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Norėdamas pamatyt mus 
laikrašti, prisiųsk savo aišku 
adresų. o gausi vienų ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vienų dole
ri, o gausi ..Keleivi" jH*r vi
sus met us.

Skaitytojai ..Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožnų karta pa
dekit savo aišku adresų: nie
kiui nerašykit ,.tul'rtMts mano 
tas pats", nes męs senu laiš
ku nelaikom, ir gavę laišku 
su „adresas tas pats“ neži
nom kų daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiuzdami pi
nigus. uždekit toki adresų:

A. Žviimiias.
Box 3232 Boston Mass.

Žinios.

<

Revoliucija Rosijoj.

Aiškiu prasimušimų revo
liucijos dar vis negirdėti ir 
gal tokiu m‘bus. Bet pa
slaptingas bruzdėjimas nesi
liauja. Pakilimas darbinin
ku galima vadinti nenvks- 
tauriu, pakol darbininkai 
bus skriaudžiami. .. Varpas" 
padu<xla žinių, jog pereita 
rudenį buvo susi važiavimas 
net lt> organizacijų iš tarpo 
visu tautu, kurie kariauja 
pasilipta visokiais budais už 
darbininku tiesas Maskolijos 
v iešpa t y st e j. S usi va z i a v ę
visi sutiko ant tokio atiden
gimo:

Vienvaldyste Rurjos yra 
sena ir Įianiekinta visam ci
vilizuotam svietui. Kad 
prieš tų surėdymų cariška bu
tu vedama kare visu Masko
lijos darbininkiškų partijų. 
Kad dabar yra geriausias lai
kas j ieškot darbininkam tie
sų, kada caras Įsipainiojęs i 
kylpas japonų. Taigi gali
ma laukti, kad nedideliu 
viešų susirėmimu darbininku 
su caro tarnais, tai nuolati
nių siunčiamų carui prašymų, 
kuriuos darbininkai padarys 
rodydami šę ir tę neužganė
dinimų gyvenimo ir panaiki
nimą nelemtu urėdninkų.

Ant Kaukazo streikai dar
bininkų nenustojo. Trū
kiai visai bijo keliauti nak
timis, nes lieka apiplėšti. 
Varšava perleido tykiausių 
šventadienį pereitų nedelių. 
Zemskiai ir kareiviai drūtai 
apslatyti. kur tik gyvena 
varguoliai žmones. Darbi
ninkų padėjimas: vargas iš 
vieno šone, caras iš kito, bet 
mirti dar galima.

Kares lauko.

Pereita sanvaitę nebuvo 
žymiu susimušimu tarpe ja- 
įmuiu ir maskolių ant žemes. 
Sausžemiv kariuinenėsdabar, 
rodos, tik rengėsi ir laukia, 
koki žingsni padarys kariš
kos laivynes po vadovyste 
Roždestvenskio ir Togo, d o
gui jau ir nusibodo belau
kiant atplaukiančio Rožde
stvenskio, užtai jis iškeliavo 
su savo laivyne ji pasitikti. 
Togo kų-tik per vėlai pribu
vo. o butu užtikęs Roždes- 
tvenskį labai geroj vietoj, 
tarpe salos Sumatros ir pus- 
salio Malav. Indijoj, bet iš 
čionai Roždestvenskis laimin
gai išvažiavo į plačius vande
nis Gilinu.

Japonai dabar taiso vidu
rį savo ant salos Fonnoza. 
kur tikisi pasekmingai už
pulti ant maskolių laivynes. 
Japonai uždarė Portą Kelung 
visom viešpatystėm, kas pa
rodo, jog jie turės tę savo 
apsistojimų- Maskoliam da
bar du nežinoma, kur jie ga
lės apsistoti: ketino glaustis 
prie Prancūzijos purto. bet 
japonai ketina tą paimti. 
Gilinai teipgi nepriima. Ka
da laivynes artinasi prie mū
šio ant vandenio, Geli. Ka- 
mimura su 30 tūkstančiu ka
reivių trauke žeme link Vla
divostoko. Žinios platinasi, 
buk jauninai nori pirma už
imti Vladivostoką ir palikti 
Roždestvenskį mariu si ra ta. 
.Japonai jausdami galingą 
maskolių laivyne, nori pa
naudoti kiek tik galima for- 
tinęs kanuoles, kurias jie nuo
lat taisė, kad patikti masko
lius. Kelios dienos pavers 
žinias Į durnus ir kraują.

Iš Amerikos.

Kare su džiova.

18 Balandžio tautiška dak
tarų organizacija dėl užbėgi- 
mo kelio džiovai platintis ir 
varyti žmones i amžinastį be 
laiko, laikys savo didžiausių 
Seimą \Vashingtone, 1). C. 
Bus apkalbėki, kaip praša
linti tą baisią ligą ir jos tu- 
herkolinius bacilius, kurie 
dabar iškerta Amerike l<»0 
tūkstančiu žmonių per metus 
ir kaštuoja milijonus doleriu 
ant gydymo. Čion susi va
žiuos garsingi daktariški 
mokslinčiai: sociologai, pa- 
tliologai. bakteriologai, kli
nikai ir klimatologai: j ieškos 
budo ir kelio, kaip prašalinti 
nuo Amerikos kontinento tų 
baisią ligą-dziovą.

Darbininkai gaaaa ko nori.
7 Balandžio byla buvo 

įnešta i Massiu husetts legis- 
laturą kaslink uždraudimo 
vaikam ir moterim dirbti vil

noniuose fabrikuose vakarais 
į> > šeštai valandai ir rytais 
prieš ši .-t s, bet senatas atme
tė bilų ir lieka teip kaip bu
vo. Darbininkų norasbuvo. 
kad šitų bylų perleist ir už
tvirtint. Bet jie savo balsus 
parduoda kas ruduo repub- 
likonam ir demokratam, už
tai nasiunliniri ne darbiniu-X
kam tarnauja, tiktai tur
čiam. kad į ragirdintus pini
gus atgal surinkti.

Nushalyti nuo tranų.

New York. 7 Balandžio 
čion laikė prakalbą Edvvar- 
das F. Dunne, ('liicagos nau
jai išrinktas majoras ant sa
lės Cooper l’nion Hali. Nau
jas majoras nurodė. kai|> i»ri- 
vatiški kapitalistai moka ap
vyti orat inkilais miegančia 
publiką, ir kaip paskui nuo 
jų traukia su krauju jų pra
kaituotų centą. 'Varčiai su
sidėję pinigus įtaiso miestui 
guzų, o paskui per amžius lu
pa nuo žmonių tokius pini
gus. kokius jie nori. Tų pa
tį daro su elektrikiniais ka
rais ir kitokiom prietaisom. 
Majoras Dilimo sako, jogatė
jo laikas dėl žmonių susipra
timo.

Chicagos miestas turi prie
taisas savo vandenio, turi 
elektrikines miesto šviesas, ir 
kur miestas pirma mokėjo už 
deginimų didelės lempos 125 
dol. per metus, tai dabar ta 
pati miestui kaštuoja tik 54 
dol. Dabar Cliicagoj įeis 
didelė reforma, nes miestas 
paims į savo rankas ir visus 
mieste elektrikinius karus.

Koston. Mass.
Bostone 7 Balandžio ant 

mėnesinio susirinkimo ,,Tlie 
VVall VVhitinan Fellovvsliip” 
organizacijos laikė prakalbą 
Emest Hovvard Grosby iš 
Nevv Yorko. Kalbėtojas sa
vo kalboj nurodė, jog ame
rikonai verčia visą bėdų ant 
svetimžemių už visas savo ne- 
pilnybes. .Jis nurodė, kaip 
yankes žiūro kreivai ant atė
jūnų, nuo kurių jie galėtų 
daugelį išmokti. Sakyda
mas, nors tie žmonės yra 
vargšai, liet jie turi karštų 
širdį ir meilę.

Grosbi gražiai išvadžiojo ir 
parodė, jog amerikonai su
taisė tokias emigracijos tie
sas, kokių neturi nė konsti- 
tucijonališkos karalystės, 
kaip Anglija arba Vokietija. 
Sako: ,.jeigu aš norėčia par- 
kviesti Leoną Tolstojų pas 
save į svečius, aš to niekad 
negalečia padaryti, ir pats 
likčia amžinai persekiotas”.

