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Norėdamas pamatyt 
laikrašti, prisiųsk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vieną dole
ri, o gausi ..Keleivi” Į>er vi
sus metus.

Teipgi brangus skaityto
jai, kurie permainot savo 
adresą, visados prisiųskit 
ir seBą; 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 aišku adresą: nie
kad nerašykit ,,adresas mano 
tas pats'', liesinęs senu laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su „adresas tas pats” neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus, uždekit toki adresą.

A. Žvingilas, 
Box 3232 Boston Mass.

Žinios.

mus

Revoliucija Rusijoj.

Pereita sanvaitė praslinko 
tykiai: jeigu kur ir buvo su
mišimai, tai žinios neišsipla
tino. Varsa vos darbininkai 
nukentėjo nemažą smūgi pi ■•- 
mą gegužio. Kurie likosi 
užmušti ir sužeisti, paliko 
nemažai šeimynų vargingam 
padėjime ir vėl šimtai tapo 
suareštuotų, kurių galas k< n- 
tėjimo yra labai toli.

Libave 4 gegužio kozokai 
skaitliuje 12 buvo suėmę vie
ną darbininkų vadovą ir va
rėsi į t urmą. 1x4 darbininkai 
užžvelgė. Būris metėsi ant 
kazokų,sutrempė juos, atėmė 
savo draugą ir visi pabėgo. 
Čion darbininkai išpylde žo
džius evangelijos laisvę sė
jančios: ,.vienas už visus ir 
visi už vieną”. Kada teip 
visi eis, tai visi vargai iš
nyks. Melitapoliuja Tauri - 
dos red. žinios praneša, jog 
išmušė 13 žydų. Nekurtose 
vietose caro tarnam pasisekė, 
ypač popam sukelti 
žmones prieš žydus ir sureng
ti antisemitišką, prieštikėji- 
mišką skerdynę. Žydai dau
giausia prisidėjo prie kovoji
mo už Ii uosy bę Rusijoj. Jie 
pralenkė visas tautas su savo 
drąsa ir aukom. Žydai su
pranta savo padėjimą: jie 
galėtų tylėti ir ilgiau nešti 
jungą nekaip kiti: tarjie jų 
yra pasaulės piniguočiai, ku
rie lengvai galėtų ištraukti 
kiekviena savo tautieti iš

4 v

Rusijos. Imt daugelis iš jų

yra visuomeniški darbinin
kai. suprantanti gamtos tie
sas. Jie mato, jog niekad 
neišliėgsi nuo to. kuris jieško 
tavęs dėl praryjimo. Todėl 
kitaip neišeina, kaip stoti Į 
kova, mirti už liuosvbę. Te- 
gili išbėga nekaltas kraujas 
ir luina paveizda ateinančiai 
gentkartei.

Žinios iš Maskvos praneša, 
jog Žemiečių Zemstvos Kon
gresas užsibaigė 9 gegužio su 
nutarimu sutverti 2 stubas 
tiesų darytojų: viena žemoji 
stuba bus išrinkta per Rusi
jos visuomenę, o aukštoji 
stuba bus renkama tik nuo 
daleistų institucijų.

Ma.vimą Gorki, darbinin
ku raštininką, paliuosavo, 
tik užgynė Peterburve gy
venti. Revoliucija eina to
lyn: daugiausia lieja kraują 
suprantanti darbininkai, nuo 
jų kraujo užtreštos žei ės, 
auga huosybė. Rusijos dar
bininkam neateina Į pagelbą 
nė Kosciuškos, nė Lafaettai, 
kaip ėjo amerikonam, 
jie kariavo su Anglija, 
kai Įiersimainė į grynai luo- 
mišką. užtai neatsiranda 
faett’u.

Konstantinopolis — Muš
tynės tarp Armėnų ir Turki
jos kareiviu vėl atsinaujino. 
Aplinkoje Musll
ta keliolika žmonių, 
nai yra prisirengę

De- 
Sil- 

apvaikščioti 
kas 
Jie 

kad 
var-

-X-

Žinios pra- 
roda tarėsi

Karčs lauko.

kada
Lai-

Ui-

Ant karės lauko tik tiek 
persimainė reikalai, kad Rož- 
destvenskis jau išsikraustė 
nuo francuziškų pertų Indo 
( Linijoj, kur jis buvo Įlin
dęs, sulaužydamas tarptau- 
tiškas tiesas: dabar prisikro
vęs laivus anglių, ir nuo vi
su šalių, o daugiausia nuo 
japonu aprėktas, išsileidžia 
i mares. Paskutiniam laike 
žinios praneša, jog Neboga- 
toff jau susivienijo su 
Roždėstvenskiu. Roždestveii- 
skis nenoriai eina prieš japo
nus. tą galima matyti iš jo 
kampiniu kavinio po Indijos 
pakraščius. Jis toliai neina, 
pakol ji neišvaro. <>li, kad 
jis galėtų pavirsti i paukšte
li. tai jis paliktu visą tą lai- 
vvnę b- atsidurtų su kitais 
paukšteliais pavasario žoly
nuose.

Ant žemės nieko naujo ne
buvo. Žinios praneša, jog 
maskoliai ketina kraustytis 
iš Barbino i Cliitą. gal jau 
mato, jog tę bus paoinga bū
ti su ligonbūčiais ir ligoniais.

tapo išmuš- 
Armė- 

užpulti 
ant Ottoman teritorijos.

* **
Peterburgas — Sočiai 

mokratų Partija turi ant 
v o progrrir.o
Rusišką pirmą gegužio, 
bus ateinančią nedėlią. 
duoda žin'ą policijom, 
bombos i r duii; mitas bus
totą. j< igu policija jiems ke
lią užbėgs demonstruoti.

* *
Kerelis -- Iš čia praneša, 

jog darbininkai laikė susirin
kimą, ant kurio buvo dele
gatai ir iš Peterburgo. Nu
tarta streikuoti 3 dienas, 
pradedant 1 gegužio ir pa
statyti daug reikalavimų.

* *
Biel sstokas. 

neša, jog miesto
kaip galėtų palengvinti žmo
nių padėjimą ir apginti juos 
nuo užpuldinėjimo puslau
kiniu kazokų, kurie čion da
bar stovi.

Minske teipgi sukėlė di
džiausią žmonių neapykan
tą kazokai. Čion miestas 
pradėjo ir rūpintis apie žmo
nes. Tas viskas parodo, kad 
kibirkštis Revoliucijos visur 
jau yra.

*
Moskva.

jo advokatą Jono Koliejev’o, 
užmušėjo Sergijaus, kuris 
tapo nuspęstas ant mirties. 
Caro tarnai susekė šitą advo
katą laikant prakalbą apie 
Koliejev’o pasišventimą dėl 
žmonijos.

*

*

Čion suareštavo-

*

*
Batum. Kaukazija. Caro 

tarnai atrado ir suėmė dru- 
karnę, kuri drukavo visokius 
pi a kati is. pamokinančius
žmones.

Laikas jau siųsti kiek tik 
yra surinkta pinigų Rusijos 
revoliucijonieram.

Iš Amerikos.

Žinios iš pasaulės.

Bažnyėia sii darbininkais.

Pereitą nedėlią 7 gegužio 
Episkopatų bažnyčia pašven
tė savo ceremonijas dėl labo 
darbininku, užkviezdama vi
sus darbininkus i savo 
nyčias.
liaus bažnyčioje 
konvencija 
bažnyčios; ant 
tapo
vadovai. Visa 
rodos, tik apd i rito klausymą, 
kaip darbininkai kartu su 
bažnyčios pagelba galėtų su
taisyti sau geresnį būvį. Bu-

Peterburgas 9 gegužio 
Žitomieriuje. Volynskos 
d y bos, kaip žinios prane 
buk vėl susiundyti krikščio
nys su žydais baisylies išpio- 
ve ir išmušė iš abiejų pusiu. 
Žydai gynėsi kiek tik galėda
mi.

re-
*sa,

baž- 
Panedėlije Šv. Pau- 

prasidėjo 
draugystės tos 

konvencijos 
priimti ir darbininkų 

konvencija.

Kaip 
yra linksma, jog 
atsidaro daugelio 

ir visi griebia- 
Darbininkas

dol. ir nutarė atsišaukti i 
visus Amerikos Socijalistus. 
kad rinktų aukas dėl kovo
jančiu Rusijos darbininku.

vo per »stos kelios rezoliuci
jos dėl pagerinimo būvio 
dardininku. Kunigai šios 
bažnyčios pripažino, jog Bos
tone ir kituose miestuose yra •f 
daug namų, kurie netinka 
žiurkėm gyventi, tai ketina 
platinti nuomonę, kad mies
tas užsiimtu statymu geru 
namu ir juos pavestų darbi
ninkam ne dėl uždarbio, bet 
tik jų gerovės. Daug kito
kiu gerų mierių tapo nutar
ta. bet kaip galės tą išpildy
ti. Airiai, kurie daugiausia 
reikalauja morališko ir gyve
nimo pagerinimo, paniekis 
užmanvma kitos bažnyčios, 
o jų locna nesirūpina dar
buotis legališkų būdu, 
nebūtų, 
kasdien
žmonių akys, 
si prie darbo.
teip yra nusilpnėjęs prote, 
jog pats negreit galės išeiti 
iš namų nelaisvės. Šiądien 
reikia Maižiešiaus, kaip kad 
reikėjo jo senovėje.

