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te savo nuomonę. Guo- 
dotini broliai, kur,. Keleivis” 
atsilankys, meldžiame peržiū
rėti nuo galo iki galui ir iš
tarti savo nuomonę kas link 
jo gerumo tokiu budu: neati-

Žinios
ris, lietuvius ir lietuvaites, 
kurie dirbate del labo lietu* 
viškos tautos, kalindami ir 
ragįdami savo brolius prie 
geroves, šviesos ir tobulumo, dėk ant toliau ne del jokios 
Reikia linksmi!is iš tų bro- priežasties, tik imki ir užsi-

Revoliucijonieriškas judė
jimas Rusijoj netik nesiliau
ja, bet vis ko tolyn, to labyn

beveik vienaip
juos gyventi, nors ir reike 
nukęsti daug nesmagumų iš 
paniekos. Jumis tai, bran
gus broliai, jaunas ,,Kelei-

parodyk savo draugam ir pa
kalbink kad užsirašytų, jeigu

binykų visuose kampuose Ro
sijos. Nors viešai darbiny-

meldžiapaskaityti savi* už že
miausią tarną.

B r i e ž a. s t i s mus u g y - 
veni m u i. Matydami, kad

užrašyk jiem, tegul skaito ir 
| mokinasi, čia patalpinta ang
liškos lekcijos, .šiam numery-

sus kitus kampus Rosijos, pa
siekė net ir Siberiją. Žinios 
pareina, buk sukilo straikai 
Irkutske prie ko prisidėjo ir

tuksiančiu lietuviu, o žinoda
mi, kad išeinanti laikraščiai

ir teritorijas Amerikoj’ kur 
pirmiau parduodavom kny
geles ir kitus mažmožius ir

tai įdėta, bet toliau jos bus 
labiau pritraukiančios.
i Nuomonė Laikraščio. 
Kiekvienas klausia: ,,Kokios 
nuomonės bus tas laikraštis, 
jeigu bus geras, tai imsim.” 
Musų nuomone yra tokia: 
darbuotis išvieno visiem, aiš
kinti reikalus, kuriuos mes

didelius plotus be jokios sar
gybos. Nemažesnis judėji
mas darbinyku yra ir po 
Lenkiją. Sosnavičiuos, Ka-

kad
iną: .,ar neišleidi laikraštį”? ■ jaustumus bent ką gero pa- 
Teipgi mes gyvenam geroj’Idarą ne vienam, ne keliem,

turėjo susirėmimą su karei
viais, kame buvo ir nemažas 
kraujo p ra liejimas; kiek tapo 
užmuštu, tikrai nežino.

Kiti susirėmimai darbiny- 
kų su kareiviais atsitiko ka
syklose Nifla, ir yra žinios,

kad negalim jaustis esančiais 
kitiem musu laikraščiam ant

Bostono Lietuviam. - 
Brangus broliai ir seserys, 
prie Jus mes kreipiamės su 
prašymu, kad kiekvienas už- 
sirašytumet musų laikraštį 
..Keleivį”, prekė per metus 

I 1 doleris; doleris vargšui dar-
kurie iki šiol neina- binykui didele krūva centų,

mus išleisti ,, Keleivį”.
Dirva musų. Dirva mu

sų. ant kurios mes megisim 
dirbti bus: tarnavimas tiem 
broliam,

Amerikoniškas konsulatas 
Peterburge per telegramą da- 
neša, kad Peterburgo da rbi - 
nykai kurie jau buvo biskį

laikraščiu ir knygelių, m<*s , tą dolerį mes jumis per metus 
mėgįsim įeiti į šlubeles, kur i tarmmsim visokeriopai. Mi
niukas kitas negali būti, tik ne žmonių su keliom organi- 
,,Keleivis , tenai pranešti ■ /arijom ir kitais reikalais,

rinktis prie demonstracijų.

n uolus, apie 85 tūkstančius užsirašyti tuos laikraščius, 
Generolas Nodzn esant biedniem žmonėm sun

ku su duona, o apie laikraš
čius nėra nei kalbos. Ame
rikoj esanti tautiečiai daug 
gero padarytų užrašydami

žmonių.
vidurinės pozicijos, turi 60 
batai i jonų, 198 konuoles, (»5 
tūkstančius žmonių. Gene
rolas Oku, kartu su generolo 
Nogi armija, turi 96 batali
jomis, 342 konuoles, 115 tūk
stančių žmonių.

Kiek anie turi rezervus, to 
nėra žinoma,

Visas skaitlius kareivių

tyta ant ‘265 tūkstančių, 850 
kanuolių, prie to galima pri- 
durt rezervistų apie 100 tilk
sta nei u. v

Kares žinovai apskaito, kad 
Kuropatkinas turi vaisko už

tūkstančių vyrų, be 16-to 
korpuso, kurie dar yra kelio- 
nėja į Mandžuriją.

Taigi jeigu nebus jokių 
permainų politikoja japonų 
su rusais, tai tos armijos dar 
atkreips pasaulės akis ant Ka

ba. — Girdimas darbiuykų 
bruzdėjimas po didžiuosius 
miestus Rosijos gązdina kai
miečius nemažiause. Rusiš
ki laikraščiai pradėjo drąsiau 
rašinėti apie carišką tvarką 
ir visą bjaurų surėdymą. Vi-

vasario, kada caras ketina 
pagarsinti konstituciją, nuo 
kurios tikimės bent kiek pa
gerinimo. Daugiau supran
tanti žmonelės, nežiūrint kas

Kad paleisiu Gurki.
Amerikos autorių klinbas 

po vardu Carnegie Hali, su
taisė prašymą pas carą, kū
rėme jie prašo, kad paleistu 
Maksimą Gorki iš kalėjimo,

laikraščius, čion išeinančius suareštavotą i-
savo giminėm ir pažystamiem bartinių maištu Rusijoj.

Žinios iš pasaulės.

ralius Oscar, iš priežasties 
nesveikatos ir senatvės, pa-

sunui Gustavui, iki jis pats

riai bei daktarai. Kas-zin ar 
prasimas bus išklausytas?

I * t

Maksimas Gorkis yra vie- 
j nas iš geriausiu darbinykiš- 
Jkų raštinyku Rusijoj, jo raš- 
Jai ir kalbos į darbinykus y- 
ra labai judinanti žmones.

Našus javai.

*
Berlynas, 

Čion numirė 
von Menzel, per 60 metųgar- 
singas Vokietijos tepliorius 
paveikslų ir ilustracijų.

* **

Vokietijoj. — 
senelis Adolf

šįmet teip užderėjo komai, 
kad nekurtos jų čičkos turė
jo net 13 coliu ilgio ir iki

čičkos. --------------
Uždegė puti save.

Chicago, Ill. ‘23metų inrr

nios ateina, kad NVaršavos 
general gubernatorius Czert- 
kof numirė, gal iš pažeidimo, 
kurį apt urėjo laike susirėmi
mo st ra i kielių su karinme- 
ne.

gina, Frances Wakley, tur
būt iš sumišimo proto, nes 
mislvdama kad i

e i amžinanti.

Nagoyo, Japonija. — Šią 
vietą žmonės žino, kaipo atsi
žymėjusią pei; savo garsingus 
višnių sodus- Kiekvieną pa
vasarį, kada vyšnios žydi,

tyti tą vietą. Siuomi kartu 
čion randasi kone visi rusiš-

pierų krūvą ir užsidegu. .!<••- 
motina nors ir girdėjo duk 
terš kliksmą ir kent' jimą. 
vienok negalėjo page!b. Į: pa
ti būdama supa raly/4 nota.
Mergina yra ligonbutij, liet * 
pasveikimafijosaijejotinas.

Ilgtauiiias diržus.
Robine dirbtuvė Toronto,

Intercolonial Railway ('o.,

meiles. Mes matom didelę
spragą lietuviu gyvenime,
kūrę neatbūtinai reikia kaip 
nors n/.dengti. t. v. pri-iar- 
tinti prie t u broliu, kuriuos 
praleiikem. kurie mus m su
pranta: prie ju neatbūtinai 
turim prisiart i n t i. 
botume suprasi i, 
lėtume paaiškinti 
dą gražesnio

_ įsiįteresav imu į kokį nors a

rodami laikrašti savo mieste. 
C/.e jus kokiem vism meniš
kiem klausymam, laikraštis 
gali visada geriausiai patar
nauti. i-platindamas ziims ir 
nuomones tarpe savo miesto 
/įminiu, jeigu tiktai rasis

carui, dreba prieš 
nuvargusius žmones, 
darbinykam

ti. Bėda 
kylančius

Vargas 
at j ieškoti savo

per Japonus.
Tūkstančiai japonų iš visų

jokiu budu netiki, kad Rosi-

laukia kokių nors permainų. 
Caras su savo činovnykais 
dreba nuo sukilusiu maištu 
Sevostopolij, Warsavoj, Lo- 
džiuja, Maskvo Petrapilije 
ir kitur. Nors daug ir mus

žiūrėt nelaimingiem belais
viam.

robo.
Miirų niiki'iiiistė.

