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Žinios.
Revoliucija Rusijoj.

Paskutiniam laike sukili
mas vargšu darbininku ro
dosi visuose kraštuose 
Maskolijos. Pereitas ke
lias dienas revoliucija ėjo 
pilnam savo žydėjime ant 
Kaukazo, miestuose Tiflise, 
Fatume. Baku, muštynes, er- 
myderiai virie virė tarp žmo
nių ir valdžios. Miesto Ba- 
tum policijos viršininkas 
Kondratovič ir keli miesto 
turtingi prekė jai ta|M> užmuš
ti. Mieste Baku, ant Kau
kazo. sukilę žmones turėjo 
nej nustoja nčią muštinę net 
per ketures dienas: užmuštų, 
kaip praneša, apie 10<> ir 
daugelis sužeistu. Viso Kau
kazo aplinkinėse prasiplati
no atsišaukimai, kalbinanti 
gyventojus griebtis už gink
lo ir jieškoti laisves, nes jau 
kitaip negalima gyventi. Ar
mėnai ir kiti to krašto gyven
tojai. kartu miesčionis ir 
ūkininkai eina iš vien prieš 
Maskolišką valdžią.

Pietinėj Maskolijoj nety- 
kiau apsieina, kaip tie aut 
Kaukazo. Geležinkeliai visi 
suristi straiku: visoj aplinki
nėje upės Volgos apie šimtas 
penkesdešimts tūkstančiu 
karu yra užlioduoti grūdais. 
Anglių ir geležies jiervežimas 
teipgi turėjo sustoti. Peter
burge be darbo darbininkų 
randasi apie 4o tūkstančiu: 
nors matomu pasikėlimu tę 
nėra. liet nematomas krutėji
mas yra didelis, ypač dabar, 
paleidus Maximą Gorki, ir 
nesjiėjus jam jier vartus išei
ti, vėl suareštavotą. Darbinin
kai iš piktumo vėl ketina da
ryti demonstracijas.

įlenki joj sujudimas žmonių 
yra didelis, nors tykiai, bet 
smarkiai lenkai darbuojasi. 
Pakelti savųjų dvasiu siun
čia i kaimus kalbėtojus, kad 
papasakotu žmonėms, kokiam 
stovije dabar randasi Len
kija. Galima manyti, kad 
atšilus pavasariui dar dau
giau ermvderiu bus. o gal re- 
voliucija ištikro pakilti, nes 
dabar einanti agitacija gana 
suvienys žmones ir prigata- 
vis mirti, ir mirti garbingai 
už liuosybę. Esant straikom 
ant geležinkeliu negalima 
l>ervežti jokiu karišku rakan
dų. Ministeris geležinkelių 
išleido apgarsinimą, uždrau
džianti netrukdyti karišku c. • *•
trukiu, kas to prisakymo ne
klauso. papuola po kariška 
tiesdaryste.

Kares lauko.

Pereitum keliom dienom.

J Zvitujlla*,
Pt>at Office ll<>x 3232,

I>o*ton, .ifa#*.

Talpina gražiausius apra'ą 
mus, straipsnelius dėl mo
terų ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
..Keleivis” išeina kas ket
vergis ir kaštuoja ant me
tų tik •!. Adresuok it teip:

japonai su maskoliais vėl tu
rėjo kelis susirėmimus, apielin 
kėse Mukden. Kaip imant Port 
Arthurą japonai atsižymėjo 
visuose susitikimuose, teip 
ir apielinkėse Mukdeno kiek
vienam susitikime japonai 
ima viršų ant maskolių. Pe
reitose dienose ištiko karšta 
karė tarp kariaujančiu šalių: 
linija mūšio vietos buvo apie 
20 mylių. Japonai su savo 
nepaprastu smarkumu nustū
mė maskolių kareivius tolyn 
nuo jų pozicijų, užimdami jų 
vietas. Japonai šaudė iš di
džiausiu anuotų i apielinkes 
l^aoliužan. nuvarę maskolius 
užėmė perėjimą, vadinamą 
Da pass. kelią į Fushan, ry
tiniam krašte Mukdeno. Mas
koliai. matydami kad per tę 
nori insikraustyti i Mukde
ną. traukia drūtas pajiegas 
tę patikti japonus. Japonai 
turi užėmę dabar ilgą liniją 
nuo Syaoboko per Shahopov 
pagal upę Shaklie i Vanupu- 
dzi perėjimą Da poss ir Tau- 
madzi i pietryčius.

Vasario 23 iki 24 buvo ne
mažas m ašys ties Tsinklie- 
chen. kur maskolių kareivių 
buvo išmušta apie 1000 ir pa
imta 3 šaudomos mašinos, 
daug amunicijos, žemlapių 
ir 24 nelaisviai. Japonai būk 
turėjo mažai ten blėdies.

Kuropatkinas. matydamas 
negalimą prieš japonus išsi- 
turėjimą ketina trauktis šalin 
nuo Shaklie upės.

Tuo tarpu galima sakyti, 
yra didelis sumišimas ant ka
rės lauko, visos žinios ateina 
lie galutinio patvirtinimo.

Iš Amerikos.

Gaisro auka.
Springs, Ark. Čia.

25 dieną vasario, sudegė net 
100 namų ir 3 žmonės. Blė- 
dies padaryta ant milijono 
dol. vertės.

išsiderėjo.
Malden, Medford. Melrose 

ir Everett Mass..visi tiemies- 
tai it’s’derėjo nuo gazo kom
panijų pigesni žiburį. Bir
ma buvo .81.20 už 1000 jiedu, 
nuo 1 liepos numažis ant 
1.10 už 1000 jiedu.

Ekspliozija mainose.
Bluefield, W. V. Va

sario 2<> atsitiko ekspliozija 
mainose U. St. angliųmaino
se, kur žuvo 23 mainieriai.

Vaisins girtybės.
L e x i n g n t o n, Mass. 

27 vasario jaunas vyras, pra
vardė Baro, girtas eidamas 
namo, inėjo į svetimą stubą 
panos Alderman. įejęsįmieg- 
stul.ę, ėmė graibytis ir paė
mė gulinčią merginą už kojos. 
Mergina pamislino. kad tai 
vagis, ir pagriebus karabiną 
peršovė jį. Peršautasis guli 
ant mirties patalo.

Panamos kanalas 
Paskutiniam laike komisijo- 
nieriai Panamos kanalo, ap- 
rokavę kaštus, padavė, jog 
kanalas kaštuos 230,500.000 
dol. Darbininkai, kurie nu
važiavo tę dirbti prie kasimo 
kanalo, jaučiasi apgautais. 
Perdėtojai. kalbindami juos 
į darbą. įšnekėjo buk jie gaus 
namus dėl gyvenimo ir viską 
kas tik reikalinga prie gyve
nimo. \ ienok nuvažiavus, 
viskas kitaip pasirodė: turė
jo statytis sau šaldės, ir dau
gelis drugiu susirgo.

Straikieriai gaio tiesa

(’hicago, 111. 000
straikierių kriaučių gavo da
leli 1 imą nuo tiesdario (gū
džios) Kavanagh laike strai- 
ko stovėti arti darbaviečių ir 
pranešti ei liautiems darbiu in
kams ant jų vietos, kad ne
užimtu jų darbo.

Bažnyčia iuriuvo.

N e iv Yo r k . Metodistų- 
episkopalų bažnyčios grindis 
įlūžo ir žmonės i skiepą su
puolė. Trylika iš jų užsi
mušė iki smert. penkesde- 
šimts susižeidė.

Ilausian laivu Maskolijoj.
S ea 11 e. Vi a s h . Čia 

atvažiavo Maskoliškas agen
tas Delakov ir ketina čia duo
ti budavoti vieną karišką lai
vą. kelis krnzerius ir kelis 
torpedinius laivus.

Xevv Verk.
Čia buvo užgirti plianai 

pašvęsti du šimtu milijonų 
doleriu dėl jiožeminių keliu, 
kurie Ims vedami po Brook- 
lynu.

Žinios iš pasaulės.

Berlynas. Vokietija. — Iš 
čia ateina žinia, jog Masko- 
lija nupirko 10 garlaivių nuo 
Ilambnrg American linijos 
Nupirkti garlaiviai iš; laukė 
28 vasario.

* .y.

Maskvoj 25 vasario užmuš
to Didžio Kunigaikščio pati 
atlankė kalinį, kuriam sėdi 
jos vyro užmušėjas. Kuni
gaikštiene užklausė: ..kodėl 
tu užmušiai mano vyrą?’’ Už
mušėjas atsakė: ..Už skriau
das padarytas vargšams žmo
nėms.

* **
Tokio, Japonija. — Žinia 

jiaduota jajionų praneša, buk 
ja pinai paėmė vokišką gar
laivį. bevežantį anglis į Vla
divostoką.

