
I

*

“KELEIVIS“
(JeriaiiMa* Laikraštis.

Talpinu gražiausius aprašy
mas, straipsnelius dvi mo
tery ir merginų ir pamoki
nimus Angliškos kalbos. 
„Keleivis” išeina kas ket
vergis ir kaštuoja ant me 

! ty tik $1. Adresuokit teip:

A Žvingilas,

JW Officc B"Jt 3232,

Bostoti, Mass.

No. IO Boston, Mass., 20 Balandžio ' April >1905 m. Metas I.

Pasarga.
Norėdamas pamatyt mus 
laikraštį. prisiusk savo aiškų 
adresą, o gausi vieną ant pa
žiūros dykai, paskui jeigu 
patinka prisiusk vieną dole
ri, o gausi ,,Keleivi" per vi
sus metus.

Skaitytojai Keleivio”, ar 
šeip mus kostumeriai rašvda- 
mi laiškus, kožną kartą pa
dėkit savo aišku adresą: nie
kad nerašykit ,.adresas mano 
tas pats“. nes męs senų laiš
kų nelaikom, ir gavę laišką 
su ..adresas tas pats“ neži
nom ka darvt. Rašvdami c » «
laiškus, arba į risiuzdami pi
nigus, uždekit toki adresą:

A. Žvinirilas.
Box 3232 Boston Mass.

*

Žinios.
Revoliucija Rosijoj.

Kas atsitinka kasdien Mas- 
kolijoj. tai tą bus galima at
rasti istorijoj tik už keliu 
metų, kada vargšai apsimal- 
šys. iškariavę savo tiesas. 
Dabar-gi. abelnai imant, pri- 
spaustiejie kyla prieš valdžią 
su kylimu saulės ir pavasa
rio. Netik vargšai, bet ir 
augštos kilmės geraširdžiai 
žmonės vienijasi su vargšais 
ir jieško laisvės, nežiūrėda
mi nė ant giminių, nė ant 
deimantų. Sūnūs eina prieš 
tėvus, brolis prieš broli: žo
džiu sakant žmones dalinasi 
i mylinčius liuosybę. teisy
bę. lygybę ir i norinčius pa
taikinti vargą, marą, kares, 
nužeminimą biednųjų ir pa
kėlimą valdonų. Krinta au
kos iš abiejų šonų. Siberiją 
ir kartuvės ryja laisvės j ieš
kančius. bombos ir nuodai 
mažina skaitliu kraujagerių. 
Štai prakilnus savo stone 
kritę kraujageriai: caras 
Aleksandras II 13 kovo 1881, 
Jenerolas Strielnykof perse
kiotojas publikos Odessoj 30 
kovo 1882 Liut Luderkin 
viršininkas policijos Peter
burge 28 gruodžio 1883. Ka
pitonus Solotokhnie viršinin
kas Maskvos policijos 11 sau
sio 1890, M. Bogoliepos mi- 
nisteris mokslo Peterburge 
27 vasario 1901, Sipiaginas 
ministeris vidurinių reikalu 
Peterburge 15 balandžio 1902 
jenerolas Bogdanovič guber
natorius Ufos gub 29 gegu
žio 1903, Michaelowski gu
bernatorius Orlovskos 12 
birželio 1904, Bobri- 
kof jenerolas gubernatorius 
Fili landi jos Helsingforse 17 
birželio 1904, M. Andrieef

gubernatorius Eliza betopo- 
liaus Agdšakent 17 liepos 
1904, Plėvė ministeris vidu
riniu reikalų Ptterburge 28 
liepos 1904, Bogoslovanski 
administratorius S u nualino 
apielinkės, Kaukazijoje Id- 
gire 1 rugpiučio 1904. Ras- 
tiegaef policijos viršininkas 
Varšuvoj 29 sausio 1905, 
Jolmson prokuratorius Sena
to Finlandijos, llelsingfor- 
se 10 vasario 1905, Sergijus 
Didis Maskolijos Kunigaikš
tis Maskvoj 17 Vasario 1905. 
Miasodorf gubernatorius Vi- 
borgo 20 balandžio 19<>5.

Nuo caro Aleksandro ant
ro žmonės prispausti, nega
lėdami gsiuti jokios teisvliės C7 •»
nuo latriškų valdžios tarnų, 
išžudė jų 18 ypatų, kartu 
pašvęsdami savo gyvastį. 
Nusibodo ašaros ir širdies 
plėšimas matyti šimtus ir 
tūkstančius nekaltu teisybėsv. *

jieškančiu žmonių, varvmas 
į Siberiją ir kankinimas šla
piuose skiepuose t urmų. 'le
vas Gaponas, popas, norėda
mas permainvti ta biauružu- 
dymą. surinkęs 12 tūkstan
čiu darbininkų ėjo pas caro 
palovių prašyti, kad jisai iš
klausytu nuvargintu žmonių 
prašymą, pagerinimą jų bū
vio. ('aras, vietoj tėviško 
pasitikimo, užtraukė karei
vius skaitliuje apie 5o tūks
tančių ir atėjusius vargšus, 
darbi n inkus su varstė kulkom. 
22 Sausio 1905 pasipylė šil
tas kraujas nuvargintų dar
bininkų. jieškančiu pas ca
rą užtarimo. Nuo tada kiek
vieno darbininko širdis už
kietėjo. o caro godonė pas 
juos amžinai numirė; kilo ir 
kyla didžiausi sumišimai ir 
karė platinasi. Kada dak
tarai, advokatai ir kitoki dy
kaduoniai rengia parlamen- 
trališkus prašymus dėl grei
tesnio surinkimo Rusijos Sei
mo, darbininkai alkani ir 
nuogi rengiasi prie garsios 
Gegužės šventės: daugelis iš 
jų rengiasi prie karės už bū
vi arba smerties. Vieninte
lis {įrašymas, kurio išklauso 
caras ir kiti jų valdonai, yra 
tas, kada trūksta bomba 
{>o jų nose, sulenda peilis i 
krūtinę arba paleistas suvis 
perveria Rusijos valdonus.

Kada męs švęsim šv. Ve
lykas. mūs širdys neatjaus 
tyškančio kraujo musu bro
lių lietuvių ir visų Rusijos 
darbininkų! Skaniai val
gysim. gersim, o toli Te v v- 
nėję liesis ašaros ir kraujas 
bekariaujant už brangią liuo
sybę. Brangūs broliai, pa
rinkite aukų dėl pagelbėji
mo tų broliu, kurie kariau
ja už laisvę mūsų tėvynėje. 
Nors jus širdys neatjans su
žeistų, kruvinu jūs broliu,C e •’ v7

tai tegul nors ausis išgirsta 

balsą šaukianti prie darbo.
—o—

Štabas .,Keleivio” darbi
ninku. skaitliuje keturių, 
prisiartinus linksmai šventei 
Velykų neužmiršta ir apie 
brolius Lietuvoj kariaujan
čius už laisvę — aukauja 
kožnas nuo savęs po vieną 
doleri ir kviečia visus vien
taučius padarot tą pati, anot 
žodžių vieno mūs darbinin
ko: ,,Susiaurinkim savo iš
leidimą dėl pasilinksminimo 
ant vieno dolerio, aukauda
mi ji tiem, kurie už laisvę ir 
Tėvynės meilę visiškai links- 
mybiu išsižadėjo".

Kares lauko.

Ant karės lauko pereitą 
sanvaitę mažiau atsitiko kaip 
kad žmonės tikėjosi. Ant 
žemės kariuinenės nesipuola 
i dideli mūši, rodos silsisi po 
baisiai kariai Mugdeno ir il
gam palydėjimui maskolių 
{įer japonus link 1 lamino. 
Balandžio penkioliktą buvo 
nedidelis susirėmimas aplin- 
kėje Sanyanching, japonai iš 
čionai išvijo maskolius, už
mušdami jų 8, japonų gi 
{molė tik keturi. Dabar ži
nios paduoda, jog maskoliai 
skaitliuje 200 tūkstančių su
traukė savo pajiegas ir apsi
kasė apielinkėje Kirin, kur 
turės atsitikti didelis kraujo 
praliejimas, pakol japonai iš 
tę juos iškrapštys.

Ant vandens nieko akyvo 
nebuvo, išskiriant tą. jog ja
ponai pagavo kelis maskolių 
anglinius garlaivius ir nu
plovė kebalgramą (telegramą 
po vandeniu), einanti nuo 
salos Formoza, kur yra vidu
rys Togo laivvnes i Fuchan. 
Togo, jausdamas drūtą Rož- 
destvenskio laivynę. nesisku
bina pasitikti ant atvirų ma
rių, bet laikydamas antakių, 
leidžiasi prie kraštų salos 
Formoza, kur galėtų nuo 
kranto pasiekti iš kanuolių. 
Visi laukia tos nelaimingos 
valandos, kurioj žudys žmo
nes ir naikins turtus. Tai 
yra turtai, kuriuos žmonės 
baduodami sukrauja, paskui 
lieka ant karių išnaikinti 
dėl valdonų garbės.

