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Revoliucija Rusijoj.
» ------

Užėjus dideliems šalčiams, 
pereitą sanvaitę mažai kur 
buvo pasikėlimai tarpe revo- 
liucijonierių ir caro kareiviu, 
bet bruzdėjimas visai nepasi
mažino; visur girdėtis smar
kus prisirengimas prie toles
nės kovos.

Darbininkai iš Peterburgo 
„ ir kitų Rosijos kraštų turėjo 

susivažiavimą Finlandijoje 
ir laikė konferenciją per 32 
valandas, ant kurios tapo nu
tarta sustot ąnt nekurio lai
ko stojus į atvirą kovą su ca
ro bernais, o varyti smarkią 
propagandą per nekurį laiką 
tarpe žmonių, o labiausia 
tarpe kariumenes. Keli mė
nesiai kovos parodo, jog žmo
nės yra susimaišę: nežino nė 
kurio šono laikytis, nekurie 
duodasi prikalbįti save prie 
,, Juodosios Šimtinės” — su
rinktų valkatų. Konferenci
ja nutarė laikytis socijalistų 
pregramo: neiti ant randavų 
susirinkimų, nedalyvauti 
rinkime pasiuntinių Į Dumą- 

. arba car^j. p^į'.elĮtą.seimą^fbet 
varyti drūtą<agitaciją ir reng
tis prie didelės kovos, kad 
nusikratyti carą ir mergvai
kius amžinai nuo savo spran
do. Tada, ir tik tada bus ga
lima žmonėms susirinkt ir 
nutarti tiesas gyvenimo, ku
rios būtų žmonėms naudin
gos. Pakol caras bus, pakol 
žmonės jį garbįs, niekad, o 
niekad negali tikėtis nieko 
gero. Socijalistai darbuoja
si, kiek tik jų pajiegos išne
ša: mokina žmones, eina stu- 
ba nuo stubos, dalina knygu
tes, pasakoja, kalbina, būna 
sugauti,, užmušti ir tumiuo
se kankinami.

Peterburge 8 Sausio revo- 
liucijonieriai susigavo sar- 
gentą-majorą dragūnų ir su 
jo locnu kardu jį nukirto; į 
tą tarpą atlėkė patrolė; pa
kilo kova: 2- revoliucijonie- 
riai tapo užmušti ir vienas 
suimtas.

Rostovas ant Dono. Žinios 
praneša didelius susirėmimus 
tarpe kareivių ir revoliucijo- 
nierių.

Peterburgo žinios praneša, 
buk Latvijoj randas vėl uži
ma vietas ir išnaikintą ran
dą atbudavoja. Nemažai 
darbo turi, nes kožnoje kan
celiarijoj latviai permainė į 
vietą caro bernų, įdėjo savo 
žmones.

Žinios praneša, kad visam 
Baltiko pamaryje viešpatau
ja toks žmonių sukylimas, 
jog kareiviai negali eiti be 
skraiduolių, ir tik dideliuose 
pulkuose gali pereiti, 'mažes
nius žmonės sumuša. Ypa
tingai apie Revelį, Peniau ir 
kituose didesniuose miestuo
se. Revelyje buvo baisi ko
va pereitą sanvaitę, kareiviai 
kaip tik įveikė žmones.

Mūsų broliai Estai puikiai 
darbuojasi savo krašte: jie 
naikina caro galybę visokiu 

būdu, kokiu tik gali, pereitą 
sanvaięt sudegino 20 namų, 
prigulinčių randui. Caras 
siunčia kareivius su skrai
duolėm, kurie bombarduoja 
kaimus ir miestelius; tikroji 
revoliucija jau visur gyvuo
ja.

Takume užmušė 580 žmo
nių laike pasikėlimo; žuvo 
daugybė ir kareivių.

Atvažiavę iš Rosijos emi
grantai pasakoja apie baisų 
pasiutimą puskvailių karei
vių. Naujoje Maskvoje, pa
sakoja L. Laudominski. pen
ki kareiviai ėjo per miestą, 
žudįdami kątik patiko: pasi
movė kūdikį aut bagnietų ir 
nešė jį; nieku nekaltas kūdi
kis ir numirė pakeltas ant 
bagnietų.

V. Sobak, pasakoja, matė, 
kaip vienuolikos metų vaikas 
su perskriostais viduriais gu
lėjo ant gatvės ir ant jo buvo 
prikabįta popiera su parašu: 
,,Šiteip reik padaryti — už
mušt, kada dar maži”.

Žinios praneša iš Vienuos, 
Austrijos, būk te privažiavo 
10 tūkstančių visokių rusiš
kų pavaldinių. Jie apsigy
venę tai pas žydus, tai vėl 
koteliai pilni, iš pabėgusių 
keliasi nemažą agltacija;dau 
gelis ketinagrįžt atgal pava-' 
savyje su amunicija ir padėt 
kariaut darbininkam. -

Peterburgas pasidarė tikra 
Siberija dėl gyvenimo. Ca
ras dabar nesigaili savo auk
so, išmalto iš žmonių kūnų ir 
kraujų; jis krečia milijonus 
savo policijai ir šnipams, gir
do, svaigina jiems protą,’ 
duoda dovanas, kad tik išti
kimai jam tarnautų. Caras 
per policijos lupas pagarsino 
dovanas: už atradimą bom
bos arba revolverio pas žmo
nes duoda rublį, už atradimą 
peilio duoda porą auksinų; 
teip užvedė kovą prieš žmo
nes. Žulikai ir visokį va
gys pradėjo iš to naudotis, ir 
nekalčiausius žmones išduo
da. Tarpe žmonių kyla bai
si neapykanta prieš tokius 
policjjos- darbus, ir kožnas 
rengiasi atkeršįti.

Žmonės, kurie nori išva
žiuoti iš Rosijos, turi daug 
pinigo išdėti. Stancijų na- 
čalninkai išmislino imti ky
šius, vietoj tikieto mokesties, 
jie reikalauja didelių kyšių, 
o žmonės, kurie nori išsigel
bėti ką-gi darįs, turi duoti.

Rygoje 5 Sausio revoliuci- 
jonieriai užmušė 2 zemskius 
dienos laike. Bėgije 3 mėne
sių 28 zemskius Rygoje nu
šlavė nuo žemės paviršiaus; 
kitaip kvailą šuuį negalima 
atsiginti.

Žinios praneša, jog Radu- 
me revoliucijonieriai su bom
ba suplėšė policijos viršinin
ką ir jo pačią, kada tas ėjo 
gatve.

Maskva. Po baisios kovos 
revoliucijonierhj su caro ber
nais, tikros žinios praneša 
penkis tūkstančius darbinin
kų išmušta. Kalėdos ruskos 
atėjo, viskas aptyko, tik tas 
kraujas žmonių, kuris nu
marginęs sniegą raudonai,

rodos, šaukė žmones: „Ali! 
už ką, už ką! aš turėjau išsi
lieti iš širdžių ir gyslų nekal
tų žmonių, kurių noras buvo 
tik doras žmogiškas gyveni
mas, geresnis kąsnis duonos 
ir noras išpildįti' gamtos tie
sas.

Šimtai buvo užvaryti su
rinkti tą marguojantį krau
ju sniegą ir suversti į Mask
vos upę. Bet ir tę jis nepra
puolė — nudažė vandenį 
raudonai, ir vėl plėšo širdis 
draugų darbininkų ir visos 
žmonijos, kuri turi širdį ir 
gyvena iš delno ir prakaito.

PASKUTINIS SZAUKSMAS.
[Lietuvos Socijaldemokratų Partija.]

VYRAI, UŽ GINKLŲ!
Uz ginklų, seni ir jauni, 

vyrai ir moters! V Jau atėjo 
laikas visiems kilti ir nuvers
ti nuo savo sprando tą, ne
kaltų žmonių kraujais aptaš
kytą, caro valdžią! Jau su
kilo visi didesniejie miestai, 
Lenkija, Latvija, Finija ir 
Kaukazas jau visas sukilęs 
neatsilikime nud kitu ir mes 
ir kuogreičiausia griebkimės 
už ginklų! Sunkus bus mū- 
,sų kelias., diftig pekalto krauį, 
jo ir ašarų taps pralieta, bet 
ką daryt, kad be to negalima 
apsieitie! Jau pakanka mums 
vilkus per tiek metų tą bai
sų caro valdžios jungą, jau 
gana jai spaudus ir mūsų 
kruviną prakaitą ir ašaras, 
gana lupus nepakeliamus 
mokesčius ir akcizas! Gana 
jai žudžius mūsų brolius be
reikalingose vainose, gana 
ant vėjo mėčius, kruvinu mū
sų prakaitu sukrautus, pini
gus, gana tūkstančių tūks
tančius leidus visokiems dy
kaduoniams: policijai, gene
rolams, gubernatoriams ir 
tam puskvailiui carui! Ga
na tiems budeliams persekio
jus kiekvieną mūsų žingsnį, 
gana už mažiausią daigtą į 
kalėjimą kišus, gana grūdus 
į Sibyrą ir katorgą geriau
sius mūsų vyrus, gana sta
čius jiem kartu vos! Gana 
kapojus mus „nagaikomis” 
ir šaudžius už mažiausią pa
sipriešinimą ir teisybės jieš- 
kojimą! Gana teip galvą 
guldžius tai caro gaujai už 
ponus — piniguočius, gana 
teip baisiai spaudus beturti 
— darbininką! Gana mums 
buč,avus tų budelių rankas, 
gana maldavus jų k laukus 
kokių pagerinimų! Jau šim
tą kartų męs matėme, kad 
prašydami nieko nuo caro 
valdžios negausime, užtai rei
kalaukim, su ginklais ranko
se pasiimkim, kas mums yra 
reikalinga, be ko męs gyven
ti negalime! Tik netikėkim 
visokioms caro valdžios tar
nų kalboms ir manifestams— 
jie leidžiami tiktai žmonėms 
akis apdumti, o ne jų gyve
nini pagerinti. Vieną už ki
to dabar leidžia Mikė mani
festus, užtai, kad pamatė, 
kad jau artinasi jo viešpata
vimo galas; daug ką prižada 
juose, bet nieko neišpildo, ir
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po senovės liejasi visuose 
kraštuose nekaltas darbinin
kų kraujas— nesiduokite su- 
vadžiot tokiem manifestams! 
Stokime prie dai'bo vyras į 
vyrą, petįs į petį, eikime visi 
už vieną, vienas už visus — 
tuomet tikrai neužilgo laimė
sime! Ir tolaik nepadėkime 
ginklų, kolaik visai neišnai- 
kįsime tos prakeiktos caro 
valdžios ir nenuversime nuo 
sosto paties caro! Tolaik ne
padėkime ginklų, kolaik ne- 
įgysime tikros liuosybės, ko
laik negalėsime laisvai susi
rinkti ir laisvai kalbėtis,kaip 
kas išmano, apie savo reika
lus, kolaik negalėsime lais
vai visokių raštų spauzdinti 
ir platinti ir prie visokių 
draugijų prisidėti! Tolaik 
nepadėkime ginklų, kolaik 
visai nebus nulaužti policijos 
ragai, kolaik ne žmonės jai, 
o ji žmonėms tarnaus! Ne
padėkime ginklų, kolaik ne
bus atmestos bausmės visiem, 
kurie kokiu-nors būdu caro 
valdžiai prasižengė! Nepa
dėkime ginklų, kolaik nebus 
įvesta žmonių išrinktųjų 
valdžia ir kolaik visi žmonės 
turtingi ir beturčiai, ponai, 
ūkininkai ar darbininkai, 
mokyti ar nemokyti, vyrai ar 
moters, maskoliai, lietuviai 
ar žydai, tokios ar kitokios ti
kybos, kolaik visi, pasieku
sieji 20 metų, negalės lygiai 
be jokių tarpininkų ir sukty
bių rinkti į seimą savo pa
siuntinius! Nepadėkime 
ginklų, kolaik nebus galima 
Lietuvos išrinktiemsiems su
sirinkti ne Peterburge, o Vil
niuj ir čia nutarti, kokia to
liau turi būti Lietuvoj val
džia: ar Lietuva ir toliau turi 
likti prie Maskolijos,- ar visai 
nuo jos atsiskirti? Nepadėki
me ginklų, kolaik nepereis 
į tų išrinktųjų rankas visa 
valdžia! Nepadėkime gink
lų, kolaik darbininkai neįgis 
lygių su ponais-piniguočiais 
tiesų! Ir nevieno žingsnio 
nęikime atgal, nė truputėlio 
nenusileikim, niekam nesi
duokim perkalbėt!

Už ginklų, vyrai ir moters! 
Taisykime* juos sau, atėmi- 
nėkime nuo visokių caro val
džios tarnų! Varykime iš 
Lietuvos caro vyresnybę, ne- 
bemokėkim valdžiai mokes
čių, nebeduokim algos caro 
valdžios pastatytiems činau- 
ninkams! Nebeklausykime 
ir jokių reikalų nebeturėki
me su policija, zemskiais, 
žandarais ir urėdninkais, iš
varykime juos iš Lietuvos! 
Sotskiams ir desėtninkams 
liepkime nusikabinti savo 
blekes! Nebeikim ir kitų 
nebeleiskim eiti į valdžios sū
dą arba kokį biurą, o visus 
savo reikalus patįs atlikim, 
kaip ir kad visai nebebūtų 
pas mus vyresnybės! Uida- 
rykim visas mokyklas ir gim
nazijas, o maskoliams-moky- 
tojams liepkim išvažiuot! 
Neprisidėkim prie rinkimų į 
„dūmą” ir kitiems neleiskim 
į ją rinkti! Nebeleiskim kuni
gams bažnyčiose melsties už 
carą!

