, teipgi duoti „Vie
nybę „Lietuvninkų” tik už 
dol. prigulintiem prie Sus. 
L. A. Jau dabar prigulėjo 
net 7 draugystės: S v. Kazi
miero iš Pittston, Pa. šv. Ka
zimiero iš Chicagos, šv. Juo
zapo iš Mahanoy City, Pa. 
šv. Jurgio iš Cleveland, O., 

' šv. Kazimiero Plymouth, Pa.

šv. Kazimiero iš Waterburr\ 
Coun, dr. Jagelos Nanticock,
P.'. Kasoje pinigų turėjo 
228 dol. 57 c. ir dar nuo pat 
pia<izi‘‘S gyvavimo tik šituo- 
tuose metuose išmokėjo vie
nam posmertinę. nekuriam 
Petuškai 50 dol. iki šiam lai- 
kili kun. Juodišius buvo rek
torium, išskyrus tik 188? m., 
kuriuose buvo kun. Varna
giris.

Metuose 1890 laikant Sus. 
L. A. Seimą Mahanoy City, 
Pa. trūko pusiau. Iki šiam 
laikui S. L. A. buvo be jo
kios tautiškos dvasios. Kun. 
Burbai esant ant šito seimo 
turėjo plyšti, nes visi žinom, 
jog kun. Buria neapkentė 
lei.kų ir kur galėjo šlavė iš 
tarpo lietuvių. Trūkus Su
sivienijimui. pamišus, beva
žiuodami keli namo išrinko 
aut trūkio kun. Burbą prez. 
ir nuo tada tikras Sus. L. A. 
pradėjo gyvuoti, nes nusi
plėšė nuo savęs lenkus. Nuo j 
tada visur pradėjo lietuviai 
nuo lenkų šalintis, kaipo nuo' 
savo išnaudotojų. Taigi 
kun. Burbai pripuola garbė 
už įsteigimą.,S. L. A. tikros 
lietuviškos dvasios. Metuo
se 1894 kun. J. Žilinckas bu- 
vo aprinktas prezidentu. 
Kun. J. Žilinckas daug gero 
padarė, redaguodamas.. Tėvy - 
nę. kurią pradėjo išleisti 
1896 m. Jis betalpindamas 
„Tėvynėje” Lietuvos lieka
nas. pilis bei pilekalnius. 
pridavė daug dvasios ir tik
rai tautiškos daugeliui „Tė
vynės” skaitytojam. Ant 
keturiolikto seimo 1899 me-Į 
te man teko būti, bet viskas 
kogražiausia rodos nusidavė, 
tik po seimui išrinkus kun. 
Kaupą prezidentu, pradėjo 
keltis vaidai. Metuose 1900 
Elizabeth vaidai pasididino, 
o ant šešiolikto seimo Wil- 
kes Barre. Pa. Susivieniji
mas L. A. plyšo vėl pusiau, 
bet jau dabar plyšo ne nuo 

. lenkbernių, bet brolis nuo 
brolio, lietuviai. Šitas plv- i

* ) 
i Šimas atneše didelę blėdį lie
tuviam. padarė dvi puses 
tarp savęs priešingas, su
stabdė nemažai tautišką ky- 
limą. Plyšimo priežastis bu
vo, jog nekurie kunigai no
rėjo apmainyti vardą nuo S. 
L. A. ant Sus. Liet. Rymo- 
Katalikų Am. Dabar sun
ku buvo tas padaryti, kadan- 

i gi kaip pirmiau matėm, są
nariai S. L. A. buvo gerai 
jau išsilavinę lietuvystės iš 
išleidžiamos „Tėvynės”, jie 
matė, jog padarius Susivie
nijimą Rymo Katalikišku, 
atstums visus protestonus 
lietuvius. Taigi ir nesidavė, 
plyšo. Rymionai. kaip juos 
pavadino Susivienijimas L. 

*A. paėmė visus pinigus sąna
riu sudėtus ir kitus turtus, 
ir dabaryra vedama 
pro va tarp tų dviejų 
Susivienijimų. Tautiškas 
Susivienijimas po plyšimui 
pradėjo gerai bujoti: turi 
apie pe nkis tūkstančius są- 
nurių ir netoli 20 tūkstančių 
kapitolo. Viena ir didžiau
sia bėda - vedimas provos i 
su Rymionų Susivienijimu. 

: kada tą pabaigs, viskas eis 
kogeriausia.

Ant ateinančio seimo lau
kiama yra daug trukšmo kas 
link provos komiteto, kuris 
būk norėjęs pasirašyti Ry- 
mionam už visai mažą dalį 
per juos sugrobtiį pinigų. 
Bet jau reiktij lietuviam su
prasti, jog reikia viską šal- 

Itai svarstyti, nekarščiuoti; i

butų geriau išrinkti kitą ko
mitetą. ištirti buvusį provos 
komitetą, o tada kaip prigu
li seimui jierstatyti ir nu
bausti pagal konstituciją. 
Bet kad nieko ne{ tada ryta 
blogo, tai tas riksmas berei
kalingas, nes atima visą aty- 
dą delegatų, o ir geresnius 
darbus palieka šone. Susi
vienijimo L. A. Seimas turi 
tikrai pasirūpinti apie geres
nę agitaciją: apie apipirki- 
mą žemės, kur nors ir uždė
jimą savo centro. Koki nors 
užsiėmimai: dirbti ką nors 
gero atitrauktų žmonių aty- 
dą ir daugiau rašytųsi ir au
kas ant to duotų. Tokis S..
L. A. gyvuoja jau 20 metų, 
turėjo 9 prezidentus: Kun.
M. J. Varnagiris. J. Andro- 
šiūnas, T. Bukevičia. kun. 
Burba atskirtojas nuo lenkų, 
kun. J. Žilinckas įkvėpė 
daugiau lietuviškos dvasios 
per „Tėvynę”, kun. Kaupas, 
p. Totorius pirmas į>o plyši
mui su Rym., p. Valentana- 
vičia, paskutinis J. Tareila 
vienas, po kuriuom Susivie
nijimas labiause išsiplatino. 
Linkime Susiv. Liet. Ameri
koje didžiausio išsiplatini- 
mo. nuveikimo dideliij dar
bų. sutikimo ir amžino gy
vavimo.

