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laikrašti, prisiusk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiusk vieną dole
ri. o gausi ,,Keleivi" imu- vi
sus metus.

Teipgi brangus skaityto
jai, kurie permainot savo 
adresą, visados prisiusk it 
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
dekit savo aišku 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 prisiųzdami pi
nigus, uždekit toki adresą.

A. Žvingilas, 
Box 3232 Boston Mass.

Žinios.

ir išnaikyt jo šakai. Rosijoj 
Įvesti demokratišką republi- 
ką ir amžinai išnaikinti tą 
didžiausia verguvę ant pa
saulės. Ministeriai praveda 
atsisakyti nuo darbo, lieka 
tik toki, kurie ištiesu yra 
tiktai didžiausi brutaiai ir 
gamtos paženklinti išperos: 
kai Į) ve Trepovas: yra su
džiūvęs raganos vaikas. Jis 
šoka į viršų ir šneka carui, 
jog jis nuramys visą Bosiją 
ir nugalės Japonus. ('arui 
nedaug reikia kalbėti: jis 
tuojaus sutinka varžyti žmo
nes. Visokios žinios dabar 
platinasi: sako, jog caras da
bar jau turi kitą manifestą 
gatavą, būk rengėsi apgar
sinti ir sušaukti viešpatys
tės rodą-Zemstvą, kuriai pir
miausia 
lūs ant 
t va vra* 
laikyti 
m

Revoliucija Rosijoj.

Rosi jos viešpatystė yra to
kiam sukrutime, jog niekad 
dar teip nebuvo. Jeigu žmo
nės būtų senoviškos dvasios, 
tai galima tikėtis, jog būtų 
nemažai kraujo praliejimo. 
Vienok jau seni laikai praė
jo, šiądien kas tik daroma: 
vis daroma su didesne atyda. 
kad darbai atneštų daugiau 
naudos. Rosijos revoliuci- 
jonieriai dabar turi gerą pro
gą, kad kelti visus žmo
nes prie numetimo cariško 
jungo, vienok jie laukia dar 
didesnio apsilpimo carizmo. 
Dabar jie varo agitaciją, ro
do žmonėm, kaip caras vėl 
nužudė tūkstančius nekaltų 
jaunų vyrų, paskandydamas 
juos Japonijos mariose dėl 
savo garbės. Revoliucijonie- 
riai vėl prašalino vieną išti
kimą caro tarną nuo žemės 
paviršiaus, nes Rygoje likosi 
užmuštas žandarų komandie- 
ras, kapitonas Ronskis. Už
mušėjas nepagautas.

Rygoje policija atrado fab
riką bombų ir paėmė 50 ga
tavai padarytų. Tai vis 
mat, nepasisekimai, bet kur 
pasidėti — girioj ras grei
čiau, tiekaiį> mieste. Žinios 
praneša iš Peterburgo, jog 
čionai randasi trys tūkstan
čiai augštų oficierų, žurna
listų, profesorių bei advoka
tų. susirašusių Į patrijotišką 
draugystę, kurios mieris 
yra nubraukt carą nuo trolio

paves karės reika- 
nuraminimo. Zenis- 
susirinkus Maskvoj 
susirinkimą, vienok 

Trepovas jiem uždraudė. 
Zemstvos delegatų susirinko 
280, tarpe kurių yra *25 mies
tu majorai. Žurnalistam ar
ba rašliavos atstovam teipgi 
buvo užgynęs laikyti kon
venciją, vienok tie prigavo 
policiją. Jie pasisamdė sau 
garlaivi ir išvažiavo pasiva
žinėti ant upės Nevos, kur 
įvažiuodamas per B valan
das atlaikė konvenciją, už 
gyrė rezoliuciją, kad caras 
duotų kogreičiausia konsti
tuciją ir sveikino ateinančią 
revoliuciją.
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Kares lauko.

nieko 
Po sutini-

nereik kištis Į politiką, 
žinkit savo pardavikus!

Teatras sudegė.

P i tt s b u r g. Pa. 
birželio čionai sudegė t< atras 
..(irami < >p< ra llouse" vienus 
iš seniausių Pittsburgo teat
rų. Žmonės išsigelbėjo ir 
nė vienas nesudegė. Ugnis 
padarė blėdies ant 105 tūks
tančių dol.

In kalėjimą ant 35 metų.

Bridgeport,
birželio francūzas

Ant karės lauko 
naujo neatsitiko.
Šimui Rusiškos laivynės, ja
ponai ilgai lakstė po mares, 
jieškodami Rusiškų laivų, 
kurie pabėgo nuo karės vie
tos. Sužeisti Rosijos laivai 
rado sau prieglaudą ant sa
los Filipinų, Vladivostoke ir 
VVoosunge. Japonai tuojaus 
davė žinią randui, kad tie 
laivai arba nuimtų kanuoles 
arba būtu iš portų išvaryti.

Jen. Linevičius apmalšinęs 
pasikėlimą savo kareivių gi- 
resi, jog japonus įveiksiąs.

Roždestvenskis taisosi nuo 
sužeidimo ir tuojaus bus pa
leistas namo. Karę mėgina 
sustabdyti visos viešpatystės. 
Daugiausia Amerika apie tą 
rūpinasi. Caras iš gėdos 
pats nenori susitaikyti.

Iš Amerikos.

Pakėlė alsas

Pro v i d e n c e , R. I. 
straikavę dailydės gavo 
kėlimą algų ant 20 c.
dienos. Apie tūkstantis ir 
šeši šimtai darbininkų pajaus 
padidinimą algų. Jų mo-

Su- 
pa- 
ant

Metas I
kliką, kurią jis ketina pa
švęsti dėl naudos ūkininkam. 
X

Šitoj eilei klikoj bus aprašy
ta. kaip ūkininkai gali sau 
kodą ilgia nsia naudos ištrauk- 

i. •mes apdirbimo. Šven
te va s nurodis ant. daug 

nauju mokslišku išradimu ir 
linkės naudotis žmonėm iš 
jų. Taigi jau virto gadynė 
visai negirdėta, jau ir šven
tas tėvas prie mokslo trau
kia. O kad jis lietuviam to
kią encikliką išleistu, ir 
aniuolą su ilgu botagu.

* **
Prancūzija rūpinasi, kaip 

galėdama apie Rusijos gero
vę. Mat jai rūpi paskolinti 
Bosijai pinigėliai, kurie jau 
išneša ant 2 bilijonu dol. Jei- 
gu įlystu į didesnes nelai
mes, ir į tikrą išnaikinimą 

‘caro trolio, tai žinoma, Pran
cūzijos pinigai jau nueitų 
ba-ba.

* *
*

London, 5 birželio. — Al
fonsas Išpanijos, jaunas ka
ralius likęs gyvas nuo bom
bos Paryžiui, pribuvo į Ang
liją. Čionai teipgi padėta 
didžiausi kaštai priimti jau
ną karalių. Išpanijos jau
nas karalius dabar gaisingas 
tuom, jog jau keturis kar
tus buvo mėgintas užmušti 
ir vis nuo giltinės išsigelbė
jo. Gal užaug geras žmogus, 
perėjęs per tokią mokslainę.

* **
Maskva 7 geg. — Žinios 

ateinančios iš Peterburgo 
praneša, kad Maskvoj esanti 
dideli maištai tarpe žmonių 
ir kariumenės. Žmonių pa
sikėlimas ištiko nuo to, jog 
policija ir kariumenė išvaikė 
susi važiavusį Zemstvos kon
gresą. Sumaišytas kongre
sas gavo pritarimą visuome
nės ir susimušė su kariume- 
ne. 'Telegrafai nuo Mask
vos, sako, į visur nukapoti 
ir laikraščiam užginta pla
tinti žinias. Revoliucija tur
būt tikrai užsikūrė.

** *
Christiana 7 bir. 

pasklydo į pasaulę, 
šančios, jog Norvegija apgar
sino neprigulminguiną prie 
Švedijos, su kuria vieny beje 
gyveno apie per |00 metų.

Norvegai nori Švedijos ka
raliaus sūnų, Gustavą-Adol- 
fą sau uz karalių, bet kara
lius nedu<xla sūnui karūnos. 
Šalis ant kranto Revoliuci
jos.

C o n n .
I >iamond 

tapo nuspręstas ant 35 metų 
kalėjimo už apvogimą dviejų 
senų moterų ir už apdrasky- 
mą vienos. Rodos tai dide
lė bausmė, bet ką su tokiais 
daryti, ką savęs nesuvaldo.

Parry atsisakė.