Griaukim telegrafus ir te
lefonus, ardykim geležinke
lius, sustabdykim pačtą! 
Draskykim monopolius, bet 
anaiptol nė į burną neimkim 
degtinės, neleiskim jos nė 
kitiem vogti ir namon vežties, 
o viską sudaužykime! Imki
me caro valdžiai priklausan
čius pinigus, bet anaiptol ne
prisisavinkime jų sau, o ati
duokime socijalistų partijos 
reikalams! Nuplėškim visur 
caro valdžios ženklus: caro 
paveikslus, erelius! Daryki- 
me viską, kas tik galėtų caro 
valdžią nusilpnįti ir jos gar
bę sumažinti, bet žiūrėkime, 
kad visi mūsų darbai būtų 
gayni, kad nieks negalėti} sa
kyti, kad męs kokie valkatos, 
girtuokliai, plėšikai.

Nebeeikim į vaiką ir ne
beleiskim kitų eiti! Nepri- 
imkim į savo namus kareivių, 
nebeparduokime jiem už jo
kius pinigus valgymo, nė jų 
arkliams pašaro! Jei kurį iš 
mūsų norėtų suimti caro tar
nai, neduokime! Kokiems 
išdavikams, šnipams stačiai 
varykim kulką į kaktą — ko
kie jų buvo darbai, toks ir 
užmokestis! Atsidėkavokim 
visiems budeliams už jų dar
bus.

Paskutiniam tarpe atsirado 
gana daug žmonių, kurie, 
prisidengę socijalistų vardu, 
eina ir stačiai plėšia žmones; 
kiti, caro tarnų prikalbėti, 
eina žydus mušti ir jų turtų 
plėšti, užtai, kad žydai dar
bininkai labiausia eina prieš 
caro valdžią, — sugriebę to
kius, apsieikime su jais teip- 
pat, kaip apsieiname su išda
vikais ir šnipais! Tvarkai 
(parėdkui) daboti įtaisykime 
visur savo valdžią ir savo 
vaiską!

Vyrai ir moters, seni ir 
jauni, prie darbo, kas kuo 
tik gali! Jau laikas visiems 
sukilti ir balsiai sušukti: 
Teprasmenga caro valdžia. 
Tegyvuoja žmonių vrldoma 
Lietuva!
Tegyvuoja Seimas Vilniuje! 
Tegy v uo j a soc i j ai i z m as!

Iš Amerikos.

Amerikoje pereitą sanvai
tę nieko svarbaus neatsitiko, 
išimant kelias žudystes, ban
kų subankrūtijimus ir t. t.

T Iš Lyno praneša, 
kad nekuris Markowskis pa
bėgo nuo savo auglikės mote
ries, kada- jo lietuviška ar 
lenkiška moteris atvažiavo 
j ieškoti iš kito miesto.

T Lovel y j e Raulas 
čeglys užmušė savo pačią su 
prosu Sausio 4 dieną.

T C h i c a g o j e 4 
Sausio tapo užmušti ir vie
nuolika sužeistų nuo eksplio- 
zljos dinamito Dolese ir She- 
pardo Korese.

Prakalbos.
Nedėlios vakare Sausio 14 bus prakalbos 
Cambridgeport Mass ant 7 Burleigh Str. 
Visiem linkima ateiti ir pasiklausyti 
naujienų iš Lietuviškų stadioninių rei

kalų.

Vietines Žinios.

Oras su Sausio 8 gerokai 
atšalo ir privertė kožną susi- 
j ieškot šiltesnes drapanas, 
bet gražus ir sveikas.

Bėgyje pereitos sanvaitės 
dvi bankos subannrūtijo ar
ba tiesiok sakant, pavogė 
žmonių pinigus; ypatingai 
, ;Tlie provident sekurities ir 
Banking Company”, kuri 
rinko mažų vaikų centus. 
8900 mažų vaikų nuskriau
dė.

Profesorius Norton iš Har
vard universiteto sujudino 
visus, sakydamas ant prakal
bų, kad geriau suteikti mirtį 
neišgydomiem ligoniam, lie
kai}) duoti jiem paku ta votis. 
Daugelis žmonių ir laikraš- 
čių jam priešingi.

Franas Klanis tapo suareš- 
tavotas Briglitone ant 19 
Lincoln St. veseilioje, kaipo 
užmušėjas Marės Ambrozevi- 
čiūtės ir sunaudojęs jos 90 
dol. Mieste Macedon, N. Y. 
netoli Rochester. Pas Klanį 
rado 5 laikrodėlius.

So. Bastone, yra kalbama, 
jog 4 lietuviškos familijos 
veda suirusį gyvenimą, iš 
priežasties, kad vyrai yra įsi
painioję į kvailą meilę su 
mergom. Dėlto bile dieną 
galima išgirsti užmušėjistę ir 
juodą plėtmą ant mus visų 
sprando, kaipo Lietuvių.

Draugystė D. L. K. Vytau
to pereitą nedėlią laikė savo 
susirinkimo; ant kurio 
draugai nutarė paaukauti 80 
dol ant revoliucijos, užde
dant tą mokestį sumokėt vi
siem draugams, pinigai tapo 
iš kasos užmokėti.

Tapo nutarta, kad draugai 
sueitų kartą ant mėnesio į 
salę ir mokįtųsi vaikščiot— 
maršuot.

Teipgi nutarė, kad nu pirkt 
kelias muškietas pritaisyti 
cielių ir mokįtis šaudyti. Tas 
viskas yra daroma, kad kož
nas išmoktų vartoti muškie
tą, nes jeigu balsas pašauk
ti} iš tėvynės pagelbos, kad 
kožnas jaunas vyras mokėtų 
šauti ir vaikščioti pulke.

Seredoje tėmykite visi 10 
Sausio buvo susirinkimas 
tarptautiško komiteto, ant 
kurio pribuvo delegatai žydų, 
lenkų, latvių ir lietuvių ir 
organizuotų socijalistų ap
kalbėta apvaikššiojimas 22 
Sausio. Viskas galutinai 
beveik nutarta teip: Ap- 
vaikščiojimas prasidės nuo 7 
vakare, paroda susitvers ant 
Castle square Bostone, ir eis 
Tremont’o gatve iki Scolley 
square, Cornhiil ir Dock 
square ant Fanual Hali, ku
ri yra paimta dėl to vakaro 
prakalbų. Parodoje bus neš
tos Amerikoniškos ir raudo
nos vėla vos; grajįs 2 kapeli- 
jos: viena latvių, kita lietu
vių. Kalbėtojų bus iš visų 
tautų, t. y. žydų, lenkų, lat
vių, lietuvių ir vienas ang
liškas kalbėtojas. >

Taigi brangus broliai ir se
seris męs kaipo lietuviai esam 
pakviesti nuo kitų tautų im
ti dalyvumą apvaikščiojime

Metas II.

atminimo tų darbininkų, ku
riuos caras išskerdė pereitą 
metą Peterburge ir nu to lai
ko prasidėjo revoliucija .At
minimas šitos dienos bus be
veik kožnam didesniam mies
te pasaulės, idant žinios ko- 
plačiau prasiplatįtų ir paro
dytų carui, kad visa pasaule 
eina už Rosijos darbininkus. 
Taigi męs So. Bostono lietu
viai turim konogeriausia pa- 
sirodįti. Visi vyrai, labiau
sia jauni, pribūkite ant Lie
tuvių salės 22 Sausio pane- 
dėlyje vakare, kaip tik po 
vakarieniai, kad kaip pusė 
septynių būtų visi ant salės, 
Broadway Extention. Dau
gumas lietuvių pribus iš 
Cambridge, Brighton ir Bos 
tono; visi o visi širdingai yra 
užkviečiami ant šito apvaikš- 
čiojimo. Kitų tautų eis ir 
moterįs, o daugiausia žydų, 
tai jeigu susidarytų kelios 
lietuvaitės kartu su vyrais 
eiti, būtų labai, labai gražu. 
Jūsų apvaikčiojimas ženklįs 
ne kokius juokus ar pasidi
džiavimą, bet darys jutni at
mintį, jog einate paskui 300 
užmuštų savo brolių per caro 
valdžią. Širdingai meldžia
me visų pribūti. Dar kartą 
per „Keleivį” pranešim sau 
T. Komiteto. S. Plekąvičia.

M. Paltanavičia.

Naujas užmanymas su pradžia.
—o---

Kuo toliau, tuo labiau ke
liantys Lietuvoje žmonėms, 
kad nuversti carišką valdžią 
krutina ir mus amerikiečius 
kartu prie to prisidėti. Tuo 
laiku męs prisidedam tiktai 
su pinigu, o vėliau gal turė
sim prisidėt ir su rankom. 
Taigi, ksd tą nuomonę pla- 
tįti ir ant to aukas rinkti, 
reikia tvarkos, o kad gerą 
tvarką turėti, turim tam tik
slui tverti revoliucijoniškas 
kuopas. Męs Brocktono lie
tuviai turim jau keleią vyrų 
tam pritariančių, ir kuopa 
teip kaip sutverta. Dabar 
būtų gerai, kad tokios kuo
pos visoj Massachusetts vals
tijoj arba visoje Naujoje Ang
lijoje tvertųsi ir išsirimktu- 
me centraiišką komitetą, ku
riam pavestame visus dar
bus nuo išsiuntimo pinigų 
iki išdavimui atskaitų uz vis
ką. Tik netokį komitetą, 
kaip kad buvo išrinktas ant 
Paryžiaus Parodos, kuris ne
užbaigė savo darbo, palikda
mas visas parodos knygas 
Prūsuose. Ant kurių Ame
rikos lietuviai sudėjo pini
gus.

Broliai į darbą, neatsidė- 
kim ant minkštų rankų.

V. Kaunas.

Žinios iš pasaulės.

Naples, Italija. 9 Sausio. 
Ugnekalnis Vesuvijus pradė
jo smarkiai mesti iš savo vi
durio lavą su dūmais pilnais 
gazų. Daug blčdies padarė 
vietiniam mieste Naples.

iiitid.su
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Vaike, aš apmislinau tą, 
ką mudu kalbėjom paskuti
niu kartu, tai yra, ar žmonės 
gali patys savim valdytis.

— Na, tai kaip tau rodos 
tėvai?

— Žinai, vaike, visgi kliu 
va ir kliūva man tokios prie
kabės. kad negaliu visiškai 
sau išreikšti, kaip tas viskis 
galėtų būti. Man rodos, kad 
žmonės galėtų savim valdytis, 
tai jiem visada būtų gerai, ar 
taT būtų kraštas respublika, 
ar. karalystė, vistiek jie gra
žiai'galėtų gyventi, nes save 
rėdydami, įstengtų visą pik
tą prašalįti.

— Tėvai, tavo nuomonė 
gera, aš tau pritariu, kad 
žmonės galėtų savim valdytis, 
kad žmogaus supratimas pa
eitų iš jų locno proto ir krū
tinės, tai tada butų visiem 
gerai, bet tu, tėvai, žinai, 
kad pagaulėje niekad to ne
gali būti, kad kožnas žmogus 
galėtų save susivaldyti ir bū
ti geru visuomeniai, tai rei
kia ne žmonių, bet aniuolų.

— Taigi, taigi, vaike, tai 
reikia anu>lo, k id galėtų sa
vim valdytis, o kad ne, tai 
reikia drūtos valdžios su 
kniutu.

— Palauk, tėvai, duok 
man pabaigti, tu nesupranti 
gerai! Tu žinai, tėvai, jog 
žmonija atkeliauja savo isto
rišką kelionę iš gilios seno
vės, ir kad tikrai galėtume 
apie žmones spręsti, męs tu
rim pažiūrėti į jų istorišką 
kelionę; pažiūrėję męs ma
tūra, kad jie senoje gadynėje 
buvo labai nesumanųs, labai 
prastą vedė gyvenimą, o ko 
.tolyn, to labyn išsitobulino; 
kvailys šios gadynės daugiau 
supranta, kaip mokyčiausias 
senoje gadynėje. Matom.ii, 
jog mokslas juos pakilę 
Taigi jeigu mokslas žmoi es 
pakelia, tai reikia koži.ain 
randui apie mokslą rupįtis 
labiausia, nes į randavas vie
tas išpuola sėstis, tik . žmo
nėm mokytiem, kurie apie 
visus rupįtųsi. Tada žmonės 
galėtų prisirengti prie tikros 
patvaldystės. Dabar randai 
tik rūpinasi, kad žmonės ran

ką tik girbįtų ir užkelta ke
lią prie t dėsnio išsitobulini - 
11.o.

— Gerai, vaike, bet tu 
žiar k Amerikoje, čionai ran- 
la- rūpinasi apie mokslą; čia 

ni 'kina vaikus ir dar mokina 
suau tįsius vakarais, o kas 
gero is to išeina? karčiamos 
pilnos, o mokintojos rašinėja 
postą Ikartes, prašydamos, 
kad toks ir toks Džianas at
eitų mokįtis.

Taigi tik išmetimas randa- 
vų pinigų, kuriuos ukėsai su
deda.

Na, tėvai, su juoku, bet fš 
tau čia turiu pritarti.

— Matai, nors kartą aš t. 
ve priverčiau pritarti.

— Na, tik palauk, tėvai, 
aš tau pritariu, kad darbinin
kai nesupranta, bet tai dar 
ne jų vienų kaltė. Tu, tė
vai, pamislįk apie darbinin
ką suaugusį, einantį vakare 
į mokyklą ir besimokinantį 
slebizavoti vištą arba katę, 
ar tu mislini, kad tas vienas 
mokslas gali darbininkui pa
rodyti geresnę viltį sulaukt 
iš to mokslo?

