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N orėda mas pa mat y t
laikraštį, prisiųsk savo aišku 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiųsk vieną dole
rį. o gausi ..Keleivį" per vi
sus metus.

Skaitytojai .. Keleivio”,
šeip mus kostumeriai rašyda
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aiškų adresą: nie
kad nerašykit ,.a//ė*/t* mano 
tas pat*“, nes męs senu laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su ..adresas tas pats” neži
nom ką daryt. Rašydami 
laiškus, arba prisupdami pi
nigus, uždekit tokį adresą:

A. Žvingilas.
Box 3232 Boston Mass

lieija ir kareiviai padarė 
kratą, radę knygučių bei la
peliu prie laisvės žmones šau- 
kenčius, rado ir revolveriu, 
muškietų, viską atėmė ir 63 
darbininkus suareštavo. Po
licija krėtė per visą naktį ir 
kėlė baisius kl iksui us.

* *

*

A. Szabaloxvicz, kuris me
tė bombą Lodziuje į Policiją, 
numirė nuo Įiažeidimo per 
kareivius. Ant Kaukazo su- 

didesni kaip kitur.
da- 

pir-
Tą

kilimai
Darbininkai, kaip {>elės 
bar ruo.-iasi prie šventes 
mos dienos Gegužio,
dieną darbininkai pradės ko
vą atvirą, jeigu mėgins ka
riauti su ginklu. Darbinin
kai iki dabar puolė šimtais, 
kada jų prie 
dinti.
moka iki šioliai.

Varšavos guberna torius 
prisakė neparduoti revolve
rių. nė muškietų, bet supo- 
kavus viską atiduoti ir randa.

ai buvo pače- 
Tokia kova neužsi-

Iš Amerikos.

Miestas norėjo.

Lawrence Mass. 
balandžio 
balsavimas, 
miesto 
čiantį

Revoliucija Rusijoj.

vargus, o 
su kulkom 

nuo tada darbi-

Po išskerdimui darbininkų 
Peterburge, kada jie norėjo 
pasakyti carui 
jis priėmė juos 
ir bagnietais,
įlinkai teip įtūžo visuose Mas- 
kolijos kraštuose, jog mirti 
jiem rodosiiėrnė kas. Kasdien 
girdėti naujos naujos aukos 
puola persiskinlami su var- 

puldami lieja savo 
didindami tą didelę 
į kurią jau pra- 
pilti savo kraują 
kurie seniai suprato 

šioje pa-

gaiš ir 
kraują, 
mierą 
dėjo 
žmonės,
brangumą laisvės 
saulėje. Caras dabar nežino 
kaip užgesinti tą laužą, kurį 
pats uždegė. Mėgina dau
giau duoti laisvės raštam, 
mėgina prisidraugauti prie 
Katalikiškos bažnyčios, tikė- 
danis ar nepadės tie draugai 
suvaldyti tų išbalusiais vei
dais. be kantrybės žmonių, 
kurie buvo engti per melų 
eiles. Bet matyti, kad bus 
sunku sustabdyti tuos varg
šus, nes jų kantrybė jau ap
leido juos. Jie negirdi nie
ko, niekas neturi ant jų į- 
tekmę, išėmus Maximą Gor
kį, Tolstojų ir kitus darbi
ninkų vadovus, kurie seniai 
darbuojasi, idant išvalyti ne- 
iškenčiamą vargą iš Ma<koli- 
lijos. kuris permainė žmones 
į puskvailius, tamsius ir nie
kam netinkančius, tik gar
binti carą ir kitus, kurie kuo 
daugiau jų kraujo išgeria.

** *
Varšavoj 2.balandžio buvo 

didelis susirėmimas darbi
ninkų su {>olicija ir karei
viais; 4 darbininkai buvo už
mušti ir 40 sužeisti. Volą 
netoli nuo Varšavos. po

arės lauko

4 
buvo kancelmonų 

kad paimti į 
rankas gazą apšvie-

miestą. Balsai {mo
lė per pusę ir gazo klausymas 
liko vėl kompanijos rankose. 
Paskutiniam laike žmonės 
visur rūp ' asi atimt visuo
meniškas ii..-ti1 ucijasnro tur
čių ir padaryt publi.-kom.

G<»n^r< ualKtai sky rėsi.

Jonas 1). Rockaieller’is 
siūlo 100 tūkstančių d >1. dėl 
proteslonų misijų. Protes- 
tonų kunigai, gerai apsišvie
tę žmonės, daupJis nenori 
imti tų pinigų, sakydami, 
jog tai yra pinigai, kuriuos 
R ickafeller’is pavogė arba 
atėmė nuo žmonių, uždeda
mas didelę prekę ant kerosi- 
no. Tarp kunigų eina dide
lė diskussija ar imti 
ar nef Matai kaip 
susi {> ras!

Expliozija.

Be n t o n , III. 
džio čion expliodavo
aplinkoje Zeigler, kame už
griuvo 50 darbininkų, iš ku
rių mena, kad 30 ras užmuš
tų. E.vpliozija išeidama lau
kan nunešė viską nuo skylės 
ir išmetė parakinę bačkutę 
iš gilumos 500 pėdų.

StM'ijalislu užmanymas.

Chicago, III. 4 balau, 
džio buvo rinkimas miesto 
majoro ir miesto rodos. Re- 
publikonai ir Demokratai, 
matydami jog socijalistai ar
ba darbininkų partija pra
dėjo augti į galingą, 
kratai užmanė, kad 
{įaimtų į savo rankas
Chicagos tramvajus (strytka- 
rius) su visais geležinkeliais. 
Užmanymas žmonėm patiko 
ir demokratas likesi išrink
tu.. Dabar visi žiūrės, kaip 
mokės tie demokratai paimti 
ir vesti miesto geležinkelius. 
Socijalistų užmanymus tur
čiai vagia ir teip žmones pri- 
gaudinėja. Demokratas ne- 
gal padaryti socijališko dar
bo. jis tik sugadįs.

Ką sako gubernatorius
Springfield, Mass.
Balandžio čion atsilankė

Massachusetts gubernatorius 
Douglas, ir savo ilgoj pra
kalboj tarpe daugelio reika
lų paminėjo, jog su pakyli- 
mu maisto produktų, paky
la ir skaitlius bepročių. Nors 
tas žmogus nėra draugas dar
bininkų. vienok įsikalbėjęs 
ir teisybę pasako. Kada-gi 
žmonės susipras gailėtis pats 

kiaušy- 
daugelį

veltas išvažiuoja į Texas, 
kur ketina praleisti mėnesį 
laiko ant medžiojimo ir 
kvėpavimu tyro oro.

l'ž pinigą nėra dangaus.

C o 1 u m bus, 0. 2
landžio kun. I)r. 
ton Gladden ant koncilijiško 
susivažiavimo pirmos meto
distu bažnyčios savo kalboje 
paniekino gešefto, metodą 
kurį darė iki šioliai bažnyčia 
krikščioniška, imdama šim
tus ir milijonus dolerių nuo 
turčių, suteikia jiem garbę. 
'Kurčiai mislino, jog jie 
si perka

rp

pa

ba- 
\Vashing-

4 ba- 
kelio- 
laivo

V ienų a. — 4 balandžio 
žinios praneša iš čionai, būk 
Sosonef, kuris pastūmėjo į 
amžinastį Plėvę. Rusijos mi- 
nisterį, dabar paliego iš Sv. 
Petro ir Povvlo drūtvietės.

v

Jei ta žinia yra teisinga, 
tai stebuklas.