Chicago, III. Garsu
sis Parry „Ukėsų Susivieni
jimo prezidentas atsisakė nuo 
darbo, o i jo vietą likosi pa
skirtas C. W- Post. Vidu
rys jų organizacijos bus New 
Yorke ir ketina pradėti dar
bą labai storai, kad išnaikin
ti darbininkų unijas. Ukė
sų Susivienijimas yra susi
tveręs vien iš turčių, ir jų 
užduotu naikint junijas, pa
varyti nuo darbo darbininkų 
vadovus ir užkirst jiem ke
lią kitur gaut darbą. Minė
tas Parry prisidirbo gana ant 
tos dirvos, tai dabar kitą pa
stato persekiotoją.

Biaiiriimas tėvo.

S o. Oran ge, N . J . 
X

Čionai likosi suareštavotas 
W. J. Glover už nežmonišką 
savo apsiėjimą su vaikais. 
Jis radęs savo penkių metų 
mergaitę, besibovijančią su 
briežukais (zapalkom), iš 
piktumo nudegino jai galus 
piršti}, kad daugiau briežiu- 
kų neimtų. Vienok žmoniš
kumo draugystė suareštavo 
jį. Daugelis tėvų padaro 
savo vaikus išdykusiais, o 
paskui rodydami savo žvė
riškumą užaugina žmogžu
džiais.

N'ereikalaukit tiesti.

Washington, I). C. 
4 birželio kardinolasGibbons 
kalbėdamas Į studentus laikė 
temą: „kam reikia moterim 
politikos". Jis liepė visom 
merginom, baignsiom kolegi
jas, nesikišti į j ieškojimą sa
vo tiesų politikiškai. Mo
terys ir vyrai toki sutvėrimai, 
kodėl jom tiesi} pavydėti?! 
Daugelis merginų jau neturi 
progos apsivesti iš priežas
ties, jog negalima žmoniškai 
gyventi. Tūkstančiai dar
bininkų turi kasdien keltis, 
netekę vietos darbe, tai teip 
kilnotis, sunk u apsi vedimiem, 
txxlėl daugelis veda gyveni
mą nevedę. O kada tūks
tančiai teip gyvena, tai tie
sos jiem reikalingos abiem 
šalim, nes kova už būvį abie
jų tokia. Kaip kas vargo 
nematęs, tai gali diktavot 
kaip nori.

•)

i

kestis išneš dabar ant 3 dol. 
ant dienos.

Išsiaugšt i uiiuas nerei kai i n iras

Nekuriu protestonu kuni
gai ima sau išrišt klausymą 
Kaslink iškilmingų veseilių. 
Daugelis išdykėliu pirma \e- 
seilios eina i bažnyčią ir mo
kinasi kaip susišliūbavoti, 
ir kunigas turi skaityti jiem 
maldas teip kaip ant tikros 
veseilios. Lietuviam vertėtų 
nukirsti biski to gražumo: 
neimti tiek karietų, kas la
bai daug pinigo kaštuoja, ir 
labai netinka prie pašvinku
sių mus stubelių. Męs to 
nedarytume, kad žinotume 
dolerio galybę.

Parvežti vabalų.

Dr. L. O Hovard, viršinin
kas entomologijos \Vashing- 
tone, važiuoja Į Europą at
rasti tam tikrus žmones, ku
rie tirinėja vabalus. Jis no
ri surasti vabalų žudintojus. 
Mat, vieni vabalai žudo ki
tus, tai jis nori atrasti žu
dintojus dėl čigoniškų tran
džių ir rud-uodegių trandžių, 
kurios daro daug blėdies 
Amerikos medžiam.

Japonam dirbs.

\V i 1 k e s b a r r e , Pa.
Berželio geležinkelių kompa
nija apturėjo nuo japonų už- 
steliavimą ant penkių šimtų 
tavorinių karų, kuriuos turi 
padaryti Į trumpą laiką ir 
išsiųsti Į Mandžūriją. Japo
nai tę jų reikalauja pristaty
mui amunicijos ir maisto sa
vo kariumenei.

Gražumas pasimažino
Re ve re, Mass. 4 bir.

X

Uionai garsingasmarių kran
tas, ant kurio vasaros laike 
privažiuodavo po 50.000 
žmonių, kartais ir daugiau, 
dabar tapo nemažai ugnelės 
sugadįtas. Ant Ocean avė. 
išdegė gražiausias ir svar
biausias blokas budinkų, 
teatras ir kitos žaidimo vie
tos sudegė. Blėdies padarė 
ant 75 tūkstančių.

St raibas užsibaigė.

Chicago, III. Garsus 
vežėjų straikas užsibaigė. 
Vežėjai, kai}) matyti, priėmė 
darbdavių išilgas, nieko gero 
sau neiškariavę. Straikas 
prasidėjo B balandžio. Tur
čiam miestui ir apielinkiai 
kaštavo 15 milijonų dol.; už
mušė 15 darbininkų, sužei
dė penkis šimtus. Tai mat 
Mandžurija }>o mūs nose. Pa
skutiniam laike suareštavo 
straikierių vadovus. O. dar
bininke! kada tu suprasi, 
jog vienintelė vieta, kur tu 
gali straikuoti. tai yra kada 
renka krašto urėdninkus, 
balsuok už darbininku par
tiją' Darbininkų Unijų va
dovai, kaip Mitclielis, Gom- 
jieras yra turčiam parsidavę, 
jie mokina darbininkus, kad

M. J. Oa-muonaitis.
Nuo XX Seimu S.L. A. New Britain, (t 
Tarpe daugelio svarstymo vi
sokių reikalų ,,S. L. A." 
laike Seimo atsitinka kalbos 
tarjie delegatų, buk tai teip 
ar kitaip reikėjo nubalsuoti, 
būk tai randasi partijos ir 
t. t. Bet vienas daigtas yra 
svarbu, kaip vienas delega
tas M. J. Damijonaitis, ku
rio paveikslėlis viršui patal- 

i pintas, parsivarė visą Seimą 
Į Chicagą ant ateinančio me
to. Atėjus laikui nutarti, 
kur bus Seimas, delegatas iš 
Cleveland’o Oliio atsistojo ir 
rėkė kiek jis matė verta, kad 
partraukti Seimą įsavomies- 

į tą. Teipgi buvo paduota, 
kad laikyti seimą VVorceste- 
rij, Mass. ir Philadelphijoje, 
Pa. Į tą tarpą aisi stojo M. 
J. Damijonaitis, ir gavęs bal
są ištiesu rimtai ir aiškiai pa
sinaudojo. Jis išvarė visiem 
iš galvos paduotas vietas, iš- 

' paveikslavo Cliicagos padėji
mą teip, jog rodos užmigdė 
visus, ir kada parėjo balsuo
ti kone visi rankas pakėlė už 
Chicagą. Daugelis sako, už
tai, girdi, ant Chicagos bal
savo, jog misi i no, kad Clii- 
cagauž Clevelandą arčiau.
Bet man rodos, jog ant 
rinkimų visokiu nereik 
kiai balsas imti, bet 
gauni, tai suvartok
kaip M. J. Damijonaitis.

susi- 
tan- 
kaip 
teip,

Žinios iš pasaulės.

Berlynas, Vok. — B birž. 
Fredrikis VVilimas, sūnus 
kaizerio ir karūnavotas ku
nigaikštis apsivedė su kuni
gai kščiūte Cecilija iš M ech- 

X

lenbnrgo. Šito pusbernio 
veseilia laikraščiai labai pla- 
čiai apgarsino, užtai kad jis 
yra įjiėdiniu kaizerio. Bet 
savo gyvenime jis dar nieko 
gero nepadarė, tiktai su 
nimi bovijosi.
nevisi dalyvavo, 
bijo, kad koks
kvailėjęs neimtų 
kaduonių.

*

šu-
Ant veseilios 

nes žinoma, 
vargšas 
žudyti

su-
dy-

Žinios 
p ra ne

TRUMPOS ŽINUTES.

i

*

Roma. 3 birželio, 
čionai žinios paeina, jog 
Tėvas Pijušas X rengia enci-

iš
šv.

Keliaujantis per Bremen 
Vokietijoj gali užeiti į mies
to svetaine, kurioj ras laivų 
modelius nuo seniausiu ga- 
dynų. Matydamas senovės 
laivų konstrukciją, pamatysi 
kartu, kaip pasaulė žengė 
pirmyn mechanikoj. Vie
nintelis vargas, jog sunku 
žmones prikelt prie suprati- 

įmo ir apšvietus.
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aš tave

vaike, 
kalbėjęs 

tai

— Na, tėvai kaip tau ma
tosi. ar verta būti žmogum 
egoistu?

— Kaip tu man vaike pri 
vediai, tai rodos, jog geriau 
pirma kiekvieną klausymą 
apmislyti, o paskui spręsti, 
ar gerai ar ne.

--- Na, tai atmįk. tėvai, 
jeigu kada ant manęs barie- 
si neapmislinęs, tai 
vadįsiu egoistu.