— O kaip tu mislini. vai
ke, ar tai okį asilą inokįs ko
kios phi’< z.nphijos, kada gi 
jis negali katės suslebizavo- 
ti.

t— Tėva;, nors suaugęs 
žmogus ir negalėtų mažų ko
kių moksliškų daigtų atlikti, 
bet jo protas vis gi yra išna- 
šešnis, jo pati dvasia nesu
tinka užsiganėdįt mažų vai
kų žaislėm. Dėlto aš sakau, 
kad kožną mažą reikia mokį- 
ti, pakol jis tikrai gerai ne
supras, kas tai yra svietas, o 
paaugusiem nemokantiem, 
reikia pritaikįti nors prie jų 
mažo mokslo, išrodymas 
blogo surėdymo, iš priežasties 
nesusipratimo labai didelės 
minios žmonijos. Vienok 
randas apie tai nesirūpina, 
nes jie žino, jog jeigu žmo
gus mokės rašyti, skaityti, o1 

(.nesupras geresnio surėdymo 
rando, tai bus tei[> geras, 
kaip kad mokintas šuva.

—' Ar tai teip negerai, 
vaike?

— Ne, tėvai, šuniškas gy
venimas sukėlė staugimą, lo
jimą, piovimą ir daro gyveni
mą tarpe žmonių neramų ir 
pilną tragedijų.

Korespondencijos
,,Keleivi s” padarė į- 

spūdį.
Traverse City, Mich. Šia

me miestelije randasi mažai 
lietuvių, nes tik penkios fa- 
milijos ir 10 pavienių. Laik
raščiai ateina ,,Keleivis”, 
,,Kova”, ,, V. Lietuvninkų” 
ir „Lietuva”, bet ir tuos tik 
kelios ypatos skaito; labiau
sia, ką avinėliai vadina bez- 
dieviais. Yra čionai keli, 
kurie bijo laikraščių, kaip 
velnias švento vandens, mat, 
kad neužtikštų ant jų tam
saus proto, nes dar revoliuci
ją gali pakelt. Taigi tie 
šventukai ir biauriais dar
bais atsižymi. Keletas san- 
vaičių atgal J. Latvėnas ap
leido. savo moterį dėlto, kad 
jį buvo į turmą padavus už 
bežmonišką mušimą. Nuo 
pat apsivedimo jiedu nesuti
ko, mat tuom skyrėsi, kad 
žmona geriau liuosą laiką 
nori praleist ant pasiskaity
mo, o ne ant latravimo su sa
vo vyru. Tas jam mat ne
patinka, dėlto mėgina jai į- 
mušti savo dvasią, kuri būk 
yra šventa. Tą paduodu, 
kad tie, kurie ženijasi, apsi
žiūrėtų visada, geriau gir
tuokliui sa girtuokle, tai be 
buizija, o kas nori žmoniškai 
gyventi, tai reikia draugą ar
ba draugę tokią pasirinkti. 
Dabar paliko savo moterį su 
vaikais, bet nabagas nežino, 
kad tiesdarys privers jį su

šelpti savo šeimyną.
Męs besilinksmindami per 

Kalėdas atminėm ir brolius 
tėvynėje kariaujančius už 
laisvę, o ypatingai didelį įs
pūdį padarė ant susirinku
sių, kada G. Gaubas perskai
tė susirinkusiem iš 45 num. 
,, Keleivio straipsnuką: „Ali 
kokios Kalėdos bus mus 
brangioje tėvynėje, kad 
kraujas taškosi ir širdis mu
ša, kova už būvį, laisvę visur 
gyvuoja ir t. t.” Draugai 
išgirdę tuos graudingus žo
džius, nė vienas neatsisakė 
nuo aukų. Aukavo šios y- 
patos po 50 c.: J. Antis, P. 
Pumputis, S- Gaubas, J. Li
tas; po 25 c. G. Gaubas, A. 
Gaubienė, P. Gaubiene, J. 
Rudis, A. Rudis, J. Matuze- 
vičia, K. Matuzevičienė, J. 
Selimtas, S. Štaupytė, A. Li
kite. Viso $5. Pinigus 
priduodam Bostono Rev. Ko
mitetui; skiriam L. S. D. P. 
Lai žydi socijalizmas ir jo 
darbai.

Kupiškije nebuvęs.

Traverse City draugam, 
man rodos, tarpe jųsų to 
gražaus susirinkimo trūko 
tik vieno p. Latvėno su jo 
žmona; teip šalta darosi ant 
širdies, jog jus nepasirūpino! 
ir jį tę turėt, juk ir jis lietu
vis! Susiedai ir draugai 
gali daug gero padaryti, pa
gelbėdami pajirnsiai porai, ir 
daug blogo.

—x— 
H a v e r h i 1 1’o lietu- 

via atgijo.
Ant dienos užgimimo Kris

taus buvome susirinkę pas 
Joną Jurgelevičių pasiviešė
ti, ir ištiesų turėjom labai 
gražų pasilinksminimą, ant 
kurio atminėm ir mūsų bro
lių padėjimą tėvynėje. Krau
jas, kurį caras su kazokų 
rankom taško, pasiekia ir 
mūsų širdis ir visi sumanėm 
paaukauti dėl pagelbėjimo 
tėvynėje vargstančius už 
laisvę. Aukavo šitie po dol.: 
J. Jurgelevičia, A. Muzike- 
vičia, J. Jurgelevičia, J. Mu- 
zikevičia, A. Muzikevičia, 
A. Gudokas; po 50 c. J. Jur
gelevičia, K. Borisas, T. Sau- 
lėnas, J. Ramanauckas, A. 
Gudonis, M. Saulėnas 25 c. 
keturi po 10 c. ir vienas davė 
5 c. ir tai bus bulka duonos 
vienam alkanam. Viso su
dėjom $9.40 c.; pinigai pri
duoti So. Bostono Revoliuci- 
joniškam komitetui. Šir
dingai ir širdingiausiai dė
ka voj u aukavusiem, nors 
kiek pastatėm savo miestą a- 
kyse kitų lietuvių, pirma, 
rodos, jau mus čia nebuvo.

J. Jurgelevičia. 
—x—

AUKOS KALĖDŲ.
Athol, Mass. Išgirdę, jog 

jau ir lietuviai pradėjo ištik- 
rųjų Rusus varyti iš Lietu
vos, ir męs Athol’io lietuviai 
nešam pašelpą mūsų broliam. ' 
Šie paaukavo ant revoliuci
jos po dolerį: A. Ivašėnaks, 
J. Ziekis, A. Guravičia, K. 
Semuliūnas. Po 50 c.: K. | 
Markevičia, K. Beltragis, G. 
Vaceliuckas, A. Petroniks, J. 
Jiišis, J. Mažeika, F. Buzevi- 
čia, P. Tiškevičia, A. Vier- 
nauckas, F. Sklains, P. Raš- 
tauckas, J. Jasinckas, M. Gu- 
tavičia, T. Augustavičia, T. 
Tamošiūnas 35 c.. Po 30 c. 
J. Brazinckas, J. Nudier, K. 
Petruts. Po 25 c.: J. Baltrė- 
nas, Z. Navadoneks, A. Klin- 
gis, J. Locks, J. Petrauckas, 
S. Ambrozis, S. Smegrėnas, 
S. Ivašeneks, J. Bendinckas, 
A. Petronis, J. Zmejauckas, 
J. Piragas, J. Buodron, J. 
Grumeks, A. Pipiras, J. Ku- 
lucis, G. Pestols, P. Kuconis, 
M. Kučinckas, J. Neviera, J. 
Ziekius, J. Kuuconis, F. Jak- 
štys, L. Petrauckienė, J. Jan- 
kauckienė, A. Zencenienė, 
A. Tamošiūnienė. Keturi

davė po 20 c., deVyni davė 
po 15 c., 39 davė po 10 c. ir 
trįs davė po penkis centus, iš 
viso surinkta $25 dol. ir 20 c. 
Pinigai 25 dol. priduoti Bos
tono Rev. Komitetui. Labai 
žemai ir širdingai dėkavoju 
aukavusiems, nors tai mažos 
aukos, bet pritarimas, tai 
daug reiškia; reiškia, jog pas 
mus yra vienybė nusistūmt 
neprietelių nuo savo spran
do carą. A. Gurevičia.

K. Šemuliūnas.
—x—

Worcester, Mass. P. J 
Klimą ant varduvių jo godo
tinos moteries Jievos susirin
kę draugai gražiai bovijosj ir 
tėvynę varguose atminė, ir 
paaukavo už jos liuosybę šie: 
po dol-: Pr. Pranckevičia į- 
nešė ir pats paaukavo: J. 
Klimas, A. Černius, M. Nor
kevičius, A. Bulievičius, K. 
Melninkas, po 50 c. S. Dir- 
velis, A. Bočkiūnas, A. Žino
kis; po 25 c. J. Gūželis, M. 
Žalnieraitis, W. Staliulionis, 
E. Klimienė, ir kitos vietos 
priduota 35 c. Viso surin
kom ir pridavėm Bostono R 
Komitetui $8.85. A. Černius.

Pinigai suma buvo pakvi- 
tavota pereitam nnmerije 
„Keleivio”.

—x—
Lowell, Mass. Pas Joną 

Bują buvo mažas susirinki
mas; tikėjausi palupti gerai 
aukų ant re vol., bet neteip 
išėjo, kaip mielinau: užminus 
radosi, net tokiu, kurie carą 
pagyrė ir sakė, kad aukos 
nereikalingos, bet tie, tai to
ki, ką jau visas gymis beveik 
išvirtęs į galicijoną ir da į tą 
trumpakaklių veislę, aš jiem 
tik galva moli minkit atr - 
dau geriausiu užsiėmimu. Pa
kalbinau draugus ir šie m 
metė: po dol. J. Versecką ■. 
A. Kazlauckas, F. Noreike- 
vičia, S. Juozupavičia 5U c. 
ir M. Buje 10 c. Viso $3.60. 
Pinigai priduoti Bostono 
Rev. Komitetui. Ant toliau 
gal biskį daugiau pasidar- 
buosim. Gyventojas ant Da
vidson.

—x—

Kalėdos pas Brateną.
Ant 116 Bowen St. So. 

Boston pae p. I. Brateną 
draugai susirinko linksmas 
Kalėdas švęsti. Ir čionai ta
po atmįta kova už laisvę Lie
tuvos. A. Augštikalnis už
minė pirmiausia, o draugai 
visi pritarė pašelpti keliais 
centais brolius ir seseris Lie
tuvoje. Aukavo šie: po 50 
c. A. Aukštikalnis, A. Čižius, 
po 25 c.: J. Grigaliūnas, K. 
Buzevičius, J. Kvietinckas, 
L. Aukštikalnis, S. Aukšta- 
laitis, P. Buzevičius, A. Či- 
žiėnė, A. Sirbikienė, T. Bra- 
tėna., T. Aukštakalnienė, a. 
Bratenienė, P. Kiraitis, F. 
Šūkis, F. Riškus, du po 10 
c. ir viena penkis. Antgalo 
pribuvo a. Galažinis su ru
džio keisu, ir jis pagirdamas 
mūsų aukas, pats prisidėjo 
50 c., toks aluninkas, tai 
nors tautą atmena, visi pa- 
gyrėm. Viso surinkta 5 dol. 
ir priduota Bostono Rev. Ko
mitetui. S. Čižius.

—x—

Atsisveikindami senus metus.
, —o 

So. Bostono U kęsų Kliu- 
bas parengė prakalbas 31 
gruodžio, ant kurių susirinko 
labai giažus būrelis brolių ir 
seserų. Kalbėtojais buvo p. 
Miglinas iš Vest Lyn, Mass., 
Leon Grikštas iš So. Bostono 
ir kiti. Kalbėtojai karštai 
mėgino sujudinti visuomenę 
ir perstatyti dabartinį padė
jimą brolių tėvynėje. L. 
Grikštas nemažai ištarė pa
niekos carui už tokį ilgą 
spaudimą mūsų tautos. Pa
aukavo šie po penkis dol.: J.

I.

J

K amine kas, L. Grikštas. Po 
2 dol.: B. Tukis, M. Dusėvi- 
čia, J. Stapa. Po 1 dol.: 
Svagždys, A. Raulukaitis, A. 
Bendoravičia, J. Bakutis,
Bartavičienė, P. M. Stonys, 
B. Jatulevičia, J. Lapinckas, 
M. Paalknis, M. Stočkus, I. 
Inkratą, J. Smaižys, V. Moc- 
kevičia, Alzbieta Blenda, V. 
Augoniūtė, J. Mėlis, J. Rau- 
linaitis, J. Tamulynas, F. 
Mekštėnas, Juokų Jonas, J. 
Palšauckas, J. Geležinis, J. 
Kovėta, J. Račevskis, K. Pra- 
tapas, Dzūkelis, M. Dragūnas, 
M. Mėšlys, A. Žvingilas, J. 
Žvingilienė, J. Danielius, A. 
Ziminckas, P. Aleliūnas, F. 
Kudis, J. Sadauckas, V. Rau
lukaitis, P. Kurtinaitis. M. 
Paltanavičia, V. Plonys. Po 
50 c. davė: J. Venckus, D. 
Serkus J. Sabas, K. Vesfiel-
dąs, F. Bartusevičia, M. Juš- 
kytė, J. Strakauckas, M. Pra- 
valinckiūte, J. Turą nekas, 
V. Pilsuckis. L. Zavistanavi- 
čia, A. Sriubša; A. Starine- 
kas 25 c. Teip suaukavo 57 
dol. 25 c. pp. Marijona 
Rimkiūtė ir Marijona Prava- 
linckiūtė perėjo per salę ir 
dar tiek surinko, kad išviso 
pasidarė $81.08. Pinigai 
priduoti Bostono Revoliucijo- 
nierių Komitetui (suma buvo 
pakvitavota pereitam nume
ryje „Keleivio”. Ištariu šir
dingą ašių visiem broliam 
aukavusiems ir tiems, kurie 
pasidarbavo. Centas prie 
cento teip sudėta, atne5a di
delę naudą vargstantiem už 
laisvę Lietuvoje. Kiek iško- 
vosim. tiek, bet mažiausias 
liaosybės '‘iškovojimas atneš 
Ueišniieruotą palengvinimą 
mūsų tėvynėje. Per metų 
metus męs siunčiam pinigus 
n.ūsų tėvam, broliam, ginam 
,u s nuo bado, užtai kad ca
ras su .-av<> taniais viską pra
ryja. 'Taigi š nitą kartų gu- 
r an, ka i jie rūpinasi carą 
nužeminti, arba ir visai nuo 
jo atsikratyti. Vardan Ukč- 
sų Kliubo pTrmsėdis.

