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Rodą duodu visokiuose 
etą koks apgavikas ru-

IMS RATUKAS.

iai pas sava.
1 Kalima gaut vilko kaipo 
■to randa.ii, kiszeniniu ir 
iniu, paauksuotu. sHab- 
apašu, kolciiku, visokiu 
Icl graįaua. Maitinuhiu 
1 knyąa ir prietais* s del 
liaknygiu kokiu tik ran- 
►opleru del gromitu ra
ms ir kvietkomis. Kas 
isiunezia groma oj ui 4c. 
ykai kokio dar lietuvisz- 
mtai visokiu paveikslu, 
as uz maža preke, orde,
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Durna ir žmonių neramu 
litas

Iki šioliai 
kovota del 
per Dūmos 
nes iš visų šalių pradėjo siųs
ti savo įnešimus savo išrink
tiem atstovam, šimtai klau
symų guli, kuriuos reikia iš
kamantinėti ir užganėdinti 
žmonių reikalavimus; bet dai
nė ant pradinių caras nesuti
ko, dėlto darbas ir eina tik 
tarpe pačių atstovų. Kaip 
tę nebūtų, Dūma yra geru 
daiktu dėl susipažinimo visų 
kraštų gyventojų, atstovai 
nors pasikalba ‘apie yvairių 
kraštų prispaustą gyvenimą 
ir agitaciją varo tarpe save, 
kaip iš suspaudimo išsiliuoti. 
Didžiausias Dūmos klausy
mas yra agrariškas klausy
mas, t. y. kaip užganėdinti 
žmones vargučius, kurie ne- 
t urėdam i žemes, ne uždarbio, 
tveria nuolatines bandas va
gių arba sveikų ubagų. Kad 
perleisti žemes vargšam, rei
kia jos atiminėti nuo turčių 
-pirma, kas nelabai lengva 
padaryti per tykią protišką 
kovą, kur kas greičiau būtų 
galima per revoliuciją. 11 
Birželio atstovas M. Vozovič 
padavė įnešimą, kad imti vie
ną agrarišką klausymą ir ant 
jo teip ilgai dirbti, pakol ne
bus pabaigtas, tada tiktai i 
imti kitus; bet Dūmos pirmi- i 
ninkas Mūromcev atmetė tą ! 
klausymą, kaipo nepritinkan
tį. Tikra bila, kuria žemoji ! 
atstovų stuba ketina sureng- I 
ti ir priduoti carui apie ag- I 
rarišką klausymą, ketina būt < 
gatava apie Liepas mėnesį 
apie tą laiką ketina ir Dū
mos atstovus paleisti ant va- 
kacijų iki Rugsėjo mėnesio, i 
Taigi palengvinimas vargšam : 
Žmonėm, dar labai toli nusitę- i 
Btų, jeigu caras nepriimtų ir I 
nepagarsintų reikalavimų ko- i 
greičiau. Žmonės nerimuo- i 
ja visuose kampuose 
toli su karštesnėm 
nėm ir su didesniu 
mu reikalų, nekaip 
Žmonės dabar yra daug drą
sesni, nes mato, jog caras nė
ra stabu špižo, kurį negalima 
būtų prilenkti ir nėra žemiš
ku Dievu kaip vargšam žmo
nėm norėjo jį perstatyti, vi
sokį žmonių išnaudojai. Šio
mis dienomis parėjo žinios j 
Dūmą, jog vieno atstovo M. 
M. Stokovičiaus iš Provinci
jos Riazan. Žmonės paėmė 
dvarą ir pasidalino, kas bu
vo galima. Turbūt žmone
lėm nusibodo laukt pagerini
mų nuo caro,tai paėmė turtus 
paties atstovo.

dar nieko neiš- 
vargšų žmonių 
atstovus. Žmo-

Aktyvink u m as.
Darbininkai beperstojiino 

atmoka savo priešam — bu
deliam, kurie pereitais metais 
užmuši ir sužeidė ju br>-liūs, 
seseris ir gimines ką matyda
mi visos Rosijos caro bernai 
dirba iš I>hiih**h, •

BIELOSTOKE Birželio 10, 
kaip žinios praneša, tapo 
peršautas jiolicijos viršinin
kas Derkotčof ir jo vežėjas 
drūčiai ęuzeistas. Jį užpuo
lė darbininkai, kada buvo iš
važiavęs pasivažinėti.

VARŠAVOJE pereitą su- 
batą nušovė 6 darbininkus, 

1 kurie be gero prisirengimo 
norėjo užpulti ant policijos 
ir atsimokėti už nužudymą 
vieno darbininko, Marcevskio 
už politikiškūs pasikėlimus 
ir nužudymą vieno policijan- 
to.

PETERBURGO laikraščiai 
sako, jog caras apsistojo mir- 
čia kankinęs politikiškūs 
prasikaltėliuSįl bet žinios pra
neša, kad Rygoje ir Varšavo- 
je nužudė politikiškuosius 
prasikaltėlius.

PETERBURGE Gvardija 
Kavalerijos ir Gvardija Preo- 
braženska yra uždaryti į ka- 
zannes po varta, kaipo neuž- 
tikiini kareiviai — priešingi 
carui. O Regimentas Novo- 
čerskas tapo visai suardytas, 
kareiviai išdalyti į y vairius 
pulkus, kaipo priešingi val
džiai.

SEDLECIUJE, Lenkijoje 
mirtinai tapo sužeisti miesto 
bulmistras, ’gubernatoriaus 
vietininkas ir sekretorius po
licijos. Darbininkai juos už
puolė ant gatvės ir su revol
veriais pavaišino.

Į ODESĄ Šiomis dienomis 
parvežė 152 tūkstančiu ka
reivių, likusių nuo Mandžiū- 
rijos karės. Bet kaipo kar
žygius vietoje tėvyniško priė
mimo, juos kaip vilkus kazo
kai vaktavo, kad negautų 
susinešti su Odesos žmonėmi, 
pulkelis po pulkeliui visus 
per kraustė ant stacijų su di
džiausiu atsargumu, kad ne
pakiltų maištas.

Žmonės atėję į Ameriką iš 
Lietuvos pasakoja, jog ge 
riausia nuo vaisko dabar pa- 
siliuosuosuoti galima, pai
mant knygelę Į kišenių tokią, 
kuri aprašo caro blauru rėdy- 

ka

Jeigu įstengs padaryti refor
mą tose piovinyčiose, tai mė
sa turės pakilti, nes turčiai 
turi savo atsiimti, nežiūrėda
mi ar publikai gardu ar ne. 
Žmones ima mokintis, jog 
tranai, kurie nedirbdami pu
bliką tik šelmavoja, nuodin 
darni ir ubagindami, kasdieu 
ateina prie galo savo gyveni
mo ii- mokina, kad publika 
turi ir savo mėsinyčias užlai
kyti lygiai kaip pautą arba 
mokslaines.

Suode 11 vištą

New York Birželio 11 Ang
lijos laivas Verona atveže gy
vatę iš Singgapore, Ind. 30 
pėdų ilgio, kuri bus parduo
tą Amerikos Cirkam. Gyva
tė buvo net 3 menesius neė- 
dus ir pradėjo kelti baisų 
piktumą,. Pradėjus šerti ją 
prarijo net 11 vištų ir 
susiraičius užmigo. Sako 
džiause gyvate pagauta.

vėl 
di-

Trįn prigėrė.

Pereitą Nedėlios dieną sau: 
Jiai gerai pakaitinus užėjo 
toksai šturmas, kad daugelį 
laivelių apvertė pamarese ir 
ant Charles river. Trįs ypatos 
prigėrė Bostone

7 sužeidė

Pittsburg, Pa., 8 
Birželio. Katilas su 10 tūk
stančių gorčių vandenio pa
sileido žemyn nuo 3-čio gy
venimo ant Liberty avė., iš- 
mušdamas užpakalinę sienąir 
drūčiai sužeisdama 7 žmones.

Išgąsdino emigrantus.

Gardner, Mass., 
8 Birželio. Čionai laukė trū
kio keliolika finų emigrantų 
į tą tarpą atvažiavo Milicijos 
išdykėliai trūkiu ir išlipę su
simetė pundus emigrantų, 
nusivežė iki Fitcburgui 
nuo tę sugrąžino atgal. Jiem 
buvo daug juoko, bet vargšai 
finai mielino, kad caro ber
nai Juos atsivijo sugrąžyti į 
Rosiją,

Štormai ant ajerą-

Detroit, Mich- 0 Berž. 
nios praneša apie baisią 
trą atsitikusią ant ažerų Erie, 
Hudson ir Ontario, Vėtra 
padare daug blėdies, kurią 
apskaito ant kelių milijonų 
dolerių; daugybė žmonių ra
do mirtį ir daug tapo sužeis
tų.

Žinios is' Lietuvos.

L. Ūkininkas paduoda ru
sų prašymus pas carą, kad 
jis nedovanotų politikiškiem 
prasikaltėliam ir pavadina 
tikrų rusų prašymu. O iš- 
tikro yra tik „Juodašimčių” 
toki prašymai, tikri rusai 
geidžia laisvės.

—:o;—
Lietuviška kalba galutinai 

jau apgarsinta įvesti į mo
kyklas lietuvių apgyventose 
valstijose: Vilniaus, Kauno 

I ir Gardino. Suvalkų valsti
ja dar liekasi prie tąsynių, 
kam bus pripažįta ar lenkam 
ar lietuviam. Nuo dabar gal 
prapuls pas lietuvius tas 
priežodis, jeg ,,su lietuviška 
kalba netoli nueisi”. Kaip 
jaunimas gaus lavintis savo 
kalboje, tai ir Lietuva tikrai 
pakils.

Daleidimas žemę pirkti 
kožnam žmogui teipgi jau 
liuosas.

—:o:—
Vilniuje lietuviai atlošė te

atrą ..Pylėnų Kunigaikštį”. 
Bet vietiniai laikraščiai sa
ko, jog lošimas nenusisekė, 
gal ateityje geriau perstatys 
garsų Pylėnų Kun. Margį, 
kuris mažas pavogtas iš Lie
tuvos, paaugęs tarpe kryžio
kų, pabėgo ir drūčiai kariau
damas numirė už Lietuvos ša
lį-

— :o:—
Vilniuje panelė Sapkauc- 

kiūtė ketina įkurti būtą dėl 
lietuvių studentų gyvenimo 
su gera priežiūra ir pigiai.

— :o:—
Lenkai nori Vilnių prary

ti, uždėdami visus lenkiškus 
parašus. Nė nesigėdina Lie
tuvos sostapylije tokias nuo
mones platinti. Į Varšavą 
traukit sau!

—:o:—
Vilniuje pradėjo eiti nau

jas laikraštis „Nauja Gady
nė” iš jo raštelių matytis bus 
darbininkų rėmimo laikraš- 
tys.

Pagimdo Jaik© ugnies,

New Yorke, 12 
želio atsitiko baisi ugnis 
toje 148 gatvės; blėdies pada
ryta ant 500 tūkstančių dole
rių. Moteris Doberstain, 
venanti ant augštutinių 
bų pagimdė kūdikį laike 
nies. Tapo išgelbėta.

Chlcagos plovinyčios.

Nekuopnumas Chicagos 
piovinyčių perskambėjo pa- 
saulę, kaip girdėti, Anglijos 
randas jieško būdo, kaip at
sikratyti nuo Amerikos mė
sos, kurią kapitalistai priga- 
favoja su žmonių prakaitu, 
ašarom, gyvasčių ir mėšlais, 
spiaudalais, viską sukemša į 
dešras arba suvirinę supila į. 
keues. Washingtoue teipgi 
pradėjo eiti kalbos, kaip už
bėgt1 kelią to mk’iophumo

Jaunu Pbllozophe.

Elžbieta Flynn, Jauna A- 
merikonė tiktai penkiolikos 
metų mergaitė, paskutinėm 
dienom patraukė daugelio 
mokytų žmonių atydą ant sa
vo didelio ir gilaus suprati
mo posaulės suvedimo.

Mergaitė dėvi dar trumpu 
sijonu, o bet priverčia seną 
žilabarzdį klausyti jos kalbos 
kuria sujudinėja visą jo ner
višką sistemą, išvadžiodama 
kas yra gero ir kas blogo 
šioj musų pasaulėje.

