
z

“KELEIVIS“
Geriausias Laikrašti'.

Talpina gražiausius aprašy
mus, straipsneli tu dėl mo
terų ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos 
,,Keleivis” išeina 
vergas ir kaštuoja
tų tik $1. Adresuokit teip:

kalbos, 
kas ket
am ine-

<3

. 1 Zvingilas, 
l\>»t Offiee B»Jt 323-2, 

Boston, Mass.

b ——

No. 5.

Pasarga.

c
+

Norėdamas pamatyt 
laikaa-štĮ. prisiųsk savo aišku 
adresą, o gausi viel ą ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vieną dole
ri, o gausi ..Keleivi" per vi
sus metus.

Skaitytojai ,,Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kozną kart i pa
dėkit savo aišku adresą: nie
kad nerašykit adresas num, 
tas pats*", nes męs senu laiš
ku nelaikom, ir gavę laišką 
su ..adresas tas pats“ neži
nom ka darvt. Rašydami«- < • 
laiškus, arba prisiuzdami pi
nigus. uždekit toki adresą:

A. Žvinirilas. 
15ox 3232 Boston Mass.

Žinios

mus

Revoliucija Rusijoj.

Visose Maskolijos provin
cijose eina tyki nematoma 
propaganda, traukianti žmo
nes prie Ii uosy bes. 
pavidale streikų, 
klausymą liuosy bes 
kovo žinios pranešė 
burgo. jog Baltišku jūrių do
kų darbininkai pametė dar
bą. reikalaudami, kad ran
das paleistų 3 darbininkų va
dovus, kuriuos 
Lenkai nemiega, 
mažą agitaciją 
dvasią laisvės tarp žmonių. 
1(> kovo Varšuvoje vieną po- 
licijantą Įieršovė. ir užmušė
jas paliego. Lenkijoj, ypač 
Varšuvoj, žmonės išgirdę ži
nias. jog Mugdeiias papuolė 
jau Į japonų rankas. visi 
rinkosi būreliais ir linksmi
nosi. jog carui nors tokiu 
budu ragus laužo. Maskvos 
žinios praneša, jog likosi su
šaudyta 15 rusiškų kareiviu, 
kurie atsisakė važiuoti ant 
karės lauko. Į porą valandų 
imi kariško teisdario nutari- i 
mui likosi 1.5 nekaltų žmonių 
kulkom suvarstyti. Kaip 
kur darbininkai mėgina ne-1 
pasiduoti nedoriem caro tar
nam. Iš Bielostoko. Lenkijos 
žinios pareina, jog darbinin
kai tę turėjo susirinkimą di
deli. apie kuri valdžia išgir
dus pasiuntė viršininką po
licijos su kareiviais darbi
ninkus išvaikyti. Policijos 
viršininkas pirmas ėjo i su
sirinkimą su tokiu smarku
mu. su kokiu jis papratęs 
nuo seniai gazdyti nuvargin
tus ant kūno ir proto žmo
nes. Jis griebė revolveri ir 
atkišo ant prezidento to susi
rinkimo. bet netropijo naba
gas; tie žmonės ką tę buvo 
susirinkę, buvo žmonės tie. 
kurių proto caras neišėdė: 
jie gali mislyti dėl savo ir 
visų geroves, nes tai bu
vo žmonės socijalistai.

Žmonės, 
kelia ii 
kartu, č 
iš Peter-

suareštavo, 
bet varo ne- 
ir platina
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Boston, Mass., 16 Kovo <March)l9O5 m
užpakalio pamatę. icg virši
ninkas mieruuja šauti jų pre- 
zid **»i T susirinkimo, jie iš 
užpakalio viršininką Įieršovė 
ir prie jo kareivius. Kilo 
muštynės, dar vienas polici- 
jantas krito. Darbininkai 
kovojo kaip tik Įmanydami, 
kad atsimušti latrus nuo sa
ve. Bet pasidinus skaitliuj 
kareiviu, darbininkai tapo 
suareštavoti. Kalėjimai teip 
pilni prikimštais darbinin- 
.........................kais, jog jie turės trukti 
užilgo.

Kares lauko.

ne

pa-Pereitą sanvaitę visos 
saulės atyda buvo atkreipta 
uit Tolimų Rytu, kur japo
nai ir maskoliai lieja kraują 
ų>eliais.

Kaip žinoma nuo pirmiau, 
jog japonų karės vadas jen. 
>yama su kitais savo jenero- 
ais apsupu) Mugdeną ir Fu- 
shun, miestus su tvirtynėm. 
Vpie 7 dieną kovo pradėjo 
naskolius stumti atgal iš jų 
ipkasų ir baterijų. Kaip 
visada, teip ir dabar su neiš
pasakyta tvirtylie ir smarku
mu japonai puolėsi ant mas
kolių, patys tūkstančiais 
Krisdami ir lųulami per kū
nus savo draugų ir brolių, 
stūmė maskolius nuo jų vie
tų: nekiiriose vietose atstum
iami maskolius net po 20 
mylių per dieną.

Iš visu šonu paleido j>erkū- 
niškas kanuoles. kurios kir
to ir draskė maskolių karei
vius. Be pasilsiu ir |>ersto- 
jimo brido Į>er kraujus, i>a- 
kol nepasiekė sienų Mugde- 
no, kurias greitai perėjo ir i 
miestą Įėję, pradėjo šventę 
: m Tga Įėjimo. Pakloję savo 
kareivių apie 41.222. pailsę 
iki mirties, pradėjo atsigai- 
vyti. Japonu kareiviam bu
vo užsakyki nevalgyti daug, 
nes Į>er tiek laiko užbadėję, 
rali greit persivalgyti. Mug- 
lene atrado ikvaliai valgio, 
ir dideli iždai bankose puolė 
i japonu rankas.

Maskolių kareiviai, atmin
dami vargus savo tėvynėje, 
neturėdami geros širdies ant 
caro už jo nedorą krašto val
dymą. o priegtam atminda- i 
mi tą baisią karę Port Artini- i 
ro. kur japonai parodė savo : 
neapsakytą smarkumą, dabar 
užpulti su smarkumu, metė 
savo amuniciją, palikdami 
kanuoles ir visokius karės 1 
instrumentus, liėgo atgal, ki
ti pasidavė. Kuropatkinas, 1 
matydamas sumišimą karei- ; 
vių, užkomandavo visiem 
trauktis ir kraustytis išMug- i 
(leno aplinkiu i Tie Pass. Ja- ' 
ponų jenarolai. kurie ko
mandavo sparnus kariūme- ; 

Iš nes. rūpinosi užbėgti masko- i
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“KELEIVIS"
l.ithuaiiian Heekly

roprosents ovcr 5O.UOŲ Lith- 
aanians in New Engianti 
Statos, liest advertising me
ti i u m. E.vecutes all kinas 
of Job and llook Printing 

in forvign languages. 
AlK'ommunications shoultl 

be addressed

yl. Žtvingilaz, 
Pv»t Offic* 3232. 

Boston, Mass.

Metas I
liam už akiu, bet turbūt tas 
jiem nepasisekė, nes žinios 
iki šioliai praneša, jog mas
koliai pabėgo laimingai, pa
likdami brangią auką japo
nam. Žinios iki šioliai ua- 
rėjo. vis didina maskolių ne
laime. Sako, jog Kuropat
kinas iš ketiniu šimtu tūks
tančiu turi tik 2 šimtu tūks
tančiu. Žinios paduoda, 
būk apie <’>(» tūkstančiu ka
reivių likosi užmušta, o kiti 
Į»ateko japonam.

Liūdnos žinios Peterburge. 
K uropatkinas nepraneša tik 
ru žinių apie stovi karės, tik 
Įirisiuntė atsisakymą nuo ve
dinu, karės. Jo vietą ketina 
užimti caro pusbrolis Nikolai 
N'ikolaevič. Tarp kariaujan
čiu susitaikymo jokio nema
tyti.

bažnyčią: viso išbuvo porą 
valandų ir išvažiavo atgal. 
Po šitam prasidėjo krausty
mas anuotų ir rengimas 17 
pulko i Mandžiūriją.

Kada viskas buvo gatava, 
kareiviai turėjo eiti i kelio
nę. Praeidami kareiviai pro 
baznvčia atsiskyrė• v «

merių ir suėjo visi 
kišką bažnyčią visi 
nai. žydai ir visoki.

nuo api- 
i Katali- 
protesto- 

Apicie-
rai, negaudami rodos, turėjo 
eiti p.is kunigą prašyti, kad 

žinoma 
Pa- 
nuo 

žino-

yni broliai ir jie neturi vie
nas kitą šaudyti, bet turi pa- 
kajų. kaip broliai gyventi. 
Socijalistai sako: ,,jog visi 
žmonės turi būti dori, turėti 
darbą ir mokestį tokią, kokią 
jie uždirba, kad turčiai jų 
uždirbtų pinigų nepraleistu 
ant šilkų, aukso, deimantų 
ir užlaikymo 
lovų.
nes ir kareiviai pradeda 
nuomonėm naudotis.

Paliko dovaną

Pittsfield, N. Y. 10 
kovo čionai pasimirė W. F. 
Milton, palikdamas milijoną 
doleriu Harvard universitetui, 
Boston. Mass.

IŠ LIETI VOS.

kad

Šiomis dienomis pribuvo 
vienas tautietis iš Lietuvos, 
iš kaimo Naujapiles, Kalva
rijos pavieto. Suvalkų rėdy- 
bos. Tas žmogelis laimingai 
paspruko iš zapasnų karei
viu. palikęs pačią, vaikeli ir 
namus, ir atbėgo i Ameriką. 
Džiaugiasi jog pabėgo nuo 
baisaus vargo ir mirties, kuri 
būtu datyres. jeigu būtų iš
keliavęs i Mandžiūriją. Mi
nėtas liet u vys pasakojo daug 
akyvu ir žmogų sujudinančiu 
atsitikimu. Kalvarijos Iš
viete turėjo sumobilizuoti 
2000 kareiviu, liet kad dau
gelis turėjo dar pinigų, tai 
visi tie ištraukė už marių, 
surinko tik 1500.paskui iš tų 
1500 dar daugelis insimetė i 
ligas, o kiti dar iš pulkų pra
puolė. Pirma surinkimo ka
reivių buvo Įsakyta,
kiekvienam kaime butu pa
gaminta po 3 vežimus 
liai kad butu atsakančiai pa
kaustyti. Botam tuojaus bu
vo Įmpieros iškabinėtos, ant 
kurių liepė visiems bilietni- 
kam būti gataviem, ir gaspa- 
doriam prisakyta, jog algos 
tiem biletnikam būtų ap
mokėtos. Apmainė bilietus 
ir pradėjo rinkti į kariauną: 
ir tas viskas buvo atlikta į 
porą dienu laiko {h> apgarsi
nimui. Pakilo baisus verks
mai moterų ir vaikų, žodžiu 
sakant, buvo laikas, kokio 
lietuviai nepamena Surink
ti biletnykai išbuvo Suval
kuose 2 sanvąites: jie čia tu
rėjo 
karės. teiį>gi naujai 
tus.
apie porą sanvaičių. atvažia
vo caras duoti padrūtinimą 
išvažiuojantiems kareiviams. 
Caras buvo su maža iškilme 
patiktas, jierjojo j>er liestą. 
l>eržiūrėjo kareivius, buvo 
nuėję į cerkvę ir į katalikų

ark-

mokyti arklius dėl 
surink- 

Isbuvus Suvalkuose

aukso, 
daugelio sugu- 

Vargšai Rusijos žmo
tom

Žinios iš pasaulės.

jis juos iškrapštytų, 
kunigas ceij> ir padarė, 
pasakojo, jog ta karė 
Dievo duota, o męs kaip 
nes. privalom tę eiti.

