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“KELtiVIS“
l.illiii.uiian Ueekly

rcprcscuts ov< r $0.000 I.ith 
utiniams in Xvw Engianti 
Statės. Kęst advertismg tn< • 
dium. E.vecuUs all kiixls 
of Job an<l liook 1‘rinting 

in forvign languages. 
All Coininunicat ions shoukl 

be addressed

zl. 2>vingilas.t 
l‘w<t Offici 3. .'32, 

lioston, Mass.

Metas I

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

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

Skaitytojai „Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aišku adresą: nie
kad nerašykit ,,adre*as mano 
tas pats1“, nes męs senų laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su ,,adresas tas pats’4 neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiuzdami pi 
nigus, uždekit tokį adresą.

A. Žvingilas,
Box 3232 Boston Mass.

Žinios.
Revoliucija Rosijoj.

Karė ant vandens pasibai
gė. dabar vėl rengiasi prie 
žemės. Rodos koks nemato
mas galinčius stumia žmones 
prie tolesnio liejimo kraujo. 
Jen. Linevičius praneša i Pe
terburgą. jog japonai pra
dėjo artintis prie Rusijos ka
reiviu su visa galvike. Pasi- 
dalinę kareivius į dvi lini
jas: infantriją ir kavaleriją 
su mašininiais šautuvais apė
mė vietą ties Mandarin ke
liu. Kita vėl didelė kolium- 
na japonu koliumna užėmė 
vieta i rytus nuo Mandarin 
kelio. Dešimtą birželio ja
ponai užėmė kalnus ant tie
siojo krauto upes Kud i žie
mius nuo kaimu Lioclianit- 
chen ir Kandaohe. 8 birže
lio caras sušaukė konferenci
ją i Carskoje selo, kur kaip 
praneša buvo kalbėta apie 
vietą, kur susirinks Japoni
jos ir Rosijos komisijos ir pa- 
darvs galutini nutarimą su- 
šitaikymo. Bet kaip matyti 
abidvi šalys da nesustabdo 
kariumenes ant žemės. Ca
ras dar turbūt geidžia maty
ti, ką jen. Linevičius gali. 
Būtu gerai, kad jau užbaig
tu karę, nes tas patraukė 
svieto atydą. o geresni reika
lai lieka neapdirbti, ir dau
giau žmonių kenčia vargą.

Xeiai-n» teieronii. liūs ivede sakymu kasdieni-
v * t

b lora I n d. — Vokiečių nių pamokslų keturiose Var- 
liaptistai ant konferencijos 
uždraudė savo pasekėjam tu
rėti stubose telefonus, ir tie. 
kurie turi bus prašyti išmest.

Priežastis turbūt ta, kad 
jauniejie perdaug šnekasi.

Trūkis nupuolė.

(i o lde ii Gate, 111.
Trūkis vežantis kareivius i 
Louisville, K y. atsimušė Į re
lę, iššoko iš kelio ir apsiver-

Į
ir
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tę

C, 
pri

Rosijos žmonės stovi ant 
krašto pasikėlimo prieš caro 
valdžią. Kada-gi caras ne- 
daleido žemiečių susirinkimo 
Maskvoje, tai vis gi jie pada
rė savo nutarimą ir išrinkę 
savo delegatus siuntė pas ca
rą: nutarimas Zemstvos visai 
rupus, ir jeigu jis bus carui 
priduotas, tai bus palaiky
tas už revoliucijonišką. 
Zemstvos nutarimas skamba 
kaipo reikalavimas nuo caro 
tiesu ir išmetinėjimas uz nu- 
stūmimą Rosijos prie krašto 
prapulties. Zemstvos reika
lauja. kad varas tuojaus pa
vestų svarstymą karės žmo
nių atstovam. Sako, jūs ro
dą Įstūmė Rosi ją i karę. Mus 
kareiviai be jokios tvarkos 
skerdžiami ir visa laivyne 
išnaikinta, (aro duotos re
formos nėra išpyldytos. Ka
riškas teismas atidengtas ant 
žmonių, ir policijai atiduota 
visa tiesa: ką nori tai daro 
su Rosijos gyventojais. Teip
gi liepia carui, jeigu turi 
meilę prie savo šalies ir bijo
si Dievo, tai tegul nevylkina 
sutverti kongresą iš atstovu 
išrinktų per žmones slaptu 
rinkimu, nes ilgai laukiant 
gali būt pervėlu. Visame 
šitame sustatyme reikalavi
mu ir išmetinėjimuose Zems
tvos neištarė nė vieną žodi, 
godojantį carą Taigi mato
ma. jog Rosijoj dar tik pra
sideda žmonių tikri reikala
vimai ir j ieškojimai tiesu.

Iš Amerikos.

Chieago, III.
Išrinkus naują majorą 

Dunne anl išligų. jog miesto 
elektrikiniai karai turi būti 
paimti Į miesto rankas. Nau
jas majoras tuojaus partrau
kė ekspertą-municipalistą iš 
Glascovv Škotijos, kad paro
dytu. kaip miestas gali pa
imti ir aperavoti miesto ge- 
ležkelius. Partrauktas Skoč- 
monas, matvdamas daugybe 
amerikonišku graiterių, alie- 
joja ar miestas galės tą dar
bą su nauda atlikti, kadangi 
Amerikonai viską graibsto.

Dalias, Texas.

(’ioii budavoja fabriką 2 
milijonu vertės, kuriame da
rys neseniai išmislytas maši
nas rinkt vatai. Viena iš 
šitų mašinų gali nurinkt va
tą nuo 8 akru žemės per die
ną. Taigi mašinos turčiam 
snčėdys 75 milijonus dol. ant 
metų, tas reiškia, jog tiek 
pinigu bus nutraukta nuo 
darbininku. I )arbininkai
pasijus, jog mašinos viską 
tuojaus padarys turčiam, o 
patys gi turės vienas kitą 
smaugt iš nesupratimo. Rū
pinkimės suprast politiką, o 
paimti tas mašinas į rando 
rankas, o randą patys moky
kimės kėravoti, o ne turčiai.i

te Į grovi su 2 karais, 
suimti užmušė 3 kareivius 
2'.» labai sužeidė.

l'žiuuše (Iii

M i <11 e to w , N . Y.
birželio automobilius susimu
šė su trukiu. Automobiliaus 
savininkas ir jo pati p.p. Sa
vin- ant vietos tapo užmušti,I
2 sūnus smertinai pritrenkti, 
tik vienas čiauferis, pamatęs 
paojų, šoko iš automobiliaus 
ir išsigelbėjo, palikdamas 
ponus ant mirties.

Šviesą paėmė.

Bedford, Mass. Mies
tas paėmė i savo rankas gazą 
arba miesto žiburius: šę ir 
naikina turčių galybę.

Aepersekiot studentą.

W a s li i n g t o n , 1) . 
Prez. Rooseveltas išdavė
sakymą, kad emigracijos pri
žiūrėtojai nestalidytų dau
giau Chinų studentų ir kitų, 
kurie tik atvažiuoja pasižiū
rėti ir vėl važiuoja atgal.

Amerikos lietuviai.
Pašokus tapo surinkta šę 

ir te centų dėl pagelbėjimo 
Lietuvoj jiasikėlusių jieškoti 
tiesų darbininku. Dabar jau 
ir komitetas tam yra išrink
tas, lx;t žmonės vis pas save 
aukas laiko. Kalba eina, 
jog ant bombų nenori duoti, 
l ai yra mūs nesusipratimas: 
tie pinigai neis ant bombų, jie 
eina ant platinimo mokslo tar 
pe lietuviu Lietuvoj. Tai ne- 
laikykit jau ilgiau pinigų, 
bet siųskit pas kasierių Į>t*r 
visus išrinktą Dr. J. Šliupas, 
32S Eederal St., Philadelpliia. 
Pa. Paskui buspervėlu, ka
da žmonės išsiplėšis mus 
sas dėl save.

*

savos bažnyčiose prieš darbi
ninku mokslą, susipratimą 
jieškojimą savo tiesu legališ- 
ku budu, arba socijalizmą. 
Na tai jau tas ‘paprastas 
daigtas, kas nori auksinius 
kryžius ant krutinės nešioti, 
turi muilyt ir slopint darbi
ninkus.

{..Vilniaus Žinios. "J
* *

Žinios praneša iš Atlienų, 
jog 13 birželio čionai nudurė 
ministeriu pirmsėdį Delyau- 
ni, kada jis ėjo i stubą depu
tatų. Žmogžudys esąs kok
sai Gherakaris didis sukčius, 
jisai nudurė šitą ministeri 
užtai ką uždraudė vietas 
suktybių, kaip lošti kazyrėm 
ir kitokiais būdais.

* **
Ch risti ani a, Nok v eg ij< m . 

