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Metas I

Pasarga.
musNorėdamas pamatyt 

laikraštį, prisiųsk savo aiškų 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vieną dole
rį, o gausi ,,Keleivį” jier vi
sus metus.

Teipgi brangus skaityto
jai, kurie permainot savo 
adresą, visados prisiųskit 
ir seną; parašykit, kad mano 
senas adresas buvo toks ir 
toks, o naujas toks; visada 
parašykit abudu adresu.

Skaitytojai ,.Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aiškų adresą; nie
kad nerašykit ,. </(7/'6sv/.s' mano 
tas pat*", nes męs senu laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su ,,adresas tas pats“ neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiūždami pi
nigus, uždekit tokį adresą.

A. Žvingilas, 
Box 3232 Boston Mass.

Bailiau pripyldė savo laivus 
angliais ant ilgos kelionės, 
taigi arba rengt si užpult ant 
jaj>onų aiba ketina pasukt 
i Tykųjį Oceaną, paliėgt nuo 
japonų, ir kaip nors prisi
griebti iki Vladivostokui. 
Japonų admirolas Togo gavo 
paliepi :m» nuo
i ieškot maskolių laivvnės ir M k »

ant jų užpulti.
didysis mu>vs ant mariu

* * v

atsibuvo, tik da rengėsi
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ti.

šavo rando
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pusgirčiai ir girti vis šnaira
vo ant žmonių. Kada tar|>e 
pirmos ir antros valandos po 
pietų darbininkai skaitliu
je apie 10 tūkstančiu išsitai
sė eiti Geležine gatve, ėjo jie 
tvkiai, formališkai ir gražiai, 
ir niekas jų neužkabino iki 
gerokai nuėjo; tuojaus pasi
rodė kelios rotos ulonų, bet 
tie nieko nedarė, tik užėmė 
vietą visu šonu gatves, 
kol darbininkai praėjo, 
liau darbininkam nuėju.
tiko kitas pulkas kareiviu, 
kuris pradėjo daužyti žmo
nes su plaskom šoblėm, stum
ti iš kelio ir maišyti pradėtą 
jų apvaikščiojimą, bet kad 
žmonės nenorėjo da klausyti, 
tai tas kavalerijos pulkas bu
vo atšauktas ir užkomanduo- 
ti pčkstinininkai paleido šū
vius ir su varstė kelis šimtus 
darbininkų. Žinios prane
ša, kad užmušė ant vietos t>2, 
o sužeidė gana daug: o kas 
gali suskaityti kiek sužeidė. 
Žmonės spruko, kur tik kat 
ras galėjo, kad nuo giltinės 
išsprūkt. Nebuvo ko laukt
su tuščiom rankom. Girti 
kareiviai šovė l>e malonės į 
bėgančius vyrus, moteris ir 
vaikus; buvo baisi išžiūra, 
kokią jau seniai Varšavama
tė. Antrą dieną gegužio vi
si fabrikai stovi. Gandas 
pasklydo po visas šalis.
\ aršavoj dat bildukai 
nuo kiliku, todėl visur 
na straikūoti, nedirbti,
ti badu. Lodžiuje darbinin
kai metė bombą į patrolę, 
bomba nieko neužgavo, poli
cija 3 darbininkus užšovė.

rn • •I aigi

Iš Amerikos.

Žinios.
Revol i uci j a Rosij<> j.

Seniai prieš pirmą dieną 
gegužio Rosijos darbininkai 
rengėsi švęsti tą garbingą 
dieną su iškilmėm ir de
monstracijom norėjo parody
ti savo darbdaviam, bei caro 
tarnam, jog jie yra dideliam 
skaitliuje ir nori pakilti prie 
geresnio būvio, teip kaip ki
tų kraštų darbininkai. Bet 
turčiai ir caro valdžia teipgi 
nemiegojo: jie rengėsi patik
ti darbininkus, išvaikyti ir 
neduoti jiem pasirodyt, jog 
jie darbininkai gali vaikščiot 
po gatves ir rodytis. Karei
vius jie visaip mylėjo: gyrdė 
ir geriau valgydino, kad 
anie šautų, ir užmuštų begin
klius žmones. Tarp dauge
lio sumišimų ir pasikėlimų 
pirmą dieną gegužio Varša- 
vos darbininkai pasirodė sa
ve pirmais drąsoj eiti prieš 
neteisybę ir jieškoti tiesų. 
Pirma diena gegužio Varša- 
voj prasidėjo su iškilminga 
gamtos grožybe: saulutė 
anksti užtekėjo, apšviesdama 
visą sutvėrimą. malonus 
linksmi balsai buvo girdėtis 
vaikų bėgiojančių, rodos 
paukštuku, nieko nekaltu. 
Bet tą diei.ą nepaprastai bu
vo matoma daugelis žmonių 
ant gatvių; visi bėgo šę ir 
tę, rodos rengėsi prie kokio 
apvaikščiojimo. Viskas bu
vo tyku iki pietų, tiktai pil
nas miestas kareivių rodė la
bai neramią išžiūrą: ėjo gat
vėmis patrolės ant patrolių:

jog 
krito 
keti
ni ir-

Kares lauko.

Ant karės lauko nieko 
kyvo neatsitikc. Gunshua 
Pass. Mandži -.rijoj. Rusiški 
kareiviai šventė Velykas. 
Po maldos jen. Linevičius 
liepė sustoti į eilę, o pats ei
damas bučiavo kareivius. 
Nevienas apsiverkė, kada 
priminė jiem malonų pasvei
kinimą jų brolių, seserų ir 
tėvų. Jen. Linevič pranešė 
į Peterburgą, jog jam pasi- 

. sekė atstumti japonus nuo 
Įienkių apkasų kaimo Tun- 
ghusiang, kurį jis užėmė.

JaĮKMiai turi drūčiausias 
savo pajiegas sutraukę ap- 
linkėje Tai Pass; silpnesnes 
apie Mukdeną. Jen. Nodzu 

I stovi tarp Tie Pass ir Kay- 
nan: jen. Oku nuo tie Pass į 
vakarus: jen. Kuroki nuo 
Tie Pass į rytus, jen. Nogi 
nuo Fakoman ikiChangtufu: 
jen. Kavamura į rytžieminį 
kraštą nuo Mugdeno. Ant 
marių viskas stovi prisiren
gime. Žinios praneša, jog 
Rusiška laivyne jau Susivie
nijo ir apsistojo pas salą

a-

dar
ne-
bū-

ir 
nevar- 

mešką, 
lenda i

I

Meškateja

Mūs šalies prezidentas jau 
kelias meškas nušovė; vieni 
amerikonai jį labai giria, ki
ti peikia, o jis žmogelis varg
sta su meškom į>o Tonus 
kitas pustynes. ar tai 
gas: prezidentas veja 
tai te koki farmeriai
akis, kad eitų su jais Įx>te- 
riauti; kiti bėgioja paskui su 
bedratiniu telegramų vis pra
neša, jog Rosijos caras nori 
samdyti jį prezidentą, kad 
sutaikinti carą su japonų 
M i kad u.

Šuva apdraskė.

Loveli, Mass. Alena 
Staples 9 metų ir Albert Gib- 
bons 7į metų 2 mažiukai: 
vaikas ir mergaitė likosi ap
draskyti pasiutusio šunes.

Streikas.

C Ii i c a g o , III. Strai- 
kuojanti 3500 vežėjai pradė
jo kelti nemažai lermo su 
tais, kurie užėmė jų vietas 
Kompanija tuojaus apžiūrė
jo dėl turčių tarnaujančias 
tiesas, atradę, jog muškieta 
neužginta turėti,
nupirko tūkstantį muškietų 
ir padalino skebsam, važinė- 
jantiem ant vežimų. Taigi 
kiekvienas važiotojas važiuo
damas laiko muškietą ant 
kelių, tai teip darosi Chica
goj 20-tam šimtmetije, o už
tai jog žmonės nesirūpina 
pastoti ukėsais šios šalies ir 
nesimokina sutaisyti geresnį 
surėdymą: jie nori barbariš
kai kovoti
kata, o ne su 
dyvo, jeigu 
Maskolijoj, nes tę negalima 
balsuoti už savo tiesas, liet 
Amerikoj darbiniu kam gėda, 
jeigu jie mislina ką -gero iš
kovoti su savo sveikata. 
(Klausk savęs: ar aš turiu 
amerikoniškas popieras).

