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Revoliucija Rusijoj.

Visą pereitą sanvaitę bu
vo didžiausia revoliucija Ro- 
sijoj, o gal didžiausia kokia 
pasaulėje kada buvo. Žinios 
kasdien pranešė daugybę už
muštų ir sužeistų, paliktų 
varge ir išvarytų iš turtingų 
palovių.

Darbininkai rengė pradėti 
baisiausią streiką ant 21 
gruodžio, Maskvoje prasidė
jo viena diena pirmiau: visas 
miestas sustojo, rodos numi
rė viskas: fabrikai geležinke
liai, telegramai ir visokios 
miesto įtaisos. Iš numirusio 
tykumo tuojau kilo baisiau
sias šturmas — kova darbi
ninkų su kareiviais, kurie 
apiakinti caro ir ponų šaudė 
savo brolius darbininkus.

22 gruodžio Maskvoje lai
kė susirinkimą 12 tūkstan
čių darbininkų Akvorijume. 
ant kurių degančios judinan
čios prakalbos buvo girdėtis: 
kareiviai buvo apsupę mūrą, 
bijodami pasikėlimo. Laik
raščiai platina energiją, kiek 
tik gali, kad stiprint darbi
ninkus prie kovos ir atkalbi
nėti kareivius nuo tarnavi
mo carui. Proklemacijos sa
ko: kareiviai vienykitės su 
mumi? Jieškokite laisvės su 
mumi! Jokia galybė nega
lės pasipriešinti prieš žmones 
vienybėje su kareiviais.

23 gruodžio dvi bombos bu-1 riai jų pačios dukteris ir vai- 
vo mestos ant policijos pre- kai gynėsi už barikadų su- 
fekto, išdalies namas tapo krautų ir telegramų stulpų

- sudraskytas 2 žandarai už- jr tramvajų, kurie mažai ga- 
mušti. Nakčiai atėjus maiš- įėjo atlaikyti baisią ugnį ma 
tai pasididino: darbininkai įminimų muškietų. Pasku- 
užėmė kelias dalis miesto ir tinęs žinios praneša, jog 10 
išplėšė dvi sankrovas muš- tūkstančių revoliucijonierių 
kietų, kurias išdalino žmo- yra kritusių Maskvos mieste 
nėm su patronais. Barika- per pareitas 4 dienas, 
dai tuojau pradėjo augti ant Peterburge 
gatvės Sadovaja. tančių kareivių

Caro bernai tuojau prade- peiliais, pikiais
jo j ieškoti žmones su šviesa tokiais užmušė j istės įnagiais 
nuo bokšto Saukarof ir kitų, užplovę visą miestą, vienok 
Kareiviai susigabeno maši- baisių streikų negali sm?tab- 
nines skraiduoles ir prasidėjo dyti. Elektrikiniai 
baisiausia karė pačiam vidų- ninkai, kurie buvo suimti į 
ryje miesto, 
dabar nemiegojo: jie turėjo valdžia mislino, 
anglišką mašininę muškietą, miesto šviesą operuoti, 
kurią pritaisė vienam mūre 
ir per langą gerai atsakė antv- 
kareivių šūvių. Šitoje kovo
je žuvo labai daug darbinin
kų, bet ir kareivių ir zanda- 
rų žuvo nemažai. Darbinin
kus apėmė; 150. sako suareš
tavo, užgrobė 18 muškietų, 
15 revolverių ir 13 bombų. 
Vėliau darbininkai turėjo de
monstraciją, ant kurios jen. 
Dauslabov šovė iš skraiduo
lių užprovįtų; nuo tada dar
bininkai pradėjo baisiausią

Darbininkai užbarikadavo 
gatvę pale triompo vartus, 
bet kareiviai persimušė, dar
bininkai turi vien tik revol
verius, o kareiviai, žinoma, 
turi pilnai amunicijos. Dar
bininkai turėjo padarę pie
nus užimti staciją Peterbui- 
go namus busiančios pasiun
tinystės ir Banką, vienok 
Daubasovas viską patyrė ir 
dėjo visą savo šuns pajiegą 
šaudyti darbininkus.

Prieš Kalėdas Kūčios va
kare baisi karė atsivėrė Mas- c
voje, girti kazokai ir caro 
garbintojai mušė žmones ir 
vedžiojo nuogas merginas po 
gatves, prigulinčias straikie
rių šeimynom. Straikieriai 
mušėsi iš visų pajiegų: seni, 
jauni ir merginos, teip kad 
prašvitus rytui penki tūks
tančiai žmonių gulėjo ant 
gatvių, nemažai iškaišytų su 
Imerginom, kurios su narsu
mu nešė tai akmenis, tai gel
bėjo sužeistus savo brolius ir 
pridavė jiem narsumą gintis 
žadintojus. Žinios praneša, 
jog penki tūkstančiai buvo 
užmušti ir 14 tūkstančių 
sunkiai sužeistų. Nežiūrint 
aut tos pražūties 30 tūkstan
čių straikierių rengiasi už
pulti Maskvą, jie dabar sto
vi Orochosieef ir su savim tu
ri skraiduoles. Kova kruvi
na visur tik kyla. Gatvės 
upeliais kraujo papluko. 
Vėlesnės žinios praneša, jog 
iš 25 į 26 gruodžio baisi karė 
buvo ant kampo Tversko ir 
Sadovija gatvės netoli sto
ties Bresto. Revoliucijouie-

i
23 gruodžio darbininkai 

laikė susirinkimą vienoje 
mokslainėje, kurią tuojau 
apgulė kareiviai ir liepė issi- 
skyrstiti. Darbininkai pa
sipriešino ir susirėmimas tuo
jau kilo; darbininkai atmušė! 
kareivius su revolveriais ir 
bombom, kareiviai nepoilgam 
atsivežė skraiduolę ir bom
bardavo mokslainę, pakol 
daugybę neišmušė, kiti pasi
davė, matydami, kad viltis, 
neišgelbės. Apėmė tik tą 
pulkelį, kitr-gi varė ir varo 
baisią kovą.

Ryga. Rygoje jau ke
lios sanvaitės, kaip tęsiasi I 
baisi karė tarp darbininkų ir 
kareivių. Randas atsiuntė 
8 skvadronus kareiviu, kiirie 
apsistojo hotelije dvaro. Re
voliucijonieriai visur aptaisė 
dratus duriančius ir susitai
sė sau barikadus, kada jau 
sutemę, žmonės pradėjo šau
dyti į liotelį, kareiviai išgir
dę, kad karė prasidėjo, bėgo 
iš kotelio, bėgdami per dra
tus labai’ susidraskė 
gelis tapo užmuštų, 
daugybė išdeginta,
didžiausioje prasmėje.

Aplinkėje Valk, 20 
gruodžio tapo darbininkų iš
draskytas palovius Barono 
Rehnfelsen. Palovių gynė 
atsiųsti kazokai, bet antgalo 
pritrūko amunicijos ir turė
jo kelis palike eiti amunici
jos, Baronas teipgi pasikin
kė arklį, norėjo pabėgti, dar
bininkai vienok baroną pasi
gavo, ir nuvežę į girią snie
ge paliko. Kazokus darbi
ninkai sumušė ir visą palo
vių sudaužė, pasiėmė bran
ginu vnus.

Baronas Volf pabėgęs ta
po išluptas iš lovos jo loc- 
nam palociuje, bet gavo kaip 
nors su pačia ištrūkti, pasa
koja, jog net septynis Volfo 
palovius darbininkai sugrio
vė. Žinios praneša, jog so
cijalistai daro didžiausią 
tvarką, draudžia žmones nuo 
rūbavojimo ir užmušėjisčių, 
ir niekas teip gerai nesuval
do žmonių, kaip socijalistai.

ir dau- 
Namų 
vargas

60 tūks- 
apkrauti 
ir ki-

darbi-

uždarę 15 anglijonų ir turčių 
kaipo užstatymą, kad caras 
darytų mainų, paleisdamas 
suimtus iš turmų. Bet ve-1 
liau anglijonus paleido va-' 
žiuoti į Angliją.

Tukume, Kurlandijoj bu
vo baisi karė tarpe darbinin
kų ir kareivių; sukylimas 
prasidėjo 12 gruodžio, kada 
miesto žmonės liepė kapito
nui Mueller’iui iškraustyti 
kareivius išviso 100. Kapi
tonas buvo i 
vėliau kilo maištas; žmonės 
apsipylė stubas ir per langus 
šaudėsi su kareiviais; prisiė
jo partraukti netik daugiau 
kareivių, liet 
parvežti. 400 
tų. 
T a m s y b ė 

šia painė.
Žinios pareina iš Peterbur

go, būk kaimiečiai, kurie ti
ki, jog caro visa padermė pa
eina nuo Dievo, būk caro kū
ne yra Dievo kraujo. Tie 
kvaili žmoneliai popų nuo 
amžių laikomi po diciplina 
kvailo tikėjimo, kyla pulkais 
gaujos ir gina caro galvą ant 

'stacijos Yelna ant geležinke
lio Kijievos ir Voronežo; tie 
apkvailinti skurdžiai išpiovė 
straikierių visas šeimynas. 
Žinios iš Lietuvos.