KELEIVIS.

Deda Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Lietuvi, tu tankiai siunti pinigus į tėvynę ir turi kar
tais daugelį vargo, tai štai tau trumpas pamokinimas, kaip 
siųsti pinigus per pačtą. Pačias yra tautiškas įrengimas, 
ir ką jis apsiima daryti, tai padaro gerai, nes už jo neišpil- 
dymą stovi visa tauta Suvienytų Valstijų. Pačte siųsti 
pinigai niekad negali prapulti, užtai kad jų niekas negal 
pasisavinti, nė užmesti, jeigu tą padarytų, tai gali gauti 
rodą, greitai parašydamas į Washingtoną jenerališkam 
dačtoriui. Nuėjęs į įiačtą neturi daryt jokių nušilau ka
voj imu tam. kuris tau patarnauja,apsieik kaip žmogus, su
prantąs savo tiesas. Jei gali tę savo reikalą atlikti, tai 
drąsiai ir žmoniškai apsieik, o tavo reikalai bus padaryti. 
Jeigu suprasi savo tiesas, tai žinosi, jog pačto darbininkai 
yra tavo tarnai, tu jiem apmoki algas, prigulėdamas prie 
to krašto kur gyveni, ar tai būtų Anglijoj, Vokietijoj arba 
Amerikoj. Norėdamas siųsti į krajų pinigus, tur mokėti 
gerai lietuviškai parašyti visą adresą ant aplikacijos. Ant 
aplikacijos rasi vidurije 2 juoda* linijas, kas 
augščiau pirmos juodos linijos, tą palik dėl pačtoriaus iš- 
pyldyt. Kas tarpe ir po juodų linijų, turi pats parašyti, 
kaip žemiau parodyta.

For the sum of 20 Roubles
And 50 Kopeks

Payable to Juozapas Auksaburtnis
Town (or city) of Veiveriai
No. Čion padėk gatvės numerį, jei yra street

Country. Canton / Marijampolės 
Kreis or Department f
Province Lithuanią
Country Russia

ISendby Petras Savu lion 1b

Vėjas pučia, šniokščia marios. 
Vilnis viena kitą varos.
Su jom ateina žinutės 
Nuo mielos mano močiutės. 
Žodžius neramius ji taria, 
Oli, vaikeli, baisi karė! 
Pas mus dabar ponavoja 
Vargšai kenčia eimanuoja. 
Seniai kalbos jau kalbėtos. 
Vis ant toliau atidėtos, 
Dabar į aikštę parėjo, 
Žmonės sukylti turėjo: 
Už laisvę ir kąsnį duonos 
Kelia balsą čion kiekvienas. 
Ir vaikelis mažas verkia. 
Kada tėvą nuo jo traukia, 
Ir varo į tolimą Rytų Kraštą. 
Kur laukiniai vieni bastos. 
Ant paojaus sužeidimo 
Ant mirties ir prapuolimo. 
Daug mergelių dabar liko 
Be mieliausio sau jaunikio.
X

Širdys visų yr* suspaustos 
Ir akys nuo verksmo karštos. 
O dar bėdom galo arti nema- 

tvti.v ’ 

()h, vaikeli, kas gal apsakyti. 
Darbininkai visur inirtę 
Sako už carą gana mums mirt, 
Dirbkim dėl savęs ir mus vai

kelių. 
Ginkime tautą nuo kraujage- 

rių, 
Bet aš, aš amerikonas 
Papratęs būti dykūnas. 
Vilnis tąs su ranka pamoju, 
Ant nieko aš neatboju. 
Bulbinę papratęs traukti, 
Ant akiu skribliu užsimauti.v v

Tėvynė negal man rūpėti, 
Jeigu degtinė priverč tripi 

nėti.
Baliai ant balių 
Veseilios ant veseilių 
O kiek dar krikštynų 
Randas pas kaimynus. 
Krepšį pasiėmęs nespėji eiti 
Bulbinę ir geltonąjį traukti. 
Nėr kada mislyti apie tėvynę,

No 20 Comnion Street 
Tovn or City Lavrence 
Statė of Massacliussets

Angliškai Ištark Reiškia
payable pejabl išmokėt
town or city toun or siti miestas ar sodžius
country, canton kountri kianton pavietas maža apiubė
krc.s. department kreis. department kreis vokiečių pa

vietas, dalis.
province provinse provincija
country kountri šalis
send by sent bai siųsta per
statė stėit valstija
identification • aidentifikeišin perstatymas pasvieč.
pronounce pronaunce ištart
Please gi ve me an Kad loska duokite man
international Money Order tarptautišką pinigų išdavimą. 
Fili out this application Išpyldyk šitą aplikaciją.
To whom are you sending? Kam siunti?
Is there no street number Ar tę nėr gatvės numero? 
How you pronouce country Kaip ištari pavietą 
Are you from Lithuania Ar tu iš Lietuvos 
How many Roubles Ar daug rublių
Send the blue paper Siųsk mėlyną popierą
to the receiver for pas priėmėją dėl
indentification perstatymo.
Succesfull he who does best he can 
Suksesfull hi who dos best he ken
Laimingas jis, kuris daro geriau kaip jis gali.

Išrinktas Komitetas-

Devynioliktam numerije „Vienybės L.” tapo apgarsinta 
Centrališkas Revoliucijos Komitetas Amerikoje. Kasie- 
rium išrinkta J. Šliupas M. D., 328 Federal St., PhiDdel- 
phia. Pa. Sekretorium J. O. Širvida, 412 Siegel St., Phila- 
delphia. Pa, Taigi dabar jau laikas visiem konogreičiau- 
se prisiųsti pinigus kasieriui. Jeigu kas daryti, tai reikia 
dabar su pasiskubinimu. Kiekvienas duotas centas da
bar, bus palengvinimas Lietuvoj gyvenantiems mūs bro
liam. Jau turim spaudą, tai rūpinkimės, kad gauti ir 
daugiau laisvės. Pinigai bus apversti ant reikalingiausių 
Lietuvos reikalų. Kur reik žmonėm supratimo, tę bus 
platinami raštai. Kur reik apgynimo tiesų, tę bus kitaip

Kartais gulėt reikia purvyne. ; sunaudota. Taigi siųskit pinigus kasieriui.