Didele bledis

Pro v i d e n ce. R.v 
Čion sudegė fabrikas
Household sevving mashine 
kompany; ugnis padarė blė- 
dies ant 150 tūkstančių dol.

Boston, Mass. 

balandžio pasirodžius

Tuojaus

už duoną su svei- 
balsais. Nėra 
reikia žudytis

I . 
tlie

50 tūkstančiu žmonių į pa
niurę Revere Beach. Res- 
taurantai ir visoki stalai at
sidarinėja parduot visokius 
kliamsus. rodos, vidurije va
saros.

Vaikų Vilija
Vaiku unija išnešiojanti 

dienraštį ,, Boston Globė” 
30 balandžio turėjo didelį 
susirinkimą ir prakalbas; 
vaikai užsiprašė savo darbda
vį jen. C. H. Taylor, kad 
jiem pakalbėtu. p. Taylor 
neatsisakė, bet su atvira šir- 
džia mokino vaikus, kaip tū
ri vargti, jeigu nori pastoti 
turtingu, sakydamas, jog 
jie visada turi padaryti dau
giau. nė kaip nuo jų yra rei
kalaujama. Taylor perbėgo 
per kelių turčių gyvenimą ir 
papasakojo vaikam, jog ko
ne visi turčiai, kada buvo 
maži pardavinėjo popieras. 
Rodos, tai mokina priegodu- 
ino pinigų, bet vis gi moki
na.

bai. 
de- 
na- 

Blė-

1
gražiam rytui, dailumas ma
rių pakrantes ištraukė apie

Debs 
kandi- 
Suvie-

TRUMPOS ŽINUTES.Terre H aute. Imi.

3 gegužio. Eugene 
buvęs po kelis sykius 
datas ant prezidento
nvtu Valstijų Sosijalistu par
tijos ketina būti vadovu nau
jės darbininku „Industrini 
Unijos”, kuri ims pradžią 
Chicagoj. American Fede- 
ration of Labor tapo’ labai 
užponavota turčių visokiais 
agentais, todėl turi tvertis 
nauja.

Mexikoj padaro daugiau 
sidabriniu pinigų, nekaip ki
toj kokioj 
viso svieto.

viešpatystėje ant

yra papratimasG rėki joj
varyti pėkščias kurkęs arba 
torkes į jomarką, todėl jeigu 
toli turi varyti, tai pakausto, 
inkišdami torkes koją į sma
la-

Žinios iš pasaulės.

vyriškų,

Tre

1 g«'

Paryžius, Prancūzija — 
Naujas amerikoniškas amba
sadorius McCormick atvažia- 
vo užimti vietą senojo jen. 
Porter.

Paryžiuje darbiu i n kai šven
tė visuomeniškai pirmą die
ną gegužio; tūkstančiai dar
bininkų visuose kampuose 
miesto turėjo didžiausius su
sirinkimus, prakalbas ir pa
rodas.

* *
-X-

Berlin, Vokietija — Čion 
atvažiavo Sclnvab, ameriko
niškas piniguočius, kuris ką
tik parvažiuoja į Ameriką 
suderėjęs Peterburge pri
dirbti Rosi jai kariškų lai
vų. Schvvabas reporte
riam nenorėjo sakyti, kokį 
jis tę padarė gešeftą, saky
damas, tegul geriau išeis ži
nios iš Peterburgo. Mat ir tą 
caras užhipnotizavo.

* * *
Peterburgas — Caras, kai

po Velykų dovana,ajxiovano- 
jo savo vargo peles su liuosa 
tikvba; didelė mat yra dova 
na. Pirma tie vargšai Rosi
jos negalėjo garbinti tokį die
vą, koki jie numanė geru, 
tiktai kokį jiem caras spaude 
kokį jis mylėjo. Dabar apie 
40 milijonų žmonių: katali
kai, žydai, liuteronai, budis
tai, mahometonai ir kitoki 
galės liuosai garbinti kiek
vienas savo Dievus. daigi 
tie žmones, kurie mato savo 
idealą posmertiniam gyveni
me iš širdies dėkavoja tam 
geram carui už paliuosavimą 
žmonių prie Dievo. Oho, 
tai yra vyras, tai yra galva, 
kuris
svietą ir parolyti, 
j«ig» 
Dievo, jeigu ne, tai ne, 
tai vyras, tai yra tikra 
veizda žmogžudžiam ir 
giam.

Šunimi ir katėm drapanas 
pradėjo daryti jau keli me
tai atgal Paryžiuje ir Londo
ne, ir kas mt as vis virsta 
liauja mada teip, kaip dėl 
žmonių. Naujausias apsi
vilkimas šuniui kątik pasiro
dė parduot robinis žiponas.

—o—
Japonijoj nėr girdėta pat- 

žudysčių iš priežasties netur
to.

—o -
Rusijos žmogus didumo 9 

pėdų ir 6 colių augščio da
bar Londone ant parodos sa
ko. jog jis būtų užaugęs de
šimts pėdų, jeigu būtų nerū
kęs. Jis surūko 200 cigare- 
tų per dieną.

—o—
Kad papratinti vaikus prie 

pinigų godumo Collemberg’e 
Sa.vonijoj miesto rodą užve
dė, kad kiekvieną užgimusį 
kūdikį apdovanoti su 
kute ir pinigu vidurije.

—o—
Dorybė mus mokina, 

gu daugiau suprantam,
reikia vesti kitus prie susi
pratimo. O, žiūrėk! neku- 
rioš Worcesterio moterys sa
ve doresnėm už kitas palaikė 
ir iš draugystės išsimetė, tai 
kas gi jus dorumą pamatys 
seserys, jeigu nuo nedoru ša- 
lii.ates^

ban-

s
tai

Mass. Lietuvių 
muzikantai, 
mokinimosi,

*
po

ne-

Bostono, 
triniu >čiai,
3 mėnesiu 
mažai nudyrino žmones gra
ziai oagrajindomi nekurtuos 
grajus. Uz jų stropumą J. 
Šokis paaukavo 10 dolerių 
ir p. .1 urevičia davė r<xlos 15 
dol.

Sudegė.

Milford, Me. 28 
Čion pakilus ugniai iš 
gančių išmetu sudegė 21 
mai lentų sankrovos,
dies padarė apie 50 tūkstan
čių dol.

Vyras sii moteriškom drapanom. 

Profesorius R. Milbourne 
iš Oliio Valstijos likosi sua- 
reštavotas už nešiojimą mote
rišku drabužių. Jis yra teip 
pripratęs prie moteriškų pa
rodų, jog nenori daugiau 
persimainyti ant
jeigu jį tiesdarys privers, tai 
jis ketina prašyti, idant le- 
gislatura įvestų tiesą nešioti 
drabužius kokius kas nori.

Nelaimė bažnyčioj

Bostone, Mass.
mon St. Kongragationalis- 
tų bažnyčioje 2 geg. vakare 
r<xlė istoriškus paveikslus iš 
laiko prezidento Lincoln’o ir 
civiliškos karės. Sugedus 
mašinai pasidarė plati lieps
na. Nekurie suriko, dega, 
kas pakėlė tarp žmonių bai
sų sumišimą. Bėgdami lau
kan suspaudė moteris, su
trempė vaikus; daug sužeidė, 
tačiaus niekas iki smert ne
užgautas.

Veža i Japoniją. 

Seattle, Wash.
gūžio iš čionai išveža siunti
nį 24 tūkstančių tonų sun
kumo tavoro — 57 lokomo- 
tivas (inžinus geležinkelių) į 
Japoniją. (Kada kine Rusu 
su Ja|x>nija ir pasikėlimas 
darbininkų Rosijos sustabdo 
visus išdirbinius, tai aš Ame
rikos darbininkas dirbu išsi
juosęs, valgau gerai pašvin
kusią mėsą ir geriu alų, pa
darytą ne iš grūdo, bet iš vi
sokių nuodų: man dabar yra 
tikros Velykos, nes aš dirbu 
dėl \ isos pasaulės.

moka teip užmigdyti
j«s, 
prie 
♦oks
pa
na

jog
nori prileidžia

* * *
Tokio, Japonija. — Japo

nijos ramia rengia iškilmin
gą ceremoniją 3 gegužio iki 
5-tai dėl užmuštų pirmiau 
Mugdeno karės 3O.sr»<> karei
vių. Ant to apvaikščiojimo 
bus parodyta Rusų karūna, 
paimta nuo kariško laino Va- 
riag ir iš Mugdeno karės.