Paskutinę sanvaitę žinios 
pareina be persto j i mo iš Lie
tuvos, būk lietuviai atidengė 
jau respubliką visoje Lietu
voje ir keliolika tūkstančių 
perėjo į Vitebsko gubernę su 
inieriu atimti tą gubernę ir 
prigerkti prie Lietuvos. Kiek 
tame teisybės yra dar sunku 
atspėt, bet kad jie kovoja, 
tai nereik abejoti.

čius apskundė merginą, ku
riai prisūdijo užmokėti $25 
Žmonės būriais pradėjo eiti 
į kortą ir siulįti tuos pinigus 
už merginą, kap parodyti 
simpatiją merginai, o panie
ka turčiui.

<

Žinios iš pasaulės.

Berlin. Vienas statistikas
sutikęs, vienok Kuhne praneša, jog moterįs

ir skraiduoles 
likosi užmuš-

didžiau-

Iš Amerikos.

pradeda mažįtis, jisai sako 
Luxemberge 1890 metuose 
buvo 1002 moteris, ant kožno 
tūkstančio vyrų, dabar jau 
yra tik 999 moterįs ant 1000 
vyrų. Jo statistikos parodo, 
jog Austrijoj, Švedijoj, Švei
carijoj moterįs gema rečiau.

—o—
Budapeštas, Hungaiija. 

Nesutikimai tarpe Austrijos 
gyventojų ir nepasikakini- 
mas darbininkų kasdien gir
dimas. Žmones reikalauja 
visiem lygaus balsavimo.

Naples, Italija. Kunigaikš
tis ir kunigaikštienė iš Aos- 
ta, artimi giminės karaliaus, 
suvažinėjo su automobilium 
moterį; tuojau sustojo ir pa
ėmė moterį pas gydytoją. 
Mat senovėje būtų į turmą į- 
metę, kad nuo kelio nepasi
traukia, bet dabar jau soci
jalistai juos prie žmoniškumo 
privarė.

—o—
Berlin. Ateinantį mėne

sį Vokietijoj socijalistai ren
gia 120 demonstracijų, nors 
randas iš laiko uždraudė. Ant 
demonstracijų ketina pribbti 
Mayim Gorkij iš Rosijos. 
Gorkis yra užkviestas ir į A- 
meriką.

Darbininkai turmą tapo caro paleisti, mat 
_____  ______ , kad padės 

bet 
elektrikieriai nespėjo išeiti iš 
turmo ir vėl prisidėjo prie 
straikierių.

.Žinios praneša, jog caro 
rodos kabinetas iš didesnės 
dalies pripažino reikalingu
mą duoti lygų balsavimą 
šiem žmonėm, bet citras 
to nepristojo.

Žinios praneša, jog 
ir kazokai Peterburge paro
do kasdien nepaklusnumą, o 
tarpe kareivių, tai platinasi 

karę prieš savo neprietelių, didžiausia caro neapykanta.

vi 
ant

jau

Atsitikimai.
Liutenantas Smitas paim

tas į turmą. laimingai pabė
go.

K unigaikščio Babrinskio 
turtai tapo sunaikinti per su
kilusius žmones Bogorodičiu- 
j«-

Į Finlandiją Vokietija pa
siuntė 2 laivu į Rygą ir Re- 
velį paimti savo žmones ir iš
gelbėti nuo mirties.

Du šimtai tūkstančių 
bininkų sustreikavo po 
Rosiją.

Iš Balašikos 15 mylių 
Mask vos darbininkai

dar-
visą

J
t j

Utarninke 26 gruodžio bu
vo prakalbos ant Fanual 
Hali, kalbėtojas vakaro bu
vo Jack London, salė prisi
grūdo su žmonėmis teip, kad 
daugelis už durių pasiliko — 
netilpo, buvo daug reporte
rių, politikierių ir vienas ku
nigėlis, mačiau, stovėjo tar
pe susigrūdusių žmonių. Su
sirinkę labai nusistebėjo, kad 
pamatė sėdinčią motiną Jo
nės, garsingą vadovę Ameri
kos straikierių. Vėliau ka-

v

da ji buvo perstatyta kalbėti, 
žmonės plojo rankom su di
džiausiu smagumu apie per 
pusę valandos. Trumpai ji 
kalbėjo, bet kožnas žodis 
reiškia vienybę darbininkam, 
o prapultį tranam. Toliau 
perstatė Jack London, garsų 
autorių, kuris kalbėjo virš 

Į poros valandų. Kalba jo bu
vo labai pamokinanti — ji
sai aiškiausiai nurodė apie iš- 
dėvėtą sistemą gyvenimo ir 
parodė naują, prie kurios 
žmonija keliauja, apie tai vė
liau ir plačiau aprašysime.

Ketvergo vakare 28 gruo
džio bus konferencija visų 
tautų i po Rosijos jungo dėl 
apkalbėjimo apie padarymą 
didelio apvaikščiojimo Bosto
ne ant 22 Sausio kaipo atmi
nimą užmuštų darbininkų 
Peterburge praėjusiam Sau- 
sije. Šioje konvencijoje ims 
dalyvumą latviai, lenkai, ar
mėnai, žydai ir lietuviai, o 
gal dar ir daugiau. Nusida
vimus nuo konferencijos lie
tuviam praneš ateinančią ne- 
dėlią ant lietuvių salės. So. 
Bostone.

Nedėlioję 
prieš Naujus Metus Ukėsų 
Kliubas parengė prakalbas. 
Ant lietuvių salės 2-rą vai. 
įx) pietų. Taigi kožnas bro
lis labai gerai padarytų pra
nešdamas šitą visiem kono- 
plačiausia ir pats ateitų. Mo
terįs vyrai ir jauni 15-16 me
tų vaikai ir mergaitės reikia 
aut prakalbų ukvatinti. Ant 
susirinkimo pasirodavosim, 
kad ir męs lietuviai imtume 
plačiausią vietą tame tarp- 
tautiškam apvaikščiojime. 
Viską® bus geriau pranešta 
nedėlioję, dėlto visi ateikite.

Balius Suvienytų Draugys
čių buvo gana skaitlingas, 
bet galėjo būti skaitlingesnis 
kad visi būtų supratę, jog 
tie pinigai eina dėl prieglau-, 
dos namo seniem žmonėm.

Būrelis So. Bostono clioi 
ir muzikantai per Kalėdas^ 
pietų turėjo gražų draugišką 
susirinkimą po bažnyčia; pa
silinksmino ir padainavo ke
lias dainas: Teip miela mus 
Tėvyne; Tu Lietuva, tu Dau
guva; Birutę: Didi garbė] 
jum. Kad balsai lietu TM 
skamba, širdis atgijimą 
č ia.

“p

31 gruodžio

—o— 
Paskutinės žinios. 
Iš Maskvos praneša, jog 200 
tūkstančių revol i ucijon ieri ų 
— vyrų ir moterų mušasi iš 
visų galių. Kareiviai paal- 
sinti. Revoliucijonieriai
krinta kaip musės. Baisi ko
va.

Pakele mokestį.

New Yorke 100 tūkstančių 
darbininkų prie budavojinfb 
linksmai šventė Kalėdas, iš
girdę, kad mokestis bus pa
keltos ant ateinančių metų.

Caro tarnas.

Pliiladelpliie, Pa. 24 gruo
džio socijalistai laikė susirin
kimą vienam teatre, ant ku
rio kalliėjo B. Hauford iš 
New Yorko. Jis išrodė bjau
rumą valdonų, ypatingai ca- 
ro. Poligonas norėjo ji ™AtSiszaukit in „KE

i stabdyt, bet kad neklause.
.Jis atsivedė daugiau polici- DEIVIO“ Redakcija, 
jos, bet kaip daugiau atėjo, 
socijalistai pradėjo ruskai 
kalbėti, ir teip nieko nesu
pratę poliemonai nuėjo na
mo.

nuo 
buvo |

REIKALikCU^

Vietines Žinios.
Simpatija vagšam.

Taunton, Mass. Prieš pat
Kalėdas lenkė, Liudvika Ka
pine nuėjo į T. Marvelio dėdos buvo šviesios, malonios,
lauką ir nusikirto aglaitę ant Kalėdos atėjo, o dar šalčių 
Kalėdų. Marvel didelis tur-i didelių nebuvo.

