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Žinios.
Revoliucija Rusijoj.

Darbininku judejinuis nė 
kiek neapsistoja Maskolijoj, 
bet kiek galėdami darbinin
kai kelia savo balsą už liuo
sybę.

Žinios iš Peterburgo pra
neša. buk 1-mą kovo buvo 
kruvinas susirėmimas Kurs
ke. Kareiviai ir darbininkai 
nesuprazdami jog jie yra bro
liai, liejo kraują ir paliko 
10 užmuštu, o 4o sužeistu 
žmonių ant vietos susirėmi
mo.

Kelios dienos atgal. Peter
burgo straikieriu -vadovas 
Goponas prisiuntė carui gro- 
matą. liepdamas numesti jam 
karūną nuo galvos savo, 'le- 
vao Gojum išvadino carą už
mušėju žmonių ir pralietoji! 
nekalto kraujo, sakydamas, 
jog tas kraujas niekad nebus 
užmirštas. l>et visada ės caru 
iamiliją. pakol visai neišnai- 
kis. Tą pačią groiuatą Go
jum patalpino vienam Pary
žiaus darbininkiškam laikraš
ti je. Pasergėjęs carą, tėvas 
Gojum atsišaukė i darbinin
kus Maskolijos. kalbindamas 
juos nejterstojančiai kariauti, 
pakol iškariaus savo tiesas, 
sakydamas: jus nuvarginti ir 
nuskriausti vargšai, nepa
mirškite to nekalto kraujo, 
kuri j ūmi išliejo tasai žmog
žudys Peterburge. Jus, jies- 
kodami savo tiesu, nieko ne
nustosite, tiktai tuos rete
žius. kuriais esate nuo amžių 
surakinti. O kariaudami 
jus iškariausite sau liuosybę 
ir visas žmogui prigulinčias 
tiesas.

Darbininkai dideliai suju
dę Varšuvoj, net ir namu 
tarnai, kaip tai: lekajai ir 
kitoki naminiai tarnai, pa
kėlė straiką. Gazo kompanija 
kuri apšviečia miestą Varšu
vos, davė žiniągnlmrnatoriui, 
jog už kelių dienu miestas 
turės užtemti, nes neesant 
anglių, negalės ajieravoti ga
zavai i ų.

I larbininkams sustraika- 
vus gazaunėse jų vietą turėjo 
užimti kareiviai, o kad jie 
nepapratę prie to darbo, tai 
padarė daugeli iškados.

Varšuvoj liko suareštuo
tas St. Liubicki Redaktorius 
laikraščio ,.Kurjer Godzien- 
ny” už simpatiją prie dar
bininku; teipgi liko suareš
tuota daugelis daktaru ir ad
vokatu už pritarimą darbi
ninkams. Darbininkai da
bar jieško netik reikalingos 
mokesties, bet kad caras pa
leistu suimtus apie 30b0 dar
bininkų Peterburge kartu su 
kitais žmoniškais pagerini
mais.

Viskas išrodo, jog negreit 
bus sutikimas. 3 kovo ži
nios pasklido, jog visoki 
žmonių prašymai bus paties 
caro išklausyti, ir rodos ren
giasi duoti žmonėms tiesas 
prie durymo tiesų.

Karės lauko.

Šiomis dienomis Mugdeno 
padangės uždengtos dūmais 
mirties. 1 trumpą laiką ja
ponai apsujMi Mugdegą, o 
kartu ir miestą Eushun. Ja
ponai su keturiais šimtais 
septynesdešimts tūkstančių 
kareiviu išsitiesė i eiles, apie 
100 myliu ilgio: apsupo Mug- 
deną ir kartu Maskolių ka- 
ri limenę. Eilės japonų tie
siasi vis tolyn.ir už keliu die
nu susidurs vietoje, vadinamoj 
Tie pass. Kaip sparnai Japo
niškos armijos susieis, tada 
turės pakilti kruvinas mušis, 
nes kiekviena diena stums 
maskalius prie bado. Tuom 
pačiu laiku, kada japonai 
skubino apsupti visą apielin- 
kę Mugdeno. jie iš visų šalių 
stūmė maskolių eiles artin 
prie miesto Mugdeno. Pe
reitas apie 1O dienu buvo 
nemažai susirėmimų, kuriuo
se puolė daugiau kareiviu 
nė kaip ties I^aoyang’u. Ne
kurtose vietose teip karštai 
mušėsi japonai, jog masko
liai neturėjo nė kada pasil
sėti. Su penkesilešimts tūk
stančiu kareivių jajumai už
puolė generolą TserpitskĮ. ir 
su tokiu smarkumu vėtravo- 
jo jo kari limenę, jog masko
liai metė netik karabinus, 
liet ir drapanas, ir norėjo pa- 
liegti, Tserpitskis, pamatęs 
savo nelaimę, sėdos ant ark
lio, puolėsi pirma kareivių 
ant jajMiniečių: su pagelba 
ka judi jos pasisekė Tserpits- 
kiui siidrutinti, ir teip jie 
nuvarė japonus nuo užimtu 
vietų.

Nors jajumai ir apsupi 
Kuropatkiną. vienok turės ir 
čia nemažai aukų prikišti, 
pakol užims Mugdeną. Pe
terburge karės ministeris su 
savo rodą nesjieja dalintis 
vis liūdnom žiniom, iš karės 
lauko.

Iš Amerikos.

I /tvirtino prezidentą.

\Vashington, 1>. C. 
4 kovo čia atsibuvo užtvirti
nimas prezidento, Teodoro 
Roosevelt’o. Kaip buvo 
puikiai ištaisytas miestas, tai 
negali atsidžiaugti tę buvę 
svečiai: miestas buvo apšvies
tas puikiausiais žiburiais, 
kaip kur net ir istorišku sto- 
vylu j lakelėms buvo prista
tyta. 30 tūkstančiu žmonių 
traukė gatvėms su jiaroda.

Mat žmonės gali viską pa
daryti. o ypač darbininkai.

I'žmušejistės.
N e w J e r s e y . 6 kovo

Richard Wakman, 18 metu 
vaikinas, iš priežasties ne
sveiko proto nušovė savo mo
tiną, o tėvą sunkiai sužeidė, 
sukapidamas jį su kirviu.

Nauja tiesa.

Boston, Mass. 1-mą 
kovo Massachusets Legislatu- 
roj liko Įvesta tiesa, kuri da- 
leidžia kiekvienam miestui 
šios valstijos užlaikyti tam 
tikras namų asekuracijas. 
Nors nekurie pasiuntiniai 
gana rėkavo, būk tokia tiesa, 
esanti socijališka, mat atims 
nuo kapitalistų vieną dūdą, 
per kurią jie tunka nuo žmo
nių prakaito.

Trukiu susimušimai.

Pittsburg, Pa, 3 ko
vo trukiai bebėgdami i Wa- 
sliingtoną, kurie vežė žmones 
ant užtvirtinimo prezidento, 
susimušė. Tame priepuolij 
6 vyrai ir 2 moterys smerti 
gavo, o 20 sunkiai liko sužeis
ti.

Baugiau žemės.

M i ss o u 1 a , M o n t. 1 ko
vo Lake Con o, girių su žeme 
apie 20,000 akru, randas iš
dalino dėl norinčių apsigy
venti ant ūkių žmonėms.

Emigrantu daugiau.
X

Siuosmet vasario menesije 
atkeliavo į Ameriką 53.460: 
pernai tą pati mėnesi pribu
vo tik 23.410. turbūt karės 
ir vargas žmones atveja i čia.

Naujos tiesos.

Wasliington, I). C. 
2 dieną kovo, senatas padarė 
sutarmę. kad apsaugoti mer
ginas nuo viliojimo Į kitus 
kraštus, kur paskui jas pa
traukia Į namus paleistuvys- X
tės. Šita tiesa užbėgs kelią 
ir tom merginom kurios ir 
pačios žino, jog jos i tokius 
namus važiuoja.

Patzudystė is gėdos.

Malden, Mass. 5 ko
vo mergina nigerkaitė važia
vo ant trūkio į Lyn, Mass., 
liet apsiriko ir išlipo ant Lin 
den, stacijos: esant vėlam 
laikui, o negalėdama gauti 
kitą trūki Į Lyn, ji klausė 
policmono C. A. Feltrujio, 
kur galėtų pernakvoti. Po- 

licmonas ją neva vedė ant 
nakvynės, mergina su juom 
ėjo. antgalo atsivedė i kokią 
tę pašiurę ir pradėjo mergi
ną draskyti, norėdamas su- 
zagti. Aut rytojaus mergi
na policmoną suareštavo, bet 
tėvai paskubino išliėluoti. 
Išbėluotas parėjo namo ir nu
sišovė.