P. M. Stonys.

—x—

ATSKAITA.
So. Bostono Revol. Komiteto.

46 No. „Keleivio” bu
vo $248.92

Daugiau piibuvo;
G. Gaubas. Traverse

City, Mich. 5.00
J. Jurgelevičia, Haver

hill, Mass. 9.40
A. Guravičia, Athol,

Mass. 25.00
Lazaucko, Judeikos sa- 

liūne 12.00
P. Kupris iš Brockton,

Mass. .50
Viso 300.82

Sausio 6-tą tapo išsiųsta 
telegramų į Europą. 250.00 
Kaštai cablegram’o 2.75

Viso išėjo $252.75

Ant rankų liko $48.07

Europiečiam. A- 
merikos lietuviai, ypatingai 
mūsų krašte reikalauja ge
resnio patvirtinimo ir atskai
tų nuo jus, taigi būtų gerai, 
kad periodiškai prisiunstute 
Atskaitas ant ko sunaudo
jo! pinigus, kožnas bus ge
riau čionai užsiganėdinęs, ir 
daugiau aukų duos.

Iš viso išsiųsta aukų iš 
Bostono, Mass.
Liepos 1 Lizdeikai 105.00
Lapkr. 6 ,, 79.60
Rugp. 10 Am. Rev. pa
kvitavo 40.06
Gruodžio 2 Lizdeikai 110.06 
Sausio 6—1906 Cable
grams Prus. 250.75
Viso išsiųsta $585.47
Ant rankų liekasi $48.07 
Sąnarys Bostono Revol. Kom.

Svoikas Patriote!
Utafhinke C1 Sausio pas 

Lazaucką ir Jude!ką saliūue, 
304 Broadway, So. Boston, 
buvo susirinkę keli lietuviai 
kaip visur, teip ir čia atmi
nė pasidarbuoti už laisvę Lie
tuvos. Išsigerkim vyrai už 
Lietuvos laisvę, ir atmįkim, 
kad mus broliai vargą kovo
dami kenčia, už tikrą tėvynės 
patriotizmą, išsigerkim ir už 
tikrą socijalizmą. Teip visi 
besibovindami paaukavo šie: 
M. Kava liatic kas $1.25; po 1 
dol. F. Mekštėnas, P.Lazauc- 
kas. A. Stalkauekas, A. Ju- 
leika. K. Lapinckas. F. Mek 

stėnas [antru kartu] P. L.- 
zauckas Į antru kartu]. P<> 
50 e. J. Slipkauck is, A. Ka
valiauskas, Jus. Lapinskas, 
A. Skrolys, Kaz. Lapinckas, 
V. Simboroc 25 c. Kiti sū
metė po mažiau, teip kad iš
viso pri i i.it.i Best. Rev. Ko- 
mite 'ii >2. Pinigus prida
vė P. I. iz iu kaj.

Tėvynės Reikalams.

T” i~s ir strn’kierių r<*i- 
reik s p is mane yra. su 
riukuų p.nigų:
Nuo p. Okso priė

miau 5.00
Haverhillėj ant prakal

bų surinkta 19.50
T-ta Makauckas iš Bos

ne p"idavė 6.00
Bostone ant prakalbų -31 00

261.50
Išsiunčiau Komitetui .

Vilniuje 100.00

Pasil;,'kn 161.50
Apart to pas mane yra 

$50.00, kuriuos man prisiun
tė ma joras miesto Lawrence, 
už kuriuos tai pinigus tenyk
ščiai lietuviai nesutaikavo ir 
$50.00 aiškiai surinktų Law
rence ant išleidimo mokyk
loms skaitymų knygos.

Girdžiu,.kad* Europoje vi
sos lietuvių partijos susitaiką 
ir dirbsę išvien. Tas būtų 
labai gražu. Ir tarp Ameri
kos lietuvių tada nebūtų to
kių vaidų. Tada visus su
rinktus pinigus siųstume tam 
komitetui* o jie tegul visiems 
išdalina. Jie geriau žino, 
kam reikia daugiau, kam ma
žiau, tik tegul darbuojasi. 
Kaip veik dasžinosiu adresą 
to komiteto, jei anas tikras 
susitvėrė, tuoj pinigus išsių- 
siu. Kun. J. Žilinskis.

—o—
Brocktone, Mass. 30 d. 

Gruodžio buvo didžiausias 
ap vaikščiojimas ir paroda, 
kokią kada Brocktono lietu
viai turėjo tautiškiems reika
lams. Dalyvumą ėmė abi 
draugystės Š-to Roko ir 
Kliubo. Lietuviškas benas 
puikiai grajino ir užtai ne
reikalavo jokios užinokesties, 
tik vis tautos ir brolių labui. 
Vakaras buvo labai gražus 
ir paroda konogeriausiai nu
sisekė.

Po parodai buvo prakal
bos. Ant prakalbų buvo už
prašytas ir Brocktono miesto 
perdėtinis. Jis kalbėjo ang
liškai; labai augštai iškelda
mas drąsą Rusijos straikie- 
rių, kurie kariauja už geres
ni būvį ir už permainas, t. y. 
už liuosybę. Aiškino, kad 
Amerikos lietuviai darbinin
kai pi i valo tam Rusijos dar
bininkų pasistengimui pri
tarti, nes bagočiai, girdi, vi
sų šalių, ir valdžios ir visi ga
linčiai eina už carą ir jį da
bartinėj kovoj užtaria. Gir
di, Vokietijos kaizeris siųstų 
noriai carui pagelbą, bet so
či jai istai ir visi Vokietijos 
darbininkai tam priešingi.

Toliau kalbėjo kun. J. Ži- 
inskis, nurodydamas, kad

ir kad reikia visiems išvien 
darbuotis. 2

Ragindamas lietuvius prie 
gausių aujcų, kun. Žilinskis 
nurodė, j 
kad visi |\merikos lietuviai 
šįmet vienos dienos darbą pa
švęstų tautiškiems reikalams. 
Ta diena būtų atsakančiausia 
— šv. Kaziinioro diena, kuri 
pripuola 4 d. Kovo, nes šv. 
Kazimieras yra Lietuvos pat
ronu, ypatingai kovose prieš 
maskolius.

Pirmiausia tuom dalyku 
privalytų užsiimti draugys
tės ir visokios organizacijos. 
Turėtų ant pirmiausių susi
rinkimų nutarti, kad ant to 
tinka, privalytų užrašyti tą 
protokoluose ir pagarsinti bi 
katrame lietuviškame laik
raštyje, kad visi Amerikos 
lietuviai žinotų, kurios drau-

g butų labai gražu,

gystės jau prie to pristojo. 
' Pristojus draugystėms ir vi
sokių organizacijų kuopoms, 
paskui prie to dalyko leng
vai prisidės ir tie lietuviai, 

į kurie prie jokių organizacijų 
nepriguli, nes ir jie u or s pa
sirodyti lietuviais esą, ir taip
gi ir lietuvaites. visi privalo
me prie tokio naudingo už
manymo pris.dėti. Tas l»us 
mums visai menkas daigtas, 
lyg kokia zobova, o lietuviš
kiems reikalams susidės tūk
stančiai dolerių.

Klausytojai šitam kun. Ži- 
linuko užmanymui širdingai 
patarė.

Paskut:n;s kalbėjo kun, 
jPeža, vie’ nis klebonas, pra
tarė keletą žodžių lenkiškai, 
nes ant susirinkimo buvo už
kviesti ir lietuviai nemokan
ti lietuviškai, t. y. iš Gardi
no ir tūlų vietų Vilniaus gu- 
bernėj. Ir jie godžiai klau
sa nple revoliucija Rusijoj ir 
vienyuę Lietuvos.

Po prakalbų buvo kolekta 
ir žmonės labai noriai ir gau- 

Isiai aukavo. Sumetė 325 do
lerius, iš kurių nutarta pusę 
siųsti tautiečiams, t. y. tiems 
lietuviams. Jįurje rūpinasi 
apie Lietuvos autonomiją ir 
apie abelnai Lietuvos ateitį, 
o pusę socijaldemokratams, 
kurie rūpinasi, kad griauti 
dabartinį Rusijos rėną. Abu 
dalykai yra geri ir reikalin
gi. Siaučius.

—b—
Bostone, kūčios die

noj T-ta P. Makauckas surin
ko lietuviškiems reikalams ir 
straikieriams.

Petras Makauckas davė 1 
dol., A. Sargialis 1 dol., A. 
Novikas 50 c., A. Šilialis $1, 
P. Pauliukas 25 c., K. Makav- 
skas 25 c., A. Vaizgieniutė 
25 c.5 U. Stepetitie 25 c., S. 
Kibarcinkė 25 c., M. Rudze- 
ninkė 30 c., M. Kartienukie 
25 c., W. Kukčukie 25 c., A. 
Svietlikovskienė 20 c., J. 
Svietkauckas 25 c. Viso la
bo 6.00. Pinigus priėmiau.

Kun. J. Žilinckas.
—o—

H e w II a v e n , C onn. 
Męs New Haven lietuviai nu
tarime naujų metų dienoj, 
vakare, laikyti prakalbas ir 
padaryti kolektą tautiškiem 
reikalams ir padaryti kolek
tą tautiškiem reikalams ir 
pagelbėti straikierius. Ant 
prakalbų pribuvo kun J. Ži- 
linckis iš So. Bostono, ir kn. 
J. Žebris iš New Britono.

Te m y k i te .
„Keleivis” nepam ilino iš

eiti nė vieną dieną per perei
tus metus, jeigu kur neatėjo 
tai pačto kaltė, ne mus. Nuo 
dabar kaštuoja $1.25 ant me 
tų, pinigus galite siųsti per 

Į,, Money Orderį” arba regis 
travotoj gromati. Kada no
ri atsakymą gauti, įdėk už 2 
c. stempą. Permainydamas 
adresą parašyk aiškiai ir tik
rai gatvės (stryto) vardą ir 
paduok seną ir naują adresą,

M. Paltanavičia. ds laikas yra dideliai svar- pilnai su savo vardu ir pra- 
—o— bus mūsų tėvyniai Lietuvai, varde.

Dedi

ne, saule; N, n 
kia prakuras, 
duobę, lopą: P 
veizdan pneun 
pshaw tark šą 
u ir turi balsą 
mas; raide r, t 
less reiškia šių 
s, randasi tarp 
raišiu reiškia n 
sekta su balsin 
tauta; jeigu s 1 
tion, reiškia m 
sen, reiškia pri 
V, visada taria 
tark ring, rong 
krūvoje, whole 
kaip eks, tik p 
roptalni reiškii

I’irmns

Himnas Mars 
galvotas jauno i 
kuris pirmas ir 
Strasburge, 21 1 
sako,, jog tas hi 
zac, bet anot Jc 
esanti Luxembi 
De I’Isle, ir sun 
vo kas kitas. I 
guli jam. nes sv 
mą, kad 1792 m 
be įveikė karai! 
pačią dabar mir 
riai paėmė tą u? 
angliško.

H 
Jus SŪl 
Klausj 
Jus vai 
Ašaras 
Ar ned 
Vis ple 
Ar ilg; 
Turės 

Pi 
Ki 
M; 
Ui 

Žiūrėk 
Kurį ti 
Suneš 
Liepsiu 
Ar gali 
Kada t 
Išnaiki 
Ašaras.

Pri 
Ka 
M; 
Už 

Su puo 
Tie nie 
Jų troš 
Paimti 
Kaip a 
Kaip d 

Bet ž 
Kas-gi

Pr 
Ka 
Ma 
Už 

Oh, laii 
Kartą j 
Ar turi 
Gali ap 
Perilga 
Kad ne 
O pasai 
Ar ta g 

Pri 
K a 
Ma 
Už



aginda'mas lietuvius prie 
šių aukų, kun. Žilinskis 
mIS, j4g būtų labai gražu, 
visi p.merikos lietuviai 

)t vienos dienos darbą pa
tų tautiškiems reikalams, 
liena būtųatsakančiausia 
vzKaziinioro diena, kuri 
molą 4 d. Kovo, nes šv. 
imieras yra Lietuvos pat- 
i, ypatingai kovose prieš 
kolius.
triniausia tuom dalyku 
alytų užsiimti draugys- 
r visokios organizacijos, 
etų ant pirmiausių susi- 
ūmų nutarti, kad ant to 
:a, privalytų užrašyti tą 
okoluose ir pagarsinti bi 
•ame lietuviškame laik- 
yje, kad visi Amerikos 
iviai žinotų, kurios drau
gės jau prie to pristojo, 
tojus draugystėms ir vi
ii organizacijų kuopoms, 
sui prie to dalyko leug- 
prisidės ir tie lietuviai, 
ie prie jokių organizacijų 
riguli, nes ir jie uor s pa
lyti lietuviais esą, ir teip- 
r lietuvaitės, visi privalo- 
prie tokio naudingo už- 
tynio prisidėti. Tas Ims 
ns visai menkas daigtas, 
kokia zobova, o lietuviš- 
ns reikalams susidės tūk- 
įčiai dolerių.
lausytojai šitam kun. Zi
ko užmanymui širdingai 
irė.
askut’n's kalbėjo kun, 
a, vie' nis klebonas, pra- 
i keletą žodžių lenkiškai, 
ant susirinkimo buvo už- 
esti ir lietuviai nemokau- 
etuviškai, t. y. iš Gardi- 
ir tūlų vietų Vilniaus gu- 
nėj. Ir jie godžiai klau- 
ip’A revoliuciją Rusijoj ir 
iyuę Lietuvos.
'o prakalbų buvo kolekta 
monės labai noriai ir gau- 
aukavo. Sumetė 325 do- 

ue, iš kurių nutarta pusę 
sti tautiečiams, t. y. tiems 
.uviams. įurje rūpinasi 
e Lietuvos, autonomiją ir 
e abelnai Lietuvos ateitį, 
pusę socijaldemokratams, 
•ie rūpinasi, kad griauti 
artinį Rusijos rėną. Abu 
ykai yra geri ir reikalin-

Šiaučius.
—d—

I o s t o n e , kūčios die- 
T-ta P. Makauckas surin- 
Lietuviškiems reikalams ir 
dkieriams.
'etras Makauckas davė 1 
, A. Sargialis 1 dol., A. 
ūkas 50 c., A. Šilialis $1, 
’auliukas 25 c., K. Makav- 
3 25 c., A. Vaizgieniutė

U. Stepetitie 25 c., S. 
arcinkė 25 c., M. Rudze- 
kė 30 c., M. Kartienukie 
:., W. Kukčukie 25 c., A. 
stlikovskienė 20 c., J. 
jtkauckas 25 c. Viso la- 
5.00. Pinigus priėmiau.