Nuskendo.

Garlaivis Aransas, prigu
lintis Joy Line kompanijai, 
kuris plaukiojo tarp Bostono 
ir Ne\v Yorko nuskendo pe
reitos nedėlios naktį ant Vi- 
nevard Sound. Su laivu 
nuskendo mergina Anna 
Field iš Bostono ir apie 150 
tūkstančių verties visokio 
tavoro, Kiti pasažierai ir 
tarnai nuo garlaivio išsigel
bėjo ant luotelių.

Gavėnia neužeina apsivesi.

Pereitą nedėlią kun. J0I10 
Scully bažnyčioje Nekalto 
Prasidėjimo per pamokslą 
išaiškino, jog Katalikiška 
bažnyčia neužgina apsivesti 
laike gavėnios, tiktai užgina 
kėlimą veseilių. Taigi kas 
nekelia veseilių, gali ir gavė
nioj apsivesti.

Daugiau balsu.

Šįmet Bostone surašydami 
vardus suaugusių vyrų, tin
kančių balsuoti rado 6500 
daugiau kaip pernai.

Daug emigrantu.

N e w York. 7 gegužio 
Į 12 valandų perleido čion 
dvyliką tūkstančių atėjūnų. 
Į Bostono portą šią sanvaitę* 
laivas Ivernia atvežė 1866 
pasažierius. Cymric ir (’ano- 
pic— 1731 pasažieras. dau
giausia airių, italijonų ir žy
du. Didelis žmonių trauki
mas Į Ameriką parodo, kad 
prasti laikai Euro]>oj.

Straiką nenustojo.

Cliicagos išvažiotojų strei
ko netik ką neliūstojo, liet 
dar didinasi. Tūkstantis ir 
astuoni šimtai šieno, grūdu 
ir ledo ižvažiotojų ketina pri
sidėt prie streikuojančių. 
Keturesdešimts jau sužeidė 
bestrai kuodami. Mokinki-
tes kovoti su politika, tai ne
reiks šaudytis.

I

TRUMPOS ŽINUTES.

arba
Gro-

Italijos kareiviai gauna po 
du cigaru kasdien, kaipo 
priedo prie valgio, bet užtai 
Sicilijos 
kojas su

U z m u še pačią ir save.

R i c h m o n d, Va. 9 
Tėvas 8 vaikų užmušė 
pačią, šaudamas Į ją 3
tus ir 3 šūvius paleido į save. 
Dar norėjo nušauti dvylikos 
metų vaiką, bet jau nebuvo 
kulkos revolverij.

Enciklika parėjo

VVashington, I). C. 
9 geg. Popiežius Pijus X 
parsiuntė encikliką 
gromatą Į katalikus,
mata parašyta lotyniškai ka
da ją pervers Į angliškas, ta
da išsiuntinės po visas baž-X 
nyčias Amerikoj. Šitoj gro- 
matoj šventas tėvas dideliai 
uit kiną turčius, kurie dole- 
rĮ laiko sau už Dievą; ji be
garbindami skriaudžia dar
bininkus, platina vargą. Pir
ma tokia gromata nuo švento 
tėvo. Leonas XIII išniekinda
vo socijalistus už j ieškojimą 
legališkų tiesų.

Viesulą.

Marųuete, K a n. 9 
i Pakilus baisi viesulą sulaužė 
j kelis namus, bažnyčią, teat
rą: užmušė apie 21 žmogų. 
Su šturmu pasileido ledai 
kristi, ir toki dideli puolė, 
kad pramušė stogus namų; 
išmušė daugeli gyvulių. Di
delės blėdys padarytos.

Ligoniu prižiūrėtojos mokslai nesi*.

Dvidešimto amžiaus K bu
bąs ir Kliubas Tėvų ir moti
nų laikė susirinkimą ir nu
tarė Įnešti komitetui mokyk
lų Bostone, kad užlaikytu 
kiekvienoj mokslainėje po 
vieną ligonių prižiūrėtoją. 
Dabar prisirenka vaikų iš vi
sokių vargšų stubų. pilnos 
galvos utėlių, neprausti, ku
rie platina epidemiškas ligas 
ir kitus užkrečia. Tokia 

jgonių prižiūrėtoja turės 
Iskirti tokius vaikus eiti i 
stubas ir ištirti priežastį 

j apleidimo.
Ketina šviesą paimt.

Nemažai sujudo žmones 
kalbėtis ir laikyti susirinki
mus, kad atimti nuo turčių 
šviesą miesto Bosi* no kai; 
gaza teip ir elektriką. 'I 
čiai to labai nekenčia, 
jiem vis užriša dūdeles,
kurias geria žmonių kruviną 
prakaitą ir gyvastį.

Susimušė tr ūkiai.

Harrisburg, Pa.
gegužio ekspresinis trūkis su
simušė su tavoriniu. Prie 
tavorinio buvo 2 karai dina
mito liei parako, kuris eks- 
plioduodamas sujudino visą 
miestą ir langus visų iškra- 

, te. Žmonių užmušė 5o ir
apie 100 sužeidė. Nelaimiu 
yra jierdaug, užtai kad tur
čiai skubinasi pralobti.

Gelbsti revoliiicijonierins.
20 balandžio Suvienytų 

Valstijų Socijalistų egzekiu- 
ty viskas komitetas, susirin
kęs Chicagoje, paskyrė 50

1

1 •11- 
at- 
j’J 
j’J

ur-

per

11

nuliuose vaikam 
lempa degina.
* *

*

kliasos garlaiviai 
sudaužo

Pirmos
eidami per marias, 
kas kartas apie 3 tūkstančius 
visokių indų.

Vienas telegrafistas Lon
done sako, kad elektriką į 
sekundą apeitų 7 sykius apie 
žemę.

—o—
Prancūzijoj darbininkai 

dirba visas dienas lygiai, 
dabar Paryžiuje ketina 
dėlią Įvesti nedirbamą.

—o—
Chemikas atrado, jog

žiai duoda daugiau maisto 
kaip kviečiai.avižos arba mie
žiai. Ant ryžių gyvena Ja
ponai. ir daugiau dirba kaip 
kiti.

tik 
ne-

rv-

.Jeigu Persijoj užmuša žmo
gų, tai užsimoka penkioliką 
dolerių ir gana, bet jeigu už
muša kelis, tai pakaria 
už kojų, o prie galvos 
pririša vogą ir kalni iki 
smert.

—o—
Žmogžudyste rokuojasi ap

švietimas: kaip pirmiau svie
tas pirkdavo nuo japonų 
gražiausius mezginius, tai ta
da nevadindavo jų apšvies
tais, bet kaip dabar užmušė 
apie 10000 Rusų,tai visi sako, 
kad apšviesti žmones.

—o—
Caras gauna, algos po 78 

dol. Bu c. hz kiekvieną mimu 
ta, šešių vaiamių dienos dar- 
bo.

—o —
V. on < sb r. Mass. Pantdė- 

:<■«.. ;.>io x a kart; laikė 
g d. kun. J. Žilins- 

Tėma prakalbos buvo 
lietuviu 

Kalba 
sukruti-

i’je S 

| >1 <t kilt i «1 

kas. T 
apie re volių i ją ir 
apšvietimą, mokslą, 
buvo labai akyva, 
nanti, ir visiem Worcesterie- 
čiam labai patiko. Per pra
kalbas surinko septynesde- 
šimts dol. revoliucijos ir ap
švietimo reikalam.

M. Rauliniūtė.
—o—

,, Lietuva’’ praneša, jog 
kun. M. K rawczunas prisiekė 
sūdė, kad subankrūtino: pa
siliko tik ant 110 dol. viso 
turto, todėl negali niekam 
mokėti skolų. l ai mat vargas 
visiem. Vargas!
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darbo, i savo raukas. Kati 
tą padaryti, jie turi suprasti 
jKilitiką. pastot Ameriko.* 
u kęsais ir laike rinkim- 
urėdninkų. turi rinkt iš dar
bininkų šalies kurie supran
ta politiką ir taipgi tiki, jog 
mašinos turi į rigulėti ne ke
liem žmonėm, bet visiem.