Iš Miarpsburgo, Pa, nu
krausiu mūrą, sveriantį 200 
tonų į Allegheny, Pa., tolu
mo apie 4 mylias. Didesnę 
dalį kelio atliko vandeniu 
plukdydami.

V i e n ą s a n v a i t ę p ra • 
leisim. I )el priežasties su- 

; rinkimo atsakančio skaitliam* 
ji< in mm- skaitytojų išgavimui legališ- 

.ipsiijimo, |<lJ 1Hlo paėto, praleisiu! 
vieną sąnvaitę neišleidę ,,Ke-

tis iš tokios laisvės, iš kokios 
kitų tautų žmonės naudojasi. 
Kas nusidės toliai', 
didžiausiu žingeidnm

vienok nebus dovanai. nuo maištų ir visi gerai pasi
turinti pinigiškai. Vieni ke-

o----

Maži žingsniai, padaryti
matą, naudą rupesties link |eivio”, todėl fie, kurie esat a,it kan'8 lnuko» prapuola

lits. Politika didžiausiai rei
kalinga kiekvienam gyvam 
/ui< uzui; megisim kiek galė-

užsimokėję, nepamislykit ki
taip negaudami ,, Keleivio” 
tą vieną sanvaitę. Toliau 

p, Keleivis” išeidinės kiekvie
ną ketvergą ir visi užsimokė-

Buvo pakilę ži-

1 ie 'iiu-ii broliai, kuriem nėr’ 
ne ant misliu toki

vedystes Mandžurijoj. Vie/ 
nok žinios-, nebuvo teisingos

užsiemi- į 
Mes pa-i 

moterų Keleivio” agentai.
prisiartinantį didelį susirė
mimą; jeigu nebus koks šu

i i u dėl moterų. Mes megi- i 
įpresuoti moteris prie:

.dvviasir perkratinejimas j imu jam prenumeratą užsi- 
•iiimirs kitu žmonių gali'mokėt, o mums bus teisingai 
.ui m naudą atnešti. i perduota.

paduoda savo kares statisti
koj regimentališką kareivių

turi 76 batalijomis, 306 ka

ikų. Nekuriu dalykai 
h dabar pasigerino, kaip 

ii, dabar išėjo aplinkraštis 
nuo pačto vyriausybės, kad

reikalautu nuo žmonių nue- v v
mimo kepurės. Teipgi pri
sakymas raudonsiuliams kad 
apsieitų švelniau su žmonė
mis ir nepersekiotų juos ti-

ir

preke, jie rašo kaina, ka
li uolė patranka, sąnarys

dėlto žmonelėm labai sunku 
perskaityti. Skaityti vis iš
moktume, kad tik galėtume

ketina apsigyvent Europoj 
iki po maištų.

* *
ketino išmėginti naują

i jo kambarį užmušė

lš Amerikos..

I.nluiingui išplaukė.
Ledu apšalę, kapitonas 

Gorst, 3 pasu žiorai ir dešimts 
jurinykų nuo laivo Dama ra,

MiesLas k dina uždėti tam 
tikrą mokesti ant gyventoju, 
paskui h tu pinigu mokėti 
daktaram po 5(h) svarų ant 
metų, už ką jie turės prižiū
rėti kiekvieną gyventoją vi
sam mieste.

— o—

dirbanti prie pieno, pa
skaičius kur, kad pienas dai
lina kūną, išsimaudė piene, 
o paskui tą pieną pardavė 
kaip ir visada.

—o —
nuskendusio Nova Skotijosj Iš jaunu Amerikonu,
pakraščiuose, laimingai išva
žiavo ant kranto, bekariau
dami su lytim ir šturmu per

liais.
gyvi

KU biblioteka

i

no
rinčiu mokintis ant aficieru, 
20-tas procentas buvo atmes
ti, netinkami iš priežasties 
nereguliariško plakimo šir
dies, kas paeina nuo pervirši-

u linu ii imu m
093 00587411 0
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GALYBE MISL1ES.

Tankiai gir
tas žodis musu gyveni- 
Ištiesu vra žingeidu žin

a
is o- 

prote, 
Tik ap-

nors pramokt, išprotaut. 
Priežastis 

yra ta. kad 
retai rasim 
Tankiausiai 
urnose t
ginčai ir kaliui*. kilę 
kur netinkamų 
giiuientu. Jeigu ko mokiu ie- 
si. arba nori ką išprotauti, 
turi šalintis nuo tų nelikusiu 
raritų. susitaisyti vietą, km 
akvs. ausys ir kiti organai 
nerviški butu apsaugoti nue 
{įeriškados. o tada, kaip už
duosi koki darbą savo sme
genim. tai atliks pagal ge
riausią jų išgalę.

Darb:nykai tur isz 
riszt.

Ką mislini'
disi
me. 
rėti i mislijanti žmogų: kadr 
gi visoki daiktai pasaukė 
rigiuuojasi žmogaus 
kada jisai mislina.
sidairyk aplinkui save, o pa
matysi mums, dirbtuves, ge
ležinkelius ir visokias Įtaisas, 
kurie pirmiausiai užgimė tik 
žmogaus smegenyse. Žino
ma, paėmė nemažai prakai
tuoto (Larboįtf nevieną^gyvas- 
tis buvo pašvęsta dėl Įtaisy
mo to tKĖb. vienok pirmiau
siai priguli garbė misliai — 
protavimui. Jeigu neimtu 
toki žmonės, kurie juos iš
protavo. nebūtų juos nė pa- 
budavoją. Mislis - protavi
mas ima viršų ant visko pa
saulėja. Labai butų links
ma, kad kiekvienas žmogus 
mėgintų pasinaudot iš m iš
lies, nes matome kad mis
lis viską budavoja pasaulėja. 
O ko daugiau mes pabudavo- 
sim. to daugiau gero padary
sim. Ant kiek niurni žino
ma sudėjimas žmogaus sme
genų, jie sutaisyti yra teip: 
apart didžiųjų smegenų, ku
rie talpinasi pirmgalvos da
lyje ir kurie atlieka visoki 
protavimą, yra dar kitos da
lys smegenų, kurios atlieka 
kitus svarbius darbus, kaipo 
tai: pajautimo, uostimo. re
gėjimo, ragavimo, girdėji
mo ir dar yra smegenys, ku
rie kontroliuoja žmogaus kru
tėjimą. Todėl jeigu mes no
rim ką nors svarbaus protau
ti. tai turim žinoti, kad mu
sų smegenys atlieka anuos y laug darbo protiško, 
augščiau minėtus darbus 
Tai-gi jeigu norim ką protau- ^s- Kliasa didėji. 
ti. turim atmįti 
dalys musų smegenų negali ti. mažai rūpinasi apie savo 
kartu dirbti. Padėkim sau. padėjimą. Jie velka vargą 
jeigu grajisi koki nors inst- ^,ena nuo dienos, turėdami 
rumentą, negalėsi tiiom pat vilti ateityje, kad. rytoj pa
laikų kuom nors kitu užsiini- vasarija. kitą metą, kaip ap- 
ti. jeigu sunkiai dirbsi, var-jJinks naują prezidentą, no 
tosi smegenis pasikrutinimo, ^traikų ir t. t., leidžiam die- 
tada negalėsi nieko svarbaus]1111 po dienai laukdami gero- 
mislyti* Todėl visada reikia 
tą atmiti. kad niekad nieko 
svarbaus neišprotausi varto
damas dvejus savo smegenis. 
Jeigu ką turi svarbaus misly- 
ti. visada reikia atsiskirti no 
visko, kas užimtu kitus sme-

hr apart smegenų mislies. 
■etuviai, jMipratę nuolat
^ėt kitų, o ne patys ką nykam gauti darbą, ir gavus

žmonių di- 
žmonių dar
ant baliaus, 
ant gatvės,

žodžius: ..ar 
Darbas yra di-

O

Kur eini Maike? 
Darbo j ieškot!
Viršminėti žodžiai daugiau- z 

šiai plėšia lupas 
džiosios kliasos. 
binyku. Ar busi 
ar namuose, ar 
vis girdėsi tuos 
turi darbą
dėlių klausimu didelės mi
nios žmonių.

