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Žinios.
Revoliucija Rusijoj.

Kare vargingo lieginklių 
žmonelių nesibaigia prieš 
valdžią ir turčius, bet vis dar 
auga. Šen ir ten puola dar
bininkai nuo smūgių karei
viu. bet matomai viešas suki
limas. beginklio yra negali
mas. Prie geresnes vienybes 
ir susinėsimo, visam darbi
ninku neparankumui, prisi
deda nemažai ir šalta žiema 
Maskolijos. Pereitose die
nose. darbininkišku aukų 
nemažai krito nuo sužeidimo 
per kareivius visose st ra i ko
še. Iš prispaudėju puses 
krito vienas generolas Sergi
jus. dede dabartinio caro Ni- 
kalojaus II: likosi užmuštas 
17 dieną vasario, arti vartų 
palociaus savo, drūtvietės 
Kremlių, pačiam vidurije 
miesto. Bomba galvą gražiai 
atskyrė ir išnešė į augštą. 
kartu suplėšydama vežimą ir 
furmoną. Užmušėjai Sergi
jaus tajM> suimti, bet dar jie 
niekam nežinomi. Visi Mas
kolijos vargšai neapsakomai 
džiaugiasi iš mirties gen. Ser- 
gi jaus, net ir Amerikoj yra 
neapsakytai augštinamasdar
bas tu. kurie turėjo savo ran
kas sutepti krauju Sergijaus. 
Yra žinoma gerai, kad gen. 
Sergijus dideliai spaudė vi
sokius žmones: jis užsitarna
vo laurus nuo caro valdžios, 
bet nuo vargšu žmonelių pa
niekinimą biauriausi. Gen. 
Sergijui jau buvo pranešta 
gruodžio mėnesi). kad jis tu
rės atsakyti uz savo biaurius 
darbus savo gyvasčia. Jo 
pati buvo prasergėta. kad su 
savo vyru niekad nevažiuotu 
ir neeitu kartu. Gen Sergi
jus gimė 1857 metuose; atsi
žymėjo daugeliu savo žiauriu 
darbų, ypač paskutiniam lai
ke. Jis buvo tikras Įieilis 
studentu Maskvos, didžiau
sias priešas zemstvos, nema
žai prisidėjo prie paskyrimo 
Trepovo Peterburgo guberna
torium.

Paskutiniam laike Peter
burgo darbininkai vėl randa
si nemaloniam padėjime. 
St raikai apsivertė i užrakini
mą darbininkams darbų: da
bar Potilovo geležies dirbtu
ves, France-Maskoliškos dirb
tuves, Maskol. -American. 
robo dirbtuvės atsake darbą 
savo darbininkams ant 3 me
nesių. Darbininku be darbo 
dabar randasi apie 40 tūks
tančių. Kaip ilgai tie dar
bininkai galės būt 1m* darbo, 
nežinia, liet galima sjieti. kad 
tie vargšai ilgai nebus ramus.

Jie bus priversti stoti atvirai 
i kovą už savo gyvastį.

Trys geležinkeliai, einanti 
į Maskvą, dabar visai surišti 
straiku. teip kad joki trukiai 
(mašinos) nebėgioja, prie jų 
girdėt prisideda ir Telefonų 
ojieratoriai, darbininkai, sy
kiu ir Maskvos universiteto 
profesoriai, skaitliuje 111 nu
tarė nemokinti iki rudeni u j. 
jeigu neišgalįs savo tiesų nuo 
valdžios. Teipgi ir kituose 
miestuose yra nemažas judė
jimas darbininku. Visi lau
kia pavasario, rodos kad ko
kios permainos.

Karės lauko.
----- o------

Aut kares lauko vis dar 
nebuvo svarbiu atsitikimų. 
Dideli šalčiai nemažai prisi
deda nuo dideliu susirėmimu 
kariaujančiu armijų. Žinios 
nuo kares lauko praneša, bai
sų varga ten esančių karei
vių: baisus šalčiai, stoka 
maisto, gyvenimas be pasto
ges. kerta kareivius lygiai 
kaip kulkos. Pereituose me
tuose perėjo per ligonbučius 
apie 130.439, iš kurių 55,o6o 
buvo sužeistu ant kares ir 
73,889 susirgo. Iš to skait
liuos 50.000 numirė ligonbū- 
čiuose. kitus vėl sugrąžino į 
pulkus. Ant karės lauko 
užmušė 50.000. be Port Ar- 
thuro kame teipgi tūkstan
čiai krito.

I no kartu Kuropatkin’o 
ir ( Karnos armijos stovi arti 
viena kitos, rodos, laukia ko
kios jermainos politikoj: ro
dos šalčiu priversti nesisku
bina pulti vieni ant kitų, nes 
mažas jų pasikrutinimas pir
myn vėl apkrėstu kūnais 
Mandžiurijos žemę. Prasi- 
platino žinia. kad Maskoliška 
kariauna sugavo 126 japonus 
netoli Heikontai. sugautus 
ja lioniečius surišo virvėms ir 
parsivežė i Mukdeną, varinė
jo po miestą, rodindami su
gautus. Uz tokį pasielgimą 
J a i >< m i ja į irotest iu »ja.

Paskutinės žinios iš Peter
burgo praneša, kad caras 
skubina j ieškot būdo kaip su 
japonais susitaikyt. Ant 
kiek žinios gal būt teisingos 
jos praneša, būk caras susi
taiko. kad pavesti Korėją po 
japonu valdžia. Port Arthu- 
rą. Liotung pussalį atiduoti 
jai tonams. Vladivostokas 
būtu paliktas neutrališkas 
įnirtas - atdaras visiems.

Rytinis Chinu geležinkelis 
paliktas neiitrališku, palik
tas tarptautiškai administra
cijai. Mandžiurija iki Bar
binai palikta ("Kinams.

Kaip tas viskas nusiduos. 
pamatysim toliau.

Žinios iš pasaulės.

Vienos korespondentas sa
ko. kad Maudžiurijoj masko
liški ir japmiški kareiviai 
turi meilius susiejimus, kar
tais pasidalina su duona, pri
imdami vienas kitą Mandžiu- 
rijoj.

Kogi pikstasi valdonai'
* *

*
Arabija. — Arabai kyla 

prieš savo valdoną l'urkijos 
sultoną. Mesopotamija. Si
rija ir Palestina tariasi išsi- 
liuosuoti save iš po 'l'urkijos 
valdžios. Jie prašo kitų pa
saulės viešpatysčių, kad nesi
kištu prie jų reikalu.

* **
Kaukazas. Mask. — Strei

kas ant geležinkeliu dideliai 
išsiplatinęs ir susinėsimas su 
Europa kone nukirstas. Ži
nios pareina, buk. daug už
muštu totorių ir armėnu.

* **
Peterburgas. — Caras, naš

lė carieiiė. kunigaikščiai Vla
dimiras ir Ale.xis vra tikram * *
kalėjime, savo lomiuose pa
loviuose, nes bijo bombų.

* **
Maskva. 18 Vasario ame

rikoniškos pravardės profe
sorius Mac Lealaud garsus 
profesorius ir angliškas kal
bėtojas tapo peršautas vieno 
studento vardu Liso\v už jic- 
litiškas pažiūras. Studen
tas nelaukęs ir pats save nu
sižudė.

* **
Tiflise ant Kaukazo načel- 

ninkas Ganotov tapo užmuš
tas mieste Igdir. Užmušė jį 
armėnai už politikiškus jo 
veikalus.

Iš Amerikos.

Sew Y<»rk.

Simpatiza toriai Maskoliš
kos revoliucijos norėjo turėti 
apvaikščiojimą Sergijaus už
mušimo. liet miestas nepave
lijo. o kad nepaklausė, tai 
keli liko suareštuoti.

Biistun. Ma*s.
21 Vasario iš nakties, čia 

netikėtai užsidegė Hoosac 
Tunnel Dokai: ugnis teip 
greit išsiplatino, kad ir ma
trosai nuo laivo PhilaCelphia 
nespėjo nubėgt, liet turėjo 
šokt į vandenį ir išsigelbėti 
kitu šonu. Dokai No. 3 ir 4 
visai sudegė apsvilindami vi
są apielinkę ir sugadino sto
vinčius laivus. Blėdies vra 
apie milijoną dol.

Birniinirhain. Ala.

21 Vasario mainose likosi 
užgriūti 16o mainierių. iš 
kurių jau 5o išėmė negyvu. 
Nežinia, ar ras nors viena 
gyvą iš visų 16o,

Mes susi maišę.

