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Pasarga.
Norėdamas pamatyt 
laikraštį, prisiųsk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vieną dole
rį, o gausi ,, Keleivį" j>er 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 aišku adresą: nie
kad nerašykit ,.adresas mano 
tas pats", liesinęs senų laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su „adresas tas pats“ neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisiųzdami pi
nigus, uždekit tokį adresą.

A. Žvingilas, 
Box 3232 Boston Mass,

Žinios.

mus

Revoliucija Rusijoj.

Didelių pasikėlimų tarpe 
krutančių Rosijos darbinin
kų, rodos, neatsitiko pereitą 
sanvaitę. vienok krutėjimas 
nenustojo. Vargingas padė
jimas tu biednu žmonelių ne- 
duoda jiems išsitiesti. Per 
šimtus metų nuvarginti žmo
nės reikalauja iš šono pagel- 
bos, patys vieni nieko negali 
padaryti. Gilumose Rosijos 
nemažai atsitinka visokių pa- 
sipriešinimų prieš randą, nuo 
kurių nė žinių negalima gau
ti per suirusį rėdą. Jeigu 
japonai palaikys carą už gal
vos Mandžiurijoj dar kokius 
metus, tai be abejones Rusi
joj te didelės permainos. 
Kaip vienas raštininkas pa
duoda per Bostono Globė pe
reitą nedėlią, jog nekurk se 
vietose Rusijoj ūkininkai nu
tarė nesėti, nė laukų dirbti, 
pakol reikalavimai bus per 
carą išpildyti: taigi matoma, 
kaip stovi Rosi ja. Visi laik
raščiai, kurie yra išleidžiami 
laisvose šalyse, niekina caro 
surėdymą. Žmonės, teipgi 
persiėmę su paniekinimu 
tokio rando, kokis ikšioliai 
buvo. Jeigu Maskoliją pa
sisektų padaryti laisva iš 
pančių caro, tai visa pasaulė 
vėl kartą atsikvėptų su kiek
vienam brangiu palengvini
mu.

Paskutinės žinios praneša 
iš Baku, Rosijos, jog 24 Ge-

"KELEIVIS“

gūžio su bomba užmušė te- 
naitinį gubernatorių Naka- 
sliidze, kazoku kapitoną ir 
dar kelis žmones, stovinčius 
arti tos vietos, kur bomba 
eksplodavo.

Korespondentas iš Peter
burgo praneša, kad ir Len
kijoj žmoneles nemiega, bet 
kruta, dirba, naikina varo 
nežmoniškus činov nykus. 
24 Gegužio mieste Siedleck, 
netoli Varšuvos, mete bombą 
i policijos viršininką, kuris 
važiavo savo karietoj. Ka
rieta sutruko i šmotelius, o 
viršinvkas tapo gana sunkiai 
sužeistas.

Kares laukit.

Mukdeno 
svieto

Metas IBoston, Mass., 25 Gegužio ( May» I 905 m.
19 gegužio čion vienas dar

bininkas turėdamas bombą 
kišeniuje, o besi va kt uodamas 
policijos netyčia parpuolė. 
Bomba ekspliodavo ir užmu
šė 2 policijantu ir kelis arti
mus žmones.

—o—
Žinios praneša, jog Ame

rikoniškas ambasadorius ne- 
užsitikėdamas Ruskam pač- 
tui insitaisė sau specijališką 
pačtą atnešti bei parnešti sa
vo raštus iki Berlynui, Vok. 
Nėra ką tikėtis caro tarnam, 
jie viską iščiupinėja.

—o-
21 gegužio vice admirolas 

Berilef apleis Peterburgą ir 
važiuos į Vladivostoką užim
ti komandą kareivijos taisy
mo laivų ir ves visą tvarką 
tarp kareivišku reikalų.

—o—
Maskvoj esant konvenci

jai moterų tapo perleista re
zoliucija reikalaujanti paka- 
jaus karės ir politikiškos 
tvarkos namie.

—o—
Ir vėl išrinko daugelį ka

reivių iš Lenkijos iš aĮiielin- 
kės Varšavos, Lodziaus ir ki
tų vietų, ir išsiuntė į tolimą 
Mandžiūriją. Jokio ženklo 
pakajaus nematyti.

iki

gražus programas pasibovi- 
jimo ir prakalbų.

Pirmiausia \Vaterburio 
dainoriai, susidedanti iš gra
žių mergaičių. padainavo: 
..Sveiki Broliai Seimininkai"

2. Dekliamavojo Marijona 
Bendoraičiutė.

3. Kalbėjo S. L. A. prez. 
J. Teraila.

4. \Vaterburio merginos 
dainavo: ..Užtrauksim bro
liai linksmas dainas”.

5. Dek lema vojo 
Kraučiūtė: ,,Paliovė

jūs darote." Bet policija 
buvo pašaukta ir žmonės iš
varyti laukan. Mat nelaikąs 
rėkt vagis, kada jau jie turi 
publiką už sprando. Nerei
kia niekur vagių rinkti į ofi
sus.

* 5pradės daugiau rupįtis apie 
visuomeniškus reikalus. Be
veik laikas susiprasti, kalbė
tis ir mokintis apie visu ge
rovę. Dabar kur tik išgirsi, 
tę kalbasi apie gražias <La
pai uis. linksmylies, mer
gas. bet kaip papuola koks 
nabagas į tuos nelaimės spąs
tus, tai tada. l>e abejonės 
jis atmena savo nerūpestin
gumą.

Du užmušė.
Čikagos st ra i kas ko tolyn 

to biaurvsnius rezultatus 
atneša. 21 geg. nedėlios va
kari* buvo baisus ermyderis 
ant 29 gatvės ir Dearborn. 
Vienas bartenderis, besiro- 
kuodamas su nigeriu. skebsu 
peršovė jį ant smert. Po 
šūviui pribėgo daugiau ni- 
gerių, teip kad susirinko di
delė krūva žmonių, kurią tu
rėjo išskistyt policija. Po- 
licmonas peršovė bartenderį 
Berašteiną. Majoras ketina 
partraukt kareivius, nes bi
jo revoliucijos.

Kiek jau buvo straikų ir 
kiek žmonelių anos nuvarė į 
amžinas!į. o junijistai vis sa
ve parsiduoda balsavimo die
noj. Jie išsirenka žmones 
valdytojais ne iš darbininku 
pusės, liet demokratus, re- 
publikonus, kurie tik su tur
čiais apvagia visuomenę ir 
stumia žmones prie revoliuci
jos. Brangus skaitytojau 
mislyk. protauk, koks
mūs tolesnis gyvenimas, jei 
gu žmonės nesirūpins 
sutaisymą geresnio surėdy
mo. Čion Amerike kiekvie
nas gali balsuoti už geresnį 
žmogaus būvį, bet ar tai da
ro' Bet kūnai ir kraujas 
žmonių nužudytų, tai yra 
niurni žinia, jog sunkus bus 
mūs ir tolesnis gvvenimas, 
jeigu nesirūpinsim.

Nusprendė ant mirties.

Chicago, III. 19 geg. 
čionaitiniai tiesdariai nu
sprendė J. Hoch ant mirties 
už nunuodinimą savo pačios. 
Šitas llocli nunuodino ir ki
taip nužudė 14 pačių savo 
gyvenime. Nuo vienų jam 
liko turtai, nuo kitų pinigai. 
Antgalo sugavo nabagą, nes 
po daug pasisekimo pradėjo 
tą biznį daryti perdaug atvi
rai. Matai, kaip žmonės pa
stoja turčiais, liet nedirbda
mi už dolerį ant dienos. 
Nieko nėr brangesnio už iš- 
mislytą pinigą. Socijalistai 
nori jį išnaikyt.

Sustabdyti džiovą.

Anglijoj bei Francuzijoj, 
o kartu ir Amerike gydyto- 
jai tariasi kaip padaryti ga
lą džiovos ligom. Baisybė 
žmonių vežama kasdien į ka
pus l>e laiko, tik iš priežas
ties džiovos. Kadangi džio
va platinasi nuo spiaudalų, 
kuriuos nuspiauja džiova 
serganti, tai miestai įtaiso 
indus ant gatvių nuspiaut. 
Bet visgi sunku, kadangi 
daugelis žmonių ir palei in
dą stovėdami spiauna ant že
mės. Su bemisliais žmonėm 
viskas sunku.

Nuodai alui.

W o r c e s t e r, Mass. 
Bowler Bros. bravoro savi
ninkai likosi suareštavoti už 
pylimą acido rūgšties į alų. 
Padarytas tyrinėjimas per 
randavą inspektorių parodė, 
jog jie į savo abi vietoje nau
dojimo maistingų sudėtinių 
pila acedą.