Oras labai gražus visą pe
reitą sanvaitę. ypatingai Ka--

i
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mūsų papratimais1 dėti vieną prie vaikų —
rinkti sau šiltą sakyti, jog visi tie vaikai leis

it atvės. Y vai-
prižadėjimų 

etina laikytis 
etų. Nau- 
riodas žmo- 
uris priver

ti apie pra-

I -
„Keleivį” ir kitur su medikąplėšimų, užmušėjisčių, ir

{•atžudysčių atsitiko pereitam logiška knyga, jis yra apga- 
mete: kodėl tūkstančiai kū- į 

s dikių suvargusių, sunykusių < 
dirba fabrikuose, kuriuos su
lyginus su bent kokio gyvu- 
vio amžium, jie yra labiau 
varginami. Kodėl kraujas 
upeliais liejasi Rosijos vieš
patystėje. Šitas dvidešimtas 
anuis, baigiasi 2 tūkstančiai 

. metų nuo gyvenimo žmogaus „j. dirba iul0n& daugiausia 
aut svieto, kuria mirt, kad prje kurio au,na
parodyti teisybę, o mje per Bremcl,-„; Hamburg o, Rot- 
tiek metų neišmokom dar jo ^a,,,-,, ir iš Skandinavijos.

Metas, senas me- klokestis čionai gauna įm> 30 
j c, ant valandos, o naktimis 
Įmoka |><» 45 c., tokiu būdu 
nekuriu uždirba ir po 20 dol. 

į ant sartaitės. Tautiško su 
8ipratiuio tarp lsetuvių nėra 
ir visai jiem tas nerūpi. Ves
tuvių teipgi Čionai nebūva, 
nes merginų nėra, užtai vedu
sioj ie kotaiikiau pačiuojasi, 
mat įnėjo į madą persimainy
ti pačiom; ypatingai moterįs 
labai prie to linkę, tik neži- 

į nia, ar tai daro iš vargo ar iš 
> išdykumo. Tas mainymas 
j pačių kartais įtraukia į dide- 
Įlį vargą tuos žmones, bet ka
da-gi jie neužsiima nieku ki- 

įtu, tai ir maudosi po savo pa- 
garoįtą purvyną. Prašau tai, 
kad žmonės žinotų, kur pa
čias gali permainyti, Hobo- 
kine, jei jųsų loska! 
jų turgavietė.

J. V. Amerikietis.

Ka nioeikein praėjusiuo
se metuose-

Praėję metai buvo mūsų 
didelė darbvmetė ant tautiš- 
k06 dirvos; nuo 22 sausio, ka
da caras iššaudė daugybę 
žmonių pas savo palovių, pra
sidėjo labai didelis bruzdėji
mas tarpe visų suprantančių 
visuomeniškus reikalus; kož- 
nas pradėjo mislįti apie iš- 
liuosavimą tėvynės. Po su
šaudymui žmonių Peterbur
ge mėnesi j e sausio per kiek 
laiko, rodos aptyko, bet su 
ka1 u žinios pranešė apie su
draskymą kunigaikščio Ser- 
gij: as vasario 17 dieną, tas 
sukrutino visus žmones ir į- 
davė didelę energiją. Areš
tą voj imas Maximo Gorkio 
buvo kitas didelis sukruti- 
iųas. Kovo menesije žinios 
pradėjo pranešti darbininkų 
pasipriešinimą valdžiai Kurs
ke, Bielostoke po kelioliką 
aukų krito. Darbininkų ko
va prasiplatina į visas šalis 
Rosijos. Liepos menesije dar 
brangesnės žinios pradėjo 
plaukti apie kareivių sustrai- 
kavimą ant laivo Potomkin 
ant juodųjų marių. Tos ži
nios ir vėliau kiti sukylimai 
pridavė nemažą gyvumą mum 
amerikiečiam — privertė rū
pintis rinkti aukas ir gelbėti 
savo brolius Lietuvoje, nes ir 
tę sukruto visi, iš pavasario 
laikė susirinkimus, siuntė 
prašymus pas carą, reikalau
dami žmoniškų permainų.

Dabar žinios praneša apie 
pasikėlimus, išmetimus rus- 
kų mokįtojų ir lietuviška^ 
mokyklų. įvedimas lietuvis* 
kos kalbos į mokyklas teip' 
išvaikimą ruskų raštininkų 
iš kanceliarijų, o į jų vietą w 
partraukimą lietu ių. Dau
gelis visokių žinių, nuo ku- 

i riu Amerikos lietuviai nema- 
i ža i nusistebėjo išgirdę tokias 
permainas. Kiti, o labiau
sia buvę karei v i joj, ir dabar 
dar netiki apie visokias pa
darytas permainas Rosijoj 'ir 
daug kenkia. Kada mūsų 
tautiečiai varo kovą su caru 
— lieja kraują, męs nemie- 
gam, reDkan aukas. Iš A me

trikos šią vasarą abelnai i- 
JT imant nuėjo milijonai dol. 

j dėl sušelpimo kariaujančių, 
i daugiausia surinko žydai. 
Lietuviai surinko apie 3 tuk- 

i stančius. Bostone ir aplin- 
kėse surinktu $433.45 dauge
lis pasišventė per vasarą pa
tįs dėjo aukas ir kitus para
gino, o dar tūkstančiai nieko 
o nieko nedavė dėl pagelbos 
Lietuvos. Bažnyčioje ant 
prakalbų surinkta 235 dol., 
tad iš viso dėl labo Lietuvos 
parinkta 669 dol. Kaip tai 
mažai sulyginus su dideliu 
reikalu Lietuvoje, bet žiū
rint į kitas kolionijas reikia 
pasididžiuoti. Cambridge- 
porto tautiečiai labai daug 
pasidarbavo dėl labo revoliu
cijos. Darbai ir aukos atne
šė ir atneš mum daug gero 
kaip galuinai išliuosuosim 
Lietuvą.

kito, "" 
į pastogę alTt 
rių y vairiai 
žmonės t virt
vis n uo Nauj 
jas Metas y n 
gaus gy venijntdkuris priver- 

i čia kožną apmfjįti a ’ 
4ptę, vargus ^ir linksmybes; 
kas kenčia va 
iš jo išsisukti 
turtuose, tas 
įuujas žaisles. 

j nors nauju pa 
praleisti laiką 
Niekas sau bl 
kožnas vis mis 

i čia u stovėti, už 
mi>’is priverčia! 
baisios kovos.
Įėję eina metas 
veik ta pati: š 
voja su motina 
tėvas su sūnų 
turtą, artimas 
voja už mažus 
ta kovoja su ta 
viešpatvstes; o

* __

šia pasaulės kov: 
su turčium ar 
su tulšių vaid 
paskutinė kova 
svarbi ir nauja 
būvį, kada ji 
mokslinčiai sak 
rialiska kova pa 
baigs. Šito 
ninkai reikalą 
pinigą, kaip tarplįiinką. ku-įneša visokios bankos, iūtfti- 
ris padaro vieną 
kitą vargšu, o L F 
įvesti darbą, kur 
viršiausia verty

■ižC ■

už kurį nė aiiks 
gus akmenai ne 
Aišku yra su 
bininkai turi ti 
paimkim, i 
tūkstančių dol 
jis gali gauti k 
centą, tokįų.būd 
600 dol. jaut mėt 
na netoli apie 2 
nos, taigi ant to 
gali liuosai, graz 
be jokio darbo, 

j yra tokių, kuri 
daugiau — milij 

£»tie žmonės nerei
ti, vienok jie tu 
ir kas kiti už
Daugelis sakys: j 
gus uždirbo, bet 
rėjęs pamatysi, 
ma sunkiai ka 
gauti dolerį ant 
kią sumą uždi 
procento gyvent 
turim atrasti, 

iries pinigus uždi 
jė yra dabar t 
tarpe žmonių, 
pelaukinių^vėri 
gali stirną, tai jis 
na ir paėdą, lapė 
< r
sakant s

J minta vienas kit 
teip i-riūo pra

**
P'JprcLai 

mi pranešam jumi. jog 
leivis” nuo Naujų metų bu; 
padidintas ir tiFk 
gerintas: mėgįsim talpįt to
kius raštus, koki jumis būtų 
reikalingi ir nąūdingi 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 
tolesnę kpvą su kasdieniais 
vargais. ' . .