Kaip nebus darbas dideliu 
klausimu, kada-gi darbas vra 
kaipo koks agentas, kuris 
tveria viską ant pasaulės. 
Rodos, jeigu darbas tveria 
viską pasaulėja kas tik yra 
gero, tai nereikėtu darbo 
jieškoti tokiai dideliai miniai 
žmonių. Reikėtų tiktai dirb
ti kiekvienam g v vara žmogui, 
ir ko daugiau, bus dirbančiu, 
to daugiau mes padarytume 
visokių daigtų iš kurių galė
tume naudotis. Bet ne teip 
yni ant svieto. Didelės mi
nios žmonių kenčia vargą, 
badą, šalti ir didžiausią skur
dą iš priežasties neturto, 
vaikščiodami vyrai, 
ir vaikai klausinėja 
neturinti užsiėmimo
skaito už nelaimingą. Bedar
bės ir neturto klausimas, šią
dien yra labai svarbus. Žmo
nės prirašė knygeliu, didelių 
knygų, pašvenčia 
nius. sanvaitinius 
nius laikraščius vis 
Šimo to bedarbės
Tariaus veltui pašvenčia tiek 

mėgin- 
darni išrišti klausimą bedar- 

darbiny- 
kad visos ku. kuriem sunku yra gyven-

o 
moterys 
darbo, o 
visi pa

minėsi- 
ir dieni- 
dėl išri- 

klausimo.

ves, bet vis-gi nieko gero ne- 
sulaukiam kaip lik naujus 
skausmus su kiekviena die
na. Tik smertis, rodos pasi
gailėdama. šaukia vieną jx> 
kitam Į amžinasti ir tik tada 
darbinykas nustoja bėdavo- 
jęs apie darbą.

Kad nebūtų sunku darbi-

kai nemėgintu darlidaviai 
- :ūkti prakaitą su krauju ir 
ėsti jų protą. Gyduolė jau 
vra išgalvota mok' tu žmonių, 
lx‘t dalis žmonių negali j Kaln
ių ti provas visiem žmonėm 
Įiagal kurias jiegyventų. l'o- 
dėl liekasi mums, kurie jau 
s:i| rantam tą klausimą visi
kai išrieti, kaip nusikratę ti 
P s didės *s ligos, jieškojimo 
lar'»o arba ji gavus kęsti ne
užbaigiamus kent jimus 
sunkenybe ir j nusek iojimu 
darbdavių. Gana, nežiūrė
kime su pasigai’njimu a 
nelaimingu žmonių, bet jit 
kokiui teisybės ir jieškokim 
visi, nes šis klausimas darlx> 
siekia mus visus, ar mes bū
tumėm mokvti ar nemokyti• • 
visi lygiai tujini kentėti sun
ki i v ' , g, kurii s kyla nuo 
b ’arbes. Darbinykas žmo
gus negali diri ti. ir kartu 
išeiti kokius augštus moks
lus. Ix • gali išmokti skaityt 
irmislyt: tas yra neątbuti- 
nai reikalinga kiekvienam 
darbiiiykui: kad visi galėtu
mėm vienokiai mislyti. tai iš- 
tiesu mes pagerintume savo 
būvi. Kitaip, jeigu mes ue- 
mis'js’m. tai vargi., musu di 
di.ės. o mu.-u vaikais didž
turčiai ar> ir akės.

Šiai paveizda. kuri atida
ro akis: Lit tuvy* Žiūra dir
bo pas Gold and (e. Sherley. 
Mass. prie dirbimo šiarės 
(druskinio skudurų). Vieną 
rytą bosas priėjęs prie Žiū
ros ėmė ant jo piktžodžiaut 
už tai. kad jispovalei skudu
rus leidžia Į mašiną. Žiūra. 
Imdamas grinorium. pradėjo 
skubinti. ką bedarydamas 
užsprangino mašiną, tokiam 
atsitikime prisiėjo Žiūrai at
gal skudurui traukti:betrau
kiant skudurus mašino pra
dėjo suktis su perkūno smar
kumu ir sutrynė Žiūrai ran
ką teip. kad p risiėjo dakta
rui nupjauti. Žiūra užvedė 
provą, 1x4 Gold and Go. pa
pirko jo advokatą rr po lau
kimui 6 mėnesių gavo žinią, 
jog negali nieko gauti. Žiū
ra nnsiminęsatvažiavo i Wor- 
cester ir iš čion vėl apskun
dė. don lojeris jau nesakė 
kad nieko negaus, bet kalbi
no. kad gadvtnsi už -S175 ir 
darbą pažadėjo duot. Žiūra 
matė kad bus negerai, pats 
neturėdamas nė cento negali 
provotis su turčiais. Todėl 
nutarė susigadvti.
Pinigus paėmęs, tuojaus at
minė pačią Lietuvoj su vai
kučiais vargstančią, tikėda
masis kad darbą gaus, pa
siuntė visus pinigus pačiai, o 
pats nuėjo i Sherley apimti 
pažadėtą darbą. Tačiaus Žiū
ra gavo suprasti, kad Gold 
( o. berankiam dar-o neturi.*
Toks atsitikimas varguolio 
Žiūros vienas iš tūkstančių. 
Ar neužtenka mums to, kad 
įneš pasimokinant kiek žmo
gaus sąnariai prekiuoja. Ro
dosi gana, kad sukelti pas 
kiek ieną energiją dėl jieš
kojimo te" lybes. D; ran
dasi žmonių, kurie mato, iš 
ko pai'iua toki darbinykų 
varginimai ir žino gyduolę, 
kaip galima pagerinti darbi
nykų būvi.

Todėl meldžiam broliu ne
patingėti, o parašyti savo 
nuomonę Į ^Keleivi“. Mes 
teipgi rupĮsimės apie darbi
nykų žinias ir viską svarlies- 
nį paduosim dėl jueų žinios.

Sveiki broliai ir sesutės 
Sveiki tėvai ir mamutės.

Ir jums vaikučiai, kaip einas 
Kurie nenešiojat kelnes:

Sveikinu vist s širdingai
Linkiu doros jums meilin

gai. 
Broliams kad ūsus augintu 
Sesutėm kad kaseles pintu:

Tėvukam kad vaikus au
gintų

Matutėm kad mažus pamo
kintų. 

Vaikeliam linkiu tobulumo 
Kad išaugtu ant naudingu

mo:
Ir išaugę lig penkiolikai 

metu
Tėvus savo polenderiais 

nešauktų. 
Tokius linkėjimus dėl jusu 
Žemaičiu. Lietuvių ir Dzūkų.

Linkiu aš lietuviškas kelei
vis

Einąs per svietą nors šlei-
I vas.

Meldžiu aš jūsų atydos 
Kad neturėčia sau gėdos.

Apie jurai daug kalltėdams 
O savęs visai neminedams. 

Aš lietuviškas Keleivis 
Bostono tikras kareivis.

Trumpai aš buvau lipintas 
Ir kogreičiausiai pagimdy

tas; 
Tėvas norėjo man barzdą už

dėt i 
Motina pyko ir keikti pradė

jo, 
Iš galvos išeiti tu jau pra

dėsi 
Jaunam keleiviui barzdą 

uždėsi 
Ne vienas jaunas barzdos ne

turi 
visi ant barzdilos žiuri.
Tylėk, nežiūrėk kaip žmo

nės daro
Bedarydami iš svieto išva

ro.
Jog žiemos šalti keleivis tur 

kęsti 
Neatbūtinai ir barzdą tur 

nešti.
pendzeliu 
pabraukė 
nėnesusi- 

raukė, 
manęs ka

ro
Kaip medžiai Lietuvoj ant 

dvaro.
Stojasi vyras tvirts iš pri

gimimo. 
Su mieriu žinių rinkimo.

Eisiu per svietą temvdamas 
(iručiai 

Pranešiu jum žinias mieliausi 
brolučiai.

Jei kur pamatysiu aš gra
žią mergelę 

Duosiu aš jums žinę apie 
tą panelę. 

Mergaitėm lygiai kaip vyram 
tarnausiu 

Pasaulėj jieškosiu aš jurai 
mieliausiu.

(>

Šmakšt, šmakšt.

Motina žiurėjo.

Žiurau barzda ant

l evučiam, mamutėm aš 
teipgi tarnausiu 

Kartais prišokęs nors lan
gą praversiu 

Negerą orą laukan išleisiu 
< * tyro sveiko kvėpuot pritei

siu.
Tarnauti visiem padoriai 

mėgisiu 
Kuriu atydą aš apturėsiu. 