*
* *

St Peterburg. 2 balandžio 
— Tiesdarystė Maximo Gor
kio, darbininkų raštininko, 
atidėta ant 16 gegužio. Mas
koliai bijo nubaust M. Gor
ki pirmiau pirmos dienos ge
gužio, kurią būna darbiniu- 
bininkų šventė. Tą dieną 
darbininkai atmena visus 
metų vargus ir nevienam 
daigte apkriština juos krau
ju.

pinigus
žmones

3 balan-
mainos

die- 
didelių 

Pirmyn einanti pul- 
kaipo apž valgy tojai, 
susitinka ir pakelia 

armijos ne- 
kur ką jie

buvo susirė- 
patrolės su

Karė japonu su maskoliais 
biskelį nutilo: per kėlės 
nas nebuvo girdėtiO

mūšių, 
keliai.
kartais
mūšį, bet didėsės 
paduoda žinių, 
daro. 2s kovo 
mimas japonų
300 maskolių artilerijos, ne
toli nuo Hieling. Maskoliai 
pasitraukė. palikdami dide
les krautuves. Peterburgo 
valdžia deda visą savo viltį 
ant galingos Baltiškos laivy- 
nės po vadovyste admirolo 
Rodžestvenskio. kuris vis ar
tinasi į vietą mūšio. Admi
rolas Niebogatof dabar ėsan- 
tis Jubuti. francuziškoj Sa- 
mamolandijoj,ketina važiuoti 
su savo laivyne paskui Ro- 
džestvenski. Taigi šiuomi 
kartu Togo turės darbo suti- 
kęs milžinišką flotą masko
lių: galima tikėtis, jog bus 
didelis mušis. Jeigu Rodžes- 
tvenskis apgalėtų Togo ant 
marių, tada caro išilgos prie 
srsitaikymo būtų lengvesnės, 
bet jei Togo išblaškys mas
kolių laivynę. tai Peterbur
ge bus didelis nusiminimas. 
Visi tiki, jog po persigalėjimų 
lai. vilių bus koks nors galas 
karei. Iki dabar Maskolijaj 
buvo didelė
nes jajMinai 
jog netik ką 
tūkstančiais, 
reivių, bet ir 
mainė žmonijos, 
garsingos 
menės, dabar 
čiaupia.

Berno
tu iestas
miesto

3

gėda taikytis, 
teip sunaikino, 
užmušė šimtais, 
maskoliškų ka-

• nuomonę per
ono pirma 

maskolių karin- 
pasiliko pras-

save, ir užbėgs kelią 
mui duonos, kuris 
stums į prapultį.

Išvažiavo medžioti.
Wash i ngton,

4 balandžio Teodoras
I).

Roose-
C.

nu- 
dangų, užtai gere 

kruviną prakaitą žmonių ir 
dirbą jį į dolerius.

Sutaikyti ateiviai.

P o r 11 a n d, M e. 
landžio čion atplaukė 
lika emigrantų ant
..Vancouver” kurie yra pa
bėgę iš maskoliškos kariu- 
menės, bet neturi pinigų rei
kalingų dėl emigranto, užtai 
sulaikyti ir gal bus sugrąžin
ti atgal, kas būtų jiem labai 
nemalonu.

Be politikos.
Bostone šiomis dieno- 

atsilankė organizato- 
unios ..American

mis
rius unios „American Fe- 
daration of I^ibor. Fred Be- 
auman: šitas turbūt papirk
tas darbininkų akių inuilin- 
tojas, liepė savo unijai neuž
siimti su darbininkais, kurie 
jieško tiesų politikišku ke
liu. Unijas padeda ir tur
čiai tverti, bet politikoj dar
bininkų jie bijo labai, užtai 
pinniause skubina papirkti 
Unijų vadovus, kad jie pa
niekintų tuos, kurie lenda 
prie Politikos.

Žinios iš pasaulės.

St. Peterburgas. — 3 
landžiu Rusijos Sinodas 
reiškė savo nutarimą, jog ne
turės nieko prieš davimą 
laisvės visiem tikėjimam, ė- 
santiem Rusijos rubežiuose. 
Gudrus tie barzdočiai, taiko
si prie bažnyčios, kad tik su
laikyti žmones nuo pasikėli
mo prieš valdžią.

* *

*

H a r b i n , M and ži u r i - 
ja. 4 balandžio čion eks- 
pliodavo iMimba ir užmušė 
75 žmonės, iš kurių buvo 4 
artilerijos kareiviai ir 40 chi- 
nu.

*
*

W a r š a w a.
džio čionai yra laukiama 
sotiška didele 
ninku.
tuvė atsakė 
darbo, nes 
darbininkų 
mėnesio laiko 
bą.

I

ba- 
ap-

*
- 3 bala n- 

vi- 
straika darbi-

Viena didelė dirb- 
agentani daug 
dasižinojo nuo 
vadovų, jog už 

visi mes dar-

*

* *

* * 
*

Helsingfors, Finlandija. — 
Čion apsimaskavę nepažįsta
mi pradėjo krėsti po stubas, 
jie iškrečia mažiausią paka- 
vonę. Vienoje vietoje jie 
rado paveikslą Maximo Gor
kio. tai toje stuboje viską su
laužė. Mena, jog tai polici
ja teip daro.

Kaip ilgai jiem seksis ves- 
žmones į {liktumą.

* *
*

Kada Japonija su Masko- 
lija skerdžia savo gyventojus 
ant karės lauko, tai 
tautos neva gailestauja,
tuo pačiu laiku pačios mili
jonus dol. pašvenčia dėl bu- 
davojimo naujų laivų ir amu
nicijos. Amerika yra pa- 
šveutus 195 milijonus dol., 
Vokietija 217 milijonų dol. 
Francuzija 200 milijonų dol 
o Anglija net 
dol. Vietoj 
vargšam kokį 
šelpti juos,
mašinas dėl jų žudymo.

—o—
Roma. — Maximas Gor

kis, darbininku raštininkas 
iš Rygos prisiuntė gromatą į 
Romą, kurioje dėkavoja Ita
lijos žmonėm už pritarimą 
simpatijos, sakydamas, jog 
atėjo laikas, kad {>ris{ audi
mas ir užgynimas kalbėti tei- 
sybę pakelia visos žmonijos 
paniekinimą.

turi Rusai.
2. Kad suteiktu lietuviam 

tiesas pirkti žemę, arba kitus 
neper kėlėm us turtus: randa
vus nuo vyriausybės ar šeip 
žmonių. Gauti vietas Lietu
voj mokyklose, seminarijose 
ir kitose dabar neprieinamo
se lietuviam vietose.

3. Išnaikinti pažvalgas ti
kėjimo.

4. Kad mokslas butu iš
guldytas lietuviškoj kalboj, 
kad valsčiuose lietuviškuose 
būtu kalba lietuviška varto
jama. Tikėjimo mokslas 
būtų mokinamas vien lietu
viškai. Kad pas ra jautus 
būtu daromi raštai lietuviš
kai: visoki publiški antrašai 
(toblyčios) 
miestuose,
būtų lietuviški, 
vos administracija 
lietuviškai.

5. Kad lietuviai galėtų į- 
st e i gt i (1 ra i įgystes v isok ios r uo 
šies: kaip labdaringos, pra
monės, Literatiškos ir kit 
ir jų raštai būtų vedami 
tuviškai.

6. įtaisyti Lietuvoj 
miečių įsteigas lie jokio
siaurinimo pagal vietinių gy
ventoju išrišimą, 
{įrašymo pasirašo 
rius ir išdavėjas 
Laikraščio,

ant krautuvių 
bažn yt kičiniuose 

Kad Lietu- 
mokėtų

11

kitos
Bet

• ?

344 milijonus 
kad pastatyti 
gyvenimą, šu
tai to taiso

Londone yra mergaitė su 
dešimčia ka ra k toriu, lai viaC. 7 9/

ta pati mergaitė {>ersimaino 
Į 10 atskiriu būdų, o ji pati 
nieko apie tai nežino, 
ną karią ji labai gabi,
kartą visai būna pakvaišus.

Vie- 
kitą

IŠ LIETUVOS

Peterburgo lietuviai pada
vė prašymą m misteriui Vit- 
tei, kad suteiktų Lietuvai: 
Kauno, Vilniaus, Suvalkų ir 
Kuršės valstijom šiąs tiesas:

1. Kad suteiktų lietuviam 
tokias tiesas Lietuvoj, kokias

lie-

Že-
su-

Ant šito 
redakto- 
Lietuvių 

Antanas Smilga,
pinnsėdis lietuvių labdarin
gos draugystės. V. Matulai
tis Antanas Paulakas.

M misteris Vitte priėmė ši
tą {įrašymą maloniai ir sakė, 
kad jis eina už visas tiesas 
visų žmonių Rosijoj lygiai. 

Iš L. Laikraščio.
TRUMPOS ŽINUTES.

---o---
Kunigaikštis Kuropatkinas, 

darbininkų prietelius, sako: 
,,niekur teip noriai neskaito 
raštų, kaip Maskoliuos vieš
patystėje. t. y. raštus kurie 
mokina kaip nuo nedoros 
laidžios atsikratyti.

—c—
Vokiet j s bū di i darbi

ninkai kaip netari ką valgy
li, eina prie poliemono ir pa
nko ką neg ro, pakeikia ant 

kaizerio (karaliaus), ’vTai 
suimtas gauna valgyti ir pa
stogę per 6 mėnesius.