Ali. kas gal atminti mislį 
tų žmonių, kurie atvažiuoja 
į Nevv Y orką ir pabuvę san- 
vaitę. lieka atgal sugrąžinti, 
ir daugiau nieko nemato, 
kaip tik stovylų dievaitės 
laisvės.

l’atžndyste

Boston, Mass. 11 
balandžio Eduardas Morris, 
gyvenantis prie 2 \Vellington 
St. perplovė sau gerklę su 
britva. Morris seniai būda
mas be darbo vakare parėjo 
be vilties gavimo darbo. Il
gai vakare kalbėjosi apie be- 
darbę. Autgalo nutarė nu
sižudyti. išsitraukė revolverį 
liet tų jo pati atėmė ir išme
tė per langų, bet kada ji bu
vo užsigrįžus, Morris patve
ręs britva perplovė sau gerk- 
lę.

Prašalint rabiną.

Pro viiten c e, R. 1. 12 
balandžio Gusta v Housman, 
žydų rabinas, kalbėdamas į 
savo parapijomis, išsitarė, 
jog jis mylėtu pamatyti žmo
gų tų. ir su juom širdingai 
pasisveikinti, kuris užmušė 
Sergijų.Didi Kunigaikštį Ru
sijos. Nekuriem žydukam 
tas nepatiko ir jie užsipuolė, 
kad rabinas atsisakytu nuo 
vietos. Rabinas išvažiavo: 
bet jį susigražys, nes visi ji 
myli, išimant kelis atbulus 
žydelius.

Legališki vagys.

C Ii i c ago, 111. 12 ba
landžio Amerikos ramias pa
siuntė detektyvus peržiūrėti 
Čikagos piovinyčių rekordus, 
kokiu būdu jie daro vertei- 
gystę su mėsa. Dabar pasi
rodė. jog šitas mėsos trustas 
išdavė randui netikras žinias 
apie savo vertelgystę. Be- 
krėsdami rado kelias skrynes 
raštu pakarotų, kuriuose yra 
tikras skaitlius jų uždarbio. 
Bet kų jiems padarys' kaip 
jie vogė, teip ir vogs.

Parduoda vaiką.
Rosey Dalley gyvenanti 

241 Renisen St. atiduoda vai
ką 6 mėnesių tam, kas išpirks 
jai kelionę į Italiją.

Panama

Wasliington , I). C.
12 balandžio. Išpyldomasis 
komitetas kasimui Panamos 
kanalo tariasi partraukt 2 
tūkstančiu jiųmniškų ir 
tūkstančiu kinų vargšų dėl 
kasimo Panamos kanalo. .Jie 
sako, jog tę Amerika? negal 
siistuliuyti partraukimų kon- 
traktuotus darbininkus, nes 
darbas esantis po Panamos 
valdžia. Matai kaip kapita
listai moka apsukt darbinin
kus.

Apdegė darbininkai.

Boston. Mass. 12 
balandžio darbininkai kasan
ti tunelį dėl požeminiu Karu 
imi VVashington gatve, pasi
juto dideliam paojui. kada 
užsidegė -nuduota popiera ir 
kiti daigtai. 50 darbininku 
turėjo išlyst laukan jier ne
didelę skylę: l>er tų pačių 
skylę durnai ir ugnis tiktai 
galėjo išeiti. 4 darbininkai 
susižeidė.

Žinios iš pasaulės.

Berlynas 11 balandžio — 
Po Įialiepiniu Rusiško kon- 
sulio čionai suėmė kunigaikš
tį Saviną. nuvežė į Rusija ir 
perdavė Rusijos valdžiai, kar
tu ir jo pinigus 50 tūkstan
čiu doleriu.

Suėmimo kitos priežasties 
nežinia, kaip tik kų konsulis 
tvirtina, jog kunigaikštis Sa
vimi keli metai atgal buvo 
išvarytas į Siberijų už poli- 
tikiškus reikalus, bet . jam 
pasisekė iš tę pabėgti ir pri
būti į Ameriką. Kunigaikš
tis Savina yra Amerikos ū- 
kėsas, taigi žiūrėsim kaip 
Amerika užtars savo žmogų.

** *
Calcutta. Indijoj 7 Balan

džio — Žinios iš čion prane
ša dideles gamtiškas nelai
mes: užėjo didelis žemės dre
bėjimas, kuris suardė dauge
lį kaimų, miestelių ir užmu
šė tūkstančius žmonių. Su
ardė kareiviškas stacijas ir 
griūvanti namai užmušė šim
tus kareivių.

* **
Peterburgas 8 balandžio — 

Nuo vietos likosi prašalintas 
Kiniški Korsakof, antras iš 
geriausių muzikos profesorių 
už simpatizavimų studentam 
laike streikų.

* **
Peterburgas 10 balandžio 

praneša, jog Vladivostoke 
sugavo penkis japoniškus 
oficierius, kurie persirėdę į 
[paprastus žmones, ėmė foto
grafijas Vladivostoko drūt- 
viečių. Sugautus pakorė. 
Pas juos rado dokumentus, 
rodančius jog jie yra persiun
tę fotografijas visos apielin- 
kės jai»oniĮ jenarolam.

Amsterdam Holandija 1? 
balandžio — Žinios čionai 
ateina iš Batavijos nuo sa
los Java, pranešančios apie 
pradėta muši maskoliškos ir 
japoniškos laivynes. Žinios 
labai naujos, nuo ko tikros 
teisybės negalima paimti.

Peterburgas 12 balamlzio 
— aplinkėje Orgief netoli 
Odessos kaimiečiai atėmė že
mę nuo tę gyvenančio tur
čiaus ir praliejo dalintis. Nu
siusta tę kariumeiie pakels 
ermyderį. Netoli Bielostoko 
darbininkai reikalauja, kad 
dvarai nevartotu mašinų, ku
rios atima darbtĮ žmonėm. 
'Pas priverčia visur didinti 
kariumenę.

—o—
New York 12 lialandžio — 

sudegė didelė javu krautuvė 
ant 34-tli St., prigulinti prie 
Horace Ingersol Company. 
Bledies padaryta ant 50 t ūks 
tančių dol.

Lietuvos reikaluose.

,,\'arpe” patilpęs ilgokas 
laiškas nuo naujos lietuviš
kos organizacijos ,, Rūtos", 
kuri susitvėrė Krokuvoj. Len
kijos padangėse. Rūtos mie- 
ris veikimuose pakelti Lietu
va kultūriškai. Taigi ji eis 
keliu neslaptiugu. tik pagal 
cenzūros daleidimų. Rūpin
sis supažindinti lietuvius su 
Lietuvos istorija ir kartu rū
pinsis apie kitus mokslus 
lietuviam daliar nežinomus 
savo kalboj. ,. Rūta" anaip
tol neužsiims politikišku kru
tėjimu. ,.Ruta” neniekina 
lenku, nė kitų tautu, kurios 
aplink mus gyvena. Anot 
.. Rūtos”, jeigu tik męs rū
pinsimės pakelti tauta moks
le ir visokiam supratime, ta
da mūs žmonės nevirs į kitas 
tautas: nė gi kitos tautos ga
lės mus prigauti arini išnau
doti. Linkime,. Rūtai" ilgo 
amžiaus ir geriausios pasek
mės jos darbuose.

TRl MPOS ŽINUTES.

l’iet va karinėj Siberijoj 
puslaukiniai žmonės, kirki- 
zai. eina medžioti su pripra- v
tintais ereliais. Šitie areliai 
turi tiek sveikatos, jog lape 
ir vilkų jie apima.

Nuo Petro Didžiojo keturi 
carai buvo nužudyti: Ivanas 
ketvirtas 1734 mete: Petras 
trečias 14 Liepos 1762, Po- 
v ylas 24 kovo 1803, A leksan- 
<lras antras 13 kovo 1881. 
Tas nėkiek jų didybę nesu
mažino, tik apšvietima's žmo
nių vienas gali juos aprulx‘- 
žioti.

—o—
Bostonas užima vietų di

dumo 27 lukstančius 251 ak
rų žemes.