’ Mergina Flynn gimė New 
Hampshire valstijoj, o dabar 
gyvena New Yorke. Nežiū
rint ant jos jaunino dažnai ji 
kviečiama kalbėt tarpe moks- 
liūčių.

PiiutoB Atstoti} rinkiti-ui Suvaiką Gub, 

Dviem iSuvalkh gubernijos 
atstovam išrinkti susivažiavo 
iš visų gub. apskričių 40 rin
kėjų: 23 lietuviai, 12 lenkų 
ir 5 žydai. Aišku, kad lietu
viam išvieno einant, abudu 
atstovu bus išrinktu lietuviu. 
Teip ir atsitiko. Bet prieš 
rinkimus lenkai ir žydai vi
sokiais būdais mėgino suar
dyti lietuvių vienybę ir savo 
atstovus išrinkti

Tas jiems nepasisekė pada
ryti. Neturėdami jokios vil
ties išrinkti savo kandidatus, 
lenkai ir žydai užsimanė pa
imti iš lietuvių parašus, kad 
Jie nekeltų klausymo apie 
Suvalkų gub. atskyrimą nuo 
Lenkų, iki nebus duota Len
kų autonomija.

Lietuviai atsimindami Vil
niaus susivažiavimo nutari
mu i ui si. i adų ir lull-

kai ir žydai nebenorėdami da- dvaras pereina vyresnia 
jam sūnui.

Tokios majoratinės žemės 
Suvalkų gub. yra per 100 
tūkstančių margų girios.

Pasklydus kalboms, jogei 
vyriausybės dvarai bus per
leisti bežemiam, majoratų 
valdytojai matomai pabūgo. 
Du majoratų valdytoju šiais 
[1906] metais išmeldė Vir
šiausiosios valdžios leidimą, 
kad majoratų turtai visai 
būtų jiem dovanoti ir kad bū
tų galima jie pardavinėti. 
Abiejų majoraių savininkų 
pavardės: griovas Bergas, tu
rįs Kvietiškį, Buktą ir kitus 
dvarus; Efimovičius, Seirijų 
ir A lytos valdytojas. K.

[Iš Lietuvos Ūkininko.]

lyvauti rinkimuose, išėjo.
Kodėl žydai Kaune ir Vil

niuje ėjo išvien su lietuviais, 
Suvalkuose gi su lenkais.

Mat Lenkų žemėje žydams 
duotos didesnės tiesos negu 
Lietuvoje ir, žinoma, jie ne
nori, kad Suvalkų gub. 
priskirta prie Lietuvos.

— ;o:— 
Gižai.

[Vilkaviškio apskričio].
Keliolika Gižų valščiaus 

gyventojų šiomis dienomis iš- 
siutė savo reikalavimus Pet
rui Vitkauckui Dūmos atsto
vui iš Suvalkų gubernijos. 
Reikalavimai trumpai sutra
ukus šitokie;

1. Lietuvos autonomija su 
seimu Vilniuje. Gižų vals
tiečiai pataria lietuviams eiti 
vienybei! su latviais.

2. Suvalkų gubernija turi 
būti atskirta nuo Lenkijos ir 
pridėta prie Lietuvos žemių:

3. Majoratų miškai turi 
pereiti visuomenės turtan, 
majoratų gi laukai turi būti 
lengvu išmokėjimu parduoti 
bežemiams vietiniams gyven
tojams.

4. Įsteigti bankas, kuris 
padėtų bežemiams ir mažaže
miams pirkties žemes: pasko
los bau kas turi duoti nedide
liais procentais.

5. Mokesniai turi būti nuo 
pelno; akcizai ir kiti mokes
niai, uždėti aut tokių daly
kų, kurie visuomenei labai 
reikalingi, turi būti panai
kinti.

G. Tuojau panaikinti mo
kesniai už gyvulius ir taip 
vadinamoji labdarijos rink
liava.

7. Kad kiekvienas galėtų 
apdrausti nuo ugnies savo 
trobas tokioje d raugi joje, ku
rioje nori ir kurioje išranda 
sau di audimą nuo ugnies 
naudingesnių.

8. Vaikų mokymas turi 
būti priverstinas ir prigimta 
kalba atliekamas.

9. Dabartinė policija turi 
būti panaikinta; Jos vietoje 
reikia patiems gyventojams 
saviška policija įsteigti.

10. Kad trumpiau tereikė
tų tarnauti kariumenėje ir 
kad vietiniai vyrai galėtų sa
vo krašte atlikti kareiviavi
mą; kareivių buitis turi būti 
pagerinta..

11. Valdžios vietose turi 
būti įvesta vietinių gyvento
jų kalba.

12. „ Labiausiai prašome iš
kovoti gerą konstituciją ir 
kad 17 (30) spalių mėnesio 
1905 metų manifestas būtų 
laikomas be iškraipimų”. 
Taip užbaigia savo praneši
mą Gižų valstiečiai. [Apačio
je parašai, j

Vielnčs Žinios.
— :o:—

Oras gražus: neperšiltas, 
malonus gyvenimui.

būti}

Žinos iš pasaulės.

LONDON, 12 Birželio An
glijos karalius iškėlė didelius 
pietus Amerikos prezidento 
dukteriai Alice ir žentui 
Longworth’ui. --Rietus buvę 
neapsakytai iškilmingi, ka
me kunigaikščiai ir rtiiniste- 
riai ėmė dalyvumą. Nors 
Amerika yra žemelė demo
kratiška, bet ji išaugina duk
teris, prie kurių šono di
džiausi pasaulės monarkai ir 
kraujageriai jaučiasi ramus.

— :o: —
PARYŽIUS. Žinios pra

neša iš Paryžiaus, apie sutai- 
symą naujų mokesčių, kurios 
bus imtos nuo daugumo 
pitalo. Kapitalistam 
nesveika.

— :o:—
VIENA. 30 Biiželio

nai konvencij krikščionių so- 
cijalistų. Jiem belaikant 
konvenciją salėje pradėjo ak- 
menais mėtyti į langus jiem 
priešingos partijos. Socija- 
listai padarė demonstraciją 
kail valdžia neapgina jų, ta 
da mitiisteris prižadėjo per 
kratinėti policijos pasielgi
mą.

Pereitą nedėlią Bostone bu
vo pašventinta bažnyčia, va
dinama Kristaus mokslo. 
Bažnyčia verta 2 milijonu 
dbl., stovi ant Falmouth gat
vės. Svieto privažiavo apie 
30 tūkstančių iš yvairių kraš
tų Amerikos ir Europos. Ba
isus buvo susigrūdimas ir 
daugelis apslobo bestovėda
mi ant saulės. Vadovė tos 
bažnyčios yra moteris Mary 
Baker Eddy. Ji patraukė 
žmonių atydą begydydama 
juos be gyduolių t. y. su per- 
tikrinimu. Ypatingai ner
viškų ligų. Autgalo iš to ir 
ir tikėjimą sutvėrė. O kad 
ji ima Kristų už Dievišką ga
lybę, dėlto kiti tikėjimai ne- 
užsipuldinėja ir teip gauna 
labai daug pasekėjų.

Ateinantį pankelį bus vėl 
didelis susivažiavimas visos 
Amerikos masonų, jų susi
rinkimas tęsis per keturias 
dienas, pradedant panedėly- 
je. Bostonas nemažai papel
ijo nuo tiek daug svečių.

ka 
bus

čio-

LONDON, Ang. Statistika 
ko tolyn, to daugiau parodo, 
kaip Suvienytų Valstijų pro
duktai nustoja savo rinkų 
Anglijoje, ypatingai suris, 
sviestas ir kiti valgomi daig- 
tai daugiau gabenami iš Ka
nados. Randas Kanados pa
rūpino ant laivų atsakančias 
vietas, kame tie produktai 
geriau užlaikomi, nekaip vež
ti iš Suvienytų Valstijų. Už 
tai povaliai Kanada ir pakils.

—:o:—
TOKIO, Japonija. Valdžia 

išleido apreiškimą daledžiant 
tverti koupania del budavoji- 
ino geležinkelio per Mandžu- 
riją, per kurį prekystės rei
kalai pakiltų. Akcijas par
duos tik saviem arChinam.

—:o:—
ROMA. Italijos karalius 

davė prisakymą, kad policija 
suareštuotų visus anaręlus- 
tus, laike kada jisai padės 
kampinį akmeną po nauja 
Katedra Ancouoje. Pagrasi
nimas aut gyvastes Ispanijos

Majoratą paaiškinimas

Suvalkų gubernijoje 
apie 80 dvarų, Rusijos 
riausybės padovanotų, tiem
valdininkam, kurie per lenk
metį įsitarnavo valdžiai. Val
dininkas negali nė paskirti 
nė parduoti dvaro kitiems. Į karaliaus prirengs visus apsi- 
Alii us vieniai! rnldytojui vi- knj-ė.nuli gimti.

Šiomis dienomis kalbama 
apie perleidimą bilos per le
gislating vadinamos „Merger 
Bill”, kuri daletetų geležke- 
lių kompanijom susimonapo- 
lizuoti elektrikines kompani
jas ir tuoni suvaldyti patar
navimą publikai, o gal ir pa
keltų lešes ant kelionių. Mas
sachusetts atstovai dabar ap- 
-kųsti už parsidavimą, gal

• dinsis žmones parduoti tur
iniu.

Iš Panedėlio į Utarninką 
a po užmuštas Charles L. 

Tucker su elektriką pagal 
tiesdarystės nusprendimą, 
kaipo užmušėjas Mabie Page 
merginos. Apie 2 metai jo 
bila tęsėsi ir daug žmonių a- 
tydos patraukė nuo geresnių 
skaitymų ir darbų.

Lietuvos Dukterų Draugy
stė nutarė daryti balių ant 
Padėkavonės dienos (Thanks
giving day). Būtų malonu, 
kad vietinės draugystės ir vi
sokios organizacijos tą dieną 
murai dovanotų ir nerengtų 
baliaus ant tos pačios die
nos. K.

—:o: —
Visiem pažįstamas tainista 

A. Ramanauckas parvažiavo 
į Bostoną Panedėlyje. Jis 
buvo Ruskino mokslaineje 
Glen Elin ir Valparaiso uni
versitete, Ind -

—:o;iu j-.-iiB-tu su 
LaVinihiosi“ ‘kbbĮ'ią" !!/lV M*. 
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kadbrt nevieno neklausiau Į 
ką kas tiki, arba kaip turi ti- ; 
keti. Darbus žmonėm jeigu 
daviau, tai daviau nekaipo 
agentas, tik gelbėdamas savo 
žmones,— p. Bagočius ir tai 
gerai pamelavo, sakydamas, 
kad į Cooperhill, Tenn., aš 
išsiuntęs 25 vyrus. Aš tę iš
siunčiau suviršum į 300 žmo
nių — vyrų neženotų ir apie 
10 šeimynų, o apie Pittsburg 
esu davęs darbų dėl mųsų 
žmonių daugiaus į 800, drau
ge ir pačiam p. Bagočiui dar
bą ir esiu davęs, ir per mano 
rūpestį dasigavai į mokyklą, 
bet dabar peiki kitiems, ką 
pats priėmiai. Žinoma, kaip 
visur teip ir čia vieniems ge
rai, kiti neužganėdinti, vie 
nam daviau darbą, tas pame
tė, nes jam nepatiko, kitą nu
siunčiau į tą pačią vietą vie
tą, tas dirba ir džiaugiasi. Į 
Tenn. iš daugybės vieniems 
gerai, kiti padirbę valandą 
sugrįžo. Dabar per kelias 
sanvaites neduoda man ra
mumo, kad atgal išsiųsčia, 
bet kompanija dabar nereika
lauja ir nėra kur žmonių pa
dėti mažu patiems už savo 
kaštus reikės grįžti, kiti jau 
jau išvažiavo be mano tarpi- 
ninkyi'tes, patyriau, kad tę 
geriaus negu Pittsburge.

Kaslink Pinkertono detek
tyvų, man teko susipažinti, 
kada buvau įveltas į pono Ba
gočiaus su Jankum purvyną, 
bet dabar dekavoti Dievui už
sidarė durys nuo p. Bago
čiaus ir drauge nuo detekty
vų.

