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Revoliucija Rosijoj.

Niekaip neapmalšinama 
Rosijos žmonija varo kovą už 
laisvę be persto j i mo; nė žie
mos šaltis, nė alkis, nė ma
nifestai caro neapmalšina 
varguolių, idant jie duotųsi 
sau sunkų jungą uždėti ant 
sprando. Kova kartą pakel
tą varo pirmyn: jau sujudino 
visą viešpatystę nuo krašto 
iki kraštui,jau kožnas varguo
lis pradeda žiūrėti į tikrą savo 
neprietelių su neapykanta, 
jau kareiviai pradėjo supras
ti, jog jų prisiega tarnauti 
carui yra tokia, ko
kią padaro vagys, suėję į 
pūstynę, kada prislegia vie
nas kitam būti ištikimais, 
luom yra toji prisiega nedo- 
resnė, jog kožnas kareivis ne 
pats eina prislėgti, bet jį at
varo po prievarta kiti, kurie 
teipgi nesąžiniškai prisiegę 
carui, kaipo teronui tarnavo. 
Kožnas kareivis pabuvęs caro 
tarnystoje įgauna neva tėvy
nišką meilę, bet kokis tas te- 
vyniškumas, tai jau kožnas 
gyvulis turi daug geresnį: po 
kelių mėnesių baladojimo į 
kareivio galvą.-teip įvaro jam 
caro augštybę, kad jis gata
vas tėvą ir motiną užmušti, 
kad-tik carą paaugštinti. 
Šimtai tūkstančių tų karei
vių jau pradėjo susiprasti 
jog tikra meilė tėvynės, tai 
meilė prie žmonių, meilė prie 
gimtinės šalies — žemės gi
rių, laukų, paukščių, o la
biau susiedų, draugų gimdy
tojų, brolių ir seserų, ta yra 
tikra meilė tėvynės, o ne 
kvailas augštinimas caro, ku
ris užgina švenčiausią žmo
gui dalį gyvenime — lavini
mą proto ir kitokias šventas 
žmogaus pareigas. Žmonės 
visokios luomos ir tautų pra
dėjo kovą, prieš kurią jokiu 
būdu caras neatsilaikis.

Žinios praneša, jog Sergi
jus Vitte pirmininkas minis
terių nustojo vilties apmalšį- 
ti žmones su trupiniais, ko
kius sąrąs barsto arba pavil
gęs pirštus krapina ant žmo
nių ištroškusių liuosybės, 
matydamas, jog tas jų nenu- 
malšįs, ir tik Vittę nužemins, 
kaipo dalintoją tų caro tru
pinių. Dėlto Vitte susirašė 
gromatą, ant kurios surašė 
visas priežastis, dėl kurių no
ri atsisakyti nuo vietos, ir at
nešęs carui 8 gruodžio pada
vė. Caras perskaitė gromatą 
suplėšė ir prašė Vittės, kad 
jįjoneapleistų šitam krit’kiš- 
kam padėjime, dar išmėtinė- 
damas Vittei, 
geru patriotu.

pasiliko ant toliau.
E kat e r i n od a r . Žinios 

praneša, jog čionai sustreika
vo 16 tūkstančiu caro bernu v v
— kareivių.

Kijeve garisonas karei
vių pasikėlė ir užėmė dalį 
miesto kartu su fortu — pilė 
Kijave gyvuoje didelis pasi
kėlimas, tik žinių mažai iš tę 
galima gauti.

Odesoje studentai susi
vienijo su kareiviais, atidarė 
universitetą, kur dabar žmo
nės laiko susirinkimus ir 
prakalbas.

C h a r k o v. 5000 karei
vių atėjo klausyti revoliuci- 
joniškų prakalbų ir prisiekė, 
jog jie niekad daugiau ne
šaus į darbininkus.

Zemstvos Kongreso delega
tai šiomis dienomis perdavė 
memorandumą pirmininkui 
Vittei, kuriame išdeda visą 
krašto suirimą ir rodija, kad 
randas kogreičiausia išpildy
tų rezoliucijas perleistas per 
Zemstvos kongresą Maskvo 
je-

Mieste Oclita, netoli Peter
burgo tapo uždaryti kareiviai 
barakuose ir varta užtraukta 
iš priežasties jų sukilimo.

Vice admirolas, Birilef, 
matydamas, kad visa laivyne 
jo plaukioja jau revoliucijoj 
daugiau, nekaip mariose, at
sisakė nuo vietos.

Garina apie 30 mylių atstu 
nuo Peterburgo yra paloviai 
kunigaikštienės Trubeckos, 
kurį paskutinėse dienose 
vargšai praliejo nemaloniai 
naikinti. Caras pasiuntė 
kariumenę apginti. Darbi
ninkai prie distilernių degti
nės Peterliofe ir 
sustreikavo.

V a r š a v a s .
se dienose Vokietijos randas 
padavė reikalavimą, kad Ro- 
sija apgintų Varšavos gazo 
prietaisas, nes tos prietaisos 
priguli Vokietijos kompani
jai, gal ir Vokietija įsiintere- 
suos į Revoliuciją Rosijos.

Gora Kalvarija. Ant kal
no Kalvarijos Varšavos gu- 
bernėje, čionai stovintys ba- 
talijonas kareivių-indžinierių 
sustreikavo, sudaužė kuk- 
nios indus ir sugriovė bara
kus. Randas pasibijojo juos 
areštuoti.

Peterburgas 10 Gruodžio 
antrą valandą po pietų kelios 
kompanijos kazokų apsupo 
namą ant Torgovaja gatv., 
kur buvo kanceliarija darbi
ninkų vadovo M. Krustalef, 
žandarai subėgo į namą su
areštavo Krustalef su kitais 

I draugais ir visom jo popie- 
irom. Krustalef yra kaltina
mas už plianavimą visotinos 
revoliucijos ir nukrėtimo ca
ro nuo sosto kartą ant visa- Į 
dos.

Tuom beveik pačiu laiku,

I

pas pačtą atsitiko susirėmi
mas, kame krito 2 gromatne- 
šiai ir tajx> keli sužeisti. Dar
bininkai išgirdę, kad Krus- 
talef yra suareštavotas, kėlė 
baisią neapykantą prieš ran
dą ir pienavo ja didžiausią 
straiką ant Kalėdų.

Ryga, 10 Gruodžio, visos 
gatvės raudonavo nuo krau
jo, kurį gožė per naktį caro 'V'
bornai. Čionai buvo susirin
kimas gelžkelių darbininkų, 
ant kurių tapo užtraukti ka
zokai ir kareiviai su mašini
niais šautuvais.

Nors žinios praneša, jog šę 
ir te telegramai pradėjo vėl 
eiti ir straika nustojus, liet 
iš viso stovio matyti, jog dar 
perkūniška galybė tiktai ren
ka savo elektriką ir tikrasis 
trenkimas caro dar ateina.

12

viena

j

Iš Amerikos

žinia 
numerio

pa- 
iš-

vęs pranešė, jog milijonas su 
viršum kūdikiu dirba vyru 
vietose. 10 tūkstančių dirba 
apie mainas. 7000 tūkstančiai 

; stiklo išdirbystėje, vakarų 
bovelniniuose fabrikuose dir
ba 60 tūkstančių. Iš vaikų 
darbo turčiai tunka, nes vai
kas dirba ir už 3 dol. ant 
sanvaitės, tą patį darbą suau
gęs nedirbtų už 9 dol.

Ant pakorimo.

Hackensack, N. J.
gruodžio Antonette Tolia, 
moteris ir J. Rossa abudu ta
po nuspręsti ant pakorimo 
už užmušėjistę. Abudu ita- 
lijonų tautos nesuprato nė 
savo ištarmės, reikėjo išaiš
kinti. Kada dasižinojo, jog 
12 sausio bus pakarti, nulei
dę galvas verkė.

Kūdikis Kaslegarnes.

Dėkavonės dienoje
italijonė kątik pribuvus iš 
senos tėvynės pagimdė kūdi
kį Bostono kasligarnėje. Ma
lonus kastlegarnės oficijalai 
netik kad davė visą pagelbą, 
bet dar ir bankutę kūdikiui 
nupirko, į kurią visi paau
kavo pinigų.

Bus vestuvės.

Washington, D. C. 13 
gruodžio išėjo oficijališkas 
pagarsinimas, jog prezidento 
duktė, pana Alice Roosevelt 
ketina apsivesti su Nicliolu 
Lon gvvortli. Pana Roosevelt 
yra 22 metų turi gerą mokslą 
ir apvažinėjo kone visą pa- 

Į saulę. Kartu su ja per du 
metus kelionių jos ir jaunikis 
buvo.

Komą, 11 gruodžio Šv. 
Tėvas pašventino net 4 kar
dinolus. Po visų ceremonijų 
tapo pašvęsti kardinolais šie: 
God. Juozas Šamas, arei vys
kupas iš Erlan Hungarijos; 
Mgr. Spinola arei vysk ūpas 
iš Seville; Mgr. J. A. De Ar- 
coverde de Albuųuerųue Ca- 
valcanti, Arcivyskūpas iš 
Rio-Jenera. Mgr. Cagaino I)e 
Azevedo Majoru Domo Vati
kano. Išviso įšventė keturis.