I KELEIVIS

Lietuviszkom Moterim ir Merginom.

Godotinas Rėdytojau: — 
Stubą šluoti ir dulkių nepa
kelti, tai reik daryti teip:

Iš ryto prieš šlavimą reikia 
išbarstyti su stambi* druską 
ir gerai išluoti su ta druska, 
teip šluojant dulkių nepa
kels. Paskui reikia šluoti 
po pietų ir kaip septynios 
vakare, ta šluboje dulkių 
nebus. Ona Minčiavičienė 

* **
Worcester,, Mass. 

Godotinas pone: — Rašau 
i ,,Keleivi’’ kelis žodžius a- 
pie stubos šlavimą, kad ne
sukelti dulkių, tai mano nuo
monė yra tokia: valgomam 
ruime po kožnam valgiui in
dus sudėjus į vietą reik iš
šluoti pasimirkius šluotą j 
vandeni. Kuknią gi reikia 
mažiausia 2 ar 3 kartus ant 
sanvaitės išmazgoti ir pečių 
kožną dieną nučystyti. Nie
kad nereik spiauti ant grin
dų, kožnas tur turėti skepe
taitę dėl to. Vyrai, kurie 
rūko cigarus, turi spiauti ir 
galus cigarų mesti į tam 
tikras padėtas spiaudynes. 
Kur randasi divonų sklypai 
reik išsinešt laukan, pavyl- 
gyt į vandeni šluotą nušluo
ti. bet niekad stuboj jų ne
šluoti. Kitus ruimus ma- 
žiause vieną kartą ant san
vaitės. Jeigu su divouais. 
karpe tom išmušti, tai štai 
kaip šluoti: paimti pusęvied- 
ro vandens, pri plėšyt i popie- 
rų i vandenį, paskui tais po- 
pierais išbarstyti ant divano 
ir paėmus šluotą iššluoti tuos 
popierus gražiai: jeigu dar 
pasirodytų nečysta, dar kar
tą padaryti, teip iššluotas 
divonas teip kaip naujas. 
Jeigu kurie turtingesni, tai 
reikia su smuike druska iš
barstyti ir gražiai iššluoti, vi
sada reik nepamiršt šluota 
pašlapinti. Po iššlavimui 
reik palaukt valandėlę paimt 
skepetaitę ir nudulkinti, nu- 
skrostyti visokius stuboj ra
kandus, o stuba bus čysta ir 
nedulkės šluojant.

Ona Jurkšiūtė} 
Hartford, Conn.

APIE VIRIMĄ VALGIŲ.
Čion viena mūs sesuva, 

Barbė prisiuntė kaip virti 
kelis valgius ant naudos ki
tom sesutėm. Meldžiam aky
vai perskaityti ir pamėginti 
kaip atsitiks parankamas.

Kaip v y rt j k u mp į: 
pirmiause apipiaustyti visą 
aprūkusią mėsą, paskui reik 
numazgoti ir indėti į šaltą 
vandenį, kad apsemtų, už- 
kaist; kada užvirs įdėti pu
sę puoduko acto, vieną cibu
lį (svogūną) kelis pipirus ir 
lapelių. Jei teip kumpį vir
site, tai atrasite daug ska
nesniu. nekaip paprastam 
vandenij virtas.

Kaip sutaisyti jau
ną vištuką: 

jauną vištuką niekada ne

veik vyrti, nes tas pagadina 
jo skanumą. Supiaustykit 
į jum patinkamas dalis, nu
mazgoję apšluostykit, pas
kui druska ir pipirais api
barstyti į skauradą, įdėti 
sviesto ir gerai sušildyti pir
ma, o paskui sudėti mėsą ir 
kepti ant karštos ugnies. Kaip 
viena puse apkeps, apverst, 
daugiau nereikia kept kaip 
15 miliutų. Kaip jau bus 
abi puses apkepintos. inpylk 
2 šaukštu acto į pusę puodu
ko. vandenio sumaišę supyl- 
kite i skaurada ant mėsos: 
pavirinkit penkias miliutas 
ir bus gatava.
Kaip sutaisyti obuo

lių košę.
Nulupt ir supiaustyt į ketu
rias dalis obuolį, išmesti sėk
las, paskui supiaustyt plonai. 
Paimti senos duonos sutru
pinti smulkiai ir dėti vieną 
eilę duonos, antrą obuolių: 
obuolius reikia pabarstyti su 
cukrum. Viršutinė eilė turi 
būt obuoliai, ant viršaus dė
kit sviesto ir pabarstę su 
cukrum ir cinamonu kepkite 
pusę valandos karštam pe
čiui. Duonos trupinius vi
sada reikia palaistyti su pie
nu, kad nebūtų persausa.

Žali kopūstai:
Žali kopūstai būna labai ska
nus, kada sutaisyti šiteip: 
sapiaustyti smulkiai žalius 
kopūstus kiek reikia, vieną 
cibulį, druskos kiek reik, 
šaukštą cukraus, 2 šaukštu 
Smetonos, vieną kiaušinį, in- 
dėt biskelį sausos mustardos 
ir acto kiek numanai arba 
mėgsti. Sumaišyk tą viską 
ir kopūstai gatavi. BARBE.

* * *
Kontestas kaip šluoti stu

lą su šiuom numeriu užsi
baigė. Dovaną paima pana 
Ona Juškiūtė iš Hartford, 
Conn. Ji aprašė kaip šluoti 
net 3-pu bildu kaip turtin
gas ir kaip vargšas gal šluo
ti. Dėkavoju labai gražiai 
poniai D. Raulinaitieniai iš 
Cambridge, Mass. už pradė
jimą risti to ritulio, teipgi 
poniai O. Minčevičienei iš 
Worcester, Mass.

Kitas kontestas dar atda
ras, dovana graži knyga tai 
merginai, kuri parašys ko
kias lietuviai turi draugys- 
tos Amerikoj, ir kokia tų 
draugysčių bei organizacijų 
užduoto pagelbinės draugys
te visas kartu paminėkit. 
Šitas kontestas tiktai neve- 
d ilsiom merginom. Mislvki- 
te. rašykite.•>

— Tėvai, ar tu nori šią
dien apie politiką pasikalbė
ti.

