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Visą sanvaitę žinios plau
kia iš Rosijos, pranešdamos 
kruviną revoliuciją visuose 
kampuose Rosijos viešpatys
tės. Dar daugiau praneša 
fundamen fališkų žinių tie, 
kurie pabėgo nuo mirties. 
Dabar jau po laikui; caras 
negali sustaddyti baisios re
voliucijos su prižadėjimais 
bent kokiais, visas kraštas 
užsidegė su revoliucija, turi 
pereiti per kruviną mūšį tar
pe carui prilankiųjų ir pri
spaustųjų vargšų kartu lais
vę mylinčiais Rosijos žmo
nėm.

Dabar jau yra dvi valdžios 
Rosijoj: caras — autokratija, 
Proletariatas — vargšai ir 
laisvę mylinti žmonės. Caras 
leidžia visokius atsišaukimus 
į žmones, kad ginti} carą 
Proletariato — vargšų valdžia 
leidžia kitas žinias į žmones— 
jog caro valdžios galas atėjo, 
Rosijos tauta subankrutijo 
pinigiškai, jog niekas 
reina daryti, kaip tik 
ardyti visą caro lizdą, 
jos griuvėsių įvesti
laisvą rėdą. Visi kvailiai ir 
dykaduoniai nesidrovi galvas 
už carą guldyti, bet jų pri- 
lankumas nieko negelbsti, 
nes kareiviai tūkstančiais 
kasdien prisideda prie žmo
nių ir kartu naikina caro pa- 
jiegas. Paskutinę sanvaitę 
didžiausi kruvini teatrai. bu
vo Rygoje Charkove ir Rosto
ve. Visose trijose vietose 
baisiausia karė kilo, miestai 
papuolė į žmonių rankas: 
Charkove, kame apie ketvit- 
dalis milijono gyventojų, vi
sas miestas tapo užimtas revo- 
liucijonierių. atskirtas caro 
viešpatystės ir užvesta sava- 
valdystė — respublika. Ros
tove, kur buvo pasekmingai 
sukilę kareiviai ir po vado
vyste socijalistų atvertę muš
kietas prieš carą, gruodžio 17 
vėl pasidavė į val
džios rankas, kartu išduoda
mi ir komitetą socijalistų. 
Tas viskas atsitiko, kaip ži
nios praneša, iš priežasties, 
būk soči jai istai vertė karei
vius eiti į atvirą kovą su lo- 
jalistais. Žodžiu sakant, ne
buvo santaikos, ir tas nenau- 
jiena revoliucijos laike.

Rygoje dabar yra didžiau
sias sukylimas žmonių, prie 
kurių daugybė kareivių pri
sidėjo, miestas beveik žmonių 
rankose, nes vietinė valdžia 
negali sutvarkyti. Žinios
praneša, būk pasikėlę karei- tovo aplinkėse, kur jenerolas

viai ir žmonės užėmė drūtvie- 
tę. Caras skubina siųsti ka
riškus laivus, kad išbombar- 
duoti visą miestą, bet nežinia 
ar jam pasiseks, nes kareiviai 
sukilę prieš valdžią. Kapi
tonas Samanskis 22 regimen- 
to Kalugoje palieptas trauk
ti savo kareivius į Rygą, atsi
sakė prisakymą išpildyti.

Karštoje kovoje Rygos, ži
nios praneša, jog ir lietuviai 
tenai kariauja: teip matosi, 
jog jie laikosi vieno pulko. 
Lietuvių keliolika krito nuo 
šūvių kazokų gruodžio 13, 
kada laike karštos kovos lie
tuviai norėjo iškelti vande
nio uždarymus.

Lietuviai teipgi stovi ant 
kelių įeinančių į Rygą ir pil
do revoliucijonišką užduotę.

Gruodžio 16 lietuviai revo- 
liucijonieriai derėjosi su Ry
gos miesto valdžia, kad val
džia pripažintų Lietuvą atski
ra respublika, užtai lietuviai 
ketino sugrąžįti 17 didbajo
rių suimtų, tarpe kurių buvo 
5 vokiečiai.

Paskutiniam laike revoliu
cija perėjo nuo Finlandijos 
per Latviją į Lietuvą. Kož
nam Lietuvos mieste prasidė
jo didelis bruzdėjimas, teip 
kad 20 gruodžio žinios prane
ša, būk kariškas padėjimas 
per carą apgarsintas Vilka- 
viškije, Marijampolėje, Kal
varijoj ir Vladislavove. Po 
Kauno rėdybą visur girdima 
dideli sumišimai kaip Min- 
taujoj. Libavoj, Šiauliuose ir 
Kaune: tūkstančiai žmonių 
ajisišarvavę su muškietom ei
na visi prieš carą.
Žinios praneša Gruodžio 18, 
jog trūkis prapuolė vežantis 
į Peterburgą 120 milijonų 
rublių; šneka, jog papuolė į 
revoliucijonierių rankas, bet 
tikro patvirtinimo nėra.

Žinios praneša, jog 18 die
ną gruodžio revoliucijonie- 
riai subombardavo karišką 
trūki, vežanti muškietas iš 
Rygos į Orei, ant vietos už
mušė 200 kazokų ir išdalino 
muškietas. Višuome mies- 
tuose pale Baltiškas jūres bu
vo baisus sukylimai 
žinios praneša, jog 
tapo Rygoje 700 ir 
žeistų; Mintaujoj 
290, sužeistų 609,
užmuštų 150, sužeistų 400; 
Šiauliuose užmuštų 50: Van
dene 40 užmušė, 100 sužeidė, 
Volmyriuje 200 užmušė, 100 
sužeidė.

Peterburge miestas išrodo, 
kaip vieta kazarmių: visur 
kareiviai, visur areštai, su
mišimai. Kraustymas karei
vių iš vietos į vietą, ka
me labiau žmonės sukyla, te 
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traukia kareivius, daro bai
sias regyklas.

Baisios regyklos yra Sara-
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Metas I.
Maximovič su laukiniais ka
zokais baisiai terioja apygar
dą kapodami su kniutajs vy
rus, moteris ir vaikus.

Suėmus Kristalef,darbinin
kų vadovą, jo įiopierose rado 
raštus apie pavogimą Vittės, 
ir tokiu būdu sunaikinimą 
caro polisikos, kuri nemaž 
trukdo revoliucijos visotiš- 
ką užbaigimą. Dabar Vittės 
namus kareiviai nemažiau da
boja, kaip caro.

Baisiause straika 
dar bus.

Visos unijos darbininkų, 
amatninkų ir profesijonalų 
nutarė duoti vieną ir gal pa
skutinį smūgį Rosijos val
džiai 21 gruodžio. Jie nuta
rė sustabdyt visus Rosijos ge
ležinkelius, telegramus, žo
džiu sakant atitraukt visus 
žmones nuo darbo produkci
jos, distribucijos ir susineši- 

' mų ir išeit kartą visiem į lau
ką kovos ir padaryt amžiną 
galą caro valdžai.

Nuolatinės žinios tvirtina, 
jog caras jau keli mėnesiai 
kaip krausto savo pinigus, 
deimantus, karūnas, perlus 
ir visokius branguinynus į 
Angliją ir bile dieną pats 
prapuls. Bet žmonės lieja 
vienas kito kraują ir ima 
gyvastis vieni uz laisvę, už 
teisybę, kiti iš savo kvailumo 
už caro garbę.

K alėdos.
Ali kokios Kalėdos 

mus brangioje tėvynėje, 
kraujas taškosi ir širdis 
ša, kad kova už būvį, už 
vę visur gyvuoja,
lietuvys, Amerikietis gerda
mas vyną, atmins savo brolių 
kraujus, valgįdamas mėsą,at- 
mįs kūnus negyvų brolių; 
vartodamas sidabrinius šaukš 
tus, atmįs švilpiančias kul
kas ir kožnas geras brolis 
mėgįs pagelbėti kovojantiem 
tėvynėje, parinkdamr aukas 
ir patys paaukaudami.

bus 
kad 
mn- 
lais-

Kožnas

T
šėti.

6 Neturtingiems duoti pra- 
gųvenimą po 60 kap. ant pa
ros nuo pašaukimo iki paė
mimui į pulką.

7 Reikalinga nemokančius 
kareivius mokįti pirmiausia

|jų prigimtoje kalboje.
8 Paleisti visus areštuotus.
9 Reikalinga nepaliečiamy- 

bė delegatų.
10 Paimtuosius į kari lime

nę, leisti pas gimines 
mėnesio.