S birželio čionai buvo išleis
ta proklemacija, kuri jau 
pirma buvo surengta. Nor- 
vegiečiai savo proklemacijoj 
atsisako nuo Švedijos kara
liaus ir tą jam apreiškė. 
Teipgi prašo jo sūnų Gusta- 
vą-Adolfą, kad tas pastotų 
Norvegijos karalium. Vie
nok tėvas nenori sūnui tos 
malonės suteikt, ir nenori, 
kad todvi šalys skirtųsi. 
Norvegai sako, jog jeigu ne
gaus Gustavą už savo karalių, 
tai įiadarys savo šalį repub- 
lika, ko daugelis žmonių la
bai reikalauja. Norvegiečiai 
turi dar atskirt velavą savo 
nuo Švedų ir daug permainų 
padaryti. Jeigu nesukils 
maištai, tai bus labai naujie-

municipališkam rande miesto 
Shenandoah, kaipo majoras 
ir gerai supranta rėilyti su
sirinkimus, užtai ji visi kone 
vienbalsiai išrinko. Delega
tai neapsiriko, išrinkdami p. 
Tabarą, nes jisai pirmas įve
dė ant kiek galėjo parlamen- 
tariška forma nutarimu ant4 • C

Seimo. Kaip pirmiau vie
nas įnešdavo ir visi jau bal
suodavo, šįmet visai kitai į>: 
vienas įnešė įnešimą, kitas 
paantrino, o tada balsavo. 
Kada buvo nubalsuota, tai 
jau buvo nesulaužoma tiesa. 
Jeigu norėjo sulaužyti nuta
rimą, tai turėjo tokį balsais 
visi} atmesti. P. 'Pabaras, 
kurio paveikslėlis viršui pa
talpintas, yra žmogus šalto 
būdo, ramus svarstymuose, o 
draugiškai labai linksmas ir 
juokingas, pasirodė, jog per 
balių vaikai ir mergaitės vie
ni už rankų, ki už jo drabu
žių nusitvėrę linksmai kal
bėjosi su svečiu ir nuo jo ne
siskyrė. Kartais delegatai 
nors ir karštai ką svarstė ir 
kėlė balsą, vienok prez. rim
tai visą seimą vedė. Už ką 
didelė jam padėkavonė pri
guli.

jai. kad žmonėm 
gavę progą patys 
rą aiškintu.

dalytu ir 
apie Role-

davė pa-
<ia- 

tarpe

tie-

Žinios iš pasaulės.

Peterburge 8 gegužio Tau- 
rydos sotie, publikai bevaikš
čiojant. 3 dėžutės medžiuose 
Įkeltos sprogo viena po kitai, 
ir iš jų pra<lėjo pulti atsišau
kimai (turbūt revoliucijoniš
ki) ketvirtą rado cielą meili
jo, kurią nusinešė i sodo kon
torą: norėjo pažiūrėti, vie
nok ir toji pakrapštyta trū
ko,
ninkai nepažįsta 
timo, kuriiiom 
buvo pritaisytos

B* ty ri nejau t, p i rot eč - 
tokio skys

tos’ dėžutės 
eksploduot.

Iš Lietuvos.

1 >vinske valdžia 
liepimą, kad profesoriai 
luitų studentus, kad 
jų nesiplatintų re vol i uci jo
niški raštai. Teipgi uždrau
dė studentam skaityti sekan
čius laikraščius: ,,Syn Ote- 
čestva”, „Naši Dni”, Naša 
Žyz.n”, ,, Večerniaja Portą”, 
„Ruskija Viedomosti”, Roz- 
sviet,” „Rus”, ir ,,Slovo”. 
Mat tie t urbūt caro negarbi
na.

—o—
,, Vilniaus Žinios" aiškina, 

jog caras savo manifeste pir
mą gegužio da leido, moks- 
lainėse išguldinėti lietuviška 
ir lenkišką kalbą tę, kur mo
kiniu lietuvių ir lenku skait
lius perviršys kitas tautas 
visose pradedamosiose mies
tu dvikliasiuėse ir vidurinėse 
mokslainėse.

[..Vilniaus Žinios."|

TRUMPOS ŽINUTES.

galiūnu vardais: 
Mass. kone visus 
šuniukus praminė

Mat įm> var-

Amerikonu būdas tuojaus 
puoštis 
Bostone, 
jaunus
vardais Togo.
du galingo japonu admirolo.

* *
A. Ra mana nekas sako, jog 

po apgarsinimui Valparaiso 
mokslai nės lietuviam, net 
šimtai atsišaukė, ir visų raš
tas neišlavintas. Na, 
butu gerai, kad jauni 
išsilavintų lietuviškai 
Jei mokėsi lietuviškai, 
angliškai greičiau 
rašliavą.

* *♦
Jeigu carui jau nėra vie

tos Rosijoj. tai gali atvažiuo
ti i Ameriką, jis čionai turė
tų geresne pradžią gyvenimo 
kaip kiti, nes turi Įnešęs G 
milijonus doleriu i Amerikos 
išdirbystes.

—o—
Lietuvis greičiau diiinlasi 

prikalbįti inšiurens agentui 
mokėti po 5 dol. ant metų, ir 
gauna tik 14<> posmertinės, 

Susi vienijimas Lietuviu
A meri koje moka numirusiom 
150 dol. tiktai už 2 dol. 
kant ant 
kas iš to! 
prašini.

Lietuva per metus 
padarė dideli žingsnį pirmyn. 
Visuose kampuose žmonės 
pradeda žengti prie suprati
mo. Valsčių susirinkimuo
se pasirodo žmonių reikala
vimai toki, kokių pirma tuo
se kampuose nebuvo. Ma
tyti, jog ir randas ant tiek 
pasigerino, jog nedraudžia 
dabar susirinkimų dėl reika
lų svarstymo, tik užgina kel
ti neapykantą prieš valdžią.

Taigi mūs tėvynė jau atsi
kvėps lengviau, tik reikia 
kodaugiausia kalbinti, kad 
žmonės naudotųsi iš gautu 
tiesų ir toliau daugiau jų 
reikalautų. Kiekvienas
Amerikoje gyvenantis lietu 
vys gerai padarytu, užrašy
dami savo tėvui arba broliui 
Lietuvoj gyvenančiam „Vil
niaus Žinias” (gazietą) ge
resnės dovanos negali suteik
ti į>er tokią, kada mokslas 
tę prasiplatįs tada ir visoki
žabangai činovninkų išnyks ° 
ir tėvynėje Lietuvoje viešpa
taus tokia laisvė kaip ir 
tose apšviestose šalyse.

* *

*

Vilniaus rėdąs rūpinasi, : 
kiek galėdamas, pasitikti ko- 
lerą, kuri čionai laukiama. 
Daugelis reformų padaryta 
ir kuopnumą visur rengiama 
įvesti. Medicinos komitetas 
atspaude knygeles „Kaipaje 
siginti Kolerą” 
rusiškoj ir žydiškoj kalboj, traukti į Suvienytas Valsti- 
kurias išsiuntinėjo dvasiški- jas tą susitaikymo komisiją.

laiko
•X-

ar ne
vy ra i 

rašyti. 
La i i r

suprasi

A. P. Ta baras.
Nuo XX Seimo S L.A. New Itritain Ct.

Susi važiavę delegatai ant 
Seimo pirmiausia rūpinasi 
išsirinkti sau gerą preziden
tą vedimui Seimo. Tas yra 
labai svarbu, lies jeigu pre
zidentas moka gerai vesti 
Seimą, tai viską galima grei- 
čia u atlikti. Šįmet delega
tai mąstė, kas geriausia ga
lės vesti Seimą ir nutarė iš
rinkti god. A. P. 'Pabarą iš 

IShenandoah, Pa. Visi žino
jo, jog p. 'Pabaras yra vie
nintelis lietuvis Amerikoje, 
kuris turėjo užėmęs vietą

*

ki-
metu.