«• * .v.
Peterburgas. 27 vasario 

Maksimas Gorkis, novelistas 
darbininkiškos dvasios buvo 
paleistas po kaucija $5.000. 
Beeinant jam per vartus Sv. 
Petro ir Povylo drūtvietes ta
po išnaujo suareštavotas. 
priežastis areštavimo nežino
ma.

Viena. Austrija. — Čia 
buvo apsigyvenę 3oo masko
liškų gyventojų, paliegusiu 
nuo kariūmenės. Austrijos 
valdžia išdavė prisakymą, 
kad tie visi paliegėliai išsi
kraustytu iš Austrijos i G 
saulaites.

* *
X-

Berlynas. Vokietija. Čia 
darbininkiški laikraščiai pra
neša, jog provincijose Baku. 
Elisavelpol, Tiflise. Kutais. 
1 laghestan. Kaukazijos darbi
ninkai apšaukė nepriguImin- 
gumą. Apie 200.ooo darbi
ninku st ra i kuoja.

Minskas. Mask. — 28 va
sario klierikai seminarijos pa
kėlė bu litą: sugriovė namits 
mokslą i n i ų ins) lektoriaus, su
degino jo visas popieras ir vi
si klierikai išvažinėjo.

* **
K atari n ošia ve, Mask. du 

tūkstančiai mainieriu sugrv- 
žo prie darbo, iškariavę 22 
jiageriniinus iš reikalautu 2G.

» **
Peterburgas. — Ma.vimas 

Gorkis tajio išleistas po kau
cija 2500 dol., liet tuojaus 
turėjo apleisti Peterburgą, o 
uiisiduoti į Rygą. Valdžia 
bijo Gorkį laikyti Peterbur
ge. nes čia jis pamokintų 
darbininkus.

* **
In Neiv Yorką atėjo žinia, 

jog japonai vėl parduoda 
rando bondsus vertės 50 mi
lijonų dolerių, duodami šeš
tą procentą. Sudėjus visas 
jajMinų paskolas, jau išneša 
ant 300 milijonu dol., ku
riuos turbūt Maskolija užmo
kės.

Skaitytojams.

Mieli skaitytojai „Kelei
vio”. jūs kurie užsimokėjote 
už „Keleivį”, patariu jumi 
kelis žodžius, kad jūs visada 
silprastute, kas , Keleivis" 
yra. Kaštai, kurie čia talpi
nusi, niekad nebus liergždi: 
jie visada turės kokią nors 
sėklą gerą, iš kurios gali dyg
ti ir augti gerovė ant šios pa 
saulės: tik jus mėgykite iš
traukti sau visą gerą. Tuo 
da męs neturim koresponden
tų. t<xlėl melstame draugu, 
kad kartais pra neštut** žinu
čių. Nežiūrėk kaip . /ki ra
šyti. parašyk teisi Im; apie gy
venimą lietuviu, apie darnus, 
apie kokias nelaimes ir t. t. 
i t ipgi jei jus rašteliai butu 
sutrumpinti, neuzpykite. m s 
žinote, męs turime mažai vie
los. tai turim kartais sutrum
pi t. Jeigu eisis ir toliau 
teip su „Keleiviu”, tai neuž
ilgo galėsim ir padidinti. 
I no kartu meldžiame jus pa- 
ukvatinti savo draugus, te

gul ir jie užsirašo ..Keleivį”. 
Daug gero padarytum, jeigu 
ir pats kam užrašytum, nes 
tai būtu atminimas kas sau
laitė. o jirieg tam daug gero 
padarai tam. kuri pripratini 
prie skaitymo. Aš esu daug 
prikalbinęs prie skaitymo ir 
daug savo knygeliu padova
nojęs. nors darbininkui sun
ku tas padaryti, liet kad aš 
gyvenčia vėl tą patį gyveni
mą. tai ir vėl teip daryčia, 
nes man linksma iš tu drau
gų. kurie pra<lėjo skaityti. 
Jie dabar skaito visokias 
km gėlės, ir niekad nematyti 
jų girtuokliaujant: jie patys 
sau duoda rodą visokiuose 
reikaluose, ir pinigus uždirb
tus moka aut gero apversti. 
Kurie ajisiveda, gražiai gy- 
' .ia: jų namai visada čysti, 
gražus, ir piktybių jokiu nė
ra. Tokiu būdu įnęs turime 
pakajų ir gerovę ant žemės. 
„Keleivio” nuomonė tokia, 
kad męs kasdien, kas saulai
tė. mėnuo ir metas turim vys
tytis iš blogo, o eiti į gerą, 
tai yra darbas tautiškas:dar
buokimės visi po biskį. o pa
matysime. kaip męs visaugš- 
tyn kilsim ir mus padėjimas 
bus daug geresnis.

Pakalbįkite tokius drau
gus. kurie visai išrodo nie
kai. geria kortuoja: gal jie 
įpras skaityti ir.bus geri žmo
nes.

..Keleivis” atsako už pa
tilpusius jame raštus ir pra
šome draugu, kad rašydami 
taikytasi prie mūs nuomo
nės. Mus nuomonė yra to
kia: kad kiek galint pamo
kint i skaitytojus.saugotis ne
laimiu. bet jeigu neklauso, 
kii męs nekaltinam tą. kuris 
virvę, tinklą meta ant spran
do nelaimingo, liet tą kuris 
savo sprandą laiko, duodasi 
pagauti. Apgarsinimai „ Ke
ltoje” atsako patys už save, 
mes už juos neatsakom.

TRUMPOS ŽINUTES.
. i

Jludolfas C. Ilain, karve
liu aug’nt'čas*. išsikraustvda- 
iras iš Nei. Yorko Valstijos į 
( aliforni’ą. nusivežė ten ir 
savo karvelius. Po keliu 
dienu vienas iš jų parlėkė 
atgal, perlėk '.amas visą Kon- 
tijiciit.ą.

—o—
Netoli Berly-no, Vokietijoj 

tapo itaisvta mokslą i nė gi- 
r oj tarjM: pusiu medžių. Stu
dentai mokinasi tam tikruo
se įtaisytuose baraguose.

—o—
Baltimorėje ketina pabū

davote banką iš vieno stiklo, 
perbni langu visai nereikės 
• lėti.

—o—
Vokietijos kaizeris pado
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vanojo dalį daiktu nuo visa- 
svietinės partMlos St. I>ouis. 
Visi tie daigtai priguli prie 
visuomeniškos etiškos philo- 
zopijos. susideda iš kartinku, 
paveikslų ir knygų. Toji 
dovana bus patalpinta salė
je. vadinamoj, Emerson Hali, 
Hoįvard universitete, Cam- 
bridge Mass

Pereituose metuose Ameri
koje sunaudojo vieną bilijo
ną svaru kavos, vertės aštuo- 
nesdešimts aštuonis milijonus 
dol. Ant kiekvieno žmo
gaus išeina apie j»o dvyliką 
svaru kavos j>er metus.

—o—
New York’e kas metas už

auga apie šimią tūkstan
čiu žmonių, koks bus dide- 
delis Neiv Yorkas už šimto 
metų'

Kopenhagoj (Danija) Stu
dentai einanti į mokslaiuę 
priversti būna eiti maudytis 
tris kartus ant sanvaitės, ir 
vieną kartą ant sanvaitės jų 
dnųianos būna iššutintos, 
kada jie maudosi.

Halifa.x’e N. Y., vienas 
užsidegė brieziuką. braukda
mas ant City Hali, užtai bu
vo apskųstas už 2 c. blėdį. 
Jis užsispyrė, kad policija 
parodytų tą ženklą brūkšnio 
ant namų, ko policija nega
lėjo padaryti, todėl apskųs
tasis liko išteisintas.

—o—
Ro.vbury, Mass. 27 vasa

rio čia atsilankė, sūnus Zulų 
karaliaus laukiniu žmonių 
Afrikoj. Jis išėjo mokslą 
Amerikoj ir dabar yra Bap- 
tistišku kunigu. Iš - ia iš
važiuos į Afriką mokyti savo 
žmones.

—o—
New Orleans I^i. 27 va

sario čia užsidegė Stugvesant 
Dokai, sudegė du grūdų ala- 
veiteriai. šimtai karų apie su 
2o.<M o pumiii iMivelnos. Ble- 
dies | acaryta ant pt nkių mi- 
li.j« nų dolerių.

— o —
Gyvatė turi vieną ir ge- 

riiiisą apsisergėjimui daig
ią. tai i ra akys. Gyvatės 
akys visa.’.a atdaros ar ji mie
ga. ar n«. jos visada pamato 
paioju: pamatę sukelia sme
genis ir teip pabėga, arba gi
nasi nuo užpuoliko.