— Na. o ką tu. parše, 
apie politiką žinai, aš tau 
kaip griebsiu už ausies, tai 
ir po politikai: pasakyk kur 
tu vakarais lakstai?

— Jei tu. tėvai nepyksi, 
aš tau pasakysiu. Aną va
karą aš buvau tam didžiam- 
jam name.

— O ko tu tę landžioji?
— Aš išgirdau, jog tę kal

ba. tai aš užėjau paklausyti. 
Tę radom prisirinkusių tokių 
senių su senėm, žili, kitą, ro
dos pūsteltuin ir parpultų. 
Jie visi susėdę ramiai klausė, 
o keturi augščiau sėdėjo ir 
vienas praliejo tuojau kal- 
l>eti.

— Na. o ką jis sakė?
— O tėvai, kad tu būtum 

girdėjęs, tai buvo jaunas 
profesorius. Jis kalbėjo apie 
šitą: jeigu turčius duoda ant 
bažnyčios arba ant mokvk- 
los šimtus tūkstančių dole
rių, tai sako visai nereik im
ti, nes tas žmogus duoda 
tuos pinigus pavogęs.

— Kaip tai pavogęs?
— Nagi matai tėvai jie sa

ko, jeigu turčiui prekiuoja 
pataisyti gorčių kerosi no 3 
centus, o jis parduoda už 15, 
tai jis imi vogęs nuo žmogaus 
12 centu, o kaip daug par
duoda, užtai surenka baisiai 
daug pinigų, o paskui kaip 
neturi kur dėti, tai duoda 
šimtais tūkstančių ant baž
nyčios, užtai jie gauna pa
laiminimą ir puikias sėdynes 
jiem intaiso bažnyčioj. O 
kada duoda mokslainėm, tai 
net po jų vardais pramena 
niokslaines. Taigi kalbėjo 
net 3 kalbėtojai, ir visi pa
niekino tokį būdą, sakė, jog 
žmonės parsiduoda save ir to 
nežino. Vienas kunigas kal
bėjo. jis sakė, jog nekurie 
darbininkai jau supranta ši
tą vagystę, užtai nenori nė į 
bažnyčią eiti.

— Na o ką daugiau?
— Daugiau, kaip tie kal

bėtojai pabaigė, tai jie prašė, 
kad klausytojai išreikštų sa
vo nuomonę.

— Ar atsiliepė kas?
— Žinoma, kad atsiliepė. 

Vienas senis atsistojo ir sakė 
teip: „sako, aiškiai yra ma
toma. kur jie gauna tuos mi
lijonus — jie pavagia nuo 
žmonių, ištraukia nuo j u su 
prakaitu, bet jeigu neimsim 
ką jie mums duoda, tai nė 
to negausim. ”

Kitas senis atsistojo ir sa
kė: „Jau gana niurni imti 
ant bažnyčių ir mokslainių 
nuo jų pinigus turim nors 
kartą jiem parodyti, kad 
męs ir be jų apsieisim.

Dar vienas senis atsistojo 
ir kad riktelė, sakvdamas: 
..jog mums reikia rūpintis, 
kad tie turčiai mūs kraujo 
nečiulptų: męs galim gazą ir 
patys rasti ir pasidaryti, ang
lis iškasti ir geležinkelius 
pasibudavoti, taigi nereik 
kalbėti apie neėmimą turtų 
nuo jų, bet reikia atimti tą 
visą meklerystės mašiną su 
kuria jie žmones išnaudoja.

— Na, tai tu vaike mislini 
apie tuos žmones?

— Tėvai, aš mislinu, jog 
visi žmonės virsta į socijalis- 
tus, tik jie nenori atvirai pa- 
sirodyt, užtai save vadina 
municipalistans.

— Na. ar jie gerai daro, 
vaike?

— Tai tu, tėvai turi pats 
tą apmislyt, ar gerai ar ne.

— Aš nežinau kas tai yra 
municipalistas, a nė kas tas 
socijalistas?

— Tai klausyk! municipa- 
listas yra žmogus, kuris nori, 
kad miestas paimtų į savo 
rankas nekurius užvedimus, 
kaip tai st ryt karius, šviesą, 
vandenį ir kitokius.

— A, vaike, kaip tai gali 
nuo žmonių miestas atimt, 
nė nešnekėk!

AKMAKA 8. PETROVO.

PĖDOM KRISTAUS.
Lietuciikai ttrrle S(eĮH>nija Kairu kiti uit.

Dalis VI.

(Tąsa.) 
mas yra purvinu tinklu. Tie susirinkę 
vargšai, rodos, draskė širdį kunigo, jis ne
galėjo nieko apkaltinti, lies visi krikščio
nys matėsi jo akyse kalti už apleidimą tų 
vargingų savo brolių. Jis ir pats jautėsi 
kaltu, nes jis kaipo dvasiška ypata turėjo 
daugiausia rūpintis apie tuos vargdienius. 
Dabar prieš stovėjo šimtai su nužemintum 
širdimi, nuleistais veidais. Kunigui gi 
užėjo klausymas ką jis iki šioliai tiem ir 
panašiam vargšam gero padarė?

Sveiki nereikalauja gydytojaus, tik
tai ligoti, o kunigas kaipo dvasiškas gydy
tojas matė save šiądien pirmu kartu prieš 
tuos dvasiškus ligonius. Pasikėlė jaus
mai, kankino jo sąžinė: jis norėjo dabar 
sušildyti meile širdį tų vargšų, bet nežino
jo ar jo pajiegos bus gana tvyrtos, užtai 
karštai meldėsi.

Pagelbėk man Viešpatie, duok galy
bę mano žodžiam, įleisk savo šviesą į ma
no protą, uždegk ugnį tavo meilės mano 
širdije.

— Kunigėli — paėmė jį už rankos 
Černius — jum laikas pradėti pamokslą, 
nes dabar visi atsakančiai prirengti su 
giesmėm panos Magdalenos: neapleiskite 
nė trumpiausios valandėlės, nes tai labai 
yra svarbi, ir netankiai tokias galim turė
ti, dėlto reikia iš jų naudotis.