— Aha vaike, tu nnliji 
suprast politiką, o k;; aš ži
nau apie politiką! Kitą 
syk Lietuvoj nepolitike va
dindavo blogą žmogaus apsi
ėjimą. sakydavo, tu neturi 
palitikės. Teip darydamas, 
čionai .žiūriu, pradėjo su po-

*

litike atimt mašinas nuo tur
čių. o kad aš jos nesuprantu, 
tai ką aš darysiu?

Netik tu vienas, tėvai ne
supranti. daug yra tokių 
darbininkų, kurie negali nė 
minutos palaukt, pakol kitas 
jam ką pasako, o visi jie tu
ri mokytis, nes tik tie 2 ke
liai: mokintis politikos, su
taisyti tiesas, pagal kurias 
galėtum kaip žmogus gražiai 
gyventi šioje pasaulėje ir 
prisirengtum geriau į po- 
smertinį gygenimą. Arba 
senas kelias tvlėti. nežiūrėti

į •

kas mumi daro tiesas, būti 
skriaudžiamais ir kitus 
skriausti, vest skurdų gyve
nimą. mirti be laiko sukato
se ir visom įiedorvbėm savo 
važiuoti į amžinantį.

— Tylėk, gana, duok man 
pamislyti.

Iš Lietuvos.

/ Protestas.

Kuopa 19-ta L. S. P. A. 
ir Bra klyno rev. Komitetas

; n tešlavo prieš,. Draugo” 
>rg;:i.iz;:ciją Prūsuose už ne- 

dirbimą kartu su tikrąja,.L 
S. D.” p. Lietuvoj ir už rin
kimą aukų po Ameriką sky
rium į savo organizaciją. 
Aiškiai nurodydami Brook- 
lyniečiai. jog ..Draugo” or
ganizacija jei nori pasišvęsti 
ir tikrai kariauti už liuosybę, 
nereikia jiem tverti kitą or
ganizaciją. Amerikos dar
bininkai pritaria, pripažįsta 
darbus nuveiktus ,,L. S. D” 
partijai Lietuvoj, teipgi jau 
žino, ko jie jieško. O Drau
go organizacija neparodė, 
jog jie turi geresnį būdą ka
riauti už žmonių tiesas, dėltov 
nutarė patys Brooklyniečiai 
ir į kitus atsišaukia, kad su
rinkti pinigai visur Ameri
koj būtų siųsti į rankas..L. 
5. D. p. Europoj, kurių ad
resas v ra toks:

J. Lizdeika 28 Grav St., 
Silvertovrn, London Eng
iami.
Po protestu vardan ,.L. S. 
P. ” ir vietinio rev. komiteto

v
pasirašo J. Sukis.

..Keleivio” redakcija pa
taria Amerikos lietuviams 
laikytis iš vieno siuntime au
kų.

ko susipratimo pas juos nė
ra. Kiek yra mūs jaunų 
broliu, kurie jau supranta 
tautos reikalus, vertėtų pa
sidarbuoti ir sukelti 
visokio susipratimo.

dvasią
Rd.)
J. G.

Čion 
nėra.

Korespondencijos.

— Vaike, tu man aną die
ną uždaviai mislį, jog toji 
mašina.- ką vietoj darbinin
kų kasa grabę, gali man tar
nauti. Aš buvau ant tavęs 
supykęs, bet paskui pamis- 
linau. jog ištiesų visur rau
dasi mašinos, kurios užima 
darbą darbini n k 11 vietos, o 
kad tu man užminiai, jog 
toji mašina gal dirbti dėl 
mano naudos, tai aš noriu 
paklaust kokiu tai būdu?

— Gerai, tėvai, dabar aš 
matau, jog tu tą viską jau 
apmislinai, tu matai, jog 
darbininkui nėra galima do
rai gyventi. Kaip gauni 
darbą, tai turi sunkiai dirb
ti ir už mažą pelną, kaip tik 
išsimaitini: tas yra sunku 
kaip neturi darbo turi vaikš
čioti ir siūlinti, kad kas mus 
nusipirktų ant dienos darbo. 
Kaip negauni darbo, neturi 
kuom maitintis, tada turi ki
to prašyti, kad jis

kurie 
jeigu jie 

ir 
vis

kurie 
jog

nedirba;
tai kiti nedirba, 

darbininku ir

maitintų, 
kas jis nebūtų: ar tai krau- 
tuvninkas ar koks draugas, 
o kad tu žinotum, jog yra 
apie šimtas tūkstančių Ame
rikoj darbinininkų, 
niekad 
dirba,
tas pulkas 
turi maitintis nuo tu,v 7 
dirba, tai pamatytum, 
darbininkui yra netik sun
kus čion gyvenimas, bet ir 
sunkus dasigavimas j dangų, 
nes darbininkas, kad palai
kyti savo gyvastį, turi me
luoti, vogti, dirbt šventą 
dieną, užmušti ir visokias 
bjaurybes papildyti, tai kaip 
gali ir tikėtis gerovės anam 
gyvenime.

Taigi, kad pataisyti 
Liniukų gyvenimą, tai 
Liniukai turi paimti tas 
einas, kurios prašalina

dar- 
dar- 
ma- 
nuo

Litografuota* nutarimas 
susivažiavusių Vilniuje Lie
tuvių tapo mums priduotas 
per godot. Ant. Avižonį iš 
Cambridge, Mass., kurį čion 
patalpinam žodis įžodį. Skai
tytojas matys. jog Lietuvoj 
žmonės nemiega, bet dirba 
dėl liuosybes. Amerikiečiam 
kiekvienam ir reiktų darbuo
tis, o kaip daug praleidžia 
laiko tik girtuokliaudami.

,, Susivažiavę Vilniuje 
lietuviai kovo mėnesį nuta
rė skelbti ir paduoti šio svar
baus momento -Lietuvos rei
kalus:

A) Tuojau baigti karas
B) Tuojau sušaukti įstei

giamasis susirinkimas apskri
tai visos Rusų valstybės Pe
terburge ir skyrium etnogra
fiškosios Lietuvos Vilniuje, 
liuosai išrinktas visuotinu, 
lygiu, slaptu ir tiesiu balsa
vimu.
Įvykdinimui tokio išrinkimo 
būtinai reikalinga:

1) Laisvė žodžio, spaudos, 
susirinkimų, draugijų, ypa- 
tos ir namų nepaliečiamybė.

2) Išliuosavimas visų poli- 
tikiškųjų ir tikėjimo prasi
kaltėlių.

3) Panaikinimas visokių 
privilegijų ir varžomųjų įsta
tymų tautoms, tikėjimams ir 
luomom.

II Etnografiškosios Lietu
vos sutaisymo pamatai:

1) Autonomija su Seimu 
Vilniuje, renkamuoju visuo
tinu. lygiu, slaptu ir tiesiu 
balsavimu, neskiriant lyties, 
tautos ir tikėjimo.

2) Lygios tiesos visoms 
mažomsioms tautoms ir tikė
jimams Lietuvoje;

3) Lietuvos gyventojai ka
reiviauja tik savo krašte.

III) Autonomiškoji Lietu
va susideda lygiomis tiesomis 
su visomis dabartinės Rusų 
valstybės tautomis ir šalimis 
federation. — Santi kius, jų 
tiesas ir priedermes išaiškįs 
parlementas iš susivienijusių 
šalių atstovų.

Shelton, Conn. Pavasa
riui prašilus, medžiam pra
dėjus sprogti, žoleliai žaliuo
ti visur linksuivbė darbinin-

•

kui siūloma išėjus iš dulkėtų 
fabrikų. A h. kodėl męs teip 
mažai gaunam gėrėtis su 
brangia dovana gamtos, ko
dėl mus atskyrė nuo grožy
bių ir priverčia kvėpuoti 
biaurų, dulkėtą orą. Gy
duolė tam yra. bet reikia 
žmonijai mokslo ir suprati
mo, todėl mokinkimės ir ki
tus prie to traukini, kada 
rūpinamės, dirbam, greitai 
viskas ir gerai mainosi. Ka
da męs suprasim, nereiks 

1 mums kraujo liet, nereiks žu
dytis: žodis mūs bus dvasiš
kas kardas, ir su tuom vis
ką galėsim iškovoti. Links
ma man pranešti, jog Shel- 
tone vra keli lietuviai, kurie 
gyvena su misle ir žmonišku
mu. Keli męs susirinkę pas 
J. Anskaitį per Velykas su- 

i metėm 2 dol. 80 c. dėl reika
lų revoliucijos. Kada kiti 
girti nosia žemę aria, męs 
kalbėjomės apie reikalus tė
vynės ir jos pagelbą.

F. Vokietaitis.
* * * 

La Salle, III.
gražus, darbai nors eina ge
rai, bet sunku čion atvyku
siam dardas gauti. Lietu
viai tuo kartu, rodos, gerai 
užsilaiko, kad jau nieko ge
ro neveikia.
tuokliauja.