—o—
L o n d o n , A n g . Atsi

sakius pirmsėdžiui ministerių 
Balfour nuo vietos ir visas 
jo kabinetas atidavė savo 
ženklus karaliui Eduardui 
11 gruodžio. Naujas pirin- 
sėdis ministerių yra 
man ir visas naujas 
rių kabinetas.

—o—
B e r 1 i n, Vok.

H o n g K o n g , Gruo
džio 8 tapo suareštuota 25 y- 
pat«s, tarpe kurių ir vienas 
buddistų kunigas; jie kalti
nami už išžudymą ameriko
niškų misijonierių pradžioje 
mėnesio lapkričio.

—o—
Tokio Gruodžio 8 profe

soriai skaitliuje 100 pasirašė 
ant išmėtinėjančio rašto prie
šai miuisterį mokslų už priė
mimą rezignacijos Preziden
to Imperatoriško Universite
to.

Vietines Žinios.

Jamborge

Paskutine-

Bauner- 
ininiste-

buk jis nėra 
Teip Vittei

13 išgelbėjo.

Pereitą nedėlią atėjo 
į Bostoną, jog 58 
šviesos laivas prakiuro, kuris
stovi 58 mylios nuo Bedford. 
Skęstančio laivo žmonės siun
tė penkis bedratinius telegra- 
gramus, šaukdami pagelbos. 
Laivas Azalea tapo greitai iš
siųstas, kuris rado laivą bai- 
gentį skęsti; 13 žmonių išgel
bėjo. Išgelbėjimą galima 
pripažinti naujam išmislui 
bedratinio telegramo.

Baisios vėtros.

Pereitą sanvaitę žinios 
reina nuo jūrių su labai
gąstingom žiniom;marios siu
to statydamos bangas, pana
šias į kalnus, su kuriom ma
žiem laivam sunki buvo ko
va. Laivas Aranmore iš Bos
tono į Halifax, N. S., kaip 
tik parkeliavo į Halifax su 
išgąsdintais žmonėmi ir drū
čiai apdaužytas. Vėjas pūtė 
72 mylias į valandą.

Laivais Devonian.

Laivas Devonian kątik par
keliavęs iš Liverpool į Bosto
ną praneša vėtras, tokias, ko
kias jūrininkai niekad nema
tė. Bangos sutrukdė laivo 
kelionę penkiom dienom 
daugiau kaip paprastai.

Kunigas sumišo.

Suouthbury, Conn. 8 
gruodžio protes. kunigas D. 
Pierce paėmė muškietą, šovė 
per langą ir norėjo nužudyti 
savo pačią, už ką tapo į 
pročių namą nuvežtas.

Vaikai darbininkai.
Washington, I).

Gruodžio 8. (’ionai buvo 
peržiūrėta statistika vaikų 
dirbančių po visokias Ameri
kos išdirby s tęs; statistika 
parodo, jog vaikai labai grei
tai pasidaugino visose išdir- 
bystėse su įvedimu naujų 
mašinų. Dr. Adler aproka-

4-X
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Paskutines žinios .revo
liucijos.

Žinios praneša, jog 
gruodžio Breste Lietuviškam
Preobraženskas kareivių pul 
kas užmušė savo oficierius; 
baisiausi sumišimai ir krau
jo praliejimai privertė Šve
dijos karišką laivą paimti vi
sus švedus ant savo laivo.

Tombof, vargšai darbinin
kai laikė susirinkimą, kuris 
nepatiko miesto komandan- 
tui, dėlto jis nusiuntė kazo
kus, kurie tūkstančius žmo
nių išginė į lankus daugelį 
užmušė ir sužeidė.

Žinios praneša baisiausią 
sumišimą Rygoje; darbinin
kai ir kareiviai turėjo bai
siausią karę, žinios praneša, 
jog darbininkai 
siais kareiviais 
fortą.

Žinios ateina 
ir praneša, jog
ganizacija nutarė carą nuo 
trono visiškai prašalįti, o į 
valdytojans vietą paskyrė 
kunigaikštį Dolgorukį

Nauji žmonių sukilimai po 
visus kampus Rosijos prane
ša didelius kraujo pralieji
mus.

su pasikelu- 
užėmė vieną

iš Varsa vos, 
Zemstvos or-

11 gruo
džio čionai susekė tikrą mer
ginų turgavietę; merginos yra 
parduodamos ir gabenamos 
į Argentiną, Pietinę Ameri
ką, už kurias perkupčiai gau
na po 1000 ir *2000 dol. gra- 

į žios daugiau vertos. Mergi
nos yra renkamos po Europą 
yvairiose šalyse per tam tik
rus agentus, kurie gauna už- 
dirbio — 30 dol. už privilioji
mą. Vargas visur žmogų 
stumia.

—o—
V i e n n a . 11 gruodžio

tapo susekta organizacija 
merginų anarcliisčių; jos lai
kė susirinkimą vienam skie
pe, i kada policija jas apsto
jo, jos pradėjo giedoti drąsu
mo himną, ir viena išsitraukė 

I štilietą ir nudūrė policijantą. 
Žudytoja tik 16 metų, o ki
tais teipgi jaunos merginos.

—o—
Lo n d 011 a s , Ang. 8 gruo

džio. Lordas Rotlishildas 
pasirašė ]>o prašymu suteikti 
Rosijos žydams pilną laisvę 
kartu su kitais žmonėmis; ta
me prašyme nurodo, jog jo
kiu būdu negalima surinkti 
tiek pinigų, kad ištraukti vi
sus žydus iš Rosijos ir apgy- 
vendįti kitose kolionijose.

—o—
C h i c a gos vienas žydas, 

I. J. Robinson gavo gromatą 
iš Nosefka. Rosijos, kurioje 
rašo apie baisias žydų žudys- 
tes; Nosefkoj tapo nužudyta 
4b familijų žydų. Negana, 
kad užmuša, bet prieš pul
kus žmonių nuvelka nuogas 
žydukes ir su kirviu gyvas 
sukapoja į šmotelius, su vy
rais daro tą patį: išlupa akis, 
ir kitiem žiūrint gyvus kapo
ja, nukirstas galvas nešioja 
ant smaigų: niekas nuo jų 
nieko neperka, ir jie nieko 
negauna nusipirkt: baisi kan
kynė.

Or?s atšalo. Pereitos su- 
batos naktį į nedėlią ir visą 
dieną nedėlioję šlapiai pasni
go, paskui pašalo; teip pirma 
žiema pasirodė ir daugelis ir 
roges pamėgino.

f Pereitą subatą 9 grudžio 
tapo palaidotas a. a. Vincas 
Stačiulauckas, paeinantis iš 
kaimo Vaikšnupio, Bartnin
kų darap., Suvalkų rėdybos. 
a. a. Stačiulauckas numirė 
staiga nuo širdies ligos. Ta
lio gražiai palaidotas su mi
šiolu per jo rūpestingą mote
rį ir draugystę „D. L. K. Vy
tauto, kuri ir prie „S. L. A.” 
priguli. Vainikus padova
nojo: sūnus Antanas, duktė 
Lilė, brolvaikiai: Kranas ir 
Vincas Kavaliauckai, p. Stra- 
kauckienė. Stačiulauckas 
paliko sūnų 18 metų, dukte
rį 11, ir žmoną gana vargin
gam padėjime.

B. Navickas 134 Gold St. 
širdingai dėkavoja daktarui 
J. P. Jonės nuo 381 A.Broad- 
\vay už teip greitą pagydymą 
jo moteries po kūdikiui.

p. Juškaucko locnas namas, 
kur pirmiau buvo kriaučių 
ša pa, Somervilleje pereitą 
suimtos naktį sudegė.

v

I)r. Sv. Petro ir Povylo tu
rėjo prakalbas pereitą nedė
lią ir parinko pinigų ant re
voliucijos.

Ateinančią nedėlią vakare 
1 7 gruodžio bus susirinkimas 
Tėvynės Mylėtojų Draugys
tes 7 valandą vakare ant lie
tuviškos salės So. Bostone. 
Draugai pagarsinkite šitą ko 
plačiausia, nes plakatai ne
nebus drukuoti ir visi pribū
kite! Reikalai ant mitingo 
bus, rinkimas centrališko ko
miteto ir pasikalbėjimas apie 
bėgančius tautos reikalus; vi
si malamai užprašomi.

Gruodžio 12 visa politika 
šių metų užsibaigė: majoras 
taĮMi išrinktas demokratas, J. 
E. Eitzgerald. Miestas iš di
desnės dalies airių rankose, 
dėlto airiai savąjį ir išrinko. 
Žydeliai teipgi prie jų prisi
dėjo, bet kartu ir pasinaudo
jo rinkdami aukas ant revo
liucijos Rosijoj nuo airių po
litikierių.

r
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naujo atranda, kaip prieina J. Zvalraitis, J. Motiejūnas, 
j galą mokslo, daugiau apie jį J. Palsauckas, V. Pilsuckis. 
neišmano, tada mena, jog" 
teip ir teip dar turi būti; tad 
toji mintis, jeigu mokslinčius 
(Iručiai laikosi jos, yra jo 

, prietaras.
— Na matai, vaike, o tu 

sakai, reikia mokįtis, tai prie
tarus išnaikįsim’ ir tada ga
lėsim būti socijalistais, o pats 
vėl pripažįsti, jog mokslin
čiai teipgi yra pilni prietarų.

