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Pasarga.
Norėdamas pamatyt mus 
iaikaašti. prisiusk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiusk vieną dole
ri. o gausi ..Keleivi" Į>er vi
sus met lis.

Skaitytojai ..Keleivio", ar 
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kozną kartą pa
dekit savo aišku adresą: nie
kad nerašykit ..adresas mano 

■•s pats", nes męs senu laiš
ku nelaikom, ir gavę laišką 
su „adresas las pat-" m i- 
noi.i ką daryt. Rašydami 
niekus, arba prisiųzdami pi
nigus. uždekit toki adresą;

A. Žvingilas.
!*»ox 3232 Boston Mass

valdžia. Mat. kaip 
jog žmonės j ieško savo 
bes. tai tie karaliukai

žmonių, ir ilgoj savo kalboj 
nurodė, buk ant toliau jau 
randas nedarys jokiu skirtu
mu tarp tautų po Maskolijos 

mato, 
teisy- 
i negi

na žmones malšinti. kaip lik 
Įmano. Nuo laiko darbinin
ku sukilimo, jau daug irran- 
das prie žmonių reikalu pri
silenkė; dėlto verta ir kovo
ti.

kares lauko.

Žinios.
!ie> olinei.ja ’»osijoj.

Žmones. nešanti sunku 
jungą Rusijos valdono, ne- 
perstoja kruteję. bet ko to
lyn. to labiau pradeda neuž
kęsti rando. Bombas metyti 
ant caro perdetiniu parėjo i 
toki būdą, kaip tarpe mažu 
vaikų obuoliai. Kasdien 
girdėtis sunaudotos bombos 
še ir te, rodo nenuilstanti 
žmonelių darbą ir norą nusi
kratyti caro sunkenybes. 30 
tūkstančiu darbininku Pe
terburge būdami uždaryti be 
darlM). ko tolyn to eina pik- 
tyn. Audiejinių fabriku 
darbdaviai tariasi su rando 
pagelba išvežioti visus strai- 
kierius i kaimus, bet nežino, 
ar jiem pasiseks tą pigiai pa
daryti. Nekuriuose audimu 
fabrikuose darbininkai ipyk- 
dinti sulaužė daug mašinų. 
Krime netoli nuo caro vasa
riniu paloviu randasi baisus 
maištai prieš ramią: ten ta
po pasiųsta skaitlinga dalis 
kareiviu numalšyti pasikėlu
sius. Varšavoj likosi labai 
sužeistas |x>licijos viršininkas 
Von N oi ken. bomba paleis
ta i jį laike jo važiavimo pro 
guln*rnatoriaus namus, ant 
ištyrimo kas mete bombą ir 
sužeidė 6 zemskius Pragos 
policijoj.

Po Varšavą ir jos apielin- 
kę yra mėtoma proklemaci- 
jos. atsišaukimai ir kiloki 
raštai liei revoliucijoniškos 
giesmes šaukianti žmones prie 
pasikėlimo ir kovojimo už 
laisvę. 25 kovo ant Povons- 
ku kapiniu rado inkastų <s0 
bombų, kurias tę buvo paka
roję darbininkai.

General gubernatorius, su
sišaukė dideli susirinkimą 
oficierių. kunigu ir paprastų

Paskutinėse dienose žinios 
nuo kares lauko nemažai su
retėjo. Eina paskalas. Imk 
japonai n u plauste d ratus te
legramų ir turėjo nustumti i 
šąli Rusijos kareivius.

Maskoliams uusiliodus 
bėgti nuo Mugdeno i Barbi
ną ir pavedus karės vadeles 
jen. Linevičiui. jie susimis- 
lino dar kartą pasistatyti 
prieš japonus ties (irunshu 
Pass. : -..ylios nuo Tie Pass.
Išlaikymas pasinsle sunkus, 
nes čion įanonai susivežė ge- 
riausias kanuoles savo ir tas. 
kurias maskoliai bėgdami pa
liko.
kovo, 
vietas

Susikirtus čionai 2> 
maskoliai apleido savo 
ir pasitraukė 13 my

liu i žiemius i aplinkinę Si-
pingliai.

Maskoliai bėgdami iš Mug- 
deno paliko krautuvėse ne
toli dvieju milijonu dol. ver
tes visokių drapanų, čebatu. 
kuriu kareiviai labai reikala
vo. bet nespėjo Įbėgdami iš
kraustyti. tai viskas liko ja- 
Įxmu rankose, kitus liepsnos 
prarijo. K uropat kinas Įvir
ina laiko paliepė kraustyti, 
bet tas prisakymas mbuvo 
išpildy ta, dėl išradimo prie
žasties palikime tų kareiviš
ku drapanų ir maisto, išrin
ko komisiją, kuri rūpinsis 
ištyrti tą viską.

Politikoje kasdien kalba
ma apie karės užbaigimą, 
bet žingsniai prie užbaigimo 
joki dar nepadaryti. Kaip 
japonai, teip ir Rusai taisosi 
l>e perstojimo dėl ilgesnio 
palaikymo karės.

vietas ant saulės, o dar kiti 
švaistys savo teleskopus, jieš- 
kodami planetos Vulkan'o. 
kuri pražuvo dangaus rūmuo
se 1 '.‘>9 mete.

Paskutiniam laike intaise 
teleskoĮią ant kalno Wilson, 
(’al.. turinti 2(10 Įvedu ilgio.

Pakels inokc'ti.

P it t s b u g, Pa. 25 
v<> Suvienytų Valstijų plieno 
dirbtuvės ketina Į»akelti mo
kesti visi-m darbininkam 
nuo pirmos balandžio, 
tarpu nežinia aut 
pakeis Tą mokesti, bet 
eina, buk atnaujis 
numuštą mokesti. 
tančiii 
džiaugs 
tuo pąčiu kartu.

Nežinoma priežasti

N('\v York. 25 
Vo’terienė Makovski 
karbolisk<>s rūgšti* s su 
tiku ir atsuko gazą k 

rij. kuriam jos 
ir mergaitė gulėjo. > 
pabudęs gazą užsuko ir 
kėlė seserį, p-.skui jie 
rėjo motiną -— jau ji 
m-gy va.

Nemoka taksu.

B u r ton vi le. III.
žmones nemoka taksu, o kiek 
tik reikia pinigu palaikymui 
miestelio, juos surenka nuo 
laisnų saliuninku. Miesteli- 
je žmonių yra 300. jie pra
geria tiek, kad tik ant vie
nu laisnu išmoka $4,ooo.

O S ko

Tuo
kiek 

šneka 
pirmiau

30 tūks- 
darbininku pasi
jui mėsa nejtakils

S.

apziu-
buvo

( ia

Iš Amerikos.

Tems saulė.

3(1 rugpiučio šių metu tuo
jaus po saulės užtekėjimui 
bus jos užtemimas. Tirinė- 
tojai žvaigždžių, astronomai 
išlaiko pasidalina darbą. Ka
da mėnulis palys po saule 
uždengs tamsy be žemę, 
zvaigždininkai su visa

ir 
tada 
savo 

galybe kreips galingus teles
kopus ant tirinejimo dangiš
ku kimu. Kada vieni ims 
paveikslus nuo saulės pa
kraščio. kiti tyrinės tamsias

Žinios iš pasaulės.

Boulogne-Sur-mer. 16 ko
vo nuo dabar čion prasideda 
jomarkai. Kas žingeidu tai 
yra tas. jog vargšes moterys 
atėję i jomarką. norėdamos 
nusipirkti skepetą, o neture- 

gauna
savo pla įt
vertos 20 

padaro 20 
Krane i joj

savos gubernatoriui Maksi
mavičiui užganėdinti lenku 
nekurios reikalavimus, 
apmalšinti kylančią jų 
šią.

kad 
Ava-

kovo

damos pinigu greitai 
rodą, jos apmaino 
kus ant skejietos, 
c., kada pirk’iai 
dol. iš t u plauku,
surenka 59 tonų plauku nuo 
vargšių merginu, moterių 
ir bobučių, kad apdengti 
galvas pasileidėlių turčių. 
Turčiai nenori, jog darbinin
kai gautu pilną mokesti už 
savo darbą, paskui jie nega
lėtų pirkti nuo vargšu plau
ku.

*

* *

Japonu kareiviai pirmiau 
gyveno daugiau valgydami 

’vien-tik ryžius, bet dabar jau 
šeria juos su 
daržovėm.

*

mėsa, žuvę )•

Vanduo išmetė.