11 Kas reikalaus duoti 
klį nuvažiuoti į pavietą.

12 Stosime tik tada, kada 
reikalavimai mus bus išpildį- 
ti.

Vietinė valdžia tuos reika
lavimus padavė į augštesnę, 
o novobrancus paleido prisie- 
gos. Panašiai visoje Lietu
voje žmonės j ieško savo tiesų 
visokiuose reikaluose.

yiln. Žinios.

ant

I
platinasi po visus miestus 
Rosijos netik fabrikai, gele
žinkeliai, telegramai, bet ir 
miestų šviesa užtemė. Pro
fesorius Molikovas Demokra
tų vadas išleido priešingą 
straikai atsišaukimą.

Caras atgabeno j milijonus 
750 tūkstančių dol. vertės 
aukso į Vokietiją, sako tuo
jau pribus 25 milijonai dol. 
aukso. Taigi gi mat pirmiau 
nekaip pats išbėgs, apvogs 
gerai Rosijos žmones. Lin
ki m laimės ir pasivedimo ju- 

j mi broliai — Rosijos darbi
ninkai! Tegul caras ant am
žių nuo jus sprando prasmen
ga ir su auksu išspaustu 
jus kūnų ir kraujų.

Žinios iš pasaulės.

iš

16

Iš Amerikos.

Padidins mokestį.

Paskutinėm dienom 
sklydo žinios, jog audekliniai 
fabrikai Rhode Island, Con- 
necticut ir Massachusetts 
nuo naujų metų ketina padi
dint mokestis savo darbinin
kam. Nedyias, jog jie tą 
gali padaryti, nes Rosijos fa
brikam stovint Amerika 
ima jų rinkas.

Katras katrą išgelbėjo.

Bridgeport, Conn. 
gruodžio čionai susimušė

pa-

I

I

l

Iš Lietuvos.

pav.

Brussel, Belgija, 
gruodžio žinios praneša, jog 
Belgijos karalius apsivedė su 
amerikonka Vaugn. Ta jk>- 
nia neseniai turėjo kūdikį, 
kurį dabar karalius mėgina 
pasisavinti už įpėdinį, taigi 
turbūt tas kūdikis jo. Tik 
nežinia, ar Belgijonai pripa- 
žįs mergvaikį ant Belgijos 
sosto.

Rokiškis, Ežerėnų 
lapkričio 1-2 buvo ėmimas 
novobrancų į kariūmenę. 
Jauniejie susikalbėjo ir 
darė tokį reikalavimą į 
džią.

1 Prisiekėme tarnauti 
tai tautai (bet ne carui).

2 Tarnausime tiktai 
niaus, Kauno Suvalkų 
Gardeno rėdybose.

3 Reikalinga sutrumpinti 
tarnystę iki 2 metų.

4 Reikalinga Komisija, pa
skirta per pačius kareivius, 
aprūpinti jų gerovę kariume- 
nėje.

5 Reikalinga, kad karei
vius leistų parvažiuoti namo 
po tris kartus per metus ir
duotų po mėnesį laiko pavie- visotiškas straikas stropiai visi ramiai laukia,

pa- 
val-

tik-

Vii 
ir

už-

15' 
lai

vas su skūneriu Basutoland, 
pilnai prikrautu sienų bala
nom. Basutolandui pirma
sis nors ir skylę pramušė, bet 
jis nenuskendo, tos balanos 
jį palaikė sulyg vandeniu.

Bomba New Yorke.

19 gruodžio bombą kas-žin 
kas metė į ofisą Allied Iron 
Association, šitas oficas bu
vo dėlto, kad pristatyt skeb- 
«us į straikierių vietas. Tai
gi iš to kilo unijos neapykan
ta, ir kas nors norėjo ofisą 
išnaikyti. Nieko neužmušė, 
tik ruimą sudraskė. Mato
mai Amerikoje teipgi ateis 
laikas nelemtas, nes žmonės 
labai politikoje apsileidę.

Apipiešė trūkį.

Spokane, Wasli. 17 gruodžio 
tapo apiplėštas per plėšikus 
trūkis vadinamas North 
Coast Limited express. Dveji 
apsišarvavę vyrai susistabdė 
ekspresą ir atkabinę bagažą 
nuo kitų karų, pavažiavo my- 
lę toliau ir suplėšė su dina
mitu kasą.

London, Ang. Ang
lijoj dabar verda nemaža }x>- 
litika, politikieriai nori paro- 
dįti žmonėm, jog jie karštai 
rūpinasi apie jų gerovę. Lon
done tūkstančiai moterų nu
ėjo pas ministerį prašyti, kad 
duotų jų vyram darbą, nes 
jos badu miršta. Ministeris 
pasakė, jog sunku tas padary
ti, nes reikia visa rando sis 
tema pertaisyti, taigi mat 
geriau sako mirkit.

— o—
K a u k a z i j a nerami.
Žinios praneša didelius su- 

kylimus iš miesto Batum rė- 
dyboje, Kutajis teipgi ir Po- 
ti baisus ir kruvini 
mai viešpatauja.

—o—
Elizabethopolije. 

Kaip žinios praneša Totoriai 
išpjovė apie tūkstantį armė
nu.

sukyli-

—O—
S h angai, Chinai. 18 

gruodžio prasidėjo nesutiki
mas tarpe atėjūnų ir chinų 
prasidėjo mūšy nes 2 atėjū
nai tilpo užmušti, teipgi kon- 
suliai Vokietijos ir Amerikos 
buvo mėtomi su akmenimis. 
Chinų užmušė apie 25.

Paskutines žinios revo
liucijos.

Peterburgas gruodžio 20,

Vietines Žinios.

Oras biskį atšilo, Kalėdų 
vainikai

iš lapų bei samanų visur iš
kabinėti, kas labai gražina ir 
ramina.

Pereitą sanvaitę aprašant 
a. a. Stačiulaucko laid itnves, 
reikėjo pridėt, jog ir drau
gystė D. L. K. Vytauto pado
vanojo gražų vainiką.

Bostono ekonomiškas kliu
bas turėjo prakalbas apie e- 
migraciją, ant kurių dalyva
vo chinas Ng-Pong-Chew iš 
San Francisko — redaktorius 
chinų laikraščio. Minėtas 
chinas užtarė už savo žmones 
ir dideliai nudy vijo ameriko
nus su savo savo iškalba ir 
užtarimu savo žmonių.

Bostono žydai paskutiniam 
laike pradėjo apščiai didinti 
pulką savo kareivių, kurį 
jau turi nuo kelių metų su
organizavę. Kapitonu pulko 
yra B. J. Riseman.

Prova J. Marcinkevičiaus 
su Sv. Kazimiero Draugyste 
pasibaigė 5 gruodžio. p. 
Marcinkevičius gavo reika
lautą ligos pagelbą ir drau
gystė abelnai žudė apie $100.

■v

Šiomis dienomis čionai 
lankosi garsus autorius, Jack 
London, jisai laikė jau 2 pra
kalbas, vieną į studentus, ki
tą į visuomenę Tremonto 
Temple salėje, kitą laikys į 
darbininkus an Fanual Hali 
26 gruodžio vakare. Gruo
džio 19 laikė labai gražią 
prakalbą Tremont Temple. 
Prakalba buvo moksliškai so
či jai iška ir paėmė apie 2 va
landas laiko kalbėti. Žmo
nės buvo labai įsiįteresavę,

■v

Šią sanvaitę keturi tapo 
užmušti EI karų Bostone. 
Vieno pravardė panaši į lie
tuvio, K Atsarakis, gal gre- 
kas.

Visi ketina būt ant Suvie
nytų dr-ių baliaus per Kalė
das.

r

Teatras! Teatras!
Ansonijos teatrališka drau

gystė po vardu V. Kudirkos 
los teatrą ,,Lekė kaip saka
las, nutūpė, kaip Vabalas”. 
S ubą tos vakare 30 gruodžio; 
prasidės nuo 8 vakare ant sa
lės vokiečių 24 Maple St. 
Ansonia, Conn.

Tarpe aktų bus dainos ir 
deklemacijos per lietuvišką 
senelį, kuris teipgi papasa
kos Lietuvos praeitį ir dabar
tinį padėjimą.

Bus parodyta, kaip caro 
policija krečia lietuvių na
mus, jieškodami knygų, ir 
kaip žmonės su jais kovoja. 
Bus dainuota Marceleis Į>er 
vietines lietuvaites. Tikie-, 
tas nuo 12 metų kožnam 25 j 
centai, širdingai vietinius ir 
aplinkinius užprašome. 
Kom. „T. D. Dr. K. Anson 

Co;
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— Užtai, vaike, kad Jė
zaus gyvenimas toks buvo: ji
sai atėjo atpirkti svietą.