*

Oras

tai

*

I

nors
J.

negir-
Grigg

*
Spring Valley, III.

tuvių čion yra daug, darbai 
nelabai gerai eina Čion tan
kiai būna muštynių ir ties- 
darvsčiu, nors verta būti do- 
resniem, kadangi čionai ir 
bažnyčia yra. ir žmonių tau
tos reikalus ’ suprantančių.

J. G.

Lie

* *
* 

PoRTLAND, ILL.

eina gerai, lietuvių apie šim
tas šeimynų ir bažnyčią turi, 
bet kunigo nėra. (Daugelis 
vietų yra kur lietuvių 
gyvena nemažai, bet tautiš-

Darbai

* 
♦ * 

Bkighton, Mass.
lietuvių, rot los, visai
nes nematyti laikraščiuose,•

kad čion t vertųsi draugystės, 
ar plauktų aukos dėl tautos 
reikalų. Vienok čion gyve
nanti lietuviai parodo savo 
prakeiktą tamsybę ir jau ne
atbūtinai priverčia juos įtep- 
ti į laikraštį ant amžino pa
žeminimo. Šitie barbarai, 
latrai, kurie nieko neskaito, 
uė nemislina, žiūrėk ką jie 
daro: Velvku naktį ant Mar- 
ket St. 39 prisigėrę per die
ną alaus ir degtinės ėdėsi 
teip ilgai, vieni eidami už 
japonus, kiti už ruski. iki 
antgalo vienas kitus neišva
rė laukan ir nepradėjo šau
dyt. bet kaip laukinis nemo
kantis nė žudymo instrumen
to vartoti paleido 3 šūvius, 
ir tik vieną pažeidė. Ant 
Eksport St. po Ne. 61 kitas 
šovė iš lauko į Bubliaucką. 
sėdinti stuboj. bet ir tas ne
pataikė, tik kabantį žiboną 
ir per langą peršovė, 
mono arti nebuvo, 
tavojimo jokio

Sąnarys
(Tamista sąnary 
j ieškok tę daugiau gerų 
žmonių ir sutverkite kuopą, 
parengkit prakalbas: tiems 
žmonėm ką nors reikia pa
kalbėti. kitaip, jie visai 
į laukinius išvirs ir visiem 
mumi gėdos pridarys. Red.

Polic- 
tai areš- 

neatsitiko.
„T. M. D.”
„T. M. D.”

daugiau

Juokai.

Andai atsilankius mali į 
Lowelį užėjau į vieną vietą, 
radau tę gaspadinę šluojant 
stubą. aš jai sakau:

— Pas jus, matyt būta 
gerų Velykų, kad net vin- 
vuogių ant žemės primėtyta.

Gaspadinė susiraukus at
sako:

— Aha, kad čionai širde
le vynvuogės būtų.

— Vyrai kortavo iki pra
švinta. susimušė ir dviem po 
akį išlupo, dabar šluoju 
lauk, kad katė nesuėstų.

I

_ A

Tėvas pareidamas su vai
ku nuo mitingo.

— Ko verki vaikeli?
— Užtai, kad man nedavė 

balso ant salės.

— Ar tu, Jonai, supranti, 
kas tai yra politika.

— Žinoma, kad aš supran
tu palitikę, aš netoks kiau
lė, kaip aš išradau.

— Lietuvi, tu perdaug eini į tiesdarystesnamus,tai ar 
tu supranti tiesas?

— Nesuprantu, tai gal j er tai teip lankiai lę n ane ir 
traukia mano nesupratimas.

— Štai tau lekcija: yra dvi didelės tiesos, kurias žmo
gus turi žinoti; tiesa gamtiška ir tiesa padaryta, pi gai ku
rią žmonės gyvena. Gamtos tiesa niekad nepersimaino, 
tai tą reikia labiausia suprasti, o kaip ją žinosi, 1ai retai 
kada tave teisins žmoniški teisdariai. Gamtos tiesas si - 
prask šitaip: jeigu nevalgysi, gamta nubaus badu; jeigu 
nelavinsi proto, nubaus tave paverzdama į gyvulį, ir pa
duodama tave kitam, kad su tavim artų ir akėtų; jeigu 
tinginiausi — nubaus sukatom, sunykimu: norėsi kitą už
gauti — tie smūgiai sugrįž ant tavęs ari a ant tavo vaikų. 
Nuo gamtos tiesų niekad neišbėgsi ir ni< kas tave neišpirkę, 
kaip tik tu pats permainydamas savo būdą. l.aw oi natu- 
re. tark laa of nėičiur, reiškia tiesą gamtos. Trumpai aš 
tau pasakau, bet tavo priderystė į>o daug kartų skaityti ir 
gerai apmislyti.

Amerike žmonių tiesa padaryta, yra geriausia, o užtai 
geriausia, kad ją padaro ne vienas žmogus visiem, bet visi 
ūkėsai turi balsą ir daro tiesas. Jei tau tos tiesos nepa
tinka. išsiimk popieras ir balsuok už geresnes. Ameriko
niškos tiesos dalinasi į šias dalis: crimiual law tark krimi- 
nal laa reiškia tiesą, kuri teisina užmušėjystes, arba atsiti
kimus. kurie reikalauja žmogaus kūniško nubaudimo. 
Civil law, tark, sivil laa. reiškia civiliškas tiesas, kuriose 
talpinasi šie punktai tiesų: commercial law. tark, komer- 
šial laa. reiškia prekybos tiesas: insurance law, tark, imiu- 
rens laa, reiškia tiesas asekuravojimo; maritime lav. tark 
meritaim laa, reiškia tiesas atsitikimuose aut marių; miii- 
tary law, tark militeri laa. reiškia tiesas kareiviuos; muni- 
cipal law, tark munisipal laa. reiškia tiesas miesto įeika- 
luose: sumptuary law. tark sumčiuri laa. reiškia tiesas šu
kavimo užgyrdančiu gėrynių.

I'tark 
imbczlment 
koi po. eš’oii 

servent feloni 
involfs grand 

petit larceni 
legal ekskiūs

neteisus pasirašymas skyrius 
prigavingai 
neteisinga prisiega

noringai 
skundikas apskustas

Angli kai 

EmLcgzlemt ut 
corporatl.-n 

servant felony 
envolves grand 
I>etit larceny 
legal escuse 
forgery degree 
deceitfully 
perjurv 
willfull 
suitor ofender

Reiškia 

vagystė 
kol 1 oracija 

tarnas piktadarystė 
intalpina didelę 

mažesnė vagystė 
legališkas dovanojimas

fardžeri digrv 
desitfuli 
perdžiuri 
vilful 
sutor ofender

obidience guilty obidiens gilti paklusnumas kaltas. 

Embezzlement is theft 
by an officer, agent or 
servant of corporation. 
Felony is a higli crime

i’-and larceny involves 
ovor 25 dol. demage

Fmbezzlement yra vagyste 
oficieriaus. agento, arba 
tarno korporacijos. 
Felony yra augščiausias nusidė

jimas. 
Grand larcenyprasikaitimas, ku
ris turi daugiau 25 dol. iškados

Petit larceny anytliing be- 
lovv tiventy five dollars 
Drunkness is no legal excu- 
se for crime. 
Forgery is the sighning the 
name of another deceitfully. 
Murder i n the first degree 
is willfull killing. 
Perjury falše swearing. 
Are you suitor or ofender
Are you guilty or not guilty? 
Obidience to the law is liberty 
Išpyldymas tiesti yra laisvė.

— Tamista esi kytras vy
ras, pasakyk man. kaip aš 
galėčia prisiviliot tą merginą?

— Aš ištikro nežinau, jei
gu ji tavęs nemyli, tai kito
kia meilė būtų negera.

— Ji mane myli, bet aš 
norėčia jai užduot tokių gy
duolių. kad paskui mane 
sektų.

— Na ale tamsta nenorėsi 
kad prie tavęs visada 
prilipus.

— O tai aš duočia 
kada tik norėčia.

Tai tokių gyduolių, aš 
nežinau.

••• Matai, tie mokyti!...

J 
būtu

tada

Petit larceny prasikaltimas 
mažesnis 25 dol.
Girtuoklystė nėra legališko 
dovanojimo už prasikaltimą. 
Eorgery yra pasirašymas 
kito vardo apgavingai.
Užmušėjistė pirmo laipsnio 
yra norimas užmušimas 
Perjnry neteisus prisiekimas 
Ar tu skundėjas ar apskustas 

Ar tu kaltas ar nekaltas.

Didžiausia mėsinyčią pasaulėje.