—o—
Philadelphijos žmogus iš- 

mislino naujo būdo štangas 
ant turmu langu. Šitos 
štangos paviršium pi Inos sky
lučių, o skylutes prileistos 
stiklu. Sako negalės jų nu
pjauti.

Moters visada mierina pa
sakyt teisybę, bet pasirodo, 
kad jos yra prastos šovikės.
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Patys rūpinkimės

Lietuvis N. nemokėdamas 
susikalbėti angliškai pasiėmė 
savo draugą, nusivedė i kar- 
čiamą. Jie ten pasiėmė po 
stiklą alaus, už ką N. užmo
kėjo ir šniaka:

— Na. brolau, gerk ką tik 
tu nori dabar, o aš tau už- 
pundysiu. ir gerk kiek tik tu 
pajiegi ir nori, tik man vie
ną daiktą padaryk.

Aš. ha! ha! aš tau vis
ką padarysiu. Žinai, kad 
aš tave myliu kaip savo bro
li — prakalbėjo draugas.

Na. brolau, žinai, žvdas •»
su žydu turi vienybę, o jau 
mūs žmonėms teipgi reikia 
vienam kitą gelbėti. Na. 
jeigu tu mane nuvesi Į im- 
ployment ofisą, ir jei tik 
gausiu darbą, tai sugrįžę, 
brolau, jau nežiūrėsiu, bet 
fundvsiu kiek tik tu gersi.

— O. tai tik tiek tau reiks 
padaryti, tai kaip šienas. Aš 
tau tokį reikalą galiu atlikt, 
kaip spiaute nuspiaut.

— Ną. tai gerk, brolau, 
ką tik tu nori. Tu man da
bar kaip tėvas, teip aš tave 
myliu.

— Ka tai giliuoja, jau aš 
nevienam gavau darbą.

— Ka. tai ir eisim, velvk 
•/ 

sugryžę išsigersim.
Nuėjo N. su A. į ofisą. N. 

gavo darbą, bet jau buvo ge
rai išsitraukęs, nes jau kepu
rę laikė tarp kojų. r<xlos klo- 
niodamasis farmeriui. N. 
susiderėjo su farmerio 15 dol. 
ant mėnesio ir prižadėjo apie 
4 ]x> pietų ateiti ant kamj>o. 
kad kartu su fanueriu par
važiuoti. Išėjus iš ofiso pra
dėjo A:

— Na matai, aš tau sa
kiau. kad toki reikalai man 
atlikti, tai yra kaip šienas.

Teip, brolau, jau aš ma
tau. kad su tavim tai įtaikų 
nėra: tu viską gali padaryti. 
Na, tai eisim dabar, tamsta, 
kiek nori išsigerk. Aš ge
ram žmogui tai ir marškinius 
gatavas atiduoti. Buvo jau 
pirma valanda, kaip N. su 
A. pradėjo fundytis ir tas 
traukėsi iki pušiai po trijų. 
Paskui jau buvo laikas eiti 
ant kanųM> ir patikti farmerį. 
Jiems Išgeriant nesijuto kaip 
laikas prabėgo: kiek jie išgė
rė. tai niekam nebėda. nes 
pinigus turėjo užmokėti.

Išėjo iš saliuno ir pradėjo 
eiti: N.. kuris darbo jieško- 
jo. matė kad nebus gero, nes 
jo kaireji koja kaip liekasi, 
teip liekasi, o tiesėj i ir per- 
daug nužengia ^eip teip 
nuėjo ant kampo, kur iarme- 
rys jau laukė. N. brylius 
buvo užsivertęs ant pakaušio, 
veidas raudonas n “gino, kai} 
galėdamas fam oriui rodyti 
savo prielankumą, tai galvos 
linkčiojimu, tai nusišypsoji
mu.

Farmerys matė ką jis turi, 
tiktai sau posmavo, kaip pa
sinaudot.

Karas atėjo. N. su farme
riu įsėdo į jį ir nuvažiavo. 
Pavažiavo apie pusantros va
landos karu, paskui arkliais 
važiavo apie valandą laiko. 
N. važiuodamas nieko nežiū
rėjo kur jis važiuoja. Jis tik 
rokavo kaip gaus 15 dol. mė
nesi išbuvęs, paskui vėl pen
kiolika ir vėl teip, tai pinigų 
jau buvo suskaitęs apie 1.000 
savo galvoj, ir į krajų jau 
rengėsi važiuoti. Bet tuo 
tarpu farmerys suriko O! ant 
ant savo arklio. N., kaip iš 
miego, pabudo ir pradėjo 
dairytis. Tai buvo vieta, 
kur N. dirbo per 2 mėnesiu, 
liedamas savo prakaitą, nes; 
tai buvo Į>ats šieno ėmimas. 
Farmerys traukė iš N. tiek 
triūso, kiek jis galėjo. Val
gį jam davė tokį prastą, 
kad tik N.kaulai nebarškėtų, 
nelyginant buvo patepamas 
kaip mašina, kad bile galėtų 
toliau krutėt. Išbuvęs apie 
porą mėnesių. apmislino 
traukt iš kur atėjo, bet kad 
buvo susiderėjęs ant 5 mėne
sių. tai farmerys nieko jam 
neužmokėjo. N. vistiek pa
metė ir parvažiavo; mat jis 
girdėjo, kad yra žmonės toki, 
lojariai. tai tę tik nueisi ir 
pinigus tuojaus sujieškos. N. 
parvažiavęs nuėjo pas savo 
vieną pažįstamą ir jį užkal
bino:

— Ar nenueitum su ma
nim pas lojarį?

Ko' — užklausė pažįs
tamas.

— Aš norėčia, kad mano 
pinigus atimtų nuo farmerio.

— Ar žinai kaip farmerio 
pravardė? ,

— Ne.
— Ar žinai kur ir kaip ta 

vieta vadinasi?
— Nežinau
-- Ar žinai ant kiek tu bu

vai suderėtas?
— Nežinau?
— Tai aš su tamsta, ne

galiu dabar eiti, pakol tu to 
visko nedažinosi.

— Na, kad tu toks mand- 
ras. tai kitas su manim nu
eis.

N. gavo tokį žmogų ir nu-į 
ėjo i>as lojarį: įkišo $5 
lojeriui, o jis juos išsiuntė 
j ieškoti farmerio. Jie per vi
są dieną važinėjo ir farmerio 
nerado. L>el N. tas nusibo
do, antgalo jis pasakė: ,.Te-

gul jį... Aš dėl to nesi karsiu.
Dabar pa.uislyk: sudėjo 

tas žmogus visus kaštas, triū
są. laiką praleistą ir piktu
mą. Tas yra baisi prapultis 
vargšui darbininkui. Keli 
toki atsitikimai paverčia žmo
gų į valkiuzą-l egerį. Kas 
tam kaltas? Męs matom, 
kad N. perdaug magaryčiavo, 
gere, susiderėdamas ant to 
darbo, nežiūrėjo nė kur jis 
važiuoja, nė kaip jį suderėjo, 
tik matydamas, kaip jis už
dirbs pinigų ir t. t. Dėlto 
kur eini ir ką darai apsižiū
rėk gerai, nes vagių yra pil
na visur. Jeigu jie gali nu
lupt silpnesnį kasdieniniam 
gyvenime, tas matosi dabar 
jau visur, tai ką jau kalbėti 
apie politiką. Politiškas ap- 
lupimas žmonių, vargšų, yra 
baisus ir apverktinas. Žmo
nės. kurie daro provas. teip 
jas sutaiso, kad visi sunku- 
mai būtų sukrauti ant varg
šo. ir jis turi nešt. Tame 
męs patys kalti, męs turim 
protą. I < t męs jo nenaudo* 
jam. Reikia žinoti, kad 
kiekvieno žmogaus protas yra 
duotas dėl jo lomios gerovės, 
todėl nemislykim. kad kiti 
pakreiptų mūs gyvenimą dėl 
mūs gero. Patys rūpinkimės 
apie viską ir tik tada bus 
gerai.

Geras užmanymas

P. Artojas ūl? S. CourtSt. 
Rockford III. prisiuntė mums 
ilgoką raštelį. Gaila, kad 
turėdami mažai vietos, męs 
negalim visko sutalpinti, tai
gi patalpinam tiktai jo svar
biausius punktus:

,,Amerikoje, t. y. Su
vienytose Valstijose bus skai
tomi visi žmonės 19<>ū metuo
se. Skaitlys pagal tautas, 
tikėjimą, amžių ir vietą gimi
mo. Taigi čia klausimas yra 
šitoks: Amerikos randas pir
ma skaitymo žmonių padaro: 
tam tikras popieras (blankas) 
ant kurių padrukuoja visų 
tautų vardus: k. t. vokiečiai, 
airiai, lenkai, maskoliai irtt. 
Ant tų blankų pirmiau nie
kad nebuvo padrnkuota. kur 
galėtų lietuvių skaitlių užra
šyti, užtai mus prirašė prie 
lenkų skaitliaus. Taigi ma
tote. broliai, jeigu mus nėra 
užrašytų, tai mūs visai nėra 
Amerikoje. Męs ne lietu
viais, bet lenkais užrašyti.”