—o—
Paskutiniam laike tarp lie

tuvių atsitiko
tęs: J. Kantrai Laivrence pa
vogė 90 dol.;
Vaskelevičiui pavogė laikro
dėli ir 40 dol.: Neivburrv v r
port. J. Balevičiui pavogė 
laikrodėlį, 60 dol. ir daug 
mažmožių. Paskutinio pa
vogė Juozas Petraitis, kuris 
labai daug niekdavusi ir bu
vo laikytas p. Balevi- 
eiaus, kaipo šventas. Bro
liai pasimokinkite ir niekad 
nelaikykite pas save ne skrv- 

9/1 *

niose pinigus, liet padėkite į 
gerą banką.

kelics vagys-

Exeterij, B.



KELEIVIS

"Entered as Second-Class MATTEK 
Febkvaky 23, 1905. at the Post 
Office at Boston, Mass., išdek 
the Act of Conckhss oe March 3.

1879.”

Šmotelis Politikos.

Lietuvių akys pradeda at
sidaryti, kasdien jie pradeda 
plačiau žiūrėti Į visokius rei
kalus savo gyvenime. Pas
kutiniuose laikuose pradėjo 
į akį niurni pulti, kodėl lie
tuviai neturi visokių savo in
stitucijų. ir kodėl pas juos 
nepasilaiko pinigai, kurie 
lieka kaip uždarbys nuo pre
kystės. Visuose kampuose 
lietuviai pradėjo kalbėtis, 
kaip sulaikyti lietuvių pini
gus, kad jie neplauktu pre- 
ky stes keliu į svetimtaučių 
kišenių. Paskutiniam laike 
pradėjo kailio ’xmavoti tarp 
lietuvių Bostone. Bostonie
čiai aiškiai mato, jog čionai 
lietuviai neturi nieko, ką ga
lėtų vadinti mūs. nes 
viskas nuo duonos iki pasto- 
gia, priguli svetimtaučiam. 
Tarpe '.ietuvių pradėjo gy
vuoti neapykanta. matant sa
ve tokia šilima tauta, ne
turinčia mažiausio prisirišimo 
prie nieko ir gyvenant kai
po koki kampininkai: atėjus 
laikui, paėmę savo skrynutę 
galim išvažiuoti ir jokio pėd- 
sakio lietuvių tautos nelieka 
Bostone. Kas teisybė Bosto
ne, tas teisybė tarp lietuviu 
per visą Ameriką. Kad tu
rėti vietas, kur galėtume sau 
reikalingus daigtus nusipirk
ti, ir kitokias užeigas, kurias 
galima būtų pavadinti lietu
viškom: lietuviai pradėjo
tarp savęs kalbėtis. Neku- 
rie vyrai, galima išgirsti šę 
ir tę. įsigilinę į tą kalbą: bu
vo laikyta jau tam ir kiti ma
ži susirinkimai, ant kurių ir 
man teko būti, ir kokį įspū
dį padarė tie susirinkimai 
ant manęs, žemiau aš čion 
juos paduodu:

Kaip tik mūs broliai pra
deda kalbėtis apie prekystę, 
jie rodos pakyla ant sparnų 
ir pradeda plaukiot po lan
kas. priklotas p../gaiš, su 
jais gali ir bile kas pasijust 
tokiam sapne. Bet broliai!, 
šitas žingsnis mūs yra augš- 
tesnis už kitus jau padarytus 
žingsnius mūsų tautiško ju
dėjimo, užtai jis reikalauja 
ir didesnio inteligentiškumo; 
šito darbo nepadarysim pa
sigėrę, nė biskį užsitraukę 

i 
i

prie šito reikia proto, ir 
augšČiausio musu intiligen- 
tiškumo bei morališkumo, t.
v. nusikratvti visas musu• * c

blogas puses, o dirbti ir nau
dotis iš ger:.”us:ų mūsų pa
šaukimų. Lietuviai negali 
niekad paimti i savo ranka, 
prekystę, bei k! tas instituci
jas. būdami pavieniais, o jei
gu ir paimtu pavieniai: tai 
visuomeniai neimtu jokios 
naudos, nes ir dabar męs tu
rime nemažai vertelgų, kurie 
apie tautą pamisima tik ta
da. kada jam koks nuvargęs 
tautietis primena, tai jis tik 
nusijuokė gardžiai, irlinguo- 

’.'mas galva mislina sau: 
..(h! koki tie žmones durni, 
kaip jie svajoja, štai aš koks 
gudrus, užsidirbau pinigų, 
pradėjau gešeftą. na ir da
bar pinigas eina: pavalgau 
gerai, išsigeriu. kam man 
apie tauta kokią rūpintis: 
vargšu buvo ir bus ir n.-u/.si- 
moka juos tauti ! ai kelti' 
Tai vra mažo lietuviško gi-•

šefnyko kalba, kuris negalė
tu tarp jokios kitos tautos 
daryti pirklystę. jis tik daro 
tarp lietuvių. Jisai nešne
ka su pačia lietuviškai, nė 
sū vaikais: jis rokuoja save 
augštesniu. Žodžiu sakant, 
kaip žydas pavadina lietuvį 
gojum, teip lietuviški netau- 
tiški pirkliai vadina liet ir 
vius ,. kainais" ir kitokiais.
Taigi su tokiais pirkliais 
męs negalim girtis, nes jie 
niurni gero niekad nedarys. 
Kiti užmano tverti kompa
nijas. ir toki kurie jaučiasi 
gali būti kompanais labai 
linksmai pataria, jog galės 
plaukioti piniguose, perdide- 
lis godumas ant pinigų pada
ro iš žmogaus netinkančių 
>rie visuomenės reikalų, o 

čionai netiek einasi, kad koks 
vienas pralobtų, bet kad męs 
lietuviai turėtume tokias 
pirklystes bei kitokių pramo
nių institucijas, ir galėtume 
vadinti ..mūs", kad ir nebū
tu tę didelio uždarbio, tai 
nors žinotume, kad mūs tę 
neapgaus. Šitą viską gali
ma padaryti sandraugišku 
būdu visų lietuvių gyvenan
čiu mieste, arba kaip sakant 
kooperatiškai. Bet pirma 
to visko reikia turėti daug 
susirinkimų, daug pasikal
bėjimų ir išaiškinančių, kas 
tai yra. kaip daryti ir ant 
to tiek reikia vyrų, kiek tik 
męs galim gauti, kad tuos rei
kalus suprasti}, o jeigu jų 
nesiranda, tai reikia sueiti, 
aiškinti ir mokytis, pakol 
mes negalėsim sueiti ir visi 
išsikalbėti. pasimokinti ir 
suprasti visus tuos reikalus 
gyvenimo, iki tada męs ne
galim skustis ant mus var- 
gi’^’o padėjimo, nes iręs jį 
sutvėrėin. Męs pirmutiniai 
turini padalyti dėl savęs ge
riau ir bus geriau. Kitam 
numerije ,,Keleivio” bus pa
matiniai punktai sandarbavi- 
mo arba koperacijos.

Korespondencijos.

R ><. hester. N. Y. Lietu
viai kurie dar nėra skaitę 
apie praeitę Lietuvos, ne 
jiem niekas papasakojo apie 
baudžiavą, kurią mūsų senu
čiai nešė nuo ponų, kaip jie 
buvo plakti rykštėm ir kan
kinami su visokiom sukty
bėm. Tokių lietuvių dar 
yra Rocbesterije. Dabar jie 
subruzdo patarnaut biskį 

lenkam už jų gerailėjystes. 
Pradėjo ruoštis sutverti 
draugystę, kurios vardas bus 
Šv. Petro ir Povylo, o paskui 
susivienyti su lenkiška para
pijine draugyste ir iš krūvos 
su lenkais bažnyčia Imdavos.• *

Baudžiavos priešas.
* ♦ *

La\vrexce, M kss. Lietu
viai miega teip, kaip po ar- 
zuolu. kada vėjas su šakom 
kelia kovą.

Tautiška dvasia čionai vi
sai nupuolė. Buvo šauktas 
susirinkimas ..T. M. D." 
bet ant šių metų užsimokėjo 
tik 12 draugų, peniai buvo 
daugiau kaip 30. Vadovų 
nėra, dvasia puola žemyn. 
Per Lietuvos Sūnų mitingą 
du draugai susimušė. Išėjo 
rokunda būk vienas kitam 
pavogė 90 dol. Susimušę ir 
i tiesdarystę pasidavę. tę po 
kelis dolerius paliko. Nege
rai. vyrai! Ne Lietuvos su
ims teip daro, liet tik jos iš
tautėję vaikai. Lietuviai 
papratę laikyti savo kuparė- 
liuose kartais ir įm> didelę su
mą pinigu, jie mislina. kad 
iš po rakto paims, tai čia 
bus. O tas niekas, gali iš
traukt tau ir iš burnos, kas 
trauks. Pinigam vieta bati
koj, turi 10 dol., nunešk ir 
padėk ne pas žydą, bet į 
banką tikrą, kur neprapuls 
tavo pinigai, ir dar procentas 
koks eis. Lietuvis.