Montreal, Canadojjier žie
mų te yra perdaug kieta že
me. kad laidoti numirėlius, 
užtai p<-r žiemų krauju visus 
į tam tikra skiepų, o pava
sariui atėjus palaidoja. Šio
mis dienomis palaidojo 18.31 
numirėlį.

—o—
Bostone ant Salėm St. su 

pavasariu atsidarė tę gyve
nančiu gešeftninku naujas 
ilnrbas įtraukimo. Visi vaik
ščioja palei savo krautuves 
lauke ir traukia kiekvienų 
praeinantį į vidurį, kad par
duot kų nors. Lietuvius ir 
lenkus tie gešeftįlinkai grei
čiausia užhipnotizuoja ir par- 
duoda, kad jiem ir nereiktų 
to daigto.
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Reikaluose Lietuvos.
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žmoniškų tiesų 
kaip tai: moki- 
lietuviškoj kal- 

randavas vietas,
lietuvišką kalbą, 

žmonės nusiduoda

Bostono Revoliucijonieriš- 
kas Komitetas nuo dabar va
dinsis „Komitetas laisvės 
Lietu .oj”. Šitas komitetas 
yra drūtai susitveręs ir pasi
liks ant teip ilgai, pakol Lie
tuvoj neapsistos trėmimas 
žmonių į Siberiją. bei kitus 
kraštus, ir pakol lietuviai ne
išgalįs visų 
savo krašte, 
nimo vaikų 
boj, užimti 
įvesdinti 
kur mūs 
su savo reikalais tiesas, pirk
ti žemę ir 1.1. Arba laikytis 
vienybėje su kitom prispaus
tom Rosijos tautom ir dar
buotis su jais teip ilgai, pa
kol žmonės neturės pilnos 
progos daryme tiesų ir val
dyme save, teip kaip daro 
konstituci jonai iškos arba 
Republiškos viešpatystės. 
Męs galim daug pagelbėti iš 
Amerikos su pinigais, o dar 
daugiau platindami dvasią 
liuosybės, nusikratymą to 
visai bereikalingo cariško 
jungo nuo mus sprando. Nė 
vienas geras lietuvis ir žmo
gus neprieštaraus tokiem už
manymam. 1x4 pats rūpinsis, 
kad tuos reikalus remti. Vi
sos tautos, kuriose yra liuo- 
sybė šiądien atiduoti balsą 
už ką nori, tai turėjo kraują 
liet, pakol įvesdino teisybę.

Taigi broliai neturim abe
joti, bet dėti aukas kiek tik 
kas išgalint. B -stone į ko
mitetą išrinkti penki vyrai, 
kurie pirmiau jau buvo gar
sinti, dabar paduodam tik 
kasieriaus ir susinešimo sek
retoriaus adresus. Jeigu ku
riam iš artimu miestelių lie
tuviai norėtų surengti pra
kalbas, duokite žinią mus se
kretoriui, o jis prisius kalbė
toją. Pinigus surinktus čio 
nai ant vietos, arba kur nors 
Massachusetts Valstijoj gali
te greičiausia priduotmus ka- 
sieriui, o paskutinis priduos 
centraiiškalu, kada reiks. Ko 
miteto I/iisvės Lietuvoj: ka- 
sierius Petras Lazauskas ♦>! 
Essex St., So. Boston, Mass. 

Susinešimo sekretorius K. 
Li ui ienas 283 W. Third St. 
So. Boston, Mass.

I
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Žiema šalta
Jau nubėgo.
Ledas ir sniegas
Jau nuple k “jo.

Mėnuo Kovas
Jau pras1 >•..Ko.
Eidamas p<»\aliai 
Pavasarį mums atvilko.

Davė balsą
Kaip kanuolė.
Vaikus. r< dos.
Iš miego sukėlė.

’ ai kai ant gatvių 
Žaidyti pradėjo: 
Knypkius. kamuolius. 
Viens su kitu mėto.

Vyrai merginos
Po porą matytis 
Pasivaikščiot eina 
Ir bando kraipytis. 

Jonas Marijonai 
Su juoku kalba: 
„Šitos dienos niurni 
Yra didei svarbios”.

Maryte Jonui 
Šypsodama atsako: 
.. Už šitas nėra mums
Brangesnio laiko” 
Dabar męs galėsim

Ir toli nueiti.
Apie mūs ateitę 
Daug pasikalbėti ’.

Senės, šen r kai
Stubose sumišo,
Žilas galvas savo
Per langus iškišo.

Ak, koks malonus 
Tu pavasari. 
.Jaunystės dienas 
Tu mums atmeni.

Žvirbliai pradėjo 
Smarkiau lakstyti. 
Iš ilgi} šiaudų 
Sau lizdus pinti. 

Su katėm ir katinais 
Nežinau kas stojo, 
Per kovo mėnesic
Jos rėkė ir vaitojo

Nematyt buvo
•>

Ką jos naktį darė.
Bet rodos vienos kitas
Iš paša ulės varė.
iską atiduotum,

Kad jų kalbą suprasti, 
Ir tikrą priežastį 
J u riksmo at rasti.

Tiek galima spėti, 
Jog tai linksmybė. 
Pavasariui atėjus 
Naujienos gyvybė.

* }
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Korespondencijos.

die- 
Dn- 

savo
Pri-

WoRCEster, M ass. 2 
ną balandžio ..Lietuvos 
kterų Draugystė“ laikė 
mėnesinį susirinkimą, 
sira ė kelios įAujos sąnarės, 
kas duoda smagumo, jog mū
sų draugystė į tokį trumpą 
laiką jau skait.liuje gana pa
augo, ir tikimės, jog augs ir 
ant toliau, nes mūsų pirmsė- 
dė p. Kupstienė ir kitos 
sąnarės draugystės komiteto, 
rūfiestingai apie draugystę 
darbuojasi.

,, Lietuvos Dukterų Drau

gyste” nutarė, kad kaip nors 
išreikšti didžiausi paniekini
mą ..Žvaigždes” korespon
dentui. Katalikui, uz jo tuš
čią kliksmą ir tuoni atkalbi- 
liejimą moterų nuo jų užduo- 
tės ir ju reikalu, t. v. rašv- 
mosi prie draugystės. Ne
norėdamos daug erzintis su 
silpnapročiu korespondentu 
..Žvaiždės”. męs atsišaukiam 
prie jūs \Vorcesterio moterys 
ir merginos, melzdamos neti
kėti ardytoju pasakom, liet 
ateiti ant musu susirinkimu
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ir prisirašyti prie draugystės, 
o pamatysite, jog męs galim 
savo reikalus atlikti pačios. 
Dėl padidinimo musų kasos.

laikyti balių 29 ba- 
Darbininkes, dėl 

imo ant baliaus, iš- 
smagias ir tikimės, 
is pusės viskas bus 
surengta dėl atsi-

*
^1 ORU AN, 

darbai eina

*
Pas mus 

bet
sunku

Mainieriai dir-

M.
♦

Pa.
vidutiniai, 

naujai pribuvusiam 
gauti darbą.
ba pleisuose po 2 ir 3 dienas 
ant sau va i tės. Paskutiniam 
laike pradėjo rengti čionai 
kalkiuyčią. kur gaus kelioli 
ka žmonių darbą. Lietuvių 
čionai yra apie 25 šeimynos 
ir apie dusyk tiek pavienių.

Pasiskaitymu jie mažai už
siima daugiau saliunuose 
savo laiką praleidžia ir 
palieka savo centus. Yra 
čionai ir gerų lietuvių, 
tik reikia jų dvasią sukelti. 
Tautiški reikalai čionai vi
sai nesuprantami, nes čionai 
tiktai Mahanovaus ..Saulę” 
žmonės skaito.

Toliau gal ir mūsų kam
pas 
nes 
ir 

nors 
jau 

pažiūrėti

<

kiek apsišvieš 
laikas pabusti 

į tautos rei
kalus. d urim pasivyti kitu
miestų lietuvius ir darbuotis 
teip, kai}> kiti, ir pagelbėti 
mūsų tėvynėj šitam jos svar
biam laike. Jeigu męs va
dinam save lietuviais, tai ir 
turim rūpintis ^pie Lietuvos 
laisvę: nes jeigu mūsų Tėvy
nė suvaržyta, tai ji yra mū
sų turmas, o męs jos neval- 
uykai. tautiški kankintiniai. 
Broliai brangus, vienu balsu 
sakykim, jog caras gana mus 
nužemino ir gana mūsų krau
jo ir aukų prigėrė, uždrauz- 
damas niurni raštus mūsų 
kalboj ir už juos stumdamas 
į Siberiją. kur alkani ir pa
mėlynavę turi jam auksą kas
ti. Kai}> francūzai privertė 
carą panaikinti baudžiavą, 
teip japonai priverčia dabar
tinį carą panaikinti despotiš
ką vienvaldystę.