Daugelis mūsų broliu pil
nai simpatizuoja arba prita
ria Maskolijos valdžiai visuo
se jos darbuose, ką ji nedary
tu, ar tai varytu mus brolius 
į Mandžiurija dėl sulaikymo 
kulkų nuo caro krūtinės, ar
ba vėl. kada alkanus darbi
ninkus liepia šaudyti, ar tai 
vėl kada neduoda žmonėms 
apšvietimo. kad palaikyti 
juos savo garbintojais. Tas 
labai didelis ir viską maišan
tis klausymas. Kittaučiai iš 
šono žiūrinti į mus visai su
simaišo savo pėdas. Jam gai
la, kaip žmogų engia, vienok 
nieko nepadarys, nes jisai 
mato kuo daugiau jį engia, 
tuo žemiau jis kloniojasi ir 
rodos dėkavoja už tuos smū
gius. Toki vyrai yra pana
šus į lietuviškas bolias Lietu
voj ant kaimų kur gyvena 
siratukas iš mažens prie kitu, 
paskui liestumdamos ateina 
iki 20 metų, vargas jas teip 
persėda, kad nieko jos dau
giau nežino, kaip naščius, 
vandeniui nešt, bulves, kiau
les ir dar kelis naminius daik
telius užima visą savo galvą: 
tokios mergelės iki 30 metu 
visiškai pasensta: jeigu tokią 
muša gaspadorius taiatsigry- 
žus rankas bučiuoja ir dėka
voja. sakydama: ..Kad tavo 
rankos auksu žibėtų už pa
mokinimą”. Nors ten jokio 
pamokinimo nėra, tik gaspa- 
doriaus gyvuliškumas ir tam
sus apsiėjimas. Teip ir mus 
broliai užvarginti, nepasižiū
rėję ant pasaulės, jie tik ži
no, kad yra ten kur caras, 
tėvas visu lietuviu ir jo rei
kia klausyti, mylėti, o jeigu 
muša, tai žanda pakreipti. 
Ak. broliai! tokia mus nuo
monė, perdaug mus žemina 
prieš visą pasaulę. perdaug 
mes atmusam paveizdą tų bo
bų Lietuvoje, kuriu vargas 
netik sutrumpina gyvenimą, 
liet ir smegenis išėda. Mes 
teip aklai garbindami carą, 
negalim nė pasirodyti kaipo 
žmonės pasaulėje. bet tiktai 
kaipo gyvulėliai. Ir tai dar 
per geras vardas mums būtu, 
nes nė gyvuliai negarbina 
vieno kokio, iš tarp savęs, ra
guočio.

Kartais turi net pečiais 
traukyti ir mislyti, kad po 
tiek vargų, mums pridarytu 
per Maskoliją. kaip tai: pa
laikyme mūs tamsybėjt* per 
tiek metų, nedavime mokslo 
mūsų lietuviškoj kalboj, m - 
daleidime prie jokios geres
nės tarnystes ramia vos. m- 
priimant jų tikėjimo, ir ne
atsižymėjus kokiu nors žmo
nių lupiniu. Žodžiu sakant, 
visą blogą jie mums padarė 
visą tą laiką, kada jie mus 
valdė, net ir nuo žem lapių 

mus jau n u kraustė ir pasiki
šo jm> savo skernu. jau nėra 
lietuviu ant pasaulės ir vis
kas užbaigta. Po caro skver
nu mes turim nukęsti viską, 
ką-tik gali žmogus kentėti. 
Pasauliai tas sunku žinoti, 
nes męs esam po jo skvernu, 
ir užtai mes jį teip garbinam, 
kad mus teip čiupinėjo per 
tiek metu su savo nemalonin- 
gom rankom. Jeigu jau jis 
toks geras, tai ko męs bėgam 
į kitas žemes duonos jieškoti. 
tai vertėtu milini ir tupėti 
tenai, garbinti tą gerą batiuš- 
ką. Gal tas viskas paeina 
nuo to. kad męs nesupran
tam politikos: jog visai trum
pai. kaip žiūrai, tai caras ne
kaltas, jeigu namuose nebu
vo duonos arba supuvusią 
stubą nesistengėm atnaujin
ti. J ug caras net Peterbur
ge gyvena, kaip jis bus kal
tas. Bet brangus broliai, 
jeigu suprastumėte politiką, 
tai pamatytumėt, kad mūsų 
kiekvienas žingsnis priguli 
nuo caro, teip kaip reikalai 
ūkės priguli nuo ūkininko. 
Męs prisižiūrėję esam, kaip 
po mūs akių ūkininkai pa
verčia ūkę į tyrą, beĮialeistu- 
viaudami, arba per savo kvai
lą reikalų vedimą.

Per visą laiką caro gaspa- 
doriavimo ant mūs ir kitų 
tautų žemių, ką męs matome? 
Męs matome nuolatinį norą 
jo pakelti savo garbę, užimti 
ko daugiau kitų kraštų, įkū
nyti ten maskolišką kalbą, 
paverst tuos žmones į beždžio
nes, išlupt juos iš jų kailių 
ir savu apvilkt. išnaikint 
universitetus, susiaurint 
mokslą, kad žmogus niekai! 
negalėtu mislyti, kad vienas 
žmogus ir kitas, tai yra ly
gus sutvėrimai. O ne! Jis 
nenori tokiu palyginimu, nie
kas negali lygintis su Roma
novais. Ar tai męs užtai jį 
teipgi garbinam. .Jam nerū- 
pėjo, kad Maskolijos žmones 
apsišviestu, jis nesirūpino 
pakelt savo kraštą industriš- 
kai. išdarbvstėje. kaip jam 
nerūpėjo žmonių gerove tik
tai jo lomia garbe, užtai jis 
nesirūpino apie tai. Męs 
matom, kaip žmonės pakilo, 
kur sa\o rankine turi va
džias politikos, nors ir api
plėštą per 1 určitis. bet isgi 
ne vieno caro rankose.

Amerika, kra-tas amžiais 
jaunesnis uz Maskoliją. bet 
kad čia liuosyl>ė ta|M> įkūny
ki. čion teip šalis pakilo, kad 
vienas New York’as atsvertų 
ir nupirktų didesnę pusę 
Maskolijos: jiertai kad čia 
Įiolitikos reikalai yra geriau 
vedami. Kam tą carą mes 
turim garbinti? Gal dauge
lis musų brolių nesupranta, 
misi i na, kad caras, tai tikrai 
jau Lietuvos karalius, kurį 

nuo senovės Lietuviai sau pa
siskyrė. Ne, broliai, tą su
praskite. męs patys nepasi- 
skyrėm Rosijos carą sau už 
valdoną.nė musų seni tėvukai 
to nepadarė. Trumpai sa
kant mus žemės karūnos nie
kas nepaėmė jier kraują, tik 
mus tėvynė pateko jio globa 
Lenkijos, iš priežasties gra
žiu lenkišku mergų, o savo 
globoj turėdami mus lenkai 
atidavė Maskolijai. Vienok 
laikui bėgant, iki šiam laikui 
viskas pasaulėje persimainė. 
Niekas, kas tik turi protą, 
negarbina šiandie carų, nė 
karalių. Tautos, kurios turi 
savo carus, karalius ir kito
kius obsoliutiškus valdonus, 
jieško būdo, kaip juos amži
nai panaikinti, nes jie nieko 
gero nedaro, tiktai eikvoja 
triūsą žmonių darbininkų. 
Delko męs būtume toki silp
ni, kad nepažintume blogu
mo. kurį gimdo mūsų pri
spaudėjai, liet dar juos gar
bintume. Kiekvienam bro
liui reiktų gerai apmislyti ir 
padaryti su savim rodą, su 
katra puse eisi, ar su caru 
ginsi jo garbę, ar su žmone
lėm, teisybės j ieškotojais, 
darbininkais kaip tu pats už
tarsi už duoną, už gyvenimą 
savo ir savo brolių'

TRUMPOS ŽINUTES.

Laukiniai žmonės ant Kau
kazo kalnu pradeda mokinti 
savo vaikus iš lanko šaudyti 
teip greitai, kaip tik prade
da vaikščioti. Pirmiausia 
mokina šauti į vandenį, teip 
kad jokio pliakšejimo nejia- 
darytn.

—o—
Varlių auginimas Canadoj 

yra viena iš kitų industriškų 
užsiėmimu. Viena farma 
netoli nuo < hitario, K ana d. j 
jiereitiis metus užaugino var
liu ant 5ooo svaru jau grynos 
valgy nuli mėsos ir 7coo dėl 
daktarišku 1.x riliejimu.

Tarp I a ryžiu us ir Londo
no kelmą įtaisyt orlaivius, 
kad galėtu jais tarp minėtų 
miestu vazinei, vietoj laivų ir 
trukiu.

Lietuviai skaitykit!*
Ateinantį utarninką atsi

bus garsingos prakalbos; kal
bėta bus kas link valdžios 
Rusų viešpatystėje. Tarp 
kitų kalbėtojų bus ir Katar. 
Bresli kovvska.garsi moteriškė 
išbuvus 2o metu ištremta Si- 
berijoj už politiškus prasi
kaltimus Rusijoj.