Union Stock Yards Chicagoje yra dižžiausia mesiny- 
>asaulėje. Stovi 4 ir pusę mylios nuo vidurio miesto; įčia

mėsinyčią ateina 26 geležinkeliai: užima žemės daugiau 600 
akrų, kurios 300 yra išbrukavota palyvotom plytom: gy
vulių užtvarų, kuriais bėga gatvės ir takeliai yra 25 my- 
rios ilgio; vandens lovių yra 38 mylios ilgio ir lovių šėry- 
mni 60 mylių ilgio. Vertė mėsinyčios išneša į 50 milijonų 
dolerių. Šitą mėsinyčią pabudavojo 1865 m. Pradžia bu
vo maža, bet dabar j>er metus užmuša 2 milijonus 900 tūk
stančių galvijų, 155 tūkstančius teliukų, 9 milijonus 3‘.5 
tūkstančius kiaulių, 3 milijonus 600 tūkstančius avių, KO 
tūkstančių arklių, 10 tūkstančių mulų.

1



i

žmoniškumą draugių, jie ži
no, jog moterys gali dau
giausia pagerinti darbininkų 
vargingą būvį, nes moterys 
yra auklėtojos žmonijos, ir 
l>e moterų supratimo žemė 
užželtu tamsvJ>ės sėkla: vra 
žinoma, jog moteris supran
tanti žino daugiau apie už
laikymą sveikatos, hygieną. 
ir moka geriau atskyli i gerą 
nuo blogo. Jie žino, jog 
suprantanti moteris neužau- 
gys puskvailių, idiotų vaiku. 
Iš kitos pusės ignoristai sten
gėsi jau šmeižti ir nieky t. 
bet męs moterys nepaisykim 
ant tokių kliudytųjų, kurie 
nori palaikyti žmoniją užpa
kali je. kaip caras Maskoli- 
jos civilizaciją. Stengkimės 
kovoti už savo tiesas ir laiky
tis geros pusės. Lai gyvuo
ja laisvė, lygybė.ir meilė.

M. I). Chicagietė.
* **

Viršui patilpusiam raštelij 
viena sesuva skundžiasi, jog 
moterys, kurios mėgintų ką 
nors gero padaryti, tai tuo- 
jaus būna apšaipytos nuo ki
tų. Jai rodosi, jog visa pa
ša ulė prieš ją eina. Jštiesų 
įsižiūrėjus man rodos, kad 
tarp mūs tautos ką-tik ky
lančios iš miego tamsybės ei
na ta pati karė tarp vyru ir 
moterų, ir abejiem reikia 
kovoti su savo priešais. Mus 
dabartinė kova yra protiška 
ir kova išturėjiino. Taigi 
kova nėra kraują liejanti, 
labar męs kovojam ir tada. 
Kada visai miegam. Jau 
pergyventi tie laikai, kada 
žmonės kariavo dėl gerovės 
su žudymo instrumentais; 
dabar męs gyvenam laikuose 
dvasiškos karės. Apšneka 
yra ką tiktai žmogaus sme
genys išmislina aut kito, bet 
tos pačios smegenys mato ir 
savo blogus darbus ir pačios 
jos save kritikuoja. Mislis 
išmislina ant kito visokius 
kartais nebūtus daigtus, o 
mislis vra galvbė dvasios: 
dvasia gi niekad nemeluoja. 
Ji mato, kaip vieną, teip ir 
kitą daigtą, jeigu ji užsipuo
la ant kito, tai tik užtai, kad 
jo dvasia da nesuvaldo kūno 
gyvuliško įpratimo; tas vis
kas, brangios seserys, reikia 
mumi nuodugniai suprasti. 
Suprazdami tą, męs niekad 
nesi jausim nuskriaustom, 
kad ir kas-žin kas mus ap
kalbėtų, bile tik mūs locna 
dvasia jausis nekalta, ir tik 
daranti tą. kas sutinka gam
tos tiesom. Kartą aš turė
jau išdirbęs nuomonę, jog 
visi turčiai ir kitoki žmonių 
prispaudėjai ištiesu yra vie
natiniai vargi n tojai žmoni
jos, bet visada laikiau protą 
atvirą, visada tėmijau ir šią
dien tą patį darau: l>et dabar 
jau man tie turčiai ir kitoki 
nesirodo tokiais baisiais: da
bar aš matau, jog męs dau
gume žmonių esam baisiausi 
už viską, męs patys sut vėrėm 
kas yra blogo ir gero, ir pa
kol męs neištobulinsim savo 
proto, teip ilgai męs turė
sim gyventi baimėje ir var
ge. Nė jokis vyras kokiam 
jis nebūtų užsiėmime neno
rės priešintis prieš moterų 
darbavimosi moksliškai, būti 
gera namų kėravotoja ir vai
kų augintoja. Kaip vyrai 
dirba, žengia prie supratimo 
teip ir jūs darykite. Žengi
mas prie supratimo reikia 
pradėti ne nuo pabaigos, bet 
nuo pradžios pirmiau, nekaip 
męs pametam kokį seną bū
dą mūs vargingo gyvenimo,

.  Keleivis

turim pirma naują gerai iš-! A.PVNA.KA. M. PETROVO.

mokti. Jeigu akyvai rūpin
simės apie mūsų locną kas- PĖDOM KRISTAUS.
dieninį gyvenimą, tai privers 
mus prie mislies. mokslo, 
greit suprasim ko mumi rei
kia. Greičiau galim tėvą 
motiną pertikrinti, jog da
bartinis surėdymas yra blo
gas, kalbėdai i apie jų na
minį gyvei į. ą. ligas, kurios 
mus ponavoja. nė kaip jeigu 
kalbėtum apie kitokius pri- 
svaudėjus. Jeigu žmogus 
gali gyventi ant lašinių, duo
nos ir alaus, tai jam nereik 
nė sakyti apie geresnį uždar
bį. nes jis gali gauti galą be- 
gerdamas už kitus pinigus.

* *
•X-

Žirnių v i ra 1 a s. In- 
pylk kvortą žirnių į penkias 
kvortas vandenio, virk 4 va
landas. paskui indėk 3 ar 4 

j cibulius, Siderių, morką, dvi 
vidutines ropes supiaustytas; 
įdėk biskį pipiru, druskos 
ir vyrk dar 2 adynas. Jei 
perdaug sutirštės, įpylk van
dens. perkošk per dratinį 
koštuvą, imi; „ šaukštą svies
to. duok šiitą valgyti.

l.ietuciik'ii vertė Steponija Kairukifiutė.

Dalis V,

Lietuviszkam Moterim ir Merginom.

n Moteris atsiliept.
Daug matėsi per laikraš

čius ir teko girdėti žodžių, 
kalbinančių moteris prie dar
bo kartu su vyrais, bet čion 
yra klausymas, ar jos gali 
teip veikti, kaip vyrai? Aš 
esu patyrus keletą moterų 
tikrai pasišventusių, dirban
čių ant tautiškos ir darbinin
kiškos dirvos: bet ką jos už
tai gauna? Ogi l>e abejonės 
panieką netik nuo tamsuo
lių, bet ir nuo mūs piliorių. 
Ką pati esu girdėjus, sako 
kiekviena laisvamanė, vaikš
čiojanti su savo vyru ant su 
sirinkimų, prigulinti i orga
nizacijas, teatrališkas kuo
pas. dainininkus ir t. t. Tai
gi moteris ar mergina nėra 
gera: ji yra paoinga turėt 
vyrui už draugę. Taigi ar 
moterys šitokias kalbas gir
dėdamos gali turėt energiją, 
pritraukimą ir veikti šį bei 
tą dėl gero žmonijos, ypatin- i 
gai dėl savo tautos. Čion 
kyla klausymas toks: jog vy
rai vadina apšviestesnes mo
teris negerom, nedorom, jei
gu išvien su vyrais nori kuri 
darbuotis: iš kito šono vėl 
matyt kalbinimas prie dar- į 
bo. Na ir kuri pusė čion 
yra kalta? Moterys pakol 
nieko neveikia, tai nieko nė 
negirdėt apie jas. bet kaip 
ima ką veikti, tada iandasi

X 

visoki užmėtinėjimai. Čion

(F

aš nematau skirtumo kaip 
vyrai gali būt dori, godoja
mi o moterys paniekintos. 
Man tas klausymas nesupran
tamas. aš norėčia, kad jį vy
rai išrištų, už ką būčia dė
kinga. Bet klausymas: ar 
męs galime gaut vietą su sa
vo klausymais, nes jūs vyrai 
esate savininkais ir redąkto- 
riais laikraščių, tai nuo jūs 
eselencijos priguli ar perleist 
per cenzūrą jum nepatinka
mus raštus. Teipgi jūs esa
te policmonai, tiesdariai, ad
vokatai, kunigai ir visos 
augštybės; teip kaip kapita
listai apvaldėt visą pasaulę, 
o vargšas jei nori pirkti jos 
kąsnį, tai turi mokėti reika
laujančią mokestį, o jei neį
stengi, tai gaišk, jiems ne
gaila.