Kareiviai išėjo iš bažnyčios 
su širdimi plyštančiom: jie 
matė, jog jų širdies skaus
mus niekas neatjaučia. Nuo 
bažnyčios ėjo paskui alkie
rius ant geležinkelio stoties. 
Čionai ėmė juos sodinti kaip 
gyvulius i karus 4-tos kliasos. 
Kareiviai sutarė nesėsti, 
bet beprašant generolui Gri- 
fenbergui ir sakant, ji g jie 
netoli važiuos, tuojaus per
mainys i 3 kliasą, vienok jų 
nemainė iki vietai. L’ž to
kią biaurią kelionę ir menką 
valgi 17 pulko kareiviai Man- 
džiurijoj peršovė savo pul
kaunyką ir nešaudė japonų, 
užtai visą pulką turėjo pa
skirstyti Į kitus pulkus. Pa
kol sušauktiems i Suvalkus

♦

kareiviam davė snapso ir deš
rų, tai buvo da nieko, bet 
l>otam kilo bumbėjimas, ir 
jau gero nebuvo. Teip vi
sas vaiskas Rusijos užsikrėtęs 
cocija’iškom nuomonėm, kad 
carui jau nenori tarnauti.

Dabar jau prasiplatino po 
Lietuvą karės ubagų 
tus kareiviu 
beno namo:
lie kojų, lie ausų, 
ir kitu dalių kūno nustojo ir 
turi žiūrėti, kad kas juos 
l>ašelptų. Juozo Surdoko 
sūnus iš Krosnos kaimo liko
si užmuštas Mandžiurijoj. tai 
tėvas gavo tris rublius pini
gu nuo caro rando. Dabar 
žmonės šnekasi, už ką tie 3 
rubliai 
ar jo 
rado,
ašarose: nėra kam dirbti, 
sveikų 
karę, tai Į 
Rajantai.
pasitarnaut. 
raštu, kad apsuukyti žmones, 
jog jie niekur negaiėuU iš
bėgt. leip pasakoja žmo
gus. kuris pabėgo iš caro na- 
K’F

šilu
si įžeistu parga- 
vieni l>e ranku 

užkulniu

ar už sūnaus kaili, 
pinigų tiek kišenini 
Lietuva dabar stovi

nes
vyru „ei nepaėmė i 

Ameriką išbėgo, 
kurie nori caru, 

nedaro jokių

is Amerikos.

ko

Čion

liko

C.

L’ž vagystą halsu.

D e ii v e r. C o 1 o . 11 
vo tiesdarvs Boot nusprendė 
ant 5 metų kalėjimo skaity
tojus balsų (votų) |>ert ito ru
denio; kaltininkai P. Miller, 
ir M. Daud. Jie beskaity
dami pavogė 318 balsu.

Ekspliozija pas pečiu.

E1 i / a b e t h, Pa.
vienas darbininkas bepilsty- 
damas paniką arti pečiaus, 
kaip nors uždegė kegutę su 
paraku nuo 25 svarų. Nuo 
ekspbozijos darbininkas, jo 
pati ir vaikas mirtinai 
sužeisti.

Pakilia vagies.
W a s h i n g t o n . D.

14 kovo Suvienytų Valstijų 
sekretorius Sliaw gavo gro- 
niatą ir 12 tūkstančių dole
rių. Siuntėjas sako: „Su
grąžinu ką pavogiau keli me
tai atgal ir pasirašo ,,grieš- 
ninkas.”

Rado negyvą.

N e w Y o r k . i 
atrado Grand l’nion 
je negyvą Henry R. 
milijonierių, kuris 
Jamaica Plains, šone 
no. Reed nuėjo i rūmus su 
merga, toliau ji atrado vieną 
ir negyvą.

Rūgštis eliuje.

Bos t o n , M ass. 
taras Hooper pakėlė klausy
mą. su kuriuo sujudino bra
vorus ir tuos, kurie geria a 
lų. Dr. Hooper sako, jog 
jis padarė analizaciją ir rado 
raudonam eliuja rag-lus 
(acido). kuris y ra ėdanti nuo
dai. Toliau D-ras sako. I uk 
to paties acido y ra ir juody
je (atraunate) ir nurodo kaip 
greitai jisai suėda plūksiią i 
juodylą Įmerktą.

Savas pas savą.

11 u n t i n g t o n.
Parapijonai bažnyčios Suvie
nytu broliu. keliolika metu 
atgal parsigabeno laukini m- 
geruką iš Afrikos. ( ion j: 
išmokino, davė vardą Daniel 
Flikinger Willberfoce, Įšven
tino ir išsiuntė atgal į Afri
ką nigerių mokinti, liet jis 
metęs viską, vėl nuėjo su 
laukiniais ir likosi tos pačios

i4 kovo 
Iloteli- 
Reed, 

gvveno 
Bosto-

Dak-

I n d.

* **
Skaitytojui bus nesupran

tama kas Ui socijališką nuo
mone. ką platinasi tarpe Be
sijos kareivių.

Soeijališka nuomone yra
tokia, jog žmonės ant žemės bačnyčios ekskomunikantas.

Tokio Japonija — Iš čion 
ateina žinios, būk japonai ir 
vėl sugavo vieną anglišką 
laivą ..Venus”, bevežant 
kontrabandą maskoliam Į 
Vladivostoką. Nuo pradžios 
karės iki da'oar japonai su
gavo 32 laivu, apie su šimtu 
tūkstančiu tonų visokių ka
riavimui reikalingų daigtų. 
Tas viskas ėjo maskoliam, o 
pateko japonam.

* ** .
Paryžius. — Žinios iš Pa- 

vyžiaus praneša, būk Roždes- 
tvenskis, komandieras antros 
rusiškos flotos, grižta namo; 
apleido Madagaskaro vande
nis ir grižta i Jibutill, fran- 
cuzišką Samalilaudiją. kur 
ketina sudrūtinti savo flotą, 
nes kaip jie dabar 
būtu mažas kąsnis

** *
Londonas — 15 

niniai laikraščiai
buk francūziškas randas da
vė prisakymą Persijos ban- 
kieriam, jog neskolintų pini
gu Maskolijai. jeigu karę va
rys toliau.

stovi, tai 
japonam.

kovo die-
praneša,

TRIMPOS ŽINUTES.

James Farlev streikų griau- 
tojas 3 metai atgal buvo įm
inąs, o šiądien milijonierius. 
Per 3 metus jis nieko nedaro, 
tik veda skobus ant straikie- 
rių vietų dirbti, už tai jį ka-. 
pitalistai padare milijonie
rium.

Rusija traukia savo kariu- 
menę prie Indišku rūbelių, 
per pereitus 3 mėnesius nu- 
k mušte daugeli k:»r« iviu ir 
amunicijos.

N —o—
Painokos pirmu kartu pa

rėjo i madą vienuoliktam 
amžiui. Lietuviai dar ir 
šią lien autais nešioja.

IVorcester, Alass.

Bus didžiausias susirinki
mas ir prakalbos nedelioj. 19 
kovo, puse po dviejų valan
dų po pietų, ant salės St. 
Jean Baptiste ant Bartlettst. 
Kalbėtojai bus: godotina Dr. 
Johanna Želvienė iš Plymo- 
uth. Pa. ir godotinas D-ras 
A. Bacevičia iš Nevvark. N..J. 
Prakalbas parengė visos 
draugystės VVorcesterio. Bus 
labai naudinga tiem, kurie 
nueis paklausyti iš toli atva
žiavusių mokytų ypatų.

X e e

Širdingai užprašo ateiti 
visus lietuvius ir lietuvaites, 

Rengimo Komitetas.



KELEIVIS

"Entekep a- Sbcokd-Clabb maitei: 
Frbrvary 23. 1905, at the Post 
Office at Uostos. Mass.. VN'DEK 
the A<t of Congkess of Makch 3.

1S79."

parouydamas krip lietuviai 
kelia veseilią. kaip priverda 
dešrų, mėsos v! o’:::os. pri
veža alaus. degtinės: kaip su
ėję geria, ką daro pasigėrę ir v
t. t. S:las rašytojas, matyti, 
jog jis n miegojo. lx‘t viską 
gerai ištirinėjo ir surašė: jis 
nurodė, kaip lietuviai išmėto 
paskutinius savo skatikus 
ant tokios veseilios. kaip su
sidaužo, susipyksta.o labiau
sia skriaudų skaityti, jog 
jaunikis su nuotaka važinėja 
su karietoms, perka rūbus 
brangius, išmėtė pinigus be
reikalingai ant galo nežino si laiką praleidžia skaityme 
kur eis nakvoti.
tą kur nors palėpija. 
da vargti tą lie mislies 
nimą. kuris tęsiasi iki 
čiui ir užkrečia 
gent kartę.

Amerikos mokslaeiviai.

Sai.i>wu h. Cnt. Canada.
Sitam miesteli j lietuvių 

apsigy venusių nėra, apart 4 
studentu, kurie gyvena ir 
mokinasi .. Assumption " Ko
legijoj. Jie skaito ..Lietuvą'' 
..Vienybę Littuvninkų" 
..Keleivį" 
1 lidziosios 
čių 
ir .
išeina kas dieną, 
jie turi nemažai 
knygelių, o nuo mokslo liku-

ir 
iš Amt rikos. o iš
Lietuvos laikraš- 

.. Lietuviu Laikraštis”
Vilniaus Žinios", kurios 

Apart to 
lietuvišku

Gavę vie- 
prade- 
gyve- 
smer-

ateinančią

Trumpa mislis.

Kad pažinti žmogų, 
trumpa misle, reikia tėmyti 
ant jo apsiėjimų. Pažinimas 
trumpamisliu žmonių kiek
vienam labai 
nes pažindamas 
daug nelaimių
Trumpamislį žmogų.

knvgu ir laikraščiu. Iš at- 
žvilgio mokslo lietuviai šeip 
v ra padaivti: I antroje aka- 
demiškoje kliasoje. 1 ant ant
ro kurso teologijos ir 2 ant 
pirmo kurso filiozofijos.

