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Žinios.
' Revoliucija Rusijoj.

Dvasia Rosi jos gyventojų 
kyla iki nepakajingiausiam 
laipsniui, kareiviai visur kyla 
pulkas prieš pulką, amatnin- 
kai ir prasti darbininkai vi
suose kampuose rengiasi prie 
visotinos straikos, telegrafų 
operatai visur lieveik jau su
streikavo, žinios surištos teip. 
kad nežinia kas kur Rosijoj 
darosi. Caro palociuje ži
nios baisios; visi neužken
čia,caro kurie tik myli laisvę. 
Pereitą sanvaitę skaitytojai 
atmenat, jog Sevastopolyje 
pasikėlę jurininkai ir žemės 
kareiviai kartu su darbinin
kais rengėsi į didelę kovą su 
caro prilankiais kareiviais: 
Caro numylėti jenerolai per 
kelias dienas gabeno savo iš
tikimus kareivius, kad atimti 
Sevastopolį nuo pasikėlusių 
kareivių. Mušis baisusis at
sitiko 29 lapkričio, ir kaip 
žinios praneša tęsėsi porą va
landų ir pusę, per kuri laiką 
buvo vartotos muškietos ir 
skraiduolės. Apsiaubti iš 
visų kraštų pusikė lėliai ka
reiviai gana drūčiai laikėsi, 
bet nužudę daugybę savųjų, 
po baisios kovos pasidavė į 
carišką nelaisvę. Miestas la
bai daug nukentėjo; žmonės 
pametę namus išvažinėjo, ka
riška flota teipgi tapo labai 
sugadyta: praneša, jog vieną 
kruzerį paskandino, o kitus 
skraiduolių kulkom nema
žai suvąrstė. Kritusių ir su
žeistų skaitliaus žinios 
paduoda, bet turėjo būti la
bai daug. Pasikėlę kareiviai 
turėjo sustatę savo reikalavi
mus kaslink pagerinimo jų 
būvio penkiolikoje punktų, 
o prie jų ir konstitucijonališ- 
kos Rosijos su visiem laisvu 
balsavimu.

Nors ir sunku žiniom per
sigerti per caro palovių sie
nas, bet žinios pasklydo, būk 
carą šovė jo dėdė ir peršovė 
ranką. Tas gal būt neteisy
bė, bet matytis, jog carą ne
kenčia nė jo artimiausi. Te
legrafų operatoriai kone vi
soje Rosijoje sustabdė tele
grafų žinias. Kokios gau
namos žinios.tai pareina išpa- 
prūsės rubežių. Sustreikavę 
telegrafistai priverčia strai- 
kuoti nenorinčius paleisdami 
gazus telegrafistų ruimuose.

Žinios praneša, jog karei
vių regimentas sustraikavo 
Kijeve; sustraikavusiejieper
kalbėjo kitą pulką ir visi 
skaitliuje tūkstančio nuėjo 
perkalbėti prie struikos 125 
tą Kursko batalijom; pėksti- 
ninkų, bet tę neatsiradus ga-

tie-

I

na pritarėjų, prasidėjo mu
šis. kame pasikėlusiejie tapo 
suimti ir apie 50 sušaudyta 
krito daugelis ir iš lojalistų, 
nes pasikėiėliai buvo gerai 
apsišarvavę.

Iš Odesos pareina garsas
1 žydų prašančių užtarimo, jie 

sako, jog skerdynės vėl ant 
jų rengiamos.

Žinios praneša, jog du 
pulkai kareivių Ismalijos ir 
Dunojaus sustraikavo Odeso
je, bet randui pasisekę atim
ti nuo jų amuniciją.

1 Gruodžio caras nuėmė 
kariškas tiesas nuo Lenkijos 
krašto. Po nuėmimui kariš
kų tiesų Varšuvoje darbinin
kas priėjęs prie kareivio ant 
patrolės stovinčio, pasakė, 
jog jau kariškos tiesos nuim
tos ir patrolė nereikalinga, 
kareivis jieršovė darbininką 
ant vietos. Varšuvoje apie 
700 pačto darbininkų ir te
legrafistų straikuoje; apie 
100 atsisakė streikuoti. 
Streikuojanti darbininkai 
pila vitriolą į dėžes gromatų, 
kad jas suėstų.

Paskutinės žinios praneša, 
jog caras ketina visą jūrių 
laivyne nušarvuoti, nes visi 
jurininkai persigėrę su revo
liucija. Teipgi ketina visus 
kalmukus ir visą kazokų 
kraštą mobilizuoti, kaipo pri-i 
lankius apginti carą.

Žinios praneša, jog Novar- 
gansko miestas ant kranto 
Baltųjų jūrių susiorganizavo 
į formą Republikos.

Žinios praneša jog Finai 
traukia daugybę amunicijos 
iš Švedijos: laivas paskui 
laivą parveža muškietas, re
volverius ir kitokias amuni
cijas, matyt, jog rengiasi vi
sai carą atsikratyt.

X
Šiomis dienomis Vokietijos 

laivyne buvo matyta Rosijos 
pakrantėse, menama, jog ca
ras ketina plaukt iš Rosijos.

Latvijoj ir Kurlandijoj 
vargšai keliasi prieš ponus ir 
dideli dvarai yra naikinami. 
Žodžiu sakant Rosijoj ugnis 
ir vanduo ponavoja. Tegul 
bus laimė varguolių.

ja. Aut balso dr. Basanavi
čiaus šaukti Seimą į Vilnių 
ant gruodžio 4—5 ir visos 
sanvaitės, atsiliepė keli bal
sai iš Lietuvos kampų, ir be 
abejonės, jog tas Seimas 
įvyks ir Lietuvos širdis atgi
jus vėl pavaris kraują į se
niai užmirusi kūną mūsų 
brangios tėvynės. Nelaimin
gi męs svetimose šalyse, jog 
netik negaliu dalyvauti prie 
atgijimo mūsų tėvynės, bet 
negalim nė žinių greitų gau
ti, nors musų širdis muša tą
ja pačia meile, kokia mus 
broliu susi važiavusiu Vilnių-
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Iš Amerikos.

vie-

ls Lietuvos.

Kada Rosijoj žmonės 
voja už tiesas ir atitraukia 
visą caro galybę tą kovą ge- j 
sinti. Lietuvoje tikra kova 
dar neprasidėjo dar tik ren
giasi. Nuėmus cenzūrą lie- j 
taviški laikraščiai, ypatingai i 

I,, Vilniaus Žinios” pradėjo 
talpįti gana svarbią propa
gandą. Kunigai pradėjo 
vyti lenkystę iš lietuviškų; 
parapijų, mokįtojai pradėjo 
krapštyti obrusitelius iš Lie
tuvos mokyklų, o visi kartu 
rūpinasi apie abelną Lietu
vos gerovę. Partijų dar ne
girdėt, sutikimas dar gyvuo-

ko

Rusiška koiionija suiro.
Panama, 1 gruodžio, 

siška kolionija aplinkoje 
jChiriųui suiro iš priežasties 
nesumanių ar neteisingų di
rektorių, nors randas mėgino 
paremt i, bet kokios nors ne
laimingos priežastys tuos 
žmones skirsto.

Uždarė fabriką.

Lyn, Mass. 4 gruodžio su
streikavus 40 darbininkų vie
no departmento, vadinamo 
lasters darbdaviai uždarė 
fabriką ir nustojo darbo 400 
darbininku.v

Telefonai bažnyčioje.

E. Orange, N. J., Gruo
džio 4. Čionai esant gana il
gokai Presbeterijonų bažny
čiai. žmonės pale duris nega
lėjo girdėti kunigo pamoks
lo, dėlto dabar tapo įtaisyta 
į užpakalines sėdynes telefo
nai, kuriuos parapijonai gali 
klausyti ir aiškiau girdėti.

Prezidento pranešimas.
i

VVashington, D. C., gruo
džio 5. Prežidentas Roosevel- 
i tas skaitė savo pranešimą į 
senatą, paduodamas savo 
nuomonę, pagal kurią ran
das pažvalgas kreiptų. Iš 
viso prant Šimo prezidentas 
parodo savo buklų prisitaiky
mą prie visuomenės jis norė
tų, kad ožka būtų paėdus ir 
šienas liktų nesuėstas. Pre
zidentas priešingas nuomo- 
niai paėmimo geležinkelių į 
rando rankas, bet sutinka 
kad mokestis kelionėm būtų 
pigesnės ir t. t. ir 1.1.

Darbininkai aukos.

Diamondville, Wyo.,
gruodžio expl<»davo Kemme- 
rer Coal and Coke Kompani
jos kastynės Nol, kame su
draskė 19 darbininkų.

Vienuolika prigėrė.

Haiifa.v, N. S. Lapkričio 4 
garlaivis Luneumburg susi
daužė į olas — akmenis ne
toli Magdalenos salos. Skęs
tant laivui, žmonės geibėjos)
su mažu laiveliu, bet užėjus,streikų, 
didelė vilnis pakavojo visus galybė didelė.

Ru

po savim, iš 12-kos, tik 
nas kapitonas išsigelbėjo.

Didelė pragaištis.