Kun. J. Zilinckas.
—o—

[ e w Haven, C onn. 
i New Haven lietuviai mi
me naujų metų dienoj, 
are, laikyti prakalbas ir 
aryti kolektą tautiškiem 
jalams ir padaryti kolek- 
tautiškiem reikalams ir 
gelbėti straikierius. Ant 
kalbų pribuvo kun J. Zi- 
kis iš So. Bostono, ir kn. 
tebris iš New Britono.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkoš kalbos.
—

[Tąsa.]
ne, saulė; N, negirdima žodžiuose kiln, himn, solemn, reiš
kia prakuras, himną, tikrą-teisybę; P, pit, lap, reiškia 
duobę, lopą; P, pradžioje žodžių pirm s, n, neišsitaria, pa- 
veizdan pneunomic, niumonik, reiškia plaučių uždegimą; 
pshaw tark fą priežodis eh; raidė Q beveik visada stovi su 
u ir turi balsą kv, question tark kvesčion, reiškia klausy
mas; raidė r, teip trip reiškia kelionę, ardyk; raidė s, send 
less reiškia siųsk, mažiau; S persimaino į z žodyje rose; kur 
s, randasi tarpe dviejų balsinių tę pavirsta į š, mission tark 
mišin reiškia misiją; T turn reiškia sukkis; T pirma I pa
sekta su balsine persimaino į š, nation tark neišin reiškia 
tauta; jeigu s arba x stovi pirma t, tada T vėl išsitarė, Mix
tion, reiškia maišinį; t, neišsitaria žodžiuose fasten tark fa- 
sen, reiškia pridrūtink; gristle tark grisi reiškia kremzlė; 
V, visada tariasi vi; W neišsitaria pirma r wring, wrong, 
tark ring, rong reiškia skambįk, negerai; W, H tankiai 
krūvoje, whole tark hool reiškia viskas; X visada tariasi 
kaip eks, tik pradžioje žodžių kaip z, Xerophalmy tark Ze- 
roptalni reiškia akių ligą.

KAUGET DE 1T>LE.
Pirinns giedorius revolhicijoniško himno Marseillaise.

Himnas Marseillaise, kaip raštininkai praneša, tapo iš
galvotas jauno Prancūzijos oficiero vardu Ronget De I,Isle, 
kuris pirmas ir pirmu kartu atgiedojo majoro namuose 
Strasburge, 21 balandžio 1792 fnete. Nors kiti raštininkai 
sako,, jog tas himnas buvo išgalvotas žmogaus vardu Dalay 
zac, bet anot Jono Spargo, garsingas nupieštas paveikslas, 
esanti Luxemburge perdaug įgimdė didelę garbę Rougetui 
De I’Isle, ir sunku būtų žmoniją pertikrįt, jog autorius bu- 

• vo kas kitas. Kas buvo jos autorium, tai garbė didelė pri
guli jam. nes su tąja giespie franeuzai įgavo tokį smarku
mą, kad 1792 metuose su menkais ginklais, o didele drąsy
be įveikė karaliaus kareivius. Rosijoj revoliucijonieriai tą 
pačią dabar mirdami gieda, ir visi pasaulės revoliucijonie
riai paėmė tą už savo himną. Žemiau paduota versta iš 
angliško.

HIMNAS MARSEILLAISSE.
Jus sūnus laisvės, kelkit prie garbes! 
Klausykit! Klausykit! minios šaukia jus! 
Jus vaikeliai, moterys ir tėvai senučiai 
Ašaras lieja, užtarykit juos!
Ar nedori teronai, melo gimdytojai, 
Vis plėš žemę ir vargšus juos 
Ar ilgai laisvė ir tiesa
Turės mirkėti raudonuos kraujuos1?

Prie ginklo! prie ginklo! jus drąsūnai! 
Kardą atmonijimo imkit į rankas! 
Maršuokit pirmyn! Maršuokit pirmyn! 
Už laisvę brolių dėkit gyvastis menkas!

Žiūrėki! jau šturmas baisus ritas, 
Kurį teronas karalius pakėlė; 
Šunes karės jau paliuosuoti 
Liepsnos gerybes laukų ir miestų iškėlė; 
Ar galim pakajui aut to žiūrėti,
Kada be tiesos galybė viską trempia; 
Išnaikinimą plečia toli ir į plotį, 
Ašaras, Kraują lieja kožnam kampe.

Prie ginklo! prie ginklo! jus drąsūnai! 
Kardą atmonijimo imkit į rankas! 
Maršuokit pirmyn! maršuokit pirmyn! 
Už laisvę brolių dėkit gyvastis menkas! 

Su puošalais didybe apsitaisę, 
Tie niekšai, despotai godingi, s 
Jų troškimas garbės ir turtų, 
Paimti šviesą, orą jie yr’ pasirengę. 
Kaip ant gyvulių, ant mus naštą deda,

m——^aaaaaą^—LAISZKAI
Isz Lietuvos.

„Keleivio” skaitytojai bus akyvi peržiūrė
ti apie ką rašo mūsų broliai dabar iš Lie 
tuvos ir kokios jų nuomones kaslink 

REVOLIUCIJOS.

to dai'bininko rūbus. Išrodžiau kaip tik
ras huliganas (valkata), bet ir tokiam pa
dėjime nelabai drąsiai gali vaikš-

smėfties ar gyvenimo. Dar 
tok’š čėsas, kad žmones neži
no, kaip gyvena.... Moteris

NAUJOS KNYGOS.
„Keleivio” Spaudos.

Temykite.
Keleivis” nepam ilino iš- 
nė vieną dieną per perei- 
metus, jeigu kur neatėjo 
pačto kaltė, ne mus. Nuo 
>ar kaštuoja $1.25 ant me 
pinigus galite siųsti per 
[oney Orderį” arba regis 
votoj gromati. Kada no- 
Įsakymą gauti, įdėk už 2 
itempą. Permainydamas 
esą parašyk aiškiai ir tik- 
gatvės (atryto) vardą ir 
luok seną ir naują adresą, 
nai su savo vardu ir pra
de.

Kaip dievus vergai turim garbįt.
Bet žmogus yra tiktai žmogum, 

Kas-gi gal jį kitaip permainyt?
Prie ginklo! Pri i ginklo! jus drąsūnajd 
Kardą atmonijimo imkit į rankas! 
Maršuokit pirmyn! maršuokit pirmyn! 
Už laisvę brolių, dekin gyvastis menkas!

Oh, laisve, kas gal tavęs atsižadėti 
Kartą pažinęs meilę tavo liepsnos?
Ar turmai, spynos ir pančiai
Gali apmalšįti galybę dvasios tavos?
Perilgai svietas verkė, dejavo
Kad neteisybės smaigas rankose teronų 
O pasaulės gražumai, meilė broliškumas, 
Ar ta grožybė kliuvo pilvosna tų tranų.

Prie ginklo! prie ginklo! jus drąsūnai! 
Kardą atmonijimo imkit į rankas
Maršuokit pirmyn! maršuokit pirmyn! 
Už laisvę brolių dėkit gyvastis menkas.

LAISZKAS NEUTRALISZKO STUDENTO.
Brangi Sesuva:—

Trumpai aprašysiu savo gyvenimą 
praeitų kelių mėnesių,„Curricalum Vitae” 
Į porą sanvaičių po jus išvažiavimui į Ame
riką ir aš išsirengiau į Maskvą su vilčia 
sugrįžti namo jau studentu 2 kurso.

Atvažiavau į Maskvą, užsirašiau ant 
lekcijų, bet jos prasidėjo tik į porą san
vaičių. Per tąs dvi sanvaites studentai 
kasdien laikė susirinkimus, ant kurių bu
vo nemažai riksmo, švilpimo ir ką-tik iki 
muštynių nedaėjo. Studentai buvo pasi
dalinę į 2 partijas: viena grynai akademiš
ka ėjo už lekcijas, kita ‘buvo revoliucijo
niškai akademiška ėjo, kad universitetas 
butų pavestas dėl laikymo visuomeniškų 
prakalbų. Daug atsiėjo nukentėt nerviš
kai per tą visą laiką. Antgalo prasidėjo 
lekcijos, bet klausyti su pakajinga širdžia 
buvo negalima. Vakarais studentai sureng
davo susirinkimus, ant kurių susirinkda
vo po kelis tūkstančius žmonių. Nepamė
go to profesoriai. Universitetas tapo už
darytas ant pusantros sanvaites. Praslin
kus tam laikui ir vėl atidarė, bet neilgai 
mokinomės; tuojau gavom žinią, k ol nu
mirė rektorius kimi". Trubeckis — jis nu
mirė Peterburgą buriamas ant sesi'os Ta 
naj ei.a mil ū 1 u <> visus i-t'iden'uB Pir
mą k irią mačiau t kias laidotuves; vaini
kų buvo suvirėum 200, daugybė buvo su 
raudonais (revoliucijoniškais) dažais; vai
nikas buvo ir nuo paties caro, bet be jo
kių kasnykų ir be parašo, nes tas „pus
kvailis Mikė”, kaip jį studentai ant mi
tingų vadina, žinoma, nesumanė kad para
šyti „karžygiui už laisvę” ir tam panašiai, 
kaip kad daugumas buvo parašyta. Labai 
buvo gaila to žmogaus, nes nuo visų pago- 
donę jisai užsipelnė; jisai daug rūpinosi 
apie reikalus studentų ir numirė bedirbda
mas ant sesijos;-paskutiniai jo žodžiai bu
vo — apie studentus. Į sanvaitę po lai
dotuvių prasidėjo geležinkelių straikas; 
buvom atskirti nuo pasaulės; nebuvo tele
grafų siuntinėjimo, nes ir elektrodarbinin- 
kai, ir vandenio prietaisų; pisi nustojo dir. 
bę, žodžiu sakant, visa Maskva per sanvai
tę buvo apmirus. Kelias dienas buvom be 
valgio ir be vandenio — gėrėm purvus. 
Antgalo sulaukėm nuo „Miko” prigavin- 
gą manifestą 17 Lapkričio, po kurio pasi
liejo daug kraujo, baisu buvo kas tę darė
si — ką mačiau, ir ką girdėjau iš laikraš
čių.

Jau 15 lapkričio prieš apgarsinimą 
manifesto pradėjo darbuotis „Juodoji. Šim
tinė, kurią organizavo policija ir Ohran- 
noje Otdielenije, kad mušti studentus ir 
inteligenciją. Tą pačią dieną daug stu
dentų buvo baisiai sumuštų pale universi
tetą. Laimė buvo, jog susirinkę studen
tai apie tai dasižinojo, ir kogreičiausia pa
darė barikadus priešai universitetą. Stu
dentai vargšai turėjo ginti „Alma Mater” 
per 2 dienas, kad nesugriautų universite
to. Į kelias dienas po. apgarsinimui ma
nifesto likosi užmuštas vienas sąnarys So- 
cijaldemokratų partijos veterinaras Bau
man. Bauman visą savo gyvenimą dirbo 
dėl labo darbininkų; jis buvo po kelis kar
tus areštavotas, bet jis buvo paleistas po 
manifestui kaipo politikiškas prasikaltė
lis. Jį užmušė koks provokarium, šnipas 
valdžios, rando papirktas. Ant Bauman 
laidotuvių buvo į 100 tūkstančių žmonių; 
giedojo revoliucijoniškas giesmes, vainikai 
su raudonais kasnykais ir darbininkiškos 
raudonos vėlavos visur plevėsavo; grabas 
buvo raudonas; jo moteris ėjo paskui gra
bą ir nešė raudoną darbininkišką arba so- 
cijalistišką vėlavą. ’ Muzika grajino laido- 
vių maršą, muzika buvo susidėjus iš kon
servatorijos studentų. Laidotuvės buvo 
vakare, dėlto visa toji rbgykla buvo la
bai šiurpulinga, griaudu ir baisu buvo žiū
rėti.