Vieną daigtą neužmetu p. 
B„ kuri pats priešais lietu
višką visuomenę, nori užsi
ginti melagingai, jog neėsi 
presbeterionu. Tą klausymą 
doras žmogus turėtų turėti 
gedą. Žmogus glaudžiasi tę, 
kur į kas glaudžia. Ponas 
Paikutis, kuris dabartės lan
ko Šv. Dvasios kolegiją, čion 
Pittsburge ir neužilgo bus R. 
Katalikų kunigu, tas pats 
vaikinas per tuos pačius pres- 
beterijonus, kada buvo ap
leistas, nuo visų, buvo įstaty
tas į mokyklą, o gerokai pra- 
lavintas, susigadino jau ir 
katalikams, nors ir buvo pri
ėmęs presbeterionizmą teip 
lygiai kaip ir Bagočius, tai 
kam B. veidmainiškai užsigi
na tą. ką pats padarė ir savo 
purvus meta ant kitų. Dau
giaus neatsakinėsiu ant tokių

netik jurai širdį skaudina., 
bet ir man ir kožnam, kas 
skaito. Aršiau atsiliepia ant 
mus, kada toki pažeminti ra
štai apie mus pasirodo sve
timų tautų laikraščiuose. 
Svetimtaučiai skaitydami pa
simokina, kam męs esame 
verti ir už tą mųsų vertumą 
gaunam mokestį, dirbdami 
prastus darbus dirbtuvėse, 
gyvendami prastuose namuo
se ir esame visur apgauti, 
nes jie. žinodami mųsų būdą 
žino ir kaip mus išnaudoti.

Jeigu p. Pratapas ir aš ne
pakalbėjome teip aiškiai, 
teip pritinkančiai, kaip p. 
Gargas mislino būtų geriau, 
tad kodėl p. Gargas neatėjo 
ir geriau nepaaiškino, tas 
darbas nėra niekam uždraus
tas, kožnas gali artymui savo 
pasakyti nuopolius gyveni
me ir traukti kiek galima 
prie kelio ramybės, mokslo ir 
susipratimo. Jeigu męs lauk
sim, pakol męs patįs pasto- 
sim philozopais, tai to niekad 
nesulauksime. Turime ki
birkštėlę šviesos, tą kožnas ir 
rūpinkimės laikyti augštai, 
tegul seka ir kiti broliai prie 
jos. Klausytojai to vakaro 
ramiai klausėsi, kaip p. Pra- 
tapo teip ir mane. Jeigu p. 
Gargas teip kritikuoja, tai 
matomai jis nori, kad niekas 
nekalbėtų, nieko ne
veiktų, kad visada tamsybė
je žmonės būtų. O jeigu p. 
Gargas teip augštai supranta 
tai labai gaila, kad jisai vie
toje gaivinimo kėlimo, laisty
mo vystančių 
spalius mėgina 
Cambridgeporte 
teip sumaniai
mes ir be p. Gargo pranešimo 
žinome, bet kad męs čionai 
turime beveik visokias tau
tiškas ir pagelbines draugys
tes, tai tas ir parodo, jog tai 
yra žmonės rūpestingi, kurie 
jau veikia šį tą. O kad visi 
lygiai suprastų, tai dar to 
nėra nė tarpe apsišvietusių 
tautų. Žydai mus neišnau
doja daugiau kaip kitų, męs 
į laiką besidarbuodami už
bėgsime ir tam kelią, bet už
tai kalbam, rašom, kad tik 
Žmonės greičiau pabustų, im- 
tų rūpintis, o p. Gargas tiki, 
kad tą galima padaryti tylė
jimu ir dar pagyrimu jų blo
gų darbų. Aš labai mylėčia 
tamistą pažinti ir pasikalbėti; 
tiek kad mųsų nuomonės a- 
teitų prie vieno manymo ir 
tą galėtume padaryti, jeigu 
tik ištiesų tamista linki ge
rovės lietuviam. Paduodu 
mano antrašą ir meldžiu atsi
lankyti, o kaip susipažinsi
me, daugiau galėsime nuveik
ti. Bet jeigu tamsta neatei
tum pas mane, tai palaiky
siu už priešą lietuvių ir ardy
toją gerų darbų.

A- Avižonis,
42 Washington 8t„

Cambridgeport) Mass'

ras, o aš imsiu su visa sauja. 
Metai atgal p. Bagočius at
sišaukė pas tą patį žmogų, 
kurį šiądieną bjaurina ir no- 

biauresnia 
visuomenę 
idant tas 

ir darbą į

nesirūpina teip ir apie jų in
stituciją pagerinimo būvio, 
unija kitas visai nesupranta, 
kas tai yra, ypatingai tie, ku
rie labiausia skriaudžiami 
mažiausia rūpinasi. Šiuomi 
tarpu tiesos tapo įvestos to
kios, jog jeigu sugautų 
ną besipriešinantį prieš 
čius, ar tai būtų kaslink 
bo, ar tai mėgintų kitus 
tuoti, tokį anglių trustas tu
ri tiesą nubausti ant 10 dol. 
Prasti.darbininkai nieko ne
žinojo apie šitą tiesą, pakol 
kelis nenubaudė. Man teko 
matyti kaip lengvai ir šuniš
kai ištraukė 10 dol. vienam 
lietuviui, kuris perstatė savo 
draugą, būk jisai yra dirbęs 
mainose. Mat unija neprii
ma nieko į mainas, kuris ne
dirbęs mainose. Priimtą lie
tuvį unijos agentai nusekė į 
mainas pažiūrėti,' kaip jisai 
dirbs, o pamatę, kad tas ma
žai supranta apie unijos dar
bą, išvarė jį.laukan, o tą, ku
ris perstatė, nubaudė ant 10 
dol. Tai tau ir broliškumas 
ir atjautimas darbininkiškas.

Toki unijos įstatymai yra 
kaip Rosijos caro. Unijos 
galybė didžiausia yra ta, kad 
ji neduoda progos pavargu
siam darbininkui gauti dar
bą, o su turčiais ji visai ma
žą rolę gali lošti, nes mato
mai, jog žmones darbininkai 
unijos nevaldo, tik valdo ją 
jų išrinkti Mitcheliai ir Gom- 
periai, kurie su velnio kytru- 
mu ir galybe, kaip carai nuo 
vietų neatstatomi gina, kad 
darbininkai nesikištų į po
litiką, vien tik žiūrėtų uni
jos, iš kurios tik jiem patiem 
yra ir nauda.

į žandarai!
komos konvencijos, ir kožnas nas kito nepraustas, atėjo iš
metąs būna klausymas pa- duoti egzaminą prieš tiedarį. 
keltas, kad unija imtųsi kar- Tiesdarys bobą tuojau palei- 
tu ir už politikos. Jeigu ga- do, kuri kirto vyrą su bute
lini visi kartu streikuoti, jieš- liu. Vyras eidamas laukan 
kodami geresnio kąsnio duo- užkeikė, policmonas sugrąži- 
nos, tai galim visi kartu ir no ir užsimokėjo 30 dol. Ho!

1 balsuoti ir išrinkti urėdnin- tai tau ir revoliucija ir au- 
kus į valdžią, kuri mus ne- kos. Kiti puikiai pasimokė- 
šaudytų, neišduotų areštų jo, net juokėsi tiesdarys ir 
[indžiukšins]. Tečiau kož- kiti, jog aukos šaunios plau-

tį neaprubežiuotą.
— Bet, vaikb, jeigu kitas i 

toks kaip aš atsirastų ir no
rėtų pigiau už mane pardavi
nėti, tai jis mano uždarbį ap- 
rubežiuotų pagal savo.

— Tėvai, tu ir kitas toks 
praturtėjęs žmogus greitai 
susitaikysite ir eisite ranka į 
ranką susivienyję, ir niekas 
jus neaprubežiuos uždarbio.

— Tai labai lengva, vaike, 
praturtėti, aš nesuprantu, ko
dėl man to niekas pirma ne
pasakė, dabar jau aš būčia 
milijonierius.

— Tikrai nežinia, tėvai, ar 
tu būtum turčius dabar ar 
ne?

— Kaip tai, vaike, juk tu 
sakai, kaip galima greitai iš
kilti.

— Aš tau, tėvai, pasakoju, 
kaip žmonės iškyla, bet tu 
dar nesupranti visų aplinky
bių, kaip tas kylimas parsi
eina kožnam, mėginančiam 
pastoti turčium.

— Vaike, aš visą savo gy
venimą buvau užimtas vien 
tik darbu dėl kasdieninės 
duonos ir kalbėjau visada: 
,,Duonos mųsų visų dienų, 
duok mumi šiądieną”. Tai
gi būdamas teip užimtas, aš 
nežinau, kas sviete dedasi. 
Kaip aš dirbu kartais prie 
budavojimo namo — aš neži
nau nė kaip bus augštas tas 
namas, nė kam jis bus, tik 
dirbu ir gana, dėlto tu nega
li papeikti mane, jog aš neži
nau, nė kaip einasi pramonė
je: kam sekasi, o kam ne.

— Pramonėje, tėvai, tam 
sekasi dabar, kuris pinigų 
kodaugiausia tūri, kuris yra 
buklus, prižiūri savo darbą ir 
žino, ką su uždarbiu padary
ti, nes turi arba eiti pirmyn 
kaip marių vilnys, kaip vė
jas, kaip saulė; arba kristi 
žemyn. Taigi žmogus, kuris 
užsiima pramone, turi būti 
žmogus su mokslu pagal šios 
dienos pirmynžengystę.

— O kaip su tais atsieina, 
vaike, kurie neturi tokio su
pratimo?

— Tėvai, tuos, kurie ne
turi vertumo pramonę vesti 
ir uždarbį sunaudoti pagal 
pramoni-ką pusę, pramonė 
juos išniekoja, kaip dulkes iš 
grūdų ir kasdien tūkstančiai 
tokių dulkių krinta iš pramo
nės svieto.

— Vaike, aš baisiai nemy
liu tavo tos kalbos, tu 
lingus žmones dulkėm 
ni.

— Tėvai, galiu juos 
ti ir auksu, bet jie kaip dul
kės krinta.

rėtų perstatyti 
šmėkla priešais 
nereikalaudamas, 
suteiktų pašelpą 
keletą dienų vėliaus pribuvo 1 
pats iš Saginau Bay, L. I. į i 
Bittsburgą su sudaužyta skry- i 
bele vos gyvas, rado prieglau
dą ir darbas atsakantys lau- < 
kė, tik padirbus sanvaitę, : 
pasirodė neatsakančiu tam j 
darbui, bet buvo duotas ki
tas, atsakantis. Antgalo aš 
pats laksčiau ir storojaus 
kaip norints, kad B. dasigau- 
tų į mokslainę, pažindamas 
stipresnius ūkėsius su pla
čioms pažvalgoms ir misijoms 
daėjau lyg to klausymo, kad 
B. likosi užtikrintu, kad po 
vakacijų galės eiti į mokyk
lą ir visi kaštai jam bus duo
ti. Atėjus laikui eiti į mo
kyklą B. sumelavęs gerai 
man ir visiems namiškiams, 
nusitrenkė ten kur į New 
Yorką už liudininką kokioje 
tę provoje p Jankaus su 
kompanija B. O. R. R.. Su
grįžęs algai į Pittsburgą po 
provos, priėmė Presbeterio- 
nizmą ir įstojo į Pittsburg 
Aeademiją ir prisigatavoji- 
mo kliasą įką per „Lietuvą” 
atsakydamas p. Laukiui, už
sigynė]. Paskui pats laks
tė pas detektyvus ir prisipa
žino pats, kad neteisingai liu
dijąs ir priėmęs kreivą pri- 
siegą toje provoje, teipgi į- 
traukdamas ir mane į savo 
purvinus reikalus, mat tuom 
pačiu laiku ir pas mane bu- 
v op. Jankus, idant aš tokiu 
liudininku būčiau, kokiu p. 
Bagočius buvo, bet aš nieko 
nežinodamas apie tą dalyką 
ir žinodamas gerai J. klausy
mą, atsisakiau tą padaryti. 
Bagočius išdavęs visas intri
gas Jankaus detektyvams 
veidmainiškai, rašinėjo laiš
kus tiem, kuriuos išdavė pats 
kad tai aš tą viską padaręs, 
ko aš nė sapne nesapnavau, 
tik po Naujo Meto gavau su
piną iš New York Common
wealth, kad turiu pribūti į 
New Yorką ir liudyti, kokį 
aš turiu susirišimą su Bago- 
čium ir Jankum. Būdamsas 
Pennsylvanijos Common
wealth, be klausymo turėjau 
išpildyti valdžios reikalavi
mus ir tą tik pasakiau ką ži
nojau, bet niekados nėjau nė užsipuldinėjimų asabiškų p. 
už tą, nė už tą, tik kalbėjau 
tiesą. Priešingai, nors p. 
Jankus turėjo visokių netei
singų liudininkų priešais ma
no ypatą ir rengė didžiausias 
tvirtynes priešai mane, bet 
teip neišrodžiau baisiu ir pa
dariau ką kožnam žmogui 
prigulėjo padaryti, bet tiesos 
negalėjau užsiginti ir p. Jan
kaus armotos neįžeidė teip 
labai mano ypatos, kaip buvo 
tikėta.