Kas kenčia despotizmą, ar 
ne mūs broliai, seserys ir te- 
vai' Ar gi neverta m ūmi pri
sidėti prie tos liuosybės 
gavimo. Aš sakau, jog 
reikalinga padėti gyvastį 
tai. Bet męs persilpni 
padaryti, męs greičiau lietu- 
me kraują biedno savo brolio 
karčiamoj, nekaip už laisvę 
savo ir visos mūs tautos.

Jeigu negalim lieti kraujo 
už laisvę, tai gelliėkime mū
sų brolius, kurie pašvenčia 
savo gyvastis. Dėkime savo 
pinigus ne centais, bet, do
leriais ir šelpkime tuos, ku
rie aukauja save dėl mūsų 
laisvės. A. Savu kaltis.

at- 
yra 

už 
tą

I

Kaip paimti turtus

Jau męs žinom, jog 
turtų daugiau, to jie tę la

kur

biau traukiami. Šiądien jau 
nėra nė mislies, kad butų 
galima kokiam mažas užvedi
mas išdirbystes arba vertel- 
gystės pasi.-tatyti su užvedi
mais didžturčių. Milijoni
niai fabrikai išnaikina kas
dien mažuosius, o šimtatūk
stantinės krautuvės varo iš 
svieto mazaises krautuves. 
Turčiai kaip įmanydami sta
to visur savo maišus, kad į 
juos byrėtu pinigas nuo žmo
nių jiem nieko nedirbant.

Jie taiso savo maišus ant 
verteli?vstės, uždėdami dide- 
les departmentines krautu
ves ir taisydami visokias ma
šinas į vietas, kur pirma dir
bo darbininkai, vis dėlto, 
kad į jų maišus byrėtu pini
gai. \ argšai darbininkai 
kasdien jaučiasi, jog vargai 
vis sunkiau ir sunkiau spau
džia. mėgina savo geriausią 
galybę, kad laimingiau gy
venti.

Jiems liemėginant viskas 
l>risieina. žmogiškos ir mora
liškos dalys savo ypatus, pa
vesti savo bemieriam turtu 
gaudytojam. 1 larbinin kai 
j»astoja vienas kito persekio
tojais ir teip tas vargas žmo
nes sĮiaudžia. Tačiaus ne
spaudžia visu žmonių lygiai. 
Vieni gauna nuo turčių 
resni kąsnį duonos uz 
Įiersekiojimą, kiti minta 
prakaito savo 
dar turi šiokį 
Bet tūkstančiai 
dideliai vargsta persekioti ir 
paniekinti. Prastuoliai męs 
žmonės esam, lietuviški 
bininkai. męs vargstam 
giau, kai}) kiti, nes iš 
žmonių nesą nė fabrikantu, 
nė darbdaviu, kurie pažiūrė
tų ant mūs geresnėm akimi. 
Užtai niurni turi rūpėti, kad 
kiek galint sulaikyti centus 
mūsų tarpe ir didinti turtą 
mūsų tautos.

Ne tiek kaip męs nuvar
ginti. Anglijos ir kitų šalių 
darbininkai, kurie rišasi į 
krūvas vertelgystoje, kad su
laikyti savo pinigus nuo 
plaukimo į turčių maišus, 
gali duoti ir nuimi 
kuoptis į krūvas ir 
sandarbinin kiškas 
tęs. koiųieracijas,

Mi
kitų 
ant 
kiti

amatą.

broliu, 
toki 
darbininku

dar- 
dau- 
mūs

paveizdą 
užlaikyti 
d ra ūgy s- 
idant už

laikyti krautuves, o toliau ir 
išdirbystes savo rankose.

Kaslink pamato tokių 
krautuvių, kodaugiau reiktu 
pasikalbėti ir pasimokinti. 
Bet kaip patraukti mūs bro
lių atydą ant to? Vienas tu
ri gerą darbą, daug uždirba, 
nieks jam nerūpi, kitas dar
bo neturi, pilnas bedu, kitas 
serga, kitam reikia pakuta- 
vot. kiti dar daug bėdų turi. 
Bet nuo tų silpnų užsiėmimų 
galima žmones patraukti, tik 
reikia teip ilgai juos šaukti, 
pakol juos tas balsas nesu
ki.įtins. Visuose kraštuosi* 
Suvienytų Valstijų galima 
tverti kooperacijas ir gauti 
čarterins ant to. Bet visas 
sekretas gero gyvavimo koo
peracijų stovi žmoniųsutiki- 
me. supratime ir teisingume. 
Be to męs negalim apsiiuti. o 
to galim išmokti, tik supraz- 
dami kokiose 
męs esame,
mums daug suėjimų, 
ir diskusijų, 
mus prie to. 
koks ir kam 
reikalingas, 
galėsim lie 
krautuves ir
liūgas institucijas mūsų 
vienytum pajiegom. 
tiktų prie musu tautiško dar
bo, nes iki šioliai mūs šauks

mas vis neparodė praktiškai 
kam šaukėm kitus prie 

. mokslo.

I

aplinkybėse
Užtai reikia 

kalbų 
tai tas prives 

jog pamatysim 
mums mokslas 
o pasimokinę 

baimės užvesti 
visokias reika

su
si tas

i

Raidė z turi balsą garsios s: kaip štai žodije: maze tark 
meis. reiškia: teini ja. Dvilypiuės raidės ch turi balsą lie
tuviškos č: žodije cliurch tark čiorč, reiškia bažnyčia. Uha- 
racler tark kerektor. reiškia žmogaus būdą. Ch kartais 
persimaino į lietuvišką š. žodį niachine tark mašyn. reiškia 
mašiną.

Raidės gh būva tylios visuose angliškuose žodžiuose, 
tik persimaino į f šituose silkiniuose: cough tark kol. reiš
kia kosulį: chougli tark šof, reiškia: veislę paukščių ant 
marių gyvenančiu: clougli tark klof, reiškia olą kalne: 
enough tark nof. reiškia gana: laugh tark laf. reiškia juok
tis: rougli tark rof. reiškia grublėtas: slougli tark slof, reiš
kia purvyną: tougli tark taf, reiškia drūtas: trougli tark 
trū. reiškia peniem.

Raidė gh tariasi kaip lietuviška k šiuos** žodžiuose: 
lougli tark lak. reiškia ažerą arba mariu koją: shougli tark 
šok. reiškia: veislę šunų.

Raidės gh išsitaria kaip p žodžiuose hiccougli tark 
ykop. reiškia: konvulsišką kosulį, gh išsitaria lietuviškai 
žodžiuose: ghastly tark gašli — nubalęs kaip numirėlis: 
ghost tark gost — dvasia, liaidyklė; gherkin tark grikiu — 
reiškia mažą raugtą agurką.

Angliškai 
mileli seen 
first viass 
liether best 
money mušt 
mention riekes 
should praise 
Įx>ssibi lities 
\vhich makes 
more freedom 
country excuse 
understand 
do not knovv 
Iearn tliings 
soon food 
būt of brain 
laziness death 
learning 
ho\v do you likę 
our country America? 
So mileli, as I liave seen 
i :ke it first class. 
VVliat you likę best kere? 
I likę the money best. 
O no, you mušt not 
Niention tlie riekes. 
Yno should praise the 
posibilities ivhicli makes 
you to get more money. 
\Vhat is tliat? 
Tliat is a freedom of our 
country 
exuseme I donot understand 
there are many tliings, 
vvhich you do not know 
būt you soon Iearn
Learning is food for your brain, laziness is death 
Mokinimasis yra maistas dėl tavo sniegenų, tingėjimas 
smertis.