— Na. tai tu, tėvai, su- 
i rask šitą: prietarai mokįto 
žmogaus ir nemokite visai 
s k Mugi, nemokįto žmogaus 
p aras ėda prastą žmogų. 
Ka siaubūnas, netik dva
siškai. bet ir kūniškai, o prie
taras inokito žmogaus kūniš
kai jo neužgauna ir visai ne
kliudo jo gvvenimo.

Na. tai. vaike, aš nežinau, 
jau tu mane sumaišiai; tu 
nurodai, jog pakol aš nebū
siu mokįtas, tai mane visoki 
prietarai ganubįs, na. o iš
mokti jau aš esu persenas, tai 
ką daryti, vaike?

— Tėvai, aš tau pasaky- 
siu trumpai: būk atviras, ne
siduok jokiem prietaram ta
ve varzįti, gaudyk dvasišką 
maistą, o kūnas duos žinią, 
ko jam reikia, užganėdink jo 
reikalus, atmįk dorą, kad sa- 

! ve gelbėdamas kitiem neken- 
j ktum.

— Eik šalin, kaip tu gali 
tėvą mokiti.v

I

I

Aukos ir aukautojai iš 
So. Bostono.

h 
J. Matusevičia, V. Žlurys, J. 
Cedraitis, P. Mikšys, J. Cui- 
velkis, A. Jankauckas, St. 
Bendoraitis, A. Želaita. P. 
B., A. Žinktelis, J. Komičius, 
P. Karvelis.

Kartu pranešam draugam, 
jog per daugumą žmonių su
sirinkusių salėje, parėdkas 
buvo nesutvarkytas: vieni už- 

| rašė ir tuos, ką davė po de- 
. šimtuką, kiti nerašė mažiau 
davusių už dol., dėlto męs ir 
negarsiname mažiau už dol. 
davusių. Teipgi kitų vardai 
labai nesuprantančiai likosi 
l>er greitumą užrašyti, neku
riu reikė tik dvi raides padė
ti. Tad už viską meldžiam 
dovanoti. Iš viso pinigų su- 

; aukauta ant labo Lietuvos 
brolių 231 dol. 5 c. Pinigai 
pas kun. J. Zilincką.

— Na, o ką, tėvai, ar jau 
apmislinai, jog tu negali bū
ti socijalistu iš priežasties vi- 
s- kių prietarų?

— Teip, vaike, aš apmis- 
liiiau tą viską, bet man rodos 
yra labai lengva nuo 
prietarių atsikratyti: 
priežodis: kaip Dievas 
man dantis, tai duos ir 
ną, man rodos, greitai 
D’.a suprasti, jog nevienam 
bulka duonos dar pas dantis 
neatsikišo, dėlto man rodos, 
jog trumpai pamislinus to
kius prietarus gali nuo sa
vęs prašalįti.

— Teip, tėvai, juk tai, ro
dos, viskas lengva, bet kaip 
pradedi ką mislįti, tai nėra 
galo, ko toliau, to sunkiau 
viską apmąstyti. Štai dauge
lis žmonių sako, jog carai, ka
raliai ir turčiai-ponai yra 
Dievo toki leisti. Tas yra 
teipgi prietaras, bet jau sun
kesnis apmislįti. Kiti sako, 
jog saulė sukasi apie žemę; 
jog žemėje yra pekla; žydas 
—nežmogus ir daug kitokių 
prietarų, tėvai, nuo kurių 
sunku atsikratyti.

— Na, tai gerai, vaike, 
jeigu tie visoki daigtai yra 
prietarai, tai ar yra žmonių 
ant žemės be prietarų?

— Ne, tėvai, visi žmonės 
turi prietarus, ir turės, pa
kol gamtos galybės nesupras; 
nors žmogus būtų ir moky
čiausias visgi turi ir netikrus 
supratimus apie daugelį 
daigtų, ir tie netikri jų su
pratimai yra prietarai.

— Aš to, vaike, visai ne
suprantu, kaip tai gali būti?

— Teip, tėvai, tu turi su
prasti, jog jokiam mokslui 
nėra galo, teip kaip nėra 
krašto po orą lekioti; žmonės 
kasdien ir kasdien tą patį 
mokslą pagerina, ir ką nors

tokių 
toks 
davė 
duo- 
gali- po 1 dol.: P. Ale

Pereitą sanvaitę vietinėse 
žiniose pranešėme, jog buvo 
skaitlingas susirinkimas sa
lėje po bažnyčia So. Bostone, 
ant kurių kalbėjo trįs kuni
gai ir surinko aukų dėl Lie
tuvos reikalų 23I dol. 5 c.

Aukavo šie: po 5 dol. A. 
Abraitis, J. Bartašius. P. Če- 
plikas. M. Mėšlys. — po 2 
dol. D. Džerzinskis, M. Tri- 
buliauckas, A. Daušiūnas. 
(M. Dusevičius 3 dol.,) A. 
Kereiša;
liūnas, V. Tyleris, V. Kala- 

! kauckas, J. Bieleckis, J. Ko- 
viera. K. Valentukevičius, J. 
Šokas. P. Pleškus, F. Nevie- 
ra. T. Sunduks, V. Šezip- 
kauckas. V. Kiškis, U. Kirk- 
liauckaitė, A. Baliukonis, 
M. Točionis, A. Elvikis, J. 
Pėstininkas, J. Kairaitis, V. 
C—., V. Savickis, P. Mats, 
V. Klonis, J. Kašetienė, P. 

IJurevičia, M. Dragūnas. J.
Povylaitis, J. Račevskis, 
Krūkonis, T. R—. A. Stat
kus, V. Kirka, Suliunas, J. 
Bakūnas. S. Jagminas, J.

1 Baltūsis. J. Lapinskas, F.
Kalvietis, J. Kušleika, J.Stri- 

1 maitis, F. Mizgirda, K. Ja- 
Į kickas, L. Snagzdis, J. Baku
tis, J. Inkratas, A. Starinc- 
kas, J. Skirkevičia, A. Mika- 
lauckas. P. Varnauckas. V. 
Avesta. A. Ziminckis, J.Luk- 

1 šys, P. Danisevičius, S. Sku- 
kauckas, V. Balotas4 K. Zlo- 

1 bis, J. Sadauckas, D. Siau- 
I čiunas. J. Grinevičius, K. Ci- 
rauką, J. Zimkelis, J. Kava
liūnas. J. Grinevičius, K. 
Ciraucka, J. Žinukėlis, J. 

i Kavaliūnas. J. Jakimavičius, 
V. Kalvaitis, P. Viaškelevi- 

i Čia, A. Augštakalnis, K Am- 
brozas, J. Cedraitis, 
J. Liutkevičius, M. Daukšys, 
P. Korzonas, J. Ilavičia, J. 
Vizgirdas, A. Kamzura, A. 
Jaraška. J. Vėnis, T. Raustis, i 
S. Visminas, T. Zenčauckis, 
P, Gudams A-

Darbininkai gelbsti darbininkus.
Męs siuvėjai p J. Kamine- 

ko šapos jaučiamės, jog męs 
esam darbininkai; męs prigu- 
lim į tą kliasą žmonijos, kuri 
dar miega dvasioje, ir kurios 
kruvinu prakaitu minta tūk
stančiai minkštapilvių, męs 
prigulim prie kliasos žmonių, 
kuri nuo tamsios senovės ne
šasi dar savo jungą; męs pri
gulim prie kliasos gladiato
rių, sa kurių krauju ir gy
vastim bovijosi Rymo viešpa

čiai; męs jaučiam, jog mųsų 
draugbrolių yra pilna pasau- 
lė; męs žinom, jog yra dar 
juodesnės šalįs, kaip šitoje, 
kurioje męs gyvenam, męs 
aiškiai matom, jog mūsų bro
liai velka daug sunkesnį jun
gą po valdžia Rosijos; męs tą 

i datyrėm patys, tę gyvendami, 
1 męs žinom, jog daugelis dar 
gerbia carą, bet męs žinom 
priežastis — priežastis yra ta 

j kad caras juos išauklėdamas 
atėmė jų visą protą. Dėlto 
visa mūsų šapa sąžiniškai pa
keliam balsą už mūsų brolius 
ir patįs už save aukadami po 
kiek kas išgalim, ir tokiu bū
du kovojam už laisvę ir šau
kiam kitus prie kovos už lais
vę ir kartu prie mokslo ir są
žiniško supratimo. Aukau
jam teip: J. Kaminckas, ša
pos locnininkas $5.00; dabar 
po dolerį: A. Vartavičia, J. 
Matųkaitis, J. Slivkauckas, 
A. Juškauckas, J. Šimkevi- 
čia, P. Kurtinaitis, W. Hill, 
A. Andrūnas, J. Skudrys, 
M. Misevičia, A. Ajuderlenas, 
M. Skarinkevičia, K. Brūzga, 
F. Kroimp, J. Ross, V. Pon- 
kevičia, F. Greenich. (Antras 
razriadas po 50 c.) J. Putauc- 
kas, B. Bieleke vičia, A. L. 
Bielis, A. Klemarauckas, F. 
Kiršia, P. Gumauckas, 
Paulauckas, J. Dusevičia, J. 
J. Milius, Lapinckas, Šlau

nis, J. Esenavičia, J. Mission, 
M. Šlaužys; (trečias razriadas 
po 25 c.) A. Gudinąs, G.Bart- 
man, D. Diškevičia, M. Ka
vai iauckas, A. Žorūtė, V.

i Kundrotą, A. Bendžaitė, An- 
i tanas. 1/aišytai davė: C. Am- 
brozas $1.88, A. Spurga 75c., 
P. Kanclerius 85 c. Viso $85. 
43. 2-rą gruodžio subatoje 
po algai.

