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Žinios
Revoliucija Rusijoj.

gų, o kareiviar greičiau kaip 
Mandžiūrijoj patiktų savo 
galą. Paskutines žinios pra
neša, kad mušis biskį apsisto
jo. Nuvargę socijalistai be 
miego be valgio, kurie vedė

Šalčiai, sniegas, vargas ir 
badas ko tolyn to smarkyn 
stumia žmones prie kovos už 
būvį. Kraštas visas liūdnam 
padėjime: tvarka išardyta, 
raudavi popierai daugelije 
vietų sunaikinti; žmones ne
moka mokesčių, visas tas 
maišinys lemia amžiną pra
pultį čarui. Carui yra leng
va atsivežti skraiduoles ir su
trupinti žmonių barikadas, 
per 10 minutų pastatytus, 
bet kaip reiks iš žmonių iš
gauti pinigus ant maisto, ant 
palaikymo cariškos šeimynos 
ir tų visų bernų, kurie dabar 
skerdžia žmones, kaip reiks 
iš tų pačių žmonių gauti pi
nigus ant užlaikymo tų gal
važudžių, tai kova bus jau 
labai sunki carui. Į kožną 
kaimą reikės siųsti kareivius, 
kuriuos žmones lengvai ga
lės prika!l)į^^.arj)a nugala- 
bįti. Sunkiausias elementas 
yra „Juodoji Šimtinė”, kuri 
guldo galvas už carą, sumišę 
ir pasiutę žmonės. Bet ir su 
jais revoliucijonieriai gaus 
rodą. Praeis tris mėnesiai— 
prašvis pavasaris; pliplauks 
pinigų kailio aukų pagelba 
revoliucijonieriara; atnaujįs 
kovą is amžinai su trems carą.

Vokietijos socijalistai drū
tai ruošiasi duoti pagelbą 
Maskolijos darbininkams. 
-Propaganda eina visuose 
kraštuose dėl parėmimo revo
liucijos, teip kad prašvitus 
pavasariui bus ir pinigų ir 
rankų.

MASKVA. Daugiau kaip 
per sanvaitę liejasi kraujas 
darbininkų biskį apsistojo, 
randas suvartojo skraiduoles 
ir eksplioduojančias bombas, 
smarkybę kazokų ir visą savo 
judošystę apėmė darbininkus 
tuo tarpu. Miestas išrodo 
kaip per dumblą pervilktas, 
daugybė namų tapo sudegin
ta, daugybė sugriauta, tūks
tančiai žmonių užmušta ir la
bai daug sužeista.

Maskvoje buvo tikra revo
liucija ir išmėginimas kovos 
tarpe mokįtų kareivių ir dar
bininkų su menka amunicija. 
Kelias dienas darbininkai 
mušėsi su kareiviais stovėda
mi už barikadų, (barikados 
vadinasi užbudavojimas gat
vės su visokiais rakandais) 
antgalo susiprato: vieni pa
silieka už barikadų, kiti eina 
ir veržiasi' į namus, ir per 
langus šaudo ir meto bombas 
ant kareivių. Kareiviam 
prisieina žiūrėti pirmyn į ba
rikadą ir žiūrėti į langus, iš 
kur bomba arba šūvis ateis, 
tai jie suardo visą namą; 
žmonės tada bėga į kitą, ir 
kova nepabaigta gali tęstis. 
Moterįs parodė savo smarku-
mą, jos šone vyrų stovėda
mos šaudė kareivius ir krito 
aukom. Žodžiu sakant, Mas
kvos revoliucijonieriai paro
dė drąsą ir galybę parodė,
jog tik reikia daugiau pajie- mislino būdą paukvatįti ka- ninkai straikuoja.
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baisią kovą, buvo vadais ir 
rėdytojais vargšų ir inžinie
riais statyme barikadų, tapo 
paimti į turmą, ir viskas po- 
valiai kaip ir atsilsio link 
nuėjo. Bet tai nepergalėji- 
mas, tik atsilsis; ant karės 
lauko kareivius galima ati- 
traukt nuo mūšio vietos ir 
duot pasilsėt, bet mieste tas 
sunku padaryt. Todėl bile 
dieną gali vėl viskas užsideg
ti ir karė didžiausia iškilti. 
Revoliucijai apsimalšinus pa
čioje Maskvoje mužikai ant 
kaimų, kątik pradėjo tvertis 
į dvi priešingas bandas; vie
ni eina už carą, kiti priešai 
ir užmušejisčių nemažai gir
dėti.

ODESA. Revoliucija O- 
desoje gali išsiplatinti į la
bai trumpą laiką; revoliuci
jonieriai turi miestą pasriu- 
vusį su nuomone pasikėlimo 
nežiūrint į praęūU13 nepasise
kimus, jeigu tik kareiviai 
padarytų mažiausią pradžią.

ALEKSANDRO  VSKAS. 
27 gruodžio susimušė kazo
kai su darbininkais; keli dar
bininkai ir kazokai tapo už
mušti ir daugelis likosi su
žeistų.

CHARKOV. 25 gruodžio 
darbininkai turėjo mūšį su 
kareiviais; daugelį užmušė ir 
sužeidė.

ZLOTOUST. 25 gruodžio 
žinios praneša, jog miestas 
Zlatoust, Ufos gubernijoje, 
su 17 tūkstančių’gyventojų 
yra rankose revoliucijonie
rių. Raudona vėlava plėzdi 
ant rando namų ir ginklai 
revoliucijonierių rankose. 
Turčiai ir fabrikų savininkai 
yra užrakyti, ir jeigu randas 
užleis kariumenę, revoliuci
jonieriai ketina visus turčius 
nužudįti.

Baisus t e r r o r i z -
m a s .

Į New Yorką atvažiavę iš 
Kijevo emigrantai pasakoja 
apie baisiausius atsitikimus 
Kijeve apie 3, sanvaites 
atgal. Žmonių aut rinkos 
prisirinko apie 600: vyrai 
moterįs ir vaikai. Moterįs 
buvo apsikaišę raudonom 
stangelėm, parodydamas pri
tarimą j ieškoti tiesų nuo ca
ro. Į trumpą laiką davėsi 
girdėtis šūviai ir kazokų mi
nia su perkūno smarkumu 
atlėkė tiesiok ant susirinku
sių žmonių; trempė moteris 
ir vaikus;muše sunagaikomir 
mėtėužmuštus vaikus. Prane
ša, jog keturis tūkstančius 
žmonių, daugiausia moterų ir 
vaikų, išmušė.

RYGA. 30 gruodžio ži
nios praneša, jog straikas ir 
buntai biskį sumažėjo, dar
bininkai buvo įsitaisę savo 
tiesdarystę ir vietą žudymui 
caro bernų. Vėlesni laikai 
praneš daug akyvų istorijų.

TU K ŪMA S, Kurlandija. 
Paskutiniąin laike valdžia iš-

reivius mušti revoliucįjonie- 
rius, jie nuima paveikslus 
parodančius, kur revoliuci
jonieriai žudo kareivius, kad 
tik suerzinti kraują kareivių 
ir priversti juos prie žudys- 
čių.

Krauzoniarsk, Janiseiskos 
Red. Siberijos miestas su 35 
tūkstančiais gyventojų, pa
puolęs į rankas revoliucijo
nierių; kareiviai visi nepri- 
lankųs pasikėlusiems darbi
ninkams tapo nužudįti, gu
bernatorius ir viršininkas po
licijos tapo pakarti ant lęm- 
pos stulpo; visas turtas mies
to 6 milijonai rublių pateko 
į žmonių rankos.

PETERBURGAS. 2 Sau
sio caras išdavė paliepimą 
sutverti specijališką komite
tą, kurio užduotė bus vien 
tik prižiūrėti, kad geležioke- 
lių darbas eitų. Šitas komi
tetas gauna pilnas tiesas da
ryti, kas jiem patinka su ne- 
paklusnais darbininkais ant 
geležinkelių.

Caro randas gyrėsi, jog tu
ri gerai užbėgęs kelią revo- 
liųcijonieriam, bet žinios pra
neša iš visų krašrtį, kad ke
lio visai negali užbėgti.

Witte sako, jog nėjokių 
toliau pagerinimų nė priža
dėjimų nedarįsęs, pakol ne
susirinks viešpatystės pasiun
tiniai ant kongreso, kuris 
Maskvoje ketino būti Sausio 
mėnesije.

Žinios praneša, jog pinigai 
Rosi jos nupuolė; rublius ver
tas 92 kapeikų.

Finansų ministerija reika- 
ja 195 milijonus ant ateinan
čių metų, kad apsimokėti 
kaštus karės.

Jėnerolas Kuropatkinas iš
siėmė savo pinigus 1 milijo
ną 250 tūkstančių dolerių, 
turbūt bijo kad nepapultų į 
rankas revoliucijonierių.

Kremyčung, 30 gruodžio 
Žinios praneša, jog guberna
torius išdavė prisakymą, jog 
tie, kurie mes bombą ant ka
reivių, bus paduoti kariškai 
tiesdarystai.

VARŠAVA. Maskvoje 
nusimalšinus maištui Varša- 
va pradėjo rušėti, ir gal liep
sna užsidegti bile diena. So
cijalistai karštai pienuoja at
skirti Lenkiją visai nuo Ru
sijos. 30 gruodžio trijose vie 
tosj pradėjo statyti barika
dos ant gatvių Varšavos. bet 
pasekmės nebuvo, nes sargy
ba pergreit užbėgo ir liuosai 
sustabdė.

2 Sausio darbininkai išėjo 
iš dirbtuvių ir straikas prasi
dėjo. Vienoj vietoj ant Ka- 
ča gatvės policija surado 
daugybę bombų ir revolverių; 
revoliucijonieriai sulaužė po
rą tiltų ir kelis randavus bu- 
dinkus. Žarnoje tapo suareš
tuoti trjs sargentai už dalini
mą kareiviam r ivoliucijoniš
kų raštų.

Ant geležinkelio Ostrovice 
revoliucijonieriai sugriovė 
stoti vadinamą Vierzbnik.

Lodziuje straikas gyvuoja.
Sosnovicuose ir Doinbrovo-

je geležinių kasyklų darbi-

Lietuvoje esant tik mažes- 
niem miesteliam ir bažnyt- 
kiemiam Lietuvoje žinios 
nepasiekia svieto teip gerai. 
Bet kartas nuo karto prane
ša labai didelius ant viso plo
to Lietuvos, Latvijos ir Esti} 
kraštų. Daugelis gromatų 
jau atėjo į Ameriką, kuriose 
praneša labai daug visokių 
atsitikimų, kaip tai: išvary
mo ruskų raštininkų ir pro
fesorių iš Lietuvos, o į jų 
vietą partraukimo lietuvnin
ku.

r
Revelyje, Rygoje ir Min

taujoj kareiviai negali apsi
dirbti su revoliucijonieriais. 
Ortove stoties načelninkas ta
po pakartas.

Rygoje 300 darbininku už
puolė ant pulko dragūnų, 11 
užmušė ir keturiolika sužeidė 
darbininkų krito 8.

Kaunas yra visas revoliu- 
cijonierių-socijaiistų permerk 
tas karės čionai nebu
vo, vienok pašaliai socija
listai viską nuveikia ant ne
naudos randui.

Žinios praneša, jog dauge
lis kareivių " patrauktų iš 
Mandžiūrijos yra siunčiami 
į pakraštį Baltike Latviją ir 
Lietuvą.

Dideli sumišimai girdėtis 
tarpe parkeliaujančių rezer- 
vistų iš Mandžiūrijos Čola- 
binske, gnbernėj Orenburgo 
rezervistai supuolė ir pagel
bėjo revoliucijonieriara su
draskyti turmą ir paleisti 
darbininkų agitatorius, kurie 
te buvo pasodįti.

Visos žinios praneša labai 
kruvinas naujienas ir pilnas 
vilties, jog darbininkai iš
vargę per žiemą, galės galu
tinį smūgį užduoti savo prie
šui carui. Visa pasaulė ren
giasi vargšus gelbėti, tegul 
jų galybė bus tvirta atsiekti 
tuos šventus mierius laisvės 
ir teisybės.

Iš Amerikos.

Straikuoja.
New York. 2 Sausio Šeši 

tūkstančiai darbininkų dir- 
bančių prie geležiau) darbų 
budavojime narni) išėjo ant 
straikos už didesnę mokestį. 
Pirma jie gaudavo $4.50 ant 
dienos, dabar straikuoja už 
penkis dol. ant dienos. $4.50 
rodos gana gera mokestis, 
bet pamačius jų pavojingą 
darbą ir laiką bebarbės visai 
nebūtų įstabu, kad jie kelia 
straiką.