Eikim — atsakė kunigas — ašesu 
prisirengęs.

Atsistojo ant pritaisytos jam vietos 
ir pradėjo kalbėti:

— Draugai mano brangus, broliai ir 
seserys, aš matau ašaras ant nekuriu vei
dų ir nuliūdimą ant kiekvieno jūs veido. 
Brangus tas nuliūdimas; matomai jum 
gaila praleistos jūs nekaltybės ir seniai 
užmiršto jūsų širdies jautrumo. Gyveni
mas drūčiai jus nuskriaudė; rodos milži
niški ratai pagriebė jus ir įtraukė į pur
vyną. sutrėmė ir paliko ant kelio pražū
ties, su sumaišyta sumenija: dabar jūs 
esate neišbredamuose varguose, neturto ir 
girtuoklystės. Gaila man jūs širdingai. 
Nemislykite mieli broliai, jog męs atėjom 
apkaltinti jus už tokį gyvenimą: nė jūs 
atėjom kaltinti, bet patys save atėjom ap- 
siskųsti, jog męs užmiršom jus; mums yra 
gėda, jog tarpe mūs krikščionių, pasikėlu
sių nuopelnais Kristaus, randasi tūkstan
čiai žmonių, pavestų į rankas baisaus var
go. Vargą gimdančių karčiamų ir visokių 
nelaimių, kurios jus apviešpatavo.

Dovanokit mums mieli broliai, paduo
kit mums savo ranką ir imkimės kartu už 
doriško darbo. Pamislykite brangus drau
gai ar tai toks gyvenimas gali atnešti lai
mę, kokiam dabar gyvena žmonės Tiesaus 
Kampo. Naudojimas bepaliovos tos nuo
dingos degtinės, kuri paverčia žmogų i gy
vuli. nuo kurios kvla vien tik keiksmai ir 
visokios paleistuvystės. Reikia išsikast 
Iš šito purvyno, reikia paverst gyvenimas 
ant tikro kelio, reik padaryti, kad Tiesus 
Kampas eitų tiesiu Dievišku keliu. Bet 
kaip matote, tas nelengva permainyti, 
reikia daugelio suvienyti} pajiegų ’r dar
bo. Daugumas čion priaugo ir priprato 
prie to purvino gyvenimo. Vienok ti
kiuosi, jog tas piktas dar galima permai
nyti. Galim sau priminti apie vieną se
novės energišką žmogų, kuriam buvo už
duota išmėžti tvartą, daugelio arklių pri
stovėtą per ilgus laikus. Tvarte radosi 
kalnai mėšlo ir išrodė, jog vienas žmogus 
per amžius jo neišvalys. Bet priveistas 
prie darbo padarė tą savo užduotį leng- 
viai. Greta tvarto tekėjo nuo kalno ių»e- 
lis; žmogus iškasė didelę grabę. suleido 
upelį bėgti per tvartą, ir į trumpą laiką 
tvartas tapo visai išvalytas.

Tegul mūs nelaimingas Tiesus Kam
ilas bus priskaitytas prie to apleisto tvar
to; męs gi leisim čionai tyrą ir gyvą van
denį evangeliškos tiesos, su kurinom išva- 
lysini ir padarysim kuopniais namais Die
vo.

Mieli draugai jūs pirmu kartu susirin

kote čionai, jūs girdėjot giesmę p. Mag- 
delenos, girdėjot ir žodžius meilės nuo 
mane; jeigu tas viskas jums patinka, tai 
meldžiu jūs ir toliau čion susirinkti. Męs 
pri būsim tris kartus ant sąvaitės seredom, 
suimtom vakarais, kada pasibaigs jūsų 
darbas. Nedėliom susirinksim čionai die- v
nos laike. Šią vietą susirinkimų pava- 
dinsym žiburiu, ir tegul jis šviesiai švie
čia tarp čionaitinės tamsybės. Ar pagyr
ai te jus tą mūs užmanymą, ar priimsite 
mus su meile, su kokia męs pas jus prisi
žadant ateiti ar pribusite kitą kartą į Ži
burį?

— Susirinksim, ateisim, dėkavojam 
— davėsi girdėtis balsai.

— Jeigu teip. tai ačiū Dievui, tegul 
jis patvirtina pradžią mūsų darbų.

Seredoj męs čionai lauksim jūs, o da
bar pasimelsim, idant Dievas priimtų mū
sų darbus, padėtų niurni darbuotis ir at
siųstų mums čion karalystę dangaus. Vi
si suklaupė kaip vienas, maloni buvo iš
žiūra. Keli šimtai gatvinių valkatų pir
mu kartu susivienijo maldoje. Galima 
buvę jausti, jog jie padarė pirmą žingsnį 
ir pasikėlė prie geresnės minties ir naujo 
kelio vedančio iš nelaimių. Kada malda 
pasibaigė, prie estrados priėjo netvirtais 
žingsniais, išblyškęs, su užtinusiu veidu; 
apiplyšėlis atsistojęs prieš kunigą ir Mag
daleną, prakalbėjo:

— Dovanokite man už mano neišto
bulintus žodžius, aš esu valkata, mane vi
si vadina „Rūkytas”; aš praleidau visą 
savo amžių karčiamose ir kalėjimuose; 
kitokio gyvenimo neatsimenu, amžiaus tu
riu m., iš kurių kalėjime išbuvau 22. 
Draugai mano ketinę švęsti dvidešimts 
penkmetinį jubilejų mano pažinties su 
kalėjimu. Aš mislinau, jog pas mane jau 
nieko neliko žmogiško. Kalėjimas ir kar- 
čiama atėmė man visą žmogiškumą. Ta- 
čiaus pasirodė pas mane naują viltis; jūs 
parodėt man, jog dar pas mane yra užsi- 
likus kibirkštėlė dvasios; aš atėjau čion 
pasibovyti ir pasibelsti su draugais. Bet 
kada užgiedojo šita pana, ji pravirkdino 
mane, aš užmiršau, ką esu valkata 
„Rūkytas”. Į širdį mano atėjo atmintis 
nuo mažų dienų, kada mane motina my
lėjo ir bučiavo. Dabar aš juokiuosi pats 
iš savęs, sakydamas, o gyrtas kvaili Rūky- 
te, žliumbi kaip boba.