Iš Amerikos.

Mažiau darbo.

N e w 11 a v e n . Conn. 
Pradedant nuo 4 balandžio 
buvo prašalinta po vieną 
žmogų ant kožno tavorinio 
trūkio, liėgančio iš New Yor- 
k<> i rytus. Perėjus bila {>er 
kongresą 1903 metuose pri
vertė kiekvieną tavorinį ka
rą aptaisyti su oriniu sula - 
kymu (air brake). Kada-gi 
babar tą tiesą pradėjo lai
kas Įvesdinti, tai geležinkelių

jmnai prašalina sulaikytojus 
karų, nes juos dabar pats in
žinierius sulaikys, paleisda
mas garą.

Meškas gaudo.

Visi Amerikoniški laikraš
čiai kelios dienos atgal gyrė
si, jog prezidentas Roosevel- 
tas toks drūtas, toks inteli
gentiškas ir teisingas. Bet 
kada prezidentas išvažiavo i 
Te.\as meškų gaudyti, dabar 
visi ėmė rėkti, jog Washing- 
tone tiek visokiu seimų, kon
ferencijų. karės reikalai ir 
kiti politikiški reikalai da
rosi. bet prezidento niekas 
teip neužima, kaip meškos 
ii- šiltas žvėrelių kraujas, ku
ri jis išlieja bešaudydamas. 

Seimas.

Pradedant nuo 4 Gegužio 
Wasliingtone prasidės Sei
mas tarppasaulinio susivažia
vimo geležinkelių savininkų, 
kur laikys seimą per 10 die
nų: tūkstantis delegatų bus 
ant to seimo, perstatanti vi
sos pasaulės geležinkelius. 
Geležinkelių sistema, surėdy
mas yra toks pats ant visos 
pasaulės su nekuriais skirtu
mais patarnavimuose. Kiek
vienas kraštas aiškins būdą 
vedimo geležinkelių savo 
krašte. Tokiu būdu dalina
si mokslą ir kaip bitės neša 
Į savo kraštą.

Neužtikrino kelionę.

W a s Ii i n g t o n, D. C. 
17 balandžio Arkeologiška 
expedicija po vadovystė pro
fesoriaus Pumpelly, norėda
ma važiuoti Į Turkestaną dėl 
iškasinėjimo senoviškų lieka
nti padavė prašymą maskolių 
randui, kad užtikrintų jų 
kelionę. Atsakymą gavo, 
jog šitam sukilime žmonių 
vidurije viešpatystės, Masko- 
lija negal užtikrinti niekam 
tokios kelionės i savo viešpa
tystę.

Žinios iš pasaulės.

Tambov — Viduryj Rusi
jos mokiniai seminarijos su
streikavo, kada valdžia norė
jo juos perkalbėt ir vėl prie 
mokslo patrauki. Studentai 
{takėlė dar didesnį maištą, 
sugadino seminariją. Ka
reiviai turėjo jti daugelį su
žeisti, pakol nustabdė pasi
kėlimą.

Maskva 14
*

įlinkas policijos Valkof užgy
nė visokius susirinkimusdar- 
bininkam.

* »*
Peterburgas 14 bal. — Ru

sijos mainu inžinieriai laikė 
tokią pat konvenciją, seimą, 
kaip advokatai arba gydyto
jai, praleisdami didesnę da
lį laiko dėl {Mjlitikiško klau
symo arba permainos dabar
tinio Rusijos rando.

* * *
Antverp 15 bal. — Prekys

tės būtas Belgijoj nutarė pa
daryti Antverpe didžiausią 
portą pagaulėje. Ant ištai
symo būtas paskyrė 4<» mili
jonų dol.

* * 
•X-

Varšava 14 bal. — Čion 
yra prasiplatinus kalba, būk 
per Velykas bus didelis dar
bininkų pasikėlimas. Išgąs
dino daugelį turtingesnių gy
ventojų, kurie jau iš augšto 
rūpinosi apie vietas apsisto
jimui Viennoj ir Berlyne. 
Suimti pasikėlėliai sausio 
mėnesij. dabar yra tardįti ci
tadelėje per karišką tiesda- 
rystę. Menama, jog dauge
lį jų nugalabijo už mūru ci
tadelės.

-X- -X-
*

Peterburgas 15 bal. — Pi
niginis ministeris Kokovsof. 
prijungdamas atstovus Mas
kvos darbininkų apreiškė, 
jog randas rengia daugelį 
permainų Rusijos darbinin
kam. Ketina įvesdyt randa- 
vas assekuracijas dėl apsau
gojimo sergančių ir senatvėje, 
sutrumpinimą valandų dar- 
do, suteiks tiesas tverti uni
jas ir išnaikins kriminališką 
baudimą: surengs darbinin
kam tam tikrus tiesdarius, 
kurie užsiims sutaikymu dar
bininkų su darbdaviais. To
liau nurodė, jog tas viskas 
turi imti laiką ir kantrybę.

* *
*

Sukum Kale Rusijoj 18 
bal. — Žemdarbiai apielin
kės Kutais laikė skaitlingą 
susirinkimą, ant kurio pada
rė ir nusiuntė carui rezoliu
ciją. kurioje reikalauja su
šaukti Viešpatystės Seimą 
konogreičiausia. Savo rezo
liucijoj paduoda tokius pat 
reikalavimus, kokius padavė 
ir kiti laisvės jieškanti žmo- 

t _

nes.
* **

Maskva 18 bal. — Žinios 
praneša, buk čionai atsibuvo 
tardymas ir nusprendimas 
ant smerties Kalejef’o, kuris 
prašalino nuo pasaulės var- 
gintoją žmonių Kunigaikštį 
Sergijų, Užklausus Kaleje
f’o, ką jis turi sakyti, atsa- 
kė, jog jis neturi nieko saky- 
ti; stovėdamas tarp žudinto- 
jų, paaiškino, jog jis nėra 
jokiu užmušėju, tiktai karei
viu civiliškos karės.

* *
Peterburgas 18 balandžio 

— Po {įerstatymui Tre{x>vo 
Peterburgo gubernatorium, 
jis parsikvietė pirmiau pra
šalintą nuo {Milicijos Kozlov
skį, kaipo slaptinį policijan- 
tą. kuris parvažiavęs iš Pa
ryžiaus į dvi sanvaites suga
vo labai daug tų, kurie gei
džia liuosybės Maskolijai. 
Menama yra. jog Kozlovskis

“KELEIVIS“
Lithuauian IVeekly

represents over 5O.OOO Lith- 
uanians in New Engiami 
Statės. Best advertismg me- 
diuni. Evecutes all kinds 
of Job and Book I’rinting 

i n foreign languages.
All Communications should 

be addressed

J. 2/vingilas,
Puti Offire Bojt 3232. 

Boston, Mass.

dirba su pagelba spiritualiz- 
mo. Šitas vargšų judošius 
suėmė daugelį laisvės sūnų, 
tarp kuriu yra daugelis iš 
cariškos giminės ir viršinin
ku. Tapo suimta 100 mer
ginų, tarp kurių randasi ir 2 
broldnkters gubernatoriaus 
Trepovo, iš kurių viena nese
niai norėjo nužudyti patį 
Trepovą. liet kaip nors nej>a- 
sisekė. Kita žymi mergina 
M. Ivanovskaja, sesuva gar
saus Rusiško novelisto Koro- 
lenko. Paskutinė buvo pri
gulėjus prie užmušimo caro 
Aieksandro II, apkaltinta 
ant 15 metų į Siberiją: iš tę 
ji {>abėgo į Ameriką, paskui 
sugrįžo į Rosiją, ir dabar vėl 
sugauta. Kita aktyviška 
mergina, duktė jen. guber
natoriaus Leontiejef’o, Jar- 
kutsko gubernės. Teipgi vi
si studentai muzikališkos 
konservatorijos tapo sugrūs
ti į kalėjimą ant mėnesio lai
ko.

TRUMPOS ŽINUTES.
________

Sienos namų Mexikoje ko
ne visur budavojasi nuo 3 
iki G pėdų storio, kad atlai
kytų žemės drebėjimuose.

Persijoje konekiekvienam 
arkliu tvarte laiko {x> kiaulę; 
tębuviai rokuoja, jog kiau
lės laikymas yra sveika ark
liams.