\Vorcesterio, Mass. Lietu
vos Dukterų Draugystė turė
jo puikų balių 29 dieną ba
landžio. Svečių buvo (liktas 
būrelis ir labai gražiai bovi- 
josi. Tik vienas labai švil
pė, tę kur žmonės nori išsi
gert ir pasikalbėt, jam rodė
si. kad jis gražiai daro, bet 
jokio gražumo iš to nėr’, reik 
jam dovanoti, 
neseniai dar 
jaus. Moterys

nes
• w
1S

ir merginos 
Imlių labai gražiai pakęravo-
jo; balius buvo gražus ir pel
ningas.

matyt 
kra-
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no mus smegenyse. kada ne
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Na, ne — atsakė Alek

Nogi aš čionai ji ine- 
ina rodos, kad tu turė-

girdėdami, kad kalba eina 
apie kokį baksą. jis ištraukė 
iš po sėdynės ir padavė, štai 
tavo boks. šarap! TadaAle- 
kas su Adomu nustojo šiur- 
mavoti ir prašėsi dovanojimo 
vienas nuo kito, ir valandą 
tvkiai važiavo. Ant galo 
užėjo Adomui į galvą lietsar
gy s.

— Kur tamsta padėjai 
lietsargį? — paklausė Ado
mas.

3E

“Entered as Second - Class matter 
Febrvary 23. 1905, at the Post 
Office at Boston, Mass.. under 
TFF A.CT OF CONGKESS OF MaRCH 3.

1879.”

Kur mus laime?

Vienas didelis mokslinčius, 
užklaustas, kur yra kratštas 
sutvėrimo, atsakė: „Sutvėri
mo krašto niekur nėra: kur 
tik eisi arba pirštu parodysi, 
tę yra vidurys sutvėrimo". 
Taigi tas mokslinčius nuro
do. jog viskas pasaulėje. ant 
planetų, saulių ir tuštybėse 
oro, arba ant ko tiktai savo 
mislį gali į krūvą sutraukti 
tę yra vidurys sutvėrimo. 
Taigi sutvėrimas yra toks, 
apie kurį negali, nė protas 
žmogaus apmislyti, nė liežu
vis apsakyti. Jeigu męs i-
mam mislyti apie žmogaus i 
protą, tę męs atrandam vidu
rį sutvėrimo: vidurys sutvė
rimo yra ir pats tverte jum. i 
Gerai būtų, jog kiekvienas: ‘
žmogus suprastų, jog jis yra

nes netik ką nepriguli prie 
lietuvių organizacijų ,,S. L. 
A. ir ,.T. M. D.", bet kiek 
galėdami trukdo, apjuokia. 
Paaiškinus tokiam, jog jis 
yra tiktai lenkų bernas ir pa
kol lenkas mato Įtelną. iš jo 
iki toliai jį laiko kaip farme- 
rys. liet kada mato, jog nau
dos nėra, tai paspyrė ir už
keikia kaijK) tamsų ,,litvi
lią". Lenkam tarnaujanti 
to nekenčia ir visokiu būdu 
nori apsikaišyti lenku plunk
snom. Ar jūs matėt kada 
žąsį vištos plunksnose, teip 
ir jums priguli tą seniai lie
tuvių nuomonę atmesti būti 
lenku. Jei norite būt lietu
viais, turit prigulėt prie lie
tuvišku tautišku organizaci- w v w
jų. šelpti kas yra tikra jūs 
savastis tėvynė, Lietuva. 
Draugai ,,T. M. D.”, kurie 
esate išvažiavę, atminkite, 
jog mūsų metinė mokestis 
parėjo mokėti 23 kovo: taigi 
nepamirškite prisiūst pini
gus pavienių arba sutveri 
kuopas tę, kur jūs esate.

F. Vokietais
Worcester, Mass. Pava

saris pas mus gražus, mede- s 
liai jau sprogsta, leidžia ma
lonų kvapą. Būtų labai ma- pagelbės tau suprast, kaip tą daryti, 
lomi,kad neatsirastų ir blogų burn 
naujienų. 20 Balandžio du degkie 
vaikai: vienas franeuzukas, ' plow 
kitas švedu kas, išsivedė 1110- j ark 
tinom nežinant į upelį žuvau
ti. Palei upelį eina ir gele
žinkelis. Tę jiem besibovi- 
jant, trūkis vieną suvažinė
jo, 
tinom, kad neleistų teip toli 
vienų vaikų. Velykos pas 
muš buvo labai gražios, vi
sur žvėriški balsai ir kauki
mai buvo girdėtis. Ant daleist 
Ward St. du jauni lietuviai, avoid 
bet save jankėm vadina, bu- pasergėk 
vo prisipylę savo makaules employ 
degtines ir alaus, pradėjo samdyt 

I kelti baisią revoliuciją. Jie purloiu 
metė per langus akmenais vagis vogk 
ant kitų dviejų stovinčių yvprk 
ant gatvės. Oh kokia gėda dirbk 
žiūrėti į tokius bepročius.. annoy 

trukdyt 
make 
daryt

Angliškai 
burn plow 

Senas sow plaut

i

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Lietuvi, tu jau moki kelis angliškus žodžius, bet nemo
ki kaip juos vartoti. Kaip tau reikia pasakyti šauk, šau
kė. šaukia, tu angliškai visada sakai vali. ta.k kai. tas ne
gerai. tu turi sakyti išlengdamas žodžius, kad jie tiktų 
prie tikro išreiškimo tavo mislies. Tėmyk čionai aš tau pa
rodysiu trumpą būdą, kaip reikia mokytis žodžiai išlanks
tyti. Kada nori sakyti šauk, turi sakyti vali: kaip nori 
sakyti šauktas, turi sakyti called, tark kald, o kada nori 
sakyti šaukia, turi sakyti calling tark kaliu. Aš 1au su
taisysiu tuos žodžius, kad tu išmoktum juos išlankstyti. 
Tėmyk, šitie žodžiai, kuriuos męs dabar lankstysiu), yra 
veiksmažodžiai. Veiksmažodžiai yra ta dalis kalbos, kuri 
išreiškia daranti kokį nors darbą: su šita dalia kalbos išta
ri. jog kas no-s ką veikia. Jeigu sakytum. Jonas miegr, 
tai tu tuo išreiški, ką jisai daro. Miega, aria, kulia, grė
bia. valgo, mislhia, visi tie žodžiai parodo, jog jis ką-nors 
laro. Veiksmažodį, jeigu nemokėsi pritaikyti, tai negalė- 
i išreikšt savo mislies ir pasakyti ar tas darbas buvo pada

rytas, ar bus daromas? Tėmyk. kaip čionai paduota, o tas

sas.
Dairėsi jie visiem kare sė

dintiems į ak - ar nepamatys 
j., lict>argys. Sunku 

i<-ju buvo rasti, nes jiedu 
uit lietsargio sėdėjo. Ant 
jalo pradėjo vienas kitą nie- 
icinti ir durnyti. Lemiąs 
>a>ikėlė dar didesnis. Kun- 
vktorius atėjo vėl paklausy

ti. o išgirdęs apie ambrelą 
daug šnekant, liepė atsisto
ti ir abiem parodė, jog jiedu 
sėdėjo aut lietsargio, pridur
damas: ,,o jūs durniai po
liai".

— Aš vaike sakyčia ilgas 
! plaukas, trumpas protas. 
į kad jie būtų bobos.

— Bet tėvai, kad jie vy
rai, tai reik sakyti: ko dau
giau gersi nuodus, tuo pro- 

' tas eis trumpy n.
Eik šalin, tu man gerymą 

prikiši.