Kada

mo- 
Tai girdi 
męs susi-

Varšuvos vyskupas Pope- I

Ja ponai nenori apsirinkti
vietą Paryžiuje dėl susitaiky
mo su Rusija. Jie sako. 
I'raneuz.ija yra Rosijos 

lietuviškoj, niūkė. Amerika nori

jog 
šali- 
j >a r-
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KELEIVIS
apsivilkimo reikia. Dienom

. o nak
timi teip tyku, nulos, ore vi-

Vė-

jį čemdraugių. kuriem toli pir
ma laiko geresnį parbą pave- būna vidutinis vėjalis
da. Męs gi nors jauni būda
mi greitai pasenstaiu prie tu <as krutėjimas apmiręs, 
vien purvinų darbų ir niekad jas prasidėta iš ryto kaip V, 
nuo jų neatsi kratom. Na ir 
ką męs galim daryti, kad sa
ve pakelti iš to vargo? Ro
dos viską išmėgiiiom, tik 
vieno daigto dar ne. Dau
gelis iš mūs mėgino pirkti ir kurie yra. tai veda didelę 
geresnius darbus nuo darb- kovą su saule; per vasarą nė- 
daviu: kiti davė dovanas ir sant lietaus 
kėlė namie baliukus dėl tų. 
kurie gali būvį pagerinti dar
bavietėje, kartais duodami 
net pilną tiesą savo šluboj Agurkai, 
L vi prie dukterų arba kitų džiai) lemenai. žydi 
mo'eriškų, bile tik užganė- sus metus ir gražiai 
dinti tuos krikščioniškus iš- ant vienos šakos jau

apelsinai, ant kitos žydi dar: 
teip ir traukiasi aplink visą v
metą. Suliniai visai negi
lus, ir vandenio ikvaliai.

II

i .

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

1879.M

Nuo mažo pradėkim.

<> ant s vakare nustoja, ir 
kaip laikrodis kasdien teip 
eina. Kalnai debesis siekia, 
ir teip pliki kaip gali būti. 
Medžių apart sodų mažai yra.

suskyla nuo 
karščio ir žievė nusilupa. 
Kurie laiko sodus, tai laisto 
medžius. kad neiždžiūtų.

(oran- 
l>er vi- 
išrodo: 
sunokę

kad 
apelsinai

pe’as. Bet vis tiek mę< ne- 
pakilom, nors mum ii uždėjo 
kelis centus daugiau, tai 
juos turėjom pragerti ir teip 
jie nuėjo į gerklę darbdavio. t Kaip uz Cliicagos pavaževau
Pamėginkim išvalii s, liet ne- penkiolika valandų, tai per 
nuilstančiai rūpintis apie 4S valandas nemačiau jokio 
mūs gerovę visai kitokiu bū- gyvenimo, meilzio. upių nė 
du: — augindami vaikus, vandens. Vietos buvo ly- 
mėginkim jiem įkvėpti dva- gios ir kalnuotos, bet tik vie- 
sią mokslo ir meile lietuviš- nas tyras: kaip kur neša 
kos kalbos, o kada jie paaugs pieskas. dumia kaip valka
tai rūpinsis apie užvedimą nai. o ant viršaus kalnų, tai 
tarpe lietuvių visokių pre- sniegas matyti.
kyščių ir galės likti darb- 
viais. Taigi mokykim vai
kus.

K. Pasakantis 
* *

*

Rochester, N. Y.

Jei matai moteris
Apsileidut* plaukais, 

Žinok, jog ji vedus 
Neapsigina vaikais.

Bet gerai tėmyk,
(ial vaikų neturi, 

O tada žinosi. 
Jog į d i nei kę žiūri.

Žiūrėk, kur matysi
Merginą su daug žiedų, 

Susipraskie jog ji neina 
Dovanai ant atlaidų.

Jei matai ant lango
Žvdiško dievukai, 

Žinok, jog tę vilną 
Neša kirpti katalikai.

Jeigu kas nori gyduolės 
Pleiskanas naikinti 

Žinok, jog jis tyngi 
Galvą išmazgoti.

Katras jaunas tankiai 
Save daktarauja.

Atmink, jog byištekio 
Jis retai kada gauna.

Smailanosį sergėk
Nuo moterų tarpo, 

Nes jisai prilimpa 
Prie jų kaiįio karpa.

Kuris carą giria
Iš visu savo spėkų: 

Žinok, jog jis gimė 
Subatoj į>o pietų.

'leip tu jiastokie
Didžiu filozofu, 

Ir neužmiršk būti 
Geru lietuviu.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Niekas pasaulėje greitai 
nepasidaro ir nepastoja dide
liu. Viskas turi imti laiką, j 
o povaliai viską galima pa
siekti.

X

btai męs tankiai kalbame 
apie mūs visokius vargus, ir 
tankiai vienas kitam pasi
skundę paliekam klausymą 
be jokio išrišimo. Koki mus 
didžiausi vargai! Rodos visų 
vargai tie patys, jog esam 
skurdo visi spaudžiami. Ame
rikos lietuviai yra žmonės 
darbininkai, išėmus kelis 
kunigus ir gydytojus, ir kai
po darbininkai nepapratę 
prie jokios prekystės, užtai 
yra ir biedni. Pakol męs 
būsim vien tik sunkiai dir
banti darbininkai, teip ilgai 
męs būsim ir vargšai, nes ge
rai žinoma, jog darbininko 
pelnas gerai aprubežiuotas 
per turčius. Darbininkas 
niekad negal būti turtingu 
iš to mažo pelno, kurį pasky
rė turčiai. Jeigu mėgini 
pralobt ant dolerio ir 25 c. 
ant dienos, tai turi labai skū- 
piai gyventi. Skūpiai gyve
nant prisieina ligą arba su
katas pasisavinti. Taigi 
kiekvienas matom, jog nie
kad nepralobsi būdamas sun
kiai dirbančiu darbininku. 
Jeigu męs norim pakylti ir 
žmonių akis ant savęs pa
traukti, turim mokėti kaip 
vesti kovą už būvį, gyvenda
mi tarpe kitų tautų. Kovą 
vesti, tai reikia suprasti 
už ką eina kova, kaip eina ir 
kaip męs turime kovoti. Ko
va eina už duoną, tą visi męs 
žinom, nes kiekvienas kas
dien nuo ryto iki vakarui ko
vojam, sunkiai dirbdami už 

, duoną. Kaip kova eina, tai 
reikia suprasti. Gal bus 
lengviausia suprasti mumi 
kaipo darbininkam šitokiu 
būdu: štai męs sueinam pas 
dirbtuvės vartus prašyti dar
bo. kartais iš 50 žmonių gau
na vienas darbą. Jeigu pras
tas ir purvinas darbas, tai 
darbdavys išsirenka pavar
gusį ateivį, rodos žinodamas, 
kad toksai ilgiause vež. Bet 
jei darbelis geresnis, tai jau 
grinorėlis jį negaus, nes darb
davys turi giminių arba kar-

Korespondencijos.

Mūs 
miestas vidutinio didumo ir 
labai gražus. Stovi aut lygu
mos, iškaišytos visur me
džiais, išrodo kaip koks so
das. ypatingai dabar pavasa-

Atsakymas koresponden 
tam.

lease proĮierty 
hire legal 
forms fallovv 
enable 
prevent 
understanding 
amount 
litigation 
mere verbai 
agreemants 
failure 
result 
landlord 
obligations 
owner real 
occupies 
tenant 
between 
terms lease 
lessee lessor

Ktark

lys propety 
haier ligai 
fonus falo 
enebl 
prevent 
understending 
amount 
litigešin 
mer verbai 
egrvments 
feliur 

rezult 
landlord 

ablidžešins 
oner rvl•r 
okiupais 
tenent 
bitvyn• 
terma lys 
lesy lesor

San Francisoo, Cal.
Po ilgos kelionės iš Bosto- r-j’ Kada visur k\ ietkai pra- 

no, Mass. apsistojau augš- dėjo žydėti.^ Lietusių nedi- 
čiau paminėtam mieste. Dar- delis būrelis, bet merginų 
bą gavau prie taisymo maši- Pas mus mažai, nors
uų. Dideliai išsiilgau lietu-; ^on (^au^e^s 8341
viškų laikraščių, nes kur tik resBl gyvenimą, Kajp kad ki- 
sustojau pakelėje, niekur ne
gavau pamatyti nė vieną 
laikrašti tarpe lietuvių. <__
nai S. Pranciškoj lietuviai: 
gyvena kaip prasčiause: jų j 
užsiėmimas yra prie baro sa- 
liūnuose; neturi jokių tau
tiškų susirinkimų nė pasi
kalbėjimu. Berods, kartais linkečia
pas barą sustoję ima kalbėti čiou įvažiuoti, ir užtikrinu, 
ir rėkti, jog reikia mumi pa- 
kelt mūs 1. „
tuojaus pereina. Vienok r5t,» ,ia"Kial1 tai
reikia tikėtis, jog ateis lai- l,aa mane parasjti, o as 
kas. kada ir čionvkStiai pra- <lau«iau Panešiu ir atvažia- 
des krutėti. Karėiamos at-.vus^ Pagelbėsiu čionai apsi- 

j daros dieuą ir naktį, taigi J- Vizni,^ 1 Cataract
daugelis negal išsipagiriot, į Rocliester, N. 1. 
pakol nepabaigia pinigus, j 
Žmonelės proto mažai ir teip 
turi, o prie tokio girtavimo 
visai žemiau gyvulių lieka.