Ištark
mač syn daug mačiau
ferst klias pirmos kliasos.
hera liest geras geriausias
moni mast pinigai turi
menčiu riclies minavok turtus
šiud preiz turi augštint
{Kisabi litis galėjimas
vič meiks katras daro
mor frydom daugiau liuosybės
kontri exkius kraštas dovanok
anderstend suprantu
dū not no nežinau

lern tings mokykis daigtūs
sūu fūd greitai maistas.
Imt of brain liet no smegenis
lezinis dėt tingėjimas smertis
lerning mokinasi
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kaip tu myli
mūsų kraštą Ameriką'
Kiek aš jos mačiau
aš myliu pirmos k Basos.
Ką tu myli geriausia čion' 
Aš myliu pinigus labiau 
O ne, tu turi ne
Minavot turtus.
Tu turi augštint 
galėjimą, kuris suteikia 

tau gavimą daugiau pinigų 
Kas yra tas?

Tai yra liuosybė musų 
krašto
dovanokit man aš nesuprantu 

čion yra daug daigtų 
kurių tu nesupranti 
bet tu greitai išmoksi

Miela bet nelaisve
Keliavau į Tėvynę savus pamatyti, 
Prigimtą šalį kartą atlankyti: 
Tėvynes kraštas rožėm man pakvipo, 
Gyvent tę rengiuosi, nes labai patiko. 
Bet ta malonė greitai apsimainė, 
Kada išvydau tę visas nelaimes,

v
Kurias vis gimdo tas šiaurės Šmėkla, 
Augštai vis keldams savo parėdą. 
Mačiau ką su šimtais mūs brolių daro; 
Kaip už skaitymą knygų į Siberiją varo. 
Kaip girti raudonsiūliai lietuvį krečia. 
Jieškodami knygų pamatus išverčia. 
Drebėjimas mane visą apnyko 
Širdis smarkiai plakė ir viskas sukruto: 
Prakaitas liejos, kaip vanduo iš šaltinio: 
Kvapas kilnojo augštai krūtinę. 
Oh! Kaip sunku tę yra gyventi 
Jeigu tik sapne teip reik kariauti.

~ K
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Lietuviszkom Moterim ir Merginom.

K ur tie ką sa ko.
Jog mokslas gadina 
Linksmą gyvenimą 
Jis musu naikina.

Mokslas 1 i k vienas 
Mums akis atdaro. 
Vargus seniai esančius 
Mums tik parodo.

Ko daugiau žiūrėsi
1 plačią paša ulę,
'Po daugiau matysi
Tu šviesą ir saidę. 

Kąda nusikratys! 
Tą tamsybę juodą, 
Kada pamatysi 
Tą gile duobę:

In kurią puldamas
Juokiais ir kvatojai.
Bet laukan lipdams 
Verkiai ir raitojai.

Tada tu suprasi.
Jog mokslas vr’ ramstis 
Nelaimiu du ibiai 
Yra tikins kamštis.

—o—
Ant toliau moteriškas sky

rius bus padalintas i du sky
rių: vieną san vaite bus kal
bama apie merginas, o kitą 
bus kalbėta apie vedusias 
moteris. Abudu skyriai tiks 
pasiskaityti kaip merginom, 
teip ir moterim, kadangi 
merginos auga ir pastoja mo
terimi. Moterys skaityda
mos merginu skyrius pama
tys daugiau apie savo dukte
rį. Aš labai meldžiu mote
rų nepykt. jeigu rastu ką 
nors priešingą, prieš surėdy
mą savo stubos ar kitu jus 
rankose reikalu. Kaip gir
dėti. nekurios pyksta, buk 
,,Keleivis” kaip pirštu pa
rodo. kad tas. ar tas. stuinij 
negerai. Ne. seserys. ,.Ke- 
leivis” nieko nenurodo pirš
tu, tik jus Įiačios gal pama
tote, jog tai yra teisybe ir už 
tai jus pykstate. Aš mel
džiu jūs nepiktumo. tik šir
dingo sandarbinin kavinio. o 
toliau pamatysite, jog tas 
yra nuimi naudinga. Svie
tas yra apsišvietęs.ir gatavas 
daryti didelį aingsnį prie ge
rovės; jie tik laukia, kada 
mes vargšai būdami didelėm 
skaitliuje apsišviesim ir kar
tu sn jais žengsim prie gero
ves. Rašto mums reikia, 
kad galėtume mokintis ir sa
vo nuomonėm pasidaliti

Šiądien aš papasakosiu 
trumpai vedusiom moterim, 
kaip būti gera gaspadine. 
Meldžiu temyli gerai, nes tai 
yra pamatas grožybės, mei
les ir garbes, dėl jūs brangios 
seserys. Kad padaryti iš ta
vęs gerą gaspadinę, reikia 
žinoma iš mažo mokinti raš
to ir visokio skaitymo, kad 
išlavinti daugel i je šakų moks
lo, oantgalo pastatyti i mok
slišką kuknę, kur turėtute 
per jurą ar tris metus moky
tis virti. Virėja tai yra ne 
juokas, nes jeigu sveikai 
mislysi, tai pamatysi, kad

virėja verta tiek godonės, 
kiek daktaras, mechanikas 
arba inžinierius ir t. t., nes 
ji virdama valgius, budavoja 
žmogaus sveikatą, protą ir 
smagumą. Tariaus apie to
ki mokslą gaspadinės ir vi
rėjos, męs negalim tikėtis, 
jog apsivedus moteris tą da
rytu. nors ir tas nebūtų di
delė naujiena. gyvenant 
mieste. Bet apie ką męs 
šnekam, tai yra šitas, jog 
kad kiekviena moteris su
prastu didžiausius mierius 
virėjos, o tą suprazdama ga
lėtu pataikinti, kaip būda
vot) kimus savo šeimynos.

I’irmiause reikia suprasti, 
jog žmogaus kūnas subuda- 
votas iš šių sudėtiniu: van
dens. Lauku. galatinos, baitv- 
m >. kietmedegio ir druskos 
Viršui minėtas nudegąs gali
ma < berniškai išskirstyti i
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daugeli kitokiu medegų. Tas 
parodo, jog męs savo kūne 
turim daugeli visokio skv- 
l iaus medegos, ir tie visi sky
riai turi kiekvienas užduoto 
mūsų kūne. Kaip štai mūs 
raumens yra susidėję iš bal
tymo. kietmedegio ir galati
nos. Sniegelis ir nervai su- 
sidėję iš phasphato. nudega 
kuri prilaiko šilumą, suside
da iš tauku. Tas niurni pa
rodo, jog mūs kūnas negali 
gyvuoti ant vieno kokio val
gio. per ilgą laiką nenubu
dęs kokias nors dalis savo 
kūne, nes valgis teipgi dali
nasi i daugeli skyrių teip, i 
kaip žmogaus kūnas. Jau
tienoj yra mažiau taukų, j 
kaip kiaušinije, liet jautie- ' 
noj daugiau baltymo. Pie-: 
ne lygiai baltymo, taukų ir 
krakmolo. Suriję daugiau
sia baltymo. K vietinėj duo
noj daugiausia krakmolo- 
Žirniuose yra baltymo dau
giau negu krakmolo. Gul
bėse biskis baltymo, o dau
giau krakmolo. Visuose 
viršui įlietuose daigtuose yra 
daugiause vandens, išėmus 
kvietinę duoną ir žirnius, ku
riuose daugiause randasi 
krakmolo. Toliau galima 
rasti dar daugeli visokiudar- 
žoviu. skyrių mėsos ir veis- 
lėje žirniu pupų ir kitokių 
grūdu.v? C

Tie visi daigiai yra reika
lingi žmogaus kūnui, nes 
jis yra iš jų sutaisytas, tais 
daleles žudo dirbdamas ir 
kvėpuodamas. Todėl reikia 
naujų duoti kūnui, kad ga
lėtu atbudavoti nykstanti 
kūną. Gaspadine virėja, ; 
kuri supranta savo reikalą, 
tai ji pataiko vieną dieną to
ki valgi, kitą kitokį, maišo 
tiek valgiu, kiek tik ji žino: 
ir kur gera virėja, ten gy
venanti žmonės mažiau ser-1 
ga. gailesni prie visko ir ge
riau gali mislyti. Kur gas- 
padinė nenusimano šito, tę 
viešpatauna labai baisi išžiū
ra tų. kurie tę gyvena. O 
daugiausia mūsų vyrai čion 
Amerike būna ant savo bor
do. perka sau šolderį. valgo 
per nedėlę. Alus jiems bū
va tankiai vanduo ir barš
čiai. Teisybe, męs turim ne
mažai raumenišku vyrų, liet 
daug ir šešėliu pražaidžiusių 
sveikatą. O ką jau kalbėti 
apie protą, jog daržovių ir 
visokiu maišytu valgių pas 
mus nėra tokios mados, kad 
valgyti. Lietuviai dėlto teip 
vargingai gyvena. Gaspa
dinės virėjos turi savo, ran
kose tą viską, ir galima tikė
tis, jog jos tobulinsią mainy

ti valgius, naudoti viską kas 
valgoma ir teip gelbėti nyks
tančią mūsų tautą. Pada
rymą.- valgio gerai iš tų pa
čių daigtų. reikia teipgi 
mokintis, o toliau ir „Kelei
vis jums pagelltes. Užrašyk 
..Keleivį” savo draugei.