Laike į > ra ėjusių vasarinių 
vakacijų čionai susitvėrė..'1'. 

kad prie 
lietuviai 
nelaimės 
perdaug:

užtai nesyki reikia susilaiky
ti ir nuo geriausio 
nio.

M. 1 >r". Yra viltis, 
jos prigulės visi 4 
studentai, tik ant 
jiems skatiku nėra

užmanv-

4 kovo 
seni i na ri- 

17 lietuviu 
nusidžiau-

nes
ne-

negal . 
migle 
kitas ką 
nukirtęs 
šnekėti.

reikalingas, 
gali nuo 

pasisergėti, 
galima

kaip spėji akimi pervest. pa
žint, bet kad neapsigautum.tu 
ri prisižiūrėti į jo gyvenimą. 
Toki žmonės su trumpom mis- 
iimi niekad nepabaigia daig- 
to pradėto ir niekad nenu
veikia darbą, kuri jis apsi
ima. Su trumpamisliu ga
li į nelaimę papulti, jeigu 
jam užsitikėsi ant svarbaus 
reikalo, nes jis niekad nepa
darys.

•

Trumpamislis žmogus ne
kaltas užtai, nes ta liga pa
eina nuo jo gimdytojų. Kož- 
nas trumpamislis gali per
mainyti savo būdą, kad jo 
dvasiai kas galėtų įkalbėti, 
bet to niekas
žmogus su trumpa 
gali palaukti pakol 
jam pasakis. bet 
kalbą jis pradeda
Jeigu jis teisingai gautų pa- 
mislyti. jog jis ištiesų trum
pos mislies. tada jis mėgintų 
tobulinti savo mislį. bet kas 
jam tą pasakys? Trumpa- 
misliai reti naši. kaip tauta 
pakyla moksle, smegenis pra
deda būti tobulinami ir iš
auga iš to paojaus. Lietu/ 
viai turi labai didelį nuošim-' 
tį trumpamisliu žmonių savo 
tarpe, teip didelį, jog net iš 
asabiškų mūs trumpų mislių 
išeina į tautišką, ir visi mūs 
darbai atsimuša kaip ant 
veidrodžio, parodo vaisių 
trumĮios mislies. Šiomis die
nomis buvo atspausta vienam 
angliškam laikrašti j iš Gi- 
rard Kansas apie lietuviškas 
vestuves, Packingtown’e,Chi- 
cago, III. Kaip little Ona 
Lukošis ir Jurgis Rudkus že- 
nijosi Z. Graičiuno pasilink
sminimo darže, šitam laikraš- 
tije yra viskas aprašyta, kaip 
Tamošius Kušleika buvo m u- 
zikantu. Jokūbas Sadvyla su 
savo pačia Luce ir didele 
kompanija Chicagos žmonių. 
Rašytojas nupiešė labai aky
vą paveikslą iš tos veseilios,

— Tėvai ar tu piktas šią
dien? Aš norėčia paklausti 
pas tave poros klausymų, 
esu mažas ir turiu tuos klau
symus žinoti.

- Tai ko tu nori žinoti?
— Aš noriu žinoti, koks 

skirtumas yra tarp darbinin
ko ir arklio?

— Aš teip irmislinau. jog 
tu pradėsi vėl klausinėti tų 
kvailu klausymu. Tu gali 
matyti koks skirtumas tarpte 
darbininko ir arklio: darbi
ninkas jeigu turi arklį, tai 
jis juom joja ir važiuoja, ko 
negali daryti arklys su dar- 
biniiiKii žmogum. tu niekad 
nematei arklį jojant ant žmo
gaus.

— Aš tą suprantu, 
arklys ant žmogaus nejoja: 
arklys nejoja nė ant jaučio ir 
asilo, vienok skirtumo tarp 
jų nėra didelio, nes jie visi 
veža ir ant jų gal ima joti.

— Matai . aš sakiau, jog 
tu esi mažas ir durnas: tu da 
nesuvedi gerai savo mislies. 
tu matei kaip joja ant arklių, 
liet nematei nieko jojant ant 
darbininko žmogaus.

— Teip tėvai, aš matau, 
tik bijau tau pasakyti.

— Tai kasgi joja ant 
darbininko sprando, pasa- 

.. kyk?
f —Bagočiai joja ant darbi- 
I įlinko spiando.

— Kaip-tai. kaip-tai?
— Tėvai, jau tu pyk ;ti, ! 

bet aš pasakysiu — turč’ai 
liepe mumi dirbti prie biaa- 
riausių darbų, kur ponavoja 
smarvė ir prišvinkimas, duo
da mumi menką mokestį u 
tai. o darbininkai dirba ir 
klauso. Ar darbininkai ne- 
apsiimtų nešti ant savospran- 
tio kokį nutukusį poną? Man 
rodės, kad apsiimtų, nes tas 
darbas butų sveikesnis, jie 
nešiotų ponus lauke ant švie
žio oro. tai butų geriau, kaip 
dirbti smarvėje, užtai męs 
esame lygus su arkliais.

— Oh tu brudnas kvajte 
tu. kas tave išmokino šiteip? 
tylėk daugiau, o kad ne, tai 
aš tau koją išlaužšiu ir į už- 
pečkį užmesiu.

a s

—o —
Detroit. Mieli, 

atsilankiau lenkų 
joj. kurioje radau 
stink litu ir labaiv
giau. kad jie po Šventės Ka
lėdų pradėjo kas nedėldienį 
po 2 .alandas krūvon susi
rinkę pašvęsti ant mokiu imo- 
si lietuviškos kalbos. Moki
na vienas iš tų pačiu studen
tų. Simonas Stručkus. iš Ply- 
moutli. Pa.

Lietuviams pradėjus lavin
tis savo prigimtoje kalboje, 
atsirado keli ir lenkai, gau
danti lietuviškus išsitarimus, 
tiktai labai gaila, kad jų žo
džiai susitikti iš tamsių vietų 
kuriu mokinimasisnegali bū
ti pagirtinas, ypatingai dėl 
lenkų aliunu.

J. A. Gadeikis.

mieliBrolukai
Akis sau uždengkit. 

Tik ausi vieną 
Atdarą palikit.

Aš pasakysiu
J ūmi naujieną 

Iš Worcesterio lietuvių 
Blogo gyvenimo.

VVorcesteryj buvo
Negraži veseilia, 

Ant kurios liejo, 
Lietuviai kraują.

Bobos su vyrais
Iii ginčą suėjo: 

Bobos vyram galvas 
Pokeriais kapojo.

Vyrų makaulės
Pokerių nemėgo, 

Užtai jie laukan 
Tuojaus išbėgo.

Policmonas geras,

Mėlynasis dėdė
Tuojais į vežimą 
Su jais insėdo.

Ant rytojaus, kaip latrai 
Stovi prieš Pilotą 

Nekaltais išrodė 
Kaip gyvuliai be proto.

Pilotas sušuko:
.. Duokit i>o dešimtinę, 

Ir neškitės namo 
Tuščią smegeninę.

Penkis ant veseilios
Pilotui dešimtinę. 

Daktarui penkis. 
Ką susiuvo smegeninę.

Penkis advokatui
Nors kiek ir jo šuneliui. 

Kad geriau palotu 
Nes pats negali.

Pilną saują pinigų
Kitiem išdalinę.

Ėjo jiedu namo
Atstatę krūtinę.

Dar valgysim prastą 
Solderį ir duoną.

Pakol surinksim centą 
Išmestą kiekvieną.

Į draugystę prikalbint 
Niekam nesiduosini, 

Iš tų farmazonų 
Męs tik pasijuoksim.

—o—
Jei jumi peštukai 
Nėr gyduolės kitos.

Tai pieskų maišą 
Reik uždėt ant kupros

O pūslę prie koto
Drūčiai prisirišti.

Ir per snukį su tuom
Reik gerai atmušti.

Kad nuo tų smūgių
Tu užsimerktum.

Ir apie save
Nors kiek pamislytum

Kas tu esi ištiesų.
Ar žmogus ar gyvulys? 

Jog gyvenimą vedi savo 
Kaip didžiausias kvailys!

Juokai.

Vienam teatre išėjo 
scenos moteris, kuri apsidai
rius pradėjo kalbėt į audi- 
jenciją.

— Jus vyrai esat labai ne
geri, ir kurie esat ženoti. 
apsieinat su savo pačiom ne
mandagiai: jum privalėtų ry
te anksti atsikelt. savo pa- 
čiulę šiltai apklosčius palikt 
lovoj, pats-gi pečiu turi už- 
kurt. pusryčius išvirt, puo
dus sučystyt. vaikam drapa
nas su j ieškot, juos aprengt. 
paskui pačiulės drapanas 
prie pečiaus pašildyt ir tada 
prašyt jos kad keltų: jeigu 
nors vienas tokis čion randa
si. meldžiu atsistot, aš norė
čiau pamatyt jį.

Tuo t' u soj salėj buvo 
tyku, tik i ;i:ri pa;' duris at
sistojo ži io_i;', is. k.,r!s Hbiau 
išrodė aid nui irusio, n ■ kaip 
gyvo, ir atsiliep-*:

Žiūrėk i mane, aš viską 
teip padarau.

Kada moteris į jį pažiūrėjo, 
pamate, kad tai jos vyras.

* **
— Koks tas gražus žmogus 

kas su kvietku užkištu ant 
krūtinės?

— Vai tai tas ką aną die
ną girtas trejais trepais nu
puolė ir liko sveikas. O tai 
tas! tai tu žiūrėk!

* * 
*

Moteris labiau myli bū- 
ti su ūsais iki smert užkuten
ta. nekaip visą amžį būti 
ženota.

ant

ne-

/

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos Kelis.

tark 
raidė 

rai
šy il-

Raidė d turi lietuviškos d balsą žodžiuose day, 
dei. reiškia dieną: bid tark bid. reiškia: pasiulina: 
d persimaino i t. kada žodis prasideda su kuždančiom 
deni kaip ve: hissed. tark kist, reiškia: neapkenčiantį 
pimą.

Raidė f tariasi kaip lietuviška žodžiuose: lite tark 
reiškia: gyvumas, gyvas, gyvenimas; tever tark fiver. 
kia: karštligė.

Raidė g pirma raidžių a. o ir u išsitaria kaip lietuviš
ka žodžiuose: gavę tark gev. reiškia davė: go tark go. reiš
kia eik. Raidė g pirma e. i. ir y tariasi angliškai, 
išsitaria kaip mūs trys raidės džy kaip ve žodžiuose, 
geni tark džt m. reiškia: sėklą gyvybės, gin tark dzin, reiš
kia distiliuotą sjiritą. tei) gi ž< (lis gin reiškia ir mašiną, 
kuri at-kiria vatos sėklas, tik kada tarsi, norėdamas ištarti 
mašiną, turi ilgiau patęsti ant raidės i. Raidė g neišsitaria 
visai, kada stovi piima laidės n. kaip ve židije: gna\v. tark 
naw, reiškia: nukąst.