Čionai daug lietuvių ne-l 
gal prasiplatinti, kadangi 
paprastam darbininkui sun
ku gauti lengvesni darbą. 
Fabrikų nėra teip kaip ry
tuose: čionai dirba mašineri
jas, automobilius, tai reikia 
būti mekaniku. kad nori tu
rėti geresnį pelną ir darbą. 
Prasti darbininkai dirba prie 
kasimo geležinkelių ir prie 
kitokiu sunkiu darbu. Mo- 
kestis nuo 1 dol. 50 c. iki 2 
dol. ant dienos, pagal sun- 

I kurną darbo. Darbą teipgi 
nelengva gauti. Darbinin
kai visur vienaip suspausti 
turčin-kapitalistu teip, jog 
tik prastą sau pragyvenimą 
uždirbti gali. Kalifornijos 
oras ir kalnai atitraukė ma
no atydą. Čionai visai ki-' O ne apsiblausęs 
taip kaip rytuose: septintą Bile koks vaikiokas, 
/JUna nusigini lvt.i TU tllTl mokintis

Žmogų iš akių pažinti, 
Iš jo apsiėjimo, 
Prie jo pulko skirti. 

Jei pamatysi vyrą 
Karčemoj kelis kartus, 

Žinok, jog alutis 
Y’ra jam saldus.

tuose miestuose. Man važi
nėjant po daugeli vietų, ra- 
dau, kur merginos labai sun
kiai dirba ir visai menkai už- 
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dirba. Čionai, ypatingai 
kurios nors kiek mokėtų 
kriaučių darbą, tai visai ge
ras vietas gautų. Aš nuo 

merginom

Da ir tiek 
tautą, bet karštis apsiimčia, jeigu katra no-

Tamsta J. Louis, Baltimore, 
Md. Apie atloštą jūs mieste 
tragediją, męs jau patalpinom 
16-tam num. ,, Keleivio”. Pa
kaitinėm tuos, kurie kuopą 
apšmeižė i>er ,,Spindulį”, ir 
rodijom tiem apšmeižikam, 
kai jie gali geriau laiką pra
leisti, pritardami geriem te
atrališkos kuopos darbam. 
Tas jiem antryti neapsimo
ka: tik žmogus negyvulys, 
kad ant jo rėktum nu ir nu. 
Jūs kuopelė tegul tik dar
buojasi ant toliau teip, o 
priešai išnyks. Atmįkite. 
jog ramybė ir mokslas, 
didesnę galybę, 
girtuoklis.

* *
J. Statkevičia, 

phia. l'a.
syk žinutes iš lietuvių gyve
nimo, o ne tą. kas atsitinka 
tarpe svetimtaučių.

kaip
turi 

koks

*
Pliiladel

Tamistėli para

Atitaisymas klaidų.

I

dieną gegužio nustojo lyti, 
taigi dabar jau nebus lietaus 
Į>er 4 mėnesius pradės lyti 
tiktai rugsėjo menesije. Die
nom saulė skaisčiai šviečia 
ir prakaitas žmonės labai pi
la; vakare šauliai nusileidus, 
ūmai atšala teip, jog ir šilto I

Jei tu nori būti 
Didis filozopas,

jPereitą sanvaitę patilpo 
,,Keleivį” korespondencija 
iš Cambridge Port, kaip iš
dykę vaikėzai pasigėrę susi
mušė. o paskui užsimokėjo

X

pas tiesdarį. Šita korespon
dencija ne iš Cambridge Port, 
tiktai iš Kast Cambridge, 
Mass.

If those who least proj>er- 
ty and those who hire it had 
clear legal fonus to follow. 
These vvould enable tliem to 
rome to perfect understan- 
ding and prevent a vast a- 
mount of litigation. whicli 
now results from mere ver
bai agreements and a failure 
of the parties to understand 
their mutual rights and obli- 
gations.

A landlord is the owner of 
real estate who lets his pro
perty to another person.

The jierson wlio occupies 
rented property is called the 
ten ant.

The agreement between 
the landlord and the tenant 
stating the terms, upon 
vvhich the latter occupies the 
property is called the lease. 
The person granting the lea
se is called in law the lessor, 
the person to whom the lea
se is made is known as the 
lessee.

Keep your eyes jieelled 
Kyp jūr ais pyld 
Laikyk tavo akis nuluptas

parandavot turtą 
randavot po tiesom 
formas pasekt 
padaro galinčiu 
užgina 
supratima 
kiekybė 
tiesdarystes 
paprasto žodiško 
sutarimas 
neĮtasisekimas 
rezultatas 
žem ponis 
priderystė 
savininkas tikras 
apima 
ramia nu in kas 
tarpe 
išlygos parandavot 
randauninkas parau

da votojas 
tie. ką parandavoja 
ir tie ką pasi randa-

Kad 
turtus, 
voja turėtų tyras legališkas 
formas pasekti, tas pagelbė
tų jiem ateiti prie tikro su
pratimo ir apsergėtų didelę 
daugybę provų, kurios dabar 
išeina nuo paprasto žodiško 
susitaikymo ir negalėjimas 
šalim suprast jų pagelbinių 

! tiesų ir priderysčių.
Žemponis yra savininkas tik
ro turto, kuris perleidžia sa
vo turtą kitai ypatai.

Ypata, kuri apima paran- 
davotą turtą, yra vadinama 
randauninku.

Sutarimas tarp žemponio 
ir randauninko, parodantis 
išlygas ant kurių paskutinis 
apima turtą, yra vadinamas 
parandavojimas. Ypata pa
tvirtinanti para ūda voj imą, 
vadinamas provoj i>aranda- 
votojum. Ypata 
parandavota, žinomas 
randauninkas.

i

kuriai
kaipo

A ps i sau got nuo saules.

Šis bei tas.

saules 
nuo 

r, varte- 
Reikia

Pereitą sanvaitę pranesėm, 
jog Worcesterije 2 lietuviai 
apvirto su luotu. Vienas 
kuris į dugną nuskendo, ir 

i už 3 dienų išėmė,tai yra Jero
nimas Sepauckas.
kant Jeronimo, 
vyrą su mergina, 
čion prigėrusius, 
kišeniuje rado i 
drisksė.

#

,, Vienybė 
jog 27

Bejieš- 
ištraukė ir 
jau seniau 

Vyriškio 
bonkutęir

*
L.

*
J?

i

praneša, 
gegužio Philadelphi- 

joj, Pa. atsibuvo gražios ves
tuvės p. V. Jankauc'lo su 
Aldona Sliupiūtc iš Phila- 
delphijos, Pa. Ant vestu
vių surinko 16 dol. dėl moks- 
laeivių. Linkini gražiausio 
gyvenimo tiem jaunavedžiam 
ir tikimės, jie bus paveizda 
dėl daugelio kitų

Vasarai atėjus daugelis žmonių lieka aukom 
karščių. Nuo to apsisaugot, tai reik kūną užlaikyt 
tokių daigtų, kurie kraują suerzina: persidirbimas 
jimas užgyrdančių gėrymų labai kenkia sveikatai, 
atsakančio pasilsio, ir valandos valgio turi būt reguliariš- 
kos. Saulė apmarina netik lauke, bet ir pašte gėje kur 
tik karšta, o kartais ir naktį. Žmonės, gyvenanti nečys- 
tose stubose, gre čiau būna saulės apmūryti. Apmirusi 
nuo saulės, reikia gelbėti teip: pasodyt ant kėdės, nuvilk
ti drabužius leip, kad krūtinė ir pečiai būtų nuogi, teipgi 
žiūrėk, kad kūną niekur drabužiai neveržtų. Skubiai gau
ti ledo, sutrinti ji. sudėti Į skei>etaitę ir brūžinti kūną ir 
dėti ant galvos; šaltu vandeniu lieti ant veido ir krūtinės. 
Reikia įpilti i burną šaukštą brendęs arba kitokio stimu- 
lio. Sn ledu ir vandeniu kūną kiek atvėsinus, reikia aj - 
šluostyt, paguldyti į lovą ir po galva padėti Į palą atlik
to, sutrinto h do. Kūrą braukyti nuo galvos į kojas, tą 
darai, kad patraukti kraują nuo galvos. Tą reikia daryli 
pakol gydytyjas ateis ir užims vietą, arba pakol ligonis 
neatsipeikės.

Kitoki apmirimai yra paprasti tarp silpnų žmonių. 
Ligoniai reikalauji lygaus paguldymo kūno, idant širdžiai 
būtų lengviau atvaryti kraują į smegenis. Pakrutinti 
kraują reikalaujasi švelnus ir greitas brūžinimasis iš vir
šaus. Iš vidurio teipgi reikalingas pakrutinimas kraujo, 
ką galima padaryti, įpilant į burną šaukštelį brendės, ir 
duodant pauostyti kokių nors stiprumų, kaip amoni ja ir 

,t. t.