Mušėsi už darbą.

N e \v Y ork. 3 kovo ap
garsinta buvo. jog reiks dar
bininku, prie sniego kasimo 
iš ryto ant 2 avė. 1 St. Dar
bininku prisirinko iš augšto 
ir visi norėjo gauti darbą, 
tie kurie buvo užjiakalije bi
jojo. mislino negaus darini, 
jie stūmėsi ko arčiau prie 
darbdavio, arčiau stovinti jų 
neleido: prasidėjo muštynės, 
kame peiliai ir revolveriai 
buvo sunaudoti-

Karė už būvi randasi visur.
5000 straikuoja.

N e w Y ork' o 8 kovo 
augštuju geležinkeliu darbi
ninkai sustreikavo: konduk
toriai, motormonai ti kietu 
agentai ir kiti darbininkai 
skaitliuje 5825. Šitie strei
kuojanti darbininkai jierdie- 
ną nuveždavo daugiau milijo
ną žmonių, dabar visi stovi. 
Kompanija pildo jų vietas 
su skebsais: daug nelaimių at 
sitiko; 3 jau užmušė.

Moterys darbininkės

Pagal padavimus moterys 
nesilieka nuo vyrų darbuose. 
Amerikos statistikos parodo, 
jog 130 moterų yra giriu kir
tėjų. 100 prie lentų jiioviny- 
čiu. 550 stalioranja. 170 ply
tų ir akmenų murininkių, 50 
tinkorių. 130 pionierių, 200 
kalviauja. 600 mašinistu. 
3500 geležinių ir plieniniu iš
dirbėjo. 8 boileriu darytojos. 
115 vario išdirbėjo, 40.000 
dirba čeverykus, 180 moterių 
inžinierių, 5oo plytų daryto- 
jų ir daug prie kitokiu dar
bų.

Maynard. Mass

4 kovo persiskyrė su pa
ša ule Benigna Meškinienė 
*28 metu amžiaus paeinanti 
iš sod. Linazaro. Norios pa 
rapijos paliko vyrą ir kūdiki 
8 mėnesiu varge. Lietuviai 
susirinko ir gražiai numirti 
šią palaidojo. A. A.

Žinios iš pasaulės.

Lomiom — Žinios iš Loti- 
domi tvirtina, jog Maskoliš
ka karės rodą, rengia pasius
ti i Mandziurrją dar keturis 
šimtus tūkstančiu kareiviu.

** *
Peterburgas.— .. Lietu vi 11 

laikraštis”, išeinantis Peter
burge. praneša, jog Amerikos 
lietuviai labai nemorališkai 
gyvena, prapuolę girtybėse, 

ir atsižymėję biauriais dar
bais. 'kokios žinios eina apie 
mus po platu svietą.

*

* *

X

Geneva, Sv.. iš čia prane
ša, jog garsus tėvas (hipiui. 
Peterburgo straikieriu vado-

X

vas. apleidžia Šveicariją ir 
važiuoja i Londoną.

* *
Kaime Baili i j a. Vii. gub, 

čia ištiko gaisras, sudegino 
keletą namu, sudegė vienas 
arklys ir viena karvė, teipgi 
sudegė pašaras, kas labai 
sunku žmonelėm pavasario 
laike.

IŠ LIETUVOS.

Lietuvos kunigai buvo su
sitarę išleidinėti nedėlini 
laikrašti su mėnesiniu prie
du. kuris būtų prekiavęs 
penkioliką tūkstančiu rubliu 
per metus, bet paduotas pra
šymas pas ministerį. buvo 
atmestas. Dabar jie ir vėl 
rūpinasi išgaut daleidimą.

Iš Kauno gub, turėjo pa
imti i karę iš 4 pavietų po 
13oo vvru. bet kad lvgiai iš 
kiekvieno negavo, tai paėmė 
iš vieno daugiau, o iš kito 
mažiau. Iš Novoaleksandro-

X

vo paėmė rudeni j, o iš Šiau
lių. Vilkmergės ir Panevėžio 
Advente, po panos Sv. Kas 
turėjo keletą kapeikų, tas 
smuko už balos. Bet ir dau
giau būtu pabėgę, jeigu ne
būtų jiasklidus paskala, 
kad tiems, kurie parėjo nuo 
tarnystes 1888, ir jeigu ženo- 
tas, o turintis 3 vaikus ir pa
čią. tai neims i karę. l'žtai 
tie nė nesišalino. bet tie. ku
rie neturi 3 vaiku ir nebuvo 
ženoti. kas tik galėjo pabėgo. 
O tuos, kurie liko, paėmė vi
sus i karę, nežiūrėdami ne 
vaiku, nė jų moterių.

Iš Žemaičiu vyskupystės, 
ant karės lauko Man Tzinri- 
joj. yra kunigas Miksas, kn 
ris gauna algos ant imlu 
6000 rubliu ir 7oo ant tarnu 
užlaikymo.

l’z šitą algą kunigas turi 
stiprinti Ruskai-t •vynišk.-. 
dvasią tarp kareiviu ir uz 
užmuštus rankas i dangų pa 
kelti. Prie pinigu gauna da 
4 arkliu užlaikymą. Nors ir 
gerą sumą pinigu gauna, 
vienok da neužtenka, nes jei 
nori gėrei pavalgyti, tai vie
ni pietūs kaštuoja 5o rubliu. 
Apatines drapanas, turi ne
šioti šilkines, nes i kitokias 
vargo draugės labai veisiasi.

Kunigai Janulaitis ir A- 
pulskis yra ('barbinę, bealie- 
jonės ir tie gauna |x> tiek al
gos. G.

TRUMPOS ŽINUTES.

Japonija yra labai kalnuo
ta šalis, ir visos Japonijos 
žemes kati k viena šeštailalę 
galima dirbti.

Škotijoj išrado naujo bū
do plytas, kurias pa<laro iš 
akmens, granito ir molio.

—o—
\ ienas Austrijokas išrado 

naują prietaisą prie vadeliu, 
su kuria lengva sulaikyti pa
sibaidžiusi arklį. Šita prie
taisą pritaisyta prie arklio 
gerkles, ir patraukta su at
skiriem vadelėms užima ark
liui kvapą ir turi sustoti.

Respublikoj Nicaraguos 
randasi medžiai užmušėjai. 
Nep-rseniai atsitiko, jog pra
puolė sūnūs Senoro Gastao- 
zaro, imi ilgam jieškojimui 
atrado vaikiną su jo arkliu 
negyvus po vienu iš tų me
džių. J ieškotojai kaip tik 
jh> tuom medžiu paėjo tuo 
jaus jautė baisu <1 ilsinantį 
kvapą kartu su vaikinu ir 
jo arkliu. Jie rado ir daug 
kaulu gyvuliu: kurie čia 
užėjo ne vienas neištruko gy 
vas.

—o—--
Dorpate Lat. Keli masko

liški kareiviai prieš išvažia
vimą į Mandžiuriją norėjo 
gerai pasilinksmint. Jie gė
rė per naktį degtinę, sumai
šytą su mediniu alkoholiniu 
ir teip užsinuodino, kad 16 
kareiviu ir viena moteris pa
simirė.

Yienas gamtos mokslinčius 
iš Veiinesse. sako, jog repti
lijos stimpa daugiausia tarp 
pavakares ir vidurnakčio; 
prieš galą pasijieško sau at
sakančią vietą, o tos ką |w> 
žeme išlenda laukan.

-o -
l’rol ešerius astronomijos 

ir kilu teminyčiu praneša, 
jog ant <.<.i« s dabar randa
si juodas pletmas 3 bilijonu 
ket v irlaimu myliu. Moks
linčiai sako, jog tas pletmas 
susidaręs tik iš gazų. ir lai
kui bėgant jis vėl pranyks.

H orcester, Mass.
,.Lietuvos Dukterį! Drau 

gyste ". neseniai susitvėrus, 
anga gana gerai. Ant pas 
kutinio mitingo prisirašė 
apie 8 moterys, ir visos kitos 
pirmiau prisirašę laikosi ga 
na drūčiai. Dabar skaitom 
netoli 30draugių, ir tikimės, 
jog da daugelis moterių pri 
sirašis. Ant paskutinio mi 
tingu o. Gilis padovanojo 
draugystei visas reikalingas 
knygas dėl vedimo reikalų, 
uz ką draugyste ištaria jam 
širdingą ačiū.

