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Revoliucija Rusijoj.

Pereitą sanvaitę bruzdėji
mas Rosijos darbininku ro 
dos užėjo ant abejotino kelio 
ir apsistojo savo pirmvnžen- 
gystėje. Revoliucija prade
da išaugti kūdikystės dienas 
ir pradeda formuotis ant tik
ro fundamento. Žmonės, ku
rie kariauja už savo tiesas su 
caru iškarto visi šoko iš vie
no, dabar vienok pradeda 
jau formuotis partijos, nors 
dar jom nelaikąs, pakol ne- 
nuvers visųdilžiausio savo 
prispaudėjo — caro, bet kad 
kožna partija kitaip išmano, 
dėlto ir tarp jų turi kova ras
tis. Konservątyvai, libera
lai. demokratai ir kitoki nori 
apstabdy t i darbinink išku s 
pasikėlimus ir duoti carui į- 
vesti į praktiką savo manifes
tus. Socijalistai arba tikri 
revoliucijonieriai, netikėta 
mi carui nė jo tarnam apie 
bent kokią jų žadamą gerovę 
dėl vargšų žmonių, nori vary
ti karę teip ilgai, pakol carą 
nepadarįs lygiu žmogum su 
kitais: pakol neatims jam te- 
ronišką galybę. Socijalistai 
gerai žino istoriją žmonijos, 
jog jokiu būdu negalima gy
venti žmogui turint utėles 
aut savo sprando, tokias kaip 
caras ir jo visa manadžerija 
lupikų — kunigaikščių ;r ki
tokių vagių, kurie nori nuže
minti žmones teip. kad anie 
kožnam žingsnyje pultų ant 
kelių prieš tuos krakadilius, 
kurie minta žmonelių vargšų 
krauju. Socijalistai vieni 
supranta tą ir gatavi mirti, 
kad tik išliuosuoti vargšus 
nuo terouų. Kas gali prie
šintis soči jai istų nuomoniai? 
Kas gali darodyti, jog dyka
duoniai gali sugyventi su 
tais, kurie prakaitą lieja ir 
būna apvogti, kad palaikyti 
dykaduonius: auksu, deiman
tais, paloviais, laukais ir gi
riom aprėdytus. Tas negali
ma! Jeigu vieni skriaus ki
tus, tai žudys te nepasibaigs. 
Dėlto reikia pripažįt teisybę 
socijalistam ir juos šelpti, 
kad kovą varytų pirmyn.

Dabar Peterburge eina ro
dą tarp tų partijų, kurios 
kariauja prieš carą, ir ką jos 
nutarts, negalima dabar pra į 
nešti. Sukylimai po y vai-! 
rius kraštus Rosijos girdėtis 
po senoviai, tiktai neteipl 
skaitlingai. Vladivostoke 
buvo labai dideli maištai, 
paugybė kareivių prisidėjo i 
prie žmonių pusės ir labai 
nunovijo randą, ir sudegino 
kone pusę miesto; žinios pra
neša, jog apie 25 milijonus!

blėdies padarė. Vladi
vostoko pasikėlėlių prisidėjo 
ir kareiviai iš Harbino.

Lodziuje 20 lapkričio su
areštavo 200 lenkų, kurie bu
vo susiėję į švento Kryžiaus 
bažnyčią ir kalbėjosi apie 
tautos reikalus. Kada suim
tus kareiviai varėsi aut Mi- 
halajevskos gatvės, žmonės 
pastojo kelią, iš ko kilo mu
šis, kame tris lapo užmušti ir 
keturi pavojingai pažeisti. 
Rosijos žmonės visi nori liuo- 
sybės. kurie jau supranta 
liuosybės gerovę: žinios pra
neša. jog ir Rusų kareiviai ė- 
santi nelaisvėje japonų, no
rėjo pakelti maištą, skaitliu- 
je 500. kada norėjo juos per
vežti iš Nagasaki Japonijos i 
Vladivostoką. Kareiviai Im
tų savo oficierius žudę, bet 
japouiečiai ju.,s apmalšino, 
pastatydami drūtą vaktą.

Is Lietuvos.
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Amerikos 1 i e t u v i a i u ž 
laisvę Lietuvos ka
riauja šeip: Buvo 83, 
5o c. Du broliai nuo Atliens 
st. paaukavo po dol. Dabar 
išviso 85.50

Iš Amerikos.

21
kon-

Pereitą sanvaitę parėję lai
vai nuo marių, praneša labai 
žiaurias naujienas nuo marių: 
kaip kalnai vilnis siuto ir su
daužė daug laivų ir prigirdė 
žmonių: Norvegiškas laivas 
„Turbin” tap) panertas po 
vilnimi su 18 marininkų. An
gliškas laivas ,, Bilda einan
tis iš London i St. Malo

v

Prancūziją likosi vilnių su
daužytas, iš 128 pasažierių ir 
marininkų. tik 11 likosi gy
vų išgelbėtų.

16 Rugsėjo ,,Vilniaus 
nios” praneša štai kokius at 
sitikimus. Pagirių gelžkelio 
kliube buvo susirinkimas, 
ant kurio buvo ir guberna
torius Pelenas. Lauke susi
rinko apie 1000 žmonių. Kal
bėtojai aiškino apie naujas 
tiesas Rusijoj, ir sumišimo jo
kio nebuvo. Pabaigus kal
bas, vienas iš susirinkusių 
paėmė kėdę ir metė į caro 
paveikslą salėje kabanti, ki
tas ant krėslo užsilipo ir vi
sai nutraukė paveikslą ant 
grindų. Gubernatorių kiti 
siundė, kad darytų tyrinėji
mą. liet tas jausdamas nelai
mę. skubinosi su pas general 
gubernatorių. Bevažinoiant 
Jurgio prospektu link šv. 
Jurgio viešbučio pasidarė di
delis ermyderis — prisirinko 
daug žmonių, ir vienas iš mi
nios paleido šūvi. Guberna
torius iššoko iš vežimo, ir 
bėgdamas i viešbuti iššovė 3 
kartus. Kazokai pradėjo 
šaudyti žmones: 3 žmones ant 
vietos užmušė, 40 sužeipė, iš 
kurių 2 netrukus numirė. — 
Antrytojaus buvo laidojimas 
užmuštųjų: tūkstančiai žmo
nių lydėjo ir tvarką patys 
palaikė.

21 Spalio straikieriai turė
jo susirėmimus su kazokais, 
kame krito 7 ypatus ir sužei
dė apie 50. Straikieriai no
rėjo nušauti caro berną Ab- 
ramavičių ant Lydor gatvės: 
paleido i jį šūvi, bet nepatai
kė, kazokų patrolė užpuolė 
ir suėmė šovėją: žmonės pra
dėjo ginti suimtąjį, o kazo
kai šaudyti, ir teip septyni 
likosi užmušti. Tuo pačiu 
laiku Lik manas miesto ugne- 
gesių viršininkas pradėjo }>er 
žmones važinėti ir šaudyti, o 
žmonės su akmenais gintis į

kitus 
kai-

lap-

lapkri- 
lankė- 
Louis,

Konvencija.

Pittsburg, Pa. 
lapkričio čionai laiko 
venciją American Federation
of Labor, kame vėl kapitalis
tiški bernai užpuldiurja ant 

l soči jai iz tuo. Vienok socija- 
listų jie neingali, nes tie nu
rodo ant visų blogų darbų, 

1 daromų darbininkų kliasai 
per prez. Gomperį ir 
kapitalistus darbininkų 
liuose.

Apmirė nuo poteriu.

Chicago, III. 20
kričio vienoje žydų sinagogo
je žydai meldėsi už dūšias už-- 
muštų Rosijoj žydų, ir vienas 
besimelsdamas apmirė, kiti 
pradėjo bėgti laukan, iš ko 
pasidarė didelis armyderis.

Kareiviai pabėgo.

Ne w Y o r k . 20 x’ 
čio. Šiomis dienomis 
si čionai kunigaikštis
admirolas Anglijos laivynės, 
gana gražiai pasisvečiavo, 
bet kaip reikė atgal važiuoti, 
200 kareivių pabėgo. Mat, 
nėr niekur geresnės vietelės 
ir laisvės kaip Amerikoj kož- 
nam žmogui. Randas mokės 
300 dol. už kožną sugautą 
kareivį.

Pasididino kaštai.

W a s h i a g t o n , D . C . 
Pačto užveizda išdavė rokun- 
das, kurios parodo, jog ant 
palaikymo pačto reikia 12 
milijonų dol. daugiau, iš 
priežasties naujų užvedimų.

Majoriu organizacija.

Žinios praneša, jog vakari
nėse valstijose kyla klausy
mas, kad susiorganizuoti vi
siem miestų majoram dėl pa
gerinimo miestu reikalu. Bos- 
tone ketina būti susivažiavi
mas 4 gruodžio šių metų.

Kalba Gomperio.
P i t tsb u rg, Pa . 

lapkričio prez. Gomperis 
rėjo kalbą į darbininkus, 
rioje jisai aiškino: o..
krautuvninkas laiko daigtus 
ant pardavimo ir padaro ant 
jų prekę, tai kodėl darbinin
kai negali padaryti prekės 
ant savo darbo. Jis ramino 
darbininkus, jog tie gaus 
daugiau mokesties, bet nie
ko nesakė apie pabrangimą 
maisto ir drapanos.I

Vokieti- 
^S” su- 

Undi- 
edi- 

33 
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Kiel. 18 lapkričio 
jos torpedinis laivas 
simušė su krūzeriu 

j ne” netoli Balk,
nis nuskendo ir su juom 
kareiviai. Esant šturmui 
sniegu ir šviesa negelbsti.