** *
Collinsville, III. Lietu

viai pradėjo biskelį krutėti, 
suorganizavo čionai kuopą 
.,Social-Demokratų Partijos” 
prie kurios prisirašė net 9 
sąnariai. Daugelio čionai 
negalima tikėtis, nes dar ki
ti nesupranta, jog S. I). P. 
eina už tiesas darbininkų, o 
darbininkai šiądien to reika
lauja. nes turčiai tik tyčioja
si iš jų vargų.

Pasimirė St. Marys ligon- 
būtije E. St Louis lietuvis. 
Vincas Tumosa. Velionio lai
dotuvės buvo 5-tą kovo ant 
publiškų kapinių. Jis paė
jo nuo Sventažerio, Suv. gub. 
Nors nieko nedirbo dėl labo 
tautos, bet žmogus buvo pla
čių pažiūrų, kokių tarp mūs 
mažai randasi. Gyvuoja čio
nai ,,T. M. 1).”, tikimės, 
jog toliau susitvers ir kuopa 
S. L. A. Laikraščių ateina 
čia: ,. Lietu va”,, Vienybe L.” 
bet paskutinę skaito tik ge- 
resniejie. daugiau sumanan
ti vyrai. ,,D. Viltis”. Lie
tuvai protestonai skaito iš 
Prūsų N. L. Ceitungą. Yra 
lietuviška protestoniška pa
rapija: turi bažnyčią po var
du ,, Jeruzalem” prigulinti 
prie Liut. Evangeliško Vis- 
eonsino Sinodo. Pastaruose 
laikuose parapijoj pradėjo 
kilti nesutikimai. Darbai 
kasyklose eina blogai, dar
bininkai turi bosam uždarbą 
pundyti. St Louis straikai 
nesibaigia, bet straikuojan- 
tiem trūksta duonos, ir kom
panija išėmė ant jų injunc- y
tion. Čion ant miesto Al- 
dermano yra pastatytas Prū
sų lietuvis sillat.

laumės Vaikas.
* **

Du Bois, Pa. Lietuvių 
čionai gyvena diktas skait
lius. Darbai kastynėse sun
kus, ir turčiai, darbdaviai 
nemažai žmones skriaudžia. 
Tarp darbininkų nėra sutari
mo, vienybes, tuo gerai yra 
turčiam skriaust. Svetim
taučiai mažai čion rūpinasi

apie darbininkų organizaci
jas. Tai lietuviai sako, jog 
niurni visai nereik. Bet iš
tiesti niurni reik, męs esam 
toki žmones kaip kiti, k<xlėl 
męs turim ant kitų vis žiūrė
tis Mūs jaunuomenė iš sun
kios kankynės darbo. įpuola 
į prakeiktą girtybę, o kada 
dirba, nieko gero nenusiimi, 
o kada geria nėr ko ne nore- 
ti. Aną dieną man papuolė 
..Keleivis". pasiėmiau skai
tyti. t nujaus išgirdau, kad 
jau mane traukia, mesk tą 
popierą. einam gert! Kaip 
liūdna yra. jog jauni mūs 
broliai l>e jokio augštesnio 
supratimo įpuola į tą pra
keiktą Amerikos girtuoklys
tę. pirmas ženklas, protą pra
geria. antras, nosis paraudo
nuoja, trečias, išeina ant lui
no arba nelaimė pakoroja. 
ranką ar koją prie darbo nu
traukia. Laikas jau nuimi 
susiprasti! Vargšas.

KELEIVIS.
Sveiki broliai, skaitytojai 
Kas pas jus girdėti?
Ar pradėjot mėšlą vežti 
Ir žemę akėti?
Aš dar turiu dikčiai darbo 
Vienoje garbarnėj.
Kad galėčia.
Tai nuplakčia 
Tę nekuriuos bernus.
Už liežuvius
Ką vadžioja. 
Vargšas moteris 
Visaip aploja. 
Trumpą protą 
Dar jie turi, 
Už asilą toliau 
Nieko neinžiūri.
Tai ne vyrai. 
Tik mašinos.
Jokios doros
Jie nežino:
Artimą savo, 
Jie apjuokia, 
Priskaldo liežuvių 
Ir liepsną kuria.
Jiem negaila 
Kaip draugas dega, 
Artimas nelaimėj 
Ka ’a teip liepsnoja. 
Daugel nelaimių, 
Sviete atsitiko, 
Vis iš priežasties 
Žmonių liežuvninkų. 
Broliai, lietuviai 
Greičiau susipraskit! 
Kalbas neteisingas 
Ko greičiau pameskit. 
Daug yra darbo.
Dėl mūsų liežuvio, 
Locnam mūs lizde 
Tegul akys tik žiūro. 
Žiūrėdami į kitus 
Save jūs pamirštat, 
Pristovėtą jūsų mėšlą 
Laukan neišverčiat. 
Draugai, čia ne krajus, 
Čionai Amerika.
Reikia mesti visus niekur 
Griebti politiką.
Žiūrėkite kodėl skūrų. 
Šimtus jūs išdirbat 
Už menką mokestį
Teip sunkiai dirbat

I

Dede Siamasmokina lietuvi Angliszkos kdbcs.

Raidė t tariasi kaip lietuviška žodije turu, tark toru, 
reiškia: suk. sukis: t pirma raidės i pasekta su balsine rai
de persimaino į lietuvišką š, kaip štai žodžiuose nation tark 
neisiu, reiškia tautą: partial tark paršial, reiškia: dalis; 
patience tark peišin, reiškia: kantrybę. Jeigu s, arba x, 
stovi pirma t. tada t vėl palaiko lietuvišką balsą, kaip štai 
žodžiuose: bastion tark bastjon. reiškia apkasą, apipilę. 
mixtion tark mikstjon, reikia: mišinį. Raidė t pasilieka 
tyki žodžiuose: fasten tark fesen, reiškia: pridrūtink. grist- 
le tark grisi, reiškia kremzlę, chestnut. tark česnot reiš
kia valakų riešutą ir tą medį, ant kurio auga riešutai. 
Christmas tark kr'smas, reiškia: Kalėdas. Raidė V turi 
visada vienokį baką ir niekad nepastoja t y loja. voice tark 
vois, reiškia balsą: iive tark liv. reiškia gyvena.

Raidė W neišsitaria pirma raidės r, kaip štai žodžiuo
se wring tark ring — skambyk: vvrong tark rong reiškia 
neteip.

Raidės \V ir H daugiausia raudasi krūvoj, ir kad krū
voj jos yra. tai w niekad neišsitaria, kaip štai žodije \vhole 
tark liol. reiškia: viskas, visas. Raidė X vis laikosi lietu
viškų raidžių eks: kaip štai žodije wax tark viaks. reiškia 
vašką: ne kuriose žodžiuose išsitaria kaip gz. žodije exact, 
tark egziakt. X pradžioje žodžių visada išsitaria kaip z. 
kaip štai žodije Xeroplithalmy tark zeroptalme reiškia ligą 
akiu, kada nesutinę tiktai raudonos ir skauda.

Angliškai 

buy some 
clothescoat 
show 
line 
black striped 
worsted 
bit cut 
hole pocket 
clotli looks 
anything 
moolh 
lieavy shoes 
undershirts 
Underdroivers 
stockings

Ištark

bai som 
klooz koot 
šio 
lai n
bliak straipd 
v usteil 
bit kat 
hol poket 
klot luks 
eniting 
mot 
hevi šius 
undašiorts 
underdroz 
stokings

1 t i: V ia

pirkt kiek nors 
drapanų ži ponas 
parodyk 
skyrius 
drižuotas 
gangaro. 
biskis kirnt 
skylė kišenius. 
audeklas išrodo 
bileką •
t raudės 
sunkus čeverykai 
apat. marškiniai 
apat. kelinės 
paniekos

Aš noriu pirkt kiek drapanų 
Dėl save
Jei loska parodyk man 
apsivilkimo siutą po lo dol. 
Aš noriu juodą žipona 
Su dryžuotom kelnėm 
Aš noriu visą gangaro 
Kelnės biskį ilgos.
Ar gali pakirpt
v

Čia skyle kišeniui
Šitas audeklas išrodo labai se

nas 
Aš nenoriu nieko 
Kas trandžių suėsta 
aš noriu sunkių čeveryku 
prie darbo 
lengvų čeveryku nedėliom

Aš noriu apatinių marškinių 
A p. kelinių ir pančeku.