Drukoriai straikuoja.

Nuo Naujo Meto po y vai
rius miestus drukorių junija 
sustraikavo už trumpesnes 
valandas, nekurtose vietose 
kapitalistai. pradeda sutikti 
su jų reikalavimais, o dauge
lije visai ne. In New Yorką, 
kaip žinios praneša, partrau
kė daugelį drukorių ir ma
žesnių miestelių, taigi strai- 
kieriam parsieina arba muš
tis su atvažiavusiais arba eiti 
ant farmų ir mokįtis kaip ko-
voti už būvį prie votų bakso.

Jh 0

Kuškiai tyrinėja poterius.
San Francisko žinios iš 

čionai praneša, jog kokiu 
nors būdu protestonų epis- 
kopalų bažnyčia užmanė gi
miniuotis su ruskių bažnyčia, 
kad padaryti kokią giminys
tę. Ruski popai pasiklausė 
Sinodo Peterburge, o tie pa- 
reikalo, kad prisiųstų Epis
kopatų poterius peržiūrėti. 
Žinoma, visos maldos ji) su
tiks, išimant apieras žemiškų 
dievų; kaip caro.

Expliozija išgąsdino merginas.
Providence, R. I. Ant 

Eddy gatvės budinke vadi
namam Enterpries atsitiko 
didelė ekspliozija, kada užsi
degė krūva celoloidinių dul
kių: namas iš fundamento 
buvo sukrėstas ir 2 vyrai ne
mažai apdeginti. Name bu
vo 350 merginų ir šimtas vy
rų. Ekspliozijai atsitikus 
merginos norėjo šokti per 
langus, bet vyrai pradėjo ra- 
mįti, jog nėra pavojaus, ir 
teip viskas apsimalšino.

Broktonos pralenkė skaitlių.
Brockton, Mass. Šįmet 

Brocktone čeverykų dirbtu
vės teip dirbo, jog pralenkė 
visus senovės skaitlius; čeve- 
vykų padarė net 38 milijo
nus, taigi daugiau kaip per
nai 777 tūkstančius 312 kei- 
sų.

80 žmonių sužeidė-
Passaic, N. J. 30 gruo

džio karas bėgantys ant Hac
kensack ir Patterson linijos 
iššoko iš relių apsivertė, ap
sivertė ir jame pečius; karas 
užsidegė, žmonių 30 labai 
sužeidė — apdeginti liko ar
ba šeip labai apkulti.

11 darbininkų uiižriuvo.
Washington, D. C. Dar

bininkams bekasant skiepą 
dėl bankos namų ant 15-tos 
gatvės užgriuvo. Žemė ir 
pakavojo 11 darbininkų, 
nors greita pagelba buvo 
duota, bet vienas italijonas 
tuojau numirė, kitas labai 
tapo sužeistas.

Socialising numirė
Haverhill, Mass. 2 Sau

sio Louis Volfson, žydelis so- 
cijalistas numirdamas prašė, 
kad jį palaidotų į krikščio
niškas kapines; nebuvo jisai 
jokiu fanatiku, dėlto pasisky 
re sau vietą aut krikščioniš
ki) kapinių. Volfson yra 
vertas paminėti, dėlto kad 
jis nenuilsdamas darbavosi 
dėl labo darbininkų, jis išla
vino J. F. Carey, dabar gar
singą darbininkų vadovą eko 
nomiško mokslo ir T. Berry, 
prezidentą socijalistų susivie 
nijimo junijos. Iš jo rūpes- 
ties ir daugiau gerų anglų iš- 
siauklėjo, o jis buvo nieku ki
tu kaip tik vargšu žydu.

Užmušė pačių, vaikus ir save.
Rochester, Mich. 2 Sausio 

C. A. Barum užmušė pačią, 
sūnų 16 metų ir dukterį 23 
metų sukapojo su kirviu, o 
pats persišovė save-

Didelč ugnis.
Brockton, Mass. 1 Sausio 

2 valandą naktį didelė ugnis 
prasidėjo miesto bloke teatro 
budinkas ir netolimi 
namai sudege ir susigadino, 

blėdis padaryta ant 250 tūk
stančių dol.

Drūta moteris.
Harrisburg, Pa. 2 Sausio 

moteris vardu Biechert iš 
Myerstown už darbą pas far- 
merį gavo užmokesties kiau
lę, ji pardavė kiaulę bučie
riui su išligom, kad ji prista
tys kiaulę bučieriui. Teip 
ir padare. Kiaulę atėjus 
pas farmerį užšovė, viena už
sidėjo aut točkės ir parvežė 
į miestą bučieriui. •

Nenorėjo būt revoliucijoj.
New York. 3 gruodžio Ba

ronas De Farsen prigulintis 
prie Maskolijos turčių ir ar
timas caro draugas atvažiavo 
į Ameriką, palikęs Rusi
ją dideliam nepakajuj. Baro
nas De Farsen buvo ant ka
res lauko Mandžiūrijęj ir 
mušė japonus Kuropatkino 
pulke, bet sugrįžęs į Masko- 
liją, ir radęs revoliuciją liep- 
snojančiasi, atvažiavo į Ame
riką.

Gerai ir padarė nesikišda- 
mas.

Su karvės oda.
Vaterburys, Conn. Emill 

Millet, vaikas 15 metų pasi
davė save dėl cirkų; įstabu
mas to vaiko yra tas, kad jo 
kūnas nuo kaklo žemyn yra 
apaugęs su žalos karvės oda 
(skūra) rankos ir burna yra 
teip, kaip kožno žmogaus, 
tik kūnas apsigimęs frykiš- 
kai.

Žinios iš pasaulės.

Berlin. 2 Sausio žinios 
praneša, jog jėnerolas Von 
Molke numirė.

London. Paskutiniam 
laike žinios praneša, jog Ku
nigaikštis Kuropatkinas, Ro
manovų kraujo, didžiausias 
Anarchizmo teoristas yra ke
lionėje į Peterburgą. Seniai 
išbėgęs iš Rosi jos, dabar pa
siremdamas aut caro manifes
to grįžta tiesiog į Peterburgą. 
Senelis turbut nori numirt 
už laisvę.

—o—
Roma. 27 gruodžio gan

das pareina, jog prasidėjo 
prirengimas apvaikščioti Šv. 
Tėvo jubilėjų, kuris dar bus 
už dviejų metų.

—o—
Konstantinopol. Ži

nios praneša apie turki) kal
binimą Angliją ir Japonus 
pasinaudot iš suirusios Rosi- 
jos ir užimt jos šmotus. Tur
kai turbut per klyną nori.

Madritas. 30 gruodžio 
žinios praneša apie naują bū
dą barberių straikos, kaip jie 
sustraikuoja savo šapose, tai 
dirba savo namuose; arba pa- 
sisamdę ruimus, teip kad ša
pų užlaikytojus visai priver
čia apmokėti, kas priguli.

Nicaragua. 4 Sausio 
baisus žemes drebėjimas ir 
prasimušimas ugnies iš kal
no San Diego. 10 tūkstan-
čių žmonių žuvo.
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Metas II.

Berlin. 30 gruodžio leu 
nigaikštis iš Schwartzburg 
padavė įnešimą, kad jo algą 
padidintų randas, bet kad so
cijalistai pasiuntiniai tą pa
davimą atmetė, tai kunigaik
štis labai įsiuto. Mat kur ge 
riausia straikuoti tę, kur tie
sas daro.

Vietines Žinios.

Sausis prasidėjo su saulu
te ir oras yra neperšaltas, 
sausas ir gana sveikas. •

Sausio pirmą dieną naujas 
majoras užėmė vietą god. J. 
F. Eitzgerald pastoja gaspa- 
dorium 593 tūkstančių 559 
gyventojų. Bostonas su sa
vo šakom turi milijoną 262 
tūkstančiu 841 gyventoją, 
bet dabartinis municipališ- 
kas apskritys turi tik augš- 
čiau minėtą skaitlių.

Majoras užsėdęs ant vietos, 
rodos, žada daug, bet nieko 
dėl vargšų pagelbėjimo.

Šiomis dienomis čionai pri
buvo iš Rosijos M. Mordel 
žydas su 150 dol. tūkstančiu 
Mordelis gimė ir augo Peter- 
burge, turėjo didelę auksi
nių išdirbinių užsiėmimą, pa
sakoja, jog Rosijoj negalima 
jau ilgiau gyventi.

Pereitą sanvaitę ant Va- 
šington gatvės vienai mergi
nai plaukus nupiovė ir pabė
go koks žulikas.

Pereitą nedėldienį buvo 
prakalbos ant lietuvių sales." 
susirinko didelis būrelis lie
tuvių: vyrų, moterų ir mergi
nų; viskas gražiai nusidavė ir 
ant revoliucijos tapo surink
ta $81.08 centai. Diktas bū
relis buvo atvažiavę iš Cain- 
bridgeport.

Buvo pranešta, kad 22 
Sausio visos tautos gyvenan
čios Bostone iš po Rosijos 
jungo, turės didelį apvaikš- 
čjojimą, kaipo atminimą pra
džios revoliucijos. Pereitam 
mete, kada caras išmušė apie 
3OO žmonių, kurie tykiai ėjo 
jam prašymą paduoti.

Užmanymą susirinkusiejie 
vienbalsiai priėmė ir kožnas 
prisižadėjo prisidėti. Sausio 
4, ketverge vėl bus tarptau- 
tiškas susirinkimas ir galuti
nai bus nutarta, kokio būdo 
tas apvaikščiojimas bus ir 
kaip reiks prisirengti. Tai
gi kitam nuraerije,,Keleivio” 
bus aiškiai viskas pasakyta.

Kitą sanvaitę bus daugiau 
ir apie buvusias prakalbas.

Šeip viskas rodos tyku.

Temykite.
„Keleivis” nepamilino iš

eiti nė vieną dieną per perei
tus metus, jeigu kur neatėjo, 
tai pačto kaltė, ne mus. Nuo 
dabar kaštuoja $1.25 ant me
tų, pinigus galite siųsti per 
,,Money Orderį” arba regis 
travotoj gromati. Kada r o
ti atsakymą gauti, įdėk už 2 
c. stempą. Permainydamas 
adresą parašyk aiškiai ir ti k- 
rai gatvės (atryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adretą, 
pilnai su savo vardu ir pi a 
varde.
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— Na, Maike, ką tu pasa
kysi šiądien?

— Nežinau, tėvai, negaliu 
nuo mislių. nusivaryti revo
liucijos, kuri dabar Rosijoj 
pilnai bujoja; kaip tik noriu 
ką pamislįti, tai štai ir Mas
kva stovi akyse, rodos, matau 
kaip minios kareivių eina 
mušti žmones su dideliu ne
noru; mano akyse stovi kož- 
no kareivio nuomone, rodos, 
kad matau kareivį mieruo j an
tį su muškieta į savo draugą 
ir drauges ir nenorinti šauti, 
esantį abejonėje ir nežinantį 
ką daryti. Ir vėl, rodos, ma
tau, kaip žmonės išbalę, dre
banti, neturinti maisto, su 
išdraskytais namais, be pasto
gės, griebia pagalius, akme
nis, ir kas ką nutveria; tūks
tantiniai būriai susidarę eina 
muštis su kareiviais. Rodos, 
matau, kaip, tėvas šeimynos 
išeina laukan, o kazokas jį 
peršauja be jokios priežas
ties, tada motina sūnus ir 
dukterįs, pamatę savo tėvą 
užmuštą, griebia kas ką turi 
ir eina mušti kazokus ir visi 
krinta ant gatvių, jų krau
jai teka ir tarpina sniegą,kū
nai krūvom guli ant gatvių 
— tas viskas perstato tokią 
regyklą, tėvai, kad aš nega
liu savo mielių nuo to nu
traukti.

— Tai matai, vaike, tu ga
li pasimokįti iš to, kad nie
kad nereikia priešintis prieš 
valdžią, nes matai, kokia 
bausmė žmonių laukia, kada 
jie priešinasi valdžiai.

— Tėvai, aš nesitikėjau 
nuo tavęs išgirsti tokią kal
bą; visi žmonės pritaria dar
bininkams Rosijoj, o tu sakai, 
kad nereikia priešintis.

— Vaike, tai netiesa, kad 
visi žmonės pritaria jiem, 
kad visi pritartų, tai visi ir 
gelbėtų. Aš girdėjau dau
gelį žmonių, kurie kaip iš
girsta kitus šnekant, teip ir 
jie šneka, bet ištiesų jie pri
taria daugiau valdžiai.