M. Raulinaičiutė.

z
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1 ž ’aryk snuki 
čion man kiš
as ir pasenau 
, reikia ziurė- 

o ne

negaletu užimti tavo
— Gi riau 

ir t v lėk. Jis 
čios politiką,
man to neįeik’1 
ti iš kur duona peina. 
kvailvsta mislvti.• i •

— Ar tai kvailvsta. jeigu 
tikrai apie duoną rūpiniesi?

— Tvlek. t v lėk! a nė
• •

šukšt. tu jau {>erdaug žinai: 
aš tave st uitoj pririšiu, nes 
tu ant gatvių visko išgirsti.

Laikas jau susiprasti.

Darbininkams.

esi

tiek

te

ką

no-

kodėl 
teip sulinkęs į kuprą'

— Apsišluostyk nosį pir
ma, o paskui išjuok mano 
kuprą: kaip sulauksi 35 me
tų. tai pamatysi koks tu bū
si tiesus.

— Aš nenoriu, kad jūs 
supyktute. aš tik noriu, kad 
jūs man pasakytute, kodėl 
teip greit pasenote, kaip aš 
žinosiu, tai aš mėginsiu pa
sisaugot nuo senatvės.

— Argi tu nematai, kaip 
sunkiai aš turiu dirbti, kaip 
žmogus gali būt jaunas ir tie
sus, jeigu kaip arklys- kas
diena turi vežti.

— Na kad tu tėvai buvai 
bedarbo visą žiemą.

— Kad ir bedarbo tai 
rūpestis žmogų suėda.

— Apie ką tau rūpi, 
vai?

— Apie darbą, parše, 
čia mane klausinėj i.

— Nesupyk, tėvai, aš
riu žinoti, kodėl tu rūpiniesi 
apie darbą, nieko neturi ir 
dirbti negauni, kibą tu esi 
prasikaltęs prieš svietą.

— Na. matai, teip yra: 
kur aš pirma turėjau gerą 
darbą, tai dabar tę vaikas 
dirba toks kaip tu.

— Tai tu tėve atidaviai 
savo darbą tam vaikui?

— Aš jam darbo nedaviau, 
tę kur aš dirbau, tai kompa
nija indėjo naują mašiną, o 
ant tos mašinos ir vaikas ga
li dirbti ir tą patį darbą pa
daryti.

— Klausyk tėvai mums 
mokslainėje kartą sakė: jog 
kožnas žmogus turintis ame
rikoniškas popieras gali bal
suoti, arba turi tiesą daryti 
provas.

— Na tai ką tos pro vos, 
ką jos padarys?

— Tai jūs galite teip nu
balsuoti (vetuoti), kad maži 
vaikai eitų į mokslainę iki 
aštuoniolikos metų, teip jie

Vargingas gyvenimas 
mums vargdieniams, kurie 
neturim apšvietimo, mokslo. 
Kenčiame męs visokias nelai
mes ir 
skriaudikų, 
mūs kraują.
sa nuo tamsos 
bado atsiginančia, 
negalim, kaip reik'a 
valgvti. nė apsnb imti, 
nesuprantam to. ką apšviesti 

« žmonės daro. Męs teip iš
mokyti nuo mūs tėvų, kurie 
nieko nesuprato apie mūsų 
gyvenimą ir surėdymą pasau
lės. Kelkimės, mieli broliai, 
patys paduokim brolišką ran
ką vienas kitam ir traukini 
prie mokslo, prie geresnio 
apsiėjimo ir geresnio gyve
nimo. Oh. kaip yra sunku! 
kad mūsų broliai skirstosi į 
kokias partijas ir veda tarp 
savęs karę. Atminkite, bro
liai. kaip Lietuvos sūnus se- 
novėja kariavo už tėvynę mu
sų. Lietuvą, liedami kraują 
savo. Skaityk senovės isto-•
riją, persitikrink, kad męs 
darome atbulai, nesirūpin
dami apie abelną gerovę, tik
tai skirstomės; krikštinam 
vienas kitą biauriausiais žo
džiais.
kad laikas] .L- 
apsupa naujais vargais, 
jeigu vis teip snausim, 
nas kitą pravardži uosiui, 
su kartu pasijusim 
giausiam padėjime, 
čiamuose varguose, 
sim persilpni pataisyti 
su pagadytą gyvenimą, 
tada su niurni atsitiks? 
broliai! sunku kalbėti 
mūsų pražūtį: geriau rūpin
kimės visi iš augšto pasitai

kyti; rūpinkimės permainyti 
mūsų būdą (karaktorių), su
praskime. ką męs galim nu
veikti vienybėje, ir darbuo
kimės iš vieno, nesiskirstyki- 
me, nes mūs visų yra vienas 
ir tas pats mieris. geresnis 
gyvenimas, numetimas rete
žio nuo mūsų sprando, rete
žio padaryto iš vargo ašarų, 
ligų ir visokių nelaimių. Ar 
tamista sutinki su manim. 
Ištiesų sutiksi, jeigu tavo 
protas sveikas.

Tai gi užmirškie viską, 
visas skriaudas tau padary
tas. o griebki mes prie pakė
limo mūsų brolių, kurie klai
džioja po tamsybės gyrias, o 
neranda durių išlysti iš bon- 
kos degtinės. Griebkimės 
prie darbo, broliai, teipgi ir 
jūs nerangios sesutės!

Grinorka iš AVorcester.

nepažįstame mus 
kurie siurbia 
Dirbdami tam- 
už mažą, nuo 

m< kęsti, 
nė }>a- 

Męs

skirstomės:
kitą bjauriausiais 

Atminkite, broliai.
vis bėgdamas.

Męs 
ir vie

tai 
vargin- 

neišken- 
ir bū

ni ū- 
Kas 
Ak. 
apie

Mislis ir papratimai.

Ar tau teko prisižiūrėti 
žmogų papratusi prie kokio 
nors darbo? Kaip yra žin
geidi! tėmyti į jo papratimą. 
Jis darbą savo dirba, rodos, 
kad jam prigimta: jo kiek
viena dalis raumenų teip yra 
papratus, jog jis gali dirbda-

iv

Su tamsybe ir caru

svie-
Sutaisė 

., Lietu vos”.
■v

Šita, kaip ir Ri
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mas dar ir kalbą su kuom 
kitu vesti. Papratimų žmo
guje yra labai daug, netik ką 
žmogus gali priprasti prie 
ranku arba kitų dalių kimo 
pasikrutinimų. liet męs pri- 
prantam ir prie visi kių pa
traukimų savo gyvenime. 
Nors tie patraukimai kartais 
mums vra blėdingi. ir niekai! 
męs tiems papročiam nepasi
duotume. jeigu mes užgimtu- 
me su tokiu tvirtu protu, 
kokis pas mus atsiranda apie 
25 arba 30 metus. Tačiaus 
męs ateinam i šią pasaulę su
vis su menku protu: ir kaip 
augam metas po metui su 
silpnu protu, męs sutinkam 
visus tuos papratimus, su 
kuriais męs apsiprantam ir 
męs jų pasisavinam. o kaip 
kartą jie Įsėda i mus, tada 
kad jie būtu ir blogiausi, 
jau sunku juos nusikratyti. 
Papratimai, kurie imi kreipia 
visą gyvenimą i vargų kelią, 
vra šie: girtybė, geidimas ki- 
tą nuskriausti, kitam užduo
ti skauduli, kokiu nors būdu 
tę nebūtu, kitą pažeminti, ir 
daugelis tokiu įpratimų, 
kurie labai susirišę su artimu 
ir su visa žmonija, 
mus iš mažų dienu, 
męs uzaugam kartu
rečiais, ir atėję Į laiką, kada 
mūsų protas jau sudrūtėjęs, 
tai pamato, persitikrina, kad 
pikti papročiai daug žmonių 
kankina, tada ypata drūtes
nės dvasios pakelia bnntą 
prieš nedorus savo pa prati
mus ir išsiliuosuoja. o 
kuris minkštos dvasios, 
išgali nusikratyti nuo
tų piktų papratimų, toks lie
ka juose iki pabaigai savo 
gyvenimo. Visas jo gyveni
mas pilnas visokių priejiolių. 
teip kad iš šono žiūrėdami.

su juo, pamatom, jog 
su juo nesida-

vo. jeigu papratimas 
trauks tave, tai netikėk 
tyt gerovę.

apsėdo 
Paskui 

su pap-

jeigu
ir lie
sa vęs

Liežuvis. kuris yra 
mažesnis kaip ranka,

Ar buvai kada Lyu'e, 
Lyn'o lietuvius matei. 