Ištyręs visus dalykus Jr vi
sas įtrigas, p. Bagočius su 
Jankum ir kitais New Yorke 
liepiau B- daugiaus neatsi
lankyti į mano namą, nes ki
taip bus išmestas per duris 
laukan, na ir už tai vaikutis 
nors per laikraštį norėjo man 
gerai suduoti, ištyrus geriaus 
yra, nes ir priežodis sako, ge
riaus išmintingas priešas ne
gu durnas draugas.

P. Bagočius man norėjo už
mesti, kokius tę Waterburio 
klausymus; jeigu man žmo
nės, kurie mane šelpė, užlai
kė, dar niekados nieko neuz- _ 
metę, tai ką p. B. turėjo į sižinoję darbininkus nuskria* 
mane. Lai B. darodo, kad aš I udė. Tūkstančiai mainų 
kada su juom gėriau dinerkę.. darbininkų yra, kurie neturi 
Na, ką padaryti, mažu tą p. I jokio supratimo, kas tai yra 
B. iš savo didelio mokslo, kai- ta unija; jie prisirašo tik dėl- 
po akademikas tą išsitarė. Į to, kad nejtrisirašęs negauna 

Bagočius man užmeta, kad darbo, dėlto daugeliui išrodo, 
aš esiu misijonierium ir ageu- jog unija yra kokia valdžios 

paimsi daugelį darbininkų, tą, kas pačiam buvo ir yra tu, tas netiesa, aš gyvenu institucija, prie kuries neat- 
kurie dirbs už aprubežiuotą reikalingu, mat anot to prie- J privatiškai iš savo raukų dar- būtinai reikia prigulėti. Tai-

a*Iydaml į Redakciją, adresuoRit 
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— Vaike, aš apmislinau, 
ką tu man kalbėjai apie sku- 
dūrninkus, kurie pastoja di
deliais turčiais, dėlto aš tau 
ir pripažįstu teisybę.

— Ačiū tau, tėvai, kaip 
tu ramiai apmislįsi, tai be a- 
bejonės, man visada pritarsi, 
nes aš kalbu teisybę.

— Na, vaike, pasakyk dar 
kokiu būdu aš galečia pra
lobti, atmetus rinkimą Skar
malų, kurie mano vardą pa
žemintų tarpe mųsų žmonių, 
lietuvių.

— Kitoki būdai praturtė
jimo, tėvai, reikalauja pini
gų daugiau, bet visgi geriau 
žinoti nekaip ne. Norėdamas 
praturtėti, tėvai, tu turi pa
imti į savo kontrolę, kokią 
nors žmonių parėdnę, arba 
žodžiu sakant, pats kokią 
nors naują išmislįsi ir žmones 
prie jos prijūnkinti teip ne
suprantamai, būk tu juos iš
naudoki, o tada bus galima 
tau turėti neaprubežiuotą 
pelną. ,7B>15.‘. ;

— Bet kaip tą, valke, pa
ryti?

— Tėvai, štai būdas: tu 
Užsidėk krautuvę tarpe žmo
nių ir pardavinėk jiem viso
kius daigtus; žodžiu sakant, 
pastok agentu išsidalinimo; 
tu pirk daigtus po kelesde- 
Šimts svarų, o parduokie po 
svarą žmonėm ir brangiau, 
tavo darbas bus neaprube- 
žiuotas, ko tu daugiau padė
si čionai atydos, kodaugiau 
rūpesties, tuom geriau eis 
tau tas užsiėmimas ir niekas 
negalės aprubežiuoti tavo už
darbio ir tokiu būdu tu pra
turtėsi.

— Na, o kaip daugiau pi
nigų turėsiu, kuom tada už
siimti?

— Kaip tu turėsi dikčiai 
pinigų, tai tada galėsi pirk
ti namus, žemes ir apsigrįžęs 

‘galėsi parandavoti žmonėm 
už brangią mokestį; dar to
liau galėsi pastatyti dirbtuvę 
kokią nors, sakysim pastaty
si dirbtuvę suknias išdirbti.

nega- 
vadi-.

vady-

Korespondencijos.
Pasarga.

Žemiau patilpęs raštas 
kun. Delianio, jį patalpinam 
dėlto, kad paskutinis save 
teisina. Skaitytojas pasimo- 
kįs to, kaip suspaustas gyve
nimas priverčia žmones vie. 
nas kitą niekinti ir užsipul
dinėti ir duoda artesnį supra, 
timą apie žmones, kuriuos 
tankiai girdim, bet nežinom, 
ką jie veikia. Red.

yra

Ant Hagečlnus rašto 

Rašo kun. Delianis.
Godotinas Rėdytojau laik

raščio ,, Keleivio”. Tamista! 
Man teko patėmyti num. 21 
„Keleivio” korespondenciją 
iš Pittsburg, Pa., rašyta p. F. 
J. Bagočiaus, užsipuolančią 
ant mano ypatos. Pavelysi
te, aš tikiu, ir man vieną kar
ta t am istų godotinam laikraš
tyje darodyti, ar aš esu to 
nusidėjimo kaltas ar ne, kuri 
man p. B. norėjo užmesti.

Pirmas dalykas p. B. peikė

Bagočiaus, nė kitų mano der- 
gimas ypatos, man nieko ne
užkenks, teip lygiai kaip kad 
slonius eitų gatve, o mažas 
mopsukas, kad įpykęs antro
je pusėje gatvės lotų teip a- 
sabiški užsipuldinėjimai per 
laikraščius man gali ant tiek 
užkenkti.

Kun, V. R, Delianis.
—;oi—

Springfield, III, 

Anglekasiai nieko nelaimėjo 
per straifcas. — Unijos tik 

turčių įrankis. Rašo
S e n a H Krivaitis.

Nuo 1 Balandžio besitęsen- 
tis streikas anglekasjų prieš 
darbdavius, dabar galutinai 
jau susitaikė. (Savininkai 
mainų pakėlė algas darbinin
kų ant penkių centų ant do
lerio, kuriuos vėl atėmė pra
dėjus darbą priversdami dar
bininkus apmokėti iš savo al
gos padegėjam šūvių laike 
plėšymo anglie} iš žemės. Pa
žiūrėjus atidžiai ant unijų 
vadovų ir pačių turčių, nega
li kitaip būti, kaip tik jie su-
eižin 

j udė.
: aaroinniKų yra, Kurie m 
| jokio supratimo, kas tai

vie
tų r- 
dar- 
agi

Ant 
turės

mus ir apeina visą draugiją.
—:o: — 

Worccstci, Muss.

Kaip lietuviai eiienas kito au
sis plėšė ir akis draskė. Rašo 

K| tuščius.
Na-gi kur tu dabar vediesi 

su visa savo šeiųiyna? Vaigi 
į svietkus einu^ Matai ant 
Quansigmo turėjome veseilę 
29 ir 30 Gegužio, tai kad pa
sigėrė tie mus kvailiukai, 
tuojau ėmė lipti vienas ki
tam ant liežuvio. Negana 
stuboje išsigrūdo vieną į lau
ką ir kad kalė, tai kalė, sako 
nepamena, kada teip gavo, vi
sai lietuviškai kaip su pyp
kėm. Tai dabar einam pa
žiūrėti, kas kaltas

— Na, tai kas-gi kaltas, 
kaip tau rodos?

— Alus, alus, alus! 
Quansigmo, tai jau
Dievas ar žemės drebėjimą 
užleisti ar koks drugys turės 
žmones nubausti už jų apsi
leidimą. Antrytojaus vėl 
pakėlė maištą, vieną net į li- 
gonbūtį nuvežė su sudaužyta 
makaule.

30 Gegužio buvo piknin 
kas. Čionai atsilankė boba, 
kuri šimtą kartų būtų geriau 
padarius, kad ant žavolinės 
būtų sėdėjus namiejie, nes 
čia tuojau baderį pakėlė ir 
nė netikėtai vienam kaip jau 
davė su stiklu ir kraujas 
pradėjo pyltis iš veido.

Na, ale eisim į tiesdarys- 
tę, nes jau laikas peršukuoti 
kvailius lietuvius. Tiesda- 
rystėje stovi keli bomai — 
Amerikos draugijos išnioko
tos ašakos, kurie negali už 
būvį kovoti, o reštas, tai vie-

Tikri caro ni lietuviai kvailiukai, nuo 
Kožnas metas lai- užvakar, bedaužydami vie-

ną metą Mitchelis ir Gompe- 
ris kyla.kaip licipieriai, kad 
tik užmušti gerus įnešimus ir 
kožnas metas lieka atmesta, 
kad į politiką nė nosies ne- 
kištifc. Kožnas žmogus, nors 
ir su mažo vaiko protu žino, 
kad męs turime gyventi pa
gal tiesas padarytas per vals
tijų legislatures ir per Suvie
nytų Valstijų kongresą. Tai
gi jeigu męs tę išienkam 
žmones, mųsų priešus, tur
čius iš demokratų arba repu- 
blikonų partijos, tad kokių 
tiesų męs nuo jų galime rei
kalauti? Ar galime tikėtis, 
kad jie murai padarys tiesas, 
kad dirbtume tiktai 9 arba 8 
valandas ant dienos? Ne! 
Jie to nedarys, dėlto kad jų 
yra tie fabrikai, kuriuose 
męs dirbam j tad kvaili jie bū
tų, kad sutrumpintų mum i 
dienos dąrbąjr mokėtų tą pa. 
čią mokestį. Ar gal jie pasi
gailės mųsų vaikų, pailgin
dami metus į mokslą ėjimo? 
Ne! Jie ir to nedarys, nes vai 
kas mažiau kaštuoja pasam
dyti, o prie prietaisų—maši
nų lygiai darbą gali padary
ti kaip ir vyras. Matomai 
mieli broliai darbininkai, 
kad męs vargstame daugiau 
iš mųsų locnos nežinios, tam
sybė, neišsivystymas vargina 
mus daugiausia. Vėliau ar 
ankščiau męs turėsim akis a- 
tidaryti ir rūpintis apie poli
tiką lygiai, kaip ir apie savo 
šeimynišką gyvenimą.
ja mus neišgelbės, dėlto, kad 
unijos vadelės nuėjo į pačių 
turčių rankas. Lieka mumi 
politika, — lavintis socijaliz- 
mo, kuris daugiau gerovės 
mumi žada, bet ir daugiau 
supratimo reikalauja, tad 
kelkimės, kelkimės prie vy
riškų darbų, kurie apeina

Uni-
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tavu k oke't’i o tu g. ICbI i u- tcdžl1?, tu re’mkt res nege- bo ir proto užsilaikau Ir n’e-gl kaip apie valdžią žmonės

žolelių, tik 
sėti.
nevisi dar 

gyvena, tai

Kad

kia ir tuojau iš to tvarto ga
lės pastatyti labai puikų po
licijos namą. Quansigxne, o 
tu didis kalne, kad tu nepuo
li aut tų save kankinančių 
žmoniųl Alus, Klius, degty- 
nė! Jau jus pernai revida- 
vojo ir žinios pradėjo eiti, 
jog tę nėra apynių, nėra nie
ko, kas paeina nuo grūdų, 
tik nuodai, acitas, rėžytojas 
gerklės ir kankintojas varg
šų lietuvių labiausia ant 
Quansigmo.