Raidė 1
raide r. ji išsitaria.
rik. reiškia: oratiškas. arba lavumas.

laif, 
reiš-

visada turi kvap'r.į aria kuždantį balsą jo 
kaip ve žodžiuose rht t< ric, tark: reto- 

mokslas vartoti gerai

Before we go any farther

kalbą.
Angliškai Ištark Reiškia

before befor pirmiau
any farther eni farder kiek toliau
eat yt valgyti
I ha ve ai hev aš turiu
lieef steak byf stek galvijiena kepta
{x>rk veal pork vyl kiauliena veršiena
mutton potatoes matu poteitos aiinčiena bulvės
butter bread bara bred sviestas duona
drink pure trink piur gert čystą
water coffee vuora kofi vanduo kava
tea cocoa ty koko a r. kita kitkas
tliere are der ir tai y r.
manv things meni tingsO daug daiktų
to eat tū yt dėl valgio

Let us go to eat somethin 
Pleasegive me a dinner 
1’11 ha ve a lieef steak 
Pork. veal, mutton 
Potatoes, butter. bread 
I likę to (Iri n k pure water 
Coffee, tea, cocoa

Tliere are many good things to eat

Pirmiau nekaip mudu eisim to
liau 

Einam užvalgyt ka nors.
Jei loska duok man pietus 
Aš imsiu galvijienos 
Kiaulienos, veršienos.- avies 
Bulvių, sviesto, duonos 
Aš mvliu gert čvsla vandeni

* • V V

Kava arbata, koka

Viltvilyste

Gali karvę pagriebti už 
gų. l)et už ko pagriebsi 
mulą,

ra

gą*

Gyvenimas bėga, kaip Nemuno vilnys, 
Bėga ir vargai kartu su mumis. 
Kartas nuo karto ramumas užeina. 
Mūsų gyvenimą į tykų apmaino. 
Tai vėl sumišimas kyla ir maišos. 
Gyvenimas mūsų tad vargais kaišos. 
Keli mėnesiai praeito laiko 
Linksmino mūs širdys kaip mažo vaiko, 
Jog caras spaudą mums padovanojo. 
Su cenzūra mums mokslą sugražino: 
Su tuo mūsų širdis jis nuramino. 
Tikėjomės, jog pakajų mumi pagamino. 
Vienok tas viskas buvo viltvilyste, 
('aras tik naudojos iš mūsų kvailystės 
Knygomis tik akis nors mūs uždengti, 
O širdis iš krūtinės stengėsi ištraukti. 
Japonai prie malonės carą privarė. 
Trumparegiui Romanovui akis atidarė. 
Jog Mandžiurijos kalnus ir klonis reiks 
Lietuvos jaunikaičių kūnais apkrėst. 
Reikėjo malonę kokią nors parodyt. 
Lietuvių protus su ta užnuodyt, 
Kad eitu į Mandžinriją galvas guldyti, 
Už caro garbę save numaryti. 
Su viena ranka davė mums knygą. 
Su kita ranka griebė m.us kaip auką. 
Surinko dručiausius Lietuvos vyrus. 
Paliko tėvynei tik vienus tvrus• •
Namus be darbininkų, moteris be vyrų: 
Kūdikius be tėvu, senučius be vaikeliu, v V
Lietuvą jis gerai išravėjo 
Nors ir naktį dirbti jam prisiėjo.



KELEIVIS
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Kokią galybę
Aš turiu ant namo, 

Tegul tas }>asako. 
Kursai išmano.

Aš galiu namą
Linksmu padaryti. 

Ir į vargą vieną 
Galiu apmainyti

Mano rankose
Yra tos dalvs, 

Namu apsiejimai 
Ir visos vadelės.

Aš galiu namus
Kalniais padaryti, 

ir dvasią visų 
Namie suvald vti.•

Aš galiu vaikelius
Gražiai išauginti. 

Ir dorais žmonėmis 
Juosius pastatyti.

Aš galiu ligoni
Sveiku padaryti, 

Arba i amžinasti 
Aną nuvaryti.

Aš galiu namą
Gražiai išrėdyti 

Arba Į mėšlyną 
Aš galiu paversti

* *
Tylėk, Tylėk, Tylėk!
Aš ir daugiau galiu. 

Jog viso svieto pradžia 
Kyla iš namų.

Aš galiu svietą
Augštyn kojom apverst, 

Likimui žmogaus 
Galiu dali patart:

Ko aš negaliuC?

Sunku darodyti, 
Bet ką gero ką aš darau 
Sunku pasakyti.

—o—
Prie 1 iausymo. jog mote

rys yra Pradžia ir Pabaiga” 
viso mūs gyvenimo. jog jų 
rankose yra svarbus reikalai 
pasaulės, ir kad jos yra kė- 
ravotojom to didelio laivo, 
kuriuoini męs šią pasaulę 
perplaukiam. Tai čia noriu 
nors kelis žodžius ištarti, sa
kau tik kelis, nes aš žinau, 
jog jūs nepripratę skaityti 
daug, o kartais neturėdamos 
20 metii sakote, esate per se
nos mokintis, užtai tik trum
pai jumi sakysiu ir nuo 
brangaus gyvenimo jus pa
trauksiu. Brangi sesele, ap
leisk ant valandėlės viską, o 
duok man tavo ranką dvasio
je eime su manim, aš tau pa
rodysiu namus, gyvenimus 
žmonių. Štai stubėlė. kur 
gyvena mūsų brolis, lietuvis: 
eikim Į vidurį ir prisižiūrė- 
kim akyvai, nes mūs niekas 
nemato, męs vaikščiojam 
tiktai mislije. Žiūrėk ant 
šitos lentynos, pabrauk pirš
tu, o pamatysi kiek čionai 
dulkiu. Šitos dulkes vrav •

paoingos; jos paeina nuo se
nų drapanų, spiaudalų. kurie 
sudžiūsta, paskui lekia, nuo 
žmogaus kūno čion pleiska
nų yra. Nekurios tos dul
kės yra gyvos ir vadinasi mi
krobais: kaip jos čionai už
lekia, teip ir į valgi, o paskui 
ir i žmogaus vidurius prisi

griebia ir gimdo ligas. Da
bar eik šę prie cinkus, pama
tyk kas čionai darosi: primes
ta visokio brudo, šeputės pil
nos nešvarių daigtų, su ku
riais kartu padėta duona ir 
kitoki valgomi daigtai; kaip 
tai smelkia Į plaučius toji 
smauvė; prilėkę prie duonos 
tos smarvės dalelės, jos būva 
suvalgytos žmonių, paskui 
sugadina kraują žmogaus vi-

¥

dūriuose. Štai, dar žiūrėkie 
į ką drapanos panašios, lo
vos pamėlinavę ir atsiduoda 
numirusiu žmogum. Štai 
butelukai ant k-ntvnos, tai 
yra gyduolės tų žmonių, ką 
čionai gyvena, ve:, sassparil- 
la" Kika[>oo Iudian sgua” ir 
..trajankos” butelis. Tie 
žmones savo pajautimus su 
tom gyduolėm užmuša, o tos 
dulkės ir smarvė ir kiti ne- 
kuopnumai juos ėda: šitokia 
nematoma karė eina šitoj 
stubelėje. Bėgkime iš čion, 
nes nedaug laiko yra, ba ta
vo mislis pails.

Užbėkime pažiūrėti Į šitą v
stubą; prisižiūrėk! Šitas žmo
gus gerai uždirba: jo moteris 
turi pilną stubą visokių nie- 
kysčių: žiūrėk, pilna siena 
paveikslų, o pažiūrėk kas už 
paveikslų yra: pilna lizdų 
nuo seniai sulėkusių čionai 
dulkių: pakratyk langines 
firankas — pamatysi kiek 
dulkiu randasi: su kabytos 
jos teip tirštai, jog nė saulės 
spindulių neleidžia. Gaspa- 
dine visa pabalus, kaip nu
mirus, ji nežino, jog ji pati 
save marina su tom dulkėm 
ir gyvendama be saulės ji 
nuolat skundžiasi vyrui, ir 
daktaram, jie nemažai išmo
ka. dabar ji apsilpus, negali, 
nė nežino, kaip išeiti iš var-

Gana, bėgini toliau, sesute! 
Štai stubelė, Į kurią mudu 
eikim prisižiūrėti. Matai, 
čion nematyti tiek tų paveik
slų. langai be kyrų. tiktai su 
užlaidom, takeliai ištiesti po 
stubą. grindys čystos, pečius 
gražus, langai atdaryti, čio. 
nai oras ir saulė gerai įeina: 
lentynos tuščios, viskas pa- 
rėdke: cinką, kranas gražiai 
nudailinti: čion nematyti gy
duolių. bet žiūrėk! knygų šė- 
putė, gaspadinė sveika, rau
dona. graži: jos vaikeliai žiū
ri jai į akis, Besidrasko, ne
rėkia nesipeša, tik rodos, 
užsimislijęgėrislsavo motina.

Lik sveika, sesuo, ir ap- 
mislyk, kum- gyvenimas ge
riau patinka.

Korespondencijos.

Lawrence, Mass. I^aw- 
rens'o lietuviai kaip neveža 
gerai, teip neveža, ir kada 
jie veš. tai sunku pasakyti. 
Susi ^aisėm šiokią tokią baž
nyčią. turėjom čionai kun. 
Šeštoką: žmonės ėjo į bažny
čią dideliais pulkais. Jau 
rodėsi, jog nors vienoj vietoj 
mūsų širdis plaks lietuviškai: 
bet nelaimė — kunigas ap
leido mus. o ir čionai būda
mas mažai rūpinosi aj > a- 
belną mūsų gerovę. Dabar, 
kunigui išvažiavus, o lenkų 
parapijai bekylant, jau ir 
vėl lietuviai pradeda ciksėti 
lenkiškai kaip vištos. Yra 
keli vaikinai, kurių širdys 
vra lietuviško «, vienok keli.*

ir geriausiai darydami, nega
lim užlopyti tų nedorybių, 
kurias mūsų broliai padaro 
begerdami ir žemindami mū
sų vardą, visokiais bjauriais 
darbais.

Girdėti visur broliai kelia 
balsą uz tėvynę, rengiasi 
gelbėti revoliucijonierius, o 
pas mus negirdėti nieko. 
Kad sušildyti mūs nervus ir 
sujudinti prie darbo mūs 
raumenis, ištiesų reikia dvy
likos rotų kazokų. Lietuvis.