Detroit, Mich. gruodžio 1. 
Cionaitiuis Jornalas praneša 
apie dideles pragaištis atsiti
kusias ant didžiųjų ažerų pe
reitą sezoną; viso žmonių pri
gėrė 149 ypatos, ir 70 laivų 
paskandyta, kurių vertė iš
neša 7 milijonus dol.

New York.
X

6 gruodžio. Čionai prasi
dėjo Civiškos Federacijos 
konvencija, kame dalyvauja 
apie 500 delegatų iš visų vals
tijų. Didžiausias klausymas 
šitos konvencijos yra apru- 
bežiavimas emigracijos. Emi
gracijos komisijonierius Sar
gei) t perstatė, jog bėgant 
metui milijonas ir 26 tūks
tančiai pribuvo į šią šalį, iš 
kurių 11.879 tapo sugrąžįta. 
Pietinių ir vakarinių valstijų 
delegatai linki atkeliauti, 
rytinės nori sustabdyti.

W i 1 k e s-B a r r e, Pa. 
į

6 Gruodžio J. V. Davis fa- 
brikų inspektorius mėgina 
perstatyti fabrikantam, jog 
ko tolyn, to labyn vyrai iš
metami iš fabrikų, o į jų 
vietas paimamos moteris, ku
rios žinoma pigiau dirba. 
Vyrų dirbančių fabrikuose 
čionai yra 7792, moterų 7562, 
taigi netoli pusė.

o

Žinios iš pasaulės.

Paryžius, 6 gruodžio 
Prancūzijos senatas didume- 
ne balsų perleido tiesą atskir
ti bažnyčias nuo rando; tas 
atskyrimas sučėdys Francu- 
zijos randui daug pinigų, 
kuriuos pirma išmokėjo ant 
palaikymo bažnyčių.

—o—
Londonas. 4 gruodžio. 

Žinios praneša, jog Anglijos 
Jonijos griebiasi politikos, 
kad suteikti Airijai naminį 
rėdą.

L i v e r p o o 1. Čionai ta
po atidarytas verpimo fabri
kas, su 80 sukit} varomas su 
elektriką, taigi be garo: nau 
jiena yra ta, jog tas fabrikas 
eina be garo ir neturi jokio 
kamino. Miestuose visiem 
fabrikam reiktų būti be ka
minų, tada ir dūmų tiek ne
būtų.

—o—
London,Ang. 4 gruo

džio bestraikuojanti ir be- 
jieškanti duonos Londono 
darbininkai turbūt privertė 
pri e atsisakymo nuo vietos 
ministerių pirmsėdį. Anglijos 
karalius ketina užprašyti H. 
Campbel-Bannerman ir keti
na sutverti visą naują minis
terių kabinetą.

Paskutines žinios 
liucijos.

re v o

Žinios praneša, jog 5 gruo
džio moteriškė tris kartus šo
vė jenerolą Sakharof mieste 

1 Saratof ir ant vietos užmušė.
•Įf Kijeve 5 gruodžio buvo 

susirėmimas pasikėlusių ka
reivių ir kazokų, pasikėlu- 
siųjų kareivių užmušė 22 ir 
apie 4o sužeidė.

I

Vietines Žinios.

nuo Lavvrenco mojoro kartu 
su laišku. Tie pinigai yra 
tie patįs, kuriuos pereitą pa
vasarį surinko ant revoliuci
jos, bet nesusitaikant vieti
niam lietuviam matyt, jog 
jie begėdiškai nuėjo pas sve
timtautį. kad juos sutaikįtų.

Pereitą nedėlią buvo ne
paprastai didelis susirinki
mas po bažnyčia reikale pa- 
šelpos dėl tėvynės Lietuvos. 
Po mišių ir pamokslo visi 
žmonės buvo užprašyti į salę 
ir visi tę susirinko — vyrai 
ir moteris. Prakalbas laikė v

tris kunigai: kun. Žilino kas, 
kun. Pėža ir kun. Jasaitis.I
Visi kalbėtojai parodė karš
tą meilę prie Lietuvos ir la
bai sujudino susirinkusius, 
ypatingai tokius, kurie soci- 
jalistus ir revoliucijonierius 
šaukšte vandens, kad galėtų, 

i prigirdįtų. Antgalo tapo per
leista rezoliucija ir nutarta 
siųsti telegramą į Vilnių ir 
parinkti aukų.

Rezoliuciją vienbalsiai pri
ėmė tokią:

N uspręsta — 1"] Lenkams 
gaunant autonomiją Suvalkų 
rėdybą priskirti prie Lietu
vos.

2 ] Kad suvienytos lietu
vių žemės dalis stengtųsi rei
kalauti autonomijos.

3] Vienbalsiai nutariam 
pagarsinti šiuos nutarimus 
po laikraščius, kad ir kiti lie
tuviai to link krntėtu.v

[Telegramas.]
Basanavičius. 6 Antakalnio, 
Vilnius. Linkime pasekmės 
seimui. Mitingai lietuvių 
Bostono, Brocktono, Worces 
terio, Lawrenco, New Bri- 
tono pritaria reikalaut auto
nomijos ir priskirti Suval
kiečius prie Lietuvos.

Antgalo surinkta aukų 
8231.05. pinigai pasilieka ku
nigo Žilincko rankose, pakol 
nesusirašįs su Vilniaus pra
kilnesniais vyrais: kada gaus 
nuo jų žinią, tada priduos į 
reikalingiausią vietą, 
dai aukavusių patilps 
nančią sanvaitę.

Tai tokios žinios pas

i

Oras kone kasdien maino
si, vieną dieną šalta, kitą jau 
lyja, kas nelabai sveika žmo
nėm.

Dėkavonės dienoje, 30 lap
kričio išganymo armija (sal- 
vation army) iškėlė pietus 
net 40 tūkstančių skurdžių 
— vaikų ir senių pašėrė. Gė
da Amerikai, kad skaitlius 
ubagų dauginasi.

Bėgant san vai t ia i policija 
atrado 3 bodu mirštančius 
senius.
a.a.J.Stačiulanckas nuo 140 

Eight St. buvo išvažiavęs į 
New Yorką dirbti koki 4 mė
nesiai atgal, dabar žinia . pa
rėjo būk staiga numirė. Kū
nas bus parvežtas į So. Bos
toną palaidoti, kur jo žmona 
ir vaikai gyvena.

Lietuviško beno draugai 
neramus iš priežasties staiga 
prapuolusio jų kasieriaus p. 
Jankaucko, Vieni mena, 
būk su pinigais pabėgo, kiti 
raminasi, būk su reikalu kur 
išvažiavo, nes pinigų buvo 
tik apie 100 dol. pas jį.

So. Bostono lietuviai pra
dėjo atjausti revoliėcijos rei
kalus ir ant mažiausio suėji
mo sąžiniškai aukauja pini- 

!gus.
Bėgant sanvaitiai kun. 

i J. Žilinckis apturėjo 50 dol.

Var- 
atei-—o—

Tokio. Žinios praneša, 
jog daugelis Rosijos gyven
tojų kątik persikėlė iš Vla
divostoko į Tokio, pasakoja, 
jog kareiviai išmušė labai 
daug žmonių Vladivostoke: 
tik vienam kotelyje užmušė 
200 ypatų.

—o—
Va r ša va. 0 gruodžio. 

Žinios praneša, jog daugelis 
mažesnių Rosijos fabrikų su- 
ban kruti jo iš priežasties strai- 

|kų. Randui kaštuoja $80.000 
ant dienos telegrafų streiką. 
Ant geležinkelių randas pra
žudė 18 milijonų ir 500 tūks
tančių už tikietus laike

Mat darbininkų

t

mus.

2

APGARSINIMAS.
Balsuok už .James M. Porter 
kandidatą an£ aldermono. Jo 
vardas bus trečias nuo apa
čios eilėse aldermonų. p. Por
ter gimė ir augo S. Bostone 
ir žino visus žmonių reikala
vimus Bostone teip, kad visi 
jų reikalai nežiūrint tautos 
nė tikėjimą bus užganapada- 
ryti.

Jis pašventė asabiškai sa
ve dėl nkėsų Bostono.
Joseph J. Motekites, Peter 
Chaplik, Timothy J. Maho- 
ney, M. Mariarty.
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— Natai tu. vaike, man 
paaiškįk kas tas prietaras y- 
ra ir iš kur jis atsiranda'

— Teip. tėvai, aš tau pa
sakysiu trumpai: prietarų 
yra pilnas kožnas žmogus, 
kuris nesupranta teisybės, 
ant paveikslo: tu girdėjai, 
tėvai, jog daug žmonių sako: 
Dievas davė man dantis, tai 
duos ir duoną. Tas, tėvai, 
yra priežodis, pasidaręs iš 
prietaro. Tokis prietaras 
palaiko žmogų be rūpesties: 
am gana, kad jisai žino, kad 

jis turi dantis, o jau duona, 
tai turi pati i dantis papulti. 
Bet. tėvai, kaip pilvas išalk
sta. tada toks žmegus prieta
rą pamiršęs griebia, kas jam 
papuola ir maitinasi. 11a ir 

Į pasidrūtinęs vėl tą pati mis
tiną. Žodžiu sakant, ko tik 
žmogus nesupranta moksliš
kai. tam jis turi prietarą, ir 
pagal prietarą jisai gyve
na.

— Tvlėk. vaike, duok man 
tą apmislįti.