Broliai! turime rūpestin
giau darbutls, turime susi
vienyti visi, kurie tik supran 
tame kokią skriaudą daro 
mųsų Utvirkėliai dėl mųsų 
tautos. Rūpinkimės visi, 
kiek galėdami, prašydami 
miesto, kad pagelbėtų mumi 
Sulaikyti tąs piktadarystes 
tarpe mūsiškių, pubąupdami 
juos kalėjimu, viętoje jšplė 
Šimo jų pinigų. Miesta8 vis
gi atgręžš savo atydą, jeigu 
męs susivieniję pareikalausi
me, kaipo ūkėsai.

—to;—
Atsakymas p. dargu).

Rašo A. Avižonis.
Kožnas žmogus turi silp

nas puses, teip ir aš negaliu 
sakyti, jog aš esiu ikvaliai to
bulas, bet kad trokštu tobu- 
lystės ir linkiu to paties ki
tiem savo broliam, tai tuoju 
išsiteisinu ir ant mano užme
tamų klausymų per p. Gar- 
gą. 20 numeryje ,,Keleivio” 
p. Gargas nurodo klaidas ma
no, bet ištiesų p. Gargas ne- 
apmisliuęs tai daro. Jeigu 
mano korespondencija nuže
mino E. Cambridge’iaus lie
tuvius, tai ne dėlto, kad aš ją 
parašiau, bet dėlto kad žmo
nelės ištiesų teip dar miege 
nesusipratimo gyvena, o tas

KELEIVIS.
Palauk, žirge, 
Paklausyk, kas daios. 
Už ką tie du vaikinai 
Čionai teip baras.

Štai vienas rėkė, 
Būk mergos patinka. 
Bet kitas jam 
Už akių lenda.

O abiejų mergaitės 
Visai nemyli, 
Pakalbintos jos 
Tiktai tyli.
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Jos tyli dėlto, 
Kad Job nemyli, 
Tokių vyrų, 
Ką ant gatvės bryli, 

Vienas kitą spardo; 
Purvais drapstos 
Biauriaiš žodžiais 
Viens kitą mėtos.
Teip atsitiko
Ant Walace gatvės,

. Du lietuviai
Teip save drabstės.

New Haveuo mergaitės 
Jus gerai darot
Kad vaikinus 
Prie gero varot.

Žili nekas dadėjo 9 dol., labu 
50 dol. [apie 100 rub.]. Ku
riuos tai pinigus pagal kun. 
M. Pėžos įnešimą rinkta kon
kursui, kad parašyti trumpą 
lietuvišką g -amatikėlę, iš ku
rios galima būtų mokyti vai
kučius pradinėse mokyklose 
ir šeip žmonės, lietuviai kad 
galėtų pramokti gramatiškai 
rašyti. Massachusetts vals
čiaus lietuviai dabar jau bus 
surinkę ir ' pagarsinę šešis 
konkursus parašymui pra- 
džiamokslėli'ų. Reikalais tų 
konkursų užsiima dabar mo
kytoj ų Draugija Lietuvoj.

8E
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Juokai.
— Jonai, pasakyk, kaip 

greičiausia galiu apsivesti.
— Apsivesi gali greičiau

sia, tik pradėk mylėt ir kar
tu degtinę gerti į porą san- 
vaičių išsiblaivęs rasi pačia 
pale šoną. Toks greičiausias 
būdas.

APGARSINIMAS.

Moterim ir Merginom.

Šiomis dienomis draugystė 
Lietuvos Dukterų Worces
ter, Masė, atspaudino įstatus 
savo draugystiai, kurios mie 
riai skaitosi teip: Šelpti ligo
je ir nelaimėje esančias, pa 
laidoti numirusias.

Kožna sveika moteris prii
mama į draugystę.

Tikėjimiškai draugystė 
duoda ant valios kožnos dra
ugės rūpintis apie save. Įsto
jimas jaunesnėm 50 c., o se
nesnėm $1.00

Nauji Raštai.

Į „Keleivio” redakciją ta
po prisiųsta knyga „Pūščio- 
Dvasia” puikus apsakymas iš 
Amerikoniškų miškų pagal 
Dr-ą Bird, lietuviškai sutai
syta P; B., išleista ,,Katali
ko” spaustuvėje. Skaitant 
galima maloniai valandą pra
leisti.

Naujas Laikraštis.

Tamista J. O. Širvydas pri
siuntė pagarsinti apie išleidi 
mą Naujo Laikraščio, kuris 
vadinsis juokų ir Satyros 
laikraštis „Dilgėlės” išeis ko
vos redakcijoje. Tikras lai 
kas nepaskirtas kada išeidi- 
nės.

Konkursas Gramatika.

80 dieną Gegužio buvo pra
kalbos draugystės Šv. Petro 
ir Povylo buvo ant prakalbų 
ir draugystė Šv. Juozapo. 
Kalbėtojai buvo kun. M. Pė- 
|a, kun. J. Žilinckas, kun. 
M- Plaušinaitis ir kun, Sta- 
ųiukynas. Po prakalbų bu
vo kolekta. Ąukavo šios y- 
patop; po 1 dolerį — Jonas 
jarųšeyičia, J. Šokas, Tam. 
Šakis, Petr. Juriayičia, Jonas 
Šidlauękas, Kaz. Kairys, Jo
nas Sriebalius, Jurg. Šil., 
Kon. Gedeminas, Jon. Seria- 
vičia, Ka?. Šakienas, Pran. 
Mizgirta ir trįs kiti, kurių 
pravardžių negalima buvo 
perskaityti. Po 50 centų 
aukavo šie; Leon Švagždys, 
Jonas Kaliuauckas, Jon, Obe- 
denga, J. Zavistanavičia, Jo
nhs Starinckas, Juoz. Kana- 
da(?), Kr. Miliaųckas, K. Mi- 
liauckas, Jok. Čiras, Aleks. 
Tereika . K. ~ Valuckas, 
Vine. Kališius, Jonas Venys, 
Kaz. Vyšniauckas, Stan. Ke
ras, Ant. Vengrai tis, Jur. 
Leikus, Ant. Elvikis. Kiti 
davę po-kiek mažiau. Viso 
labo surinkta 41 dol;- kun.

Pasilikau laimingas.

Nė joks turtas nėra tiek 
vertas atmokėt ir nesurandu 
tokių užtektinų žodžių, su 
kuriais galėčia atsidėkavot 
už išgydymą mane nuo slap 
tos ligos, kuria per metus ne
išpasakytai kankino, kaip ir 
torturoms, skausmai ir dieg
liai nuo viršugalgio iki kojų 
padų, pavieniui jau liga, ku
ri mane kankino, negalėjau 
atskirt ir kam paaiškint, nes 
visas kaip supuvęs obuolis 
buvau ligos apiponavotas. 
Apart skausmo kankinimo, 
dar sunkiau buvo, kad žmo
nės manęs neužkentė ir nė 
jokia draugystė niekas per 
tokį mano sirgimą nepriėmė 
artimiausiai draugai nuo ma
ne šalinosi, nuo visų buvau 
apleistas ir nekenčiamas. 
Daktarų nors vietinių ir iš 
aplinkės visokių perleidau, 
negalėjo mane išgydyt, tik 
pats save jaučiaus nelaimin
gesnių ir liga vis labiaus ir 
sunkiaus, kaip akmuo slogi
no. Kad išgydytu būt ir tap
ti sveiku, jau niekam visai 
netikėjau, sakydamas, kad 
dėl mane jau nėra jokių vais
tų ir nieks negali išgydyt, 
bet kad išskaičiau laikraš
čiuose apgarsinimą Dr. Col
lins Medical Instituto, tad iš 
paskutines aprašiau savo li
gą įr jos pradžią su kankini
mais kiek pajiegiau, jog ir li
ga per jaunystės išdykumą, 
gavau;— tad prisiųstus vais
tus per ekspresą, kaip ėmiau 
vartot, nors iš pradžios nela
bai buvo smagu, bet paskui 
vis ir vis geryn man darėsi, 
d dabar jau esu suvisai svei
kas, kaip naujai atgimęs, per 
ką pasilikau ir aš laimingas 
ir amžinai dėkingas Dr. Col
lins Medical Institute, dabar 
žinau, kad joks daktaras, nė 
Institutas negali susilygint 
mokslo ir gerume išgydymo 
su tuom institutu.

O kaip' su atyda pers kai 
čiau parašytą profesoriaus 
Dr. Collins knygą Vadovas į 
Sveikatą, tai atradau tokius 
išaiškinimus, kad į jokį blo 
gą kelią daugiaus nepakliū
siu. Tikrus gelbėtojus žmo
nių, tegul Viešpats Dievas 
laimina savo tarnus, o kož- 
nam sergančiam rodįju iš šir
dies kreiptis tik prie jų, o 
pasiliks sveikas kaip ir aš iš
gydyti ir dėkingi,
J. Sagonas, P. O. Box 157, 
Dorest, Ohio, Astabula Co.

UŽSIRAŠYK

KELEIVI
tik 1.25c

ant visu metu.
Skaitytojam.

Katrų laikas prenumeratos 
už laikraštį išsibaigė meldžia
me atnaujint prenumeratą, 
nes būsime priversti laikraštį 
sustabdyt.

—Parašyta—
Maximo Gorkio.

(Iš Comrade.)

' (Tąsa). '
Mųsų kepėjas didžiai supykęs sudavė 

kareiviui su lopeta. Kareivis atsitraukė 
šalin prie durų ir atsigrįžęs pažiūrėjo ant 
mus visų per porą minutų ir kasžin-ką su
murmėjo toliau garsiai pradėjo:

— Na, palaukit hiskelį! — Tą pasa
kęs išėjo laukan.

Laike tų ginčų męs visi tylėjome su 
nekantrybe laukdami, kas iš to visko nusi- 
dės. Bet kaip tik kareivis išėjo, męs visi 
pradėjome kalbėti.

Vienas iš mūsiškių, atsigrįžęs į kepėją 
tarė:

— Pasielgia! blogai, Povylai!
— Tu dirbkie, ką dirbi! — atsakė ke

pėjas skaudžiai.
Visi męs jautėmės, jog kareivis buvo 

drūčiai pažemintas ir jautėme, jog Tane 
bus dideliam pavojuje. Vienok kartu su 
tuo įspūdžiu, męs pasidarėm dar žingeides- 
ni, kas iš to visko nusidės.

Ar Tania bus ant tiek galinga atsilai
kyti prieš žabangus kareivio? Beveik visi 
pritarėme, jog jis negalės jos pasisavinti.

Maža Tania! Ji atsilaikys. Nelabai 
lengvas daigtas ją įpainioti į varžą.

Dabar męs visi rodos užsidegėme su 
noru darodyti jos šventumą, kurį męs pa
kėlėme; męs mėginome, kaip galėdami, per
tikrinti vienas kitą, jog ištiesų yra šventi- 
nybė, ant kurios męs galime pasitikėti, ir 
kad ji nusikratys kožuą užsipuolimą su 
garbe. Vėliau dar męs mėginome nusira- 
rnįti, jog kareivis tą viską užmirš ir nebus 
jokios bėdos. Bėgant keliom dienom męs 
gyvenome ištiesų dideliam nerviškam su
judime, tokiame, kokio niekada nejautė
me. Kasdien vienas su kitu apie tai gin- 
činomės ir kasdien iš mus darėsi geresni 
kalbėtojai. Mumi rodėsi, jog žaidom rolę 
su patim velniu ir rodos mųsų auka buvo 
Tania. O kada išgirdom nuo cukerkų ke
pėjo, jog kareivis pradėjo sekioti Tanę, 
mųsų jausmai dar labiau sukilo, teip, jog 
nė nejautėm, kad mųsų darbdavys uždėjo 
mumi 40 svarų miltų sudaryti į kringelius 
daugiau nekaip pirma. Darbas visai mus 
neapėjo ir rodėsi visai mus nesunkina. Per 
visą dieną daugiau nieko nekalbėjome, 
kaip tik Tanią ir kožną rytą męs jos lauk
davome su didesniu pamėgimu. • Kartais 
mislįs mus kankino, būk Tania kada-uors 
atbėgs pas mus, bet jau Išrodys visai kito
kia kaip buvo. Tečiaus męs niekada tų 
mus ginčų nepasakydavome. Ir niekada 
jos neklausinėjome apie tai, priimdavome 
paprastai, kaip visada, su jausmingumu 
draugiškumu. Mųsų mislįs apie Tanią 
buvo susimaišę su įstabiu kokiu jausmu, 
kuris buvo rodos koks šaltas peilis dėl 
mus.