— Bet aš nesuprantu, tė
vai, kodėl valdžia norėjo už
mušti Jėzų.

— Dėlto, vaike, kad val
džia bijojo, kad Jėzus nepa
siliktų karalium tos šalies, 
užtai ir sutaisė piovyues vi
su mažu vaiku, kur Jėzus bu
vo.

Ūkininkų susipratimas pasi
rodė 20 Spalio, kada jie nu
važiavo pirki girios ant Imi
tacijos. Ant licitacijos pa
sirodė, jog norėjo ūkininkus! 
apkirsti, teip viską sutaisė, i 

| būk visos dalenkos girios jau

l

v .

kam jau parsieina pikti nuo 
žydų, ir žinoma, jau už daug

f '  . ■ ■ ■ =

laikas gelbėti kovojančius 
mus brolius, dabar laikas aut 
visados nutrenkti despotišką 
junga nuo sprando mus tėvy- 

K.neis! B. R.

Atsakymai.

■MM————

O jau mat dobrodziejų 
Tai sunku prigauti 

Jisai išrūko
Kali negalėtų pagauti.

Štai dar Agotukė 
Reiktų apdainuoti, 
K;1 i dvasią šventa, 
Kai nors jai įduoti

B it kad Kalėdos
Dabar atėjo,

Ir nauji metai
Kartu parėjo,

Gal ir tai sesukiai
Protas pareis,

Į Ir ženotą vilioką
Ji visai apleis.

Worcesterio lietuviai 
Gėdą apturėjo,

Už darbus, už darbus 
Mylimojo tėvo

Penktą dieną gruodžio 
Korto sienos skambėjo,

i 
Į

S p r ę s- k i in e t e i i s i n - 
augštesnę prekę. Ūkininkai į-! g a i K . R n t k u s . 
niršo ant žydų ir pradėjo juos Straipsnis n epą tilps. Drau-
mušti (čia nevienų žydų bu-, gas Butkus teiksis dovanoti, 
vo kaltė, bet ir tų, ką girias Jau beveik parėjo galas tam 
pardavė Red.) ir prižadėjo; visam maištui, tegul busspa- 
daugiau iš tos girios, nė vie- kaina. Tas viskas mus labai 
nas medžių nupirkti. • sutrukdė ir teip, o ko ilgiau

23 Spalio Kalnujus ukinin- tęsis, to bus blogiau. Vie
kai turėjo sueigą išrinkti at-j nybė jau suiro. Dabar revo- 
stovus į Maskvos kongresą: liucijos šelpimas eina parti

jom, kas kur surenka aukų, 
siunčia tę, kur jis išmano: 
Bostono Rev. Komitetas siun- Kad prisiegauti 
čia tiesiok Lietuvos darbiniu- j Tėveliui reikėjo, 

į kam Soc. ant Lizdeikos ran-' () jus mergutės,
kų. Dr. Šliupas dalina vi-; Kas jus sutvėrė, 
šiem lygiai ir tiem ką kraują Kad iš jus pusės 
lieja už laisvę, ir tiem, kurie; Tiek juoko atsivėrė, 
mėgina pagal tiesas ką gero

■v 

padaryti Lietuvai. Štai ir 
nauja partija: kunigai pra- o ypatingai kad atėjo 
dėjo darbuotis, ką jie šelps. Šventos Kalėdos.

I
i

rence, Mass. Savo kalboje 
nurodė prigulėti prie didelių 
organizacijų ir storotis išsi- 
livosuoti tėvynę iš nevidonų 
rankų. Trečias kalbėjo L. 
B., kątik iš Lietuvos pribu
vęs. jis nurodė kokį vargą
žmonės dabar Lietuvoje varg- parduota žydam, o ūkinin- 
sta ir kiek jų žuvo už lietu
vystę. Ketvirtas kalbėjo K. 
Mikalauckas paskutinis aiš
kino apie Lietuvos senovę ir

— Na, tėvai, o kad dabar antgalo paragino sumesti
Jėzus užgimtų, ar valdžia pa- aukų už laisvę Lietuvos. Au- 
v y dėtų jam gyventi? kavo šie po dol.: A. Zaramba,

— Teip. vaike, jeigu jis J. Urpšaitis, V Bielckas, J
v rimtų Rosijoj, tai ištiesų. Liutkevičia, P. Varnauckas;

< jį su motina išbugdytų i po 50 c. P. Mikalauckas, P.
i. riją, bet kitaip būtų j Skudris, M. Norkūnas, D. 
Am .ikoje; čionai Jėzus gale- Galinis, J. Jonušas, K. Kiš
tų augti, tobulintis ir mokįti kis: po 25 c., J. Mėlis, A. 
žmones, ir dar pasilikti Ame-'Starinckas, J. Starinckas. B. 
rikos prezidentu.

— Dėkui tau, tėvai, jeigu 
tu man būtum to nepasakęs, 
tai aš būčia niekaip nesusi- 
pratęs mislįti. Bet vis-gi aš 
nesuprantu, tėvai, kodėl tu 
mislini, jog Amerikoj teip 
laisva, juk čionai gema la 
bai daug vaikų, o tik koks 
vienas iš šimtų tūkstančių j 
palieka savistoviu žmogum, 
o kiti teip visi vargsta, jog 
klausimas duonos kasdien 
kova.

— Užtai vaike, kad tie 
si vaikai negal susilygint 
Jėzum.

— Tėvai, man rodos, jog 
kaip Jėzus buvo mažas, tai 
jis buvo toks, kaip kiti maži 
vaikai dorai auginami, o 
kaip užaugo, tada parodė sa
vo išmintį, dėlto man rodos, 
jog kožnas vaikelis bėgiojan
tis ant gatvių reikia godoti 
ir duoti jiem gerą paveizdą, 
nes daugelis iš jų gali daug 
gero žmonijai atnešti, jeigu 
būtų dorai auginami.

ju

vi
su

— Tėvai, šiądien pasikal
bėkime apie Kalėdas, tu man 
paaiškįk, kas tai yra Kalė
ti >s?

— Kokių tų paaiškinimų 
reikalauji, vaike, ar gi moti
na nepamokino tavęs poterų, 
ar tu nežinai, jog Jėzus Kris 
tns užgimė ant Kalėdų! Jei
gu tu to dar nežinai, 
tau ausis atlupinėsiu.

— Tėvai, jau tu pyksti,j 
palauk! Aš tau papasakosiu 
gražią pasakaitę: Vieną 1 
tą negras važiavo naktį per 
tamsią girią ir L 
perkūnas trankyti, o kartais' 
baisiai sužaibavo. Kada žai-j° 
bavo, tai negras pasinaudo
jęs žaibo šviesa, važiavo to
liau, kaip nustojo žaibuoti, 
aptemo, tik perkūnai tran
kė, tai tada negras poteriavo, 
ir atmįk, ko jisai nuo Dievo 
prašė?

— Na, o ko?
— Jisai, tėvai, prašė, kad 

Dievas duotų daugiau švie
sos, o mažiau trenksmo, kad 
jisai galėtų parvažiuoti na
mo.

— Tai ką tu nori, vaike, 
pasakyti su ta komedija?

— Aš, tėvai, noriu tą pa
tį tamstai pasakyti, kad tu 
nepyktum tiek daug, o duo
tum man kodaugiau pamoki
nimų, žodžiu sakant, nesi- 
trankytum, bet šviestum. 
Teisybė, motina mane pa
mokino poterių, kiek ji žino
jo, bet dabar pas mane jau 
auga platesnės mislįs, aš no
riu daugiau žinoti.

— Tai ko-gi tu nori žinoti, 
vaike?

— Aš noriu žinoti, tėvai 
kodėl Jėzaus neapkentė tos i P. Stanį, kuris savo kalboje 
gadynės žmonės, ir kodėl jįjaiškino reikalingumą prigu-' 
Mitų turėjo išnešti iš jo tėvy- lėti prie draugystės. Antras) 
Ml tad valdžia neužmuštų? kalbėjo M. Norkūnas iš Law-

Korespondencijos

iš valsčiaus išrenka 2 siun
čia į pavietą, paskui iš vaisti
nių paviete išrinks 12 į rėdy- 
bą, rėdyboje išrinks vieną ar 
du ir siųs į Maskvą. Iš mus 
starastystos išrinko daktarą, 
Jurgį Bastį, gerą lietuvį, kitą 
menkai lietuvystę pažįstantį 
Kaz. Simanavičią.