— Tėvai, tu apsidairykie, 
o pamatysi, kad visi žmonės 
visur renka, duoda pinigus, 
tai jie turbūt gerai pritaria 
Rosi jos darbininkam.

— Kas duoda, vaike, kož- 
nam mieste rasi po kelis, ku
rio duoda i’' savo noro, kiti 
duoda dėlto, kad juos prišne
ka, o jnes šimtą kartų būtų 
lengviau prikalbįti, duoti ant 
alaus, nekaip ant pagelbos 
darbininkų.

— Na, tai gerai, tėvai, na 
o kaip tu darytum, ar grei
čiau duotum ant alaus ar pa- 
šelptuin darbininkus?

— Aš, vaike, greičiau duo- 
čia ant alaus, dėlto, kad aš 
tikiu į valdžią, žmonėm val
džios reikia.

— Tėvai, nebūk mulkis! 
Ar-gi tu supranti, kas tai yra 
valdžia? Tu matai, kad val
džia yra ir Amerikoje, ir čia 
žmonės geriau gyvena.

— Vaike, čia žmonės teip- 
gi vagrsta, tu pats tą žinai -

— Bet čionai, tėvai, žmo
nės gali balsuoti, kad visą 
vargą padalįti, lygiai kožnam 
vargti, o Rosijoj to negali pa
daryti, tę caras ir ponai su
ki 1 uja visą vargą ant prastų 
žmonių sprando, o patys auk
su apsikarstę gyvena. Tę 
žmonėm balsuoti užginta ir 
užgintas mokslas, kad jie a- 
pie geresnį gyvmiima niekad 
nežinotų.

— Klausyk.,, vaike, jeigu 
Rosijos žmonės norėtų išgau
ti tiesas balsavimo, tai visi iš- 
vieno pasakytų carui, kad to 
nori ir gautų, o dabar turi 
dar muštis, tie, kurie nori iš
gauti balsavimo tiesas, turi 
eiti kaimas nuo kaimo ir kal- 
bįti žmones prie to; žmonės 
pramano juos visokiais ir dar 
valdžiai praneša, tai matyt, 
kad žmonėm caras ir ponai 
reika lingi.

— Tėvai, ant to nereik 
paisyti, aš minėjau pirma, 
kad caras mokslo žmonėm ne
davė dėlto jie nesupranta, 
kas yra geras, dėlto jie carą 
apgina.

— Vaike, tu žinai, jog ne
tik caras verčia žmones klau
syti valdžios, bet ir bažnyčia 
— tikėjimas gina priešintis 
valdžiai.

jog jus nenubiednėjot, nė ne
pavargo! ir tevyniai daugiau
sia aukų surinkot.

Cambridgeporto lietuviai 
dar ir kitokiu būdu darbuo
jasi del tėvynės: andai Pasva
lio para pijonai suėjo į vieną 
stubą ir štai ką jie sumanė 
padaryti: susirinko ir kalbė
josi teip: Sako, broliai ir se- 
serįs, męs girdime, jog Lietu
voje kilo visai nauja gadynė, 
gadynė — kokios męs nė ne- 
mislinom susapnuoti, galin
gas Pompėjus — caras likosi 
ubagu, likosi juoku visos pa
saulės. Per amžius jo vargi- 
n 'ii žmonės užsinaravijo ir 
to!. i u numetė jungą nuo sa
vo skrando; caras dabar nori, 
kad žmonės vėl tą jungą ant 
savo sprando užsidėtų, ir ve
žimą, ant kurio caras ir jo iš
tvirkę visokį mergų vaikai sė
di, toliau vežtų. Taigi, mie
li broliai, dabar eina klausy
mas, ar tie nuvargę žmone
lės, skurdžiai ir pelės vargų 
ims tą jungą ant savo spran
do, ir ar jie vež tą nedorėlį 
carą toliau. Dabar eina la
bai smarki kova: caras nori 
išnaujo ant žmonių sprando 
•jungą uždėti, žmonės šaukia 
su milijonais balsų: „Šalin 
care! šalin kraujageri! To 
jungo męs nevešim toliau. 
Iš to tai kyla baisi karė; ca
ras turi kareivius, kurie ap
tamsinti jo klauso ir mėgina 
su paraku ir kulkom žmones 
priversti prie jungo. Dabar 
męs Pasvaliečiai galim apmis- 
lįti apie savo locną parapiją, 
koki randasi tę žmonės, ir ar 
jie galės su caru kovoti, kad 
to jungo ištolo daugiau ant 
savo sprando neprisileisti. 
Daugumas sakė: ką čia galės! 
ką jie žino! Štai gavom gro- 
matą, dabar tai jie kalba, 
kad būk tę koki cicilikai pa
sirodė, tai matomai, jog jie 
bijo j1!- Pasvalio prabaštė- 
lis po kelis kartus užsakė, 
kad sergėtis tų cicilikų ir 
studentų neklausytų, ką jie 
pasakoja, tai iš kur tie mus 
broliai žinos, kas ta kova už

— Ne, tėvai, kad suprasti 
tikėjimą, tai vis-gi reikia 
mokslo, męs gerai žinom, jog 
valdžia liepė Kristų nukry- 
žiavoti, męs žinom, kad Kris
tus mėgino mokįti žmones 
priešai valdžią, taigi j ieškoji
mo teisybės nuo valdžios, ne 
tik yra ne priešingas Kristaus 
mokslui, bet dar su jo moks
lu sutinka, o tie, kurie apgi
na autokratišką valdžią .— 
kaip caro valdžią, yra tikri 
priešininkai tikėjimo ir tik 
pagelbsti kryžiavoti Kristaus 
pasekėjus.

— Vaike, aš tikėjimą su
prantu tokį, kokį aš girdžiu 
bažnyčioje, o ką tu šneki, , 
tai aš to niekad negirdėjau.

— Taigi, matai, tėvai, aš 
tau sakau, kad tikėjimą su
prasti reikia mokslo, nes jei
gu būsi kvailas, tai ir bažny
čioje gausi mušti.

— Na, gana, nepainiok 
manęs, vaike, aš turiu tą ge
rai apsvarstyti.

Reikia džiaugtis.

Iš Cambridgeporto lietuvių 
reikia labai džiaugtis, teisybė 
yra visokių, kurie ir šeip ir
teip kalba, bet didelė dalis
yra tikri sūnus ir dukterįs, 
iš kurių darbų tėvynė turi 
linksmintis. Visą pereitą va
sarą jie, kaip pelės, rūpinosi 
kožną nedėlią, prie visokių 
progų surinko po kelis dole-

būvį, ir koks tas jungas, ku
ri caras nori ant sprando už
dėti; jie to visai nesupranta, 
kaip ve kūdikis lopšyje:durk 
jį adata, jis nesupras kas da
rosi, tik rėks ir gana, teip ir 
mus pasvaliečiai, kiek jie 
vargo kenčia, kiek tę netvar
kos visokiuose reikaluose, o 
jie vis po senoviai vargsta vi
sa jų viltis, kad Dievui afie- 
ravoja visas ašaras. Męs čio
nai galim apsvarstyti ką tie 
žmonės supranta. Štai jie 
turi kapines, kurios toli per- 
mažos dėl Pasvalio parapijos, 
laidojant numirėlius visada 
prisieina išimti 2-3 grabus, ir 
tada tik galima naujus pa
laidoti, o senuosius reikia su
daužyti, ir tik tada viskas į 
duobę sutelpa. Pasvaliu pa
rapijoj sunku gauti duobka
sį, nes niekas to tironiško 
darbo nenori veikti.

Kapinės yra seniai nupirk
tos, bet kunigėlis jas kas me
tą ant raudos išleidžia, ir to
kiu būdu jam atneša naudą, 
delta ir visai nesirūpina jąs 
įrengti, o žmones patys ap- 
tamsįti, jie niekad nesusipras.

Taigi, broliai, kas teisybė 
su kapinėm, tas šimtą kartų 
teisingiau su tąja kova, mus 
broliai nesupranta,kas tai yra, 
dėlko jie gali nemažai kenk
ti kitom Lietuvos apygardom, 
kur žmonės jau supranta ir 
rūpinasi. Geriausia męs pa
darykime, atspauskime atsi
šaukimų ir iiūsiųskime Į Pas

siųsti į Pavalio parapiją, kad 
užtektų visiem parapijonam.

Ant to užmanymo visi Pas
valiečiai sutarė atsiliepimą ir 
pinigus nusiuntė į Vilnių. 
Atsišaukime surašė viską nuo 
kapinių iki revoliucijai, kad 
pakrutinti savo brolius tėvy
nėje, keli vyrai ir viena mer
gina po atsišaukimu pasirašė.

Tai toki yra darbštus Cam
bridgeporto lietuviai. Kiti 
šituom laiku siunčia pinigus 
ant mišių tę kur į Francuzi- 
ją, tai vėl į kitokias vietas 
stebuklingas, o pasvaliečiai 
sako: broliai visas stebuklas 
yra moksle. Jeigu mūsų 
broliui supras, turės vienybę 
ir caro jungą stums nuo sa
vęs ūki paskutinių pajiegų, 
tada tėvynė mus bus liuosa, 
o kur liuosybė, tę ir gerovė, 
kur gėrovė, tę augštesnis su
sipratimas, ir teip kur su
pratimas, mokslas, tę yra ir 
tikras Dievas. Toki mūsū 
sandraugai gyvena Cambrid- 
geporte. 

_____ ___ —____
I

Korespondencijos

Cambricgeport, Mass. Oras 
gražus, sniego nėra; Kalėdas 
labai gražiai praleidome. Mū
sų miesto lietuviai su akvata 
skaito laikraščius ir labai įsi- 
įteresuoja į revoliucijos rei
kalus — tos didelės karės 
darbininkų su caro valdžia 
Rosijoj.
Pas mus lietuviai visi beveik 
pritaria Rosijos darbininkam 
ir linki jiem laimės iškovo
jime laisvės visom Rosijos 
provincijom,o labiausia Lietu
vai. Per Kalėdas, kur tik 
nueisi, visur žmonės buvo į- 
siįteresavę į tą baisią karę 
Maskvos, kožnas kalbėjo ir 
žingeidavo, kas toliau tenai 
atsitiks-

Kalėdos £ambridg’iuje ne
buvo teip linksmos, kaip ki
tada, bet buvo gana atmenan
čios tėvynėje kariaujančius; 
nevienas atsiduso, apmisli- 
nęs vargus savo brolių, kitas 
jautėsi nelaimingu, jog ap
linkybės gyvenimo nedavė 
būti tę, kur kraujas liejasi, 
ir kartu už tiesas negali mir
ti. Dėlto mėginom kariauti 
parinkdami aukų, keliose 
vietose pas mus, rodos susi
tarę rinkome. Štai aukos 
surinktos pas V. Danielių 
ant 7 Harrison St. Vardai 
aukavusių: šie davė po 1 dol. 
L Dirginčius, J. Danielius, 
Ona Danieliukė, J. Danielius 
A. Steponavičia, B. Šemek- 
lis. Šie po pusę dol.: A. Ba
bilius, Petr. Babilienė, P. Ba
bilius, W. Danielius, R. Da
nielienė, M. Norkus, J. Plok
štys, J. Vaisevskis, M. Pra- 
tapikė, P. Atkočaitis, A. Va- 
luckas, J. Turauckas, P. Tu- 
rauskienė, J. Bevardis, J. 
Matusevičia, P. Matusevičie- 
nė. Po dvidešimts penkis 
centus: J. Lawrentis, J. At
kočaitis, A. Vaisevskas, D. 
Brazas. Viso §15. Pinigai 
priduoti Bostono Revoliuci
jos Komitetui.

Juozas Danielius.
—o—

Aukos surinktos pas Joną 
J. Danielių,Cambrid 

geport, Mass.
Po 1 dol. davė Jon. J. Danie
lius, M. Kaminckas; po 25 c. 
davė: J. Videckas, V. Moc
kus, P. Jakubauckis, V. Ja
kas, Iz. Januška, Juozas Ja
nuška. J. Valaitis, J. Danie
lius, Ona Danielienė. Viso 
§4 25 c. Pinigai priduoti

kelis centus. Aukautoji} 
vardai šitie: po dolerį davė 
Vincas Tolivaiša, Augustas 

. Sundukas; po 50 c. davė Sky
rius, M. Kaminckas, V. Sami- 
tauckas, J. Januška; po 25 c. 
davė: J. Armonas, C. Kavo
lis, J. Rudaitis, J. Barčiauc- 
kas, M. McKenze; J. Stepo
naitis 45 c. Po lo c. davė: 
J. Karvelis, P. Rudaitienė, 
O. Stepanaitienė, O. Danie
lienė, J. Danielius. Iš viso 
surinkta §6.45 centai. Bos
tono Rev. Komitetui. Cede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

rius, teip kad sulyginus vi
sas jų aukas, tai jie daugiau 
praaukavo kaip Chicagos, 
daugiau kaip New Yorko, 
daugiau kaip Shenandoah’- 
rio miestai, kuriuose lietu
vio dešimtimi tūkstančių ga
lima paskaityti. Garbė jum 
broliai už rūpestingumą ir 
parodymą paveizdos kitiem,

valio parapiją, tegul jie tę 
išmėto, gal tas juos sukrutįs.