Mitchell, Miller.

s*

Pasikalbėjimas su aniuolu.

vos Sūnų draugystė laikė su- lietuviu 
sirinkimą. ir tarpe kitų nu- Gowley ir k., kurių tikros 
tarimų likosi užmanyta pa-i 
aukauti kelis centus dėl iš- 
kariavimo laisvos lietu vos. 
Aukavo šios ypatos po dolerį 
davė: J. Tumosa, A. Zervis, 
A. A bradine kas, J. Kala- 
kauckas, J. Stromskas, po 59 
c. davė V. Strimas, J. Kurop- 
ka 11 is. J. 
konis. J. 
mas. K.
Smalietis: po 
J ašine kas, 
Gilius, J.

”E\tered as Second - Class matter 
I'ebrvary 23, 1905, at the Post 
Office at Boston, Mass.. under 
the Act of Congress of March 3.

1879.”

— Vaike, kaip tu man 
kalbėjai andai apie visokius 
agentus, aš tą viską vienas 
a jmislinau ir atradau, jog 
tai teisybe, kad męs nemokįti 
žmonės esam vergai kitų, 
kaip tu sakai agentų. Kur 
tik einam męs, vis ėsam nu
skriausti, o sale to, dar turim 
sunkiai kasdien dirbti. Dėl
to ant toliau aš nutariau bū
ti socijalistu ir nusikratyti 
visus tuos agentus, kurie iš 
manęs naudojasi.

— Tėvai, tu negali būti 
socijalistu.

— O kas man užims būti 
socijalistu?

— Dėlto, tėvai, tu negali 
būti socijalistu, kad tu netik 
socijalizmo nesupranti, bet 
pilnas visokių prietarų, ku
rie tavęs nepaleis būti kito
kiu kaip buvai.

— Kas-gi tie prietarai yra 
vaike, kad jie gali mane 
traukti kur nori?

— Prietarai, tėvai, yra re
zultatas žmogaus mislių: 
kaip tu, tėvai, mistini apie 
bile kokį daigtą, tai tu per
tikrini save, kad ištiesų teip 
yra, kaip tu mislini, tu gin
čijiesi su kitais, užtai, kad 
tu pilnas prietarų visokių, 
kurie tave pertikrina, kad iš- i 
tiesų teip yra kaip tu mieli
ni.

— Vaike, aš nesuprantu, 
kaip tu nori nulipįti man tą, 
ko aš visai nežinau, nema
čiau ir negirdėjau.

— Aš, tėvai, žinau, jog tu 
prietaro- niekados nematiai 
vaikščiojant; nė lekiant, nė 
negirdėjai jo balso, bet jis tu
ri didelę galybę. Tu, tėvai, 
nė vėjo negali matyti, o vė
jas juk turi neapsakomą ga 
lybę, teip ir prietarai yra ne
matomi, bet jie turi didelę 
labai didelę galybę.

liuosesnė, nors nekurie išmuš 
jai linkiui prispaudimo ir 

Į mirties! (Liuosybės tam nė
ra, kuris jos nepažįsta Red.) 
Aukų surinkom $8.41 ir pa- 
siuntėin į kovos redakciją.

Aukautojas. 
—o—

Rochester, N. Y. Oras 
atšalo, bet dienos labai gra- 

' žios. Lietuvių čionai yra 
apie 3 šimtai; šį pavasarį čio 
nai daugelis atvažiavo 
ir iš atvažiavusių yra 
ir gana nupuolusių morališ
kai, ir tie netik ka m orai iš- 
kai nupuolę, bet yra ir caro 
šalininkai, jie visada eina už 
jį ir guldo galvą, 
jau seniai girdėjo 
kai dainuojant, tai 
kitę į Rochester, o 
bernai gražiai pagiedos, nes 
jie tankiai laiko galiufkas. 
Ypatingai ant Joseph avė. po 
nu. (tegul jį d.) išgirsit caro 
verkiant gudiškai, net gėda, 
kad tą daro mųsų apjakėliai 
broliai. Lietuviškų raštų jie 
ištolo bijo, rodos popo pa- 

Mat dabar laikraš-

perstatytos M. Rimkiūtė iš 
So. Bostono, Rozalija Kori- 
niūtė iš CambridgeportsMass. 
Veronika Kundročiūtė iš So- 
merville: pana Kundročiūtė 
surinko daugiau kaip kitos, 
ir teip jai pateko laikrodėlis. 
Visos merginos surinko $20. 
86 c. lešias to kontesto išė
mus lieka $14.86 c. Dėka 
merginom, dėka kliubui ir 
pagelba tėvynini.

Rokunda R. K. S.
B o s t one.

Pereitam numeryje buvo su
rinktų pinigų pašelpai Lietu- 

bro- 
92 06

pravardės galūne da neseniai 
baigėsi ant aitis, -auska8,-us.

Kas priverčia teip pravar
džiuotis? Nekurie aiškina, 
kad tai tikras lietuvių var
das, airiams yra sunkus iš
tarimui. Bet šiam atsaky- 
mas randasi tame pačiame 
apgarsinime, kame greta su 
vardu tokio „Mayer” stovi 
lietuviška pravardė „Kūčias- j 

Įkiūtė”—ji airiams nėkiek 
lengvesne neyra ištarti už ki
tą. Nekurie vėl užsimiršę 

t prisipažįsta, kad drovisi pa
sirodyti esą lietuviais. Šitą 
aiškinimą galima turbūt prie 
visų Mayer’ių, Mitchell’ių ir 
k. pritaikįti, ir jis vienati- 
niąja priežastimi, dėl kurios 
mainomi lieka tikri lietuviš
ki vardai.

Gėda, mat, jiems savo tik
rus vardus minėti, bet ištiesų 
ir tautai gėda tokių sūnų tu
rėti. Matas P.

—o—
El Paso, Tek. Kątik čio

nai apsilankiau, negaliu švętįti. 
daug ypatingo pranešti, tad čiai užtaria už biednus žluo

šio nes, o eina prieš carą, tai ši- 
dami prašinėjo ir surinko 5 krašto: lietuvių Čionai nepa- tiem mus broliam labai 
dol. J. Degesiūnas, J. Vizgir- tikau, gal čia jų visai nėra, o tinka.
da. Ignac Glinckas davė po gal neteko dar patikti. El kurie save persistato kava- 
50 c., o kiti davė po penkis, Paso miestas nevisai mažas; lieriais ir lenda prie jaunu 
po dešimtį: poliemonas davė[ gana plačiai išbudavotas yra merginų, o Baltamorėje pa- 
2 c., teip, kad išviso pasida- gražių budinkų ir krautuvių, čios su vaikais let maitinasi, 
re $5.00 pin. prisiųsti R.R.K. daugiausia galima čia ūžte- Mergaitės pasivaktuokite, nes 

ir jumi reiks rinkti anglis su 
viedru, kaip apgavikai jus 
meilę aplaižę išbėgs kitur 
karčius pastatę.

Parašė Praktikantas.

Būni kis, J. Paulu- 
Rudnickas, J. Kli- 
Kavaliauckas, J.

25 c. davė P.
A. Pacevičia, J. 
Žukauckas, A. 

Liutkevičia, M. Gilius davė 
3o c. M. Jaruševičia 10 c. ir 
J. Alutkevičia 10. Viso $10 
75c. pin. išsiųsti P. Plokštys-

—o—
West Lyn, Mass. S v. Ka

zimiero draugystė turėjo 
lių 25 lapkričio, teipgi

Jei kas 
maskoliš- 
atvažiuo- 

šitie caro

vos 
liams 
Prisiųsta iš Stoughton, 
Mass.
Surinkta ant Bostono 
Kliubo baliaus

kariaujantiem

4.00

ba- 
ir 

trumpa prakalba buvo laiky
ta apie dabartinį Lietuvos 
padėjimą. Prakalba nenu
sisekė, nes jauni Lyno lietu
viai tiktai keli supranta tą 
viską, kiti kėlė riksmą ir pra
kalbos turėjo greitai užsi
baigti, po kurių B. Miglinas
ir M. Paltanavičia, vaikščio- nors paduodu išveizdą

Sunkus miegas mano kūną 
įdarė nepasijudinančiu, tuom 
pat laiku mano dvasia drū

čiai darbavosi. Sapnuoju aš, 
jog susitikau su aniuolu. ku
ris su savo gešeftais atlanko 
tankiai dangaus herubinus 
ir Serapinus. Pamatęs jį. už
klausiau jo. man nesupran
tančių klausymų: pasakyk 
man, mielas aniuole, kodėl 
šv. Martinas atėjo pėkščias 
čionai į Ameriką, kodėl jis 
neatjojo ant savo širmio, 
kaip kad jis atjoja į Lietuvą^ 
— Nežinau!—atsake man a- 
niuolas. Aš vėl jo užklau
siau: gal būt. kad jo arklys 
apšlubo ir tapo pastatytas 
ant loskavos duonos, o mažu 
kas ir pavogė? — O gal ir 
teip būti — atkartojo man 
aniuolas. Kaip tai! su nusi
stebėjimu pašaukiau: ar-tai ir 
dangui arkliavagių netrūks
ta? Tada-tik aniuolas susi
griebė ir šypsodamas pasakė:

X

ne, aš tik žertavoju. Sv. 
Martinas dėlto ateina pėkš- 

I čias į Ameriką, kad labiau 
.godoja Amerikos žmones, I 
i kaipo labiau apsišvietusius, i 
Senam musų krašte žmonės i 
gyvena didelėj tamsybėje ir 
nenori griebtis apšvietimo, i 
dėlto ir šventi nelabai apsto
ja apie tokius žmones. Na- 
gerai, jeigu Dievas numylėjo 
teip Amerikos žmones, tai 
kodėl jiem nenumeta moni- Į 
nių kruopų vietoje sniego, ! 
kaip kad padarydavo senovė
je, iš kurios žmonės virdavo; 
košę?—O gal-būt. kad Dievas ■ 
ir dabar leidžia tokias pat 
dovanas, tik kitokiu būdu — 
atsakė man aniuolas. Tuo 
tarpu išgirdau ūžimą ir skam
binimą fabrikų. Aniuolas

X 

pašokęs iš vi -tos sušuko: Štai 
jum ir moninės kruopos. 
Eikit, skubinkitės, jas rinkti 
ir naudokitės iš jų, pakol 
turčiai nesusems i savo mil- 

v 

žiniškus maišus: dabar dar 
jum laikas! Šie paskutiniai 
buvo žodžiai aniuoloir su tuo 
jis išnyko. Aš, pabudęs, 
greitai šokau iš lovos, pasi
griebiau pietus ir plačiais 
žingsniais nulapsėjau į fab
riką užsakytų kruopų rinkti.

Viciušas.

Korespondencijos -

AVorcesp.er, Mass. Lietu-

i ne-
Cionai yra ir tokių.

14.00 
Išviso 110.00 

Visi pinigai pasiųsti į Lon
doną J. Lizdeikai šią 2 dieną 
gruodžio So. Bostono R. K. 

Stoughton, Mass. Mes ke
turi lietuviai susirinkom ir 
ketinom jau bačkutę alaus 
užsipundvt, -bet štai atminėm 
kad mūsų broliai už laisvę 
kariauja, dėlto alų palikom 
one, o po dolerį sudėję pri- 

siunčiam už laisvę Lietuvos. 
Povylas Viernauckas, Vikto-

X

ras Jurkevičia, Juozas Gitei- 
kis, Juozas Viernauckas. Vi
so 4 dol*

—o— mįti viešbučių, nes miestas
Lavrence, Mass. 12 lap- stovi ant gero trakto; subė- 

kričio atsibuvo vestuvės p. ga čionai kelios trūkių lini- 
Jono Žuko su pana Elzbieta Į jos. Tik vienas daigtas čio- 
Kuzmiūte, draugai gražiai nai apleistas: gatvės nebru- 
linksminosi ir atminė tėvy- kuotos, dėlto kaip tik palyja,
nes vargus. P. Ciras ir J. Pa- tai randasi purvynas, ir atva- Daugiau 
šakarnis užmanė ir surinko žiavęs nuo trūkio turi žengti 
aukų dėl laisvės Lietuvos. 
Aukautojai davė šie: po do
lerį J. Žukas (jaunavedis) 
muzikantai po pusę dol.S. 
Gilius, J. Arlauckas, J. Pa- 
šakarnis, F. Šekis, A. Gaidis, 
V. Marcevičia, J. Kentra, 
F. Petrauckis, J. Akstinas,

x x

A. Sekis, P. Giras, Zig. Jan-jaut mėnesio. Apsigyvenę rinkti I 
kauckas, R. Kentra, J. Rudo-! čionai daugiausia meksiko- broliam Lietuvoje 
kas; po 25 c. A. Giras, A. Še- nai ir belgijonai, kur-tik pa- j 
kis, J. Veckis, J. Keidis, J. 
Šekis, M. Kibirkštis, J. Mar- 
čaitis, P. Aurila, V. Sodau
ninkas, J. Zukienė, A. Šim- 
konis, K. Valangevičia ir vel
nio vaikas davė $1.50, teip 
kad išviso čionai surinkta
$13.50. Suma pagarsinta 
pereitam numerije.

už laisvą 
Lietuvą.

30 lapkričio Bostono Gede-į purvyną. Stotis teipgi 
prasta. - - -
yra: randasi viena smelterių balių So. Bostone, ant kurio 
dirbtuve, kurioje dirba keli tarpe šokių buvo dainuotos 
Šimtai žmonių, mokestis nuo dainos So. Bostono choro po 
$1.75 iki $2.60 už 10 valandų vadovyste vietinio vargam is- 
dienos darbo; pragyvenimas trOs. Teipgi buvo užmanyta, 
kaštuoja nuo 25 dol. iki 30 kad ir aukų kaip 110rs *pa. 

mėnesio. ‘ ‘

Darbų čionai mažai mino kiiubas turėjo puikų

kovojantiem mųsų
. Buvo su

rengtas kontestas: kuri mer-
žvelgsi, visur juos pamatai, gina iš trijų surinks dau- 
Daugelis jų laiko šiokias to- giausia aukų, ta gaus auks.

Atsakymai.

Scranton, Pa. . Perskaitęs 
išnetyčių gan žymų apgarsi 
dimą ,.K-ke” ir atminęs ma
niją čionykščių lietuvių krai-

kias krautuvėles. Yra čio
nai ir keli žydeliai, teipgi už
siima gešeftu, bet in čiona 
mažai. Klimatas čionai sv< č 
kas ir labai malonus, 
nėra ir sniegas labai 
pasirodo; dabar jau 
lytuose, o čionai medžiai 
liauja ir kvietkos dar 
Žodžiu sakant, būtu 

čionai a p

* •
laikrodėlį. Merginos tapo

A. Varašiui Port Wa- 
shington, Wisc. Tamstos 
raštelis perilgas, ar negalėsi 
parašyt trumpiau: Kuom 
žmonės rūstina Dievą; ar jie 
gali gyventi nerūstinę; ant
galo Įiarodyk būdą, kaip jie 
gali gyventi. Tas bus labai 
pamokinantis, o mokslo kož- 
įas klauso geriau, kaip bar

nio.
M. J. Damijonaičiui 

iš Cliicago, III. Tamstos pro
testas netilps, dėlto kad aš 
tams, vardo neminėjau įdėda
mas žinią, kaslink nutarimo 
„,T. M. D” kuopos. Jeigu 
kuopai tas nepatiko, tai kuo
pa vėl protestuos, tad kam 
man du kirčiai už vieną. 
Lauksiu kuopos protesto.

pyti savo vardus nebus pro , ,
-v -z 4.- 4.- . . i darbų.

* 1 * • 
iC1 ii

retai 
7 udu< 

Žit-

žy<li. 
klijai 

malonu čionai ap-:gyvcnti 
lietuviam, kad būtu daugiau 

D J. P.
šalį išrodyti tiems pseudo-ai
riam jų paikystę.

Viename iš paskutiniųjų 
numerių Kataliko” skaito
me: ,, turim tris lietuviškus 
pardavėjus: Sam Mayer, Pet
ras Stefanaitis, Ona Kučins- 
kiūtė”. Nevienas lietuvis 
tai perskaitęs nusišypsos, ki
tas gal būti nusistebės, ma
nydamas, kad airiai jau lie
tuviais pradeda vadintis, bet 
atsiras ir tokie, kurie nepasi
gailės jam vardo išgamos.

Ištiesų. iš kokių pusių 
žmogus nesvarstysi tą dalyką, 
kaip nesistengsi išteisinti 
mainymą savo tikrų vardų 
airių pravardžiomis, vis-gi jis 
lieka papeikimo vertas.

Bet, ar tai tarpe Amerikos 
lietuvių vienas Sam Mayer 
išsižadėjo savo vardo? Ne, to- i bobos nagus, 
kių šašų mūsų visuomenėje broliai neatjaučia savo krau- 
purvinančių tautą, jau ma- jo, bet užstoja savo skriaudė- 
tome nemažai. Kiek tai sy- ją—carą.
kių pasitaiko susipažinti su da mum,kada tėvynė mus liks

—o—
Revoliucija, Easton. Pa.
Keli lietuviai girdėdami, 

jog tėvynėje vargšai žmone
lės kovoja už liuosybę ir ge
resnį kąsnelį duonos sutarėm 
pereiti per lietuvius ir pakal
bėti juos nors kiek pagelbėti 
savo brolius darbininkus Lie
tuvoje. Vienok čionai suti
kom nemažai prilankių carui, 
o priešų darbininkam. Rei
kia paminėti, jog rinkom au
kas Eastone ir Philisburge 
perėjus per upę kitam mies- 
telije. Daugelis davė nors 
po mažą auką, o daugelis ne
tik nedavė, bet iškoliojo: 
geriausiais tarnais caro ir 
priešais darbininkų pasirodė 
V.Daniliavičiusir M.Linčiaus 
namuose kątik neįsivėlėm į 

Juokai, kad

Angliškai Ištark
selfishness self iš nes
wise vai z
vigorous vigoros
policy policy
wholy voli
consistens konsistens
magnanimity magnanimiti
generosity dženerositi
apply aplai
heroic heroik
needful nydful
involves involfs
self-deniai self dinail
constant konstant
courageous koregeus
measures mežiur

I

Ar-gi nebus gė-

Does the true patriot liold 
that selfishness is necessarily 
the law, in the relations of 
his country to other coun- 
tries?