I want to buy some c lot lies 
f r mvself 
pluase show me 
a suit in ten dollar line
I want black coat 
witli striped pants 
I vvant ab worsted 
the į ants little bit long 
can you cut tliem 
there is a liole in a pocket 
tliis clotli looks very old

I don’t want anything 
that is inooth eaten 
I want lieavy shoes 
for work 
light shoes for Sunday 
I ".ant undershirts 
underdrowers stockings

Juokas ar protas, kas yra geriau? Jūs visi sakysite: 
Oh. ką tas protas, duokie man juoką. Na tai gerai, duo 
siu junii juoką, bet jūs turėsite vartoti protą, kad tą juoką 
padaryti. Čion nejuokas. bet šposas, ir jeigu kitiem do
vanai neparodysi, tai dar surinksi tuos pinigus, kuriuos uz 
,, Keleivį” mokėjai.

Paimk naują plunksną ir su savo vandeniu pa 
rašyk ant rankos minkštimo bile kokį vardą: tegul ap- 
džiusta. Tą patį vardą parašyk ant popieros. sudegink tą 
popierą: sudegintos }M>pieros anglį .pabrūžyk ant ran
kos, kur parašiai savo vandeniu, o pamatysi, jog nuo 
sudegintos popieros vardas pasirodis ant rankos.

Kaip ant rankos rašysi, žiūrėk kitiem nerodyk, 
kaip sakys, kad tu burtininkas, tada juokis: 1 
,,Keleivis” mėgins parodyti kelis būdus, per k 
tytojai galės už ,,Keleivį” mokėtus pinigus sau atgal su
rinkti, dėlto pasakykit visiem draugam tegul skaito ..Ke
leivį”. X

i a. ha.
b*iuos

O
ha. 

skai-



KELEIVIS

Lietumzkcm Moterim ir Merginom.

Kad žmogus neturėtu šir
dies, arba kad širdis nebūtu 
surišta nervu rvšiu su aki-C •

mis, tada galima būt praeit 
pro viską pasaulėje. Gali
ma būt žiūrėti ant milijonų 
žmonių duonos j ieškančių ir 
badą kenčiančiu. Galima 
Imt žiūrėti ant tų. kurie sėdi 
girti aut troliu auksu išrėdv- 
tų ir rėkia: mirkite badu, bet 
man ir mano draugam, tur
čiam, jus tui ite atiduoti SO 
centu nuo kiekvieno uždi Hi
to jūs dolerio! Galima butu 
praeiti su juoku ant lupu ir 
pro tais šeimynas, kurios ve
da gyvenimą, nesutikimu 
barniu ir didžiausio vargo. 
Bet širdis žmogaus yra sur’š- 
ta su nervais, su smegt nimi 
ir kartu su akimis, ką akis 
mato, tas visada ant širdies 
atsimuša. Jeigu žmogus ne- 
girtuoklis. nesugadinęs tu 
nervų, kurias jam davė pri
gimimas, tai jis turi atjausti 
ir negali žiūrėti ant visu tu 
balsu, kurie nuolat kyla su 
sunkiu dūsavimu.

Visų mūs užduoto yra. kad 
naikinti blogą, daryti gerą. 
Ant kiek męs šiądien supran
tam gerą, tai yra matoma, 
jeigu nepikžodžiaujam vieną 
dieną, arba nustojam gėrę 
per sanvaitę, kortavę, tai 
rokuojamės šventi tarpe mo
terų. Yra paskaityta už ge
rą. jeigu nueina kada atlan
kyti ligoni, o jeigu duoda 
koki centą vargšui kokiam, 
tai jau didelis geras padary
tas. Bet ištiesti, seserys męs 
dar nežinom kas tai yra ge
ras. Ar jūs pamislinot ka
da. jog męs žmonės visi ga 
lim prašalinti tuos visus 1h*- 
reikalingus dūsavimus ir aša
ras iš tarpo mūs pačių, mūs 
kaimynų ir iš visos žmonijos. 
Tu visada sesuo biskį aptin
gus ir visada šakaline! to ne
galima padaryti! Ar tu ti
kėtum. jog buvo toki laikai 
senovėje, jog žmonės gyveno 
didelėj nečystylnj. su gyvu
liais ir visu brudu. Teip 
jiem begyvenant platinosi 
ligos ir dideli marai, liet 
mokslui išsiplatinus, jau da
bar negirdėti tokiu marti, 
kaip kad pirma viešpatavo, 
raupai. kolera ir kitokios le- 
kenčios ligos. Nors ir ilgus 
laikus paėmė žmonėm tame 
išsilavint, bet jie išsilavino, 
ir dabar visi žino, jog vysto
mas yra pusė sveikatos. Kas 
dabar ėda žmones labiausia, 
tai šitas: žmonės tiek išsito
bulinę dabar, jog jie atjau
čia skriaudą teip, kad gai
lestis jiem sveikatą mažina, 
iš kito šono žmonės neturi 
tiek galyltės, kad save pro
tiškai suvaldyti. Kaip sa
vęs nesusivaldo, papuola Į 
didelį gailesti, kuris baisiai 
naikina sveikatą kūno, o dar 
labiau galybę proto. Ant 
šitos priežasties suvaldymo 
proto, šiądien yra šaukiami 
visi žmonės. Dar kelis me
tus, dar kelioliką metu sun
kios procioe lavinime mūsų 
proto, o tada pasiusim, jog 
tie vargai, kurie nuolat ėdė

mus. išnyko teip, kaip tie 
lekenti marai, kurie skerdė 
zmo»*<*< milijona s senovėje. 
Na, ar jus seserys galite ap
rėki: >t. kokia būtu linksni v- to *
bė. j igu męs galėtume nors 
iš da'ies padaryti šią pasau- 
le liuksui -sm- žmogaus gyve
nimui.- O męs galim tą pa
daryti!

Kad nors kiek prašalinti 
toki piktą gyvenimą tarp 
mūs apsivedusių žmonių, męs 
turim Įsigilinti i tą klausymą 
teip, kaip daktaras taikosi 
pažinti litrą. Moters s. kurios 
yra apsivedę ir kenčia var
gą. surengtą jier savo vyrą, 
tai gyduolės jai jieškoti dvi 
palengvinimo gyvenimo vi
sai neapsimoka, ji su vargu 
apsivedė, vargą turi ir nešti. 
Bet merginos, kurios dar tai
kosi tik pavesti save vyram, 
jus seserys turite pilną ir vi- 
sotiną galybę pasakyti koks 
jūsgyvenimas bus ateitėj. Ar 
žydes meilė, ramybė tavo ap
sivedusiam gyvenime, ar aut 
rytojaus po apsivedimui.pra
sidės liejimas ašarų: lai tu 
esi ant savo ateities ponia 
ir kaip tu padarysi teip tau 
bus. Štai kur trumpai pa
sakysiu kaip musu merginos 
apsiveda ir kaip jos i- ivsu 
turėtu apsivesti. Pirmiausia 
męs žinom, jog smogus sudė
tas iš kūno ir gvvybės. t va- 
sies. Šita mūs dvasia turi 
didele galvbe ant mūs gvve- 
nimo. l itai ką tik męs da
rom, turim žiūrėti, ar tas 
daigias sutinka su mus kū
liu. Sueiti su žmogum i 
draugiška gvvenima ant viso 
amžiaus, reikia pirma suėji
mo rūpintis, kaip pažinti žmo
gų netik ant kūno, ln*t ir aut 
dvasios. Dvasią reikia la
biau pažinti, nes d asia yra 
valdytojom kūno. Pažinti 
dvasią pats turi save išlavin
ti. V ra i arba mergi uis. 
norėdami gauti vienas kitą 
gali sutramdvti savo blogas 
puses per laiką sanvaitės ir 
mėnesio, vigu mergina gra-♦* c? ~ o

ži, vyras gali ir ilgiau paka- 
vot savo gvvul škuma. nes 
nuvargintai jo dvasiai atei
na i pagelbą meilė, ir teip 
jis gali pasirodyti aniuolu 
per tą laiką, kada jis apveja 
merginą tinklais vargų ir aša
rų ant viso jos gyvenimo. 
Neverkite, neliekite ašarų, 
nė nemėginkite išsisukt iš 
savo vargu, kuriuos jūs sau 
uždėjote. Būkite visada s/i 
juoku aut lūpų, kada krinta 
smūgiai ant jus pečiu. jus 
juokitės, nes jūs tą viskąsdu 
pasigatavojote. Kas girdė.ft) 
toki būdą, kaip Amerikos 
lietuviai ajisiveda: į Mirą kar
tu suėjo, tai jau veseile bus 
nedėlioj. Jie retai laukia, 
kad nors treji užsakymai iš
eitų. nes jie bijo, kad neat
šaltu tas kūniškas karštis. 
Kas tik teip greit skubina 
apsivest. tai galima juos pri- 
skaityti prie kitu, kurie ap
siveda dėl pinigų, dėl turtų, 
dėl kokiu nors meklerysčių 
ir de.l to karšto kūniško pa
geidimo. Dvasia žmogaus, 
mislis ir protas visada bus, 
o pinigai, turtai, karšti kūno/“ 
pageidimai išnyksta. kaiw 
nebuvę. Argi nereiktų nui
mi rūpintis pažinti pats saue 
ir kitą žmogų ant kūno ir 
dvasios?