— Draugai! Šita yra paskutinė diena 
mųsų mėginimo! — tarė vieną rytą mųsų 
kepėjas, paimdamas ližę į rankas. Nors 
męs tą žinojome be jo pasakymo, vienok 
Jo žodžiai dar labiau mus sujudino.

— Žiūrėkite ant jos; ji čionai tuojau 
busi — tarė kepėjas.

Vienas Iš mus prabilo, sakydamas;
—- Argi galima ką daugiau pažinti 

apart akių?
Ir vėl pakilo tarpe mus sujudimas, j 

Šiądien ištiesų męs dajtinosiinp, kaip tyras 
ir šveptas yra tasai indas, į kurį pieš pylėr 
me geriausius mus širdies jausmus. ĮSis 
rytas parodė mumi kokią svarbią ir pavo- ’ 
jingą rolę męs lošiau; ir kaip galim nužu- < 
dinti pačią mųsų švenĮiuybę, tik betyrinė
dami josios tyrumą.

Laike viso mųsų tyrinėjimo męs gir
dėjome. jog kareivis nuolatos sekioja pas
kui Tanią, tečiaus nė vienas iš mus nedrį- 
some paklausti jos, kaip ji su juom pasiel
gia. Kožną rytą ji paprastai ateidavo pa
siimti kringelių, bet visada išrodė, kaip 
pirmiau linksma ir smarki.

Vieną rytą męs išgirdome jos balselį: 
„O jus vargšai nevalninkai! Štai aš ir vėl 
čia!

Duris, kaip paprastai, greitai atidarė
me, ir kaip įėjo, męs užsilaikėme nepapra
stai tykiai. Žiūrėjome į ją akis pastatę, 
nežinodami kaip pradėti kalbėti ir ko kla
usti stovėjome visi aplinkui ją ir žiūrėjo
me. Jai pasirodė toksai priėmimas visai 
nepaprastu. Ji nusistebėjo ant mus visų. 
Neužilgo jos veidas pabalo ir apsiniaukė 
rūpesčiu; ir nesavai paklausė: „Ko
dėl jus šiądien toki?”

— O kas su tavim pasidarė =— pakla
usė kepėjas, žiūrėdamas stačiai į ją.

— Kas pasidarė?
— Niekas!

Na, tai duokite man greitai krin- 
g dius!

Niekados pirma ji nesiskubino nuo 
mus išbėgti su tokiu greitumu.

— Ikvaliai laiko — atsakė kepėjas, 
nepasikrutintamas nuo vietos ir žiūrėda
mas ant jos su didele atyda.

Greitai ji apsisuko ir kaip matai išbė
go per duris, Kepėjas ištraukė ližę iš pe
čiaus ir tykiai pradėjo: „Na, tai jau po 
viskam! Kareivis, tas gyvulis jis prakeik
tas!

Kiti męs kaip pulkas avių susispaudė- 
me visi apie stalą ir pradėjome tykiai dirb
ti. Bet vienas neilgai tylėjęs prakalbėjo: '

— Gal būt jau bus po viskam.
— Tylėk! — suriko ant jo kepėjas.
Visi męs pripažinome kepėją, kaipo 

žmogų už visus mus daugiau išmananti, 
dėlto išgirdę jo tokius žodžius supratome, 
jog kareivis savo rolę atlošė ir dėlto visi 
nuliūdome.

Dvyliktą valandą, kada męs valgėme 
pietus, kareivis atėjo pas mus, Jis kaip 
visada buvo gražiai apsirėdęs ir žiūrėjo tie- 
siok į mųsų akis. Bet mumi buvo labai 
skaudu žiūrėti jam į akis. _

— Na, dabar godotini ponai, jeigu 
norite tai aš j ūmi parodysiu kareivio ypa
tybę ir vertumą! Jisai kalbėjo su pasidi
džiavimo juoku ąnt lūpų. — Išeikite į ta
ką ir žiūrėkite per lentų plyšius — ar su
prantate?

Męs išėjome į užkaborį ir per lentų 
tvoros plyšius visi pastatę akis žiūrėjome, 
kas čia nusidės ant kiemo. Neilgai reikė 
jo laukti, kaip pamatėme mųsų Tanią atei
nančią su prirengta išžiūra, šokdama per 
purvyną, atsiskubino pas ledų skiepo, du 
ris ir tę prapuolė už durų. Neužilgo pa
matėme ir kareivį ateinant švilpuojantį ir 
žinksniuojantį iš povalios su susakytais ū- 
sais ir su sukištom rankom kišeniuose, ei
nantį teipgi link skiepo.

Lietus lijo. Męs žiūrėjome kaip lašai 
krinta ir kyla burbulai ant viršaus balos. 
Diena buvo sunki ir drėgna — diena labai 
alsi. Sniegas ant stogų išrodė baltas, bet 
žemai buvo tiktai pažliugimas. Lietus 
krito ir burbulėliai kėlėsi ir vėl liūdnai iš 
akių nyko. Stovėti mumi ir žiūrėti buvo 
šalta ir biauru.

Pirmiausia pasirodė kareivis papras
tam savo humore. Žengė povaliai jisai 
per kiemą, ūsai susukti, rankos kišeniuo
se sukištos, kaip paprastai išrodė.

Tuojau ir Tania pasirodė, jos akįs ži 
bėjo su kokiu neapsakomu džiaugsmu, o 
ant lūpų matėsi meilus juokas. Ji ėjo 
kaip sapnuodama, kartais ką tik nepa- 
klupdama.

Šitos regyklos jau męs negalėjome iš 
kęsti. Visi męs metėmės per duris į atšla
imą ir pradėjome švilpti, niekinti ją gar
siai, piktai ir atsi kerši minčiai.

Kaip ji mus pamatė. sustojo ir stovė
jo purvyne, rodos ant vietos ją kas prika
lė. Męs apsupome ją aplinkui ir pasvei
kinome su piktais, paniekinančiais žo
džiais, bjaurinome ir gėdinome, kaip įma
nydami.

Nekalbėjome męs nė garsiai, nė labai 
greitai, nes matėme, jog ji negali iš tarp< 
mus išbėgti; jog ji yra per mus apsupta iš 
visų šonų. Aš negaliu suprasti kodėl męs 
Jos neužgavome nevienas. Ji storėjo vi
duryje mus apsupta ir kraipė galvą šonas 
nuo šono, o tuo pačiu laiku męs drebėtu 
pąniekinimb žodžius ant jos, kurie ko to 
Hau darėsi garsesni ir pilni nuodų.

Jos veidas kaip drobe pabalo, mėlynos 
akys, kurios kelioms minutoms praėjus 
žibėjo su linksmybe, dabar pažliugo su a- 
šarmais, Krūtinė jos kėlė ir puolė, o lū
pos pradėjo šokinėti- O dar męs stovėjo
me aplinkų ją; dabar męs mat atsimokėjo
me jai dėlto, kad ji mumis apiplėšė, apvo
gė. Ji prigulėjo mumi;męs davėme viską, 
kas buvo mųsų širdyse geriausio; nors męs 
buvome tiktai ubagai, tečiaus męs buvome 
net dvidešimts šeši, o ji buvo viena; dėlto 
nebuvo rasti gana smarkaus jos nubaudi
mo, kad atmokėti už mųsų skriaudą. Kaip 
męs ją keikėm ir niekinom! Ji tik stovėjo 
viduryje mus ir virpėjo.

Męs juokėmės, rėkėm ir mėgdžiojom. 
Žmonės pradėjo bėgti iš visų šonų žiūrėti. 
Vienas iš mus paėmė ją už rankos ir pa
traukė. Akįs jos tuojau prašvito, pakėlė 
galvą savo povaliai, paglostė plaukus ir pa
žiūrėjus tiesiok į mus, tarė:

— Ohl jus vargšai kaliniai!
Ir apsigrįžusnuėjo;praeidama pro mus 

teip rodos, kad mus tę nė nebuvo, nė ne
vienas iš mus nemėgino užstoti jai kelio.

Kada ji išėjo iš mus tarpo, visai ant 
mus nežiūrėdama, suriko: „Saliute, jus 
tingus valkatos!

Antgalo ji nuėjo.
Męs dar likomės ir stovėjome valandėlę purvyne ir ant 

lietaus po apsiniaukusiu dangum. Vėliau visi grįžome 
prie mųsų drėgno skiepo. Spindulys tasai saulės niekad 
neprašvito mųsų lange, kaip pirmiau prašvisdavo ir Tania 
niekada pas mus nesugrįžo.

Pabaiga.

Caiubridgeport, Mass.
------ :o:------

„Minutes Vyrų” kuopa turėjo susirinkimą 8 dieną 
Birželio, ant kurio visi draugai užsimokėjo savo mėnesinę 
duoklę ir vienas naujas sąnarys, Vincas Tolivaiša prisirašė. 
Dabar skaitlius sąnarių sieke apie 20. Dar bus neprošalį 
paminėti mierius šitos organizacijos. Atjausdami, kad 
mųsų broliai dar neužbaigė korės su caru už laisvę, męs ke
li mėnesiai atgal susirišome į draugystę, vadinamą „M i - 
n u t o s V y r a i“ su mokesčia ant mėnesio po 50 centų; 
pinigai tie skiriami tiesiok kovojantiem Lietuvoje mųsų 
broliam. Ir ketinam laikytis, pakol nepasidarys permaina 
Lietuvoje. Jeigu kils vėl maištai priešai caro pasiutimą, 
męs visada būsim pasirengę ir daugiau dėl kovojančių veik
ti, surengdami susirinkimus ir parinkdami aukas dėl mie- 
rio laisvės. Kožną prie mųsų draugystės priimam, kas tik 
nori tam mieriui pagelbėti. A. Babilius.

------ :o:-------
Uambridgeport, Mass.

------ :o:-------
Su meile pranešame vietiniam lietuviam, jog čionai 

paskutiniam laike susitvėrė Lavinimosi kuopa po vardu 
„Tėvynės Mylėtojų Draugystės”. Mieriai šitos kuopos yra 
lavintis save per susirinkimus Ko-operacijos, Politikos, Pra
monės ir kitokių mokslų, kurie neatbūtinai reikalingi kož- 
nam darbininkui suprasti, be kurio tai supratimo, męs nie
kada negalim pakilti iš vargų. Žmonių randasi verkiančių 
jau nuo seniai, kitas pasirengęs ir užmušti karalius ir tur
čius, kad tik iš vargų save ir savo artimus ištraukti, o ma
tomai, jog per nesupratimą minių svieto, nieko gero negali 
nuveikti; vargas netik nesimažiua. bet dar didinasi tik dėl
to, kad męs darbininkai miegame. Lavinimosi kuopos mie
riai neyra tverti miestus debesyse, bet dėti sau fundamentą 
aut žemės ir nuo to fundamento augti ir besitobulinti prie 
mokslo, netik philizopuojant, bet praktiškai dirbant. Ne
žiūrint ant vasaros malonybių, męs turime susirinkimus tris 
kartus aut sanvaitės: Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis savo pataisytam ruime po 7 numeriu Harrison St. Tuo 
tarpu mus yra daugiau kaip 20 sąnarių ant pradžios, vie
nok galim priimti kiek tik rasis: vyrus ir merginas. Ko 
daugiau, tai geriau. Užtai ir pranešam draugam Cambrid- 
geporto ir E. Cambridge, kad galite prigulėti prie šitos La
vinimosi kuopos už geriausias išlygas, o kaip pasitobulin
si, tai tada atmysi, jog laikas prabėgiotas ant pasilavinimo 
yra kaip du skyrus daigtai. Besilavindamas pastosi jauni
kaičiu, vyru, tėvu ir išmintingu seneliu, — lakstydamas su 
vėju, vėjas ir būsi: niekas tave nepagodos ir niekad nieko 
neturėsi. Dėlto linkiu vienytis prie mųsų kuopos. Jumi 
gero velyjantis A. Babilius, kuopos sekt.

