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Metas I

Revoliucija Rosijoj.

Ašaros nenustoja liejasi, 
ir kraujas margina gatves 
Rosijos miestų, namai dega, 
kūnai krinta narsių ir laisvę 
mylinčių darbininkių raudo
nos vėlavos plevėsuoja ir 
griausmingi balsai šaukia į 
kovą, į kovą, už liuosybę bro
liai seseris! Noras darbinin
kų prišaukti prie supratimo 
visus darbininkus ir išgauti 
pilną liuosybę visiem žmo
nėm. Noras caro ir jo šali
ninkų dykaduonių nugalabį- 
ti visus laisvės j ieškančius. 
Kareiviai daugelije vietų 
pradėjo valdžios neklausyti, 
dėl to caras sumanė agentus, 
kurie tveria juodąją šimtinę 
ir kelia buntus, piauna žmo
nes, kurie jieško teisybės, 
negyvij kūnus baisiausiu bū
du naikina: perplauna pilvą, 
kemša į vidurius šieną, i 
burną kemša stiklus, galvas 
nusikirtę ir užsimovę ant 
smaigo nešioja po gatves, 
teip elgiasi caro tarnai — jo 
tikri agentai. Policija jiem 
nieko nedaro, pakol jie savo 
prakeiktą darbą nenuveikia, 
tik ant galo neva nuvaiko, 
kad protokolas visų prakeik
tų darbų būtų nekaltas.

Galas kankynių pa
r e i s. '

Kareiviai-marininkai ant 
juodųjų jūrių visą vasarą de
gė piktumu, kad negalėjo 
perkalbėti visų savo draugų, 
idant sukiltų visi prieš ne
žmonišką caro valdžią, bet 
nenustojo darbuotis ir dar
bas — agitacija nenuėjo ant 
nieko: matydami, jog caro 
geležinė ranka nėkiek nesu
minkštėjo, dar negana pri
gėrė žmonių kraujo ir prari
jo žmonių geriausių gyvasčių, 
dar nusprendė ant mirties 
Kronštade pasikėlusius ka
reivius. Matydami tą Sevas- 
topoliaus marininkai ir že
mės kareiviai skaitliuje ketu-1 
rių tūkstančių atvertė savo 
muškietas priešai caro galy
bę. Prie pasikėlusių mari- 
ninkii prisidėjo ir žemės re- 
gimentas: pėstininkų regi- 
mentas, vardu krūtinės regi- 
mentas; kiti kareiviai — Bie- 
lostoko regimentas ir 3 bata- 
lijonai artilerijos, nors dar 
liekasi prilankus carui, vie
nok pamatę pasikėlusius šau
kia su džiaugsmu jiem lai
mės linkėdami, daugelis kas
dien pabėga nuo nesukilusių 
pulkų prie sukilusių. Visas 
Sevastopolius yra rankose 
pasikėlusių kareivių. Žmo
nės bėga iš miesto, kur kas
mano, nes laukia čionai di- reikalai: 1| Apie caro maniįbiai.

go darbininkų komitetas nu
siuntė telegramų širdingus 
linkėjimus sukilusiem Sevas- 
topoliaus kareiviams ir pagy
rė jų pasėkimą.

—o—
L o n d o n. Žinios prane

ša iš Anglijos, jog Portsmo- 
utlio laivų dirbtuvėje būda- 
voja didžiausią ir geriausią 
karišką laivą, kuris kaštuos 
7 milijonus 50 tūkstančių dl. 
Prie laivo neleidžia nieko, iš
ėmus darbininkus, ir darbi
ninkam niekur nevalia vaikš
čioti, tik į paskirtus depart- 
mentus.

llainaviiiias išgelbėjo.

New York 24 lapkričio. Ką 
tik atvažiavusią emigrantę, 
Oną Shanalian, 11 metų at
keliavusią iš Airijos, komisi- 
jonieriai buvo nutarę atgal 
sugražįti, kaipo negalinčią 
sau duonos pelnyti. Bet 
mergaitė sakė, jog ji moka 
gražiai dainuoti, ir kada pa
dainavo, komisijonierius iš
leido į Ameriką, nes jos bal
sas buvo tikra muzika.

Hatcrbiirry, Conn.

Susivienijimo L. A. kuopa 
čionai parengė ferus ant 
naudos kolionijos dėl senų 
lietuvių, kurį rengia „S. L. 
A.” ferai užsibaigė 25 lapkri
čio su geriausiu pasisekimu, 
nes pelno bus netoli 500 dol. 
Nusisekimas buvo iš didelio 
darbštumo merginų, kurios 
iš visos širdies rūpinosi par- 
davinėdamos tikietus. Teip
gi ir aukų nemažai sudovano- 
jo Waterburrio lietuviai ir 
žydeliai biznieriai. Ačiū 
paveizdą.

mokyklų Lietuvoje, 4 j yvai- 
rius mokesčius, 5] apie žemės 
ir miškų klausimą. 6) žemie
čių įstaigas, 7] Lietuvos luo
mų ir tautų klausymą, 8) 
apie išeivystę. Kaip suva
žiuos delegatai, rasis ir dau
giau klausymų ir gal ims vi
są sanvaitę, pakol viską aps
varstys. Taigi matom, jog 
mūsų tėvynėje jau didelės 
permainos radosi. Be abejo
nės suvažiavę į Vilnių lietu
viai nutars jieškoti sau sav- 
valdystės [autonomijos) teip 
kaip jieško lenkai, nes, Vieš
patie išgelbėk mus nuo lenkų 
valdžios, jeigu būtume pa
skirti prie jų rubežių: Rei
kia turėti vi'tį, jog seimas tas 
bus mum ant naudos, nes tę 
bus Dr. Basanavičius, o ir so- 

I cijalistų netruks.
Vilniuje 19 Spalio buvo 

susirinkimas Vilniaus mokį- 
tojų, kad nutarti bent ką ge
ro dėl Lietuvos iš šono mokį- 
tojų. Mokintojai iš dides
nes dalies rusai esant tik ke
liem lietuviam nenoriai ir 
tik iš dalies pripažino Lietu
vos reikalus paremti ir sav- 
valdvstės Lietuvai reikalauti.•f

Žydai vienbalsiai lietuvių 
reikalus užtaria ir iš vieno 
eina. Lietuvoje dabar dide- 
ris klausymas, kad prašalįti 
visus ruskius mokintojus, o ,į 
jų vietą įstatyti lietuvius, 
kurie šalies kalbą supranta- 

Vilniaus studentai 8-tos, 
7-tos, 6-tos ir 5-tos kliasos 
padavė prašymą į mokslainių 
vyriausybę, susidedančią iš 
23 punktų, reikalaudami vi-j 
šokių pagerinimų, ant dešim
ties tu reikalavimu mokslai- v v
nių užveizda pritarė.

J i e n a v o s, (Kauno Red) 
to valščiaus lietuviai padavė 
prašymą ministeriam, suside
dantį iš devynių reikalavimų, 
kurie yra gana svarbus dėl 
lietuvių.

Vilkaviškije 2 lapk.

pos su maskolių vyskupu Ni- 
krandu prisidėjo su savo 
propaganda, kad Vilniuje 
krikščionis muštu dus, 
kaip kitur Rosijoj daro, bet 
tas jiem nenusisekė, žmonės 
siundymą išjuokė, o žydus 
broliais vadino, užtai, kad jie 
kovoja už laisvę.

(Vilniaus Žinios).

Laikas pasidavimo išė
jo 28 lapkričio 29 karei-1 
viai dar nepasiduoda. Val
džia susimaišė, nežino ką da
ryti, nes dvasia kareivių vi
sur teip sukilus, jog neužsi- 
tiki jiem ir bijo, kad visos 
Rosijos kareiviai nesukeltų. 
Sukilusius kareivius socijal- 
demokratai paėmė mokįti. 
kad jie dovanai nieko neuž- 
kabįtų, nemuštų ir negertų 

I svaiginančių gėrynių, nuro
dydami ant Kronštado pasi
kėlusių, kaip tie pralošė i 
greitai, dėlto, kad labai gir
tuokliavo, kada parėjo muš
tis, kitas muškietos nepakė
lė. Kareiviai socijalistų pa
mokinimų priėmė ir elgiasi 
visur dorai; prie kareivių 
prisidėjo tūkstančiai darbi
ninkų, Pėtnyčioje 24 lapk. 
kareiviai ir darbininkai turė
jo didelį susirinkimą, kuri 
norėjo išvaikįti admirolas Pi-Į 
sarevskis, bet kaip paliepė 
savo kareiviam šauti, tai tie! 
nešovė į susirinkusius, bet 
tiesiok į Pisarevskį ir kapito
ną Stein. Stein krito ant 

I vietos, o Pisarevski tik sužei
dė.
Visa karei vija k į 1 a . ■ 

Peterburgo oficieriai pra
neša baisią žinią valdžiai, sa- ' 
kydami, jog nuo Vladivosto- Į 
ko iki Europos parubežių vi-. 
sa kareivija dega Ugne pasi- j. 
kėlimo: karščiausia Sevasto-. 
polije, Simferopolije, Tiflise, | 
ir Odesoje. Revoliucijos: 
dvasia užėmė Rosiją nuo 
krašto iki kraštui. Karei
viai - elektrotečnikai tapo 
suimti ir i Petro ir Povylo 
fortą užrakįti. Tokios tai 
žinios šventoj Rosijoj. Dar 
reikia pridėti, jog vargas bai- 

isus terioja darbininkus: dau
gelis sužeistų su šeimynom 
paplukę ašarose, be duonos, 
nuogi vaitoja ant mirtinų lo- 