—o—
London. 20 lapkričio pa

reina žinios, jog Rosija pra
dėjo jieškoti skolos nuo Tur
kijos nuo laikų karės. Turkų 
nuolatinis statymas fortų 
nuo šalies Rosijos, pale Juo- 
daisias marias, baido Rosi ją. 
O Rosijai dabar pinigų rei
kia į visas šalis. 15 milijo
nų žmonių Rosijos prie pat 
krašto bado, o čia revoliuci
ją

Velnio stovyla.

Detroite, žmogus Her- 
man Meuz pastatė stovylą 
šėtono šalę savo namo, jisai 
iškalė iš akmenio ir padarė 
gerą fundamentą. Stovyla 
turi 14 pėdų augščio. Vėl 
nias išrodo gana sonas su žin- 
geidaujančia išžiūra. De
troito žmonės, labiau katali
kai, labai nekenčia tos stovy-* I 
los, bet tiesų krašto negali 
laužįti. nes čia laisva visiem. 
Menzas pastatė tą stovylą, 
kad žmonės su velniu apsi
prastų ir pakakintų savo i- 
inagi naciją.

Liepsna.
D e t r o i t, M i c h . Čio

nai lenkų seminarijoj randa
si 8 lietuviai: jie čionai turi 
susitvėrę draugystę po var
du ,,Liepsna”. Josios prezi
dentu yra Jonas Misius. 
„Liepsna” užmanė pernai 
sujungimui Lietuviškos Jau
nuomenės, išblaškytos po A- 
merikos mokyklas, 
manymą padarė 
Pankauckas.

Sandvvicli, Oont.

13 lapkričio po
dėjo snigti ir apdengė žemelę 
baltu dangčiu nuo pusantro 
piršto storio. Nors vėjas pu
čia gana šaltas, bet žemei ė- 
sant gana drėgnai, sniegas 
vėl greitai nyksta.

Šitame miestelyje yrą 
sumption” kolegija, 
mokinasi 4 lietuviai.

Darbštus visame.

Žydeliai išgirdę, 
tautiečius — brolius,
ir tėvus caro aptamsįti kaca- 
pai piauna, sušoko prie dar
bo rinkti pinigus. Ant mie- 
rio renka pinigus netik seni, 
bet ir maži vaikai, ir pašel- 
pos kasdien anga.

Paliko pinigu.

W o r c e s t e r , Mass. 2 
lapkričio likosi palaidotas 
čionai milijonierius, Salisbur- 
ry. kuris paliko apie 3 mili
jonus dolerių dėl Worceste- 
rio viešių institucijų: ypa
tingai dėl muzėjaus Žmonės 
turi džiaugtis, jog nors numi
rus turčiam savo sugrobtus j 
pinigėlius atgauna pbilant- 
ropiškai.

—o—

Haga, Holandija 19 lapk
ričio— Žinios praneša, jog 
jeigu Holandijos karalienė 
po apsivedimui per penkis 
metus neturės kūdikio, tai 
Derliu tiesos turi rūpintis 
permainyti troną. 
na kalbos, būk 
persireformuos iš 
Į republiką, nes
sueis penki metai ateinanti 2 
vasario, o dar joki vaiką ne
turi.

Taigi ei-
Holandija 
karalystės 
karalienei

Tą už-
Mateušas

Canada.

pietų pra

21 
tu- 
ku- 

jeigu

—o—
Odesa, 20 lapkričio — Ži

nios praneša, jog Anglijos 
konsulis rengiasi bėgti su vi
sa Anglijos sodyba iš miesto 
Odesos. Sako, jog vėl tik 
knibžda, tik verda dvasia 
tarpe žmonių ir kareivių, ir 
laukiama vėl baisaus pasikė
limo.

X
Vologda, Šiaurrytine j Ro

si joj. Čionai paskalas eina, 
tarpe nesuinanių žmonių, jog 
bus baudžiava užvesta, dėlto 
žmonės
ponus, kad 
baudžiavos 
va už būvi.C

rengiass 
nebūt 
varyti.

išnaikinti 
kam prie 

Mat ko-

—o—
St. Peterburgas 20 lapkri

čio— Vitte betarpi ui n kau
damas tarp caro ir žmonių, 
pažadėjo šv. Tėvui įstatyti 
nunciušą į Peterburgą, už ką 

į šv. Tėvas labai Vittę jiagyrė. 
Mat, Vitte nori ir šę ir tę 
uodegą užsukti, kad tik carą 
išgelbėti ir save garbingu pa
daryti.

•>

—o---
Tokio 20 lapkričio — Ži

nios praneša, jog caras pra- 
<o, kad jo kareivius suimtus 
japonai atvežti} į Vladivosto
ką. Japonai atsakė, jog ka
reivių dvasia teip sujudus su 
revoliucija, jog tie gatavi 
maištą kelti, ir dėlto negali 
jų vežti kartu su marinin- 

' kais.

,.As- 
kurioje

jog j1!
seseris

London 20 lapkričio. — Ir 
vėl buvo didelė demonstraci
ja skaitliuje apie 6000 dar
bininku ir darbininkių, ku- v v7

rie vaikščiojo po Londono 
gatves ir susirinkę į Hide 
Parką laikė prakalbas: pra
keikė jie- charity — teip va
dinamą turčių mielaširdystę, 
sakydami mielaširdystės męs 
neprašom, tik prašom kad 
randas statytų fabrikus, ku
riuose darbininkai galėtų 
dirbti ne dėl lobio turčių, bet 
dėl savo gerovės.

Norvegija, 20 lapkričio. — 
Galų gale Norvegija pasitepė 
sau naują karalių- Karūna 
Norvegijos tapo paskirta ku
nigaikščiui karoliui Denmar- 
kijos, kuris dabar nešios var
dą: karalius Haakon VII. 
Reikia pripažinti tiem žmo
nėm gėdą, jog negalėjo be 
karaliaus apsieiti, bet kad 
jie savo norą užganapadarė, 
tegul sau žinosi.

Vietines Žinios.

Panedelije 20 lapkričio li
kosi palaidota a.a. Magdale
na Bendoravičienė, po tėvais 
Daugirdžiūtė; iš miesto Kal
varijos, Suvalkų gubernės. 
a.a. Magdalena turėjo tik 19 
metų, paliko sūnų 21 mėne
sio ir jauną vyrą nusimini
me. Kad p. Bendaravičia 
priguli prie draugysčių, tad 
ir laidotuvės jo žmonos buvo 
gražios. Tegul ji gėrisi link
smybėmis amžino gyveni
mo.

Pirmas sniegas Lietuvoje.
12 Spalio Lietuvoje pasiro- 

dė pirmasis sniegas. Vadak
tuose, Krenavoj ir Keida- 
niuose (Kauno rėdyboj) že
mė apsidengė sniegu per 
plaštaką storumo. Bet kad 
žemė dar nesušalus, dėlto ir 
sniegas dar tirpsta.

Telšių Pliumpis.
I

(Jž korespondencijas irap- 
garsinimus,,Keleivio“ re- 

dyste neatsako.

—o---
Pereitą subatos vakarą ra

do kūdikį 2 sanvaičių senu
mo mergaitę, paliktą stotyje 
ant sėdynės. Mergaičiukė 
labai graži, nežinia tik kokia 
priežastis ją atskyrė nuo jos 
motinos. Policija atidavė 
kūdikį auginti, o motinos 
j ieško.

—o—
Ar mylėtum turėti dukterį?

Tėvam numirus likosi 6 
kūdikiai si ratu kai: mergaitė 
6 metų yra pas mane, vienok 
kad turiu savo vaikų ikvaliai 
velyčia tą mergaitę geriem 
žmonėm, neturintiem vaikų: 
graži ir maloni mergaičiukė, 
jeigu kas norėtų paimti sau 
už dukterį iš dalies dėl savo 
meilės, o išdalies ir meilės si- 
ratėlių. meldžiu atsilankyti 
pas mane: Jonas Babrauckas. 
411 W. Second st. So. Bos- 

|tou, Mass.
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Tuojau daro nutarimą
Kaip geriau gyventi, 

Kaip rečiau šluotis 
Ir vaikus neprausti.

Paskui perkratinėja
Artinių atžagarumą, 

Kurios gero nemato 
Rudį nuo savęs stūmė.

Autgalo apie gyduoles 
Pradeda kalbėtis, 

Iš ko net visos 
Pradeda stebėtis.

Juozienė viešiai sako, 
Trajanką ištyrė.

Ant susirinkimo kūmų 
Ir kitom pagyrė.

Petrienė to nepripažino. 
Ji trajanką peikė,

Sesės, dėl mus gumbo 
Kitokių gyduolių reikia.