27 kovo penkiom darbinin
kam bekasant tuneli po Kast 
River Nevv Yorke, viršus tu
nelio prakiuro ir vanduo pra
dėjo bėgti. Keturi darbinin
kai pabėgo nuo smerties. o 

likęs nepasislėpęs. no- 
su 

liet

vienas
rėjo prakiurusią skylę 
maišeliu plauku užkišti, 
skyliai prasimušus didesniai 
darbininkas likosi i viršų 
mestas kartu 
apačios oru.
šll išgelbėjo.
ko. jog bus sveikas.

iš- 
su einančiu iš 
Iškilusi i vir- 

ir gvdvtoias sa-

Eall Rhrr

čion
50 audiejų pa- 
fabrike Granite 

si ra i kotą

*
Konstantinopolis — 25 ko

vo sultonas Turkijos ir vėl 
padidino skaitliu savo dai
nininku. šokėju ir komedi- 
jantu. Kapelija grajina ka
da sultonas valgo. Sultonas 
valgi savo duoda pirmiau šu
niui. opaskui pats valgo, l’ž- 
ti sultoną kaštuoja per me- 
bovytus 500,990 dol.

* *
Durbaii, Natalija — 29 ko

vo čion atkelevęs laivas 
,.I)art' praneša, būk matė 
Rojestvenskio flotą. suside
dančią iš 30 karišku laivu ir 
14 pagelbinių laivu 250 my
liu nuo salos Madagaskaro. 
Rojestvenskis ir Nabogato- 
vas ketina susitikti laike de
šimties dieni., o paskui stoti 
i muši su japoniška laivyne 
po vadovyste admirolo Togo. 
Jeigu kare 
ta, tai vėl 
kraujas.

*
Londonas, A ng. — 29 kovo 

M. Rutkovskis piniginis a- 
gentas Rusijos padavė pro
testą i angliškus laikrašči .s 
už neteisingus išreiškimus 
žinių kaslink Rosijos pini- 
giško stovio. Rutkovvskis 
sako, jog Anglijos ir Ameri
kos laikraščiai gazdina žmo
nes. kurie jau turi paskolinę 
Rusijai pinigus.

* *-x-
Pekinas.( liinijoj. —29 ko

vo iš čionai 
Imk ( hinai su 
lybe šarvuoja 
šia kareiviu. I

-Y-

nebus sustaDly- 
pasilies mariose

*

29 kovo straikai vėl 
prasidėjo — 
mete darbą 
M iii. Priežastis
jog perdaug turi darbininkai 
dirbti, m-s nei 16 staklių 
ri prižiūrėti.

tu

Karštas Kavas

P Ii i 1 a d e I į> h i a . Pa.
29 kovo čion buvo karščiau
sia diena nuo 1x7*2 metu: ši
luma sieki- m-t 7'3 gradusus. 
Darbininkai plieno dirbtuvė
se turėjo baisų karščio ken
tėjimą, m iest uosc Raukiu. Ho 
mestead. I)liquesne apie 15 
darbininku buvo atgaivinti 
nuo apmirimo, vienas Max 
1 traški.numirė.

žinios pareina 
visa savo ga- 
konodaugiaii- 

kad sustabdyti 
anarchiją savo krašte. Iki 
Birzio menesiu jie ketina pa
rengti armiją iš pusės 
jono kareiviu.

* - **
SI. Peterburg. — 29 

caras duoda prisakymą

mili-

kovo 
Var-

St. Peterburg. — 26 
žinios praneša buk mokesčiai 
Rosijoj pakils nuo gegužio 
14. 2 pna-entai ant Valsti
jų perdetiniu, 
50 juoceiitu, 
al-'us 
v 31 
nafta 
pūdo
pakilo.

33 procentai, 
mielių
60
ir

posmert ines 
mokestis ant 

ant at- 
71 procentas,

kapeikų bus ant 
kiti daiktai teipgi

* *

Riga 26 kovočionai buvo di 
di-lis sumišimasdarbiuinkii su 
{Milicija, likosi užmuštas vie
nas zemskis. kitus 2 mirtinai 
sužeidė.

Tokio — 26 kovo—.Japonai 
linksmi, jog jų paleista pa
skola visur yra perkama. Ja
ponai užsitikrinę, jog vedant 
karę ir toliau nebus trumpa 
su pinigais.

Maskva — 27 
tarna5 užėjo didelę 
bombų ir kitokiu 
mašinų pas vieną 
milijonierių M.
suareštavo soo žmonių, 
kaip žmones dirba dėl liuosy- 
bes).

kovo caro 
sankrovą 
žudymui 
Mask vi >s 

Boros »f'ą.
(Tai

CaĮie Haytien, Haiti 29 
kovo iš čionai žinios pareina 
buk vietoje vadinamoje Men
te ('riste sukilo revolimijo- 
nieriai prieš prezidentą Mora
les. Teipgi žinia prasiplati
nus buk Amerikos randas, 
neapleis prezidento Mo'-ales 
ir padės j im numalšyti pasi 
kelelius.

29 kovo — žinios iš 
buk pasikėlę dar- 
Yaltoja Krime.

tai

< hlesa
ateina.
bininkai
gailino sulaužydami,
degindami caro vasarišką pa
loviu.

su
su-

Paryžius 3b kovo Ne
aiškios žinios ateina iš Pary 
ziaus. pranešančios I tik-aras 
norėjo nusižudyti,
mas su peiliu arteriją 
kos.

at.ve.rda-
ran-

IŠ LIETI’VOS.

\ IL.

likosi

kad

K.
2

I M-f

Iš
pa- 

žmo-
nereikt ų 
kas tik

se dabar kelius geriau nekaip
v

kad pirma vyrai. Čion suė
mė žydeli Falka. kuris nuo• v *

čia gabeno žmones i Ameriką, 
nusprendė ji ant trijų metu 
vainos paselenijos. Moltkč 
ir Mauške taiukinickiai pa
bėgo, jie teipgi buvo agen
tais. Išgaudžius 
dabar jau sunku ir 

nuo mus krašto
M.

ką

ageni u>. 
į A mėl i- 
važiuoti.

(’urlanis.

T1UMP0S ŽIMTES.
—o---

Areliai niekad nepasimeta 
nuo savo draugės. Karta 
pasirinkęs dėl gyvenimo 
draugę, niekad nesiskiria.

—o—
\ ienoj (Austrija) inveda Į 

būdą vartoti phonographus 
krimiitališkose tiesilarystese. 
Plionografas kartą sugaudęs 
kalbą, palaiko ją be jokios 
permainos.

—o—
iveicarijoj ketina intaisy- 

ti bed ratili į telegramą, kad 
duoti žinias i laipiojančius 
po Alpų kalnus.

—o—
Aviu piemenys temija ant 

vilnų augančiu
kupros, kaip ant barometro: 
ko labiau vilnos 
garbiniavę, tuo gražesnisoras 
Ims.

ant avies

būna susi-

—o—
niekad neskilta 

barzdas, dėlto, kad maliome- 
tas, išradėjas jų tikėjimo nie
kad nesiskuto. Ko didesnę, 
gražesnę turi arabas barzoą, 
to labiau ji godoja jo tauta.

—o—
Geriausias ir smaguriau

siąs valgis ekskymosų. gy
ventoju ledinės šalies, yra 
ledine smetona. padaryta iš 
ronio tauku ir sniego: sumai
šo iki nesušąlą gerai, o pas
kui valgo.

—o—
Sugauti liūtai arba tigrai 

jeigu atsiveda mažiukus, tai 
turi juos kur giliai tamsu
moj laikyti perkėlos dienas, 
jeigu ne. tai seniai juos pa
pjauna.

A raliai

—o—
V ienas žmogus atlieka vi

są poiiciji.s darbą Islandijoj 
irtai mažiau turi darlvo. kaip 
Amerikos poliemonas.. o žmo
nių tę raminsi 76 tūkstančiai

M ERKINE, 
mūs krašto 
vietai neimti i karę, 
nes pabūgę,
eiti i Mamlziuriją, 
galėjo išsinešdino i Ameriką. 
Likosi tiktai vienos moterys 
ir merginos: dabar kaip rei
kia taisyti kelius ar tiltus, 
tai eina mergos. Niekas ne
sitikėtų. kad merginos sutai-

Mokslas imti paveikslus 
tamsoje teip išsitobulino, 
jog mainu inžinieriai dabar 
duoda raportus nuimdami 
paveikslus mamose. kad pa
rodyti kur ir kaip stovi ang
lis.