Kaip pažinti gerą žmogaus 
dvasią? Gerą žmogaus dva
sią greitai galima pažinti, ji 
yra prasta, ji myli tą visą 
pasaulėje. kas tveria gerovę, 
ji pati tuom Įsi interesuoja, iš

širdies padeda viską tverti, 
dirbti kas tik gero. Tvkia 
dvasia visada užimta gerais 
dailiais, kaip pelė,visą gyve
nimą dirba kūniškai ir dva
siškai.

Žmogus be mislies arba be 
dvasios, kaip senovės greko
mai vadindavo, greitai gali
ma pažinti. Jie visada myli 
reikalus ardyti, jie niekad 
neužsiima darbu, kur reiktu 
kiek proto, jie negal savo 
reikalu atlikti. Jie visokį 
pasimokinimą niekina, mai
šo su purvais. Toki žmonės, 
tai gimdo daug vargu, pri
pildo orą dejavimais: vieną 
miliutą iš jo burnos lekia žo
džiai: tu rutguze. aš tave už
mušiu. o kitą miliutą: oli Jė
zau! susimilk ant manęs.

Apmislyk. sesute, perbėk 
gvvenima savo. pamatysi 
daug tokiu atsitikimu, tai 
yra tie nuo kuriu paeina 
vargas.

— Tėvai, pasakyk man 
kas tai yra skirtumas tarp 
Maskolijos ir Amerikos?

— Na tai matai vaike. 
MaskoEjoj reikia turėti praš- 
portas, o Amerika yra fry 
kontry.

— Ne, ne, tėvai! tai ne-
toks skirtumas: mokintojas 
man sakė, kad Maskolijoj ca
ras Garo žmonėm tiesas, o 
o Amerikoj žmonės patys da
ro tiesas per išrinktus at
stovus

— Na kad tu Maike toks 
kytras. tai pasakyk man ko
dėl ♦Vashingtone visose 
n včiose a t j >rc vin ė j o 
nijas, prašydami Dievo, 
varas būtu teip galingas 
laikyti žmonių buntus, 
užmušimui keliu šimtų 
d liejančių darbininkų.

— A. tėvai, užtai 
M'ashingtone vra daugelis 
turčių, kurie carą myli, už
tai ką jis palaiko daug žmo
nių tamsybėje, iš kuriu visi 
t u rč i a i pas i n a ud o j a.

Bet klausyk. Maike! 
tuos žmones i VVasliingtoną

V O i

siunčia žmonės.
— Teip, tėvai, jie užpun- 

kaip

baž- 
ceremo- 

kad 
su
po 

ba-

kad

Die
vą rg-

dija alaus ir degtines, 
juos renka.

— Bet kuriu maldą 
vas priima ar milijonų
šų. ar kelių turčių ir valdo
nų.

— O tėvai čia yra didelis 
špitogelis. jeigu aš tau atsa
kysiu, tai tu supyksi.

— Na tai pasakyk.
Čion pasaulėje Dievasduo- 

da J i nosybę žmonėm, ir tik 
to malda daugiau gelbsti, 
kuris duoda daugiau pinigu?

— O tu. anarcikrapšti, ša
lin man iš akiu! A. matvt

V •

kas čionai Amerikoj darosi, 
kad toki pienburniai jau ima 
pamokint tėvus, tai gero ne
bus! Turiu ko greičiause i 
krajų kraustytis, o tę jis ga
lės kiaules ganyti.

AnSAhA S. PETROVO.

PĖDOM KRISTAUS.
Lutu<<'.v. ii certi Steponya Kairukičiutį.

DALIS III.

(Tąsa.)
— Davus žodį eiti pėdom Kristaus, 

man atsiejo biski pamislyti — sakė direk
torius Katilius, — aš mislinu pataisyti iš 
šitos vietos gražią salę. Įtaisyti čionai sta
lus: kampe pritaisyti kuknę. kur bus ver
dama kava darbininku pusryčiam.

'lin.au ketinu juos paleist nuo darbo 
du ar tris pusdienius ant sanvaitės. kad 
jie galėtų čion pusi kai liet i apie savo reika
lus. Tas biski pusaklis jų gyvenimą ir 
atnaujis jiem dvasią. Prie to aš ir jus 
meldžiu kunigėli, idant prisidėtumėt su 
pamokinimu. Kaip jau sakiau pirma, 
jog mūs darbininkai nesuvisai tamsus: 
kiekvienas moka skaityti ant knygų ir pa
rašyti, vienok mokslas tuo neužsibaigia. 
Aš uždaviau sau klausymą, ką darytu 
Kristus, būdamas mano vietoj? Žinoma, 
jis rūpintųsi palengvinti gyvenimą darbi
ninku. kaip darbe pajiegų, teip ir dva
siškuose reikaluose. Teisybė, ikšioliai 
męs mažai rūpinamės apie abelna gerovę 
darbininku. .Męs žiūrom ant jų. kaip ant 
mašinų, žiūrim, kad tik darbą padarytų 
koiiogeria ilsia : bet apie jų gyvenimą mūs 
rūpestis pasibaigė, kada jie apleidžia mū
sų darbavietes: niurni visai nerūpi, ar jie 
turi šviesesnes valandas savo gyvenime ar 
ne. Męs užsiganėdinant užmokėdami 
jiem paskirtą mokesti, darome prekystę 
su jais, męs paimam jų laiką ir darbą, o 
mokam jiem pinigus, su Kuriais jie tik 
maitinasi. Tariaus jie yra mūsų pagelbi- 
ninkai. mes visi dirbam p. * vieno darbo. 
Griekas butu juos teip pamiršti. < > ant ga
lo aš mislinu. jog męs darbdaviai turėtu
me naudą, jeigu palengvintume darbinin
ku gyvenimą. Protingas ir širdingas žo- 
dis. tikras broliškas pagelbėjimas prie do
ro ir blaivaus gyvenimo, patrauks darbi
ninku širdis prie meilės Dievo ir artimo, o 
kartu suvienys jų nuomones su mūsų ir 
tas pats darbas pasirodys jiems daug leng
vesnis ir linksmesnis. Darbdaviai ir dar-

’oininkai bus broliais, o ne priešais vieni 
kitiem, kai i kad dabar yra. Šitas kam 
bary s. žinoma, tai yra menkesnis, liet aš 
dariau tą. kas man atėjo i galvą ir sanži- 
nę. Ateitije aš mislinu savo planus pra
platinti. Tuo kartu meldžiu jus kunigėli 
pakalbėti i mūs darbininkus valandėlę, 
kaip jie eis nuo darbo, aš juos čion pa
šauksiu. Kada darbininkai pabaigė savo 
darbą, suėjo i didįjį kambarį: direktorius 
paįiasakojo jiem savo planą.