—o—
Holandijoje kūdikiam gi

mus duoda ženklą užkabin
dami špilkų paduškutę ant 
durų klemkos. Jeigu sūnus 
užgema. tai ant klemkos už
kabina raudoną paduškutę, 
o jeigu duktė, tai baltą.

—o—
Daugiausia žmonių užmu

šė žemės drebėjimas 1793me
tuose Tokio, Japonijoj, nes 
net 2oo tūkstančių.

—o—
Per p< įeitą porą sąvaičiu 

turčiai pak bė prekę ant gal- 
vijieno" 4 centus, ir dar ke
tina 2 ceiita pak -lt.

Pal ii lojimas 58 nelaimin
gųjų. kuriuos sudraskė ir su
degino Brocktono čeveryku 
dirbtuvėje, kaštavo 5 tūks
tančius dolerių, kuriuos mies
tas apmokės.

- o—
Jonas Smolietis iš Worces- 

terio. Mass. sunkiai susižei
dė, jiuldamas nuo lokomoty
vo®, prie kuriu jis dirbo, nu
silaužė du šonkauliu. Guli 
dabar ligonbutij.

—o—
Nepermainyk žieminiųdra- 

panii ant vasariniu jiakol pa
vasaris gerai neatšils, nesga- 
li šaltį jiagauti.
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KELEIVIS

”Enterei> as Secoxd-Class MATT'.R 
Febrvary 23, 1905. at the Post 
Office at Boston. Mass.. tsdek 
the Act of Congkess of March 3.

1879.”

Velykas mielas 
Ko gra/Jau malt i>kim.

Atminkime brolius
Aut lauk » k iro.

Ir tuos ką dejuoja
Po jungu caro.

Gali ir auką
Nors mažą numesti 

Brolius varguose 
Bent kiek atminti.

Kvietkos ir vainikai 
Dėl broliu sesučių. 
Kurie gražiai elgsis.

Kaip Lietuvos vaikučiai.
Bet kas mūs tautos
Zėmis vardą ir latraus. 

Tas su pūsle per makaulę 
Visai aštriai gaus.

So. AMiston, Mass.

KELEIVIS.

Broliai, sesutės
Ar jūs girdėjot,

Velykos brangios
Pas mus atėjo.

Linksmos ir gražios,
Kaip tik gal būti;

Gal varguolio žmogaus
Širdį suraminti.

Mat jos paeina
Iš augštos augštybės,

Ko nesutepė
Jų žmogaus piktybės.

Bet kad linksmybė*
Toji nepagestų, 

In ašaras ir kraujus 
Ji nepavirstų;

Kviečiu aš jus,
Čion pasikalbėkim,

Kaip švęsti Velykas, 
Męs pasirodavykim.

Pirmiausia atminkim,
Kaip pernai šventėm 

Su kliksmu ir muštynėm 
Mūsų tautai kenkėm.

Kaip liejom kraują
Iš savo makaulės;

Vaikščiojom gatvėm,
Kaip primuštos kiaulės.

Kiek męs išgandinom 
Jaunųjų vaikelių, 

Ir kiek davėm paveizdos 
Jiem ant blogo kelio.

Męs nepamislinom,
Jog blogą padarėm.

Ir visą mūs gavėnę 
Ant nieko nuvarėm.

Sugriovę namą
Misle nepastatysim,

Užmušę žmogų
Jau neatgaivysim.

Mes žuvies privalgę
Už viską užmokam, 

Dievui už mūs griekus 
Su tuom atsiteisiam

* **
Ne mieli, broliai,
Ne teip męs švęskim;

Tą būdą nedorą
Visai pameskim.

Linksmykimės, dainuokim, 
Meilėje būkim

Gavėniai baigiantis, visokį 
reikalai biski apsistojo. Vi
sur girdėtis rengimas balių 
dėl revoliucijos reikalų: Bos
tone baliaus neims turbūt 
greitai dėl tų reikalu, bet su
sirinkimai ir aukis rinksis 
po Velykų. Išrinktas komi
tetas revoliucijonierių pa
skyrė P. Liza neką kasieriuni 
to komiteto, kas kaip girdė
tis daugeliui lietuvių nepa
tiko. Po velyku bus sušauk
tas susirinkimas, ant kurio 
visuomenė turės pilną tiesą 
išrinkti kasierium ką norės, 
ir viskas bus gerai. Neku- 
rie broliai ketina rašvti i

• v

laikraščius apie toki Įiersta- 
tymą kasieriaus, vienok raši
nėjimas nereikalingas, nes 
tą ant vietos galim pataisyti. 
Apie 4 sanvaitės atgal kliu- 
bas buvo užmanęs, kad laiky
ti vieną ar du vakaru ant 
sanvaitės dėl apkalbėjimo vi
sokių reikalų arba diskusijų. 
Kada gi salė priguli ir ki
tom organizacijom, tai toks 
nutarimas buvo reikalingas 
ir kitų draugysčių, tačiaus 
ant kitų draugysčių nebuvo 
inešta, ir toki vakarai neivv- 
ko: to labai gaila!

Aš nuo savęs patarčia bro
liam nepamiršti ant toliau ir 
tokius vakarus įvykdinti. 
Toki vakarai yra lietuviam 
labai naudingi dėl štai ko
kių priežasčių. Męs čionai 
susirinkę iš yvairių kraštų 
tankiai nesutinkam savo nuo
monėse, toks sutikimas mums 
labai reikalingas dėl mūs 
harmoniško visuomeniško 
darbo. Ant mitingų drau
gysčių męs negalim nė pra
dėt jokio pasikalbėjimo, nes 
tę užima laiką draugystės 
reikalai. Aš andai kalbėjau 
su vienu lietuviu, kurį pasi
laikytum jau už žmogų su 
protu, bet ko jam trūksta 
negalima žinoti? Jis nesu
tinka su pakėlimu revoliuci
jos Rosijoj, toks žmogus, 
kad galima būt atsivesti ant 
salės, kur jis išrodytų. ko
dėl jis priešinasi tam, tada 
po ilgų tyrinėjimų galėtum 
atrast ar jis žino ką kalba, 
ar jis tik priešas lietuvių su 
kitom nuvargusiom tautom. 
Toki susirinkimai išmokytų 
mus prie vedimo mitingų, 
duotų progą jauniem vyram 
ir merginom atsistot ir pasa
kyt ką jie turi. Kiekvienas 
gautų progą kalbėti, ir žino
ma elgtųsi pagal savo kalbą. 
Dabar pakam peni girdėtis 
balsai, jog tas to nemoka tas 
kito, tai negerai; reikia su
eiti įsikalbėti su šaltu krau- 
ju be Įniršimo, o tik tada 
pradėsim męs būti žmonės.

Kada męs neturim augš- 
tesnių žmogiškų dovanų sa- 
vije, tai tą galima ant kiek-

vieno žingsnio matyti. Tarp 
mūs žmonių še ir tę tamsybė 
parodo savo galybę: 
galvas susidaužo, kiti 
prie to rengiasi: ištiesų 
tik pamatysi, tę vienas 
gas.
nam g
ni vyra’ iškrapštykit ausis, 
tegul nors kartą balsas pri
sigriebia jūsų smegenų ;r 
palieka tę toki įspūdį: (takol 
jauni darykim susirinkimus, 
kalbėkimės, mokinkimės, su- 
praskim pasaulę, surėdymą, 
griebkimės prie darbų dorų. 
Štai mielas broli koks tavo 
gyvenimas dabar: išaugintas 
|>o caro valdžia, be mokslo 
uesuprazdamas žmogaus tie
su: dirbi sunkiai, uždirbtą 
centą prageri, susimuši gau
ni i>akutą policijoj, kitą baž
nyčioj. Pakiltas atlikęs, vėl 
eini Į tą pati ratą savo blogo 
gyvenimo, ir teip sukiesi iki 
grabui. Kada ant tave svie
tas ir tavo broliai žiūro ir 
laukia, kada tu išsipagiriosi, 
ir kada tavo akys žiūrės 
siok ant tavo reikalų.

vieni 
tik 
kur 
blo-

Ir dar męs nesigėdi- 
gatvėm vaikščioti. Jau-

Korespondencijos.

tie-

kalu arba laisves mus icvy- 
nes, užtai visus kviečiame 
pribūti. Ineiga tik 15 centų.