Kartu pranešdami apie pa
didinimą ,, Keleivio’ *** prane- 
šam, jog mokestis teipgi pa- 
sididįs ant 25 centų ant me
tų; vietoje vieno dolerio. * bus 
doleris ir 25 centai. Kas už
sirašys pirma Naujų Mėtų 
tam mokestis yra ta pati, do
leris. ',. f - j

Padidinant mokesti dėlto, 
jog perdaug yra darbo, ypa
tingai bemainant 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 jumir 
laimingų ateinančių Naujų 
Metų. . ,,Keleivio” Rėd.

-Su šiuo-
„Ke-

,s
Sk galint pa-

Tiktai

NAUJI METAI į

t i nuo Dievo, ateina čionai 
gyventi valandą Iš milijo
no vaikų rasim, jog aštuones- 
deši uitas procentas gema iš 
motinų, kurios iš priežasties 

, biednystes negali po gimdy
mui nė pasilsėti kelias die

das, jos- turi .griebtis prie,
ą. tas ketina idarbo, kad nuo bado atsigin-

5 plaukioja ti; turčių vaikai gema ir ran- 
pinasi apie da sau palovius pastatytus, 
ip save kuo Teip męs visi gimėm keli, ke- 
vti, ir kaip liolika ar kelios dešimtis me- 

inksmybėse. tų atgal. Daugelis žmonių 
o nevelija, sako, jog turčiam Dievas da- 
a ko augš- ve, tai jie turi, bet ištikro, 
ą ir tpji tai kad pažiūrėtume įr praeitę, 
noniją prie tai atrastume, jog mos tėvai 
ova pašau- vergavo — dirbo tfem tur- 

uo nu^ų be- čiam, užtai jie pralobo, męs 
kūdikis ko- ir vergaujam ir toliau juos 

i krūtį; štai lobinam. ir mus vaikai ver-‘ 
pykstasi už gaus, jeigu surėdymas žmo- 
artimu ko- nijos nepersimainys. Dauge- 
ktelius;tau- lis sako, jog senoje senovėje 

už šalis — -žmonės buvo turčiai, ir ditv 
u didžiau- bar yra, tą sako tik tie, kuri 
ra vargšo nieko neskaito, nepažįsta oi L Naujas metas yra mųsų 
rbininko kiek istorijos; daugelis visai laimė, mūsų linksmybė, 

m., Šita negali skaityti, bet šnekėt 
įdėliai gali, ir pakol toks žmogus dar 

kova už gauna šiokį-tokį'maistą, tatir 
iškovota, varo sau disputas. O kas tik 

jog mate- skaito, tas aiškiai randa, *jog 
Įėję pasi- žmonės pralobo tik kitus ap-

su prasti.
tas lieka užpakalyje mus iš- Į 
dėvėtas, pasenęs, su neteisy
bėm. skriaudom, kraujais 
ir gyvastim, nužudytas toli
nasi ir lieka. Męs žengiam į 
naują metą, ir kas iš mus su- 
į<QS ir pamislįs apie savo gy- 
jeiiimą: kožnas pripažįs sau 
naują užduotę netik būti do
gais, darbščiais, bet kartu bū
ti sr philantropais kalbįti ki- 
taš prie ramybės, mokslo, su- 

ri|| supratimo ir vienybės.
Naujas metas yra mųsų

t

vikas ir niekas — jam pi
nigo nc.-iųskit. J. Mockaitis.

—o —
Holoken, N. J.

pe: upę nuo New Yorko per
si!. ięs rasi Hoboken. Lietu
vių či imi apie 15 šeimynų ir 
netoli dusyk tiek pavienių. 
Darbai <■ u i luom kartu ge-

ir 
mūsų garbė istorijoj, kurią 
skaitys mūsų ateinanti gent- 
kartė — sūnus ir dukterįs. 
Bet kad jis tekis būtų, męs 
turim prižadėti, griebtis mok- 

islo, gjpkįti kitus teisybės, ne 
je darbi- lupdami. Štai dabar ponius melo, nė burtų, tik teisybės, 
anaikinti akių, kiek žmonių pinigiinuv šventos teisybės! šelpti moks

lą daugiau už viską, nes tą 
darydami męs paseksim dva- 

r sįą, kuri išves mus iš vargų, 
n^eisybių, kraujo ir žudvs- 
čįų, iš ko neišvedė mus joki 
burtai, joki apgavimai, į ku- 

ų vertesni, darbą, ir tas būtų jo piųigų, riuos męs trumpaprotiškai ti- 
kėjoiū.’ Rašant man šiuos 
žtidžius, širdis mano, rodos 
jaučia kokį kilnojimą, jaučia 
suspaudimą ir šiurpuliai ei
na, apmislinus, ked visi tie 
žodžiai parašyti neįstengs pa
krutinti tave, brangus drau
ge prie rūpesties prie kovos, 
o labiausia prie kovos darbi
ninkų už geresnį kąsnį duo
bus. Tu papratęs kovoti 
vienas, visai nematai, jog męs 
visi galim daug didesnę kovą* 
užvesti, tik kožnam iš mus 
reikia save neapleisti, lavin
tis ir išlavintą savo dvasią 
vienyti su kitais išsilavinu
siais ir visi žengkim su vilčia 
pagerinimo būvio ateinan
čiuose metuose.

Čionai

m, o rens kompanijos, vagia huo 
aigo vietą žmonių milijonais, 
būtų vj^ų išnaikinus, o įvedus į pinigo 
paaauleje, vietą, darbą, teip kad kuinas 

bran- žmogus užgimęs rastų*"sau

j
šts

r dar- tada tokių vagysčių -niekad 
dabar neatsitiktų, nes jeigu norė- 

ttĮri 15 fum kito darbą pavogti, tai 
uo * kurių turėtum j» vietoje dįfbti, o 
t* pro- tą darant nieko nenuskrians- 

jisyjgauna tum.
aD^parei- -Tas yra" tik trumpas ap

mąstymas, kad męs "įgalėtume 
5 lengviau suvesti mūsų rokun- 
dą iš praėjusio meto gyveni
mo; kad aiškiau jpamatytu
me, ką męs 'turinrJpersistaty- 
ti veikti ant ateinančių metų 
Mumi turi būti gęda, štai ši-

—o—
Ansonia, Conn. 10 Gruo

džio ant politikiško lietuvių 
susirinkimo M. Vokietaitis 

; laikė trumpą prakalbą, jisai 
į nurodė, kaip mus broliai tė- 
| vynėje kovoja su cariška ga- 
ilybe, kokį jie vargą kenčia iš 
j nedatekliaus; toliau sulygino 
mūsų gyvenimą čionai Ame^ 

! rikoje nurodįdamas. kaip 
laisvai čionai męs gyvenam 
susyginns su mus bro
lių gyvenimu Lietuvoje. Męs 
čionai gyvendami, ko tik gei
džiam viską išgalint, bet mu
sų broliai turi dar jieškoti 
laisvės ir teisybės su kardu 
rankose. Kitaip laisvę jie 
negal gauti nuo terono caro, 
kaip tik su mokslu ir kardu, 
su tuom tik jie gali tą caro 
tironystę nusimesti.
kova yra svarbi jiem, mumi 
ir visai pasauliai, todėl mūsų 
prideryste juos šelpti kiek 
tik męs išgalint, paaukauda
mi jiem pinigų ir ragindami 
savo draugus, kad kožnas 
prie to prisidėtų. Kliubas 
užmanymą priėmė ir paauka
vo penkis dol., pinigai pri
duoti kovojantiem per „Ko
vos” redakciją. Toks tai 
puikus pasielgimas, ir ant to
liau broliai Ansoniečiai au
kauti ir prie aukų kitus kal
bįti, nepamirškim, pakol ko
va mūsų tėvynėje neatsieks 
reikalavimų mūsų brolių.