Bušerio šaknis
Būtų daug geresnė,

Ir aut mūsų pilvo
Ji būtų veiklesnė.

kia vampyrui kraują patįs iš 
savo brolių. Tūkstančius 
vyrų, moterių ir kūdikių iš
skerdė, išgriovė tūkstančius 
namų, išdegino žydų kolioni- 
jas — štai ką padarė biuro- 
kratiškoi valdžios agentai 
pasiųsti tiesiog iš Peterbur
go, kėravijimai biurokratijos 
ir teip vadinamų „liojalistų” 
ir popų, kurių interesai, ži
noma, aukštai rišasi su in
teresais dabartinės valdžios. 
— Prasidėjo tikra revoliuci
ja. Milijonai Rosijos prole- 
tarijato laiks nuo laiko gul
dys savo galvas už iškovoji
mą laisvės. Bet Rosijos pro- 
letarijatas iškovos laisvę ne 
tiktai sau. Saldžius tos ko
vos vaisius ragaus netoli 
šimto visokių tautų, dabar 
sujungtų po despotiškos ti
ronijos jungu. Atgausime 
ir męs, lietuviai, laisvą nepri- 
gulmingą Lietuvą. Sutaisy- 
me savo demokrat’šką repub- 
liką, su prezidentu ir Seimu 
Vilniuje. Paskiaus lengviau 
išplėtosime ir valdžią koope
ratyvišką. valdžią laisvės, ly
gybės ir brolystės, valdžią 
žmonių.
Taigi gana dabar lošti žo
džiais ir frazomis. Nelaikąs 
simpatijų ant popieros. Lai
kas didžiausio ištempino e- 
nergijos ir darbo. Laikas 
paremti revoliuciją aktvviš- 
kai. Nelaikąs siundyti ki
tus ant revoliucijos, bet tap
ti patiem revoliucijonieriais. 
Čia revoliucija ne salioninė, 
kur ponai kaujasi už muži
kus, kunigaikščiai už provin
cijas. karaliai už sostus ir 
kaeūnas. Čia revoliucija ki
lo iš pažemių, iš klodo žmo
nių vargdienių, iš masos pro- 
letarijato. Revoliucija ne 
už valdžią. Revoliucija už 
duoną, už laisvę, už nutren- 
kimą nuo žmonijos retežių. 
Revoliucija politiškai ekono- 
mikna. Męs esam irgi prole- 

neturim karūnų,
sostų, provincijų, iždų, dva
rų, ne sklypelio žemės, — 
nieko apart kepurės ant gal
vos, skurdo ir vargo. Reika
laujam ir męs lygybės.

Remkim revoliucijinio 
proletarijato darbus. Dėkim 
aukas, siųskim kovotojam

badas, piksino rūgšties. Pavojin- 
iš giausi ir smarkiausi toki su- 

taisymai, nes jie trūksta į la
bai smulkius trupinius, kas 
priduoda didelį pavojų, iš jų 
apsireiškia geltoni užnuodin- 
ti garai, nuo kurių jeigu ne
greit. tai už dienos arba dvie
jų pradeda atjausti ant šir
dies ir plaučių. Ant įeigos 
Tigro rago, e.vplodavo grane- 
tas. kame buvo oficieras ir 
kazokas užsislėpę. Aficieras 
pašokom klausė kazoko:

— Ar tave nesužeidė?
— Nikak niet, vąše blago- 

rodie.
— Nu slava Bolių (garbė 

Dievui)
— Bet burnoje kas-žin kas 

negardu. Autrytojaus kazo
kas jau gulėjo plaukiojan
čiam ligokbūtije „Mongolia” 
jo plaučiai buvo užnuodinti. 
Būdas užnuodijimo nejaus
mingas, bet nuo jo sunku iš
sigelbėti.

Tūlas jūrininkas už dviejų 
mėnesių po užsinnodijimui 
jautė didelį troškulį gomury
je. Tkundėsi jis rodįdamas 
ant savo krūtinės, o kartais 
atkrankšdavo kraujus. Jisai 
sakydavo, čiort znaet. kaip 
tie daktarai gydo, jog kada 
kas. o vis turiu gulėti, ir nėr 
geriau. Rosijos daktaram 
tų gražų įtekmė visai nebuvo 
pažįstama, ir pats jūrininko 
gydytojas tą pripažino. 

Smulkutis.
—o—

pinig ą nėr įsta
tymo.

Iš šio pasikalbėjimo leng
va suprasti ruskio dvasią.

— Ką jus darot šnipam, 
kaip pagaunat? — klausė 
kareivio.

— Męs tuos signalistus iš- 
šaudom, nes jie tik to ir ver
ti tie vuodeguočiai.

— Labai gerai, bet gal jie 
gauna užmokesti užtai nuo o C-

japonų?
— Žinoma, užmokėti tai 

gauna, bet kad caro prikazas 
to ne vėlina, ir jie tą daryda
mi laužo įstatymus.

— Koks čia laužimas? Už 
pinigą vistiek reikia dirbti ir 
maitintis’ o darbas ar toks I 
ar kitoks, bile užmoka.

Smulkutis.

varg-

žinotu, kas tai vra 
kožnas būtų užganėdintas 
savo uždarbio, nes nereiktų 
jokius tuičius užlaikyti.

— A. vaike, tu čionai įsi
kiš! su socijalizmu, tas nega
lima. Žmonių dykaduonių 
tu neišnaikįsi, nes vargšai 
nori, kad jie būtų: jų minkš
tos rankos ir lipšnus liežu
viai vra labai malonus
šam, užtai jie nieko patys ne- 
simokindami. užlaiko dvka-• 
duonius ir dėlto apie socija- 
lizmą nėra ką kalbėti.

— Na, tai jeigu apie soči- 
jalizmą negalima mislįti, tai 
municipal ownership teipgi 
negalima. Nes demokratai 
žmonės grefteriai. ir kuo pla
čiau jie žmones su jų turtais 
valdys, tuo labiau jie apvogs.

Korespondencijos

Čio- 
lietuvių 

pavienių 
Darbai eina ge- 

čeverv k u • v
vakarais, 
lietuvių.

simpatijas ir senai tvarkai 
panieką. Dirbkim, šaukim; 
eikim patįs u kitus veskim.

Matėt laikraščiuose, kad 
Amerikos lietuvių revoliuci- 
jinis komitetas pakriko. Rin
kime kitą. Tokį, kurs žiū
rėtų tiktai į revoliuciją, o ne 
į savo garbę. Revoliucija 
gal trauksis keletą ir kelioli- 
ką metų. Revoliucijos nevi- 
sada greit įvyksta. Dar ji 
daug ištraukia iš žmonijos 
aukų, kol esti išperkama liuo 
sybė. Tą parodo istorija. 
Komitetas revoliucijoms bū
tinai yra reikalingas, ir tokio 
reikia komiteto, kurs žiūrė
tų į mūsų brolius vargdienius 
kaipo brolius. Apiprekiuo- 
tų brangumą jų išliejamo 
kraujo. Dirbtų solidariškai 
su revoliucijinėmis socijalis- 
tų partijomis Maskolijoje, o 
Lietuvoj su revoliucijine par
tija Lietuvos Socijaldemokra- 
tų.

Visi, kurių širdise dega 
meilė prie laisvės ir prijau
čia Lietuvos vargdieniams, 
tegul iki 26-tos gruodžio pa
sistengia priduoti į redakci
jas ,, Kovos” ir ,,Vienybės” 
vardus ypatų, kurios geidžia 
įdėti 
tan.
rytas
mas, suskaityti balsai ir pa
garsintas laikraščiuose visu- 
menei išrinktasis komitetas.

Tuomtarpu vientaučiai re
voliucijai aukas siųskit į re
dakcijas, kurios priims, ar 
siųskit tiesiai atstovui LSD- 
P. ant čio adreso: J. Lizdei
ka. 28 Gray St., Silyertown, 
London E. England. Pakvi
tuota bus ,,D.B-e” arba 
Kovoje”.

Proletarijai viso svieto vie
nykitės!
Jus nieko neturit pralošt,tik 
prnčius!-
Tegul tas būna mųsų sieki
niu ir vadovu.

Salin caro ir kapitalistų 
valdžia!

Tegyvuoja revoliucija!
Teįvyksta meilė, lygybė ir 

brolystė!
Teįvyksta laisvė ir nepri

klausomybė Lietuvos!
Teįvyksta joje socijalizmas! 

Liet. Soči jai. Par. Amerikoje.

Už

A. P.

revoliucijinin komite-
Per Kalėdas bus pada- 
tam tikras suvažiavi-

— Tėvai, ar tu žinai, kas 
tai yra Municipal Ovrnership?

— Teip, vaike, tai yra da
lis demokratų platformės.

— Na, tai ką tu, tėvai, 
mislini apie tą dalį jų plat
formės?

— Aš mislinu, vaike, kad 
tas būtų geras daigtas, jeigu 
kartą būtų įvesta.

— O ką tai ženklina, tėvai 
tą municipal ovrnership?

— Ženklina tą, vaike, jog 
miestas turi paimti į savo 
rankas visus įrankius, kurie 
žmonėms reikalingi, kaip tai: 
tramvajus, miesto vandenį, 
žiburį, telefonus, telegrafus 
is daug kitokių įrankių, ku
riuos žmonės dabar vartoja 
ir moka didelį pinigą tur
čiam, kurie tąs įrėdnes užlai
ko.

Matai, vaike, tu vis sa
kai, kad socijalistai vieni ga
li pagerinti darbininkų būvį, 
o ištiesų demokratai teipgi 
gali. Jeigu jie į savo ran
kas paimtų visokias miesto į- 
rėdnes, tai žmonėm jau daug 
pigiau parsieitų mokėti už 
vandenį, šviesą ir už važinė
jimą tramvajais, '

— Ar-gi tu. tėvai, ištiesų 
pripažįsti, kad tas būtų gerai 
žmonėms?

— Teip, vaike, aš žinau, 
kad būtų gerai.