Komitetas.
* **

Lavvkence, Mass. Sukru
to lietuviai visi. Atsiminė, 
jog broliai-lietuvoj kenčia 
didžiaus'ą vargą, yra kanki
nami namie ir siunčiam? į 
Mandžiuriją ant sušaudymo; 
negalėdami to iškęsti, j ieško 
savo tiesų nuo caro. Lavv- 
rencio lietuvų šv. Lauryno 
draugystė susivienijo su Lie
tuvos Sūnų draug. ir parapi
ja ir visi iš vieno laikys di
džiausią balių 29 dieną ba
landžio (April), prasidės 7 
vai. vakari ant salės Fords 
Hall.Oak St. Kviečiame vi
sus brolius ant mūs baliaus 
iš llaverhill. Našliuos, Loįve
liu ir kitų miestų. Atmin
kite, jog niekur nerasi tiek 
merginu kaip pas mus ir to
kios linksmybes. o prie to pa
gelbėsiu'. savo tėvynei.

Komitetas.

Rhhester. N. Y. 2 
landžiu š. m. tapo sušauktas 
susirinkimas, kaslink par- 
kvietiino lietuviško kunigo 
dėl velykinės išpažinties. Ant 
susirinkimo atėjo ir keletas 
merginų, kas nekuriem vy
ram nepatiko (gal jie pirmu 
kartu moteris ant susirinki
mo matė) ir užsispyrė mergi
nas išvaryti. M. I). mergi
na atsistojo ir atsiliepė teip: 
broliai, jūs sušaukėt susirin
kimą. kad pasikalbėti apie 
i • » • _ _  __ ’Kimigv paimtiu^.- į,i 
būdamos tokios katalikės 
kaip jūs. norime kartu apie 
tai pasikalbėti ir ant to tu
rim tiesą. Vienok tas nenu
malšino sukilusių: merginos 
turėjo apleist salę. Nepa
girtas, bet blogas toks pasi
elgimas išvaryti merginas: 
jos yra mūs seserys, kodėl 
jos negali būti su niurni? Ki
tą kartą ir norėdami, męs jų 
nepriša.tksim. Ant to pa
ties susirinkimo susitvėrė 
draugystė į>o vardu šv. Pet
ro ir Povylo. Koresponden
tas, baudžiavos priešas, Snu- 
merij „Keleivio” pranešė, 
jog lietuviai nori lenkam pa
tarnauti prie statymo bažny
čios; tas buvo tikrai manoma 
pirmiau, bet daugumui ne- 
pristojanc, reikalas pamišo. 
Dabar draugystė neturi jo
kio bendro susirišimo su len
kais, nė su jų parapija. 
Draugystės mieris, apart pa
gelias ligoje, rūpintis apie 
užlaikymą L. kunigo, kad 
nereiktų lenkam kloniotis. 
Draugystė aprubežiuota su 
tikėjimu, dėlto negalės visi 
prigulėti.

*
Brooklyn,

lietuviai kruta. 
Amerikoj parengė didelį ba
lių su prakalbom ant 23 die
nos Balandžio. Prasidės ant
rą valanda po po pietų ant 
svetainės Smito, 101, 103 
Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Apart baliaus čionai bus 
prakalbos nuo prisirengusių 
kalbėtojų, atvažiavusių ir 
čionai gyvenančių; bus pra
neštos visos biuletinės žinios 
iš revoliucijos krutėjimo. 
Teipgi bus gražus maršas 
sutaisytas, kokio Brooklyn’e
niekad nebuvo. Visas pel- j 

j nas eis ant revoliucijos rei

*
N.

*
Y. 
L.

ba-

K. W.

Čionai
S. P.

Pranešimas „Kovos“

Neužilgo pradėsime išlei
dinėti darbininkų reikalams 
pašvenstą laikrašti „Kovą”, 
organą Lietuvių Socijalistų 
Partijos Amerikoje. Išlei- 
dinės kas sau vaite, ir pre- 
kiuos ant metų: prenumera
toriam $2. (M), partijos gi są
nariai. pilnai mokantis į par
tiją mėnesines, tuom tarpu 
gaus už dyką. Čia primena
me L. S. P. A. sąnariams, 
kad pasiskubintų visi priduo
ti savo adrisus į redakciją 
„Kovos”, idant paskiau su 
laiku kiekvienam galima bū
tu išsiuntinėti organą.

Programas „Kovos” se
kantis:

1) Politiškos apyvartos.
2) Iš 

kų: 
eilės ir t. t.

3) Darbo laukai.
4) Augis socijalizmo pas 

mus ir kitur.
5) Socijalizmas teoretiškas 

ir praktiškas.
6)
7) 
«)
9)

? 3

gyvenimo darbiu in- 
straipsniai, apysakos,

Beletristika, i>oezija. 
Darbininko kronika. 
Reikalai L. S. P. A. 
Margumynai ir visokios

smulkmenos.
Prenumeratą, aukas, rank

raščius reikia siųsti ant šio 
adreso: „Kova”

414 Siegel St. 
įiladelphia, Pa.

L. S. P. A. Centrai Kom.
PI

Margumynai.
I

i

Dedi Siamas mokina lietuvi Angliszkos kalbos.

Raidė pli turi balsą lietuviškos f. kaip štai žodžiuos* : 
pliilosophy tark filosofi, reiškia: protmylystę. Žodije Ste- 
phen tark Stefen. reiškia Steponą.

Raidės sli laikosi balso, kaip lietuviška š, štai žodije 
shall. tark šel, reiškia* turėsiu (turėsiu būt. turėsiu daryt)

Raidė tli turi du balsu. Kietą žodžiuose: tliou tark 
dau. reiškia: tu, tliis tark dis, reiškia šitas. Minkštą bal
są turi žodžiuose: tLiink tark tink, reiškia: mislyk, botli 
tark bot. reiškia: abudu.

Raidės sc turi balsą lietuviškos sk: j irma ra’džių a, o, 
u ir r. žodžiai scale tark skčl, reiškia s vartyklę, scof tark 
skof, reiškia išplūdimą, seulpture tark skulpčiur. reiškia 
skulptūrą.

Sc pirma žodžių e, i ir y tariasi kaip viena s žodžiuose

Uave you any relations? 
Yes 1 ha ve many of tliem. 
Father, motlier, brother,

scene tark šen, reiškia teatro išžiūrą. sceną, scepter tark
septer reiškia vieną iš karališkos artimystes, science tark
sains reiškia mokslus, scytliian tark sitian reiškia skitą
(vardas tautos).

Angliškai Ištark Reiškia
liave relations hev ri lęšius turiu gimines
father motlier fader moder tėvas motina
cousins mieles kozins atikais pusbrolius dėdes
aunt married ant marid tetą vedęs
wife giri va i f geri loati mergina
depends dipends itsideda
succes often sukses ofen pasisekimas tankiai
ahvays lielp alveis lielp visada gelbėt
earnings ernings pelnas
any there• eni der bile tę
brains brėus smegenis

Ar turi tu kiek giminių? 
Teip aš turiu daugeli jų. 
Tėvą, motiną, broli, seserį

sister, cousins, mieles,aunt. pusbrolius, dėdę, tetą.
I am married to wife.
\Ve liave one bov aini giri

Is there any of tliem 
depends on you?
Yes tliey all depends 
on m y success.
Do you ever lielp tilt m?
Yes I often send to tliem 
part of my earnings
Būt there is ahvays best g

Aš esu apsivedęs su pačia.
Męs turim vieną mergaitę ir 

vaiką 
Ar nekurie iš jų 
ant tavęs atsidėjo.
Teip jie visi atsideda 
ant mano pasisekimų.
Ar tu kada pagelbėjai juos? 
Teip aš tankiai siunčiu jiem 
dali mano uždarbio.

ve tliem mere brains and less
aioney.
Bet tai yra visada geriau duot jiems daugiau smegenų, o 
mažiau pinigų.

i
Jeigu caras Rosi jos ir mi- 

kada Japonijos tarp savęs 
turėtų muštis, tai karė il
giau nesitęstų kaip 20 miliu
tų.

—o—
Lietuviai tik tada susitai

ko. kada tiesdarys liepe užsi
mokėti po dešimtinę.

—o—
Žmonės gere degtinę žie

mą dėl šilumos, bet delko jie
įgere vasarą?

Naujausias griūk" s tarpe 
protestonų yra legališka va
gystė.

Žmonės kenčia šaltį ir ba
dą neužtai kad sunkmetis, 
bet užtai kad jie to niekad 
neapmislina.