— Tėvai ką tu sakytum 
aut šito:

Po ilgam jieškojimui 
darbo, du VVorcesterio lietu
viai Alex ir Adomas nutarė 

.apleiot miestą, ir jei galima 
bus kur apsigyventi, jie nu
tarė į Worcesterį nepargrįžt. 
Iš vakaro ja:i atsisveikino 
visus pažįstamus ir kiekvie
nas begailėdami Alekso ir 
Adomo nenorėjo sausai su 
jais atsiskirt, todėl kur tik 
nuėjo, turėjo tiek gerti, kad 
užganėdinti savo draugų šir
dis ir palikti jiem įspūdį, 
jog jie skiriasi su dideliugai
lesčiu. Ant rytojaus Alekas 
ir Adomas jautėsi su labai 
sunkiom galvom, jau beveik 
nenorėjo nė važiuoti, ir gal 
būtų nevažiavę, bet karią jei 
atsisveikinę su draugais, ne
norėjo vėl kaip ant juoko 
susitikt. Todėl išsipagirioję 
gerai, susitaisė savo valizas, 
pasiėmė lietsargį (ambrelą) 
ir atsisveikinę su gaspadinę. 
išėjo. Jiedu buvo pasirengę 
važiuoti ant Bostono, o to
liau tai nežino, kur jie atsi-i 
____ Praeidami pro kožną 
•tūbą, kur pirma kortom su-

sow 
sėk 
plaut, sodyk 
rasoda

Šitą pranešu kitom mo- j pray
Korespondencijos. poteriai 

jest 
juokas 
allow

Cambridge, Mass. Darbai 
eina negeriausia: atvažiavu
siam sunku čionai gauti dar
bą. Velykas gana linksmai 
šventėm: dainos, smuikai ir 
armonikai buvo visi darbe. 
Tie linksmi balsai vienus teip 
sujudina, kad eina tik gal
vom: kitus pastūmė prie mis
lies praeities ir ateities; kitų 
širdyse atsimuša vargai bro
lių lietuvoj 3»aūčių ir priver
čia prie jų pagelbėjimo. Že- 

0 r —jstuDą. Kur pirma Kortom su-imiau paduoti vardai parodo,
tvertoje daugelio daigtų pa- loįg arba alaug išsigere: da- jog pas tuos žmones yra šir-j 
sau eje, ir kaipo ertojas bar akimi savo pasriuvusiom dys, nes jie aukavo su noru.

ašaroše atsisveikino. Teip Kada Lietuvoj turtingesni 
jiem susijudinus ir nepasiju-! šelpe ubagus, męs čionai su- 

7 to. jog prie karo stovi. A- metėm 5 dol. dėl numetimo 
jungo nuo mūs Tėvynės 
sprando. Buvo ir tokių, ku
rie netik ką nedavė, bet iš
juokė, taZiaus yra viltis, jog ruimą, užsirakino duris, pas-: work make 
su šimtais kasdien atgijaučių 
tautiškų dvasių iš letargo; 
atgis ir tie .mūs broliai, o to-,per langą, nuėjo ir prašo po
liau prisidės su auka, ir pa-1 licmono, kad jam duotų nak
tys jas parinks.

Šie aukautojai:
Antanas Babilius 
Petras Babilius 
Vincas Danielius 
Juozupas Danielių* 
Juozupas Dirjrinčiu* 
Juozupas Turaucka* 
Petronėlė Turauckienė 
Antanas Kazakevieži* 
Pranciška Kazokienč 
Vincas Jligauckas, 
Antanas IVaiserckas 
Pilypas Juozupas 
Juozapas Vaisevskas 
Jonas Danielius. 
Ona Danielienė 
Jonas VaisevsktR 
Antanas Žičkus 
Jonas Kairaitais 
Ciprijonas SeleneOnav 
Leonas Iverebs 
M i kolas Kam imkis 
Pranas Šetkus* 

Išviso
*

Shelton, 
miestelij 2,837 gyventojų, 
turi daugelį amatų, uždirba 
čionai po 2 dol. ir daugiau, 
bet darbas sunkus. Lietu
vių čionai yra būrelis, bet 
tikrų Ketuvių tik apie 13.

rūpintųsi pagal geriausią sa
vo išgalę būti t vertoj um gerų 
daigtų. Blogus darbus ne
reikia mums tverti, 
susitvėrę iš mūsų nežinios. 
Negerai, jeigu žmogus palai
ko save už d:.'kėlę, peleną, 
atomą, vėjo lUnešamą: su
kraudamas visą galybę į ko
kį nors kitą vidurį sutvėri
mo, palieka tiktai lukštu be 
grūdo, paniekindamas save. 
Kaip toks žmogus su tokia 
misle prasikalsta prieš visa
tą, prieš galingiausią sistemą 
sutvėrimo. Daug teisybės 
galima pripažinti tam gar
biam mokslinčiui, kuris teip 
aiškiai parodo, jog męs esam 
sutvėrimas, vidurys sutvėri
mo ir sutvertoj ai. Męs su- 
tvėrėm pasaulėje viską: mū
rus, tiltus, geležinkelius.lai
vus ir mašinas, kurios savije 
turi kelių arba keliolikos 
žmonių protą ir gabumą. Męs 
sutvėrėm iš kito šono baisias 
kares, pagimdėm pavieti es, 
koleras ir raupus; męs pa
gimdėm norą lieti vienas kito 
kraują, užmušti ir paniekin
ti kitą; męs ir vaikų pagim
dėm tūkstančius, kurie krau
jo žmogaus niekad 
atsigeria. Klausymas 
mūs laimė? Yra pas 
kiekvieną, kada męs gimdy- 
sim geras mislis, žodžius ir 
darbus, suprasim, jog visatos

I

I

burued burning
sudegytas dega
plowed ploving
išarta aria
sowed sowing
pasėta sėja
planted planting
pasūdyta sodina
prayed praying
poteriauta poteriauja
jested jesting
juokiasi juokėsi
allowed aliovving
daleido daleidžia
avoided avoidiug
prasergėtas prasergti
cinployed 
samdytas 
purloined 
pavogė 
worked 
dirbo 
anncyed 
trukdytas 

maked 
padarė

employing 
samdo 
purloining 
vagia 
workiug 
dirba 
annoying 
trukdo 
making 
daro

nes jie (jornas suri]ęO greičiau: štai 
karas ir skubino į jį lipti su 
valiza. A lekas įsiskubino su 
Iietsargu. ir numetę jį ant 
sėdynės, atsisėdo. Adomas 
norėdamas pažiūrėti per lan
gą, paliko valizą viduryj ka
ro ir atsisėdo prie prie Ale- 
ko. Karas tuojau pradėjo 
važiuoti. Kunduktorius in- 
ėjęs pastūmė valizą po sėdy
ne ir nuėjo.

Alekas su Adomu pirmiau- 
se apteisino savo gaspadinę. 
kaip ji su jais pasielgdavo: 
paskui kitus draugus, apie 
kuriuos kalbėliam), nematė 
kaip atsidūrė laukuose. Kal
bai biskį nustojus, Alekas 
užklausė:

— Bet kur mūs valiza?
— Aš ją čionai padėjau — 

rodė Adomas.
— Velnią tu padėjai, kad 

būtum padėjęs, tai čia ir bū
tų.

Jiedu nežiūrėjo niekur 
tiktai kur Adomas rodė pirš
tu. Kad abiejų drapanos 
buvo vienoj valizoj, užtai 
Alekas jau rengėsi į ausį 
duoti Adomui, ka paliko na
mie valizą. Bet kada maiš
tas tarp jų darėsi. į tą tarpą 
atėjo kunduktorius paklau
syti, kas tarp jų darosi, o, kiti ^1 sulindę į lenkų rezgi-

Godotinas tamsta meldžiu 
pataisyti kas negerai, kaip 
išsitobulinsiu geriau parašy
siu. Vaikiukas iš Worcester.