Įvų; tūkstančių namai sudegė, 
ypaž žydelių daugelis turtų 

'sunaikinta, dabar jie prisi- apvaikščiojo šventęliuosybės;
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pa- susirinko ant rinkos: lietu- 
sve- vių, lenkų ir žydų, ir pasi

statę raudonas socijališkas 
vėlavas, laikė ilgas prakal
bas. Viskas gerai nusisekė, 
ir žmonės su džiaugsmu išsi- 
skyrstė. Bet vakare žydai 

laisvos sumanė turėti apšviestą de- 
kalbos ir laisvos rašliavos Ro- monstraciją, kada išėjo ant 
sijos viešpatystėje, Lietuvoje gatvės su revoliucijoniškom 
mūsų broliri sujudo naudotis giesmėm, atbėgo oficieras ir 
iš leistų tiesų ir jieškoti dau- šovė 6 kartus į pulką, vieną 
giau laisvės: Daktaras Basa- užmušė ir vieną sužeidė, 
navičius ir Jonas Kriaučių- Viniųj e 28 Spalio atsi-
nas šaukia Lietuvos Seimą buvo susirinkimas tėvų ir 
į Vilnių ant 4-tos ir 5-tos die- globėjų mokinių pirmos ir 
nos gruodžio. Ant šito pi r- antros gimnazijos, ant kurio 
mo susirinkimo lietuviu, ko- tapo pastatyti dešimts reika- 
kio nebuvo Lietuvoje per šim-; lavimų dėl mokinių ir per
tus metų, bus svarstomi šioki duoti mokslainių vyriausy- ti gimdymo liga, turės mirti

Iš Amerikos.

Unija apie emigracijų.

Pittsburg, Pa. American 
Federation of Labor ant savo 
konvencijos užėmė klausymą, 
kad sustabdyti Į Ameriką ke
liaujančius. Keii radosi 
priešingi leidimui i Ameriką 
emigrantų; ir žinoma būtų 
nutarę neleisti, jeigu ne ai
riai būtų protestavę. Airiai 
vienok apsiimtų leisti tik ai
rius, bet gėda jiem tas įnešti. 
Mat tik kiek supranta A. F. 
of L.

glaudžia pas gerus krikščio- apie du tūkstančiai žmonių 
nis ir lioteliuose, gauna 
gelbą nuo savo brolių iš 
timų šalių.

ls Lietuvos.

Po iškariavimur

Naujas išmistas.

Kansas City. R. L. Dean 
elektrikinis indžinierius iš- 
mislino naują aparatą prie 
telegramų siuntimo, kuris 
pensiunčia žinias penkis kar
tus greičiau kaip ik šioliai 
išmislįtas aparatas,

Kaliniai sukilo.

Jefferson City, Mo. 25 lap. 
25 kaliniai sukilo ir nušovė 
vaktos 2 žmones, pasidarė 
liarmas, tuo tarpu dinamitas 
po vartais trūko, vartai išlė
kė, keturi kaliniai išbėgo 
ant gatvės, išmetė žmogų va
žiuojantį iš vežimo, patys į- 
sėde mėgino išbėgti, bet gale 
miesto juos sargai sugavo ir 
su pagelba revolverių atgal 
parvarė, bet 3 pažeisti nu
mirė.

Duoda kad imtų.

Cliicago, III. 24 lapk. Dr. 
D. K. Pearsons dovanojo 50 
tūkstančiu dol. dėl misijų 
komiteto, kad jie apverstų 
dėl varymo misijų Turkijoj. 
Duodamas pinigus, kartu pa
rašė: ,,Jeigu jus neimsit, 
kiti priims,
eina propaganda; kad 
turčių neimti pinigų ant nie
ko, nes jie skriaudžia ir ap
vagia vargšus žmones, paskui 
neva ant Dievo apieros duo
da.

tai
Mat dabar jau

nuo

Pati nzsinipriot izavo.

Elkliart Ind. 25 Lapkri 
čio p. C. E. Miller numirė 
po kūdikiui, daktarai sako, 
jog nebuvo jokios priežasties, 
dėl kurios Milerienė turėjo 
mirti, kaip tik ta. kad ji sa
ve labai baugino ir visada 
kalbėjo, jog negalės persirg-

1

teip ir atsitiko.

—0---
Viena. 27 Lapkr. iš čio

nai pareina žinios, jog Tur
kijos sultonas ant galų susi
taikė su Europos viešpatys
tėm vesti Makedonijoj pini- 
giškus reikalus publiškai.

—o—
Paskutinės žinios 

Rosijoj .
Peterburgas 29 lapkričio 

visi telegrafų operatoriai su
stojo dirbę, miestas yra nu- 

> kirstas nuo visų provincijų, 
nes nedirbant telegrafistam, 
žinių negali jokių gauti. Ro-

B e r 1 i n. Čionai žinios <įa darbininkų taria vėl šaukt 
yra pasklydo, jog papuolė i visą Bosiją prie straikos, i- 
koks tę raštas į policijos ran-idant priversti Peterburgo ka- 
kas, kuris atidarė žinią, 
yra rengiama carą nuo

Žinios iš pasaulės.

už

būk pitalistus atidaryti fabrikus, 
Pa" kuriuos jie užrakino ir kartu 

virŠiaus žemės nuvalyti, bet pavarė 70 tūkstančių darbi- 
nežino keno tas rengiama.

—o—
Maskva. 27 lapkričio 

likosi atidengta kariška tie
sa prieš vargšų surengtą kon
gresą, ir kongreso vadovai 
likosi suareštuoti, tarpe ku-

ninku baduoti.

Vietinės Žinios.

Oras nuo pereitos subatos
rių ir M. Čirikov, garsus au- iki utarninkui buvo labai 

žmonių malonus, seredoj pradėjo ly-„ I

pra-

torius ,,parinktu 
yra suareštavotas.

—o —
Vladivostokas 

lapkričio iš čionai žinios
neša, jog tarpe suimtinių Ro
sijos kareivių per japonus 
campe (’uknin atsitiko teip: 
vienas kareivis 
garbės oficieriui, 
traukė kardą ir 
sukapojo kareivį.

ti ir dėkavonės diena liekasi 
apšlapįta. Aukos ant revo- 
Ii ucijes pradėjo žymiai plauk- • 
ti. 6 lapkr. išsiuntėm 79 dl. 
į Europą, dabar jau vėl yra 
92 dol. Nekurie broliai kur 
tik eina, visur padaro užma
nymus paaukauti už laisvę 
Lietuvos, musų tėvynės.

Pereitą nedėlios naktį į
> nelaimė 

Bakers 
ex-

neatidavė 
kuris išsi- 
ant vietos 

Kiti ka- panedėlį atsitiko 
reiviai pamatę šoko ant afi- ties Lincoln palė 
ciero tas nubėgo pas kitus 3 Bridge, kada Montrealo 
aficierius ir visi pradėjo gin- presas su dviem indžinais pa- 
tis su revolveriais, bet nieko , sivijo naminį trūkį, sumušė 
nepadarė, kareiviai 3 užmušė jr užmušė 17 žmonių ir sužei- 
ir vieną mirtinai sužeidė. de labai apie 27 ypatas.

—o— Lietuviai darbštus dirba
K o n s ta n t i n op o 1 i s . kjek kas galėdami, kad pa- 

(Jonai tapo suareštavotas se- laikyti organizacijas gyvas ir 
nyvas armėnas su gražia 15 rengti balius. Bekampis la- 
metų duktere, ir turkų vai- šiaušia užimtas su lankimu 

~ Nekurie broliai
susekti pasikėlėliai ant sul- nfeko v nevejkia tautiškai, 
tono gal vos. dėlto įeina į bereikalingna er

zelius ir tankiai matyti po 
27 lapkr- ak. ne£joja Kriaučiai
kareiviai . ,. ,vis-dar mažai dirba.

Romalda Jagminas apleido 
Bostoną ir iškeliavo į tėvy- 

Peter- nę.

i

d žios rankose dingo, kaipo HgOnių.

—o—
T 11 r k e s t a n ,

čio. (’ionai sukilo 
muškietu inkai ir kardininkai 
prieš caro valdžią.

—o—
j Peterburgas.
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I

C am brido e, Mass. Darbai 
eina vidutiniai, bet pribuvu
siam sunku darbą gauti, nes 
darbininkų yra ikvaliai. Mū
sų miesto nekurie lietuviai 
gana gražiai darbuojasi dėl 
tėvynės, Lietuvos. • Kad tik 
atliuosuoti tėvynę ir nusi- 
stumti nuo jos caro baisiąją 
galybę, kuri per ilgus metus 
laikė tamsybėje.
jog mųsų miesto nevisi bro- 
l ai dar vienaip supranta, ki
ti tik juokus daro iš savo 
U olių, kurie krinta už lais
vę ir kenčia prispaudimą 
t 1 linuose. Suprantantiejie 
b uliai nepraleidžia nė vieno 
susiėjimo, kad nepadarytų 
kokios nors kolektos dėl re- 
v Liucijos. Štai dabar ant 
buvusių krikštynų pas J. At- 
kočaitį ant jo sūnaus Vincen
to krikštynų surinkom 11 dol 
ir 25 c. Su šiuomi padėka- 
vojam p.Atkočaičiui ir au
kautojam, o sūnui linkini 
gražiausio užauginimo ir lai
mės.

I
Po 50 centų aukavo šie J. 