Bostone, Mass. čion yra 
net 142 tikėjimai.
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atsikratyti: vienas išėjo, tai 
kitas atėjo, ir toliai verkia, 
pakol nepaima keliu tuzinu 
kinkinių pekliškos brogos. 
Ar negeriau butu lietuviam 
užsiimti kitokiu 
tas prakeiktas 
kuris nieko daugiau 
tik platina pulką durnių 
gimdo nelaimes.

* *
S<>. B0ST0N, Mass. 

šokiai! Žiu ra u kas 
|>er šokiai, skaitau.

gešeftu kaip 
skystimas, 

nedaro, 
ir 

A. S.
*

$ .50
$1 OO 

$lo.<x> 
s- auld be

”Exterkd as Secoxd-Class matter 
Eebkvaky 23. 1905. at the Post 
Office at Boston. Mass.. vnder 
THE ACT OF CONGBESS OF MaRCH 3.

1879.”

Tėvai. paaiškink man. 
ka.- tai yra revoliucija?

— Na-gi, tai matai, šita, 
šita: rev-revo-rva-revi-ra u I i - 
raulė. raulinacija.

— Na ne. tėvai, ne rauli
nacija. liet revoliucija.

— O teip. teip... inkvizici
ja"-

— Ne ne, tėvai, sakyk 
voliucija. revoliucija!

— Na tai tegul bus. kaip 
tu sakai, aš tau išaiškinsiu 
kas tai via: tai v ra prietaisa. 
ką Lietuvoj dalgę plaka.

— No ne. tėvai, tu neži
nai. kas tai yra toji prietai
sa: prietaisa ką dalgę 
ka vadinasi ,. bobute”.

-• Kas tau sakė?
— Man sake motina.
— A. tai motina!
— Na tai kas gi ta, ką 

sakai?

re-

I įla-

tu

— Revoliucija yra pasikė
limas žmonių, prieš tuos, ku
rie per ilgus metus juos 
skriaudė, alsindami sun
kiais darbais, mokestimis ir 
visokiais nedorais apsiėji
mais.

tu šneki apie

Šokiai, 
čia bus 
jog So. 

Bostono jaunuomenė rengia
šokius. Nuėjau ir aš pristo
jau prie tos kompanijos su 
išligom tokiom: laikysim šo- 
kius iki adventu: paskui po 
kalėdų iki Užgavėnių kiek
vieną seredą ir suimtą. Pi
nkui kiek surinksim pasida- 
lysini, paaukaudami ir ant 
tautišku reikalu ne mažą jų 
dali. Prieš adventus viskas 
gerai ėjosi, linksminosi visai 
gražiai. Po Kalėdų buvom 
su svetimtaučiais apsipyko 
net ir kraują palaistėm. Bet 
kas ypatingo šitam yra, tai 
štai: užbaigus mūsų šokius, 
tie kurie turėjo pinigus savo 
rankose užsidarė i kambarėli 
ir pasidalino pinigus, o man 
pasakius, jog ir aš priguliu 
prie tų pinigų, ir jų dalis tu
ri eiti ant 
iš manęs 
jog einam 
ti. Tada 
tai nebuvo 
nuomenė, 
žulikai.

(L

c?

tautos reikalų, jie 
pasišaipę ir sakė, 
greičiau kaziriuo- 
aš supratau, jog 

lietuviška jau
ti k So. Bostono 
Juozas laukaitis

26 kovo

30

KELEIVIS.
Aną dieną beskaitydams, 
„Žvaigždės” lapus be varty

dama
Žiūra u žinia iš Worcesterio; 
Mistinu čia gerti kostumerio 
Jisai žinią čia aprašo, 
Kataliku pasirašo.
., Aš esu geras katalikas. 
Iš Worcesterio tikras Mikas”. 
Ten ir daugiau jis parašo, 
Moteris vergdams prašo. 
'„Jūs mitingi] nelaikykit 
Ir tautiečių neklausykit! 
Tautiečiai jus iš kelio veda 
Jus į prapultį galiena. 
Na broliai čia sustokim 
Ir visi pasirodavokim. 
Jeigu boba kur padūko, 
Su kitais ji pypkę rūko, 
Tik tautietis čia nekaltas. 
Liežuviu netur būt apkaltas 
Dėl žmonių gero kas dirba. 
Lai jam Dievas padeda. 
Tokių žmonių mums reikia. 
Toki tautą tik palaiko. 
Dabar eikim prie Kataliko 
Pažiūrėkim męs jo pliko. 
Štai kur jis daug meluoja; 
Nekaltų žmonių šlovę plėšia. 
Visi męs Dievą atjaučiam 
Prisakymus jo pažįstam; 
Apkalbėt žmogų ir griekas, 
O tam katalikui kaip niekas. 
Kad galėtų, tai užmuštų, 
Artimą savo prarytų. 
Kanda žmogų kai ii gyvatė, 
Tikros teisybės nematęs. 
Tai ne yra katalikas. 
Priešas Dievui, eretikas. 
Tokį męs šiteip pabauskim: 
Galvą visą jam nuskuskim, 
Pūslę jaučio paimkim,

,s\

tėvai! tai ne 
čionai 

kas

— O tai aš žinau apie ką 
tu čia šneki, 
žydų buntus.

— Ne, ne.
žydų vienų darbas, 
yra darbas visu žmonių, 
tik nori nusikratyti vargą ir 
vteles.

— Tylėk, tylėk! kas čia* •
tėvas ar tu ar aš? Kaip žiū- 
rau, tu teip daug žinai, jog 
jau man negalima nė išsi
žiot.

Korespondencijos.

Thomas, W. Va. Oras 
šilo. Pavasario ženklai 
tosi. Darbai eina pusėtinai. 
Lietuvių yra gražus čionai 
būrelis, visi sutikime gyve
na. Pirkliu turim tik vieną 
irtam nekaip eina, les kom
panijos krautuvė užstojo ke-
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lią. Čion turime Sv. Jono 
Draugystę, kuri gyvuoja ga
na gražiai. Pereitą rudenį 
užsidėjo kliubas. kartu ir 
knygynėlis, liet paskutinisne- 
teip gerai užsilaiko, nes žmo
nes prie skaitymo netikę. 
Kompanija davė ruimą ir 
šviesą, kad tik žmonės nau
dotųsi. Go«lotinas V. 
kevičius daug rūpinosi
gym li įsteigti, kodėl žmonės 
nesinaudoja, sunku suprasti.

Juozas Paškauckas.
* *

*

Brockton. Mass. Darbai 
eina gerai, liet atvažiavusiam 
sunku gauti darbas. Mūsų 
mieste priviso tiek tų alaus 
biznierių, jog sunku nuo jų

at- 
ma-

Dac 
knv

Bostono Lietuvi it 
Kliubas parengė dideles pra
kalbas. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė, Prez. pra
kalbų buvo F. MockeviČia. 
kalbėtojais buvo: Paltanavi- 
čia. Bakutis. Juškauckas ir 
kun. J. Žilinckas. Kadangi 
susirinkimas buvo pašvęstas 
dėl revoliucijos reikalų, to
dėl visi kalliėtojai mėgino 
laikytis tos temos kaslink 
pasiliuosavimo pavergtų po 
maskolium tautų, kartu ir 
mūsų tėvynės Lietuvos. Prieš 
kalbėjimą kun. Ziiincko bu
vo rinktos aukos ir susimetė 
apie ?0 dol. Pabaigus kalbą 
kun. Zilinckui, pakilo garsus 
ranku plojimas, ir teip ilgai 
plojo, pakol kunigas nepra
dėjo vėl kalbėti. Antgalo 
kun. Žilinckas papasakojo 
pagal tėvą Gaponą, kaip 
Sergijus,Maskvos Km igaikš- 
tis prašėsi i dangų pas šv. 
Petrą. Tas papasakojimas 
visus prajuokino ir vėl paan
trino plojimą rankų.

* * * 
Waukegan, III. 

atsitiko naujiena, 
pažeminanti. 26 
Jonas Sesnauckas 
smert savo stalauninką Miko
lą Burdikį. Susi roką vo už
koki niekniekį karčiamoj ir 
teip broli lietuvi nukraustė 
nuo svieto. Sesnauckas bu
vo čionai atbėgęs su kita pa
čia ir dviem vaikais iš New 
Yorko. Dabar likosi sugau
tas ir žinoma.smerčiu bus ko- 
rotas.

Yra čion keli prakilnesni 
vyrai, jie sutvėrė ,,Tėvynės 
Mylėtojų Draugystę”, bet iš 
50o žmonių mažai dar prisi
rašė (darbuokitės broliai).

Ignacas Mažis.

Paveizda.