Kas mane už draugą paims 
kartą vieną 

Tas nenorės skirtis ne naktį 
nė dieną.

mergina, 
kaip Įėjo 

ir trvs lx>-

Aš. keleivis, karštai svei
kinu jumi visus, draugai ir 
meldžiu dovanot, kad mažai 
žinučių jumi pranešu. Žino
te. jog kartu su atėjimu ma
no ant svieto užėjo ir nemaži 
šalčiai, teip šalo Įiereitas kė
lės dienas. kad netik juokai 
i krūvą traukėsi, bet net ir
tiltai ant upių susitraukė.

Apie Bostoną nebuvo gali
ma vaikščiot iš priežasties 
šalčio, todėl visi važiavo ant 
karu. 1x4 ir karuose nėra ge
ro. mat mada Įėjus tokia, kad 
kaip tik mergina jei įa tai 
vyras turi atsistoti ir savo 
suolą merginai pavesti. Pora 
dienu atgal aš važiuodamas 
namo pamislinau sau. kad 
m sikelsiu nuo .molo kad iei- 
tų ir gražiausia 
Nespėjau atsisėsti, 
i karą 2 merginos
bos. viena iš jų galėjo sveri 
kokius tris šimtus svaru, atė
jo palei pat mane ir atsisto
jo. Stovėk, pamislinau sau. 
jau tau mano vieta \ ištiek 
permaža. Tuom tarpu karas 
sustojo ir prisigrūdo pilnas 
žmonių ir kada karas pradė
jo suktis aplink kampą, kon
duktorius rodos tyčia į asu ko 
teip greit, kad visi stovintie- 
jie kone ant šono parvirto, 
bevirsdami i šonus griebėsi 
už dirželiu laikytis, katras 
nepagriebė už dirželio, to 
ranka nustvėrė sėdinčiam 
uosi, kiti merginom už skrib- 
liu pasigriebė laikytis, toliau 
nemačiau kas darėsi, tik gir
dėjau. ..skins mi. skins mi *•. 
Aš nukentėjau daugiau už 
visus, nes storoji bolia. kuri 
stovėjo netoli manęs, kaip 
jau grius ant manęs ir j>er 
savo didumą nė nejautė tur
būt. kad žmogų pasėdo po 
savim, apsidairė aplinkui ir 
apsispakajino. Man nebuvo 
ka- daryti, tiktai laukti, iki 
ji nuo manęs nulips. (> kaip 
džiaugsmingas aš buvau, kad 
atvažiavom pagal A gatvę ir 
toji moteris išlipo ir nuėjo. 
Ot. pamislinau sau. pusė 
jus nežinot, kada blogą < 
rot savo artymui.

/

SAPNAS.

Kelio tai balsas
Man ausyse skamba? 
Iš kur tos mislys 
Man saldžios ateina?

Kiapszlykini szi bei ta.

• v
■ 1S

da-

Ar tai prijautimas 
Dabar man vėl kalba
Kad ji vis myli mane tik—> 

vieną!
Ne, tai neprijautimas 
Tai tikra teisybė, ir štai 
Aš jaučiu, tai jos kvėpavimas!

* *

*

Tai buvo tik sapnas 
Praeities saldžios.
Atbudęs esu tvirtas. 
Jog tas būt negal niekados.

Antanukas. I

Tarj»v lietuvių, teip kaip 
ir tarp kitų tautų, randasi 
vyrai ir moterys, kurie netin
gi vartoti protą: kartas nuo 
karto diuulasi pamatyti tarpe 
mušti broliu ir seserų geros 
nuomones padaryme kokio 
nors mekaniško mažmožio, 
arba išsitariu!uost* netrūksta 
geru idėjų. Bet iki šiol gar
siu. populiariškų vyrą vis ne
girdėt. 11 i p kaip kad girdėtis 
svetimtaučiu eilėsia. Priežas
tis gal Imti ta. kad lietuvių 
apgailėtinas likimas privertė 
juos gyventi per ilgus metus 
lx‘ mokslo. lx- knygų. Todėl, 
kad ir pasirodė protingų vy
ru ir merginu, vienok netu
rėdami tam reikalingu knv- 
gų savo kalboj, kurias skai
tydami galėtu į ritaikyt savo 
genijališkas mislis ir pastoti 
garsiu amatnyku. Nesupran- 
t ima milini. kodėl kitų tautu 
žmones uždirba ant dienos 
nuo dvieju dolerių ir ne 
iki šimtu tuksiančiu. Mes 
žiūrim ant tu žmonių ir jau
čiamės kiliai mažais prieš 
juos: bet retai kada kaltinam 
ką kitą, kaip musu tėvus už 
lai. kad mus nepamokino, 
vienok jeigu tyrinėtume. Ik? 
alx-joiiės rastume daug kalti- 
nyku . ien lėl t >. kad mes e- 
sam tik sunkaus darbo dar- 
binykai. 1 Hdžiausias mus kal
tintas vra rusiška valdžia, 
kuri dididama savo garlię, 
norėjo lietuvius paverst Į ma
skolius ir užtai nedavė spau
dini minuse Jangu. Lietu- 
viai gyvendami be knygų Į>ei 
liek metu, nužudė netik savo 
tautiškus jausmus, bet kartu 
ir visą gerove moksluose: teip 
mus nuengė, kad mes šiądien 
neturim nė vienąaugštą mok- 
siainę. Tačiaus šiądien jau 
matome kitokius ženklus tar
pe lietuvių. Jau giltinę mu
su tautos. atsigynėm. nes jau 
Lietuvoj daieista lietuviškas 
knygas ir laikraščius spaus- 
diti: dabar galim drąsiai sa
kyti. kad lietuviai jau gv- 
vilos!

Ką aš norėjau pasakyti tai 
yra tas. kad nepraleisti laiko 
dovanai, bet ši bei tą krapš
tyti. Pereitą rudeni man lan
kautos Somersville. Conn., 
teko matyti vieno lietuvio iš- 
mislytą prietaisą mastam 
skaityti ant staklių. Maža 
prietaisėlė. liet labai naudin
ga dėl audėju.

Tas par<xlo. kad lietuvišku 
genijų yra šen ir ten. tik jie 
neapruliežiuoja vertę savo 
darbų. .. Keleivyja” mes mė- 
gisim paraginti ir padrąsinti 
kad jauni lietuviai užsiimtu 
mėginimu išgalvoti ši liei tą. 
Dirva ant to yra didelė, tik 
reikia darbiu y k u.

Lietuviam yra neapsako
mai didelė dirva prie gišefto, 
mekanikos ir prie visokių ša-V'
ku mokslo. Štai prie ko mer
ginos gali siektis: prižiūrėto
ja ligoniu gauna mokesti nuo 
12 iki 2-5 dol.. nors reikia bis- 
ki pasimokint. 1x4 ką tai sto
vi pas tėvus esančiom mergi
nom. Smarkios merginos ga
lėtų užlaikyti vietą pataisyk 
mui drabužių. Galima pada
ryti suokalbą koteliuose, stu- 
bose. kur randasi tai guzikas 
Įsiūti, tai suprosinti kas, bile 
kas. kad tik pastoti savo loc- 
nu darbdaviu. Aptaisymas 
plauku (hair dressing), yra 
labai jielningas amatas, tik 
nokia biskĮ pasimokinimo.

Vyra m : Daugelis tur* 
čių. kurie šiądien pasaulę



KELEIVIS

sunkina, savo 
pante vi- 

savo pre
savo būvį 

mašiną
mažą, kad 

sau ledo 
Milijonai 
Išgalvok C*

kaip nori teip 
jaunystoj riešutus 
nėjo. Jeigu vartosi 
tą. gali ir šiądien
pagerint. Išmislyk 
ledui daryti teip 
kiekvienas galėtu 
namie pasidaryti, 
dol. tame išmisle.
cinientą. kuris užimtu vietą 
medinių ir geležiniu vinučių 
čeverykam sukalt, toks li
mentas padarytu didelę jjer- 
mainą čevvrvkr darvme. Be 
balso laikrodis Imtu vertas 
daug pinigu, jeigu kas išgal
votų. Nerviški žmones labai 
nekenčia laikrodžio takšėji
mo.

Lietuviszkom Moterim ir Merginom.

čių parodyti kad tit>« žmones, 
kurie teip kalia, labai klys
ta. ir jie patyssavo augščiau- 
siam supratime netiki, ką jie 
sako. Žmonės, kurie supran
ta. kad iš skaitymo galima 
save patobulinti, tie nieka
dos nesakys, kati moterim jo
kiu raštu nereikia. Aiškiai 
mes galim matyti, kad mote
ry s. teip kaip vyrai, gvvena. 
rūpinasi apie savo vargus: 
niekas nekenčia už jas jų so
puliu ir nesmagumu jų gy
venime. tik jos pačios turi 
nukęsti visus nesmagumus, 
koki tik jas patinka.