Laike visotinos straikos, ir 
mūsų kampelio nepamiršo su
mišimai: Spalio 21-22 per ca
ro šventę susirinko kuopa 
jaunų vyrų ir ėmė šaukti: 
„Sdrastvui Svoboda! Doloj 
Ruskij car” teip rėkdami ėjo 
per miesto gatves; nuėję už
darė parinę melnyčią ir visas 
mieste krautuves, stalioriaus 
dirbtuvę ir kurpiaus. Kur
pius nenorėjo klausyti, tai 
tie vyrai antru kartu sugrįžo 
ir kartą iššovė, bet kurpiaus 
buvo laimė, jog jau buvo dar
bą pametęs. Kaip atėjo už
daryti Bnserckio krautuvę, 
tai paskutinis priešinosi, už
tai jo visus langus išdaužė ir 
ėmė šaudyti iš revolverių. 
Krautuvės savininkas bėgo 
prie pristovo, bet ir pristovas 
liepė uždaryti, sakydamas,

Pranevičius, J. Marcinkevi
čius. P. Radzevičius, P. Vii-’ 
trakis. A. Lukauckas; viso 
suaukauta 10 dol. Vardan 
visuomenės ištariam širdingą 
ačiū. P. Mikalauckas.

1 x[Situos pinigus, girdėjom, 
siųs Dr. Basanavičiui. Red.]

—o—
Shelton, Conn. Musų ap- 

linkės kolionijose lietuviai 
tuom laiku gana apmirę su
lyginus su reikalais, koki žiū-į 
ri į mūsų akis iš tėvynės-Lie- 
tuvos. Musų broliai tėvynė
je skursta daug didesnį skur
dą už mus kasdieniniam gy
venime, bet kaip matyt pa
skutiniuose metuose: jie ren
ka savo visas pajiegas, kad 
nuplėšti nuo savęs draskantį 
carizmą, ir kad pagerinti sa
vo būvį nerinkdami trupinius 
bet atimdami visą kepalą 
laisvės nuo caro vadžios. Vi
sos tautos suėmė carą iš visų 
šonų: reikalauja ne kad los- 
ka. bet kad priguli jiem ir 
laikas parėjo gauti. Męs a- 
meri kiečiai, ypatingai štai 
mus aplinkės pažiūrėkim ką .1°# je* neklausys, tai nieką; 
męs veikiam, kad pagelbėti u/‘P’dą neatsakį*.
mūsų broliam toje karštoje! Nois*čionaibu\odragunų- 
karėje mūsų brolių tėvynėje.!reL-ių, liet jie tik ant pa- 
Gėda mums, kad visa mūsų baigos pasirodė ir žmones 
apygarda miegam, ir tik pa- tvarkė. Žmonės dabar šne- 
siganėdinam girdėdami kru- tie jauni vyrai buvo
vinus susirėmimus mus bro- Socijaldemokratai ir darė v is- 
lių su caro galybe. Mūsų i ką su sprauninko žinia, 
priderystė yra gelbėti savuo- .............
sius, kada-gi jau net kitos 
tautos gelbsti mus brolius 
kaip žodžiu drąsybės, teip ir 
pinigais, ar-gi musų toks 
biaurus likimas, jog męs ne
suprantam, kas tai yra lais
vė! Na-gi broliai! kelkimės 
iš to miego, pradėkime rū
pintis ir dalintis vargais mū
sų brolių 
kariaujančių, 
aplinkės 

I Derby, 
mėginkim pradėti darbą ir 
parinkti aukų. Kiek yra 
brolių suprantančių, tą rei- 
katą, sumeskime patys kelis 
dolerius ir pereikime per stu- 
bas pas savo kaimynus, kož
nas duos kiek galėdamas, nes 
tai yra ant ko duoti, jeigu 
matom visą Bosiją papluku
sią kraujuose ir ugnyje, tai 
galim tikėtis, jog turi užgim
ti laisvė ir geresnis gyveni
mas, už ką netik centai, dole
riai, bet ir gyvastis verta pa
švęsti. Draugai į kovą į ko
vą visi iš vieno už laisvę mū
sų tėvynes. J. Anckaitis.

i

i

I

Chicago, III. Pas mus su
sitvėrė draugystė po vardu 

! „Lietuvos Sūnų Vakaruose.
. Ant susirinkimo buvo nutartai as

ta. kad visai nesirišti su rei- 
- • - * kalais bažnyčios, nors tie pa- 

- Į tvs draugai, kaip matyt, yra 
gera^s kasdieniniais bažny
čios lankytojais. Toliau ta-

! po tarta, ar priimti Suvalski- pradejo labai;h. . \ .
- ; mus ir Kaunimus prie drau- 

Įgystės, mat patys uždėtojai 
vra Vilniaus rėdvbos, bet tą 
klausymą nors sunkiai, ta- 
čiaus perleido per balsus, 
kad galima bus priimti, bile 
tik bus geras vyras. Sąna
rių prisirašė 28, bet toliau 
matyt, jog neauga. Tai mat 
koki klausymai dar ant mus |• ** I

smegenų gula, dar ir vieną 
rėdybą nuo kitos skiria, kaip 
laukiniai: kaimas su kaimu 
muštųsi, kad nebūtų apšvies- 
tesnių žmonių. Tokia drau
gystė negal gyvuoti jeigu jos 
sąnariai tokių siaurų pažiū
rų. Linkima jum broliai 
griebtis prie mokslo, skaity
mo lietuviškų raštų, tada tu
rėsite platesnę meilę ir lygiai 
mylėsite vieną lietuvį kaip ir 
kitą. Pašalinis.

i

tėvynėje 
Štai mūsų 

miesteliai: kaip 
Shelton, Ansonia

t

Juokitės Broliai 
Juokai, šalin bėdos.

dar nežinia, jie rašinėjasi su 
j Vilniaus lietuvių inteligenci
ja, ir kaip anie nurodįs, kur 
reikia paramos, tę siųs pini
gus.

ln Ska tytojus

—o—

Atšaukimas.

Dr. J. Šliupas rašo mums, 
jog męs neteisingai patalpi- 
nom 44 numerije „Keleivio” 
apie jo atsisakymą nuo Revo
liucijos kasieriaus ir pasira
šymą. Męs negalim darody- 
ti tikrai, kad Daktaras būtų 
atsisakęs nuo kasieriaus. Ži
nias ėmėm iš prokolo patilpu- 
sio „Kovoje”, dėlto tą 
tenciją męs atšaukiau!.

I

šen 
Red

Surinko Auku.
So. Bostone Šv. Petro ir 

Povvlo draugystė laikė viso- 
tiną susirinkimą Gruodžio 10. 
dieną. Susirinkimą atidarė; 
J. Jernsevičia ir paaiškino 
trumpoje kalboje priežastį su
sirinkimo ir perstatė kalbėti |

I

ls Lietuvos.

Baseinų Kauno rėdybos. 
Kaip, po visą Bosiją žmonės 
pradėjo kovoti, teip ir pas 
mus lietuviai pradėjo busti.

—o—
Krikštynos So. Bostone.
San vaite nuo sau va it ės vis 

užgema pas mus sūnų kai ir 
dukrelės, kurių dienas k riks 
t) męs gaunam progą užmišy
ti į Lietuvišką istoriją, res i' 
priežasties jų krikštynų, su-! 
renkam po kelis dol. už lais
vę Lietuvos. ;

Gruodžio 17-tą buvo krikš
tynos pas Antaną Kmitą ant1 
B St. Broliai atminė tėvynę: 
ir paaukavo aukų dėl jos iš- 
8iliuosavimo iš po caro gele- 
žinės rankos. Aukavo šie: 
po dol. A. Kmitas, A. Sut- 
kauckas, P. Korzinas, A. Ju-* 
deika, K. Kiškis, F. Mekštė- priviso visokių bėdų, 
nas; po 50 c.: J. Birgilas, G. — 
Korzinas, F. Višniauckas, po 
25 c. J. Matukaitis, J. Gali
nis, F. Agurkis, P. Kiškis, 
ir Liudvika Riškienė 10 cen
tų. Iš viso priduota Bostono 
Rev. Komitetui $8.60.