Bet atsiranda nauja drau
gija darbininkiška, partija 
socijalistų ir nori iškovoti 
laisvę ir lygybę visiem. l>et 
pakol kapitalistai mato juos 
tik mažam skaitliuje, tai lai-

X

kosi po senovei su savo šali
ninkais. .Jiestengiasi apkal
tinti visaip tiesos j ieškančius, 
apšaukdami juos bedieviais, 
plėšikais, nedorėliais ir kito
kiais. Na ir kas darbinin
kui lieka veikti: ar kristi po 
savo našta, ar vesti kovą, pa
kol iškovos sau laisvę. Tas 
pats ir su moterišku klausy
mu. Yra dalelė protingų 
vyrų, kurie reikalauja sau 
apšviestesnių ir pažįstančių

Koki laikai dabar virto, 
Sunku apsakyti.

Tas ką letarge miegojo. 
Dabar negali suprasti.

Kodėl niekin caro:
*

Mike ji vadina.
Iki žemiai pasikloniot
Niekas neketina?

Caro garbe visai nyksta,
Kartu ir jo didybe: 

Jo garbintojai jau retinasi, 
Griebiasi dorybės.

Vietom dar vieną užtiksi,
Kursai carą myli, 

Užklaustas kodėl teip daro, j 
Eina šalin, tvli.

Kada degtinės ištraukia
Smegens praded dirbti, 

Tada liežuvis atsikabina, 
Žodžius pradeda tarti:

,, Ar tu nežinai, jog caras
Daug gero padarė: 

Ar ne jis baudžiavos duris 
Lietuviam uždare?”

Bet ką dabar darysi, 
Caro sostas griūva, 
Tu ji neišlaikysi, 
Jog surėdymas jo žūva,

Geriau būkie žmogum
Teisybės su kitais jieškoki 

Šelpk už laisvę kariaujančius, 
Caro ir tamsybės visai neuž-

Tiesas tę žmonės (stoki.
Turi sau gauti,

Toliau su balsu
Jie galės kariauti.

U kęsu kožnas turės būti.
Už pasiuntinius balsuoti. 

Politiką turės suprasti, * 
O ne girtuokliauti.

Ar nebus ir tau geriau,
Kad tiesas darysi.

I • kaip šuva nuo caro trupi- 
J.iu daugiau nelauksi, (nių.

(Tąsa.)
Žiemą tę viešpatauna neiš- 

kenčiami šalčiai, o vasarą tiršti debesiai 
v uodų. Vieną kartą atėjo čionai senis 
nuvargęs, nuilsęs; jo žingsniai rodė jo vi
sai silpnas pajiegas. Tas senis buvo pūs- 
telnykas: šešis metus išgyveno jis čionai 
vienas: meldėsi ir gynėsi nuo vuodų, o sa
vo pajiegas apvertė ant išdžiovinimo vie
nos pelkės, ant kurios pastatė stubą, su
taisė gražiausią daržą, prūdelį auginimui 
žuvų ir kitus reikalingus daigtus žmogaus 
gyvenime. Po smerčiui to pūstelnvko 
čion užėjo kiti du žmonės, kuriem jau 
daug lengviau buvo gyventi ir platinti 
pradėtą darbą pirmutinio. Teip bėgant 
laikui iš pelkių ir pūstynės stojosi čion 
labai maloni vieta dėl gyvenimo. Kodėl 
negalima išdirbti tokį pat darbą tarp žmo
nių Tiesaus kampo, mislino sau kunigas; 
reikia dirbti ir nenustot, pakol ta žmogiš
ka pelkė neims išdžiovinta. Kunigas pats 
savyje gėdinosi, kad jis pirma apie tai nė 
nepamislino, jog tai reikia praplatint pa
mokslus, kad jie nebūtų tiktai gražus pa
puošimas, bet kad būtų kartu pilnas pa- 
mokinimų traukiančių žmones prie gero
vės. Dabar jis suprato Jėzaus gilų pamo
kinimą apie paklydusią avį, kurios pats 
Išganytojas nuėjo j ieškoti. Kunigas iš
metinėjo sau už teip ilgą nej ieškojimą pa- 
klydusių avelių. Jeigu avys nėjo pas jį, 
tai jam reikėjo eiti jų jieškoti, nors jos 
būtų kitos parapijos, ant to nereikėjo žiū
rėti. nes jos jau niekam neprigulėjo, buvo 
paklydę ir niekas jų nejieškojo. Išgany
tojas sako: ,,ir pas mane yra kitos avys 
ne šito pulko, bet ir tas reikia atvesti pas 
mane, tegul ir jos girdi balsą mano, idant 
būtų vienas pulkas ir vienas ganytojas”. 
Šitie žodžiai evangelijos sukrutino kunigo 
sąžinę. Aš nebuvau geru ganytojum, kal
bėjo pats sau, aš buvau tik samdininku, 
nesirūpinančiu apie avis, ketindamas pa
taisyti praeitės kaltes, dirbdamas tarp 
žmonių Tiesaus Kampo.

Dalis VI-

Antanas Černius smarkiai griebėsi už 
darbo suvesti į tvarką ,,Žiburio Drau
gystę” ir pradėti darbą. Ant Tiesaus 
Kampo gale gatvės rado jis gana didelį 
kluoną. Seniau tas kluonas prigulėjo 
čionai buvusiam fabrikui, bet fabrikui su
degus, kluonas stovėjo tuščias. Černius 
pasamdė tą kluoną už mažą prekę: tuojaus 
darbas prasidėjo išvalyti, padaryti stalus, 
suolus ir visokius reikalingus daigtus ir 
iki ketvergui salė jau buvo prirengta.

Pėtnyčioj visur po tiesaus kampo gat
ves buvo išlipinti apgarsininimai, išrašyti 
didelėm raidėm, jog subatos vakare ant 
tokios gatvės bus susirinkimas. Garsi 
giesmininkė Magdalena Vaikščiutė ir su 
visu choru giedos psalmas ir giesmes, o 
kunigas Dumšys taikys prakalbą. Tie 
apgarsinimai nemažai patraukė atydą Tie
saus Kampo gyventojų. Jie stovėjo krū
vom, skaitė ir kalbėjo, rodos, apie kokią 
naujieną: kiti vėl daug juokavo. Girdė
ti buvo ir priešingi išsitarimai:

— Ar tai subatoj laikas susirinkimo, 
po gavimui sanvaitinės mokesties męs ei
sim pas juos klausyti psalmų, dėkavojam. 
Čionai ant tos pat gatvės yra ir karčiama. 
tę daug linksmiau —sakė jaunas vaikinas, 
daT liniukas, matyt, mėgstantis nemažai 
degtinę.

X

— Čion nėra ką ėsti, o jie su gies
mėm lenda — su piktumu išsitarė kitas. 
— Vietoj pamokslų geriau pamislytųapie 
mūs uždarbius, dievobaimingas giesmes 
jau mes girdėjom.ir be jų žinom.

X *

Siu kojiai rūpinosi iš to sau juokų ir 
naudą padaryti.

— Dabar , vaikai, mokins jus, kaipo 
mokinius gero apsiėjimo; turėsite todėl 
sėdėt spakainiai, nesimušt, o vietoj piktžo
džiavimo imsite vienas kitam pamokslus 
sakyti. Geri ponai ir apie jus atsiminė, 
mat. jūs savo biaurų apsiėjimu pratrynėt 
jiem akis, nemokat apsieiti!

Tačiaus tarp tokių Valsų buvo 
ir kitoki.

— Tai ką? gal išeis kas nors gero iš 
to, jog pinigų jie neprašo, o už sprando 
paėmę nevelka: nori gali eiti, o jei ne, tai 
neik; nevisada gali ir karčia mos sienas 
pečiais braukyti. laikraščiuose rašo, jog 
panai Vaikščiūtei siūlo tūkstančius, kad 
tik eitų giedot ant teatrų, bet ji tę neapsi- 
jima, o pas mus mat už dyką ateis pagie
doti.

— Žinoma geras užmanymas — kal
bėjo kiti.

— Ar męs ne žmonės, jog geras žodis 
ir mum reikalingas. Ak šitoje Tiesaus 
Kampo duobėje męs sėdim ir niekad nie
ko gero čion nė matom, nė girdim, gal kas 
gero ir dėl mūs bus nuveikta.

Abelnai tarp gyventojų buvo susimai
šymas: tie aprašymai buvo jiem nesupran
tami ir su tokiais siūlinimais jie nebuvo 
apsipažinę.