Pas mus 
lietu vius 

Vasario 
užmušė i

Bostone ant gatvės Char- 
don, kiekvienam žinoma vie-

ta,.llebre\v (’harity Asso.” 
Jei čionai užeisi beveik visa
da rasi senvva žydeli vardu

• t • w

Mitchel. Patikęs tą žmogų 
ant gatvės praleisi pro savo 
akis, kaip kitus žmones, ta
riaus jeigu ji.dar labiau teiny 
si jo darbus dėl jo tautos pa
žinsi. ištiesti širdis jausis go
donės pilna tam žmogui. p. 
.Mitchel yra galva organizaci
jos gelliėti žydus visokiose 
nelaimėse; šita organizacija 
susitverė 1860 ir nuo tada už
silaikė iki šios dienos, nie
kad teip negyvavo, kaip, po 
vadovyste p. Mik helio. kada 
jis apėmė vietą jos vedimo, 
tai yra jienkiolika metu at
gal po Mitcheliu randasi
komitetu, kurie prižiuro sa
vo užduotę. Ir teip ta orga
nizacija. kaip kokia mašina, 
atlieka didiai gerus darbus 
dėl savo tautos, o kartu ir 
visos žmonijos. Komitetas 
apsergėjimui vaiku papuolu
sių Į vargą, komitetas vadi
namas mariu Įiakrantes, ku
ris pereitus metus išvežė ir 
gaivino 150 vaiku ant mariu 
kranto, kitiem 1000 sutaisė 
išvažiavimą ant mariu kraš
to, komitetas kuris suteikia 
drabužius biedniem siratom: 
daro dideli milaširdingą dar
bą; jie sukerpa audeklus ir 
duoda siūti tiem, kuriuos jie 
maitina; komitetas pagelbės, 
kur eina Į namus apsirgusių 
ir atlieka darbus. Valgių 
Komitetas, kuris verda koki 
maistą, idant pavalgidinti 
pavargusius. Komitetas ku
ris rūpinasi priimti emigran
tus. išsiuntinėti Į artimas ma 
žesnes vietas ir tę gauti jiem 
darbą; šitam komitetui pasi
sekė apsigyvendinti nuo 1 
iki 150 žydelių mieste Mid- 
way, Mass. Pereitą lapkriti, 
gruodi ir sausi, kad ėjo daug 
žydų iš Maskolijos i Ameri
ką, šitas komitetas nuveikia 
milžiniškus darbus, išdalin
damas emigrantus visur. Ko
mitetas prižiūrėti sergančius 
džiova: duoti jiem pagelbą ir 
mokinti kaip turi gyventi 
sirgdami ta liga. Komitetas 
ant turtų, kuris turi apipir- 
kęs 50 ūkių dėl apgyvenimo 
žydeliam. Ligonbučius turi: 
Los Angeles, Denver ir Flo
ridoj. Prieg tam * ’i kom. 
palaidojimui nūn..tusių ir 
daug kitų. Žydų Bostone 
yra 60,000; jie sušelpė savų
jų dešimtą procentą, o tas 
viskas po vadovyste Mitchel. 
Komitetas dėl apžiūrėjimo 
džiova sergančių, atsižymėjo 
savo geru darbu; jie gavę ži
nią apie tokį ligoni, skubina 
Į jo namus, jeigu mato, jog 
galima namie atgaūdyti svei
katą. tai griebėsi prie per
mainymo viso namo; mokina 
ką valgyti, kaip stubą prižiū
rėti. žodžiu sakant mokina 
kaip išgyti, ir lai tas darbas 
parodo, 80 iš 100 pataiso, to
ji organizacija turi 4 gydy
tojus. Prie visko jie turi 
diurą. kuris rūpinasi 
gavimą darbo vargšam,
aprašyti visus jų darbus, tai 
reiktų daug vietos. Gana to. 
jog žydai teip dirba vienybė
je. jog rodos jiem tas prigim
ta. Nematyt jų girtuokliau
jant. nė pasileidusių Į korta- 
vimus ir peštynes. Tokia 
tai tauta, toki kareiviai var
gų. jie gali gyvent, kada vi
sa pasaulė ant jų griūna.

Ah, kada męs, teip dirbsi
me?

apie 
Kad

Raidė p išsitaria kaip lietuviška žtuižiuose: pit tark 
pit, reiškia duobę: lap tark liap; reiškia liuosą kampą dra
panos, lopą. Tas pats žodis reiškia kelius, paveizda: be 
held thechild ou his lap, tark, ji eld dili čaild on iz liap, 
reiškia:'jis laikė kūdiki ant jo keliu.

Raidė p pradžioje žodžių pirma raidžiu s ir n ueišsita- 
ria. kaip štai žodžiuose pneumonic, tark niumoniks, reiškia 
plaučių uždegimą: psalin, tark saliu, reiškia: psalmas: 
pshavv tark šia, reiškia priežodį neatbojanti. kaip sakytum 
tas yra niekas; ptarmigan tark tarmigan. reiškia veislę 
paukščiu gyvenančiu augštuose kalnuose.

Raidė Q turi balsą lietuvišką kiu, bet Q poruojasi su 
raide u ir Įgauna balsą kv žodije ųuestion, tark k vėsčioti, 
reiškia: klausymas.

Raidė . išsitaria lietuviškai žodžiuose rip, tark rip, 
reiškia ardyk; trip tark trip: reiškia kelionę: fortu tark 
forui, reiškia formą: Carol tark kiarol, reiškia: Karalių. 
Mirė tark mair. reiškia: tirštą purvyną.

Raidė S vartojasi kaip lietuviška žodžiuose; send tark 
send, reiškia siųsti; less tark les, - reiškia mažiau. S persi
maino Į z, žodije rose tark roz, reiškia: rožę; žodžiuose kur 
i stovi pirma s. o po s stovi balsinė raidė, tėti s pavirsta i 
lietuvišką š, žodije mission tark mišių, reiškia misiją.

kia
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Angliškai
ever
\vorked 
vvooling 
iron 
foundry 
fresh 
air 
how 
seen 
milk 
tliey 
kiek 
calf calfes 
liuli 
cow

Did you ever worked 
in a wooling mill 
I ivorked in iron foundrv •z
I likę to work in fresh air 
how would you likę 
to \vork on the f ar m 
Did you ever seen a cow 
Yes I did see a cow 
You tliink you could 
milk it 
Do tliey kiek

Calfe’s mother is a cow, bull is a father of all cows
Teliuko motina yra karvė, bulius yra tėvas visų karvių.

4

Ištark Keiš
ever kada nors
vorkt dirbai
vūling vilnonis
airon geležinis
fandry liejinyčia
f rėš šviežias
ėr oras
hau kaip
syn matei
milk pienas
dei jie jos
kik spiria
kiaf kiafs teliukas-ai
bul bulius
kau karvė

ar tu kada nors dirbai 
vilnoniam fabrike
Aš dirbau geležinėj liejinyčioj.
Aš myliu dirbt aut šviežio oro 
kaip tu mylėtum 
dirbt ant fanuos ūkės
Ar matei kada karvę
Teip aš mačiau karvę
Kaib mislini 
galėtum melžti

Ar jos spire

i

Ant 581 Shavvmut avenue Boston, Mass. gyvena Do
vydas Kenede, žmogus, kurs pereitą žiemą, besigydydamas 
save atdarė daugeliui žmonių akis. Kenedė kartą buvo 
drūtas raumeniškas žmogus, bet kaip visi sveiki, teip ir jis 
neatbųo apie save: per naktis nemiegodamas varinėjo viso
kias komedijas. Antgalo gavęs darbą prie tvartu turėjo 
čionai dikčiai darbo, mazgoti vežimus, kratyti visokias di- 
vonus, nuo ko Įgavo Į vidurius tuberkulinių bakterijų (ligų 
sėklų), o kad buvo vis nuvargęs, šitos sėklos ligos pergalė
jo jo kraujo smarkumą ir Kenedė pamatė, kad jisai turi 
džiovą, plaučių gedimą, nes kasdien ėmė eiti menkyn. 
Niekas nebuvo galima jam daryti, kaip tik eiti Į ligonbūti 
i Ruttland, Mass., kur gydo visus su tom sukatom. Išbu
vęs ligonbūtije apie 6 mėnesius, likosi paleistas 22 Sausio 
1904. Jis nebuvo išgydytas, bet stoka pinigų greičiausia 
jį atkalbino nuo ligonbūčio. Bet mirti teipgi jam nesino
rėjo, nitai jis išsimislino pats save gydytis. Ant stogo 
savo stubos insitaisė būdą su aplink atidarai? langais, ir 
čionai Kenedė pradėjo miegoti nuo Įiereitos Liepos iki da
bar jis visada miegojo ant stogo, ant tyro oro tik po stoge
liu. kad neužlytų. Jis išbuvo šalčiausias naktis žiemos ir 
kartais rado save užpustytą sniegu, liet jis nesibaugino, nė 
sniego, nė šalčio, kad tik atsikratyti nuo savęs ligą. Pa
sekmė yra tokia: Kenedė? sveikata netik nustojo eiti blo
gyn, bet pradėjo taisytis, ir ant kūno pasidarė sunkesnis 
dešimčia svarų. Tas parodo, jog žmonės gauna ligas nuo 
nekuopno oro ir valgio, ką galima pataisyti, tiktai esant 
ant šviežio oro. B. Globė.