Mes matydami, kad mus 
gražioji lytis turi tuos pačius 

patys, 
ir jom 
penas.

Ė -/r*-- —j

Jau eilės metu prabėgo. 
Kaip lietuviai mokslą pamė

go. 
Tauta, vienvlie mvlėti prade-

Skriaudėjams taiitbs parašą 
pailėjo: 

Gana, piktadariai, jums lie
tuvius smaugti. 

Kruviną prakaitą paskutiniu 
traukti! 

Broliai lietuviai seniai sup
ranta 

Jog tamsybėj gyventi visai 
neverta: 

Bet mano seselės dar miege 
tuno.

Rodos pasaulė juju nežino: 
Miega letargiškai, kaip mie

got paprato.
Nuo amžių senųjų, nieko ne

mato: 
Be lietuvaičiu, lietuviai ne

kyla 
Smarkiausiai mėginę atgal 

nupuola.
Tautos tobulumas tautos ga

ivioj. 
Jeigu ^gimimas ir tikra 

teisylie.
Dėlto sesutės jus pasigailė

kit, 
Ant savo tautos pasižiūrėkit. 
Iš vargu, nelaimiu pakelti, 
Jumi neatbūtinai reik melsti. 
Kada gims sūnūs, dukteris. 
Tobulai augs broliai, sese

rys : 
Pilni mokslo ir tobulumo. 
Tautystės, doros ir sav isto

riškumo: 
Jl'ada piktadariai skriau ’ę 

mus paliaus. 
Savo I polišką ranką murai 

paduos.

..Keleivis" paskire |w>rą 
špaltų dėl moterų naudos ir 
|jų reikalu. Mes matome rei
kalą tą padaryti iš daugelio 
priežasčių: už visas didžiau
sia priežastis, patraukti mu
sų seseris prie skaitymo raš
tų. Daugelis pasakys: ..kam 
čia skaitymo tom moterim, 
jom užtenka puodai apvalyt. 
j>ečių pakurt. vaikus prižiū
rėt: tai ir gana musu 
rim“. Bet su tokiais
tinėjimais netik negalima su
tikti, bet dar šimtus priežas- bet pradžią šiądien padaryti;

mote- 
užmė-

skaity-

ant to visos sutiko ir komite- 
tas tai*) išrinktas.

Per sena hutu žinia, kad
v

neimčiau buvęs ant vietos ir 
neimčiau patyręs malonę idė
ją: berenkant komitetą, ant 
sekretoriaus tajx) išrinkta 
jauna dar mergaitė, pana 
Ablonckiutė, kuri su tokiu 
gabumu ir drąsa ėmėsi prie 
darbo, kad uzgėdintu dauge
li vyru veliančių knygas ko
kių nore draugysčių. Pamis
linau sau, — ta mergaitė no
rint ir suanglikuotai kalba 
savo motinišką kalbą, vienok 
kad ji pabus sekretorium tos 
draugystes, ji kalbės gražiai 
lietuviškai, nes to išsimokys 
vesdama savo kalteij draugy
stės reikalus.

Linkime geriausios kloties 
jusu naujai draugystei.

Ten-buvęs.

Al-YKAKA Si. PKTKOVO.

PĖDOM KRISTAUS.
l.irt'it inkai e- rtr Skpuiiija Kairuknėiutį.

SESITE
didesni
pašau- 

žmogus 
O

protiškai ir 
ne tik dėl 
kitų. Kas 
tas tiesa su 

jog ir 
pasau- 

žmogui 
mais-

šiluma, jeigu neži-

I

jausmus, kaip ir mes 
negalim užginti, kad 
yra malonu dvasiškas 
teip kaip ir vyram.

Kodėl vyrai skaito laikraš
čius ir knygeles? Atsakymas 
lengvas: <įeito, kad 
mas l>ent ką gero suteikia 
žmogui, igauna sau 
supratimą, mato kas 
Įėję darosi, žodžiu,
su viskuom susipažįsta, 
jeigu skaito moksliškas kny
geles ir laikraščius, tokis 
greitai atsižvui 
luina naudingas 
savęs, liet ir dėl 
teisvbė su vvrais.* •
moterim ir merginom, 
jom reikia žinot, kas 
Įėję darosi. Žinios 
teip reikalingos, kaip 
tas arba
nom kad duobė randasi ant 
kelio, kuriuom turim keliau
ti. tai be abejonės į tą duobę 
įpulsim. Ar nebūt gerai, 
kad ir moterys apie tas duo
bes žinotų ir rūpintųsi kad į 
jas neįpulti. teip kaip ir vy
rai. Kur tik rasim moterį, 
kuri daugiau susipažinus su 
raštu pasiskaitymais, visados 
ten rasim geresnę tvarką ar 
lai šeimynoja. ar stuboja.

Taigi tiesiok galima saky
ti. kad moterys neatbūtinai 
turi turėti vietą kur apie sa
vo reikalus viešai galėtų pa- 
sikalliėti ir savo nuomones 
vienos kitom išreikšti. Todėl 
iš kalno kviečiame moteris ir 
merginas naudotis iš jumi 
paskirtų špaltų. žiūrėkit kad 
toji vieta butų pripildyta 
moteriškom žiniom ir mote
riškais reikalais per jumi rū
pestingai parašytais. Mes no 
savęs pasidarbuosi m kiek ga
lėdami. kad pranešt moterim 
ir merginom, kur tik ką gero 
dėl jus pamatysim.

Saulė leidžias' vakaruose
Dangus daros' raudonesnis, 

Mus sesutė sėd' niurnose 
Jos likimas dar baisesnis!

Ne to verkia, kad nelaisvėj 
Tur seilėti Į>er dienas.

Bet verkia to. jog negali 
Išlavinti ji kitas:

Kad išmoktu jos kariauti 
Už dorą, laisvę ir tiesas. 

Kurios siekia ne ją vieną 
Bet kiek jų yr’, jas visas! 

d ntanukav.

JUOKAI.

I

\Vor<’Estkr, Mass. — 15 d. 
Sausio Woreesterio moterys 
turėjo susirinkimą ant Fatlier 
Mathevvs Hali, su mieriu su
tverti savitarpinę pagelbos 
draugystę. Susirinko visai 
mažas skaitlius moterų ir 
merginu. Prasidėjo kalbos. 
Simanas Gilius trumpai kal
bėjo. savo kalboje nurodė 
kokią skriaudą lietuviškos 
moterys turi neturėdamos su
sirišimo. paaiškindamas, kad 
\\orcesterije yra 80 organi
zacijų tarjie svetimtaučių, iš 
to skaitliaus didelis nuošim
tis moterų draugysčių ir t. t. 
p. Kupstienė nurodė neatbū
tiną reikalingumą moteriškos 
draugystės. nurodydama, at
sitikimus. kaip jau kelios 
moterys buvo nelaimėje ir 
kaip sunku prisišaukti kokia 
nors pagelba neturint mote
riškos draugystes. Toliau 
kalbėjo p. Raulynaitiene, nu
rodydama. kad neturi n išsi
skirstyt nieko nenuveikusios.

I

visi metai

visus prie klausymo pamokslo. Kun. Pet
ras Dumšys įėjo į sakinyčią: bažnyčioje 
viskas nutilo, parapijonai visada akyvai 
klausė pamokslu savo prabaščiaus. Jisai 
kalbėjo gražiai ir protingai, ajuirt paste
bėtino išvadžiojimo, jo maloniai skamlian- 
tis balsas darė nemaža ispud i aut kiaušy- fe fe * v •

V

tojų. Šiądien, kaip ir visada, prabaščiaus 
pamokslas buvo užimantis ir pilnas atsa
kančių išreiškimu. Parapijonai klausė pa
mokslo su tokia atyda, kad rodos bijojo 
praleist ir vieną žixlį: žodžiu sakant visu 
atyda buvo patraukta ant kalbos kunigo. 
Kaip tik pabaigė kunigas pamokslą, ne
spėjo dar apleist sakinyčią. kaip iš toly- 
mesnių rėdų žmonijos davėsi girdėt balsas, 
ir pirmiau negu žmones suprato kas ten 
darosi, sušukęs žmogus prisiartino prie sa- 
kinyčios ir atsigręžęs į žmones tarė:

— Dovanokit man. aš negirtas ir ne 
esu beprotis ir niekam nedarantis skriau- 

, dos žmogus: aš esu prastas darbinykas, 
darbinykas l>e darbo, man labai sunku!