A. Sutkauckas.
—o—

Aukos Rev. buvo 
Nuo krikštynų pas

A. Kmitą
Viso

—o—
Malonus draugai:— Kvie- 

; čiame visas jūsų pajiegas su
vartoti ant Kalėdų, ir kur tik 
bus baliukas balius ar links 
mybė parinkime aukų ant re
voliucijos naudos. Dabar

KELEIVIS

Brangus Broliai
Ir mielos sesukės.

* Dovanokit ką prajojau
Kelis kartus neatlankęs;

Priežasčių visokių
Šę ir tę buvo,

Dėlto ir mano žinutės 
Nepraneštos žuvo.

Iš vieno šono 
Laukiau Kalėdų,

Iš kitos pusės

Brangus Broliai:—Su šiuo- 
mi pranešam j ūmi, jog „Ke
leivis” nuo Naujų metų bus 

i padidintas ir kiek galint pa
gerintas: mėgįsim talpįt to
kius raštus, koki jumis būtų 
reikalingi ir naudingi iš visų 
šonų gyvenimo; teip kad bus 
ir žinios, ir moksliški straip
sneliai ir juokingi skaitymai, 
žodžiu sakant, kad užimtų 

’ kožną žingsnį mūsų gyveni- 
• mo ir priduotų energiją vesti 
j tolesnę kovą su kasdieniais 
I vargais.

Kartu pranešdami apie pa
didinimą „Keleivio” prane
šam. jog mokestis teipgi pa- 
sididįs ant 25 centų ant me
tu; vietoje vieno dolerio, bus 
doleris ir 25 centai. Kas už

sirašys pirma Naujų Metų, 
tam mokestis vra ta pati, do- 

; leris.
Padidinam mokestį dėlto, 

jog perdaug yra dar’oo, ypa
tingai bemaiuant adresus kas 
sanvaitę, persikėlusių skaity
tojų.

Pasitikim, jog tą permainą 
skaitytojai palaikis už gerą, 
ir kurių laikas užsibaigė, 
malonės atnaujinti prenume
ratą, užsimokėdami ant toles
nio laiko. Toliau linkim jumi 
linksmiausių Kalėdų ir lai
mingų ateinančių naujų me
tų. ,,Kel.” Bėd.

I

į

$71.53

8.60
$80.13

Tę carą ima
Kaip su kaltukais, 

Čion tautiečiai mušas 
Kaip su plaktukais.

Bėgiojau, laksčiau
Šę ir tę, 

Dasižinoti kaip eina 
Ir apie ką.

Bet draugiausia juokų 
Newtone mačiau 

Kur lenkas lietuvio 
Pavogė pačią.

Žmona bet mano
Laimingai parvyko, 

O lenkas ir iš miestelio 
Visiškai išrūko.

Mat jis išgirdo
Jog pons Kovalevskis 

Paėmė keisą 
Ir varys užsimerkęs

Didžiausias Balius.
Bostono Suvienytos draugys
tės; Šv. Kazimiero, D. L. K. 
Vytauto, Ukėsų kliubas, Lie
tuvos Dukterų dr., Lietuvos 
Sūnų dr. iš Cambridgeport, 
Mass. laikys didžiausią balių 
ant Lietuviu Salės 166 Broad- v
way Extention, So. Bostone, 
25 Gruodžio, 1905, prasidės 
2 valandą po pietų ir trauk
sis iki vėlam vakarui. Pel
nas visas eis ant prieglaudos 
namo, kurį rengia Susivieni
jimas Lietuvių Amerikoje. 
Meldžiam visus draugus ir 
kožną lietuvį ir lietuvaitę 
ant mūsų didžiausio baliaus. 
Broliai atmįkite, jog nuo šito 
baliaus visas pelnas eina ant 
pastatymo namo dėl senų lie
tuvių Amerikoje negalinčiu 
dirbti.. Taigi mus visu pride- 

Irystė tokį reikalą pašelpti.
Visus užprašome.

| Komitetai.



KELEIVIS

Revoliucijoniškas issivys- 
tymas Rosijoj.

Vokiškai parašė S. Ingerman. Pirmiau
sia pat ii po Volks kalendoriuje „Volks 

Zeiluug“ 1817 William St., N. Y.

Lietuviškai sutaisė Lietuvis.

[Tąsa. J 
nurodįdamas, jog randas yra 
geriausias jų prietelius, ir 
kad socijalistai visai nieko 
gero jiem 
parodįs, nes prie politikiškos 
mašinos prieina tiktai buržu- 
azai. Toliau Subatovas nu
rodė, jog darbininkai dau
giausia sau gero gali padary
ti per paprastą ekonomišką 
aktyviškumą, sakydamas, jog 
raudas jiem linki tverti juni- 
jas ir agitavoti straikas.
Neprigulm ingos Uni

jos.
Pirmutinė neprigulminga 

unija buvo sutverta tarpe žy- 
dų-darbiniukų Minske, vė
liau susitvėrė Maskvoje, Pe
terburge, Odesoje ir kituose 
miestuose. Bet jiems nepasi- 
vedė gerai. Iš karto dauge
lis darbininkų prisirašė prie 
tų Subatovo legališkų unijų, 
bet vėliau pasirodė, jog lega- 
liškumas ir prilankumas 
randui yra sunkenybė darbi
ninkam. kuri užstoja kelią 
kliasiškos kovos tarpe vargšų 
ir turčių.

Po tam liūdnam darbinin
kų pasimokinimui, neprigul- 
mingos unijos pradėjo griūti 
pirmiausia Odesoje. Randas 
daugiau nesikišo, kad palai
kyti grynai ekonomiškas uni
jas Rosijoj. Subatovas įpuo
lė į nerimastį. Iš tų organi
zacijų, kurios numetė Suba
tovo programą ir laikėsi to
liau vienybės atsižymėjo tie, 
kurie Peterburge 22 Sausio 
po vadovyste tėvo Gapono ne
šė prašymą pas carą į jo žie
minį palocių, kur juos caras 

- meilingai pasitiko su švino 
kulkom, kazokų kniutais ir 
kitokiais karės vaizdais ir tik
rai tėviškai pasirodė, išskers- 
damas šimtus vargšų pas sa-j 
vo vartus.

Subatovui besėjant naują 
nuomonę tarpe darbininkų
— būti prilankiais carui ir 
ištikimais savo reikalavimuo
se, socijalistai prižiūrėjo, 
kad tos jo sėklos pasėtos iš- į 
džiūtų ir nesuleistų giliai sa
vo šaknų. Socijalizmo idė
jos nuolat augo ir pasekmių- į 
gai platinosi.
Augimas s o c i j a 1 de

mokratu.v

Augimas Socijaldemokratų 
aiškiai buvo matomas iš pra
neštų raportų, ant tarptau- 
tiškų socijalistų susivažiavi
mų Paryžiuje ir Amsterdame. 
Pirmiausia buvo tik šeši su
organizuoti komitetai ir ke
lios organizacijos. Bėgant 
kitiem trejieni metam jau bu
vo susitaisę 30 komitetų ir 
nemažiau kaip vienuolika 
vietinių organizacijų, į kurias 
nėra priskaityta žydų orga
nizacija vardu ,,Bund” ir 
daug kitų pašaliniųorganiza- 
cijų.
Susivienijimas So- 
cijaldemokratų.

,,Iskroje” (kibirkštije), 
kuris buvo pradėlas išleisti
— spaudinti metuose 1901, 
tame laikraštyje buvo suvar
tota geriausių talentuotų raš
tininkų raštai: kaip Plečano
vo, SasuliČ ir Axelrodo ir visi 
tie raštai susilieję davė gerą 
amuniciją socijaldemokratiš- 
kai propagandai.

„Iskra” su jos raštininkais

darbininkam ne-

buvo tikrasis, įrankis, kuris 
suvienijo daugelį išsimėčiu
sių socijaldemokratiškų orga
nizacijų į vieną galingą pro- 
letanjatišką partiją. Jų pa
sisekimas buvo toks gausus, 
jog ant konvencijos 1902 be
veik pasibaigė susiliejimas 
visų socijal-f rakei jų, išsimė
čiusių po Rosiją, išėmus vie
ną žydų ,,Bundą”, kuris dėl 
yvairių priežasčių, likosi at- 
skyrium, ir darė nemažai pai
nės agitavime socijaldemo- 
kratų.
Augimas Liberalų.