Pinigai priduoti Bostono R. 
Komitetui.

i

nes reikalai; F. Stravinckas 
: paaiškino visiem, kas tai yra 
revoliucija, ir dėlko mus bro
liai lieja kraują tėvynėje. Po 
trumpos p. Stravincko pra
kalbos A. Čiras, J. R-da ir B. 
Etulevičia perėjo per salę ir 
surinko $9.85, kuriuos paski
rtam ant ginklų, ant propa
gandos už laisvę Lietuvos ir 
pavedant Lietuvos S. D. Part. 
Reikia paminėti, jog uekurie 
mūsų broliai šaipėsi, kada ki
ti aukavo patįs save laikyda
mi už ponaičius, kuriem ro
dos vargai paša ulės nerūpi. 
Apie tokius galima tiek pasa
kyti: jie yra vaikais atkelia
vę čion iš tėvynės be mokslo, 
be supratimo, be meilės arti
mo: tad jiem nerūpi niekas 
pasaulėje, tik robinis kau- 
nierius, nėra ant jų ką pjkt: 
jų protas neišlavintas, jie tik j 
tada supras vargus, kaip 
nuo sunkių darbų strėnos 
šauks atmonijimo: paprastai 
toki žmonės įgauna suprati
mą būdami 4O metų. Jie 
naudojasi iš šios laisvos Ša
lies, bet prie laisvės karės 
nieko neprisideda. Jie ne
skaito istorijos ir nežino, jog j 
apie 130 metų atgal žmonės 
liejo kraują ir dėjo gyvastis 
už šią šalį, jie mindžioja ka
pus tų laisvės didvyrių, pa
niekindami ir išjuokdami da-į 
bartinę Rosijos revoliuciją.: 
Nežiūrėdami ant mus pro
tiškai apmirusių brolių šau
kime šalin care iš mus tėvy
nės, gana tu mus tamsinai, 
varginai ir be laiko į kapus 
variai, lai gyvuoja laisvė — 
liuosa demokratiška respub
lika. Tegul darbininkų pa- 
jiegos didinas, tegul carų ka
ralių tronai su trenksmu sui- 
ra. Kopkim prie mokslo, do- 
rybes ir laisvės ir pažinkim 
žmogišką gyvenimą. Auka
vo šie: po dol. B. Etulevičia, 

po 50 c. J. K<»p- 
Rėda, A.
Meškinis,

J. Jakštys 
ka, A. Čiras, 
Tamulevičius.
P. Tamulevičia, P. Skropcus, 
G. Klebavičius, M. Latauc- 
kas, po 25 e. A. Jakubauc- 
kas, B. Cilcius, J. Zajankauc- 
kas, M. Gudelionis, J. Meški
nis, R. Rabavičius, B. Vaške- 
levičius, P. Susmara, J. Luk
šys, J. Saulonis, 10 c. Au
kautojam ir draugystia i išta
riam širdingą ačių. Pinigai 
priduoti Bostono R. K.

J. Iiėda.

J. 
v.

i giausia rašytutės prie „Ap
švietus” draugystės; užsimo
kėję 25 c. ant mėnesio, gau- 
site po 5 dol. pašelpos ligoje 
ir galite dovanai naudotis iš 
mųsų knygyno, pasiskaityti 
ir apsišviesti, matote, tėvynė 
mūsų jau atgija, kasdien 
gaunam didesnę laisvę, tad 
jau yra laikas kilti iš vergys
tės lopšio griebtis mokslo ir 
vartoti savo protą.

—o—
PEJEF8COT, M k.

nai gyvenam trįs 
tad negalim nieku 
ti, ypatingai šelpime revoliu
cijos, kur reikia daugelio ga 
lybės. Bet męs stebimės iš 
mųsų valstijos didesnių mies- karštybę ir 
telių, kaip ve Lewiston, Kum- inkvizicijas, tada gal pradė- 
ford Falls, Export, kur ran
dasi draugystės ir gana 

i skaitlingai apsigyvenę mūsų 
broliai, o kaip Lewistone dar 
ir socijalistu randasi ir teip 
jie gražiai ir šiltai miega, 
rodos negirdi, kas darosi tč- 

■ vynėje, rodos apmirę iš išgąs- 
I čio ar paskendę sapnuose lai
mės ir grožybių; jie negirdi 
nė to balso šaukiančių brolių 

ipagelbos! Ar užmirkote, jog 
ir iš tėvynės reikėjo naktį iš
bėgti per raistus per balas, 
ar užmiršote vargus pieme
nėlio sulyto, ar pamiršote 

i darbus prie girnų ir spragilo, 
ar nežinote, jog tie vargai ir 
sunkenybės, iš kurių kyla li
gos ir mirtis, vit-kas paėjo 

j nuo caro. Ar jus negirdit, 
j jog carą tie vargšai traukia 
jau nuo svsto; biedni, apdris
kę, išalkę lieja jie kraują ir 
deda gyvastis, kad priartinti 
galą vargų, kuris nuo lopšio 
iki grabui siurbia mus krau
ją ir gyvastį. Kelkitės mie
galiai, kelkitės prie darbo, 
nors pagelbėkite su centais 
savo brolius. Męs trįs iš Pe- 

, jepseot visi aukaujam po dol.
tik tiek čia mus yra: M. Pet
rulis, A. Petrulis, J. Lineli.

V. B. A

Męs čio-1 
lietuviai, 
atsižymė-

Tthol, Mass. Darbai eina 
neblogiausia, tik šeip nera
mu gyventi tarpe būrelio sa
vo brolių, kurie dar nieko 
nemislina. kitas nors kiek ir 
supranta, bet tai tik kaip 
per sapnus, Iš kur jie ką 
supras, jog ant 3 šimtų lietu
vių pareina tik 15 laikraščių 

: ir tai jie tik ješko kokių bai-

A.

Korespondencijos

Eneter, N. H. 29 lapkrl- 
i čio šv. Jono Krikštytojo 
I Draugystė parengė balių, ant 

Geldavičius, kurio huvo atminta ir tėvy-

—o—
New Britain, Conn. Dar

bai tuom laiku eina gerai — 
d irba ir vakarais iki 9-nių ne- 
kurie fabrikai, bet darbinin
kų vis gi be darbo netrūksta. 
30 lapkričio buvo iškilmin
gai apvaikščiota vietinėje L. 
bažnyčioje 40 valandų, Ku
nigai buvo šie: kun. Sauru- 
saitis iš Waterburrio ir kun. 
Žilinckas iš Bostono. Esant 
kartu šventiai— Dėkavones 
Dienai, žmonių beveik tik 
trečia dalis lankėsi bažnyčio
je ypatingai tų nebuvo maty
ti, kurie su vėju kariaudami, 
kitus su pirštais bado, būk 
tai bedieviai, šliuptarniai ir 
1.1. Kad nors patys eitų | 
bažnyčią, gal nors kiek apsi
šviestų ir pažintų, kas tie 
šliuptarniai yra. Bostono 
klebonas kun. Zilinckas la
bai gražų pamokslą pasakė: 
nekeikė, neniekino, bet ma
loniai ir protiškai aiškino vi
sokius reikalus, kurie veda 
prie morališkumo, Visi 
klausytojai buvo labai užga
nėdinti, Aš melsčią atydos 
vietinių lietuvių, kad kodau-

kelių, kad užganėdinti savo 
vaikišką protą ir dėlto dar 
mųsų būrelis priguli anot 
,,Keleivio” prie miegančių 
miestų kaip ve: Haverhill, 
Gardner, Nashua, Northam- 
pton, Stoughton, (jau čionai 
kruta) Brighton, Maynard 

Į ir kituose miesteliuose mie- 
gam męs dar saldžiai. Pas 
mus atsilankė augštai pago- 
dotas kun. Gricius ir sakė 
pamokslą apie girtybę, aiš
kino, jog alus, šnapsas ir vy
nas naikina visą sistemą 
žmogaus. Bet visai jokios į- 
tekmės ant mus brolių nepa
darė. Čia reikia Antikristo 
su pečium, parodyti peklos 

kitas pekliškas

ve:

tų mislįti.
Rygoje nebuvęs.