I

Keliaukim ir kariaukim-
Dar ilgą kelionę žmonija keliausi, 
Kelionę išpyltą ašarom kraujais;
Pakol prie dvasios, teisybės nesiglausi. 
Pakol neapsišviesi šviesos spinduliais. 
Teip sako mums dainius,
Ateitę anksčiau mūs pranašauja 
Augštam pasikėlime jo dvasios, 
Kelionė žmonijos dėl mūs nukeliauja.
X

Štai tą kelionę męs broliai keliaujam, 
Ir taisom šviesą dėl mūs ateitės
Todėl budavokim amžiną pakajų 
Dėlto imkim mokslą iš mūs praeitės.
Štai lempos dega šviesios dėl mūsų 
Ir r<xlo kelionę visiem prispaustiem 
Nusikratyt tamsybę, nutrenkt prispaudimą 
Ir augštinti liuosybę reikia mums patiems. 
Aušra vis šviesiu ir šviesyn eina, 
Mainos tamsybė ant šviesios dienos.
Caro galybė kasdien menkyn eina. 
Priverstas klausyti jis žmonių tiesos.
Bet vėjas vis didesnis pučia.
O bangos vis smarkiai kyla, 
Juoda tamsybė ir prispaudimas
Po valiai, bet ant amžiui d via.
Dar ilgą kelionę męs turim keliauti. 
Bet purvini vargai jau bus pamesti, 
Tik artyn prie mokslo, prie politikos 
Seserys, broliai, griebkimės visi.



KELEIVIS

Lieluiiszkoni Motedm ir Merginom.

Kožna kartų kada-tik pra
dedu snjumi kalbėti,susiren
ka visi tie klausymai, kurie 
1 riguli prie jūs, brangios sese
rys. Kartais nė nežine nuo 
kurio krašto pradėti. Iš ki
tos pusės jaučiu, jog silkeliu 
pas jus žingeidumų, kodėl 
,, Keleivis" užima jus mote
riškų klausymų.

,,Keleivio" nuomonė yra, 
kad sukelti jus mislį, pakru
tinti prie protiško darbo, nes 
<kirbas Im* gilesnės mislies 
yra tiktai vėjas, ta ir jūs pa
čios man pritarsit**. Tikiu, 
jog ir j ūmi taikėsi matyti 
darbai tarp mūs moterų, ku
rie netik puola i aki, liet ii

X

i nsi pyksta. Štai pa prastas 
atsitikimas: kada ant stalo 
sudėta mėsa, duona, sviestas 
ir kitoki valgiai atdengti, 
bet dar stuba nešluota. Vie
na iš moterų, paėmus šluota, 
skubina šluoti, o išdžiūvę 
dulkės pasikelia tirštai ii 
krinta ant valgiu. Tos« 
dulkėse yra visokiu nekuop- 
nmnų. kuriuos žmogus su
valgo ir kurios turi išeiti iš 
jo kūno su pagelba kraujo.
X

Šlavimas stulios toks, kad 
ant valgių ir drapanų šuva 
ryti dulkes; paskui paėmus 
drabuži, vėl nukratyti ant 
grindų, tai yra darbas be 
mislies. Tokios gavę darbų 
pas svetimus žmones, gauna 
kartu ir aštrų pamokinimų, 
kaip elgtis su dulkėm ir kaip 
jas pamatyti pirmiau, nė 
kaip jau pridūlksta ir neduo
da išsižioti. Ar gi geriau, 
kad męs būtume stumdomos 
ir baramos, nekaip kad pa
čios pasimokytume. Kurios 
sutinka su manim, tai sete 
rankų seserys.- NeRelkim 
pasipiktinančių mislių, liet 
rūpinkimės tarp savęs mo
kintis, kad męs tuos menkus 
daigtus suprasim, tai būsim 
prisirengę prie ko nors geres
nio. Mane šitas šlavimas 
stubos ir kėlimas dulkiu nuo 
sudžiūvusių skreplių ir kito
kių daigtų, priverčia štai pa 
daryti koki prižadėjimų: 
katra mergina atsiųs groma- 
tų, parodydama kaip geriau
sia išluoti stuba. kad nepa
kelti dulkių, tai tajai aš pri
siųsiu dovanų vertų vieno 
dolerio knygom, todėl nelau
kite ilgai, bet rašykite viena, 
kuri geriause aprašys gaus 
ta dovanų. Parašykite pa
čios savo ranka, nežiūrėkite, 
jeigu ir nebūtu geras raštas, 
męs pataisysim, tik paduoki
te gerų nuomonę apie tų dar
bų.

Toliau noriu pasakyti ke
lis žodžius jums, sesers, kas- 
link gražumo. Daugelis mūs 
merginų yra prisižiūrėję ant 
dykaduonių, pradeda pirkti 
visokius skystimus, su ku
riais tepa plaukus ir veidų X
dėl pagražinimo. Sitų pa
mini ą pradėjo daryti visuose 
kampuose iš visokiu lašiniu 
ir kitokių niekniekių. Par
duoda juos merginom nuo 
pleiskanų, nuo pučkų ir dėl
to. kad kūnas kvepėtų.

Taigi daugelis merginų, 
kurios rūpinasi tik apie gra
žumą veide, perka tokias

mostis kad save pagražinti. 
Bet ar gali save Išgražinti 
su kokiom mostimi, tai yra 
klausimas, kuris mūs mer
ginas gal visai neužima. Aš 
čionai keliuose žodžiuose pa
sakysiu nuo ko gražumas pa
eina.o jūs pačios galite tų 
sau permislyti. Gydytojai, 
kurie pašventė savo gyveni
mų ant to. ištirinėjo žmo
gaus kūno mažiausių galimų 
dalelę, štili ką sako apie žmo
gaus gražumų:

Žmogaus kūnas visas susi
jungęs i vienų su prietaisom 
kraujo ir nervų, nervus ma
ny kie, tai v ra storesnį ir vi- 
sai plonučiai siūleliai, išsiša
koję įk> visų žmogaus kūnų 
ir jie tarp kit ko tarnauja 
kaipo telegrafas, teip, jog 
jeigu vienų dali kūno užgau
ni. tai tuojaus visas pajunti, 
o ta pajautimų padaro ner
vai. Taigi dabar suprasite, 
jog musu kūnas yra visas su
rištas ir tas gali duoti milini 
susipratimą, jog mūsų gra
žumas paeina ne nuo prižiū
rėjimo vieno veido, jo tepi
mo, bet nuo apžiūrėjimo viso 
mūsų kūno. Žmogus, kuris 
neprause savo viso kūno, o 
negauna nuo sunkaus darbo 
prakaitų išvaryti brudą ant 
savo drabužių, tai toksai tan
kiai įgauna nesveikata krau
jo ir kraujiniu prietaisų. O- 
da yra dėlto ant žmogaus, 
kad ištraukti iš vidurio kū
no visas sunaikintas mede- 

Įgas, todėl žinodami šitų, jog 
mūsų oda traukia brudą iš 
mūs kūno, mes privalom tų 
išmesta ant viršaus brudą nu
mazgoti. Oda dirba su pa
gelba kraujo visada be jo
kios atlaidos, pakol žmogus 
būna gvvas, todėl ir męs tu- 
rim numazgoti savo kūnų, 
nors kartų ant sanvaitės. .Jei
gu palieki kūnų neplautą, tie 
šaltinėliai odoj užsikemša ir 
tada brudas į kūnų eina at
gal ir jieško sau kitos vietos 
išeiti. Veidą męs papratę 
prausti kas dien dėl gražu-

X

mo. Čion oda mus būna ge
ni. šaltinėliai atdari, todėl 
čionai ateina brudas ir nuo 
kitu mūsų kūno daliu ir mer- 
gina išsiveržti laukan. Bet 
kad sueina čionai perdaug 
brudo, veido oda nespėja jų 
išmest laukan, tokiu būdu 
tas brudas užsikimšęs ant 
mūs veido, iškėlė net spuo
gus ir padaro mūs veidų, rei
kalaujančių gyduolių ir viso
kių pamodų, nors ir tepam, 
bet išgydyti tų spuogų nie
kad negalėsim, pakol męs 
nesuprasim, kaip jie pasida 
ro. Nuprausk kūnų savo, 
kad būtų kuopnas, kvėpuok 
tyrų orų kiek galėdamas 
valgyk sveikus valgius 
ir gerai padarytus, miegok 
kur netrūksta tyro oro. išsi
dirbk su prakaitu, būk links
ma. Vargam mūs nėra galo, 
todėl būkim linksmi varguo
se. Teip darydami būsim 
gražus ir sveiki. Jeigu to 
negalim padaryti, tada męs 
jieškosim priežasties, prie
žastis yra gero ir blogo.

APYSAKA S. I'KTUOVO

— Jonai, kaip greičiause 
padaryti pinigų?

— Be laisnų alų paniuo
dams.

— Bet kaip suims.
— Tai atiduosi jiem pi

nigus.
— Tai kur čionai juokas?
— Juokas, jog jau ne vie

nas teip padarė.