No. He holds that a wise, 
vigorous policy toward other 
nations, may be wholly con- 
sistent with magnanimity 
and generosity to p. rsons, 
apply aiso to nations. Is 
heroic patriotižui as needfull 
in peace as i n war? Yes. Ali 
good citizenship involvs self 
deniai, constaut cifort for 
the public welfare, and an 
earnest, cauregeous support
of good men and good mea-1 
suręs.

Reiškia 
pavydumas saumylystė 

išmintingas 
drūtas 

rodymasis 
pilnai 

lygiai, pilnas—atsakantys 
i , išnašumas

gerumas 
atsideda 

drąsas 
reikalingas 

ufsitraukė — įtalpina save 
išsižadėjimas save 

nuolatinis 
pilnas dvasios 

mieros 
Ar tikras patriotas laikosi 

to, jog saumylystė yra reika
linga tiesa link giminystės jo 
šalies prieš kitas šalis?

Ne. Jis laikosi to, kad iš
mintingas ir drūtas rėdyma- 
sis link kitų tautų, gali būti 
pilnai pilningas išnašumui ir 
gerumas prie ypatų, kas pa
siremia teipgi ant tautų. Ar 
drąsus patriotizmas teip rei
kalingas pakajui. kaip laike 
karės? Teip. Visi geri ū- 
kėsai užsitraukia save-išsiža- 
dėjimo, nuolatinį išgalėjimą 
dėl visuomenės gerovės, ir 
teisingą, drūtą palaikymą ge
rų žmonių ir gerų užmanymų.



KELEIVIS

sulaužymą kontrakto su savo 
darbdaviu; darbdavys t. y. 
kapitalistas būva išteisintas 
arba visgi mažai nubaustas 
už peržengimą kontrakro tie
su su darbininku.v

Rosijos darbininkam neva
lia tverti susivienyjimų, nė 
pagalbinių draugysčių, ir jei
gu kurie išdrystų laikyti ko
kį susirinkimą, tai turėjo su
tikti baisią Siberijos bausmę. 
Priversti būti tam

siais.
Jeigu darbininkas nori pa

stoti suprantančiu, nori skai
tyti, mokįtis, mislįti, jisai tu
rėjo susitikti su didele kova, 
kurios niekas nežino, tiktai 
darbininkas Rosijos. Pir
miausia jam nevalia įeiti į 
skaitinyčias ir knygynus, o 
jeigu gauna daleidimą, jam 
yra užginta skaityti visokias 
knygas, kurios jau ir cenzūrą 
perėjos. Žodžiu sakant, Ro
sijos darbininkam užginta 
skaityti, mokįtis ir mislįti. 
O jeigu jis tą darytų, papuo
la Į>o persekiojimu, kurio ga
le niūkso pragaištinga Sibe- 
rija.
Darbininkų stovis.

Materijališkas stovis dar
bininkų Rosijos pereina vi
sokį vargą, kokis liežuviui 
gali būti apsakytas. Dirba
mos valandos nuo 12 iki 16 
valandų ir daugiau per die
ną su mokesčia tik teip pri- 
taikįta, kad darbininkas ga- 
lėtų nuo bado i** mirties atsi
laikyti, pakol jaunas ir su 
milžino sveikata, kad tik būt 
pateptas kaip mašina, idant 
galėtų suktis neuždengdama 
savo ašių. Jeigu, kuris su
prato žmoniškumą to gyveni
mas, dar baisesniu pasidarė. 
Dėlto nesunku suprasti, jog 
darbininkų dvasia nuolat 
kaito iki galutinai neužside- 
ge.
Pradžia amatiškų su

sivienijimų.
Pirmutinė tokia svarbi 

darbininkų organizacija už
gimė 1875 metuose pietuose, 
pažymėtinai mieste Odesoje, 
po vardu Pietinės Rosijos 
Darbininkų Susivienijimas. 
Šita organizacija verta at
minimo, dėlto kad ji aiškiai 
perstatė savo tiksle darbinin
kiškos kliasos politiką ir po- 
litikišką liuosybę, kuomet 
socijalistai neturėjo išsidirbę 
to supratimo.

Metuose 1878 Peterburgo 
Socijalistu Susivienijimas — 
j unija susivienijo su Pietinės 
Rosijosdarbininkų draugys
te dėl atsiekime uždėti spaus
tuve ir išleisti darbininkišką 
laikraštį. Su pirmu atsi
šaukimu Pietinės Darbinin
kų organizacijos į Peterbur
go darbininkus buvo pasta
tytas klausymas suvienyti 
miesto darbininkus su kaimo 
ir tverti vieną proletariatą ir 
pakelti juos prie sąžiniškumo 
ir visiem gelbėtis kovoje prie
šai visuomenišką neteisybę.

Tame pat laike ir vilnys 
terorizmo pradėjo kilti į vir
šų. Terorizmo aktyvišku- 
mas užėmė visą galybę, laiką, 
energiją ir turtą revoliucijo- 
nierių, o industriškas augš- 
čiau minėtas judėjimas pasi
liko be atydos.

Periodas didelių 
s t r a i k ų.

Išsivystymas kapitalistiš
kos medegos produkcijoj, ku
ris suleido šaknis da giliau, 
pakėlė Rosijoj, teip kaip ki
tur netik dirvą, bet ir reika
lingą elementą dėl drūtos 
darbininkiškos kliasos. Kro-i

Kevoliurijoniškas isnivys
tymas Rosijoj.

Vokiškai parakė S. Ingerman. Pirmiau
sia pat:'po Volks kalendoriuje ..Volks 

Zeitung“ 1817 U'iiliaiu Si., N. Y.

Lietuviškai sutaisė Lietuvis.

[Tąsa.]
Socijalistu pozicija.

Šiose keliose eilutese rašto 
socijaldemokratu stovis aiš
kiai, bet neapimančiai paaiš
kintas. Pradedant su tuom, 
mus Rosijos draugbroliai tu
rėjo atidengti utopijinį būdą 
vargšų kliasos socijalizmo. 
Greta su tuom jie mėgino da- 
rodyti, jog ne Rusijos vargšai, 
kurie atsilikę užpakalije eko
nomiško išsivystymo, ir būda
mi mažai prirengti, bet prole
tariatas yra kliasa. kuri turi 
pastot užtarytojais socijalis- 
tiškos idėjos, kuri yra nieku 
kitu, kaip tik užtarytoja dar
bininkų gerovės.

Kuo daugiau kapitalizmas 
išsivysto, tuo didesne ir drū
tesne pastoja darbininkų 
kliasa. Užduoto socijalde- 
mokratų mokįti tą kliasą ir 
prikelti prie sąžiniškumo, 
kovojimą už visotiną iš ver
gystės atsipirkimą. Darbi
ninkų kliasa pirm visko turi 
nugriauti azijatišką vienval
dystę — absoliutizmą su visa 
švara jos istoriškos revoliuci- 
joniškos galybės, ir teip pa- 
liuosuoti save kartu su visa 
Rosijos žmonija nuo šitokios 
begėdiškos politikiškos siste
mos, kokia viešpatauja Ru
sijoj.

Rosija įeina į naują 
erą (gadynę).

Visuose punktuose šviesiai 
ir su gile misle išpaveikslavo 
Plečanovas ir jo draugai, ir 
parodė per turtingą aruodą 
statistikų, jog Rusija netik 
užėjo ant tako kapitalistiško 
išsivystymo, bet jau yra kra
toma ant ekonomiško funda
mento. Dėlto Plečanovas su 
draugais pripažino, jog būtų 
be naudos atidėti galybę Ru
siškos revoliucijos ant tokių 
žmonių, kurie ekonomiškai 
yra kasdien labiau ir labiau 
spaudžiami per visotišką ky- 
limą žemės, bet darbi
ninkų kliasą. kurios galybė, 
drūtybė ir svarbumas pasidi- 
na su perėjimu žemės į kapi
talistišką šoną.

Socijaldemokratu progra- 
me, dabartinis proletariatas 
socijalistu judėjimo gauna 
savo išsireiškimą pirmu kar
tu Rosijoj.

Tai yra išdirbimas Rusiš
kos Darbininkiškos kliasos, 
kuri paėmė šitą naują kt lią 
socijalizmo link Rosijos dar
bininkai negali būti užganė
dinti su jo menka dalele. 
Šalyse, kur kapitalizmas įlei
do savo gilią šaknį, sriovė 
darbininkų išnaudojimo la
biau matosi, kurios nema
tyti kraštuose, kur kapitaliz
mas neišsitobulines. Lino- • _ ! 
sesnese šalyse žmones gali 
gintis nuo kapitalizmo per 
tam tikras kooperatyviškas 
draugystes ir kitokias orga
nizacijas. Bet Rosijos žmo
nės stovėjo iki šioliai be pa
gelbės ir teisingo užtarimo 
priešai išnaudojantį kapita
lizmą.

Daromuose kontraktuose 
tarpe kapitalistų ir darbinin
kų, kapitalistas nėra lygiai 
nubaustas su darbininkų už 
jų sulaužymą. Kada darbi
ninkas yra nubaustas sėdėji
mu kelių mėnesių turine už 

niška perdidelė išdirbystė ė- 
jo ranka į ranką su liuosais 
nuo darbo mašinų pavarytais 
darbiniukais, kurie buvo pri
spirti prie priešingumo.