M. Vokietaitis. 
—o—

So. Bostono Kliubas. So. 
Bostono Kliubas turėjo savo 
susirinkimą 21 gruodžio, ant 
kurio nutarė paakauti 15 dol. 
ant revoliucijos. Prie kliubo 
paaukautų dar keli draugai 
ypatiškai paaukavo: P. Kor- 
zonas 1 dol., A. Žvingilas 1 
dol.. J. Pacevičia 15 c., S. 
Lingevičia 50 c., M. Paltana- 
vičia 5o c., mažesnėm aukom 
45 c.; viso. $18.45. Pinigai 
priduoti Bostono Rev. Komi
tetui. * Komitetas.

gt

. ant die- 
e#to jis 

i gįventi 
kiek tai 

uri daug 
Visi

a uja dirb 
maitintis.’tos regyklos iš praeitų metų: 

įdirbti. - —--
tuos pini- į 
i prisiziū- 
d nfegali- 
n di^ti, 
nošur to- 
, kad iš 
Taigi męs 

tie žmo-
: pasaulė- 
surėdyta 
kad tar- 

ilkas ap- 
sipiau- 

gali zui- 
žiu 

skantiejie 
Žmonės 

mo žmo- 
"ų. siste 
o, ir jie 

už
pa

lauki nių 
Į tę rastume lygiai 

tokį būdą,Jkaip tarpę žvėrių, 
nes rastmmi, kad žmogus 
žmogų už , ir jo kūnąi
suvalgo^.' pe apšviestų

kūno neval- 
būdas atim 

istą. ku- 
1 pini- 
vieštų, 
su ku- 

ižmuša 
bū

Apmislinus visas metų 
šventes, gal nerasim 1 
svarbę šventę, kokią užima gaus tą 1 
NA UJI METAI. Iš mate- ■ 
riališkos pusės, Nauji Metai 
padaro didelę permainą viso
kiose išdirbystėse: kožną 
dirbtuvė, kožną krautuvė, 
kožnas ūkininkas daro sau 
atskaitas iš visokių įnėjimų 
ir išėjimų, ir daugelis dažiuo 

-savo stovį, tik atėjus naujiem i1 
metam. Iš dvasiškos pusės./-moniiKž __ 
teipgi būna daugelis perroai- K” užtai yfe 
nų: prieš Naujus Metus gali į“ " 
išgirsti tūkstančius žmonių 
ketinančių pradėti naują bū
dą gyvenimo; vieni įpuolę į 
piktus papratimus, kaip gir
tuoklystę, arba kitokį papra
timą naikinantį sveikatą, ža-

os atsi

mą iki šiądiję^ 
tokiu pat būdu 
geresnį būvį. * 
tekt

ti nuo žmogaus 1 
į jis valgo su | 
:o. pinigas tiįįi 

tai yra bttuje — 
ria laukiniai žino 
savo auką. Kąjp^ 
ti, tai nesunku sai 
dien imant per vi 

tina pradėti rinkti uždirbtub sakysim^
du juos pamesįi. Kiti vėl ke-

I

tinge j imas apsivalyti savo 
stubas ir patįs save; mėgini
mas padaryti gyvenimą iš ka- 
zyrių lošimo; mėginimas gir
tuoklyste atjausti linksmą 
gyvenimą; mėginimas su mal
da atlikti visus reikalus žmo
gaus, kurie reikalauja proto, 
-darbo ir pasišventimo; mėgi
nimas savo vardą pakelti per 
atėjimą ant susirinkimų ir 
bekeliant riksmą kartais 
prieš tokį žmogų, kuris tiek 
pat išmano, o dar gal ir g& 
riau; tai yra bjauriausias 
daigtae, kad ant kito užma
nymo neprisirengi su išmin
tingu paaiškimu ir išrodymu, 
bet ko greičiausia užsipuola 
ant ypatos ir niekina. Tas 
stabdo kylimą prie mokslo, 

j dėlto jog daugelis šimtą kar
tų geresnių žmonių už tą rik- 
snį, pasibiauri iš suririnki- 

| mų ir daugiau neina, rodos 
bijodamas būti apterštu, iš
niekintu be jokios priežasties. 
Daugelis turi sau nusikalę 
nuomones, būk jie yra mpkį- 
ti, jiem nereik nieko skaityti 
nė protauti, ir toki daugiau
sia savo phil< zoĮhiją po kar- 
čiamas platina. Mumi turi 
būti gėda, jog męs tiek lino- 
sų valandų praleidžiam be
reikalingai ir nepa«imokinam 
supranti, kodėl tiek daug su
augusių vyrų stovi par dar
baviečių vartus kožną rytą ir 
negauna darbo; kodėl tiek

f

Korespondencijos

Nesiduokki apgaut.
Pranešu pasergėjimą 

šiem lietuviam, kad M. Gettcli 
27 Hud'On avė. Brooklyn, 
New York yra prigavikas, ji
sai buvo apsigarsinęs „Lietu 
voje” ir ,,Keleivije” su me- 
dikaliogijoe kuyga, už kurią 
kvietė prisiųst SI.00, bet nu
siuntus dol. prašė kito, ir 
antgalo nieko neatsiuntė. 
Dėlto broliai reikia apsižiū
rėti, su tokiais, tegul prisiun
čia siuntinį ant ekspreso C. 
O. D. , o tada apžiūrėjus, ga
lima nusiųsti pinigus. O 
jeigu nebūtų kas r ūkia, tai 
pinigų jam nesiųstute.

A. V. Savu kaiti s.

vi-

j-

I

Spring Valley, III. Oras 
gana gražus ir nešaltas. Dar
bai eina gerai; vienas šaltas 
buvo sustojęs, bet nuo perei
to mėnesio pradėjo eiti. Žmo
nės sutikime gražiai gyvena, 
ir girtuoklystę, rodos, bando 
pamesti.

Teipgi pranešu, kad žmr 
nes nesiduotų apsigauti M. 
Gettch, kuris garsinusi per

i

•I

Keleivio Redakcija už ko
respondencijas ir apgarsini
mus neatsako.

Kas nori permainyt adre
są, neatbūtinai seną ir naują 
savo adresus reikia priduoti, 

nes jeigu priduoda tik vieną 
naują, o seno ne, tai negali
ma knygose surast, tokiu bū
du ir negaunate laikraščiu.



KELEIVIS

pastojome biednais,

Vilniaus Seimas.

męs biedni vaikai esam vy
resni už išganymo armiją, 
dėlto kad męs pirma atsira
dome
nuskriaustais per turčius, o 
paskui mus užgimė ir išga
nymo armija, kuri mus pašė
rė kartą arba du kartu ant 
metų, užtai gauna progą rink
ti nuo turčių pinigus, kurie 
tuos pačius pinigus nuo mus 
pavagia, kad męs jų fabrikuo 
vėse dirbam. Dėlto aš ne
dėkingas ’šganymo armijai.

— Klausyk, Maike, kurtu 
buvai visą dieną Kalėdų?

— Tėvai, aš buvau prie 
išganymo armijos pavalgįti 
pietus, reikia nors kartą ant 
metų žmoniškai pavalgįti.

— Ar gerai gavai pavalgį 
ti?

— Tėvai, valgėm ir gėrėm 
visi, kiek tik norėjom su 
giesmėm ir pamokslais, kad 
aš gaučia kasdien teip paval
gįti, tai tuojau reiktų man di
desnių čeverykų.

— Na, tai, vaike, padėka- 
vok Dievui ir tiem žmonėm 
už jų tokį malonumą.

— Tėvai, nors aš tę su 
iais valgiau, bet dėkavoti vi
sai nematau už ką; tu, tėvai, 
žinai, jog ir aš per metus dir
bau, ir žinoma, dirbdamas už
dirbau šį bei tą, o kad savo 
uždarbio negavau, tai dėlto 
turbūt kas kitas už mano už
darbį pietus sau išsikėlė, tai 
jeigu kas kitas mano uždar
bį nuo manęs nusuko, tai aš 
einu ir valgau su išganymo 
armija, ir visai jiem nedėka- 
voju, nes kam to reikia, j eigų 
toks ant svieto padėjimas?

— Vaike,tu teip nešnekėk, 
mano tėvas mane pamokino, 
kad už milaširdystę padėka- 
voti, tai dėlto ir aš tave pa
mokinu, ir turi būti dėkin
gas tiem žmonėm, kurie tave 
teip gardžiai pašėrė.

— Tėvai,' aš suprantu tavo 
dėkingą širdį, dėlto aš noriu 
su tavim atvirai ir tikrai pa
sikalbėti, štai aš tau privesiu 
paveikslą, ir tu pats apsvars
tyk: Aš dirbau per visus me
tus po 50 c. ant dienos; sku
binau, bėgau nuo ryto iki 
vakarui, ir kožną nedelią ga
vau, tik 3 dol. pelno, na tu 
žinai, tėvai, kad to pelno mą. 
užtenka, tiktai ant rupaus 
maisto, drapaną aš turiu ras 
ti, nes nusipirkt nėra už ką. 
Tai-gi, kaip tau rodos, tėvai, 
ar tai man teisingai apmokė
jo darbdavys? Pagal darbda 
vio nuomonę, tai jis sako, jog 
dar ir perdaug jis man mokė
jo, aš, mat iš to negaliu gy-! 
venti.

— Bet klausyk, vaike, 
darbdavys neturi jokio susi
rišimo su išganymo armija, 
kuri rūpinasi, renka pinigus, 
o paskui sušaukia mažus vai
kus ant Kalėdų ir gražiai 
juos pavalgydina.

— Tėvai, tu senas ir nesu
pranti šitų reikalų! ar-gi tu 
matiai kada, kad vežimas 
arklį vežtų? Matai, tėvai, 
tau viską reikia aiškinti, 
kaip mažam Jonukui.