z



KELEIVIS

Lietuviszkcm Moterm ir Merginom.
Anam numeri je.. Keleiv io" 

buvo aprašytas trumpas per- 
ln*gimas per nekurias st uitas 
ir aprašytas nužiūrėjimas. 
Davėsi girdėtis balsas pasi
piktinimo mm moterų, lieku 
rios išsitarė: .. Kas gali būti 
per bėda ..Keleiviui”, ką 
stubose randasi negera išžiu- 
ra". Keleivis iš to tiek 
linksmas, jog gali pakelti 
pas nekurias moteris toki pa
sipriešinimą. Moteris kuri 
priešinasi, ištiesti ji mislina 
biski, ji tiek supranta, jog 
aprašymai apie negražiai už
laikytu stubą. nelik ką ne
sveikas, liet patraukia atidą 
ir kitu žmonių. Čion turi 
labai linksmai jaustis toji 
moteris, kurios stuba kuop- 
niai užlaikyta. tokioj netik 
ką sveika gyventi, bet ii 
žmonių akis patraukia prie 
geros gaspadines. Tos sese
rys kurios nenori matyti ap
rašytą negražu užlaikyma 
stubos. jos dar aiškiai nesu 
pranta kodėl kiti žmonės ki 
šasi prie nesavo reikalu' Na 
čionai prisieina biski paaiš
kinti, kodėl turi žmonės kiš
tis prie tokiu reikalu. Męs 
šioje paša ulėje surišti i vieną 
krūvą ryšiu žmogišku papra 
t imu, arba geriau sakant ne- 
atbūtina užduoto gyvenimo. 
Visi žmonės aut žemės pana
šiai vienas i kita g v vena, ži 
noma vieni g\ vena geriau, 
kiti prasčiau. Ix*t visu žino 
niu gyvenimas panašus i vie
ną. Męs turim turėti šilu
mą visi, męs norim būti pa
valgę. apsidengę ir nenorim 
būti kitu vergais: tie papro
čiai mus visus vienija. Ko
dėl jie mus vienija' tai štai 
viena priežastis, nuo kurios 
galime imti paveizda. Kada 
žmogus apserg“ raupais, 
skarlatina arba kitokia lim
pančia liga, tada ateina gy
dytojas. apžiuro ir prikala 
jM)Į>ierą prie duriu, kad kitas 
žmogus Įėjęs nepagautu tos 
ligos. Tai klausymas, kokia 
tiesą turi tas gydytojas, atė
jęs prikalti prie duriu popie 
ra arba raudoną karūną. Jei
gu šitos moterys, kurios pyks
ta ant ..Keleivio” suprastų 
kokia tada gėda žmogui, ka
da ant jo durų stovi prikalta 
jMipiera arba raudona karū
na. reiškianti nelaimę, iš 
priežasties nevalumo. Kas' 
tas gydytojas yra, jog jis t u
ri tiesą žmogui karūną prie 
durų prikalt' Jis yra žmo
gus. kuri aprenka ukėsai. 
idant jis tuoin rūpintųsi. Jei
gu pas žmones kyla tokia 
nuomonė, jog reikia aprinkti 
gydytoją, kuris rūpintųsi, 
kad ligos nesiplatintų. Tai 
pas žmogų kyla nuomonė ir 
tokia: jeigu matai, kaip tos 
ligos prasideda, tai reikia 
žmogų, savo artimą pasergė
ti. Pasergėdamas žmogų, 
netik jam darai gero, bet ir 
sau, ir štai kaip męs sau ge
rą darom. Jeigu męs rūpi
namės apie savo gyvenimą, 
užlaikom knopniai. o palei 
mus gyvenantis Susiedas pa
skendęs mikrobuose, užsilai

ko nekuopniai. męs galim 
greitai nuo jo užsikrėsti liga, 
t ii ką gi męs turim tame da
ryti' ar eiti tą žmogų apva
lyti, išplauti jam stubą. to 
negalim padaryti, nes kiek
vienas /.laogus turi savo dar
bą: galim tik tiek padaryti, 
kad musu artimiems apie tai 
pranešti, jog lai yra teisybe, 
kai! ligos kyla nuo ne kuop- 
nuino, neapsi\alymo. jie tą 
supratę nepatingės sa\e ir 
kampus apvalyti, o iš to iš
eina tik gerovė. Kaip męs 
visi pasirupisim Imti kuopni. 
busim sveiki, galėsim mislyti 
ir nuveikti gerus darbus. Ež
iai męs meldžiame jus bran
gios seserys, nesukelti savo 
neapykantos prieš tokius iš
sitarimus. bet griebkiiaes 
prie darbo visi, judinkime 
kitas musu seseris ir kreip- 
kim prie gerovės. Daugelis 
vra lietuvišku moterų, kurios
* v

labai gražiai užlaiko savo na
melius. lavina gražiai vaikus. 
Bet kiek vargo, kiek neapy
kantos ir ašarų. tai kur tik 
eisi ten rasi.

l’žjiereitą žiemą man teko 
matyti štai koki atsitikimą. 
Mieste L. aš tada gyvenau. 
Vieną rytą anksti prieš it-tą 
atbėgo moteris ir prašo ma
ne. kad eičia i tiesdarystę 
pakallieti. Ji buvo savo vy
rą suarešta vojus. Man pa
gailo moteries, ir aš pasiry- 
žiau eiti, liet ką aš turiu tę 
kalbėti' Ji man papasako
jo: ,.jis mane mušt ir mušė, 
jau aš to daugiau negalėjau 
kęsti ir užtai suarešta vojau. 
liet kaip čia man bus gyventi 
su mažu vaiku, jeigu ji pasū
dytų. Aš sakau, jog geriau 
būtu, kad tu jam dovano
tum. kaip dabar tu gyveni.

Nuėjom į tiesdarystę. Bo
ba su mažu vaiku ant ranku, 
kaip vilkučiu, buteli pieno 
laiko kitoj rankoj: ji buvo 
tada nėščia, jau gerai prie 
laiko. Kada atvedė jos vy
rą su plaukius pasišiaušiu- 

išiais, išbalęs, rodos žiuogžu- 
dys koks. Gali žmogus per
statyti koks ten buvo pa
veikslas. lai buvo paveikslas 
kokio niekas negali nupiešti.

Vakari* nuėjau pažiūrėti, 
kaip jie gyvena. Jos vyras 
jau turėjo draugą ir gėrė: jis 
buvo latras ir ji visi žino. 
Bet pažiūrėkim.. kaip si tos 
gaspadinės stuba išr<xlė. 
Kaip tik duris atdariau, tai 
dūkas kaip su kirviu davė i 
mane; Įėjės teini jau gerai, 
o išėjęs piktinausi, ką ją pir
miau apgailėjau. Viskas 
stultoj buvo juoda, teip kad 
rodos būtu laikyta 2<» varnu 
ir puikios kiaulės toje stu- 
boj<“. Pamislinau sau. 11a 
neišgero sese, tavo vyras pa
siuto tokiam gyvenime: gal 
ir milinis žmogus pralietu 
šokinėti. Tiedu žmonės kaip 
tik pradėjo sau stubą laikyti 
niekad nebuvo iš jų gero, nes 
nieko nesuprato apie kuop- 
numą. Laike langus visada 
apkamšusius. sirgo nuo to, 
negalėjo valgyti, užtai pra
dėjo nežmoniškai gerti, o kad 
save jau nevaldė, tai laikas 
nuo laiko moterį grūdo. Ką 
mislini apie toki padėjimą, 
ar gal tau visai šitas neina i 
galvą. Bet tu augiui vaike
lius. tu juos myli, bučiuoji, 
liet bereikalo teip daug bu
čiuoji. geriau žiūrėk kokia 
bus jų ateitis, kokius jie tu
rės draugus, su kuriais užau
gę gyvens; Pa misi y k boba, 
apie kurią augščiau pa paša-

sakojau. teipgi augina vai
kus, kurie prie papo dar, o 
įau eina itiesdarvstėsnamus, 
nemoka, negali kalbėti, o jau 
keikia tėvą, kada jis motinai 
galvą tranko, tai siekia ran
kutėmis. rodos norėdamas uz
krutu stverti: jis užaugęs bus 
gatavas zmos/'iidys. o tavo 
vaikas turės su juoin gyven
ti. Taigi brangios seservs 
nepyktaukim, bet mokinki- 
mes gyvenimo. Kitą san- 
vaite kalbėsime su merginom 
kodėl kyla nesutikimai tarp 
apsivedusių. Meldžiu jus 
sesei- s pakalbinti daugiau 
merginu prie skaitymo.