—o—
Montreal, Canada. Pas 

mus oras gražus, žiema nela
bai buvo šalta, bet sniego 
dar dabar yra dikčiai. Dar
bai eina gerai stiklų dirbtu
vėje, kur aš dirbu, teipgi ir 
kituose fabrikuose dirba ge
rai. žodžiu sakant, visi gali 
dirbti kas-tik netingi. Tarp 
čionai gyvenančių prancūzų, 
anglu ir kitu, vra ir lietuviu 
apie 200. Jie pradėjo čio
nai tverti paselpos draugys
tę. bet kad nėra daugiau su
manančių brolių, tai reikalai 
draugystės eina labai po va
liai. 4 dieną kovo lietuviai 
turėjo balių, susirinkę gėrė 
ir šoko, o vienas perdaug 
mandras gavo mušti ir lau
kan išmesti. Aš turiu 18 
metų ir neseniai čionai pri
buvau. ,, Keleivis’’ pirmas 
man pateko skaityti, ir 
džiaugiuosi, kad randu pa
mokinimų ir angliškos kalbos 
lekcijas. J. Jaunas.

—o—
Forest City, Pa. Pas mus 

tuo kartu darbai eina išvalius, 
žmonelių be darbo yra gana 
daug. Mūsų broliai pamato 
saulutę tik tada, kada pėdė 
ateina. Paimti į saują pini
gai nemažai palinksmina, bet 
kaip pareina namo, randa 
orderį alaus, arba tiesiok į 
karčiamą nuneša, tai tuojaus 
akys aptemsta nuo to pra
keikto alaus. Mergin? čia 
mažai vra. todėl vyrai labai* • 
myli tąs. kurios čion laimę 
atnešė. Andai susirinko ke
li vyrai ir dvi merginos; to
liai varinėjo baikeles, pakol 
du vaikinai pradėjo sau ma
kaules barškinti. Eh! ne
gražu vyručiai, eikit į Man- 
džiuriją su tokiais darbais. 

Vaikinas.
vw ORCESTER, M ass. Čion 

visos susivienijusios lietuviš
kos draugystės užmanė vieną 
gerą darbą padaryti, t. y. 
parengti prakalbas, kurios 
atsibus ant St. Jobu Baptis
te Hali prie Bartlet St. Kal
bėtojai bus: Dr. Želvienė iš 
Plymouth, Pa. ir Dr. Bace- 
vičius ’š Newark N. Y. Pra
kalbos, tai prakalbos, jos 
ateis ir vėl nueis, bet kas vra•r 
svarbaus, tai tas. jog mūsų 
broliai įgauna ,, Dvasią Vie
nybės”. Jeigu tokius daig- 
tus. kaip prakalbos.rengia iš 
vieno, tai gali dirbti visada, 
ir viską gera suvienytum pa- 
jiegom padaryti.Paskutiniam 
laike vėl keli mulkiai apsi
daužė ir nunešė dešimtines į 
policijos šildą.

Wurcesterio Grinorka. 
—o—

Union City, Conn. Lietu
viai čionai gražiai gyvena: 
darbai tuo laiku eina vidu
tiniškai. Linksma vietukė 
tuom, jog kur tik neužeisi 
mūs miestelij pas lietuvį, vi
sur rasi, jei ne vieną, tai du. 
ar tris laikraščius ant stalo. 
Sukilus kokiem tautiškiem 
reikalam, skaitanti laikraš
čius broliai greitai numano, 
kas reikia daryti. 12-tą ko
vo čionai buvo parengtos 
prakalbos, kur buvo aiškinta 
apie reikalus revoliucijos 
Maskolijoj, o kartu ir mūsų 
tėvynėje. Malonu matyti 
krutėjimas ir darbas toks, 
nes tai yra darbas būda vejan
tis meilę, gerovę ir laisvę.

,, Keleivio” skaitytojas.

AHSAKA S*. 1‘KTROVO.

PĖDOM KRISTAUS.
iMt'iciikai rerti St(Įx>nij<t K<tirukiči>it(.

Dalis 11.

(Tąsa.)
Man rodos laik

raščio užduotė yra vest žmones prie gero
vės su širdžia ir protu, o ne Įjačiam lenktis 
prie bile kokio neverto žmonių noro. Kaip 
tamista mislinat. ant kokio paveikslo męs 
turim savo gyvenimą kreipt ir kokiu ly
ginti visus mūsų veikimus. Man rodos, 
geriausia mumi tinka gyventi pagal pa
veikslą Jėzaus Kristaus. Kodėl žmonės 
nesirūpina būti panašiais tam gražiam pa
veikslui nors ant kiek galima? Kodėl mūs 
laikraštis negali būti paveizdingas darbam 
Jėzaus Kristaus? Man rodos netik gali, 
bet ir turi eiti tuo keliu ir kreipti atvdą 
prie to visų skaitytojų ant to puikaus ir 
tankiai nedasiekiaino paveikslingo gyveni
mo mus Viešpaties. Juozaitis paraudona
vo ir pasitaisė savo kėdę, prisirengęs atsa
kyti Kugieniui.

— Aš mislinu. kad geresnės gyveni
mui paveizdos, kaip gvenimas Kristaus 
negali būti, tiktai klausymas, ar męs tą 
gyvenimo paveikslą galim pasekti. Ar jis 
mums prieinamas? Toji idėja neapsimo
kės ir ji niekam nereikalinga. Norint, 
kad laikraštis būtų skaitomas ir platintu
si. reikia lenktis prie žmonių nuomonių, 
prie visokių aplinkybių ir pareikalavimų vi
suomenės. Dėl tokių ideališkų siekimų gy
vent pagal Kristų, reikia aplinkybių at
sakančių.

— Argi jūs mislinat, kad męs gyven
dami tarpe krikščionių negalime pasek-

*

mingai vesti mūsų laikraštį pagal krikš
čionišką mokslą?

— Taigi ką aš ir mislinu, tas man ro
dosi negalima: man matosi, kad per mėne
sį laiko su tokia mūsų nuomone išlėksim 
į padangę ir su mūsų laikraščiu.

Rugienius ant to negreit atsakė; jis 
pirma pamisimo, ką jis turi sakyti paskui 
tarė:

— Kada nors toliau męs pasikalbėsim 
daugiau apie šitą reikalą. Tuo tarpu man 
rodos, męs vienas kitą gerai suprantam. 
Aš daviau sau žodį vesti savo la kraštį j>er 
visus metus teip kaip reikalauja mokslas 
Kristaus, ir savo žodį išpildysiu. Per vi
sus metus netalpįsių nieko į ..Dienos Nau
jienas”, kas nebūtų pagirta Viešpaties 
Kristąus. Teatrališką skyrių, kurį męs 
dabar talpinau), aš sumažįsiu jį į trečdalį. 
Net baisu žiūrėti, kiek męs prirašom kas
dien apie teatrus, concertus ir visokias 
linksmybių vietas; rodos, jog tie žaidimai 
užima pirmą vietą mūsų gyvenime. Mus 
laikraštį skaito netik miesčionys, bet jis 
yra skaitomas ir daugelio kitų žmonių, 
kurie gyvena ir už šimto mylių po kitus 
miestus ir kaimus. Kiek gali žinios žai
dimų interesuoti žmones, gyvenančius toli 
nuo mus miesto? Jie turi gyvas dramas 
savo gyvenime, pilnas gylių ir amžinų 
klausymų, tankiai su abejojančia dvasia, 
ir neužganėdinančiu gyvenimu.

Geriau padėkim jiem lošti jų roles, 
kurios yra jiem paskirta jų gyvenime. 
Mūs širdingos rodos ir pamokinimai bus 
vertesni jiem už teatrališkas arba kitokias 
naujienas.

Ko daugiau aš mislinu, tuo jaučiu di
desnę gėdą už save, kaip redaktorius, teip
gi ir už mūs raštininkus, jog męs teip ma
žai rūpinamės būti abelnais mokytojais 
publikos, vadovais jų nuomonių ir pagel- 
bininkais jų norų ir pajiegų. Męs rašti
ninkai ukvatniai griebiamos už silpnų 
darbi} mūsų skaitytojų, skubinam prisi
taikyti prie jų nuomonių ir užganėdinimo 
jų norų. Tegul stojasi blogai, ar gerai, bet 
aš kreipsiu ..Dienos Naujienas” ant naujo 
kelio. Aš mislinu. jog gyvenime yra daug 
geresnių raštų, ir galėsiu apsieiti netal
pindamas tų žaidimo žinių ir pasilinksmi
nimų, naudosiu tik geras žinias.

Juozaitis svyravo:
— Na tai jūs paaiškykite nors publi

kai, kodėl jūs užtylėjote apie tas muštynes 
savo laikraštij.

— Ne, tegul spaudina laikraštį teip. 
kad tų muštynių nebūtų visai buvę, o aš

rytoj parašysiu straipsnį apie permainymą 
nuomonių ir budo musu laikraščio.

Juozaitis išėjo iš kabineto. Ta visa 
kalba Rugieniaus nemažai padarė jam mįs
lių. ir net į nerimastį pastūmė. Iki pu
siaudieniui jau visi žinojo ir kalbėjosi tarp 
savęš apie naują nutarimą redaktoriaus — 
neleist per laikraštį žinių apie buvusias 
muštynes.

Užtylėjimas apie garsias muštynes 
vakariniam numerije.,Dienos Naujienos”, 
padarė daugiau sumišimo, liekai}) kad jos 
butų buvę a {įrašytos.

Skaitytojai, žinoma, pirko gazietą. o 
nusipirkę tuojau puolėsi žiūrėti aprašymo 
tu muštvniu. bet neradę trenkė šalin ir 
griebėsi pirkti kitą.

Pardavikai popierų nežinojo apie ne- 
patalpinimą muštynių, jie bėgiojo gatvėm, 
rėkdami ..Dienos Naujienos” su pilnu ap
rašymu apie garsias muštynes. Ant kalu
lio gatvės vienas žmogus nusipirko ,, Die
nos Naujienos” ir tuojaus sustojo pažiūrė
ti straipsnio apie muštynes: neradęs apra
šymo supyko ir riktelėjo ant pardavėjo 
laikraščių:

— Klausyk! kas tai yra su jus laik
raščiu, jog čionai nėra jokio aprašymo 
apie buvusias muštynes? Gal tamsta par- 
davinėji senus laikraščius.

— Visai nesenas, tai yra šio vakaro 
numeris, ko jūs reikalaujate? — atsiliepė 
pardavėjas.

— Aš reikalauju aprašymo muštynių, 
o jų čionai visai nėra. Žiūrėkite!

Neužganėdintas sugrąžino laikraštį 
pardavėjui. Vaikinas peržiūrėjo, ir tylė
jo. neapykanta perbėgo i>er jį. Pamatęs 
kitą vaikiną bėgantį sušuko:

— Simai, parodyk man tavo laikraštį! 
Peržiūrėjimas laikraščio patvirtino nema
lonų faktą: visuose numeriuose ,, Dienos 
Naujienų” nebuvo paminėta nė žodžio 
apie garsias muštynes.

— Duokite ką kitą laikraštį, kur 
būtu aprašymas apie muštynes — reikala
vo pirkikas; bet apturėjęs nuėjo toliau. .

Vaikai likę vieni kalbėjosi tarp savęs:
— Kas tai gali būti, jog ,,Dienos 

Naujienose” nėra visai nė paminėta apie 
buvusias muštynes.