Kaip jau buvo laukiama, 
jog atdara* revoliucijoniškas 
pirmžengimas proletarijato 
pakėlė kartu ir liberalus ir 
pastūmė juos prie didesnio 
aktvviško darbo. Nors libe- 
ralai niekados neišnyko, bet 
kada tik revoliucijaniškas e- 
lementas labiau pakilo, kož
ną sykį sujudino ir liberalus, 
o kada apsilpo savo darbe 
kartu apsimalšino ir libera
lai.
Karė Rusų su Japo

nija.
Aišku ir lengva matyti, 

jog kruvina Rosijos su Japo
nija karė davė didelį žmonėm 
įkvėpimą numesti nuo savęs 
apsoliutišką caro valdystę, 
Rodos užpylė daugiau alie
jaus ant jau liepsnojančios 
revoliucijoniškos ugnies.

Karė Rusų su Japonija ir 
patiem turčiam matėsi, jog 
caras nori išplatinti savo ne
apsakomą galybę carizmo. 

[Šalę mažų būrelių vagių, 
kaip ve buvo Alexieef ir kiti, 
rando buvo didžiausias mie- 
ris stumti šalį prie karės, 
kad joje paskandįti pradėju
sią liepsnoti revoliuciją; ca
ras manė, jog pakilus kariai, 
žmonės paskęs patriotizme ir 
užmirš visas savo skriaudas. ' 
Vienok drūčiai apsigavo; pa- 
trijotizmas Rosijos žmonių 
dingo. Išskyrus kelias pat- 
rijotiškas demonstracijas, pa
darytas neorganizuotų skur
džių ir policijos, niekas dau
giau randui nepritarė. Libe
ralai drovėjosi ką sakyti prie
šai kėlimą karės su Japonija. 
Bet socijalistai su širdžia dre
bančia laukė progos ir su 
kartu pakėlė karės verksmą 
po visą Rosiją už laisvę, už 
brangiausią laisvę!

Ką karė nuveikė.
Karė parodė aiškų apsoliu- 

tizmo-carizmo būda, dėl tų, 
kurie pirma jokio manymo 

j neturėjo. Nežiūrint ant ran- 
i do užgynimo Zemstvos laikė 
. pirmą savo kongresą Maskvo- 
• je ir pirmą Rosijos istorijoj, 

Liberalai atvirai parodė savo 
reikalavimus konstitucijos: 
daugybė kitų kongresų pase
kė; advokatų Kongresas, Gy
dytojų kongresas ir kitų pro
fesionalų ir amatninkų. Ši
tas krutėjimas liberalų buvo 
pasektas su raudona nedėle 
— kraujo praliejimu Peter
burge, ir nors darbininkam 
kaštavo tūkstančiai gyvasčių, 
bet jie ištesėjo atidaryti pa
saulės akis ir atitraukti visu 
atydą, o labiausia tų, kurie 
carą pirmiau už tėvą laikė.

Sukylimai kėlėsi, 
i Liepsnos sukylimo kyla ir 
kasdien platinasi.

Griaujantį carą užkovoji- 
mai apėmė visą jo galybę, 
pasriuvo ir po jo baltais pa
loviais teip, jog iš lauko ir iš 
vidurio pakurtos visos aplin
kybės cariško despotizmo, 
kad neklaidingai galima lem- 

i ti jo visotišką nupuolimą.

Būtų klaidinga mislįti, jog 
žmonių kova yra tik su vienu 
carišku despotizmu, ir toji 
kova pasibaigs su sušaukimu 
visuomeniško kongreso. Ko
va vargšų darbininkų, kurie 
neturi turtų, turi būt plati 
ir išnešant! ant tiek, kad jie 
turėtų balsą aut kongreso to
kį, kokį turi turčius. Soci
jaldemokratai Rosijos iš visų 
galių kovoja, kad netik varg
šai su turčiais lygiai turėtų 
balsą, bet ir moterįs ir visi 
pilnamečiai ir pilnapročiai 
galėtų turėti balsą daryme 
tiesų, pagal kurias jie turi 
gyventi.
Politikiškos Grupos.

Partijos, kurios dabar ko
voja su carizmu yra šios: 
Konservatyviški liberalai, 
Konservatyvai— demokratai; 
priešingi buržuazam, o ka
riaujanti už proletariatą yra 
Socijaldemokratai.

Socijal-Revoliucijonierių 
partija arba vadinami terroris 
tai, ima vietą tarpe Radikalų. 
Demokratų ir Socijaldemo- 
kratų. Kautskis — didelis 
Vokietijos sociologas sako: 
Socijal-Revoliucijonieriai nė
ra grynai Proletariatas, jie 
nori perstatyt reikalus visų 
darbininkų, kuriuos jie su
pranta teip: vargšai ir mažo
ji vidutinė kliasa, kartu su 
algų darbininkais.

Puolimas netoli.
Dabar neklausymas kiek 

ir kokios yra partijos ir su 
kokiais mieriais. Jos visos 
ima carą iš visų šonų, su di
džiausia energija ir pasišven- Į 
timu. Balsas trūkimo mūrų 
despotizmo jau girdėtis ir jo 
visotiškas susmukimas yra 
tiktai klausymas trumpo lai
ko.

Galas.

vaikeli Kristų nuvedė į urė-C v Z

do namus.
10 Ir kada urėdas paklau

sė jo, iš kur jis buvo, jisai at
sakė: „Aš esiu iš namų tėvo 
mano, atėjau čionai, kad pa
silinksminti Kalėdų švente 
su mažais vaikeliais

11 Toliau urėdas jo klausė, 
ant kurios gatvės gyvena jo 
tėvas, o kad negalėjo dasiži- 
noti, padarė ištariu j ant jo, 
sakydami:

12 „ Šitas vaikas turi rasti 
darbą, nes jis neturi namų, 
nė pinigų, o dar nė draugų”.

13 Tada paėmė vaikelį 
Kristi} ir nuvedė pas turtin
gą krautuvninką, kuris buvo 
pamaldingas ir pasakė jam.

14 ,,Męs radom šitą vaiką 
ant gatvės, ir atvedėm pas 
tave, idant tu paimtum į sa- 
savo krautuvę ir pamokin
tum parduoti pirkinius”.

15 Tada krautuvninkas 
paėmė vaikelį Kristų ir nu
vedė į didelę krautuvę, ku
rioje buvo visokių pirkinių 
ir pristatė prie žaislių sky
riaus, sakydamas: „ ką tau Į pradžią ir tvėrimasi 
lieps čionai daryti, tai daryk, j liūdnų atsitikimų.

rėkė vienu balsu ,,greičiau 
parduok miuni”.

31 Vaikelis K ristus bijoda
mas užžiūretojaus skubinosi - 
dirbo, rišo pirkinius parduo
tus žmonėm.

32 Ir atėjo laikas uždaryti 
krautuvę prieš Kalėdas, ji
sai buvo pavargę ir nenorėjo 
eiti gulti į lovą, kurią buvo 
nusisamdęs.

33 Bet atsigulė ant grindų, 
užmigo, nežinodamas, jog ta 
nebuvo jo lova.

34 Kada rytas atėjo, vie
nas iš tarnų rado vaikelį 
Kristų gulintį ant grindų, ir 
mėgino jį prikelti,

35 Bet neprikėlė, nes dva
sia jį buvo apleidus 
nakties.

Moterim.

laike

Sergekimes nuo viliokų

Kasdien musu akvs susitin-
v •>

ka su liūdna išveizda 
nose, kasdien galima

šeimy- 
niatyti 
tokiu

Daugelis musų vargšių se- 
16 Kaip vaikelis Kristus serų, kurios veda gana sun- 

jis kų gyvenimą apsivedę, rodos 
nes i koplačiausiai rodo niurni pa
su

o aš užmokėsiu tau algą.”

NAUJAS SKYRIUS|?io“ 
BIBLIJOS.

Pagal Herbert N. Casson [Comrade]

Ir atėjo laikas, kad Kristus j 
pažiūrėjo ant žemės ir nusi
stebėjo ant darbų sūnų žmo
gaus.

2. Tai buvo dvi sanvaitės 
prieš Kalėdas, gatvės didelių 
miestų buvo užsikimšę 
žmonėmis; žmonės bėgo šę ir Į 
tę su didžiausiu greitumu.

3 Ir barškėjimas vežimų ir 
trenksmas daugelio pėdų, ir 
balsas daugelio žmonių kilo į 
dangų ir tenai buvo girdimas.

4 Kristus tarė aniuolams, 
sakydamas: „Aš pasikelsiu ir 
antru kartu eisiu ant žemės, 
kad pasilinksmįčia ant šven
tės Kalėdų su mažais vaike
liais.