— Na tik žiūrėk, ką šneki, 
Maike, kad negautum per ne
praustą. Geriau pasakyk 
man. kodėl *u nenori dėka-' 
voti išganymo atmijai už ge
rus pietus?

— Taigi, tėvai, aš ir keti
nu tau pasakyti!

— Dėlko-gi, pasakyk!
— Dėlto, tėvai, kad męs 

biedni vaikai, ir išganymo ar
mija, tai esame du pulkai 
žmonių, kuriuos paperėjo ši
tas nelemtas surėdymas. Bet

Moterių ir merginu dalis.

Brangios seserįs: — svei
kinu jus ant Naujų metų lin
kėdamas jumi sveikatos, link
smybes ir laimės! Ypatingai 
tau Dzūke — Barbe, Marijo
na ir Katarina. Jus mėgino
te pasirodyt darbininkėm ant 

! moteriškos dirvos pereituose 
metuose; jus dvasia ir darbas 
reikia tikėtis, jog atnešė ne
mažai gero. Aš - širdingai 
meldžiu jus ir toliau prie 
to darbo, nes matote, kaip 
mūsų tauta yra pasilikus mo
teriškuose darbuose; mūsų 
moteris yra vergės, vergėm 
jas daro nesumanumas. Jos 
nėra vergėm prispaustom gy
venimo, bet vergėm nežinios, 
neišsitobulinimo, daug jos 
nukenčia visokių nereikalin
gų vargų ir bėdų. Reiktų 
jas iš to pakiutinti, pakelti, 
išrodinėti geresnį būdą gyve
nimo ir padėti jom prie to 
kopti. Per praeitus metus 
męs nemažai jąs pakrutinom 

į ir nemanai geras moteris už- 
gavom su nurodymais apie 
dulkes ir nevalnumą stuliose. 
Daugelis net supyko, žinoma, 
bet kitaip nė negalima — 
reikia susipykt ir ant teisy
bės vėl susitaikyti, tada tik 
galim iš savo vargų išsiliuo- 

I suoti. Prabėgs keli metai 
mūsų' seserįs turės pakilti 
prie mokslo, sustiprės drau
gystės, ims rūpintis apie iš
platinimą lietuviškos moteriš
kos rašlavos, dirbs vienybėje 
ir nuveiks didelius darbus. 
Tą galima aiškiai suprasti, 
jog mūsų tauta eis pėdom ki- 
_tų tautų, nes paskutiniai 
dveji metai parodė, kaip męs 
greitai galim nušokt įr paši
epti mus seniai pralenkusias 
tautas. Iškovojus nuo caro 
liuosybę drukuoti laikraščius 
Lietuvoje, į porą metų pasi
rodė didelės permainos: žmo
nės pradėjo susiprasti, bur
tai visoki nykti, žodžiu
kant kožną gauta gromata iš 
Lietuvos parodo laipsnišką 
kylimą mus brolių prie moks
lo. Taigi brangios seserįs 
darbuokimės ir toliau nežiū* 
rėdamos, kad mūsų darbas 
būtų ir šlubas ir nepilnas ir 
dar kaip kam ir nepatiktų, 
ant to nežiūrėki m, nes ma- 
.tom, kad niekas dėl mus ne
dirbs. Prabėgs keli metai, 
tada džiaugsimės iš savo dar
bu. Tarpe moterų reikia 
drūtos agitacijos, ir agitator- 
kos turi būti pačios moterįs. 
Reikia darbuotis, kad pertik
rinti mūsų seseris, jog kuop- 
numas yra geriausia gyduo
lė; supratimas rašto ir naudo
jimas jo didina smegenis mo
tinų ir vaikų ir kelia prie ge
resnio stovio; toliau insiįte- 
resavus į politiką, atrakina 
duris į laisvę. Linkiu jumi 
brangios seserįs žengti į Nau
jus Metus sų gerais norais ir 
darbais.

sa-

Smetonines sardin- 
dinkos.

Nuo dėžiukės sardinkų, 
reikia išimti kaulus iš sar- 

' dinkų ir sutrint. Sušildyk 
4 šaukštus sviesto, pridėk 
ketvirtą dalį senos duonos 
trupinių ir vieną puoduką 
pieno; pridėk 2 drūtai virtus 
kiaušinius, smulkiai sukapo
tus ir sudėk sutrintas sardin- 
kas, apsūdyk su druska, pi
pirais, pabrika ir dūokie vai 
gyti, karštą uždėjus ant pake- 
pįtų riekučių duonos.
Nuo nerviškumo ir 
nemiegojimo naktį.
Paimk marių druskos (sea 

salt) 4 uncijas, spirito aino- 
nijos 2 uncijas, kamparinio 
spirito 2 uncijas, čysto alko
holio 8 uncijas ir karšto van
dens 1 kvortą. ' Išmaišyk 
marių druską, tegugul ištirp
sta šiltam vandenyje ir tegul 
ataušta, kaip atauš, supilk 
kitus viršui minėtus daigtus 
į krūvą ir drūčiai sumaišyk 
kratydąm’a butelį. Eidama 
gulti apšlapįk visą kūną tuo 
vandeniu ir drūčiai nubrū- 
žįk su abrūsu ir teip padarius 

i gerai miegosi.
Pyragučiai.ryragučiai. aaiD

Pusę pugduko sviesto, vie šono, 
ną puoduką cukraus, 2 puo- 

| duku miltų 1 ir piy>ę lygma- 
lų šaukšč ūkų kepamos so- 
dės ir vieną šaukščiuką smo- 
ko, (smoku, aš vadinu kvaps
nį, kvapsnių yra visokių: 
kaip ve lenionų, vanilės ir t. 
t., sumaišyk*viską, iškočiok, 
padaryk į pyragaičius ir 
kepk karštam pečiuje, gar
dus. . *

Keli draugai buvo susirin
kę pas Kaz. Mockevičių ir 
besikalbėdami užmanė su
mesti aukų už laisvę Lietu- 

A ūkavo šie: po 50 c. 
Lilaitis, 
A. Be- 
Milevi- 
Mocke-

Km męs veiksim toliau.
—o---

Jau seniai bemislinantapie 
karę darbininkų su caru vi
soje Rosijoje ir Lietuvoje 
puolė į galvą mislįs, ką-gi 
męs darysim Čionai būdami. 
Ir šiądien kada gavau gro- 
matą nuo draugo, visai ta pa
tį mislijančio pasiryžau ir ki
tiem praneštu. Mano nuomo
nė yra tokia: man matosi, 
jog negana, kad męs ren
kam pinigus nuo žmonių ir 
siunčiam, gelbstim kovojan
čius mūsų brolius, bet jau 
reikia ir patiem į karę reng- ■ 
tis. Kaip matysi iš viso pa
dėjimo Rosijoj, tai viskas tuo 
laiku maišosi iš vieno, kova' 
varoma kožnam mieste tarpe 
caro lojalistų ir skurdžių dar- - 
bininkų, bet jeigu teip tvir
tai darbininkai pasilaikįs, 
tai tuojau , bus užimtos neku
rtos vietos, ir karė užgims 
manįevriškojL tada jau reiks 
pajiegų labaLdaųg*. {Caip 
kova eina dabar, ta i pulke 
d ar bi n i n kai netie k gejeų^al i 
padaryti, kiek pasiskirstę su 
viena nuomone imti caro ga
lybę iš visų, šąįių, labiausia 
kalbįti kareivius, prie žmonių.

», o kurie neklauso tuos 
laikyti už priešus, ir kaip su 
priešais elgtis. Kada-nore 
vieną provinciją,' vieną gu-i 
bernę darbininkai apimtų, 
tada jau reikalinga jiem 
gelba. Ar-gi męs čionai 
mertkoje smaksosim 
pakabinę biidami^tJe 
skriausti, tiek nm 
šaros kožnam r 
mūsų visus varį 
tus per tą molochą — 
tį-carą, kuris tik 
gyvastimi mitomus ir cffei 
tėvų. Gyvenimas m 
kitas, męs esam ats

Paskutmia 
labai įspū

> stebėtinos nuomonės tie varg
iai mus broliai turi, kurie 
nesupranta, kas tai yra ta re
voliucija, nė už ką žmonės 
kariauja. Širdingai meldžiu 
visas tokias gro 
prisiųsti tą darydami daug 
gero padarysite dėl tautos 
naudos. Keleivis.