Deda Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos,
— -

\ n*rl lAkal ILtark RalSkla
badge, fadge badž, fadž draugženklis, susitaikyti
edge, wedge edž, vedž ašmenys, kylys
hedge, ledge hedž, ledž krūmų tvora, briauna
pledge, fledge* pledž, fledž pasižadėt, pridėt sparnus
sledge, midge sledž, midž kūjis, žmogutis
ridge, bridge ridž, bridž viršūnė, tiltas
lodge, podge lodž, podž . guolis, liūgynas
budge, judge budž, judž baronėliai, tiesdarys
grudge, hudge grudž, hiūdž piktumas, zovieskas
crindge, frindge kriudž friudž nusižeminti, kutosai
singe, swinge siudž, svindž svilinti, mušti
launge, plunge laundž, plundž paplukdyt, šokt į

vandenį
serge, verge serdž, verdž keturnytis, krantas
dirge, gorge didž, gordž giesmė, gerklė
urge urdž reikalaut
purge, surge purdž, surdž išvalyt, banga

A ledge is the ridge ož rocks.
Briauna yra viršus akmenų.
The razor has sharp edge.
Britva turi aštrias ašmenis.
The farmer splits rails with a wedge.
Ūkininkas skaldo tvoras su kyliu.
A judge must not be a bad man.
Tiesdarys neturi būt blogas žmogus.
Doors are hung on hinges.
Durįs kabo ant zovieskų.
Birch wood will make a hot fire.
Beržo malkos padaro karštą ugnį.
If you go to the near a hot fire it may singe or scorch 

yuor frock.
Jeigu eisit arti karštos ugnies, gali nusvilinti arba su- 

gruzdinti tavo fraką.



Už tuziną poperiu gromatu rašy
mui su daugybe gražiu pavinčevoniu. 
kaip lai in levus gimines, draugus, 
pas paezia, in merginas, merginam 
pus jaunikaiezius ir t. t. luzii a pi 
duodam už 2$ cantus 0 tuzinai už 
$1.00., be kouvertu 100 už $1.00

KELEIVI

Mus poploros, per savo gražu 
darba Ir rūpestingai surinktas 
pavlnczevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kviotkom, visur 
turi iszsidirbo varda kaipo go
riausios ir gražiausios. Poploru 
turim Hetuviszkoj, lenkiszkoj ir 

rusiszkoj kalbos©.
Teipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip Ir viso

kiu sviotiszku knygų.
Pas mus galit© gauti vi’okiu ma
šinėlių del drukavimo, nuo $1 25c. 
iki $8.00. Norėdami ka nors 

gauti, adresuok it toip:

A. Zvingilas,
Box 323'2, Boston, Mass.

NAUJOS KNYGOS
,,Keleivio” Spaudos.

Po Keturesdeszimts Melu Tolsto
jaus. Gražiausias aprašy 
mas apie jauną vaikiuą, 
kurį vargas privertė už
mušti du žmogų, kad gauti 
turtą dėl gavimo savo my 
limos merginos Labai 
gražus ir pamokinantis 
skaitymas. Puslapių 122. 
Kaina........... .. 25 c.

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
bi penkios gražios pasakos: 
1) Raginis—kaip jaunas 
vaikinas apaugo ragu, ka
riavo su smakais ir ėjo ke 
lionę j peklą; 2) Jonas su 
nūs žuvininko, kuris pa 

gavožuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
terius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai

na tiktai... ........... 25 c

VA-JE! PIKNIKAS
La tvių Socialistų kuop a 

laikys dideli pikniką, kuris 
•>tsibu> 18-tą diąną Barž 
(Inu-' 1906 m. ant E l\v 
'or I ■ i i.-.n s, M Itin VI
Vož’u j int reik paimt k 

Dudley Station Elevated: nu- 
važevę : nt Dudley, paimkite 
Milton, arba Matapan karų, 
ir važiuokite iki Matapan Sq 
putam paimt reikia Brocktoi 
karą, kuris į 5 miliutas nu 
vežš jus į vietą.

Įėjimas vyram —75 centai. 
Moteriškėm sKyruin — 35c 
Širdingai kviečiame netik 

Latvius, bet ir sąbroli.is Lie 
tuvius ir Lietuvaites ant mū 
sų pasilinksminimo. Geryinų 
ir užkandžių visokių bus vi
siem už dyka įvales.

Širdingai užprašo 
K OM [TESĄS.

Draugystė Šven. Juozu p i, 
New Britain, Conn., parengė 
penkiolikos metų sukaktu
vėm didelį Pikniką, kuris at
sibus 16-tą dieną Berželio(Ju- 
ne) 1906111. Rentschler’s par
ke. Parodoj ims dalybas visos 
vietinės ir iš aplinkinės drau
gystės, o kuri prasidės 10-tą 
valandą prieš piet. Paroda 
perėjus dinesnėm miesto gat
vėmis trauks tiesok į Rents
chler parką, kur yra puiki 
šokiam platforma ir špei dang 
visokių del pasiliiksminimo 
intaisymų. Atsilankantiem 
reik eit tik 10 miliutų nuo 
dypo, arba, kas nori, gali pa
imt ARCH St. karą.kuris nu
veža net ant vietos. ■

Širdingai visus užprašom 
KOMITETAS.

i °
• d

REIKALAUJA MERGINU
Nito 15 iki 2o metų senumo pasimokini 
lengvo darbo, hsy gaus po 14.oo «u< 
nedėlios, o kad darbą i-rnols gnlčs pui 
Ijiai uždirbti. A įsisuk! reikia pi ie:

Mr. HARRIS "Mrg.
Corner B and 2-nd Si. So Beaton, Mubv

Dr. JOSEPH LEWANBOWKS
67 Beacon Str.

Kampas Charles
Ofiso valandos: -J

Titas Mutts Data ir Galite Gani Vaisiu
_ Pergali nelaimęs ligos.

Annie K ari šone ne,
40 Warren Str.,

New Rochelle. N. Y,
ISgydita nuo gumbo ligos, 

netikru ir baltu andrapanių 
— skausmingu dideliu qie- 
gliu viduriuos ir visam 
kunę.

S. Idzelevlcze,
Box 642, Westville. III. 

iSgyditas, nuo plaučiu, 
krūtines kataro, diegliu 

po visa kuna ir pusilprie- 
jima, kiti daktarai negalio
jo išgydit.

Kad dirva butu naudinga, — reik išdirbt gerai ir prkžolęs išraut; 
o kad išgydit ligą — reik ištyrt, pažint moksliškai ir pritaikit gerus 
vaistus, kurie pamatiškai iš šaknų JĄ IŠVALO.

Taip gerai išgydo be apsirikimo visokęs ligas vienatinei tik su 
pasišventimu ir augšto mokslo Profesorius ir Daktarai Speciali
stai — Dr. L. C. Collins Medical Instituto New Yorkę, nes atsi
šaukus asabiškai ar aprašant ligą bei silnybes, Daktarai Specialistai 
po Vadovystę Profesoriaus ištyria ir, kad pripažino ir apsėmė išgydit, 
sutaisant Speciališkai pritaikant, prie ligos visu silpnybių vaistus, 
varginančiam ligom, tai vartojant juos pagal pamokinimą, — apturi 
pilna — gerą sveikatą ir liga neatsinaujina.

Daugybes sergančiu visokioms užsisenejusloms ir Chroniškoms 
ligoms, kuriuos nieks neišgydo, per Mokslinčius Daktarus to InstL 
luto irju sutaisytus GERUS KAISTUS, tapo išgyditi ---ištrau
kiant iš nasrų prapulties. Kad tas Institutas, išgydo geriausei visokęs 
ligas ir nieks susiligint, negali, — tai liudija daugybes padekavoniu, 
pačiu išgyditu laikraščiuos paduotu, tukstančei laišku, o pagal norą 
išgyditu ir mes čion nors keletą patalpiname :

Mielas Profesoriau su Specialistais 1
Jus jau žinoto mano sunkia liga, kuri 

manę kankino rer il^us pietus per jaunys
tes išdykumą kad galvos Užimąs ir ausisę 
spiegimas kaip ir kaklą ir pecziuosc. ran
kose bei kojosę, kaip peileis dieglci varste, 
sunkumas krutinę ir dusinimas, nei&pasa- 
kitai kankino, dieglei šonuose a beinąs nu
silpnėjimas, taip sunaikino lik šešėlis iš
rodžiau, laukiau kaip žvake tik užgesimo, 
pas visokius daktarus nors gydžiaus nieko 
nepagelbėjo, bet labiaus liga tik užsendino 
kad iau oro permainas, iszlaiko kaip tikras 
prauaszas pasakiau, nes liga paskutinę 
gyvastį spaudo. Bet Jums kaip tik aprašiau 
liga ir prisiuntet vaistus, ėmiau vartot, su 
*kožnu laiku jaučiau geriaus ir geriau*, o 
dabar jau esu suvisai sveikas, kaip niekad 
nesirgęs. Gaila kad iš pradžios mano ap- 
sirgiino neatsišaukiau, bučo dang pinigu 
sučedyjas ir senei buče buvęs sveikas kaip 
dabar, už tai labai dekavoju ir mano deka- 
vonc galit pagarsint, tikiu kad no vienam 
bus ant pagclbos. Jus isrgyditas

Mikolas Ųzades,
355 Canal Str., Blue tsląnd, III.

- Boston, Mass, 
gatvės, Jale Taiko.

10—12 Ryte 
0 — S Vakare.

Gyvenamas namas randai po nr.

1056 Beacon Str,
Tolfeonas 21o71 Brookline.

žos kibirkšties, didele ugnis pasidarytu! Jeigu nuo senei serganče ligą 
visoki daktarai neišgydė, netrotik laiko, nestumk savę labiaus in pra
pulti, bet atsišauk in tą geriausę Institutą, kuremę, ant kožnos — ligos 
apart Profesoriaus yra Daktaras Specialistas nuo:

Plaučiu linus, kosulio, kuponu, inkstu, viduriu linos, kraujo nečystumo. gaivos skaudėjimo, diegliu ir reumatizmo; skaros (odos) linas ir niežeįim,. 
viduriu uzkielcjima. slaptas linas v, ru ir moterų, sekios nubenima, sautanrstę su jos visais baisybes vaisiais, nervu ligas, abeln., nusilpnėjimą, kataro 
(slogos), pūsles, galvoj spiegimą, mieguslumą geltlige, skausmingas moterų mėnesines ir baltąsias antdrapancs. užsikrečiamas p.klas bjaurės liulkas ligas 
Ir negalėjimą, dusu i patrūkima. Moterų gumbo, skausmingas nereguliariSkas mėnesines. Dispepsia. ruplura >r.

Visokęs kurios tik ligos ant varginimo žmonių atsiranda, busite isgyditi I Slaptybe, Šventai Jia 
užlaikoma. Per laiška ar asabiškai atejas, būdams Lietuviu ir lietuvyška kalba vartok. Vaistus 
išsiunčia po visą Ameriką ir kitas šalis.

Rašant adresuok:

Dr. E. C. COLLINS Medical Institute,
140 W. 34th Str., (Netoli Broadway) New York, N. Y. 
''(Tisas atdaras kasdien nuo 10-iki 5. vai. po pietų. Nedelioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Dvi Puikios apysakos: Baus
mė Dievo ir Alenutė. Pir
mutine aprašo apie vargin
gą gyvenimą Lietuvoje. 
Antra — kaip žmogus turi 
apsisaugo! nuo ligų. Kai- 
nr................................. 5 c.

Supykusi Ponia — juokinga apy 
saka iš vasarinio gyvenimo 
Druskinykuose, prekiuoja 

tiktai 5 c.
Teisingiausias kabalas — me 

įimas kazyrių ir laimarodis 
kaina .............    10 c.

Lietuviszks D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St.
Boston, M;i>r.

Visokias li«rft.s gy 
dau pasekmirgia- 
usiai. Ateikit tic- 
siok pas m p no 1 
trepals i viSų i ik 
neikit į aptiekę: 
mano duryr bal
tos arba telefoną 
duok o tš ate si u .
Ofiso valan dos
Nuo 0 iki 11 ryte -
nuo 1 ikiJ2 ir (I iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Rich nond

Nebūkit be darbo!

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

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

BOSTON. MASS.

I

Kalėdų giesmes d§1 vargamlstrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Goriausias Pamoklntojas Angliškos-
KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Kai
na................................ 35 c.

Kam būt be darbo, jei jį gauni? Jei 
reikalauji darbo, ateik į mano biurą, aA 
tau parūpįsiu tuojau darbą ten, kur‘ ve
liji dirbti! ant Farmų, Geležinkelių, Fa
brike, Plytnyčloj, ar kitur. Ypatingai 
negalintiem susikalbėt kuogeriausial tr 
toisynglauslai patarnauju. Atmink:

Joseph S.Rossell,
53 Endicott str.,

BOSTON, Mass.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGAR .
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
3E6 2-nd st.,S. Boston, Mass.