KELEIVIS

Lietuviszkom Moterim ir Merginom
Gražumas mergeliu.

Gražumas mergeliu ir 
terų nėra mum teip

Taigi visi gražus, 
o 

la

karštų į>ečių: kept apie 30 
minutų Kepimas priguli 
nuo karštumo pečiaus, jeigu 
karštesnis, lai trumpai, ojei- 
u neteip karštas, tai il- 
iau reikia kept.
Kepant duoną vasarą, ge

riausia vartot sausas mielias, 
nes galima iš vakaro užmai
šyti, o anksti užminkyti. O 
apie *.♦ ar 10 valanda turėsite 
duoną jau iškeptų. Pirkit 
gerus miltus. Žiema kada 
šalta, tai geriau anksti rytų 
užmaišyti duonų, nes per 
naktį gali užšalti. Bet kada 
iš ryto maišai, taigeriau var
tot skystas mielas. Barliė 

* *
♦

Kaip padaryti šarmų. 
Nusipirk 3 svarus opnos 

(lime stone) ir 3 svarus maz
gojimui sodės (\vashing soda) 
sudėk i medini viedrų ir už
pilk gorčium verdančio vau-' 
denio, išmaišyk kelis kartus 
su pagaliu; kaip vanduo a- 
tauš ir nusistos, supylk tą 
vandenį į uždaromus indus: 
bonkas ar kitokius. Paskui 
gali užpylt kitų gorčių van
dens ir vėl teip išmaišyk, te- | 
gul atauš, ir tada supilk į 
indus, tokiu būdu pasidaryk 
3 gorčius tokio skystimo. 
Kada nori drapanas mažgot 
į viena paprastą katilų (boi- 
lę) šutinamų drapanų, įpylk 
stiklų to padaryto skystimo 
ir įdėk drabnai supiausčius 
muilo arba muilinių miltų 
(soap powder), tegul tas vau 
duo šyla. Drapanas skal- 
Ixmias sumerk i šalta vande- 
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n į, į kurį įpylk biskį sutaisy
to šarmo, ir kada gerai per
mirksta. reikia biskį pamni- 
linti labiau sunešiotas vietas, 
rankose biskį patrint ir dėti 
į verdantį vandenį, kuris jau 
sutaisytas. Tegul pa verda 
10 minutų. išimk į ceberą. 
užpilk šaltu vandeniu ir brū- 
žyk ant skalbėmės lentos: 
nedaug reik brūžyti, nes tas 
šarmas išima visą brudą; iš
skalbk čystam vandenije, su
dėk į lazurkinį vandenį, iš- 
gręžk ir bus gatava džiaut. 
Sitam šarme neplauk tokių 
drabužių, kurie gali susti tik 
baltus. Marcelė Kaulinienė.

mo- 
supran

tamas iš kalbos, kaip kad iš 
mūs mislies. Gražus daig- 
tai atitraukia kiekvieno žmo
gaus aki turbūt užtai, kad 
męs esam gamtos aplovanoti 
su tokiu prigimimu, ir toks 
mums labai reikalingas, nes 
ir męs patys rūpinamės būti 
gražiais. Žmogaus gražumas 
labai daug skyriasi nuo kitų 
gražiu daigių užtai, jog žmo
gus turi dvasia, kurių iš pa
žiūrėjimo nevisada gali ma
tyti. Jeigu žmogaus kulias 
ir gana gražus, bet jei <1 va
šia yra žemo būdo, tai visgi 
žmogus rokuojasi negražus, 
nes netobuli dvasia kūnų ir 
gražiausių pavers į niekų. 
Graži dvasia gražiam kūne 
padaro žmogų abelnai gražiu. 
Kūnas nors ir nebūtu teip 
gražus, bet jeigu sveika ir 
tobula dvasia, tai jau žmo
gus vis vadinasi gražus. Vie
ną kartų kada Leonas Tols
tojus, dabartinis garsingiau
sias Kosi jos raštininkas buvo 
dar mažas, jo motina tarė 
jam: „Leonai mielas vaikeli! 
niekas tavęs nemylės ant 
svieto už tavo veido gražu
mą”. Leonui atėjo Į galvų, 
jeigu mano veido nemylės, 
tai pamylės mano dvasia, ku
rią aš tobulinsiu, kad iš<luo
tų sveiką ir teisingai gerą 
vaisių. Visa pasaulė myli 
Leoną Tolstojų, kaipo pla
tintoją morališko mokslo ir 
dorybes,
kurių tik dvasia tobula, 
moteriškom toji grožybė ’ 
bai pritinka.

* *

*

Kaip padaryti valgius.
K a i p duoną kepti.
Duoną kepti yra labai pa

prastas daigtas, vienok kad 
padaryti gerą duoną, tai rei
kia nemažai atvdos.

•»

Nulupk 2 nedideles bul- 
bes, supiaustyk, vyrk pakol 
bus minkštos, paskui sutrink 
tam pačiam vandenije, ku
riame virė, Įdėk 2 šaukštu 
druskos, pusę puoduko cuk
raus, šaukštų taukų. Kaip 
siūlėsi tų viskų Į krūvų, įpylk 
šilto vandenio, kad iš viso 
pasidarytų pustrečios kvor
tos. Prisipilk puse puodu
ko to skystimo ir sutrupink 
į jį mielias ir tegul pastovi, 
pakol jos išsileis, išmaišyk 
gerai ir supylk i krūva, da
bar Įpylk miltų, kad nebūtų 
skysta, bet kad nebūtų ir 
pertiršta. Padek Į šiltų vie
tą, tegul iškyla, paskui myn- 
kyk. Mynkymas duonos, 
tai yra didžiausia paslaptis 
apie jos gerumų neminkyk, 
perdaug nė neminkyk su 
kumščiom, daugiau nereik 
minkyt kaip 10 miliutų. (Tai 
neteisybe, jog ko daugiau 
duoną minkai, to ji gardes
nė. Perdaug minkant išva
rai jai gyvastį. Paminkius 
10 minutų, pastatyk vėl šil
toj vietoj, tegul pakyla. Pas
kui padalyk, kad būtu 5 ke
palai duonos. Kepalus da
rydama vėl paminkyk kokių 
minutų ir sudėk Į tam tiktus, 
duonai kepti indus. Kaip sminti. tai yra tau dabar ne- 
biskį pakyla, dėk Į pusėtinai suprantama ir daug reikia

— Maike, tu man pasako
jai andai, kaip žmonės turi 
būti geri, jeigu nori padary
ti geresnį gyvenimą ant svie
to. Man rodosi, jog gyveni
mas tik tada geras, kada 
gauni išsigert, pavalgyt ir 
t. t. Otų sakai, jog geru 
būdamas neturi lankyti per
denk karčiame, ir užsigėręs 
linksmintis, tai kur bus 
gerovė, jeigu neišsigersi, 
tik busi geras ir šventas?

— Matai tėvai, tu visai 
nesupranti, kas žmogui pa
daro gerovę ir linksmybę, už
tai tu girtybę laikai už vie
nintelę linksmybę ir gerovę. 
Linksmybe tik tada gera, ka
da iš jos visada gali pasilink-

t

pasakoti, kad tu ją supras
tum.

— Na, tai tu man trum
pai pasakyk, kas tai yra tik
ra linksmybė.

— Tikra linksmybė yra 
būti tobulu žmogum, viską 
pasauleje suprasti; pakol 
jaunas, turi gaut progų eiti 
mokslų, nors iki 20 metų, 
{taškui paskirt sau amatą, 
apsivesti, auginti vaikelius 
ir t. t., t. v. tikra linksmy-

» • * 

be, nors ta. sakant, nematai, 
kur ta linksmybė būtu, bet 
darant iš širdies, visur links
mybe atrasi- Paimkim, kiek 
žmogus turi linksmybės, 
ty<lamas, jog jis ką gero |»a- 
darė, arba kaip linksmi tie, 
kurie turi sau moteris ir vai
kus: juos mokina ir teini ja į 
pakraipas ir į išsitobulinima. 
O kiek linksmybės tyrinėji
me visokiu mokslu!-

— Tų aš dabar suprantu, 
jog toks yra linksmas gyve
nimas, bet tokiu kas nori bū
ti, tai nereikalauja būti so- 
cijalistu, jog to mokina ir 
mokslainėse, ir bažnyčiose, 
tegul tiktai žmonės klauso.