Iš čion aš eisiu į karčiama ir kaip vi
sada pasigersiu, bet jum vistiek širdingai 
dėkavoju. Valkata Rūkytas seniai neži
no, kas tai yra saulutė ant dvasios. Jūs 
man ją šiądien parodėt, aš dabar atsime- 

. nu, kaip mano seniai numirus motina 
skaitė iš Evangelijos žodžių Išganytojaus: 
„viską, ką jūs padarysit vienam iš jūs 
mažesnių brolių, jūs padarysit man”. Jūs 
daug šiądien padarėt dėl jūs mažesnių 
brolių, išganytojas jum užtai užmokės. 
Likite sveiki ir dovanokite.

Valkata užsigrįžo ir nuėjo prie durų. 
Paskui jį visi apleido salę, likosi tiktai 

■v

kunigas, Magdalena. Černius irJuozupas, 
kuris atėjo parsivesti Magdaleną.

Jie dabar kalbėjosi apie pasekmes 
darbo.

— Aš mislinu, jog čionai bus galima 
dirbti su gera pasekme — pratarė Čer
nius. — Padėjimas netoks be vilties kaip 
kad męs iš pradžių mislinom.

— Žinoma. -- at-ake kunigas, -- ga
na to vieno varpo l.i kito, k;.u į ai< 1 net 
mūs darbą pasėkiu.tų. n, o aš teip tikiu, 
jog netik jis vi< mis tons buvo visam būri- 
je, turėjo ir į kilų šii<N kibirkštis papul
ti, aš tikiu, jog tą vakarą galim palaikyti 
už labai pasekmingą.

Magdalena nieko nesakė, ji buvo a- 
pimta nepaprastu džiaugsmu, ir rodos bi
jojo kalbėt, jai rodėsi, jog ji sujudins sa
vo dvasią ir išlies tą savo džiaugsmingą 
jausmą. Ji paėmė Juozapą uz rankos ir 
tylėdama nuėjo namo.

DALIS VII.
Magdalenai ir Juozapui reikėjo eiti 

namo per daugelį tamsių gatvių ir nuolat 
klaustis kelio. Gatves buvo siauros ir la
bai purvinos, namai seni, langai užlipyti 
jtopieroni arba užkimšti skudurais. Iš vi
sur mušėsi supuvęs kvapas, tę tankiausia 
galima buvo matyti karčiamas ir krautu
ves alaus. Bėgiojo vaikai sunykę ant kū-

(Toliaus bus)



Paj ieškojimai.

Ja>uauckis. 
maskoliškas kareivis nelais
vėj gyvenantis pas japonus 
(adrvss: Japan. Tokio. Ser- 
vice dės prisonniers deGuer- 
re, Matzuyama Uncliundzi, 
W. Jonas Jasnauckis) atsi
šaukia pas mane, idant su
ieškoti malonėliau šias ypa- 
tas:

y
i Geriausia vieta dėl pirkinio A'
foniičių uz pinigus arba ant f

. išmokrsčių: be jokios e.vtra ‘
jinokesties laike mokėjimų. U- \

mus '! (iurvitzi* iš Meričiaus
Aiitraranknis Kuraičius jierkain ir parduodam.

20S I>rm:<lwa.v 
Soiit Boston, Masu.

riedi**

1. ) f rauk Brazaitis. 
Glaatonbury. Conn. box

2. ) Leon Daniševski. 
niaus rėd.. Svinciausko 
Korkožiškių parap.. 
čių užsienio.

3. ) Liudvikas Pivvar, Vii.
v

rėd. Vilniaus pa v. Serventė- 
liu parap., Staškūniški kai
mas.

So.
33.

Vil-
pav. 

Balai-

lbdžiaus.a ir Gražiausia Raka: dų

K R A U T U V E
l'ia galima gauti puikiausių ik*čiu. lovų, krė

’.ų ir \ ist „ių r ik./incų da.^tų <,<.!.■ _• Ci«*ti

gailinu gauti parėdymus ruimam nuo >15.0. ■ 
iki atig'čiausių prekių Pirkti galite ant ge
riausių .'lygų: teipgi susikalbėti galima lietu 
vokui. i nkr-kai ir kitose kalbos*- Meldžiam 

atsilankyt.

0 LI M f ros.

'X -

3>* Broad'.vav So. Boston! Mass

Seniausias, su geriausiu pasisekimu gyuir ie, 
kaliszkas institutas Amnkoje

Jei žinai savo liga ir nu>meivt dykai j inii gus duk-aramas, kurie Jumis tu tszgyde, tad tuojaus 
utsisz.iukit. pas Specialistus, žlaonio visiems Jidzia u:-it> k” -liūto.

Daugybes žiuoniu serga, nutrotija vilti is • mmo, vien per ne t’kra gydimą. I <1 ir patįs žinodam , 
j<>g sveikata yra ncapipreKiuotas turtas, kur: ko.z.. 'arei, tik atsi.-zaukite aut vardo: 

l>i*. l’L Oolliii?*. T' lc'cl;<1 Iusslit itto apr:. liga, o jis
duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo svei katos.

kamgi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmutiuia gert 
sveikata ir būt laimingu.

Vaistai sut usyu per Dr. E. C. Collins McmI. Iust , kūrėme yra ant kožnos ligos tam tikras 
Specialistas, taip p:istkmingi, jog visada atšakia pimai piierius iszgyCime, vartojant pagal užraszyma ir 
pamokinimus. Tukstauczei žmonių yra iszgyditi per {Specialistus, apdovanotu gamtos su talen
tais, ir uera ligos, kurios Je negailėtu iszgydit.

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

tekėjimo.

4.) Boleslowas Moženow- 
skis. VVilenskej gub. Tria
ki ego povviatu, Sumiliški pa-. 
rafija, Okmiany . ies (tur
būt sulenkėjęs lietuvis).