Atkočaitis, J. Turauckas, o 
Turauckienė, K. Stančikas, 
O. Stančikienė, W. Danie
lius, R. Danielienė, J. Tu
rauckas, P. Turauckienė, 
Atkočaitis, A. Mankus, 
Atkočaitis, A. Babilius, 
Babilienė, P. Umantienė, 
Ūmautas. Po 25 c. J. Vai- 
serekas, S. Morkis, N. Mor- 
kienė, U. Atkočaitienė, F. 
Lindavičia, P. Kazokienė, A. 
Kazokas, J. Plokštis, mąžiu- 
k_5 mergaitė S. Danieliukė. 
Dabar maišytai davė K. Mor- 
kėtukos 10 c., Ona Turauc
kienė 35 c., J. Danielius 30 c. 
Viso 11 dol. 25 c. Vargelis.

—o—
Aukos surinktos S. Bostone.

p. J. Gricius surinko' 84.25 
ir pridavė šiuos aukavusių 
vardus: J. Sriebalius 2.00 dol. 
J. Gricius $1.00, L. Mačys 50 
c., K. Kiškis 25 c., J. Jau- 
įrūnas 25 c. S. Urbanavičia 
25 c., išvisd $4.25 c. Tai yra 
šūvis už laisvę lietuvos. Gar
bė broliam.

—O"*“

New Haven, Conn. „Ke
leivi” meldžiu tamstos pri-

Iz. 
p. 
p.
S.

KELEIVIS

Į 
vičiaus su pana J ieva Rupke- 
liute. pas p. Rupkelį ant 607 
—8-tli st. Besibovijant jau
nasis užmanė paaukaut nors 
kiek ant reikalų laisvos Lie
tuvos, svečiai pritarė, Bekam
pis griebėsi prie darbo, o sve
čiai aukavo teip: po dol. St. 
Jakavičia (jaunasis), F. Rup
kei is, A. Rupkelis, EI. Joko- 
biniutė, Elz. Kaminskienė, 
A. Rupkelis, A. Mačiauskas, 
K. Rupkelis Ig. Jurevičia, 
F. Korzonas. Zof. Rupkelie- 
nė, Bekampis: po 50 c. davė 
šie: J ieva Jakavičienė jauno
ji, M. Pravalinckiutė, Urš. 
Bekampienė, A. Bačiulis, J. 
Klimas, J. Strakauckas: po 
25 c. davė C. Brūzga, St. 
Brašiškis; J. Kaminckas$2.00 
viso suaukauta 810.50. 
kas pridavė Bekampis. 
R o k u n d a r e v . Komi
teto So. Boston,Mass.

Surinktos ir prisiųstos au
kos stovi teip: 
Nuo 6 lapkričio 
No. „Keleivio”

imti tą mažą auką ir priduoti vestuvės p. Stanislovo Jaka
i revoliucijos reikalam. Ma
tote, pas p. J. Urboną buvo 
krikštynos jo sūnaus Juozu 
po, aut kurių svečiai besibo- 
vįdaini atminė apie prispaus
tus brolius tėvynėje, sumanė 
ir padaryti auką dėl jų pa
gelbės. Užmanė p. Kaspara- 
vičia. o pritarė J. Kuzmic
kas ir S Jakavičia, nors dau
gelis buvo priešingų, bet keli 
visgi davė po 10 centų. At

■v

■ ižymėjo J. Celiauckas ir S. 
Yakavičia. duodami po 25 c, 
o kita dešimtis davė po lo c., 
nuo siuntimo atsirokavo 5 c. 
tai išviso liko $1.45.

S. Yakavičia.
—o—

Abington, Mass. 12 No- 
vember, 1905 m. Čion atsi
buvo vestuvės Domininko 
Šidlauc ko su Grasilda Plevo- 
kaičiūte. ant kurių tapo su
rinkta keletas centų dėl re- 
voliucijonierių, aukavo šie: 
po 1 doleri: Jonas Plasškus, 
Domininkas Sidlauckas, Gra
silda Šidlauckienė, Krank 
Mirgird; po 50 c. J. Medžys, 
Ona Mizgir, F. Petrulis: po 
25 c. J. Piragis, I. Kunčis, 
M. Tribulovskis, Ona Zula- 
nienė, Z. Zlabiūtė, J. Orlav- 
skis, R. Jatulevičiūtė, A. Ča- 
pas. A. Sidlauckas. K. Sivic- 
kas. Wl. Breskis. Šie po 10 
c.: A. Brazdžiūtė. K. Plaškus, 
A. Šleivis.
raičiūtė. J. Beruško. 
pinigų 8 dol. 75 c.

1 jai aukų: F. Mizgir, 
vis.

I 
I

Au-

įplaukė: 41 
pakvitavota 

$5.50 
•5°

Paulina Neve-
Išviso 

Rinkė- 
A. Šlei-

26 lap-
Sū-
pra-

J. Vengraitis
Nuo krikštynų J. At 
kočaičio
J. Gricius pridavė 
Iš New Haven. Conn.
Iš Abington nuo ves
tuvių
W. Lyun nno baliaus 
Vestuvių J. Žuko Law- 
rence, Mass.
Pas Ročkaitį Lavvrence 
Mass.
Nuo prakalbų L. S. D. 
Lavvrence, Mass.
Nuo vestuvių J. Jaka- 
vičiaus S. Boston, 
Mass.

8.75
5.00

13.50

3.00
*

21.36

17.50
92.06Viso yra

M. Paltanavičia.
K 1 iu bo auka.

Teipgi buvo laikytas ir 
kliubo susirinkimas tą pat 19 
lapkričio, ant kurio šie drau
gai paaukavo: po dolerį J. 
Mincevičia, J. Tumusa, A. 
Būni kis; po 50 c. C. Vaske- 
levičia, J. Stromkas, K. Die- 
linikas, S. Dielininkas, A. 
Bernotas; po 25 c. J. Kurap- 
kaitis, P. Plakštys, P. Jašins- 
kas, V. Gražulis, P. Stirka, P. i 
Sinkevišia ir 5 c. čionai viso 
surinkta $7.05 pridėjus Lie
tuvos Sūnų draugystės 10,75 
viso pasidaro $17.80 Visus 
tuos pinigus pasiunčiau į Lon 
doną, Angliją ant rankų R- 
Komiteto. P. Plokštys

Žiemos drabužiai iš hy
gienos. puses.

Lavvrence, Mass. 
kričio, vakare „Lietuvos 
nų draugystė” parengė 
kalbas, žmonių susirinko dik-
tas būrelis, ir kelios moterys 
ir merginos pagrąžino susi
rinkimą. Pirmsėdis susirin
kimo A. Šimkonis ir sekr. P.
Čiras atidarė prakalbas ir- 
perstatė kalbėti J. Rudoką, 
kuris nurodė kelis gražius 
punktus iš caro suktybių, 
kokias jis datyrė būdamas 
ant Turkiškos karės. To
liau kalbėjo M. Paltanavičia 

i ir S. Gilius; prakalbos, rodos 
rado simpatiją tarpe klausy
tojų ir viskas puikiausiai nu
sidavė. Antgalo aukų ant 
revoliucijos tapo sudovanota 

!per šias y patas: po dolerį 
davė J. Petrauckas, J. Urbša; į 
P. Lietuvis: po 5o c. davė: 
Juokų Jonas, V. Borisas, A. 
Jaučius, M. Kibirkštis, J. Pa
šakarnis. J. Arlauckas, S. 
Gilius. A. Šekis, M. Rudo
kienė, A. Baronas, P. Baliu
kas. R. Kentro, Juz. Stravinc- 
kiūtė, J. Slauta, A. Milienė, 
St. Paliulionis, P. Zablackas. 
P. Čiras. J. Jankus, Konst. 
Jasinskiutė, A. Stravinckiu- 
tė, F. Aleksandravičia, J. Žu
kas. K. Šašeika, F. Sėkis, 
J. Eskis, J. Keidis, A.Gaidis, ! 
J. Žukas, P. Treinavičia, M. 
Kundrotas, J. Akstinas, P. 
Jasinckas, K. Andrulevičia; 
maišytai davė: J. Grigaliū
nas 40 c. du broliukai Jonas 
ir Petras Jazukevičiukai po 
25 c., bevardis 30 c., v.__
lubas 25 c., Velnio Vaikas 
81 centą: išviso surinkta ant klaidingai išaugintos, 
prakalbų $21.36

Ant Canal st. Zigmuntas 
Jaukauckas pridavė $3.00 su
rinktus pas A. Ročkaitį ant ? 
Canal St. davė šie: V. Augš- 
tikalnis $1.00, J. Tamulaitis 
$1.00, A. Ročkaitis $1.00, vi
so $3.00

„Musų drabužiai šąla už mus”. 
Šiais žodžiais išsireiškia hy- 
gienos profesorius Petenkofe- 
ris apie tą mųsų pridėtąją o- 
dą (skūrą), ir iš to paties at
žvilgio vadina drabužiais ir 
mųsų būtų sienas. Žinome, 
kad oras be paliovos juda: 
todėl būto ir drabužio užda- 
vimas yra sulaikyti šitą judė
jimą ir trukdyti jo įtekmę 
ant žmogaus kūno. Žinoma, 
kad apie visišką tokio judėji
mo sulaikymą negal būti ir 
kalbos; o jisai būtų negeisti
nas. nes priprapintų prie ne- 

j" 7 a Satino lepumo.
Kai-kurios ypatos yra teip 

ir iš- Į
auklėtos, kad jos niekados 7jną lajinių žvakių”, 
neišeina nė ant valandėles o- 
ran be skaros ar kepurės, bi-I 
jodamos kad nepersišaldytų 
ir kad vėjas neperpūstų; nie
kados jos nepažiūri per lan
gą, neišeina į prieangį ir dar 
jaunystėje pradeda vilkėti 
gauruotus kailinius!