Ar matei tą aržuolyną 
Gražiu lietuviu tenai.

Pereitą sanvaitę 
Buvau aš pas juos.

Ir prisižiūrėjau
Iii vaikinus tuos;

Puikus ir malonus
Lyn'o lietuvaičiai: 

Pilni pajautimo 
Ir tikri tautiečiai.

Pradėjus kalbėti
Apie vargus Tėvynės. 

Akyvai klausė 
Rodos nusiminę.

Aukaut dėl Tėvynės. 
Kuip laikas parėjo.

Visi jie davė. 
Niekas nemurmėjo.

Malonu matyti 
Lietuviu būreli,

Kurie rūpinas 
Apie Tėvynės dali.

Būtų malonu.
Kad aš galėčiau 

Teip linksmas žinias 
Visada praneščiau.

Kad visas blogas 
Tarp mūs’ išnyktu.

Tik geri darbai
Pas mus pasiliktu.

Tada aš galėčiau 
Gražiai jums sakyti.

Vien meilės eiles
Jumi aprašyti.

Paskyrstyma- Raidžiu (Literų).
Raides arba balsai angliškos kalbės padalinti i du sky

rius: balsines ir tykiaisias.
Balsinės raides išsitaria atviru balsu, kaip ve: 

a žodije fa r tark iaar. reiškia tolį.
Tykiosios raides išsitaria su suspaustu balsu: b. d, t, 

sli. ’
Dvibalsinęs yra tai suvienytos dvi balsines raidės,kai)> 

: an out. reiškia ne vidų riję. Oi. noise tark noiz. reiškia 
baladonę.

Angliškas abecėlas susidinla iš 2<» raidžių, o tos 2(5 rai
dė? išsiskvrsto i balsines, tvkiaisias ir dvibalsinęs raides. * v •
Yra dar kelios susirišę raides kaip ve: ch. sli. ir ng. Jos 
teipgi perstatų atskiriu* balsus. Raidės s ir z Įierstato sau 
tinkančius balsus, tariant žodžius: measure tark miažiur, 
reiškia mielą: ažūre tark ašiur, reiškia mėlynas dangus, 
(danguose) a. e. o visada vadinasi paprastos balsės. 1 ir u 
balsės žodžiuose: in tark in. reiškia jame \ idurije: us tark 
as. reiškia mus. Jos pasilieka dvibalsėms, kada yra varto
jamos žodžiuose: time tark taim. 
tūn. reiškia balsas (tarinys).

Ištark 
vajer 
did 
from 
pleis 
it iz 
net 011 
miap 
dont 
es long 
ert 
sičiueted 
no v 
part 
govirment 
ander 
kontinl

Angliškai 
\vhere 
did 
from 
place 
it is 
not 011 
map 
do not don't 
as long 
earth 
situated 
know 
part 
goverment 
under 
control
\vhere did you come from 
from Litliuania 
where is tliat place 
it is not 011 the map 
I don’t care 
as long as it is on the eartli 
please tell me 
where Litliuania is situated 
Litliuania situated in Europe 
You kno\v Brussia

reiškia laikas, tune tark

kur 
padarė 
nuo 
vieta 
tas yra 
ne ant 
zemlapis 
nedaryk 
teip ilgai 
žemė 
patalpinta 
žinai 
dalis 
valdžia randas 
po
kontrole urėdu.

Iš kur tu Įkaeini
Iš Lietuvos 
Kur yra ta vieta 
Jos nėra ant žemlapio 
Aš nežiurau (neatboja) 
Bile tik vra ant žemės 
Jei loska pasakok man 
Kur Lietuva patalpinta 

Lietuva raminsi Euro|M)j 
Ar jus žinot Prūsiją

kas 
niekas
ro. kaip tik pikti papratimai 
turi pilną viešpatavimą ant 
jo viso. Daugelis žmonių, 
ypač tarp mus lietuvių, labai 
užtaria tokius papročius: sa
gai veseilia apsieiti. Kaip 
gal veseilia apsieiti be 3o-4o 
bačkų alaus? Na. kaip gali 
paskui ramiai stovėti, kaip 
gyvulys su ragais, kitą neda
ręs, 
daug
arba koja, jis negali nieko 
ištarti: jis nuo alaus lieka 
teip suparaližiuotas, kad jei
gu ką sakytum, jau niekas 
nesupras, užtai tada reikia 
ragais badytis. Žinoma, kad 
reiktų daug prirašyti, jeigu 
parodyti visą biaurybę, ko
kia iš to papratimo kyla. Aš 
noriu tik parodyt ir pagelbėt 
tąs dvasias, kurios laukia 
rodos kokios pagelbos, pa
šaukimo. o ir jos Įgautu 
tuos papratimus ir lėktų kar
tu su kitom dvas'om ir liks- 
mįtųsi ne juodu alum ir deg
tine, bet čystu oru. žiedais 
kvepiančiais, drūta sveikata 
ir kitom linksmybėm šio že
miško rojaus. Tie, jauni 
žmonės, kurių kūnas yra dar 
nepabaigęs tobulintis, jie 
gali pakelti karę prieš piktus 
papratimus ir juos pergalėti. 
Žmogus, kaip jisai nebūtų 
įpratęs į piktus Įiapratimųs, 
jis vis turi supratimą kas blo
gas ir kas geras, ir kad mis- 
lis ateina, matai kad negerai 
darai, tai mislyk daugiau 
kodėl negerai, neapleisk tos 
mislies, laikykis. Atkartok 
jeigu tą mislį ištobulinsi, pa
darysi ją drūtesne nekaip 
papratimas. Nelaimė busta-

..Paėjimas organiško 
to” pagal Bitneri. 
Šernas. Spauda 
Chicago. III. 
tos knygos moksliško turinio 
vertėtu ko/i; m į erskaityti. 
nes tai via ia>tai. kurie žmo
gaus sn.< g< ris augina.—o—

..Priedelis prie lietuviško 
kl: usin.o”. Parašyta J. Sa
paliaus. spauda ..Lietuvos” 
Chicago III. Šioje knygu
tėje skaitytojas ras gilesnius 
išsireiškimus lietuviško klau
simo. ir tuo geriau susipažys 
su lietuviškais reikalais.

—o---
f.

,,Žvąigšdės Kalendorius 
l‘.»05 metams, kuri ant šių 
dienų apturėjome, talpina 
savi j šventes, tautiškas eiles, 
pasakėles ir kitus naudingus 
pamokinimus. Kaštu ir 
spauda ..Lietuvių Katalikų 
Spaudos Bendrijos”, Shenan- 
doah, Pa.

Visi žmones lygiai sutver
ti, bet nekurie išauga.

Papratę retežiuos ir po smūgiais knuto, 
Nenorim keltis iš tamsybės būto. 
Kūnas prie smogiu ‘-arišku priprato. 
Liuosybės šaukiams s.to v’ prie aristokrato. 
,.Nereik man liuosybės. man caras geras. 
Aš už ji užstoju, nors liejas kraujas. 
Kas būtų be caro, kas išgertų kraują. 
Kas nuvarytų žmones i svietą naują? 
Jog mūs perdaug gema, žemė nejienėtų. 
Kito caro su smako galva mums reikėtų”. 
Teip pakampėse kalba mūsų broliai, 
Kurie letarge miega ik šioliai.
Nė balsai Tėvynės jų nesujudin, 
Nė šauksmas broliu jų nepakrutin. 
Caras išėdė mus broliams protą. 
O jam pagelbėjo apuokų rota.
Brangus jaunikaičiai, liuosybės sūnus, 
Kurie dirbate dėl motinos jūs:
Niekad nepamirškim, jog męs turim du 
Tyromis baisius, kurie ėda mus.
Su viena ranka męs nuo caro ginkim 
Su kita ranka męs tamsybę smeigkim. 
Su abiem siaubūnais turim kariauti. 
Jei Į gerovę norim Tėvynę patraukti. 
Dabar mums dirbti reik kodaugiausia, 
Prie darbo laikas yra geriausias. 
Dabar galima nelaimes pirštu parodyti, 
Nenorinčiam žiūrėti, šiltą kraują lasyti. 
Tų ką Mandžiurijoj miršta nuvaryti 
J11 kūnai lieka žvėrių draskyti.