Tuojau po laidotuvių, kada geležin
kelis buvo nustojęs straikuoti, išvažia
vau pas dėdę į miestą S., kelios stancijos 
nuo Maskvos; kelionėje kątik nebuvau 
užmuštas, nes buvau nužiūrėtas kaipo 
studentas. Ties Puškino stovyla buvau 
gerai apkultas, bet ant mano laimės" pasi
pynė tramvajus, į kurį įšokau, ir teip išsi
gelbėjau, jeigu ne nuo mirties, tai nuo su
žeidimo. Atvažiavęs į S. sumaniau mesti 
studentiškas drapanas, o persirengt į pras-

čioti, nes „Juodoji Šimtine” užpuola ne
tik ant studentų ir inteligencijos, bet ir 
ant straikuojančių darbininkų. Aš dar su 
laime buvau, nes tik gavau su akmeniu į 
sprandą, nuo ko cielą mėnesį skaudėjo. 
Mieste S. buvau visą sanvaitę. Tę teipgi 
b tvo nespakaina. Čionai du daktarai 
ėmė organizuoti „Juodąją Šimtinę” ir ren
gėsi užpulti ant namų visų liberalų mieste 
S. Aptieka, kurioje dėdė yra, žinoma, 
priguli prie liberalų paskaityta, ir tai dar 
„Krainih”. Dėdė su savo lib. pažvalgom 
niekad nesislepia, taigi ir jo gyvastis bu
vo dideliam pavojuj. Vieną naktį atėjo Į 
aptieką žmogus ir klausė, ar negalima ma
tyt , ,upravliajuščo (atsakomo aptieko- 
riaus). Pasakė, kad nėra namie, tada jis 
paprašė duot morfinos, (kurios, žinoma, 
be daktaro negalima duoti), o kada gavo 
atsakynfą, kad negali gauti, tada išsitrau
kė revolverį, ir atkišęs pareikalavo mor
finos. Pagelbininkas greitai dasiprotėjo 
ir padavė kitokių proškų vietoj morfinos, 
ir teip atsikratė nuo nelaukiamo svečio. 
Miestą S. palikau labai didelėje baimėje, 
bet visi rengiasi gintis iki paskutiniam la
šui kraujo.

Į Maskvą sugrįžau rūbuose darbinin
ko, ir tą pačią dieną išvažiavau su draugu 
į Kauną, nes Maskvoje negalima buvo bū
ti ne savo stuboje, nes nekurie namų už- 
žiūrėtojai duoda antrašus policijai, kur gy
vena studentai, tą pat daro ir su dakta
rais ir advokatais, kad policija galėtų už- 
siųsti „Juodąją Šimtinę”. Išvažiavau su 
draugu be universiteto bilietų, nes apie u- 
ni versitetą jau stovėjo kareiviai, kad stu- 
deut ii negalėtų rinktis ant mitingų. Ei
damas prie universiteto lengvai gali būt 
nuvertas su peiliu kokio valkatos.

Kaip parvažiavom į Kauną, rodos net 
palengvėjo ant krūtinės po pergyvenimui 
tokių baisių valandų. Per tą trumpą bu
vimą Rosijoj per kentėjau tiek, kiek ne
kentėjau visą savo amžį — kentėjimai fi
ziški ir morališki, ir teip dabar kenčia 
žmonės visos Rosijos. Silpnas padėjimas 
universiteto, vargas finansiškas ir baimė 
didžiausiai mane suvargino — nemažai 
reikėjo pabadant. Kaip parvažiavau na
mo, tai niekas manęs nepažine, teip buvau 
sumenkęs ir persimainęs.

Dabar atsilsėjęs kelis mėnesius, vėl 
ketinu traukti į Maskvą.

Lietuvoje mieste P. teipgi buvo keli 
susirinkimai; vietinis gydytojas, kalvis ir 
dar keli man nepažįstami lietuviai laikė 
visuomeniškas prakalbas. Lietuvoje pra
sidėjo revoliucijoniškas padėjimas, beveik 
po visus valsčius aprinkti nauji vaitai ir 
išvarinėti ruski raštininkai; žmonės suei
na, sudrasko caro paveikslus (arba su laz
da kaip duos, tai viskas supleška); nuo 
krautuvių visur plėšo ruskus parašus, aut 
kelių gal jau niekur neliko rusko parašo; 
mokintojus ruskus visur veja laukan.

Veiveriuose lietuviai studentai užpuo
lė ant ruskių studentų, sudraskė jų lovas, 
supiaustė paduškas ir viską išdaužė; tą ga
lėjo kitaip padaryt — trūkstą tvarkos. 
Vienam valsčiuj kareiviai labai sumušė 
naujai aprinktą vaita ir raštininką. Į P. 
teipgi atsiuntė kareivius, nes ir čionai bu
vo rengiama visą administrai ją permainy
ti ir caro paveikslą išdaužyti. Lietuvoje, 
Lenkijoje ir kitur yra dabar laukiama 
naujos diktacijos, po kuriai proletariatas 
su smarkumu ketina šokti ant valdžios 
sprando su ginklais žudystės. Širdingai 
meldžiu atsiust iškarpas iš laikraščių jūsų, 
nes pas mus nors ir buvo manifestas, bet 
gazietos visgi suvaržįtos už teisybę.

[Pravardžių, nė miestų vardų negali
ma išduoti tokių žmonių, kurie nužiūrėti 
augštesnes publikos.]
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Liudvisės Pikutienės iš Kalvarijos, Suval
kų Rėdybos pas jos seserį.

. .. .Rašote, kad pas jus lengviau 
gyventi: kožnas turi savo tiesą. Neduok, 
Dieve, kas pas mus darosi; nežinom kaip 
perbūsim naktį ir dieną, nes susibuntavo- 
jo visas svietas. Keliai sustojo, viskas pa
brango ir socijalistai eina pulkais po kai
mus ir dvarus, draudžia, kad į turgų neva
žiuotų, nes užmuš, kad dvaruose darbinin
kai nedirbtų; kanceliarijose sudraskė po- 
pieras, keptuvėm užsakė duonas nekepti 
ir tur teip būt.Įciesoriųšovė tikras jo dėdė, 
ale pataikė tik į pirštą. Nakčia negalima

prašosi į Ameriką ir t. t.

Kaip turim svarstyt.
Tūkstančiai laiškų praneša 

murai yvairių žinių į Ameri
ką; iš kitų męs galim pasipik- 
tįti ir sakyti, jog tie žmonės, 
socijalistai blogai daro.. Bet 
mieli broliai ir seseris męs 
turim atmįti vargus mūsų tė
vūne je; nuo tiek daug metų 
žmonės dideliai vargsta; per 
metų metus męs giminės, 
broliai, seserįs, sūnus ir duk
teris geibėjom savuosius iš 
Amerikos, kiek galėdami, 
siuntėm jiem pinigus, kad 
tik pagerįti jų būvį, bet nie
kad ir niekad męs jų iš var
gų negalim išgelbėti, kadan
gi caro surėdymas plėšia, lu
pa juos, laiko tamsybėje. Da
bar matot, laikas atėjo, kad 
žmonės Rosijoj nori nusimes
ti caro jungą, kad žodžiu sa
kant, ant visados žmones pa- 
liuosuoti nuo vargo. Mato
te, revoliucija prasidėjo,žmo
nės biedni nesupranta, kas 
tai yra, teip kaip nevalnin- 
kas nuspręstas ant amžių į 
tamsų turmą, nežinotų, kas 
tai pasidarė, jeigu po 10 me
tų kalėjimo jam duris atida
rytum, jis nesuprastų, kas 
tai saulės šviesa. Teip da
bar yra su daugumene mūsų 
brolių — jie dar nesupran
ta. Studentas rašo, jog Vei
veriuose lietuviai studentai 
pakelė buntą prieš ruskius ir 
pritaria, kad tą geriau gali
ma buvo padaryti. Reikia 
tikėti, jog lietuviai ant jų 
būtų neužpuolę; kad jie ne
būtų priešingi lietuvių rei
kalavimams. Per metų me
tus Veiveriuose buvo visada 
lietuvių studentų, o jiem bu
vo nevalna nė lietuviškai 
dainuoti, nešnekėti; keli rus- 
kiai darė iš jų juokus.

Moteris praneša, kad no
rėta kunigai sušaudyti, tę 
gal buvo pagrūmojimas ant 
kunigų, kurie savo galvą 
guldo už nedorą carą. Su 
tuom viskuom mes turim ap
siprasti, nes kova už būvį 
tai yra ne juokas. Atmįkite 
tą. jog caras užmušė šimtus 
kunigų, išvarydamas į Sibe 
riją už gražų pamokinimą 
žmonių šimtus uždarė į tnr- 
mus. Taigi dabar, jeigu rei
kia grūmoti ant kunigo, tai 
tik gėda tokiam kunigui, kad 
tą reikia daryti.

Kaip laisvę žmones iška- 
riaus, tada atmikite, kad tie 
patys kunigai melsis ir dėka- 
vos tiem žmonėm — socijalis- 
tam, kurie narsingai miršta 
dabar už žmonių gerovę ir 
amžiną išliuosavimą žmoni
jos iš tamsybės, cariškų rete
žių ir skurdo, kuris kerta 
kaip žolę žmonės be laiko.

Moterim.

Viena sesuva žuvo.
4 Sausio Lovelyje, Mass, 

atsitiko nelaimė Raulas Čeg- 
lys užmušė savo moterį su 
prosu. Abudu dar jauni 
žmonės: vyriausias kūdikis 
keturių metų, antras vienų, 
kitas tiktai kūdikėlis, buvo 
pakrikštytas nedėlioję prieš 
tą atsitikimą. Šitą žmogų, 
Čeglį, aš gerai pažįstu ir per
nai aš jum aprašiau, kaip jis 
buvo turine ir kaip jo mote
ris vėl prašė sudžios jį pa
liuosuoti; tuo kart jis buvo 
Lawrence. Čeglys įgavo pro
to silpnybę nuo gėrymo ame
rikoniškos degtinės, kuri ne-

Gericusias Pamokintojas Anglisznes 
Kalbos sutaisytas ant tri'ų 
eilių, iš kurios galima gr. - 
čiausia pramokti kalbėti 
kasdieninius žodžius. Ka 
na ............................. 35 c.

Pėdom Kristaus. Petrovo g. • 
žiausias darbininkiškas r. 
rašymas, kaip žmonės g. i 
atsiekti dangišką gyveni) ą 
ant žemės, nusižiurėdą: i 
ant Kristaus gyvenimo 
darbų. Puslapių Ti . 
Kaina ....................35

Po Keturesdeszimts Metu Tols- -. 
jaus. Gražiausias apraš - 
mas apie jauną vaikii. , 
kurį vargas privertė v - 
mušti du žmogų, kad gav i 
turtą dėl gavimo savo m y- 

i limos merginos. Lab i 
gražus ir pamokinanl i 
skaitymas. Puslapių 1:.'. 
Kaina......................... 25 e

Raginis 'Ukitos gražios pa ■ 
Kos. Šioje knygoje talpii - 
si penkios gražios pa: - 
kos: 1) Raginis—kaip jau
nas vaikinas apaugo rag :, 
kariavo su smakiais ir ė. > 
kelionę į peklą; 2) Jonao, 
sūnus žuvininko, kuris pa
gavo žuvių karalių, nuo ku
rio įgavo tokią galybę, kad 
pastojo karaliaus žentu ir 
dideliu galinčiom; 31 G":- 
gas — gudrus vagis irklas-* 
torius, juokinga pasaka; 4) 
Velnio švogeris labai uži
manti pasaka; 5) Justin s 
žmogžudžių užaugintas. Tu
ri 118 puslapių. Kai
na tiktai................ 25 c.

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

Supykusi Ponia — juokinga apy
saka iš vasarinio gyvenini •> 
Druskinykuose, prekiuoi •. 
tiktai 5 c.

Teisingiausias kabalas — m - 
timas kazyrių ir laim&fod. i 
kaina ................... 10 i .

Kalėdų giesmes <i«i vargamisti \ 
ir teip žmonių; kaina 10 c.

Numažintos prekes išpardavimas
Visokiose žieminėse drapanose: užsiklo'i- 
mo blankos, Moterų ir vaikų jakuto^, 
keipai, moterų ir vyru šilti apatiniai 
marškiniai, viskas kas pirma kaštavo 1 
dolerį, dabar parsiduos už 5O centu.

Jhibaltavos stempos duošis su kož ui 
pirkiniu per šį išpardavima. Neužmirš
kit vietos.

THE OUTLET,
3S5 Broadway South Boston, Mass.

Didziause ir geriause Aptiek 1 

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

So. Boston, Mass.
tsuetw

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

lais atsilankyt.

Didelis Išpardavimas 
Moterų keipu, siutu, jekiu, 
skrybėlių ir Furs'su.

Viskas už puse prekes. 2 
už 1 Legal stampos su kožnu 

pirkiniu.
I. SACOWITZ, 

128 Broadway (tarpe A ir B 
gatvių) S. Boston, Mass.

Tik per 40 dienu.
Visos knygos už 5 dolerius.

1 Gyvenimas Visų Šventųjų ant kiek
vienos dienus meto: 6 dalys drūtuose 
apdaruose: prekė $1.75 c.

2 Biblija, arba Šventas Raštas seno ir 
naujo testamento, 148 puslapiai, di - 
tuose apdaruose, spausdinta lietuviškjj 
kalboj — $5.00.

3 Pekla, arba Amžinas Pragaras, di
deli knyga, puikus naudingi skaitym i 
su giesmėmis apie kančias pragaro, dr - 
tuose apdaruose, 5OO puslapių— $1 5

•1 Lietuviškas Dainorius susidedant . 
iš lOOpusl., su 100 dainų ivairiu daii; , 
drūčiai apdaryta knyga—$2.50.

niekur eiti ne važiuoti, ir viskas teip pa- vieną pastatė į durnu namus. , ',sos tos kn.'f-’os kituoja tad$i2. -.
1 ‘bot kas paims visas antsvk parduodu ui

brango, kad negalima gaut pirkti. Kum- pakorė, užmušė arba priver- «5
gus norėjo šušaudyti, ale valakas nedalei- te prie patžudystės. Kitą 
do. Aut ūlyčių socijalistai pristatė viso- sanvaitę aš aprašysiu jumi 
kių karūnų ir šnekėjo prieš carą, buvo visą jo istoriją, nes žinau, 
net strokas klausyt, žmonių buvo baisybė, kad jus mylite skaityti, nors 
Dabar laukiam kožną dieną, nežinom ar tai yra liūdna.