Juokai.

\ iena moteris papratus 
tankiai alučio ir baltakės iš
sigerti. papuolė štai Į kokią 
katastrofą: ji laike s vyrus 
aut stalavoiies ir visiem duo
ną kepė; vieną vakarą užmai
šė gera kubilaiti d nonos. Ant 
rytojaus kaip visi išėjo Į dar
bą. tik liko namie vienas gri
norius. To grinoriaus nepai
sydama boba išsitraukė pir
ma trajankos. paskui balta
kės. negana to nusiuntė gri- 
tioriu. kad parneštu alaus: 
išsitraukė gerai alaus, 11a ir 
parėjo laikas duoną minkyti. 
Atsinešė miltu. nusidengė 
kubilą, sukišo rankas, apsu
ko kelis sykius, insipylė mil
tu. bet kada pradėjo abiem 
rankom stumdyti, pūlinga* 
galva, duona pasidarė žali, 
lx*t ji nenustojo minkius tik
tai grinorius iš užpakalio ma
tė. jog boba netik lingiuoja. 
bet jau ir tūpčioja. Toliau 
Išminkant lobai duoną, ji 
pamatė jau kirmėlių kubile, 
ir k.iip su kartu šoko atbula, 
puolė augštienink;, ir kubi
liuką užsivertė ant savęs pra
dėjo rėkti. Grinorius atėmė 
kubiliuką. įmgramdė tešla 
nuo bobos, prikėlęs, paguldė 
Į lovą, ir pats užsiėmė kepi
mu dramos. Grinorius bobą 
turėjo gramdyti porą sykiu, 
kad padarvti visiem vvram 
po buiką duonos.

* «•*
\ yrąs norintis ženytis su 

našle, užklausė jos:
Teip, tai tavo vyras jau 

numiręs (su džiaugsmu) o ar 
daug jis tau paliko;

Našlė: — nemažai. 
Kandidatas: — O kiek;
Našlė: — Devynis vaikus 

ir 300 dol. skolos.
Kandidatas eidamas šalin: 

— Dėl manęs per daug!
* **

\ ienas žydas pirko žiedą 
nuo savo draugo, teipgi žydo, 
kuris jam užtikrino žiedą, bu
siant geru visam jo gyveni
mui. liet panešiojus porą san- 
vaičių. žibias nusišėre ir liko 
visas juodas. Pirkikas nu
nešęs ji savo draugui tarė:

Tu man sakei, jog šis 
žiedas bus auksinis, kol aš

APYSAKA S. PETKOVO.

PĖDOM KRISTAUS.
I.i<tnriikui rertt Strponiju Kniruklčiuti.

Dalis II.

(Tąsa.)
Tas klausymas vra svarbus, męs ki- 

jus kviečiam apmislyti kozną žingsni jų 
gyveninio, o patys sukamės kaip overės 
l>edirl>dami. Reikėtų nors vieną dieną 
aut sanvaitės pašvęsti atsilsint ir pakajui, 
jog fiziškai negalima virti katile, o kur 
morališka pusė mus gyvenimo' Iš kitos 
šalies žiūrint neišeina gerai, nes daugelis 
skaitytoju apsimokėję iš viršaus; ar gali
ma jiem duoti mažiau nekaip jie tikėjosi. 
Bugienius nežinojo kaip išbristi iš liėdos.

Kiek klinčių buvo surišta su tuom iš
davimu. jog negalima išgalvoti, kaip su
sitaikyti su tais reikalais. Buvo jau pa- 
mislinęs atsisakyti nuo nutarimo žengti 
pėdom Kristaus, liet pamislinęs, vėl likosi 
prie naujos idėjos drūtai laikytis, nelau
žyti žodžio. nežiūrint kas iš to gal išeiti. 
Pasišaukęs Juozaiti ir kitus tarnaujančius 
redakcijoj pasakė jiems teip:

— Aš meldžiu jus čion, idant paaiš
kinti jumi visiems kaslink tolimesnio vedi
mo ,. Dienos Naujienų”. Aš norėčia pa
daryti nekurias permainas: aš suprantu, 
jogtas pasirodys jumi labai nesuprantamu, 
ir pastebėtinu. Vienok kitaip aš negaliu 
veikti. Aš nutariau permainyti visas 
nuomones mūs laikraščio, teipgi Įvesti 
naują paredką j oš išleidimui. Meldžiu 
temyti, jog ,. Dienos Naujienos" nuo da
bar nebus išleidžiamos nedėliu rytais, o 
kad neimtu skriaudos prenumeratoriam, 
darbininkams ir raštininkams, tai išleisiu 
subatoj dulieltavą numeri. Viena pusė 

’kraščio bus pavesta begautiem reikalam 
ir žiniom, o kitoj pusėj talpisis morališkų 
raštų skyrius. Man rodos, jog toki raštai 
išeinanti kartą ant sanvaitės atneš nemažą 
naudą skaitantiem. Aš netikiu, jog jiem 
užtenka vien tų barškinimų apie politiką, 
teatrą ir t. t. Aš mistinu ir tikiu, jog 
mes galėsim tą darbą pasekmingai Įvesti, 
tariaus aš esu teip nutaręs ir teip pamėgĮ- 
sim

Tamistom užtikrinu, jog jus neturėsi
te iš to jokiu nesmagumu. Jeigu mano 
darbas nenusisektų, aš duosiu jumi žinoti, 
kad visa nelaimė puola ant manęs: aš jūs 
meldžiu meilingai padėti man tame darbe: 
padėkite man mieli draugai sutverti tarp 
krikščioniu laikrašti su krikščioniškom 
pažvalgom ir krikščioniškais principais

Taniai redakcijos su atyda klausė sa
vo redaktoriaus, o skirstydamiesi dalinosi 
ta nauja nuomone redaktoriaus.

Rugienius likosi vienas. Suėmęs ran
kom galvą jis giliai užsimislino:

,.Ar nuveiks mano spėkos pradėtą 
darbą. Tokis laikraštis turi eiti ir tokio 
neatbūtinai reikia, liet toki išleisti reikia 
didelių ir atsakančių spėkų. Reikia gi
laus supratimo krikščioniško mokslo ir sa
viški) išsitobulinimo evangeliškose tiesose: 
reikia didelio lavumo mokėjime kalbos 
apie amžinus reikalus gyvenimo. Nerei
kia žodžiu ir punktų ir turtingu knygynų, 
bet žodžių paeinančiu iš gyvos širdies. Kas 
Ims jeigu man nepasiseks; Žmonės nesu
pras. A> pats busiu priežastis nepasise
kimo. o jie visi sakys, jog mano nutarimas 
buvo beprotiškas mąstymas, teip kaip aš 
mislinau laikraštis negali eiti, G..įima! -- 
tvirtai kalbėjo vienas sau Rugienius. 
Galima ir turi teip būt, kad tik mano spė
kos tesėtu. Viešpatie! pagelbėk man!

gyvas būsiu, o dabar pane
šiojus pora sanvaičių, jau 
nusišėre.

— Pardavėjas: —Teisybė, 
mielas drauge, bet tamista 
tada išrodei teip. jog gyven
si tik vieną nedėlę.

** *
Mama, aš negaliu in- 

kast šitos mėsos.
— Tai atiduokie šuniui 

Kad ir šuva neinkan- 
da.

— Tai padėk, tėvas į (arė
jęs suvalgys.

DALIS III.