So. Bostone, Mass. pereitą bus iš jų senatvėje? 
nedėldienį atsibuvo čionai jos bijosis atvertos

(šėpo6) ar stalnyčios, kad iš mo ir kitų ligų priežastimi, 
tę neužpūstų vėjas.

Drabužiai patys savimi ne
šildo mųsų. nes neturi savyje 
jokios šilumos, drabužiai tik
tai sulaiko nuo greito išgara
vimo šilumos mųsų kūne at
sirandančios: tai-gi drabužiai 
nešildo, bet sulaiko musu kū- v v 
no šilumą temperatūrą. Iš 
to išeina, kad „kosilčiansis 
drabužis privalo būti dirba
mas iš medegos, kuri labai 
mažai teperleidžia per save 
(oranf šilumą. Drabužis, su
dėtas iš kelių sluogsuių (au
deklo), nors plonas, bet ,,šil
tas" todėlei, kad tarp anų 
sluogsuių yra oras, kurs kaip 
blogas šilumos perleidėjas, 
neleidžia tiesiog keitaliotis o- 
rui tarp odos ir šaltesnio pa
viršutinio oro.

Iš to paties atžvilgio mede- 
ga iššakijusi, smulkiai skylė
ta, ačiui esančiam joje orui, 
geriau užlaiko šilumą, negu 
medega suplota, sumušta 
(kieta) ir be skylučių. Teip, 
pavyzdin, žiemos metą mųsų 
rankos ir kojos, ant kurių už
mauti yra ankšti apavai ar 
ankšČios pirštinės, lengvai ir 
greitai nušąla, nes neturi su- 

i laikančio šilumą oro sluogs- 
1 nio tarp kūno ir jo pridengi- 
mo.—Siauriniai gyvuliai iš
kenčia didelius šalčius tik to
dėl. kad ant jų kūno pavir
šiaus— keturkojų plaukuo
se, o paukščių pūkuose — yra 
gana didelis oro sluogsnis, 
kurį gyvuliai gal dar padi- 

idinti, jeigu nori, pasišiaušda
mi ir plunksnas pastatydami. 

■ —Tai-gi medega laikomoji už 
: šilčiausią, turi savyje daug 
'oro. Šilčiausi ir labai gau- 
iruoti vra multinai, užturin-*

!tieji savyje ves tik 9 dalis 
vilnų ant 91 dalies oro. ma-

*

žiausia oro užtūri savyje dro
bės ir bovelnos plonai aus
tos, kaip tai 52 dalį oro ant 
48 dalių audeklo, ir tolei ši- 
t • audeklai nepriguli prie 
šiltųjų.

Drabužiai suteikia kūnui 
ne tiktai išteklių šilumos, 
bet drauge ir valgio, nes 
žmogaus šiluma atsiranda iš 
maisto. Šitame atvejyje yra 
pritirta įvariais gyvulių mė
ginimai. Nukirpti tru’d; i 
(kra Ii kai) praranda dau
svarumo, nors jie tuomet ed 
daug daugiau; nukirp'os 
vįs daug lėčiau auga ir n- 
teip tunka.

Vidutinis kailio st rui .as 
sumažina ant 2% maisto kie 
kybę, reikalingą tam gyvu
liui. Užtai-gi teisingai sak > 
Liebig’as savo chorai k jose 
raštuose: „Mųsų drabužiai 
sulig šilumos kūno yra lyg 
maistas; juo šilčiau apsivel
kame, juo mažiau — žinoma, 
iki paskirtai ribai — tepriva
lome valgyti, nes sumažina 
šilumos gaišimas ir kūno at
šalimas, dėlto nėra reikalo 
pristatyti šviežios medegos. 
Jeigu męs, kaip indijonai, 
vaikščiotume žiemą nuogi, 
ar kaip samojedai, medžioti 
ir žūklauti iškęstume tokius 
didelius šalčius, tai galėtume 
vienam sykiui suvalgyti pusę 
veršiuko, o priedams dar tu- 

Žmo- 
gus, blogai apsivilkusią, pra
gaišindamas, kad 5—10% 
daugiau šilumos, negu žmo
gus gerai apsitaisęs, geriau 

| padarytų, atidėdamas dalį 
savo pelno drabužiui, negu 
valgiui. Būtų jam šilčiau ir 
atsieitų pigiau.

Ne prideranti drabužiai

užsivelka

todėl pridera pasiklausti, ko
kie privalo būti tiukanti žie
mos drabužiai? Ypatoms, 
beveik nuolatai esančioms už
darytose ertmėse ir nepra
kaituojančioms nuo fiziško 
darbo, nėra nė ypatingo sun
kumo. ne teip-pat atskiriu 
atsargumo įrankių. Uždary
tose ertmėse galima nuolat 
užlaikyti šilumą (šiltą tem- 
Įieraturąj pasikuriant. Žmo
nės, išeinantieji iš šitų kam
barių šaltan oran,
storus apsiaustus, ar kaili 
nius, o sugrįžę į 

i tuojaus juos nusivelka.
Artvmiausias kūnui sluog- 

snisgal būti marškiniai dro
biniai ar bovelniniai: vilno
nius marškinius mes prita
riame tiktai ypatoms silp
noms, ligotoms, palinkusioms 
susirgti kvėpavimo taku li
gomis, sąnarių ar muskulų 
(raumenų) ra matams. Teip- 
pat ir visi tie, kurie visą die
ną perleidžia ant oro ir turi 
perkęsti oro atmainas, priva
lo dėvėti [nešioti ] apatinius 
drabužius vilnonius, nes jie 
geriausia, ačiui savo sudėji
mui, užlaiko kūną nuo šal
čio ir drėgnumo. Vilnoniai 
marškiniai sulaiko du sykiu 
daugiau šilumos, negu švar
kas. ir tai leidžia dėvėti plo
nesnius ir lengvesnius viršu
tinius drabužius, kas yra la
bai svarbu liuosumui judėji
mo ir kvėpavimo. Tai iš ši
to atžvilgio vienas iš liygie- 
nistų patarė įvesdinti į ka- 
riumenę vilnonius marški
nius. sakydamas, kad tai ge
riausias hygienos išradimas.

Tečiaus, nelaimė, visi, ku
rie dėvi vilnonius baltinius, 
ne sykį daro didele klaidą, 
nes permaino juos rėčiaus, 
negu drobinius. Apykakles 
ir rankogalius mainome be
veik kasdieną, pasirodžius 
mažiausiai dėmei, o vilnoniai 
narškiniai yra dėvimi, kiau

ras sąvaites nė neplauti.
Labai didžią vertybę tur 

žiemą kaklo pasisukimas. Iki 
šiolei iš šito atžvilgio nusidė
davo vyrai, pradedant nuo 
vaikų amžiaus ir baigiant se
niais. Tiktai vyrai tenešio 
ja ant kaklo šiltas skareles, 
o motinos, sesers, žmonos ir

kam bar i.

ir-

i

dukters, nors pačios nevar
toja jų, prilaiko mųsų kenks
mingą paprotį, pirkdamos 
juos mums kaip dovanas. 
Teisybe, dabar ir jos nevisai 
be kaltės. Visos tos augš- 
tos apykaklės, pritaisytos 
prie jų drabužių ne tiktai 
kenkia sveikatai, bet ir pa
žiūrėti nemalonu. Tokia su
sukta skara ar pakelta augš- 
tyn apykaklė nepildo savo 
tikslo, nes negelbsti įtaisų, 
kaklo viduryje esančių, tai 
yra gerkles ir kvėpavimo 

[stemples. Sprandas teip-pat 
paprastai palieka plikas ir 
ištent krutant išgaruoja šil
tas oras, esantų tarp kūno ir 
drabužių, o į jo vietą įplau
kia šaltas oras: toj vietoje 
žmogus jaučia kaip ir nuola- 
tą vėjo pūtimą ir šaltį, ir iš 
tos priežasties kartais dreba 
visas. Iš šitos tai priežasties 
daug žmonių serga sprando 
ir pečių ra matą, sausgėla.

Norint tikrai apsaugoti 
kaklą nno peršalimo, kas yra 
svarbu šaltomis ir vėjuotomis 
d'enomis ar tolimoje kelionė
je, tai reikia skarą tik vien- 
linkiai sulenkti, o ne susukti- 
kaip virvę, uždėti ją aut kak
lo teip, kad vidurys jos būtų 
iš pryšakio kaklo, o galai iš 
užpakalio. Tokiu būdu męs 
kaklo nes u veržame, 
trukdy* lamas kra ujo 
nno galvos ir smegenų, 
priežastimi uždusimo, 
mo į galvą kraujo,
skaudėjimo ir apsvaigimų.

Tačiaus geriausis drabužis, 
daugybė sėjonų, baltinių,ap
siaustų ir kalinių šildo mus 
tik tiek, kiek pats kūnas gal 
išdirbti, šilumos, nes, kaip 
viršuje pasakyta, ,. nė geriau
sias drabužis nešildo mųsų, 
bet gelbsti nuo pragaišties 
šilumos”. Iš tos priežasties 
vėl atsiranda reikalingumas 
kūniško judėjimo ir kūno 
mankšsinimo. Mokslinčius 
ar rašėjas, saida n is prie sa
vo rašomo sta: ūko, veltui 
stengiasi sušildyti šiltais sto
rais drabužiais ar dažnu pe- 
pečių kūrenimu: daug geriau 
būtų, kad jis sukeltų dides
nį kraujo bėgiojimą energiš
ku judėjimu, — tai būtų 
sveikiau. A. V.