* *

*

Stoitghton, Mass.
priežadis sako: nejieškok be-1 pray jest 
dos, bėda ir pati ateis, Čio- allow avoid 
nai vienas lietuvis gerai pri-! employ 
simaukęs raugo parėjo į savo | purloin annoy

kui sako jis išgirdo, būk kas 
nori atidaryti, tai jis iššoko

1: r.v doyou likę these lessons? 
ha 1 du ju laik dys lesins

Ištark Reiškia
born plavo degkie ark
sov pliant sėt rasoda
prei džest poteriaut, juokas
alau evoid daleist pasisergėt
emploi priimt prie darbo
purloin anoi vagis trukdyti
vork mėk dirbt padaryt

ne- 
kur 
mus

*
* 

CoNN.
2,837

vynę, jis mielino, kad gaus 
nakvynę hotelije, bet apsiga-

25 c. vo nabagas, nes gavo nakvo-
25 c- ti tę, kur visi girini kliai.25 c. v e f • 4- ■

c Lietuvis
25 c. *
20 c. * *
25 c Brangus koresĮiondentai: 

Ačiū jum širdingai už
25 c. žinutes, būkite malonus ir
25 c- daugiau prisiųsti. Vaikin
io c. kiui Worcester, Mass.: dėkui 
-5 c. tau jaunas vaikiuk už žinu- 

tęs, tobulinkis kiek tik galė- 
i.->c. damas. Tavo raštas ir dabar 
j pilnas geros nuomonės ir gra-
50 c. žus. p. Cliicagietės raštelis 
2 e c.
ioc’ patilp į kitą numerį. Skn- 

8 5.00 durlinks iš Mokolų Nauga- 
tuck, Conn., tamista būk 

Mūsų geras ir susitaikyk su 
merginom ant vietos, jeigu 
jos teip puikios, jog nenori 
nė kalbėti, tai reikia žiūrėti 
iš kokios priežasties, gal jos 
turi jaunikius ir nenori su 
kitais užsidėti.

• 9

1 diena gegužio, So. Bostone, Mass.

Tapo sušauktas didžiausias susirinkimas ir apvaikščio- 
jimas kaipo šermenys 31 užmušto darbininko Varšavoj. Kal
bėtojais buvo Paltanavičia, kun. J. Žilinckas, B. Miglinas iš 
Lyn. Mass..irV. Kaunas dekliamavojo eiles Lilė Tačiulauc- 
kiūtė, pirmsėdžiu susirinkimo buvo god. P.Stonis.

Iš visų kalbėtojų paėmė daugiause laiko kun. J. Ži
linckas. Tėma jo kalbos buvo ,,kas tai yra yra revoliuci
ja’’. Kalbėtojas meldė, idant klausytojai nusiduotų savo 
mislije kartu su kalbėtojum į gilią senovę, kaip gal siekti 
raštai, ženklai ir žmonių kaulai ir nuo tę pradėjęs vedė sa
vo klausytojus per tuos amžius, kuriais žmonija keliavo, 
parodydamas, jog revoliucija ėjo, eina ir eis, ir žmonija 
vis keliauja į augštesnį laipsnį. Kalbėtojas nurodė, jog 
yra žmonių užsiganėdinančiu su vargais, nenorinčiu ke
liauti pirmyn. Nurodydamas ant laukinių žmonių, kada 
jie vieni kitus pagavę į duobę inmeta ir paskui po kelis 
kasdien užmušdami suvalgo, o tie sugautiejie būna links
mi iki savo galui. Kalbėtojas pervedė per visus perijodus 
žmogaus gyvenimo: barbarizmo, vergijos ir dabartinės algų 
sistemos, nurodydamas aiškiausiai, kaip męs turim žiūrėti 
ant to ir ką veikti. Prakalbos buvo didžiai pamokinan
čios ir sujudinančios dėl žmonių, kurių supratimas ir dva
sia nors kiek išsidirbę.

Pinigų surinko 14 dol. 54 c. dėl pagelbėjimo jieškoji. 
. me tiesų Lietuvos darbininkam.
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Lietuviszkom Moterim ir Merginom.

Kad ir neturtinga .
Bile tik graži. 

Visi ant jos žiūri 
Didi ir maži.

Veido skaistumas
Daros tiktai burtas. 

Bet d vasios tobulumas 
Yr amžinas turtas.

Gražumas merginos paeina 
ne vien nuo jos gražaus vei- 
do. Šios dienos mergina tu
ri turėti dvasišką gražumą, 
nes gyvenimas žmonijos kas
dien vis virsta į gyvenimą 
reikalaujanti daugiau proto, 
todėl katra tobulinasi prote, 
ta yra graži, kad jos veidas 
ir nebūtu teip gražus. Gai
la daugelio mūsų seserų, ku
rios šito nesupranta, jos da
binasi be paliovos, perka vi
sokias drapanas, kad tik sa
ve pagražinti, o visai pamirš
ta apie protišką, dvasišką 
gražumą. Nors teip aiškiai 
kasdien rodosi visokios ne
laimės nuo tų, kurie nelavi
na savo dvasios, pradeda gy
venimą tiktai savo gražumu: 
Tos jų nelaimės baudžia juos 
visokiais būdais už jų neran
gumą, o kartu yra m ūmi pa
mokinimas, ir tą męs netiek 
turim apgailėti, kiek patys 
pasimokinti, kad p°tys nepa
pulti į tokias kilpas. Ką 
gelbės mūs gailestis žiūrint 
ant mažų vaikelių, kuriuos 
paliko motina tėvui, o pat 
išsinešdino su kitu vyru. 
Ką gelbės, jeigu męs tik gai- 
lėsimės tos išbėgusios mote
ries, kurią tas vyras išsive
žęs užganėdins savo gyvuliš
kus jausmus, pastums ir nu
eis ją palikęs. Tokių atsiti
kimų, jeigu vien tik gailėtu 
meisi. tai gali gauti širdies 
ligą, nes šiądien jų netrūks
ta. Tarp lietuvių, jeigu tu
rėtum tikrą suskaitymą, tai 
pasirodyti} didžiausias skait
lius pasimetusių arba vedan
čių toki biaurų gyvenimą, 
jog '•(Hlos. tai negyvenimas, 
tiktaj koronė už griekus.

Kas-gi tam viskam yra 
priežastis, jog negalim duoti 
gražesnės gyvenimo paveiz- 
dos? Man matosi, jog męs 
neištobulinę i k valia i savo 
protą. Jauna mergina arba 
ir nejauna, bile tik nevedus 
turi už didžiausią mierį, kad 
tik apsivesti, dar iki dvide
šimts metų, dar vis renkasi 
kur gražesni vyrą, bet po 
dvidešimts metų jau ima žiū
rėti su įniršimu, ar negalės 
su kuom nors apsivesti, ne
žiūrėdama kas jis nebūtų. 
Tame merginos labiause ir 
jiasigadina: viena, kad nuo 
jaunystės bežiūrėdamos vien 
ant jaunikių, pražudo savo 
brangiausią laiką: nieko ne
išmoksta. nes kątik ima veik
ti. tai tuojaus Jonas arba 
Petras siekia ją glamonėtis: 
tik tada pasijunta, kada jau 
gaspadinę, arba locna moti
na stumdama riktele: ^Žiū
rėk ką darai!” Kita, šiteip 
tik prie jaunikių prilenkusią 
merginą antgalo doras vyras 
j ieškantys sau gyvenimo 
draugės nenori imti, nes ji
sai žino, jog jam reikia mo
teries netik pasibovyti, liet 
gyventi, vesti stubos parėd-

ką auginti vaikai, o tas vis
kas, jog reikalauja merginos 
netokios, kuri nuo jaunu die
nų vien apie jaunikius suka, 
moka visokius priežodžius, 
juokus ir visas vėjo ceremo
nijas. Tokia mergelė negali 
vesti namu parėdko; ji apsi- 
veda su vyru ne vesti dorą 
gyvenimą, bet vien tik užga
nėdinti savo jausmus. To
kia apsivedimas be mislies 
labai negerai ant galo išeina. 
Gyvenimas žmonių sudary- 
tas iš tiek daug visokių nuo
monių. reikalų, pakraipų, 
kad jaunai merginai arba 
vaikinui, reikia su tuom vis- 
kuom apsipažinti pirmiau nė 
kaip apsivedi. Kad būti 
laimėje ir sutikime, nereikia 
teip skubiai apsivesti. Jei 
mergina myli vaikiną ant pa
žiūros, tai to dar neužtenka, 
reikia dar gilintis Į jo dva
sią. suprast jo mislį. žiūrėti 
ant jo palinkimų. Jeigu no
ri žinoti gerumą palinkimų, 
turi neatbūtinai suprasti, 
kas tai yra draugystės, susi
vienijimai. unijos: kas tai 
yra būti ūkėsu, turėti popie- 
ras ir t. t.. Teip suprazda- 
nia organizacijas, suprasi iš 
dalies ir gerumą to vaikino, 
kuri iš pažiūros myli. Jei
gu nesuprastum, kaip viskas 
surėdyta, tu vaikino gerus 
larbus palaikytum už blo
gus, o blogus už gerus. Už
tai labai reikia apsižiūrėti, 
tobulinti savo protą, o viskas 
klosis kaip reikia. Aš žinau 
vieną porą, kur moteris rotli- 
ja vyrui parsinešti alaus i 
stubą ir gerti pakol nuvirs Į 
lovą girtas: jei tas daug ge
riau nekaip matyt vyrą ei
nanti. kur ant susirinkimo. 
Iš tokių norų nekartą kyla ir 
piktumas. Ar negeriau bū
tų, kad mergina ir vaikinas 
pirmiau apsi vedimo vestų 
tarp savęs pasikalbėjimus 
apie tokius daigtus. Mergi
na turi apmislyti, ką aš da
rysiu kaip mano vyras gers 
ir nežiūrės šeiminiško gyve
nimo. Ką aš darysiu, jeigu 
jis negers svaiginančių gėry
nių, nenorės eiti ant erzelių, 
balių, bet eis ant prakalbų 
mitingų? Ar tas man pa
tiks? Reikia tas nuomones 
sutaikyti su vyro, nes kitaip 
gyvenimas nebus dvasiškas, 
o kūniška meilė negalės pa
laikyti poroj, ir teip nekartą 
vienas kitą palikę pabėga.