— Bet klausyk, 
kaip tu buvai man 
andai apie Sosijalizmą. 
aš jokiu būdu nesuprantu, 
kaip tę galėtų būti, kad žmo
nės galėtų atimti fabrikus, 
namus, žemę, geležinkelius, 
žodžiu sakant, viską nuo tur
čių, ir patys dėl savo naudos 
tą viską vestų, aš nesupran
tu kaip žmonės tą viską ga
lėtų padaryti, jog tai reikia 
sutikimo, mokslo, vienybės, 
žodžiu sakant reikia aniuolų. 
o ne žmonių.

Gerai, tėvai, tu supran
ti, jog tai reikia aniuolų. 
kad gyvenimą gražiai rėdy
tų. bet tu netiki, jog žmogus 
pats gali būti aniuolu. 
tau pasakysiu, kodėl tu 
turi vilties matyti žmogų 
resni u, nė kaip jis yra.
eini nuolat į karčemą, tęran
di tokių trumpapročių, ku
rie kalba ne tą, ką jie sumis- 
lina. bet ką jų akys mato. 
Jie yra žmonės su užmušta 
dvasia: toki nebus geres
niais, tu nė nelauk! paskui 
tu stovi ant gatvių ir vėl va
rinėjat šposus su tokiais, ku
rie išeina iš karčiamų su- 
smirdę ir niekam neverti, 
taigi jeigu ant svieto nebūtų 
geresnių žmonių, tai geriau 
nė negyventi.

— Tai kur tie geri žmo
nės, vaike?

Aš 
ne- 
ge-
Tu

t) O aht galo nė nereiks
Tau jie nešioti:

: jie Nuo dviejų sąvaičių
1 indės stogais laipioti

v

Štai aky vasdaigtas.
Jog aš \\ orcesterij iškeik-

(tas

— Gerus žmones retai ka* 
da rasi karciamose — jie pra
leidžia laiką visai kitaip: 
mokinasi, skaito, laiko susi
rinkimus. ir kada esi tarp jų. 
tai įgauni tokią mislį. jog 
žmonės gali būti laimingi, o 
išėjęs iš tarpo jų nematai to
kių. kurie karčemose rodos, 
jog jie yra tik šapai, kuriuos 
vėjas nešioja, kur tik nori.

— Bet šitų karčeminių 
žirniniu yra labai daug, o anų 
ką kaip sakai, apverčia lai
ka ant mokslo, vra visai ma- 
žai

— Aš tą. tėvai, suprantu, 
užtaigi ir vargo daug yra, 
ir užtai tau rodosi, jog soči- 
jalistų manymas apie patai 
šviną gyvenimo, negalimas. 
Gyvenimas nė nebus pataisy
tas, pakol žmonės patys sa
vęs nepataisys.

I — Bet kas tuos žmones pa
taisys, vaike, jog jie nieko 
neklauso.

— Tie žmonės kasdien tai
sosi, ypač jaunuomenė, ku
rie gauna eiti į mokslą; kiti 
žmonės netikėtai susipranta. 
Dabar mudu, tėvai kalbam: 
tu jau mistini. jog vieni žmo
nės vra aniuolai. tie kurie 
mokinasi, o kiti į gyvulį pa
našus. taigi man rodos, jog 
nuo dabar tu eisi prie žmo
nių ir jieškosi ramybės, o nei 
i karčemą tarp gyvulių.

— Tai tas yra mano rei
kalas vaike, žiūrėk, kad ne
gautum per nosį!

M

Keleiviu kad būtum
Daug tu pamatytum: 

Naujienas visokio būdo 
Kasdieną sutiktum.

Jeigu pradėsi su lietuve
Apie sveikatą kalbėti, 

Be abejonės tu turėsi 
Skvernus susiėmęs bėgti.

Jeigu pakalbįsi merginą 
Prie skaitymo knygos, 

Tai tuojaus ir bėgkie 
Nuo didelės špygos: _

„Man knygų nereikia 
Aš rugius moku piauti, 

O iš bėdos aš galiu 
Arti ir šienauti.

Tokį atsakymą
Nuo lietuvaitės gausi,

O daugiau nelysk, 
Nes ir apsiverksi.

Jei norėtum ką gero
Tu jai pasakyti, 

Tai atmink, jog reikia x
Snapso pastatyti.

Tada jos atydą
ir meilę paverši

O dar ir už pačią
Tu sau ją pripirši.

Bet tokią moterį
Broliuk, kaip gausi, 

Žinok, jog pyrago 
Gero paragausi.

Vaikų, o vaikelių
Gražių užauginsi, 

Bet ant rankų paimti,
|Tu jų nenorėsi.

Jūs vyrai supraskit.
Kas tai yra biznis. 

Tai ne šuva be uodegos, 
Tiktai žmogus kytras.

Kad protas būtų tobulas
Baidyklių nebijotut 

Ir paleistuvio biznį 
Jūs visi suprastut.

Bet. oli Dieve,
Koks jūs padėjimas: 

Kaip jus išnaudoja 
Tasai sutvėrimas.

Jau beveik laikas
Visiem susiprasti. 

Ir geresnį būdą 
Gyvenimo rasti.•

Nosis gana ilgas
Jisai jum ištraukė.

Ir į girtuoklystę jau gana 
Jūs kolioniją įtraukė.

Vardu žmogžudžių
Jus šaukė svetimi.

Ir žino kas protą 
Nuo jūs atėmė.

I

Korespondencijos.

PasCambridge, Port Mass. 
mus yra tokių silpnapročių, 
jog lietuvių vardą gadina. 
Jie Lietuvoj kiaules ganę, 
nesupranta dar. kas tai yra 
svietas. Dėl tokių piemeniš
kų pasielgimų ir geri žmonės

X

turi nukęsti. Šitie pie
menys. uždirbę kelis dole
rius, pastoja spangais kuni
gaikščiais^ ie nieko neklauso, 
nė nežiūri. 24 gegužio, vie
nas. pasigėręs, pradėjo muš
tis — nugabentas į cipę už
simokėjo penkis dol. 2y geg. 
kitas ablavukas panorėjo tos 
garbės — pasigėrė gerai, pa
siutęs ėmė muštis, ir tą nu
gabeno į girtuoklių dangų: 
tas užsimokėjo dešimtį dol., 
mat gaspadinės rankas ap
draskė. Piemuo, tai vis pie
muo. jis neklauso nieko, pa
kol pilvas pilnas ir kupra 
nenuoga. Tokį tik gali pa
mokyt kazokas su knutu, ar
ba sunkmetis gal priverstų 
apsimislyti. Iškada, kad 
bėda puola ant visos mūs tau 
tos vardo. Jaunas Lietuvis

* *

*

Los Angelos, Cal. Ką
tik čion atvykau, vienok kiek 
mačiau, tai lietuviai čionai 
visai kitokių nuomonių, kaip 
kad aplinkose Bostono ir 
Worcesterio. Čionai lietu
vis savo galvą guldo už carą 
kraujagerį, kada-gi apie ry
tus carą lietuviai, kaipo 
kraujagerį niekina ir jo veis- 
liai linki būti 
ne brutalais. 
bai nekenčia
japonų. Japonai turi gerus 
darbus irstovi augščau užmūs 
brolius. Mat mūsiškiam rū
pi ne jų gerovė, tiktai caro.

C. K.

žmonėmis, o 
Lietuviai la- 
čion esančiu

* * 

*

Cambridge Port, Mass. 21 
geg. ant veseilios p. Rudai
čio su pana Kavolyte, per 
užmanymą ponios Babilienės, 
likosi surinkta nuo žemiau 
paduotų ypatų 8 dol. 25 c. 
dėl revoliucijonierių. (Ne- 
knrie mus broliai ketina 
rinkti aukas, kad nupirkti 
carui laivą, mat, nespėja nu
siųst į Mandžiūją. japonai 
tuojaus praryja.) Jeigu su- 
rinktute daugiau, tai siųs
kite ant šito adreso: J. Šliu
pas M. D., 328 Federal St.

jPhiladelphia, Pa., nes kitur.

siunčiant gali činovuhikatn 
į rankas papult. Rbvbliuci- 
jonieriam šitie davė: 
po50c. datė: 1*. Bubili.nė. 1*. Turauc- 
kienė. P. Kazokienė. J. M. Danielius. 
1“. I Utnusvvicia Po 25 c. davė: Z Par- 
narauckis. A. Gir irailis. P. Babilius. 
•I. Danielius. O. Ilatnel.Ouė. A Daugi
nis. A. Statkus. P Jakubauckas. .1. ”il- 
velaitis. K. Armonas. P. Letnotia.ičia. 
C Šimkus. .J. Gadliauckas. J. Blazis. A 
Babilius. J. Turauckis. V Danielius. 
R. Danielienė. M. Kaminckaa. J. Dir
ginėtus. J. Danielius. Z. Alkudaitis. V. 
Alkočailienė. Išviso S dol. s5 e.
Pinigai priduoti So. Bostonu rev. kum.