Kunigas atsiliepė su šiais žodžiais:
— Mieli broliai, jūs dirbate prie ma

šinų ir varstotų. Mokslas, kuris j ūmi pa
gieda veikti tą darbą, ir kurį jūs tobulina
te. vadinasi ,,mechaniko”. Tas mokslas 
neikalauja daug proto ir gabumo. Bet 
dar didesnis mokslas yra. kuris reikalauja 
/įuo mūs didelio protavimo ir gilesnės pa
žinties. tas yra mokslas apie gyvenimą, 
apie mūs darbus, apsiėjimus, apie širdį 
žmogaus. Pats žmogus tai yra didžiausias 
arba painiausias mechanizmas ant šios pa
saulės. Žmogus reikalauja gilaus supra
timo apsiėjimuose kūniškuose ir dvasiš
kuose. Dvasia reikalauja dar didesnės 
atydos, kaip kūnas. Todėl gaivinkite tą 
dvasišką mokslą: neduokite jam supelyti, 
susipurvyti ir sustoti. Jūsdirlxlami prie 
varstotų, turite sau planą arba rodyklę, 
pagal kurį jūs dirbate savo darbą. Neuž
mirškite mieli broliai laikyti prieš save ir 
rodyklę dvasiškų darbu. 'Kokiu rodyklių 
yra žodis amžinos augščiausios meiles ir 
tiesos mokslas Kristaus. Jūs įsižiūrėkit į 

įjo gyvenimą ir mokslą, patys rūpinkitės 
Vritaikinti kiek galėdami savo gyvenimą 
Au gyvenimu ir mokslu Kristaus, o jūs gy
venimas atsinaiijįs jund. atrasite tą laimę, 
kurios jieškojote iki šioliai be pasekmės. 
Stosit s didžiausiais mechanrkais, pažin- 
tojais to didelio mokslo jūsų gyvenimo. 
Jausitės esanti ant tikro kelio. Darbinin
kai buvo užganėdinti iš kunigo prakalbos 
ir eidami namo dėkavojo jam už pamoki
nimą.

Direktorius Katilius nemažiau buvo 
užganėdintas ir širdingai dėkavojo kuni-

i gui už jo gerą pradžią. Jis mąstė, kaip 
povaliai permainys jis visą gyvenimą savo 
darbininkui. Jam matėsi, jog apart kuni
go prakalbų skaitysis ir kitokios moksliš
kos lekcijos. Kaip per sapną jis matė, 
jog garsingi profesoriai ir kiti mokslo vy
rai dalinasi mokslu ir nuomonėm su dar
bininkais. Darbininkai tėmija ir klausosi 
su atyda protingiem ir gyviem žodžiam 
kalbėtojų. Darbininkų mislis pradeda 
dirbti, nuomonės stojasi platesnės, didina
si ukvata ant skaitymo gerų mokslišku 
knygų: daugumas pradeda įsi interesuoti 
muzika, mokinasi grajįti ant visokių in
strumentu. tveria kerus darbininku, mo
kinasi giedoti, tveria tarp savęs teatrališ
kas kuopas, taiso koncertus, žodžiu sakant, 
visas būdas darbininku mainosi ant geres
nių ir prilankesnių. Mažinasi girtuoklys
tė. pešt y. lės, barniai, piktžodžiavimai. 
Vaikai auga sveiki, gražus, dėl jų sureng
tos gražios mokslinyčios. kuriose nepra
puola nė vienas talentas augančiu vaike
lių.

Gerai ir ramu buvo Katiliui mislyti- 
tą galima buvo matyti net ant jo veido.

— Ali! kaip gaila, kad žmonės nesu
pranta. kur yra priežastis mūs didžiausios 
ir augščiausios meilės ir linksmybės 
mistino sau Katilius. Keik noro kiek šir
dingiau prieiti prie žmonių, t nejaus ir pa
čiam būna linksmiau ir kitiem lengviau 
ant dvasios. Aš dar tik rengi uosi u pada
ryti ką nors gero dėl savo žmonių, o jau 
jaučiuosi pilnas linksmybės, jeigu ir toliau 
bus teip, tai nežinau, kur rasiu tą kryžių, 
kurį su kitais nutariu nešti, žengdamas 
pėdom Kristaus.

Kun. Dumšys atsisveikinęs nuėjo na
mo. o Katilius nuėjo dirbti į savo raštiny- 
čią. Priėjęs prie stalo, pamatė laišką, 
ant kurio viršaus buvo parašyta: ^Direk
toriui Geležinkeliu Darbavietės". Kati
lius praplėšė laišką, ėmė skaityti, bet čio- 
nai pasirodė apsirikimas. Šitas laiškas 
buvo siustas direktoriui kitos vietos. Vie
nok Katilius perskaitė laišką iki galui, ir 
pabaigęs skaityti labai nusistebėjo. Per 
tą laišką Kompanija Geležinkeliu duoda 
pamokinimus savo direktoriui, kaip vesti 
skaitlines, kad geriau prigauti randą: mo
kina kaip direktorius turi statyti netikrus 
numerius nuo ateinančių ir išeinančių pi
nigų. 'Kokiu būdu galima buvo ap 
gauti randą kas metą ant šimtų tūks
tančių dolerių. Katilius nusiminė, pra
dėjo drebėti ir laiškas išpuolė jam iš ran
ku. Ką dabar daryti? Apgarsinti tą vi
są planą apgavystes, ir pačiam nebus vie
tos; kompanija .žinoma, nelaikys mane, o 
ir kiti, žinodami neduos man darbo, nes 
ir pas kitus gyvuoja nemažiau melagysčių. 
Kur tada dėtis? — mistino sau Katilius. 
Aš, mano moteris ir trys mūs dukterys, jos 
pripratę prie gero gyvenimo, o dabar visas 
jų gerumas turėtu jiersimainyti! Delko 
teip? Dėlto, jog aš netikėtai dasižinojau 
tas suktybes kompanijos. Jog tai ne nau
jiena su tokiais darbais, galima kasdien 
susitikti didelesi* akcijonieriškose kompa
nijose. Kam čionai man pasilikt apkal
tintu. jog čion neapeina bieilnu ypatų, 
čion tik ai>\age randą. Mano "tųiestis 
tegul busta, kurią aš prad-jau. t. y. pa
lengvinti darbininkų gyvenimą, kurie dir- 
’oa po mano užžiūra: Tą darydamas, aš 
atgaiulysiu visą mano dvasią, kam man 
rūpintis api.* kitus reikalus. Įdėsiu tą 
prakeiktą gromatą i kitą kopertą — kal
bėjo sau Katilius- parašysiu ant viršaus 
,,atplėšia per apsirikimą”, ir nusiusiu 
į kur ji prig iii.

'Kuo tarpu balsas davėsi girdėti iš gi
lios sanžinės, sakantis

,.Irtu mislini, kad Kristus jiagirtų 
tavo darbą, Katiliau! kur tavo prižadėji
mas eiti pėdom Kristaus, būt gatavu ir 
nešti jo kryžių. Jeigu tu matytum jog 

• |H*r atdarą langą stulms tavo susiedo. inei- 
tu piktadariai norinti apiplėšti žmogų, ar 
tu tada tylėtum ir daieistum jiem tą piktą 
darbą? Ne, tu rėktum kiek tik tu gali 
išbėgęs ant gat vės, jog vagiai, užmušėjai, 
laikykite juos! Kaipgi gali p. įeiti pro 
kompaniją vagiu, kuri kasmet apgavinėja 
ramią ant šimto tūkstančių. Ar randavi 
pinigai turi menkesnę vertę, kaip pini
gai privatiški?

(Toliaus bus).



KELEIVIS

Boston. Mass.

Konstantas Pašakarnis. 
venęs ilgą laiką Laurence ir 
2 metu Bostone, dabar išva
žiuoja i Califomią. Išvažiuo
damas padovanojo sidabrini 
laikrodėli dėl ,‘Tvvvnes M v-

v • •

lėtoji} Draugystės. Linki
me geriausios kloties šitam 
tautiečiu’.

Lietu-

IR PASAZIERISZKAS

UŽSIĖMIMAS

I.aw reuce. Mass.
28 kovo čion žmogus Rene 

N ietens. audėjas \Vaslringto- 
no fabrike, gyvenantis 37 
Meirose gatves, užmušė sa
vo pačią, peršaudamas ją. o 
paskui nuėjo prie upes Me- 
rimac, ir pats įiasiskandino.

Agentai 
im< >nes 
per ru
jok ios

U,: .■ "■

Mes esam vienatiniai 
Amerikoj, ką vežam 
žeme, mariem ir vedam 
bežiu dienos laike be 
baimes.

Jeigu nori važiuoti Į
va arba parvežti ką į Ameri
ką tai ateikite arba atraszyk’te 
pas mus. Mes turime kelione 
surėdyta teip. kad vežam per 
žeme, marias ir per rubežiu vė
lam be jokios baimes. Turim 
szipkartes ant visu linijų per 
marias. Siuncziam pinigus in 

visas dalis pasauk ai pigiai ir užtikrinaneziai. Tu
rėdami reikalus ateikite arba atraszykite ant szio adresu:

Perskaityk mano nauja knygą 128 dideli puslapiai 
svarbiu žinių*

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

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

gaus organizmo, ir reikalingi budai išsigydymui jų.
20 Common Strv<-t.