ATŠAKA H. l’KTHOVO.

I.it t u rokai rertt Stepo ni}a Kairukitiuti.

BALIS III.

— Tėvai nuo ko tavo no
sis raudona?

— Užtai kad aš esi u svei
kas.

— Na o man mokytoja sa
kė, kad nosis parausta nuo 
girtyliės.

— O ką Ji žino?
— Jos tėvo nosis parau

donavo nuo šnapso. Klau
syk tėvai, ko tie fabrikantai 
juokėsi galvas per langus iš
kišę, žiūrėdami į pulką dar
bininkų atėjusiu darbo pra
šyti?*

— Jie juokėsi užtai, kad 
vienas buvo atėjęs su žiemi
ne kepure.

— Ne tėvai, aš žinau ko 
jie juokiasi.

— Na o ko?
— Jie juokiasi užtai, kad 

{terpi Inai yra darbininkiško

(Tąsa.)
Jog tie milijonai randavų 

pinigu susideda iš sunkiai uždirbtų skati
ku vargdienių žmonelių, ir kurie turi Im
ti atgal žmonėm sugrąžinti j>er protingą 
jų sunaudojimą. Uz pavogtus pinigus 
šalis galėtų turėti kožną iuelą naujus li- 
gonbūčius. mokslaines. knygynus ir mu- 
zėjus, o dabar tie pinigai yra dedami į 
bedugninius kišenius kelių milijonierių, 
savininkų geležinkelinių akcijų. Ar tai 
teisinga yra? ar galima rainiai užslėpti ir 
pasakyti, jog tas mane neapeina?

Katilius svyravo, mislydamas kaip iš
eiti iš tokio nemalonaus atsitikimo ir kaip 
eitiepagal mokslą Kristaus? Iš vienos ša
lies, užslėpimas šelmystes, iš kitos šalies 
baimė ir gailestis šeimynos.

Dirbtuvių švilpynės nurėkė, mašinos 
aptyko, darbininkai nuėjo namo, o Kati
lius vis sėdėjo savo kabinete. Jisai atlei
do visus raštininkus eiti namo, patarda
mas visiem, jog jisai liksis čionai vienas 
ir pabaigs savo darbą. Visiem išvaikščio
jus ir vien tylumai viešpataujant, pažiurė
jus į Katiliaus kabinetą galima buvo ma
tyti netikėtą paveikslą: Klūpodamas, akis 
uždengęs rankom, Katilius meldėsi, kartas 
nuo karto sunkiai atsidusdamas. Ant galo 
pats sau tarė: Tas Kryžius yra siųstas 
man nuo Dievo, todėl imsiu jį ir nešiu pa
gal norą Jėzaus.

Katiliaus veidas dabar buvo ramus, 
jis pasikėlė nuo keliu ir greitais žingsniais 
nuėjo namo.

Jis atrado sau kėlę — eiti pėdom Kris
taus.

t a voro.
Aš nesuprantu ką tu 

sakai?
— Aš sakau, jog darbda

viai laiko darbininkus už to
kį tavorą kaip darbininkai 
laiko duoną, sviestą arba ki
tokius daigtus, ir kada jie 
mato minias apie fabriko du
ris stovint, tada jie juokiasi, 
nes jiem linksma, kad gali 
pigiai nupirkt žmogų su kū
nu ir dvase, san dėl dienos 
darbo.

— Tai neteisybė, vaike tu 
šito nesupranti, fabrikantai 
nepriverčia kad męs tę eitu
me dirbti.

— Aš žinau kad jie nepri
verčia su luitagu, liet jie pri
verčia mus su kantrylie teip, 
jog męs patys tę einam ir 
prašom, kad jie mus pirktų 
ant kokios dienos.

— Eik į kampą gult, tu 
man tik galvą sumaišai.

— O tu tėvai sakiai, jog 
tu esi sveikas, tai kodėl teip 
mažai gali mislyti.?

— Gana, aš tau sakau!

Juokai.

--- Ona, jau tu tris syk 
persižegnojai ir dar nese- 
mi?

-— Kas, ar aš?
— Teip, tu.
— Nagi, matai, šitas par

šas lenda iš šono ir neduoda 
pra<lėt.

* *
*

-— Mister Černiau, kiek jis 
nori lienefito?

— Už dvi nedėlias.
— Tai matai, man fingerio 

nagą varė per dvi nedėlias, 
tai aš nieko neprašiau.

Visi --- Patvirtinta.
* **

• -- Kodėl tu mėtai akmenis 
ant žmonių? kur tavo tė
vas? ,

— Mano tėvas ant salės 
prakalbas laiko.

Dalis IV

Pradžioje sanvaitės Magdė Vaikščiu- 
tė nuėjo pas savo draugę, Marijoną Žilinę* 
kiutę, kuri gyveno gražiuose namuose, ant 
dailiausios gatvės miesto N. Pasveikinus 
savo draugę Magdę, pradėjo kalbėti to
liau:

— Aš atėjau pas tave, brangi mano 
drauge.ant rodos; nežinau ką daryti šitam 
reikale?

Magdalena išėmė iš kišeniaus laišką 
ir padavė savo draugei Marijonai. Laiš
kas buvo nuo direktoriaus „Operos”. Di
rektoriui labai jiasidabojo Magdės balsas, 
užtai jis ją kalbino kaip įmanydamas ant 
scenos. Direktorius žadėjo jai labai pui
kią ateitę naujam užsiėmime, geras išlygas, 
geriausias roles ir tūkstantį dol. ant mėne
sio. Morijona perskaitė laišką ir užsi mig
lino.

— Ką pasakysi man apie tai? — už
klausė Magdalena.

— Sunku kitam mislyti — atsakė 
Marijona.

— Man dar sunkiau — skundėsi 
Magdalena.

Man matosi,. jog su tais žmonėm turė
si gerą draugystę, tinkančią jūs talentui: 
darbas teipgi pagodotas. Apart to, gali 
traukti tave graži ir maloni ateitis ir gar
sus plojimai rankų. Bažnyčioje giedant 
tave nedaugelis girdi, liet iš kitos šalies....

I — Marijona nutilo.
Magdė nesulaukdama žodžių pradėjo:
— O iš kitos šalies tu norėjai pasaky

ti: „tas darbas ne dėl mūs naujos drau
gystės”. Aš ir pati teip mislinu, vienok 
manau, jog Kristus nepatvirtintų mano 
darbo, jeigu aš eičia ant scenos. Parduot 
savo balsą >r talentą, rodytis ir rinkti Kau
rus, j ieškoti garbes, tai tas viskas, man 
rodos, netinka prie mano priža< įėjimo. 
Mano pasiryžimas eiti ant scenos, tarnaus 
tik man vienai. Aš gausiu daug pinigų, 
užtarnausiu tuščią garbę ir tas viskas pa
darys tik mane vieną laiminga, liet ką aš 
galėsiu duoti kitiem iš to? Jug męs pra
dėjom tarnaut artymui: mano dainos 
linsmins ką? Žmonės, kurie gali mums 
apmokėti tūkstantines algas, dėl jų mus 
dainos ne reikalas, tiktai prajovus; dėl jų 
operos, teatrai, koncertai yra kasdieniai 
pageidimai. Ar gi visą amžių tarnauti

dėl kitu Ii liksiu y lies, yra teip garbinga, 
kaip išžiūri? Norėtųsi geresnio, augštesnio 
užsiėmimo, liet kokio? Ką aš ga
liu padaryti gero su savo baisu, kam ir 
ant ko aš busiu naudinga.