Puikiausias Lietuviškais^

SALIUNAS
kartą pas mus atsilankys 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway Ir 259 D. St.,
South Boston, Mass,

s
£

§

i
Dr. S. Andrzejewski,

Vienatinis lenkiškas Dentista
Ofiso valandos:

Nno 0 iki 12 ir nuo 2 iki 8 po plot.
238 Harrison avc.

Boston, Mass

LIETUVIU UŽEIGA

C HA PIUK A
Pėdom Kristaus. Petrovo gra

žiausias darbininkiškas ap 
rašymas, kaip žmonės gali 
atsiekti dangišką gyvenimą 
ant žemes, nusižiūrėdami 
ant Kristaus gyvenimo ir 
darbų. Puslapių 176. 
Kaina......................... 35 c.

Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ©liūs 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogcriausi. Gėrymus del veselijų, krik
štynų ar Šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A.St.,
So. Boston, Mass

Daktaras M. J. K onikow,
330 Shawmut avė., Boston, Mass.
Ofho valandos: nuo 2 iki 3 po piet. ir 

nuo 6 iki 7 vakare.
Tel. 009 2 Tremont.

Jo žmona
Dr. Antoinette F. Konikow, aprūpina 
moteris ir kndikius.
Valandos ofiso: nuo 2 iki 3 po piet

Tel. 009 2 Tremont.

Kazimieras Urbanavlcze
Užlaiko puikius arklius ir 
keričius kuriuos parsamdo 
del veselijų, krikštynų, laido
tuvių ir šeip pasivažinėjimų.

V 287 Third
South Boston,

Str.,
Mass.

Davatkų Gadzinkos ir Šeip links
mos dainos. Rankius link
smiausių ir juokingiausių 
dainų. Preke 10c.

PAJIEŠKAU PVSINIKd.
Arba partnerio prie, bučer- 
nes grocernes, biznis senas ir 
gerai išdirbtas, turi but atsa
kantis žmogus, atsišauk ant 
šio adreso.

S. Kurauckas,
872 W. 2-nd St.

EO: pOgT0N, MASS.

Pasarga Sergantiem
Kas nori apsaugot savo svei
katą, tegul ateina pas:
K. Navicką,25 W 2 nd Str- 
Room 2, SO. BOSTON, Mass. 
Turiu visokiu gyduolių ame 
rikoniškų iriš Seno krajaus 
žolių ir šaknų nuo visų ligų-

KLAUSYKI ; E VYRAI!
Kaip į Worcester atkeliausi! 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelavicziu it Abraczlnsaka
124 Millburry str., 

Worcester, Miw,

APGARSINIMAS.
Perskaitęs atmink!
GUODOTDil TAUTIEČIAI!

Laikau sau už garbę pranešti .Jumis 
Broliai ir Sesers Lietuviai ir Lietuvaitės, 
kad parduodu laivakortes į Lietuvą ir 
Iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiem ant 
geriausių laivų už pigiausią prekę. Ma
no ofisas turi gerinsiąs kelio linijas.

Ofisas atidarytas nūn 8 valand. ryto 
iki 11 valandai vakare.

Jurgis Bartašhiss

258 Broadway SO, BOSTON. MASS..

Ant Pardavimo
Puiki Bučernė h Gracernė, tarpe 

Lietuvių geroj vietoj, kur atsakantys 
žmogus guljpadryt puių biznį. Prižas 
tis parhavime yru tu, kad suvininkas 
nnr persikelt J kitur. Pirkimo išlikas ga
li i i i .H » 1 I 1 J A ( } - ; H t,■.

Lietuviszka Biblija!
Tai yra visas Š 

tas Seno ir Naujc 
to. Turi 1438 puslapius, gra 
žiausios skuriuės 
kiškom litarom 
ant gražios drūtos popieros.

Prekė su prisiuntimu $.500, 
Biblija ruskoj kajboje $2.75,

Teipgi užlaikau daug ir ki 
tokių lietuviškų knygų Pi
nigai tur būt prisiųsti išvir- 
;aus per Money Orderį

Mano adresas:
Jos Petrikys 

943 S. 2 nd Str.,
Ph’lrdel j h’’p

Įventas Raš-
Testamen-

apdaros, vo- 
spasudinta

Pr

NAUJA DAKTARIŠKA
KNYGA PO VARDU:

„DAKTARAS NAMUOSE"
Kurioje telpa daugybė
Angliškų ir lotyniškų

RECEPTŲ,
Gražia apdaryta į anglšką au 
dėklą. Prekė §1.25.

Adresuok:
Gediminas & Mickevičius]
25 W 2-nd Str. Room 4-th

So. Boston, Mass

VINCAS INTAS
Kostumerskas Krančius.
Nuo jaunų dieoų per ilgus metus pra

ktikavęs Europoj ir Amerikoj, pasiuvu 
drapaną labai pritinkančiai kiekvienam 
žmogui. Turiu nuo visokių oelklų. arba 
materijų sklypelių, kaipo sampel, U ku
rių stoliuojantls sau slatą gal išsirinkt 
patlnkamiausį celkĮ. ProkS — nuo 815. 
augštyn. Drūtimas darbo užtikrintas

248 W, 4-th str.
80, BOSTON. Mass.

’’Keleivio” agentai.
Petrikis, 

Philadelphia, Pa
Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa.

A. J. Kazlauckas,
Mahanoy City, Pa.

F. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

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

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

J. Dabulski
886 —34 Place, Chicago, Ill.

P. Ciras,
155 Elm str., Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas,
Forest City, Pa.

M. Paznokiutė
1237 Palethorpe st Philadelphia, Pa. 

S. Valaskas
2464 Kensington ave. Chicago, Ill.

Jonas J. Gerduuskas,
54 Lafaelt street, New Britain; Conn.

Jurgis Tuinasas, 
Post O. Box 91 Milliueck, Me

WATERBURY. CONN.

824 Bank Str.

109 Charles Sir.

39 W. Porter Str

j.
S. 2-nd str.

J.
13 Diamond Sq.

Box. 58

943

Box 3z7

Box 54

Box 312

I J. Žemnitls,

K. Asevičia,
.1. Žomantauckas,

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

So. Bosto^i, Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kai 
boj. -Meldžiamivisus su rcika 

lais atsilankyt.

KLAUSYKIT V YRA II!
Jeigu pasitaikys kada į Nashua atsilan
kyt lai r.eužn irškil užeit pas Tamošių 
I akitnauckn, jis duos gera rodą ir gausit 
kanaus alaus išsigert, vyno, šnapso ir 
■igarų liesink iš Turkijos. Visi broliai 

pas

Tamošių Bakanancką
15 High St., Nashua, N. H

Jeigu nori but surikus.
ir drūtas, naudok tik sveikus gerymu 

uiimk sveiką užkandį, sveikiausi geiy 
'i<ai, kaip lai Alus, Elius, Vynai ir vist. 
•<i likeriai yra tik paa

James Gleason <fc Co.,
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
eipgi nnrintiem pirkt likeršiorį. tę yra 

ubui gera viela. t>ažinokil pas puij 
:tspadorių.

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKĄ
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau 
ius cigarus iš llavaifos tabako ir būtu 
ne linksmi su lietuvninkais karčemnin 
.ais ir krautuvninkais vesti pramonę 

Mūsų adresas:
1 A. LIUTĘEVIČIA,
• 4 Washington Sqare. Worcester. Ma**>

šile visokių k ra javų 
liekarstų nuo visokių 

liirų.B B
^KAZIMIERAS SZYDLAUCKAS^

o2 B. Str.5 S. Boston. Mass.

CONGRESS HALL!
Samdoma draugijų reikalam.
Reikalaujant geros vietos 

draugi jiškiem pasilinksmini
mam, šokiam ir kitiem dide
liem susirinkimam, samdykit:

Congress Ilall'ę,
Prie didelės salės yra maža 

samdoma mitingam ir kitiem 
susirinkimam. Apie pasam- 
dymo išlygas galit dažiuotap- 
tiekoje Sheehan'o po nr 226 
Broadway, arba pas:

F. M. Smith,
17 India St. Tel. Main 171.

ZIUREK!
Kątik partraukėni daugy

bę naujos mados moteriškų 
skrybėlių, ir visokių pavasari
nių parėdalu. Prekė labai že
ma. Ateik persitikrint.

SACOWITZ,
128 Broadway (tarpe A ir B 

gatvių) S. Boston, Mass,

------ ----- - ___■_______ - ■

|| THE OUTLET
DIDELIS VASA RIMS IŠI’AH TAVIM AS!
Naujausios mados moteriškų pavasarinių ir 
vasarai jakučių; prekės nuo $2.98 c. augštyn. 
Partraukėm labai, daug puikių naujausio 
styliaus motiriškų skrybėlių; prekės nuo 
$1.98 aųgštyn. Apart to užlaikome savosan- 
krovoje viską, kas tik yra ypač moteriškam 
pasirėditaui reikalynga. Išpardavimas tęsis 
tik per viena sąvaitę. Duodam d perkau
tiems pas mus priedo Štampas; su kožnu 

pirkimu už $6,00 duodam 100 štampų.
Nepamiršk mūsų sankrovos vardo:

THE OUTLET, 385 Broadway, S BOSTON.Mass.

VIENATINIS : LIEIUVISzKAS : HOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washigton. St. NEW YORK
Jeigu važiuojate į Llėtuvą arba 
lė Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius rėikalus. 
Užlaikau puikų hotelĮ kureme 
galite gaut valgių ir ęerymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
au ant szipų už durb|nlnkus.
Ai iš savo offiso išsiutačlu darbininkus Į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tgmykit gerai mano adresą ir Jeigu norštų koks apgavikas ra
vėsi kur kitur tai“neik iki nepamatysi manes. Su godonewiNCAS r t Atikas.

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Aa> pėdinau tavo krautuve kurioj* galima gaut vl*ka kaipo 
Ui: Laikrodėliu kokiu tik ant avi'to randaai. klaseulnlu ir 
sieniniu, visokiu lenciugeliu, eukalniu, paauksuotu, sidab
riniu ir auksiniu tiedu, špilkų, karnpasu, koleriku, visokiu 
instrumentu, puikių arrp'-nivu del gralaus, M-siinuklu 

del drukavoilmo gromatu. Manu knyga Ir pricta|s< a del 
darymo axtuku. latorlask Ir maldaknygių kokiu tik ran, 
dari lictuvlaako] kalboj. Puikiu popleru dol gromatu rą- 
aivmo su phviucscvonoma, aid-»b^nia ir kvletkomls. Kas 
vėlintu k* sau parsitraukti tegul prialunciia gromą qj ųi 4C. 
marke o ąpturesi pulku katalfoga dykai kokio lįe|uvlsx- 
koj k-lbof nebuvo, kureme yga ssiratai visokių paveikslu, 

ko ina tayora preke aprašyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliaaoa us ma»a preke, orde, 
Isssiuncslu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokit:

liemens Wllkswlch, s"“'7roS», »,.

Didžiausia Ir Telynglausia A tieka

c. H. Knott,
Kampas W.Fourth ir D. st S.Bosto.i.

Gydoulių visoki receptui Iš; 
pyldomi teisyngai. Čionai yr 
lietuviškas klerką ir galima 
susikalbėt saviškai. Meldžia
me reikalui esant atsilankyt.

^Geriausia motęrų ir vai k ūgy dy tojr*.

Pr. Ona Topaz,
^46 CliąpiberH str-, Boston. Mass.

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

42c Tel. Hay. 600 - 5.

Ar turi Ką spaudint? Jei turi, tai atnešk į

’’KELEIVIO”
Spaustuvę, o užtikhinam, jog nesigraudjsi.

Mes spaudimam Knygas, Konstitucijas, Pkooiiamus. Užkvtktimub 
ANT BALIU ARBA VE8ELIJU, TlKfETUS, ClHKULIOIlIUB, ŽODŽIU SAKANT 

ATLIEKAM VISOKIUS DKUKOltlHKUS DARBUS GRAŽIAI, GERAI IR PIGIAI.

,,KELBVIS”
52 B. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.

A. Zvingilas, Išlcistojas.

f