*• v •

Dabar geriausias laikas dvasią sukelti 
Brolius prie darbo visus pašaukti. 
Tegul protą, dorą, savo pakrutin 
O retežius tamsybės nuo savęs purtiu.

/
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Rodos varpai gaudžia.
Garsus Nilsai p,laukia:

Siases. siases. siases 
Prie mokslo mus šaukia.

Ar tai būt į balsas 
Skambančiu varpu.

Ar iš gilios krutinės 
Dvasia mus šauktu.

Vis tiek mums nereikia
To mokslo pažinti. 

Ant popieros, knygų 
Išliko pražuilinti.

Kas mums tur rfųiėti:
Štai kas dieną matos. 

Sijonai, skrybėlės 
Ir išverstos kaktos.

Gana mums darbo
Ant kitu žiūrėti.

Su gražiausia mada 
l’ž akiu užbėgti.

Kas tai atsitiktu
jeigu Marijona.

Apsivilktu pirmiau 
Paryžiaus Sijoną.

Mūs visas gražumas
Ant nieko nueitu.

Paryžiaus Sijono 
Kvoldai mus uždengtu.

Mieli jaunikaičiai
Mūs nepamatytu,

Meiliais žodeliais 
Mūs nepakalbintu.

.Jog mūsų laime.
Tai gauti vaikiną: 

Kaip męs apsivesim 
Tegul jis maitina.

Tokio tai mokslo
Labiau mumi reikia, 

Pagauti vaikiną 
Ir turėti laimę.

* * * .
Oli! galvą, galvą
Galvą man skauda.
Iš kur tie sopuliai 

Vis mane atranda.
Bandžiau pasveikti
Gyduoles ėmiau.

Bet pagal mokslą 
Dar nesilaikiau.

O moksle, moksle!
Vėl tu iškilai.

Bet tavo galybes 
Yr’ sunkus takai!

—o—
Kaip daug mes esame at

silikę nuo žmonių, kurie sa
vo protą nuolatos lavina, tai 
tą galim pamatyti, pažiūrėję 
ant kiekvienos pusės mūsų 
gyvenimo ir gyvenimo sve
tini ta učių. Kaip yra akyva 
žiūrėti i mūs lietuvius, atė
jusius i šią liuosybės žemę, 
kaip męs pradedam atgyti ir 
gyvuoti: rodos, kokios atža
los ima augti nuo seno kel
mo, Įier žiemą po sniegu bu
vusio.

Pirmiausia, čia mums at
važiavus. mūsų akys pradeda 
priprasti prie visokių nauju 
daigių, atitraukiančių aki. 
Pažiūrėjus ant merginos, ką- 
tik iš Lietuvos atvažiavusios 
ir pirmu kartu apsirengusios 
šio krašto parodais, išrinlo 
labai keistai, olabiausiaskri- 
bėlė ant galvos. Kelias die
nas mergina vaikščioja su ta 
skrybėle juokingai: kaip ji 
eina, kartais pamislini, kad

ta skrybėlė teip sunki, jog 
mergina vos ja panėši; tai 
ve! rodos, kad skrybėlė gyva 
ir merginą neša už galvos iia- v
ėmus. Seip teip per kelias 
dienas paplauta ir jau pas
kui eina, kaip s**ua ameriko
ne. Skrybėlė nėra tokiu 
daigtu, kad galėtum vadinti 
geru išmistu ".vienok vasarą 
geriau nekaip kad skepeta, 
kuri nuolatos smunka nuo 
galvos. Prie tokiu daigtu 
kaip paroda’, mus merginos 
labai gretai prisitaiko teip, 
kad už poros menesiu jau ne
gali išskirti ar tai vankė ar 
lietuvaitė. Visas formas jau 
supranta, tiktai jai painioja
si tie dažai. tu tai jos ilgai 
nepermano, nes ir imi puikiu 
metu buvimo Amerikoj gy
venimo dar vis gali pamaty
ti atėjusias ant pagraNi su 
raudonais kaklaryšiais arba 
naktaizom. Na tas niekas, 
tiktai kad jau tokia mada ne
šioti juodas.

Kaip greitai męs pripran- 
tam prie mados drapanų, mo
kykimės ir toliau pasižiūrė- 
damos ant svetimtaučių mer
ginu. išmokim rašvti. skaity- 
ti: išmokim apsiėjimo ne iš 
viršaus, bet is vidurio. Jei
gu mes uzdėtume ir gražiau- 
sius rūbus, parėdus ant me
dinio žmogaus, tai vis bus 
medinis Bet kad žmogus, ar 
žmona, ir su į mastais pa rėdais, 
liet kad ji išduos iš savęs žmo
niškumą. bus suprantanti, 
tai jau niekas negali papeik
ti, ir jeigu kas drįstų, tai tas 
pasilieka begėdis. Daugelis 
mūsų merginu sako, kad rei
kia teip daryti, kaip žmonės 
daro. Tas gerai butų, jeigu 
męs nusižiūrėtume ant gerų 
žmonių, bet jei lietuvaitės 
nusižiūrėtų viena ant kitos, 
ir bijotu daryti ką nors ge
riau. tai gaila, kad tokia nuo- 
monė neprapuola, nes ką 
mūs merginos iš didelės da
lies daro šiądien, tai kiekvie
na beveik apverkia savo dar
bą senatvės dienose.

Tikras mūs kelias į gerovę 
toks: pirmiausia turim pasi
skaityti visokių knygelių 
tiek, kiek tik mes galim, iš
mokti rašyti ir rokuoti, tada 
tik turėsit proto ir galėsit ei
ti į publiką, susipažinti su 
žmonėmi. Jeigu koks vaiki
nas kalius, tai žinosi ką sa
kyti. o apsi vedus busi gera 
motina vaikeliu. Bet pakol 
nepasiskaitai — nesupranti 
surėdymo žmonių, neeikie nė 
iš stubos. kad neužkrėstom 
kitą silpnaproti, ir nepalik- 
tute tėvais vargų.

ui šimtai tūkstančių. Iš 
čionai tie pinigai einaįujezd- 
noje policeiskoie upravlenie. 
Šitoj \ ietoje teipgi apvogė 
tuos pinigus ir išeina iš čia 
tiktai milijonas ir penki šim
tai tūkstančiu. Toliau būna 
pasiusti i guliernskoe uprav
lenie. kame teipgi randasi 
kranas, o prie to krano stovi 
pats guliernatorius su savo 
salinu inkais, tie pripil
do kišenius ir iš čion tų pini
gu išeina tik vienas milijonas 
rub.. kurie eina i glavnoje 
upravlenie. Krasnavo krėsta, 
čion vagysta pasirodo pilna, 
nes ministeriai jau sutočkom 
veža sau pinigus, ir iš to mi
lijono rub. iš čionai išeina 
tik devynesdešimts tūkstan
čiu ir eina raudonam pavi
dale į stapnye punkty į Dal
iuj Vostok (Tolimus rytus), 
kur stovi kareiviai, vienas lie 
kojos, kitas lie rankos, 
serys mielašird vstes ir
susiėmę rankas, laukia pa
gelias, o jiems parodyta špi- 
ga (tuščias kulokas). Nuo 
glavnoe upravlenie iki Kras
navo Krėsta, iki Dalnij Vos
tok yra trys kranai, per ku
riuos ir likę pinigai nuo kitu 
vagiu, liekasi paskutinėse 
rankose, o į reikalingą 
nueina gryna špiga.

An>AhA SS. 1‘KTKOVO.

PĖDOM KRISTAUS
l.i<tnri*k‘U certi "/<ĮK'iiij'i

BALIS I

(Tąsa.)
Bijau, kad netikėtai 

mokslo, nes 
s laimina 

jeigu kas

ui ką 
< > kas

tikrai
o ką
mano daębą nupeik-
Kristus visai

Se- 
visi

Per vėlu

vietą
G.

Dar jaunutis suvis būdam’s 
Vis pradėdavau galvot. 

Driko mūs senovės bočiai 
Niekad nebandė kovot,
Prieš tą carą kraujagerį
Ir jo visą valdžią

Kuri vergia mus Lietuvius 
Ir dar smerčiu baudžia'

-V.

«• «•
Augau didyn.
Mokslus ėjau.

Jau ir raš\ t
Aš pradėjau;

Pasislėpęs aš sau vienas 
Rašau šiokias, tokias žinu

tes

Vagilį mašina.