Prakalbos atsibus ant JStei- 
nert Hali, Boston, Mase.
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teip, kad žinotų kiekvieną jo jo ir {lakilo tikras 
pasijudinimą; bet ką jisai 
nedirbtų, jis vis turi savo 
nuomonė ja visą kaip stovi 
lokomotyvą. Tokiu budu iš
traukdamas kasdien mislis 
ant te* paties daikto, ištobu
lina tą fakultetą, tą dali sa
vo smegenų, kad paskui jam 
tas dai lias luina kaip prigim
tas.

Mes dabar matome, jog pa
kol išmoksti koki nors dar
bą. reikia ant to sutraukti 
visos pajiegos musų mislies: 
žmogus, kuris negali sutrauk
ti auė ant vienos įuinutos sa
vo mislies aut vieno kokio 
daikto, apie kurį turėtu pa- 
mislyti. yra tikras ubagas, 
aršiau kaip be kojos arlia be 
rankos, nes negalėdamas mis- 
lyti. negal save priderančiai 
vestis ir lieka pavijingu vi
soj draugijoj žmogum.

Žmogaus g: tvoja yra ke
lios dalys smegenų. kurios 
kiekviena savo darbą atlieka, 
bet pirmiausia padalyta i 2 
dalis; smegenys pirmgalvio 
(cerebrum) ir smegenys už
pakalyj (cerebeluin), šitos 
dvi dalvs smegenų turi Įtek- 
mę ant viso žmogaus. Pirm- 
galvi/a smegenys, kurios su
teikia žmogui vieną tik’ai 
misli. jeigu mislių smegenim 
užduosi darbą, turi aUisė>ti. 
lies .imtai.s kūnas mėgsta 
būti palaidas kati protas dir
ba. laike protavimo mislių 
smegenys nenori kad butu 
įveržta nė viena dalis raume
nų kūne, nė kad butų krau
jo gįslos kur nors užveržtos, 
bet turi būti liuesas visas ku
lias, teip. kad niekur nebūtų 
suveržta arba koks darbas

Pereitam numery ja aš kal
bėjau apie galybę mislies. 
kokia ji galinga, kaip ją ne- 
kurie žmonės moka gerai var
toti. Aš jaučiu kad dauge
liui brolių toks raštelis nepa
tinka ir gražiai matau, kaip 
skaitytojai pervedė jį akimi 
be apmislinimo. be kritika
vimo. padėjo ir pamiršo. Mu
sų broliam lietuviam geriau 
yra skaityti apie karę, ge
riau žiūrėti į paveikslus žmo
nių gulinčių su nutrauktom 
rankom kojom. Tada tai jį 
sujudina, priduoda jam kar- užduotas kokiam nors sąna- 
štį, visas sukrunta. 4r jeigu riui, tada mislių smegenys 

savo darbą konoge- 
riausia. L žpakalinės-gi sme
genys. kurios negimdo jokiu 
mislių tiktai kerąvoja žmo- 

kuno pasikrutininius, 
paduoda žinę kaip telegramų 

kati raumenys 
kraujas pakrutintų kokią nors dali

X

kūno. Šitos užpakalinės sme
genys mums teip pat reika
lingos kaip ir kitos, liet kas 
yra svarbu niurni žinoti tai 
yra šitas: kad žmogaus sme- 

ir pasikrutini- 
1110 turi būti tobulinamos ly
giai.

Tarjie lietuvių smegenys 
pirmgalvio labai apleisti, o 
visas žmogaus kūnas paliktas 
po valdžia smegenų užpaka
linės dalies, kurių užduotis 
yra valdyti žmogaus pasi- 
krutinimą.

Jei prisiziuresit musų gy
venimui. tai man pritarsit, 
kati tai teisy bė. Pagal val
dymą mus užpakalinių sme
genų. mes mylim krutėti, ei
ti. griebti, mušti, stumti. — 
toki pas mus jausmai dau- 
giause gyvuoja, kas matosi iš 
jų apsireiškimų.

Man kartą teko vienoj 
veselioj matyt krutėjimo ap
sireiškimą. kurio greit nepa
miršiu. Drūtas, gražus kaip 
aržuolas lietuvis buvo ant tos 
veselios, jis mažai ką su ki
tais kalbėjo, bet nuolatos 
vaikščiojo iš vienos vietos į 
kitą; visi žinojo, kad jis ne
turi jokio piktumo ant nieko, 
nė kiti ant jo, liet vistiek už
pakaliniai smegenys, kurie ji 
valdė, turėjo parodyti savo 
apsireiškimą: atsitiko teip, 
kad vienam kampe kas dai
nuodamas biski riktelėjo ir 
pakėlė ranką, šitam rodos to 
ir reikėjo, puolėsi ant pakė
lusio ranką, kiti griebėsi už

nekaip kitaip prie to parodo atliks 
savo energiją, tai nors i 
kampą stalo kur padaužo, 
norėdamas pertikriti koki sa
vo draugą, kad buk ta ar ki- gaus 
ta pusė yra galingesnė.

Mano nuomonė yra tokia, i dalis kūno.
• **

kati pakol žmogaus
randasi jo gįslose. bėga 
gyvastį palaiko, iki toliai jis 
yra geras, bet kada jį išlieja 
karėse ar kitokiose užmušė- 
jystėsia. kraujas nustoja sa
vo vertės, susimaišo su žeme genys mislies 
ir lieka žemėj, niekad jisai 
nieko netveria ir negrąžina 
žmogaus veido. Todėl visa
da reikia daugiau atydos at
kreipti ant savęs ir kitų, ka
da mes esam spakaini. kada 
dar mumi nereikia galvos ka
potis, mes galim daug gero 
padaryti ant šios pasaulės. 
Mislis viską gali padaryti, ką 
tik nori, be mislies krutėji
mas yra dideliai pavojingas 
visokiuose darbuose. Jeigu 
chemikas pilstytų kokius 
eksplioduojančius skystimus 
nevartodamas savo mislies. 
kas su juom atsitiktu' eks- 
pliozija suplėšytu ji į šmote
lius: jeigu indžinierius leistu 
savo lokomotyvą be mislies, 
ištiesti jisai sumuštu visą tru
ki: yra daug tokiu profesijų, 
kad be mislies negalėtų nie
ko žmonės padaryti.

Pakol tokią mislį žmogus 
..Įgauna, su kurią koki nors 
darbą atsakančiai atlikti ga
li. turi pašvęsti nemažai lai
ko ant to ir pašvęstam laike 
jis turi sutraukti misli i krū
vą. Sakykim, jeigu žmogus 
nori būti indžinierium, jisai 
atmeta visokias nuo savęs 
mislis kitas, jam mislyja sto
vi tik lokomotyvą, pirmiau
sia jisai ji mato, paskui kiek
vieną jo sąnarį perkratinėja
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s maistas.
Tas. apie kurio smegenis mes 
kaliam, buvo vi ai už poną- 
votas Įiasikrūtininio smegenų 
galybe; jis kitus nešiojo krū
vom apie Kive. niekas nega
lėjo jo nuramįt'. m* niekas 
nežinojo, kas jam darosi; jis 
ant galo nustojo ir matymo 
sniegeuis. jau jis nieko ne
matė. negirdėjo, tiktai kil
nojo ir nešiojo tuos, kurie ji 
norėjo nuramiti. Ant galo 
priėjo mergina, apšluostė 
jam akis, pabruzino kaktą, 
pakalbino vardu, tuom tarpu 
rodos iš miego tas vyras atsi
kėlė ir kaip pirma buvo ty
kus. teip ir vėl nuty ko.

\ ištiki musu suėjimai vi
sur duot la matyti, kad tlau- 
gelis musu tautos žmonių vra 
|m> vados ystt 
smegenų, bet 
krutinimo. kurie 
jingi ir su jais nieko 
sutveri, tiktai kėlės 
kelio nueit, 
kirst arba ką apkumšt'iuot.

Pakol mes nemokėsim kaip 
savo kūną kontroliuot. pakol 
mes nemokėsim kaip 
smegenis vartot. iki tt>l 
busim vargo patalais, 
mes pats vargą gimdom, 
kol mes nepasėdesim penkių 
miuutu. dešimties 
giau paleidę savo 
liuosy bę. nepri veršini 
misliai bėgt i praeitę ir 
žvalgyti ateitę. iki tol 
busim vargučiai neverti 
simy Įėjimo.

* ne mislijančiu 
smegenų past

yra pavo- 
negali 
mylias 

sieksni malkusu-

savo 
mes 
nes 
iki

arba dau- 
kuną i 

musų 
ap
mes 
su-
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Brolučiai mieli
Aš jum apsakysiu.