J. Danielius.
* * *

\Vorcester. Mass. 30 geg. 
2 lietuviai išvažiavo laiveliu 
pasivažinėti, abudu buvo ge
rai užsišnapsavę, ir kada iš
važiavo nuo krašto, visai ap
kvaito: vienas užstojo ant 
krašto laivelio ir apvertė. 
Vienas paskendo, o kitas ta
po išimtas, bet kaip girdėt 
ir tas numirė. (Kur jie 
plaukiojo, ar ant ažero.Red.)

Konsigmė pas Konstantą 
prisipūto alaus mūs broliai 
teip, jog vieną išmetė imt 
langą. Jie mat ginčijosi 
apie kokį tę pasnyka. ir teip 
išėjo, jog turėjo mesti vieną 
per langą, pažiūrėt kur puls 
ar i dangų, ar i žemę?! Puo- 
lė ant žemės. Teip ir užmu
šė žmogų tie tamsūnai-juo- 
dieje plėtmai mūs tautos. O 
jūs latrai! seniai jau vieną 
iš jus korė: tai dabar užsi- 
tarnavot.

30 geg. buvo balius dr. šv. 
Kaz., tai J. K. ir K. D. visą 
jomarką sugadino besiplūs- 
dami angliškai. Na kas jum 
pasidarė broliai? Nuo jūs
męs laukėm geresnių pažval- terms 
gų, nekaip tokių, tik apmis- 
lykit ką jūs darote, jog to
kius žodžius ir beibė gali iš
tarti, kokiais jūs vienas kitą 
šaukėte. Teip negerai! kuo 
jūs nepasidalinat?

* *
#

Forest City. Pa. „Kelei
vio num. p. J. Kavaliauckas 
parašė, jog čionai lietuviai 
mušasi užtai, kad mergų nė
ra. Merginų čion yra ne 2. 
bet 10. Dvi priguli ir prie | nesses. 
,,S. i.. A.” p. J. K. pasiūlo sides of the case they 
save už mergų agentą, 
nebūtų geriau, kad ir tamsta 
prisirašytum prie „S. L. A-” 
ir prie „Tėv. Myl. ” 
tokiu būdu ant susirinkimų 
galėtum daugiau gero pada
ryti. pakalbėdamas kitiem 
ką naudingo, nekaip būda
mas mergų agentu. Ka mes! 
tik teip šposanjam. tai | £ pĮrf™ lie
vejas, turim patys ką gero

Angliškai 
trouble 
criminal 
may settled 
arbitration 
party select 
disinterested 
appoint 

1 consider 
statements 
intending 
witnesses 
hearing 
decide

XX.

settlement 
decision 
perform 
conditions

I ~
ment.

Any trouble which is not 
criminal. may be settled by 
arbitration. Eacli party 
may select a person, who is 
disinterested in the subject 
two thus seleeted can appo
int third, and then consider 
the statements of the inten- 

• ding parties and tlieir wit- 
____ . After hearing l>otli 

can 
Ar then decide upon tlie terms 

of settlement.
The dicision of arbitrators 

will be lield good in court 
kuopos, » • -xi. * unless there iš some nnstake 

. - or fraud entering the deci- 
; sion. If eitlier of the par
ties, after the terms of settle
ment ha ve been made known 

L-r‘ by the arbitrators, refuses 
' can 

by law be made to carry out 
veikti ir kitus pakalbinti. , tįe volll)itjon of t),e 
Sako, jog gerai dirbam, o 
reiktų sakyti, jog skebau- 
jam, nes unija nedaleidžia 
dirbti 10 valandų, bet tik 8 
ant dienos. Garbus

* *
*

Troy, Ir.t. Lietuvių čio-j 
nai mažas būrelis: darbai ei
na prastai, tik po 3 dienas’ 
ant sąvaitės dirba. Atvažia
vusiam, rodos, nesunku gauti 

Mūs broliai čionai
se-
ka- 
Pa-, 
ne-

. darba.1 •
labai atžagari, nes tik po 
liūnus, biljardus ir prie 
zyrių laiką praleidžia, 
kalbinti prie nieko gero 
siduoda, sakydami, jog jam 
jaunam nereik į Susivieniji
mą prigulėti, a nė reik skai
tyti raštus protą lavinančius. 
O, broliai! pakol jauni rū
pinkimės pasilavinti: mato
te, jog tartie svetimtaučių, 
męs esam tik pelai tarp grū
dų. Rūpinkimės pakilti, 
meskim teip gėrę ir laiką 
ant nieko leidę: skaityki™ 
gerus raštus, mokiu kimės 
būti vyrais, lietuviais. M.M.

Lietuvi, tu mokinkis būti savo locnu advokatu ir rū
pinkis atlikti savo locnus reikalus. Prašinėdamas kitų, 
kad tarnautų tau kiekvienam žingsnije, nukenti didelius 
kaštus. Niekada neik į tiesdarystę už mažus daigtus, nes 
perdaug pasidarai kaštų, o nauda visai menka iš to. arba 
nieko negauni: kartais dar reikia primokėti.

Turėdamas mažą nesutikimą su savo draugu, gali ties
darystę ant vietos padaryti. Abudu nesutinkanti gali pa
siskirti sau im> vieną žmogų iš abiejų pusiu - šonų, kurie 
nepriguli prie to nesutikimo: tie du vyrai pasiskiria sau 
trečią ir liudininkai, jeigu yra. gali nuspręsti skriaudą ge
riau nekaip sūdąs, o potam lieka tik nusprendimo klausy
ti ir susitaikyti pagal paduotas per tuos žmones išlygas. 
Tokiu arbitratyvišku būdu galima visokias nekriminališ- 
kas neteisybes apdirbti ir tokių nė tiesdarystė liepei maino, 
jeigu bus viskas teisingai padaryta.

Ištark 
trobl 
kriminal 
mei setld 
arbitrašin 
part selekt 
disinterested 
apoint 
konsider 
stetments 
intending 
vitneses 
hyring 
desaid 
terms 
setlment 
desižin 
perform 
kondišins

Reiškia 
periškada 
kriminališka 
gal susitaikyt 
ta.vatoriai 
partija išsirinkt 
nei nsi interesą ves 
paskirt 
aprokuot 
nurodymus 
pasiryžuses 
liudininkus 
klausymas 
nuspręst 
išlygas 
susitaikinto 
nutarimas 
padaryti 
išlygas

Bile koks nesutikimas, kuris 
ne kriminališkas. gal būt 
spręstas per arbitraciją: kož- 
na šalis gal išsirinkt ypatą, 
kuri neinsiter<“Savojus į tą 
reikalą, du teip išrinkti gal 
paskirt trečią ir tada apro- 
kuot tuos išsiteisinimusabie- 
jų partijų ir jų svii-lkų. Po 
išklausymui abieju šonų to 
reikalo, gali tada spręst aut 
išlygų to susitaikymo.

Nutarimas arbitracijos bus 
laikomas geru ir corte kątik 
tę nebus apsirikimo ir netei
sybės insimaišiusios į tą nu
tarimą, jeigu katras iš 2 šo
nų išligom susitaikymo duo
tųsi žinot arbitracijai atsisa
ko išpildyti jo uždiiotę: jis 
gal būt po pro va priverstu 
išpildyti išilgas to sutaikymo.i

Aš kartą ant pasaulės žiūrėjaus, 
Su žėrinčiom akimi gėrėjaus 
Ant daigtų, kurie mano aki traukė. 
Kūną su dvasia, rodos, prie savęs šaukė. 
Bėgau ir maišiausi ris prie linksmybių, X
Salinaus nuo mislies ir sunkenybių. 
Dabar tik apmislinu, kas tai yra žmogus. 
Ir koks gyvenimas toliau mano bus. 
Pakol jaunas, nesirūpinau nieko suprast 
Nė blogumo senatvėje netikėjau rast. 
Jeigu ką blogo kartais padariau 
Tikėjau— su poteriais vėl save išj irkau. 
Vieną dieną geriau, balevojau, 
Kitą ant kelių klupsėjau, raudojau. 
Aš dengiausi mislimi kitų apsuktum. 
Mat, mano protas bėgo su bangom 
Apleido mane jaunystė, o kartu ir sveikata, 
Apleido draugai, nes jų dalis ir tokia. 
Kelis kartus buvau paduotas ir t urme 
Už kąsnį duonos, tam prakeiktam urve. 
Dabar matau, jog pekla apiponavojo, 
Graužiu save, kodėl nekovojau, 
Kada jaunas ir drūtas buvau,
Ir kada šunybes svieto aiškiai mačiau. 
Jaunas lietuvi, atmįkie visada gerai 
Pakol dar jaunas, žiūrėk ką darai!