Kitas draugas patarė, kad 
būtų geriausia nusiųsti kelis 
dolerius į Vilnių ir tę kartu
nusiųsti aprašymą apie Pas
valiečius ir paprašyt, kad tą 
aprašymą ir atsišaukimus į 
laikraštį „Vii, Žinias” patal-
pįtų, ir tų laikraščių tiek nu-

Bostono Rev. Komitetui.

Cambridgeport, Mass. Juo- 
zupo Bačiaucko sūnaus buvo 
krikštynos 24 gruodžio, ant 
krikštynų svečiai nepamiršo 
kovojančių už laisvę Lietu
voje ir kitaip negalėdami 
prisidėti prie tos karės už 
visų gerovę paau kavom po

—o---
Somerville, Mass. Čionai 

keli draugai sudėjo aukų ant 
revoliucijos teip: Ig. Kibil- 
dis 50 c. J. Mikšis 50 c. Fe
liks Baltūsis 30 c., K. Ruže- 
la 25, Paulina, Grigaliūniūtė 
25. Viso §1.80 c. Pinigai 
priduoti Bostono Rev. Komi
tetui.

—o—
Torrington, Conn. Iš visų 

aplinkių matosi žinios laik
raščiuose apie žadinimą mūsų 
brolių iš hirurginio miego, 
bet veltuo, retai kur atrasi 
korespondenciją, ‘kuri palink
smintų ir duotų pavizdį ki
tiem, kurie nesupranta savo 
tautos ir nežino, kaip ant sa
vo locnos dirvos dirbti. Mū
sų broliai tėvynėje kariauja 
su caru, sėja grūdus perli
nius, idant dygtų ir augtų 
ant naudos darbininkų, ku
rią tai dirvą jie tręšia su sa
vo krauju.

20 gruodžio atsibuvo krik
štynos pas Antaną Vokietai
tį, jo mažo sūnuko; svečių 
buvo nemažai, bet paprastai 
skirtingų nuomonių. Kada 
vieni tik linksminosi pasibo- 

į vijimu, kiti rodos laukė pro
gos, kad surinkti kelis cen
tus ant revoliucijos. P. Ma- 
linauckas gavęs progą išsiė- 
ėmė dolerį ir padėjo apreikš
damas, kad tai yra. ant- revo- 
liucijos; kiti išgirdę tą žodį, 

los pasibijojo, ėmė vaikš
čioti šę ir tę, mat jie žino, 
kad ant revoliucijos reikia 
duoti auką, o paties to žodžio 
nesupranta. Tačiau nevisi 
yra toki miegalai yra vyrai, 
kurie nesupranta ir aukauja, 
kiek kas išgali. Šie dran
gai paaukavo: P. Malinaiv- 
kas §1. Po 50 c. J. Glambim 
kas, M. Vokietaitis. A. >Stoč- 
kus, J. Vokietaitis, F. Vokie
taitis, po 25 c. J. Znhrickas, 
M. Zubrickienė, A.Radi-auc 
kas, A. Vokietais. Iš viso
suaukauta 4 dol. Pinigai
priduoti Bostono Rev. Komi 
tetui. J. Vokietaitis.

--------- ♦ . e----------

Pinigai ant Revoliucijos.
—o---

„Keleivio” 45 numeryje
buvo _ §80.13

So, Bostono Kliubas 18.45 
A. Lukšys Opperman .65 
p. Palšaucko priduota 5.21 
S. D. Baliaus 6.7O
Joną Danielių surinkta 4.25 
Juozą Danielių „ 15.00
Vokietaitis Torr. 4.00 
Iš Somerville 1.80
Pas Bačiaucką, Camb- 
ridgeport, Mass. 6.45
S. B. Kliubo prakal

bos 81.08
Cambri dgeporte

Gudliauckas 11.10
S. čižius pridavė iš

So. Bostono 5.25
| Iš Worcester, Nass. 8.85

Viso §248.92
Pinigai bus išsiųsti 4 die

ną Sausio į Londoną.
Bostono Rev. Komitetas-

—o— 
KLAIDOS.

46 N. ,, Keleivio kvituo
jant aukas pas p. Mockevičių 
surinktas, reikė pridėt U. Be-j 
kampienės 50 c. ir O. Baldys 
25 c.

Kvituojant p. Kamincko 
šapos darbininkų aukas p. I. 
Jurevičia liko nepaminėtas 
su 2 dol. Ačiū už praneši
mą. 1

Angliškai: A B C D K F G H I J K.
Tark: ei bi si d i i e f dži eič ai džei kei
Angliškai L M N O P Ų R S T U V W X
Tark ei em en o pi k:u ar es ti jū vi dobliu ex
Angliškai Y Z
Tark uai zi

Raidžių paaiškinimas.
Raidės tariasi lietuviškai šitos ir šituose Sodžiuose:
A, far, what, reiškia tolį, ką; E, term, prey; reiškia ter
miną, melsti. I, firm, marine; reiškia firma, jūrininkas. 
O, for, dove, volf, prove; reiškia dėl. karvelis, patikrįk. U 
furl, rude, pul; reiškia linksni audeklo, aplūžęs, trauk. C 
vadinasi K, kada stovi pirma raidžių a, o, u, 1, r, — cat, 
coat, cup. crop, reiškia katė, žiponas, puodukas, javai; rai
dė c tariasi kaip s pirma raidžių e, i, y — cell, reiškia ce
lių; c neišsitaria žodžiuose sick, thick; reiškia serga, storas; 
c kad stovi prieš e arba eo tariasi kaip š cetaceous, tark se- 
tašos, reiškia didžuvišką, arba gračious, reiškia malonus; 
raidė d, day, bid; reiškia diena, pasiūlo;d persimaino į t, žo
džiuose hised, reiškia švilpimą — bizgimą; raidė F, life, fe
ver reiškia gyvenimas, karštligė; raidė g pirma a, o, u — 
gave, go, reiškia davė, eik; G pirma e, i y tarėsi džy, gem, 
gin, reiškia sėklą gyvybės, distiliuota spiritą; raidė g neiš
sitaria, kada stovi pirma raidės N, gnaw tark naw, reiškia 
reiškia nukąsk; raidė h turi kvapinį kuždantį išsitarimą po 
raide r, rhetoric, tark retorik, reiškia mokslą iškalbos: raidė 
I million; kada stovi pirma r pavirsta į u — bird, flirt, reiš
kia paukštį, apšneką; j visada tariasi kaip keturios lietu
viškos džei, joy tark džioj, reiškia linksmybę. L, lame, 
mill; reiškia šlubas, fabrikas; L prieš tykaisias raides neiš
sitaria, calm, calf; tark kaam, kiat; M, man, flame reiškia 
vyras, liepsna; m neišsitaria, kada stovi prieš n, innemo- 

j nieks, tark nemoniks reiškia atmintis. N, not, sun, reiškia 
Toliau eis.

KELEIVIS.

Kalėdos buvo malonios
Ir saulute gražiai švietė, 

Kožna gamtą suprantanti 
Grožybė lankau kvietė.

Pulkai žmonių
Bažnyčion ėjo, 

Parėję gražiai linksminos 
Ant revaliueijos aukas dėjo.

Kiti linksmintis
Anksti pradėjo,

Dar Kūčioj bačkutės 
t Alaus ištuštėjo.

Ant rytojaus
Kitas nieko nematė,

Tik galvoj Šurną 
Didelį jautė.

Kiti protą pragėrę
Daug blėdies padarė, 

Bežargal iodam i 
Nežinojo ką jie darė.

So Bostone
Vienoj stubelėj,

, Kūdikį iš svieto
Kątik neišvarė;

Kad augštai iškėlęs
Žemyn paleido,

Kūdikis puolė 
Tiesiok ant veido.

New Worcester
Tas pats atsitiko:

Kūdikis primuštas 
Teipgi paliko.

Ant Page court 
Revoliucija kilo,

Bobų mergų plaukai
I viršų sklydo.

Brightone kas tę
Tokio atsitiko,

Susimaišė protas
Jono ir Miko, Miko

Trįs, du jauni
Ir vienas vedęs, 

Tik pačią krajui 
Savo pametęs-

Pas vieną merginą
■Visi pasigrl^onikos, 

Pakol ant galo 
Stačia galva neišrūko.

Ei, Mikai, Jonai,
Jonai, Mikai,

Iškada, kad jus 
Toki esat mulkiai.

Kas darės Lyne
Ant Nelson gatvės, 

Kad Žvingilo rakandus 
Visus sulaužė;

Ausis atsilupinėjo
Nevienas bernas, 

Tamsybės, biaurybės 
Vaikas ir tarnas. -

Jasiškių Agotėlė
Nemažai nukentėjo, 

Ir kelis plaukelius 
Savo palydėjo.

Kada Vilioko moteris
Jąją užpuolė, 

Vargše moteris 
Į piktumą įpuolė.

Viskas tas atsitiko
Per šventas Kalėdas, 

Tamsus mus broliai 
Tik puolė į bėdas.

Tamsybės neapima
Nė tikėjimas, 

Nė nenugąsdina ■ 
Biaurus kalėjimas.

Kur tik išgirsi 
Armoniką dūzgent,

Tenai atrasi
Degtinę kliurgiant;

Ir vargo ir verksmo
Tuo pasidaro

Ir į policiją
Nemažai nuvaro. •

Juokai.

— Klausyk, Šimai, ar tu 
daviai ką ant revoliucijos.

— Durnas aš būčia duoti, 
aš ir pats revoliuciją galiu 
padaryti.

—o—
Kad norėtum savo paveik

slą į laikraštį patalpįti, tai 
dolerį kaštuotų, o kaip ką* 
blogo padarai, tai žmonės do
vanai patalpina.

Apie P
Frans

Su šiuomi no 
idant pasidalįti si 
kad męs kogreiči; 
pilnais supratimo 
me suprasti mūsū 
— tas žodis paeii 
patria, iškilęs iš ž< 
triotas vadinasi ta 
vo kraštą, kuris 1 
jas savo krašte tai 
žodžiu sakant, pat 
pinasi apie savo ši 
ne keliem žmonėm 
nių, bet kad būtų 
ženklina patriotizi 

Kad įgautume 
apie savo šalį, piri 
minti mūsų artima 
gotn, ir kur mus L 
gyvena; tą ypatir 

- mislinę įgaunam į:
Toliau męs tu 

kampelis, kaip m 
jokiu būdu negali 
lybės, tada męs at: 
tą, kame yra toki 
kalba, kaip mus 
kaime, arba parap 
rūpestį ir apie visą 
broliai apsigyvenę, 
patriotizmas.

Toliau kaip m 
meniška patriotizn 
esam minėję, jog 11 
gumenę mūsū žmoi 
lį arba kelias ypat: 
tikru patriotu visa 
sas visų žmonių, o 
lis, tai reikia moki 
nių nuomonė atne? 
visai tautai. Šitai 
vertas kamantinėti 
gyvam žmogui, net 
kąsnis duonos ir g< 
tais męs galim pan 
tas visada turi eiti 
daugiausia žmonių 
męs labai apsirikti 
nevisada dangui^” 
visiem, bet mažoji 
na ne nuo visų į vi 
kelių į visus ir visi 
nes į daugelį. Ta 
visada reikia būti 
reikia nepaniekint 
nėti, kiek tik jis v, 
naudingas, visai žr 
mesti, nors ir atsiri 
mūsų senoviškų pa

Visuomeniškai 
są kamuolį žemės, 
kuojasi gyvo žmoj 
mūsų gimtine viet 
kaip provincionali 
visa tėvynė.