Jie kuogreičiausiai nubėgo į redkak- 
ciją. Ten jau buvo keli pardavėjai laik
raščiu: visi buvo sujudinti ir perpykę.

Pats redaktorius, išgirdęs nemalonų 
riksmą, išėjo juos patikti.

— Ko jūs čia susirinkote? — paklau
sė redaktorius. — laikraštis šį vakarą su
visai negalima parduoti — suriko vaiki
nai — niekas neperka. nes nėra parašyta 
žinios apie muštynes.

— Sugrąžykite numerius atgal, o pi
nigai bus jumi atiduoti teip, kad neturėsi
te jokios pragaišties

Redaktorius apleido redakciją ir nuė
jo namo. Visu keliu jis mislinu apie tą 
karę, kokią jam reikėjo panešti su skaity
tojais.

Skaitytojai tei. pripratę prie tokių, 
kaip muštynės, žaidimai ir kitoki nevai
singi raštai, jog bus sunku juos atpratyti. 
Tabakas ir arielka ištiesi} yra pikto daran
ti žmonėms, o jie nenori jų pamest, todėl 
bus sunku permainyti ir nuomonę laikraš
čio ant geresnio. Atsieis prarasti (lange
lis prenumeratorių. Na ką daryti? Reikia 
atsisakyti nuo prizadėjin.o eiti pėdom 
Kristaus, ar ųuo tarnavimo piktiems žmo
ni)} norams. Pažiūrėsiu ar galima kalbėti 
su krikščionimi {>er raštą pagal mokslą 
Kristaus?

Per kelias dienas j>o tam atsitikimui 
skaitytojai ,. Dienos Naujienos” užvertė 
redakciją su laiškais iš visų šalių. Vieni 
rašė, būk redaktorius negeras, jog pra
žiopsojo toki svarbu daigtą: kiti gązdino 
su alsisakymu nuo skaitvmo laikraščio ir 
palikti jį lie skaitytojų, tokių ir tiem pa
našiu laišku buvo daugybės prisiųsta.

Vienas iš visų tu laišku labiausia pa
traukė atydą Rugieniaus. lėliškas bu
vo rašytas vieno turtingo savininko taba
kinio fabriko. Jis turėjo apgarsinimą 
savo išdirbystės ,.Dienos Naujienos” la
puose, o kad jau mėnuo baigėsi ir už ap
garsinimą reikėjo ant toliau apmokėti, 
dėlto jis skubinosi sulaikyti apgarsinimą, 
sakydamas: ..matomai jūs laikraštis kas
dien puola žemyn, daugelis atsisako skai
tyti. todėl ir man neapsimokės ant ilgiau 
laikyti apgarsinimą jus laikrašti j ".rašė jis.

(Tolinus bus).



So. Boston. llass.
a renku

Krutėjimas lietuvių yra 
pastebėtinas visuos** kampe
liuose miesto. Geri tautie
čiai nepraleidžia laiko dova
nai. Girdėjau, jog apie pie
tinę dalį So. Bostono užsi
mezgė antra teatrališka kuo
pa, kuri mokinasi Įierstatyti 
rodos ,,Kova už būvi”. Lin
kime jiem laimingo pasiseki
mo. Komitetas ..Revoliuci
jos reikalų per prakalbas 22 
vasario surinko 81'» 30c. :ne- 
kurį darbą nuveikę, laukia 
ką toliau pradėt. Kartu 
laukia kitu miestų lietuviu, 
kad išrinktų tokius komite
tus ir ko greičiau susivieny
tų prie vieno darbo.

Per ..Vienybę Lietuvnin
kų*’ matyti, jog susitvėrė 
..Darbininkų partija, kuri 
be abejonės užsiims ir reika
lais revoliucijos. Būtu ge
rai žinoti, kada tas ,,D. Par
tijos“ Komitetas bus pasi
rengęs revoliucijos darbu, 
tada visi susinešė galėsim 
vieno dirbti.

1\< •. Ant 
kuopa
l irau u-v

Mis. HEDVVIG HIMMER,
L i e t u \ m akus ei k a. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi- 
šaukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lawrer.ce, Mass-

Telefonas 749-11.

PAGELBA SERGANTIEMS.
Gedemino lndijoniškas Baisumas yra 
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J. UZUBAL1,
31S Broad\\aw 

SOUTH BOSTOX, MASS.
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LIETUVIU UŽEIGA
-----  PAS ------

i .. Chaplika ir Orlinski...

119and 121
So. Boston,

viltis

117,

Surinko aukų.
5 kovo buvo varduvės

K. Plevoko, prie 24 Athens 
St. p. F. Mizgirdas atsiminė 
ir tautos reikalus, pats duo
damas dolerį, užmanė pada
ryti kolektą dėl revoliucijos 
reikalų, p. J. Šokas 50 c., p. 
A. Gildąvičia 50 c., o kiti 
tautiečiai davė po 25 c. ir po 
10, ir 
4.65 e.
mitetui 
tone.

Keleivio" agentai.

p-

tokiu būdu surinko 
Pinigai priduoti ko
rė v. reikalu S. Bos-

nėra
minutos ar 

tai
dova-

Dovanok, brolau, neturiu 
laiko .

So. Bostono lietuviai teip už
imti. jog ir pasikalbėti 
kada, jeigu ant
dviejų sustoja kalbėti, 
tuojaus išgirsi: 
nok. brolau, turiu bėgti prie 
darbo”. Darbo nemažai yra 
su parapijos reikalais, su 
draugysčių mitingais. Jau- 
ni lietuviai mokinasi grajiti 
ant triūbų. Jų pulkelis apie 
20 vyrų turi antvisada pasb 
samdę mokytoją, p. A. Skro- 

Mokinasi grajiti ir mo- 
maršą

tai kaip

,,na.

lį.
kinasi ne ant juoko, 
kaip užtraukia. 
,.Sooso Kapelija.

— Kaip malonus tie balsai 
- išsitarė tautietis Simonas 
Gilis iš Worcesterio. atsilan
kęs čionai pereitą šventadie
nį.
Jauni vyrai, gali sakyti, jau 
ima už savo darbo.

—o—

yra 
Kiek lietu- 

sunku pasakyti, 
prakalbu sueina 

Pereitą nedėlią 
prakalbos. Kal-

Buvo prakalbos.
Cambridgeport, Mass. 

dalis Bostono, 
vių tę yra 
vienok ant 
labai daug, 
tę atsibuvo
betojais buvo Simonas Gilius 
iš Worcester. Mass., K. Ar- 
monas. J. Danielius, prezi
dentu susirinkimo buvo ant
ras J. Danielius, . isi trys iš 
Cambridge port. Mass. Per
statytas kalbėti Simonas Gi
lis, kalbėjo ilgai ir greitai 
bėrė žodžius i susirinkusius.

v

Trumpai paminėdamas fak
tus iš Istorijos, nurodė iš kur 
męs atkeliaujam, kuo męs 
esam ir ką turime veikti. 
Kalba buvo pilna" gražiausių 
nurodymų. Klausytojai po

Keliaujantis agentas
M. SENKUS,

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

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kai- 
boj. Meldžiam visus su reika

lais atsilankyt.

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys: 
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Broadvvay ir 259 I). St.. 

South Boston. Mass.

%
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*
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Si

Si

I. SACOUITZ.
128 Broadway,

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

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerekas 
K RI AUGIUS 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay

So.Boston Mass.

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

mados č«-v.-rykais ir teip visokiais apsi- 
autuvais dėl vyrų, moterų ir vaikų, ku
rie 
du

yra geriausio darbo ir pigiau parduo- 
kaip kiti, teipgi taisau senus grei 

drūčiai, gerai ir pigiai.

Jonas Pupkeviczius.
205 Broad\vay, S.Boston Mass

ai.

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

400 BROADAVAY,
S. Boston, Mass.

IR PASAZIERISZKAS

UŽSIĖMIMAS.
IR PASAZIERISZKAS

UŽSIĖMIMAS
/• * Tr

r"

&a
j

L

vesei
Britais

BAKUTIS
ott st.. Boston,

GROSERNE IR MESINYCZIA.

K R A r ' u V E • •

\ t

O LIM B r o s.

IIII NE BUKIT BE DARBO! 1111

>m visokius valgiu* 
i, kriksztyuom i B< 
i;j ir aplinkinę.

P. A. FOLEY & CO
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Bėgtino ir pertis link

J.
55 End

Tiktai 25 centai

ruiuse tiaiiiint-
Trejanka gydo visokias paprasta 
kaip tai guiuba. patrūkima. sutiKutua 
aut krutinės, pataiso a|>etita ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szakutt irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia, -la reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

l’žpraszant Trajanka reikia padėt toki 
ras.<a

J. Ž U/AYrVAJ^.

/< />. JA/.S.S.

“KELEIVIS“
Geriausias Laikraštis.

No. 6.

;u
l’as mane nog pirmos Morčiaus bus visokių darbų, an: Karmų. 1‘iytnyėių. Gelež. 

įeriuių pabnkų ir kitokių darbų. Tie. kurie neseniai at\aževe iš Lil
iui i darba. teipgi katrie norite važiuoti i krajų, aš išeidžiu aut darbit 

laivų. Mano adresas:

kelių. l\>i 
vos irai i t s>

Pasarga.
GERIAUSIAS

JO EPH S. ROSSELL,
4 VVashington St. North, Boston, Mass

M. Gativan& Co

A St.,

Mass
Geriausia valgomu daigtu

I< R A I’ T l’ V K.
Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriskus daigtus. Orderius 
riaimam ir į namus viską pristatom. l’ž 

prnigus Į>*rkant duodam dubaltavas 
sternĮ)as

< Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

ADVOKATAS

95 Milk st.. Ruimai 60-61
BOSTON, - MASS.

Užlaiko geriausio 
ELIAUS, VYNO 

LIKIERIU ir 
C1CAR .
Pardavimas faiuilijom musu 

s pec i j ai iškurnąs.
366 2-nd st., Boston, Mass.
GERIAUSIAS LIETUVIU

GRABORIUS

J. Nolan
Prižiūri įnirusius dieną ir 

uakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broad\vay
Ofisas - - 386 Broad\vay

S. Boston, Mass.

Visai - Pigei!

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. C A X N C: X !

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielka, vvna. alų ir kitokius naminius 
:r importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gerymus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius mieslus. Nepamirškit mus adreso:

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

Telefono susijungimai. Xak- 
tinis zvanelis prie abieju ad

resu. Parduosiu laivakortes ir siunčia pinięus į visas 
svieto tialis: padaro daviernastis ir utjieško pi
nigus likusius Lietuvoje ir la viską padaro so- 

nogeriuusia. Neužmirškit atsilankei.Jeigu būt drūtas it sveikas, 
tai pirk visokius valgius pas 

. J. Petrovsky, 
238 D. Street,

S.ROSTON, MASS

VIE X A TIXIS LI ET U VISZ K A S
AGENTAS.