Kas nepasitikėdamas nenorėtų si\ t 
visų pinigų, gal prisiusi 1 ar 2 dole t 
dėl užtikrinimo kad ima, nusiusim ja i 
knygas, o likusius damokės ant eksp e 
so, atsiimdamas knygas. Adresavo!; t

O. G. Agent,
Sts. W. Boa 14 Brooklyn, N. Y



KELEIVIS

Britvos! Mikroskro- 
pa'1.

Kas prisius mums $1.25, tam mes 
prisiųsim puikiausią britvą ant svieto, 
galąstavimo diržą ir šepetį. Brilva ta 
parsiduoda po $3.00 storuose. Geresnės 

britvos nėra sviete.
Teip-pat jnes turim mikroskropą, kuris 
lašą vandens teip padidina, kad jame y- 
ro matyti tūkstančiai vabalėlių. Jis ver
tas yra $15.00 bet mes ji parduodam už 
$1.00. Niekas nesigailės pirkęs šitą stik
lą, bet parodys ir savo draugui. Pri 
siuntimo kaštus apmokame.

The Chase Sujjply Co., 
Box 504,

Methuen, Mass.

F. R'JTKAUCKAS
Persikėliau nuo 163 Jan t 147 River str., 

HAVERHILL, MASS.
Dirbu giriausius Lietuviškus - Ru Skus 
cigamtus. Parduodu wholesale ir retail. 
Kas kartą pabandys rūkyt tai vis norės 

mano cigaretu.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

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

238 Harrison avė.
Boston, Mass

Daktaras M. J. Konikow,
330 Shnwmut avė., Boston, Mass. 
Yra visu pagirtas, sušnekėt pas jį gali
ma rusiškai ir kitose kalbose. Ofise ran

dasi visokį kliniški operatai.

Jo žmona
Daktarka Antoinette F. Konikow rūpi
nasi apie sergančias moteris ir duoda pa- 
sekmingiausą pagelbą. Atsilankyk o 

pereiti k r įsi.

T. Lavilvaresse, M- D. 
Prancūziškas Daktaras, Ci- 

rurgas ir Akušierius.
Iš Paryžiaus Medicinos Fakultetą. 

Pasekmingiausiai gydo visokias ligas o 
ypatingai moterų ir vaikų.

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

238 Harrison avė., Boston,
Mass.

GRAMATIKA
Angliškos Kalbos 

su ištarimu kiekvieno žodžio lietuvi ’ > 
— sekančiai: snow (sno), sniegas, k t 
(no), žinoti, leaf [lyf], lapas ir t. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pi 
siuntimu $1.25. Pinigus yra geriausiai 
prisiųsti per ,,Postal Money Order“ ant 
šio adreso:

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

Lieluviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmen ter M ,

Boston, Mass.
Visokias linas gy- 
d an pisfkmingia- 
usiai. Ateikit tie 
siok pas mam- 1 
tropais į viršų tik CjSTjII
neikit į aptioka: vnEįl
mano durys bal- 
tos arba telefonuo 
kit o aš ateisiu. V
Ofiso valandos: \ .

Nuo 9 iki 11 ryto 
nuo 1 iki 2 irti iki
8 vakare. Telephone 1907—3 Richmond.

KLAUSYKI i E VYRAI!
Kaip į Worces-er atkeliausit 
Geriausią rodą visi gausit, 
Šnapso alaus išsigersit 
Ir cigarų turkiškų parūkysi!

Pas

Vaskelevicziu ir Abraczinska
124 Millburry str., 

Worcester, Mass.

PlaukiaTitis Sergantiems.
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarapalaikius, varginti save liga 

ir leisti jai jsiseneti per nesumanymą tų daktarų ir jų neturėjimą gerų vaistų, arba 
vėl jei nusibodo tau nuodintis visokiais patentuotais vaistapalaikiais, kurie niekuo
met negali ligos išgydyti, kadangi nėra pritaikyti prie stovio ligos ir padėjimo 
sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai negaišinęs laiko ant visokių 
niekų, kreipkis tuojau asabiškai ar per laišką, aprašydamas savo ligą, prie D-ro 
E. C. Collins Medikališko Instituto, kuriame kuopasekmingiausiai išgydo viso
kias sunkias ir užsise nėjusias ligas kaip vyrų teip moterų; kožnas kas į j j nusiduo
da, dėkavoja už išgydymą ir buna linksmas ant visados.

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

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

škimų ir sutaiso vaistus a'sakančius kožnam padė- 
jimui ligos. Šitas Inst tūtas užlaiko teipgi didžiausią

S krautuvę vaistų iš visų svieto šalių, terp kurių dau-
gelis yra išrasta pačių Instituto daktarų kurių niekur 
kitur negalima gauti. Išgydyme ligų nevienas In- 
stitutas negali lygintis su Dro Collinso Institutu, už 

X? vJrr'’'' ką jj mokslinčiai p ivadino ŠaltiniuSveikatos.
išžudytas nuo Kad iš šito šaltinio daugiausiai plaukia sveika 

kosulio su dusuliu fOS ligoniams, tai matyt iš daugybės padėkavonių 
užsisenejiisios vi- kurios tūkstančiais kas mčnesis plaukia šitam ln- 
.Ton.'zabukevicze stitutui;pagal prašymą dėkavojančių, kaipo pavyzdį.

čion kelias:

Ar turi Ką spavdint? Jei totu, tai atnešk i

^KELEIVIO”
Sl'AUSTUVę, O UŽTIKRINAM, JOG NESIORAUDĮSI.

Mes spaudinam Knygas. Konstitucijas. Programos, L

ATLIEKAM VISOKIUS DRUKORIŠKUB DARBUS GRAŽIAI. GERAI IR PIGIAI.

52 B. Stree*, ------ South Boston, Mass.
A. Žvingilas, Išleistojas.

Box 80. Butte,* paduudatne

Iszg-ydyta nuo 
nuukios moteri- 
szkon vidurines 
litres.
M. Vidlczicne 

Westwood.

Szitos prekes tik ant trumpo laiko.
Tas paveikslas parodo 12 gatunku spdkas del vyrų moterų ir vaikų. 
Visos špilkos yra puikiai padarytos lr paauksuotos.

“KELEI
Geriausias L;

Talpina gražiat 
mus, straipsncl 
torų ir mergink 
nimus Anglišl 
,,Keleivis” išei: 
vergas ir kaštu 
tų tik Adre

A Zvin
Po»t Office j

Bostoiiy
h ■■ ■

No. 3.

GERIAUSIAS
ADVOKATAS

Jos. J. Feely
95 Milk st., Kaimai 60-61

BOSTON,MASS.

SZVI KAS GIRDĖT
Pasibaigu ■■ kariai žmoneliai 
kad trauk a tai traukia į kra 
jų, o kad ipkortes geriause 
ir teisingi,-', use parduo Moc- 
keviče deltogi jis per perei
tas kelias nedėles pardavė 
suvirš 400 šipkorčių. Norinti 
pirkt šipkortę neužmirškit 
ateit pas:

F. Mockevičia,
83 Endicott St. 

Boston, Mass.

Garbingas Profesoriau;
Teikis priimti nuo manęs, prastos žmonos 

Širdingu ačiū už iAgydynif manęs nuo noreliu- 
Kariškos mėnesinės, varginusios mmie per 6 
motus; kankino mane didelis plovimu*. skau
dėjimui strėnose, gėlimus vidurių, kojų, skau
dėjimas Kalvos ir nusilpnėjimas; mėnesinei ei 
apsistojus baltosios vėl mane r įtikino. Per v i- 
sį tų laikų perleidau daug visokių daktarų ir 
suvartojau daug visokių aliejų bei vynų, bet 
voltai ir tik kada aprašiau savo ligų jums tuo
jau nuo prisiųstų jųsų vnistų pasveikau ir to
linu visai lėgilan. imdama tuos vaistus, už ku
riuos siunčiu 'Pamištai širdingų padėkavong

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

Dn tu gal in Profesoriau ir Specialisto:
Su linknina Šinlzin prmioJu TamHtni. kad 

•Miti visai sveiki,.-, ir lnto<i*s mm r- iiinuliziiio

iiikIu save spi'cliilisUi:-. - n;mdo*. k >1
n<*da»igirdnu apie.jųsų garbųjį ino - tifą. jht 
kurį pilnai atgriebiau s:ii o sifikMi, ,17. kę e 
siu ėkiiigns ii širdies Dmi E C-»lllns, ve
lydamas pu a jį kreiptis visit-in- wave tautie
čiams. lAgydi Lish,

1115 Hudson St..

Mielas Profasorlnu:
Praneliu Ti»n:Htnl.jn<x ošiu pasveikęs iA ii- 

gm, uuo knri ia įminė gvdėte — pertunkuus 
Aliiplntmo, u'degimo pūslės, lytiškos silpny
bė:., nubėgimo s-uh-iu nemigos, nerviškumo, 
skMudčjlmo strėnos-! ir iibelno nusilpnėjimo 
kaip uuruAym Jųsų knygoje ant pusi. 98 
Vadovus Į Svr kiltį. Jų-»ų specinliSki vaistai 
imine galutinai ISgydė ir dabar džiaugiuosi iA 
savo laimingo Aoimyniiko gyvenimo Dėl ar
ti nio mnl!Ss norl-i Ait^ pagarsinti apie tat savo 
vl’-iiiaiifilams. esantiems tokiame padėjime 
kaip mano. Idant ir jie galėtų atgriebti savo 
» elkiitf ir biįti laimingais

Fr. Mnudinas, 
Box 3® Mystic, Iowa.

Ng 1 yra su puikia perlo galva; No 2 su gelsvo akmenio galva; No 3 švie 
šio akmenio galva; No I su perlo galva; No 5 su juosvo akmenio gal 
va; No 6 su perlo galva: No 7 galva panaši į šunies galvą: No 8 pinasi 
į cielą Šunį; No 9 panaši į žaltį: No 10 panaši į gražios mergaitės gal- 
vą; No 11 panaši į žaltį su sparnais; No 12 panaši į puikios mergaitės 
galva su vyriška skrybėlė. Preke kiekvienos špilkos 15 centu. Vi
są tuziną špilkų už $1.25. Siunčiant mažiau kaip 1 dol. galima siųst 
pačio markėmis arba stamps.

Žin

Vienintelis Lietuviškas

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

Mūsų adresas:
A. LIUTKEVIČIA,

Washington Sqare. Worcester, Ma s

Jeigu nori but sveikas.
ir drūtas, naudok tik sveikus gory mus, 
ir imk sveiką užkandį, sveikiausi gėly
nai, kaip tai Alus, Elfus, Vynai ir viso
kį likeriai yra tik pas

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

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

Skaitytojau, jei tau nieks nepagelbėjo nuo kurios iš čion paduotu ligų, k. a.. Peršalimo, Ka
taro, Reumatizmo, Odos ligų — Spuogų, Užteršto kraujo, Niežulio, Parkų; Ligų Plaučių, Kepenų ir 
Inkstų; Kosulio, Dusulio; Vidurinių ligų — Užkietėjimo, Neviriniino, Abelno sugedimo vidurinės si
stemos ir Skilvio; Sprando, Galvos skaudėjimo; Lytiško nusilpnėjimo—Negalėjimo, Netikusių sapnų, 
Nubėgimo sėklos nuo savižagystos ar kitokių priežasčių; Aiiclno sunyki uo ant kūno ir proto, kaipo' 
ir biaurių užsikrečiamų Lytiškų ligų, gydome šitame Institute su pastebitina pAsekrm ir greitumu. 
Nuo Spiegimo ir Ūžimo galvoje ir ausyse; Vangumo, Geltligės, Menkos atminties. Moterys nuo Skau
smingų, pertankių nereguliariskų mėnesinių ir baltųjų antdrapanių — velytina kreiptis tuojau? į šitų 
Institutą. Čion specialistai akylai ištiria ligas po priežiūra pirmininko profesoriaus, kuris užtikrinęs 
kam ižgydymą, visuomet savo žodį išlaiko. Nelauk todėl, bet pasijautęs nesveiku, tuojaus šaukis ti
kros pagelbos.

Jei gerai nesupranti savo ligos, prisiųsk kelias stempas persiuntimo kaštams, o apturėsi Prof. 
Dro D. C. knygą, 128 pusi. „Vadovas • Sveikatą", kurioje rasi aprašymą visų ligų. Toji knyga yra 
naudinga kaip sergantiems, teip ir sveikiems, Joje randasi dideli lolioruoti paveikslai sudėjimo žmo
gaus kūno ir naujai dadėta 11 apsireiškimų gemančio kūdikio pas motiną viduriuose.

Kam sirgti ir varginti savę jei lengvai gali būti išgydytas, a Įsišaukdamas pas:

No. 5. Bonlieur
Šitas yra puikiausias la'krodėlis kaip 
kada buvo padarytas. Auksiniai vir- 
Šai yra gvaranluoti ant 2O metų. Su 
7 Rubby ak menais.
Mes trauke ne tuos laikrodžius iš 
Šveicarijos ir pat duodame už labai 
pigią prekę 813.75 su auksi
niais viruis ir už $7.75 su juodo me
talo virtais. Amerikoniški fabrikai 
negali tokio ziegoriaus padaryti už 
mažiaus kaip $50. Jeigu kas nori tą 
laikrodį pamatyti, mes tuojaus pri
siusime per cx presą ir jeigu patiks, 
gales užsimokėti, bet jeigu nepatiks 
tai gali būti mums atgal sugražinti.