5 Ir su tuom Kristus paė
mė ant savęs būdą mažo vai
kelio apie 12 metų ir pasiro
dė tarpe žmonių ant gatvių 
didelio miesto

6 per daugelį valandų jis 
vaikščiojo šę ir tę, būdamas 
dideliam paojuj tarpe besi
grūdančių žmonių, kurie iš 
visų šonų jį spaudė.

7 Bet nė vienas neprakal
bėjo į jį, ir niekas nedavė 
jam valgyti, teip jis pradėjo 
badėti ir nežinojo, kur paval
gyti-

8 Miestas buvo pilnas už
eigų apkaišytų vainikais iš 
lapų ir kvietkų su raidėm ge
riausių linkėjimų ant durių 
pakabįtų, bet kožnas varė 
nuo savęs vaikelį Kristų, ka
da jis pasakė, jog neturi pi
nigų.

9. Antgalo pasirodė prieš 
jį urėdas vaktos, ir paėmęs

to

auginimo raumenų, tą pripa
žįsta kožnas gydytojas, ir tą 
galim suprasti patįs ant sa
vęs. Pirma keturių mėnesių 
kūdikiui nešiojimas, supimas 
ant rankų yra labai naudin
gas, nes jis pats dar nepajie- 
gia krutintis. Kaip tik pra
deda pats daugiau krutėti, 
kartas nuo karto reikia palik
ti Ii uogas kojas, kad galėtų 
spardįtis, tas jam labai nau
dinga. Iki keturių menesių 

j kūdikio nereik mėginti sody- 
ti, nes besodydama gali pa- 
krividįti jo nugarkaulį. Ge
riausia duot jam Ii uosy be, o 
kaip laikas ateis, jis pats at
sisės. Kaip jau gali pasėdėt, 
tai geriausia kūdikiui pritai
syti ant lovos, kad nenupul
tų ir duoti jam laisvę ant šie- 
nįko bovįtis, ritinėtis. Rei
kia vaktuoti nuo drėgną ir 
šaltų grindų, nes teip kūdi
kis įgauna katarą, nosies bė
gimą ir iki senų dienų tas 
jam kenkia. Po keturių mė
nesių kūdiki galima išsivesti 
ant tyro oro, gerai išsivešti 
tam tikram kerečiukije su 
gerom sprinksom. Išsiveži- 
inas laukan ant tyro oro, ka
da yra gražus oras, yra ge
riausia kūdikiui gyduolė. Pa- 
augusiem kiek, leisti laukan 
bovytis su žemėm, tik reik 
priderančiai aprenkti į pi
gias drapanas, kad negautų 
šalšio, arba esant vasaros 
karščiam nepalikt ant sau
lės.

Vištienos pajus.
Apčystyk vistą ir sukapok 

teip kaip ant virimo į šmote
lius. Sušildyk tiek sviesto 
skauradoje, kad uždenktų vi
są skaurados dugną. Vištie
ną apibaistyk su miltais, 
druska ir pipiaais, suSėk į 
skauradą tegul povaliai ke
pa, pakol visi šonai nebus 
gražiai apsigeltonavę nuo 
kepimo. Pridėk pusę vidu
tinio cibulio smulkiai supiau- 
styto ir šakutę petruškų, da
bar užpilk vandeniu, uždenk, 
ir tegul valandą pašunta. Iš
imk mėsą, o į skystimą įmai
šyk miltų tiek, kad padarytų 
skystoką buizą. Dabar pa
imk kopiamąjį bliūdą ir su
dėk mėsą, išėmus didesnius 
kaulus, ant mėsos užpilk tą 
patirštintą skystimą, piadaryk 
tam tikrą plėvę, kokią ant 
pajų daro ir su ja užklok vi
są mėsą, kraštus prie bliūdo 
prilipįdama. Dėkie į viduti
nio karčio pečių ir kepk, pa
kol viršus neparuduos.

P atar i m ai.
Esant šaltam orui, reika

lą ujasi daugiau užsiklojimo, 
o užsiklojus sunkiai, nesvei
ka gulėti, tai labai praktišku 
pasidaryti šiltą lovą šitokiu 
būdu, patiesti-i eilę popieru 
ant sienykio po paklode. 
O užsikloti teipgi reikia po- 
piera į tarpią dviejų paklo
džių įdėt ir sustrigavoti teip, 
kad laikįtųsi popiera vidury
je dviejų paklodžių ir tą var
toti dėl užsiklojimo. Lova 
būva šilta, dėlto kad šiluma 
per piopierą neišeina.

Nuo užspringimo.
Užspringus galima daug 

pasigelbėti arba pagelbėti 
kūdikį iškeliant rankas augš- 
čiau galvos. Iškėlimas ran
ku, rodos atidaro vietą, ir 
kąsnis nueina.

I

veizdą, kad męs, kurios neve
dę, apsižiūrėtume ir neįpul- 
tume į tuos pačius vargus. 
Bet męs, męs merginos labai 
mažai apsižvalgom, o jeigu ir 

‘ i ne- 
apmislinam, jog tas yra dėl 
mus pamokinimo.

Kiek męs matom vyrų ku
rie lipšniais nors ir rupiais 
savo žodžiais mokėjo prisikal
binti sau merginas sveikas, 
drūtas ir darbščias; mokau- 

i čias uždirbti pinigus ir mo
kančias juos užlaikyti. Prisi- 
kalbįdami jie kalbėjo apie jų 
vertumą; daugiausia save gy
rė, prižadėdami dirbti ir rū
pintis apie gerovę savo mote- 
ries. Žinoma, moteris iš sa
vo pusės teipgi prižadėjo bū
ti rūpestinga apie reikalus 
ant jos atsidedančios. Teip 
mergina nekartą aklai įtikė
jus pasakom vyro apsiveda 
visai ant jo pasivedimo nežiū- 
dama, nekartą pati apmoka 

i ir kunigui už surišimą. Tas 
gal viskas būtų gerai, kad 
vyras laikytųsi savo prižadė
jimų. Bet kur tau! Jisai 
giliai savo širdije džiaugėsi, 
jog jis yra apgavęs, pavergęs 
y patą. Kaip voras musę y- 
ra sunarpulinęs su meilės 
virvėm kuriai daryti kaip tik 
verkti, bet verksmas nėra jo- 
kis apgynimas, kur randasi 
krakadiliai, nes jie tik iš 
verksmo pasinaudoję eina 
savo aukos paimti; teip ne
vienas yra prisikalbinęs sau 
neva moterį — gyvenimo 
draugę, bet savo nelaimingos 
aukos, nes po apsivedimui 
toki vyrai pasirodo kuom jie 
yra: matydami, jog pati sun
kiai dirbdama gali šeip teip 
jį išmaityti ir randą apmokė
ki, todėl meta darbą ir pasi
lieka karčiamų Janky tojum.

Daugelis tokių paveikslų 
duria į musų akis, tik apsi
žvalgykime ir mokįkimės

pamatė brangias žaisles, 
nudžiugo, linksminosi, 
mislino galėsiąs dalįtis 
mažais vaikeliais.

17 Bet prižiūrėtojas
skyriaus buvo piktas žmogus, 
jis kalbėjo i vaikelį Kristų 
su garsiu balsu, ir liepė jam matom ką nors, tai visai 
padaryti daug darbo.

18 Ir atėjo laikas, jog vai- 
Į kelį Kristų privertė dirbti la
bai sunkiai, nuo saulės tekė
jimo iki ilgam vakarui.

19 Buvo užginta jam atsil
sėti ir sėdynė užginta atsisės
ti, kada jo kojos buvo labai 
nuvargę.

20 Jis buvo priverstas bė-
ir

nors greitai skubino, lakstė, 
bet dar užžiūrėtojas baudė jį 
už nesinarkumą, kas sunkino 
vaikelio Kristaus širdį.

7| 21 Ir kada atsigulė naktį,
jisai širdingai verkė, dėlto 
kad jis prote buvo tik vaike
lis, ir negalėjo suprasti, kas 
su juom darosi.

22 Po penkių dienų užžiū
rėtojas liepė jam atsistoti ir 
surišti pirkinius, kurie buvo 
parduoti, su tuom jo darbas.; 
dar labiau pasunkėjo.

23 Kožną dieną žmonės 
pilte pylėsi, kad pirkti sau 
visokius daigtus ant Kalėdų 
ir kožnas labai skubinosi.

24 Ir spaudėsi vienas per 
kitą ir grūdosi prie pardavė
jų krautuvninko.

25 Čionai perėjo daugybė 
ponių ir ponų, kunigų ir di
džiūnų, bet niekas nepamis- 
lino apie vaikelį Kristų, a nė 
apie pailsimą pasamdytų par-; 
davėjų.