Subatos vakarą
Jutui aprašysiu.

Žinių jog ikvaliai
Toli ne reik eiti.

Bastone jų yra
Akis reik atidengti!

Kas dar nebuvo
Ant Hanover stryto.

Tam tiktai žinias
Noriu apsakyti.

X

( ia ir karčemos
In rinkas panašios.

Kur girtuoklėliai
Baugia ūse pešas.

Iš lauko žiūrėdama
Niekad nepažįsi,

In vidų Įėjęs
Kaip apsidairysi

Už antrų durų
Tiktai pamatysi,

Raudoni skribliai.
Ir stiklinės spingso.

Sales didžiausios
Stalais išstatytos.

Konotankiausiai
Žmonėms apsūdytais. 

Balsas nepriprastas 
Tuojaus ausis spengė.

Susirinkę ant puotos
Kiekviena garsiau stengise

——

Šnekėti draugam
Apie savo garlię

Kiek išgėrė jis degtinės 
Kada matė Barbę!

\ isas užimąs
Išvien susilieja.

Silialms vienos 
Po s,ilioną skrieja.

t t t t trinki, trinki, 
b b b b livre livre, 

dzi dzi dzi ziza ziza 
ha ha legi yra yra.

Ar čia maištas
Ar čia balius.

Pats gerai nežinosi 
Kas čia tiaros.

1 lgai nelaukęs 
Tuojaus apsiprasi.

Nes savųjų 
Tenai rasi.

Aut fizaguf w

Juos išskirsi.
Nors sermėgų 
Nematysi.

Rodos s\ irtą 
Užkariavo.

Kur tik eisi 
Rasi savo

Bet netiesa 
Apsiriksi.

Ne visur
J uosius patiksi.

Patiksi juos
Ant nuodu tryto 

Prapultingo 
Hanover stryto.

Lenku akys 
Net išš.uto.

Begeriant
Ant Hanover stryto.

Prie jų
Vis patronai stovi.

Su ilgom barzdom
Aut rodų gatavi.

Visi gero elemento 
Kurie tik sueina

Tenai, ant 
Parliamento.

Kas sakvtu. kad šia žiema 
biznis neina, tai tą patį reik
tu bizniu praminti. Katrą 
vakarą tu išeisi. Romo ša
pus visada pilnos dar- 
binykų. Nedaro jokio skir
tumo kaip butu ilgas varsto
tas, visas jo ilgis visada dar- 
binykų pilnas. Pirmas roze- 
riadas. kuriu alkūnės varsto
tą siekia, tie 11a Bakšiai dau- 
giause nukenčia, nes suspau
sti į krūvą, negali liuosa ran
ka skunskio kilnoti. Užpa
kaliniai nors daugiau ruimo 
turi, vienok turi būti labai 
gerų nervų, nes per petį siek
dami. gali aplaistyti pirmo 
Rozeriado palietus ir užtai 
greit gali papult po kareiviš
ka administracija.

Liūdna žiūrėti i tuos, ku
rie ant pirmo rozeriado pas
tovi kokią pusę valandos, jie 
teip nusidirba skunskį bene
šiodami. kad kaip Į pasienį 
ateina, tai kitą pusę valan
dos stovėdami miega. O jei
gu geras argumentas pasitai
ko. tai jau gorčius seilių kaš
tuoja tam. Šitose šapose dar- 
biny kai niekad nesiskundžia 
nė nestraikuoja, o kad ir 
straikuoja tai tik viens kitam 
per galvą.

Atsižymėjimą čia tuojaus 
gali gauti, nes už penkis cen
tus bosu pastoji. Ką liepi, 
tai ir duoda, liet ką duoda, 
tai turi ir imt. Ant fort strv-• 
to yra viena romo šapa. ku
rios savinyko nosis labai rau
dona ir kartais, labiause pa- 
nedėliais, visas fizagas būna 
rodos genio sukapotas. Čia 
daugiause darbinykų sueina, 
rodos ant cirkuso į tą nosį 
žiūrėti. Vieni sako jo nosis 
žydi, kiti, girdi tokio žydėji
mo nė ant savo šunies neno
rėtu matyt. Visiem į argu
mentą apie tą misi Įėjus, sa- 
vinykas šapos kreipiasi į už
pakali. liet čia kaip tik ant 
zerkolo pažiuro, tuojaus ma
to savo nosį ir kitus bežiūrint 
jam i fizagą. Ant galo len
kėsi po varstotu rinkti pan- 
tukių ir tik tokiu budu juo
kų uždanga nusileidžia.

Dede

sitaria lietuviškai, kaip ve. balse a. žodžiuose fa r tark taar. 
toli: \vhat tark vat. ką. E. lietuviškai galima vaditi žo
džiuose terni tark term. terminas: prey tarkprei. poteriauk: 
1 lietuviškai galima vaditi žodžiuose finu tark l’irm. firma: 
marine tark mariu, jurinykas; (> lietuviškai išsitarė žodžiuo
se for tark for, dėl: dovetark dov. balandis. \volf tark volf, 
vilkas; prove tark prov. patikrik. 1 lietuviškai vadinasi žo
džiuose furl tark furl. audeklo linksnis: rude tark rud. se
nas aplūžęs; pull tark pili. trauk: raide c. vadinasi k pir
ma raidžių a. o. u. 1 ir r. kaip ve, cat tark kiat. katė: coat 
tark kot. žiponas; eup tarp kap. puodukas: crop tark krop. 
javai: raidė c tariasi s pirma e, i ir y kaip ve cell tark sel. 
turine cielius: raidė c visai neišsitaria žodžiuose siek tark 
sik. serga: thiek tark tik. reiškia storas; raidė c kada pase
ka e arba i ir dar po jų balsinė randasi, tada pavirsta į lie
tuvišką š žodžiuose* cetaceous tark setaoš. veislė didžuvių: 
gracious tark greišios. reiškia malonus; coiiscieiice tark 
konšeiic. reiškią sąžiniškas.

Pereitam numerija mes turėjom 14 žodžiu, jie tenai bu
vo parodyti kaip juos tart, dabar mes juos tik pri menam 
angliškai: America. going. remember. 1. to gi ve. please, 
litliuanian. do not. accented. that. lielp. english. \ve. lang
uage.

Toliau išmok sekančius žodžius:
Koks žodis K**ii» t h r! Ką reiškia
Pronoiuice pronaunc ištart
Proceed prosid pradėt
Better beder geriau
\Vords vords žmlžiai
You ju tu. tave
To learn to lorn mokytis
To forget to forget užmiršt
Will vii noras
Need nyd reikalas
Them deni tie. tuos
M nst mast turi daryt
Projierlv pro peri y atsakančiai

Viršui skaitytus žodžius sudėk i punktelius. sentenci
jas, teip kaip štai žemiau parodyta:

Please do not forget Litliuanian accented letters. Lie- 
viškai reiškia: Jei loska nepamiršk lietuvišku akcentuotu 
raidžiu.

The accented letters \vill lielp you to {irom mce pro- 
perly the english words. Lietuviškai rei'-km: akcentuotos 
raidės pagelbės tau ištarti atsakančiai angi’kus žodžius.

I mušt learn english language. Liet, r.: aš turiu išmokt 
anglišką kalbą.

Kalbėk tuos žodžius i augi i ką ir paklausk ar gerai juos 
ištari.

Siaubūnai krinta

Girdetie šturmai
Rytuose k via.

* •

Stipriai laikykis
Brangi Tėvyne!

Tavo teronai
Viens i>o kitam krinta, 

Kraujais raudonais 
Siaubūnai užspringsta.

< > laisvės sūnūs
Karštai pirmyn ženge. 

Su giesme ant lupu 
Ir vėliava brange!

Pirmyn broliai, pirmyn
Garbiny kai ženge.

Siaubimus šiaurės
Savo kūnais denge.

< )h laisve mieliause 
Kokia tu brangi.

Kiek aukų gyvųjų
Tu nuo mus renki!

Artyn mus žeugkie 
Konogreičiausiai

Neduok mums išnykti 
Ik' paskučiausiam.

'Perone šiaurės
Tu susipraskie

Nuo galvos savo 
Karimą meskie.

Nes laisvės sūnus
Pasaulę sukėlė

1 Prieš tavo žianrę 
Ir kvailą galybe.

I UOKAI.
Vieną kartą atsitiko iikinykui Kemėžai važiuoti namo 

iš miesto |>er šilą. bet jau buvo biskuti pritemę: Kemėžai 
biskuti išsitraukus degtinės, viskas matėsi vienaip.

Bevažiuodamas pavijo savo kaimo daržinyką pėsčę. ku
ris jo prašė, kad pavėžytų, bet, Keineža jo nepažino ir štai 
kaip jiedu pasikalliejo.