Kad pakrutinti dvasią pas 
merginas ,. Keleivis” duos 
puikią knygą tai. kuri ge
riausiai aprašys kiek ji žino 
organizacijų tarp lietuvių 
Amerikoj, t. y. kokios drau
gystės tarp Amerikos lietu
vių ir kokia užduotė tų drau^ 
gysčių.

16 numerije ,, Keleivio’’ 
bus pagarsinta kuri geriause 
parašys, taigi pasiskubinki
te rašyti

—o—
Godotinas ..Keleivi!”

Kad nepakelti dulkių 
stubą šluojant, aš darau teip: 
pirma šlavimo paimu tyro 
vandens ir sukrapinu grin
dis. atidarinėju langus, tada 
imuosi prie šlavimo: pabai
gus šluoti, paimu palukę, 
pavilgau Į vandeni, išgrežiu. 
ir su ta apšluostau stalą, kė
dės, lentynas, kamodes ir pa
veikslus. Su godone 

Dainė Raulynaitienė
Cambridgeport, Mass

—o -
Širdingai reikia pade karo

ti poniui Raulinaitieniai.

Kurgi daugiau mūsų moterų, 
juk yra ir daugiau visokių 
būdų šluoti stubą. Pasisku
binkite parašyti, nes 14 nu- 
numerije užsibaigs šitas kon- 
testas.

KELEIVIS.

Padainuočia jumi dainas 
Broliai kogiažiausias. 

Palinksminčia jūsų širdis 
Meile kokarščiausia.

Dar linksmybė visur gema 
Pavasario laikas.

Ali alio, ali alio!
Rėkia mažas vaikas.

Štai kur rožės savo lapus 
Povaliai jau skleidžia, 

O lelijos brangų kvapą 
In apielinkę leidžia

Dar linksmybė visur gema 
Pavasario laikas.

Ali alio, ali alio! 
Rėkia mažas vaikas.

* **
Bet linksmybę pasidėti 
Priverčia mus karė.

Haverhil’o lietuviai suėdė 
Viens kito makaulę:

Antrą dieną Velykų 
Kraujo pas juos neliko 

Oi, oi. oi. oi, galvele, 
[Oi, oi, oi. galvele.

Tenai penki peštukai.
Silpno proto vištukai;

Po dvidešimtinę atidėjo 
Ir tarp savęs teip kalbėjo:

Po dvidešimtinę pamokėsim 
Bet brol. kad duosim, tai 

duosim. 
Vienok tie nabagai 
Labai apsigavo,

Kada juos Į turmą
Dėdė nugabeno:

Penkiese sudėjo 
Šimtą penkesdešimtį.

Vienas net verkė,
Davęs penkesdešimtį. 

Jis buvo persmarkus, 
Labiause kirto, 
į Užtai jam tiesdarys 
į Biskį lašinių nukirto. 
I * **
Į Už taškymą brolio kraujo.

U ž netobulinimą makaulės. 
Už velnišką pagiežą. 
Už žeminimą mūs tautos;

Ant sąvaitė s į piliorių 
Visi turi eiti,

Toliau žinios, jog mūs vardas 
Nereik šiteip šmeižti.

Mama, pasakyk Marei, te
gul ant krėslo atsisėdus kar
ves melžia.

— Kodėl Onute?
— Visi vaikai juokėsi, žiū

rėdami iš kitos pusės, kada 
ji melžia atsitūpus.

A1*YMAKA H. FfcTMOVO

PĖDOM KRISTAUS.
l.ietuciikai certė Strponija Kairukifiuti.

Dalis IV.

(Tąsa.)
Iš tarĮio susirinkusių atsiliepė Anta

nas Černius: savo kallioje jis rodi jo sąna
riam draugystės prisidėti prie darbų 
,,Baltojo Kryžiaus”.

— Prie tos draugystės jau aš priguliu 
— sakė Černius. — Ji surėdyta ant pa- 
veizdos ,,Raudonojo Kryžiaus Draugys
tės”, kurios mieris yra gelbėti kareivius 
sužeistus ant karės lauko. ,, Baltojo Kry
žiaus” draugystė turi už mierį kariaut su 
visokiom nedorybėm: tamsybe, girtuoklys
te, žodžiu sakant su viskuom. kas traukia 
į nelaimę žmones. Ikšioliai šita draugys
tė mažai ką padarė, nes per mažumą jos 
skaitliaus sąnarių, neturi gana nė spėkų 
darbuose, nė pinigų materiališkai pagel- 
bai. Bet ateitoje jie prasiplatins. Mūs 
būrelis čion susirinkęs teipgi galim būti 
jiem pagellnije. Tarp mūs yra gydytojai, 
juristai, giesmininkai, geri skaitytojai, o 
dar ant galo turim žmogų, kuris gali saky
ti puikiausius 'pamokslus. Kuopa tokių 
darbininkų gali daug nuveikti. Aš nuo 
savęs linkėčia visiem imtis už darbo pra
vertu keliu ,. Baltojo Kryžiaus”, o darbas 
ištiesti bus didelis ir naudingas. Ta drau
gystė nutarė pradėti savo darbą ant tiesio
jo kampo: aš tikiuosi, jog jūs visi žinote, 
koki tę žmonės ir kokia dvasia tarp jų 
yra. Tę yra dalis miesto, kur gyvena visi 
vargšai, kurie jau išklydę iš kelio gyveni
mo. Eikime ir męs tę. Sūnus Dievo atė
jo gelbėti žmones paklydusius, tai ir męs 
eikime jo pėdom: neškime šviesą Kristaus 
mokslo į tuos tamsius urvus. Kunigas 

i Dumšys pakalbės tiem nelaimingiem ap
leistiem ir užsimiršusioms apie brolišką 
meilę, pana Magdalena su jos aniuolišku 
balsu, pagiedos ir su tuom sugadys trum
pumą jų mislių; gydytojai ir geros mergi
nos gelbės ligonius su gyduolėm, prižiūrė
dami juos kaipo seserys geradarystės; mo
kyti vyrai surengs pritraukiančius pasi
skaitymus ant sienų, galinčius pritraukti 
gyventojus tiesaus kampo; Juristai galės 
patarnauti, duodami jiem rodąs už dyką, 
jeigu nekurie iš jų to reikalautų. Męs ga
lim intaisyti tę mokslainę dėl vaikų ir vie
tą dėl pasilsio ir pasibovinimo suaugu
siom, o prieglaudos namus dėl senųjų ir 
sužeistųjų. Tamsiose mariose vargo ir 
nedorybių tiesaus kampo, męs uždegsim 
žiburį.

Baigdamas kalbėti Černius sakė:
— Minėtas žiburys bus tokiu triūsu, 

kuris gali mus visus suvienyti į vieną ge
rą Kristaus darbą.

Klausytojai vienu balsu patvirtino:
— Teip, teip! Žiburys, tikras žibu

rys! Tas darbas mūs bus konogeriausias. 
Jėzus Kristus ėjo pas labiau nuvargin

tus ir užkietėjusius žmones griešninkus ir 
šaukė juos prie meilės, teisybės ir 
dangiškos karalystes: męs eisim jo pėdom, 
eisim pas apleistus kampininkus.