Buvo žiūrėta ir VVorcester 
Brevvery Corporation, bet tę 
rado gerą Pusė žmonių yra 
ant krašto prapulties nuo tų 
gėrynių, nes nežino, ką ge
ria.

Mare 
baubt

jau kanuolės”.
6. Ona Aviečiūtė 

ant skripkos.
7. Kalbėjo Paseckas 

Scranton Pa.
8. Dainavo viena Marė 

Stočiūtė.
9. Deklemavojo Ona Kriš- 

čiūniūtė.
Kalbėjo P. Mikolainis.
Smuikavo Ona Avie-

grajino

• x1S

10.

11. 
čiūtė.mūšiai 

atyda. 
matyt.
sutiktnenori

Ant karės lauko dar
-ioi menkai kas daugiau yra 
veikiama, apart prisirengi
mų iš abieju pusiu prie niū
rio ant žemės ir vandens, ku
ris ir vėl. kaip Port-Artliuro, 
Liaojango,
atitraukė viso
Iš pranešamų žinių 
kad japonai 
ruskius, pakol dar jie ne yra
visiškai prie to prisirengę, 
aiškiai parodo tas. kad Togo 
praleido Roždestvenskio lai- 
vynę, kuri dasigavo i Didįjį 
oceaną. perplaukdama Ba- 
nisliel ('halinei, ir dabar 
plaukia i Vladivostoką. Ant 
žemės gi jajtonai užkirto Vla
divostoką. išgriaudami gele
žinkelį. Tokiu būdu Rož- 
lestvenskis yra blogam pa

dėjime: pribuvus jam į VIa- 
livostoką. japonu didžiosios 
anuotos nuo žemės, o Togo 
nuo vandenio galės lengvai
Kuškio tą milžinišką laivyne 
nusiųst ant dugno mariu.

bus

Iš Amerikos.

Pabėgo iš bepriH'in namo.

Mergina vardu Grace Dar- 
by išbėgo iš Taunton, Mass., 
bepročiu namo, atvažiavo į 
Bostoną ir užsėdus ant gar
laivi) nuplaukė į Portland, 
Me. Dabar eina didelis 
triukšmas tarp žmonių, mer
gina sako, jog ji tę buvo lai
koma visai iš kitokios prie
žasties ji pasirodo anaip
tol nepakvaišus. Išvažia
vus į kitą štetą aprašo visas 
baisybes, kokias turėjo nu
kentėti. Laikas nuo laiko 
vis išsiveržia baisios žinios iš 
visuomenės institucijų, kaip 
tai bepročių namo, kalėjimo. 
Pavesti žmonės nusikaltėliai 
į teronų rankas, yra labai 
varginami ir neturi kam pa
siskųsti. O tai vis spaudžia 
dolerius iš žmogaus gyvas
ties. Oli kada tie žmonės

I

apie

Miesto vandeni parandavojo.

Philadephia, Pa. 18 
gegužio čionai miesto rodą 
užsimanė parandavoti kapi
talistam šviesas, prigulinčias 
prie miesto ant 75 metų. 
Žmonės matydami, jog juos 
lups turčiai, padarė didelį 
ermydelį, rėkdami ant mies
to rodos: ..Vagys, vagys, ką

Pirma diena Seimo.

Dainavo Waterburio
..Lietuva brangi

Niiinarino badu.

Toronto, Gana d a. 
Čionai tapo suareštuoti ke
turi vadinami krikščioniško 
mokslo vadovai, kurie neva 
gydo ligas be gyduolių. Tai
gi teip begydydami vieną, 
W. Goodfellovv nuvarė Į am
žinantį, už ką visus ir apkal
tino už badu numarinimą 
gonio.

Žinios iš pasaulės.

Ii

Londono statistikos paro
do, jog baisus maras viešpa
tauja Indi jose nuo pradžios 
šių metų: iki šio laiko išmirė 
žmonių apie netoli milijono. 
Indijos nors priguli civilizuo
tam randui Anglijos, vienok 
jos rūpestis didžiausia su
rinkt šilingus ir svarus nuo 
indiečių, o kaslink sustabdy
mo maro, bado tarpe tų žmo
nių mažai ką rūpinasi.

* **
Žinios iš Rusijos.

Sėta, Kauno gub. Parei
na žinios būk čionai užmušė 
kelis žydus pasigėrę kaimie
čiai. pagundyti per caro tar
nus.

Nedaug reikia: šnapsas
viską gali padaryti, y pas su į 
žmonelėm, kurie nežino, kas 
tai yra supratimas.

—o—I

Einant .,Keleiviui“ į spau
dą, gavom žines tik pirmos 
dienos veikimų: nutarimai 
ir užbaigimas tilps kitam No.

12.
merginos 
mano".

Merginos visada dainavo 
su pagelba partapijono, ant 
kurio grajino p. Lukša, dai- 
norių vadas.

I3. Deklemavojo Ona 
Overzočiūtė ,. Dirbk ir mels
kis.” 

I ,4’
kuris
L. A.

23 gegužio New Britain'as 
buvo paplukęs lietuviais iš 
visų kraštų Amerikos. Su
traukė juos čionai. kaip jau 
pirmiau buvo minėta ,,Ke- 
leivije”, Seimas ir 
uis apvaikščiojimas 
A. Privažiavo iš 
kraštų, nes net iš pačios (hi- 
cagos pribuvo delegatas M. 
Damijonaitis: ištiesų ( hica- 
gos lietuviai verti pagyriau 
už prisiuntimą savo delega
to iš teip toli.

Pirma sesija Seimo prasi
dėjo apie 1<> valandą prieš 
piet. Delegatai indavė savo 
mandatus ir prieš piet li
kosi išrinktas Seimo vedimui 
komitetas: prez A. 'Pabaras 
iš Shenandoali rio, sekreto
riai Paltanaviče ir Mikolai
nis, maršalka Neimonas iš 
New Britain: žinių komite
tas: dr-ka Želvienė, F. Matu
laitis ir Ambrozevičia. Po 
pietų buvo skaityta kuopų 
įnešimai ir iki vakarui buvo 
pabaigta. Vakare buvo gra
ži painia ant gatvių. Dele
gatai ir apie 8 draugystės su 
keturiais benais. Paroda 
buvo labai graži ir gražiai 
nusidavė.

Parėjus ant salės buvo

20 meti- 
; „S. L.

tolimu

Kalbėjo kun. Žebrys, 
pagyrė Susivienijimą 
ir gražų susirinkimą. 

| Seimo delegatai širdingai
kunigui Žebriui už jo prita
rimą visi atsistoję iraugš- 
tais balsais dėkavojo.

15. Deklemavojo Marė 
Bėndoraičiūtė.

lf>. Merginos padainavo 
..Liūdnai Nemunas banguo
ja.

Visas vakaras pripildė 
džiaugsmu susirii 1 tįsius lie
tuvius. Seimas tęsis dar 
tris dienas, ir daug turi dar
bo ir sv.«rstymo.

TRUMPOS ŽINUTES.

Pagal paduotą statistiką 
Amerikoj žmonės prageria 
325 milijonus dolerių perme
tus. Gera suma pinigų, ne
vienam būtų graži šlubelė.

—o—
v
Šveicarijoj vaikai neturin

ti daugiau augščio kaip 2 pė
das ir vieną colį, yra vežami 
už pusę prekės antgeležinke- 
lių.

I

—o—
Finlandijos moterys, žino

ma pasiturinčios perka šluo
tą kas rytas iš žaliu bertų la
pų padarytą, tokia šluojant 

(ir dulkes sutraukia.
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susidėję, arba kaip sakant 
socijališkai. Žinoma, jie 
man primoka uz plėšimą lie
telio ir žėglius. o rešlą tai 
pasidaliname lygiai.

— 'lai tekis L,ūdas yra la
bai gerai, kiekvienas ukvat- 
niai dilba dėl savęs. Gerai 
kad Tamista uzminiai, kad 
jus dirbate socijališku būdu; 
aš mislinu. kad visi socijalis- 
kai dirbtu, tai ir botai būtu 
geresni zuvavimui

— O. kad tai jie teip dirb
tu. tai žuvauti būtų tikt; i ba
kus. Išvažiuotum su gerais 
laivais, gerom įtaisom, tai 
žinoma, kad butu visai leng
va. Dabar, žiūrėk, šitie ofi
sai. tai vis yra turčių žuvi
ninku. jie samdo žmones teip 
kaip i fabrikus, ir kas tik 
čionai atplaukia, tai turi mo
kėti uz stovėjimą. Męs mo
kam 75 c. ui porą.

--- Ar ir šitie italijonai mo
ka ką su mažais luoteliais?

— Teip, jie moka, bet jie 
moka ant metų po 2 dol. už 
tai. ką jie čia sustoja.