—o—
Pajieškau motinos Agotos 

Nlakauckienės ir seselių: Kat
rės, Jievos ir brolio Daminin
ke. Jie laikė saliūną Elmi- 
ra N. Y. keli metai atgal: 
dabar girdėjau, kad kur ki
tur. (Motina yra sesuo gar
saus bankieriaus A. Pajaujo) • 
Teiksis atsišaukti, nes gavau 
žinią, kad diedukas pasimirė, 
tai nėra kam ūkės prižiūrėti 
ir šeip kitoki svarbus reika
lai. Meldžiu patiems arba 
gerų tautiečių duoti žinią 
ant šio adreso:

Ant M. M aka uckas.
Box 312

Forest City, Pa.

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. Kilty
301 Broadwey, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Mis. HEDVVIG HIMMER.
Lietuviu akvšerka. suteikia 
moterim konogeriansią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
gaukit no šiuom adresu:

A

190 Park st., Lawrer.ce, Mass

Telefonas 749-11.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

95 Milk st., Ruimai 66-61
BOSTON, - MASS.

Brangus Profe-oriau : —
Per 3 metus vargino rmne r* *r* s;?u- 

m:.3 — ir abUnas i:usilpnijimas, vytu
riu gretimas, gumbo liga ir t .‘.t* s ant čra- 
panes. Jokios naudos r.e.'.tncczc i* szk.nnt pa
gelbės pas daktarus ir vienam Kiinike net 
Aparacija padare, b< t mano padėjimas vis 
darėsi suukesnis ir kaip su vi na koja gra* 
bę stovėjau jaunystėje, 
savo drauges paraszinu 
kaip atsiuntėt vaistus, 
dvi nedėlios, pasilikau

iszgitas rmo nprviszkiinio,vy- 
duriu ligos, •ibelnosnusil- 

pnejiuio ir rem * itisnio.

Balins.
Dr-ė šv. Petro ir Povylo 

parengė dideli balių, kuris 
atsibus 30 gegužio 1905 m. 
ant Deacon Hali. 1651 
Wasliingtou St.. Boston. 
Mass.

Meldžiam visus atsilankyt, 
nes apart baliaus bus laiko
mos prakalbos ir Koncertas; 
grajįs S. Bostono Lietuviška 
kapelija.

Teipgi meldžiam visus są
nariu# pribūt ant susirinki
mo Nedėlioj, 28 Gegužio ant
rą valandą po pietų aut st. 
Omer Hali. 376 Broadway, 
So. Boston, Mass.

KOMITETAS.

;k jialnarikas,
I>ox 16, Firrv, So. Dac.

mano padejin 
su viena koj$
Vienok ant rodos 

Ln: ..La p. s jt mis, ir 
l.v.’. 'vos v..rtojau per 
svei' a ir lnimir.iga, 

užtai tegul Augszcziaus • is k.i:: a sa
vo nepabaigtoms loskor.is, . z esu jums la
bai dėkinga per amzi v.z iszgydin.t ir tegul 
svietas jumis garbina kaip ir a-z vi-m’a

?’ar<‘ Vajcriene,
242 Svveet A\v., Lutfalo, N. Y.

Milimas Profesoriau:—
Tukstantinias padekovanes siuneziu 

jums, uz iszgydin a mane nuo litlszku ligų, 
nuo kuriu maeziausį jog gyvas l udams,

mm o pinigais dav.ma’ naudojosi

Tiktai 25 centai
Už pakt-lį tikros lietuviškos ..Birutės 

Trajankos”. sutaisytos p< r lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai. gumba. įtrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip, kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
! antrasza

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

j

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIER1U ir

CtCAR .
Pardavimas familijom musu 

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

Didelis išpardavimas per šit;; 
menesi vyru ir moterų pasi
puošimu. Ory Goods, moterų 
skrybėlių ir naujausios ma
dos jakučiu.

I. SAC0WITZ.
128 Broadu ay,

So. Boston, Mass.

l)r. Jos. de Lewandowski-
479 a Broachvay,

kampas Dorchester str.. 
S. Boston, Mass.
Prieš transfer staciją. Ofiso valandos: į
10 — 12 prieš pi t ir 6 — .8 po piet.

Juozas ^riebalus
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRIAUČ1US 

prosijam čystijani ir taisom
2 12 Broadvvay

So.Boston Mass.

Joliaua Pericit nc,
Box 13, Brazil, Ia. ,■” ’ nuo kurtu macziausi jog gyvas
esu numerėlis; vietynei daktaru tik o pinigais d.’.v.tna’
bet kaip puoliausi priėjus, tai tabar esu sveikas r.e t k ’ sz’.'ai, bet 
kankinantis k<>su;is in-gitas per netikra gydimą, ma:.*> ' :?*■■.....r.’..*<s 
Ringas, jog asz dar gailesių ant pasaulės save skaityt už lai oinga, t 
dima. Su guodone

Skaityte; su! Ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis
Didžiausio Medi kai iszko Instituto Profesorių nuo Ligų: pit.i.cziu, ko 
kraujo ligas. F.oumatismo, galvos skaudėjimo, 
vyru ir motorą ligas. Savžagvstes su baisioms pasekmėms, 
abclno r.usi’nnejir.'.o. Kataro (. logos) pūsles, sekios nv.s • -i: 
tynęs taip vidurir.es ligas, kurios ant organismo atsiranda i.

aszvk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
Specbilista, bus priiaiai’.i ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy- 

.aia ne tik Visur Suvienytose Vuistijoce Amerikos, bot in Mexi* a ir Canada.
ptomus ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri- 

kr.!beje knyga, paraszyta per Profesorių l)r. E. C. COLLINS 12S 
IN SVEIKATA“ ’r joję visas szakas ligos atrasite

, o asz ligę, ir nuliudymu 
prapuolė vi-i diegi < i krutinėję ir 
>. , 

u _
>* 1

Jos. L t
vargina ž 
osuiio, viliu

i

<s. Š ikau neapsakomai esu de- 
r jus Auguszta Mok>la ir iszgy- 
azuk..S, Bridgep rt,Cunn.

riaus neminėtus ligos: per 
riti liga-, k penu ir inkstu. 