Lietuviszkcm Moterim ir Merginom.
Principas geros moterie*.

Pakol jauna — tobulinti 
savo protą, mokytis apsiėji
mų. teip smegenys turėdami 
darbą, suvaldys kūną teip. 
jog tyrumą mergelės, bus 
lengva užlaikyti ir prisiren 
t i būti gera motina ir 
uzlaikytoja.

Užžengus ant kelio 
rystės, turi naudotis 
proto, kuri susikroviai kaip 
bitelė Į savo galvą: užlaikyti 
savo namelius kuopniai, ne
apleist savo proto ir vis to
bulinti. Skaitymas vra 
maistas smegenim, Ih* smege
nų žmogus amžinai prapuo
lęs* Būdama motina igim- 
dvk savo vaikeliam tvkia, 
mislijančią. teisingą ir pilna 
meilės dvasią: mokinkite ša
po kalbos, neduok, kad tavo 
kūdikis pamylėti] kitu kal
bą labiau kaip tavo, nes jei
gu pamylės kitų kalbą, pa
mylės ir jų biidą žmones ir 
viską, o kas tik tavo, viską 
paniekins. Teip užsiauginsi 
išgamą, kuris tavęs gėdinsis 
ant gatvės patikti. Princi
pas kožnos motinos yra svar
bus, svarbiausias ant pasau
lės, bet mažai mūs seserys 
apie jį rūpinasi. Brangios 
seserys, jūs tankiai norite 
būti garbingom, didelėm, 
tai kodėl jūs nesidarbuojate. 
Atraskite, sesutes savo tikrą 
užduot**, kuris nėra tuo, kad 
jūs eitute Į karę prieš savo 
neprietelius su peiliu arba 
su muškieta. Jūsų karė yra 
auginimas geros gentkartės, 
supratimas kaip Įduoti jiem 
gerą protą. Kurios neturi 
savo vaikelių, nereik pasi- 
leist i tuščia girtavimą ir ne
sirūpinimą. Yra daug kū
dikių, kuriuos tu gali kaip 
savo pagelbėti, pašelpti prie 
mokslo, tai yra darbas nie
kad neprapuolantis. Tie 
kūdikiai atmins tave užaugę 
ir tavęs senatvėje nepamirš. 
Anot vienos mergaitės, kuri 
išsitarė: ,.mama aš myliu sa
vo dėdę, teip kaip mano tik
rą tėvą, nes jis man tiek 
daug gero padarė: nupirko 
partapijoną ir kiek jau lek
cijų apmokėjo.” 
žodžiai puola giliai Į širdį 
aiškiai primena, jog męs po 
akių savo turime rožes, vai
nikus iš puikių kvietkų gar
bę amžiną, bet męs nematom, 
jog darydami gerą savo ir 
kitų vaikelem galim sukrauti 
tuos vainikus ant savo gal
vos. Tai yra principas ge
ros moteries, tai yra tautiš
kumas, gaminantis amžinas 
kvietkas.

Pasikalbėjimas su seserims.
Pagirtina,, Keleivio” takti

ka, jog duoda niurni progą 
pasidalinti mūsų nuomonėm 
apie užlaikymą mūsų stubų. 
Seserys jau apkalbėjo apie į 
šlavimą stubos ir rengiasi 
prie kitokių klausymų, net 
linkima būtų, kad kiekvie
na iš mūs moterų skaitytu. 
Bet ką darysim su tom, ku
rios nė nemislina, jog per 
laikraštį galima lavintis. 
Mano nuomonė, rodos būtų 
gerai, kad męs jąs galėtume 
gyvu žodžiu pakalbinti prie 
geresnio užsilaikymo ir t. t.

g-
namu

mete
is to

— _ -_____- ■

Daug męs laiko praleidžiam 
dovanai, ar negeriau pada
rytume. pamokiudamos mūs 
mažiau sumanančias seseris, 
p. Dzūkė, kalbėdama apie 
zibinimą lempos miegstubčj, 
nurodo, jog ties veikia — iš
dega ogsigenas ore. Bet ką 
darvti miestuos**, kada gvve- 
ni ant ketvirto, Įlenkto arba 
šešto gyveninio, susigrūdę 
žmonės gyvena, o kad nelai
mė kiltų iš priežasties ugne
lės, tai pakol susi j ieškosi 
šviesą, gali sudegti, taigi 
man rodos, jog esant langui 
atdaram verčiau turėti švie
są. nes oras ateina ir išeina, 
kada langas praviras.

II—O. Baranauckiūte 
Kaip sutaisyti valgius.

Grandžių ledinė 
s m e tona.

Sumaišyk 1 pusk vortę tirš
tos Smetonos, 
riebaus pieno 
syvais iš vieno
džių, Įdėk cukraus Į mierą 
kaip patinka, šaldyk sumai
šius .3 dalis sugrūsto ledo su 
viena dale akmeninės drus
kos. Duok valgyti su su- 
trintom žemvuogėm, kurias 
pritaisyti šiteip: nuskabyk 
kotelius vienos kvortos žem- 
v nogiu. supiauk i puses iš
ilgas. sutrink su šakute, api
barstyk biskį cukrum ir tuo 
užpylk ant ledinės Smetonos 
ir duok valgyti.

Makaronai.
Sulaužyk makaronus
ilgio kavalkėlius, vieną puo
duką pilna: išvirk sūdytam 
vandenije iki bus minkšti: 
nusunk, sutirpink du šaukš
tu sviesto, pridėk du šaukštu 
miltų. įpylk pamaži maišy
dama vieną ir pusę puoduko 
užvirusio pieno, pridėk dvi 
trečdali puoduko tarkuoto 
sūrio ir makaronus, pasūdyk 

j su druska ir pabrika, uždėk 
viską ant torielkos, apibars
tyk su drabnai kapotu šaltu 
išvirtu kumpiu ir apsodyk 
su petruškom. Gatava val- 

I gyti.
Galite paklaust, jeigu jūs ko 
nesuprantate; jūs turite pil
ną tiesą pasiklaust, parašy- 
damos ant postal-card’es ar
ba gromatoj.

Jeigu jum ,,Keleivis” pa
tinka. galite ir kitom mote- 
rim pasiūlyti.

liau rfųiestije. kada žiūrėsiu 
ir ant tavęs verkiančios, jei
gu patektum su manim j ne
laisvę. tada kančiom mano 
nebūtų galo.

Merginos veidas užkaito iš 
sujudinimo, ir ji

— Ar tik teip 
mane. Jonai!? 
prie jo rankas 
melsti: — Vesk
tik tu eisi: eisiu su tavim ir 
kovosim už gerovę, ir kada 
krisim, tai krisim abudu |>o 
ta pačia našta.

I

tarė: 
manai apie
Ji ištiesė 

ir pradėjo 
man**, kur

Menulis žibėjo šypsoda
mas; per tarpą medžių buvo 
matyti d\i ypatus einant pa
maži taku.

o

manas
*

APYSAKA K. PKTROVOi

KRISTAUS.
l.ūturiik<ii rertė Steponįja Kairukifiutt.

Dalis VIII

2 pliodllku 
su išrinktais 
tuzino oran

i coli

Praslinko nekoks laikas. 
Žmonių daugybė krito už ge
rovę ir liuosybę: vieni kali
niuose buvo sukišti, kiti ant 
gatvių gulėjo pažeisti. Ir 
vėl matau merginą einant, 
liet jau dabar eina tik viena: 
liūdna, galvą nuleidus, ran
koj** laiko pundą žiedų. Bet 
štai staiga sustojo, šešėlis jos 
puola ant žalių velėnų kapo, 
ž,,ivnne ant kapo sudėjus, 

valandėlę kalbė

Kūdikio
ir

Kovojanti už laisvę
Parašė Dzūkė.

žui vnus
i stovėdama 
jo:

,, Jonai, 
tik vieną 
kada tavęs 
venų dėl visuomenės, 
ryžau darbuotis dėl žmonijos 
laisvės ir gerovės ir dėlto aš 
gyvęsiu ir mirsiu.”

Mergelė staiga nuo kapo 
pakilo ir pranyko medžių 
tankumyne.

* r

aš mylėjau tave 
pasaulėje,
netekau, aš gy-

dabar

Pasi-

li* vėl mėnulis skaistų vei
dą rodė, kada būrelis žmonių 
ant gatvės susirinko. Iš tar
po jų vienas ragino prie ko
vos už laisvę žmonijos, tai 
buvo mergina jauna ir gra
ži. Ranką iškėlus ji šaukė: 
.,Už laisvę męs, <lraugai ko
vosim, už ją ir gyvastis verta 
dėt! Nors kova yra sunki: 
priešas pigiai nepasiduos. 
Bet štai nelaimė ją patiko: 
ji puolė po priešo kirčiu. Iš 
krutinės jos veržėsi raudona 
srovė, teip kaip vėliava, ku
rią da laikė savo rankoje. 
Lūpos jos dar šnabždėjo: 
,,Pirmyn draugai, pirmyn! 
už laisvę kovokit!”