— Na, tai jeigu būtų gerai 
žmonėms užlaikyti savo van
denį, telefonus, tramvajus ir 
šviesą, tai kodėl jiem nebū
tų gerai turėti savo fabrikus, 
kuriuose padarytų visokias 
suknias, visokius geležinius 
dadarus, teipgi išvieno ap- 
dirbti žemę ir būdavot! trio 
bas teip, kad viskas, o viskas 
prigulėtų žmonėm, tai tada 
visai nebūtų turčių, tik būtų 
žmones ant žemės, kurie ne

I

Iš mu- 
pranešti

Bridoevvater, Mass. 
nai mažas miestelis, 
apie 4 šeimynos, 
yra apie 30.
rai: mašinšapė ir 
dirbtuvė dirba ir 
Kaip mažai čionai 
tai mažai ir atsitikimų, ypa
tingai nėra už ką piktis, nes 
tik viena mergina yra. Lap
kričio penktą buvo varduvės 
vieno vaikino, ant kurių ga
na riebiai linksminosi, nes 
net tvoras nuvartė, tiem pa
tiem ir ant sūdo teko būti 
ir tę gerai pinigėlių palikti. 
Skaityti nenori ir neklauso 
gerų patarimų, tik murdosi 
tamsybėje ir varge. Apie 
tautos reikalus visai dar nie
ko nesupranta. Tokia mūsų 
dalelė ir šalelė.

Stoughton, Mass. 
su miestelio reikia
atsitikima, kuris gana nerra- 
lonus: Čionai če ve rykų dirb
tuvėje vienas vaikinas pastū
mė merginą, o kitas tuom 
syk koją pakišo. Mergina 
puldama teip susimušė galvą, 
kad pradėjo durnavoti ir ta
po paduota į bepročių namus. 
7 lapkričio čionai buvo su
rengtos prakalbos, ant kurių 
ketino būti kun. Pėža. bet 
prakalbos nuėjo ant nieko, 
nes kun. Pėža nepribuvo. Pri
buvo tik vargamistra ir pra
nešė, jog kunigas serga. Na, 
o iš mus niekas negalėjo pa
kalbėti ir susirinkimą pada
ryti naudingu. Daugelis 
buvo pasirengę paaukauti 
ant revoliucijos, bet viskas 
pamišo. Prie bačkutės, tai 
męs gana kytri,bet ne geruo
se darbuose. Stouglitonietis.

Trupinys iš kares teatro

Sugrįžę kareiviai iš karės, 
štai ką pasakoja apie japonų 
šaudvkles.

Ant kiek japonų kulkos 
geradaringos: jos mažos ir 
plonos teip persverbia kūną, 
kad negalima rasti vietos į- 
lindimo nė išlindimo. Nuo 
jų užgavimo nemiršta, jeigu 
nebus užnuodintas kraujas, 
t. y. jeigu kulka neįtrauks 
•prakaituotų drapanų ar pū
kų. Jeigu kareivis nekris 
ant vietos, tai greitai išgyja. 
Buvo atsitikimas, kad sužeis
tas krūtinėn, tuojau po ap- 
sirišimui žaisdos vėl grįžta 
savo vieton, nelaukdamas 
kai jį apžiūrėtų daktaras. 
Bet jų artilerijos šūviai de- 
šiinteriopiai pavojingesni. 
.Sutaisyti su melinitu ir lid- 
! ditu, be abejonės randasi ir

KELEIVIS

Šiądien aš jum apsakysiu
Apie kūmų seimą,

Kuris kasdien atsitinka 
Kaip vyrai dirbt išeina.

Kaip tik vyras išėjęs
Kelis syk pypkę patraukė, 

Plačiais žingsniais nuėjo. 
Kur varpas jį šaukė;

Tuoj kūmutė, pas kūmutę, 
Kogreičiausia bėga,
Kad atnaujinti baliuką 

Jau seniai pradėtą.
Kaip sueina kelios,
Seimas atsidaro,

Vieną tuojaus į karčiamą 
Su puodu išvaro

Kaip alučio paragauja,
Kalba tuojaus randas, 

Meilus žodeliai byra 
Ir matojas rankos.

Atsišaukimas.
I Amerikos lietuvius.
v

Mieli Vientaučiai! — Ne
vienas iš jūsų girdėjo, kaip 
Rosijos žmonės kovoja už į- 

Į gijimą polititiškos ir ekono
miškos liuosybės. Kaip dar
bininkai visų po caru tautų 
vienijasi po revoliucijiniu 
vėluku ir baigia griauti ne
apkenčiamą tyroniją. Gir
dėjot teipgi, kaip carizmo 
autokratija dar vis ir vis mė
gina revoliucijinį judėjimą 
žmonių paskandinti krau
juos: tūkstančius iššaudo, už
plaka kazokai kančiukais, 
sutratena arkliais, sukapoja 
kardais. Bet juo smurčiau 
carizmo siaubūnas rija liau- 
dę. tuom dvasė laisvės dau
giau žmonijos apglėbia. Ca
ras ir jo valdžia mato, jog ik- ■ 
šiol buvusiai tvarkai ateina 
absoliutiškas bankrotas.! 
Viešpatavimas terroro ir pra
angų smenga gilyn. Togi tarijatais: 

dėl štai ko dar tveriasi. Erne 
organizuoti, iš tamsiausių 
valkatų ir žulikų, gaujas ma- 
nijakų, ir užsiūdė tasias plė
šikų hordas ant ramių gy
ventojų, ant žydų, inteligen
cijos. Nusamdė paskiaus 
tuzinus pikčiausių ir niekin
giausių liežuvninkų-plelki- 
ninkų, kurie platina taip 
tamsių žmonių tokias p;iska- 
las: girdi, socijalistai revo
liucijonieriai ir studentai už
darę carą mūruose, o patįs 
dabar rūbavoję ir žudą žmo
nes; caras uždarytas nebetu- 
rįs valios ir nebgalįs žmonių 
apginti Pletkininkai sako: 
eikim, pjaukim socijalistus, 
žudykim anarkistus, revoliu- 
cijonierius ir studentus. Ir 
tamsi mynia eina ir piauja. 
Sako: žydai norimųsų krikš
čionišką carą-batiušką už
mušti ir uždėti prezidentą 
nekrikštą žydą, o visus sta
čiatikius paversti į žydus. 
Muškim, sako žydus ir fana
tiška mynia eina ir muša. 
Vienoj Odesoj išmušė iki 15.- 
000. Kišeneve iki 1.000 
Rostove, Nikolajevske, net 
Minske, Mogileve, Berezinoj 
nesuskaitomai — sako, kad 
ir Vilniuje — mųsų sostapi- 
lėj — antisemitiška epidemi
ja valdžios esanti platinama 
ir jau esą keletas desėtkų žy
dų nunovyta. Tamsus žmo
nės, vietoj sudeginti visą liz
dą karūnuotos šeimynos gal
važudžių, degina tokius pat 
žmones. Vietoj atkeršyti 
valdžiai už šimtus metų ger
tą žmonių kraują, dar sun-

Ištark ReiškiaAngliškai
patriot petriot patrijotas — tėvynainis
favor favor loska
means myns daigtas būdas, proga
vindicating vindikeiting iškariavimas
national našinal tautišką
honor onor garbė
until ontil pakol
diplomacy diplomasi diplomacija, tarybos
preffered prifered tinkamos
honorable lionoreble garbingas
peaceful pysful tykios
failed feild neišgalė
seldom seldom retai
justifable dziustifaieble atsakanti
defence difens apgynime
sovereighty sovrienty augštybę
own on locnos
territory territori aplinkės teritorijos
existence egzistence būvio
itself itself pats save

Does the true patriot fa- Ar tikras patriotas prie
vor war as a means of vindi- lankus kariai kaipo išgavi
cating national honor? Not mui tautiškos garbės? Ne.
until diplomacy and preffe- Diplomacija ir pritinkanti
red arbitration and all otlier arbitracija ir visoki kitoki
honorable and peaceful me- garbus ir tykus mėginimai
ans have failed. He hobis neveikia. Jisai laikosi, kad
that war is seldom justifiable karė retai teisinga, išėmus
save in defence of the nations apginimą savo tautos galy
sovereignty over its own ter- bės ant jos locnos šalies, ar
ritory, or in defence of the ba apginimas tautiškom esy
national existence itself. bės savo.



KELEIVIS

Re voliuci joniški! s issivys 
tymas.

Vokiškai paraše S. ingvrman. Pirmiau
sia pat ii po Volks kalendoriuje ,,Volks 

Zeitung" 1817 \Viliiam St., N. Y.

Lietuviškai sutaisė Lietuvis.
--- I

Paskutiniuose laikuose ir 
Šventoj Rosijoj pradėjo tam
sybė braškėti iš priežasties e- 
lementališkos galybės; štur
mas revoliucijoniškas jau 
tranko duris caro. Viskas 
povaliai pradeda mainytis ir 
drebėti. Institucijos, kurios 
stovi nuo senų amžių, kaipo 
pylis vienvaldystės, kurios^ 
vietoje mokinimo Rosijos 
žmonių, temdino ir juodino 
jų protą, dabar pradėjo zudį- 
ti savo įtekmę ant žmonių ir 
nustojo galybės įkvėpti Rosi
jos žmonėms meilę prie caro 
ir jam paklusnumą. Kaipo 
žolė po lietui nauja dvasia ir 
nauji elementai iš tarpo žmo
nių pradėjo keltis, kurie 
liuosybę šaukia ir mirti 
ją nesidrovi.