— Tėvai, pasakyk man 
ko labiausia reikia ant svie
to bijoti?

— Ant svieto reikia bijo
tis visu daigtų, kuriu nesu
pranti.

— Bet ko-gi tu tėvai la
biausia bijaisi?

— Aš labiause bijausi 
velnio.

— Na, o ko tu vaike bi
jaisi?

— Aš bijausi labiausia to, 
kų man mokintoja sakė.

— Na. o kų ji tau sake?
— Ji man liepė bijotis la

biausia tamsi i>ės: aš dabar ir 
pats suprantu, kad ji gerai 
mau sakė.

— Kas tave, vaike prie to 
'supratimo privelia?

— Tarp kitų, ir tu tėvai 
man teip duodi suprast, sa
kydamas, jog reikia bijotis 
visko ko tik nt suplauti.

— Aha, tai aš matau, kad 
tu, vaike, susimaišęs:tu mis- 
lini. jog dienų nieko nereik 
bijotis, o naktį, kada tamsu, 
tai tamsybėje reik visko bi
jotis.

— Ne, tėvai, aš nesusimai- 
sęs, aš kaip sakau tamsybė, 
tai nerokuoju nakties, nes 
nakties tamsybė yra niekas 
prieš žmogaus neišlavintų 
protų. Žmogus su neišlavin
ti protu ir dienų žiūrėdamas 
nemato daigtų teisingai. Tas 
kuris mokintas, tai ir naktį 
mato; ana, garlaiviai naktį 
{Jaukia ir savo kelių mato, 
užtai kad garlaivį valdo mo
kyti žmonės.

— Kaip matau, tai reiks 
tave paduot į pataisos na
mus, vaike, tu paklydęs!

J uokai.

Laike provos sudžia už
klausė liudininko:

— Ar tu matei, kaip jis 
šovė?

Liudininkas: — Ne, ponas 
sudžia, liet aš girdėjau.

Slidžia: — Tas negal būt 
priimta.

Tuo tarpu liudininkas už
sisukęs į užpakalį pradėjo 
juoktis ir kas-žin ką apie sū- 
džių šnekėt.

Sudžia tai išgirdęs, suriko 
is piktumo:

— Nubaudžia tave ant 5 
dol. už tai. kad sude juokie
si ir iš manęs šidiji!

Liudininkas atsisukęs: — 
Ar ponas sudžia matei?

Sudžia: - Ne, bet girdė
jau!

Liudininkas: — Nepriim
ta.

* **
Tiesdarys klausė kaltinin

ko:
Man nulos, jau kartų aš 

tave mačiau?
— Teip pone, tiesdary, 

mane matei, nes aš tavo duk
terį giedot mokinau.

** *
Kaip tave įerzina kas tiek, 

kad negali žodžio ištart, tada 
tylėk.

PĖDOM KRISTAUS.III
crrtt SleĮtuHija KairukMutė

DALIS III

(Tąsa.)
--- Dovanokit miela Magdute ••• pra

šė Marijona viešnios, l’as mano išmintin
gų bobutę viskas greit pereis. Jūs priim
kite mano užkvietinią; męs trumpam laike 
išgirsim apie gerų pasivedimą jūs doro pa
siryžimo.

Magdalena iš to visko suprato, jog 
Marijonai bus nelengva išpildyti prižadė
jimų, teipgi matė, kad ir jai pačiai pri
sieis nemažai kovoti su savo motina.

Magdė pasirengė eiti namo. Petras 
pasisiūlė jų palydėti.

Jiem beeinant Petras pirmas pradėjo 
kalbėti: „kodėl jūs, Magdute teip atšalote 
ir pasidarėte tokia žiauri, jog pirma męs 
buvom geri draugai, o dabar jūs nenorite, 
kad vadyčia jus vardu, Magduka: jūs no
rite, kad vadįti jus oficijališku vardu.

— Viskas tas buvo gerai kada męs bu
vom maži — atsakė Magdė. Vienok da
bar męs užaugom ir mūsų pažiūros persi
mainė į kitokias.

-- Ne žinau kaip jūs --- tarė Petras, 
--- betas likau tokiu, kokiu buvau pirma; 
kibą tik su ta permaina, kad man augant, 
augo ir mano prilankomas prie jūs brangi 
Magdute, ir aš širdingai trokštu, kad toji 
mūs sena prietelystė nėkiek nesusilpnėtų, 
liet kad kodaugiau platįtusi mūs širdyse. 
Magdė nusijuokus tarė:

— Tuščias noras atminti jaunas die
nas: laikas mainosi ir męs kartu maino
mės.

Petras su nekantrumu tarė:
— Nesijuok iš manęs, tamstele. Ma

no prilanknmas prie tavęs ne jimko ver
tas. Aš norėčia žinoti ką tu pasakytum 
jeigu aš išdrysčia prašyti tavęs būti man 
gyveninio drauge.

— Aš pasakyčia tau, jog užduodi 
man tą klausymą bereikalo — atsakė Mag
dė. — Męs esam neatsakančiais vienas ki
tam.

— Kodėl?
Magdė mislino, ji bijojosi ką sakyti, 

kad nepasakyti perdaug.
Petras kalbėjo toliau:
— Pasakyk kodėl, nes tikrai norė

čia žinoti, jog aršiau nieko negaliu nuo 
jūs išgirsti, aš noriu žinoti nors priežastį, 
kurią viltis gal padės man atitolinti

— Ne, atitolinti tą priežastį tu nega
li, nes ji visa yra jūsų locnoj ypatoj. Tu 
neturi tikro kelio savo gyvenime, užtai aš 
negaliu tavęs godoti teip, kaip prigulėtų 
gerą mano draugą. Pasakyk gi, tamista, 
delko gyveni, ką gero padariai savo gyve
nime ir ką mislini padaryti toliau? Žo
džiu sakant, koks tavo principas maišytis 
čion pasaulėje? Tamista paeini iš geros 
gimines, mokinaisi geroj mokslainėj, 
klausiai garsių profesorių, galėjai skaityti 
geriausias knygas. Girdėjai geriausius 
muzikantus, matei bukliausius artistus 
ant scenos. Ant tamstos padėtos visos iš
galės, kokias galima padėti ant žmogaus, 
idant padaryti materiališku, protišku ir 
doru. O viskas tas, ką gero atnešė ir ant 
ko tamista Įiakrypai? Likai indytojum 
paliktų tavo tėvo turtų ir gražiausio gyve- 
mo. Kur tik pažiūrai pasaulėje. visur 
pilna piktybių, neramumo, beprotiškumo, 
tamsumo ir visokių bjaurybių.

Visur yra reikalingi jauni, miklūs 
darbininkai su nauja energija ir pajie- 
gom. Viskas žiūro ant mūs ir, rodos, pra
šo nuo mūs pagelbos. O tamista teip lei
di savo jaunas dienas ir begėdiškai dy
kauji. Ar-gi tamista negalėtum sunau
doti savo mokslo, buklumo ir visu savo 
jaunystės pajiegų ant ko nors geresnio, 
ne kaip arkliai, kazyrės ir visokios links
mybės kl i ubuose.

Teip kai liedama Magdalena į draugą 
Petrą, nė nesijuto kaip prisiartino prie 
durų namo, kuriame gyveno. Petras da
bar stovėjo gaivą nuleidęs ir klausė kiek 
vieno Magdės žodžio. Tie žodžiai jį kaip 
su botagu kapojo. Antgalo Petras ne
drąsiai tarė:

— Teip, tamistėle, teisingai mane 
bari, nes visą praeitę praleidau kvailystė-

I je ir piktais dailiais, o dabar man liūdna 
ir gėda. Teisingai sakai, jog mane godoti 
negalima ir aš to nevertas.

Magdalena susigriebė, jog nuėjo per
toji su savo kalba ir prikalbėjo daugiau 
nekaip ji buvo pasirengus. Ji linktelėjo 
galva ir matomai tardama: „dovanokit 
man" ir pragaišo už durių.