Ir vėl atėjo nedėldienis. Bažnyčia 
miesto N. prisipildė pilna susirinkusiais 
žmonėm: visu akys ir atyda buvo atkreip
ki ant klebono laikančio mišias Sv. Jis 
išrodė užsimiršęs apie visą pasaulę. o pa
dėjęs visą savo misli ir atydą dėl šlovės 
Viešpaties. K ui. ras pabaigęs mišias pa
sakė pamokslą, užkviezdamas visus, vėl 
sueiti pas ji. kurie buvo susirašę sekti pė
dom Kristaus. teipgi ir kitus, kurie norė
tų naujai prisirašyti, o labiausia jaunus 
kalbino prisirašyti*

Kada kunigas atėjo Į kleboniją jau 
čion buvo susirinkę daugelis žmonių, tarp 
kuriu daugiausia jaunimo. Klelnmas mei
liai priėmė tuos naujus svečius.

.Jauni draugai tarė Į susirinku
sius kunigas — neapsakytai miela matyti 
jus čion susirinkusius: prisidėjimas jus 
prie šios draugystes labai mane linksmina 
ir rodo, jog musu ateitu yra pilna geros 
vilties. Jus jauni broliai ėsate tvertojai 
ateinančio gyvenimo ir palaikytojai viso 
pikto, arba viso gero ateitėje. Žiūrėkit, 
neuždrumskite labiau gana uždrunistosupes 
dabartinio mus gyvenimo. Jus būdas 
dar jaunas, neapsistojęs: dvasia jus kaip 
vaškas minkšta, jauna jus širdis karšta, 
kaip Įkaitus geležis. Galiokite broliai,ka
da lieja varpą: kuo daugiau Į karštą ču- 
gūną metalo Įdeda sidabro, tuo daugiau 
varpas išduoda balso, o balsas tas luina 
tyresnis ir skamltesnis. Pasirūpinkite, 
kad balsas jus dvasios per visą jūsų gyve
nimą išduotų balsą tyrą ir skambanti bal
są evangeliskos teisybes ir meilės. Ne ge
rai tam, kuris ant senat vės jausis save ne 
tuo garsingu varpu, liet tik barškančiu 
puodu. Kaip turi būti nemalonu “-enam 
žmogui, kuris jierleidžia gyvenimą savo 
nedoryl>ese. pažiūrėti ant praeities perkra
tinėti jaunystes gyvenimą. Nevienam už
eina klausymas: ar tai galėjau savo gyve
nimą \ ien tik tokiose aplinkybėse praleis
ti; Bet balsas praeities atsilieps: teip. 
teip! perleidau sa.vo gyvenimą nenaudin
gai! Teip jus broliai žiūrėkite ant pa
veikslo savo senatvės, ir padarykite ji sau 
maloniu. Pidami gyvenimo keliu, ne
barstykite savo doru žmogišku jausmu, 
kuriu pilnos yra jus jaunos širdys, nes 
kartą išbarstę tą. ant nieko jau jų dau
giau nesurinksite ir gyvenimas jumi nesu
grįš. Sunkios jus bus paskutinės dienos, 
kada re i ks at minti nenaudingai praleistą 
laiką. Kapinės vienos tik pasigailės jus 
ir uždengs jus kartu su vargais. I>et garlie 
bus jumi jeigu risite pėdom Kristaus!

Jauni klausytojai buvo labai sujudin 
ti su ta prakalba; kiti sąnariai draugystės 
karštai dėkavojo ir džiaugėsi, vilti dėda
mi. jog toji sėkla puls Į jaunuomenės šir
dis ir tę augdama atneš didelę naudą.

Toliau prasidėjo kalbos tarp sąnariu 
draugystės iš darbu pereitos sąvaitės. Visi 
turėjo ką pasakyti iš sutiktų nepasiseki
mų savo darbuose. Nors tai buvo labai 
nelinksma, vienok matėsi teip, jog tarpe 
žmonių krikščioniu vesti gyvenimą pagal 
mokslą Kristaus eiti jo pėdom buvo sunku: 
reikia sutikti daugeli nesmagumu, nukęsti 
pinigiškai. išgirst pažeminimus, žodžiu sa
kant palikti auką, pasišventusio dėl viso
kio Įiažeminimo.

Visi sutinka, jog Kristaus mokslas 
yra geru kasdieniniam gyvenime, vienok 
pagal ji gyventi nė vienas nenori.

Pabaigus pasikalbėjimus išsiskirstė 
visi eiti namo, klebonijoj likosi Jonas Ka
tilius. direktorius geležinkeliu darbavie- 

i
— Aš turiu prašymą pas jus kunigėli 

sakė Katilius. — Mano darbavietėse dirba 
šimtai darbininkų su mažu skirtumu, jie 
visi yra jauni žmonės: skaityti moka visi, 
o nekurie yra ir pasimokinę, bet jie suvi
sai nepažįsta didelės knygos gyvenimo. 
Supazindykitę jus juos su ta evangelija, 
interesuokit<* su m »k< u Kristaus. Mano 
nuomone yra tokia, jog męs darlidaviai 
ir per<l«‘tini.ii ant žmonių turim rūpintis 
netik apie tą jiem paskirtą užmokesti, l>et 
kariu apie jų kūnišką ir dvasišką gyveni- 
nimą. A- jau sutvėriau dideli plianą, 
kad į .-.lai 1 a ui i tiem vargšam darbinin
kam. dabai“ meldžiu jūs. mielas kunigėli 
pribūti man i pagelbą: jūs galite daugiau
sia šitam mano užmanyme pasidarbuoti.

Meldžiu jus ateiti rytoi Į mano darba
vietes ir pasikalbėti .1 darbininkais: jūs 
patrauksite jų atidą geriausia šitam rei
kale.

— Gerai aš su noru tę pribūsiu — at
sakė kunigas.

Ant rytojaus kunigas Dumšis nuėjo Į 
raštinyčią direktoriaus Katiliaus. Katilius 
priėmęs kunigą, užprašė:

— Eikime, aš jumi par<xlysiii ką aš 
noriu daryti. Jie perėjo daugeli kamba
rių pripildytu su mašinom ir visokiom 
prietaisom, antgalo Įnėjo i dideli kambarį, 
kuris išrodė i pirmiau buvusi magaziną.

( (Toliaus bus).



So. Boston. Mass.

26 kovo, nedėlioję ..Ūke- 
su Kliubas" laike savo susi
rinkimą. Kliubo prez. p. 
Stanis pakalbino susirinku
sius. kad prisirašytu prie 
Kliubo: prisirašė net 16 nau
jų draugų. Prie kliulio ga
lima prigulėti su maža mo
kesčiu, dėlto prie šitos orga
nizacijos verta prigulėti tūk
stančiui vyru. Yra 2 priežas
tys. kurios gali sutraukti vi
sus So. Bostono lietuvius i 
augščiau minėtą kliubą. Vie
na. jog męs galim gauti pa- 
gelbą ligoje už mažą mėnesi
nę mokesti. Kita gi reika
las dar svarbesnis. pastoti 
žmogum, dalyvaujančiu poli
tikoje. Kliubas rūpinasi 
gauti popieras ūkesiškas ir 
patraukti lietuviu atydą ant 
politikos, kas yra kiekvienam 
žmogui reikalinga, gyvenant 
Republikos šalyj.

Keli tautiečiai kalliejoapie 
reikalingumą Įvesti vakarus, 
ant kurių galima butų mo
kytis, kaip sutaisytas Ame
rikos randas miestinis, vals- 
tijinis ir Suvienytu valstijų. 
Kliubas nutarė tokius vaka
rus Įvesti. Dabar eina klau
symas ar kitos draugystės 
pristos, ar pavelys salę dėl 
tokių reikalu. Nėra abejo
nės, kad jos pritars.

KELEIVIS

IR PASAZIERISZKAS

Lietu-

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

Jeigu nori važiuoti i
va arba parvežti ka i Ameri- 
ką tai ateikite arba atraszykite 
pas mus. Mes turime kelione 
>uredvta teip. kad vežam per 
žeme, marias ir perrubežiu ve
dam be jokios baimes. Turim 
szipkartes ant visu linijų per 
marias. Siuncziam pinigus in

visas dalis pasaulės greitai; gerai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite arba atraszykite ant szio adreso:

Herman
372 C0MM0N STREET, LAWRENCE, MASS.

Worcester, Mass.

GERIAUSIA UŽEIGA DĖL LIETUVIU PAS
M. A. C A N K 0 N !

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI 1

Perskaityk mano nauja ktiygą dideli puslapiai
svarbiu žiriiu«

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

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

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.

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

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

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

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

Šita knyga jau išgelbėjusi yra daugelį gyvasčių ir išgelbės tūkstančius kitų nuo kapo. Ji suteikė 
viltį daugeliui nusiminėiių ir parodė kelią, kaip pastoti vėl laimingu per atgavimą sveikatos.