Skuros (u *do_) niežėjimo, l.t szkas silpnybes ir .slaptas 
nervu 1: jas. m egustuma. diegliu ligas, 
* galvos spiegimus, geltligę, kaip virszu- 
t L

J«.i toli gyvcr.i nuo N'evv Y orka, hetuvyszkai apr; 
mui ju per pzof. oriu ir SppcEilista, 
ditas. Vaistus iszsiuncz.

Jei nesupranti syr. 
siustą Eeturyszkcje 
puslapiu didume -VADOVAS 
aiszkeį.

Ta knyga labzi naudinga ne tik ser- 
gatierus, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstancz.us žmonių iszgęlbeje ir labai 
žingeidi kaip vyrams taip 
senienas ir jauniems, joję

moteriems
v ra dide’i

DR. E.

koleravoti paveikslai, atidengia daug 
paslaptybių žmogaus kūno subudavoji 
mo 
go 
ežiam, įe bus prisiųsta; atsiszaukiant

C. COELINS

t.;: .:t paslaptys litiszko ir laimin- 
gyvenimo, kožnam reikalaujan-

MIDKAk INSTITUTE,
New York, N. Y.140 W. 34th Str.,

Valandos Instituto, kozna diena nuo io iki 5 vai po piet Nedelioms nuo 10 iki 1 vai po piet

Geriausia moterų gydytoja

Dr. Ona Topaz,

Vargas Lietuvoj.
Kaip jau visiem yra žinoma, 
dabartinė karė, kaipo apsun
kinanti visus Rusijos, Lie
tuvos ir Lenkijos gyventojus, 
dar nepasibaigė. Dabar pa
vasariui atėjus, Lietuvoj pa
sirodė didis vargas: javų nė
ra, pinigų nėr' už ką pirkt, 
jauni vaikinai ir seniai pri
versti konosunkiausia dirbt, 
nes vyrai visi ant karės, ar 
tai į Ameriką pabėgę. Kitų 
šalių bagočiai tai matydami 
ketina dar labiau juos pri
spaust, tokiu būdu, kad atei
nantį mėnesį pakels prekes 
dubeltavai ant šifkarčių, 
siuntimo pinigų ir t. t. Tai
gi jeigu kurie norite savo gi
mines gelbėt iš vargo, atsiim
dami i Ameriką ar nusiųsda- 
mi jiem pinigų, tai pasisku- 
binkit. nes aš dar per visą ši 
tą mėnesį siųsiu sif kortos ir 
pinigus už paprastas žemas 
prekes. Neužmirškit mano 
adreso: F. J. Mackevicz, 83 
Endicott St., Boston, Mass.

• ••

S

^45 Chanibers str . Boston. Mass 

ila Ofisas atdaras 
fSj; 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.
3$: Tel. 64>9 - Havmarket.

S

s
-.į?A fS-
•••

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

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

238 Harrison avė.
Boston. Mass,

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai raszyk s'endien 
p isiusdamas savo adresa ir uz 5c. marke • apture&į 
puiku katakoga kuriame yra prekes dziegoreliu 
čiuženu, žiedu, srilicu. kempasu, britvu, armonikų, j 
muz kaliszku instrumentu, masz:nukes dėl drukavo- 
jimo gr*»matu. monu kny?a. visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj ka’.bei. puikiu popieru 
dei raszymo su pavinczevoee n w padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str., Brooklyn. N. Y.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. € A N: N! 0

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir imjiortuot us. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gervinus pristatėm ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

Didelis Balius
Rengemas Lietuviu Evange
listu. atsibus 20 Mojaus I9O5. 
ant Linden Park Hali, Nau- 
gatuck. Conn.

Pelnas ant nukentėjusiu už 
liuosybę Lietuvoj.

Gramatika AngiiszkGS Kalbos 
su ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
sekančiai: buy (bai) pirkti.

cow (kau) karvė ir 1.1.
Knyga apdaryta. 174 puslapių, su pri- 
siuntimu $1.25. Pinigus geriausia siųsti 
per "Postai Monev Order" ant šio adreso 

P. Mikolainis.
P. O. B. 15. Brandi I).. N'ew York City.

G. J. & J H. CONNERS,
Broadway Stelx:liai, kuriuose 
galima parsamdyt kericzius 
dėl szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BROADWAY,
S. Boston, Mass.

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į tVorcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.v <. <» -

■ Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turki.-kų parukysit

Pas

Vaszkelevicziu ir Abranczinska
124 Millburry str..

AVorcester. Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
----- PAS -----

.. Chaplika ir Orlinski. B B

Užlaiko puikiausius gčrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gervinus dėl veseliju. krik-* 
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
agentai.

Petrikis,
Scranton. Pa.

i enot as.
S. S. Pittsbur". Pa.

„Keleivio”
j.

1514 Ross avė..

J.
13 Diamond Sq.

M P. Glinckas,
54 Laffayette Str.. N'cw P.ritain, Conn. 

A. .1. Kazlauckas.
Shenandoah. Pa.

F. Rodis
Port IVashington. IVisc. 

M. Mockus.
Detroit. Mich. 

IV. Ukmann,
IVaterburry. Conn. 

.1. Derkintis,
4545 Hermitagc avė.. Chicago III.

Jobu Luis.
120 S. Green str., P.altimore, Md.

J. Dabulski
3305 Aubum avė., Chicago. III.

Box

Bos

Box

54

3ž7

54

Box 71

KELI AJ ANTĮ AGENTAI
Eelcks J. Galmin,

J. Rudokas,

M Senkus.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Kliu, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Broadvvay, Soutli Boston. Mass.J ?

THE OUTLETGeriausia valgomu daigtu

K 11 A V T U V E .
zzzs

Kurioja galima košvieziausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigius. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kuranckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigratidys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, gerinusi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadvvay ir 259 1). St..

South Boston, Mass.

Didžiausi* krautuve visokių vyriškų pasipuošimų 
< Jctits Eurnishings. Daugybė visokių moteriškų 
drapanų. skrybėlių naujausios mados, jokių pava
sarinių ir vasarinių, teipgi andarokų. Mes laikom 
geriausio gat tinko drapanų dėl mergaičių ir vaikų. 
Kūdikiam drapanos prie krikšto kopuikiausios. 
Atminkit, pas mus viena prekė visados.

vidurir.es