Pereituose metuose po Lie
tuvą pasklydo paveikslai, 
ant kuriu buvo nupiešta, 
kaip caro činovninkai sunau
doja pinigus, sudėtus ant pa
gelbėjimo sužeistų kareivių 
Mandžiurijoj. Per visą lai
ką karės žmonės ir kunigai, 
rinko ir davė kiek kas galė
jo. liet kaip tie pinigai buvo 
sunaudoti, tai štai ant pa
veikslo buvo gražiai parody
ta teip: vargšai žmonės sudė
jo du milijonu rublių ir pa
vedė imi globa polieeiskos up- 
ravlenijos: šitoje vietoje pra
sideda pirmas vogimas pini- 
gu. Čionai įtaisytas kranas, C? v. v •
per kurį činovninkai prisi
pila savo kišenius. Iš šitos 
vietos iš dvieju milijonu rub. 
išeina vienas milijonasaštuo-

inio
K rišt u> 
būtų, 
tu. sakydamas, kad 
darytu, būdamas mano vietoje? — paklau
sė redaktorius Rugienius.

--- Kaip butu jeigu vienas sąnaris iš 
mus draugystės mislytų. kad teip gerai ir 
teip darytu Kristus: kitas-gi sakytu, kad 
kitaipgerai ir butų priešingu pirmutiniam, 
ką tada męs darytume, kad musu veiki
mas būtu krikščionišku, kaip prižade jom? 
— paklausė Gilis artistas. Kunigas pa- 
mislijęs valandą atsake — netikiu.kad kil
tu priešingos nuomonės iš tarpo musu, jei
gu tikrai norėsim gerai daryti, ir su rū
pinčiu mėgįsim pildyti mūsų prižadejima. 
Išties eisim Įiedom Kristaus, ir l.e abejo
nes musu protins ir sąžinė parodys milini 
tikrą kelią. Jeigu Kristus savo Įiaveizdoje 
tarnavo visai pasauliai, tai Įie abejonės ir 
męs. teip darydami, eisim jo pėdoms ir 
teip turim daryti, kaip jis darė! Ar sutin
kate su manim visi?

— Visi sutinkam - susirinkę atsilie
pė.

Toliau užmanau, kad mūsų nauja 
draugystė turėtu susirinkimus kas dvisan- 
vaitės; dėl pasikalbėjimo ir pasidali 
ainio žinių kaip sekasi mumi gyveni
mas pagal mūsų naują užmanymą.

Teip pat virtinę, visi išsiskyrstė su 
tvirtais prižadėjimais atsiekti tuos mierius 
su pagelba Dvasios šventos.

Prabaščius likęs vienas dar ilgai mel
dėsi. idant tie prižade j ima i būtų teip stip
rus visada.kaip jie yra šiądien.kada jie ta
po užtvirtinti

ne teip

ra^ redaktorius, pagelbininkas Rugieniu us, 
ir paduodamas lapą su korėktom tarė:

Ką tik nuo P legrafo, gražiai su
rašytas straipsni.-. Mus Kašiuba pasistok, 
rojo, galima išgirti. Aš siunčiau jį vakar 
į miestą R... ten vakar buvo muštynės ant 
kulokų: miCesi geriausiai amerikoniškai,* 
štai yra aprašymas, čia plačiai parašyta, ir 
man rodosi mūsų aprašymas bus vienas iš 
geriausių. Rugienius paėmė lapą ir su 
atyda perskaitė, paskui padėjo lapą ant 
stalo ir valandėlę pamislinęs tarė:

Šitas nepritinka.
Juozaitis didžiai nusisteliėjo:

Kaip tai! ką jus pasakėt?
Meskim tą aprašymą muštynių, 

męs jų negalim d ru kiloti musu laikraštije. 
Juozaitis buvo visada vienu nuomonių 

su savo redaktorium ir niekados Jam ne
prisiėjo teip. nes Rugienius visada pildy
davo pasakvta žodi ir niekad nemainvdavo 
kartą ištarto. Juozaičiui išrodė aliai ne
paprasta. ir nesusilaikęs tarė:

Jus mislinat. jog sius dienos nu
meris laikraščio gal' išeit nieko nepraneš- 
damas apie tas muštynes?

Teip, tą aš manau jumi sakyda
mas.

Bet tas negalima. Visi kiti laik
raščiai apraš\ s muštynes, ką tada pasakys 
mus prenumeratoriai? Ir dėl kokios prie
žasties ant galo! ėmė nerimaut Juozaitis.

Paskutinis nesutikdavo nuomonėse 
kaslink tikėjimo su Rugienium, liet kad 
jie vienam derbe buvo: mėgino nejudinti 
vienas kitą reikaluose tikėjimo. Šiądien 
Rugienius gerai apsimislinęs paklausė Juo
zaičio;

Kaip Jum matos, tamsta, jeigu ne 
aš ale jiats Jėzus Kristus būtų redaktorium 
šio laikraščio, ar jis duotu čia vietą dėl 
aprašymo muštynių. Argi gyvenime mu
su nieko nėra geresnio dėl parašymo, kaip 
muštynės?

Juozaitis, nesitikėjęs tokių žodžių 
labai nusistebėjo; antgalo atsakė:

Aš mislinu, kad Kristus neleistų 
tokių raštu į spaudą bet kam tas 
klausymas?

--Dėlto.jog dėl tos pat priežasties ir aš 
nenoriu talpinti tą straipsnį ., Dienos Nau
jienose", kurį jūs į iri rengėte — atsakė 
Rugienius. — Aš pasiryžau per visą me
tą lietai pinti į savo laikraštį nieko, ko ne
pagirtų ir nepatvirtintų mus Viešpats Jė
zus.

Nepaprasta mislis — nedrąsiai žo
džiai ištrūko Juozaičiui per lūpas.

— Man dar labiau nepaprasta, jog 
męs krikščionys nesutinkam daryti pagal 
paveizdą Jėzaus — atsakė Rugienius.

Juozaitis daugiau nieko nesakė, jis 
negalėjo suprasti, kas tą nuomonę davė re
daktoriui Bugieniui: jam rodėsi, jog Ru
gieniaus protas mažinusi. bet iš kitos pu
sės apmislinęs neinate kuo galėtų jo nuo
monę nupeikt. Bet ar pamislinot, kaip 
atsilieps ant musu laikraščio? — ant galo 
paklausė Juozaitis.

Ką jūs norite pasakyt su tuom 
klausymu atsiliepė Rugienius.

Aš mislinu. kad netalpinimas žinių 
apie muštynes sunaikįs mūsų laikraštį, 

atsake Juozaitis. Man mat< si nega
limu daigiu verst, laikraštį ant tekio ki lio. 
Da žmones neikiam e, mdasit kė b kį augs
ią laij sni. ka<! tų su t< m nm.mi į.ėn.s 
sutikti: jeigu męs i.< < < s:m straipsnio apie 
muštynes. ai tik Miu,;z.\sim mūsų skaity
to us ant keliu in.id. Visi mastiniai in-•> *. *.

teligi litai ial >ai>ia nori išgirst žinias apie 
mu t\ms. R< zultaii.< kių muštynių la
biausia intiniuo.a visus, nemenkiau rin- 
k mo į rezidento respublikos šalije: o jūs 
n< norite užganėdinti publikos norus, man 
1< < < s jūs lai ai apsiriksite.

Rugienius valandą tylėjo, paskui ta
rė povaliai, liet tvirtai:

Aš mislinu. kad išleisdamas tą 
tliai] sni apie inušt\i.<s. ajsiiikčia ir užsi- 
pelnyčia panieką ant savę. Jūs sakote, 
kad mūs skaitytojai nori žinių ir aprašy
mo apie tą, kaip aštuoni mušikai, astuo
nios kiūves mėsos pavidale žmogaus, mu
šėsi ir kulėsi kūlokais ir kaip penki tūks
tančiai susirinkusiu ir iš toli suvažiavusių 
žmoniųžiūrėjoantto. Ar neatbūtinai mums 
reikia rašyti apie tai? Kas tai yra laikraš
tis. Ar tamista rūpinotės kada-nors supras
ti laikraščio užduotę?

(Toliaus bus).