•r

Aš užėjau čion pasimelst ir visą laiką čion 
būdamas neperstodamas stebėjausi iš to, 
ką aš čion mačiau ir girdėjau. Aš jaučiuo
si. kad man neilgai jau liko svečiuotis ant 
šios pasaulės, dienos mano suskaitytos, tai 
nors prieš smertį trokštu žinoti, ką reiškia 
girdėti mums žodžiai šios dienos pamokslo: 
„Eikim pėdoms Kristaus -?

('Poliaus bus).

erškėčiu išbarstvtais.
v •

gyvent pa
lto erškė- 
Dievo už 

aukos dėl

Kartą vienam turtingai gy
dytojui prireikė šviežio šie
no. kad galėtu sudarvt mau- 
dynę dėl savo tėvo, kuris sir
go troškuliu, tad gydytojas 
nuvaževęs pas ukinyką pasa
kė, kad tas kogreičianse pri
statytų jam vežimą šieno. U- 
kinykas nieko nelaukdamas 
pasišaukė sūnų, su kurio pa
gelba užkrovė vežimą, na ir 
važiuoja pas Į>oną gydytoją 
su pasiskubinimu. Bet kaip 
priežodis sako: ..greitas dar
bas ......................“, teip ir čion
atsitiko, važiuojant į gydy
tojaus kiemą smarkiai užsu
ko ir... . vežimas apvirto.

Suims neturėdamas ką da
ryt. pradėjo šieną kraut at
gal ant vežimo: tuom tarpu 
parvažiavo ir gydytojas, pa
matęs vaikiną kraujant šieną 
ant tokio karščio, iškvietė 
i stubą kad eitų pasilsėt ir 
užvalgyt, bet vaikinas išsi
kalbinėjo. tarydamas:

— laibai norėčiau pasilsėt 
ir užvalgyt, bet tas gal mano 
tėvui nepatikt.

Gydytojas: — Ką tu pai
sai, tėvui patiks nepatiks, o 
pats žinai, kad 
ant sveikatos.

Vaikinas: — 
gydytojau, bet 
gali supykt.

Gydytojas: — Nonsensas, 
sakau eik pasilsėt, nes jeigu 
neisi tai gali smertį gauti nuo 
saulės karštų spindulių.

Vaikinas negalėdamas at
sisakyt, nuėjo į gydytojaus 
namą atsilsėt. Gydytojuj pa
liepus. tarnaitė padavė vyno 
ir užkandi: vaikinui, nors 
vynas ir užkandis buvo gar
dus. nors akutės tarnaitės Į 
jį gana meiliai žiurėjo ir jam 
širdį sąldino, bet vis jam 
mislinosi apie tėvą ir povalei 
kalbėjo į gražią tarnaitę, jog 
jo tėvas supyks.

Gydytojas netekęs kantry
bės tarė su piktumu: — Tė
vas supyks, o ką jis žino bū
dams namieje!

— Gerai pone, kad tai jis 
butų namieje. bet darbingai, 
ba jis guli po tuom šienu.

tau tas bus

Teip ponas 
mano tėvas

HALIS i.
Buvo jau pėtnyčia. o prabaščius, Petras 

Dumšys. da nė iki pušiai neprirengė pa
mokslo. kuri ketino sakyti ateinanti švent- fe • t
dieni. Beveik visą sanvaitę radosi kokia 
nors priežastis, kuri atitraukdavo kunigą 
nuo to darbo: o labiause parapijonai, su 
savo reikalais, atimdavo jo brangų laiką. 
Mat žmonės papratę su visais savo vargais 
ir bėdom, jieškot patarimu ir pagelbos pas 
savo mylimą prabaščių. Kunigas maty
damas. kad laikas veikiai trumpinasi, nu
tarė pasislėpt nuo visu ir užsidaręs savo 
kabinete griebėsi už darbo. Jis rengė pa
mokslą iš žodžiu Apaštalo Petro: „Kas 
tai tas pagyras, jeigu kenčiate, kada jumi 
korėja už kaltybes? Bet jeigu jus tver
dami gerus darbus ir vargdami kenčiate, 
tas yra miela Dievui, jog jus savo pašau
kimą pildote. Pats Viešpats, musų Jėzus 
Kristus, nu kentė už mus palikdamas pa
veizite, idant eitume jo pėdom. “

Kum Dumšys aiškino savo pamoksle, 
kad Jėzus Kristus kentėjo netik ant kry
žiaus. liet visas jo gyvenimas,
mokslo ir pamokinimai apie dangaus ka
ralystę. buvo Jam nesibaigiančiu kentėji
mu. Todėl kožnas krikščionis, dirbdamas 
ir gyvendamas vardan Dievo ant žemės, 
turi eit pėdom mus lšganytojaus, kaip 
Kristus sėdamas tarpe žmonių šviesą ir tie
są. turėjo eit takais
Teip ir Jo įpėdiniai, norėdami 
gal Jo paveizdą, neprasilenks 
čiuoto kelio. — Auka Sunaus 
žmones reikalauja ir nuo mus 
garbės Dievui. Kunigas baigdamas savo 
pamokslą, pačiam jo gale, norėjo paaiškįt 
būdą, kaip galima pastot paveizdingu pa
čiam Kristui, savo darbuose, kaip netikė
tai kasžin kas suskambino zvanelį už du
rų. Kunigas priėjęs prie lango pažiūrėti 
kas ten zvan i ja, pamatė, jog palei duris 
stovėjo vargingai išrodantis žmogus, api- 
senis su aptrintom drapanom.

— Ko reikalaujat? - paklausė kuni
gas.

— Norėčiau pakalbėt su jegamastė- 
liu.... aš pats esu.... aš jieškau darbo :- 
tarė nedrąsiai, kepurę nusiėmęs vargšas ir 
tęsė toliau: Aš melsčia jūsų mylistos, ar 
negalėtumėt pagelbėt man tame reikale.

Ukvatnei ateičia jum su pagelba. — 
atsakė kunigas. —bet šiuomi tarpu dar
bai eina menkai, todėl darbą gaut sunku.

— Žinau. - atsakė vargšas - bet aš 
baduoju visa sanvaitė, neturiu kąsnio duo
nos.
man rekomendaciją geležinkelio 
bei arba į kitą kokią darbavietę? 
dideliam varge.
brist iš tokių sunkių aplinkybių, 
nelaimingas vargšas.

— Ne mislinu kad mano raštelis jum 
nors kiek pagelbėtų dėl atradimo darbo,— 
atsakė kunigas, šiuom ta:pu aš esu labai 
užimtas, dovanokit man, aš rengiu pamok
slą dėl ateinančio šventdienio: pamėginkit 
dar jieškot. tikiuosi kad rasit sau koki 
nors darbą: tą pasakęs kunigas uždarė lan
gą. o vargšas darbinykas nuėjo savo ke
liu. Visa jo ypata rod? konodidžiausią 
vargą ir neĮiasisekimą.

Kunigas pastovėjęs valandėlę, paskui 
sėdęs prie stalo atsiduso ir ėmėsi vėl prie 
pertraukto darbo. Daugiau iam nu kas 
neperiškadijo ir vakare pamokslas buvo 
jau užbaigtas. Pasiliko tiktai i-simokyt 
jį gerai, bet dėlto buvo dar subata.

Nedele pasitaikė graži, oras gražusda- 
vė progą kožnam žmogui atlikti šventadie
nines pareigas. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių kaip iš aplinkinių kaimų teip ir iš pa
ties miesto: susirinko varg ai ir turtingi. 
Bažnyčia, kurioj kun. Dumšys atlikinėjo 
dievmaldystę. buvo garsi savo vargonais ir 
geru choru giesminykų. teipgi gražiais pa- v
mokslais paties prabaščiaus. Šiądien mal
dos ir giesmės gražiausiai nutiko. Prieš 
pati pamokslą. Magdė Vaiksčiutė. geriau
sia giesminykė, užgiedojo judinantį him
ną: „Drauge su tavim ir aš imu savo 
kryžių. <> Viešpatie. Palikęs viską, kur 
ves tavo kelias. ... “ Balsas Magdės skam
bėjo kaip sidabras ir kogeriausiai prirengė

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Ar nebūtumėt teip malonus duoti 
vyriausy- 

Aš esu 
ir pats nežinau, kaip iš- 

užbaigė

Po šiuom antgalv iu ,, Keleivija-- bus 
talpinama lekcijos angliškos kalbos. Ma
tomai yra neatbūtinas reikalas lietuviam 
mokytis šios šalies kalbą, jeigu norim pa
gerinti savo būvi. Nemokėdami angliškos 
kalbos mes nukenčiam daug nesmagumu. 
Netik kad mes negalim prisitaikyti prie 
politikos, pirklystės ir gavimo geresnio 
darbo, bet dar nukenčiam nemažai tada, 
kada norim atlikt savo locnus reikalus. 
Šios lekcijos gal bus pradžioj nenaudingos 
tiem, kurie čia jau pagyvenę, vienok pra
dėdami mes turim pradėt nuo pradžios. O 
dar svarbia ūse. kad mes norim kodaugiau- 
siai padaryti gero tiem, kurie neseniai at
vykę iš Lietuvos.