— Ar toli jie gali nuva
žiuoti su šitais luoteliais nuo 
krašto?-

— O jie nuvažiuoja kar
tais ir už trijų mylių.

Pasikalbėjimas su žuvi
ninku.

Einant Atlantiko gatve į 
rytus Bostone, po tiesiąja 
ranka, prieini kur stovi bo- 
teliai ir luoteliai žuvininkų. 
Netoli nuo stoties Plymouth 
garlaivio yra užkampis. Į ku
rį suvažiuoja šimtai italijonų 
žuvininkų su savo mažais 
luoteliais. Karnų žiūrėti į 
tuos žmones, kaip jie lę dar
buojasi. rodos, kad pelės 
knibžda ant savo luotelių. 
Mat. jie čionai suvažiuoja su 
pagautom žuvimi ir pardavę 
žuvis, perka vėl kliamsus, 
taiso, veria jas ant meškerių 
ir atsakančiai prisirengę jąs. 
traukia vėl ant marių gaudy
ti žuvių.

Prisiartinau prie vieno 
žmogaus, kuris teipgi rodos 
insiinteresavęs žiūrėjo į tuos 
italijonus, užklausiau:

— Ar jie šiądien važiuos 
žuvauti, jog yra subatos pa-

--- Na. tai tik turi būt pa
vojinga su tokiu mažu luote
liu teip toli nuvažiuot?

— Kaip papranti. tai nie
ko. O reikia žinot, kad ši 
tie italijonai, tai kiečiausi 
mazgai ką gali gaut prie šito 
darbo.

In tą tarpą pašaukė žuvi 
ninką ant vakarienės. Vie 
nas likęs apmislinau apie žu 
vininkų gyvenimą: nors tai 
yra biskis paojaus, vienok 
neturi boso ant savo sprando, 
liuosas. kada nori, tai dirba. 
Visada ant šviežio oro ir pel 
ną turi sau geresnį kaip tie, 
kurie dirba fabrikuose. Mis 
linau sau, kodėl lietuviai į 
tokius pašalinius amatus ne 
sigriebia. Lietuviai dirba 
vien tik sunkiausiuose dar 
buose, nesveikam fabrike, 
nors jų yra čion gyvenusių 
ir po dvidešimts metų ir vis 
tik prie to paties sunkaus 
darbelio. Rodos, jog jie ne 
gali Įsižiūrėti nieko geresnio. 
Klausymas ar gi lietuvių vai

vakare? kaibustoki? Be abejones, jog
— O. žuvininkui nėra su-;°^uo^s nuo obelies netoli 

batos, nė nedėlios — atsakė i krinta.
— tu žiūrėk, šitie deigos iš- 
kytrėjo, daugelis įsitaisė luo
telius su gazolinu varomus j
— dadavė nepažįstamas.

— Aš nesu gerai apsipaži
nęs su žuvininkais; ar tie 
luoteliai jų savastis — pa
klausiau

— Teip kiekvienas iš jų 
turi savo luotelį ir žuvauja 
dėl savo uždarbio.

— Aš mislinu. kad tai yra 
sunkus darbas žuvininko.

— Teisybe, jog tai neleng-1 
va s --- atsakė nepažįstamas. į
— Aš ir esu žuvininkas: štai 
šitas botelis yra mano.

— O tai, tamista, galit 
daug žinoti apie žuvininkys
tę? i

— Teip. aš numanau tiek, i 
kiek ir kiti žuvininkai.

— Na ar negeriau būtų 
tamstai dirbti kur ant žemės.

— No ne, neparodyk man 
žemės. Nors tai viskas ką 
aš turiu, tai yra šitas botelis 
po visam mano gyvenimo pel
nui. bet aš jį nemainyčia nė 
ant geros fanuos. Mus yra 
net dvylika ant šito botelio 
dešimts žuvininkų, kapitonas 
ir kukorius. Męs dirbame

KELEIVIS.

Velykos, Velykos
Seniai jau pranyko,

Bet pelėdiškių juokų 
Nemažai dar liko.

Mat, yr daug mūs brolių 
Pelėdos būdo.

Jie negal apsieit
i Viens kito negrūdę.

v
Štai ve So. Bostone
Kas atsitiko:

V ienas Stoughtonietis

. : > net supyko.
Jam ion atsilankius
"dras Krepšiu alų nešė, 

O Kai s.ivo darbą pamiršo. 
Užtai jo moteris jį pešė.

Staugtonietis buvo kytras 
Jis namo tuojaus paspruko, 

Nesigaili nė rašalo. 
Nes pusė krepšo dar liko.

Kaip tik Brodvv'ę 
Vyrukas apleido,

Tuojaus iš širdies žodžiai
Pas jį pasileido:

Velyk su japonais 
Būčia sau kariavęs,

O nebūčia matęs 
Savo brolio nelaimės.

* *
♦

O kad būtum buvęs
Aut baliaus P...lio. 

lai ir šiądien juoktumeis 
Iš trukšmo didelio.

Alaus ir degtinės.
Nėr ką nė kalbėti,

Bobos ir vyrai
Turėjo iki ausų varyti.

O ant pats galo
Visa kaiminė pasiuto,

Griebė kiekvienas
Už didžiausio knuto.

Gali numanyti
Kas ant svieto darės:

Mušė, plėšė, dūrė 
Ir pekliškai barės.

Oh, gaila žyduko.
Kaip mažą apipiausto,

Bet ką sakai apie kraują. 
Kurį lietuviai išlaisto.

* **
Žiūrėk, kas Worcesterij
Andai pasidarė,:

Kunigas anglikus
I Iš bažnyčios varė.

Mat čion prisirinko 
Išdykusių anglų.

Ir pradėjo eiti
Bažnyčioj ant galvų.

Kunigas mišias laikydams 
Greit viską pamatė;

Tuojaus rūbus permainęs 
Anglus už ausų kratė. 

Ir į užpakalį spirdams 
Juos laukan išvarė.

,,Get out you bad sol’' 
Teip ant jų tarė.

Anglai pradėjo keikti, 
Ir šturmas pakilo.

Ant kunigo šaukė:
„Sūnau karabino".

Seni airiai
Greitai pamatė,
Kaip kunigas vaikus 
Už sprandų kratė.

Jie tuojaus straiką
Nutarė, padarė.

Vienas kitą namo 
Iš bažnyčios varė.

Ar gi tai ne juokas
Ha, lia, ha. ha.

Ar tai ne mandrybė 
Ho, ho, ho, ho.

Korespondencijos-

Union, City Conn. Šiltumas 
pavasario ir apsidengimas 
nauju, žaliu rūbu žemelės, 
priduoda didelę linksmybę, 
bet ne lietuviui, kuris atjau
čia tekantį kraują brolių ka
rėje bei tėvynėje už geresnį 
kąsnį duonos. Dabar jau 
laikas šelpti tuos brolius, ku
rie rūpinasi išgauti daugiau 
laisvės nuo Rusiško rando. 
Nesuprantu, kodėl mūs mies
to surinkti pinigai dar ne
siusti. Meldžiu ,,Keleivio” 
redakcijos paaiškinti, kur 
siųsti surinktus pinigus?

V. Plikaitis

(Pinigus dabar galima siųsti 
išrinktam jier balsus kasie- 
riui J. Šliupui, 328 Federal 
St., Philadelpliia, Pa. Pi

nigu bus nusiųsti i rankas 
,,,L. S. D. P. L., p.»r kuriuos 
bus duota pagelta. kokios 
reiks lietuviam darbininkam 
Lietuvoj.

♦ ♦
♦

Fokest City. Pa. Pas mus 
darb<ii eina labai gerai, nes 
net po dešimtį valandų dir
bam ant dienos. Nelaime, 
trūksta mums merginų, jei
gu ir randasi kokia, tai vai- 

■ kinai uz ta vienas kitam au- 
sis drasko, galvas daužo. Na 
broliai, gyvenkite sutikime, 
aš būsiu jum agentu, prista-
tysim merginų, liet jūs ne
skųskite ūsų, nedarykite iš 
savęs airių, jūs žinote, jog 
jus visada poienderiaisšauks, 
jūs darote gėda tautai. Fe, 
negražu! J. Kavaliauckas.

* * *
\\Tndber, Pa. Darbai pas 

mus eina gerai, dirba visas 
dienas; kas atvažiuoja, gau
na darbą ir turi neprastą už
darbį. nes uždirba po 40 ir 
po 50 dol. į porą sąvaičių. 
Bet darbas anglyse labai 
biaurus. Lietuvių čion yra 
gana geras būrelis, bet gy
vena sutikime. Merginos 
yra pas mus tik dvi ir tos 
gražiai užsilaiko. Lietuviai 
eina į lenkišką bažnyčią. (Ei
kit į airių, tai nors angliškai 
išmoksite. Rėd.) L Januška.