Ji teip kaip ir kiti už lais
vę kariaujanti, prasitraukė 
iš tarpo mūs.
narsių krūtinių budavojasi 
tiltas, kuriuom eis ateinanti 
gentkartė Į laisvę, ramybę ir 
meilišką gyvenimą.

__ ____________

i

Bet ant jų

Oras buvo puikus, 
lis švietė gražiai, o kvapas 
nuo žydinčių medžių pripil
dė orą net sunku buvo kvė-v
puoti. Šone po medžiu sto
vėjo jaunas vaikinas ir mer
gina. Valandą stovėjo tyka. 
rodos, perimti gamtos gro
žybe: antgalo vaikinas pra
bilo:

„Ryto aš išvažiuoju, miela 
Onyte, nežinau kada pasima
tysim. o gal jau niekad ne
matysiu tavo brangaus vei
do, nesuspausiu tavo ranke
lės ir nepriglausiu prie savo 
širdies: nors aš myliu tave' 
tik vieną pasaulėje, vienok 
aš priklausau visuomenei.

Merginos veidas išblanko 
ir akys žibėjo dangiška švie
sa. nors lupos drebėjo, bet 
balsas davėsi girdėt aiškus 
ir pilnas energijos:

— Jonuk, aš myliu tave
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iš visų mano pajiegų, ir jei
gu tu priklausai visuomenei, 
tai kodėl aš negaliu prigulė
ti jai kartu su tavim.

— Onyte, ar gi tu nema
tai vargo į kuri aš bredu. ar 
tu nori matyt mane dar la-

menu-

Juokai

I

dari, kursai Dievo nebijojo ir žmonių ne
sigėdi no: kiti mokytiniai pradėjo juoktis, 
jog toji pasaka yra apie Juozą Rutkų pa
sakyta. Kodėl? paklausiau, nusistebėjęs.

— Užtai kad Juozas nė Dievo nebijo, 
nė žmonių nesigėdina. Jis sako: jog arba 
jis pastos milijonierium, arba pasikars. 
Męs jam patariant, jog greičiaus padarys 
pagal paskutini išsitarimą.

--- Kadangi Juozas buvo atsižymėjęs 
savo piktu Įiasielgimu, dėlto ji visi vaikai 
žinojo. Vieną kartą ateinu aš Į ntokslai- 
nę: mokytiniai dar nebuvo užėmę vietų: 
vieni j ieškojo knygų, kiti šnekėjosi, o vie
nas iš jų baigė da pusryčiaut. Arti jo 
ant kito suolo sėdėjo Juozas ir su užsiga- 
nėdinimu šypsojosi, žiūrėdamas ant val
gančio vaiko. Aš supratau, jog Juozas 
įtaisė jam kokį šposą, paklausiau, ko-gi 
tu teip džiaugiesi, vaikeli?

Juozas linksmai nusikvatojo: „Buk
lų šposą aš Įtaisiau. Tamošius vakar 
skaudžiai man** pastūmėjo, aš norėdamas 
jam atkeršyti, inlindau nuo gatvės per 
langą Į stubą. kur atradau Tamošiaus pus
ryčius, ėmiau ir apspiaudžiau aš jam Įdė
tą duoną. Dabar man juokas, kaip jisai 
ją valgo”

Tamošius ėmė spjaudyt, o Juozas su
sitverė už šonų ir kvatojo. Prieš jį sėdė
jo Mikas Stankevičius. labai lėtas, meilus 
vaikas ir labai geros širdies.

Kada Juozas pasakojo, jis atsigrįžęs 
klausė ir kada pabaigė, Mikas atsiliepė: 
„Kvaily, padariai biaurų darbą ir dar gi
riesi, tylėtum lient ir kitu nepiktintum, 
tai būtu geriau. ”

Aš šito atsiliepimo — baigė kunigas 
— niekad neužmiršiu. Kada tik girdžiu 
jauną žmogų kalbant, girentis, kaip jie 
vakar drūčiai gėrė; arba kada matau būre
li jaunimo, einai čius ir garsiai kalban- 
čiur ant gatvės, rodos kylančius Į puiky
bę, užtai kad jų galvose randasi ūžimas 
nuo nuodingos arielkos: visada at
menu žodžius Miko Į Juozą ir man Įtariam 
norisi pasakyti, jog tikrai čionai nėra iš 
ko girtis. Jaunimui greičiau pritiktų gė
dintis girtavimo, jeigu tas kada atsitiktu, 
bet nesirodyt ir tuo save kelti.

— Tas yra piktas paprotys — atsakė 
Černius — liet kad pas mus visi geria ir 
niekas iš to nesigėdina. visi skaito sau už 
reikalingą. Kad apstabdyti žmoniją nuo 
tų nuodų, reikia pirma Įtertikrinti inteli
genciją. arba, kaip sakant žmones apšvies
tus, o paskui jau imtis prie darini tarp 
žmonių darbininkų. Pirmiau reikia pada
ryti juos mylėtojais blaivystės.

--- Teip tarė kunigas — vėl toji pati 
giesmė: dirva plati, darbo daug, o darbi
ninkų nėra. Todėl eikime dirbti, pradė
kime darbą, bukim vadovais, ir tame dar
be Dieve mums padėk. Amen. — Pabai
gė kunigas. — Turėkime vilti, jog mūs 
nors ir mažas darbas, tačiau s neprapuls, 
nepadaręs naudos; Dievo galybė pasirodo 
ir žmonių silpnybėje.

Dalis IX.
Po paskutiniam pasikalbėjimui ir pa

simatymui Petro su Magdalena, pirmas la
bai nuliūdo ir atsimainė. Petras perstojo 
lankyti kliobą. pradėjo apsistoti namie il
su nieku neką 11 įėjo. Jis iki šioliai nė ne- 
mislino. jog Magdalena jam teip brangi. 
Gavęs nuo jos toki šaltą atsakymą, jautėsi 
nelabai smagiu. Ar teip jau viskas ir už
sibaigė? klaus** jis pats savęs, vaikščioda
mas po savo stubą. Aš pripažįstu, jog 
dabar aš neesu vertas jos meilės, nė pri- 
lankumo. nes nieku to nuo jos neužsijiel- 
niau, liet jeigu aš pasitaisysiu, tapsiu ge
resniu žmogum, parodysiu, jog ir aš galiu 
būti naudingu visuomenės gyvenime, žo
džiu sakant, permainysiu savo blogas iš
žiūrąs gyvenimo ant gerų, ar gi ir tada 
gausiu toki atsakyma?” Dabar jam pasi
darė labai gailu, jog Magdalenos išmeti
nėjimas buvo teisingas ir ištiesi] ji užsipel- 
nijo.

..Ištiesi] kaip beprotiškai ir nenaudin
gai perleidau tą laiką” mistino sau Petras, 
atmindamas žodžius Magdalenos. Nevei
kiau nė gero darbo, ne neparėjo gera mis- 
lis per mano galvą, jog tai galima vesti 
naudingą gyvenimą ir sau ir visai zmoni- 
iiijai. O dėlko? Dėlto, kad neprileido ma
ne prie to kliubai, teatrai, arkliai ir viso
kios linksmybių užeigos.

Mokslainėse, kur mokinausi kartu su 
(Toliaus bus)

(Tąsa.)
gi ant kiekvienos y putos išpuolė išgerti 
po nemažą dalį tų svaiginančių gėrynių. 
Aš nesuprantu kuo skiresi toki pietus mo
kytu nuo abelno gyvenimo mūs Tiesaus 
Kampo vargšų, gal tik tuo skiresi, jog 
mūsų vargšai geria prastą baltakę, o inte
ligentai brangų vyną, liet girtuoklystė 
ta pati. Juokingos kalbos ilgai buvo Ber
lyne girdėtis, jog patys gydytojai reikala
vo gydytojų pagelbos pasivalgę tuos pie
tus: aiškiau kalbant, kone visus tuos gy
dytojus, suvažiavusius iš visų šalinant to 
kongreso, reikėjo vilkte nuvilkti mirtinai 
gyrtus nuo tų pietų, kaip kad velka Tie
saus Kampo valkatas nusigėrusius iš kaT- 
čiamos. Ir tas atsitiko ne tik tuose vie
nuose miestuose. Laikraščiai pranešė, 
jog buvo kitas toks atsitikimas Maskvoj 
ant susivažiavimo visų gydytojų Rosijos. 
Jie tarėsi kariauti su tautišku alkoholiz
mu arba girtuoklyste. Vienas įnešė įves
ti prievartinį gydymą alkoholiškų ligų. 
Daugeliui tas projektas patiko, o vienas 
iš susirinkusių atsistojo ir sako: , jeigu 
tokį projektą priimti tuojau ir įvest su 
prievarta jo išpildymą, tai aš bijau, jog 
daugelis iš mus čionai susirinkusių papul
tų į ligonbūčius pirmiau, nekaip parva
žiuotume namo”. Susirinkimas susigėdi
no ir projektą paliko ant toliau.