X

Subatos vakare Černiaus pritaisyta 
salė buvo pilna svieto. Visi buvo kasdie
niniuose apiplyšusiuose rūbuose; daug 
buvo girtų, daug pusgirčių. Jie vedė 
tarp savęs garsią kalbą ir juokėsi kartais 
laukiniu balsu; visas tas paveikslas nebu
vo mielas žmogui, kuris neapsipratęs tarp 
tokių būti. Kun. Dumšys labai nerima
vo. jis nežinojo ar čionai bus galima ir 
pradėti kalbą tarp tokių klausytojų.

X

Černius rodijo išprašyti laukan girtus 
pirmiau, nekaip pradės kalbėti ir giedoti, 
bet kunigas ant to nesutiko.

Priimkim tuos žmones tokiais, kokiais 
jie yra su visom nedorybėm, o kariaukim 
su visu piktu pagal paveikslą Kristaus, 
jis nė vieno nuo savęs nevarė. Paliksim 
čionai visus ir pamėginsim priešai galybę 
tamsybės su šviesa, kokią męs čionai atsi
vežėm; pamėginsim juo/, pergalėt su gies
mėm ir geru žodžiu. Pirmiause tegul pa
na Magdalena pagieda kelias psalmas!

Černius ant to pristojo, ir neilgai tru
kus Magdalena išėjo ant estrados. Ji bu
vo apsivilkus gražiais, šviesiais rūbais; 
jos gražios akys ir malonus veidas persta
tė, rodos, aniuolą iš augštybės nusilei
dusį Jos gražumas^ sujudino vi
sus susirinkusius vargšus; jie visi apsi
malšino ir laukė išgirsti jos balsą. Mag
dalena užgiedojo, bet tuom pat laiku ji 
labai gailėjosi tų nuplyšusių, pusgirčių 
vargų; ji į juos žiūrėjo, kaip į mažus ne
kaltus vaikus; ko tik neverkė, matydama 
ant permainos, kokią blogas gyvenimas 
padaro ant žmogaus. Argi negalima juos 
būtų atvesti ant tikro kelio, mislino sau 
Magdalena. Jai netiek rūpėjo giedot, 
kaip melstis, ir giesmė jos buvo malda. 
Jos balsas skambėjo kaip sidabras; jame 
galima buvo girdėt maldą, šaukiančią pa- 
gelbos su ašarom gailesties. Dvasios tos 
minios žmonių rado sau vietą giesmininkės 
širdije. Galima buvo jausti verksmą ir 
ašarom plovimą nedorybių.

Klausytojai tyliai sėdėjo ir stovėjo 
rodos būtų sapne. Žvėriškas paprotys 
buvo užmuštas jų širdyse, pradėjo keltis 
geri ir seniai pas juos užmiršti jausmai; 
daugiause jie sėdėjo su palenktam gal
vom, akis žemyn nuleidę, pas kitus ir aša
ras galima buvo patėmyti. Magdalena 
vis giedojo, jos bakas igi’os dCavo nuo 
vargo ir šaukėsi į rie Dievo. Pavasario 
šiltas veja lis, rod<»> i.r.-iojosi Magdalenos 
balsą ties galvom klau.-v Lujii. Užkietėju
sios šyrdys tirpo, kaip ledas nuo karučio. 
Moterys verkė. Visų veidai prasišvietė.

— Dirva buvo užarta. Magdalena 
buvo spindulys saulės kuris nušvietė tam
sybėje Tiesaus Kampe — prakalbėjo Čer
nius — jos balsas, kaip šiltas pavasario 
lietus puolė Į šyrdis Tiesaus Kampo gy
ventojų, kurios kaip išarta dirva laukia 
tik puolančios sėklos, Kristaus tiesos ir 
meilės. Pradžia nusisekė gerai, reikia 
teip ir toliau vest pradėtą darbą. Eikite 
kunigėli, neškite šviesą į tamsias dvasias!

Kunigas negirdėjo žodžių Černiaus. 
Jis stovėjo užsidengęs veidą rankom ir 
meldėsi. Tas susirinkimas rodėsi kuni
gui labai naujas. Dabar jis turėjo būrį 
žmonių. jx> savo akimi, kurie buvo pa
skaityti uz žmonių padugnes: tiesa, jie to
kiais yra, mislino sau kunigas, bet kodėl 
geriejie žmonės davė jiem teip nustoti iki 
dugnui; kunigui rodėsi, jog pats gyveni- 

(Toliaus bus)



KELEIVIS

Užsirašyk

"Keleivi”
Tik $1.00 ant visu metu

Vargas Lietuvoj
Kaip jau visiem yra žinoma, 
dabartinė karė, kaipo apsun
kinanti visus Rusijos, Lie
tuvos ir Lenkijos gyventojus, 
dar nepasinaigė. Dabar pa- 
vasariuj atėjus. Lietuvoj pa
sirodė didis vargas: javų nė
ra, pinigų nėr’ už ką pirkt, 
jauni vaikinai ir seniai pri
versti konosunkiausia dirbt, 
nes vyrai visi ant karės, ai
tai Į Ameriką paliegę. Ritų 
šalių hagočiai tai matydami 
ketina dar labiau juos pri
spaust, tokiu būdu, kad atei
nanti mėnesį pakels prekes 
dubeltavai ant šifkarčių, 
siuntimo 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 mėnesį siųsiu šifkortes ir 
pinigus už paprastas žemas 
prekes. Neužmirškit mano 
adreso: F. J. Mackevicz, 8 
Endieott St., Boston. Mass.

L. Harvey
Geriausia vieta dėl pirkinio 
foru iiiu uz pinigus ; 
išmokrsčiu; !>. jokios extra 
mokesti > ’aike mokėjimu.

Suuu> >1 Gun
Antrarankius Forničius Įierkam ir parduodam.

ri

t

20S lirom 
Sout Boston, Matu.

arba ant 'jgg

Ant Įiardaiiitio
'..liūnas. Gera vi.ta dėl Lftuvio. 
si aukite:

F. J. MiK'ketičia.
v, Eiidirolt Str. BusUmb. M ss

Al-

Darbo iki valiai
Pas manę galima gauti; kas diena ima 
ant visokių darbų, o labiausi- tuos, kurie 

seniai atvaževę iš krUjAUs. Ateikit ga
tavai >u drabužiais, o darbą gausit.

J. S. Rossell.
4 IVashniL'ton St. North. Boston. Mass.

L i 
t i

Dr. Jos. <le Lenaiidonski.
479 a Broadvvay,

kampas Dorcliester str.,*
- i

S. Boston, Mass.
I‘ri<-š tr.u'f«-r st:n- ■ O!lm> valaudi-s i 2
10 1.’ prieš pii-t ir •> — S po piet

Ofiso valandos:
12 prieš piei ir C — S po piet

a urentai.
I'et rikis.

Scranton. Pa.

Ignotas.
S. S. Piltsburg. Pa.

Dr. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista

Ofiso valandos:
Nno iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

?j8 1 larrison a ve.
Boston. Mass.

> i ir Gražiausia Rakandų

K R A U r U V E
Čia gal n. gauti puikiausių {iečių. lovų, krės
lų ir vi>, , ų r ikalin ų daigių s t ūboje. Čion 
galima gauti parėdv nūs ruimam nuo $13.00 
ik: aug viausių prekių. Pirkti galite ant ge
riausių išlygų: teipgi susikalbėti galima lietu
viškai. . -nkiškai ir kitose kalbose. Meldžiam 

atsilankyt.

0 HM B r o s.
5ss Broadway So. Boston, Mass.

„Keleivio”
j.

1514 Ross avė.,

J.
13 llianiond Sq.

M. P. Glini-kas.
51 Laftayene Str.. New Britain, Conn. 

A. .1. Kazlaucka*.
Shenandoah. Pa. 

F. Rodis
Port IVashingion. lVisc. 

M. Mockus.
l>e:ro.t,

XV. Ukmann.
IVaterburry,

J. Ik-rkintis.
4jl5 IIermita"e avė., Chicasro III.

■lohn Luis.
120 S. Green str.. Baltimore. Md.

J. Dabulski
3305 Auburn avė.. Chicago. III.

KELIAJANTI AGENTAI:
Feleks J. Galmin.

Box 64

Box 3s7

Bos .54

Box 71

ii xh

(onn. ■

J. Rudokas,
l -----------------

M. Senkus.

KLAUSYKITE VYRAI!
l'as

Vaszkelevicziu ir Abranczmska 
124 Millburry str., 

VVorcester, Mass. 
Galim »raut visi alaus ir "eros degtinės. 
Cigarai kad paimsi, tai bent parūkysi. 
Iš kitur atvarevę čion rodą gausit visada.

Didelis Balius
Rcngemas Lietuviu Evange
listu. atsibus 20 Mojaus I9O5. 
ant Linden Park Hali, Nau- 
gatuck. Conn.

Pelnas ant nukentėjusiu už 
liuosybc Lietuvoj.