1880 metuose sunkmetis 
vėl pasirodė. Straikos pro
paganda — agitacija apsiau
tė didesnę dalį išdirbysčių 
Rosijoj. Tas periodas nute- 
riojo lygiai darbininkus ir iš
dirby stę tą pasekė badmetis 
metų 1891 ir 92 ir šituose me
tuose socijaldemokratai užė
mė principališką rolę ant Ro
sijos scenos. Aktyviška so- 
cijaldemokratų agitacija su
tvėrė mažus sekretnus rate
lius, kurie vienas po kitam 
gimė visuose Rosijos kampuo
se.

Socijaldemokratai mėgino 
turėti artimus susirišimus su 
darbininkais; jie visur pasi
rodė, kame tik iškilo bent ko
kis susirėmimas tarpe darbi
ninkų ir darbdavių, ir teip 
darbininkai pradėjo sąžiniš
kai kovoti. Socijaldemokra
tai darbininkus visur kėravo- 
jo, parodįdami, ko jie turi 
reikalauti; įdavė jiem energi
ją į kovą, rinko pinigus dėl 
jų pagelbos, sukėlė jų sąži- 
niškumą, išaiškino politikiš- 
ką misiją darbininkiškos 
kliasos, ir teip išgavo dau
giau ir daugiau darbininkų 
atydos.

Rando nūs i žiūrėj i- 
mas.

Reikia atminti, jog randas 
nesėdėjo rankas sudėjęs laike 
darbininkiško bruzdėjimo ir 
jų augimo. Kožnoje progoje 
paleido nuožmius kazokus ant 
darbininkų, vienok antgalo 
turėjo pripažinti, jog negali 
nieko gero nuveikti su prie
varta. Dėlto pradėjo mąsty
ti apie visuomeniškas refor
mas. Privertė turčius paro
dyti daugiau draugiškumo 
prie darbininkų ir perstatė 
kelis komisijonierius pertai
syti fabrikų tiesas, kurios 
bent kiek pasidarė prilankes- 
nės darbininkam.
Studentų krutėjimas.

Darbininkai turėjo mažai 
atydos ant studentų agitaci
jos, kaipo studentų. Vienok 
šituose studentų krutėjimuo
se yra daugiau politikiško 
klausymo, nekaip akademiš
ko.

Kada darbininkai pradėjo 
sukilti 1890 m. ir straikų a- 
gitacija prasidėjo ir išsiplėto
jo ant visos Rosijos be paly
ginančio greitumo, su tuom 
pasikėlė ir revoliucijoniškas 
krutėjimas, kurį studentai 
greitai pakėlė.

Didelės gatvių demonstra
cijos abiejų šalių darbininkų 
ir studentų užėmė vietą. Nors 
tos demonstracijos turėjo iš- 
dalies juodą savo šoną, kuris 
parėjo nuo to, jog daugelis 
demonstrantų buvo politikiš
ki miegaliai ir nežinojo savo 
mierio.

Ant tolesnio savo išsivys
tymo darbininkų krutėjimas 
Rosijoj, atidengė naują me
todą, kame politikiškos de
monstracijos susivienijo su 
ekonomiškom straikom, ko
kia atsitiko metuose 1902- 
19o3 Rostove ir kuri verta 
atminimo.

Straika Rostove.
Apie keturi tūkstančiai 

gelžkelių darbininkų sustojo 
dirbę. Reikalavimai jų buvo 
grynai ekonomiški. Nežiū
rint ant užgynimo ir baudi
mo straikierių administraci
jos, straikieriai susirinko ant 

Toliaus bus.

Moterių ir merginu dalis.

N u j u n k i m a s.
Pirmiau junkymo kūdikį 

reikia pripratinti prie miego
jimo skyrium nuo motinos, 
teipgi ir nuo žindymo laike 

į nakties; labai gerai, kad die
nos laike kūdikį priž'urėtų 
ne motina, bet kita ypata, 
tokiu būdu kūdikį nekankį- 
tū mislis žindymo, bet tas ne- 
visom galima, tad nors kitus 
galimus daigtus išpildįti. 
Kartą pradėjus prie junky
mo, nepratįk duoti krūtį, 
dėlto kad verkia, nes kartą 
kūdikis su verksmu išgavęs 
ko nori, kitą kartą labiau tą 
darįs; jau kad pradėjai jun- 
kyti, tai duok valgį tokį, ko
kis jau kūdikiui paskirta, 
o krūtį visai kavok’ Ba-ba ir 
gana. Drūtas ir sveikas kū
dikis devynių mėnesių, tu
rintis dantis, gali būti leng
vai pripratintas prie pieniš
ko kūdikiško valgio. Dr. 
Greer sako, jog silpnesni kū
dikiai geriau kad būtų krū- 
čia maitipami iki metų arba 
iki 15 mėnesių- Kada kūdi
kis nujunkįtas gerai kad mo
tina supranta neduoti mėsos, 
bet daugiausia maitįti pieniš
kais sutaisymais. Pieniškuo
se sutaisymuose randasi tas 
pats maistas kaip ir mėsoje, 
tik daug geria u perverčia kū
dikio viduriuose ir neužduo
da jam darbo perdidelio — 
nenusilpnina pajiegų.

Prau simas.
Kūdikis negali būti svei-; 

kas, jeigu nebus nupraustas 
nors daugelis moterų tą laiko ■ 
tik už papratinimą. Pirmą 
mėnesį Dr. Greer sako: ne
reikia kūdikį palikti vande- 
nije, geriau kad su šlapia 
kerpe apšluostai kasdien, o 
po mėnesio laiko galima įdėti 
į drungną vandenį ir palikti 
ant penkių minutų, paskui 
švelniai apiprausti vartojant 
alyvų ir sodos muilą (castile 
soap), bet turi būti geras ir 
tyres, (muilo to paties var
do yra keli gatunkai) į van
denį reikia įmesti žiupsnį 
borakso, tas apsaugoja kūdi
kį nuo odos ligų: pradedant 
prausti visada reikia kūdikio 
galvą pirma apšlapįti. Išė
mus iš maudynes greitai 
minkštu abrūsu apšluostįti 
ir aprengti į pašildįtas dra
panėles.

Drabužiai.
Apie drabužius moteris, be

veik kožna žino, bet neproša- 
lį patarti, kad tam tikras ap
juosimas kūdikiui padarytas 
iš minkšto vilnonio ceikio ar
ba numegztas, kurio platu
mas turi būti nuo 4 iki 6 co
lių, bet neturi būti bent ko
kia siūlė ar kas veržtųsi į kū
dikio kūną. Tokia juosta 
pagelbsti netvirtus kūdikio 
raumenis, sulaikyti vidurius 
ir strėneles. Kitas apvilki
mas minkštučiai vilnoniai 
marškiniai teip trumpi, kad 
kūdikis nesušlapįtų. Karš
tose vasaros dienose gana, 
kad kūdikis turi minėtą juos
tą; kitas kūdikio aprėdalas 
turi būti pala padaryta iš 
vilnonio audeklo 3O colių il
gio ir 45 colių pločio su 
šmoteliu storo minkšto bo- 
velninio audeklo keturių co
lių pločio ir pusės masto ii-' 
gio. Ta bovelninė palukė 
turi būti pirma apie kūdikį 
apsukta po pažastėm apie j 
krutinę, o paskui apsuktas 
su minėta vilnone pala.

Kitas prižiūrėjimas yra

vystyklai: nekurios moteris 
paima šlapius vystyklus, pa
džiovina pas pečių ir vėl var
toja, teip džiovinti tik. o ne- 
plausti vystyklai antru kar
tu sušlapę labai ėda kūdikio 
kūną; dėlto geriau visada tu
rėti čystus išplautus. Dabar 
yra ir guminių vystyklių, ku
rie daug geresni, bet ir tie tu
ri būt išplauti šaltam vande
nyje ir gerai išdžiovinti. Kū
dikį visada reikia reugti pra
dedant nuo kojų; aprengti į 
mierą, nė kad butų perliuo- 
sai anė pertampriai, reikia 
nutaikįti, kad nebūtų peršil- 
ta teipgi ir peršalta. Kūdi
kio drabužius galima permai
nyti ant trumpesnių po 3 mė
nesių vasaros laike, bet rude
nyje ir žiemą nereik permai
nyti, nors kūdikis ir iki 9 
mėnesiu senumo trauktųsi.

V v

Permainius rubus kūdikio, 
reikia žiūrėti, kad nebūtų 
pertrumpi, vis turi būti to
kio ilgio, kad kūdikio kojos 
būtų uždengtos, pakol nesu
eina metai arba nepradeda 
vaikščioti. Kojos turi būti 
minkšai ir šiltai apautos. Ke
puraitė nereikalinga nešioti 
stuboje, tik nešantis laukan 
kūdikį uždėti kepuraitę ir 
kyrą ant veido, kad vėjas ne
užgautų.