Jom bešnekant slūgine pranešė, kad 
pusryčiai gatavi. Merginos, nepabaigę 
kalinis, nuėjo prie stalo. Tę jau sėdėjo 
bobute Marijonos ir brolis Petras, kasdie
ninis lankytojas kliubu ir teatrų. Dideli 
turtai palikti po tėvo smerčio, tesėjo dy
kam gyvenimui jaunųjų, o Petras labiau
sia iš to naudojosi.

Petrui jau nuo seniai pasidabojo drauge 
Marijonos, o gerai žinodamas, jog ji čion 
atėjo, dėlto likosi namie ant pusryčiu. Uz 
stalo pirmi prakalbėjo Petras ir Magde.

— Girdėjau naujieną, jog jūs talen
tas randa atsakanti atdarą. Mes visi iš

*

to labai džiaugėmės. Jau aš nuo seniai 
mačiau, jog jus patiks konodidžiausias 
pasisekimas.

Marė užraudonavo ir biskį sutraukus 
antakius paklausė:

— Apie ką jūs kalbat?
— Kaip tai apie ką?- nusidyvijo Pet

ras. — Jog jau visi metai, kaip su nekan
trybe laukia jus atsakymo... Direktorius 
operos bus laimingas t urėti jus savo tru- 
poje.

— Jūs apsirikote — ramiai atsakė 
Magdė. — Aš visai nesirengiu eiti ant 
scenos.

Kodėl? — atsiliepė Marijonos bo
butė. Išlygos čion labai geros, kibą jūs 
turite ką nors geriau.

— Ne, o kad ir turėčia, tai teipgi at- 
sisakyčia.

— Nesuprantu delko? — nusidyvijus 
paklausė bobutė. Tikiuosi, jog jūs man 
paaiškiysite savo atsisakymą nuo scenos.

— Aš ką-tik kalbėjau apie tai su Ma
rijona — atsakė Magdė. — Man matosi 
teip: jeigu mane Dievas apdovanojo tokiu 
talentu, tai aš turiu rasti jam atsakančią 
vietą. < Iperoi aš dainuosiu dėl prajovų 
kelių laimingų turčių, o as norėčia kokią 
valandą su savo balsu pasaldinti vargšus 
jų karčiam gyvenime. Apšviest nors 
giesme tų nelaimingu žmonių širdis. Aš 
mislinu. jog tokį darbą greičiau pagirtų 
Kristus.

— Dovanokite, Magdute, aš nevisai 
jus suprantu —pertraukė Močiutė.

— Kodėl ne - atsiliepė Marijona. — 
Jūs žinote, močiute, apie mūs prižadėjimą 
pas kunigą Dumšį. Magdalena teipgi no
ri elgtis pagal savo prižadėjimą; užtai turi 
kožną savo žingsnį apmislyti. Aš gerai 
Magdę suprantu ir man pačiai nemažai at
sieina reikalus permislyti.

— Tau! — paklausė močiutė — o pas 
tave kokia gali būti mislis?

— Turiu viltį, jog jokiom kvailystėm 
neužsiimsiu.

— Jos tau nepritinka — atsakė Mo
čiutė.

— Pas mane daug visokiu mįslių - at
sakė Marijona.

— Visos kvailos — pertraukė Močiu
tė.

--- To aš negaliu įiasakyti, kaip aš 
apinislysiu, pritaikysiu prie gyvenimo, tai 
ir aš imsiuosi uz kokio nors darbo, kuris 
nebūtų priešingas Kristui.

Močiutei tas nepasidabojo, užtai ji at
siliepė teip:

— 'Las viskas yra kvailumas jūsų jau
nystes. Aš ilgiau gyvenau ant svieto, ir 
gerai ius suprantu. Aš Įiasakysin jum. 
jog niekas neišeina iš jus tu kvailų išmis- 
lų.

--- Kaili tai kvailų? — atsiliepė Mag
dė.

— Gyventi kaip jus čion tarėtės pa
gal mokslą Kristaus, tai yra tuščia svajo
nė —- atsake Močiute.

Kode! gali būti tuščia, jog męs va
dinamės krikščionys; argi išganytojas pa
liko tą mokslą tik dėl žaidimo; ar ga! tas 
mokslas kam kitiem, o męs turim kitą šal
tinį, iš kurio imti paveikslą gyvenimui. 
Aš nesuprantu kaip jus galite niekinti 
mūsų nuomonę ir pasiryžimą tą išpildyti. 
Aš mislinu, jog jūs senesni turite pribūti 
mums su patvirtinimu ir pagelba šituose 
mūsų darbuose, o vietoje to...

--- Vietoje to, aš nenoriu su tavim nė 
šnekėti --- įiertraukė u/.pykus močiutė, ir 
pakilus nuėjo šalin nuo stalo.

(Toliaus bus}.



Susivienijimas Lietu v iu Amerikoje 
laikys savo Seiliui Ne" I ri- 
tone Conn. 23, 24 ir 25 Ge
gužio (May) ant liaunas Ar- 
įnory salės prie E. Main 
St. Šįmet pripuola Susivie- 
nyjimo dvidešimts metinis 
apvaikščiojimas jo gyvavi
mo. Visos kuopos jau ren
ka delegatus, liet atskaitos 
<ia neparėjo.

..Susi vieny j imas Lietuviu 
Amerikoj” yra didžiausia or
ganizacija tarp lietuviu 
turi didžiausius seimus 
tuviu tautos ant sviete-.

kalai kėravoti Amerikt j ir 
rūpintis apie visokias tautą 
gražinančias institucijas, pa
vargusius ir i nelaimę pa- 
puolusius brolius, apie se
nius negalinčius dirbti ir 
daugeli visokiu mūs reikalų. 
Kiekvienas lietuvis Ameri
koj, kuris supranta tautos 
reikalus priguli prie Susivie- 
nyjimo L. A.

IR PASAZIERISZKAS

žmones

|XT I U- 
jokios

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI

"Keleivio” agentai.
J. Rudokas.

20 Commo.i Street. La\vr.nce. Mass.

Petrikis.
Scran ton, Pa.

Ignotas.
S S. Pittsburg. Pa

J.
1514 Ross avė..

J.
1013 Carson St..

M. P. Glinckas.
5-1 I.affayette Str.. New Britain, Gonti.

A. .1. Kazlauckas.
Shetia:td*.>ah. Pa.

F. Rodis
Port IVashington. VVisc.

M Mockus.
Detroit. Mieh.

IV. Ukmann. 
IVatcrburry, Conn.

J. Derkintis.
4545 Hermitage avė., Chicago 111.

F. J. Gillman.
101 IV. lS-th str., Chicago. III.

Bo x 64

Box 3;7

Bos 54

Bos 71

lira u gysči ų Keik a lai-

Muzikantu balius.
P-ostono Lietuviški Muzikantai turės 

koncertą ir Balių 29 Balandžio (April) 
vakariu. Balius prasidės 7-tą vakate ir 
tęsis iki 12 nakties, ant salės Lietuvių 
1G6 Broadway Ext. Širdingai visus už- 
prašom ant mus pirmo baliaus.

Balius, Didžiausias Balius.
Brocktono Lietuviškas b- nas laikys di

delį Balių 29 Balandžio (April) 19Oj m. 
ant Broadbine Hali. 259 Dover St.. kam
pas IVashington. Koncertas prasidės pu 
sė j>o 7-ių. Šokiai tęsis iki 12-ai.

Ineiga merginom 15c.. vyram 35c.
--------o---------

Mc> esam vienatiniai Agentai 
Amerikoj, ką vežam 
žeme, mariom ir vedam 
bezin dienos laike lx“ 
baimes.

Jvigv nori važiuoti į 
va arba parvežti ką i 
ką tai ateikite arba atra>/.\ kitę 
pas mus. Me> turime kelione 
suredvta teip, kad vežam per 
žeme, marias ir per rubežiu ve
dam be jokios baimes. Turim 
szipkartes ant visu linijų per 
marias. Siuncz.iam pinigus in 

visas dalis pasaulės greitai: gerai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite aiba atraszvkite ant szio adreso:

Lictu-
Anieri-

ij
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Perskaityk mano tiauja knyga 12S dideli puslapiai 
svarbiu žinių*

Kaip gali užlaikyti sveikatą.
Dasižinok. kaip apsisaugoti nuo ligos ir kaip išsigydyti. 