Pirmiau nekaip mes pradėsim peržiū
rėti angliškas raide s. pažvelgkim antinus 
akcentuotų raidžiu. Yra mumis svarbu 
tuom. ka I žimxlan i akcentuotas raides ži
nosime kur reikia koks žodis trumpiau ar 
ilgiau tarti. A kci lituotos raides lietuviš
koj kalboj kurios reiškia ilgesni tarimą už 
paprastą yra šios: ą. i. ų. Jos tariasi ilgai 
ir minkštai, su skambėjimu raidės n. Rai
dės n ir v. vra ištariamos ilgai ir kietai. O

• • '

toliau jau žinome kad s su akcentu ant 
viršaus š vadina- i sz. o c su akcentu č yra 
cz. Dabar peri>r: sim p.-r angliškąalfate-tą:
A ligi i kai A B C D E F G II I J
tark ei 1 i si di i ef dzi ejčai džej
a.igii kai K L M N O P (J R S T
tark kei ei em en O I ’ kiu ar es ti
angliškai I V W ?< Y Z
tark j 11 vi dobliu ex uai zi.

Dabar pasirašę kelis žodžius turim iš-
mokti kas
Koks žodis

sanvait- ant )xmiieties.
Kaip tart Ka roiĮkia

America Amerika Amerikas
Going goin eina
Rememte-r rememte-r atmykie
1 ai aš
To gi ve 
Please 
Lithuanian 
I )o not 
Accented
That
Help
English 
We

to gi v 
pi y z 
lituanian 
du not 
a ksented 
dat 
help 
i ngl iš 
vy

duotie 
loska 
lietumis 
nedarvk

• •

a keentuota 
tas
pagelba 
angliška
mes

Language
I

langvič
(Toliau bus daugiau).

kalba



KELEIVIS

PraneMUias Bostoniečiam

Draugystė Šv. Petro ir Po
vilo praneša kitom organiza
cijom ir visiem lietuviam, 
kad jie yra parengę balinant 
30-tos dienos Gegužio arba 
Decoration Day. Sale užim
ta ir tikietai jau yra išdru- 
kuoti.

8-tą vasario, vakare. Bosto
no Teatrališka Kuopa turėjo 
savo susirinkimą ant lietuviš
kos salės. Draugai ne visi 
atėjo. t<xiėl mažai buvo ir 
nutarta. Nauja dramatiška 
knygutė ..\'elnes spąstuose" 
buvo išdalinta draugam, ku
re ketina mokintis.

Nesirupinam apie surėdymą.

Apie tris praėjusias san- 
vaites, iškilo didelis trukš- 
mas ant svieto, iš priežasties 
kilusio darbinyku judėjimo 
Rusijoj. Laikraščiai, koki jie 
nebūtų, kas juos išleistu, vi
si beveik pritaria tiem žmo
nėm. kurie jieško teisybes 
nuo Rusijos rando. Kada iš
eina karštas ginčas, arba su
sirėmimas tarpe dvieju prie
šingų pusių, tada visu akis li
ausis atitraukia, bet kada 
viskas aptyla, tada vėl žmo
nės laukia kokios priežasties, 
ant ko galėtų savo atydą pa
dėti, rodos ant teatro lauke 
kitos scenos, kad užganėdin
ti savo akis. Visi tie žiūrė
tojai ant tų didelių teatrų, 
koki buvo Peterburge. \Var- 
šavoj. Port Art h are. Colora- 
doj, Fall River ir kituose pa
saulės kraštuose, kur tik ran
dasi ugnis ir vanduo arba 
turčiai ir vargšai. Ką ženk
lina tas visas bruzdėjimas 
žmonijos? Ar uždaviai kada 
nors sau tą klausimą, ir ar 
mėginai kada nors ji išrišti? 
Žiūrėjimas i tas žmonijos di
deles scenas o nesuprantant 
nuodugniai tų tragedijų, nė 
pusės jų vertumo negali pa
žinti. Jeigu visi žmonės, v- 
patingai darbinykai, supras
tų vertę tų sukilimų jų brc 
lių. tada toki sukilimai butų 
naudingi visiem, nes visi mo
kėtume prisitaikyti prie to
kio bruzdėjimo darbinyku 
dėl pagerinimo visų būvio, 
bet jeigu mes žiūrim tik vien 
su pasistebėjimu, tiktai kai
po ant teatro, tada galim ti
kėtis ne geresnių permainų 
ant šios pasaulės, bet prie di
desnio suvaržymo musų liuo- 
sybės ir nustumyino mus prie 
vargingesnio gyvenimo. Ne 
dabar prasidėjo tie visoki su
kilimai vienos kliasos žmonių 
prieš kitus, bet jau prieš tūk
stantį metų ir dar seniau ga
lima nusekti tokius pasikėli
mus prispaustųjų darbinyku 
prieš jų skriaudėjus. O vis
gi dar ir šiądien randasi toki 
apsunkinimai nekuriuose pa
saulės kraštuose, kaip kad 
buvo gilioja dar senovėja. 
Despotiškas jungas teip ilgai 
kabos ant žmonių darbinyku 
sprando, pakol mes žiūrėsim 
ant tų darbinykiškų sukili
mų kaipo ant teatro, kada ir 
kur darbinykai lieja kraują, 
norėdami pasiliuosuot nuo 
savo skriaudėjų, o kada jie 
apilsta, nustoja galybės ir 
palieka ant toliau vergais sa
vo aplinkybių, tada ir žiūrė
tojai apie juos pamiršta. Pa
kol mes teip darysim, j>asi- 
keirmai ne bus teip naudin
gi, kiek jie nuneš aukų dar- 

Lbinykiškų, išlies kraujo ir

paliks našlaičių, 'lačiaas y- 
ra viltis kad šioja gadyuėja 
yra viskas kitaip, kaip kad 
buvo seniau. Dabar darbi
nykai gauna progą išgirsti 
labai greitai, kas darosi pa- 
saulė ja. Greičiau įgauna su
pratimą tą. kad jeigu darbi
nykai kariauja uz geresnį 
būvį Rusijoj, tai jie kartu 
kariauja ir uz Amerikos dar
biu v ku būvi. Yra viltis, kad• fe fe

šaut išsiplėtojusiam apšvie
timui. mokslui, šioja gaily- 
m-ja darbinykai iškariaus 
savo tiesas greičiau uz darbi- 
uykus senovės, kurie neturė
jo kitokio susinėsimo kaip 
tiktai kalba, ką galėjo vie
nas kitam pranešti. Jeigu 
norim kad tos baisios darbi- 
n y kiškos tragedijos butų ant 
naudos darbinvki.m. turim•

imti nuo jų pasimokinimą. 
Kada mat< r e tokidarbinyku 
sukrutintą. liejimą kraujo ir 
iruldvmą g\ vasčiu. turim su- 
prasti, kad tie atsitikimai y- 
ra laužai }>er mus pačius su
krauti. užsidega ir liepsnoja. 
Musų liepaveikslingas gyve
nimas. apsileidimas irnelavi- 
nimas proto, tą viską paren
gė. Mes pavedame save mu
su vergėjams, nesirūpindami 
visai apie politiką: nesiki- 
šain visai i rie surėdymo mu- 
su gyvenimo politiškai, su 
kartu pasijaučiant esanti su
spaudime. tada griebiam už 
ginklo ir mušant. — ką? — 
žmogų. Bet užties mes pats 
kalti ir save turim plakti, 
užtai, kad apsileidžiam poli- 
tikoja.

Ne teip parsieina kaltinti 
Rosijos žmones. nes jiem 
šviesa ir dalyvavimas politi- 
koja yra daigtai nežinomi. 
Bet šalyse, kur žmonės turi 
balsą politikoja. kaip čion. 
Suvienytose Valstijose, ištie
sti patys žmonės darbinykai

GROSEROE IR MESINYCŽIA.

Pritaisom visokius valgius 
veseiliom, kriksztyuom i Bos

ton;* ir aplinkinę.