— Namo važiuoji Kemėža'
— Kas tau galvoj rudguže!
— Ir mane paimk Kemėža.
— Eik po velnių rudguže.
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logų :r nuo kitų žmogaus ku- nis (tremont), kurių vardą 
no ir budo tyrinėtojų, tada tik viena gatvė šiądien Bos- 
visiškai persitikrįtume,* ka(L tone nešioja Tremont Street, 
yra tikra teisylie. jog mioįŽmonės. kurie apgyveno tuos

Lietuviszkom Moterim ir Merginom.

Vaikeli tu mano 
Dabar tu mažas.

Protelis tavo
Yra tik sapnas.

1 laba r aš tave 
Supu, nešioju.

Gražiai pa rėdą u
Miegot liūliuoju.

Kaip tu užaugsi 
Ar tu atinįsi.

Savo motinėlės
Ar tu nepamirši' 

Džiaugsmas tu mano 
Dabar kaip mažutis,

Ant ranku mano
Guli dar vaikutis. 

Ar galėsiu džiaugtis. 
Kada tu paaugsi,

J ieškot i duonos
1 paša ule trauksi. 

Daugelis vaikeliu 
Tavo mažumo.

Linksmino motinėles 
Kada maži buvo.

Bet kad atsiskyrė
1 platuji svietą.

Užmiršo mamele
Ir gimtinę vietą. 

Ne, tu neužmirši 
Savo motinėles.

Nors ir i svetimą sali
Kada nors pateksi. 

Tu neužmirši 
Ne savo Tėvynės.

Kada kiti terš
Ir kada mynios. 

Pagimdžiau tave 
Pagal tuos jausmus.

Teip ir paa ilgisi u 
Kad ir vargas bus.

Musu Klausimas ir Moterys.

Veltuo ir tuščias butu lie
tuviu darbavimas ant tautos 
gerovės, apšvietimo musu 
tautos ir mėginimo pageriti 
žmonijos gyvenimą. jeigu 
mes negalėtume patraukt a- 
tvdos musu moterų prie to 
darbo. Kad ir visai pašvęs
tume musu gyvenimą prie 
mėginimo pakelti musu tau
tą prie supratimo šiądieniniu 
klausymu, vis niek., nepada- 
rysim. nes musu moterys vis 
gimdys idijotus. kuriu išmo- 
kiti negalima. Tą visi žino, 
kad motina turi visą, arba 
didesnę dali savo Įtekmės aid 
kūdikių, kuriuos ji gimdo. 
Jeigu mano žodžiais netikėtu, 
tai kodėl visi griebiasi prie 
to priežodžio kad. kokia obe
lis, toki ir obuoliai. Bet tą 
priežodį tik tada vartoja, ka
da artymo vaikas arba arklį 
pavage, arba su raudona im
sią vaikščioja nuo girtyliės ir 
pastoja kokiu nors išgama. 
Tada tiktai visi nurodo pirš
tu ant tokio vaiko ir motinos 
kartu su tėvu sakydami: ,,et. 
kokia olielis, toki ir obuo
liai”. Todėl nies galim pri
imti tą už teisybę, kad moti
na turi galybę jgimdyti kū
dikiui visas savo pažvalgas ir 
nuomones. O jeigu mokitu- 
mės nuo kitu žmonių, dau
giaaše nuo daktarų, plierno-

motinos priguli geros ar blo
gos puses išaugi n i me kūdi
kiu. Įginulyti blogumai kū
dikiu auga kartu su juom. 
mėginimas perdaryti ji ant 
gero, netik sunkus, bet ne
galimas dalykas: nors toki ir 
Įiertikrįtum Imti geru žmo
gum ant truni|M> laiko, tai 
tik sakau visai ant trumpo 
laiko, pakol tęsis tas hipno- 
t iškas Įspūdis, arba skambės 
tie žodžiai. kuriais jam Įkal
bėjai. bet tas tęsėsi tik trum
pą laiką, jisai tuojaus pa
miršta ir eina vėjo keliu. 
Suėjęs vėl ji pakallųk nuo jo 
blogu apsiejimų prie doro 
gyvenimo, jis atsako: ..Bro
lau. aš viską padarysiu, aš 
jus klausysiu. bet nuo to 
( brudo papratimo) aš nega
liu atsisakyti jokiu budu. 
ten mane traukia rodos su 
virve ir Ik* to aš negaliu gy
venti.” Gaila tokio žmogaus, 
bet ką jam padarysi, kad jau 
ji motina toki pagimdė. Žiū
rint i tokius žmones, širdy ja 
skausmas prisieina kentėt, 
kaip ant pasaulės gyvendami 
dideliam skaitliuja, paverčia 
visu gyvenimą i naštą vargų. 
Moterys ir merginos lietuvai
tes. ar girdite ką jumi noriu 
pasakyti: tauta ir šiądieninis 
surėdymas, reikalauja dau
giau nuo jumi proto, tobulu
mo. Įgimdymo geresniu nuo
monių, išžiūru ir karaktorių 
savo vaikeliam: suteikti jiem 
geresnio paauginimo, pamo
kinimo, kad gyvendami šioja 
pasauleja neimtu sunkenybe 
savo ir kitu, bet butų t vertė
jais gerovės, grožybės, meilės 
ir vienybės. Viskas tavo rau
kusia. lietuviška motina. Ką 
gelbės riksmas, ką gelbės 
straikos. ką gelbės užmušinė- 
jimas carų ir kitų skriaudė
ju. jeigu moterys gimdys idi
jotus žmones su tuščiom gal
vom. lie smegenų. Jeigu mes 
vieną rytą atsikėlę nerastu
me karalių, ciesorių, didelių 
turčių, žodžiu sakant, rastu
me visą Ii nosy bę ir gėrybes 
pasauleja, apie vakarą jau 
mes vėl turėtume valdonus, 
paliciuonus, nes mes pats sa
vim nemokam valdyti, ir kuo 
daugiau smeigia buože per 
galvą, tuom daugiau mes go
dojau! valdonus, nes mes 
esam id įjotais žmonėmis su 
tuščiom galvom, kurias musų 
motinėles milini Įgiindo ir 
priaugina.

Ką moterys turite sakyt 
ant to?

kalnus, paėjo iš Anglijos, 
jie čion atvažiavo ne uždirbt 
pinigų, ne geru laikų aptu
rėk liet tik dėl liuosybes. 
Nenorėdami kęsti ir nešti 
sunkų jungą Anglijos despo
tiško karaliaus, atvažiavo i 
šią šąli, idant galėtu liuosai 
mislvti ir liuosai gyventi. 
Nėra dyvo, kad Bostonas iš- 
augo i milžinišką miestą per 
tt ip trumpą laiką, būdamas 
apgyventu nuo pat joužsidė- 
jimo jier žmones, kurie myli 
Ii uosy bę ir rūpinasi ne apie 
garbę kokio karaliaus, liet 
apie gerovę ir laisvę visos 
žmonijos.

Kada Bostone pirmas lie
tuvy s atsirado, nežine tikrai, 
liet galima manyti, kad pir
miau 2o metu. Pirmutinė 
draugystė šv. Kazimiero čion 
susitvėrus jau net 16 metu. 
Matomai svarliesnis lietuvių 
gyvenimas prasideda nuo ka
da pradeda rištis i organiza
cijas. Susitverus šv. Kazi
miero draugystei 1889 mete. 
Bostonas lietui iam pasidarė 
ramesne vieta ir jų čion pra
dėjo daugiau apsigyventi. 
Penkis metus vėliau tiek bu
vo lietuviu, kad galima buvo 
ir kita draugystė sutverti, ir 
teip buvo padaryta: 1894 
metuose susitvėrė Vitauto 
draugystė. Nuo laiko susi- 
tvėrimo Vitauto draugystės. 
Bostone pradėjo gyvuoti tik
rai lietuviška dvasia: radosi 
tautiečiai, kuriem tikrai pra
dėjo rupėti lietuviu gerovė, 
dėlto rūpinosi, organizavo, 
kalbėjo, platino lietuviškus 
raštus, teip. kad šiądien ko
ne kiekvienas lietuvis turi 
gerą nuomonę kuom jisai y- 
ra. Šiądien prie augščiau 
minėtu draugysčių čion yra 
politiškas kliubas (pagelbi- 
nis). šv. Petro ir Povylo drau
gystė, draugyste Lietuvos 
dukterų. Susiv. L. A. kuo
pa. Tėvynės Mylėtojų drau
gystės kuopa. Teatrališka 
draugystė. Dainorių drau- 
gvstė, kuri kartu v ra ir baž- 
nyčios choras: lietuviška Or
kestrą, o paskutiniam laike 
čion susitvėrė ir lietuviški 
trubočiai (benas), čion yra ir 
Lietuviu Laisvamaniu Susiv. 
kuopa: visos minėtos organi
zacijos randasi pietiniam Bo
stone. pačiam vidurija mies
to. yra tiktai vienas politi- 
kiškas kliubas.