Taigi p. Artojas šaukia, 
kad lietuviai visur išrinkti} 
iš savo organizacijų žmogų, 
mokantį rašyti ir turintį A- 
merikoniškas popieras. Kada 
visos organizacijos išrinks po 
vieną tokį žmogų, tai tie iš- 
rinktiejie galės iš tarpo savęs 
išsirinkt vidurinį komitetą, 
kuris pasirupįs nuo Wash- 
ingtono vyriausybės, kad ir 
mūsų vardas ant tu blanku

v v v ,

būtų uždrukuotas. Tokiu 
būdu ir mus palaikis už žmo
nes.

Bostono. Worcesterio, 
Lawren’so, Naushuos, Ha- 
ver hill’o, Attolio, Stoughto- 
no. Lovelio lietuviams reikia 
neatbūtinai po žmogų išrink
ti prie to darbo. O visi iš
rinkti gali susirašyti su jx>- 
nu Artojam ir arčiau su tuo 
reikalu susipažįs, vidurinį 
komitetą išrinks ir darbuosis 
pakol mus ant blankų už- 
drukuos kaip kitus žmones. 
Nepamirškite šitą įnešti ant 
ateinančio mitingo visų 
draugystės.

KELEIVIS.

Lietuviai mieli. 
Brangus janikaičiai!

Mažai turiu jumi
v
Šiądien pasakaičių.

Bet ką pasakysiu,—
Meldžiu jus. nepykti.

Tik ausis pastatę.
Manęs paklausyti.

Kelios dienos atgal
Žinia nuskambėjo,

Būk veseilioj lietuvių. 
Makaulės barškėjo.

Neminėsiu miesto
Nes jau visi žino.

Tik atjauskit vyrai. 
Kaip skauda krūtinę.

Kaip svetimuos laikraščiuos
Mus garbavoja,

Vanią lietuvišką mūs 
Ant šakių nešioja.

Ko jus tenai ėdatės.
Ar papo jum netenka. 

Smalos tos prakeiktos 
Jumi nepakanka.

Gerkite, kaip laumės
Gerkite, kaip dėlės.

Tiktai nedaužykit 
Viens kitam makaules.

Argi Jumi proto
Visai jau neliko.

Kurį ėdė caras 
Ir kiti lupikai,

Susipraskit broliai.
Nors jus galvos tuščios.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbi s.

Dėdė Siamas — Aš kalbesiu su tavim angliškai, bet 
aš norėčia. kad tu mane suprastum. Visi žodžiai, kuriuos 
iš kalinėdamas į tave vartosiu, bus parodyta kaip juos ra
šyti. tarti, ir ką ženklina tose trijose žodžiu kuli ūmuose. O 
jeigu kokio žodžio neims Lame numerije. kuri skaitai, tai 
žiūrėk į pirmiau išėjusį numerį.

Kitą daigtą noriu, kad gerai temytum. kada iš žodžių 
budavosiu punktelius (sentencijas), tai žiūrėk, kad kiek
vieną žodį suprastum, užtai, kad lietuviški punkteliai ki
taip budavojasi. o angliški vėl kitaip. Žiūrėk, angliškai 
męs sakom teip: \Vho are you? Skaitosi: vuar ju? Reiškia 
Kas tu esi? who-kas. are-esi. vou-tu, tai išeina: 
kas esi tu? Męs lietuviškai sakom: kas tu esi? Užtai męs
turime mokintis netik tarti žodžius. )**( t'.erti ir punktelius.
Skaityk vėl jei nesupranti.

AnsrlL'kai Ištark Reiškia
>it down sediaon Sėskie
if i f kad
thank you ta n k j u dėkui
tnuch mač daug
very veri labai
tell tel pasakyk
1 am ai em aš esu
me mi man
ves jas teip
what va t ką
Lithuanian lituanian lietuvis
riglit ra it gerai
unless < >11 les kad ne
cliange čendz permainyk
again agen ir vėl

i Šit do\vn if you please 
thank you very mileli 
VVill you please tell me 
who are you?
ves, I will tell vou
1 am a man
\vhat is your nationality? 
I am a polander

< > no you are not
I am Lithuanian

Sėskie jei tavo loska
dėkui jumi labai gražiai, 
jeigu jus loska pasakykit man 
kas tu esi?
teip, aš pasakysiu jumi 
aš esu žmogus (vyras) 
kokia tavo tauta 
aš esu paliokas 
o ne tu netoks esi

aš esu lietuvis
that is riglit tas yra teisybe

Neleiskit laiko veltu 
Kaip vėjus ant pūsčios.

Ne jus m ūmi gaila,
Nė jus juodo kraujo, 

Mums tiktai gaila 
Nekaltu žmonelių.

Kurie turi vargti
Už jus piktus darbus 

Akis prieš kitus degti 
Ir negauti darbo.

Būkite Kafrai.
Būkite laukiniai.

Tik nevadykit 
Jūs save lietuviais

Kada ėdatės
Kaip žvėrys pikčiausi, 

Ugnis iš gerklės 
Eina jums karščiausia.

Brooklyn, N. Y.

15 dieną vasario šių metų 
čia susitvėrė lietuviška pa
šei pos draugystė po vardu: 
,. Lietuvių laisvės Draugys
tė”. Kone kaip ir visos ves 
savo reikalus, tik tiek ji atsi
žymi, kad mokės 1 centą ant 
mėnesio tautiškiems reika
lams.

Prie draugystės prigulėda
mi mokės 50 centų ant mėne
sio, o pagelbos sirgdami gaus 
po 7 dol ant sanvaitės. Su
sirinkimai bus antrą ir ket
virtą nedėlią kožno mėnesio.

Komitetas draugystės: pre
zidentas Steponas Garbys, į 
sekretorius A. D. Liesniauc- 
kas, kasierius J. Naujokas.

Daugmatis.

You are a Lithuanian and vou cannot change unless 
you boru again.

Tu esi lietuvninkas ir negali į eisimai] iii kilą liktai 
kitą kartą užgimtam.

Dekavokim Tėvynės Valdonui.
Ilgai varguose, ilgai ašarose,
Ilgai paniekinimuose jungą nešėme. 
Pakarnūs buvom tiems, ką ant mus jojo, 
Skaudžiais bizūnais pečius mus kapojo. 
Alkį ir šaltį privertė mus nukęsti. 
Jaunus mūs kūnus privertė pasenti. 
Utėlių, blusų, bkrkių. banjbarokų.
Suvarė mus į lizdus mikrobu. 
Sugrobė jie mūsų auksą, sidabrą. 
Teipgi išgėrė jie mūsų protą. 
Kada vargai suspaudė ir geležies rankos. 
Kada likom ne žmonės, tiktai patrankos — 
Tada inagio jie baisaus griebės' 
Pusgyvius varo į amžinas duobes. 
Kurie pasprukom nuo cariško kauto, 
Palikom Tėvynę ir gimtinį būtą.
Atimkim raistus, balas, tos baisios kelionės, 
Kada męs keliavom iš Maižiešiaus malonės. 
Atminkie tą baisią Prūsišką gronyčią, 
Kur kada statysim garsingą žinyčių 
Atminčiai broli)}, ką iš vargo ėjo.
Mylinčių žėvynę. — ten kraujas teškėjo. 
Atminkite kiek brolių Siberija prarijo, 
Už skaitymą knygelės ir meilę artvmo. 
Atminkie ir tuos, ką su protu išgertu 
Griebėsi prie baisiu darbu nevertu. 
Tuos mūs brolius, kurie nukentėjo 
Paveizdą niurni jialikę. į amžinanti nuėjo. 
Carui męs turim dabar padėkavoti. 
Ir garbę užtarnautą ant taros paduoti. 
Vargus, ašaras, kentėjimus, nieko nelaukę. 
Bet į vieną kulką viską gražiai sutraukę — 
Paduok i m carui, tegul teip būna. 
Mūs visi vargai, su tuom žūna.



KELEIVIS

Lietuviszkom Moterim ir Mergincm.
Kur tie rateliai
Ką kitą syk sukom? 

Plonus (hobiai siūlus 
Ant špūlių męs verpem.

Kur tos kultuvės
Ką vyrai nutašė? 

Sunkios, kaip šlėgos 
Iš šaknies medžio.

Skalliem ir verpem 
Kitus darbus dirbom.

Pakol męs Tėvynėj 
Senojoj gyvenom.

Čionai mums atvykus
1 naują tėvvnę, 

Viskas persimaino, 
Rodos iš naujo gimę,

M usu darbeliai 
Čia visai kitoki, 

Persimaino viskas. 
Visur mus mokia.