Baltimore, Md. 27 lap
kričio čionai buvo parengtas 
balius 4 draugysčių, aut ku
rio kun. Lietuvninkas drau
dė žmones eiti, bet kuo la
biau draudė, tuo daugiau su
sirinko. Ant šito baliaus tu- 
rejo prakalbą Dr. Šliupas,savo 
kalboje gana aiškino apie 
greitas permainas Lietuvoje 
ir mūsų poziciją tame darbe. 
Gruodžio trečią jau ir kun. 
Lietuvninkas atsimainė po 
mišių, sušaukė žmones į skie
pą ir aiškino Lietuvos rei
kalus ir priminė, kad Vilniu
je bus seimas, kalbino siųsti 
telegramą: pinigų ant tele- 
gramo surinko 15 dol. 65 c. 
Jaunumenė pas mus biskį 
perdaug lanko karčiamas, 
vertėtų kuom nors geresniu 
užsiimti. ... Juozukas.

—o—
Krikštynos So. Bostone.
So Bostone įėjo į madą, 

jog jeigu vaikas gema, tai 
žmonės linki jam būti Lietu
vos prezidentu, kaip užaugs, 
ir kad isliuosuoti Lietuvą iš 
po caro geležinės rankos, be
veik ant kožnų krikštynų su
meta daugiau aukų, nekaip 
New Yorke ant prakalbų. 
Lapkričio 3 buvo krikštynos 
pas p. J. Valecką, jo mažo 
•sūnuko, ant kurių K. Liube- 
nas ir A. Ah i kis užmanymą 
padarė patys po dol. paau
kaudami, kiti pritarė ir šie 
visi paaukavo: Frank Bal- 
Tąsa ant 3-čio pusi. 1 kol.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

political eiti*

AnglKkai Ištark Reiškia

political politikai poli ti kiškas
citizenship sitizenšip ūkėsystė.
possession posešin turėj imas-valdymas
privileges privleges privilegijų
including inkliuding kartu-su-priim ant
suffrage sufredž laisvė balsuoti
eligible elygible turintis tiesą — tinkantis
office ofis kanceliarija
eleetive elektiv aprenkama
against ageinst priešai
measures mežiurs tiesas įstatymus
submited submited paduotos
Jegislative legisletiv legislaturos-ties tvertojų
adoption adopšin pritaikymo
rejection redžekšin atmetimo.

What 1b the 
zenship? It is tge possession 
of full political rights and 
priveleges, including the 
right of suffrage, and of be- 
ing eligible to political office. 
What is the suffrage, or the 
eleetive franchise? The right 
of voting for such ofžicers of 
the government, as are elec* 
ted by the people, and for 
or against such ir.easures, as 
may be submitted by the le- 
gislative authority, for adop- 
tion or rejection,

Kas yra politikiška ūkėsyr- 
tė? Tai yra turėjimas pilnų 
politikiškų tiesų ir privilegi
jų, savyje talpinančią tiesą 
balsavimo ir esantis tinkan
čiu būti išrinktu į politikiš- 
ką vietą (ofisą. Kas tai yra 
balsas arba rinkimo liuosybė? 
Laisvė balsuoti už tokį atsto
vą randa, kokis žmonių yra 
renkamas, ir už arba priešai 
tokias mieras — tiesas, ko
kios pasiduoda legislaturos 
viršystiai, dėl įvedimo arba 
atmetimo,

i

I
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dow $2 (svetimtautis', kiti negali atsisakyti savo drau- 
po dol.: J. Korzonas, F. Ba
kutis, P. Korzonas, K. Jur- 
gelevičia. St. Vileiša, J. Va
leckas, K. Jokickas, K. Pro
tą ps; po 50 c.: M. Gricius, 
J. Turauckas, F. Mizgirda, 
St. Plevokas, M.Jurgeliunas, 
F. Navalincki; po 25 c. G. 
Korzinienė, B. Naukša ir dar 
penki po 10 centų, teip visi
suaukavo 16 dol. Pinigai Marė Rogers teipgi būdama 
priduoti So. Bostono Rev. tokio minkšto prigimimo, 
Komitetui. greitai davėsi save prikalbįti

A. Alvikis. apsivesti, o paskui davėsi sa- 
I ve prikalbįti kitam jaunam 
vaikinui, kad savo vyrą nu- 

Vieną kartą Marė

gam. Tas yra tiesa, jog jie 
negali atsisakyti, kas parodo, 
jog daugelis girtuoklių pasi
gėrę, greitai pradeda verkti, 
nors ant menkiausio širdies 
užgavimo. Kitas geras fak
tas, jog girtuoklį greitai prie 
piktadarystes galima prikal- 
bįti. Tai vis yra prigimdy
tas nuo tėvų silpno proto.

—o—
Rokunda So. Bostono 
Revoliucjos Komiteto, žudyti.

Gruodžio 2 pasiųsta į Eu- su savo vyru išsivedė pale u 
laiko1 pę pasivaikščioti iropą 1.10 dol., nuo to 

pribuvo šeip:
Exeter, N. 11. nuo ba

liaus
Iš So. Bostono, Valec

ko krikštynos. :
Iš Kamincko šapos 

Bostone
Nuo moterių baliaus 

So. Boston
Nuo krikštynų pas p. 

Norkų, Cambridge- 
port, Mass.

Iš Providence, R. 1. 
Viso

Atsakymai.

Tegul socijalistai 
skiriasi. P.
n i s. Raštelis nepatilps: — 
perilgas. rėkliama, niekinan
tis gerus vyrus, draskantys 
darbininkų pajiegas, tarnau
jantis carui.

—o—
Matysim, kas viršija: teisy

bė, ar begėdiškos intrigos. 
J. O. Sirvydas. Tas ilgas 
straipsnis asabiško kovojimo 
nepatilps, nes visuomenė tik 
piktinasi jus kelių ermyde- 
riais. Linkim visiem susi va
žiuoti ir susitaikįti. o ne leis
ti tokias neapykantos žinias

X

į svietą- Kad Dr. Šliupas at
sisakė būti revoliucijos ka- 
sierium.tą visi matė su jo pa
rašu, dėlto kas matė, niekas 
jam pinigų nesiūs, o kas nu
siųs, tai ir neprapuls. Kad 
m galim vienybėje dirbti, tai 
galim kožnas sau. Kam dar 
rėkauti, jeigu geriau nesu
prantam. Red.

Moterim.

MARE ROGERS.
Paveizda ir lekcija moterim.

Paskutiniam laike Ameri- 
rikos laikraščiai nemažai ku
teno žmonių nervus aprašy
dami visokiom pusėm apie 
Marry Rogers, kuri, apie 3 
metai, kaip užmušė savo vy
ra, o 8-tą šio mėnesio, tapo 
pakarta Windsor kalėjime. 
Vermonto valstijoje. Trum
pa istorija apie minėtą mote
rį būtų tokia: gimė mergaitė 
prastų tėvų New Yorko Vals
tijoj; jos tėvai buvo krikščio- 
nys— katalikai, nepersitikri
nę mokslu, mylinti tuščią 
svieto nuomonę. Toki tėvą 
pagimdė ir užaugino Marę 
Rogers. Nuo mažų dienų 
mergaitė parodė motinos į- 
gimdymą: neklausė tėvų, 
klausė visų, ką apsiėmė, nie
kad nepadarė, žodžiu sakant, 
parodė tėvų įgimdymą, kurio 
augindami nesuprato iš savo 
dukters išvaryti. Marė kaip 
tik buvo 16 metų apsivedė, 
būdama šeip jau menko pro- 
telio, apsivedus nėkiek nepa- 
sitaisė; ji buvo minkšto pro- 
to, tokio kaip yra užponavo- 
ti nekurie girtuokliai, kurie 
sako, jog jie dėlto geria, kad i

» laiko pę pasivaikščioti ir atsisėdę 
ant žolės pradėjo žaidyti vi
sokius šposus; Marė sako: 

$9.60 duok aš tau rankas surišiu 
! užpakalije ir parodysiu bai- 

$16.0(b ką, kokios tu niekad nema- 
tiai. Vyras sutiko. Marė 

35.43 surišo jam rankas, pasišaukė 
savo jauną draugą ir įmetė į 

6.00 upe. Ir teip savo vyrą iš 
svieto išvarė. Jauną vaikiną 
tiesdariai nusprendė ant viso 

3.00 amžiaus į t urmą, o Marę Ro- 
1.50 gers per tris metus sprendė, ir 

$71.50 antgalo nusprendė ant mir
ties. Gruodžio 8-tą dieną še
rifas davė žinią Mariai, kad 
jau turi būti pakarta. Marė