Lietuviai S. Bostone turi 
puikią murinę bažnyčią, pra- 
baščium čion yra kun. J. Ži
linskas.

ACYSAKA H. PETROVO.

PĖDOM KRISTAUS.
ĮJeturiikai rerti Steponiju Kuirvkifiuti.

DALIS 1.

Bustomis ir Lietuviai.

Kur šiądien stoti garsingas 
Bostonas, pilnas prakilnumo, 
grožybių, linksmybių, o kar
tą vargo ir ašarų: du šimtai 
septynesdešimts penki metai 
atgal, stovėjo čion trys pui
kus kalnai, ant kuriu gyveno 
Williamas Biackstone. ang
liškas pustelnykas: šen liei 
ten užbėgo indi jonas. tai ir 
vėl amžina tyla viešpatavo. 
Trys kalnai, rodos trys bro
liai. turėjo vienas kitam pa
siskusti iš busiančios naštos 
ant jų krūtinių, kurią jie šią
dien laiko, augštus merus su 
siaurom gatvėm, geležinke
liais augstai, ant žemės ir imi 
žeme išvadžiotais. Per 275 
metus Įvyko čia tokia per
maina ant tų kalnu, kad net 
teisybę paverčia Į sapną.

Tie kalnai vadinosi trikal-

(’ion buvo susitvėrus lite
ratiška draugystė po vardu 
Siinano Daukanto 1897 me
tuose. liet neilgai gyvavus 
numirė. Nuveikė tik tiek, 
kad davė kaštus ant išleidi
mo Botanikos, atspaustos per 
kun. A. Miluką.

Kad aprašyti darbus ir 
darbinvkus Bostono Lietuvių 
tautiškam judėjime, reikėtų 
pašvęsti daug vietos ir ka
mantinėjimo. liet trumpai 
pažvelgus galima matyti, kad 
nemažai yra nuveikta per 
tuos tautiečius, kurie darba
vosi nenuilstančiai ir kurių 
vardą galima susekti per ke- 
lioliką metu besidarbuojant 
ir betverent lietuviškas orga- 
n i žarijas. Šiuose laikuose jau 
apstojo tvėrimas nauju orga
nizacijų. tik prisieina jas iš
tobulinti. kuom galėtu užsi
imti jaunesniejie darbinykai.

(Tąsa.)
Kunigas Dumšys nusisteliejo. Žmo

gų. pakėlusi balsą, kunigas pažino, tai tas 
pats ką pas ji buvo, ir dabar tas apiplyšęs 
pavargėlis stoja jam gyva priekaiša jo są
žinės. Prabaščius buvo dideliam sumiši
me. nežinojo ką sakyt ir ką daryti- O dar- 
binvkas rodos nematydamas to sumišimo.• •
koki Įmaišė Į bažnytinę ceremoniją, kallie- 
jo toliau:

Po visą svietą eina baisi karė tarp 
visokiu kompanijų ir mažesniu pabrikan- 
tu. Turtingi kapitalistai sutvėrė daugmi- 
lijonines draugystes, kurios veda baisią 
karę kad išnaikinti mažus pa bri kantus. 
Numažino prekes ant produktų. mažesnie- 
pabri kantai negalėdami laikyt konkuren
cijos sustabdė savo dirbtuves. Darbas su
stojo ir tūkstančiai darbinyku su savo šei
mynom liko lie kąsnio duonos.

— Aš esu vienas iš tų pavargusių 
darbinyku. Jau visas pavasaris ir vasara 
kaip vaikščioju l>e darbo. Aš turėjau dve
jetą vaikeliu: mažesnysis kūdikis numirė 
dar pirmose dienose bedarbės. Daktaras 
sakė, kad priežastis jo mirties buvo pras
tas maistas motinos. Tankiai buvo atsiti
kimai, jog mus namuose nebuvo plutelės 
<1 nonos. Ne aš vienas teip gyvenu, iš mus 
daugelis tokiose aplinkybėse pasiliko. Aš 
nesiskundžiu, nė nerugoju, aš tiktai per- 
s.atau jumi kaip yra. Sėdėdamas čionai, 
klausydamas tų giesmių ir žodžių prabaš- 
čiaus. aš mislinau, ant kiek tas, ką jus va
dinate žengimas pėdom Kristaus, sutinka 
su mus gyvenimu? Kaip išaiškinti sau žo
džius Išgali y bijaus: ,. Eikit paskui mane”. 
Kunigas sakė, kad mokytiniai Kristaus 
turi eiti Jo pėdom ir parodė paveizdą. kaip 
gyventi, kad pataikytumėm eiti pėdom 
Kristaus: paklusnumas, tikėjimas, meilė 
ir kantrybė. Bet aš nesuprantu ką reiš
kia Žiulis kentėjimas, ką krikščionys vadi
na žengimu pėdom Kristaus? Ar jus ma
note. kad kenčiate ir nešate kentėjimus 
visos pasaulės, koip kad darė Viešpats Jė
zus. Aš neseniai iš toliau atkeliavau no
rėdamas rasti sau darbą, liet čia radau 
vargšu lie darbo daugiau kaip galėjau ti
kėtis. iš tų daugelis su šeimynom. Pasa
kykit. ką reiškia tie jus žodžiai: ..Jėzau, 
Dieve mano. Išganytojau mano, imu savo 
kryžių idant viską apleidęs, eiti paskui ta
ve”?

Išganytojas maitino alkstančius žmo
nes pustyneja. O kaip yra tarjie jus tu
rinčių pilnus aruodus ir dideles rinkas 
mėsos, daržovių ir visokių gėrybių, kada 
jūsų broliai miršta badu? Du mėnesiai 
atgal numirė mano varginga moteris. Mus 
išvarė iš kampstubio už tai, kad neturėjom 
kuom apmokėt randą, o savinykas to na
mo teipgi krikščionis. Pasakykit, ar Kris
tus varytų pavargėlius iš savo namų?

Aš su mažu savo kūdikiu slankiojau 
per 2 dienas ir naktis, pakol ant galo su
lyti sušalę ir alkani likom priglausti )ier 
musu draugą, teipgi vargingą darbinyką. 
Draugė mano, nepaliesdama. tokio vargo, 
apsirgo ir Į tris dienas Dievui dūšia atida
vė. Duktė mano likosi pas mano draugą, 
o aš pats esu čionai ir rengiuosi skirtis su 
šiuom svietu ir kartu su ašarų pakalne. 
Aš nieko nekaltinu ir ant nieko nerugoju. 
Aš suprantu, kad jus negalit išnaikit var
gus, badą ir visas nelaimes, kokios vargi
na jūsų artymus. bet pasakykit ka rei-ki-i 
jūsų žodžiai: ..būti paveizdingais Kristui'” 
Aš girdėjau jusli žodžius, kaip paaukavo! 
visą savo gyvasti. visas mislis. visus dar
bus, žodžiu sakant, visas savo valandas gy
venimo paaukavo! Viešpačiui. Išganytųjų) 
pasaulės. Ir vėl mislis apima mane, kaip 
suprantat jus tuos žodžius? Man matosi, 
kad jeigu žmonės pildytų tą dangišką tei
sybę. nebūtu tiek vargo ir nelaimiu paša įl
ieja, jeigu žmonės tu žodžiu nepildo, tai 
dėl ko juos tart ir prisižadėjimus daryt. 
Ką mes norim prigaut, ar savę. artynią sa
vo ar pati Dievą. Gal aš klystu, bet man 
matosi, kad butu apie mane vietoj žmonių, 
kurie save vadina krikščionims, pats Jėzus 
Kristus, tai mano prisiegai ir mano vaike

liam nereikią būt eiti įio žeme ir man ne
reikią būt pavydėt jų amžinam atilsiui. Iš- 
aiškikit. jeigu galit, tą sumargintą kamuo
lį musų gyvenimo, palengvikit krikščio
nišką mano dūšią. Viskas kas atsitiko, 
gal ir turi teip būti, liet aš nesuprantu jus 
prižadėjimu Imti panašiais Kristui ir ženg
ti Jo pėdom. Aš meldžiu........... su tais
žodžiais kalbantis nepabaigė, tik pervedė 
ranka per savo akis, nutilo ir sunkiai griu
vo kniupščias ant žemės.

Prabaščius nulipi nuo saki nyčios ir 
priėjęs prie parpuolusio atsiklaupė. Baž
nyčioj radosi daktaras, kuris priėjęs ap
žiurėjo, paklausė širdies plakimo ir pasa
kė, kad tas vargšas dar gyvas, tiktai ap- 
slobęs. Ligoni nunešė Į kleboniją.