Man viena pažįstama ponia sakė — 
toliau kalbėjo Černius — jog kartą ji ne
leido savo vyrą į Paryžių ant tarptautiško 
susivažiavimo mokytų, bijodama to tarp
tautiško užsigėrimo, nes jie tę daugiau 
gėrė, nekaip veikė gerus reikalus. Nuo 
paskutinio susivažiavimo Cliicagoj, mano 
vyras pargryžo visai apimtas ligos, ir ką- 
tik iki baltai karštligiai neprisikongresa- 
vo.

Jeigu teip geria ant savo susirinkimų 
mokyti svieto žvaigždės, ant kurių padė
ta gerovės likimas visos pasaulės, tai ką 
jau sakyti apie gėrymą visokių ponų, ku
rie užlaiko visokias korporacijas ir svieto 
pramones: prekėjų ir kariuinenės, artistų, 
raštininkų: visur geria ir geria. Imkite 
visokius jubileušus, atidengimus pamink
lų, naujų įrėdnių, mokslinyčių, o visur 
rasim, jog viskas baigiasi girtavimu.

Taigi neįstabu, jeigu jaunimas prisi
žiūrėjęs į senesnius, skaito gėrymą sau už 
geriausią draugą savo jaunose dienose.

Rezultatas nuo to visko, žinoma išeina 
nemalonus. Kaip peteliškė aĮdegina 
sparnus su Ugne, bešposaudama, teip ir 
jaunimas prasipuldo savo geras puses po 
kotelius, bil jardus, karčiamas; tę jie pa
lieka savo geras mintis, jausmus ir dingsta 
jugenijiški pašaukimai prie tvėrimo gero- 

. vės pasaulėje. Garsus artistai, mokyti 
raštininkai, gydytojai, visi litka tuka al- 
koholiaus.

Pajieškokite gerai tarpe Tiesaus Kam
po gyventojų, nerasite nevieną ypatą sto
vint ant augštesnio laipsnio tautiško gy
venimo, o kiek jų skęsta stikle alaus ir 
arielkos, žudo ir maino savo Įiajiegas ant 
alkoholio. Priežastį to visko lengva su
prasti, tai yra lengvas ir žaidingas many
mas apie gėrymą. o ypač jaunystėje; bet 
juokai pereina į paprotį, ir teip tūkstan
čiai ir milijonai žmonių lieka aukom to 
baisaus Molocho.

Reikia par<slyti jaunimui ir parodyti 
su didele atyda, jog paskui girtybę ateina 
išsipagiriojimas, ir jog tankiai į arsicina 
už trumpą valai dą tos priprastos links
mybes brangiai apmokėti skaus
mais, sutiumpinimu ploto ir amžina pra- 
pnlčia. Blogas paprotys girtis, jog aš 
tiek ir tiek išgėriau; jeigu negali gyrtis 
kuom nors geresniu, tai girtybę vertėtų 
kavot.

Toliau ėmė kunigas pasakot:
— Pirmuose metuose mano kunigys

tės man teko mokyti vaikus moksliny- 
čioje. Vaikai buvo nemažai padykę, o la
biausia iš jų Juozas Rutkus. Vieną kar
tą aš jam pasakojau apie neteisingą ties-

kas

aną

— Petrai, ar tu žinai, 
atsitiko su mano tėvu!

— Nežinau, o kas?
— Begeriant degtinę

dieną, viena akis pajuodo.
— Tai tas nieko.
— Bet ar tu žinai, kas 

mano tėvu atsitiko!
— O kas?
— Mano tėvui begeriant 

abidvi kojos prašinirdo.
* **

Jonai, ar tu matei šitą:
,, Darbininkai vienykitės, 

nesiduokit turčiam save 
skriausti!”

Ant kito šono: ,,geras 
daigtas, jog Čikagoj susitvė
rė korporacija ,.Žvaigždė”.

* *
— Iš ko pasidaro velnes?
— Iš penkių degtiniu ir 

mergos.
— Teip, teip, bet ir iš do

lerio!

SU



KELEIVIS

Vietines Žinios

Amerikoj uer pasišreutuidų.

Profesorius Garduer Bos
tono Uuiversiteto prakalbo
je į studentus sako: ..Liūd
nas mūs šalies padėjimas: 
žmonės visai mainosi: kur 
keliolika metų atgal buvo rū
pestingi žmonės.dirlx> visuo- 
ineniai, dabar viskas persi
mainė. Materiališka dvasiau 
apiponavojo visti mūs šalį. 
Pinigas gali nupirkti profe
sorius. bažnyčias, kunigus ir 
viską." Prof. Garduer sako, 
jog ateinanti 40 metų aiškiai 
parodys, ar mus respublika 
gali gyvuot tokiam padėjime 
ar ne?

Geras būdas išliuosuut

Italijone D Kabalbo buvo 
užlaikyta Bostono kaslegar 
nėję dėl sugrąžinimo, bet jos 
jaunikis, būdamas Amerikos 
ūkesu. apsivedė kaslegarnė- 
je ir teip ją išleido į Ameri
ką.

Pajieškojimai-

Driko lietuvius visi 
skria džia

Tai yra klausymas,
‘'t

i

kurčių ant visų geriausių li
nijų, siunčia pinigus Į Lie- 

kuris tuvą ir visus kraštus svieto, 
pats aiškiai išriša: dėlto kad teipgi yra Justive of the l’ea-
lietuvys reikalaudamas bent ve ir visokiuose atsitikimuo- 
kokios rodos, eina jos jieš-Įse suteikia teisingiausias ro 
kot pas svetimą, ne pas sa 
vą. o svetimtautis tai maty
damas skuta jį kiek gali.

Dabar Bostone yra lietu- 
vys. kuris yra agentu laiva-

-’das. Tuvni lietuviu yra F. 
J. Mockevičia, 83 Endicott 
St., Boston, Mass., tai malo
nu būt. kad reikale lietuviai 
kreiptųsi pas savą.

Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUT U V E
Čia galima gaut: puikiausių Į>ečių. lovų, krės 
lų ir visokių reikalingų daigių siūboje. Cioi 
galima gauti parėdymus ruimam nuo $15.t> 
iki a.ig’čiausių prekių. Pirkti galite ant ge 
riaušių i lygų: teipgi susikalliėti galima lietu 
vi k i. lenki-kai ir kitose kalbose. Meldžiam 

atsilankyt.

0II M B r o s.
388 Broadvvay So. Boston. Ma

Pajieškau Zosės Geribatės. paeinan 
čios iš Kauno gub.. Šiaulių pav.. I.ukes 
par. Gintieniu kaimo. Pribuvo į Ame
riką pereitą rudenį. Turiu prie jos svar- 
bk reikalą. Ji pati arkas kitas teiksis 
atsišaukti ant šito adreso.

Kazimieras Rudokas.
26I B St.
So. Boston. Mass.

* *
*

Pajieškau Simnno Geležaucko Žeimių 
sodžiaus. LiŠkavos parapijos. Suvalkų 
rėdybos. Prašau atsisaukt.

Antalė Kriviūtė ]>o vyru Bozienė 
I5 Common St.

Lavrence. Mass.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, - MASS.

Žiūrėk!
9 metų išdirbtas biznis: bnčerne ir gro- 
cerne parsiduoda už žemą preką iš prie
žasties. jog negaliu ajxlirbti vienas, tu
rėdamas 2 krautuves. Taigi noriu par
duot arba partnerį gaut. Atsišaukit į 
„Keleivio" Rėdystą. 52 BSt.So. Boston, 
Mass.

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

J. Naujokas.
Madis. Sq. Sta. I57, New York, N. Y.

:+ r*
Gubernatoriaus Paskirtas

g NOTARY - PVBUC g 
Padaro visokias legališkas 

popieras reikaluose Lietuvoj 
ir Amerike.

M. Paltanaviče,
52 B. Str.. S. Boston. Mass.

3E

Geras darbas.
Pas mane galit gaut darbą ant Farmų. 
Plytnyčiose ir kitokių darbų yra iki va
liai. Katrie neseniai pribūvą iš krajaus 
galit gauti darbą. Adresas:

J. S. Rossell.
4 ŠVashington st., North, Boston, Mass.

Darbinyko Užeiga
pas James Duffy <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.

seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, A ėdi 
kaiiszkas Institutas Amrikoje

Jei žinai savo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde, tad tuojau > 
.Msz iuKit. pas Speciali>tus9 žinomo visiems Didžiausio lustituto.