Caras neklausė.
Per ilgus metus žmonės 

vargo ir daugelis nesuprato, 
iš kur vargas paeina. 
Protestai ir apeliacijos siųs
tos pas carą, kad duotų dau
giau liuosybės žmonėms bu
vo nutartas ant konvencijų, 
susivažiavimų daktarų, zems
tvų, mokslinčių ir profesorių, 
ir daugelis kitokių mislijan- 
čių žmonių: šimtai ir tūks
tančiai visokių atsitikimų 
buvo po visas šalis Rosijos 
rodančių neužsiganėdimą 
žmonių, vien tik vargais 
spaudžiančiais žmones. Ne
žiūrint ant aštrios cenzūros 
laikraščiai parašė straips
nius pilnus dvasios liuosybės, 
darbai terroristų, nihilistų ir 
anarchistų, kasdien auganti 
į biauresnius, neprivertė ca
ro permainyti žmonių gyve
nimą, pakol antgalo socija- 
listai-revoliucijonieriai ne
pradėjo griauti visą prašvin- 
kusią caro sistemą, dabar ma
tyti, jog minios žmonių jau 
pradėjo pažinti, kas tai yra 
laisvė, ko toliau, to labiau 
pradėjo augti ir kilti ir ma
tomai jog tos minios nebu< 
daugiau numalšįtos, pakol 
nuvalįs viską, kas tik stovi 
ant kelio liuosybės.
Sena Rosijos Rudinė 

dreba.
X *

Siaubūnas absoliutizmo — 
cariškas savvaldimas žino ge
rai paojų, kuris laukia jo. 
Dėlto jis nemiega, bet mėgi
na visokius šėtoniškus ins
trumentus, kad nusukti tą 
pavojų nuo savęs į šoną ir 
apginti viską, ką dar galima, 
kas tik yra autokratiško. 
Su kniutu, su kardu ir su 
muškietą žmonijos jau negali 
nutildįti, upeliai kraujo, ku
rį caras ištekino perverdamas) 
kulkom širdis nuskurusių 
darbininkų, neturi jokios į- 
tekmės ant nutildymo išnau
dotos minios žmonių. ,,Mažas 
Tėvelis” — caras rašinėja 
manifestus ir prižada viso
kias reformas. Vienok jokis 
sumanus žmogus negali tikė
ti į jo prižadėjimus ir į tokį 
randą, kuris neturi mažiau
sios intencijos pagerinti varg
šo būvį; kožnas supranta, 
kad nutilus kartą, viskas 
pareitų į senas vėžias ir teip 
dingtų visa storonė, kraujas 
ir gyvastis tų, kurie jau mi
rė už kitus, kaipo kankinti- 
niai. Japonai gana daug pa
sitarnavo Rosijos žmonėm, 
nulenkdami caro sprandą,

už 
už

—.................. ■""*
Dėlto jos adreso niekam ne
galiu suteikti. Jeigu ji no- 

. rėš jaunikio pajieškoti, tai ji 
paduos ir adresą, bet dabar 
ji klausė tiktai rodos.

--------- —....- .. . .... -------------  
gyvą kapitaVstišką sistemą. Patarimas 
Logiškas išėjimas.
Išsiplėtojimas kapitalizmo 

turi savo logiškumą ir abel- 
nai nejaučia politiško nepri- 
lankumo; dėlto kad parūpi
na savo locną politikišką for
mą. Teip męs matom vidu
rinę kovą pakylai .čia tarpe 
senos politikiškos formos ir 
naujadrauginės giminystės

caras jautė smūgius, kasdien 
naujus, ir paskutinis vis bu
vo žiauresnis už pirmutinį. 
Japonai buvo gerai prisiren
gę prie karės, nes jie žinojo 
su kuom jie turi pasitikti. 
Jie jautė carą netik kaipo 
karišką neprietelių, bet kar
tu kaipo naikiutoją jų tradi- 

. ei jonai iškos tautos. Jie nu
veikė didelį darbą, sumažin
dami visą Rosijos galybę sa
vo kraštu ant žemės ir ant 
vandens. Šen «ji Rosija su
tinka su priešais iš šalies ir 
iš vidurio, kurie ją varo prie 
galo. Aiškiai jau matyti ar
tinantis naują būdą gadydės, 
kuris aiškiau ir aiškiau kas
dien matosi politikiškam ir 
visuomeniškam gyvenime. 
Taigi sena sistema Rosijos 
puola, o naujoji rengiasi 
gimti.

Kodėl a 11 i u o s a v o 
b a u d ž i a v ą.

Prabėgo daugiau kaip pen- 
kesdešimts metų, kaip skrai
duolės (anuotos) suvienytų 
Europos tautų į iri vertė Bosi
ją suenropuoti azijatišką Bo
siją. Aleksandras II, kuris 
pasekė Nikalojų pirmą, buvo 
priverstas paliuosuoti Rosi
jos žmones nuo begėdiškos 
vergijos — baudžiavos. Ap
linkybės privertė jį prie to. 
Prispirtas prie krašto prapul
ties per trumparegį savo tė
vą. kuris visai nesuprato rei
kalų savo šalies, turėjo įvesti 
naujas tiesas, idant išgelbėti 
Bosiją nuo prapulties. Bau
džiavai ir vergijai buvo atė
jęs galas išnykti, nes jau ne
tik kad ji buvo išgyventa, 
bet jau stabdė ir tolesnį pro
gresą industrijos (išdirbys- 
tėje.).

Kuo daugiau Rosija turė
jo susinešimų su vakarine 
Europa, tuo daugiau išdir- 
bystės mokslą nuo jų pasisa
vino! kuris povaliai sutaisė 
dabartinę krašto sistemą, ka
pitališkos produkcijos.

Kapitalistai reika
lauja 1 i u o s ų darbi

ninkų.
Paliuosa vimas baudžiau

ninkų buvo perkeitimas dar
bininkų būvio toks, jog pa
leisti nuo vieno pono — iš- 
liuosuoti tapo atiduoti kitam 
kapitalistui. Nors čionai 
reiktų gana daug paaiškinti 
kaip ta permaina atsitiko, 
bet kožnas gali suprasti, jog 
pakol mūsų duona paeina iš 
kito rankos, toliai męs esam 
tokiais vergais. Taigi nors 
žmonės ir pasiliuosavo nuo 
dvarų, bet užtai paskui tie 
pats dvarininkai pradėjo sta
tyti fabrikus, i kur vėl neti- 
ketai žmonės suėjo vergauti, 
ir teip vergauja dabar visoje 
pasaulėje.

I
Po 19 vasario 1861 prasi

dėjo laikas greito išsiplėtoji- 
mo kapitalistų. Į trumpą; 
laiką atsirado šimtai visokių 
kapitalistiškų užvedimų:, 
bankų geležinkelių, kurie 
pirmiausia pradėjo traukti 
darbininkus į kvūvą. Ir 
Iš priežasties greito ūgio vi
sokių išdirbysčių, greitai pa
sirodė dvi, viena kitai prie
šingos dalis žmonių arba klia
sos.

sau

ta nuo vargšų ir atiduota po
nam, kaipo atsipirkimą nuo 
verguvės. O už tą žemę, 
kuri buvo paskirta žmonėm, 
tajio kartu didelės mokestys 
uždėtos per randą, kurios 
dar ir šiądien slogina varguo
lius. Teisingai šaukia darbi
ninkų pamokslininkas — a- 
gitatorius — Petras Aleksie
jus priešai savo tiesdarius
„ Permainos baudžiavos nė- paremtos ant kapitalistiško
kiek nepalengvino prispaus- išsivielojimo.
tų vargšų. Męs esam teip Kaip jau paminėta, jog
suspausti dabar, kaip męs puolimas aristokratų ėjo pir-
buvome pirma be duonos, su Į myn. Išskiriant tuos, kurie 

sumanė užsiimti fabrikais — 
išdirbystė, šita kliasa pasi
darė viduriu nepasikakinan- 
čiu. Daugelis ponų, kurie

mažais kavalkėliais nevertos 
žemės ir su visu rnūsij gyve
nimu atidedančiu ant malo
nės turčių. Rezultatai tokio
vargšų prispaudimo buvo norėjo didžiūnų privilegijų, 
greitas persivertimas visų į prisiplakė prie šitos kliasos. 
proletariatą. (Proletariatas Iš vidurio šitų nepasikaki- 
yra visi paprasti žmonės, su-1 nančių elementų išaugo priė- 
prantanti vargą, paeinantį šingumas. 
nuo ponų ir carų).

Iš vieno šono žmonės jautė 
didelį plėšimą nuo ponų ir 
sodžiaus perdėtųjų iš kito šo
no tiesioginės raėėdui mokes
tis parbaigė vargšus kaimy
nus. Metas po metų vis jau
tėsi didesnį vargą, pakol ant- 
galo palikę savo sklypus že
mės ėjo į miestus j ieškoti 
saėė geresnės plutos duonos. 

Tame pačiame laike pra
dėjo ir persidirbimas buržua- 
zų į drūtą kliasą. Šitas buvo 
naujas Rosijos carui: jis ne
žinojo prie kurios šalies pats 
taikįtis: turčiai turi didelę 
galybę pinigišką, bet vargšai 
- proletoriatas turi didelę ga
lybę apsigynime, nes jų yra 
daugelis. O ekonomiškas 
klausymas vis spaudė žmones 
prie pasidalinimo į 2 kliasas.