* **
Jamespokt, L. L N. Y. O- 

ras čionai labai gražus, dar
bai aut farmų gerai eina, o 
kitokių darbų pas mus nė nė
ra; šeimynų lietuviškų yra 

.septynios, o pavienių apie 
30. Iš to mažo būrelio jau 
ir draugystė susitvėrė ir ti
kimos, jog toliau išbujos. 
12 gegužio atsilankė god kn, 
Varnagiris iš Brooklyn, N, 
Y., aprūpino dvasiškais rei
kalais, pasakė pamokslą, uz 
ką siunčiam jam širdingą pa- 
dėkavouę. Sekretorius dr.

S v. Juozapo.

Juokai.

Dede Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Lietuvi, aš noriu, kad tu būtum žmogus viską šių ran
tantis. o labiausia kad žinotum savo tiesas, tai tavo gyve
nimas nemažai pasilengvintų ir nebūtum priezasčia viso
kios netvarkos. Žmogus, kuris pas pečių sėdėdamas vari
nėja visokius disputus, o kada reikalas ateina negali nė 
save pasigelbėti, labai daug gėdos nukenčia. Užtaigi nie
kad nereik atsistojus girtis, jog aš tą galiu padaryti ir tą 
padariau, reikia daryti, mokytis. Niekad nieko męs ne
galim padaryti, kad būtų užtvirtinta ant amžių. Viskas 
mainosi: iš gero galima padaryti geresnį, bet reikia daly
ti! Tas ką pas pečių atsisėdęs varo savo ypatiškas kali as. 
viską gali, tik nieko nepadaro, yra visai tuščiu maišu. 
Visada geriau daugiau darbuotis, o mažiau kalbėti.

Štai tau pamokinimas, kaip susiderėti su darbdaviu:

vvitiiout

Angliškai Ištark Reiškia

hired vvitiiout haird vidaut samdytas be
special spešel sipecijališkas, tam tikras
bargain bargeu derėjimas
price, vvages, prais vedžis prekė alga
entitled intaitld priguli jam pareina
eurrent kiurent bėgis, stovis
engages ingedžis apsiima
leaves cause lyvs koz palieka, priežastis
for year• for jier ant metų
statės end stėts end valstijos galas
compansation koinpensešen atmokėjimas
begiu future begen fiūčinr pradėt ateit ę
contract kontract kontraktas
vvritten riten parašyta
signed saind pasirašyta
binding bainding riša
break štili brėk styl sulaužyt vienok
einployer emplojer darbdavys
laborer leborer darbininkas
may desert mei desert gal apleis
recover rikover at j ieškot

Kaip greičiausia gali duo 
ti kitiem žinią?

Greičiausia žinias išnešioja 
telegramos, telefonas ir mo 

; terys.

— Kūmute, dėlko trajan 
ka yra geriausia.

— Dėl prilaikymo šnapso,
o

ar tu nežinai!
— Žiūrėk, jau tas paršas 

ant lango stovi apie mėnesį 
laiko, ir dar niekas nenupir 
ko.

— O dar jei pabus kokį 
mėnesį, tai vėl reiks piaut, 
nes jau dabar viena koja 
kruta.

Jeigu žn.cgus v ra pasamdytas be 
jokio speciališko derėjimo apie 
prekę, jis gali gauti pagal bė

gį algų už tokius darbus, ir ne 
daugiau
Jeigu jisai apsiima dili ti per 
metus, o apleidžia 1 < g« josprii- 
žasties gale vienuolikos mėne-

nepriguli jam joks atmokėji- 
mas.
Jeigu suderėtas dirbti ant me
tų, bet atidėta pradėti darbo

If a man is hired
any special baigain as to 
the price, lie is entitled to 
vvages for such labor. and 
more.
If be engages to vvork for 
a year, būt leaves vvitiiout 
good cause at tlie end of
eleven montlisin many sta- siu daugelije valstijų legališkai 
tęs lie is not legally entitled
to any compansation
If the bargain is to vvork

. for a year. būt to begiu so-
nie future day after vveek or kokią dieną po nedėliai ir t. t. 
so and the contract is not 
vvritten dovvn and signed 
it is not binding on the la- 
bor< r and he can break tlie 
bargain štili make emplo- 
yer pay
If the laborer is under 21 
year he is not bound to his 
bargain, būt may des< rt 
vvhen he pleases and reco- 
ver back pay.
If you going to vvork out the forui it is right to make con

o kontraktas nėra parašytas ir 
pasirašytas, tada darbininkas 
gali sulaužyti tą surėdymą bi- 
le kada o darbdavis turi 
jam apmokėt.

Jeigu darbininkas neturi 21 
metų jis nesurištas išpyldyti 
susiderėjimą, bet gali pamtst 
kada jo loska ir gauti atsiliku- 

sę mokestį.

tract.
If ju going to vvork on de farm it is righ tū make kontrakt 
Jei eini dirbt ant farmų yra gerai padaryti kontraktą.

— Kasžin iš kur šitie ne 
grai paeina?

— Nusipirk knygą geo 
grafijos, tai pamatysi, nes 
tas mokslas parodo, iš kur 
visi žmonės paeina.

— A, iš mokslo duonos 
nevalgysi.

—o—
Klausyk Petrai! aš turė

jau sunkų darbą šiądię.
Ka veikiai?

—Pirkau pačiai skrybėli ir 
skubinau bekt su jo namo.

—Kodėl skubinai?
— Bijojau kad mada neap-1 

, simainytų.

Naujas laikrasztis „Kova“.
Į „Keleivio” redakciją atėjo antras numeris,,Kovos”, 

tai yra lietuviškas darbininkiškas laikraštis, kuris kariaus 
už darbininkų gerovę. „Kovą” dabar negalime nutart 
kiek gero ji atneš, nes kelias kurį ji paskyrė yra augščiau 
sias idealas žmonijos. Laikraščiai, kurie traukia žmoniją 
prie gerovės, rodos, tie yra geriausi, kurie rimtai ir 
pamokinančiai veda savo skaitytojus iš dabartinio algų 
sistemo. Linkini geros kloties „Kovai'’. Kasis „Ke 
leivio” skaitytojų norėtų pamatyti ,,Kovą” gali paprašy 
ti, kad prisiųstų, rašydami aut adreso.

„Kova”
412 Siegei St.
Pliiladephia, Pa.



Lietuviszkom Moterim ir Merginom.

Pradėkim nuo sveika
tos.

Motinos, seseri s ir dukterys, 
nuo mūsų moterų priguli 
sveikata ir doryl e mūs’’ 
vaikelių, tą jau žii.< .• ; a- 
saulė, tą pripažįsta gy<»sto
jai ir kiti mokslinčiai, užtai 
mums reikia žinoti, kaip ap
žiūrėti mūsų namus ir viską, 
kas nuo mūs priguli, tai yra 
mūs priderystė žinoti.

Man matosi, jog ,,Kelei
vio" idėja yra gera, jog pa
skyrė vietą dėl moterų pasi- 
lavinimo. Taigi kad jau 
pradėsim šį bei tą rašinėti, 
tai, rodos, bus geriausia pra
dėti nuo švarumo: kambariai 
turi būt švariai užlaikyti, jei 
gu norim būt sveiki. Grin
dys turi būt visada iššluotos, 
rakandai apšluostyti nuo 
dulkių: nors du kartu ant 
sąvaitės reik aslą nuplaut. 
Negerai tiesti aslą su jokiais 
daigtais, kurie užlaiko dul
kes, tas vra labai nesveika. 
Geriausia yra turėti aslą 
kvarbuotą, tokia yra sveika, 
lengva išvalyti ir nedaug pre- 
kiuoja. Labai negerai lai
kyti senas sunešiotas, purvi
nas drapanas kambariuose: 
toki seni daigtai daugiau pa
daro blėdies, pagimdydami 
ligas, nekaip atneša naudos. 
Kloti lovas kožna jau žino, 
užtai aš tik trumpai paduo
du savo būdą. Pirma negu 
pradėti kloti lovą, turim 
nors vieną valandą išvėdinti 
šiteip: atkloti visus užkloda4 
lūs, atdaryti langus kambae 
rio ir palikt ant valandos. 
Nors vieną kartą ant sąvai
tės turit ap verst matrosą, iš- 
šluostyt apačią, užtiest ant 
viršaus matroso čvstą paklo
dę, kitą užtiest ant tos, da
bar galima uždėti kokius no
ri dekius, gulti turi tarpe 
dviejų paklodžių ir jas rei
kia kas sanvaitę permainyti. 
(Netiesiant paklodžių, su
purvina dekius, paskui lovos 
išrodo biaurios. o ką jau ne
sveikos, tai nėr ką nė šnekėt. 
,,Kel.”) Miegančiam kam
baryje langas turi būti visa
da praviras. Laikymas žibu-Į 
rio per naktį labai paoingas, 
nes išdegina maistingą orą 
oxigeną. be kurio niekas ne- 
gal gyvent. Po patalais aš 
niekam nerodyčia gulėt, nes 
jie prilaiko daug bakterijų, 
(bakterijos yra nesumatomos 
sėklos ligų; jos prisigriebia į 
žmogaus vidurius, apsirgdi- 
na, o kartais numarina;visos 
ligos paeina nuo bakterijų. 
Red.) Einat gulti reik visus 
drabužius, kuriuos nešioji 
dieną nusivilkti, o apsivilkti 
naktiniais marškiniais. Apa
tines drapanas reik teip pa
dėti per naktį, kad per jąs 
oras pereitų. Nors kartą 
ant sąvaitės reikia maudytis 
neatbūtinai, nors tas ir kas
dien būtų gerai. Vaikus nie
kad neteik guldyti į lovą su 
dideliais, nes tas kenkia vai
kų sveikatai. Dzūkė.