Taigi kad ger; 
męs turim suprasti 
gali išgyvuoti, nei 
kitom parapijom, 
visos mūsų tautos; 
turi vesti kruvinas 
visada kraujas liej 
kos ir nesupratin 
kuris daugiausia 
Lieja kraują kovo; 
gana aišku, jog vi 
jus, o žmonės mėg 
žemės paviršius yr 
ažerais, bet jų dug 
tiek žemė yra vien 
tai yra lygus gyvū 
dera maitintis ž« 

Visuomeniški 
socijalistais, jie ti 
nyti visą pasaulę, 
ir ant amžių panai 
res.

Aiškiai galim 
ant socijalistų si: 
pereitą pavasarį, 1 
laike konferenciji 
broliškai rusišką 
niekino savo rand 
gai lieja kraują h' 

Daugelis žmonii 
kas patriotizmas 1 
jo nekenčia, bet i 
niškas patriotizmą 
tiško, bet jį ant a 
rūnavoja. Reikia 
niškas patriotizmi 
turėjo, neturi ir 
išplėšti tą, kas ž 
jam pasipuošimą, 
tautiškumo arba t

Šiądien, teisy



KELEIVIS

Apie Patriotizmą.
Franas Esmantas.

ikos kalbos.
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eič ai džei kei
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je Sodžiuose:
rm, prey; reiškia ter- 
i, firma, jūrininkas, 
karvelis, patikrįk. U 
lo, aplūžęs, trauk. C 
, o, u, 1, r, — cat, 
puodukas, javai; rai- 

r — cell, reiškia ce- 
reiškia serga, storas; 

> š cetaceous, tark se- 
is, reiškia malonus; 
o;d persimaino į t, žo- 
mą; raide F, life, fe- 

5 g pirma a, o, u —
i y tarėsi džy, gem, 

spiritą; raidė g neiš-. 
iw tark naw, reiškia 
kuždantį išsitarimą po 
mokslą iškalbos: raidė 
į u — bird, flirt, reiš- 
kaip keturios lietu- 

aksmybę. L, lame, 
tykaisias raides neiš- 
[, man, flame reiškia 
>vi prieš n, mnemo-

N, not, sun, reiškia

ieną perginą 
pasigM^r^rukos, 
.nt galo 
galva neišrūko. 
Likai, Jonai, 
i, Mikai, 
kad jus 

at mulkiai.

Su šiuomi noriu savo mislį išreikšti, 
I idant pasidalįti su broliais keliais žodžiais, 
£ kad męs kogreičiausia pastotume vyrais 

i pilnais supratimo, ir kogreičiaušia galėtu
me suprasti mūsū reikalus. Patriotizmas 

; — tas žodis paeina iš lotynitkos kalbos 
K^patria, iškilęs iš žodžio Pater — tėvo; Pa- 

Itriotas vadinasi tas žmogus, kuris myli sa- 
| vo kraštą, kuris nori palaikyti instituci

jas savo krašte tarnaujančias jo tėvyniai, 
I žodžiu sakant, patriotas yra tas, kuris rū- 
I pinasi apie savo šalį teip, kad būtų gerai 

• ne keliem žmonėm, nė kokiai daliai žmo- 
■ nių, bet kad būtų gerai visiems, tai tiek 
į ženklina patriotizmas.

Kad įgautume meilę prie rūpestingumo 
apie savo šalį, pirmiausia męs turim at- 

I minti mūsų artimą kampelį, kuriame au- 
' gom, ir kur mus broliai, seseris ir tėvai 

gyvena; tą ypatingai kampelį gerai ap- 
- 4* mislinę įgaunam prie jo meilę.

I
 Toliau męs turini suprasti, jog mažas 

kampelis, kaip mūsii ypatingai gimtinė, 
jokiu būdu negali gyvuoti be didesnės ga
lybės, tada męs atmenam visą mūsų kraš- 
Itą, kame yra toki pats papročiai, tokia 

kalba, kaip mus ypatingam gimtiniam 
kaime, arba parapijoj, tada męs įgaunam 
rūpestį ir apie visą plotą, ant kurio mūsų 
broliai apsigyvenę. Tas tai yra tautiškas 
patriotizmas.

Toliau kaip męs galim suprasti visuo
meniška patriotizmą: Jau męs ankščiau 
esam minėję, jog męs rūpinamės apiedau- 
gumenę mūsū žmonių, o ne apie kokią da

li lį arba kelias ypatas mūsų žmonių, būti 
I tikru patriotu visada, ženklina eiti už tie

sas visų žmonių, o jeigu jie dalinasi į da- 
I lis, tai reikia mokįtis, kokios dalies žmo- 
? nių nuomonė atneš daugiausia gero mūsų 
I visai tautai. Šitas mokslas yra svarbus ir 

vertas kamantinėti kožnai ypatai, kožnam 
gyvam žmogui, nes ir jo paeina geresnis 
kąsnis duonos ir geresnis gyvenimas. Kar
tais męs galim pamislįti, jog geras patrio
tas visada turi eiti už tą šalį, prie kurios 

1 daugiausia žmonių priguli, bet su tuom 
, męs labai apsiriktume, nes męs žinom, jog 

, I nevisada dauguirfenė žmonių padaro gero 
visiem, bet mažoji dalis, nes mokslas atei
na ne nuo visų į vieną, bet eina iš vieno iš 
kelių į visus ir visada išauga iš mažume- 
nės į daugelį. Taigi būti geru patriotu, 
visada reikia būti atviro proto žmogum,

otizmas tankiai turi susidurti ir kovoti su 
tikėjimu, bet ne dėlto, kad išnaikinti tikė
jimą, tik dėlto kad gauti sau laisvę varyti 
propagandą ir išrodinėti pasauliai, kame 
ji klysta.

Dabar reikia vėl sugrįžti prie tautiško 
patriotizmo, kaip matome Rosi jos terono 
tronas jau ant vienos kojos stovi ir gali 
virsti, tėvynė mus Lietuva turi gerą pro
gą palikti liuosa atgyti ir išbujoti į gra
žiausią kraštą pagaulėje, bet ar męs galim 
mislįti, kad tas iškovojimas priguli tautiš
kam patriotizmui, niekados! Jeigu mumi 
lietuviam būtų kas sakę apie tokias per
mainas 3 metai atgal, nebūtume visai tikė
ję-

Lietuva, jeigu paliks liuosa, tai ta
garbė prigulės visuomeniškam patriotiz
mui — Socijalizmui, nes kova yra visuo
meniška: visoje Rosijoje žmonės darbinin
kai lieja kraują ir visur neša raudonas vė- 
lavas, kur raudonos vėlavos neturi, tę pa
ėmę audeklą, pavilgo į kraujus ir tas tar
nauja kaipo vėlava. Raudona vėlava yra 
visuomeniško patriotizmo, ir dėlto kožnam 
tautiškam patriotui reikia to neužsimiršti.

Dabar vėl grįšiu prie mus brolių lie
tuvių Amerikoje, kurie, ištautėję, išbėgę 
iš tėvynės ir jos vargi} prisiglaudę čionai

— lll'il.i.il" >> ^..1 >.7>1 r—...I.,., i ........

reikia nepaniekinti jokio mokslo, bet tyri-

Moterių ir merginu dalis.

Apie vaikų širdies 
mušimą. 

Pagal D-rn J. II. Green.

Kątik užgimusio kūdikio 
širdies mušimas siekė 100 ir

prie to reikia pridėti šaukštą 
smulkiai sukapotų mažų rau- 
gytų agurkų, 1 šaukštą capi- 
ro (capers) vieną šaukštuką 
sukapotų petruškų, šaukštu
ką sukapotų cibulių, 1 šaukš
tuką druskos, ketvirtdalį 
šaukštuko pipirų; prikimšk 
žuvį uepertaudžiai, užsiūk, 
apsūdįk, uždek eviesto kavai- 
kučius šę ir tę, užberk miltų 
ir pusę puoduko vandenio į 
kepamą blekinę ir su žuvę į- 
dėk į pečių kartas nuo karto 
aplaistyk tuo pat skistimu. 
Duok valgįti šiltą, pridėjus 
biskį sviesto.

malonus kraštas dėl jos sūnų 
i.i dukterų, antamžių mums 
nereiks sapnuoti apie viską 
ėdantį tironą carą ir jo merg
vaikių šeimyną. Dėlto šelp- 
kim visi revoliuciją.

A. Avižonis.

PAJIESZKOJIMAI.
Pajieškau broliu: Rafolo ir 

Albino Chuberskių, Kauno 
rėdybos, Šiaulių pavieto, Jo
ti iškęs parapijos, Kančiūnų 
kaimo. Meldžiu atsisaukt.

K. Chuberskis,
Pork Hill, N. H.

NAUJOS KNYGOS.
„Keleivio” Spaudos.

Geriausias Pamokintojas Angliszkos 
KalbOS sutaisytas ant trijų 
eilių, iš kurios galima grei
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius 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.

iarės Lyne 
Nelson gatvės, 
'ingilo rakandus 
ulaužė;
s atsilupinėjo 
enas bernas, 
lės, biaurybės 
ir tarnas. - 

kių Agotėlė 
ažai nukentėjo, 
i plaukelius 
įlydė j o.
i Vilioko moteris 
užpuolė, 
moteris 
mą įpuolė, 
as tas atsitiko 
iventas Kalėdas, 
! mus broliai 
olė į bėdas, 
sybės neapima 
ikėjimas, 
ugąsdina 
s kalėjimas, 
tik išgirsi 
oniką dūzgent, 
įtrasi 
ę kliurgiant; 
,rgo ir verksmo 
pasidaro 
iciją 
ai nuvaro. •

Juokai.

Llausyk, Šimai, ar tu 
ką ant revoliucijos, 
•urnas aš būčia duoti, 
aats revoliuciją galiu 
ti.

norėtum savo paveik- 
likraštį patalpįti, tai 
kaštuotų, o kaip ką**, 
adarai, tai žmonės do- 
atalpina.

nėti, kiek tik jis vertas, ir jeigu pasirodo 
naudingas, visai žmonijai nereikia jo at
mesti, nors ir atsirastų koki stabdymai iš 
mūsų senoviškų papročių.

Visuomeniškas patriotizmas užima vi
są kamuolį žemės, visos dalys pasaulės ro- 
kuojasi gyvo žmogaus tėvynė, teip kaip 
mūsų gimtinė vieta, kaimas, parapija ir 
kaip provincionališka kartu imant mūsų 
visa tėvynė.

Taigi kad gerai suprasti patriotizmą, 
męs turim suprasti, jog mūsų parapija ne
gali išgyvuoti, neturėdama susirišimo su 
kitom parapijom, rėdybom ir susirišimo 
visos mūsų tautos; tautos vėl matom, jog 
turi vesti kruvinas kares, metai po metų 
visada kraujas liejasi žmonių, kurie ir sto
kos ir nesupratimo tikro patriotiškumo, 
kuris daugiausia gero atneštų tėvyniai. 
Lieja kraują kovoje vienas prieš kitą, nors 
gana aišku, jog visa pasaulė yra susivieni
jus, o žmonės mėgina ją atskirti. Nors 
žemės paviršius yra pertrauktas mariom, 
ažerais, bet jų dugnas susivienijęs, ir vis- 
tiek žemė yra viena, o kas ant jos gyvena, 
tai yra lygus gyvūnai ir lygiai visiem pri
dera maitintis žemės -- motinos maistų.

Visuomeniški patriotai yra vadinami 
socijalistais, jie tik rūpinasi, kad suvie
nyti visą pasaulę, padaryti vieną tėvynę 
ir ant amžių panaikinti tąs teroniškas ka
res. ,.

Aiškiai galima matyti iš atsitikimo 
ant socijalistų susivažiavimo Holandijoj 
pereitą pavasarį, kada japonų pasiuntinys 
laike konferencijos atėjo ir pasveikino 
broliškai rusišką pasiuntinį ir abudu iš
niekino savo randus užtai, ką bereikalin
gai lieja kraują Mandžiūrijoj.

Daugelis žmonių sako, jog visuomeniš
kas patriotizmas naikina tautišką, ir dėlto 
jo nekenčia, bet ištiesų netiesa, visuome
niškas patriotizmas netik nenaikina tau
tiško, bet jį ant amžių su vainikais apka- 
rūnavoja. Reikia suprasti, kad visuome
niškas patriotizmas arba Socijalizmas ne
turėjo, neturi ir neturės nuomonės, kad 
išplėšti tą, kas žmogų gražina ir duoda 
jam pasipuošimą, artai būtų iš priežasties 
tautiškumo arba tikėjimo.