Nuo tos valandos kunigo gyvenime 
užėjo didelė permaina. Niekas, o labiau- 
se jis pats, netikėjo, kad toks atsitikimas 
teip atmainys jo nuomones ir visas pažval
gas jo gyvenime.

Susirinkę Į bažnyčią žmonės, išsiskirs
tė dideliai užimti su tokiu atsitikimu, ir 
visą sanvaitę praleido kalbėdami tik apie 
serganti vargšą, kuriam daktaras atsakė 
pasveikimą.

Prabaščius pats rūpestingai prižiūrėjo 
ligoni, vaikščiojo apie jį kaip apie savo 
tikrą broli, nenuleido nuo jo akių ir nesi
skyrė nuo jo nei dieną nei naktį. Ligonis 
jautėsi blogiau su kiekviena valanda, jisai 
ėjo blogyn ir blogyn, rodos dienos šviesa 
baigėsi, teip jo gyvenimas ėjo prie užgesi
mo. Kartais jisai šaukė savo dukrelę prie 
savęs, kūrę buvo palikęs pas savo draugą, 
teipgi darbinyką. Artymi matydami, kad 
biedno vargšo gyvenimas baigiasi, pašau
kė jo mergaitę telegramų, kuri ir pribuvo 
ant galo sanvaites pas savo tėvą smerties 
patale gulinti. Ligonis pamatęs savo duk
terį su jausmu sveikino ją savo akimis, 
pilnom ašarų. Spaudė mergaitės ranką 
ir su dėkingom ašarom kalbėjo geram ku
nigui:

— Aš žinau, kad aš tuojaus numirsiu, 
liet tas mane nesunkina nė nebaugina. Aš 
dabar esu spakainas apie save ir apie savo 
siratą dukrelę. Kūdikis mano neprapuls 
su jumis, Jus jos neapleisit, dvasiškas tė
veli. Oh, kaip man lengva dabar ant šir
dies? Aš matau, kad meilė Kristaus visgi 
randasi ant žemės: jus prabaštėli esate ge
ri ir maloningi dėl manės: aš jaučiu, kad 
teip padarytų ir mus Viešpats Jėzus Kris
tus. Iš to jus malonaus jiasirupinimo a- 
pie mane, matau kunigėli, kad žmonės ga
lėtų visada ir visuose rei kalno®? panašiais 
būti Kristui ir su gerais savo darbais ženg
ti jo pėdom. Balsas ligonio vis ėjo silp
nyn ir silpnyn, matyt buvo, kad artinasi 
smerties valanda.

— Brangus tėveli, - tarė ligonis, pa
ėmęs kunigą už rankos, - kad jus žinotu
mėt kaip lengva mirt su tikėjimu į Kristų, 
ir galybe Jo tiesos ir meilės ant žemės. ... 
Pasakykite tiem, kuriem aš kalbėjau baž
nyčioj, šaukit juos prie Kristaus, eikit 
paskui Kristų, šaukit kitus eiti Jo j>ėdom. 
Vien tik tuom keliu eidami galim atrast 
pakaju dvasišką ir palengvinimą gyveni
mo ant žemės. Ligonis pabaigęs tuos žo
džius. sykiu sukrutėjo, išsitiesė, apvedė 
visus akimis povaiiai tardains vardą Jėzaus 
Kristaus, tykiai užmigo ant amžių.

Prabaščius klaupėsi aut keiių ir ilgai 
meldėsi.

Kunigas imt ią visą sanvaitę laliai pa
sibaigė ant sveikatos ir dideliai persimai
no savo įiuomoneja-: jo v.-i.le ir a kiše buvo 
galima matyt gili misli--.

Varg as ligonis numirė nedėlios ryte, 
rvtas buvo gražus, saulėtas, nurodė ant 
linksmos dienos.

Kunigas žiurėjo per langą ant augštyn 
kylančios saulutės, kurios šviesus spindu
liai puolė ne tik ant kunigo, liet ir ant jo 
dvasios. Stojosi jam viskas šviesiau i 
lengviau.

— Amžinai silsekis, mielas brolau — 
kalbėjo kunigas, žiūrėdamas ant numiru
sio vargsti, — tavo mirtis nepraėjo dova
nai. tu užmigai amžinu miegu, liet -mes. 
kurie apie tave gyvi esam, prabudom iš 
miego ir prabudom su atnaujįta dvasia. 
Tavo paskutinės valandos ir žodžiai nepra
eis veltuo. lie {>amokinimo; tavo kentėji
mai. kaip ir tūkstančių kitų pavargėlių, 
kurie teip pat kentė ir kenčia, stojasi prie
kaiša musų krikščioniškai sąžiniai.

(Toliaus bus.)



KELEIVIS

Kelio rankose Aineri 
kos žemė.

Dvidešimts du milijonai 
akrų Amerikoniškos žemės 
priguli žmonėms kitu viešpa- 
tvst'iu. kurie nevra ameriko-
• v •

niškais ukėsais. Valstija 
Massjuhusetts turi 2."2O,2S3 
akrus žemes. Taigi svetim- 
zemiai turčiai tiek žemės tu
ri Amerikoj, kad galima bu
tų padaryti liet S-ias tokias 
valstijas, kaip Massacliusetts. 
Didžia ilsias gabalas žemės, 
kokio nė jokia korporacija, 
nė vienas savininkas neturi, 
yra rankose kompanijos po 
vardu .. Holland Co”. \\ il- 
liam Scullv. anglas, iš Lm- 
dono. vienas iš atsižymėju
sių plutokratų. turi 40.000 
akrų žemės Logan paviete. 
IIlinojaus valstijoj: apart to 
jis dar turi didelius plotus ir 
kitur. Jis šitą žemę iki ra n- 
davojo už gryną pinigą ir 
augštą prekę žmonėms, dau
giausia biedniems, kurie sta
tosi ant jos triobas ir užmo
ka taksas, o Logan paima 
nuo jų raudos kas metas 15- 
0,000 dol. už tai. kad pavėli
na tiems žmonelėms rausti že
melę.

Erlas iš Cleveland’o turi 
106,650 akrų. Dūkas iš De- 
vousliire. Anglijos, turi 148.- 
626 akru. Dūkas iš Žieminės 
Uniberlandijos 101.460 akrų. 
Baronas Tweet<lale turi 1.7- 
50.000. Baronas II. Evans 
700.000 akru. Rob Tenant 
530.000 akrų. Dūkas Luther- 
landijos 422.000 akru. M. 
JEllerhousen 600,000 akrų ir 
dar 18 kitu, kurių žemės dau
gumas išneša iki 2.600.000 
akrų, už kurią jie nemoka 
nė taksų, nė jos aria nė sėja, 
tiktai paima gryną pinigą už 
daleidimą ją išdirbti.

GROSEROE IR MESINYCZIA.riai rašosi prie draugystės, ir 
jos matomai neužih o galės 
pastoti savistoveni.

Linkime geriausios klotie 
\Vorvesterio Lietuvos Dukte
rų Draugystėj.

Vladislovas Alisa liekas 
Muzikališkas Artistas.

Kelios’d ienos atgal i \\ or- 
cester atsilankė Lietuviškas 
Muzikališkas Artistas. Vla
dislovas Ališa nekas. paeinąs 
iš Harrison. N. J. Šitas jau
nas lietuviškas smulkius turi 
apie 20 metų amžiaus, maž
daug panėši į Padare\vskį. 
lenkišką pijanistą. Lietu
viškai kalbėti gražiai moka, 
ir lietuvystę mylintis. Jisai 

8-ni menesiai
su savo broliu. 

Ališaucku. kuris už- 
su m.-T Akais parodv- 
Jie j.u buvo Brook- 
Bayoiie, Jersey. Ne

iš \Vorcester keliaus

važinėja apie 
Amerikoj 
Vincu 
siima 
mais. 
lyu'e. 
warke.
į \Vaterburry.

Paprašytas, kad pagraj i li
tų. paėmė smuiką (skripką) 
ir pagraj ino. Ištiesų reikia 
džiaugtis, kad ir musu tauta 

biskį jau apsikaišo tokiais 
jaunikaičiais, kaip p. Ali
sa nekas. Kad mes būtame 
drūčiau susiorganizavę, turė
tume savo salias, tada gali
ma būtų ir lietuviškiems ar
tistams tarpe lietuvių kartas 
nuo karto parodyti savo ge- 
nijališkumą.

Keleivio” agentai

Keliaujantis agentas
M. SENKUS.

Tautiečiai gali su pasitikė
jimu jam prenumeratą užsi- 
mokėt. o mums bus teissngai 
perduota.

i
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J. UZUBAL1,
31S Broachvay,

SOUTH BOSTON, ’ MASS.
------o-----

Smagiausia vieta dėl praleidimo liueso 
laiko: stalai puikus dėl pasibovijimo. 
o cigarai ir cisraretai net iš Į>at Turkijos.