Dar biskį apie šla
vimą.

Nors jau tą užbaigom 14 
numerije ,,Kelevio", vienok 

i

dar nekurios seserys prisiun
tė šį bei tą naujo, todėl dar 
pat ilpinam, nes vis galima 
pasimokyti.

Kad nesukelti stuboj dul
kių aš darau teip:

Pavylgius šluotą į tyrą 
vandeni, drūčiai nukratau; 
kada apsivelia. vėl išplovus 
nukratau ir šluoju toliau, lš- 
šlavus, paimu drėgną palin
kę. apšluostau visus šluosto
mus rakandus. Aš langus 
atidarinėju tik pabaigus 
šluoti ir a pšl uosčius viską, 
nes kada dulkės da nesuvalv-■ 
tos, tai pradarius langus jas 
labai nešioja. Krapyti grin
dis vandeniu, man rodos, ne
gerai. užtai kad paskui iš- 
šlavus, ant grindų pasirodo 
plėtimai, kur buvo vandens 
lašeliai. Katarina Degutienė.

l)u Bois, Pa.
Garbi Redakcija: Aš šluo

ju stubą šitokiu būdu: pir
miau pakeliu langus ir atda
rau duris, paskui atitraukiu 
nuo sienos visokius rakan
dus. tada imuosi šluoti pasi- 
vilgius šluotą ir gerai nukra- 
čius, šluoju prispausdama 
prie grindų, pavilgau šluoją «■ 
ir nukratau po kelis kartus, 
pakol iššluoju. Botam, jei
gu randasi koks drabužis ne
vietoje, išnešu laukan, nu
kratau ir padedu į tam tikrą 
drabužiu vieta ir darbas su*
dulkėm būna pabaigtas. 

E. Ukmanienė, 
\Vaterburrv, Conn.

v 7* **
Kad stuboj dulkių nebūtų, 

man rodos, jog kiekvienas 
gali suprasti, (ak, kad tai 
kiekvienas suprastų! ,.Kel.’) 
jog stuba turi būti tankiai 
mazgojama, 
dus dulkių, 
šlapių pieskų arba druožlių 
pabarstyt ant grindų ir tada 
gražiai šluoti. Toks šlavi
mas stuboj dulkių nesukels, 
nė grindų nes u terš.O v

ir nesu keli dulkių, 
stubos rakandus visgi 
laikas nuo laiko apšluostyti. 
Aš rodyčia lekeruotus rakan
dus su šlape paliuke, bet su 
minkšta ir sausa šluostyt, 
rakandai bus geresni nekaip 
nuo šlapios pa liūtės. Mote
rys nemažai prisidulkina pa
likdamos pelenus pečiui j>er- 
pilnai daugelį ant syk išim
ti labai pridūlksta.

K. K. iš Chicagos.
* * *

Ponia Marijona Anskaitie- 
nė iš Easton, Pa. paduoda 
tokį pat būdą šlavimo kaip 
pana Ona Jurkšiūtė iš Hart- 
ford, tik nepaminavojo šla
vimo su druska.

Brangios Seserys! 
dabar jau užbaigsim apie 
stubos šlavimą, pasimokinom 
męs labai daug iš aprašymo 
per mūs seserys, užtai siun
čiu visom širdingą padėka- 
vonę.

Merginos neužmirš- 
aprašyti trumpai, aiš-

Kartais atsira- 
reikia paimti

Jeigu 
vienok 
reikia

draugystes, 
kokios yra ir 

Duosim tai

KELEIVIS

Lidutukat certc Strpunija hairuktfiute.

Dalis VI.

— Klausyk. Maike. ašant 
tavęs buvau užpykęs, ką tu 
pasakini. jog municipalistai 
nori atimt nuo žmonių viso
kius užvedimus, bet aš gerai 
nesupratau, ka tu norėjai 
pasakyt.

— A, matai tėvai, tu vis 
pyksti pirmiau neištyręs prie
žasties.

Municipalistai nėra koki 
svetimi: jie yra tie patys 
žmonės, taigi jeigu jie nu
tars paimti i savo rankas, 
kokią nors įrėdnę, kaip tai: 
elektrikinius karus, miesto 
šviesą, vandeni ir kitus daig
ius, tai jie tu daigtų nepasi- 
savįs, tik jie padarys, kad 
tas viskas Imtu miesto, teip 
kaip miesto yra gatvės ir ta
kai.

Nesinorė- 
kulturiško 
Argi Kris- 
teip, kaip

iš aplinkybių, kakias jis apie save mato, 
o jeigu žmonių gyvenimas nėra tokiu grą
žom. kaip mums norėtųsi, tai čion ne raš- 
tininku kaltvlie. Čion reikia rokuotis su

v *

gyvenimu, l»et ne su raštininkais.
--- Aš su tamista nesutinku -- atsakė 

Magdalena. — Pagal mano nuomonę, gy
venimas ne mėšlvnas, o raštininkas ne 
skudurninkas. kad viską iš jo rinktu ir 
dėtu į savo maišą, kas tik papuola po jo 
rankom.

Raštininkas pats turi tverti paveiks
lus ir išdailinti žmonių nuomonę, odei to 
jis turi rinkti medegą savo raštam iš ge
resnių pusių gyvenimo.

Artistas piešd-'mas paveikslą nevar
toja bent kokiu dažu ir tos pačios formos. 
To nedaro nė geras, mislijantis raštinin
kas su savo raštais. Raštininkas gali sau 
rasti iš gyvenimo visokių temų, typų ir 
atsitikimų dėl rašymo. Dar sykį paantri
no dėlko jie stovi vien ant tos vienos mei
liškos temos, nors ir garsus raštininkai, 
bet jų raštu beveik nevelytina jaunimui 
skaityti.

Kiekvienas žmogiškas pašaukimas yra 
dangiška kibirkštis ant žemės, šviesa, ir ši
luma vienokiai reikalinga visiem, seniem 
ir jauniem. Literatūra yra pašventyta 
bažnyčia jioeto, į kurią vartai turi būt 
plačiai atidaryti, lygiai suaugusiam vyrui 
kaip ir jaunai nekaltai mergeliai, nežinan
čiai purvino gyvenimo, tę kiekvienas ga
lėtu sudrūtinti savo dvasią.

Bet jeigu stovėtų parašas, jog vaikam 
ir nekaltam jaunimui, čionai užginta įeiti, 
tai pagal mano nuomonę tokia literatūra 
nėra tąja šventąją bažnyčia, o jeigu ir bū
tų, tai supurvinta ir vietoje kvepiančio 
kodylo rūksta tę seni taukai.•r

Toliau kalbėjo Magdalena, sakyda
ma:

--■ Neviskas gali būti rašoma, kas at
sitinka gyvenime. Literatūra yra bi
ografija žmonijos, liet ar viskas, kas per
gyventa ir perjausta gali būt įtraukta ant 
lapų biografijos. Jog visi męs žinom, 
kad ant dugno žmogiško gyvenimo yra 
daug purvyno. Raštininkui visai nėra 
nuopelnu, jeigu jis rūpinsis vien tik pri
minti tąs padugnes savo skaitytojui; stums 
jo nosį ir visą galvą į tą purvyną. Kož- 
nas iš mus esam sulindę gana į purvyną. 
Aš norėčia matyti raštininkus, kad jie sa
vo raštais ir pašaukimu gelbėtų žmones iš 
jo išlipti ir greičiau pamiršti tą purviną 
gyvenimą.