Prabaščiaus veidas džiaugėsi ir nusi
blaivė su ramybe; jausdamas savyje dide
lę linksmybę, prakalbėjo:

— Tai Dievo žiburys čionai užsilieps
nojo: tas žiburys šviesiai švies ir naikins 
tamsybę. Rūpinkitės konodaugiau aly- 

! vos. kuri degtų ant toliau jūsų širdyse. 
Užmanytas darbas reikalaus nuo mūsų 
daug pajiegų. Pamislykite gerai, kas ko
kį užims darbą, o ateinančioj nedėlioj dau
giau pasirodavysim. Ateinantį nedėldie- 
nr męs vėl čionai susirinksim, pasikal
bėsim i~pasiskirstysim mūs darbus, o da
bar pasimelsim, kad Viešpats patvirtintų 
mūsų pasiryžimą ir duotų mumi spėkas 

j jį išpildyti.
Valandėlę pasimeldė ir visi linksmai 

išsiskvrstė.•>
Eidamas namo, Marijona sakė Mag

dalenai:
— Aš jaučiuosi linksma, kaip Kristo- 

fas Koliumbas. karia ilgai plaukiodamas 
ant marių, o su kartu pamatęs krantus, 
šaukė: „žemė, žemė!” Teip ir aš no ilgų 
ir tuščiai praleistų metų su kartu išgir
dau: ,, darbas šventas ir geras darbas!

— O aš — atsiliepė Magdalena — 
jau iš tolo gėrėjausi su taja pasirodžiuse 
žeme, aš jaučiu net rožes ant jos kvepen- 
čias; iš augšto džiaugiausi girdėdama, jog 
mūs draugystė užsiims tokiu darbu. Man 
teip gerai ant širdies, jog aš niekada teip 
nesijaučiau.

Pas kitus sąnarius draugystės buvo 
toji pati meilė, visi jautėsi neapsakytai 
linksmi: troškimas prie gero, gelbėjimo 
nelaimingų vargšų, pagimdė naują ir gy
vą dvasią pas juos.

Dalis Y.
Prakalba darbininkam geležinkelio 

darbaviečių, ateinanti susirinkimai ant 
Tiesaus kampo, o ant galo visi suėjimai ir 
atsitikimai paskutinių dviejų sanvaičių, 
privertė kunigą Dumšį prie ilgo ir gilaus 
apmislinimo apie jo pamokslus; jam labai 

s rūpėjo kiekvienas ištartas žodis, kad su
tiktų su jo protu ir širdžia.

— Aš seniai jiem sakau pamokslus —- 
kalbėjo pats sau kun. Dumšis — ir sakiau 
su pasekme; jie visada klausė manęs su 
ukvata, ir ant savo pamokslų visada ma
tau didelius būrius žmonių. Bet kokia 
nauda iš mano pamokslų? Ar daro jie 
mano klausytojus geresniais, ar priverčia 
mano žodžiai juos apmislyti jų gyvenimą 
ir darbus; ar jie nors kiek pasitaiso iš to? 
Ar tai pamokslai jiems patarnauja tik ta
da. kada jie manęs klauso; tankiai matyt 
verkia, ypatingai moterys, kuriom ašarų 
niekad netrūksta, bet išėję iš bažnyčios 
tuojaus viską užmiršta ir eina savo pap
rastu keliu. Žodis krikščioniško pamoki
nimo turi būti gyvu vandeniu, apie kurį 
Jėzus kalbėjo samaritonkai ties šuliniu. 
Gyvas žodis kalbėtojaus turi stiprint dva
sią klausytojaus; turi priduoti naujas spė
kas, sukelti dvasią ir pagelbėti prie doro 
ir gero gyvenimo. Kai}) saulės spinduliai 
apšviečia ir atneša visur linksmybę, teip 
kiekvienas žodis kunigo turi atnaujinti 
mūsų gyvenimą; įdėti į mus gerą sėklą, 
kuri duotų gerą vaisių.

Aš gi --- mistino sau kun. Dumšis, 
—- nors rokuojuosi geru kalliėtojuin ir mo- 
kintojum, bet su savo žodžiais neuždegiau 
nė vieną širdį ir neįdėjau tos šventos ki
birkštėlės, kuri šviestų žmogui per visą jo 
gyvenimą ir stumtų jį prie gerų darbų, 

j Priežastis čionai yra neužkietėjimas šir
džių mano klausytojų, bet netikras mano 
pasišventimas prie jų pakėlimo. Žodis 
Išganytojaus greitai permainė latrą kaban
tį ant Kryžiaus gailėtis už griekus ir da
lintis su Jėzum dangaus linksmybėm.

Tvirtybė be abejonės ir dabar yra ta 
pati Evangeliškuose žinlžiuose meilės ir 
tiesos, tiktai reikia pasišvęsti ir imtis už 
darbo, reikia pakelt gerus jausmus pas 
žmones, reikia rasti tikrą raktą į jų širdis, 
o tokiu raktu gali būti, tiktai meilė ir tei- 
svbė Dieviška ant žemės.

Ugnis užsidega nuo ugnies, todėl no
rint uždegti kitų širdis, reik pirma pačiam 
turėti tą degančią kibirkštėlį meilės prie 
žmonių reik persiimti tais evangeliškais 
pamokinimais uždegti širdį meile, o tada 
be abejonės sakomi žodžiai žmonėm nebus 
paprastas kutenimas klausytojų ausų, 
bet sėjama sėkla puls į jų širdis ir tenai 
augs ir bujos: dėl to darini nereik čionai 
gilintis Į didelius mokslus, dėlto užtenka 
žodžių Kristaus, tik reik juos supiast ir 
pritaikyti prie mus gyvenimo, o toks pa
mokslas visada gerai atsilieps ant klausy
tojų.

Tokiose mislyse paskendęs ku.ligas 
Dumšis linksmai žiūrėjo ant ateinančio 
darini, kuri jie rengė ant tiesaus kanųx>. 
Širdis jo buvo pilna ramumo ir vilties, jog 
jų darbas atneš tę didelę permainą tarp 
tų nuvargintų žmonių-darbinikų, tiesa, 
jis matė, jog reiks daug padėti pajiegų, 
pakol galės suminkštinti tąs seniai užkie
tėjusias širdis ir įleist tę meilę ir dorybę, 
tariaus jis neketino paisyti ant menko ne
pasisekimo, nes jis aiškiai matė, jog nuo 
apleistos dirvos negalima tikėtis greitai 
gero vaisiaus: todėl savo širdije ketino 
dirbt ant tos dirvos, pakol neapšvies tų 

i nuvargintų tiesaus kampo gyventojų.
Kunigui Dumšiui bemislinant atėjo 

į atmintį istorija vieno klioštoriaus. Toli 
tarp ledų Baltųjų marių yra išsiskirstę sa
los. Per ilgus šimtmečius tos salos gulė
jo tarp ledų amžinai plaukiojančių tuose 
vandenyse.

I (Toliaus bus).



KELEIVIS

Užsirašyk

"Keleivi”
Tik $1.00 ant rhii metu.

Darbo iki valiai
Pis many galima gauti: kas diena ima 
aut visokių darbų, o labiause tuos, kurie 
neseniai alvažvvj iš k rajaus. Ateikit ga
tava: >u drabužiais, o darbą gausit.

.1 S. Rossell.
4 \Vashmgton Si. North. Boston. Mass.

L. Harvey
Geriausia vlcks dėl ; :*kimo 
foru it ų už pi.igtis arlgi aut 
išmok sčiu: be jokios extra 

iinoke?ties laike mokė i nu.
Sui.its M Guri

Ant.ara kiu< r'oraičius Įterkam ir parduodam.Vargas Lietuvoj.
Kaip jau visiem yra žinoma, 
dabartinė karė, kaipo apsun
kinanti visus Rusijos. Lie
tuvos ir Lenkijos gyventoju-, 
dar nepasibaigė. Dabar pa
vasariu j atėjus, Lietuvoj pa
sirodė didis vargas: javu nė
ra. pinigų nėr' už ką pirkt, 
jauni vaikinai ir seniai pri
versti konosunkiausia dirbt, 
nes vyrai visi aut karės, ar 
tai Į Ameriką pabėgę. Kitų 
šalių bagočiai tai matydami 
ketina dar labiau juos pri
spaust, tokiu būdu, kad atei
nanti mėnesi pakels prekes 
dubeltavai ant šifkarčių. 
siuntinio pinigų ir t. t. Tai
gi jeigu kurie norite savo gi
mines gelbėt iš vargo, atsiim
dami i Ameriką ar nusiųsda- 
mi jiem pinigų, tai pasisku- 
binkit, nes aš dar per visą ši 
tą mėnesi siųsiu šifkortes ir 
pinigus už paprastas žemas 
prekes. Neužmirškit mano 
adreso: F. J. Mackevicz, S3 
Endicott St., Boston. Mass.