■ prisirengė pati, apsirėdė ir
M i k o 1 a i - P^šė, kad ją su tom drapa

nom palaidotų. Apie pie
tus korikai atėjo; Marės vei
das pabalo, kaip drobė; kori
kas perskaitė dekretą ir už
prašė: eime Mare’. Marė dre
bėdama ėjo ant mirties. Nu
vedė ją trejais trepais žemyn 
ant kartuvių; apvilko juodu 
rūbu paveiksle maišo, kada 
viską prirengė, korikas pa
klausė, ar ji nenori ką pasa
kyti prieš mirtį; Marė galvą 
nuleido ir nieko neatsakė, 
korikas valandėlę palaukęs 
užmovė ant galvos kepurę, 
kuri uždengė visą galvą ir 
užnėrė virvę, perskaitė dek
retą ir atidarė po jos kojom 
duris, Marė krito su visa šva
ra ir žemai kojom žemę pasie
kė: korikai tą pamatę,
griebė už virvės ir iškėlę Ma
rę turėjo laikyti 15 minutų, 
pakol jos gyvastį neišsėmė. 
Žmonės dabar pradėjo kaltį- 
ti gubernatorių, ką Mariai 
nedovanojo ir korikus ką

į teip nebukliai korė, niekin-
■ darni juos ir šaukdami atmo- 
inijimo, bet kur tikra kaltybė
yra, tai niekur negirdėt kal
bant. Gubernatorius ir. ko
rikai negali būti kalti, nes 
patys žmonės tokias tiesas 
padarė ir jos turėjo būt iš- 
pyldvtos. Man rodos, jog 
tikra kaltybė yra žmonijos 
neišsi vystymas prie tikro 
žmoniško supratimo tėvų 
gimdyme ir auginime vaikų, j 
žmonijos nesupratimas žmo
giško būdo ir nelinkimas prie 
ūkėsystės ir politikos. Pa
kol žmonijos nors pusė ne
supras tikro gamtos mokslo 
teip ilgai bus užmušėjais 
legališkais budeliais.

—o—
Dantys.

Kūdikių dantys vidutiniš
kai pradeda dygti septintam 
mėnesije, nors daugelis pra
deda dygti apie trečią mėne
sį, o daugelio iki metų ne
dygsta. Jeigu dantys dygs
ta peranksti arba per vėlai, 
tas nurodo ant kūdikio ne
sveikatos ir turi atkreipti 
motinos didesnę atydą prie 
lemtesnio prižiūrėjimo vai- 
gije, kuopnume drapanų iri

oro. Vargšų tėvų maži kū
dikiai veik visi ligoniai; iš 
vieno šono dėlto, kad vargin
gai gyvenant išteklius neda- 
leidžia geriau apžiūrėti, iš ki
to šono nesupratimas; neku
rtos moterįs niekados neva
lytų kūdikio drabužių, jeigu 
niekas neateitų ir nepasidy- 
vytų. Kartais jos sako netu
ri kada, nes kūdikį nuo ran
kų negali paleisti: serga, už
tad nešioja, krato, gieda, ant 
galo keikia. O tai reiktų 
tik susiprast, jog kūdikis 
nereikalauja tos geradėjistės 
nuo motinos, jis gali daug 
sveikiau gulėti lopšyje ne
kaip ant motinos rankų, tik 
reikia jo aplinkybes aprūpin
ti: vietoje ką jį nešioji, ge
riau išvalyti jo drapanas ir: 
visą stubą, yaptingai, kurį 
kūdikis daugiausia būna. 
Kartais ir gerai prižiūrint kū
dikį, dantimi dygstant nema
žai suserga, kada dantys ver
žiasi i viršų, o drūtoka oda 
juos suturi, gabios motinos 
pačios paima aštrų peiluką ir 
kryžium odą ant dantuko 
perplauna ir tokiu budu pa
lengvina kūdikio skausmą. 
Neišmaniom reikia kreiptis 

Į prie gydytojaus.
—o—

Re voliuci joniškas issivys 
tymas Rosijoj.

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

Zeituug“ 1847 William St.. N. Y.

ir

arba 
„S.

■--------------------------------------------------------------------

tarpu. Jf. E. R.
—o—

So. Bostono Motery Draugystė.
Lietuvos Dukterų Drau

gystė ant paskutinio savo su
sirinkimo paskyrė 10 dol. ant 
prieglaudos namo — 
kolionijos, kurį rengia
L. A.” Lapkričio 30 turėjo 
balių; ant vakaro baliaus 
pradėjo lyti ir tokiu būdu 
daugelį sulaikė nuo baliaus, 
bet svečių buvo nemažai ir 
draugystė dar su pelnu išėjo. 
Ant baliaus nepamiršom ir 
Revoliucijos, nors tik 6 dol. 
surinkom, bet vis šapelis prie 
šapelio tveria krūvą pinigai 
priduoti S Bostono R. K. 
Svečiam širdingai dėkavojain 
už atsilankymą ant mūsų ba
liaus. Vardan draugystes 

J/. Pravalinckiūtė.

Juokai.

Lietuviškai sutaisė Lietuvis.

Tešliniai be kiauši
nio.

Du puoduku rūgštaus pie
no, vieną ir pusę puoduko 
cukraus, vieną šaukštuką ke
pamos sodos, šaukštuką tar- 
tariškos Smetonos, šaukštuką 
sviesto, viską tą sumaišyk su 
duoniniais miltais, imk tiek, 
kad pasidarytų drūta tešla, 
iš kurios padaryk ratukus- 
kringelius ir išvirk taukuose. 
Valgydama su kava, arbata, 
arba pienu pagirsi.

,,Keleivio” spaustuvėje 
raidžių Jf. ir J beveik pritru
ko šią sanvaitę bestatant J/a- 
rijonas, Jonus ir e/uozus.

—o—
Jfotina: — Tylėk, vaikeli, 

neverk, Kalėdų Diedukas at
neš gražių cackių ant Kalė- 

i dų.
— J/ama, tegul atneša prū

sišką armoniką.

Kiaušiniai ir tumei- 
tė s.

i Pusrvčiam labai sveikas ir 
gardus valgis sumaišyti kiau
šiniai su tumeitėm teip; 2 
kiaušinius gerai suplaktus, 
6 šaukštus tumėčių perspaus- 
tų per dratinį koštuvėlį vie
ną šaukštą sviesto, druskos 
ir pipirų kiek reikia. Sudėt 
viską į karštą skauradą ir 
kepant sumaišyt, kept, pakol 
vanduo nuo tamėčių neišseks. 
Pakepįk supiaustytas į riekes 
duonos ir ant šiltų užpilk 
kiaušinius su tumeitėm ir 
duok valgyti.

Patarimai.
Kietą mėsą greit galima su- 

virint aptaškant su actu.
: Baronienia (Lamb) gardi, jei
gu prieš virimą pavilgįta į 

! lemonų sultis.
Nuo galvos skausmo reikia 

paimti palinkę ir į vidurį 
pribarstyti juodųjų pipirų, 
suvynioti į ryšį, pavilgįti į 
kamparą, ir tą uždėjos ant 
galvos tankiai nustoja skaus
mas.

—O—
Korcesterio moterių draugyste-

Lapkričio 12 Lietuvos duk
terų Draugystė laikė metinį 
susirinkimą, ant kurio likosi 
išrinktas naujas komitetas: 
ponia Kupstienė atsisakė bū
ti pirmsėde iš priežasties ne
sveikatos, į jos vietą tapo iš
rinkta p. Marcelė Raulinienė. Į 
Vice pirmsėde p. Marijona 
Ališauckienė, pr. sekretorius 
p. J/arijona Jablonckiūtė, 
fin. sek. p. J/arijona Rauli- 
niūtė, kas. p. Antanina Ber
notienė, kasos priž. pp. J/ari
jona Kupsčiūtė, Jadvyga Sta- 
voniauckiutė, maršalka p. O- 
Rauliniūtė. Daugiau nieko 

i svarbesnio nenuveikėm tuo

NAUJOS KNYGOS.
..Keleivio” Spaudos.

Geriausias Pamokintojas Angliszkos
KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdienini is žodžius. Kai
na ..................... .......... 35 c.

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

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

Raginis ir kitos gražios pasa
kos. Šioje knygoje talpina- 
si penkios gražios pasa
kos: 1) Raginis—kaip jau
nas vaikinas apaugo ragu, 
kariavo su smakiais ir ėjo 
kelionę į peklą; 2) Jonas, 
sūnus žuvininko, kuris pa
gavo žuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčium; 3) Gri
gas — gudrus vagis ir klas
tomas, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justinas 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................... 25 c.

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

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

’ tiktai 5 c.
Teisingiausias kabalas — me

timas kazyrių ir laimarodis 
kaina ....................... 10 c.

Kalėdų giesmes dėl vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c,

[Tąsa. J 
darbavietės kiemo apkalbėti 
straikos reikalus.