Spanguolių košė. 
Spanguolių košė labai tinka 
prie paukštienos, ypatingai 
prie kurkęs (torkės), padary
ti ją galima šiteip: kvortą 
spanguolių užpilti vandeniu, 
virti pakol suverda, perkošt 
per tam tikrą dratinį koštu- 
vėlį ir pridėti porą puodukų 
cukraus, pavirti biskį ir at
šaldžius duoti po torielkutę 
prie paukštienos.

Obuolių keptienė.
Tris puodukus miltų, 2: 

kiaušiniu, tris čvertis puo
duko cukraus, ketvirtą dalį 
puoduko sviesto, du šaukštu
kus kepamos sodės ębaking 
povvder), pieno, kad tik tešla 
pasidarytų minkšta, keturis 
obuolius smulkiai supiaus- 
tyk. sumaišyk viską ir pa
kepk į vidutinio karščio pe-i 
čių 45 minutas, kada iškeps 
aplaistyk saldumynu ir duok 
valgyt,

S a 1 d u m i n a s .
Dėl augščiau minėtos kep- 

tienės saldumyną padarai 
šeip:i du puoduku verdančio 
vandenio reikia įmaišyti 2 
stalavus šaukštus miltų, ir 
iš dviejų lemenu išspaustos 
sultis, ir pusę puoduko cuk
raus, viską į krūvą sumaišius 
reikia biskelį pavirinti ir teip 
apturėti gerą saldumyną.

Patarimai.
Prie virimo šabalbonų ant 

2 puodukų sausų šabai 1 tonų, 
reikia verdant įpilti trečdalį

✓ 

valgomojo aliejaus.. Sabai bo-' 
nai teip virti turi gerą smo- 
ką ir lengviau pilvui penlirb- 
ti.

Mazgojant kasnykus, ge
riau vartoti vietoje muilo 
tarkuota bulve.

Žindamus butelukus ge- 
riausir gali išmazgoti, įpylus 
kavos likusios imbrike su 
šiltu vandeniu.

Moterį* pasidarbavo.

29 lapkričio Worcesteryje 
buvo vestuvės Jono Kauno 
(su kuom R.) antrytojans 
pasikvietė savo draugus ir 
drauges, kurie besikalbėda
mi atminė ir tėvynę p. Rau- 
linaitienė užmanė paaukauti 
kovojantiem už laisvę Lietu
vos, pati aukaudama 1 dol.

Toliau jauniejie davė po do
lerį ir visi sekanti: A. Berno
tienė, A. Žemaitienė, A. 
Kaunienė (iš Broc kton’o K. 
Žemaitis, J. Smolietis, teip 

I kad iš viso surinko 9 dol., 
kuriuos nusiuntėm į Londo
ną ant rankų L. Buvo čio
nai ir daugiau lietuvių, bet 
kiti neaukavo. Reikia dar 
pridėti, jog vietinis kun. 
Jakštys stovi po tiesdario 
kaucija 500 dol., dėlto p. J. 
Kaunas su savo numylėtine 

1 paėmė šliūbą pas Justice of 
the Peace. Reikia ^įgirti 
moterų susipratimą ir dėka- 

■ voti už aukas, vis eina už ge
rovę mūsų pačių, kaip bus 
laisva tėvynė bus ir niurni ge
riau te prisiglausti.

J. S tis.

KLAIDU PATAISYMAS.

Pereitam numeryje įsisk- 
| verbė klaidos tokios: po pa- 
kvitavojimu St. Jakavičiaus 
vestuvių aukų suma turi būt 

! ne 10 dol., bet 17. Antra 
tų pačiu aukų pakvitavoji- 
me So. Bostono Rev. K. turi 
būt ne J. Jakavičiaus, bet St. 
Jakavičiaus.

Didžiausias Balius.
Bostono Suvienytos drau

gystės Šv. Kazimiero, D. L. 
K. Vytauto, Ukėsų kliubas, 
Lietuvos Dukterų dr., Lietu
vos Sūnų dr. iš Cambridge 
port, Mass. laikys didžiausią 
balių ant lietuvių salės 166 
Broadvvay Estention, So. 
Bostone, 25 Gruodžio 1905 
prasidės 2 valandą po pietų 
ir trauksis iki vėlam vakarui. 
Pelnas visas eis ant naudos 
Prieglaudos namo, kurį ren- 
gir Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje. Meldžiam visus 
draugus ir kožną lietuvį ir 
lietuvaitę ant mūsų didžiau
sio baliaus. Komitetai.

4» Chambers str., Boston. Mass. 

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

Tel. Hay. 669 - 5.
'gį, <1^0

^Geriausia moterų ir vaikygydytoja^

W Dr. Ona Topaz, }
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s
•t*.•-■/•i

••■•iVĮ?

. ?••• •••

J eiga nori būt sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gerymus, 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gė>y- 
mai. kaip ta‘i Alus. Klius. Vynai irviso- 
ki likeriai yra lik pas

Ja mes Gleason Co.,
Kampas 4-th ir B. Sts., 

S. Boston, Mass.
Teipgi noriiitiem pirkt likerštorj. tę yra 
iabai geia vieta. Iiažinokit pas patį 
jaspadonų.

SZTAI KAS GIRDĖT
Pasibaigus kariai žmoneliai 
kad traukia tai traukia į kre 
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, kampasJOIgatriu.

So. Boston, Mass.

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

| lais atsilankyt.



Geriausia ik Tt.isis

...AP T I E K A .
U . B K N O T T.

Cor. W st Fourtli <fc D
So. Bo<ton. Mass.

14. Calvan k Cg
Uzlailio geriausio

FLIAUe, VYNO 
LIKIERIU ir 

f'ICAF* .
Pardavimas familijoiu musu 

specijališkuiuas.

'66 ?-rf jl.Tlislir, IV?fS.%

Dr. Jos. Lewandowski-
3 )4 Broadway, 

priešai pacztą
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
10 — 12 prieš piet ir 6 — 8 po piet.

Dr. S- Andrzejewski,
"Vienatinis lenkiukas Dentista

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

r ;S Hanoson avė.
Boston, Mass

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

įlos, 4 Feely
95 Milk st.,

LOSTON.

KELEIVIS

Norintiems prisiusime katalioga muzikos volelių
Kožnas uaii su tą mašina. grajyti. Sveria 15 sva-

Szita preke tik ant trumpa laiku

e
John Perskv.

190 Horocks St.. Johstonn. Pa.

d

t
OL1M Bros

So. Boston. Mass.

LIETUVISZKAS :

O

i

338 Broadvvay,

g 
’r f 
V.

Karolius Čatarvs,
40 Walnut St., Pboeniįville, Pa.

Išgydytas nuo užsisenėjusio. .taurinių orga
nų ligos.

s (Milei! lypeuriier lik w>.

Parduosime už lą prekę 
liktai per trumpą laiką, 
kelei šitas apgarsinimas 
Ims gazi< toje. Už lai jei 
nori pasin.uldoit iš šitos 
progos pirkie tuojaus 
odeli drukuojaiua ma'i- 
na va visiem žiuoma kai 
įk> viena iš geri tusių ir vi 
sada v Lūs užgaiiėdiua Ji 
yra ĮKuiirbta visai, plieno 
ir litaros plieninės. IO.I--1 

irivos per ilgus uieius Turi visas r< kalingas Klaras ir ženklus ir dru- 
kuoja gr< itai ir aiškiai. Parsiduoda daug brangiau, a-: trlliiiįio laiko 

panltiosinie l:k už $6.<-0.

No. M 5 Cem RolIerOrgan.
<Jr:i narna mašinėle arba vargonai si. kuria galima grajyti visokius šo
kius. vairus ir 
itc Naudinga 
-urėti dėl visų 
menių, nes ga-
oaty s 

bovyt 
svečių.

save už 
ir dėl
M uz.ika 

yra |>adary 13 ati
aišky nu adat i- 
nių volelių. Su 
vargonais duo- Į 
dam ■! voidius 
uždyką, bet jų 
galima gauti 
daugiau kiek

ainiai 60-61 .
MASS.

H VYRAI!
atkeliausit

KLAUSYKI
Kaip į AVorces.
Geriausią rodą visi gausit.
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit 

Pas

Vaskeievicziu ir Abraczinska
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

nori po 25c. volelį, 
iš visų kraštų svieto.
rų. 16 colių ilgio, 11 pločio ir 9 augŠčio. Prekė $5.50. I*as mus galima 
gaut armonikų. muzikų, triubų. klarnetų, grafofonų. rekordus dėl gra- 
fafonų. auksinius ir sidabrinius ži<-dns. lenciūgus, ziegorius. britvas 
r»-volverius. šaudykles. baisikelius. elektriškus diržus, elektriškas bate
rijas dėl visokių mašinų, siuvamas mašinas, gumines ir misingines pe- 
čėtis dėl privatnų žmonių ir draugysčių. visokius magiškus burtus, vi
sokias mašinas'dėl ūkininkų galime išsiųst į Lietuvą arba į kitus kraš
tus svieto. Žodžiu, pas mus galima gauti visko, ko kas nori. Kupčiai 
ir agentai gali pas mus pirkti visokius tavoms pigiau kaip kur kitur. 
Prisiuskiie vardą ir adresą o męs prisiusime didelį lietuviška katalioga 
uždyką. Mus prekysta y ra uždėta 1891 m. ir visus užganėdina. Norin
tiems galim- prisiųsti paliudijimą nuo mus batikos, jog mus firma yra 

atsakanti ir teisinga. Adresavokit:

ATLAS MER( ANTILE COMPANY
Dept. 1. 103 Liberty St.. Brooklyn, Xew York (’ity U. S. A.