Čia fabrikuose
Mes. sesutės, dirbam. 

Musu rankeles 
Prie mašinų dirba.

v

Čia reik mokėti
Skaityti, rašyti; 

Numerius Į audeklus 
Reikia niurni Įsiūti:

Reikia suprasti
Milini tos mašinos.

Kurios verpia, audžia. 
Skalbia ir džiovina:

Reikia munii mokslo, 
Be jo męs nukenčiam, 

Ašarų išliejau). 
Ant kūno nuvargsta))).

Elzia. Katria. Ona
Ir tu Marijona, 

Nepameskie vilties 
Brangi Antigeną*

Męs augę Lietuvoj
Ant tyro oro, 

M ūsų smegenys 
Dar pilnos fosforo.

Greitai męs galim
Save išlavinti, 

Tiktai mums reikia 
Nepatingėti.

------o------
Brangios seserys, dar iki 

šioliai nieko jus neparašot i 
,, Keleivi” iš jūsų moteriškų 
reikalu. Žinokite, seservs. 
kad jumi čia yra vieta, ir.Jus 
galite apie savo reikalus ką 
norite pasirašyti. Aš turiu 
daug jumi žinučių ir galėčia 
pritaikinti prie Jūsų gyveni
mo, bet man rodosi, jeigu 
viena, nė kelios moterys ne- 
atsilieps ir nieko neparašys, 
tai matoma, kad jos neskaito 
ir jų visai nėra. Tada męs 
užimsim tą vietą dėl vyrų 
naudos. Gal jus mislinate, 
kad jus nemokate rašyti. Man 
rodosi, kad jau daugelis mo
ka ir turi laiko, tik užsiimk 
ir rašyk, o pamatysi kaip 
seksis. Gal Jus nežinote, ką 
rašyti, ant to atsakysiu tiek: 
reikia suprasti, kad n ęs čia 
pasaulėje gyvendami visi rū
pinamės būti sotus, apsider
gę ir linksmi. Todėl ką tik 
męs veikiam misle, darbu, 
raštu, tai vis rūpinkimės, 
kad darytume ką nors gero. 
Raštu jus galite daug gero 
padaryti. Aprašyk apie ko
kį nedorą darbą žmogaus, 
aprašyk kodėl iš kokios prie

žasties tas žmogus teip pada
rė,. Kiti paskaitę tokį atsi- 
kinią. jau galės pasisergėti. 
Gali parašyti apie kokį gerą 
darbą, kas tą padarė, kodėl 
ir kaip tas buvo padaryta? 
Ten paskaitę pasimokįs, kaip 
gerą padaryti.

Gal kada sirgai, arba vai
kai sirgo, bet jus padarėte 
Įiermainą valgije, arba gyve
nime, paskui pasveikote. Ar 
nežinai priežasties, kodėl že- 
notas vyras nebūna namie 
pas savo moterį? Kodėl jie 
nesiveda abudu įbesiedą? ko
dėl toki riksmai girdėti pas 
lietuvių namus? Matote, 
brangios seserys, ir tą viską 
jūs galite lengvai parašyti, 
nes jūs gyvendamos tokiose 
aplinkybėse esate liudininkės 
visų atsitikimų. Rašykite 
trunųiai,aiškiai ir tik ant vie
no šono popieros. o pamaty
site kiek tas Jumi gero at
neš- Ant kitos nedėlios 
jau reiktu aut Bostono mote
rų ir merginų viltį padėti, 
kad jos ką nors parašys.

Mislis ir darbas.

Prie darbo męs priskaity- 
sim visus žmogaus pasikruti- 
nimus. netik kojų, ranku, 
liet ir lūpų ir liežuvio. lai
bai yra svarbu m ūmi šitas 
suprasti už tai. kad męs sa
vo gyvenime daug daigtų nu
veikiau) su maža, arba visai 
be mislies. ir kada darbą pa
darom. tada tiktai- matom, 
kiek mažai męs apie jį pamis- 
lijom pirm darymo. Man 
kartą taikėsi matyti, kaip 
vienas žmogus, turėdamas 
menką kumelę. norėjo parsi
vežti "didelį vežimą lentų. Jis 
gerai neaprokąvo, kiek tas 
gyvulys gali vežti. Jis tiktai 
dėjW kiek į tarpą rungų til
pt. Kumelė tik kartais atsi
grįždama pažiūrėjo ant veži
mo, matyt, kad ji daugiau 
mistino kaip tas, ką • krauja 
vežimą. Užsikrovęs užsisė
do, botagu pliaukštelė, nuo 
ko gyvulys net prie žemės 
išsitiesė ir pradėjo vežti. Pa
kol buvo lyguma ėjo gerai, 
bet privažiavus prie kalno, 
kitaip atsitiko. Vienas šo
nas kelio buvo kalnas, kitas 
buvo griovis; taigi sąviuin- 
kas kumelės pamislino pa
sukt įstrižai kėlę, paskui pa
sukt į kitą šoną ir teip užsi- 
kraipyti ant viršaus kalno. 
Jis pasuko kumelę nuo to šo
no, kur kalnas ant grovio, 
paskui užsisuko atgal vėl ki
tą šoną. Tųom laiku kurnės 
laite neteko visų savo pajie- 
gų ir mėgino sustoti, bet jau 
negelbėjo nė smūgiai, nė 
riksmas. Sustojus kumeliai, 
vežimas pradėjo ją vilkti at
bulą į grovį. Žmogelis, ku
ris nevartojo mislies krauda
mas tokį vežimą, matė kad 
nieko nebus, ne sustos tada. 
Jis griebė kumelę už galvos, 
liet tas jau nieko negelbėjo, 
nes brizgilas liko jam ranko
se. o vežimas nupleškėjo su 
kumele į grovį. pakol atsimu
šęs į medį nesustojo. Nereik 
pasakot kiek ten buvo blė- 
dies (iškados) iš priežasties, 
kad tas žmogus nemislino ką 
jis daro. Tas buvo nemisli- 
nimas su darbu rankų, o ki
tą privesiu parodyti, kad teip 
gali ir su liežuviu būti be 
mislies.

Du jauni vaikinai dirbo 
kartu: vienas mokėjo rašyti 
ir skaityti, kitas nemokėjo 
ant knygų visai. Mokinta

sis būdavo linksmas, kad pa
skaito žinias iš laikraščio, ir 
kas tik reikia, jis sau atlik
davo: jis matydavo, kad jis 
nemokėtų, kaip jo draugas, 
tai jiems reikėtų važiuoti net 
5 mylės pas kitą lietuvį, ku
ris moka. Užtai jis kalbino 
savo draugą, kad ir jis mokį- 
tųsi. Draugas jam sakyda- 
davo: — tai kas iš to mokslo, 
aš nemoku, o tamista moki, 
męs tą patį fabrike dirbam, 
teip gulim, teip valgom, aš 
nematau kad tau mokslas ką 
gero j >adarytu.

Po nekuriam laikui darbas 
sustojo tę. kur jie dirbo, gar- 
barnėj. Bosas juos pašaukei 
ir sako: ..aš galėsiu lie jūs 
apsieiti visą vasarą,liet aš ju
mi duosiu kitą darbą, jeigu 
mokate rašyti?" Tas ką mo
kėjo, gavo darbą, o jo drau
gas. ką nematė moksle gero, 
liko be darbo.

Tai tik dvi paveizdos iš 
tūkstančių, kurios niurni at
veria akis ir parodo, kad be 
mislies męs nieko negalim 
daryti: jeigu ir darom ką, 
tai tik dėl mūsų nenaudos. 
Mislis auga pas mus. kad tik 
męs ją vartojam, užduodami 
koki darbą, ji renka sau ga
lybę, kad tą darbą nuveikti, 
ir tokiu būdu žmogus pasto
ja mislijančiu, visame nau
dinga. Turime būti platus 
savo mislije, mes negalim sa
kyti --- kad vieno daigto rei
kia. kito nereikia, visko pa- 
saulėja reikia, o labiausia 
reikia liuosvbės, kad iš visko 
galėtume naudotis.

Juokai.