— Tai matai, tėvai, tu tu
ri šitų gerai suprasti: moks- 
lainiu vra visokiu, ir bažny- k, » K. ♦

čių yra visokių. Kiekvienas 
tikėjimas turi savo pažval- 
gas ir kitaip mokina. Moks
lainėse daugiausia mokina, 
kaip žmogus gali geriausia 
gyventi, kitą pralenkdamas 
mokslu, iškalba ir kitokiais 
būdais, su kuriais žmones da
bar eina lenkei u, o socijaliz
mas nemokina, kad žmonės 
tikėjimiškai vienas kitą už
puldinėtų, nė nemokina, kad 
kita pralenkti, jį pažemiu- 
damas, bet mokina, kad žmo
nės apie vienas kita rūpintų
si kodaugiausia, nežiūrint 
ant jo tikėjimo, nė ant jo 
tautos. Taigi socijalizmas, 
tėvai, yra vienas ant visos 
pasaulės ir tinka visokiem 
žmonėm.

— Bet klausyk, vaike, 
kaip socijalizmas gali tikti 
žydam, kad gi jų tikėjimas 
mokina skriausti krikščio
nis.

— Tas tai nieko, tėvai. 
Žydam tikėjimas užgina ir 
subatoj dirbti, vienok jie 
dirba. Keikia žinoti, jog žy
liu tikėjimas vra labai senas 
ir netinka prie šiądieninio 
surėdymo. Seniau žydus la
bai skriaudė krikščionis, už
tai ir jų tikėjimas mokino 

!skriausti krikščionis-
— Klausyk, vaike, ar tu 

mislini, kad žydas nustos ap- 
| gandi nėjęs žmones, ar jis su
tiks lygintis su kitais žmo- 
nėmi darbe ir gyvenime?

— Jeigu tu, tėvai, supran
ti dėl ko žydas yra toks suk
tas ir geras gišeftninkas. tai 
suprasi, jog žydas pristos 
prie surėdymo ir vedimo ge
resnio gyvenimo, kada gi jis 
matys, jog tik pusę tiek tu- 

irės dirbti, o gyvenimą turės 
geresnį.

— Vaike, tu man nesa
kyk. žydas ir dabar turi gerą 
gyvenimą.

— Teip tau, tėvai, tik ro
dos, bet tie laikai prapuolė 
kada jie turėjo gerą gešeftą, 
dabar visas gešeftas eina tę, 
kur daugiausia pinigų 
yra.

— Gana, tu man perdaug 
baladoji galvą.

ta
o

AftVAKA 8. PETROVO.

KRISTAUS.
l.itturiikai rertt Stcpmija Kairukifiutė.

Balis IX.

nia-

(Tąsa.) 
kitų turčių vaikais, tę visai nelaiko uz 
blogų, jeigu nėsimokini; jie mokinasi ka
da jie nori. Mokslinyčią jie rokuoja už 
blogą gyvenimų, užtai rūpinasi, kad kono- 
linksmiau jį praleist. Kada apleidžia 
mokslą i nę, jie turi nuomonę, jog gyveni
mas mokslinčiaus turi būti vien tik links
mybių ir grožybių pilnas, ir kad nereiktų 
prisirengt, nors retai prie egzaminų, nie
kas jiem nerūpėtų. Tarp jų nebuvo nė 
filozopiškų nė literališkųsusirinkimų, teip 
kad randasi tarp kitų žemesnės k basos 
žmonių mokslainėse. Jie visada namie ir 
mokslainėje šaltai ir su pasididinimu žiū
rėjo ant kožnos naujos mislies bei naujos 
idėjos: rodos, jog tas viskas stovi daug že
miau jų ypatų, ir užtai laikė už nereika
lingų prie to kištis, ir jų toki užsiėmimai 
niekados neinteresavo. O reikia dar ir 
tą pripažinti — atsiminė Petras — jog 
niekas nė nemėgino jų ant to pakalbinti 
ir patraukti prie geresnio gyvenimo.

Mokyklose buvo pedegogai, pedego- 
gės ir daugelis visokių profesorių, bet 
Petras dabar pamena, jog nė vienas iš jų 
nesirūpino pakelti tarpe mokslaeivių ge
resnę dvasią ir uždegti dievišką kibirkštį 
pasišventimo dėl kiįų.

Dabar išnaujo pačiam reikia mokin
tis ir perdaryti savo blogą išauginimą ant 
geresnio, viskų matančio ir atjaučiančio. 
Petras su didele meile ir energija ėmėsi už 
darbo. Pirmiause perskaitė Evangeliją, 
paskui moksliškų, morališkų ir filozopiškų 
knygų; perskaitė eilę biografijų iš gyve
nimo žmonių su plačiom nuomonėm, ka
mantinėjo augštas mislis, o daugiausia pa
šventė laiko ant supratimo žodžių Evange
lijos. Petro gyvenimas apsišvietė visai 
kitokia šviesa: nauja ir visai iki šiam lai
kui da nežinoma. Labiausia jis įsitėmijo 
žodžius iš Evangelijos sakančius: „kur 
turtai jūsų, tę ir širdis jūsų”. Čionai 
Petras užsimislino: „Kurgi turtai mano, ir 
kas dėl manęs yra brangiausia, prie ko 
mano širdis turi didžiausią prisirišimą?” 
Po valandėlei pats sau liūdnai atsakė: 
„Ant nieko praleidau mano dalį gyveni
mo, kaip žmogus su tuščia širdžia. Skū- 
puolis, tas nors pinigus myli, o aš nė to 
žemo mierio neturiu mano gyvenime.

Petras ištiesi} nenaudingai žudė savo 
gyvenimą, ir dabar parėjo jam laikas su
prasti, dėlto ruošėsi konogreičiausia pa
gerinti

Be jokio užsiėmimo buvo jam sunku 
ir nyku. Neseniai jis perskaitė apysaką, 
kaip vienas oficieras atėjo pas kuni
gą ir skundėsi ant neramaus savo gyveni
mo, sakydamas, jog nežino, kur pasidėti; 
jis priėjo prie tokio neramumo, jog gata
vas save nusižudyti. Kunigas pradėjo 
klausinėti aficiero apie jo gyvenimą, ką 
jis veikia, kaip praleidžia kiekvieną va
landą, kokios jo aplinkybės irt. t. Iš
klausinėjęs viską, vietoje atsakymo oficie- 
riui, kunigas greitai atidarė langą ir suk
telė ant jaunos einančios merginos. Mer
gaitė atėjo į viduri. Ji buvo da jaunutė, 
matyti vargingo gyvenimo, nes visos dra
panos, kuriom ji buvo apsidengus, buvo 
suplyšę ir pajuodę nuo dėvėjimo. Inėjus 
į kunigo kambarį atsistojo pas duris. Ku
nigas jų meiliai pakalbino ir pasišaukė 
pas save, pasodino už stalo, davė jai tuš
čių stiklų su įdėtu šaukšteliu. Pats prie 
jos atsisėdo ir prašė jos, kad, ėmus šaukš
telį, maišytų }m> tuščią stiklą per visą va
landą laiko beperstojimo, užtai prižadėjo 
mergaitei duoti sidabrinį pinigą.

Veidas mergaitės užraudo nuo džiaugs
mo, kada ji išgirdo sidabrinį pinigą. Ji 
netik prižadėjo tai padaryti, bet ėmėsi už 
paties darbo, liet kada pradėjo maišyti jio 
tuščių stiklų, linksmybė ją tuojaus aplei
do. Dar pamaišė kelias minutas, paskui 
nusižiovavo ir pradėjo dairytis. Tas mai
šymas po tuščių stiklą teip jai nusibodo, 
jog dar kelias minutas pamaišus, pastūmė 

j nuo savęs tą darbą ir pasakė: „Su tokiu

tuščiu ir beprotišku darbu gali uzsismaug- 
ti iš nuobodumo: negalima suprast, kodėl 
žmones toki tuščių darbų užduoda.”

Kunigas nusijuokė, paglostė mergai
tės galvą, davė jai prižadėtų pinigų ir at
leido bėgti i laukų.

Dabar kunigas atsigrįžo i alicierų ir 
ėmė jam privesti:

— Matai, tamsta — sakė kunigas a- 
ficieriui — ta mergaitė nors ir gana turė
dama didelį norų prie sidabrinio pinigo, 
vienok tuščių dail ų jokiu laidu neapsi
imu dirbti ir nuo toji greitai apsirgtų: ar 
tai dyvas. jog tamsta suaugęs, išėjęs moks
lų ir skaitęs raštu, per kelis metus dyko 
darini, tuščio, lx- jokios naudos, pajaučiat 
Bloginimą nuobodumo ir neužganėdinimą 
gyvenimo. Keikia rasti sau darbų nau
dinga, kuris nebūtu panašus i maišymą su 
šaukštu po tuščią stiklinę, kuom yra ne
naudingas lankymas kliubu ir teatru.

Petras dabar jautė, jog tas aficieras, 
apie kurį jis yra skaitęs, ir jis buvo vi
sai vienokiam padėjime, ir gyduolė jiem 
abiem reikalinga ta pati. Petras jautėsijog 
tokia role, kokią jis turėjo iki šioliai, yra 
tiktai pažeminimas žmogaus.