Daugybes žmonių serga, nutrotija vilti iszgvdimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir patis Sinodam , 
| >g sveikata yra neapiprekiuotas turtas, kuri kozuas žmogus galiapturet, tik atsiszaukite ant vardu : 

l>r. E. C^ollinste; Inwtitute apraszant liga, o jis
duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.

kauigi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmutiniu gen 
sveikata ir būt laimingu.

Vaist o sutaisyti per Dr. fe. C. Collins Med. Inst., kureme yra ant kožnos ligos tam tikr; s 
Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai nrierius iszgydime, vartojant pagal ttžraszyiua t 
pamokinimus. Tukstanezei 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, 
di.'gEii apturėtus po 
gimdimui ir baltosios 

tekėjimo.

1

Į
* *

I

Tiktai 25 centai
Už pakelį tikros lietuviškos „Birutės 

Trajankos", sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai: gumba, jiatrukima. sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 

. gvdancziu žolių, žiedu, -szaknu irt. t. 
■ 1 rajanka yra žinoma visiems lietuviams

nog senovės laiku teip. kad daug apie 
į tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot

Mrs. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šaukit po šiucm adresu:

Į
I awrprrp Macą. te5p' kaip -vra ant I,akelio paraszyta.

1 ’ Užpraszant Trajanka reikia padėt toki
antrasza:

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

190 Park st.,

Telefonas “49-11.

M. Glivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO,

Didelis išpardavimas per šitą 
menesi vyru ir moterų pasi- 

, puošimu. Dry Goods, moterų 
LIKIERIU ir skrybėlių ir naujausios ma- 

CICAR J. dos iaknčiu- (
Pardavimas familijom musu 1TZ,

specijališkumas. Broadrvay,

366 2-nd st„ S. Boston, Mass.

f

So. Boston, Mass.

v • 1 t ’t
Johana Periciene,

Box 13, Brazil, Ia.

Brangus Profesoriau :—
Per 3 metus vargino mane nerviszku- 

mas — ir abclnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- 
panes. 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, gra- 
bę stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laiminiga, 
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
Mare Kajeriene,

242 Svveet Avt., Buffalo, N. Y. 
Milimas Profesoriau:—

Tukstantinias padekovanes siuneziu 
jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų, 
nuo kuriu maeziausi jog gyvas būdams,

Iszgitas nuo nerviszkunio, vj - 
duriu ligos, abelnosu it sil

pnėjimo ir reumatis.ao.

t
i i■;

Dr. Jos. de Lewandowski.
479 a Broadvvay. 

kampas Dorchcster str., .
S. Boston, Mass.
Prieš transfer stacija. Ofiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir 6 — S po piet.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRIAUČ1US

prosijam čystijam ir taisom
212 Broadvvay 

So.Boston Mass.

Naujas lietuviszkas dienrasztis.
p. B. Barniškis iš Pana. III., pa«rarsina 
dėl visų ž>nio». jog jis įsteigi lietuviška 
dienraštį, kuris prekiuos -$5.00 už visus 
metus. Norėdami pamatyt minėtą dien
raštį. prisiųskit savo aiškų adresą o ap- 
laikysit vieną numerą ant pažiūros: 
Adresas: B. Barnishki.
307 W. Devitt st.. Pana, III.

•-■-T* gjg*
-s> ji- -ij.'-ijy'-iii- -iii-

Geriausia moterų gydytoja 

j Dr. Ona Topaz, j 
^45 Chambers str.. Boston. Mass.

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

Tel. Hay. 669 - 5. £
jgr, mį,

•JjS '-?£ -įy -ŠV

Dr. S- Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

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

238 Harrison avė.
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.

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į Worcesterį atkeliausit
Geriausia rodą visi srausit.
v <• <>

Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczmska
124 Millburry str.,

Worcester. Mass.

Skaityk!
Ar nori išsigert stiklą alaus 
arba arielkos, kad tau eitų į 
sveikatą? Jeigu teip, tai atei- 
kie pas mus, o nesigraudysi. 
Mes tei j>gi dastatom gėry mus 
ant veseilių, krikštynų, balių

Gramatika Angliszkos Kalbos
su ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
sekančiai: buv (bai) pirkti.

cow (kau) karvė ir 1.1.
Knyga apdaryta, 174 puslapių, su pri- 
siuntimu Si.25. Pinigus geriausia siųsti 
per "Postai Money Order" ant šioadreso 

P. Mikolainis,
P. O. B. 15, Branch D., New York Ci«y.

ir t. t.
James Duffy <fc Co.

178 W. 4-th ir 84 B. Sts„
S. Boston, Mass.

Ant pardavimo
Liker Storis, ant vieno is geriausių 

kampų South Bostone, darantis gerą 
biznį. AtsišaukitĮ „Keleivio" redakciją, j

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

400 BROADWAY,
S. Boston, Mass.

iFrank Malnarikas,
Box 16, Fcrry, So. Dac. 

esu numerėlis; vietvnei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, o asz ligę ir nuhudymu 
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi diegliei krūtinėje ir 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai esu d« 
Ringas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir lszg\ - 
dima. Su guodone Jos. BlazukaS, Bridgep>-rt,Cvun.

Skaitytojau! ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žeminus paminėtus ligos: p< r 
Didziausie Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu liga-, kpenu ir inkstu, 
kraujo ligas. Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo, litiszkas silpnybes ir slaptas 
vyru ir moterų ligas. Savžagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegustuma. diegliu ligas, 
abelno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip virszn- 
tynes taip vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. t t

Jei toli gyveni nuo Netv Yorko. lietuvyszkai apraszvk 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 iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mexica ir Canada.

Jei nesupranti symptomus ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietuvyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS lš.8 
puslapiu didume „VADOVAS 
aiszkei.

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatiems, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstancz.as žmonių iszgelbejeir labai 
žingeidi kaip vyrams taip moteriems 
seniems ir jauniems, joję yra dideli

te’

i t

r

k
1
i
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daug j

IN SVEIKATA“ ir joję visas szakas ligos atrasite

KNYGA.

koleravoti paveikslai, atidengia 
paslaptybių žmogaus kūno subudav. :i 
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujan- 
cziam, je bus prisiųsta; atsiszaukiapt 
ant vardo

C. COLLINS
MEDICAL INSTITUTE,

140 W. 34th Str., New York, N. Y.
Valandos Instituto, kozna diena nuo to iki 5 vai po piet Nedelioms nuo 10 iki 1 vai po piet

IJS

Dykai dėl visu.
Jeigu dar netvri mano kataliogo, tai ra* zyk s-endien 
pi ausdamas savo adresa ir uz 5c. marke • apturės^ 
puiku katahoga kuriame yra prekes dziegoreliu .etf- 
ciugeliu. žiedu, sriinu. k* mpasu, britvu. armonikų, 
muz.kaliszku instrumentu, masz nukes dėl drukavo- 
jimo gr<»matu, monu knyza, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoriszku koygu ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi. puikiu popieru 
dėl raszymo su pavincze*onem y padailinimais ir 
krietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. c A x: k: @ 81

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

I

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

.. Chaplika ir Orlinski...
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
i

„Keleivio” agentai.
Petrikis. 

Scranton. Pa.
Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

New Britain. Conn. 
A. J. Kazlauckas.

Shenandoah. Pa.
F. Rodis
Port tVashington, Wisc.

M. Mock us,
Detroit. Mich. 

W. Ukmann.
tVati rburry. Conn.

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

John Luis.
120 S. Green str., Raltimore. M<1.

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

KELIAJANTI AGENTAI:
Feleks J. Galniin.

J.
1514 Ross avė..

J.
13 Diamond Sq. 

M. P. Glinckas.
54 Laffayette Str..

Bos M

Box 3z7

Boa 51

Bos 71

J. Rudokas.

M. Senkus.

<

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerus turkiškus Cigarus.
16 Broadway, South Boston, Mass.
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lanuckas, Judeika ir Co.
3o4 b.c,»dway ir 259 I). St., 

South Boston, Mass.

Geriausia valgomu daigtu

KRAUTUVE.
Kurioja tralima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daiktus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už i 

pinijrus perkant duodam dubaltav'3 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Į

Didžiausias'išpardavimas.

Užprašom visus atšilau-

kyti ir pažiūrėt Į musų 

tavorą. Pargabenom dau 

gybę kogražiausios ma

dos drabužių dėl vaikų o

parduosim pigiau kaip

visam mieste.

385 Broadway S. Boston.