[Vilniaus Žinios“.

kurs, 
bėgį 

būna 
muši- 

galvos

Oede Siamas mokina lietuvi Angiiszkos kalbos.
I 
|

Anglistai Ištark Reiškia
necessary nesessary reikalinga
regard regard laikyt-persistatyt
possessions posešin pirkimai turtai žemes salos
respects respekts punktuose reikaluose
clear-sighted klyrsaited aiškiai-matą
open-minded open maindet su atdaru protu
fault falt paklupimas

i comparison komparison palyginimas
recognize rekonaiz priimti
superiority supirioriti viršenybė
whenever venever kada-nors

! such suč toks
1 fair fair lygi proga
reveals revyls atsidengė
does das daro

O kas"
T ur-būt j
spintos tankiai yra teip-pat peršali-(

Does true patriotism neces- 
sary demand of us tliat we 
regard our own country and 
its possessions as in all res- 
pects superior to other coun- 
tries and their possessions? 
No. It der.iands of .i<, tliat 
we l>c ei ar siglitrd. and o- 
pen minded. \\ e are to see 
our country’s fa u! t <>r lack, 
by fair comparison with oth
er countries, just as we are 
to recognize our country’s 
superiority wlienever such 
fair comparison reveals 
it.

Ar tikras patriotizmas ne
atbūtinai reikalauja nuo mus 
kad męs laikytume mūsų loc- 
ną šalį ir jos užimtas vietas 
kaipo stovinčią augščiau už 
kitas šalis ir jų užsiėmimus? 
Ne. Reikalauja nno mus, 
kad męs būtume aiškus ir su 
atdaru protu. Męs turim 
matyt mūsų šalies pakrypi
mą arba nepilnumą, pagal 
teisingą sulyginimą su kitais 
kraštais, teip kaip męs tu
rim tėmyti musų šalies vir- 
šystę, kada tokis teisingas 
palyginimas parodįs jį.



KELEIVIS

.Revoliucijoniškas issivys 
tymas.

Vokiškai parašė S. lngennan. Pirmiau
sia patilpo Volks kalendoriuje ,,Volks 

Zeitung" 1817 \Villiam St., N. V.

Lietuviškai sutaisė Lietuvis.

[Tąsa.]
Pavojingas Elemen- 

t as.
x

bale dideli)} būrių nepasi- 
kakinančių žmonių, miestuo
se radosi būreliai žmonių, iš 
kurių augo ir pasišventė re
krūtai caro neprietelių.

Caras niekados nebuvo go
dojamas nuo mokslo vyrų,, 
vien tik tarpe nežiuėlių-tam- 
sūnėlių jisai, kaip sakant, 
buvo garbinamas, ir tarpe jų 
galėjo palaikyti tą, kas jam 
pasidabojo.

Permaina buvo reikalinga 
teipgi ir prie kapitalistiško 
išsi vysti jimo. Kapitalizmas 
— turtystė reikalauja sau 
apšviestų žmonių—darbinin
kų, mechanikų, indžinierių, 
chemikų, išradėjų visokių 
pagerinimų, gydytojų, mo-

X

kintojų ir t. t. Šita kliasa 
visokių profeamatninkų, pa
einančių iš biednesnės klia- 
sos, kaip ve kunigai ir mažes
ni viršininkai, visi jie sutve
ria visai atskirą kliasą žmo-X
nių Rosijoj. Šitie pamokin
ti žmonės tankiai pasidaro 
priešai caro, kada sutinka 
su negalėjimu naudotis iš sa
vo mokslo, nors jis ir daug 
gero žmonijai velįtų, bet ca
ras jeigu užgina, tai turi vis
kas mirti ir pūti smegenyse 
mokslinčiaus. Užtai visi 
mokįti žmonės Rosijoj, kurie 
nėra, kaip sakant idejotais, 
blogo apsigimimo, visi be
veik priguli prie Radikalų 
bei Socijalistų.

Pirma Socijalitų 
draugystė Rosijoj.
Apie 45 metai kaip socija- 

listai susitvėrė pirmą kuope
lę Rosijoj. Ankščiau šita 
draugystė buvo gana tyki ir 
moksliška, nes jauni idealis
tai mėgino su mokslu pakelti 
savo brolius tamsius Rosijos 
žmones prie augštesnio rei
kalų supratimo. Dėl to mie- 
rio jie rūpinosi kad būtų į- 
vesta viešios prakalbos dėl 
žmonių ir laikas nuo laiko iš
leido šiokią, tokią knygutę 
lengvai suprantamą dėl 
pasiskaitymo žmonėm su da- 
leidimu cenzūros. Randui 
pradėjo tas nepatikti ir vi
sas tas krutėjimas tapo drū
čiai persekiotas ir turėjo per- 
siversti i nelegališką — pa
slaptingą draugystę, ką jie 
ir padarė.

Metuose 1869 pirma Soci- 
jalistų unija buvo sutverta 
Peterburge, kurios uždėto- 
jum buvo N. Caikovski. Šios’ 
draugystės draugai, ir tie, 
kurie tik buvo pritarėjais, 
varė gana plačią, tikrą ir į- 
tekmingą agitaciją tarpe X 
žmonių. Šitoje junijoje ra
dosi sąnariai ir sąnarės. ku
rios vėliau parodė didelę ga
lybę savo ypatų ir lošė dide
lę rolę Rosijos Istorijoj. 
Kaip ve Sofija Petrovskaja 
ir kiti. Pirmutiniai Rosijos 
Socijalistai mėgino platinti 
propagandą tarpe darbinin
kų fabrikuose, vienok buvo 
daugybė vargstančii} ir ki
tuose užsiėmimuose.

Kada pirmi socijalistai pa
sirodė Rosijoj, jau vakarinė
je Europoje socijalizmą pra
dėjo praktiškai ir moksliškai 
suprasti. Rosijos socijalistai i 
buvo dar tik Utopiški, jie

daugelį daigtų kitaip sau 
aiškino apie socijalizmą. Jie 
netikėjo, jog kapitalistiškas 
išsivystymas yra neatbūtinai 

I reikalingas, kaip žingsnis ar
tyn prie socijalizmo. Prie
šingai jie rokavo už blogą vi
są kapitalizmo išsi pietoj imą. 
Kaip vakarinės Europos U- 

' topijonai, jie matė darbinin
kus, kaipo nelaimingus ats
tovus— kliasą paskirtą ant 
išnaudojimo ir jų revoliuci- 

’ joniškos dvasios visai nebuvo 
matyti. Socijalistai tikėjo, 
jog socijalizmą Rosijoj gali
ma pirmiau įvesti nekaip kur 
kitur, dėlto kad Rosijos žmo
nės dar mažai buvo prigauti, 
neva komunistiškais užvedi
mais, kuriuos vis bent koki 
kapitalistai suardo . dėl savo 
naudos, ir ant galo teip suer
zina žmones, jog tie niekam 
netiki, ir tokiu būdu permai
nos gyvenimo sunku isiūlvti. 
Kapitalistiškas užgriebimas 

| nebuvo dar jaučiamas tuose 
laikuose Rosijoj, dėlto sun-, 
ku buvo dar žmonėm nuro- 
dįti ant jų blogų vaisių. Nors Į 
permaina buvo padaryta me- 
todoj producijcs, bet dar vi
suomenės tas nebuvo pasiekę. 
Fabrikų darbininkai buvo 
tikri vargšai pilnoje prasmė-1 
je žodžio. Jų akys buvo 
nuolat ant kaimo nukreiptos 
ir tę jie budavojo savo visą 
viltį. Retai kad pamiršo 
Įiersikelt į kaimą, jeigu tik 
jiem nusisekė užsidirbti ke
lis rublius. Nekurie iš jų i 
visada užlaikė savo ūkės, žie
mą eidami dirbti į miestus — 
fabrikus, o vasarą dirbo savo 
locną žemę. Tokis darbinin
kas vadinasi pusė vergo ir 
puse savistovio, nors palygi
nus prie kliasų jisai tiktų, 
vien tik ptie kliasos darbi- ’ 
ninku. Būdas tokių žmonių 
ištiesų buvo netikęs dėl per- 
mainių utopijiniam socijalis-į 
tiškam elementui Rosijos. Jie 
tikėjo, jog reikale geriausia . 
šauktis prie biednų žemiečių 
kliasos, kurie jau vra atsižy
mėję savo istorijoj, beapgin- 
dami savo reikalus, kaipo 
kliasa viena iš didžiausių Ro
sijos viešpatystėje, ir kuri tai 
kliasa galėtų viena įvesti so
cijalizmą į šalį Rosijos, dėlto 
tą kliasą socijalistai labiau
sia agitavo.
Skaitlius socijalistų 
atminimas istorijoj.

Su idėjom pakėlimo savo, 
brolių ir seserų Rosijos soci
jalistai pradėjo eit į tarpą 
žmonių, idant galėti} sėti X

I sėklą laisvės tarpe jų. Šitie 
žodžiai histori joj visados gra
žiai skambės dėl socijalistų 
kaipo darbščių pelių ir pasi
šventusių kankink} dėl labo 
savo broliu darbininku visos v 
pasaulės.