Ištiesi}, tai yra rolė trano, tarpe bičių 
avilyje. Kada bitės dirba, neša medų, lip
do korius, žodžiu sakant, rūpinasi apie 
gyvenimą, tada tranas kaipĮaš dabar, 
nieko neveikia, tik ėda anų triūsa, suneš
tų medų ir dar anas labiau slogina. Prie 
ko gi prirengė mane mokintojai ir augin
tojai mano? — klausė su neapykanta savęs 
Petras: apie ką mistino mano vadovai, ku
rių paveizdų aš pasisavinau. Pergyvenau 
jau 25 metus amžiaus, o ka gero aš per tų 
laikų nuveikiau, teipgi ar aš ką nors nu
veiksiu?

Vienas {Mietas, kuris dar jaunu būda
mas persiskyrė su pasaulė, o mirdamas sa
kė: „Ak, kiek mažai pragyvenau, o kiek 
daug visko datyriau”.

Man gi prisieitų visai atbulai pasaky
ti: kaip daug gyvenau, o kai}) ma
žai aš mačiau, su kuo galėčia pasigirti.

Jau pusę gyvenimo praleidau, o gal jau 
ir didesnę, liet dar tik dadar pirmu kartu 
pradėjau rūpintis apie naudingesnį mano 
gyvenimų. Gerai, kad kartus žodžiai 
Magdalenos privertė mane prie mislies ir 
atidarė mano akis. Kas būt iš manęs, jei
gu vietoj Magdalenos būtų pakalbinus 
mane viena iš tų mergelių, kurios u di
džiausiu pasimėgimu laksto iki balius, kon
certus, teatrus ir kitokias vietas linksmy
bių; ištiesi} butų mane {iri vertus su savo 
maloniu balseliu ir gražia pažiūra prie to
lesnio nenaudingo gyvenimo ir nuolatinio 
kalbėjimo apie balių parėdus, naujus pa
veikslus, kitų pasielgimus ir apie savo ne
užganėdinantį gyvenimų. Ištikro, tai bū
tų gyvenimas visai panašus į tų maišymų 
su šaukštu po tuščią stiklinę...

Gerai tie žodžiai sako: „jog nėra to 
blogo, kuris neišeitų ant gero”, tai yra 
gili teisybė — baigė sau Petras, karčiai 
nusišypsojęs. — Atsakymas Magdalenos 
buvo man kartus, tariaus lie jos tų žodžių 
niekad nebučia susipratęs.

Petras palauke sanvaitę laiko nuo 
paskutinio pasikalbėjimo su Magdalena, 
o paskui pranešė savo m<M'iutei ir sese re i, 
jog jis nori išvažiuoti aut nekuriu laiko.

In kur? — paklausė Močiute. 
Toliau aš jum pranešiu apie tai. 

dabar aš tik noriu atsitraukt nuo mano 
kasdieninio gvvrnimo ir užsiėmimo ir būti 
visai vienas; esu pailsęs, ir man nulos, ma
no pasitraūkimas yra man reikalingas dėl 
pasilsiu. Jeigu kas butu akyvo apie ma
ne, tai aš jumi pranešiu.

Sesuva Marijona m* neklausinėjo jo 
daugiau: ji matė Petrų nusiminusį per ke
lias paskutines dienas ir numanė, jog tų 
visų {įermainą ant jos brolio padare Mag
dalena Vai kšči utė.

— Tegul prasivėdina — kalbėjo ji 
močiutei — jisai pradėjo nerimaut — duo
kim jam atsilsėti.

Petras apleido namus vienas, neėmė 
nė tarno, kaip kitais kartais.

Kelionė Petro buvo neilga: iš savo na
mo persikėlė jis į patį vidurįTiesaus Kam
po. Radęs tę vienų iš svietiškesnių namų, 
apsigyveno juose. Petras čion atėjo gy
venti, užtai kad jis norėjo arčiau prisižiū
rėti visam gyvenimui vargšų žmonių Tie
saus Kampo. Jam rūpėjo netik kad }»a- 

(Toliaus bus)



Vietinės Žinios

7 birželio buvo parengtos 
prakalbos j>er p. J.Pacevičią. 
idant išrasti būdą, kaip ga
lėtume pamokinti vaikus lie
tuviškos kalbos ir rašto lai 
ke, kada užsidaro miesto 
mokslainės. Tapo nutarta v 
atsiliepti į draugystes. Sv. 
Kazimiero draugystė ant to 
paveda salę. Būtų labai 
naudinga, kad tas įsikūnytu, 
nes vaikai labai ištautėję: 
laike va Racijų jie lieka tikri 
bomeliai. Tėvai kiek gale 
darni turi rūpintis apie to
kią mokslainę.

* *

Veniu broliai ir Strarvins- 
kas turėjo šapą k ra učių ant 
Dore liest er avė. 13 birželio 
atėję nerado mašinų, mote- 
rio. preso ir kitų įrankiu. 
Vagys yra da nesusekti.

** *
Kriaučių darbai dar vis 

neina gerai, daugelis dirba 
tik po dvi dienas ant sanrai
tės. Atsidarius visokiem 
parkam, žmonės, kaip bitės, 
ištraukė į laukus.

* **
Mum turi būti akyva, jog 

žydai rengia net 6000 vaiku 
išvesti iš miesto ant tyro oro 

fi. 
ipgi daugelį nusidirbusių 

Mes tą pa- 
kada su- 
draugys-

KELEIVIS
Didelis išpardavimas per šitą 
menesį vyru ir moterų pasi
puošimu. Drv G<x>d>, moterų 
skrybėlių ir naujausios ma- ivUALv 11 b , , - J„ . • ,dosprosųani cystijam ir taisomi

2 i 2 Broadvvay
So. Boston Mass.

Dr. S. Aiūlizejenski.
Vienatinis lenkiškas Dentista.

Oi i>o va lomios
Nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki * po piet.

238 Harrison a ve.
Bosn : . Mass,

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostuinerckas
A

12S

Jakučiu.
Z. SACOH'/TZ,

Broadvvay,
So. Bostou, Mass.

"Keleivio” agentai.
Petrikis.

Scranton. Pa.
Ignotas.
S S P.itsburg. Pa.

j.
'"•11 Bos.- a Ve..

J.
1., I > amond Sq.

M B. Glinciviis.
.">4 1:tayette Str . New i:.--' tirt. Conn 

A. J Kazlam k i-
si.. loah. Pa. 

F. Rodi>
Port \Vasl.i. ;ton. Wisc 

M Mockus.
I «■ ->11. Mich. 

\V. U k m., n
\\ atvrburry. Conn. 

J. lk-rkiutis.
4j45 lle.-mitage a\ e.. Chicago 111

Jobu Luis.
12V S. Grven str.. Baltimore, Md.

J. lhibulski
avė.. Chicago, 111.

P. Ciras.
Lavvrence. Mass. 

M Makauckas.
Box 312 Forest City. Pa.

KELI A J ANTĮ AGENTAI 
Feleks J. Galmin.

B.*\

l.ov

lk>x

Box

• M

54

71

33tk5 Auburn

71 Oak str..
A

J. Rudokas.

M. Senkus.

gyventi per vasaros karščiu; 
Te
moterų ir vyru, 
darysim tik tada, 
prašini vienybes ir 
čių naudą.

ADVOKATAS 
įlos. d. Fooly 

95 Milk st., Ruimai 60-61 
BOSTON, - MASS.

--O—

Varšavos žinios 
jog 13 birželio Brest-Litows- 
ke likosi užmušti 24 žydai. 
Kareiviai čionai alkani par
važiavo ir tuojaus puolėsi aut 
žydų krautuvių,
žydai gynė savo turtą ir 
gyvastį padėjo.

praneša.

Gubernatoriaus Paskirtas
iš NOTAHY-l’fBIJC 

Padaro visokias legališkas 
popieras reikaluose Lietuvoj 

ir Amerike.
Ji. Paltanaviėe,

52 B. Str . S. Boston. Mass.

Žinoma,
24

Lietuviszkas Dieninis Laikrasztis.

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

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

Geriausia moterų gvd\to a t .. j

Dr. Ona Topaz.
( hatnbers str . Bostou Ma

Ofisas atdaras
2 iki 4 nuo 7 ik s įk> pietų. 

jK Tel. llay. <>»>9 - 5.
<:j. jįr, .JO. „v. .•>.