— Teip — pertraukė Juozupas—- bet 
ką daryti, jeigu žmonės sėdi iki akių_jjii- 
klimpę tame purvyne, išbalę, pusiau,-nu
mirę, jie nejaučia nė svarvės ir užsiganė
dina su tuo padėjimu? Ką tu lieptum 
čionai veikti raštininkui, kursai mato visą 
tą baisybę, supranta ir jaučia drūčiai pri
pratusią prie tos smarvės žmoniją?

— Ar ne geriau bus užsimerkt, tylėt 
ir melagingai perleist.

— Nesutinku su tuo — atsakė Magda
lena — jam reikėjo rašyt, kalbėt, garsiai 
rėkt apie tuos visus bjaurumus, nedory
bes ir apie tą visą purvyną, liet netėplioti 
to viso purvyno prieš skaitytojų akis; rei
kia žmones šaukti, rodyti prie geresnio 
kuopnesuio gyvenimo, tegul raštininkas 
nemaudo skaitytojų tam purvyne, bet 
traukia juos ko greičiausia ant tyro oro. 
Apie lai aš tamisbai ir noriau užminti —- 
trauke toliau Niagi.a.,. a i.ara.'-y ivite 
knygą apie fizišką ir morališką pi.nyią, 
kuriame skęsta žmonės 'li< saus kampo, o 
kartu ir kitu didelių miestų krikščioniais 
apgyventų šalių. Prikelkite iš miego 
žmonijos sąžinę, nutepliokite aiškiais da
žais visas baisybes, kokios čion turi vietą 
tarp vargšų žmonių. Kad dejavai ir dan
tų griežimai šitos žemiškos jieklos duotųsi 
girdėti ir tiem, kurie turi ausis, o negir
di.

— Tas yra nelengva — atsakė Juozu
pas ant prašymo Magdalenos. --- Reikia 
ilgai ir gerai insitėmyt tų vargšų gyveni
mą, suprast jų dvasią, rast? krūvose mėš
lų tą Dievo dovaną, jeigu dar kur tik ras
tųsi, o antgalo reikia juos mylėti su visa 
širdzia, kad kitiem įduoti tą meilę.

— Apie tą męs ir kalbam — potraukė 
Magdalena — raštininkai mum neduoda 
to, ko męs nuo jų laukiam. Kelt žmony- 
se gerus jausmus, vest juos prie šviesos, 
tai sunku, reikalauja daug darbo ir pasi- 

(Toliaus bus)

(Tąsa.)
su išblyškusiais veidais, jų akyse gali- 
buvo matyti pailsusj gyvenimą, senat

vę: purvini, apiplyšę, išrodė kaip suvargę
kačiukai, išmesti laukan.

O koks jų gyvenimas, ir tai 
dabar čionai geriausia išžiūra.

Kuom jie čion kvėpuoja, ką mato ir 
įm> keno priežiūra jie gyvena, 
tu tikėti, jog tai dalis didelio 
miesto ir vidurio civilizacijos, 
tus galėtų praeiti pro tą viską
męs krikščionys praeinam ir kenčiam to
kias regyklas. Ar gi nereiks niurni atsa
kyti prieš Dievą už visą mūsų apsileidimą?

— Ar tai męs esam sargai mūsų bro
liu — atsiliepė Juozas.

— Męs ne esam jų sargais, ir męs 
ne esam nė jų broliais. Bet musų pride- 
rystė ir sąžinė nebūtų sveika, jeigu męs 
jų vargus paliktume jiem. Vienas susi
rinkimas padarė didelę permainą ant jų: 
kiti ir po tyrą ašarą išleido. Taigi nors 
ir apleista yra dirva, bet pilna vilties --- 
atsakė Marijona. --- Ne vieną vakarą, 
bet per mėnesius ir per metus reikia juos 
šaukti prie dorybės ir prie tikro krikščio
niško gyvenimo. Argi tada Tiesus Kam
ilas galėtų būti lizdu visokių nedorybių; 
ar neparsimainytų visas gyvenimo paveiks
las tų vargšų darbininkų.

Laikraščiuose kartais parašo, sako, 
jog purvinos gatvės ir prastumas namų 
Tiesaus Kampo atneša vieną gėdą miesto 
vyriausybei. Man rodos, jog net:k pur
vinos gatvės ir namai turi miestą uzgedin- 
ti, bet ir morališkas purvynas, kuris yra 
apėmęs jo gyventojus; argi negėda, jog 
tokiam krikščioniškam mieste randasi to- 
kis užleidimas žmonių ir tokia netvarka.

Tamsta esi raštininku, parašai kny
gas, kurios turi žmonių patraukimą ir 
meilę skaitytojų. Žmonės skaito ir para
šo gražius atsiliepimus apie tave; tamsta 
turi pašaukimą prie rašymo, kodėl gi ne
parašai ką-nors apie gyvenimą tų vargšų 
teip. kad jų padėjimas būtų visiem mato
mas ir pultų kožnam į širdį. Man jau ir 
nusibodo skaityti visokias tas pasakas, ap
rašymus, o labiausia apie meilę. Kokioj 
kalboj, tik paimsi knygas vis rasi vien tik 
daugiausia apie meilę rašoma. Vienas 
myli, kitas dar mislija mylėt, trečias jau 
atsimylėjo ir t.t. Praeina tūkstančiai 
metų, persimaino šimtai gent karčių, kar
tu ir būdas žmonių gyvenimo, o raštinin- 
kai-romantistai vis trempia ant to paties 
daigto, vis rašo tos pačios temos raštus ir 
traukia tą pačią meilišką giesmę. Argi 
gyvenime žmogaus nėra nieko gilesnio 
svarbesnio ir pritraukiančio, apart tos 
vienos meilės?

Man matosi, jog raštininkai negerai 
aro, jeigu mus nuo . mažų dienų maudo 
je meiliškoje atmosfereje, pripratinda- 
i mus pasisavinti tą nuomonę, jog meilė

viską ant svieto pereina, ir prieš ją viskas 
turi lenktis. Nežinau, gal tamsta pasi
juoksi iš mano kvailų nuomonių, vienok 
aš tvirtai jos laikausi, ir meilės raštus lai
kau už menkos vertės darbą. Visos krū
vos tų romantiškų raštų yra tiktai nerviš
kas kutenimas netobulių skaitytoji).

Raštininkas, kuris turi pašaukimą, ne
stoja mokintojom žmonijos, bet tiktai tar
nu. kurį galima prilyginti prie senoviškų 
tarnų, 
ponų
glosto ir kutena žmonių nervas su 
aprašymais, jie 
visokiem noram.
tis vyrą prie moteries, ir teip gana dide
lis, rodos, apie tą nereiktų rašyti, nė jo 
minavoti. Jeigu žvėrys gana kanda ir 
drasko, tai visai nereikia jo erzinti.

— Dovanokite, tamistėle — pertrau 
kė ją Juozas — jūs persmarkiai kaltinate 
mūs raštininkus: jeigu męs ir esame kalti, 
tai vis ne teip daug kaip jum matosi.

Raštininkas ima medegą savo raštui

— Bet, vaike, ką tie žmo
nės darys, kaip nuo jų atims 
elektriškus karus, vandeni ir 
šviesą, iš ko jie tada gyvens?

— Na, matai, tėvai, tu rū
piniesi apie juos; jie turi 
milijonus susikrovę, o tu tu
ri lopus. Jie ras ką veikt 
su sukrautais pinigais žmo
nių: jeigu neras, tai jie tu
rės tokią jau progą kaip ir 
tu: parduoti savo sveikatą 
už duoną ir sulopintas kel
nes.

— O miestui ar bus geriau, 
jeigu paimtų tuos daigtus Į 
savo raukas?

Žinoma, kad būtų ge
riau. miestas tuojaus pralob
tų ir galėtų daugelį pageri
nimų padaryti dėl žmonių 
jame gyvenančių.

— O gal ir teip būtų ge
rai, tai kam dar tų socijalis- 
tų reikia, jeigu municipalis
tai padarytų teip gerai?

— Tėvai, tu nesupranti; 
Socijalistai tai yra teip kaip 
šlėga: jie varo visus kylius. 
Jeigu nebūtų socijalistų pa- 
saulėje, tai nebūtu nė muni- 
cipalistų,

— Kaip tai vaike, bene jie 
vienas kitą gimdo? .
f '*į — Tas yra teisybe, jog jie 
vienas kitą gimdo. Matai, 
Socijalistai yra seniausia 
nuomonė, kuri daugiau kaip 
šimtas metų jau gyvuoja s
mieriu išliuosuoti žmones iš 

Vigų surėdymo, tai yra, kad 
mūsų užlaikymas prigulėtų 
nuo rando, o ne nuo tokio 
turčiaus, kuris reikalauja 
nuo mūsų darbo dvylika do
lerių vertės, o jielno mums 
duoda tik 2 doleriu. Taigi 
turčiai mato, jeigu socijalis
tai Įvestų tokį surėdymą, tai 
jie negalėtų ant kožno dar
bininko uždirbti pi dešimtį 
dolerių ant dienos. Užtai 
jie paskui tveria tarp žmo
nių kitokias nuomones, kaip 
tai municipalistų arba taksa- 
vojimo nuomones, kad 
nutraukt žmonių atydą 
socijalistų užmanymą.