J.
1514 Ross avė..

J.
1013 Carson St..

M P. Giliu kas.
54 Laffayette S:r.. New Brilain. Conn.

"Keleivio" agentai,
.1. Rudokas.

Lawr;nee. Mass

Petrikis.
Scranton. Pa.

Ignotas.
S. S. Pittsburg. Pa.

Herman, Cassel & Co.,
372 COMMON STREET, - - • LAVVRENCE, MASS.

URANCH OFFICE:
109 MiHuurry Street, • • • • Worcester. Mass.

Draugysčių Reikalai.

Muzikante Dalius.
Bostono Lietuviški Muzikantai turės 

koncertą ir Italių 29 Balandžio (April) 
v: iria, balius prasidės 7-1* vakare ir 
tęsis iki 12 na<ties. ant <iiės Lietuvių 
16C> Broadway E.\t. Širdingai visus už- 
prašom ant mus pirmo baliaus.

--------- o---------
Balius, Didžiausias Balius.

Brocktono Lietuviškas benas laikys di
delį Balių 29 Balandžio (A; ril) 190$ m. 
ant Broadoine Hali. 2;9 lover St.. kam
pas TVasbington. Koncertas prasidės pu
sė po 7-ių. Šokiai tęsis iki 12-ai.

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

Metinis susirinkimas 72 kuopos S. L. 
A. (dr-ės Lietuvos Dukterų) atsibus u- 
tarnyke 11 d. balandžio 190; m. 7:30 va
kare ant svetainės lt>0 Broadway Ext. 
Prigulinčios užkviečiamos užsimokėti 
bertaininę duoklę į S. L. A. teipgi ir 
naujos prisirašyti.

Ona Baronaičiutė.
---------o---------

Nedčiioj. 9 balandžio bus susirinkimas 
šv. Kaz. draugystės: j>o draugystės susi
rinkimui bus susirinkimas S. I.. A. kuo
pos. Draugai ir norinti prisirašyti atei
kite. Komitetas.

P. A. FOLEY &. CO ,
UŽLAIKO GERIAUSIA

Eliu, Vyną. Degtine ir gerus Turkiškus Cigarus.
16 Broadvvay. South Boston. Mass.

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

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

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

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

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

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

GERIAUSIA UŽEIGA DEI
M. A. C

LIETUVIU PAS
\ X K C; N !

Mes užlaikėm geriausius gėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
ir importuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gėrymus pristatom ant 
vestuvių, krikštynų ir siuučiam į aplinkinius miestus. Nepamirškit mus adreso:

27 Cross stre«t,
M. A. C A N N O N ,

Boston, Mass.

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

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

STU LIGA. KEPENŲ LIGA, LIGAS VYRU ir MOTERŲ.

Pa j ieškoji ui a L
Pajieškau savo sesers sunaus Antano 

Kažemėk: ičio. prieš 5 metus atvažiavo iš 
Scotlan i į South \Vilmington: jis pats 
ai’oa kas kitas duokit šinę ant adreso: 

John Gumbreviče.
55 Centre Strtet. Pitlston. I’a.

žodžiu sakant, visus skyrius aprašančius kūno ligas. Nėra lapo knygoje, kuris nebūtų didžiausio 
įdomumo kožnam.

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

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

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

į tuo^ DR. E.
140 VVest 34-th St.,

Reikalingi Kriaušiai.
Pajieškau dviejų kriaučių, mokančių 

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

P. A. Yeshinskas.
00 Green Street, VVorcester. Mass.

Ant pardavimo
I.i tuviška duonkepė, gerai išdirbta ir 
d i lėlį biznį daranti: priežastis pardavi
mo. perdaug darbo ir mažai supratimo. 
Mokslas tai yra didžiausias dalykas. At- 
sišaukit pas F. .1. Mockeviče.
83 Endicott St.. - Boston. Mass.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston. Mass.

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

lais .atsilankyt.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS

Jos. J. Feely
95 Milk st.. Ruimai 60-61

BOSTON. - MASS.

Tiktai 25 centai

Pasinaiulokit iš progos.
------o------

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

Mrs. HEDWIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šauki t po šiuom adresu:
190 Park st., Lavvrence, Mass-

Telefonas 749-11.

M. Galivan & Co.
Darbo iki valiai

Pas manę galima gauti: kas diena ima 
ant visokių darbų, o labiause tuos, kurie 
neseniai atvaž.-vę iš krajaus. Ateikit ga
tavai su drabužiais, o darbą gausit.

.1. S RnsselL
4 Mashington St. North. Boston. Mass.

Gramatika Angliszkos Kalbos 
didelio ašmainio, 174 puslapiai, apdary
ta. Prekė su prisiuntimu -31.25. Pinigus 
pigiause yra prisiųsti per "Money Or- 
der". Adresas:

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

Uzlailio geriausio
ELIAUS, VYNO, 

LIKIERIU ir 
C'CAR .
Perdavimas familijom musu 

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

Už pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 
Trajankos". sutaisytos per lietuviškus 
daktarus. Šita gyduolė neatbūtinai rei- 
kalinga kiekvienai lietuviškai šeimynai, 
nes tai yra geriause namine gyduole. 
Trejanka gydo visokias paprastas ligas, 
kaip tai: gumba, patrūkima, sunkuma 
ant krutinės, pataiso apetitą ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydancziu žolių, žiedu, szaknu ir t. 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.

I'žpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antras za:

A. ŽVINGILAS,
P. O. B. 3232. Boston. Ma.ss.

i
G. J. & J H. CONNERS, 

Broadvvay Stebeliai, kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl szernienu, veselijų ir šeip 
visokiu pasivažinėjimu.

400 BROADVVAY,
S. Boston, Mass.

įGROSERNE
Visokiu valgo

mu daiktu.

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

0 LIM B r o s.
388 Broadvvay So. Boston, Mass.

Čia galima gauti puikiau-ių pečių. lox ų. krės
lų ir visokių reikalingų daigių šluboje. Čion 
galima gauti parėdymus ruimam nuo -515.00 
iki aukščiausių prekių. Pi kti galite ant ge
riausių išlygų; teipgi susikalbėti kalima lietu
viškai. lenkiškai ir kitose kalbose. Meldžiam 

atsilankyt.

Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUTUVE

New York Cit y

GERIAUSIAS LIETUVIU

GR A B 0 R IU S

J.Nolan
Prižiūri mirusius diena ir* 

nakti aut greito reikalavimo.

Gyvenimas 660 Broadvvay
Ofisas - - 386 Broadvvay

S. Boston, Mass.

Telefono susijungimai,
tinis zvanelis prie abieju ad

resu.

Nak-

a

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

.. ChapliĮ'a ir Or’inski...
Užlaiko puikiausius gėrymus. dus, 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.,

Sb,

DIDŽIAUSIAS ISZRADIMAS 20-to AMŽIAUS

D=ro Robert’o 
BeneUlcilon Pilvo Gyduole

Z. SACOWITZ,
128 Broadvvay,

So. Boston, Mass. 
Pigiausiai parduoda kaldras, 
blanketus, kufarus, marški
nius. jakes dėl moterų, žodžiu 
sakant, čion visko gali gauti.

Geriausia valgomu daigtu

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

Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigius. Orderius 
paimam ir į namus viską pristatėm. Už 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stem pas

S. Kurauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

Juozas S~iebalius
geriausias lietuviškas

kostumerekas 
K RI AUGIUS 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay 

So.Boston Mass.
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Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraudys;
Alus, "ynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, goriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co.
3o4 Bro*dway ir 259 I>. St..

South Boston, Mass.

Dėl iszgvdvmo sekaneziu 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 dail tai galima dastoti, kada esi sveikas. Bet 
kam verti tie visi daiktai, kada liga žmogų kankina? 
Jei sergi, tegul nesulaiko tave seni mėginimai, 1-u ie 
buvo be pasekmes dėl pagijimo. Pamėgink bonk ite 
te Benedictiou gyduolių ir jeigu nepasveiktum, pinigai 

bus jam sugražinti.
Tie kurie gyduole Benedictiou vartojo sztai ką jie sako: 
Ai jau buvau teip susirgęs. kad nei valgu nei dirbt negalėjau, paėmęs bu
telį Benedictiou teip greit pasveikau, kad rodos su ranka man liga atėmė. 
S. Kurauckas. 372 VV. 2-nd st.. S. Boston. Mass. po tuom paežiu adresu ir 

teip pat rekomenduoja p. S. Kolesinskis.
Pabandymui, kas reikalauja, 1 bonka duodam dykai.

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