Vainikonis iš Simekų, pa
sikvietė talką dengti kluono 
stogą. Matydamas, kad kiti 
už jį greičiau kulaičius prie 
lotų riša, užsispyrė jis ant ko 
kito juos pralenkti. Tokių 
vyrų, kaip jus. tai aš galiu 
du ant kreigo užnešti. Visi 
suriko, kad nieko nepadary
si, męs dedam ant gorčiaus 
snapso jeigu tu užneši, o jei
gu ne, tai tu užmokėsi. Ge
rai aš sutinku — atsakė Vai- • 
nikonis. Nuėjo į stubą, at
sinešė dvikartę (maršką) pa
tiesė, — na gulkit. Du vy
rai atsigulė. Vainikonis su
siėmė kampus, priklaupė, už
sidėjo ant pečių, atsistojo ir 
lipa kopėčioms į didesnę pu
sę stogo kaip užlipo, kopė
čios pasibaigė. Vainikonis 
paėmė kūlaitį ir mėgino vie
ną žingsnį duot, ir jau būtų 
buvęs ant kreigo. Bet nu
stverta sauja šiaudų, išsitrau
kė Vainikonis iš kūlaičio, o 
matydamas, kad su ta pačia 
ranka nesustvers kito kutai
čio, paleido dvikartę ir grie- 
bė kairiąją ranka stogą. Dvi
kartė susimatiškavo, ir Vai
nikonis atsigrįžęs pamatė; 
kad tie abudu, kuriuos nešė, 
guli ant žemės ir nesikrutina. 
Vainikonis ant stogo, o du 
talkininkai ant žemės gulėjo 
apie kvoterį valandos, paskui 
vienas nuo žemės pakėlęs 
galvą, prašneko: — matai aš 
sakiau, kad, tamsta. Vaini
konis fundysi.

* **
--- Ar tu žinai kas tai yra• 

per daigtas mylėti moterį?
--- Ar tu žinai, nėr' abejo

nės, aš pats vieną kartą my
lėjau, (nusiminusiai) liet ji 
apsiženijo.

--• Su kuom?
--- Su manim?

ATŠAKA H. PETROVO.

l.irturMai certi Slcponija Kairukiėiutį.

DALIS I.

(Tąsa.)
Męs pirma nemislinom apie tuos ken

tėjimus. męs užsimerkdavom ant jų. Tu
rėjom ausis, liet negirdėjom. Dabar mig
la nuo mūsų axių nukrito. Tavo smertis 
nuo vargo kentėjimų ii oado tarpe mus so
čių ir turtingų tavo brolių ir skaudžių ap
kalbėtųjų mūs dvasiškos ubagystės. Ak. 
krikščioniais męs turim vabintis netik tais 
tuščiais žodžiais, liet būti tokiais visuose 
takuose mūsų gyvenimo pagal žodžius ir 
mokslą Kristaus!

Męs giedam daugelį himnų Kristui, liet 
geriausias ir mieliausias]Jam himnas, yra 
mūsų gyvenimas, pilnas Jo meilės.

Tu, mielas broli, kuris iki mūsų akių nu
mirtai, tu davei niurni gerą pamokinimą, 
kurio męs neužmiršim.... O ypač aš — su 
tvirtybe užbaigė kunigas.

Laikas buvo eiti į bažnyčią. Žmonių 
susirinko bažnyčioj daugiau nekaip kitais 
kartais, ir rodos su nekantrumu laukė ko 
nepaprasto. Ant jų veidų galima buvo 
matyti, kad jie ne su tokiais jausmais čia 
buvo susirinkę, kaip kad pereitus šventa
dienius. Visi rodos jautė, kad šiądien 
bus sakytas pamokslas, kokio niekad pir
ma nebuvo girdėję. Atėjo laikas pamoks
lo: pamokslas buvo netoks, kaip pirmiau 
būdavo. Visi parapijonai matė ant pra- 
baščiaus didelę permainą; rodos nešiojasi 
mislį su savim, kuriai negali rasti žodžių 
dėl jos išreiškimo. Baigdamas Įiamokslą, 
kunigas užminė apie tą atsitikimą, kuris 
radosi pereitą nedėlią bažnyčioje. Brolis 
mus — kalbėjo kunigas — šiądien iš ryto 
apleido šią ašarų pakalnę. Smertis jo ir 
jo žodžiai ištarti čionai bažnyčioje pereitą 
nedėlią, dideliai mane sujudino. Tie jo 
žodžiai atkreipė mano atydą ant klausymo, 
apie kurį pirmiau aš niekad nemislinau: 
..Ką reiškia eiti pėdom Kristaus?”. Aš 
nenoriu savo žodžiais peikt darbus savo ar- 
tymo: savo darbus teipgi paliksiu šalyse. 
Bet man išrodo, kad žodžiuose to numiru
sio vargdienio yra daug karčios dėl mus 
teisybės. Man rodosi, męs turim jam at
sakyti ant jo klausymo, arba patys liktis 
kaltais, kaip mokįtiniai Kristaus, jogei 
negyvename, kaip mumi Kristus pasakė, 
bet einam priešai Jo valią ir mokslą. Aš 
visą sanvaitę mislinau apie tą, ir pasiry
žau pasidalinti su Jumi, brangus kiaušy to
jai su tom mislimi, kokios susitvėrė mano 
galvoj, ir kokis gali būti atsakymas ant to 
klausymo, kurį čionai girdėjom pereitą ne
dėlią. Prabasčius nutilo ir ėmė žiūrėt į 
veidus parapijonų. Jisai turėjo visų vei
dus ant savęs atkreiptus ir užsimąsčiu
sius.

Bažnyčioj buvo Juozupas Rugienius, 
redaktorius laikraščio ,,Dienos Naujie
nos”, Jonas Katilius, perdėtinis geležinke
lio darbaviečių, Vincas Mažeika, direkto
rius gimnazijos, Martinas Gilis, artistas, 
kursai jau nupiešė gana daug puikių pa
veikslų (numaliavojo abrozų): čia buvo ir 
Jurgis Staniškis, miestinis advokatas, Sta
nislovas Petraitis direktorius teatro ir Pi- 
jušas Sakalauckas, vienas iš turtingiausių 
prekėjų mieste, N., pas kurį dirba tūk
stančiai darbininkų, visokiuose magazi
nuose, skloduose ir krautuvėse, buvo čia 
ir daktaras Karpus, da jam as žmogus, 
vienok jau atsižymėjęs savo pasekmingu 
gydymu ligonių ir gerais darbais, — Jau
nas Mikolas Vilunis raštininkas, jaunikai
tis stovintis ant kelio šlovės. Toliau sto
vėjo pana Marija Žilinckiutė, mergina, 
kuri apturėjo neseniai didelius turtus po 
jos tėvo mirimui, greta jos stovėjo jos 
draugė. Magc'eh i a \ aik: < ii 1ė, ki ii turė
jo gražų l alsą ir 1 uvo pi) n.a giesmininkė 
I ažnyčioje. I’rabaŠčius žiūrėdamas šiądie 
ant tų žmonių, mislino sau: keli iš jų pri
tars jo užn anyn.ui ir atjaus jo žodžius, 
kuriuos /m šiąditn rengėsi latakjti. Ku
nigas pradėjo sakyti, tardamas žodžius iš 
valios, rodos norėdamas, kad kiekvienas 
jo žodis pultų giliai į žmonių širdis ir ten 
pasiliktų.

-- Mieli klausytojai,•• kalbėjo kunigas 
savo parapijonams, - aš nieko naujo ir neti

kėto šiądien jumi nepasakysiu, tiktai no
riu duoti rodą Jumi. kaip męs galim gy
venti. idant mūs gyvenimas būtų panašus 
gyvenimui Kristaus. Kas trokšta vesti 
gyvenimą panašų gyvenimui Kristaus, tas 
turi Įiadaryti prižadą, kad per visus metus 
nieko nepradėtų veikti pirmiau, nepasta- 
tęs sau klausymo: ,,Ką darytų Viešpats 
mūsų, jeigu jis būtu mano vietoje? Ar 
pagirtų Jis mano darbus, ar bus mano 
darbas panašus Jo mokslui?" Sutverkim 
męs draugystę ir padarykim tvirtą priža
dėjimą. nežiūrėdami kas iš to išeis. Aš 
pirmas užsirašau sąnariu tos draugystės. 
Pabaigę šventas apeigas, aš prašau visus 
norinčius prigulėti prie tos draugystės, 
susirinkt pas mane į klelmniją, mes tę pla
čiau pasikalbėsim apie tą reikalą. Neži
nau. ar aiškiai pasakiau jumi savo nuo
monę, savo mislis ėjime jiedon) Kristaus, 
ir gyvenimą teip, kaip jis mumi prisakė. 
Tie, kuriems pasidabojo mano žodžiai, ir 
priimate mano rodą, nuo šios dienos pra
dėkite gyvenimą pagal mano žodžių, nežiū
rėdami ant nieko. Prabaščiu3 nutilo ir 
vėl apvedė akimis savo parapijonus. Sun
ku buvo žinoti kokį nematomą sumaišymą 
padare jo žodžiai ant parapijonų. Iki šio
liai niekam neatėjo ant mislies toksai su
pratimas Kristaus mokslo. Visi priprato 
save vadintis gerais krikščionimis, lanky
ti Dievo namus, klausyti mišių šventų ir 
pamokslų apie Kristų ir Jo mokslą, bet 
gyvent pagal tą mokslą, pildyti jį visuose 
savo žingsniuose, tai to niekad nepamisli- 
no niekas. Kunigo ž<xlžius gerai suprato, 
liet tie žodžiai kunigo buvo jiems loki ne
paprasti, kad parapijonai nežinojo kąrnis- 
lyti ir ką su jais daryti. Kunigas, pabai
gęs pamokslą nuėjo į zakristiją, o žmonės 
apleido bažnyčią. Nusivilkęs bažnyti
nius rūbus ir nuėjęs į kleboniją, kunigas 
nemažai nusidyvino. pamatęs ten daugybę 
savo parapijonų. Čia susirinko apie 50 
žmonių, ko kunigas nusistebėjo, kad iš jo 
pulko avelių raudasi tiek daug, kurie nori 
pastoti tikrais įpėdiniais Jėzaus Kristaus. 
Čia buvo ir panos Marė Žilinckiutė ir 