;*.*

G. J. & J H. CONNERS,
Broad\vay Stebeliai, kuriuose 
galima parsanidyt kericzius 
dėl szernienu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BR0ADWAY,
S. Boston, Mass.
Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Mrs. HEDW1G HIMMER,
Lietuviu akušerka, suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šaukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lavvrence, Mass-

Telefonas 749-11.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

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

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

Už tai aš dar su 
draugais pasiryžom 
..Lietuvišką Dieninį 
raštį ‘ ‘
gaivyt tautystę, bet ir vi
soms Amerikos ir užrubeži- 
nėm žiniom pasidalyt.

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

Madison Sąuare 
I’. O. b. 157, NewYork N. Y.

dviem 
išleist 
Laik- 

ir kad netik sparčiau

Darbinyko Užeiga
pas James I)uffy & 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.

Dr. Jos. <le Lewandowski.
479 a Broaduay, 

kampas Dorcliester str.,
S. Boston, Mass.
Prieš transfer staciją. Ofiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir 6 — S jk> plet.

Naujas lietuviszkas dienrasztis.
p. B. Barniškis iš Pana. Iii., pagarsina 
dėl visų žinios, jog jis įsteigs lietuvišką 
dienraštį, kuris prekiuos 85.00 už visus 
metus. Norėdami pamatyt minėtą dien
raštį. prisiųskit savo aiškų adresą o ap- 
laikvsit viena numi-ra ant pažiūros: 
Adresas: B. Barnishki.
307 W. Devitt st.. Pana. III.

Balius.
Lietuviškas S. Bostono beitas 
rengia puikų Balių ant 17-os 
dienos Juniaus. Balius ir 
koncertas prasidės nuo 3 ir 
trauksis iki nakties. Balius 
bus laikomas ant lietuviškos 
sales 166 Broadvvay Exten-| 
8ion, S. Boston.

—
Skaityk!

Ar nori išsigert stiklą alaus 
arba arielkos, kad tau eitu i 
sveikatą? Jeigu teip, tai atei- 
kie pas mus, o nesigraudysi. 
Mes teipgi dastatom gerymus 
ant veseilių, krikštynų, balių 
ir t. t.

.James Duffy Co.
178 W. 4-th ir 84 B. Sts„ 

S. Boston, Mass.

Tiktai 25 centai
Už pakelį tikros lietuviškos „Birutės 

Trajankos". «:’• -vtos p<-r lietuviškus 
daktarus. i į 'duolė neatbūtinai rei
kalinga 1 -i ietuviškai šeimynai,
nes tai yra geriausi* namine gyduole. 
Trejank:-. gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės pataiso apetitą ir daug ki- 
ti-ki i ligų Trajanka yra sudėta isz 27 
gydan<ziu 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. ŽVINGILAS,
P. O. P. -1232, BoxUm,

f
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Ant pardavimo
Liker Storis, ant vieno iš geriausių 

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

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į \Vor< <-sb-rį atkeliausit 
G.-riaieiii rodą visi irausit.
v \Snaj»s<> alaus issurersit
Ir cigarų turkiškų parukvsit

Pas

Vtszkeievicziu ir Abraczinska
124 Millburry str..

\\ orccster, Mass.

Žiūrėk!
!)m< tų išdirbtas biznis: bnčerne ir gro 
cerne parsiduoda už žemą prekę iš prie
žasties. jog negaliu ajidirbli vienas, tu
rėdamas 2 krautuves. Taigi noriu par
duot arba partnerį gaut. Atsišaukit į 
..Keleivio" Rėdystę. 52 BSt.So. Boston, 
.Mass.

Didelis paveikslas
Žing<-i<his. pilnas laisvos misijos ir Sai> 
riškas. 1‘obiedonoso misijos ir caro kailį 
dierijauti per Japoną: galima gaut su 
prisiuntimu už 10c. stambiom, rakant: 

J. Naujokas,
Madis. Sq. Sta. lį?, New York, N. Y. j

,^448EB
Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUTUVE
Čia jralima gauti puikiausių |h-č:u. lovų, 
lų ir visokių reikalingų <laigtų šluboje, 
galima gauti parėdymus ruimam nuo 

Pirkti galite

’• K*

Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, flcdi 
; kaliszkas Institutas Amrikoje

Jei žinai savo lipra ir nus:b< ■ !<► mėtyt dykai piningus daktaram.is, kurie Jumis ne iszgydc, tad tu<»j..i: >
.u..it, pas Specialistus, žinomu visiems Didžiausio Instituto.

Diugybes žmonių serga, nutrotija vilti iszgyduuo, vien per ne tikra gydimą, k id ir palis žmo<>?m , 
I jsveikata yra m.apiprvuiuotas turtas, kuri kuziias žmogus gali apturet, tik atsiszaukite ani v anh. : 

l>r. 1'2. CJ. Institute apraszant liua, o jis

duos jums ruda ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
Kamsi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmutiniu gen 

sveikata ir hut laimingu.
\ tist.a s.:t usvti per Dr. E. t’ollitis Meti. Inst., kureme yra ant kožnos ligos tam tikrr ■■

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

Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą:
lsz.gydita gumbo liga, 
diegliu apturėtus po 
giiudiinui ir baltosios 

tekėjimo.

1 Ma 2a r*

I
<

Iszgitas nuo nerviszkunio.vy- 
duriu ligos, abelnosnusil- 

puejinto ir ivumat

Brangus Profesoriau :—
Per 3 metus vargino mane ncrviszku- 

mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu glebinas, 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 atsiuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, pasilikau sveika ir laiminiga, 
užtai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per anizi uz įszgydina, ir tegul 
svietas jumis garbina kaip ir asz visada

.Maro Wajrriene,
242 Svveet A ve., Butfalo, N. Y.

Milimas Profesoriau:— 
Tnbana. Poriciono Tukstantinias padekovanes siuneziu

p jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų,
ox razi ’ la‘ nuo kuriu maeziausi jog gyvas būdams,

esu numerėlis; vietynei daktarai tik mano pinigais Havanai naudojosi, o asz ligę ir nuhudymu 
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė visi diegbei krutinėję n 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai esu dė
kingas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik p< r jus Auguszta Mok ia ir iszr; - 
dima. Su guodone Jos. BlazukaS, Bridgep«-rt,Cenn.

Skaitytojau! ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žemiaus paminėtus ligos: per 
Didžiausio Mcdikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu liga-, kpeau ir inkstu, 
kraujo ligas, Rcumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežėjimo, litiszkas silpnybes ir slaptas 
vyru ir moterų ligas. Savžagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, nnegustutua. diegliu ligas, 
ab<. lno 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 Ncw Yorko. lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
mui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. Vaistus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mcxica ir Canada.

Jei nesupranti syniptomus ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri- 
s 

IN SVEIKATA“ ir joję visas szakas ligos atrasite

i:
i

siusta lletuvyszkoje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS I 
puslapiu didume „VADOVAS 
aiszkei.

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatiems, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstanez. js žmonių iszgelbeje ir labai 

moteriems 
yra dideli

žingeidi kaip vyrams taip 
seniems ir jauniems, joję

DR. E.

3 
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i
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Į
koleravoti paveikslai, atidengia datiy 
paslaptybių žmogaus kūno subilda.-.-ii 
mo taipat paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujan- 
cziam, je bus prisiųsta; atsiszaukiam

REIKALAUK IR SKAITYK TA . .KNYGA. ant VurdO

C. COLLINS
MFDICAL INSTITUTI

New York, N. Y.140 W. 34th Str.,
Valandos Instituto, kozna diena nuo 10 iki 5 vai popiet Nedelioms nuo 10 iki 1 va! p<> piet t

f

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano katUc-ogo. tai raižyk srendien 
p idusdamas savo adresa ir uz 5c. tvarkė • apturėsi 
puiku katalioga kukame yra prekes dziegoreliu i<n- 
ciugeliu. žiedu, snilku. kompasu, britvu, armeniku. 
rr.uz kaliszku instrumentu, masz:nukes dėl drukavo- 
jimo gr«*matu. monu knv»a, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuvis?koj kaiboi. puikiu popieru 
dėl raszymo su j>avinczevonem t padailinimais ir 
kvetkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

... Chaplika ir Orlinski...
Užlaiko puikiausius gerymus. alus, elius 
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

Geriausia valgomu daigtu

I< R A V T U V K.
Kurioja galima košviež.iausios mėsos ir 
visokius groseriškus <iaigtus. Orderius 
paimam ir į namu*, viską pristatėm. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
AL A. C A N K (į X!

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

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

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIAi.

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

krės
tiem 

$15.00 
iki aukščiausių prekių. Pirkti galite ant ge
riausių išlygų; teipgi susikalbėti galima lietu
viškai. lenkiškai ir kitose kalliose. Meldžiam 

atsilankvt.

0 LI M B r o s.
388 Broadvvay So. Boston, Mass.
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Puikiausias Lietuviškas

SAUUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos,'geriausi.

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

South Boston, Mass.

i