Nesutikimas tarp turčių ir 
buržua zų. Aristokratai — 
kliasa žemės valdytojų, visai 
nebuvo apsunkėta su atėmi

mu nuo jų baudžiauninkų. 
Priešingai jie gavo didelę da
lį žemes ir buvo užtikrinti, 
jog skurdingas gyvenimas 
vargšų atvarįs juos prie dar
bo už mažą mokestį. Bet 
nors ir tie visoki jiems buvo 

l pragumai, kliasa povaliai jų 
j pradėjo biednėti. Jų nežino
jimas apie išdirbimą žemės ir 
vedimą ūkės ir neturėjimą 
mokslo, stūmė juos povaliai 
prie prapulties. Rosijos ran
das kelis kartus mėgino pa
gelbėti aristokratų kliasą, 
vienok negalėjo ant visada 
jų pagelbėti. Po Aleksand
rui III tapo įvesta banka dėl 
jų pagelbėjimo ir vadinosi 
didžiūnų banka. Iš šitos 
bankos ponai gaudavo pasko
las ant geriausių išlygų. Lai
ke 10 metų milijonai rublių 

j buvo paskolįti.Negana tos ge- 
radėjistės metuose 1889, spe- 

jCijališka tiesa buvo išduota 
nuo caro, kad ponai turi dau
giau balsų Zemskose atsto
vystėse, nekaip paprasti žmo
nės ir tokiu būdu jie gavo 
progą išnaudoti prastuosius.

Buržuazų pirmyn 
žengimas. 

Kada didžiūnai, — aristo
kratai nežiūrint ant jiem su
teiktos pagelbos per carą vis 
žemyn puolė, tuom pat laiku 
vidurinė kliasa vadinama 
buržuazais įgavo galybę ir 
laikas nuo laiko įsigriebė 

■ prie politikiškos mašinos ca
rizmo.

Nepasikaki uanti 
elementai pamate, jog jų ma
teriališkas stovis reikalavo 
radikališkų permainų, kurios 
žadėjo netik greitesnį išsivie- 
lojimą išdirbystes, bet abel- 
nai viso pakėlimo moksliškos 
išdirbystes žemės.

Visa toji nepasikakinanti 
šaka buvo zemstvose, ir teip 
parėjo išdalies į politikišką 
radikalizmą.

Žodžiai nepaprasti :Radikališkas: tas 
žodis reiškia laisva permainą, greitą re
forma. Aristokratas: tas žodis vra duo- 
tas turčiam, kurie kitus valdo. Buržua- 
zas: žodis yra pritaikintas prie viduri
nės kliasos žmonių kurie neturtingi, nė 
vargšai. Proletariatas: vadinasi 
vargšai žmonės ant pasaulės.

Toliaus bus.

Moterių ir merginu dalis.

visi

žin- 
ne- 

gali

Paneliai 
iš W. M.

Brangi sesuva:—
Tamstelė 

meldi ,,Keleivio” ir jo skaity
tojų, idant suteiktų r<xią. 
kaip galima išsirinkt
gerą gyvenimo draugą. Aš 
viena iš skaitytojų sumisli- 
nau prisidėti su keletu žode
lių, ir tikiuosi, jog tamstelė 
nepaskaitįs už blogą. Žino
ma, mažai aš galiu pasakyti 

i ir ateitį sunku nuspręsti;. 
. teipgi ir jųsų nuomonės ne
žinau. Pirmiausia pagiriu 
,.Keleivį” už jo atsakymą, 
kuris til po 39 No, man rodos, 
jog verta teip elgtis ir užsi
laikyti, žinoma netik iki ai>- 
sivedimui. bet ir visada 
Tiek turiu pridėt, kad reikia 
gerai suprasti ir apsvarstyti, 
kas tai yra ženybinis gyveni
mas ir pagal savo nuomonę 
j ieškoti sau draugo. Reikia
saugotis tokio, kuris kalbė
damas tik ant kaklo kalbinė- 
jasi, žadėdamas saldumynais 
penėti ir ant rankų nešioti, 
rodos, kad mergina kojų ne
turėtų, kurie kalbėdami sau 
draugę takias kvailybes kal
ba, toki daugiasia pasirodo 
veidmainiais, nes protingas 
vaikinas rūpįsis apie ką nors 
naudingesnį pasikalbėti, nė 
kaip tokias tuštybes. Todėl 
nors aš panelės nepažįstu ir 
nežinau nuomonės, bet maėi 
rodos, jog jus į bilekokio; 
kalbą netikit, jog per laik
raštį klausėt patarimo, už ką 
jus labai pagiriu. Rinkitės 
jaunikį pagal savo nuoėnonę, 
kuris nė saldus nė kartus. 
Tiek jumi patariu ir linkiu 
paneliai geros kloties.

' Katarina.

I

Proleto riatas pa
sirodo.

Išliuosavimas vargų nuo Vienvaldystė neatbūtinai 
baudžiavos ir kartu paliuosa- turėjo būti įvesta į Rosijos 
vimas jų nuo žemės, ant ku- viešpatystę, nes to reikalavo 
rios jie gyveno ir kurią už palaikymas rando, teip kaip KJ 
savo laikė. Milijonai margų dabar yra reikalingas savval- nam- 
geriausios žemės tapo atskir- dymas turtų, idant palaikyti

Kaip gali apsirgdinti 
damą kūdikį, valgydama 
tinkantį valgį, teip ir 
pataisyti valgydama tinkan
čius valgius: jeigu kūdikis 
turi šaltį; motina gali jį pa- 
gydįti valgydama virtų cibu
lių, kurių sultys prisigriebia 
motinos pieno ir pereina į 
kūdikio vidurius ir teip at
leidžia pas jį šaltį. Teipgi, 
jeigu kūdikis ilgai nepasėdi 
arba nepastovi, tai nereikia 
ji mėgint sodinti arba staty
ti, nes jo kaulai perslabni. 
Jeigu yra žindomas, tai mo
tina jam gali daugiausia pa
gelbėti, susti prįti, valgydama 
maistą, nuo kurio kaulai to
bulinasi: tuom maistu yra a- 
vižinės kruopos. Kūdikis 6 
mėnesių gali valgyti duoną 
išvirįtą piene ir perkoštą 
per dratinį sietuką. Teipgi 
bulbes virintos piene iki pa
sileidimui, paskui perkoštos 
yra gerai kūdikiui. Dėlto 
reikia perkošti, kad kūdikis 
neužspringtų, ir geriausia 
duoti tą maistą iš bon kūtės. 
Apie 9-tą mėnesį galima duo
ti kiaušinį, sriubą nuo kūdos 
mėsos ir kitus daigtus išski
riant mėsą, mėsos nereik duo
ti, pakol vaikas neturi visų 
dantų. Jeigu motina neturi 
savo pieno, tai geriausias pie
nas ožkos. Jeigu ožkos ne
galima gauti, tai jaunos kar
vės pienas su puse vandenio 
ir su cukrum yra gerai. Jei
gu kūdikio viduriai pasileis
tų, į pieną reikia įpilti šaukš
tuką opninio vandens (lime 
water). Labai svarbu pri
laikyti visus indus labai 
kuopniai. Kartą padarytas 
kūdikiui valgis, negali būti 
ant kito syk paliktas, dėlto 
kad pasensta ir kenkia vidu-

Toliau bus.

Balius! Balius!
Lietuvos Dukterų Draugystė 
laikys savo trečią metinį ba
lių, 29 dieną lapkričio vaka
re prieš Thanksgiving dieną 
ant Dalilgreen Hali, Kampas 
Silver ir E Sts., So. Boston, 
Mass., prasidės 8-tą vai. va
kare ir trauksis iki 5 kių ry
to. Bus puikiausia lietuviš
ka orkestrą. Meldžiam visus 
širdingai atsilankyti.

L. D. D. Komitetas.
—o—

Balius, Vyrucziai Balius!
Kelio? Lietuvos Sūnų Drau
gystės, Lawrence, Mass., Su
imtoje 25 lapkričio ant Ford 
Bros. salės Oak st, prasidės 
7 vakare ir ūž iki 12 naktį.

O mergų ar bus? — Oi 
kur tau nebus! kaip slyvų, 
kaip vyšnių bus pilna svetai
nė. Tik širdingiausiai visus 
užprašom! 26 lapkričio ne
dėlios vakare 6 va
landą bus prakalbos bažny
čios salėje apie Lietuvos pa
dėjimą: apie vargus, skurdą, 
ašaras, kraują ir revoliuciją. 
Visus meldžiam pribūti.

L. S. D. Komitetas.

I

i

I

Didelis Balius.
Draugystės šv. Kazimiero 
iš West Lyn, Mass., kuris at
sibus 25 lapkričio, 1905 ant 
Hibernian salės po num. 103 
Federal Sąare. Užprašom vi- 

i sus lietuvius ir lietuvaites.
Antras patarimas.

Aš tiek sakysiu ant pane
lės iš W. M. klausimo, jog 
jeigu mergina turi suprati
mą apie tautiškus ir politi- 
kiškus klausimus, visada tu
ri lenktis nuo tokio jaunikio, 
kuris visai nieko nesupranta, 
nes su tokiu apsivedus netik 

j negalės gyventi pagal savo 
nuomonę, bet jausis suvar
yta nuo vyro; kaipo stipres
nio sąnario šeimynoje. Ir 

i tada atjaus didelę nelaimę. 
Kiek aš esu persitikrinęs, tai 
nevelyčia kibti merginai prie 
vaikino, kurio apsiėjimų ge
rai nepažįsta. Tegul jie bū
tų mokįti ir turtingi, bet jei
gu vargo nepažįsta, tai ir tik
ru geru žmogum negali būti. 
Tikrai būti mokįtu žmogum, 
reikia ant to daug mokslo, 
bet jeigu vienas nėra apsipa
žinęs su viokiais mokslais, tai 
turi būti iš kitos pusės var
go pažintojum, tik tada jis 
bus geru žmogum, su tokiu 
gyvenimas bėga gana gražiai, 
vargai persi verčia į linksmy
bę. Merginos puldamos ant 
jaunų gražių vaikinų nevie
na daug nukenčia, nes viena 
su širdžia atvira, o kitas su 
kumščia sugniaužta. Tiek 
galiu panelai pasakyti. To 
liau patarčia tiek: jeigu pa-1 
panelė nemato, mislir.o apie 
savo kraštą, tegul paduoda 
dresą, o jos nuomoniai tin
kančių atsiras. Aš mylėčia 
tą panelę arčiau pažinti ir į 
susirašyti. A. Savak, 
First Avė., Carnagie, Pa.