Ni-užmiržkii atsilankM.

PUIKIAUSIA

G ROSERNE
Visokiu valgo-

O

mu daiktu.

A. BANIS
276 Atheir S. Bcston, Mass.

Worcesteri<> moterys.
LIETUVIU UŽEIGA

-----  PAS------

... Chaplika ir Orlinski...

Pritaisom visokius valgiu' 
veseiliom, kriksztyuom i Bos

ton • ir aplinkinę.

SA<UTiS,
55 Endicott st.. Boston, Ma*s.

1

Tiktai 25 centai
Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutes 

Tiajai.kos". sutaisytos per lietuviškus 
daktarus, šita gyduolė neatbūtinai r< i- 
kalinga kiekvienai lietuvi kai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
T re jauku gydo visokias (įprastas ligas 
kaip tai gumba, patrūkima, sunkuma 
aut krutinės, pataiso a|>etita ir tiaug ki
tokiu dgu. Trajanka yra sudėta >sz 27 
gydaiiiziu žolių, žiedu, szakuu irt. t. 
Trajanka y ra žinoma visiems lietuviams 
tiog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia, .la reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia ]>a<let toki 
antrasza

J. Ž I7.VG7A.LS’.

/’. D. B. B<>*ton. ,)A/ss.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. d. Feely
*J5 Milk st., Ruimai (>0-61

BOSTON, - MASS.

M. Galivan & Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

specijališkumas.
366 2-nd st„ Boston. Mass.
GERIAUSIAS LIETUVIU

GRABO RIUS

J.Nolan

ii

I

4

DIDŽIAU l'IA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

K R A U T U V 1

OLIM Brcs,
JSS Broadnay, - South Boston. M .• ss.

llll NE BUKIT BE DARBO! illl

a

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

P

Sp.\u<n \ ę.

”KKI-EIVI>S”
52 B. Stieet, ------ South Boston, Mass.

A. Žvingilas. Išieistojas.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. C A N E G N !

” \Vorcesterio moterų iki šiol 
‘^nebuvo girdėti, bet dabar su- 
* ’ tverus draugystę, atsiras ir 

tarpe jų reikalu, kurie turės 
didesnę svarbą.

Moterų draugystė po var- 
■ ‘ du „Lietuvos Dukterų” turė- 

- -jo antrą savo mitingą, ant 
kurio atėjo daugiau moterų 
ir merginų ir prisirašė prie 
Draugystės. Dabar jau skai- 
to apie 20 sąnarių ir turi vil
ti, kad Į trumpą laiką nu
veiks gana svarbius 
savo užduotės. Ant 
mitingo įnešta buvo, 
terys mokės po 25 c.

darbus 
pereito 

kad mo- 
ant mė

nesio, o pašelpos gaus po 2 
50 c. ant sanvaitės. Teipgi 
buvo įnešta, kad posmertinė 

' būtų mokėta 50 centų (ar ne
geriau moterims į Susivieny- 
jimą prigulėti, ir iš ten gau
ti posmertinęQ Nutarta, 
kad laikyti balių įm) Velykų, 
potam Komitetas ant ilgesnio 
termino buvo išrinktas. Pirm- 
sėdė, ponia Marijona Kups
tienė, antra pirmsėdė p. Mar
celė Raulinienė, Finansų se
kretorium Ona Banioniutė, 
protokolų sekretorium Mari
jona Ablonckiutė, kasierium 
Antanina Bernotienė, apeku- 
nai kasos p. Vasiliauckienė 
ir p. Snarskienė, maršalka 
pana Marijona Raulinaičiute. 
Taigi dabar jau didžiausia 
pradžia yra. tiktai reikia jau 
pratintis prie vedimo reikalų 
savo draugystės, ir tuojaus 
reikia konstitucijos. Nėra 
abejonės, kad moterų drau
gystė čia galės gerai gyvuoti, 
nes čia auga merginos ir no-

PAGELBA SERGANTIEMS.
(ndemino lndijoniškas Balsamas yra 

tai vienatinis ir geriausias vaistas, gelb- 
stantis nuo daugelio visokių ligų, kaipo 
lai: taiso apetitą. išgydo patrūkima, 
skaudėjimą Krutinės, strėnų, galvos, 
dieglį, pasikėlimą gumbo, kruvino vidu
riavimo. pagavimo šalčio, 
tojamas iš viršiaus nuo

Teipgi var- 
reumalizmo. 

sausgėlos, gėlimo dantų ir nuo daugelio 
kitokių visokių silpnybių ir nedagalėji- 
mų. Prekė už bonkutę 25 c. ir 50 c.

PASARGA: perkantiems ne mažiau kaip
doleri, kasztus apmokame prisiuntimo.

K . W . Gede minas,
35 \V. 2-nd St. R00m 47 S. Boston Mass.

uz

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston. Mass.

Mes laikom lietuviška klerką,
4 *

čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

I. PACO WIT Z,
128 Broadway,

So. Boston, Mass. 
Pigiausiai parduoda kaldras, 
blanketus, kufarus, marški
nius. jakes dėl moterų, žodžiu 
sakant, čion visko gali gauti.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
K RI AUGIUS 

prosijam čystijam ir taisom

2 I 2 Broadvvay
So.Boston Mass

Užlaiko puikiausius gėry mus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
konogeriausi Gėryus dėl veseiijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

Prižiūri mirusius dienu ir 
nakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 66(1 Broad\vay
Ofisas - - 386 Broad\vay

S. Boston, Mass.

27 ( ross SI n*' 1
M. A. C A N N O N ,

- - - - Boston. Mass.

117, 119 and 121 A St.,

So Boston, Mass

ir

Geriausia valgomu daigtu

K R A V T l ’ V K.
0000

Kurioja galima k oš\ težinusios mėsos
visokius grosoriškus daigtus. Orderius 
paimam ir į namus viską prislatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
s tempas

S. Kinauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Jeigu būt drūtas it sveikas, 
tai pirk visokius valgius pas 

. J. Petrovsky 
238 D. Street,

S.1M >STON, M ASS

t ♦

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas karta pas mus atsilankys.

Tu niekai) nesigraiidys:
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 l’roadvvay ir 259 l>. St.. 

Soutli Boston, Mass.

Visai - Pigei! N

Puikiauses Czeveryku
S K L I) A S !
Sklndas visados pripildytas naujausios 

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

drūčiai. gerai ir pigiai.

Jonas Pnpkeviczitis,
205 Broadvvay, S.Boston Mass

8. J. & J H. CONNERS,
Broaduav Stebeliai, kuriuose 
galima parsaindyt kericzius 
dėl szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivazjliejiniu.

400 BR0ADWAY,

S. Boston, Mass.

Už tuziną popieru gromatu rašy
mui sn daugybe gražiu pavineze- 
voniu. kaip tai in tėvus gimines, 
draugus, pas paežiu. in merginas 
merginom pas jaunikaiezius irt. 
t., tuziną parduodam už 25 centu 
5 tuzinai už Sl.oo.. kas perka 5 
tuzinus, tam duodam dovana 

vertes 25 c.
Mus popieros. j>er savo gražu 
darba ir rujiestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom. visur 
turi iszsidirbe varda kai|>o ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lietuviszkoj. lenkiszkoj ir 

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

kiu svietiszkti knygų.
Pas mus galit*' gauti vi'okiu ma- 
szinukiu <lel drukavimo, nuo $1 
iki $10.oo. Norėdami ka nors 

gauti, adresuokit teip:

A. Zvingilas,
Box 3232,

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 20-to AMŽIAUS

D=ro Robert’o

Telefono susijungimai. Nak
tinis zvanelis prie abieju ad

resu.

Dėl iszgydvmo sekaneziu ligų: DISPEPSI J< )S, SKAU 
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO ' VIDURIU, 
CATARO, SCROFULO, REUMATIZMO. NER- 
VISZKUMO, NEMIEGOJIMO, PAGEDIMO KEPE
NŲ ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes- 
niaguma. Kam kęsti ligas ir nesniagum ;, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant gaintiszk;; gyduole, niotimt ir gy

dytoju visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus akuienai, 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, l u ie 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink boi k ite 
te Benediction gyduolių ir jeigu nepasveiktuni, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Bencdiction vartojo sztai ku jie sako: 
Aš jau buvau teip susirgęs, kad m-i valgyt ni-i dirbt n -galėjau, paėmęs bu
telį Brnedictiou teip greit p.isvi-ikau. kad nxt>s su ranka man liga atėmė. 
S Kurnuckas. 372 \V 2-nd st.. S Rosion. M s., p>tu<>m paežiu adresu ir 

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

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

I