Šiądien, teisybė, visuomeniškas patri-

ir daugiau kartų ant minu
tos; skaitlius pasidaugina 
laike pirmų poros metų ir 
siekia nuo 115 iki 120 kartų 
per minutą; po antrų metų 
širdies mušinas pas kūdikį 
ima mažįtis iki ateina į suau
gusį. Kada kūdikis turi vi
durių ligą, arba karštį širdies 
mušimas pasidaugina. Tan
kiai gali pasiekti iki 150 kar
tų ant minutos arba daugiau 

prie ūkininkų, tai vėl dirba, peklai pana- įr įa6 (}ar nesirokuoja didelė 
šiose dirbtuvėse, jauni jau pilni Ameriko- nelaimė. Kada tik širdies 
niškų sukatų, kaip kansampšiu ir kitokių, mušimas pasidina iš norma- 
kurios paeina iš nekuopno oro pasmirdu- }igkOi motina gali žinoti, jog 
sios senos dirbtuvės, o vienok dar jaučiasi, kaH nors kūdikiui kenkia, 
kad jiem čionai gerai, ir dėlto apie patrijo-1 Karštis kūdikio gali iškil- 
tizmą jau jis nieko nemislina, nes ir ta da- įį jk} m3 laipsnių kliniško 
lis smegenų jo užminus. Dėlto dabar ka- termometro, arba dar augš- 
da reikia gelbėti mūsų brolius tę kariau- ėiau, ant mažiausio susirgi- 
jančius, jie visai atsisako, sakydami, kad nio; jeigu tokis karštis 
jiem čionai gerai, jie nenor žinot senos tė- pasilaikytų pas kūdikį peri.l- 
vyn«8- gai, gali pagimdyti smarkią

Ne, mieli broliai, jus neturite pasilikt: ligą Karštis sergančio kū- 
bernais farmerių ir kraują siurbiančių fab- dikio visada pradeda mažin- 
rikantų, dėl mus yra daug geresnis gyve- Įj8 vakare ir eina mažyn iki 
nimas mūsų tėvynėje, šalyje kur mus nie- vidurnakčiui, paskui" jeigu 
kas nepravardžiuos šalyje, kur męs gimėm kūdikis nusitaiso, tai karštis 
ir augom šalyje, kurioje randas prigulės v61 pradeda kilti.
nuo mūs pačių, gyvenimas mūs bus tikrai 
pilnas: fabrikai prigulės visiem žmonėm, Ženklai ligos, 
geležinkeliai prigulės visiem žmonėm ir vi- Vaikščiojanti kūdikiai vi
sokios mašinerijos atimančios nuo darbi- snda kruta, visada kuom 
ninko darbą, prigulės žmonėm; kapitalis- nors užsiėmę, o kada tas kru
tai negers mus prakaito ir neveš mus kru- tėjimas pas juos pranyksta, 
vinų uždarbių į Prancūziją, kad kekšėm tada aiškus ženklas, jog jiem 
viską atiduoti. Žodžiu sakant, mūsų tėvy- ko nors trūksta — apsirgę. 
nėję bus randas naujausio būdo ir geriau- Dejavimas reiškia kentimą. 
sias tik turim štai ką męs veikti: Traukimas kojų link kūno,

Susieikim į stubas, kalbėkimės apie reiškia pilvo skausmą. Dėji- 
kovą Rosijoj, rinkime aukas; neteik mislį-1mas rankos ant ausies reiš- 

•ti, kad caras apgalės žmones ir t. t.. Žmo- k*a skausmą ausyje. Verti
nių yra daugiauRosijoj, nėkaiį celių caro ma^ galvos į viršų arba verti- 
kūne; caras niekad jų neapims, nors ir pa- nias į viršų akii} ženklina, 
siseks vienoj vietoj, tai tas-nieko neženkli- jog skausmas randasi nugar- 
na. Dabar męs jau nemislįkim sukraut kaulyje arba nesveikata sme- 
turtų, tas yra tuščia viltis, tuiim turtus genyse. Gelsvumas odos ir 
ir teisybę atkovoti nuo kraujagerio caro ir akių baltimų reiškia užsikim- 
turčių. Dėlto šalin kvailyste dalinimosi Šimą kepenų. Dėjimas pirš- 
į partijas! kova išvieno! Vėlava Rau - tų į burną, skausmą dantų, 
dona ,pakol caras grius, o kaip caras 
nugrius, tai pasikalbėsim, ko mums toliau 
reikia.

Nerami išveizda veido reiškia 
vidurinį kentėjimą. Didelis 
nublankimas, išbalimas, reiš
kia neatsakantį maistą, tan
kiai pervalgįdinimas su nesu 
verdančiais valgiais (riebiais 
valgiais, kurių kūdikio vidu
riai nesudirba'). Truksėji- 

Atskaita 15 dėl 1906 metų „Susivie- mas raumenų — muskulių 
tankiai ženplas konvulsijų.

Kvėpavimas.
Persitikrint apie kūdikio 

sveikatą iš kvėpavimo reikia.

Atskaita „Susivienyjimo Liet. Amer“

Maslionkų blyneliai.
Vieną puskvortę miltų, 

biskį druskos, maslionkų tiek 
kad padaryti skystą tešlą, 
šaukštuką sodės ištarpintos 
biskelije vandenio. Suplakt 
viską gerai ir kepk greitai, 
gardus valgis-

Obuolių Pajus.
Keturis didelius obuolius, 

1 mažą puoduką cukraus; o- 
buolius supiaustyk į storo
kas -riekutes, pridek cukrų, 
palikus jo porą šaukštų, su
maišyk cukrų su obuoliais, 
vartodama peilį, kuris tuo 
pačiu laiku ir su pjaustys o- 
buolius; pridėk biskį muska
tinio riešuto (nutmeg) turėk 
pasidarius — iškočiojus iš 
miltų blyną patiesti į 
kepamą pajų, blekinę to- 
rielką, subėk ant jo obuolius, 
paskui kitu tokiu pat blynu 
uždengkie obuolius, ant vir
šaus užpildama cukraus, 
muškatinio riešuto ir uždrū- 
tinus kraštus, kepkie.

—o—
Aš Motiejus Šidiškis pa

jieškau savo draugo Juozo 
Anzulio. Jis gyveno Wor
cester, Mass. Jeigu kas ką 
apie jį žino, tai prašau duoti 
žinią, arba jis pats tegul ant 
šito adreso atsišaukia:

M. Šidiškis,
225 Bell A v.

McKees Rocks, Pa.

Juozas Jankauckas.

nyjimo Lietuvių Amerikoje” jau išėjo. 
Prezidentas J. Tareila ragina kuopas, kad 
apsvarstytų apie padidinimą posmertinės, 
sako kada delegatai suvažiuoja ant seimo, 
daugelis atsiveža reikalavimus, kad po-\temįti ant miegančio kūdikio, 
smertinė būtų padidinta, bet apie padidi
nimą mokesties niekas nesirūpina. Pre
zidentas primena, kad kuopos laikydamos 
susirinkimus dabar prieš seimą, pasirūpin
tų tuos reikalus apsvarstyti, idant ant sei
mo geriau prisirengtų. Teipgi pataria 
patėmįti ant inšiūrens kompanijų, jog tos 
daug daugiau- reikalauja mokesties už to
kią posmer tinę, kokią moka „S. L. A.”

Pilnų sąnarių dabar Susivienijimas ,-.įo 9 metų krūtinė nesikilno- 
turi 5207; pinigų kasoje yra 17 tūkstančių ja kada kvėpuoja, ir kvėpa- 
529 dol.ir 86 centai; kuopų iš viso yra 112. vimas yra nelygus. Laike 
Taigi S. L. Amerikoje yra didžiausia lietu- miegojimo kūdikio kvėpavi- 
viška organizacija ant svieto. Prie Sus. inas minkštas, leng-
T A . , , i-a - - i-a. vas ir vienokis. SunkumasL. A. verta kožnam lietuvių prigulėti, nes ,

išleisti kvapą per lupeles, ka- 
tik 2 dol. ir 25 c. kaštuoja per metus, o , , Vra ženklas nesvei-t N 1 <L Acl 1 zvlclo L1CBVC51*

numiręs eauna 150 dol. Prezidentas J. katos, nors tai kvėpavimas 
Tareila kviečia sąnarius rinkti aukas ant būtų ir lengvas. Labai grei- 
revoliucijos ir meldžia prisiųsti adresus tas kvėpavimas ženklina 
visų lietuviškų draugysčių po Ameriką iš- plaučių karštį, 
sisklaidžiusii}, dėl kurių turi išsiuntinėti Apie Valgius.

a •- a • • -i -j a- • Kimštakepta žuvis,atsisaukimus; taigi koznai draugystiai ver- t-.-, , , . .Del 4 ar 5 svarų žuvies tei
ta priduoti savo adresą „S. L. A.” sekre- kia puoduko sutrintų krekių, 
tori ui,nors tiek butų naudos, jog žinotume vieno suplakto kiaušinio ir 
kiek išviso Lietuviškų draugysčių yra. šaukšto sutarpįso sviesto;

nes mažiausia liga gali būti 
patėmįta. Nuo 2 mėnesių 
iki 2 metų kvėpavimas kūdi
kio sieks iki 25 kartų per mi
liutą, gal biskį mažiau laike 
miego, o daugiau krutėjimo. 
Nuo 2 iki 6 metų kvėpavimas 
susimažina iki 23 kartų ant 
minutos, nuo 6 iki 12 metų 
susimažina iki 22 kartų ant 
minutos. Kūdikio neturin-

Daugiau atiku.
Cambridgeport, Mass. 

Washington St. pas p. 
Gudliauski draugai ir pažįs- 1 
tami susirinko, idant paduo
ti vienas kitam ranką linkėti 
linksmų Kalėdų.

A. Avižonis atminė Lietu- ' 
vos padėjimą ir pradėjo a iš-L 
kįti Lietuvos ir abelnai Ro- 
sijos darbininkų vargus. Ne
ilgai jam reikėjo kalbėti kaip 
tuojaus davėsi girdėti balsai 
iš susirinkusių. Šalin caras! 
Šalin jo bernai iš Lietuvos! 
Lai gyvuoja neprigulminga 
Lietuva su Seimu Lietuvos 
sostapilėje Vilniuje ir antrų 
žodžių drangai pradėjo sidab
ro kulkas mesti.

Aukavo K. Vaišvila $1.50 
po dolerį A. Avižonis, J.Gnd- 
liauckas, J. Liudavičia, A. 
Armonas; S. Armonas, K. 
Cinga, po 50 c.: K. Gudlevi- 
čienė, M. Liudavičienė 30 c., 
J. Bereliunas 30 c., po 25 c. 
N. Vaišvilienė, A. Armonie- 
nienė, K. Sembeliūtė, J. Bie- 
liauckas, A Bieliauckas, J. 
A. Armonas, J. Tolivaiša, 
Viso surinkta $11.10

Pinigai perduott Bostono 
Re vol iuc i j onierių Koin i tetui. 
Aukautojam labai širdingai 
ačiū už aukas. Gal mus pa
sielgimas netik kad atneš ge
ro tėvyniai, bet da paragįs ir 
kitus mūsų brolius ir seseris 
prie darbo. Priderystė visų 
atjausti tą kovą mūsų brolių 
nusimetime cariško jungo 
nuo sprando; pagelbą galim 
surinkt prie kožnos progos 
ant krikštynų, varduvių, ve- 
seilių ir kitokių linksmybių. 
Kad męs ištiesų turėtume 
jausmus ištobulintus, tai mu
mi prigulėtų nešioti juodus 
nuliūdimo rūbus, kada mus 
broliai krinta ir lieja kraują. 
O kad keliame pasilinksmi
nimus, tai nors ant valandė 
lės reikia atmįti nelaimėje ė- 
sančius tėvynėje. Jų krau
jas ir gyvastis sėja sėklas lai- 

' mingos ateitės dėl likusių, ir 
dėl tų, ką negimę jie yra 
kankintiniai už pasaulės tie
sas. Kada iškovos laisvę, bus 
nauja žmonių valdžia, kils 
mokslas, dorybė; Lietuva busi

12
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Męs draugai „D. L. K. Ge- 
demino Benas iš So. Bostono, 
Mass. Su gėda iš mūs neap
sižiūrėjimo, turim pagarsinti, 
jog vienas iš mūs draugų, 
Juozas Jankauckas, kuris bu
vo mūsų kasierium išvažiavo 
su mus pinigais $95.55. Iš 
karto męs mielinom, jog p. 
Jankauckas duos apie save 
mums žinią, bet dabar aiš
kiai matom, jog jis nori nu
tylėti ir pasilaikyti mūsų be- 
no pinigus. Dėlto pranešam 
visuomeniai, kari kitų neap
gautų. Ir pranešam p. Jan- 
kauckui, jog męs duodam ta
nkistai mėnesį laiko atsišauk
ti ir pinigus sugrąžįti. Ji 
tą padarysi, męs tamstai 
vanojam, o jeigu ne, tai 
liau suradę atiduosim 
džiai. Varias „L. I). K. 
A. Skrolys, 201 E. St.