J. BAKUTIS,
55 Endieott st.. Boston. Mass.

Vaikinai ir Merginos skaitykit! 
Matydama Kitų tautų jaunuome
nę ir jų būdą, kukiu ji<- sue.na Į 
pažintį tolinus. kaip jie sutinka 
ir i stoną moterystės. pasiryžau a- 
(tasidarbuot dėl lietuviškos jau
nuomenės uždedama tam tikrą 
agentūrą ir suvest juos j pažinti, 
kad iš laiko vienas kita gerai pa
žintų Ir suėję į polą laimingai gy
ventų. Aš tunu tūkstančius laiš
kų nuo merginų ir vyrų, jaunų ir 
suaugusių, turtingų ir neturtingų 
su užprašytnais. kad duočiau ad
resą kokios panelės arba jaunikai
čio. ka aš su mielu noru ir pada

rau.
Taigi jeigu ir tu norėtum turėt 
adresą y palos kure norėtum pa
mylėt. parašyk man laišką aiš
kiai. su aiškiu savo adresu, o aš 
pagal savo išgales viską išpildysiu 

Adresas:

Jaunuomenes Mocziute.
Office,

SOUTH BOSTON. MASS.

77 VA U S BILU ARDAI

I. UZUBALI,
318 Broadtvay,

Neužmiržkit atsilankyt.

SOUTH BOSTON, * MASS.
----- o------

Smagiausia vieta dėl praleidimo liuoso 
laiko: etalai puikus dėl pasibovijimo. 
o cigarai ir cigaretai net iš jvat Turkijos.

čion kalti už visus čion esatį • i 
čius vargus.

Metas po metų bedarbė di
dinasi. darbas eina painyn ir 
sunkvn, uždarbis mažinasi, fe
drūti darbinykai virsta į val
katas.

Votis, politikiška votis, au
ga kasdien ir augs pakol iki 
mierai išaugus netruks ir ne- 
sugadys kenčiamo kūno.

Kiekvienas darbinvkas vra• • 
sąnariu tos didelės draugys
tės žmonijos ant pasaulės, 
kiekvieno žmogaus kaipo są
nario tos didelės draugystės, 
yra priderystė rūpintis gero
ve visų žmonių. Kaip tą da
rysim. tada dirbsim politi-; 
kiškai ir tada nebus tokių 
karių, tokiu kraujo pralieji
mų, badų, šlubų, kreivų ir 
girtuoklių. T<xlėl darbuo
kimės. ka<l suprast politiką.

Perti iri šalčiai.

Traukiantis nuolatiniam

LIETUVIU UŽEIGA
----- PAS —

... Chaplika ir Orlinski...
Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
konogeriausi. Valgius dėl veseliju. krik
štynų ar šeip balių siunčiam Į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
Geriausia valgomu daigtu

KRAUTU V E.
Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigtus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis,

372 W. 2-nd St., So. Boston, Mass.

šalčiam praeitas porą sanvai- 
čių visi portai Naujos Angli
jos teip prisipildė lytimis, 
kad netik pertraukė keliones, 
laivų. l>et net ir sugadino 
daugelį.

i

Juozas Striebalius
geriausias lietuviškas

kostumerekas
K RI AUGIUS

prosijant čystijam ir taisom

2 12 Broadvvay
80.Boston Mass.

Puikiauses Czeveryku
§ k i ® p a. s i
Sklndas visados pripildytas naujausios 

mados čeverykais ir teip visokiais apsi- 
auluvais dėl vyrų, moterų ir vaikų, ku
rie yra geriausio darbo ir pigiau parduo
du kaip kiti, teipgi taisau senus greitai.

drūčiai, gerai ir pigiai.

Jonan Pnpkeviczins.
205 Broadway, S.Boston Mass

Tiktai 25 centai
l'ž į>ak«<i tikros lietuviško* ..Birutės 

Trajanko*”. sutaisytus p< r lietuviškus 
daktarus Sitų ,-yduu.v n.... bi tinai rei
kalingu kiekvienai lietuviukui šeimynai, 
nes tai vr* geriau se namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Tntjanka vra sudėta isz 27 
gydaueziu žolių, žiedu, szakuu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
uog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra aut pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
ant rusza:

J. ž U/AVr’/AJN.

O. B. liif.'itoH. .l/t/.s.s.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. d. Fsely
05 Milk st., Ruimai 611-01

BOSTON, - MASS.

M. Galivan& Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

specij ai iškurnąs.
366 2-nd st., Boston, Mass.
GERIAUSIAS LIETUVIU

GRABORIUS

J.Nolan
Prižiūri mirusius dieną ir 

nakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broadvvay
Ofisas - - 386 Broadtvav

S. Boston, Mass.

Telefono susijungimai. Nak
tinis z vaitelis prie abieju ad

resu.

Jeigu būt drūtas it sveikas, 
tai pirk visokius valgius pas 

. J. Petrovsky,.
238 D. Street,

S.l M )ST( >N. MASS.

SALIUNAS
Kas karta pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3ol Broadvvay ir 250 I>. St..

South Boston. Mass.

Puikiausias Lietuviškas

G. J. & J H. CONNERS,
Broadtvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivazjnejimu.

400 BROADVVAY,
Boston, Mass.

Už tuziną popiertt gromatu rašy
mui su daugybe gražiu pavineze- 
voniti. kaip tai in tėvus gimines, 
draugus, pas paezia. in merginas 
merginom pas jaunikaiezius ir t. 
t., tuziną parduodam už 25 centu 
5 tuzinai už $l.oo.. kas perka 5 
tuzinus, tam duodam dovana 

vertes 25 c.
Mus jmpieros. per savo gražu 
darba ir rūpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom. visur 
turi iszsidirbe varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lietnviszkoj. lenkiszkoj ir 

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

kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiit ma- 
szinnkiu dėl drukavimo, nuo $1 
iki $10.00. Norėdami ka nors 

gauti, adresuokit teip:

A. Zvingilas,
Box 323*2. Bostuu, Mass.

= llll NE BUKIT BE DARBO! 11:1 =
Pas mane nog pirmos Morčiaus bus visokių darbų, am l-'arnm. l’ly l ii . čių. Geležiu^ 
kelių. Popieriuių pabrikų ir kitokių darbų. Tie. kurie neseniai atvaževę i- l.i< liF 
vos ęaht gauti darbą, teipgi katrie norite važiuoti j krajų. a išeidžiu aut darbinių 

laivų. Mano adresas:

JOSEPH S. ROSSELL,
4 Washington St., - Boston, Mass.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
AI. A . C A N >: C N !

Mes užlaikom vrerčiusius gėrmus. kaipo t:.i: arielka, vyną alų ir ,it .kilis, naminius 
ir im|»ortuot.us. Tu-ime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gčryinus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam i aplinkinius nn< s: u*. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 C'ross Str<*‘ t, - Boston, Mass.

F. J. Mockevycz’a,
83 Eudicot St., Boston. Mass.

VIENATINIS LI ETŲ V ISZ K AS
AGENTAS.

Parnuoda laivakortes ir siunčia piniirus į visas 
svieto dalis: padaro daviernastis ir atjieško pi
nigus likusius I.iotuvoje ir tą viską padaro «o- 

nogeriausia. Neužmirškit atsilankyt.

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 20-to AMŽIAUS

D=ro Robert’o 
Benemctlon Pilvo GĮaiinle
Dėl iszgydynio sekaneziu ligų: DISPEPSIJOS, SKAU
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO VIDURIU, 
CATARO, SCROFULO, REUMATIZMO, NER- 
VISZKUMO, NEMIEGOJIMO, PAGEDIMO KEPE
NŲ ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes
magumą. Kam kęsti ligas ir nesmaguiną, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant gamtiszką gyduolę, motiną ir gy

dytoją visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus ak menai, grožybes, vigada. — 
Visi tie daiktai galima dastoti, kada esi sveikas. Bet 
kam verti tie visi daiktai, kada liga žmogų kankina? 
Jei sergi, tegul nesulaiko tave seni mėginimai, kurie 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink bonkute 
te Benedietion gyduolių ir jeigu nepasveiktuni, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Benedietion vartojo sztai ką jie sako: 
A* jau buvau t«dp susirgęs, kad nei vnliryt nei dirbt negalėjau, paėmęs bu
telį Bemslictiou teip greit pasveikau, kad r.«b>s su ranka man ligą atėmė. 
S. Kurauckas. 372 \V. 2-nd st.. S. Boston. Mass. po tuom paežiu adresu ir 

teip pat rekomenduoja p. S. Kolesinskis.
Pabandymui, kas reikalauja, 1 bonka duodam dykai.

Dr. C. F. Roberts
37 Dover St., - Boston, Mass.
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