Ant pardavimo
'įimtus G.-ta vi.ta dėl Lietu-, i > 
..aukite. a.

F .1. Mockevičių.
<» Endicott Str . - Boston. Mass.

At-

I į Pilypai, kodėl tu nerašai gromatą i Tėvynę?
A, brolau, kad nemoku gerai parašyt, o bile kaip 
lai geriau visai nera
šyt. Tai kodėl tu ne
nusiperki mašinėle, 
su kure gali teip 
gražiai išdrukuot 
gromatą, kad ir ma
žai mokai tis gali ge
rai perskaityti, o to
ko preke pigi, gali ją
gaut tik už >9 ir da prisiuntimo kaštus apmoka. 
Tai pas ką toki gali gaut toko mašinėlę. Nugi 
pas išleistoja ,.Keleivio’* A. Zvingilas,
P. O. Box 3232. - - - Boston, Mass.

■r.

„Keleivio”
j.

1514 Ross avė..

J.
1013 Carson St..

P. A. FOLEY <x CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

Eliu. Vyną. Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Broadvav. Soutli Boston, Mass.

agentai.
Petrikis.

Scranton. Pa.

Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

M. P. Glinckas.
54 Laffayette Str.. New Britain. Conn.

A. J. Kazlauckas.
Shenandoah. Pa. 

F. Rodis 
Port VVasbington. VVisc.

M. Mockus.
LetrOit. Mich.

W. l’kmann. 
AVaterburry. Conn.

.L Derkintis,
4545 Hermitage avė.. Chicago III.

John Luis,
120 S. Grven str.. Baitimore. Md.

J. Dabulski
3305 Auburn avė.. Chicago. Iii. t

KELIAJANTI AGENTAI:
Feleks J. Galmin.

Box 64

Box 3i7

Bos 54

Box 71

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

Mes laikom lietuvišką klerką, 
čia gali susikalbėti savo kal
boj. Meldžiam visus gu reika

lais atsilankyt.

GERIAUSIAS 

ADVOKATAS 

įlos. d. Feely 
į 9-5 Milk st., Ruimai 60-61 
BOSTON, - MASS.

J. Rudokas.

M. Senkus.

Mrs. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. Suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi- 
šaukit po šiuom adresu:
190 Park st., Lawrence, Mass-

Telefonas 749-11.
KLAUSYKITE VYRAI!

Pas

Vaszkelevicziu ir Abranczinska
124 Millburry str..

Worcester, Mass.
Galim gaut visi alaus ir geros degtinės. 
Cigarai kad paimsi, tai bent parūkysi. 
Iš kitur atvatevę čion rodą gausit visada.

i
 Geriausia moterų gydytoja £

l)r. Ona Topaz, |

45 Chantbers str.. Boston. Mass
g

Ofisas atdaras į
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų.

Tel. 669 - Haymarket. 4
4t> 4’> 4M-43. 4«- 4JJ. 4fe- 4ft. 4*> 4’t- 43. 4

Apgarsinimas.
Dr. Collins New York City 

prisiunče kožnam knygutę, 
pamokinančią kaip būti svei
ku, kas tik prisiunče kelias 
pačto markes. Knygute verta 
perskaityt.

Gramatika Angliszkos Kalbos 
su ištarimu kiekvieno žodžio lietuviškai 
sekai .ai: buy (bai) pirklį.

cow (kau) karve ir t.t. 
Knyga apdaryta. 174 puslapių, su pri- 
siuntimu 91.25. Pinigus geriausia siųsti 
per "Postai Money Order” ant šioadreso

P. Mikolainis,
P. O. B. 15. Branch D.. New York City.

P*ersk.aityk mano rtavija knyga 128 dideli puslapio* 
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 išsig 'dymui jų.

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

slai visos žmogaus sistemos.
Rasi joje apie paslaptis Lytiško Gyvenimo ir Ženybos, kaip būti laimingu apsivedus ir turėti 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.

Y .
Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė 

viltį daugeliui nusiminėlių ir parode 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 apsisaugojimu 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 

įdomumo kožnam.
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.Tiktai 25 centai
Už pakelį tikros lietuviškos „Birutės 

Trajankos". sutaisytos per 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 krutinus, pataiso aĮ>etita ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 

1 gydaneziu žolių, žiedu, szaknu ir t. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 

į 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. ŽVINGILAS,
P. O. B. 3232, Boston, Mass.

M. Galivan & Co.
Uzlaibo geriausio 

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas farailijom musu 

specijališkumas.
366 2-nd st., S. Boston, Mass.

G. J. & J H. CONNERS,
Broadvvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dc-1 szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BROADVVAY,
S. Boston, Mass.

I

Z. SACOW1TZ,
Didelis išpardavimas per šitą 
menesi vyru ir moterų pasi
puošimu, Dry Goods. moterų 
skrybėlių ir naujausios ma
dos jakučiu.
128 Broaduay,

So. Boston, Mass.

Ra^yk tuokus J)R g (J COLLIN’S M. I.
140 VVest 34-th St., New York City-

Dr. Jos. de Lewandowski.
2 Commonvvealth avė., 

Boston, Mass.
Skesai kėlę nuo sodn. Ofiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir 6 — 8 po piet.

Telefonas 114 B B I

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kataliogo, tai raszyk szendien 
p isiusdamas savo adresa ir uz 5c. rrarke o apturėsi 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu kn- 
ciugeliu, žiedu, srilku, kompasu, britvu, armonikų, 
muzikaliszku instrumentu, masz’nukes dėl drukavo- 

, jimo gr^matu. monu kny^a, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istoristku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi lietuvisakoj kalboi. puikiu popieru 
dėl raszynio su pavinczevor.em f padailinimais ir 
kvetkom. K. VILKEVICH
112 Grand str., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M A* 6 < N; S © K J

—-------------------------------------- ♦■* --------------------------------------
Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius: 

importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatom ant 
cestuvių. krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 Cross Stre« t, - - - . Boston, iTIass.

PUIKIAUSIA

GROSERN
Visokiu valgo

mu daiktu.

J. Gaileviče,
276 Athen, S. Boston, Mass.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRIAUČ1US 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay

So.Boston Mass.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

... Chaplika ir Orlinski...
Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visokį likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl voselijų. krik- 

į š.ynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.

Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUTUVE
y
Čia gal ima gaut i puikiausių pečių, lovų, krės
lų ir visokių reikalingų daigtų šluboje. t'ion 
galima gauti parėdymus ruimam nuo $15.00 
iki augšėiausių prekių. Pirkti galite ant ge
riausių išlygų: teipgi susikalbėti galima lietu
viškai. lenkiškai ir kitose kalbose. Meldžiam 

atsilankyt.

0 LIM B ros.
388 Brcadtvay So. Boston, Mass. .

Geriausia valgomu daigtų

K R A V T U V E.
####

Kurioja galima košviežiausios mėtos ir 
visokius groseriškus daigtus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Puikiausias Lietuviškas §
I SALIUNAS I
Ji Kas karta pas mus atsilankys. §M * wTo niekad nesigraudvs:

s 3* Alus, vynai mus gardžiausi. 
Cigarai iš Turkijos, geriausi.>> s

* Lazauckas, Judeika ir Co. S
3ol Broadway ir 259 D. St.. £ 

South Boston, Mm*.
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S Karszcziai e
••• jau artinasi, o ar visi žinot kaip žmogus turi

užsilaikyt kad žmogus butų sveikas; reik ser-
gėtis ką valgai ir geri; sveiki gėrimai yra pas

•i*

••• SWARTZ & M1LLER, K’•%

•••

190 Hanover str., & 67 Cross str.
•ššx •••i’* Boston, Mass. e
f-.

Mes užlaikom geriausius gėrymus kaipo tai: arielką, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Gėrymus pristatom ant vestuvių

• •
•z.’.

krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Prašom atsilankyt.X •

!• ""a _.o."' ... •