Dalis 11.
Panedėlio rytą Rugienius, redaktorius 

laikraščio .. Dienos Naujienos" sėdėjo re
dakcijoj. savo kabinete 
išrodė visai persimainęs.
ir niekas negalėjo atminti.kas su juom da
rosi. nes tokiam apsiaubiate misiiu. jį nie
kad nematė. Jis rengėsi rašyti straipsnį į 
savo laikraštį ..Dienos Naujienos ': buvo 
tai vakarinis laikraštis, ir redaktorius tu
rėjo pasiskubinti, kad iki Įlietų turėtų 
straipsnį savo rašto gatavą į spaudą. Ru
gienius rašydavo visada lengvai ir greitai, 
surašymas straipsnio jam neimdavo dau
giau 2 arba 3 valandas. Šiądien jis sedė- 

nežinodamas ką ir 
kaip rašyti, nes vakarykščais prižadėji
mas permainė jo visas pažvalgas ir nuo
mones viso savo gyvenimo, o labiau
sia dabar turėjo permainyti visas savo pa
žiūras savo raštuose.

— Aš prižadėjau visuose 
buose žengti pėdom Kristaus. 
Rugienius rėdyti savo darbus 
rėdytu jį Įiats mūsų Išganytojas, 
mintų Kristus 
laikraštije, ar patvirtintu jis. 
savo vardu, ar 
sas karaktorius mūsų literatiško darbo, 
pagirtų Jis jį. ar aštriai apsūdytų?

Rugienius aiškiai mate, jog visas ka
raktorius jo laikraščio reikia |x rmainyli. 
Tas buvo nelengva padaryti su laikraš
čiu kurio nuomonė plai'iai 1 u\o ži
noma. Dabar nikėjo pradėti darią ir 
permainyti viską iš eilės. Buvo čia apie 
ką pamislyti Bugieniui.

--- Ak. kad nors nepagadyčia \nko- 
mislino sau redaktorius, paimtas baimes ir 
abejonės.

Pasikėlė nuo sėdynes. pridarė duris 
ir padare tą ko jau daug metų nedarė: at
siklaupė. ėmė melstis ir šauktis prie 
Dieviškos išminties. idant duotų jam t vir
tybę dėl jo svyruojančio proto. Jam lie- 
simeldžiant davėsi girdėt liarškejimas i du
ris:

— Ar galiu ineiti?
Rugienius pasikėlęs nuo maldos pri

ėjo prie stalo, sėdos prie darini ir atsiliepė: 
--- (neikite.
Durys atsidarė ir inėjo Juozaitis, ant

Tai mokinantį straipsnelį',
Tai ir vėl pasakaites:

Bet parašyt šį tą gero
Dėl Tėvynės labo

Kad sukeltų brolių jausmus.
Dar niekad man neteko!

Ir senatvė jau atėjo
Darbai sunkus jau man ro- jo užsimislinęs, rodos 

do;
Kad tie laikai jau praėjo 
Ka<la buvo proga;
Kada buvau jaunas drūtas
Nuo visu liuosas. kaip liūtas.

Pati vaikai nerūpėjo
Vien tik dirbt man tada rei

kėjo
Bet to daryt aš nedariau
Pats meluot neduosiu 
Vis būdavo aš pamisliu:
Yr' dar laiko, pasidarbuosiu!** *

Dabar aiškiai mato akys 
Kad jau viskas per vėlu.

Dar kad jaunas būčiau kartą 
Širdžiai nesiduočiau vilt melu.

Auta n ūkas.

Vienas kunigas užsimanė 
dažinot. ar jo parapijonų vai
kai supranta nors kiek apie 
bibliją: kartą vienuos na
muos užtiko vaiką skaitant 
Simą testamentą, kurio už
klausė:

— Pasakyk man. koks bu
vo blogiausias žmogus ant 
svieto.'

' aikas. nieko nelaukęs, 
atsakė: — Maižiešius.

—- Delko? — užklausė 
kunigas.

— Vaikas: — Dėlto kad
ant syk sumušė visus prisa
kymus.

vėl

Šiądien jis 
užsimislinęs

savo dar-
— mistino 
teip kaip 

Ar lai-
kiekvieną straipsni mano 

mano raštą 
ne? Ar pasidabotų jam vi- 

ar



Pirmas krarjas

3 
metu 
jas 
likot' gyventojų ui Ii uosy bę.

Anglijos randas, bespaus
damas mokesčiais ir užkrau
damas visokius sunkumus 
aut amerikiečiu, šukele prieš 
save tokia neapykantą šio 

žino- 
Ang-

<r- 
įnėty-

Kovo 1770 mete 
atgal, pirmas 

prasidėjo lietis
krau 

Ame-

KELEIVIS

677JJAJi7)AJ

I. UZUBAL1,
318 Broad\vav.

GROSERNE IR MESINYCZIA. ■

ŠOU T H BOSTON,

Pritaisom visokius valgius 
\ eseiliom, kriksztyuoni i Bos

toną ir aplinkinę.
MASS.

Smagiausia vieta dėl praleidimo liuoso
J. BAKUTiS

•>> Endicott st.. Boston, Mass.

Czia galima gauti puikiausiu pecziu

tokią neapykantą 
krašto gyventojų, jog 
nes pradėjo neužkęsti 
lijos rando teip. kad ir An 
lijos kareivius vaikai 
davo su sniegu. Vieną die
ną buvo susirinkęs pulkas 
vaikų ir suaugusių ant King 
St.. kur dabar kampas Ex- 
change ir Statė St. Tam 
pulkeliui kareiviai liepė tuo- 
jaufi išsiskyrstyti. o kada su- 
sirinkusiejie nepaklausė, tai 
vienas iš kareiviu šovė. Pul
kelis tada išaugo i dideli pul
ką ir daugiau kareivių pribu
vo. Tuo tarpu vienas iš ū- 
kesų. augštas vyras pilnas 
narsumo, kalbėjo i ūkėsus, 
kad nuo vietos nesitrauktu, 
bet griebtų akmenis, lazdas 
ir gintųsi nuo kareiviu. Su- 
sirinkusiejie. kartą pamatę, 
jog jie turi kam komanduot 
puolėsi su kuom kas galėjo 
ant apsišarvavusių kareiviu. 
Sumišimas pasidarė, ir pir
mutinis krito Crispus At- 
tucks ūkėsų va<las. paskui 
Samuel Gray ir James (’ald- 
well griuvo negyvais ant vie
tos. kur šiandie sueina gat
vės ENchange ir Statė. Ant 
tos vietos dabar galima pa
matyti akmeni kone lygų su 
žeme panašų į ratą.

v

Saudimas nenustojo: griu- 
vo ir daugiau aukų: kiti su
žeisti numirė. Nuo tada 
prasidėjo revoliucija, ir jau 
nenustojo pakol šios šalies 
gyventojai neišvijo Angliš
ko karūnos iš viso šito kraš
to. Reikėjo apkloti žemę kū
nais ir nudažyti marios krau
ju, vienok liuosybė ameriko
nams už viską buvo branges
nė. .

Ak! gėda tam žmogui ku
ris liuosybę nebrangina.

Vaikinai it ke.gincs skaitykit! 
Matydama kitų tautų jaunuome
nę ir jų būda, kokiu jie sueina į 
pažintį, lobaus, ka.p jie sutinka 
ir į stoną moterystės. pasiryžau aš 
pasidarbuol d<4 lietuviškos jau
nuomenės uždedama tam tikra 
aL'. ntnra ir suvest juos į pažintį, 
kad iš laiko vienas kita gerai pa
žintų Ir suėję į porą laimingai gy- 
v. iitu Aš turiu tuksiančius laiš
kų nuo merginų ir vyrų, jaunų ir 
suaugusių, turtingų ir neturtingų 
su užprašomais, kad duočiau ad
resą k< stos panelės arba jaunikai
čio. ka aš su mielu noru ir pada

rau.
Taigi jeigu ir tu norėtum turėt 
adresa y palos kure norėtum pa
mylėt. parašy k man laišką aiš
kiai. su aiškiu savo adresu, o aš 
pagal savo išgales \ iska išpildy s u 

Adresas:

Jaunuomenes Lcriute.
Office,

SO.ITH BOSTON. MASS.

stulai puikus dėl pa.silsjvijimv.
o cigarai ir cigarclai net iš Turkijos.

Neuiiniržkit atsiiankv t

laiko:

nes tai

Tiktai 25 centai
l'ž pakelį tikros lietuviškos

Trajankos
daktarus >ita

..Birutės
jmt lietuviškus

vduolė neatimti.tai rei-
kalinga kiekvienai lietuvi-kai

yra geriause namine
riin\ nai.
gyduole.