—o— 
Paaiškinimas.

Šitos panelės iš W. M. ad- Į 
reso męs nežinom ir jos pa
čios nepažįstam; miestą, ku
riame ji gyvena męs žinom, 
bet tas nėra pilnu adresu. į

i
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APGARSINIMAS.
I Dėl labo kasdieninių dirban

čių žmonių New York 
Brooklyne ir iš 

toliaus.
Pagal nuolatinį prisimini

mą per ligonius, kurie gydo
si ir drauge kasdieninį darbą 
atlieka dirbtuvėse, kad nesu- 
gaišuot darbe, idant dėl to 

į skyriaus įvest tam tikrą lai
ką gydymosi valandas, tad 
pagal prašymą Dr. E. C.

i Collins Medikai Institutas, 
kad išpyldyt prašymus ir pil. 
nai visus užganėdyt, idant 
būtų lengva ir prieinama, iš- 
sigydimo visokių ligų, kurios 
atsiranda ant žmogaus nelai
mės, už tas virš paminėtas 

i
Institutas, ant savo pirmo 
lapkričio (Novemberio) mė
nesinio daktarų susirinkimo 
nutarė šiteip: paskirdami va
landas nuo pirmos dienos 
lapkričio ant toliaus visada 
priims ligonius, ne tik kas 
dieną nuo ryto 10 iš ryto iki 
5 valandai po piet, o nedė- 
lioms nuo 10 iš ryto iki 1 vai. 
po piet. Bet utarninkais, 
seredoms, ketvergais ir pėt- 
nyčiom, net vakarais bus pri
imami ligoniai tokie, apie 
kuriuos viršui buvo pasakyta 
tai yra nuo 0 iki 8 valandos 
vakare ir suteiktas išgydy
mui reikalingas vaistas, pa
tarnavimas kogeriausias. Tad 
yra žinia, bet ne apgarsini
mas, todėl nepamirškite, nes 
daugiau neatsikartos. Tė- 
mykite valandas ir adresą, 
kaip viskas čion yra parašy
ta:
Dr. E. C. Collins Med. Inst 

140 W. 34-th St.
Tarp Broadway ir 7 Avė.

New York, Oity.
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Bhįaridi fnt pardavime.
tij.<rd<i.iai stalai ir viskas k. 

jų reik. stovinti ant geriausios 
aivšs So. Boston. Mass Par 
--. n< s pats į krajų keliausiu 
kti atsišauki!’ J. Vžubalis 31* 
So. Boston. Mass.

Me’? Angfelsks-Vokiszka 
ir Lietuviszka.

Dabar lėk - jos i eina d.i sykius ant san- 
x įlies nuo3:'-to $ept. ik: 30-to p.i.■; tų 
metų kny-,-os formoj, pernumeruot.- 
) ožna leki ija. tur. 12x22 colius didumo. 
' 1 pirmą dalį lekcijos talpiname naujie- 
• as imame i- ansli-Į -i I:..kraš» ių ir i- 
ven-iame a: t lietuvi’-ko ir vokl-ko. per 
Va pai»-n-jrvi>-a me i’mokti angliškus 
l ukraščius skaityt. l:i 2-rą D. L. J. sr<- 
.-grafiškus aprašymus su daug paveiks
lu. persiatanti viso svieto mapas:į 3-čią 
D L. J. y\aires istorijas: į 4-tą D. L. J. 
. ngliška gramatika. Vokiška ir Lietu
si Ška kaip tarti žodį ir kokioj kalboj 
1 atole, kas nori gali dabar užsirašyt. 
’ ’risiunčiani visas išėju-ias lekcijas ir to 
)■ sne.s, kaštuoja 2 dol.: mano ofisas 32

■■and st. Kas negal asabiškai atsilan- 
yt. Prisiųsk pinigus Money Order ant 
Ireso:

M r. John .1 Rickvich.
2 Gra d st. . Brooklyn. N. Y.

<

a

GRAMATIKA 
Angliškos Kalbos-

s. į tarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
sekančiai: snow (snot. sniegas, knovv 

i--.< ). žinot’, leaf [lyf]. lapas ir t. t. 
F- yęa apdaryta. 174 puslapiai, su pri- 
sl utimu $1.25. Pinigus yra geriausiai 
prisiųsti per ..Postai Money Order“ ant 
Šio adreso:

P. Mikolainis,
Pox 15. Station D , New York.

PAJIESZKOJIMAS.
Aš Jokūbas Žurkus pajieškau savo 

. brolio Pranciškaus Žurknu^ ir Adomo ir 
Juliaus Timlerių. kurie gyvena aplinko
je Bostono: jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso: J Zurkus. 25 W. 
2 nd st.. room 10 and 4. So. Roston. Mass

* Tiktai 10 centų.
Naujas vadovėlis angliškos kalbos, 

vertas 50 c. gaunamas tik už 10 c., pri- 
snnčiant gromatojv sidabrinį dešimtuką 
įvyniota popi:ron ir 2 markes po 2 c.

W. J. PETKON.
f'Oj N. Main st. Brockton. Mass.

BALIUS.
Bostono Lietuviško Kliobo 
Gedemino, kuris atsibus 30 
d. Lapričio [Thanksgiving 
' - y] 1905 ant salės 166 Bro- 
: dvvay Extension S. Boston. 
? ass. Užprašom koskait- 
lingiause susirinkt.

Komitetas.

' Iritvos! Britvos! 
Vien tik ,,Keleivio“ skaity
tojams ir tai tik ant srumpo 
laiko, kurie mums prisius 
*1.25 męs prisiųsim vieną 
Princes Own britvą su ga- 
lastavimo diržu ir šepečiu ir 
ddodain gvaranciją ant pen
kių metų. Jei britva netiks 
męs pinigus atgal 
nam su džiaugsmu, 
kai parduoda šitas 
j o *3.00. AAgentų 
Uorių reikalaujam
mieste ir duodam didi uždar
bi. Rašykit pas:

The Chase Supply Co., 
Box 504,

Methuen, Mass.

sugTąži- 
Stornin- 
britvas 
ir ped- 
kožnam

Vienintelis Lietuviškas
CIGARU FABRIKAS

Massachusetts Valstijoj. Darom gerian
ti us cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kais ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA.

24 IVashington Suarė, lVorcester. Mass

Vyrai Lietuviai. 
£iema ateina. —overkotų ir žieminiu 
t iutų beveik visiem reikia, o ar visi tu 
ri — nežine: taigi kurie norite overkotų 
ir žieminių siutų iš geriausios matarijos 
ir naujausios mados, ateikite pas A Ne
viltį, jis pasiuva geriause. o prekės daug 
pigesnes kaip kitur. Jeigu netiki, ateik 
o persitikrįsi.

A. NEVI LIS,
68 Fifth Street, S. Boston, Mass.

J. Biizevičius ir
T. Jezukevičius.

Vieninteliai lietuviai duonos kepėjai vi
nim Lawrence ir apielinkėj. Kas mus 
duoną valgo, tas turi jaučio stiprybę, 
veidų raudonumą ir vyro galybę. Musų 
) eptuvės adresas:
177 C h esu u t Str., L»wreiH-e, Ma.-s,

•;š.- -a? J* •’•■;.' •’.-.v* .
->š- •'
^Geriausia aoterų ir vaikygydytoja.  ̂

j Dr. Ona Topaz, | 
ziflū (haiiil.. rs str . Boslvn. Ma» e

e-
Ofisas atdaras š

• •• ••
■Įįčv 2 iki 4i > 7 iki S po pietų.

Tel. Ilav. 669 - 5. j’i

.5$!* •.*-’••• - ’• •5*5.
• ••• «•» ».* ••• ••• ••• ••• ••• ••• •<

Gkkiavsia ik Teisinimai šia

...APTIEKA..
C . H K 5 O T T.

Cor. \Vest Fourtli A’ i) Sts
So. Boston. Mass.

Jeigu nori būt sveikas
ir drūtas, naudok tik sveikus gėrymus. 
r imk sveiką užkandį, sveikiausi gėli
mai, taupia Alus. Klius. Vynai ir viso
ki literini yra i ik pas

Jame® Gleason <te Co.,
Kampas 4-tli ir B. Sts..

S. lb>slrll. Mass.
Teipgi norintit-m pirkt likeršiorį. te yra 
labai gi'ra viela. Pažinoki', pas j«atj 
;as|xidvr! u

M.Galivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijoiu musu 

speciiališkumas.
386 2-nS st.,S. Bastai Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žmoueliai 
kad traukia tai traukia i k ra 
jų. o kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei 
tas kelias nedeles pardavė 
suvirs 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Movkevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Mass.

Pi*. Jos. Lewantlowski.
3ę4 Broadtvay,

priešai pacztą 
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
10 — 1? prieš piet ir 6 — 8 po piet.