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 'r 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
terius, 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 
apsisaugo! 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 vargamistrų 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

do
ve-

B.”
So,

Numažintos prekes išpardavimas
Visokiose žieminėse drapanose: užsikloji- 
ino blankūs. Moterų ir vaikų jaku t ės, 
keipai, moterų ir vyru šilti apatiniai 
marškiniai, viskas kas pirma kaštavo 1 
dolerį, dabar pars i d uos už 5O centu.

Duballavos stempos duosis su kožnu 
pirkiniu per šį išpardavimu. Neužmirš
kit vietos.

THE OUTLET,
385 Broadway South Boston, Mass.APGARSINIMAS.

Esin d e k i n gas.
Širdingai džiaugdamas dėka- 
vbjū profesoriaus Dr. Collins 
Institutui nž gyduoles, su
grąžinimą sveikatos ir jau
nystes spėkų, nors turėda
mas 35 metus, buvau pama- 
tiškai nupuoięs ant sveika
tos, teip kad krūtinėje dieg
liai ir sunkumas kvėpavimo 
neišpasakytai kankino, gerk
lė visada buvo pilna skrep
lių, ir kaip gaidukai giedojo, Didelis Išpardavimas 
vidurių nedirbimas ir abel- j Moterų keipu, siutu, jekiu, 
nas nusilpnėjimas, jog jau skrybėlių ir Furs'su.
ir dirbt negalėjau; į despera-1 Viskas už puse prekes. 2 
eiją ir prapultį mane stūmė, ■ už 1 Legal stampos su kožnu 
iš kurios neturėjau vilties iš
sigelbėt, bet išskaitęs laikraš
tyje, apie garsingą Profeso- j 128 Broadway (tarpe A ir B 
riaus Collinso Med Institutą, 
nors netikėjau, kad pagelbėt 
galės, nes kiti daktarai jo
kio palengvinimo nesuteikė, 
bet kaip ėmiau vartot man 
prisiųstus vaistus, kai}) jie 
sakė pritaikytus prie ligos, 13 Diamond sq 

tai su kožnu kartu sveikata 
ir pajiegos ėjo geryn ir ge
ryn, o dabar jaučiuosi visai 
sveiku, kai}) naujai atgimus, 
už tai širdingai dėkavoju už 
sugrąžinimą sveiktitos ir jau
nystės pajiegų, nes kaip 10 
meti} dabar jaučiuosi jaunes
niu, būdams pilnai sveikas.

John Strokas, 
69 Fremont St. Massilon, 

Ohio.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.
0000

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

lais atsilankyt.

pirkiniu.
I. SACOWITZ,

gatvių) S. Boston, Mass.

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

14 Ross avė., Scranton, Pa.
Ignotas,
S. S. Pittsburg, Pa.

P. Glinckas,
r.. Now Britain, Conn.
Kazlauckas,

Shenandoah, Pa.
P. Rodis
Port Washington, Wise.

M. Mockus,
Detroit, Mich.

J. Derk i utis,
4515 Hermitage avė., Chicago Ill. 

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

.1. Dabulski
St. Louis, Ill.

Box 01

Box 3:7

Box 51

Box 323

Box 312

Box 671,

Lawrence, Mass.

Forest City, Pa. 
imkonis,
Turners Falls, Mass,

il.i.il


Britvos! Mikroskro- 
pai.

Kas prisius mums $1.25, tam mos 
prisiųsim puikiausia britva ant svieto, 
galąstavimo diržą Lr Šepetį. Britva tr 
parsiduoda po $3.00 storuose. Gcr sue 

britvos nėra sviete.
Teip-pat mes turim mikroskropą, kuri, 
lata vandens teip padidina, kad jame y- 
ra matyti tūkstančiai vabalėlių. Jis ver
tas yra $15.00 bet mos ji parduodam už 
$1.00. Niekas nesigailės pirkęs šita stik
lę, bet parodys ir savo draugui. Pri 
siuntimo kaštus apmokame.

Ue Chase Supply Co., 
Box 504, 

Methuen, Mass.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Hanįson avė. '
Boston, Mass

T. Lavilvarcsse, M. D. 
Prancūziškas Daktaras, Či- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakulteto. 

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte, nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

238 Harrisou avė., Boston,
Mass.

Tiktai ant 30 dienu uz 10 centu.
Naujas vadovėlis Angliškos - Vokiškos 
ir Lietuviškos kalbų ir Daktarnygė su 
receptais iš kurios kožnas aptiekorius su 
taisys gyduoles pagal užrašyta receptą. 
Tas vadovėlis yra vertas COc. bot męs 
del apsigarsinimo parduosim už 10c. 
Kas prisius sidabrinį dešimtuką ir dvi 
markes po 5c. aplaikys minėtas knygas.

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

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. d. Feely
95 Milk st., N uimai 60-61

BOSTON,MASS.
Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. LTUTKEVIČIA, 

l^'VVashington Sqare. Worcester.

GRAMATIKA
A ugiiokori K ui b ori 

su ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
— sekančiai: snow (sno), sniegas, know 
(no', žinoti, loaf [lyfl, lapas ir t. t 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri 1 
siuntimu $1.25. Pinigus yra geriausiai 

i^iųst F per ,, Postal Money Order“ am 
io adreso:

P. Mikolainis, 
Box 15, Station D . York

J. IHizcvičius ir
T. Jezukcvičius. 

Vieninteliai lietuviai duonos-kepūjai vi
sam Lawrence ir apielinkoj. Kas mųi 
duoną valgo, tas turi jaučio stiprybę, 
veidų raudonumą ir vyro galybę. Musų 
keptuvės adresas:
177 Chesnut St r., Lawrence, Mas*,

Lietuviškas Polskas
D A K T A R A C

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Ma^ 
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek
mingiausiai. Ateikit tieslok pas mane į 
ant viršaus vienais trepais aukštyn bet 
neikit į aptiekę, mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 
1 iki 2 po plot ir nuo 0 iki 8 vakare.

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worcesv^r atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi! 

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str.,

Worcester, Mass.

SZT.’I KAS GIRDĖT
Pasibaig i ? kariai žmoneliai 
kad travi k i tai traukia į kra 
jų, o kad ipkortes geriause 
ir teisingu, use parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei-' 
tas kelias nedūles pardavė 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Mass.

Jeigu nori būt sveikas, 
ir drūtas, naudok tik sveikus gėry mus, 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėiy- j 
m ai, kaip tai Alus, Klius, Vynai ir viso
kį likeriai yra tik pas

James Gleason & Co„ 
Kampas 4-th ir B. Sts.,

S. Boston, Mass.
Teipgi norinticm pirkt likerštorį, tę yra j 
labai gera vieta. Dažiilokit pas patį 
gaspadorių.

1P1 dmkiotiiis Sergantiems.
Jei tu į-'_->bodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

ir leisti jai isisent/i p ir nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimų gerų vaistų, arba 
ve! jei nusibodo tau įuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negaii ligos išgy dyti. kadangi neva pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kicipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E C. Collins Medikališko Instituto, kuriame ♦ kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsist nėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas j j j nusiduo
da, dekavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados.

Daugumas stebisi, klatfsdami, kokiu bųdu su tokia pasekme Dro E. C. Col
lins Med. Institutas išgydo ligas, nuo kurių kiti daktarai, rankas nuleisdami atsi
sako?

Atsakymas lengvas: Tokiu bųdu, kad Dro E. C. Collins Med. Institutas 
New Yorke užlaiko laktarus spępialistus, kurių pirmininku yra diplomuotas dak
taras. proferius Universiteto; visus aprašymus ligų su atida ištiria specialistai 
po užžiura pirmininko profesoriaus, nuo menkiausių iki svarbiausių ligos apsirei

škimų ir sutaiso vaistus atsakančius kožnam padė
jimui ligos. šitas Institutas užlaiko teipgi didžiausią 
krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų kuriųniekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nevienas In
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 
ką jį mokslinčiai pavadino ŠaltiniuSveikatos.

Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 
tos ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių 
kurios tūkstančiais kas mėnesis plaukia šitam In-

Ar TURI Ka spaudint? Jei turi, tai atnešk i"KELEIVIO”
SPAUSTŪVę, O UŽTIKRIN'AM, JOG NESIGRAUDĮSI.

Mkh si’AuniNAM Ksyoas. Konstitucijas, Piiookamcs, Užkvietimus

ATLIEKAM VISOKIUS DKUKOHIŠKUS DARBUS OHAŽIAl. ORKAI IK I’IOIAI.

52 3. Street,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston, Mass.
A. Žvingilas, Išlcistojas.

IsEgydytn nuo 
sunkios moteri
škos vidurines 
ligos.
M. Vidicxiene

Iszg.v (lytas uno 
kosulio su dusuliu 
ir reumatizmo bei 
užsisenejilsios vi- 
Jon.nzabukevicze’stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį,, ivestwoo<u 

čion kelias:boysg, paduudame

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manę?, prasto.* žmonos 

Alrdingąoėiu už išgydymu ninnus nuo imregu- 
llurlBkos mėnesinės, vurglnusioa niaue per C 
metus; kankino mano didelis plovimas, ekuii- 
dėjimui strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skau
dėjimas miros ir nusilpnėjimus: mėnesinei gi 
apsistojus Imliosios vėl mane i.uikino. P« r vi- 
nę Itį laikį p-rle!dnu daug visokių d ikturų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
Veltai ir tik kada apmAlnu savo ib/tj jams tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vaistų pusveii.uu ir to
liau visai ifl'žiiiiu. inidumn tuos vaistus, už ku
riuos siuuCiii Tumistiii Airdingg pndėkuvoug

T Vyslockicnė.
76 Saratoga St, Cohoes, N. Y.

Dnuggalis Profesoriau Ir Specialiste:
Su linkima Širdžių prunciu Tomistai, kad 

ošiu visu! sveikas ir liuobas nuo reumatizmo 
i.kMiutnų ir diegliiį ĮM’uiuoau, ra’ikusc. kojose 
ir drenoje, kurie inam* teip buvo auvnrgllitf. 
kad Vos j>k"j:i 1; perleidau daug daktarų vadi-

nodusigirdati nple Jiįku garsųjį Institutą. per 
kurį pilnai atgriebiau savosv 
siu . ėkingus iA binlicb Dr ii H 
lydai 
Cinui-

n tauth*

Augustas Bok?-«
1445 Hudson St., Ail- gheny City, Pm.

Mielas ProTa*orlan:
Praneliu Taurist.li.j02 estu pasveikęs i9 li

gos, nuo kurios manu gydėte — pert*n kaus 
žhipinlmo, uždegimo pūslės, lytiškos silpny
bės, niiltėgiino Sėmena, nemigos, nerviėkumo, 
skaudėjimo strėnose ir aheltio nusilpnėlimo 
kaip yra aprašyta Jųsų knygoje ant pusi. 9S 
Vadovas į 8ve katf. Jųsų s pečiai i Aki vaistui 
linine galutinai iSgydė ir dabar džiaugiuosi iė 
savo IniniiiiRn jU'imyniSko gyvenimo Dėl ar- 
lvm» meilės noriu Aitę pagarsinti apie tai savo 
vientauflams. esantiems tokiame padėjimo 
kaip iiiHiHi. idant ir jie galėtų atgriebti savo 
s>o|knt^ ir bųli laimingais.

Fr. Mandinas, 
llo\ Mystic. Iowa.

No 1 yra su puikia perlo galva; No 2 su gelsvo akmenio galva; No 3 Švic 
šio akmenio galva; No I su perlo galva; No 5 su juosvo akmeniu gal 
va: No G su perlo galva: No 7 galva panaši į šunies gaivą: No S pinasi 
į cielą šunį; No 9 panaši į žaltį; No 10 panaši į gražios mergaitės gal. 
va; No 11 panaši į žaltį su sparnais; No 12 panaši į puikios mergaites 
galva su vyriška skrybėlė. Preke kiekvienos Špilkos 15 centu. \ i- 
sn tuziną špilkų už. $1.25. Siunčiant mažiau kaip 1 dol. galima siųst 
pačio markėmis arba stamps.