Trejanka gydo visokias paprastas ligas.
kaip tai gumba, patrūkima, sunkuma
ant krutinės, pataiso apetitu ir daug ki-
tokiu ligų. Trajauka yra sudėtu isz
gydaneziu žolių. žiedu.

«

szaknu ir t. t.
Trajauka yra žinoma visiems
nog senovės laiku teip.

lietuviams
kad daug apie

reikia vartot

c,

Keleli io” agentai

Keliaujantis agentas
M. SENKUS.

Tautiečiai gali su pasitikė
jimu jam prenumeratą už-ū- 
mokėt. <» mums bus teissngai 
perduota.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS -----

.., Chaplika ir Orlinski..

tai kalbėt ne reikia. Ja 
teip. kaip yra ant pakelio parasz.vta.

l'žpraszant Trajauka reikia padėt toki 
antrasza:

71. Ž 17X67 L A S.
O. Ji. 3:232Boston* Afoss.

Užlaiko puikiausius gervinus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gervinus dėl veselįjų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam Į natinis.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass

f

Geriausia valgomu daigtu

K R A V TV V K.
Kurioja galima košviežiausios mėsos 
visokius 
paimam

pinigus perkant duodam dubaltavas 
steni pas

S. K u niurkąs ir
S. Kolesinskis,

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

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

įlos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, - MASS.
ir 

grvseriškus daigius. Orderius 
ir j namus viską pristatom. l'ž

22 
kai be

Tas 
kalbėj

Boston,
Bostone lietuviai nekurio 

se vietose kalba, būk pinigai 
surinkti per prakalbas 
vasario buvo atiduoti 
tojam, svetimtaučiam, 
netiesa, svetimtaučiai
tojai netik ką neprašė tų pi 
nigų, bet jie liepė lietuviams 
rūpintis patiems ir suteikt 
supratimą. Lietuvoj esą n 
tiems mūs broliams, kaslink 
jų padėjimo dabartiniam 
laike. Komitetas atspaude 
25.000 lapelių, kurie tapo iš 
siuntinėti Į Lietuvą 
gelba ,,T. M. D.”

Mis. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka, suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi- 
šaukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lavvrence, Mass- 

Telefonas 749-11.

PAGELBA SERGANTIEMS.
Gcdemino Indijoniškas Balsamas yra 

tai vienatinis ir geriausias vaistas, gelb- 
"stantis nuo daugelio visokių ligų, kaipo 
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 n.dagalėji- 
mų. Prekė už bonkutę 25 c. ir 5O c.

PASAR IA: perkantiems ne mažiau kaip ui 
daleri kasztus apmokame peiliu utim o.

K . W . G e d e m i n a s, 
•j W. 2-nd St. Rocto 4? S. Boston Mass.

Czia galima gauti puikiausiu pecziu 
Lovų, krėslu ir visokiu reikalingu 
daiktu stuboja. Czion galima gauti 
parėdymas ruimam nuo $15.66 ik’ 
augszcziausiu prekių. P-rkti galite 
ant geriausiu iszlygu; teipgi susikal- 
l>eti galima lietuviszkai, lenkiszkai 

ir kitose kalbose. Meldžiam atsilankvt

Lovų, krėslu ir
daiktu stuboja.

visokiu reikalingu
Czion galima gauti

parėdymas ruimam nuo $15.66 ik’
augszcziausiu prekių. P-rkti galite
ant geriausiu iszlygu; teipgi susikal-
l>eti galima liet u v isz k ai, lenk isz kai

ir kitose kalbose. Meldžiam atsilankvt

OLIM Bros
Šou t Ii Boston. M »ss.3SS Broaihvay,3SS Broaihvay 4

llll NE BUKIT BE DARBO! 1111
l*as mane nog pirmos M ori mus bus visokių darbų, ant Karmų, l’ly tnyčių. Geležin
kelių. Popieriuių pabrikų ir kitokių darbų. Tie. kurie neseniai atvaževę iš Lietu
vos galit gauti darbą. teipgi katrie norite važiuoti į krajų. aš išeidžiu aut darbinių 

laivų. Mano adresas:

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

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. Kiley
301 Broadvvay, 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 kartą pas mus atsilanky s. 

To niekad nesigraudy s:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

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

Soiitli Boston. Mass.

1
1

1
1
o
SSt*
Six>
Sc

M. Galivan & Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

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

GRABO RIU S

J.Nolan
Z. SACOH7TZ.

128 Broadvvay,
So. Boston, Mass. 

Pigiausiai parduoda kaldras, 
blanketus, kufarus, marški
nius, j akės dėl moterų, žodžiu 
sakant, čion visko gali gauti.

Puikiauses Czeveryku
SKLYPAS!
Sklndas visados pripildytas naujausios 

mados čevery kais ir teip visokiais apsi- 
autuvais dėl vyrų, moterų ir vaikų, ku
rie y ra geriausio darbo ir pigiau Į arduo- 
du kaip kiti, teipgi taisau senus greitai, 

drūčiai, gerai ir pigiai.

Jonas Piipkeviczius,
205 Broad\vav, S.Boston Mass

Prižiūri mirusius diena ir4 
nakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broaduay
Ofisas - - 386 Broad\vay

S. Bostoi:. Mass.

Telefono susijungimai. Nak
tinis zvanelis prie abieju ad

resu.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRIAUČ1US 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay 

So.Boston Mass.

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

400 BROADVVAY,
S. Boston, Mass.

Jeigu būt drūtas it sveikas, 
tai pirk visokius valgius pas 

. J. Petrovsky 
238 D. Street,

S.1 M )ST()N, MASS

t ♦

r Visai - Pigei! i
i

A

Agcntai 
žmones 
per ru- 
jokios

Lietu- 
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Mes esam vienatiniai 
An.ei ik< j. l ą vežam 
:cmc, mark m ir vedam 
bežiu dienos laike be
baimes.

Jeigu nori važiuoti Į 
va arba parvežti ką Į
ką tai ateikite arba atraszykite 
pas mus. Mes turime kelione 
surėdyta teip. kad vežam per 
žeme, marias ir per rubežiu ve
dam be jokios baimes. Turini 
szipkartes ant visu linijų per 
marias. Siuncziam pinigus in

visa dalis pasaulės greitai: getai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite arba atraszykite ant szio adrese:

Herman,
372 COMMON STREET, LAWRENCE, MASS.

■.

BRANCH OFFICE:

109 Millburry Street, • e e Worcestar, Mass.

l'ž tuziną popieru gromatu ra y- 
nmi su daugybe gražiu pavineze- 
voniu. kaip tai in tėvus gimines. 
<1 raugus, pas paezia. in merginas 
merginom pas jaunikaiezius irt. 
t., tuziną Į-ardttodam už 25 centu 
5 tuzinai už $1.00.. kas |>erka 5 
tuzinus, tam duodam dovana 

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

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

kiu sviet.iszkn knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma- 
szinukiit dėl drukavimo. nuo $1 
iki $10.oo. Norėdami ka nors 

gauti, adresuokit teip:

A. Zvingilas,
Box 8232, Boston. Mass.■Z

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M, A, t 4 £ ¥ <J N; i
Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gervinus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 (’ross Stre» t, - - - - Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 26-to AMŽIAUS

D=ro Robert’o 
Benedictlon Pilvo Gyduole
Dcl iszgydymo sekaneziu liga: DISPEPSIJOS, SKAU
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO VIDURIU, 
CATARO, SCROFULO, REUMATIZMO, NER- 
VISZ KŪMO, N E MIEGOJIMO, PA G E DIMO K E P E- 
NU ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes
magumą. Kam kęsti ligas ir nesmagumą, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant gamtiszką gyduole, motiną ir gy

dytoją visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus ak menai, grožybes, vigada. — 
Visi tie daiktai galima dastoti, kada esi sveikas. Bet 
kam verti tie visi daiktai, kada liga žmogų kankina? 
Jei sergi, tegul nesulaiko tave seni mėginimai, 1 u ie 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink Iru k ite 
te Beuediction gyduolių ir jeigu nepasveiktuiu, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Beuediction vartojo sztai ką jie sako: 

jau buvau teip susirgęs. kad nei valgyt nei dirbt negalėjau. paėmęs bu
telį Benedictiou teip greit pasveikau, kad rodos su ranka man liga atėmė. 
S. Knrauckas, 372 W. 2-lid st.. S. Boston. Mass. p.» tuom paežiu adresu ir 

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

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