S

t

Tiktai ant 30 dienu uz 10 centu.
Naujas vadovėlis Angliškos - Vokiškos 
ir Lietuviškos kalbų ir I laktam v gė su 
receptais iš kurios kožnas aptiekorius su 
taisys 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 J. Rickvich.
32 Grand st. Rrooklvn, N. Y.

L ritvos! Mikroskro 
pai.

Kas prisius mums $1.25. tam mes 
yisiųsim puikiausią britvą ant svieto, 
gaiąstavimo diržą ir šepetį. Brilva ta 
parsiduoda po $3.00 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 $15.00 bet mes ji parduodam už 
$1.00. Niekas nesigailės pirkęs šitą stik
lą, bet parodys ir savo draugui, 
si intimo kaštus apmokame.

The Chase Supply Co.,
Box 504, 

Methuen. Mass

Biljardai ant pardavimo.
Keturi biljardlniai stalai ir viskas 
prie jų reikia, stovinti ant geriausios 
bizniavos gatvie So. Boston. Mass Par
duodu viską, nes pats į k rajų keliausiu 
Norinti pirkti atsišaukit: .1. Užubalis 318 
Broadvvay, So. Boston. Mass.

GRAMATIKA
Angliškos Kalbos

•u 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 j 
prisiųsti per .,Postai Money Order“ ant 
šio adreso:

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

Tiktai 10 centų.
Naujas vadovėlis angliškos kalbos, 

vertas 50 c. gaunamas tik už 15 c., pri- 
siunčiant gromatoje sidabrinį dešimtuką 
įvyniotą popitron ir 2 markes po 2 c.

W. J. PETKON,
.‘iOj N. Main st. Brocktou, M;ts

Vienintelis Lietuviškas
CIGARU FABRIKAS 

Massachusetts Valstijoj. Darom geriau
sius cigarus iš Havanos tabako ir būtu
me linksmi su lietuvninkais karčemnin- 
kaa ir krautuvninkais vesti pramonę.

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA.

2 4 WashitMfton Sgare. šVorcester. Mass. i

J. Baze virius ir
T. Jezuke virius.

Vieninteliai lietuviai daonos kepėjai vi 
tim Lawrence ir apielinkėj. Kas mųa 
duoną valgo, tas turi jaučio stiprybę, 
veidų raudonumą ir vyro galybę. Musų 
keptuvės adresas:
177 Chenat Str., Lavvrence, Mat*. 1

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

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

tarpe A ir B gatvių.

blanketu ir 1.1.
mus.

128 Broadwav, S. Boston. Mass.

THE OUTLET

Tik-ką pargabenom daug drapnu dėl vaiku 
gražiai padarytu. Siutai arba overkotukai 
$1.25 augštyn. Naujos mados moterim ke
purių ir furs kopigiaus. Moterų žiemiuiai 
veistukai arba kelines 19c. verti 25c. Dubai- 
tavos stenipos šią nedelę su kožnn pirkinių.

VIENATINIS
W. RAŽUKO, 7 Washington st,
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką, tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme
galite gaut valgių ir gėrymų ir ;

I nakvynę. Kurie norite važiuot 3
1 į Lietuvą be pinigų, aš prista-
lau ant szipų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose

1 reikaluose uždyką. Tėmvkit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas nu
vest kur kitur tafneik iki nepamatysi manęs. Su godone __¥ WIXC»S RAŽTKAS

NEW YORK.

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

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

tai visokių daiktų paveikslai ir prekes, 
i iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 

kliasos, o prekės prieinamiausios.
atlieku greitai, ir išsiun

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

3108 So. HALSTED ST.,

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

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

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. JCoch, Berlyne; Austrija Dr. Lo 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaras nė institutas negali susily 
gint, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa 
gydę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. I. su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų 
vidurių ligos, kraujo neČystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie 
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagvstę 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 atsiianda, 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 speciaiiškai 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 trotyjimo laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausia 
Dr. E. C. Collins M. I. o jus sve'kata 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- 
čiau ir privargau, teip labai esiu Jums dėkin
ga. už išgydymą ligos, kurių per moterystės 
pasigadinimiį buvau gavus: nes 11 -perstojau- 
tis galvos skaudėjimas, vidurių ir gurulio gėli 
mas. kaip tankus Slapiniinas. teip krutinėję 
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas neišpa
sakytai man j kankino, kad net gyva buvau 
gatava į žetuj lįsti. Kiti daktarai irdaktar- 
kos nieko negelbeje, o tie visi bobiški-raga- 
niški gydymai, tiesiok manę į prapultį stūmė. 
O kad J ųs 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 kartį ištariu iš tikros širdies 
didžiausių jiadėkavonę.

Pilna guodou.es.
Julijona Wida.

379 W. Iron St., Ironwood. Micb

Brangus Profesoriau!
O dabar as Jonas Perskv. dekavoju Jums 

labai, kad mane išgydė te, uuo biaurii| sapnų, 
sėklos nubėgimo ir abel no skausmingo uusilp- 
uėjiino. kuri-į tai lig$ kaip jums žinoma įga
vau per kūno raskažius ir neišmanymu. Jus 
vaistai manę kaip naujai atgimusį padare ir 
dabar rengiuosi žeuytis ir gyvensiu laimin
gai-

Jums labai dėkingas.

Garbingi Dr.Collins Instituto Specialistai 
Šiuomi »u didžiausiu džiaugsmu praneši 

jums, bad jau esu pilnai sveikas išgydyta: 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatizmo, kuri 
mane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa 
dėkavong prašau viešai pagarsint, nes kol gy 
vas busiu tai jums dėkavosiu. o niekinsiu gir 
tuoklystę. per kuriį girtas būdams peršalau i 

ligį pasigavau su jos visais kankinančiai 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimų 
kosėjimų, skrepliavimų ir sprando skaudėj! 
mų teip. jog manę į beprotystę varė; kiti dak 
tarai nor vadinasi specialistais, bet man niek- 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydėte manę, ta 
tikrai pripažvstu Jus už geriausius specialia 
tus ant visos Amerikos, už jus mokslų ir vai 
stus labili, labai esiu dėkingas.

Jus išgydytas,
Joseph Škada,

P. O. llox 245. Duryea. Pa

Kristina Pavlecka.
1814 So. 13lli St, St. L<

Išgydyta sirgus per metus po sunkaus palagc

Aloiza Šlama,
Clarckson. Neb.

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

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

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34-thSt. * (tarp Broadway ir 7 Avė.) NewYork, N,Y.

Dėl vietiniu Institutas atdaras kožna diena nuo 10 iki 5 vai. po pietį}. Nedelioms; nuo 10 iki 1 pal. po pietij,

Lietu vis Kas Tols kas
DAKTARAS

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Mass.
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
ant viršaus vienais trepais aukštvn bet 
neikit į aptieką. mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir r.no 
1 iki 2 no piet ir nnofi SM m rels.

Kataliogas 
Moru Dykai 
K iekvienam koris prisinns 
savo pavarde ir adresa asz 
nusiimsiu dykai katalioga 
sztuku. magiszku slapty
bių irdidžiausiu monn ant 
svieto. Tame katalioge yra iszgnldyti visi 
sekretai magijos, pasako kaip nuveikti di
džiausius moDUS. su kuriais senovės raga
niai nustebino visa svietą. Turėdamas ta 
katalioga gali su taismonaisnetik žmones S linksminti, bet ir gera pelną turėti rody

mas ant balių, teatru ir kitur.
JOSEPM HERMON 

«76N.ROCKWELL»T., CHICASO

LIETUVIU UŽEIGA 
----- PAS -----  

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

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
Farmos ant pardavimo.

Tos farmos parsidnoda New Yorko štei- 
te. I5 akerių už $1250. 33 akrai už
$1.560, 78 ak už $1.400, 93 ak. už $99o. 
S0 akrų už $1.500. 150 ak. už $2.000. 133 
ak už 81.800, 2OO ak. už $2000 ir apie I5 
farmų kitų. Yra čia jau lietuviška ko- 
lionija sutverta. Tos visos farmos su 
trioboms ir kožna turi girios, arti mies 
tų ir vagzalų, Apie artesnes žinias ra- 
šyktie su įdėjimu už 2 c. markės pas:

Geo Kleek
Poolvillc. 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 Broadvvay ir 259 D. 8t.,

Seuth Boaton, Kam.

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

K R A U T U V 1
Čia galima gauti puikiausių pečių 
Lovų, krėslu ir visokių reikalingų 
daigtų stuboje. Čion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo $15.00 iki 
augščiausiu prekių. Pirkti galite 
ant geriausiu išlygų: teipgi susikal
bėti galima lietuviškai, lenkiškai ir 
kitose kalbose. Meldžiam atsilankyt

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso:
M. A. CANNON,

27 Cross Stre» t, - - Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerus turkiškus Cigarus.
16 Broadvvay, South Boston, Mass.

P. A. FOLEY & CO
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

•9

Eliu, Vyną, Degtinę ir gerns Turkiškus Cigarus.
16 Broadvvay, South Boston, Mass.

guodou.es