Šimtai, teip tūkstančiai 
jaunų vyrų su mokslu, kurių 
daugelis paeina iš aristokra
tiškos giminės, daugumas iš 
jų turėdami turtus, palieka 
viską: turtus, gėrybes ir kuo
są gyvenimą pasišvenčia sa
ve dėl varymo propagandos 
tarpe žmonių, platinimo 
mokslo ir pakėlimo tų vargšų 
iš dumblo, iš nežinios pakelti 
jį prie supratimo. Daibinin- 
ko drabužije, o nekartą pats 
imdamas už sunkaus darbo, 
kad tik būti tarj>e darbinin
kų. ir kad maryti tą mokslą, 
kuris kelia vargšą. Netik 
su darbininko drapanom ga
li prieiti prie vargšų. Pasi
šventę vyrai, būdami profe
soriais ir gydytojais ir kito
kį žmonės mėgina patraukti i

Į

i
1

Į

žmonių nuomonę. Daugelis 
tų geradaringų darbininkų 
dirbo kiek galėdami apšviesti 
žmones; jie nė mislyti nemis- 
lino, jog galės sulaukti tokį 
sukylimą darbininkų, kokis 
dabar yra. Darbas socijalis
tų varyme propagandos bu- 

■ vo gana sunkus ir negalimas 
užlaikyti nuolatinę giminys
tę su kaimiečiais. Negana 
to socijalizmas buvo negali
mu užsilaikyti vienoje vieto
toje, nes vargšai darbininkai 
nesupraždami ką jiem pasa
koja, tuojau pasako policijai 
ir tada jau, žinoma, socijalis
tai turi apleisti, kad nepa
pultų į rankas rando. Teip 
Rosijos socijalistai dasiprotė- 
jo, jog platinimas socijalizmo 
Rosijos viešpatystėje yra la
bai neparanki dirva.

Iš kito šono Rosijos randas 
rūpinosi, kad socijalistai nie
kur neįgautų savo gilios šak
nies. Dėlto jie sunaudojo 
visą policijos mašiną, kad tik 
išblaškyti socijalistišką pro
pagandą, Kuo labiau socija
listai mėgino žmones pamokį- 
ti, tuo labiau policija juos 
persekiojo. Viena bila pa
sekė kitą; šimtai socijalistų 
tapo turmų augintiniais ir 
šimtai likosi išvarytais į Si- 
berijos kankynes. Tas vis
kas laisvę mylinčius socija- 
listus labai erzino, ir ant il
giau jie negalėjo pasiganė- 
dinti su silpna propaganda 
ir būti teriojami per baisią 
ranką rando. Socijalistai 

| pradėjo save apsiginti, kada 
tiktai proga atsirado, nors 
daugelis iš jų vienas po ki
tam krito aukom.
Socijalistai p e r m a i - 

n o p rogram ą .
Po baisiais smūgiais cariz

mo, socijalistai pradėjo aiš
kiau matyti, jog stengimas 
mokiti žmonesv
!)e permatymo 
stovio Rosijos. Kaip Utopi- 

i jonai, kurie aiškiai nesupra
to kovos kliasiškos šiądieni- 
nės draugijos, ir nepermanę 
giminvstės ekonomiško idea- 
lo ir politikiško aktyviškumo 
jie permažai tėmino ant poli- 
tikiškos laisvės, kuri pagal 
jų to laiko supratimą be 
draugijinės lygybės, turėjo 
mažą naudą dėl vargšų klia
sos ir kuri tik gelbėtų tur
čiam išnaudoti varg-us. Pa- 
mokiti Rusiško rando, soči- 
jalistai mėgino permainyti 
savo programą, idant galėtų 
geriau veikti.
Perijodas t e r o r i z m o 
žingsnis pirmyn bet 
be atsieki m o mierių.

Šūvis, kurį paleido Vera 
Sazulik į gubernatorių Tre- 
povą 1879 metuose Peterbur
ge, tai buvo šūvis vienas iš 
svarbiausių ant aršiausio po
licijos vado Rosijoj ir atida
rė naują gadynę teroristų 
darbų. Vienintelis naujas 
pridėčkas prie seno progra- 
mo buvo tėmijimas ant rei
kalingumo politikiškos lais
vės ir aktyviškumo. Ir nuo 
tada prasidėjo išsivystymas 
re voliuc i joniškos idėjos Rosi-X
joj. Šitas periodas nepate
ko ant ilgo. Vienok koks 
tai buvo rezultatas šitos dva
sios kovos.
Darbininkų kliasa 

susiformuoja.
Pirma socijaldemokratiška 

unija, būrelis vadinami dar
bininkų atpirkėjai, tajK) su
organizuota 1883 metuoseX 
mieste Gene va Šveicarijoj 
per G. Plečanovą, L. Deusč, 
P. Axelrod ir Vera Salulisč.

socijalizmo 
politikiško

Pirmiau jie buvo sutverę Ro-lo paskui gera sveikata pasi-
sijoj kitą partiją, bet po gerėti? 
trumpam periodui aktyviš- 
kumo, jie buvo priversti iš
bėgti iš tėvynės į svetimas riję 
šalis. Svetimose šalyse jie|bįtos surašyti visokių pris- 
turėjo i k valiai laiko apmislįti mokų vardus, kokius tik ži- 

šiądie- uome; už ką ,, Keleivis ir kny- 
leipgi ir gą žadėjo duoti. Ilgokas 

darbininkiško judėjimo va-: laikas praslinko ir dar męs 
karinės Europos darbininkų. 
Permačius tą viską, padėji
mas Rosijos jiems pasirodė 
visai kitokioj šviesoje.

Plečanovas rašo savo ma
žoje brošiūrėlėje , .Socijaliz- 
mas ir politikiška kova”. Il
gas mano gyvenimas kitose 
šalyse ir gilus tyrinėjimas vi
suomeniško klausymo, per
tikrino mane, jog pergalėji
mai elementališko judėjimo 
žmonių, kai]) pasikėlimas 
Stenka Rafin, arba vokiečių 
vargšų karės, negali būtimu-i 
mi Rosijoj paveikslais; senos 
formos mūsų žmonių nešasi 
savyje savo locną žudystę, ir 
teip jos n ‘gali išsivystįti į 
augštesnę komunistišką for
mą be tiesioginio įkvėpimo 
drūtos gerai suorganizuotos | 
darbininkų kliasiškos parti-l 
jos. Aš mislinu, jog Rosijos I 
Revoliucijonieriai turi pri- 
sižiūrėt ir kartu su kova 
priešai savvaldystę jieišdirbt 
turi tokią partiją ateitėje. 
Sitam tveriančiam darbe jie 
turi pereiti ant fundamento 
šiądienio socijalizmo.

Toliau bus.

• —o—
Nepamenu kelintam ūme- 

,,Keleivio” buvom kai-

ir pasiinokįti teorijos 
ninio socijalizmo,

Moterių ir merginu dalis.

Gyvenant miestuose tan
kiai prisieina apsieiti visai 
be šviežio pieno, tada reikia 
vartoti pieną marinavotą, ar 

. kaip sakant, sudėtą į bleki- 
Qaites. Toks pienas, jeigu 

. nemoka motina su juom ap- 

. sieiti, atsiliepia blogai ant 
kūdikio. Pienas blekinaitė- 
se, vadinamas „Condensed 
milk” [kondenst milk] dau
giausia vartojamas, bet rei
kia ant dalies to pieno imti 
14 dalių.vandenio, kada kū
dikis visai jaunutis, žinoma 
kaip suaugesnis, galima ir 
daugiau imti pieno. Niekad 
nereik pirkti didelį robinį 
papą, arba jeigu ir motinos 
papas perdidelis, reikia vak- 
tuotis, kad kūdikio gomurį 
neįspaustų. Mažam kūdi
kiui ne-eik duoti tokių daig- 
tų, iš kurių krekmolo daug 
pasidaro, nes jis neturėda
mas dantų, negali suvilgįti 
seilėm, kad perdirbti tą 
krekmolą į cukrų. O jeigu 
neperdirbtas patenka į vidu
rius, tai tik gadina juos. La
bai negerai kad motina per- 
girdo kūdikį, ant karto kū
dikis nereikalauja daugiau 

; kaip 3 uncijas pieno kas 2 
i valandos, kada visai mažas; 
kada didesnis, jau gali su
naudot ir ketvirtą dalį pus- 
kvortės. Didžiausiai mote
ris save vargina, nešdamos 
mažus kūdikius į besiedas:X
Čionai Amerikoje niekad ne
trūksta žmonėm gerai pasi 
gerti, o pasigėrę neturi jokio 
susi] ratinio apie palys save, 
o apie kūdikius nėra nė 
bos. Kiša jiems šnapsą, 

i ir kątik sugriebia, teip 
I po baliui moteris

kal- 
alų 
kad 
turi

nemažai bėdos, pakol kūdiki 
ištaiso. O kiek tame keiks
mo, nemiegojimo ir vargo, 
tai tik pati motina žino, ir 
teip užauginus jau gero ne
matys. Ar negeriau būtų 
namie su vaikučiais pasilikti

kad męs teip 
Aš žinau ke- 

kurios skaito

nieko tame nenuveikėm. iš
tiesų mumi neverta žiūrėti 
nė dovanų, bet reiktų dar
buotis dėl mūsų gero ir dėl 
gero viena kitos. Reikėtų 
mumi ,,Keleivį” skaityti ir 
naudotis iš vietos mumi pa
skirtos. Bet męs to neda
rom, nors ,,Keleivis” ir rūpi
nasi mus užbovįti gražiais 
pamokinimais. Bet męs ne
tik neklausom tų pamokini
mų, bet visai reta ir perskai- 
tom. Gėda, 
apsileidžiam. 
lias moteris,
,,Keleivį” ir žino daug apie 
virimą ir žino vardus dauge
lio prismokų, o nuo jų nete
ko pamatyti mažiausio pa
mokinimo. Tos seserįs ro- 
kuojasi save apšviestom ir 
sumaniom, o tingi pasidar-! 
buoti dėi savo nuvargusių 
seserų. Trumpai atsiliepiu

1 į jus brangios sesėrįs, jog ne
gana to, ką męs skaitome 
,,Keleivį” ir perskaitę pade
dam, męs turim ir pačios rū
pintis pagal užmnymą su 
džiaugsmu darbuotis dėl 
mus locnos gerovės ir mųsų 
vaiku. Gaila man, kad ma- 
žai žinau tų prismokų varių, 
aš būčio seniai parašus ir do
vanos nereikalaudama. Bet 
kad iki šioliai tas nevienai 
neatėjo į atmintį, tai aš pa
duodu kiek aš žinau, o jeigu 
toliau dasižinosiu daugiau, 
tai ir toliau pranešiu. Iki 
šiam laikui sužinoti prismo- 
kai yra šitie: cibuliai pipirai, 
lapeliai, petruškos, man ro
dos visiem žinomi, teipgi dar 
pridėsim saleros, morkos, ro
pės, krapai teipgi gal būt 
prismokai, gvazdikai, cina
monai, meironai, angliški pi
pirai, česnakai. Tie visi 
prismokai yra vartoj am j prie 
mėsos ir sriubos verdamos su 
mėsa. Bet žinoma yra sky
rius prie kokios mėsos, kurie 
prismokai tinka.