-ST—»<

Dr. S. Andrzejewski.
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Kožna Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu 

bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus j 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. JCoch, Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaras nė institutas negali susily 
gint, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa 
gydę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos iŠgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skutos (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į ūmą laiką išgydo pamatiška 
ir išgydyta liga ne atsinaujina’

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tam tikri Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištirū 
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vietoje vargintis savę ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotvjimo laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausii; 
Dr. E. C. Collins M. I. o jus sveikata į trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus vaistus

Jeigu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai šiądien rašyk ant žemiaus padėto adreso, o busi dėkin
gas, nes niekad nebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant ir priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas.

Iš daugybės padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylimas Profesoriaus:

Kaip daug per visus metus laiko priken- 
Siau ir privargau, teip labai esiu Jums dėkin
ga, už išgydymą ligos, kurių per moterystės 
pasigadinimį buvau gavus: nes neperstojan
tis galvos skaudėjimas, vidurių ir gumbo gėli
mas, kaip tankus šlapininias. teip krutinėję 
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas neišpa
sakytai mang kankino, kad net gyva buvau 
gatava į žemg lįsti. Kiti daktarai ir daktar- 
kos nieko negelbėjo, o tie visi bobiškf-raga- 
niški gydymai, tiesiok mang į prapultį stūmė. 
O kad Jus prisiųsti vaistai, dėl uiang sutaisy
ti išgydė, tai tikras stebuklas, nes nesitikė
jau kad kas mang išgydytų po tokios ilgos li
gos: už tai Gar kartų ištariu iš tikros širdies 
didžiausių padėkavong.

Pilna guodonės.
Julijona Wida.

3T9 AV. Iron St., Irontvood. Mich

Garbingi Dr.Collins Instituto Specialistai
Siuoiui su didžiausiu džiaugsmu praneši, 

jums, bad jau esu pilnai sveikas išgydyta:, 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kuri', 
mane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa 
dėkavong prašau viešai pagursiut. nes kol gy
vas busiu tai jums dėkavosiu, o niekinsiu gir 
tuoklyste, per kurių girtas būdams peršalau i 
tų ligų pasigavau su jos visais kankinančiai 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimą 
kosėjimų, skrepliavimų ir sprando skaudėj! 
mų teip. jog mang į beprotystg varė; kiti dak 
tarai nor vadinasi specialistais, bet man niek' 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydėte mang, ta 
tikrai pripažvstu Jus už geriausius specialu 
tus ant visos Amerikos, už jus mokslų ir vai 
stus labai, labai esiu dėkingas.

Jus išgydytas,
Joseph Škada,

P. O. Bos 245.

Brangus Profesoriau!
O dabar as Jonas Persky. dėkavoju Jums 

laitai, kad mane išgydėte, nuo biaurių sapnu, 
sėklos n u bėgimo ir abelno skausmingo nusilp
nėjimo, kuri$ tai 1 ig$ kaip jums žinoma įga
vau per kūno raškažius ir neišmanymą. Jus 
vaistai manę kaip naujai atgimusį padarė ir 
dabar rengiuosi ženytis ir gyvensiu laimiu- 
gui.

Jums labai dėkingas.
GERIAUSIAS

ADVOKATAS 
das. d. Feely 

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

John Persky.
190 HorocksSt.. Johstotvn. Pa.

1

128 Broadwav,

blanketu ir 1.1.
mus.

Duryea, P*

ra

O L! M Bros
So. Boston. Mass.

NEVY YORK.

338 Broailw;iy,

Kristina Pavlecka.
18.4 So. 13th St , St. Louis. Mo. 

Išgydyta sirgus per metus po sunkaus palags

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

Karolius Catarys,
40 Walnut St., Phoenixville, Pa.

Išgydytas nuo užsisenėjusioa viduriuių orga
nu ligos.

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. Kilej
301 Broad way, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankvt.

■! ■■ I ■ - -m

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į ŠVorcesterį alkeiiausit 
Geriausia roila visi gausit.
x ‘ t. . .Snapso alaus įssigersit 
Ir cigarų turki-kų parukysit

Pas

Va skelevicziu ir Abraczinska
24 Millburry str.,

Worcester, Mass.

SUCZEDYK PINIGUS!
Mes tik-ką pargabenom iš New Yorko naujausios mados moterišku 
skrybėlių, ilgu ir trumpu žiponu ir andaroku visokiu borvu. kuriuos 
parduodam už labai žemas prekes. Teipgi didelis išpardavimas mo
terišku ir vyrišku sunkiu apatiniu drapanų, kaldru.

Jeigu nori užčedyt pinigus tai ateik pas
1. S a c o w i t z ,

tarpe A ir B gatvių. S. Boston, Mass,

VIENATINIS LIETUVlSZKAS 
W. RAŽUK0, 7 Wa>Iiington st 
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas tu- 
vest kur kitur t.ai‘neik iki nepamatysi manęs. ‘ Su godoneWixc»s RIAUKI S
r

IT « Auksinių ir Sidabriniu tavoru. 
______________________________ - visokią muzikališku instrumentu, 
gromatoms drukuojatnų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Koznam kuris atsiųs už 2 centu'’ markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką KatallOgą dykai. I uitame y: a šim

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mr.no tavor; i pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.
y4/jZrZ/tzr//z?//Jatlieku greitai, ir išsiun

čiu į visus Amerikos miestus. Adresas: 
M. J. DAMIJONAITIS.

3108 So. HALSTED ST., GHICAGO. ILL.

Aloiza Šlama, 
Clarckson, Neb.

^sgydyta nuo skausmingo ir baltųjų antdrapa-
nių bei abelno sunykimo.

Kurie nori, kad išgydytus negarsini, tai nžtaikom didžiausioj slaptybėj.
Kad teip prieinamai,kožnas atsišaukęs asabiškai arba per gromatą, aprašam savo ligos silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenėjusioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bu: 
orisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. E. C. Colinso, iš kurios didelią naudą apturo 
s.te, nes ji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34«thSt. ’ <tarp Broadway ir 7 Avė.) New York, IN.Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožna dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedėlioms; nuo 10 iki 1 pal. po pietų.

Liet u v iškas Polskas
DAKTARAS 

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Mass. 
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
ant viršaus vienais trepais aukštyn bet 
neikit į aptieką, mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 
1 iki 2 po piet ir nno6 iki 8 vakare.

Kataliogas M/ 
Nonų Dykai JV 
K i.-kvi.-nam kuris prisiuns 
savo pavarde ir adresa asz 
nusiunsiu dykai katalioga 
sztuku. magiszku slapty- w
biu irdidžiausiu monu ant » .
svieto. Tame katalioge yra iszguMyti visi 
sekretai magijos, pasako kaip nuveikti di
džiausius monus. su kuriais senovės raga
niai nustebino visa svietą. Turėdamas ta 
katalioga gali su taismonais netik žmones S linksminti, bet ir gera pelną turėti rody

mas ant balių, teatru ir kitur.
JOSEPH HERMON

676 N. ROCKWELL ST.» CHICAGO

LIETUVIU UŽEIGA 
-----  PAS -----  

CHAPLIKA

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
Farmos ant pardavimo.

Tos farmos parsidnoda New Yorko štei- 
te. 15 akerių už 81250, 33 akrai už
$1.500, 78 ak. už $1.400, 99 ak. už $99o, 
80 akrų už $1.500. 150 ak. už $2.000, 133 
ak už $1.800, 200 ak. už $2000 ir apie I5 
farmų kitų. Yra čia jau lietuviška -ko- 
lionija sutverta. Tos visos farmos su 
trioboms ir kožna turi girios, arti mies
tų ir vagzalų. Apie artesnes žinias ra- 
šyktie su dėjimu už 2 c. markės pas:

Geo. Kleek
PoolTille, N Y.

Puikiausias Lietuviškas

I
Į 
j

>

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

South Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

K R X U T U \
Čia galima gauti puikiausių pečių 
Lovų, krėslu ir visokių reikalingų 
daigtų stuboje. Čion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo *15.00 iki 
augščiausiu prekių. Pirkti galite 
ant geriausiu išlygų: teipgi susikal
bėti galima lietuviškai, lenkiškai ir 
kitose kalbose. Meldžiam atsilankyt

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
27 Cross 8tre» t, - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ.

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

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Asr. putinau savo krau’uve kurlo'a gali ragaut vi ko kaipo 
t i: Laikr dėl u kokiu tik ant sviet. randas , k’S'cniniu ir 
* i»-in u. v’>o’iu lenciuge’nu, a įkaini;, paa iksu tu, st**ab- 
ri» iu ir auksiniu z ėdu, špilkų, kamp^su. kolc iku, visokiu 
ins. rūme, tu, mik u armonikų dei gra au . M szinufciu 

dėl druVavojimn gromatu. Mo-tu knysa ir pr et is s dėl 
darymo sztuku. Isiokk ir maldaknygių kokiu tik ran- 
d«Ki li-tuviszko’kai oj. Paikiu popteru dėl grom tu ra- 
srymo su phvincAcvonems, «zd>b ms ir kvietkomis. Kas 
vdirttu k a sau parsitraukti tegul t nsiunc/ia groma oi uz ąc. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio **ar lietuvisz- 
koj k Iboj nebuvo, kureme yra si nitai visokiu paveikslu, 

apie kozna ta vora preke apraszyt’. K? s pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
rius isTsivncaiu greit in visus Amerikos miestus. Adresuoki::

Klemens Wilkewich, 1,2 ,,

I
I