Pure 72 
Whiskey

KASPINU FABRIKAS 
BURNOJ.

Jeigu nori žino n cm s galvas apsukt ir 
visus nustebinti su gera sztukn, tni 
nusipirk ••Kaspinu Fabrikas Burnoj”. 
Gali isz burnos Užtraukti szlintui ma
stu puikinusio kaspino ir ]y net par
duoti, nes bus toks palkuip sztoro gau
namas. U* iszmokinimaszitossztakos 
magijos profesoriai rokuoju 150.00. Asz 
tau parduosiu Ja su pilnu pamokiuimu 

TIK UZ 75 CENTUS.
PIRSZTAS PER SKRYBĖLĖ.

Didžiausias stebuklas ir akiu npmonytojas szlos gadynes. 
Per sveika kieta ar mlnkszta skrybėle gijll perk Isz tl pirsz- 
ta, ly pajudinti kitoj pusėj skrybėles ir isztraukus nepaliks 
Jokios skyles. Palink savo draugo skrybėlė, o ypatingai 
jeigu yru nauja, ir parodyk jam, jog skrybėlėj yra skyle, 
kad net pirsztas Užlenda. J U .pamatęs nusigąs, bet kaip 
žiūros skyles neras. Per vienu vakaru gali padaryti tris 
aruodus juoku, daugybe Uzgasdinti ir Vėl nudžiugtai!. 
Preke tos sztukos su pilnu pamokinimu TIK 5OC.

KAIP KAZOKAI MUSZA ŽMONES.
Yra tai didelis puikus paveikslas parodantis didely kraujo
nralieiima Peterburgo ulycziosc. Paveikslas sugraudinu 
Kiekvieno žmogaus szirdy ir užimantis. Gražus kambario 
Sapuoszalas ir priminimus kovos už laisve. Dabar parsi- 

uoda tiktai PO 25C. Toliau pabrangs. Pinigus siun- 
skite per Money Order ar registruotoj grumatoj aut adreso

JOSEPH HERMON
676 N. ROCKWELL ST.. CHICAGO. ILL.

BONKA ARIELKOS.
Tu rados ant stalo bonka arielkos tikrai ntsiklsztum ir norė
tum pukasztavoL Ta paty padarytum kad ir tavo draugas 
duotu sakydamas, jog gera arielka ir lieptu užtraukt. Bet 
kaip atklszi korka, tai Užlenda balsi gyvate. Isz to Iszgas- 
ežio tepradeda už puse a (lynos szneketi. kitas visai atsižada 
gerti, u tau pilvas paskuušta besijuokiant. Szita bonka kosz- 
tuoja TIK 25C. o ne parduotum neiužK.OO, jeigu kitos 
negulėtum gauti pirkt i.

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbejo nuo kurios iš čion paduotų ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų —Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų PI lučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Viduriu.u lirų — Užkietėjimo, Ncvirinimo. Abeino sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, G ..ves skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižag. iloi ar kitokių priežasčių; Abeino sunykimo ant kūno ir proto, kaipo 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebėtina pasekme ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galve ■ ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Manijos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nėr. gubai is'.ų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velvtina kreiptis tuojaus į šitų 
Institutų. Čion specialistai akvl.ii ištiria ligas po priežiūra pirmininko orotesorians, kuris užtikrinęs 
kam ižgydytnų, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk kelias stempas persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygų, 128 pusi. „Vadovas : Sveikatų”, kurioje rasi aprašymų visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems. Joje randasi dideli Ijolioruoli paveikslai sudėjimo žmo
gaus ku-.io ir naujai dadėla 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motinų viduriuose.

Kam sirgti ir varginti save jei lengvai gali būti išgydytas, atsi-’r .akdamas pas:

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 W. 34.tii St., New York City, H. Y.
AtsiSnukianlioms asabttkai oHisas (terp Broadway ir 7los Ave.) atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Ularninke, Sercdoje jr Pč'nyčiuje nuo 7 iki 3 vai. Nedėlioms: nuo 10 vai. ryto ik» 1 vai. po pietų.

M. Galivan & Co.
Uzlailto geriausio

E LB AUS, VYNO, 
LIKSER8U ir

CICĄR .
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
366 2-iid st.,S. Bcstofi, Mass.

LIETUVIU UŽEIGA

čh7\puka

šlynu iir bi ii- b:ti i siunčiam į numus

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

Už tuziną popuriu gromatu rašy s 
Įmtii su daugybe gražiu pavinčovoniu B 
<aip tai in -tėvus gimines, draugus.B 
uis paezia, in merginas, mcrgmamB

Iuodam už 25 cantus (> tuzinai u.
BĮ.()0., kas perka 5 tuzinus, lain duo-l 

dam dovena 25c.
Mns popicros, per savo gražu 
darbo ir rūpestingai suriuktas

riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lictuviszkoj, lenkiszkoj ir 

rusiszkoj kalbose.
Teipgi laikom visokiu knygų, 
kaip maldaknygių, teip ir viso

kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma- 
sžinukiu del drukaviino, nuo $1 
iki >$10.00. Norėdami k a nors 

gauti, adresuęikit teip:

A. Zvingilas,
Box 3232, Boston, Mass.

*

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

Mes užlaikom geriausius gėrimus kuifio tat: arielką, vynu, nitj ir kit«»- 
kius naminius ir importuotus. Turime puikiausių cigarų «• l *>ikijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į up . ikinius 

miestus. Nepamirškit mus adreso;

M. A. CANNON,
27 Cross Street, - - Boston,

A*t pėdinau tavo krautuve kurto a Kalima ^aut vi 
tai: Laikrodėliu kokiu lik ant avietv randan, kia 
ki> rimu, visok ia lenciugehu, auksiniu, paaoksu- 
r ibiu ir auksiniu žiedu, apilkt , kam pasu, kolcaiki', 
los rumentu, puikiu armonikų del fcrajau . M-ssinukiu 

del drukavoiimo gromatu. Monu knyga ir pnclais* s del
darymo sz tuk u. latoritzk- ir maldaknygių kokiu tik ia.i- 
daM lieluviszkoj kalboj. Puik iu popieru del grom itu ra
ižyme su pbvincsevonemv, azd^boms ir kvietkumis. Kas 
vėlintu ka sau parsitraukti tegul prisianezia gruma oj uz 4c. 
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio dar lietuvisz- 
koj kalboj nebuvo, kurenie yra szimtai visokiu paveikslu,

įpie k.>.na ta> o-a preke aprausyta. Kas pirks gaus tavora pirmos kliasos u z maža preke, orde, 
lūs iszsiuncziu greit in visus Amerikos miestus. Adresuoki!:

112 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.Memens Wllkewich,

PREKYSTE: Auksinių Ir Sidabrinių tavorų,
— ■— -------------■ visokių muzikalUkų instrumentų,

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 

Naujų lietuviškų Kataliogą dykai. Kuriame yra Šim- 
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iŠ kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekes prieinamiausios.
Apsteliavimusatlieku greitai, ir išsiun- 

č>u į visus Amerikos miestus. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

Dr. Jos. Lewandowski.
3ę4 Broadway, 

priešai pacztą
S. Boston, Mass.

Ofiso valandos
10 — 12 prieš piet ir G —‘ 8 |>o pl«*t.

51
Ck Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

>, Judeika ir Co.
dway ir 259 D. St ,

South Boston, Mass.

ta
g « Lazauckas, 
g * 3ol Broadv

„—— §

No. 5. Bonhenr
Šilas yra puikiausias laikrodėlis kaip 
kada buvo padarytas. Auksiniai vir
tai yra gvaranluoti ant 2O metų. Su 
7 Rubby akmenais.
Mes traukome tuos laikrodžius iš 
Šveicarijos ir parduodame už labai 
pigią prekę $13.75 su auksi
niais virtais ir už $7.75 su juodo me
talo virtais. Amerikoniški fabrikai 
negali tokio ziegoriaus padaryti už 
mažiaus kaip $50. Jeigu kas nori tą 
laikrodį pamatyti, mes tuojaus pri
siusime per oxpresą ir jeigu patiks, 
galės užsimokėti, bet Jeigu nepaliks 
mi gali būti mums atgal sugražinti.

No. S 8 (hide 11 Typewriter tik $6.
Pa rd uos i in e už tą prekę 
tiktai per trumpą laiką, 
kolei šitas apgarsinimas 
bus gazietoje. Už lai jei 
nori pasinaudoti iš šitos 
progos pirkie tuojaus 
Odeli drukuojama magi
na yra visiem žinoma kai
po viena iš geriausių ir vi

yra padirbta visa iš plieno 
ir Ii taros plieninės, todėl 

trivos per ilgus metus Turi visas reikalingas litaras irženklus ir dru- 
kuoja greitai Ir aiškiai. Visur parsiduoda daug brangiau, ant trum 
po laiko parduosime tik už $0.00. Pas mus galima
gaut armonikų, muzikų, triubų, klarnetų, grafofonų, rekordus del gra- 
fafonų, auksinius ir sidabrinius žiedus, lenciūgus, ziegorius, britvas, 
revolverius, šaudykles, baisikelius, elektriškus diržus, elektriškas bate
rijas del visokių mašinų, siuvamas mašinas, gumines ir misingines pe- 
čotis del privatnų žmonių ir draugysčių, visokius magiškas burtas, vi
sokias mašinas del ūkininkų galime išsiųst į Lietuvą arba į kitus kraš
tus svieto. Žodžiū, pas mus galima gauti visko, ko kas nori. Kupriai 
ir agentai guli pas mus pirkti visokius tavoms pigiau kaip kur kitur. 
Prisiųskite vardą ir adresą o męs prisiusime didelį lietuvišką kataliogą 
uždyką. Mus prekystė yra uždėtu 1891 m. ir visus užganėdinu. Norin
tiems galime prisiųsti paliudijimą nuo mus bunkos, jog mus firma yra

atsakanti ir teisinga. Adresavokile:

ATLAS MERCANTILE COMPANY, Dept. 1.
2 Rivlngton St., Cor. Bowery New York City T. S. A.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washington st.. NEW YOKE.
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku

1 visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galite gaut valgių ir gėry m ų ir 
nakvynę. Kurio norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant szi) ų už d u rbinlnkūs.
AS iš savo oiliso i:siunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėm^kit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas ru- 

1 vvai kur kiiur tai n«‘ik iki uepamatysi manęs. bu godone
WINCAS RATUKAS

^Geriausia, moterų Ir vaikijgydytojailį.

Dr. Ona Topaz,
C’lianibem str., Beston. Mass.

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

į fe Tel. Hay. 0G9 - 5. įL

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

::KAIP PADARYTI NONOS::
Geriausia iu Teisingiausia

. . . A P T 1 E K A . . .
C . U . KNOTT.

Cor. West Fourth <fc D Sts.
So. Boston, Mass.

Iszejo ka-tlk isz po spaudas knypi nnmszantl kaip padaryti visokias monus. Knytioji* yni 
nprnszytl 63 munni, kaip jie pad iroin'l Ir kaip puczbiin juos padaryti, Im? jokiu iutaisii ir be 
aparatu. Monni teip lengvai padaromi, kad net vaikas juos gn'i ;• įdaryti, ( zion.ti paduodu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti kn-nors isz. ni< ko. 11 Isz oro tiek pinigu prigau- 
dyti, kiek szirdis geidžia. 23 Su dideliu peiliu ar kardu vziela, r tnkoj laikoma obuoly su v!>•- 
nu kirczlu in keturius lygias dalis perdalyti, nesuž-idžiam r m'; t. 2S G> ra c/.iela laikr «!■ ly 
kaip skania lankstyti. 33 Sniegą kaip popi -ra degint i. 34 Ykyvaizdoje žlurel<’ju in kelias 
minutas puikiuiisv paveikslu nuteplioti. 38 Ž'-rinty geležy pri<* burnos arl»a rankose l.i.kytl 
Ir ne klek nenusiilegiutl. 41 Paprasta guzika iu pinigą periuainvti. 49 Peilius ir szakut<*s 
Erarytl ir būti sveiku. 52 Deganczia žvake suvalgyti. 56 Paprasta stiklą per st.il.i pervaryti, 

et ne stiklo ne stalo nesudaužyt! 53 l žrisz.toinis akimis kortas iusp ti. Nusipirk knygele, 
o galėsi visus 63 monus parodyti. Preke 50 centu. Jeigu kas nori ' .<
tegul prisiuuczln 2c marke, o teipgi ir aut atsuk) mo. Nusipirk knyt

JONAS ILGAUDAS, 3108 South Hoisted Street Chicago, UI