Didziause ir geriause Aptieka'

Dantei J. Kilej
301 Broadway, kampas D. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. d. Feely
9-5 Milk st.. Ruimai 60-61

BOSTON, - MASS.

Mis. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu a1 šerka. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjime laike gimdymo. Atsi- 
šaukit po šiuoni adresu:
190 Park st., Lawrerce, Mass- 

Telefonas 749—11.

M.Galivan&Co.
Uzlaiho geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijoni musu 

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

Tiktai 25 centai)
Už jiakelj 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. ]>atrukinia. sunkuma 
ant krutinės, pataiso ajietita 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 

I tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia j>adet toki 
Iantrasza:

A. Ž VINGILAS,

P. O. B. 3232. Boston. Mass.
Didelis išpardavimas per šitą 
menesi vyru ir moterų pasi
puošimu, Dry Goods, moterų 
skrybėlių ir naujausios ma
dos

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

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

P. Mikolainis,
P. (». B. 15. Branch D.. New York City.

G. J. & J H. CDNNERS,
Broadtvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt kericzius 
dėl szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BROADWAY,
S. Boston, Mass.

^ag. ^į.

Geriausia moterų gydytoja

W Dr. Ona Topaz.
Uhanibers str.. Boston. Mass

Ofisas atdaras ;
2 iki 4 nuo 7 iki 8 po pietų. i

Tel. M9 - Haymarket. .

%'č." •Z;-.'- -k;;- -ss-
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Jakučiu.
L SACOWITZ,

Broadvuay,
So. Boston, Mass

i
|
i

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRIAUČ1US

prosijam čystijani ir taisom
212 Broadvvay 

So.Boston Mass.

THE OUTLET

Didžiausi- krautuvė visokių vyriškų pasipuošimų 
Gents Furnishings. Daugybė visokių moteriškų 
drapanų, skrybėlių naujausios mados, jekių pava
sarinių ir vasarinių, teipgi andarokų. Mes laikom 
geriausio gatunko drapanų dėl mergaičių ir vaikų. 
Kūdikiam drapanos prie krikšto kopų i klausios.
Atminkit, pas mus visiem viena prekė visados.

385 Broadway S. Boston.

j seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, iieu. • 
kaliszkas Institutas Amrikoje

Jei žinai savo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramns. kurie Jumis ne iszgyde, tad tuijatu- 
• >z Gi.it, pas Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.

Daugy’.* i žinomu serga, nutrotija vilti iszgydimo, vien per ne tikra gydimą, In i ir natis žinodami, 
| jog sveikata yra neapiprvkiuotas turtas,kuri kuzuas žmogus galiapturet, tik atsinza luite uiti vardu : 

EL C. CT’olIinj* InMtilute apraszaut lijta, o jis
duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.

luimgt vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmut.ma gera 
sveikatų, ir būt laimingu.

\ ..is: .i s :t..isyti p< r Dr. E. C. Collins Med. Iust., kureme yra ant kožnos ligos tam tikras 
Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai mierius iszgydime, vartojant pagal užraszyiua n 
pamokinimus. Tukstanczei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, apdovanotu gamtos su talen
tais, ir nėra ligos, kurios je negaiietu iszgydit.

Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą: 
Iszgydita gumbo liga,

')O
ios

t

diegliu apturėtus u 
grindimui ir baltasio 

tekėjimo.

Jchana Periciene,
Box 13, Brazil, Ia.

Iszgitas nuo nervIszkumo.Ty- 
duriu ligos, abehiosnusi: • 

paėjimo ir it-

Brandus Profesoriau :—
Per 3 metus vargino mane nerviszku- 

mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu gielimas, gumbo liga ir baltos ant dra- 
paneš. Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis 
darėsi suukesnis ir kaip su viena koją gra- 
bę stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip atsiuntėt vai.-tus, kuriuos vartojau per 
dvi nedėlios, pasilikau sveika ir laiminiga, 
užtai tegul Augszcziauses jumis laimina sa
vo nepabaigtoms loskoms, asz esu jums la
bai dėkinga per amzi uz iszgydina. ir tegul 
svietas jumis garbina kaip ir asz vi-ada

M ar*) Kajeriene,
242 Svveet Avv., buifulo, N. Y. 

Milimas Profesoriau:—
Tukstantinias padekovanes 6iuncziu 

jums, uz iszgydima mane nuo litiszku ligų, 
nuo kuriu macziausi jog gyvas būdams,

Frau k M almi r iu: t
B<>x 16, Ferry, So. i>ac.

esu numerėlis; vietvnei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, o asz ligą ir nubudvmu 
lo t k.<ip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik ittiszkai, bet prapuolė visi diegliei krūtinėje n 
kankinantis k -sulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chrontszkos ligos. Sakau neapsakomai esu dė
kingas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgy
dima. Su guodone Jos. Blazuk^S, Biidgep' n,Ceuii.

Skaitytojau! ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žirniaus paminėtus ligos: per 
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: plaucziu, kosulio, viduriu liga-, kpenu ir inkstu, 
kraujo i.gas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (u >dos) niežejitno, l;t:szkas silpnybes ir slaptas 
vyru ir motoru ligas. Savžagystes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegūstuos, diegliu ligas, 
abclno į.usilpnejimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip virszu- 
tynes t_;;> vidurines ligas, kurios ant organismo atsiranda ir. L t.

J J t >;i gyveni nuo Netv Yorko. lietuvyszkai apraszyk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
mui ja p- r Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. X ristus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mezica ir Canada.

Jei nesupranti symptonius ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampo, o bus pri 
...............■ ■■y^koje kalbeje knyga, paraszyta per Profesorių Dr. E. C. COLLINS 12 

IN SVEIKATA“ ir joję visas szakas ligos atrasite
siustą ii: tuv 
puslapiu didume „VADOVAS 
aiszkei.

Ta l.r.yga labai naudinga ne tik ser- 
gatier^s, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstancz :s žmonių iszgelbcje ir labai 
žingeidi kaip vyrams taip moteriems 
seniems ir j .••n;:er.:s, j< ję yra dideli

DR. E.

koleravoti paveikslai, atidengia dm 
paslaptybių žmogaus kūno subudav. z; 
mo taiuat paslaptys litiszkn ir laimin- 

7—g-> pyveniino, kainam reikalaujam- 
c/iar... je bus prisiųsta; atsuzaukiant REIKALAUK tR SKAiTTK TA . . , . r

kuyga. varoo

C. COLLINS
MEIUCAL INSTITUTE,

New York, N. Y.140 W. 34th Str.,
Valandos Instituto, kozna diena nuo to iki 5 vai po piet Nedėliotas nuo 10 iki I vai po piet

tza

?

I
«

»

I
i

X
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Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kata] i o jo, tai ra«zyk szendien 
pūsiuadamas savo adresa ir uz $c. marke o aptur^A 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu 
ciugeliu, žiedu, srilku, keru pasu, britvu, armonikų, 
muzikaliszku instrumentu, masz;nukes dėl drukavo- 
jimo gromatu. monu knyga, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istoriszku knygų ir maldaknygių ko* 
kiu tik randasi lietuviszkoj kalboi, puikiu popieru 
dėl raszymo su pavinezevonem, padailinimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICM
112 Grand str., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS

M -4L. C A S B ® 4U
------------------------------------------  e ♦---------------------------------------

Mes užlaikom geriausius "erinius kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į apliukinius miestus. Nepamirškit mus adreso :

M. A. C A N N O N ,
27 Cross Street, - - - . Boston, Mass

LIETUVIU UŽEIGA
___  PAS ___

. Chaplika ir Orllnski...į
I • •
tI

Užlaiko puikiausius gervinus, alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 

! kogeriausi. Gėrymus dėl veseliju. krik- 
■ štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass.
I

Geriausia valgomu daigtu

K R A V T U V 1£.
Kurioja iralima košviežiausios mėsos 
visokius groseriškus daigtus. Orderius | 
paimam ir į namus viską pristatom. Už | 

pinigus perkant duodam dubaltavas į 
stempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

i

ir

i

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIĄ

EI iii, Vyną, Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Broadvvay, South Boston, Mass.

W.V• ■ ■ •
•Xv£

t

Puikiausias Lietuviškas 

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys.

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai, iš Turkijos, geriausi.

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

South Boston, Ima.

Mes užlaikom geriausius gėrymus kaipo tai: arielką, alų ir kito
kius naminius ir importuotus. Gėrymus pristatom ant vestuvių 
krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Prašom atsilankyt.

Karszcziai e
jau artinasi, o ar visi iinot kaip žmogus turi 
užsilaikyt kad žmogus butų sveikas; reik ser
gėtis ką valgai ir geri; sveiki gėrimai yra pas

*

*

SWARTZ & M1LLER,
190 Hanover str., & 67 Cross str.

Boston, Mass.

*

t

*