Kiemas pasirodė permažas. 
kada susirinko visi darbinin
kai, dėlto visi išėjo iš kiemo 
į atvirą vietą. Ta straika 
parode nepaprastą regyklą 
Rosijoj — tasai susirinkimas 
buvo susidaręs apie iš 20 iki 
30 tūkstančių žmonių-darbi- 
ninkų, kurie su atyda klau
sėsi socijališkų prakalbų. 
Kuo daugiau randa vi agen
tai mėgino maišytis tarpe jų. 
tuo kuo daugiau žandarai ir 
kazokai vartojo savo bruta- 
liškumą, tuo labiau aršiau 
jie pykdė darbininkus ir 
tempė jų neapykantą, ir 
tuom aiškiau, drąsiau ir drū
čiau kalbėtojai nurodinėjo 
darbininkam caro nelabumą 
ir jo tarnų brutališkumą ir 
prispaustų žmonių vargus.
Vis u ome niškastraika

Metuose 1903 visuomeniš
ka straika prasidėjo pietinė
je Rosijoj, kokios nebuvo 
randama jokioj kapital dar
bininkiškoj Istorijoj.

Straika apėmė skaitlių 
darbininkų 250 tūkstančių 
ypatų. Šitas visas krutėji- 

• mas buvo persigėręs revoliu- 
■ cijoniška dvasia. Sustraika- 

vus darbininkam viskas, kar
tu, kaip bangos apsistojo. 
Gyvastis, rodos, persiškyrė 
su pirma krutėjimo pilnais 
miestais, viskas sustojo; ne
buvo krutėjimo, nebuvo pra
monės, nebuvo duonos, ne- 

: buvo šviesos ne kelio.
Randas nebuvo pasirengęs 

patikti tokį atsitikimą, kaipo 
stra’ką ir neturėjo galybės 
kontroliuoti.
Apmąstymas bėgan

čių pu n k t ų .
Permaina išdirbystės sto

vio atsitiko 50 metų atgal, 
kada galybė Vakarinės Eu
ropos privertė Rusiją panai
kinti baudžiavą. Su pergy
venimu baudžiavos užgimė 
dabartinė kapitalistiška klia- 
sa buržuazų. Kliasiška ko
va ko tolyn, tuo darosi aš
tresnė ir baisesnė. Socija- 
lizmo idėjos pirmu kartu į- 
vestos Rosijoj apie 1860 me
tus.

Pirmutiniai Rosijos socija- 
listai buvo Utopijiniai — t. 
y. nebuvo išdirbę savo socija
liškų idėjų ant praktiškų. 
Jie džiaugėsi tik puikia idė
ja, teip kad gyvi žmones 
džiaugėsi dangaus gyvenimu, 
jo niekad nematę; kas neda- 
tirta neaišku, tas yra Utopi
ja. Utopijiniai Rosijos soci- 
jalistai tikėjo, jog tik vieni 
vargšai Rosijos galės socija- 
lizmą į šalį Rosijos įstengti, 
bet tokia manymas pasirodė 
be naudos. Kada-gi randas 
ėmė visur biauriausiai bausti 
šocijalistus, už jų tiktai ma
lonų pasišventimą mokinime 
žmonių, užtad atsirado nea 
pykanta prieš randą ir tikras 
terorizmas — žudymas ran- 
davų žmonių prasidėjo nuo 
1879 metų.

Beišsivystant dabartiniam! 
stoviuiišdirbystės,darbininkų 
kliasa, socijalizmas ir organi
zacija industriališka — dar
bininkiška, ranka į ranką vi
so pirmyn žengė. Dvasia re- į 

jvoliucijos išsireiškė per de-j

monstracijas studentų. Ne- 
pakavojami liudijimai paro
do, jog organizacija Rosijos 
darbininkų buvo ir yra veda
ma socijaldemokratų, kas bu
vo matoma didelėse straiko- 

i se. Randas yra silpnas ant 
toliau užsmaugti baduojantį 
darbininką.

Randas įsikiša.
Rando mėginimas padary

ti darbininkų organizacijas 
legališkom ir pasaldįti jų gy
venimą yra-faktas labai už. 
imantis, nes tik tę mėgino jų 
būvį pagerinti, kur kazoko 
kniutas pasirodė benaudos. 
Vienok tie neva pagerinimai 
nieko naudos neatnešė, tik 
parodė darbininkam, jog jie 
reikalaudami gali kaip biskį 
teip i visas savo tiesas atjieš- 
koti. Randas mėgino įvary
ti daraiuinkų organizacijas į 
legališką kelią, kad su tuom 
atimti jiem revoliucijonišką 
dvasią, kaip ir kitokių orga
nizacijų, kurios yra po super- 
vizija policijos.

Vienas policijos viršinin
kas— Subatos,Maskvoje, ko
dą ugiau mėgino įduoti dar
bininkam programą

APGARSINIMAS.
J/eilingaidėkavoju Dr. E. 

C, Collins Jfedical Institutui, 
kad mane išgydė nuo ligos 
teip sunkios, kad daugelį 
metų kentėjau labai nuo įki- 
raus sunkaus reumatizmo, 
nes karts nuo karto turėjau 
gulėt lovoje, nors vartojau 
visokias gyduoles, bet sveika
tos nesuteikė. J/ano vienas 
draugas parodijo kreiptis 
prie Profesoriaus Collinso In
stituto. nors labai nenorėda
mas, bet paklausiau jo, ka
dangi visai nesitikėjau, kad 
kas nors mane išgydytų, bet 
kaip labai nusistebėjau, kad 
pradėjus naudot prisiųstus 
vaistus to garbingiausio Ins
tituto Dr. Collins, pasijau
čiau daug geriaus, ir kad dar 
daugiaus man vaistų atsiun
tė, tai pilnai pagelbėjo ir į 
trumpą laiką pasilikau svei
kas, apturėdamas savo pirmu
tinę gerą sveikatą, už tai mei
lingai dėkavoju, i dabar esu 
persitikrinęs, kad tai yra vie
natinė vieta, kur sergantis 
gali pilnai apturėt savo svei
katą, netrotijant laiko ir ne
metant bereikalo pinigų, tik 
iš vardo, daktarams. J. 
Krančus, P. O. Box Connors- 
ville, O.

.-Mf-.

•••
.eriausia motery ir vaikygydytoja 

j I)r. Ona Topaz, 
:??45 Chambers str.. Boston. Mass.

Ofisas atdaras
S 2 iki 4 nuo 7 iki 8 po piety.

-r,., rr----- .

j&ųS&z&uSį
•'y. ■■ •

Tel. Hay. 669 - 5.

f;*

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia į kra 
jų, o kad šipkortes geriause 
ir teisingiause parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Mass.

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. Kiley
301 Broadway, kampas'D.rgatfta.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.
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LIETUVISZKAS
NEW YORK.

338 Broadway,

KLAUSYK7
Kaip į Worces.
Geriausią rodą \ ;

i

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

RAŽUKO

GUKlAVSIA. ik Tkisingiai SU 

. A P T I E K A 
c. H K NO T T.

Got. West Fourth <V D Sts. 
So. Boston, Mass.

LLGaHvan&Co
I’zla .-.o geriausio

ELIAUS, VYNO 
LIKIERIU ir

C1CAR .
Pardavimas familijom musu 

specij ai iškurnąs.
366 2-nd st.S.Bsston, Mass.
Dr. Jos. Lewandowski.

3ų4 Broadway, 
priešai pacztą

S- Boston, Mass.
Ofiso valandos:

10 — 12 prieš piet ir 6 — 8 po piet.

Dl. E. C- Collins
Medical Institutas

140 W. 34-th St., New York, N. Y.
o (langiaus nieks negali būt dabar garsi litas 
užtai kad virš minėtam Institute yra Deplema-

Dr. S. Andrzejewski
Vienatinis lenkiukas Dentista

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

238 I lamison avė.
Boston. Mass

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

■los. J. Feely
95 Milk st..

BOSTON,
uimai 60-61

MASS

: VYRAI!
atkeliausit

* - - - * gausit. 
Snapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

votas Daktaras Profesorius ir Specijalistai, ku
rie po ištyrimui asabiškai atėjus ligoniui ar ap
rašius per gromatą. teip pritaiko ir sutaiso 
vaistus, kad vartojant juos, pagal pamokinimą 
visada pilnai išgyja, ir tai tokias ligas išgydo, 
kur kiti daktarai per tūlą laiką pagydę, aplei
do nelaimingą jieškantį sveikatos.

Tame Institute vyrai ir moterys su viso-• •
kiom ir slaptoms ligoms visada tampa pilnai 
išgydyti.

Profesoriaus Daktaro E. C. Collins, knyga, 
kurią parašė ir kožnam reikalaujančiam pri
siunčia dovanai, teip naudinga, kad daug ser
gančių be vaistų išgydė, kuris pagal tą knygą 
pasielgė, o kurie pagal ją gyvena, tai tiems 
niekad nė jokia liga neprikimba.

Jei reikalinga gero daktaro pagelba, tai 
yra vieta, kurioje apturėsi tą. ko tavo širdis 
geidžia ir rašyk savo prigimtoj kalboj.

Szita preke tik ant trumpo laiko No. S s (Mileli t ypetiriler tik $6.