— Vaike, duok man 
apmislyt.

— Mislyk tėvai, mislyk!

kit
kiai ir kiek tik jūs žinote 
apie lietuviškas 
organizacijas
koki jų mieriai.
puikią dovaną, kuri tą viską 
aprašys.

Padėka vo nė. Širdin
gai dėkavoju godotinai Bar- 
biai už pamokinimą, kaip 
sutaisyti kopūstus. Aš teip 
pataisiau, tai visa šeimyna 
stebėjosi mano gabumu, bet 
aš sakiau, jog ne man garbė 
užtai, bet godotinai Barbiai 
per ,. Keleivį”.

Ona Višniauckiūtė, 
Boston. Mass.

i

tik
nuo

šitą

Senovėje tarnai turėjo glostyti 
patins, o dabar raštininkai 

meilės 
rūpinasi patikti žmonių

Žmonių noras stmnen-

i



KELEIVIS

Paj ieškojimai.

Paj iešką u motinos Agotos 
Makauvkienes ir seselių: Kat
rės. J ievos ir brolio Daininin
ko. Jie laike saliūną Elmi- 
ra N. Y. keli metai atgal: 
dabar girdėjau, kad kur ki
tur. (Motina yra sesuo gar
saus bankieriaus A. Pajaujo) 
Teiksis atsišaukti, nes gavau 
žinią, kad diedukas pasimirė, 
tai nėra kam ūkės prižiūrėti 
ir šeip kitoki svarbus reika
lai. Meldžiu patiems arba 
gerų tautiečių duoti žinią 
aut šio adreso:

Ant M. Makauckas,
Box 312

Forest City. Pa.

Sout Boston. .kasH.

Geriausia viela dvi ji; kinio 
fornit iu uz pinigus arba ant 
išmokt t riu: b • jokios <>xtra 
inokesties laike mokėjimu.

Sumiš M Ean
Antraraiikius Forničius įterkam ir parduodam.

Skaityk!
Ar nori išsigert stiklą alaus 
arba arielkos, kad tau eitų į 
sveikatą? Jeigu teip, tai atei- 
kie pas mus, o nesigraudysi. 
Mes teipgi dastatom gėrymus 
ant veseilių. krikštynų, balių 
ir t. t.

James Duffy A: Co.
178 W. 4-th ir 84 B. Sts.,

S. Boston. Mass.

Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUTUVE
Via galima gauti puikiausių pečių. lovų kr.-' 
u ir visokių r-ikalingų daigių šluboje. Čion 

galima gauti parėdymus ruimam nuo *l-"> O- 
iki mig-čiausių prekių Pirkti galite ant ęe 
riaušių i-lygų: teipgi susikalbėti galima lietu 
vokai lenki kai ir kitose kalbose. Meldžiam 

atsilankv t.

0 LIM Pros.
38S Broachvav So. Boston. Mass

COLLINS MEDICAL INSTITUTE
Seniausias, su geriausiu pasisekimu gydime, Medi- 

kaliszkas Institutas Amrikoje
Jei žinai savo liga ir nusibodo mėtyt dykai piningus daktaramas, kurie Jumis ne iszgyde, tad tuojaus 

atsiszaukit, pas Specialistus, žinomo visiems Didžiausio Instituto.
Daugybes žmonių serga, nutrotija vilti iszgydimo, vien per ne tikra gydimą, kad ir patis žinodami,

jog sveikata yra ncapiprekiuotas turtas,kuri koznas žmogus gali apturet, tik atsiszaukite ant vardo : 
l>i*. ItZ. <2?ollins< Institute apraszaut liga, o jis

duos jums rodą ir tikra kelia apturėjimo sveikatos.
haiugi vargintis ligomis, jog gali būti iszgyditas, su mažais kasztais apturint pirmutinių geri 

sveikata ir būt laimingu.
Vaistai sutaisyti per Dr. E. C. Collins Med. lust., kureme yra ant kožnos ligos tam tikras 

Specialistas, taip pasekmingi, jog visada atsiekia pilnai mierius iszgydime, vartojant pagal užraszyma ir 
pamokinimus. Tukstanczei žmonių yra iszgyditi per Specialistus, apdovanotu gamtos su talen
tais, ir uera ligos, kurios je negaliotu iszgydit.

Isz padekavoniu, kurios szimtais ateina kozna diena-perskaityk nors keletą: 
Iszgydita gumbo liga, 
diegliu apturėtus po 
gimdimui ir baltosios 

tekėjimo.

Bailiai.
l)r-ė šv. Petro ir Povylov 

parengė didelį balių, kuris 
atsibus 30 gegužio 1905 m. 
ant Deacon Hali. 1651 
Washington St., Boston, 
Mass.

Meldžiam visus atsilankyt, 
nes apart baliaus bus laiko
mos prakalbos ir Koncertas: 
grajįs S. Bostono Lietuviška 
kapelija.

Teipgi meldžiam visus są
narius pribiit ant susirinki
mo Nedėlioj. 28 Gegužio ant
rą valandą po pietų ant st. 
Omer Hali, 376 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

KOMITETAS.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

GERIAUSIAS 

ADVOKATAS 

JOS. J. FBSly 
!)-j Milk st., Ruimai 60-61 

BOSTON. - MASS.
•>

Mrs. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šaukit po šiuom adresu:

1

190 Park st., Lawrer.ce, Mass-

Telefonas 749--11.

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 naminė gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso a]>etita ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu irt. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip, kad daug apie 
tai kalbėt ne reikia. Ja reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajauka reikia padėt toki 
ant ras za:

A. Ž VINGILAS,
P. O. B. 3232, Boston, Mass.

Brangus Profesoriau :—
Per 3 metus vargino mane nerviszku- 

mas — ir abelnas nusilpnėjimas, vydu- 
riu gielimas, guiubo liga ir baltos ant dra- 
panes. Jokios naudos neatnesze jeszkant pa
gelbės pas daktarus ir vienam Klinike net 
Aparacija padare, bet mano padėjimas vis 
darėsi suukesnis ir kaip su viena koj£ gra- 
bę stovėjau jaunystėje. Vienok ant rodos 
savo drauges parasziau laiszka pas jumis, ir 
kaip at siuntėt vaistus, kuriuos vartojau per 
dvi nedelias, 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 visada

Mare Kajeriene,
242 Svveet Avė., Buifalo, N. Y. 

Milimas Profesoriau:—
Tukstantinias padekovanes siuncziu 

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

Iszgitas nuo nerviszkumo,vy- 
duriu ligos, abelnosnusil- 

puejimo ir reumatismo.

Frau k Malnarikas,
Box 16, Ferry, So. Dac.
, o asz lig$ ir nuliudymu 

visi dieglivi krutinėję ir 
esu de-

Dr-tė šv. Kazimiero iš West I.ynn. Mass. 
parengė trečią didelį Balių, kuris atsi 
bus 17 d. Birželio. 1905 m. ant Hibcrni- 
an Aall, 103 N. Federal Sq.. AVest I.ynn 
Mass. Balius prasidės antrą valandą po 
pietų ir trauksis iki 12 nakties. Inžan- 
ga merginom ir moterim dykai. Vyram 
35 c. Širdingai visus užkviečiam

Komitetas.
---------o--------

Dr ė I). L. K. Vytauto parengė links
miausią balių 30 d. Gegužio. 1905. Pra
sidės 1-mą po pietų ir trauksis iki 12-ai 
nakties ant Broadbine Hali. Dover kam
pas 311 Albany str.. Bostone. Bosto
niečiai ir aplinkinės lietuviai ir lietu
vaitės. visi širdingai yta užprašomi pri
būti ant musu parengto pasilinksmini
mo. Komitetas.

M.Galivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIKIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

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

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

I. SAC0WITZ,
128 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

Johana Periciene,
Box 13, Brazil, Ia.
esu numerėlis; vietvnei daktarai tik mano pinigais davanai naudojosi, 
bet kaip puoliausi prie jus, tai tabar esu sveikas ne tik litiszkai, bet prapuolė 
kankinantis kosulis in-gitas per netikra gydimą, mano Chroniszkos ligos. Sakau neapsakomai 
kingas, jog asz dar gailesiu ant pasaulės save skaityt už laiminga, tik per jus Auguszta Mokslą ir iszgy
dima. Su guodone Jos. BlazukaS, BridgeporųCcnn.