26 Nes jų mislįs visos bu
vo tik apie pirkinius ir apie 
Kalėdas.

27 Ir nė vienas nepakalbi
no gražiai vaikelio Kristaus, 
nors viela supjaustė jo ran
kas berišant pirkinius, ir ko
jos buvo pilnos skausmo nuo 
stovėjimo.

28 Kožnas vis šaukė ant
jo, kad greičiau, sakydami: ištirti tikrą meilę mus drau

gų, kurie mėgina paverši 
meilę irįpainiot į voratinklius 

Į dėl savo brutališko gyveni
mo — padaryt mus savo tar- 
nėm — vergėm. M. R.

—o—
Vaikų išsimankšty- 

m as .
Kiekvienam išsimankšty- 

imas yra labai reikalingas dėl!

SU

i

,, Greičiau paduokie mano 
pirkinį”.

29 Dienoje kūčios vaikelis 
Kristus labai apsirgo nuo 
skubaus darbo ir nepasilsio, 
stovėjo krautuvėje turtingo 
krautuvninko ir rišo pirki
nius, kurie buvo parduoti.

30 Kūčioje buvo žmonių 
daugiau kaip pirma ir visi

i

Ar juokas?
— Mama, kam tie gražus 

daigtai krautuvių languose 
sudėti? '

— Dėl biednų pažiūrėti, 
dėl turčiu pasibovyti.
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OLIM Bros
338 Broadway So. Boston, Mass

Puikiausias Lietuviškas

Rodą duodu visokiuose

rašius per gromatą, teip pritaiko ir sutaiso 
vaistus, kad vartojant juos, pagal pamokinimą 
visada pilnai išgyja, ir tai tokias ligas išgydo, 
kur kiti daktarai per tūlą laiką pagydę, aplei
do nelaimingą jieškantį sveikatos.

Tame Institute vyrai ir moterys su viso-

vo as Daktaras Profesorius ir Specijalistai. ku
rie po ištyrimui asabiškai atėjus ligoniui arap

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSI^

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

Tiktai ant 30 dienu uz 10 centu.
Naujas vadovėlis Angliškos - Vokiškos 
ir Lietuvijfcos kalbų ir Daktarnygė su 
receptais iš kurios kožnas aptiekorius su 
taisys gyduoles pagal užrašyta receptą. 
Tas vadovėlis yra vertas 60c. bet mgs 
dėl 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.

Mes laikom lietuviška klerką.* < 
čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

Gebiavsia ik Teisingiausia

...APTIEK A..
C. H. KNOTT.

C 3r. West Fourtli <fe D St
So. Boston, Mass.

Čia galima gauti puikiausią pečių 
Lovų, krėslu ir visokiu reikalingų 
daigtų stuboje. Čion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo $15.00 ik; 
augščiausiu prekių. Pirkti galite 
ant geriausiu išlygų; teipgi susikal
bėti galima lietuviškai, lenkiškai ir 
kitose kalbose. Meldžiam atsilankvt

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

• M. A. CANNON!

Lietuviškas Polskas
DAKTARAS

M. ZISELMAN,
7 Parmenter st., Boston, Mass.
Visokias ligas gydau geriausiai ir pasek- 
mingiausiai. Ateikit tiesiok pas mane 
ant viršaus vienais trepais aukštyn bet 
neikit į aptieką. mano durys baltos.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 
1 iki 2 po piet ir nuo 6 iki 8 vakare.

Dr. Jos. Lewandowski
3g4 Broadway, 

priešai pacztą
S. Boston, Mass.

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

Vienintelis Lietuviškas
CIGARU FABRIKAS 

M*i*Mhu*etta Valstijoj. Darom geriau 
siu* cigarus iš Havanos tabako ir būtu 
me linkimi «u lietuvninkais karčemnin 
k,į, ir krautuvninkais vesti pramonę 

Mftoų adresas:
A. LIUTKEVIČIA. 

M Bqar*. Worce«u», Ma-s.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA

išgydyti.
Profesoriaus Daktaro E. C. Collins, knyga, 

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

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

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

SUCZEDYK PINIGUS!
Mes tik-ką pargabenom ii New Yorko naujausios mados moterišku 
skrvbėliu. ilgu ir trumpu žiponu ir andaroku visokiu borvu. kuriuos 
pard.Ktdam už labai žemas prekes. Teipgi didelis išpardavimas įuo. 
terisku ir vyrišku sunkiu apatiniu drapanų, kaldru.

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

tarpe A ir B galviu,

Didžiausias Balius.
.Sus... b. A.’’ Kuopa M ]>aieiige puikų 
: alių, kuris t kibtis Bu gruodžio ant Ger
mani* Hali. 193 \Vooster St .. New 11a- 
ven. Conn.

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 Street, - - Boston, Mass.

Britvos! Mikroskre
pai.

Kas prisius mums 81.25, tam mes 
prisiųsim puikiausią britvą ant svieto, 
galąstavimo diržą ir šepetį. Brilva ta 
parsiduoda po 83.00 storuose. Geresnės 

britvos nėra sviete.
Teip-pat mes turim mikroskropą, kuris 
lašą vandens teip padidina, kad jame y- 
ra matyti tūkstančiai vabalėlių. Jis ver
tas yra 815.00 bet mes ji parduodam už 
81.00. Niekas nesigailės pirkęs šitą stik
lą, bet parodys ir savo draugui. Pri 
siuntinio kaštus apmokame.

The Chase Supply Co., 
Box .504,

Methuen, Masn.

KLAUSYKI E VYRAI!
Kaip į Worcesv-r atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit.
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str., 

Worcester, Mass

C SALIUNAS i „ MKas kartą pas mus atsilankys.
v To niekad nesigraudys; §
g Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi. ■%
t> m
« Lazauckas, Judeika ir Co. §

rol Brosidvay ir 259 D. Si.. S
H Smiltį Mass. M

M. Gali’an&Co.
Uzlaiho geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LiKIERIU ir 

CICĄR .
Pardavimas tamilijom musu 

specijališkumas.
366 2-nd st.,S.Boston, Mass.

VIENATINIS : UETUVISZKAS : 
W. RAŽUKO, 7 Washington st., 
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iš Lietuvos į Ameriką tai pas Zza\
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus.
Užlaikau puikų hotelį kureme Įjfft AJįL
galite gaut valgių ir gėrymų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista- 
tau ant szipų už darbininkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. ..—~_____ .......
reikaluose uždyka. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtųlcoks apgavikas 
vest kur kitur tai neik iki nepamatysi manęs. * Su godone

WfXCAS RATUKAM.

Dr. S- Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Hanįson avė.

kiom ir slaptoms ligoms visada tampa pilnai

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
-----  ------------------ ----------- = viso: jų muzikaiiškų instrumentų, 
gromatoms (kukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centu? markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Katalogą dykai. Puriame yra šim- 

ta> visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos ĮT 

-Sgjpč kliasos, o prekės prieinamiausios. | 
Apsteliavimus atlieku greitai, ir išsiun- 

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

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Tik-ką pargabenom laug drapnų d. l vaikų 
gražiai padarytu. Siutai arba overkotukai 
$1,25 augštyn. Naujos mados moterim ke
purių ir f urs kopigians. Motei t žieminiai 
veistukai arba kelinės 19c. verti 25c. Dubal- 
tavos stempos šią uedėlę su kožnu pirkinių.

nori po 25c. volelį. Norintiems prisiusime kataliogą muzikos volelių 
iš visų kraštų svieto. Kožnas galis. tą mašina grajyti. Sveria 15 sva
rų. 16 colių ilgio. 14 pločio ir l) augščio. Prekė 85.5O. Pas mus galima 
gaut armonikų, muzikų, triubų. klarnetų, grafofonų. rekordus dėl gra- 
fafonų. auksinius ir sidabrinius žiedus, lenciūgus, ziegorius. britvas, 
revolverius. Šaudykles, baisikelius. elektriškus diržus, elektriškas bate
rijas dėl visokių 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 tavorus pigiau- kaip kur kitur. 
Prisiuskite vardą ir adresą o męs prisiusime didelį lietuvišką kataliogą 
uždyka. Mus prekysta yra uždėta l-šJl m. ir visus užganėdina. Norin
tiems galime prisiųsti paliudijimą nuo mus batikos, jog mus firma yra 

atsakanti ir te.singa. Adresavokit:

ATLAS MERCANTILE COMPANY,
Dept. 1, 2 Rivington St., Kertė Bovvery Xew York City U. S. A.
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