X1L8 man
l

4 gruodžio Vilniuje prasi
dėjo Seimas Lietuvių, žmo
nių privažiavo labai daug; 
visos Lietuvos partijos turėjo 

fo atstovus tokius:
Basanavičius (neparti-

Mt. Kairys, Liet. Soc. Dem. 
jOS‘

p. Smetona^ Liet. Dem. Par. 
“ Prof. Bučys, Krikščio- 

ų Dem. Part.
tan kūnas, JUkininkų at- 
vąs. p; -
mo kalbose -pirmiausia 

&ė pelftikiškus ir ekono- 
knaklausymue. Ukinm- 
Žinąsreikalavo, kad bū- 

Mti karališki dvarai ir 
i vargšam žmo- 

Užgrobtų 
orių ir bažnytinio tur

isčių laikuose; teipgi 
penkmetyje 
Jų savinin- 
mharns.

vą, kad išrinktų vieną 
ną ant visos Amerikos KomP 
tetą, kure teipgi susidėtų iš 
ypatų perstatančių visas par
tijas. Tada aukos plauktų 
daug gausiau nė dabar ir vi
su partijų reikalams tektų 
daug daugiau nė dabar ten* 
ka.

Jeigu mokėtume sueiti į 
vienybę, tai tuom parodytu
me svietui da tą, kad męs, 
reikalaudami Lietuviai pat
valdystės ištiesti jos esame 
verti, nes mokame valdybes 
ir sutikmej gyventi.

♦

KELEIVIS.
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Keikalauia Lietuvai auto-
— sąv.valdystės. Nu- 
ikotūoti 'rusiškas mo- 

aldinin-
Hš Lie- 

F irčitelius, 
Inkus ir ki-^aĮ'

Kalėdos gražios
Jau praėjo, 

.Visi linksminosi, 
Kas tik galėjo;

Turtingi ponai
Ir vargšai urvuose, 

Buvo nepamiršti 
Ir tie kaliniuose;

Visi gavo turkės
Ir stiklą degtinės,

Kad palengvėtų 
Visiem ant krūtinės.

Kožnas savo draugui
Dovanas davė,

Linksmų Kalėdų 
Vienas kitam sakė.

Saulutė švietė,
Rodos uksinė, 

Diena buvo linksma ' 
Kaip sidabrinė.

Rūbai gražiausiais
Kožnas save puošė, 

Kad pasirodyt,
Kožnas tik ruošės. '' ,.x

Vieni medelius
Savo*-vaikam kaišė, 

Kiti ekspresą 
Po gatves vaikės;

Rėkdami John!
Vatstumeter vit j u,.J ■

Kodėl alyus
Neatveži ant Kalėdų.

Ar nori biznį
Dėl savęs pagadyt 

Į nelaimę 
Save'nuvaryt.

Aš jaučiu, jog buvo
Buntų ir revoliucijų 

Vėliau pranešiu 
Visokių rezoliucijų.

Kaip kur ir pūslę
Dar reiks nusinešti

Ir per kuprą 
Reiks gerai užvežt.

• - • -Apj<a ūkas.
ūkų rinkimas revoliuci- 
irabelnai lietuviškiem

iš-' 
vaikįti po visą pasaulę, <at-į 
skirti nuo tėvų, brolį 
rų ir prigimtos šąli 
sų męs negalėsim ken 
prisidėję prie tos kovos, Ji! 
neatlyginę musų kan 
jam. Mūsų priderystė 
iš laiko susižinoti su 
gaiš, kurie tą pat 
rengtis į karę, 
tai prabėgs, pav 
atnešti carui tikrą prapf 
Jisai turės amžinai pra 
ti, o Rosija ir kožną 
jos globoje turi liktis re 
lika. Dabar tūkstančiai^ 
nų vyrų kasdien darosi 
tais revoliucijonieriais 
joj; nors vieni krinta, 
kiti su didesne pagieža st 
į jų vietas, taigi nėra ką 
joti, kad caras galės iš 
ti ir numalšįti žmones, 
gai plaukia iš visų šalių 
stančiais, žodžiu sakant/^ 
togiausia valanda mus 
niai išsiliuosuoti. La 
mumi pradėt organizuoti 
nore-kiek pasimokįti su 
kieta. Dabar laikas pajud 
mųsų amerikoniškus turčįj 
męs turim jiem kaip ndwff- 
duoti tautišką dvasią, kad

vos.
Ign. Palšauckas, P. 
V. Lįlaitis, J: Valtis, 
kampis; po 25 c. A. 
čienė, A. Milius, O.
vičienė, A. Mačanskis, V. 
Bitanaitis, teipgi B. Mocke- 
vičia 31 c., Kaz. Mockevičia 
40 c. Viso surinkta $5.21 c. 
pinigai priduoti Bostono rev.

Ig. Palšauckas.
o—

Aukos ant baliaus-
Ant Suvienytų draugysčių 

baliaus So. Bostone, Mass. 
Balius buvo labai gražus, tik 
radosi žmonių, kurie tvarką 
maišė, vienok ką padarysi. 
Matukaitis visą vakarą sakė 
kokį pamokslą, ir žinoma 
klausytojų nestokavo. Ba
liaus gaspadorius po kelis 
kartus liepė eiti šalin, bet 
jis visgi neklausė- Antgalo 
jis užsimanė aukas rinkti ant 
naudos muzikantų, na ir su
rinko SlkTOcentų, bet muzi
kantai visus tufcapinigus ati
davė ant revoliusijosT'prie tų 
prisidėjo Leonas Grikštas 1 prisidėtų su pinigiška pagėfc

kom.’

dolerį, A. Bagutskis išTaun- 
ton, Mass. vieną dolerį, Fra- 
nas Grikštas vieną dolerį, ir 
išviso pasidarė $6.70. Nors 
vėliau buvo prakalbos, bet 
nerinko viešai aukų, nes žmo
nės buvo sumaišyti su Matu- 
kaičio pamokslu ir užmany
mu.

Rodos kožnam lietuviui 
dabar verta suprasti, kad au
kos labiausia reikalingos da
bar ant revoliucijos reikalų.

Tie $6.70 priduoti Bostono 
Rev. Komitetui.

y-

Kau
liosd’Vietose jajk 
mai, kaip veJS

Amerikos Be
inant labai 

vis dėl kilusių
ių ei

i' rinkėjų vaidų. Kad 
itų, be abejonės, 
kur-kas daugiaus. 

Taigi būtinai mums reikia 
ūti nęsutaikavus tarp 

Įsidegimą fr vi- 
atkreipti prieš 

iešą masko-

įai pereitą ir šią 
nedėlią daneša, kad mūsų 

Kai latviai jau atvirai su
lų ir turi savo rankose vi

są Latviją, išskynus dides
ni ubui lestus.
I' Tie pat • telegramai paduo- 

žinią, kad prie latvių jun- 
’iasijr estai, finiška giminė, 

į^iaurią nuo Lat-

pjpąt bruzda ir

tad lietuviai vienysimu lat- 
nei ke

ti vosumijiMĮMMĮ JMM- 
:>e. Kaulio apygardos ūki
ninkai sudegino garsų Fa 
žaislio klioštorių ir jame * ke- 
lįs zokoninkus. Daug žmo
nių Kauno ir Suvalkų guber- 
nėj, dėl sttaikų~ ir visokiu 
sumišimų ueteko duono*. be
turi kuro, nė prieglaudos.
Visur reikia pašelpos ir au
kų.' .

Taigi, ištiesų, mums Ame
rikos lietuviams gėda yra da- i 
bar vaidytis ir tarp savęs er-j 
geliuotis, kada mūsų pFoliai 
kėnčia ir visomis ?paji«g omis 
stengiasi .z gelbėti tėvynę. 
Reikia vienytis ir rinkti au- ; 
kas. Kaip tai būtų gražu ir

ba„ Kaip tę nebūtų, bet šb 
tą klausymą turim paimti 
ant kamantinėjimo, nes tada 
nebus laikas, kaip pamaty
sim lenkus, žydus ir kitus 
einant per kalnus, o męs dar 
tik aukas rinksim. Ką jus 
draugai sakote ant to? 

Meldž i u 
Brangus tautiečiai, širdin- j 

gai meldžiu visų, kurie gau
nate gromatas iš tėvynės, ir i 
kuriose bus paminėta šis bei
tas iš atsitikimų, streikų bei 
aplankymo cicilikų, prisius i^mintmga, kad visos mūsų 

Buvęs ant baliaus, kitę į „Keleivio” redakciją- —“i —partijos mokėtų sueiti į kru-

Juokai. z— -
--------- z'

Biliškių Lango sūnus parė
jęs namo iš kariumenės rado 
savo motiną numirusią; na, 
ir žinoma, kaip kareivis pa
rodė savo drūtą širdį: visai 
neverkė; dar pasakė, jog Jis 
netokių atsitikimų ant svie
to matė, o jam reikėjo iškęstu

Apsisveikino su. šeimyna,’ 
^apsida e po kampus ir norė
jo šineli nusivilkt, liet viena

; i< mor n i pat < r.'-
j i kaina i ą ir tę nusirengtų.