Įbėgus į savo gy veninių, atsistojo pas 
langą ir praliejo mislyti viena sau: „teip 
smarkiai aš išmėtinėjau Petrui. Teisybė, 
jis neturi augšto mierio savo gyvenime,' 
liet aš pati ar turiu jį? Ar aš padariau ką 
gero žmonijai, ką aš veikiau ik šioliai? 
Teip kaip ir Petras mokinausi geriausiose 
mokslaiuese, ir tie mokslai kaštavo nema
žai pinigų. Pati ėmiau daug, liet ką ki
tiem daviau? Giedu bažnyčioj, rengiuosi 
ant scenos dainuot, liet tas viskas tik dėl 
mano paaugštinimo, o kitiem iš to naudos 
nėra. Petras užsiima kazyrėm, arkliais, 
kliūbais, linksmybėmis, o aš užsiimu pa
rodais, baliais, viešnagėm ir t. t. Męs 
vienas kito verti: abiejų tuščias gyveni
mas lie jokio idealo. Teip praleidžiam 
jaunas dienas ir brangiausią mūsų laiką. 
Gaila. Ne, aš ant toliau gyventi teip ne
galiu; ne dėl tokio gyvenimo aš padariau 
prižadėjimą. Kristus kentėjo už mus vi
sus ir už mane, dėlto ir aš turiu padaryti 
kokią nors geradėjystę dėl jo meilės. Teip 
pasiryžus Magdalena nuėjo pas savo moti
ną. Jos motina buvo labai didelėje godo
nėje nuo aplinkinių, ji teipgi troško, kad 
ir jos vaikai būtų godojami. Ik šioliai ji 
buvo užganėdinta iš pasielgimo savo vai
kų. Simus jau baigė mokslą kariškoj a- 
kademijoj. o duktė su pasekme jau ren
gėsi pasirodyti ant scenos. Magdalena 
motinai {^pasakojo apie jos padarytą pa
žadėjimą pas kunigų Dumšį, tą viską mo
tina skaitė už paprastus reikalus, nieko 
neturinčius su žmogaus gyvenimu.

Kada Magdalena atėjo į motinos kam
barį. rado ją sėdinčių ir mislinančią apie 
puikių ateitį duktės. apie jos sceneriškų 
pasisekimą. Jai matėsi, kad jos duktė 
esanti didelėj garbėj; kvietkom ir vaini
kais apibarstyta ir turinti daugybę pini
gų. Bet tuojaus motina nusistebėjo, iš
girdus nuo duktės šiuos žodžius:

— Mama, jau aš nusiunčiau atsaky
mų direktoriui atsisakydama nuo scenos.

— Kaip, ar tu atsisakiai nuo scenos, 
delko?

— Aš negaliu būti jo trupoj ir aš 
niekad nedainuosiu teatre.

— Ką tu saka k — negalėjo greit su
prast jos motina.

— Ar negali giedot, ar pradėjai kle
joti? Ką gi tu veiksi, jeigu neeisi ant sce- 

Į nos?
— Ką veiksiu, tai to da nežinau; rei

kės apie tai gerai pamislyti. Bet tą tai 
tikrai žinau, jog ant scenos manę nepa
matys.

Kokia tavo priežastis atsisakymo nuo 
scenos, ką tu čionai išsimislinai. Ar tu 
matai ką nors papiktinančio tame?

— Nepapiktino mane tas užsiėmimas, 
ir nelaikau aš jį už blogą. Bet man ma
tosi, jog aš turėdama tokį talentą nuo 
Dievo duotą, turiu pritaikyti jį prie ko 
nors geresnio, kaip pasirmhmo ant sce
nos.

Motina nusistebėjus žiūrėjo ant duk
ters.

Magdalena kalbėjo toliau.
— Jau aš pasakojau mamai, jog męs 

padarėme prižadėjimą, kad pavesti mūsų 
gyveninio darbus teip. kad pagirtu ir už
tvirtintų juos Kristus. Aš manau, jog 
Kristus nepagirtu mane už pardavimą ta
lento teatruose. I teatrus žmonės eina tik 
jieškoti linksmybių ir praleist savo laiką 
atsilsije. Aš gi noriu atiduoti savo pajie- 
gas ir talentą ant labiau reikalingesnių 
darbų ne dėl linksmybės išrinktųjų, bet 
dėl pagelbėjimo ir dvasiško pakėlimo žmo 
nijos. Mama, mama. — kalbėjo toliau 
Magdalena — Pamislyk kiek yra blogu
mo ir vargo aplinkyltėse mūsų gyvenimo. 
Jeigu pamatyt, jog žmogus mažai skiresi 
nuo gyvulio; nereikia važiuoti į vidurius 
Afrikos arba Australijos. Paimkime kož- 
ną didesnį miestą musu aplinkinėje, o pa
matysim kiek tę atsitinka žmogžudysčių, 
patžudysčių ir visokio pikto: kaip žmonės 
nupuolė materiališkai, morališkai, ir šim
tai tūkstančių varguoliu veda gyvenimą 
žemiau gyvulio.

(Toliaus bu-d.
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Sv?iki bukik skaitytojai! 
Trumpai, bet su atvira šir- 
dėia linkiu jumi, broliai ir 
seservs linksmiausiu Velykų. 
Su zine. jog Kristus mirė tik 
dėlto, jog duoti niurni paveiz- 
dą vesti dorą ir už kitus pa
sišventusi gyvenimą: linkiu 
jūs dvasiai prisikėlimo ir gy
venimo netik dėl savęs, bet 
kartu dėl visos žmonijos, 
labiausia 
gentkartes.
gų, kurie pavidale debesių 
guli ant mūs iš visų kraštu. 
Nepamirškime, jog saulė šil
do mus ir orą kvėpuojam ly
giai su didžiausiais Viešpa
čiais, užtai būkim linksmi, 
nes tai yra ženklas, kuris ro
do, jog ir tarpe v«rgų galim 
linksmintis.

G. J. ? i*. CGllhERS,
Broadw;iy StU-eb. kuriuose 
galima parsamdyt keriezius 
dėl sziriud i . \eseliju ir šeip 
visokiu pasu a? liejimu

4h(i BROADAVAY,
S. Boston, Mass.

Gramatika A;g!iszkos Kalbos
»u i-tarimu kieki i-no . <nl i > lietuviška 
sekančia.: buy a pirko.

cow ,sau) ka.-vė ir t t.
Kol va ;t|xiary ta. 171 puslapių, su pu
si :n:.;i,u $1.25 P : vi.s _-< riaus..i siųsti 
p< r "Postą Moiiey Order” ant sioadieso 

1‘. Mikolainis.
P. O. B. 15. Kraneli I)., Neiv York Ci\v.

50.000 EGZEMPLIORIŲ KNYGŲ DYKAI
- .«

a

į - - -įjįiy-ZjjSL’j į ’LCAtMį
to.

o
dėl ateinančios 

'Tarp visų var-

Ant pardavimu
1 ieiuvjška duonkepe, gerui i dirbki i 
d d- į biznį danui 11; pt o-;..;st x pabali
mo. ]H*rd:ii’.g darbo ir n :ižui suprat nio. 
Mokslą- ai yra iiidži ius.iis daly k.us. Al
si imkit 1 a- F. J. M» ckeviče.
83 Endicoit St.. - |; n ..

Darini iki valiai
Pas mane ginimą gauti: kas diena ima 
ant visokių dari ų, o labiause tuos, kurie 
m-s. :.: g aiva. evę P kia.aus. Ateikit ga
tava. -u drabužiais, o darbą gausit.

.1. S. Rossvii,
4 \\ ;.sh iigti n St North. Boston. Mass.
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Varsas Lietuvoj.
. Kaip jau visiem yni žinoma, 
dabartinė karė, kaipo apsun
kinanti visus Rusijos. Lie
tuvos ir Lenkijos gyventojus, 
dar nepasibaigė. Dabar pa- 
vasariuj atėjus, Lietuvoj pa
sirodė didis vargas: javu nė
ra, pinigų nėr' už ką pirkt, 
jauni vaikinai ir seniai pri
versti konosunkiausia dirbt, 
nes vyrai visi ant karės, ar 
tai i Ameriką pabėgę. Kitų 
šalių bagočiai tai matydami 
ketina dar labiau juos pri- 
spa t, tokiu būdu, kad atei
nanti mėnesi pakels prekes 
dubeltavai ant ši f karčių, 
siuntimo pinigų ir t. t. Tai
gi jeigu kurie norite savo gi
mines gelbėt iš vargo, atsiim
dami i Amerika ar .msiusda- 

4 * w

mi jiem pinigų, tai pasiskn- 
binkit, nes aš dar jver vis-ą ši 
tą mėnesi siųsiu šifkortes ir 
pinigus už paprastas žemas 
prekes. Neužmirškit mano 
adreso: F. J. Mackevicz, 83 
Endicott St., Boston. Mass.

>&

Pilypai, kodėl tu nerašai gromatą i Tėvynę?
A, brolau, kad nemoku gerai parašyt, o bile kaip 
tai geriau visai nera
šyt. Tai kodėl tu ne- 
nu>iį)erlsi mašinėlę, 
su kure gali teip 
gražiai išdrukuot 
gromata, kad ir ma- 
žai mokantis oęali <rc-O o 
rai perskaityti, o to- 
ke preke pigi, gali ją 
gaut tik už ■>:» ir da prisiuntimo kaštus apmoka. 
Tai pas ką toki gali gaut tokę mašinėlę. Nugi 
pas išleistoja „Keleivio'4 A. Zvingilas,

. O. Bok 3232, - - - Boston, Mass.