Skaitytojau! ir galite būt iszgyditas, kaip ir je, jeigo Jumis vargina žeminus paminėtus ligos: per 
Didžiausio Medikaliszko Instituto Profesorių nuo Ligų: piaticziu, kosulio, viduriu ligas, kpetiu ir inkstu, 
kraujo ligas, Reumatismo, galvos skaudėjimo. Skuros (uodos) niežejimo. litiszkas silpnybes ir slaptas 
vyru ir moterų ligas. Savžagvstes su baisioms pasekmėms, nervu ligas, miegustuma, diegliu ligas, 
abclno nusilpnėjimo. Kataro (slogos) pūsles, sekios nubegimo, galvos spiegimus, geltligę, kaip virszu- 
tynes taip vidurines ligas, kurios ant orgauismo atsiranda ir. L t

Jei toli gyveni nuo New Yorko. lietuvyszkai apraszvk savo silpnybes kiek gali aiszkei ir po isztyri- 
mui ju per Profesorių ir Specialistą, bus pritaikiti ir sutaisyti vaistai, nuo kuriu tikrai busi iszgy
ditas. Vaistus iszsiuncziam ne tik Visur Suvienytose Valstijose Amerikos, bet in Mexica ir Canada.

Jei nesupranti symptomns ligos, kurie Jumis vargina, atsiusk keletą štampu, o bus pri
siųsta lietuvyszkoje kalboje knyga, paraszyta per Profesoriu Dr. E. C. COLLINS 12S 
puslapiu didume „VADOVAS 
aiszkei.

Ta knyga labai naudinga ne tik ser- 
gatiems, bet ir sveikiems, kurie jau 
tukstancz.as žmonių iszgelbejeir labai 
žingeidi kaip vyrams taip moteriems 
seniems ir jauniems, joję yra dideli

DR. E.

IN SVEIKATA“ ir joję visas szakas ligos atrasite

REIKALAUK IR SKAITYK TA 
KNYGA.

koleravoti paveikslai, atidengia daug 
paslaptybių žmogaus kūno subudavoji 
mo taip:U paslaptys litiszko ir laimin
go gyvenimo, kožnam reikalaujan- 
cziam, je bus prisiųsta; atsiszaukiant 
ant vardo

f
i

I

Darbinyko Užeiga
pas James Duffy <fc Co.,

178 W. 4th ir 84 B. Streets.
S. Boston. Mass.

V • ' f • *4 » l ■ ’ a ••

Alus .šaltas, cigarai geri, o 
alielka geriausia visam mies
te. Teipgi jeigu kas nori 
tuščių ruimų, pas juos visada 
gali gaut.

l)r. Jos. de Lewandowski.
479 a Broad\vay, 

kampas Dorchester str.,
S. Boston, Mass.
Prieš transfer staciją. Ofiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir 6 — S po piet.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerckas 
KRIAUČ1US 

prosijam čystijam ir taisom 
212 Broadvvay 

So.Boston Mass.

C. COLLINS
MEDICAL ITVSTITUTE,

140 W. 34th Str., New York, N. Y
Valandos Instituto, kozna diena nuo io iki 5 vai po piet Nedelioins nuo 10 iki 1 vai po piet

Xa3ai

r

Naujas lietuviszkas dienrasztis.
p. B. Barniškis iš Pana. III., pagarsina 
dėl visų žinios, jog jis įsteigi lietuvišką 
dienraštį, kuris prvkiuos $5.00 už visus 
metus. Norėdami pamatyt minėtą dien
raštį. prisiųskit savo aiškų adresą o ap- 
laikysit vieną numerą ant pažiūros: 
Adresas: B. Barnishki,
307 W. Devitt st.. Pana.’ III.

# ¥Geriausia motery gydytoja sšĮg

J Dr. Ona Topaz.
Chaniliers str.. Boston. Mass.

Ofisas atdaras
•Še 2 iki 4 nuo 7 iki S po pietų.

Tel. Hav. 669 - 5.

I)r. S. Andrzejewski,
Vienatinis lenkiškas Dentista.

Ofiso valandos:
Nno 9 iki 12 ir nuo 2 iki S po piet.

238 Harrison avė.
Boston. Mass,

Dykai dėl visu.
Jei^u dar neturi mano kataliogo. tai raszvk szendien 
p isiusdamas savo adresa ir uz 5c. n-arke • apturėk 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu ietf- 
ciueeliu. žiedu, srilku. kompasu, britvu, armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, masz’nukes dėl drukavo- 
jimo gramam, monu knyga, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istorisrku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi Fetuviszkoj kalboi, puikiu popieru 
dėl raszymo su pavincze*orem ( padaiknimais ir 
kvietkom. K. VILKEVICM
112 Grand str.. Brooklyn. N. Y.

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

Mes užlaikom geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir imĮMirtiiotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatėm ant 
vestuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

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

Dėl ko lietuvius visi 
skriaudžia.

Tai yra klausymas, kuris 
pats aiškiai išriša: dėlto kad 
lietuvy s reikalaudamas bent 
kokios rodos, eina jos jieš- 
kot pas svetimą, ne pas sa
vą. o svetimtautis tai maty
damas skuta jį kiek gali.

Dabar Bostone yra lietu- 
vys, kuris yra agentu laiva
korčių ant visų geriausių li
nijų, siunčia pinigus į Lie
tuvą ir visus kraštus svieto, 
teipgi yra Justice of the Pea- 
ce ir visokiuose atsitikimuo
se suteikia teisingiausias ro
dąs. Tuom lietuviu yra F. 
J. Mockevičia, 83 Endicott 
St, Boston, Mass., tai malo
nu būt. kad reikale lietuviai 
kreiptųsi pas savą.

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

Pelnas ant nukentėjusiu už 
liuosybę Lietuvoj.

KLAUSYKITE VYRAI!
Kaip į U'orcesterį atkeliausit 
Geriausia rodą visi gausit.v ** *
Snapso alaus išsigersit
Ir cigarų turkiškų parukysit

Pas

Vaszkelevicziu ir Abraczmska
124 Millburry str.,

Worcester. Mass.

I

LIETUVIU UŽEIGA
-----  PAS -----

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

117, 119 and 121 A St.,

So. Boston, Mass
agentai.

Petrikis. 
Scranton. Pa.

Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

P. A. FOLEY & CO.,
UŽLAIKO GERIAUSIA

EI iii, Vyną. Degtinę ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Broadway, South Boston. Mass.J 5

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 31.25. Pinigus geriausia siųsti 
per "Postai Money Order" ai t šioadreso 

P. Mikolainis.
P. O. B. 15. Brarch D.. New York City.

Geriausia valgomu daigtu

K R A V T V V E.
Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigtus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatėm. Už 

pinigus perkant dumiam dubaltavas 
s tempas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

THE OUTLET
„Keleivio”

j.
1514 Ross avė..

J.
13 Diamond Sq.

M. P. Glinckas.
54 I.affayette Str.. New Britain. Conn. 

A. J. Kazlauckas.
Shenandoah. Pa. 

F. Rodis
Port AVashington. Wisc.

M. Mockus.
Detroit, Mich.

W. Ukmann. 
\Vatirburry. Conn.

J. Derkintis.
4j45 Hermitage avė., Chicago III.

John Luis.
120 S. Green str.. Baltimore. Md.

«

I
J. Iiabulski

3395 Aubum avė.. Chicago. III.

KELIAJANTI AGENTAI:
Feleks J. Galmin.

Box 64

Box 32?

Box 54

Box 71

G. J. & J H. CONNERS, 
Broadway Stebciiai, kuriuose» 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szermenu, veselijų ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BR0ADWAY,
S. Boston, Mass.

J. Rudokas.

M Senkus.

t

Puikiausias Lietuviškas to
t4

* to
SALIUNAS to

*4
M Kas kartą pas mus atsilankys. S

To niekad nesigraudys:
to Alus, vynai mus gardžiausi. to 

*4 ‘
to

Cigarai iš Turkijos, geriausi. 54 '■ 
to

54
54 Lazauckas, Judeika ir Co. 54 

to
54 
to 3o4 Broadway ir 259 D. St.. 54 

to
to South Boston, Mass. 54

Didžiause krautuvė visokių vyriškų pasipuošimų 
Gents Furnishings. Daugybė visokių moteriškų 
drapanų, skrybėlių naujausios mados, jekių pava
sarinių ir vasarinių, teipgi andarokų. Mes laikom 
geriausio jrat unko drapanų dėl mergaičių ir vaikų. 
Kūdikiam drapanos prie kiikšto kopuikiausios. 
Atminkit, pas mus visiem viena prekė visados.