Tai yra knyąa kožnam. vyrui ir pačiai, jaunikaičiui ir mergelei, paprastam darbininkui, amat- 
ninkui ir vaisbunui. Kiekvienas skyrius joje įdomus, pamokinantis ir patraukiantis.

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

Revoliucijos Reikaluose.

W. Lynu. Mass. į revoliucijoni-rtšką 
Komitetą išrinktos šios v palos:

Vincas Uždavinis
Vladislovas Genlylls
Stanislovas Grieže.

W. Lynn’o Revol. Komitetas pridavė 
Bostono Kev. Komitetui $8.10.

--------- o---------
Brockton. Mass. — 19-tą Kovo Brock

tono lietuviai parengė prakalbas kas-]ink 
revoliucijos Rusijoj:" surinko $123.25. 
Tarp aukautojų atsižymėjo tautietis K. 
<Iksas, duodamas net $25 ir ponia Vait
kienė duodama $5: pinigai lieka pas te- 
naitini Komitetą jųtkol nebus vietos kur 
siųsti.

Mes u/.laikotn geriausius gėrimus kaipo lai: arielka, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotu*. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatom ant 
vestu\iy. krikštynų ir siunčiam i aplinkinius miestus. Nepamirškit my* adreso:

M. A. C A N N O N ,
27 (’ross Stre<t Boston. Mass.

Draugysčių Reikalai.

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

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

įdomumo kožnam.
Penkiasdešimts tukstančiy 50.000) egzempliorių bus dalinama dykai kožnam, kuris pareikalaus 

PRISIUNSDAMAS KELIAS STEMPAS ir paduodamas savo vardą ir adresą.
Rašyk tuojaus negaišinęs laiko, kadangi visa pirma laida tuojaus išsisems.

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

Muzikantu balius.
Bostono Lietuviški Muzikantai turės 

koncertą ir Balių 29 Balandžio (April) 
Aakaria. Balius prasidės 7-tą \ akai e ir 
hęsis iki 12 nakties, ant salės Lietuvių 
' 166 Broadway Ext. Širdingai visus už- 
prašom ant mus pirmo baliaus.

Balius, Didžiausias Balius.
Brocktono Lietuviškas benas laikys di

delį Balių 29 Balandžio (April) I905 m. 
ant Broadbine Ilall. 2j9 Dover St.. kam
pas VVashington. Koncertas prasidės pu 
sė po 7-ių. Šokiai tesis iki 12-ai.

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

Susirinkimas.
Nedėlioj 2-rą Balandžio ant Lietuvių 

Salės Broadway E\t. bus didelis susirin
kimas draugystės ..Didžio Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto": susirinkimas atsi
darys pusė po dviejų. Bus kalintojų iš 
kitų miestų: prisirašymas bus atpigintas. 
Meldžiame visus draugus o kartu ir visus 
norinčius prisirašyti atsilankyt.

Tuojaus |M> susirinkimui D. L. K. V. 
draugystės bus susirinkimas ..Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės." Draugai kurie 
priguliu prie T. M. D visi ateikite šir 
dingai meldžiam*-.

Didziause ir geriause Aptieka

Daniel J. Kiley
301 Broadvvay. kampas 0. gatvių.

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

dos. d. Feely
95 Milk st., Ruimai 60-61

BOSTON, - MASS.

GERIAUSIAS LIETUVIU

GRABO RIU S

J. Nolan

Komitetas.

Pasinaiidokit iš progos.

Ant pardavimo gerai išdirbta Lietuviška 
bučernė ir turinti daug kostumeriu. bet 
turi būt parduota iš priežasties nesutiki
mo partnerių. Norinti pirkt atsišauki! 
pas F. J. Mockevičia.
83 Endicott Str.. - Boston, Mass.

Gramatika Angliszkos Kalbos 
didelio ašmainiu. 174 puslapiai, apdary
ta. Prekė su prisiūti!imu $1.25. Pinigus 
pigiause yra prisiųsti ]»-r "Money Or- 
der”. Adresas:

P. Mikolainis.
P. O. B. 15. Brandi D.. New York Ci»v.

G. J. & J H. CONNERS,
Broadvvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szermenu, veseliju ir šeip 
visokiu pasivazjnejiniu.

400 BROADVVAY,
S. Boston, Mass.

Mis. HEDWIG HIMMEB,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi- 
šaukit po šiltom adresu:
190 Park st., Lawrer.ce, Mass. 

Telefonas 749-11.

M. Galivan & Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
LIK1ERIU ir 

CIGARU.
Pardavimas familijom musu 

specijališku nias.
366 2-nd st., Boston, Mass.

Tiktai 25 centai
Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 

Trajankos". sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei
kalinga ki.-kvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geria se namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant kmtif- s. pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szaknu ir t. t. 
Trajanka yra žinoma visiems lietuviams 
nog senovės laiku teip. kad daug apie 

Itai kalbėt ne reikia. 3a reikia vartot 
teip. kaip yra ant pakelio paraszyta.

Užpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antras/a:

A. ŽVINGILAS.
/’. O. Ii. 32.)2, HosUm. Mas<

Prižiūri mirusius diena ir* 
nakti ant greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broadway
Ofisas - - 386 Broadvvay

S. Boston, Mass.

Telefono susijungimai. Nak
tinis zvanelis prie abieju ad

resu.

a i

Užlaiko puikiausius gėrymus. alus, ėlius 
visada švieži, vynai ir visoki likieriai 
kogeriausi. Gėrymus dėl veselijy. krik
štynų ar šeip balių siunčiam j namus.

117, 119 and 121 A St.,

So. EoScOn, Mass

PUIKIAUSIA

Visokiu valgo
mu daiktu.

t

A. BANIS,
276 Athen, S. Boston, Mass.

I. SACO\\ITZ.
128 Broadvvay,

So. Boston, Mass.
Pigiausiai parduoda kaldras, 
Manketus, kufarus, marški
nius. j akės dėl moterų, žodžiu 
sakant, čion visko gali gauti.

Geriausia valgomu daigtu

I< R A V T V V K.
Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius gros.-riškus daigtus. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatom. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Kurauekas ir
S. Kolesinskis, 

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

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerekas 
KRIAUČ1US 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay 

So.Boston Mass.

*
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A 
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas karta pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys:
Alus, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co. 
3o4 Broadway ir 259 D. St., 

Soutli Boston. Mass.
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0 LI M B r o s.
388 Broadvvav So. Bostor. Mass.

Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUTUVE

New York City

t

Čia galima gauti puikiausių )»-čių. I<>\ ų. krės
lų ir visokių reikalingų daigi ų si ūboji-. Čion 
galima gauti parėdymus ruimam nuo $15.<*» 
iki augščiausių prekių Piikti galite ant 1? 
riaušių išlygų: teipgi susikalbėti .-alm i li'-tu 
viškai. lenkiškai ir kitose kalis--..-. M. Idžiatn 

atsilank vi.

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 20-to AMŽIAUS

D=ro Robert’o 
Benediction Pilvo Gyduole
Dėl iszgydymo sekancziu ligų: DISPEPSIJOS, SKAU
DĖJIMO STRĖNŲ, SUKIETĖJIMO VIDURIU, 
CATARO, SCROFULO, REUMATIZMO, NER- 
VISZKUMO, NEMIEGOJIMO, PAGEDIMO KEPE
NŲ ir visokiu ligų kraujiniu, kurios padaro visa nes
magumą. Kam kęsti ligas ir nesmagumą, jeigu galima 
iszsigydyti vartojant gamtiszką gyduolę, motiną ir gy

dytoją visos žmonijos.
Auksas, pinigai, brangus akmenai, grožybes, vigada. — 
Visi tie daiktai galima dastoti, kada esi sveikas. Bet 
kam verti tie visi daiktai, kada liga žmogų kankina? 
Jei sergi, tegul nesulaiko tave seni mėginimai, lurie 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink bor.k ite 
te Benediction gyduolių ir jeigu nepasveiktum, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Benediction vartojo sztai ką jie sako: 
Aš jau buvau teip susirgęs. kad nei valyvi nei dirbt negalėjau. paėmęs bu
telį Ben.-dicl iou teip greit pasveikau. kad rodos su ranka man Ilga atėmė. 
S Kurauekas. 372 W. 2-nd st.. S. Boston. Mass. tuom paežiu adresu ir 

teip pat rekomenduoja p. S. Kol.-sinskiv 
Pabandymui, kas reikalauja, 1 bonka duodam dykai.

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