Parduosime už tą prekę 
tiktai per trumpą laiką, 
kolei šitas apgarsinimas 
bus.gazi. toje. Už ta> jei 
nori pasinaudoti is šitos 
progos pirki,- tuojaus 
Ode i drtikuoiama ma i- 
na y a visiem žinoma kai 
į.o \ ie ta <š gei i tusių ir vi 
>ada visus užganėdina Ji 
y:i padirbta visai - plieno 
ir liiaii s plieninės. tod~l 

trivos pu. . .v., '1‘iiri visas reikiliiigas liiar.is ir ženklus ir dru-
kuoja greitai ir aiškiai. Parsiduoda daug brangiau, ant trumpo laiko 

parduosime tik už $.>.< O.

No. M 5 Cem Roller Organ. 
(irajinama mašinėlė a rita vargonai su kuria galima grajyti visokius šo
kius, valcus ir 
lt. Naudinga 
turėti dėl visų 
žmonių, nes ga- 

patys save už 
bovvl ir 7 dėl 
svečių. Muzika 
yra padaryta an 
atskynų adati
nių volelių. Su 
vargonais duo- * 
daili 3 volelius 
uždyką, bet jų 
galima gauti 
daugiau • kiek
nori po 25c. volelį. Norintiems prisiusime kataliogą muzikos 
iš visų kraštų svieto. Kožnas gali su tą mašina grajyti. Sveria 
rų. 16 colių ilgio. 14 pločio ir 9 augšč-io. Prekė $5.50. Pas mus 
gaut armonikų, muzikų, triubų, klarnetų, grafofonų. rekordus dėl gra- 
fafonų. auksinius ir sidabrinius žiedus, lenciūgus, ziegorius. britvas, 
revolverius. Šaudykles, baisikelius. elektriškus diržus, elektriškas bate
rijas dėl visokių ma'inų, siuvamas mašinas, gumines ir mi-ingines pe- 
čėlis dėl privalau žmonių ir draugysčių, visokius magiškus burtus, vi
sokias ma inas dėl ūkininkų galime i-siųst į Lietuvą arba į kitus kraš
tus svieto. Žodžiu, pas mus galima gauti visko, ko kas nori. Kupčiai 
ir agentai g»li pas mus pirkti visokius tavorus pigi iu kaip kur kitur. 
1‘risiuskite vardą ir adresą o męs prisiusime didelį lietuvišką kataliogą 
uždyką. Mus prekysta yra uždėta 1891 m. ir v.»us užganėdina. Norin
tiems galime pr:siųsti paliudijimą nuo mus batikos, jog mus firma yra 

atsakanti ir teisinga. Adresavokit:

ATLAS MEBCANTILE COMPANY,
Dept. 1, 103 Liberty St., Brooklyn. New York City U. S. A.

Tiktai ant 30 dienu uz 10 centu.
Naujas vadovėlis Angliškos - Vokiškos 
ir Lietuvijfcos kalbų ir Daktarnygė su 
receptais iš kurios kožnas aptiekorius su 
taisva gyduoles pagal užrašytą receptą. 
Tas vadovėlis yra vertas 60c. bet męs 
dėl apsigarsinimo parduosim už 10c.
Kas prisius sidabrinį dešimtuką ir dvi 
markes po 5c. aplaikys minėtas knygas.

Mr. John .T. Rickvich,
32 Grand st. Brooklyn. N. Y.

L ritvos! Mikroskro 
pai.

Kas prisius mums 81.25. tam mes 
prisiųsim puikiausią britvą ant svieto,
g:’iąstavimo diržą ir šepetį, liritva ta 
parsiduoda po 83.00 storuose. Geresnės 

britvos nėra sviete.
T'-ip-pat mes turim mikroskropą. kuris 
lašą vandens teip padidina, kad jame y- 
ra matyti tūkstančiai vabalėlių. Jis ver
tas yra 815.00 bet mes ji parduodam už 
81.00. Niekas nesigailės pirkęs šitą stik
lą, bet parodys ir savo draugui, 
siuntimo kaštus apmokame.

The Chase Supply Co., 
Box 504,

Methuen, Mass

Lietuviškas Polskas
DAKTARAS

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Mass. 
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
ant viršaus vienais t repais aukštyn bet 
neikit į ap'ieką, mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 
1 iki 2 po piet ir nuo 6 iki 8 vakare

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

KRAUTUVE

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

Jeigu nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok ■tik sveikus gėrymus. 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėty- 
m ai. kaip ta‘i Alus. Klius. Vynai ir viso
ki likeriai yra tik pas

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

S. Boston, Mass.
Teipgi norintiem pirkt likerštorį. tę yra 
labai gera vieta. Dažinokit pas patį 
gaspadorių.

Čia galima gauti puikiausiu pečių 
Lovų, krėslu ir visokių reikalingų 
daigtų stuboje. Čion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo *15.00 iki 
augščiausiu prekių. Pirkti gulite 
ant geriausiu išlygų; teipgi susik J 
bėti galima lietuviškai, lenki kai ir 
kitose kalbose. Meldžiam atsilankyt

OLIM Bros
So. Boston. Mass

GRAMATIKA
Angliškos Kalbos

su ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
— sekančiai: snow (sno), sniegas, know 
(no), 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 
šio adreso:

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

Tiktai 10 centų.
Naujas vadovėlis angliškos kalbos, 

vertas 50 c. gaunamas tik už 10 c., pri- 
■iunčiant gromatoje sidabrinį dešimtuką 
įvyniotą popieron ir 2 markes po 2 c.

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

Vienintelis Lietuviškas

CIGARU FABRIKAS
Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemom- 
kate ir krautuvninkais vesti pramonę

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČTA.

■4 Washimrton Sgare. Worcesier, Mass

J. B»zevičius ir
T. JezukevičiiB.

Vieninteliai lietuviai duonos kepėjai vi 
■am Lawrence ir apielinkėj. Kas mų 
duoną valgo, tas turi jaučio stiprybę, 
veidų raudonumą ir vyro galybę. Musų 
keptuvės adresas:
177 ChMMt Str., L«wrence,

I

LIETUVIU UŽEIGA

C HA P LIK A

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
Faunos ant pardavimo.

Tos farmos parsidnoda New Yorko štei- 
le. I5 akerių už $1250. 33 akrai už 
$1.500, 78 ak už $1.400. 99 ak. už $99o, 
80 akrų už $l.j00. 150 ak. už $2.000. 133 
ak už $1 800. 200 ak. už $2000 ir apie I5 
farmų kilų. Yra čia jau lietuviška ko- 
lionija sutverta. Tos visos farmos su 
trioboms ir kožna turi girios, arti , mies
tų ir vagznių. Apie artesnes žinias ra- 
šyi tie su įdėjimu už 2 c. markės pas:

Geo Kleek
roolville, N Y.

Puikiausias Lietuviškas
SALIUNAS

Kas kartą pas mus atsilankys. 
To niekad nesigraudys:

Alus, vynai mus gardžiausi.
Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Seni h Bostoe, 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. C A N N O N ,
27 Cross Stre»t, - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Tautiecziai Lietuviai pas sava.
Asz Didinau tavo krautuve kurio* gali ag ut vi ko kaipo 
t i: Laikr. dėlių kokiu tik ants ie; rar.das., kiszeniniu ir 
>i liniUyV o'iu lrnciuge'iiu, auksini., p«a • ria* tu, si ab- 
rii.iu ir aukšti; iu z.edu, spil* , kampui -olc i-u visokiu 
ins rnmntetu, t uik u armonikų dėl grajau . M szinukiu 

dėl drukavojimn gromatu. Monu knyga ir pr etais s dėl 
darymo sztuku. Isto i*zk ir maldaknygių koki j tik rau
dami Ii-tu v s > oi kai o j. Puikiu pop erų dėl gromitu ra- 
szymo su )>hvinc«evonems, aidab ms ir kvietkomi*. Kas 
v.lintu ka sau parsitraukti tegul . risiunežia groma oj us <c. 
marke o aj turėsi puiku ka alioga dykai kokio ^ar iietuvisz- 
ko; k IPo] oebu o kureme yra szimtai visokiu paveikslu, 

apie k ozna ta vora prese aprašyta. K?s pirks g; us uv< ra pir.noa kliasos uz maža preke, orde, 
riusiszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuokite

UŽ GRAND STR E ET,
BROOKLYN, N. T.

1

išpardavimas mo- 
blanketu ir 1.1, 
mus.

voleiių
15 sva- 
galima

S. Boston, Mass.

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

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

tarpe A ir B gatvių.128 Broadway,

7 Washington st
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
š Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
jalite 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 ru- 
vest kur kitur taf neik iki nepamatvsi manės. ‘ Su godone

WIN(AS raZukas

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
.......................... .................. - -_____ - visokių muzikališkų instrumentų, 
gromatoms drukuojamų masinei: j, ir kitokių tavorų.

Eožr.ani kuris atsiųs už 2 centu" markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką dykai. I ariame yra šim

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
įi iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
| kliasos, o prekės prieinamiausios.

Aftsteliarimus atlieku greitai, ir išsiilg
iu čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

1
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