UŽLAIKO GERIAUSIAc

Kliu, Vyną. Degtinę ir gerus Turkiškus (’igarus.
1C> Broadvvay. South Boston. Mass.

Didziause ir geriause Aptieka

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

So. Boston, Mass.

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

lais atsilankyt.

GERIAUSIAS

ADVOKATAS 

įlos. J. Feely 
95 Milk st., Ruimai GO-61 

BOSTON, - MASS.

Tiktai 25 centai

Perskaityk mano nauja knygą 12S dideli puslapiai 
svarbiu žitliu*

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.

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.

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

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

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

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

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

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

agentai.
Petrikis.

Scranton. Pa.

Ignotas.
S. S. PittsburlP Pa.

„Keleivio”
j.

1514 Ross avė.,

J.
1013 Carson St.,

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

A. J. Kazlauckas.
Shenandoah. Pa. 

F. Rodis 
Port IVashington. 

M. Mockus.
Detroit.

IV. Ukmanr*.
\Va.erbirry.

J. I>Tki'.tis.
4545 Hermitage avė., Chicago III.

KELIA.IANTI AGENTAI:

Mrs. HEDVVIG HIMMER,
Lietuviu akušerka. suteikia 
moterim konogeriausią prižiū
rėjimą laike gimdymo. Atsi
šaukit ’o šiuoni adresu:
190 Perk st., Lawrer.ce. Mass.

Telefonas 749-11.

Box 64

Bo.x 3s7

Box 54

Box 71

Wisc.

Mich.

Conn.

F. J. Gallmin,

.1. Rudokas.

M. Senkus.

Draugysčių Reikalai.

M.Galivan&Co.
Užlaiko geriausio

ELIAUS, VYNO, 
L’KIERIU ir 

CICAR .
Pardavimas familijom musu 

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

Už. pakelį tikros lietuviškos ..Birutės 
Trajankos”. sutaisytos per lietuviškus 
daktarus Si;:, 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, jataiso ajietita ir daug ki
tokiu ligų. Trajanka yra sudėta isz 27 
gydaneziu žolių, žiedu, szakntt 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 jakelio paraszyta.

I’žpraszant Trajanka reikia padėt toki 
antrasza:

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

1

PUIKIAUSIA

I. SACOWITZ,
128 Broadivay,

So. Boston, Mass. 
Didelis išpardavimas per šita 
menesi vyru ir moterų pasi
puošimu. I)ry Goods, moterų 
skrybėlių ir naujausios ma
dos Jakučiu.

GROSE RNE

Ka.yk tuokus JR g JĮ Į
140 West 734-tH St», New York City

Dr. Jos. <ie Lewan<lowski.
2 Conimomvealtli avė., 

Boston, Mass.
Skesai kėlę nuo sodo. ofiso valandos: 
10 — 12 prieš piet ir 6 — S jx> piet.

Telefonas 114 B

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

i:

Dykai dėl visu.
Jeigu dar neturi mano kataliogo. tai raižyk srendien 
p '.siusdamas savo adresa ir uz 5c. marke o apturėsi 
puiku katalioga kuriame yra prekes dziegoreliu len
ciūge liu, žiedu, srilau. k< m pasu, britvu. armonikų, 
muz kaliszku instrumentu, masz;nukes dėl drukavo- 
jimo gr<»matu. tnonu knyza, visokiu prietaisu dėl da
rymo sztuku. istoriszku knygų ir maldaknygių ko
kiu tik randasi Uetuvis/koj kalboi. puikiu po:>ieru 
dėl raszyrro su pavineze* orėm f padaib.nirr ais ir 
kv’etkom. K. VILKEVICH
112 Grand str.. Brooklyn. N. Y.

LIETUVIU UŽEIGA
------ PAS ------

... Chaplika ir Orlinski..

Mes užlaikom geriausius eėrimus kaipo tai: arielką, vyną, alų ir kitokius naminius 
i: :-’jx»rtuotus. Turime puikiausių cigarų iš Turkijos. Gervinus pristatom ant 
ve tuvių, krikštynų ir siunčiam į aplinkinius miestus. • Nepamirškit rr.ų, adreso:

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

Muzikantu balius.
Bostono Lietuviški Muzikantai turės 

koncertą ir Balių 29 Balandžio (April) 
vakaria. Balius prasidės 7-tą vakare ir 
tęsis iki 12 nakties, ant salės Lietuvių 
1G6 Broadway Ext. Širdingai visus už- 
prašom ant mus pirmo baliaus.

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

Brocktono Lietuviškas benas laikys di
delį Balių 29 Balandžio (April) UM15 m. 
ant Broadbine Hali, 256 DoverSt., kam
pas AVashington. Koncertas prasidės pu 
sė įx> 7-ių. Šokiai tęsis iki 12-ai.

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

Visokiu valgo
mu daiktu.

J. (faile viie,

276 Athen, S. Boston, Mass.

Juozas Sriebalius
geriausias lietuviškas

kostumerekas 
K RI AUGIUS 

prosijam čystijam ir taisom
2 12 Broadvvay 

So.Boston Mass.

■B
Užlaiko puiki;.usius tėryn ’.is. alus, ėlius 
visada švieži, vynai :r visoki likieriai 
kogeriausi. Gėry mus dėl veselijų. krik
štynų ar šeip balių siunčiam į namus.

117, 119and 121 A St.,

So. tioston, Mass

Ar ti ri Ką spatdint? Jei ti ri, tai atnešk i

Pasinaudoki! iš progos.

Ant pardavimo gerai išdirbta Lietuviška 
bučernė ir turinti daug kostumerių. bet 
turi būt parduota iš priežasties nesutiki
mo partnerių. Norinti pirkt atsišauk it 
pas F. J. Mockevieia.
S3 Endicott Str., - Boston. Mass.

Sl’AUSTI Vę, O IŽTJKRINAM. JOG NESIGRAUDįSI.

Mes spauoinam Knygas. Konstitucijas. Pkogramcs. Užkvietimvs 
ANT BALIU ARBA VESELIJU. TlKIETUs. < I RKtT.IORI l'S. ŽODŽIV SAKANT 

ATLIEKAM VISOKIUS DR V ŠORIŠKI S DARBUS GRAŽIAI. GERAI IR I’IGIAI.

d

Reikalingi Kriaučiai.
Pajieškau dviejų kriaučių, mokančių 

vyriškus žiponus dirbt. Geri darbinvkai 
gaus gerą mokestį. Atsišauk it greit pas 

P. A. Yeshinskas.
90 Green Street, IVorcester. Mass.

”I<EEEIVIS”
52 B. Street, - - - - South Boston, Mass.

A. 2 vingrias, Išleistųjų*.

Geriausia valgomu daigtu

I< R A V T U V E
Kurioja galima košviežiausios mėsos ir 
visokius groseriškus daigius, t trilerius
paimam ir į namus viską pristatėm. Už. 

pinigus perkant duodam dubaltavas 
stempas

S. Knrauckas ir
S. Kolesinskis, 

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

*
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*

u
* 
A 
A n

Puikiausias Lietuviškas

SALIUNAS
Kas kartą pas mus atsilankys. 

To niekad nesigraiulvs:
A’us, vynai mus gardžiausi. 

Cigarai iš Turkijos, geriausi.

Lazauckas, Judeika ir Co. 
3ol Broadway ir 259 I>. St., 

Sou1h Boston. Mass.

388 Broadway So. Boston, Mass.

Didžiausia ir Gražiausia Rakandų

KRAUTUVE

0 LIM B r Q s.

Velykos, Velykos

• • •

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

Čia galima gauti puikiausių pečių, lovų, krės
lų ir visokių reikalingų daigtų stuboje. Čion 
galima gauti parėdymus ruimam nuo $15.00 
iki augščiausių prel Pirkti galite ant ge
riausių išlygų; teipgi susikalbėti galima lietu
viškai. lenkiškai ir kiL'®“ kalbose. Meldžiam 

atsilankyt.

<

Visi ant \ elyku nori pasilinksmint, bet ne visi lygiai linksmina
si. vieni su šokiais, kiti su dainom, treti su pasivaikščiojimais, 
bet už visus protiugiause padaro tie. kurie sėdi su savo priete- 
liais namie, pasišneka, pasibovina ir prieg tam išsigerta sveiko 

gčrymo. kurį galima gaut tik pas:

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

Boston, Mass