Toliau meldžiu seserų kaip 
rašote apie virimą valgių, pa
rašykit aiškiai, kad nereiktų
apie nekuriuos daigius abe-i 
joti. Patėmijau apie porą 
kartų pamokinimuose apie 
valgius trūko žodžių, be ku
rių tikrai negalima buvo 
persitikrinti. Berods ir ma
no vienam pamokinime ma 
čiau tokį trūkimą žodžiu, tik 
nežinau ar mano artai redak
cijos buvo tame kaltė, dėlto 
ketinu tą patį kitu kartu at
naujinti. Meldžiu seserų ko 
daugiau prismokų aprašyti.

Katarina.

I I

APGARSINIMAS.
Duonkepys jieško vietos.

Moku kepti visokią duoną, 
o kad aš esin tuom tarpu be 
darlx>. norėčia gauti vietą 
duonkepio. Jeigu kam rei
kti} duonkepio meldžiu atsi
šaukti: Ig. Kvederas.

80 Market St.
Brighton, Mass.

Už korespondencijas ir ap 

garsiniai ns„Keleivio4< re

dyste neatsako.

— Tėvai, paaiškįk man, 
kas tai yra politikierius?

— Politikierius, vaike, 
yra žmogus, kuris supranta 
politiką.

— Aš žinau, kad jis su
pranta politiką, bet kokią 
jis daro gerove dėl vism me
nės?

— Matai tu vaike, tu ma
žas ir nesupranti; jis daro 
tiek gero, kiek ir kiloki a- 
gentai, pamokina žmones 
kaip turi savimi rėdytis, kad 
visiem būtų gerai.

—O! tai dabar suprantu, 
tėvai, tai pagal tavo nuomo
nę politikierius yra agentas 
tarpe politikos ir žmonių.

— Teip, vaike, jis tokiu 
yra.

—Na, tai jeigu politikie
rius yra agentu, tai yra agen
tai ir kiti mokslinčiai :gydyto- 
jas yra agentu tarpe žmonių 
ir gyduolių; advokatas yra 
agentu tarpe žmonių ir teisy
bės; kontraktierius yra agen
tu tarpe žmonių ir darbo; 
taigi agentų, tėvai yra galy
bės ant ko tik nepamislini 
vis yra agentas.

— Teip, vaike, kur tik ei
si, visur turi turėt agentą ir 
visi tie agentai kaštuoja pi
nigą, užtai aš tik pypkę rū
kau ir niekur nesikišu, kuri
man reiktų agento.

— Na, tai tu, tėvai esi ne- 
laisvis, jeigu tu negali eiti 
kur nori. O kad ir niekur 

i neisi, tai vis agentų neišsi
suksi, juk apsirgti ir namie 
būdamas gali, o be gydyto
jaus neapsieisi. O kas tei
sybė, su gydytojum tas yra 
teisybė ir su politikierium ir 
ir su kitais, be kurių malo
nės negali apsiei
ti.

— Na, tai ką darysi, vai
ke, reikia teip gyventi kaip 
Dievas davė.

— Tėvai, Dievas teip ne
davė, agentus tuos visokius 
žmonės išmislino, kad patys 
nieko nemislįdami ir nepro
taudami galėtų gyventi. Ma
tai, tėvai, jiem labai gerai iš
eina dabar; susimušė, bėga 
pas agentą, kad sutaikįtų; 
sveikatą sunaikino, bėga pas 
kitą agentą, kad išgydytų, 
politika tai yra savvaldystė, 
jie atiduoda į rankas politi
kierių agentų; kada jau sąži
nė pilna biaurybių, ir vėl ei
na pas agentą. Tai tokį gy
venimą galima vesti žmogui 
ir su kopūsto galva.

— Taigi, matai, vaike,teip 
yra labai gerai.

— Teip, teip. tėvai, gerai 
bet ne tam. kuris turi nuolat 
pas tuos agentus 
klausti rodų.

— Vaike, tu su 
i lu nebaladok man 
turi prisitaikįti prie manęs 
arba išnykt man iš akių.

— Tu, tėvai nepyk, nes aš, 
j teisybė kalbu jeigu ' žmonės 
nesimokys, tai jie visada bus 

, po kontrole agentų.

bėgti, ir

tuo moks* 
galvą, tu
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Kaip jau gal girdėjot kad 
Rosijoj yra G.aug palengvini- 

.,1 dabar pranešam 
brangus skaitytojai, 

kit-ko laikraščiai

<

i ių, ta 
iras.
»g t.”- rp

t-paurit’ vetur liuosai eina 
jerribiii ir daėjus jiems 
i vietą niekas juos nekliudo, 
J.ožnas gali skaityt be jokios 
) liničs. Deltogi primena m, 
1 rangūs skaitytojai, jog jus 
galite padaryt neišpasakytą 
riziaiigsmą savo giminėm ar
ba draugam suteikdami jiem 
ant šventu Kalėdų dvasiška * 4
ir morališka dovaną — užra
šydami jiems „Keleivį“ kuri 
siunčiam į Lietuvą per visus 
rietus tik už $1.50.
Su godone, A. Žvingilas, 

.,Keleivio“ Išleistojas.
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^Geriausia moterų ir vaikųgydyloja 

Dr. Ona Topaz, 
Chambers str . Bostou. Mass.

Ofisas atdaras
jis? 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.
’Įį Tel. Hay. 669 - 5.

■S- -.i.- VįV -...- -.y.- -S.- 1;.-

i

Geriausia ik Teisukhavma

. . . A P T 1 E K A . .
C . H . K N O T T.

Cor. West Fourth <fc I) Sts. 
So. Boston, Mass.

Jeigu nori būt sveikas.
r drūtas, naudok tik sveikus gerymns, 
r imk sveiką užkandį, sveikiausi gėly
nai. kaip tai Alus, klius. Vyuai ir viso- 
<i.............likeriai yra lik pas

J a mes Gleason <t Co.,
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera viela. Itažinokit pas paij 
raspadorių.

1VL Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ZLIAUS, VYIMO, 
LIKIERIU ir 

OICAR .
Pardavimas fanrilijoni musu 

specijališkunias.
366 2-nd st., S. Boston, Mass. I

Tiktai ant 30 dienu uz 10 centu.
Naujas vadovėlis Angliškos - Vokiškos 
i Lietuvi'kos kalbų ir Daktarnygė su 
r< ceptais iš kurios kožnas aptiekorius su 
taisys gyduoles pagal užrašytą receptą. 
Tisv lovelis yra vertas 60c. bet mes 
< i apsiffarsinimo parduosim už 10c.
1 vs prisius sidabrinį dešimtuką ir dvi 
markes po 5c. aplaikys minėtas knygas.

M r. John J. Rickvich,
f.. Grand st. Brooklyn, N. Y.

Eritvos! Mikroskro- 
pa«.

Kas prisius mums $1.25, tam mes 
prisiųsim puikiausią britvą ant svieto, 
galąstavimo diržą ir šepetį. Britva ta 
parsiduoda po $3.00 storuose. Geresnės 

britvos nCnv sviete.
Teip-pat mes turim mikroskropą. kuris 
lašą vandens teip padidina, kad jame y- 
ra matyti tūkstančiai vabalėlių. Jis ver
tas yra $15.00 bet mes ji parduodam už 
Si.00. Niekas nesigailės pirkęs šitą stik
lą, bet parodys ir savo draugui, 
siuntimo kaštus apmokame.

The C base Supply Co., 
Bok 504.

Methuen, Mass.

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia Į kra 
j u, o kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis įht perei
tas kelias uedėles pardavė 
su virš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St 

Boston, Mass.

Dr. Jos. Lewandowski.
3ę4 Broaduay, 

priešai pacztą
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
10 — 12 prieš piet ir b — S po piet.

l)r. S. Andrzejewski.
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

23S Harrison avė.
Boston, Mass

rį

Pri

Biliardai ant pardavimo.
Keturi biljardiniai stalai ir viskas ko 
prie jų reikia, stovinti ant geriausios 
bizniavos gatves So. Boston, Mass Par
duodu viską, nes pats į krajų keliausiu, i 
Norinti pirkti atsišaukit: J. Užubalis 318 . 
Broadvray, So. Boston. Mass.