i Magdė Vaikščiutė, redaktorius Rugienius,
Katilius, Mažeika, Gilis, daktaras Karpus 
ir raštinininkas Kiluilis. Kunigas Dūm- 
šis stojosi prieš susirinkusius, jis buvo iš
balęs, ir lūpos jo drebėjo, — tai yra Dievo 
darbas — tarė kunigas,-- Dievas mus čion 
surink- , pasimelskime Jam, idant Jis 
sudrūtintų mūs, duodamas tvirtybę dėl 
žengimo Jo keliais, pėdom Jo, Dangiškos 
meilės ir teisybės. Pabaigė tą trumpą, 
bet širdingą maldą, visi jautėsi, kad Vieš
pats Jėzus pats apšvietė ta naujai susitvė
rusią draugystę, ir rodos pridavė jiems 
tvirtybę dėl išpildymo gerai savo prižadė
jimą. Męs visi gerai suprantam, — pra
dėjo kalbėti probaščius. ką męsprižadėjom. 
Męs prižadėjom pasimislyti pirma kiekvie
no darbo, teip: ., Ką darytų Kristus, jeigu 
būtų mūsų vietoje ir mūsų aplinkybėse, 
nežiūrėdami kas iš to gali išeiti. Toliau 
kada-nors aš pasakysiu kokia permaina 
pasidarė mano gyvenime pereitoje sąvaitė- 
je. Dabar negaliu dar Jumi nieko išaiš
kinti, nes ir aš pats neapmislinau gerai kas 
su manim atsitiko. Aš tik tiek jaučiu, 
kad toliau teip gyventi negalima. Visas 
praleistas mano gyv» .Jmas įjo man 
prieš akis pereitą sąvaitę. kurį jierkratinė- 
jęs pamačiau, kaip mažai aš suprantu 
krikščionišką mokslą. Dėlto as jiasiry- 
žau duoti tą nau’ą prižadėjimą, eiti pė
dom Kristaus. Vienas aš nedrįsau, nes 
per tą niimiru.-į v.-rgdienį Viešpats prakal- 
liėjo į mus visu < ū ias. tas buvo pašauki
mas mumi visam.s. užtai aš visiems ir iš
reiškiu savo mislis. Dabar norėčia žinoti, 
ar jūs nesutikti mėt paaiškint tavo nuo
monę? aš mieliai sutinku — atsakė Mag
dė Vaikščiutė, — bet aš ne viską čion su
prantu.

— Aš nesuprantu to — kas man pa
sakys, ką mislytų Jėzus Kristus, būdamas 
mano vietoje, ir kaip Jis padarytų, teipgi 
ar laimina Jis mano darbą?- Gyvenimas 
ne stovi ant vietos. Nuo laiko kada Kris
tus gyveno ant žemės iki šiam laikui, ne 
viena jau permaina buvo, dabar męs gy
venam visai kitokiose aplinkybėse, ne 
kaip kad Jėzus gyveno ant žemės. Ar 
męs mokėsime teisingai pataikinti, kad 
mūsų darbai pasidabotų Kristui.

(Toliaus bus). •
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Lietuvos Dukterų Drau
gystė turėjo didelį balių va
sario 21. Balius nusisekė la
itai gerai. Vietiniai lietuviai
ir lietuvaites apstingai pri
buvo, o teipgi ir svečiu ne
mažai atsilankė. Keli jau
nikaičiai ir mergelės pribuvo 
net iš \Vorcester’io, Mass. 
Visiems svečiams ir vietiniams 
broliams ir sesutėms 
gai dėkavojam.
dukterų draugystes mitingai 
atsibūna kas antrą 
ką kiekvieno mėnesio ant lie
tuvių salės 16G Broathvay 
ext.. So. Boston. Mass.

Vardan musu draugystės
O. Baronaičiutė.

Broadvv av,
SOUTH EOSTON,' MASS.

■ <V-

GROSERNE IR MESINYCZIA.

Pritaisom visokius valgius 
veseiliom, kriksztyuoiu i Bos

toną ir aplinkinę.

J. BAKUTIS,
Endicott st.. Boston, Mass.

širtlin- 
lJetuvos

utarnin-

Buvo prakalbos

Seredoj 22 \asario. vakare 
buvo surengtos prakalbos, 
kas link revoliucijos Masko- 
lijoj-

Buvo kalbėtojai: Alex 
Kaliu. Ona Topaz. K. Liube- 
nas, Simonas Gilis iš \Vor- 
cester Mass.. K. Jagminas. 
J. Pačevičia ir kiti. V. Kau
nas buvo pirmsėdžiu susirin
kimo.

Alex Kaliu kalbino lietu
vius prisidėti prie revoliuci
jos Maskolijoj. primindamas 
laikus linosybes. paminėda
mas Sigismunto laikus. ti
na Topaz gailiuosi, kad ne
moka lietuviškai, gimus ir 
augus Kaune, kalbino teipgi 
prie kentėjimo už liuosybę. 
Simonas Gilis kalbėjo: ..yra 
neatbūtinai reikalas niurni 
prisidėti prie j ieškojimo tie
sų dėl mus tėvynės. Rezo
liucija buvo perleista, panie
kinanti carą už jo liepimą 
šaudyti Į beginklius darbinin
kus.
tas,
veikti su 
Komitete: 
Jagminas. 
Paltanavičių,
tarė platinti žinias 
ūkininkams kas darosi Mas
kolijoj ir ką jie turi daryti 
Komitetai kurie ir kitur su
sitvėrę, geriau būtų susivie
nyti ir dirbti iš krūvos 
sų Komiteto antrašas: 
Kaunas.- 140 W. Eight 
So. Boston. Mass.

Vaikinai ir Merginos skaitykit! 
Matydama kitų tautų jaunuome
nę lr Ji^budą. kokiu jie sueina į 
]iažintį. toliau*. kaip jie sutinka 
ir j stoną moterystės, pasiryžau aš 
pasidarbuot dėl lietuviškos jau
nuomenės uždedama tam tikra 
agviitnra ir suvest juos Į (tažintį. 
kad iš laiko v ienas kita gerai pa
žintų Ir suėję i (turą laimingai gy
ventų. Aš turiu tuksiančius laiš
kų nuo merginų ir vyrų, jaunų ir 
suaugusių, turtingų ir neturtingų 
su užprašy inais. kad duočiau ad- 
n-.it kokios panelės arba jaunikai
čio. ka aš su mielu noru ir pada

rau.
Taigi jeigu ir tu norėtum turėt 
adresu y palos kure norėtum pa
mylėt. parašyk man laišką aiš
kiai. su aiškiu savo adresu, o aš 
pagal savo -galės t i-’ .'pildysiu 

Adresą.-:

Jaunuomenes Mccziute.
Cffice,

S'J.ITH BOSTON. MASS.

Smagiausia v ;<-t.. dėl praleidimo litoso 
laiko: stalai puikus dėl pusi ovij įuo. 
o cigarai ir eiga retai net i- pat Turkijos.

N'i-užiniržkit a. ilri.ky i.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

. Chaplika ir Oriinski...
l'žlaiko puikiausius gėryntus. alus, ėliu* 
visada švieži, vynai ir visokį likteriai 
kogeriausi. Gėrimus dėl veseliju. krik 
šlynu anšerp liūlių siunčiam j natinis.

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

Keleivio” agentai

Keliaujantis agentas
M. SENKUS.

Tautiečiai gali su pasitikė
jimu jam pr m u merą tą užsi- 
mokėt. o mums bus teissngai 
perduota.

ir

I

i

Geriausia valgomu daigtu

K R A U T U V E.
Kurioja galima košviežiausios mėsos 
visokius groseriškus daigius. Orderius
jutimam ir Į namus viską pristatom. Už 

pinigus iH-rkanl duodam dubaltavas 
steni pas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Komitetas tapo išrink- 
kuris rūpinsis ką-nors 

revol iuci jon ieria is. 
K.
V.