KASPINU FABRIKAS
• BURNOJ.

Jeigu nori žmonoms galvas apsukt iri 
visus nustebinti su gem sztuka, tali 
nusipirk “Kaspinu Fabrikas Burnoj“. 
Gali isz burnos isztraukti szimtui ma-| 
stu puikiausio kaspino ir jy net par
duoti. nes bus toks pat kaip sztore gau
namas. Už iszmoklnlmaszitossztakos 
magijos profesoriai rokuoja<50.00. Asz 
tau parduosiu ja su pilnu pamokinimu

TIK UZ 75 CENTUS.

BONKA ARIELKOS.
Ta radęs ant stalo bonka arielkos tikrai atslkisztum ir norė
tum puknsztavoL Tu paty padarytum kad ir tavo draugas 
duotu sakydamas, jog gera arielka ir lieptu užtraukt. Bet 
kaip atklszi korka, tai iszlenda baisi gyvate. Isz to iszgns- 
czio tepradeda už puse adynos szneketi, kitas visai atsižadu 
gerti, o tau pilvas pnskausta besijuokiant. Szlta bonka kasz- 
tuoja TIK 25C, o neparduotum nei už 15.00, jeigu lltos 
negalėtum gauti pirkti.

PIRSZTAS PER SKRYBĖLĖ.
Didžiausias stebuklas ir akiu apmonytojns szios gadynes. 
Per sveiku kieta ar mlnkszta skrybėle guli perkiszti pirsz- 
ta, 1y pajudinti kitoj pusėj skrybėlės ir isztrnukus nepaliks 
tokios skyles. Paimk savo draugo skrybėlė, o ypatingai 
jeigu yra nauja, ir parodyk tam, jog skrybėlėj yni skyle, 
kad net pirsztas Iszlendn. Jis pamatęs nusigąs, bet kaip 
žiūros skyles neras. Per viena vakaru guli padaryti tris 
aruodus juoku, daugybe iszgasdinti ir vėl nudžiuginti. 
Preke tos sztukos su pilnu pamokinimu TIK 50C,

KAZOKAI MUSZA ŽMONES.KAIP KAZOKAI MUSZA ŽMONES.
F Yra tai didelis puikus paveikslas parodantis d Įdėly kraujo 
pralleHma Peterburgo ulycziose. Paveikslas sugraudina 
Kiekvieno žmogaus szirdy ir užimantis. Gražus kambario 
papuoszalas ir priminimas kovos už laisve. Dabar parsi
duoda tiktai PO 25C. Toliau pabrangs. Pinigus slun- 
•kite per Money Order ar registruotoj gromatoj ant ulr so

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

Tokių mašinėlių gali gaut ant žemiau padėto adreso.
Drūkuojamos mašinėlės visokių išdirbimų pagal nau- 
jausę pagerinimą.
Su didelėm ir mažom 
guminėm litarom, di- 
džiause $5.00; tokia 
pat tik mažesnė $3.00

su viena eile litarų $1.25.
Mašinėlė kitokio išdirbinio, su varinėm ant dviejų 
eilių litarom, labai drūta ir gera. Prekė $8.00.

A. ZVINCILAS,
P. O. Box 3232, Boston, Mass.

Dr. E.C. COLLINS, Medical Institute, 140 W. Sf.th St, New York City, H. Y.
Atsišaukiantiems asabiškai olfisas (terp Broadway ir 7losAva.| atdaras kasdien nuo 10 iki 5 vai. po pietų.

Vakarais: Utarninke, Seredo|e jr Pėtnyčio|e nuo 7 Iki 8 vai. Nedalioms: nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

M. Galivan & Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LiKIERIU ir

C1CAR .
Pardavimas familijom musu 

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

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

CHAPLIKA
Užlaiko puikiausius gėrymus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likierjai I 
kogeriausl. Gėrymus del veselijų, krik- I 
šlynu ar šeip balių siunčiam į namus.

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

pasekmingais 
Receptais. 

Szita knyga ira 
naudinga turėti 
kožnam. Kas 
prisius 25c. pi
nigais iszperk- 
ant paczto Mo
ney Order. 
Perkupczema ir 
agentams geras 
pelnas. Adrisas: 
V. J. Petkon, 
303N. MAIN St.

, BROCKTON,

’’Keleivio” agentai.
J. Petrikis,

1514 Ross avė., Scranton, Pa.
J. Ignotas,

13 Diamond 8q. S. S. Pittsburg, Pa. 
M. P. Glinckas, *.

54 Laffayette Str., New Britain. Conn. 
A. J. Kazlauckas, 

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

M. Mockus, 
Detroit, Mich.

J. Derk intis,
4545 Hermitage are., Chicago III. 

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

J. Dabulski
E, St. Louis, 111.

P. Ciras, 
Lawrence, Mass.

A. M. Makauckas, 
Forest City, Pa.

K. P. Šimkonis,
Turners Falls, Mass.

Box (M

Box 32"

Box 54

GERIAUSIA UŽEIGA DEL LIETUVIU PAS

M. A. CANNON!
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ii kito
kius naminius ir Importuotus. Turime puikiausių cigarų i- Turkijos. 
Gėrymus pristatom ant vestuvių, krikštynų ir siunčiam į apu.ikinius 

miestas. Nepamirškit mus adreso:

M. A. CANNON,
43-45 Endicott ir 25-27 Cross Sis, Boston, Mass.

No. S 8 Oddell Typewriter tik $6.
Parduosime už tą prekę 
tiktai per trumpą laiką, 
kolei šitas apgarsinimas 
bus gazietoje. Už tai jei 
nori pasinaudoti iš šitos 
progos pirk i e tuojaus 
Odeli drukuojaina mau
na yra visiem žinoma kai
po viena iš geriausių ir vi 
sada visus užganėdina. Ji 
yra padirbta visais plieno 
ir Ii taros plieninės, todėl

per ilgus metus Turi visas reikalingas lilaras ir ženklus ir dru- 
greitai ir aiškiai. Visur parsiduoda daug brangiau, ant trum 

Pas mus galima

tri vos 
kuoja 
po laiko parduosime tik už $6.00.
gaut armonikų, muzikų, triubų, klarnetų, grafofonų. rekordus del gra-
fafonų, auksinius ir sidabrinius žiedus, lenciūgus, ziegorius, britvas, 
revolverius, šaudykles, baisikelius. elektriškus diržus, elektrikas bate
rijas del visokių mašinų, siuvamas mašinas, gumines ir misingines pe- 
čėtis del privatnų žmonių ir draugysčių, visokius magiškas burtas, vi
sokias masinas del ūkininkų galime išsiųst į Lietuva arba į kilus kraš-

igMWIMIOTTH
Tautiecziai Lietuviai pas sava.

rLiu ir auksiniu tiedu, špilkų, kampasu kolc iku, visokiu 
ins.rumeutu, puikiu armonikų del grajau-. M^szinukiu 

del drukavoiimo gromatu. Monu knyga ir pr etais s del 
darymo sztuku. Istoiisik ir maldaknygių koki-i tik ran
dui lietuvistkoj kalioj. Puikiu pop-eru del gromatu ra
ižyme su phvinctevonems, aid.b ms ir kvietkomis. Kas 

"'CSIRB'' V .11 vėlintu ka sau parsitraukti legul j ruiunciia gruma oj uz 4c.
marke o apturėsi puiku katalioga dykai kokio ''ar lietuvisz- 
koj k Iboj nebuvo, kurtine yra sximtai visokiu paveikslu, 

7 . . s • Kas pirkt gaus tavora pirmos kliasos uz maža preke, urde,
nūs iszsiuncziu greit m visus Amerikos miestus. Adresuokit:

Kiemelis Wllkewlch, 1,2 “““bSS ». >•.

tus svieto. Žodžiu, pas mus gulima gauti visko, ko kas noi 
ir agentnignli pas mus pirkti visokius tavorus pigiau kaip I 
Prisiekite vardą ir adresą o męs prisiusime didelį lietuviška katalioj 
uždykn. Mus prekystė yra uždėta 1891 m. ir visus užganėdina. Nori 
tiems galime prisiųsti paliudijimą nuo mus bankos, jog mus firma y

atsakanti ir teisinga. Adresavokite:

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

apie kozna tavora preke apraszyta.

PREKYSTE: Auksinių ir Sidabrinių tavorų,
— visokių muziknllškų instrumentų, jgį- j)

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

Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim- 
etai visokių daiktų paveikslai ir prekės, ^'*7 ji.

iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos '■ l 5
kliasos, o prekės prieinamiausios. *
Apsttliaiimus atlieku greitai, ir iSsiun- 'įg? >’ 

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

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

VIENATINIS : LIETUVISZKAS : KOTELIS
W. RAŽUKO, 7 Washington st., NEW YORK
Jeigu važiuojate į Lietuvą arba 
iŠ Lietuvos į Amerika tai pas 
mane galite gaut laivakortes 
pigiau kaip kitur teipgi atlieku 
visokius bankinius reikalus. 
Užlaikau puikų hotelį kureme 
galifė gaut valgių ir gėry ui ų ir 
nakvynę. Kurie norite važiuot 
į Lietuvą be pinigų, aš prista
tau ant bzi^ų už durbinlnkus.
Aš iš savo offiso išsiunčiu darbininkus į visokius darbus. Rodą duodu visokiuose 
reiicaluoie uždyką. Tėinykit gerai mano adresą ir jeigu norėtų Koks apgavikas ru- 
vest kur kitur tai n»*ik iki nepamatysi manes. * Su godone

WINCAS RAŽUKAS

Dr. Jos. Lewandowski.
3ų4 Broadway, 

priešai pacztn
S. Boston, Mass.

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

...S Puikiausias Lietuviškas *

įGeriausia motorų Ir vaikugyilytoja.^

Dr. Ona Topaz,
45 Chambm »tr., Boston. Mass.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

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

Box 323

71 Oak str..

Box 312

Box 671,

5 SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi, 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3ol Broadway ir 259 D. 8t., 

South Boston, Mass.

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

Tel. Hay. 669 - 5.
J n a

n ■

Geriausia m Teisingiausia

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

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

Iszejo kn-tik lsz spaudos knyea nprasznntl kaip padaryti visokius monus. Knygoj • yra 
npniszyti 63 monal. kaip jie pai’l romi ir kaip paczinin juos padaryti, be jokiu i Anisii ir Imj 
nniiniLu. Monai teip lenktai padaromi, kad m t vaikus juos guli padaryti. Cziomii paduodu 
tiktai kelis isz knygos turinio: 4 Sutverti ka-nors bz muko. 11 1-z oro ’ i'*k 1 migti prigau
dyt!, kiek szirdis geidžia. 23 Su dideliu peiliu nr kardu czicla. rankoj laikoma obuolį su vie
nu kireziu ln keturlns lygia* dalis p-rdnlvti. nesužeidžinnt ranka. 25 Gera c/’uda Inikrodcly 
kaip skarda lankstyti. 33 Sniegą kaip popnrn deginti. 34 Akyvalzdoj • zlur. t .Ju in kelias 
mitintas puikluusy paveiks! i nuteplioti. 38 ^•■rinty geležv prie burnos arba rankose laikyti 
Ir ne klek nenusUieginll. 41 Paprastu guzikn in pinigą jMTinidnyti. 48 1‘ellius ir szakutes 
Ernrytl ir būti sveiku. 52 Dvganczia žvake suvalgyti. 56 l’apru-ta stiklu per stalu pervaryti,

• t m' stiklo ne .stalo nosudnužyll 58 l'žrisztomis akimis kortas inspeli. Nusipirk knygele, 
O gale I visus 0S monus parodytL Preke 50 centu. J1 Igu k s nori k uyg n - turtnji gaut i,

JONAS ILQAUDAS, 3103 South Halsted Street, Chicago, III

Revoliuci,

Visa Rosi j a 
lūpom: šalin c 
parodo kožnas 
tik randasi žiu 
sitinka ir pas 
carą. Tiesa, 
caro šaliuiuk 
gerą gyvenimą 
tei p ant proto 
gina carą, bet 
tokius i trump 
bus pertikrinti 

Caras d re b; 
2 2 dienos Saus 
daug kraujo 
metą. Šį meti 
darbininkai r< 
tracijas visoj t 
kartu at visos

Durna arba 1 
ris turėjo susir 
vą Sausio ui' 
perkeltas aut 
uesio. nes kaip 
Sauja, ta diei 
kaina.

Peterburgas, 
Miesto rodą pr 
kad numalšįtų 
tų žmonėms da 
dėl prirengimo 
tinius į Dūmą 

jeg negaliu 
pereis 22 Saus 
dūrė, jog vieną 
visos miesto sti 
koše revoliuci 
mus stotį Niką 
ną stotį revoliu 
vo bevežę 2 vi 
dinamito ir noi 
tą suardyti, be 
stabdė.

Tiflis, Kaul 
nios praneša, j< 
tenai pilnam k 
bos mėtomos ; 
karei via i-gi 
kožną stubą, iš 
išlekia. Simt 
kom iš žmonių

Mintautoje 1 
gūnai užmušė 
kus aplinkoje 
Kareivių buvo 
daugiau kaip 
bet ir iš jų keli 
gelį sužeidė.

Žinios prane 
viče, Radumo i 
užėmė darbiu 
kurią turėjo tf 
ležies fabrike, 
vo ir daugelis i 
krito.

Peterburgo 
daugybę plėš' 
besiunčiamų V 
vui.

Kraujas Ik 
kraštuose, neži’ 
čių, nė bado.

Irknrkutske 
torių drūčiai s 
vi u. Pertektai 
po užmuštas.

Sausio 15 Pi 
kranto Nevos 
popiernės rade 
skrynutes dina 
tus dratus į 2 ši 
trikinėm priet 
davinio. Tas