Kaip nežinystė yra svarbiausia priežasčia visų ligų. 
Šitoje knygoje yra aprašytos visos ligos, kurios užeina ant žmo

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

Herman,
372 COMMON STRELT, LAVVRENCE, MASS.

I’.RANCH OFFICE:
109 Millburry Street, « • • « Worcester, Mass.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
NI. A. C A N K 0; X!

M>-s užlaikom geriausius gėrimus kaijx> tai: arielka, vyną, alų ir kitokius naminius 
tr :mt>ort uotus. 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 Cross Stre* t, - - - - Boston, Mass.

R ei k a 1 i ligi K r i a nei a i.
Pajieškau dviejų kriaučių, mokančių 

vyriškus žiponus dirbt. Geri darbinykai 
gaus gerą mokestį. Atsišaukit greit pas 

P. A. Yeshinskas,
‘.M, Green Street. IVorcester. Mass.

Ant pardavino
Lietuviška duonkepė, gerai išdirbta ir 
didelį biznį daranti: priežastis pardavi
mo, jierdaug darbo ir mažai supratimo. 
Mokslas tai yra didžiausias dalykas. At
sišaukit pas F. .1. Mockeviče,
83 Endicott St.. - Boston. Mass.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. d. Feely
0-5 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON. - MASS.

Pasinaudokit iš progos.

Ant pardavimo gerai išdirbta Lietuviška 
bučernė ir turinti daug kostumerių. bet 
turi būt parduota iš priežasties nesutiki
mo partnerių. Norinti pirkt atsišaukit 
pas F. .1. Mockevičia.
83 Endicott Str.. - Boston. Mass.

Mrs. HEDW1G HIMMER,
Lietuviu akušerka, suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šauk i t po šiuom adresu:
190 Park st., Lawrence, Mass-

Telefonas 7 10-11.

Darbo iki vali?.;
Pas manę galima gauti: kas diena ima 
ant visokių darbų, o labiause tuos, kurie 
neseniai atvaževę iš krajaus. Ateikit ga
tavai su drabužiais, o darba gausit.

J. S. Rossell.
4 IVashington St. North, Boston. Mass.

M.Galivan&Co.

Gramatika Angliszkos Kalbos 
su ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
sekančiai: buy (bai) pirkti.

cow (kau) karvė ir 1.1.
Knyga apdaryta, 174 puslapių, su pri
siusimu $1.25. Pinigus geriausia siųsti 
per "Postai Money Order” ant šioadreso 

P. Mikolainis.
P. O. B. 15, Brandi I).. Ncw York City.

Uzlailio geriausio
ELIAUS, VYNO, 

LIKIERIU ir 
CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

spccij ai iškurnąs.
366 2-nd st., S. Boston, Mass.

Tiktai 25 centai
Už. pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 

Trajankos“. sutaisytos imt lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso aĮ>etita ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. .Ja reikia vartot ; 
teip, kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antrasza:

A. Ž V/NGILAS.
/\ O. Ii. 3232, Iioston. Ma&.

G. J. & J H. CONNERS,
Broadivay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szernienu, veselijų ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BROADWAY,
S. Boston, Mass.

PUIKIAUSIA

v

SS

GROSE RNE
Visokiu valgo

mu daiktu.

J. (Jailevicc,

276 Athen, S. Boston, Mass.

Szitti knyga yra paraszyta Profesoriaus Collinso Lietuviams 
Amerikoje. Joje yra keturi dideli kolioruoti paveik

slai visos žmogaus sistemos.
Rasi joį e’ apie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Žcnybos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėt , svei 

kus vaikus, kaip užlaikyti sveikatą savo paties ir savo šeimynos.

ŠITA KNYGA YRA PARAŠYTA LENGVOJ. SUPRANTAMOJ KOŽNAM KALBOJ. TEIP KAD 
KIEKVIENAS. KURIS SKAITO. GALI SUPRASTI.

X,. . *
bitą knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji sutaikė 

viltį daugeliui nusimineiių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.
Tai yra knyga kožnam. vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui, amat- 

ninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ir patraukiantis.

Sveikiems žmonėms apie apsišautojitna nuo ligos
ir lytišką gyvenimą bei ženybą ir kaip turėti sveiką šeimyną.

Sergantiems aš rodyju skaityti skyrius apie visas ligas k. v.
DISPEPSIJA, REUMATIZMĄ, PLAUČIU LIGA. ŠIRDIES LIGA. INK

STU LIGA, KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ,
žodžiu sakant, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio 

’domumo kožnam.
A.

Penkiasdešimts tūkstančių (50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus 
PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.

Rašyk tuojaus negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

Profesoriaus Collinso vaistai yra siunčiami Expresu į visas dalis Amerikos ir Kanados.

Dr. Jos. de Lewaiidowski
2 Commonivealth avė., 

Boston, Mass.
Skcsai kėlę nuo sodo. «>fiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir <> - - 8 po piet.

Telefonas 114 B

»r-.

O LI M B r o s.
388 Broaduay So. Boston, Mass.

Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUTUVE
Čia galima gauti puikiausių pečių. lovų, krės
lų ir visokių reikalingų daigtų šluboje. Čion 
galima gauti parėdymus ruimam nuo $15.00 
iki augščiausių prekių. Pirkti galite ant ge
riausių išlygų: teipgi susikalbėti galima lietu
viškai. lenkiškai ir kitose kalbose. Meldžiam 

atsilankyt.

140 VVest 34-th St New York City-

Dykai dėl visu
Jeigu darnetvri mano kataliogo, tai ra«zyk s endien 
p i u ošdama s savo airesa ir uz 5c. r^arke o apturėsi 
puiku katahoga kariame yra prekes dziegoreliu len- 
ciueeliu. riedu, srilnu. k< mpasu. britvu. armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, masz:nukes dėl drukavo- 
jimo gr”matu, monu kny •a, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku, istoris»ku knygų ir mald.-»knvg:u ko
kiu tik randasi Eetuvis/koj kalboi. puikiu popieru 
dėl raszymo su pavineze' orėm f padailinimais ir 
krietkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn. N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA

... Chaplika ir Orlinski. • •

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip bal ų siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Efostcn,

<
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D=ro Robert’o 
Benedlctloii Pilvo Gyduole

Z. 6L4CC>B77’Z.
128 Broaduay,

So. Bcston, Mass. 
Didelis išpardavimas per šitą 
menesį vyru ir moterų pasi
puošimu. Dry Goods. moterų 
skrybėlių ir naujausios ma
dos Jakučiu.

Geriausia valgomu daigtu

I< R A U T U V E.
&&&&

Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigius. Orderi s 
paimam ir į namus viską pristatom. l’ž 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
šiem pas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

koštu merckas 
K RIA UČ1US 

prosijam čystijani ir taisom 
212 Broadway 

So.Boston Mass.

Puikiausias Lietuviškas ’

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. ' 

To niekad nesigraiidvs:
Alus, vynai mus gardžiausi.

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3c. P.r»>a<lway ir 259 D. *t.. 

Šou t h lloMon, Mass. *•>

Dėl iszgvdymo sekaneziu ligų: DISPEPSIJOS, SKAU
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO VIDURIU, 
CATARO, SCKOFULO, REUMATIZMO, NER- 
VISZKUMO, NEMIEGOJIMO, PAGEDIMO KEPE
NŲ ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes
magumą. Kam kęsti ligas ir nesmagumą, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant gamtiszką 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 utie 
buvo l>e 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 leip susirgęs. kad nei valgyt nei dirbt negalėjau. paėmęs bu
telį Bencdictiou teip greit pasveikau. kad rodos su ranka man Ilga atėmė. 
S. Kurauckas. 372 IV. 2-nd st.. S. Boston. .Mass. po tuotn paežiu adresu ir 

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

>

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

I“ 1 ■ ' ” '"I"-'"—*

Boston, Mass.
—W II—Mm liti _ I