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

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 20-to AMŽIAUS
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Benedlcllon Pilvo Gyduole

Agentai 
žmones 
per ru- 
jokios

Lietu-
Ameri-

Mes esam vienatiniai 
Amerikoj, ką vežam 
žeme, mariom ir vedam 
bežiu dienos laike be 
baime s.

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. Turim 
szipkartes ant visu linijų pei 
marias. Siuncziam pinigus in 

reitai; gerai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite arba atraszykite ant szio adreso:

Herman, Cassel & Co.,
372 COMMON STREET, - - - LAWRENCE, MASS.

BRANCH OFFICE:
109 Millburry Street, Worcester, Mass.

Už tuziną popiertt aromatu ra y- 
mui su daugybe gražiu pavineze- 
voniu. kaip tai in tėvus gimines, 
draugus, pas paezia. in merginas 
merginom pas jaunikaiezius irt. 
t., tuziną parduodam už 25 centu 
5 tuzinai už $1.00.. kas perka 5 
tuzinus, tam duodam dovana 

vertes 25 c.
Mus jKipieros. per savo gražu 
darba ir rnpestingai surinktas 
pavinezevones su gražiausiom Vo
kietijoj darytom kvietkom. visur 
turi Tszsidirbe varda kaipo ge
riausios ir gražiausios. Popieru 
vrim iietuviszkoj. lenkiszkoj ir 

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

kiu svietiszku knygų.
Pas mus galite gauti vi’okiu ma- 
szinukiu dėl drukavimo, nuo SI 
iki $10 .oo. Norėdami ka nors į 

gauti, adresuoki* teip:

A. Zvingilas,
Box 8282,

Dėl iszgvdvmo sekaneziu ligų: DISPEPSIJOS, SKAU
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO VIDURIU, 
CATARO, SCROFULO, REUMATIZMO, XER- 
VISZKUMO, NEMIEGOJIMO, PAGEDIMO KEPE
NŲ ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes
magumą. Kam kęsti ligas ir nesmagumą, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant ganitiszką gyduolę, motiną ir gy

dytoją visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus akmenai, 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 ūc 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink bonk ite 
te Benediction gyduolių ir jeigu nepasveiktum, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Benediction vartojo sztai ką jie sako: 
A- jau buvau teip susirsręs. kad nei valdyt nei dirbt negalėjau, paėmęs bu
telį Benedictiou teipsreit pasveikau, kad rodos su ranka man Itira atėmė. 
S. Kurauckas. 372 \V. 2-nd st.. S. Boston. Mass po tuom paežiu adresu ir 

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

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

I
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Talpinu gražiausius uprušy - 
tuus, straipsnelius dėl mo
terų ir mergikių ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
,,Keleivis” išeina kas ket
vergis ir kaštuoja aut me
tų tik $1. Adresuokit teip:

A Zmni/ila-s,
PMt Office 3232,

lloston, Ma

Boston, Mass., 23 Kovo »March»l9O5 m

“KELEIVIS”
Litliuaniaii Ww*kly

uatiiutts iii
vr 5O.UUO Lith- 
New Englaiid

Statės. Best adveriisilur me
dium. Execiules all kimis
of Job and Book Printiiig

i n forvign latiguages.
Ali ( uinmuti ieations should

be addn‘ssril

gi. Zcinffilatiy
OjJice 3232.

1 in.ston, Aluts.

Metas I

Norėdamas pamatyt 
laikaaštį, prisiusk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiusk vieną dole
rį, o gausi „Keleivi” per vi
sus metus.

Skaitytojai „Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aišku adresą: nie
kad nerašykit mano
tas pats", nes męs senu laiš
ku nelaikom, ir gavę laišką 
su adresas tas pats-- neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus. uždekit tokį adresą:

A. Ž^iiigilas.
Box 3232 Boston Mass

Žinios.

mus

Revoliucija Rusijoj.

Revoliucijoniškas judėji
mas Bosijo j nė kiek neapsi
stojo. Povaliai slenka žie
ma. o kartu kila tartie Rosi- 
jos gyventoju didžiausia ne
apykanta prieš carą.

Prisižiūrėję, jog svetimo
se viešpatystėse darbininkai 
kur kas kitaip gyvena. Ki
tur turi laiką darbo, laiką 
pasilsio ir laiką pasiboviliti: 
Rosi joj darbininkas palaiky
tas lygus su gyvuliu: kaip 
gyvulys turi gyventi, kaip 
gyvulį visur palaiko kur tik 
neitų su savo reikalais, neiš
skiriant nė bažnyčios. Ir 
čion turi stovėti arba klūpoti 
ant plytų. Niekas jų nego
dojo iki šiam laikui, jie buvo 
pelės, skruzdės, kurie nešė 
gana gražu ir maistingą peną 
carui ir kitiem teronam Ro
si jos. Dabar jie j ieško ge
resnio gyvenimo dėl savęs sa- 
kvdami: męs neisim iš savo 
tėvynės į Ameriką, i enešim 
mus utėliu, męs turim savo 
tėvynėje kovoti už laisvę, tu
rini numest jungą carišką 
nuo mus sprando. Gana ė- 
dėm, vienas kitą rūbavojom. 
plešėm ir mušėm: numeskim 
tikrą prispaudimą nuo mus 
spraudo, o tik tada galėsim 
vesti gyvenimą krikščionis- 
ką. Visuose kampuose Rusi
jos kila sumišimai, eina krau
jas prieš kraują, vargšų prieš 
turčius. Lenkijoj, Finlandi- 
joj, ant Kaukazo ir visur ju
da žmonės. Lietuvoj dides
niuose miestuose verda ta pa
ti „revoliucijos dvasia**, bet 
bažnytkaimiuose ir kaimm»se 
tarp apiakusių žmonių ir mu
sų brolių lietuvių, dvasia yra 
silpna: jie nieko neveikia, 
tik verkia, verkia kaip kūdi
kiai ir keikia žydus, būk tai

žydai kalti, buk tai iš prie
žasties jų mesijošiaus tas vis
kas darosi. Nėra kam jų pa
mokinti. nėra vadovų musu 
tėvynėje. Tie. kurie darbuo
jasi nuinezdaini lapeli, idant 
kitas paėmęs paskaitytų, lie
ka peisekioti. iškeikti ir žan
daram parodyti. Tokiam 
padėjime męs lietuviai ko 
galime tikėtis? Pereitas ke
lias dienas pranešė žinios, 
buk Grodno
kovske susekė 
kuri .užsiėmė 
kareivių, kad tie 
gai nemuštu beginkliu 
n i u.
sudijo ant smerties. 
so gyvenimo i nei 
ant (h idešimts 
uos.
I >< >rg. 
mušė 
dovą. 
laudietis tik 15 metu vaikas.

Varšuvoje darbininkai ne
apkęsdami kareivių mete i jų 
pulką bombą ant Volks gat
vės, sužeidė keliolika karei
vių. Metėjo bombos nepa- 
ga vo.

d - bar esančią Indiškam <x-e-

Redylx>j Nol- 
organizaciją. 
|x*rkall>e jiiuii 

lx*reikalin- 
žmo-

Iš susektu penkis nu- 
4 ant vi- 

lielaisvę, S 
met u katerž- 

Žinios pareina iš Vi- 
praneša. jog čionai už- 
gubernatoriu M iasare- 

Užnnišėjas yra fili-

ant*.
Kuropatkinui atėmė gar

be vedime kariumenės, o 
jo vietą tuo kartu užima jin. 
Linevič. K uropatkinas ke
tina liktis su savo kareiviais 
ir kariauti prieš japonus. 
Tikru vadu žemės kareivių 
paskire kunigaikštį Nikolai 
Nikolaevič, 1x4 pribūti į ka
rės lauką užims jam 3 san- 
vaites.

Baisybių žmonės niekad 
negale.- pamiršti kokios tęsia- 
siasi ant karės. Laužai de
ga žmonėmis negyvais ap
krauti. dejavimas sužeistu, 
ši i-( 1 i nga s ge 11 >ė j imas ka re i v i u 
vienas kito. Tarp maskolių 
rasi še ir tę kelis ja pinus su
žeistus, kuriuos maskoliai 

galėdami pa-
Tarp jaįxmų at- 

mask( >1 isku 
ia į to

pą- 
go- 
vie-

riu. po tam užgriuviinui kiti 
14 darbininku skubinosi su 
pagelba. Tiems nusileidus, 
atsitiko vėl ekspliozija irteip 
palaidojo 24 mainierius.

Pavaiulenis.

E i m i ra. N . Y. 19 ko
vo nuo didelio pavandenio 
upė Elmira iškilo iki 12 pė
du augščio, persimušė per 
krantusiružplovė apielinkes; 
daug blėdies laukiama 
pavandenio.

TRUMPOS ŽINUTES

100.000 dėl vedimo 
Kunigai dabar ne- 

ar

nuo

Kares lanko

išturejimu
maskolius iš '1'iePass

Puolus Mugdeuui i japonu 
rankas, ueapinalšino jaį>onu 
smarkumo: lx* jokio pertrau
kimo jie vijo maskolius vis 
tolyn. 16 kovo maskoliai 
pasipriešino japonam apielin- 
kėje 'l’ie Pass. Čion japonai 
pražudė savo kareiviu tūks
tantį užmuštu: atsitraukė 
nuo vietos mūšio. Vienok 
sekančią nak+į japonai vėl 
metėsi ant maskolių ir neaĮ>- 
sakytu žmogišku 
išvarė
ir pavijo i kelionę ant Barbi
no. Japonai užėmė l ie Pass 
ir kitas vietas toje apie- 
linkėje ir pasileido \ yt ismas
kolius tolyn, vienok turėda
mi baisyl.esjlaibo palaidoji
me maskolių ir savo kritusiu 
kareiviu negalėjo teip sku
biai irtis tolyn, priegtam tu
ri Į»er<“iti upes ir vielas pavo 
ingai maskolių užtaisytas.

Maskoliai po kone idajen. 
Linevičiaus 
ties Tie Pass. 
jog japonai
prastą smarkumą, 
amuniciją ir bėgo iš l’ie Pass; 
tūkstančius japonai čionai 
jų išskerdė. Maskoliai teip 
likosi sunaikinti, 
turiu šimtų 
ropatkino 
skaito jau
šimts tuksiančiu, 
rėj ėmė dalyvumą vienas 
i i jonas 
praneša, 
ginsi prie didelė? 
mariu. 22

laikėsi drūčiai 
vienok pamatę, 
rodo savo pa

metė savo

jog iš ke- 
tūkstančių Ku- 
kareivių. dabar 
tik aštuonesde- 

Sitoj ka- 
mi- 

žmonių. Žinios 
jog dabar ren- 

Ss kovos ant 
japoniški laivai 

apleido miestą Rakiši ir tai
sosi patikti maskolišką Įlotą

Žinios iš pasaulės.

nematydaini, 
visokiom 

nemorališ- 
1 tą viską

prižiuro ir kaip 
tarnauja, 
rasi tūkstančius 
kareiviu, apie kuriuos į 
itai rūpinasi. Tada tik 
kelia skausmą širdies ir 
donę tarp žmonių, kada 
ims kitam širdį perveria.