GRAMATIKA
Angliškos Kalbos 

su ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
- sekančiai: snow (sno), sniegas, know 
< v), žinoti, leaf [lyf], lapas ir t. t. 
Knyga apdaryta. 174 puslapiai, su pri- 
siuntimu $1.25. Pinigus yra geriausiai 
prisiųsti per ..Postai Money Order“ ant 
i :o adreso:

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

Kožtia Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeniinu, 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 į 
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. Xoch, Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke sn Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaras nė institutas negali susity 
gint, pergalėse ir visokiu 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; skuros (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 urną 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 ištiria 
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 geriausia 
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- 
člau ir privargau, teip labai esiu Jums dėkin
ga, už išgydymą ligos, kuriį per moterystės 
pasigadinimį buvau gavus: nes neperstojan
tis galvos skaudėjimas, viduriu ir gumbo gėli
mas. kaip tankus šlapinimas. teip krutinėję 
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas neišpa
sakytai manę kankino, kad net gyva buvau 
gatava į žemę lįsti. Kiti daktarai irdaktar- 
kos nieko negelbėje, o tie visi bobiški-raga- 
niški gydymai, tiesiok manę į prapultį stūmė. 
O kad Jiįs prisiųsti vaistai, dėl manę sutaisy
ti išgydė, tai tikras stebuklas, nes nesitikė
jau kad kas manę išgydytų po tokios ilgos li
gos; už tai dar kartę ištariu iš tikros širdies 
didžia usię padėkavonę.

Pilna guodonės,
Julijona Wida.

379 W. Iron St.. Ironvood. Mich

Garbingi Dr.Collins Instituto Specialistai
Šiuouii su didžiausiu džiaugsmu pranešu 

jums, bad jau esu pilnai sveikas išgydytas 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kurio 
mane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa 
dėkavong prašau viešai pagarsint, nes kol gy 
vas busiu tai jums dėkavosiu. o niekinsiu gir
tuoklystę. perkuriu girtas būdams peršalau ir 
tų ligų pasigavau su jos visais kankinančiais 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimų 
kosėjimų, skrepliavimų ir sprando skaudėji 
mų teip, jog manę į beprotvstg varė; kiti dak 
tarai nor vadinasi specialistais, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydėte manę, tai 
tikrai pripažystu Jus už geriausius speciali* 
tus aut 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 

labai, kad mane išgydėte. nuo biaurių sapnų, 
sėklos nubėgimo ir abelno skausmingo nusilp
nėjimo, kurių tai ligų kaip jums žinoma įga
vau perkūno raškažius ir neišmanymų. Jus 
vaistai manę kaip naujai atgimusį padarė ir 
dabar rengiuosi zenytis ir gyvensiu laimin
gai.

Jums labai dėkingas.
GERIAUSIAS

ADVOKATAS

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

BOSTON, - MASS.

John Perskv,
190 Horocks St., Johslown. Pa.

I

blanketu ir 1.1.
mus.

Duryea, P»

t
338 Broadway,

kl

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

Karolius Čatarvs,
40 Walnut St., Phoet

Išgydytas nuo užsisenėjusMa vidurinių orga
nų ligos.

Kristina Pavlecka.
1814 So. 13th St, St, Louis, Mo.

Išgydyta sirgus per metus po sunkaus palag«

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel j. Kiley
301 Brcadway, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į NVorcesterį atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit. 
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vis'ti’e/isi iu ir Abraczinska
124 Millburry str..

Worcester, Mass.

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

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

128 Broadwav, tarpe A ir B gatvių.

PAJIESZKOJIMAS.
Pajieškau savo parapijonų: Jievos Rup
lį eilutės, Prano, Vinco ir Kazimiero 
Rupkų, Juozapo Bigailos ir Frano Jan- 
laucko, kurie paeina iš Kauno rėdybos. 
Šiaulių pavieto. Veiksnių parapijos, tur
būt visi gyvena Massachusetts steite 
nuo daugel metų, meldžiu kad atsiliep
tų aut žemiau padėto adreso svarbiame 

reikale, parapijonas.
Stanislovas Jakavičia

253 Chapel St. New Haven, Conn
--------o--------

Pajieškau Jurgio Zicevičiaus, Kauno 
gub. panevėžio pav. pavietinės parapijos 
Jis pats ar kas kitas meldžiu duot žinę 
ant adreso: B Czepanauckas.
Box 210, Duąuesne, Pa.

Pajieškau savo pusbrolių: Jono Palšio ir 
Kristaus Kriagždės. Kauno Rėdybos 
Panevėžio pavieto. Medeikų Valsčiaus, 
Biržių parapijos. Meldžiu jų pačių ar 
ko kito duot žinę ant adreso:

Peter Palšis:
IVinchendon. Mass.Box 19.

Tiktai 10 centų.
Naujas vadovėlis angliškos kalbos, 

vertas 50 c. gaunamas tik už 10 c., pri- 
siunčiant gromatoje sidabrinį dešimtuką 
įvyniotą popicron ir 2 markes po 2 c.

W J. PETKON,
3O3 N. Main st. Brockton, Mass.

Vienintelis Lietuviškas
CIGARU FABRIKAS

Massachusetts Valstijoj. Darom geriau- 
; ius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
k t,is ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

24 Washington Spare, IVorcester. Mass.

J. Buzevičins ir
T. Jezukevičiu*.

Vieninteliai lietuviai duonos kepėjai vi 
sam Lawrence ir apielinkėj. Kas mus 
duoną valgo, tas turi jaučio Stiprybę, 
veidų raudonumą ir vyro galybę. Musų 
keptuvės adresas:
177 Uhesnot Str., Lanrence.

S. Boston. Mass.

W. RAŽUKO, 7 M ashington st..
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į zlmeriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelj kureme 
galite gaut valgių irgėrymų ir 
nakvyne. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szipų už darbininkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest knr kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WIXC»S RAŽTK1S.

NEW YORK.

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
—■  ------------------------- --------visokių muzikališkų instrumentų,
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
lietuvišką KataliOją dykai. Puriame yra šim

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavor.ii pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.
Aįistcliavimus atlieku greitai, ir išsiun

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

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Aloiza Šlama,
Clarckson, Neb.

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

Kurie nori, kad išgydytus negaišint, tai ežtaikom didžiausioj slaptybėj.
Kad teip prieinamai, kožnas atsišaukęs asabiškai arba pergromatą, aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenejusioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bun 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą”, parašytaprof. Dr. E. C. Colinso, iš kurios didelią naudą apturė
site, 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 Broadvray ir 7 Avė.) New York, N.Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. po pietų. Nedėliotas; nuo 10 iki 1 pal. po pietų,

juieiuvišKas boiska.-,
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.
Ofieo Talandcė: nuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 
1 iki 2 pe piet ir nuo 6 iki 8 vnkiro

Kataliogas 
Monu Dykai 
Kiekvienam kuris prisiuns 
savo pavarde ir adresa asz 
nusiunsiu dykai katalioga 
sztuku. magiszku slapty
bių ir didžiausiu monu ant 
svieto. Tame katalioge yra iszguldyti visi 
sekretai mafijos, pasako kaip nuveikti di
džiausius monus, su kuriais senovės raga
niai nustebino visa svietą. Turėdamas ta 
katalioga gali su tais monais netik žmones 
£ linksminti, bet ir gera pelną turėti rody

mas ant balių, teatru ir kitur.
JOSEPH HERMON

676 N. ROCKWELL8T.. CHICAGO

LIETUVIU UZL1GA 
-----  PAS-----  

CHAPL1KA

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
Fannos ant pardavimo.

Tos farmos parsidnotla New Yorko Stei- 
I te. I5 akerių už $1250, 33 akrai už 
$1.500, 78 ak. už $1.400, 99 ak. už $99o,

I S0 akrų už $1.500. 150 ak. už $2.000. 133 
ak už $1.800, 2OO ak. už $2000 ir apie I5 
farmų kitų. Y’ra čia jau lietuvi-ka ko- 
lionija sutverta. Tos visos farmos s 1 
trioboms ir kožną turi girios, arti mies
tų ir vagzalų, Apie artesnes žinias n - 
Jyktie su įdėjimu už 2 c. markės pas: 

Geo Kleek
Pookille. X Y.

Puikiausias Lietuviškas

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

K R A U T U V E

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 I). St., 

Sonth Boston, Mass.

Čia galima gauti puikiausių pečių 
Lovų, krėslu ir visokių reikalingų 
daigių stuboje. Čion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo ŠI5.00 iki 
angščiausin prekių. Pirkti galite 
ant geriausiu išlygų; teipgi susikal
bėti galima lietuviškai, lenkiškai ir 
kitose kalbose. Meldžiam atsilankyt

OL1M Bros,
So. Boston, Mass.

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 Stre« t. - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

112 GRAM1 STREET,
BROOKLYN,

Tajtiecziai Lietuviai pas sava.
Ast pėdinau naro krautuve kur.oia galima gaut vi ko kaipo 
t. i: Laikr« dėlių kok'u tik ant svieto randas., k.sieniniu ir 
si» rin u. vi*, o’ia lenciugeltu, auksiniu, paaa’-'SU'tu, sidab“ 
ri. iu ir auksiniu z.ėdu, špilkų, kampa su, kolciku, visokia 
ins ramentu, puik.u armcniKU dėl gra'au . M szinukiu 

dėl drukavojimo gromatu. Monu kny^a ir pr et is s dėl 
darvrno sztuku. Istoriszk, ir maldaknygių kosiu tik ran
da i iictuviszkoj kai oj. Puikiu popieru dėl gromatu ra- 
szymo su phvir.cr-ryonems, .,/d’b ms ir kvietkomis. Kas 
v lintu ka sau parsitraukti tegul risiunezia jroma oj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku ka’alioga dykai kokio dar iietuvisz- 
koj k Ibo; nebuvo, kureme yra szimtai visokiu paveikslu, 

apie kozna tavora preke apraszyt . K?s pirks gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, orde, 
riusiszsi> nenu greit in vuu* Amerikos miestus. Adresuok it:

Klemens Wllkewich, N. Y.