Kamaroje senis Langas lu
po avį ant šermenų, ir kada 

j nulupo iki pušiai, kas-žin 
kas pašaukė, kad eitų į lau
ką kas-žin ko. Senis paėmė 
liktamą, avį palikęs kaban/ 
čią, pats išėjo. Į tą tarpą 
sūnus atėjo nusirengti, irj 
kaip atėjo patamsėję, užėjo! 
tiesiok ant avies. Langut j i
nose bakstelėjęs į šiltą aa j 
mielino, kad baidvkla, deiidl 
kaip kareivis griebė į glibį,l 
ir sučiupęs vilną, ištikro mis-] 
lino — baidykla; iš visu pa-į 
jiegu stūmė jis avį, bet nie
ko nepadaręs, pradėjo rėkt, 
ir kada atbėgo mergos sjy 
šviesa, Langutis net p« 
danavo iš gėdos, nes pai

t save stumiant avį. j

t •
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GARU FABRIKAS
M|M Valstijoj. Darom geriau 

|M( ftavauoa tabako ir butu 
UHtofetvn lutoms kariemnm 

vesti prarnonj-

[Geriausia moterų ir vaikygydytoja;

Dr. Ona Topaz,
46 l'kambers str. Boston. Mass. ‘ 

į Ofisas atdaras ;
r 3 iki 4 nuo 7. iki S po pietų. :
i Tel. Ha,v. - 5. t

Tik-ką pargabenom daug drapnų Gel vaiku 
gražiai padarytu. Siutai arba overkotukai 
$tjŽūt^BgštM^%Naiijos mados moterim fce- 
ptrrinrr^fn^^Sfiįjjigians. Mote r t žieminiai 
vaistukai a rbaRei liteli i)c. verti 25c, Dubal- 
tavos stempos šią nedėlę su kožnu pirkinių.

GERIAUSIA UŽEIGA DEI# LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. Ą. C A N N O N ,
27 Cross Street, - - Boston, Mass:

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
-7--------------- - --------- ------ - visokių muzikaliau instrumentų,
gtomatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centu? markę, pykusiu 
Naują lietuvišką Ka*aliogą dykai. Puriame yra §im- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
reSgĮgggįt iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 

kliasos, o prekes pricinamiausios.
<By«SSŽtgeĘ .7/.'7.-7A.’77w//.f atlieku greitai, ir išsiun- fffnHUH 

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

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Dlilžiiiu«iHH Balta*.
•turiv l„ A.‘ Kuopa S4 jmengė puikų 

i aiių, kuris risibus 30 gruodžio ant Ger- 
MUtuia Hali, 104 AVooster St., New Ha- 
ven, Coun.

UGalivan&Co.S
a

J "Puikiausias

i SALIU*
jk itas kartą pas muš i

To niekad nesigrai

sutaiso 
okinimą 

i%ydo; 
lę, aplei-

Britvos! Mikroskro- 
v pat.

Km prisius mums 91.25, tam mes 
prisiųsim puikiausią britvą ant svieto, 
galąatavimo diržą ir šepetį. BrUvi ta 
pnniduoda po 93.00 *storuose. Geresnės 

britvos nėra sviete.
Tcip-pat mes turim mikroskropą. kuris 
lašą vandens teip padidina, kad jame y- 
ra matyti tūkstančiai vabalėlių. Jis ver
tas yt» 915.00 bet mes ji parduodam už 
91.00. Niekas nesigailės pirkęs šitą stik
lą, bet parodys ir savo draugui. Pri 
siuntimo kaštus apmokame.

The Chaee Supply Go., 
Box 504,

Methuen, Mass;

' Uzlaihb 'geriausia
E U AUS. V YNO,

LCtERLUk^ig
CICĄRl. 1
Pardavimas familijom musu 

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

OLIM Bros
338 Broadway

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELIS
W. RAŽUKO, 7 VVashington st., NEW YORK.

Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas r u- 
vest kur kitur tafneik iki nepamatysi manės. ‘ Su godone

WIX€AS

SUCZEDYK PINIGUS!
Me* iik-ką parsalvn«>m iš New Yortco naujausios mados moterišku 
skry: 6 šu, :‘ iu ir trumpu žiponu ir andaruku visokiu borvu. kuriuos 
jr d.iodam už laba’ žemas prekes. Teipgi didelis išpardavimas md-‘ 
terš k 1 ir vyriSkn sunkiu apatiniu drapanų, kaldru, blanketu ir t.t.

Jeigtf nori užcedvt pinigus lai ateik pas mus.
I S a <• o v. i t z ,

' .S 3roa<;way, tarpe A ir B gaiviu, S. Boston. Mass.
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Vienintelis Lie tuviukas

GARU FABRIKAS
M|M Valstijoj. Darom geriau

|M( ftavauoa tabako ir butu
Lsr*.u»niul»S« karčemom

vssti pramonę

jfieriausis moterų ir vaikygydytoja;

Dr. Ona Topaz,
46 l'kambers str. Bostsa. Mass ‘ 

į Ofisas atdaras ;
r 3 iki 4 nuo 7. iki S po pietų. :
i Tel. Ha,v. - 5. t

Tik-ką pargabenom daug drapnų Gel vaiku 
gražiai padarytu. Siutai arba overkotukai 
$tjŽūt^BgštM^%Naiijos mados moterim fce- 
ptrrinrr^fn^^Sfiįjjigians. Mote r t žieminiai 
vaistukai a rbaRei nse^l i)c. verti 25c, Dubal- 
tavos stempos šią nedėlę su kožnu pirkinių.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

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

miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. Ą. C A N N O N ,
27 Cross Street, - - Boston, Mass:

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų, 
-7--------------- - --------- ------ - visokių muzikaliau instrumentų,
gtomatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kožnam kuris atsiųs už 2 centu? markę, pykusiu 
Naują lietuvišką Ka*aliogą dykai. Puriame yra §im- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
reSgĮggga iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 

kliasos, o prekes pricinamiausios.
<By«SSŽtgeĘ .7/.'7.-7A.’77w//.f atlieku greitai, ir išsiun- fffnHUH 

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

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

Dlilžiiiu«iHH Balta*.
•turiv l-,. A.‘ Kuopa S4 jmengė puikų 

i aiių, kuris rlsibus 30 gruodžio ant Ger- 
MUtuia Hali, 104 AVooster St., New Ha- 
ven, Coun.

llGaHm&Gkcta

J "Puikiausias

i SALIU*
jk ft;ta kartą pas muš t

To niekad nesigraj

sutaiso 
okinimą 

i%ydo; 
lę, aplei-

Britvos! Mikroskro- 
v pat.

Km prisius mums 91.25, tam mes 
prisiųsim puikiausią britvą ant svieto, 
galąatavimo diržą ir šepetį. BrUvi ta 
pnniduoda po 93.00 *storuose. Geresnės 

britvos nėra sviete.
Tcip-pat mes turim mikroskropą. kuris 
lašą vandens teip padidina, kad jame y- 
ra matyti tūkstančiai vabalėlių. Jis vįįr- 
tns yra916.00 bet mes ji parduodam už 
•1.00. Niekas nesigailės pirkęs šitą stik
lą, bet parodys ir savo draugui. Pri 
siuntimo kaštus apmokame.

The Chaee Supply Co., 
Box 504,

Methuen, Mass;

' Uzlaihb 'geriausia
E LIAUS. V YNO,

i KIERUI^M 
CICĄRl. 1
Pardavimas familijom musu 

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

OLIM Bros
338 Broadway

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : HOTELIS
W. RAŽUKO, 7 VVashington st., NEW YORK.

Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reikaluose uždyką. Tėmykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų koks apgavikas r U- 
vest kur kitur tafneik iki nepamatysi manės. ‘ Su godone

W PICAS RtfcCKtS

SUCZEDYK PINIGUS!
Mes iik-ką parsalvn«>m iš New Yorko naujausios mados moterišku 
skry: 6 šu, :‘ iu ir trumpu ži plonu ir andaruku visokiu borvu, kuriuos 
jr duodam už laba’ žemas prekes. Teipgi didelis išpardavimas md-‘ 
terš k 1 ir vyriškn sunkiu apatiniu drapanų, kaldru, blanketu ir t.t.

Jeigtf nori užčedvt pinigus lai ateik pas mus.
I S a <• o v; i t z ,

' .S i»ro:i<iwar. tarpe A ir B gaiviu, S. Boston. Mass.