Liubenas. R. 
Kaunas. M.

Komitetas nu-
Lietuvos

Mu-
Vl
St.

’ »

Pajieszkojimas.
Aš Jonas Avelis pajieš

kau savo trijų brolių .Juoza
po Felikso ir Domininko 
Avelių, paeinančiu iš Kau- 

v v

no gub. Šiaulių ujezdo. Var
nių parapijos, Pagirdžių kai
mo. Jie patys, ar kas kitas 
meldžiu atrašvt ant adreso:

/■ ■ •

Jonas Avelis, .
281 W. 3-rd St,

So. Boston. Mass.

Viena moteris žino dau
giau į vieną minutą. nė kaip 
dešimts vyrų Į dešimts dienų, 
apie kitų žmonių reikalus.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas karta pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadvvay ir 259 1>. St.. 

SoHth Boston. Mass.

Z. SACOW/TZ.
128 Broadway,

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

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerekas 
KRIA UČIUS

. prosijam čystijam ir taisom
212 Broadvvay

So.Boston Mass.

PAGELBA SERGANTIEMS.
. 4-

Gedemino Indijoniškas Baisumas yra 
tai vienatinis ir geriausias vaistas. g»db- 
stantis nuo daugelio visokių ligų, kailio 
tai: taiso apetitą, išgydo patrūkimą, 
skaudėjimą Krutinės, strėnų, galvos, 
dieglį, pasikėlimą gumbo, kruvino vidu
riavimo, pagavimo šalčio. Teipgi var
tojamas iš viršiaus nuo reumatizmo, 
sausgėlos, gėlimo dantų ir nuo daugelio 
kitokių visokių silpnybių ir nedagalėji- 
mų. Prekė už bonkutę 25 c. ir 5O c.

PASAK .A: Perkamiem* ne mariau kaip ui 
deleri. kasztu* . pmokame prisiuntimo.

K. W . G e d e m i n a s, 
'iį \\ . 2-ad St. Room 47 S. Boston Mass.

Tiktai 25 centai
Už pak<‘!j t;kri>.-> liet ui t-k.>.* „Birutė* 

Trajanko.*". Mitu -y to* i»er lietuviškus 
daktaru*. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
1'iejanka gydo visokias paprastas ligas 
kaip tai gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki 
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, siakuu irt. t. 
'trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
uog seuoves laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartet 
teip. kaip yra ant pakelio paras/.yta.

l'žpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antrasza:

J. Ž I7.V6 /A.IX.
/*. />. Ifo-'iton. Mit'ot.o :

GERIAUSIAS

ADVOKATASADVOKATAS

Jos. d. Feely
95 Milk st.. Ruimai 60-61 

BOSTON. - MASS.

dus. J. Feely
95 M ilk st.. Ruimai 60-61

BOSTON. M 1SS

M.Galivan&CoM.Galivan&Co.♦
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
L1KIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

specijališkunias.

366 2-nd st., Boston. Mass.

Užlaiko geriausio
ELIAUS, VYNO

UKIERIU ir
CICAR
Pardavimas familijom musu

366 2-nd st
specijališkunias.

•t Boston, Mass.
GERIAUSIAS LIETUVIUGERIAUSIAS LIETUVIU

GRABO RIUS

J.Nolan
Puikiauses Czeveryku

8 1 l | D & § !
Skliutas visados pripildy tas naujausios 

mados čvvery kais ir teip visokiais apsi- 
autuvais dėl vyrų, moterų ir vaiku, ku
rie yra geriausio darbo ir pigiau parduo
du kaip kiti, teipgi taisau senus greitai, 

drūčiai, gerai ir pigiai.

Jonas Pupkeviczius,
205 Broadvvay, S.Boston Mass

Y

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

400 BROADWAY,
S. Boston, Mass.

Didžiausia Banka
IR PASAZIERISZKAS

UŽSIĖMIMAS I

Prižiūri mirusius dienu ir 
nakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broaduay
Ofisas - - 386 Broadvvav

S. Boston, Mass.

Telefono susijungimai. Nak
tinis zvanelis prie abieju ad

resu.

t

Agentai 
žnicnes 
per ru- 
jokios

Lietu-
Ameri-

Mes esam vienatiniai 
Amerikoj, ką vtžam 
žeme, mark m ir vedam 
bežiu dienos laike be
baimes.

Jeigu nori važiuoti i 
va arba parvežti ką i
ką tai ateikite arba atraszvkite 
pas mus. Mes turime kelione 
surėdyta teip. kad vežam per 
žeme, marias ir per rulx-žiu ve
dam be jokios baimes. Turim 
szipkartcs ant visu linijų |x.r 

. —■ ___ _ _ ~ marias. Siuncziam pinigus i n
visas dalis pasaulės greitai; gerai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite arba atraszykite ant szitradre*.q;

Herman, Cassel S Co
372 COMMON STREET, - ■ - LAWRENCE, MASS.
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BRANCH OFFICE:
109 Millburry Street, * * * Worcester, Mass.

Jeigu būt drūtas it sveikas, 
tai pirk visokius valgius pas 

. J. Petrovsky,.
23S I). Street,

S.1 M)ST( MASS.

Visai - Pigei!

Už tuziną jiopieru gromatu ra'y- 
nmi su daugy be gražiu pavineze- 
voniu. kaip tai in tėvus gimines, 
draugus, pas paezia. in merginas 
merginom pas jaunikaiezius ir t. 
t., tuziną parduodam už 25 centu 
5 tuzinai už 91.oo.. kas perka 5 
tuzinus, tani duodam dovana 

vertes 25 c.
Mus popieros. per savo gražu 
darbu ir ru]>estiDgai surinktas 
patim zevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom. visur 
turi iszsidirbe varda kai|H> ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
turim lietuviszkoj. lenkiszkoj ir 

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

kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi'okiu ma- 
szinukiu dėl drukavinio, nuo 91 
iki 910.00. Norėdami ka nors 

gauti, ailresnokit teip:

A. Zvingilas,
Boston, Mass.

n v i

t
". ,

DIDZIAL’TIA IR GRAŽIAUSIA RAKANDU

K R A U T U V I
Czia galima gauti puikiausiu pecziti 
Lovų, krėslu ir visokiu reikalingu 
daiktu stokoja. Czion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo $15.1)0 ik 
augszeziausiu prekių. P rkti ga il< 
ant geriausiu iszlygu; teipgi susikai 
keti galima lietiiv iszkai, leiikiszkai 

ir kitose kalbose Meldžiam atsilankvt
k

OLIM Bros,
SoiHli Boston. )! ss.
M

3ss Įįroadivay *

= llll NE BUKIT BE DARBO! 1111
Pas man.- uiL pirmus jų darbų, ant Fartų. Plytnyčių
kelių. Popieriuių psbrikų ir kitokiu darbu. Tie. kurie m-M-niai alvažen 
vos galit gauti darbą, teipgi katrie norite važiuoti i krnjų. a- iš. džiu am 

laivų. Mano adresas:

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

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. C A N K g N !

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, aių ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrynių* prisietom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam i aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 Cross Mre> t, - - - - Boston, Mass.

Parduoda laivakortes ir siunčia pinigus i visas 
svieto dalis: padaro daviernastis ir atjieško pi
nigus likusius Lietuvoje ir ta viską padaro so- 

nogi-riausia. Neužmirškit atsilankyt.

I F- J. Mockevyczia
83 Endicott St., Boston. Mass.

VIENATINIS LIETUVISZKAS
AGENTAS

*į

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 20-to AMŽIAUS

D=ro Robert’o 
Genediction Pilvo Gudusle
I)el iszgydynio sekaneziu ligų: DISPEPSIJOS, SKAL - 
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 nesmagumą, jeigu galima 
iszsigydyli vartojant ganitiszką gyduolę, motiną ir gy

dytoją visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus aknienai, grožybes, vigada. — 
Visi tie daiktai galima dastoti, kada esi sveikas. Bet 
kam verti tie visi daiktai, kada liga zniogu kankina? 
Jei sergi, tegul nesulaiko tave seni mėginimai, 1 u ie 
buvo l>e pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink boi k ite 
te Benediction gyduolių ir jeigu nepa*veiktum, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Benediėtjon vartojo sztai ką jie sako: 
A jau buvau teip susirgęs, kad nei valyvi nei dirbi m-sralejau. paėmę* bu 
Veli Benmlictiou teip irn-it pasveikau, kad rodo* su ranka man Itirą alčmč. 
S. Kiiraiu-kas. 372 W. 2-nd * .. S. Boston. Mas*. p >lu >m pu žiu adresu ir 

teip pat rėk >mendtn>ja p. S Kobsiinskis.
Pabandymui, kas reikalauja, 1 bonka duodam dykai.

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