Žinios pareina 
pranešančios jog 
ras. sujudintas iš 
serga protiškai: kartais visai 
nuduoda pakvaišėliu.

*
.Y. AL

Saki Haiti. — 21 kovo čio
nai buvo duotas randavas 
prisjikymas: kad visi sirijo- 
nai nustotu prekystę ir viso
kius užsiėmimus 
salą.

iš Berlino, 
Rosi jos ca- 
visu saliu:

ir apleistu

AL
-X-

20
plio-

AL

Maskva. — 19 kovo čion 
susekė revoliucijonierius, ku
rie su Londono revoliucij<'liie- 
riais dirbo dėl paliuosavimo 
vargšu žmonių. Suėmė liet 

.“>o0 ir atrado daug bombų ir 
kitu panašiu 
ant žadintojų galvos.

■*5 ................. - - -

instrumentu
Baivi ek'pliozija. 

B r o c k t o n . Mass. 
kovo čion ištiko baisi eks 
zija čeverykų dirbtuvėje po
vardu ,.R. B. Groverand Co. 
Iš kokios priežasties, ikšiolini 
da nežinoma: ekspliodavo 
garinis katilas, (boileris)nuo 
12 0 arkliu pajiegos Kilda
mas i viršų sutraškino visą 
dirbtuvę, ir uždegė: iškilęs 
nulėkė už šimto pėdu, pra- 
mušdamas sau kelią per in
žinieriaus stubą. nulėkė iki 
kitam gyvenimui ir nukrito, 
sujudindamas iš fundamento 
visą namą. Iškildamas ka
tilas sugriovė narius, kurio 

ėsan- 
tar- 
ug- 
už-

griuvėsiai prislėgė tę 
čins darbininkus: tuom 
pu griuvėsiuose atsirado 
uis ir sudegino vienus
muštus, kitus dar pusgyvius. 
Darbininkai, kurie nepakliu
vo i giltinės nasrus, griebėsi 
gelbėti užgriūtus ir daug da 
išgelbėjo, o kiti i pelenus pa
virto. Iš viso 
suskaityta 55 
lyčių praryta 
tu visu tik 14
kitu niekas nepažįsta, 
sus nusiminimas apėmė mies
tą ir visą rėdybą. Aukauja 
aukas visi, kas tik išgali, su

si ra. ta s.

nes rion
I )a r- 

nelaimes pa

* *
Libava - 18 kovo pulkas

darbininku, skaitliuje 400, 
darė demonstraciją, norėda
mi priversti ir žemdarbius 
prie straiko. Demonstruo
janti darbininkai nešė rau
donas karimas, bet ant galo 
užpuolė ant jų 2 rotos karei
viu ir daugelį suareštavojo.

* **
St Bet* rburg. — 18 kovo 

likosi nubausti per karišką 
teisdarystę tie cficieriai, ku
rie paleido šūvį iš kanuolės 
19 sausio šių metu i palovių 
caro. Kapitonas Davidovas. 
Liuteiiautas Kurzefapkaltin
ti už neapsižiūrėjimą, tapo 
išmesti iš kariumenės ir įkiš
ti į driitvietės tumią ant pus
antrų metu.
žesnes koros

-V.

Rockefelleris. milijonierius 
pasiūlė protestoniškieni ku
nigam 
misijų,
žino ar imti tuos pinigus 
ne? Vieni sako, jog R<x-kefe- 
leris daro tik biznį su bažny
čia. Jis lupa vargšus dar
bininkus. kurie pas jį dirba 
tuksiančiais, o paskui garbes 
jiešk(xlamas dovanojo bažny
čiai pinigu.

o—
Brocktono lietuviai surin

ko apie 120 dėl Revoliucijos 
reikalu. Garbės verti vyrai! 
Kur kiti mūs apielinkes 
miestai.

—o—
Worcesterio lietuviai atei

nančią nedėlią sutvers revo- 
liucijonieriu komitetą. Sv. 
Kazimiero Draugystė per 
smarku įkalbėjimą p. p. 
Liutkevičiaus ir J. Kalakauc- 
ko nutarė prisidėti su aukom 
dėl revoliucijonierių.

—o—
Bostou, Mass. Masšachu- 

sets legislaturoj eina kalba 
kaslink įvedimo pramonišku 
(Industriališkų mokslą ini u). 
Toks užmanymas butu labai 
gerai kaip dabar yra: vaikai 
išeina iš mokslą i nes ir turi 
palikti vergais, nes jie jokio 
darbo nemoka.

—o—
Londone Angį, yra 7000 

žmonių, kurie valkiojasi ir 
maitinasi kur ką gauna. 
Daugelis iš j u prie to buvo 
privaryti per girtuoklystė.

—o—
Korėjoj mergaitės apženy- 

tos be jokios j u žinios: kada 
pareina laikas, jos turi eiti ir 
gyventi su vyru, kurio nie
kad nematė. Sueina į porą 
nuo 14 iki 16 metu.

—o—
Vilku šaudymas llougliton 

paviete. Micliigano valstijoj, 
yra pelningas darbas. l'ž- 
šovęs vilką gauni už kaili 25 
dol. ir nuo rando 10, teip 
kad pareina už vilką 35 
dol.

nepažįdami, 
kaip jie užsikrečia 
ligom gyvendami 
kai lw‘ supratimo,
žiūrėdamas gali alpti, gali 
sakyti, kur ištiesų mes esam, 
ar tik ne pekloj?

Per tiek šimtmečiu krikš
čioniška š\iesa neistengė i- 
kv< pti žmonėm dvasios paka- 
jaus. mokslo ir vienybės. 
Męs tik tada vienijamės, ka
da mus žudo, tik tada paka- 
jui. kada i grabą uždaro. 
Mokslą tik tą augštinam, su 
Kuriuo kitą galim apgauti, 
nuskriausti, visi nusiduodam 
nekaltins, taciaus męs tą vi
są baisybę sėjam ir piaujam. 
Kada tūkstančiai žmonių 
krinta į nasrus baisaus siau
bimo karės M audžiu rijoj, męs 
iš to darom sau teatrą. Męs 
tarp savęs tokį pat siaubimą 
auginam, o ateis valanda, jis 
ris ir 
eina
dirba daugelį pr< 
nam ir Rusijai, 
bininkų In* darlx> 
daug, yra vietos, 
pinigus už darbą, 
n i u, kurie gyvena
doleri ant sanvaitės o,gyveni- 
mas paprastas kaštuoja4<lol. 
Kasdien naujienos duodasi 
girdėt, jog šę bei tę darbi
ninkus mašina išvarė iš jų 
darbo. Daugiau sutinki rū
pestingu žmonių, daugiau iš
balusiu veidu, su pragaišin
ta broliška meile. . Męs lie
tuviai turime daug neį>ergy- 
ventos mus praeities, męs 
broliai negyvenom tik miego- 

šimtus 
stuob- 
leiiku.

Amerikoj darbaimus.
pilnoj prasmėj dabar,

niūktų japo- 
vienok

yra
kur

Yra žmo- 
už vieną

dar- 
labai 
moka

iki šiai dienai 
ypatus abieju 
liepsnos. Iš 
galima pažįt,

Bai-

*

Roma — 
pareina iš

šelpti nelaimingus 
Lietuviu, kaip čion 
nė vienas nežuvo, 
jų nepriinida\o dirbti, 
bininkai visas 
neša.

Chariestnn, IV. Va.
i!) kovo ištiko ekspliozija 

Rusti Run. Red Ash majuo
se. kame užgriuvo 10 mainie-

Kitiem 2 ma- 
paskaitytos.

* *
22 kovo žinios 

Vatikano, jog
vyskupas Paliulionis. keliau
ja iš Rusijos į Romą, pranešti 
Sv Tėvui apie laikytus su
sirinkimus Rusu |M)pu. su 
I^nkijos ir Lietuvos bažny
čios vadovais ir padarytą san
taiką kaslink ’iuosybes tikė
jime.

Matai ko reiks! keli metai 
atgal (aro bernai traukė kny
gą iš klūpančio kataliko. Pa- 
sidėkavokit socijalistam, jie 
duos laisve netik uteles niisi- 
kratyti, bet ir Dievą garbin
ti.

—o---
Bostone ir kitur atsiimk-: 

daug visokiu komtdiįų su 
apsivedusiom moterim. Gy
duolė jom geriausia nuo to 
hutu, jeigu jos užsiimtu ap- 
šlnvimu st.uhos ir pasiskaity
mu pamokinančiu raštu.

Šmotelis Politikos.

nu- 
sutin-

Žiūrint j kasdieninius 
sidavimus jtasaulėje. 
kam daugeli nemalonių atsi
tikimu: karėje žudo tūkstan
čius žmonių, revoliucijos 
skerdžia žmones skaitlingai, 
nemažai aukų krinta išstrai- 
kilojančių darbininku: 
surinkt tuos, kurie per 
tamsumą bado vienas 
įh iliais. krinta

dar 
sa v< > 
kitą

nuo sukatu.
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jom pereitus jankis 
inet’i: buvome gyvais 
riais pastumdėliais 
rusu ir vokiečiu nuo dabar, i r 
tik nuo dabar turi sukiltmū- 
su tikra tautiška dvasia, 
rim skubintis musu 
<'.ai bus nuveikt. Kad 
r\ 1 męs turini skaityt 
lavintis prie ilgesnės 
iaikyli srjsirinkimus, kalbėtis 
• visitYli HllsJl ii
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šrišti klausymus mums ne- 
-mprantumus. Štai dabar 
gaveiie, laikas liuosas nuo 
niekšu užsiėmimu, dabar rei
kia milini rupįtis turėti ko 
daugiausia susiėjimų išriši
mui \ isuomanišku klausymu, 
mėginkim patraukti prie kal
bu tuos, kurie laiko tą viską 
iž n. n ikalingą. Pirmiau 

nekaip sakysim, jog reikia 
permainos vargam musų, pa
tys turim persimainyti: 
miau kaip pavydėt 
turtu, kuriuos jie. t. y.
t imta učiai sukrauna iš pre
kystės, męs patys turim 
siimti prekyste, pirmiau 
kaip permainyti šitą supuvu
sią ir seną sistemą politikos, 
turime išmokti pirma naują. 
Kodėl vaikščioti paliegusiem 
su sunaikyta sveikata ir pro
tu. jeigu mokindamiesi ga
lim būti sveiki, protingi ir 
galim prašalinti vargus iš 
tarpo savęs.

tu- 
užliktus 
tą pa(ia- 
kn yga s, 
mislies.

pir- 
kitiem 

sve-

ūž
ti e-


