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Iš Rusijos.
Latvių revoliucijinis ūpas 

stiprėja.
Kįlus 1905 m. revoliucijos 

audrai, kaip žinoma, latviai 
atsižymėjo nepaprasta drą
sa ir energingumu, jų soci- 
jalistų veikėjai, taip suma
niai sugebėjo pavesti agita
ciją, j°g Latvijoj, kiekvienas 
žmogus buvo persiėmęs kar
štai socijalizmo idėja.

Dabar, kuomet revoliuci
jinis ūpas vėl jau nužiūri
mas, latviai vėl ima smarkiai 
darbuoties. Rygoje po fab
rikus ir dirbtuves paskleista 
20,000 egz. proklomacijų, 
šaukiančių į kovą "Prieš 
prievartą” ir rusų kalba "Į 
pergalėjimą.” Proklama
cijose kviečiama atnau
jinti 1905 m. revoliuciją ir 
padaryti visuotiną streiką. 
Proklamacijos atspaustos 
Rusijos Socijaldemokratų 
partijos Latvių skyriaus ko
miteto vardu.
Nauja byla dėl Juščinskio 

vaiko nužudymo.
Kijeve policija areštavo 

pagarsėjusios laike Beilio 
bylos čeberiakovos brolį 
Linagjevskį. Čeberiakova 
laike anos bylos tvirtino, 
kad Beilis tikrai nužudė Ju- 
ščinskį. Dabar-gi policija 
susekusi, kad tikru Juščins
kio užmušėju yra Čeberiako
vos brolis. Prie tos žmogžu
dystės prigulinti ir pati Če
beriakova. Vaikas buvęs 
nužudytas dėl to, kad suver
sti bėdą ant žydų. Dabar 
bus nauja byla.
Caro monopoliams nesiseka.

Rusijos žmonės pradeda 
kasdieną vis daugiau susi
prasti. Jie mato, kad caras 
girdydamas savo "monopol
ija” žmones, veda juos prie 
fiziško ir medžiagiško nu
puolimo, ir pradeda reika
lauti, kad caro valdžia savo 
monopolius uždarytų. Štai 
pereitoj sąvaitėj Riazaniaus 
gubernijoj uždaryta 6 mono
poliai. Iš viso toj guberni 
joj žmonėms reikalaujant 
uždarvta jau 391 monopo
liai.

Ledai išmušė javus.
Azovas.— Aleksandrovo 

valsčiuje ledai išmušė javus. 
Nuostoliai siekia 150,000 ru
blių. • .

Nuteisė 23 advokatus.
Pereitoj sąvaitėj Peterbu

rge pasibaigė garsi byla, ku
rioj buvo kaltinama 23 ad
vokatai už tai, kad laike Bei
lio bylos jie paskelbė viešai 

■, protestą prieš teisių minis- 
’ teriją už kurstymą tautinės 

neapykantos. Ūž tą protes
tą advokatai Sokolovas ir 
Kareveiskis gavo po 8 mėne
sius kalėjimo, o kiti 21 po 45 
mėnesius. Mat prieš rusų 
valdžią protestuot nevalia. 
Ji neklaidinga, kaip popie
žius.
"Vilnį” baudžia be perstoji- 

mo.
"Vilnies” No. 17 randame, 

jog redaktorių drg. J. Grei- 
nį policija suėmusi. No. 12 
konfiskuotas, No. 14 uždėta 
300 rub. arba 2 mėnesiu bau
dos. Dabar jau pęnktasai 
"Vilnies” redaktorius sėdi 
kalėjime.
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ZlNIDSIS VISUR.
SUOKALBIS BUVO GE

RAI SUPLANUOTAS.
Pragaro mašina buvo ir po 

stalu užtaisyta.
Dabar išsiaiškino, kad 

suokalbis ant Austrijos sos
to įpėdinio galvos buvo taip 
gerai suplanuotas, kad gy
vam išlikti jam jokiu budu 
nebuvo galima. Vėliau pa
sirodė, kad ir miesto rotužėj 
po stalu, kur karališkai po
rai buvo ruošiami pietus po 
parodai, buvo užtaisyta pra
garo mašina, kuri atsisėdus 
prie stalo butų sprogus.

Kita pragaro mašina bu
vo atrasta kamine kunigaik
štienės kambaryje. Be to 
da tūla moteris buvo areš
tuota su septyniomis bombo
mis.

Kulipka, kuri užmušė ku
nigaikštį Ferdinandą, buvo 
sprogstanti.

RIAUŠĖS PRIEŠ SER
BUS.

Sarajeve apskelbta karės 
stovis. Mortare užmuš

ta 200 žmonių.
Dėl kunigaikščio Ferdi-' 

nando nužudymo visoj Bos-; 
nijoj prasidėjo riaušės. Su
kilo prieš serbus žemiausios 
klesos mahometonai. Visur 
rengiamos demonstracijos, ( 
nešiojama užmuštųjų pavei-j 
kslai ir užpuldinėjama ant : 
serbų. Sarajevo mieste, kur 
įvyko užmušėjystė, riaušės: 
priėjo prie kraujo pralieji-: 
mo. Į nešantį paveikslą ka
žin kas šovė ir užmušė. Pa- į 
skui mesta bent dvi bombos, 
kurių sprogimas tečiaus į 
daug blėdies nepadarė. Ma
hometonai pradėjo daužyt 
serbams langus, užpuldinėt 
ant jų krautuvių ir plėšt. 
Valdžia apskelbė mieste ka
rės stovį ir po 8 vai. vakare j 
niekam nevalia ant gatvių' 
pasirodyt. Keli šimtai areš- ne.

i

I

REVOLIUCIJA ALBANI
JOJ.

Sukilėliai . sumušė kariume- 
nę.

Durazzo, Albanija.— Ne
toli nuo čia buvo smarkus 
mušis tarp kariumenės ir 
revoliucijonierių, kurie su
kilo prieš naują savo valdo
ną kunigaikštį Vidą. Ka- 
riumenė likos sumušta ir re- 
voliucijonieriai dabar ren
gias prie naujo užpuolimo 
ant sostapilės Durazzo. Ei
na paskalas, kad kunigaikš
tis rezignuos. Jo pati jau 
išvažiavo. Albanijos gyven
tojai visai nepripažįsta jo 
savo valdonu.

NUŽUDĖ 150 KAREI
VIŲ.

Kynų valdžia savo žodžio 
plėšikams nedalaikė.

Kaip buvom jau rašę, apie 
125 mylios nuo Pekino, Ky- 
nuose, tapo išplėštas mies
tas Kalgau. Dabar išsiaiš
kino, kad tą darbą atliko su
kilę kareiviai. , Valdžia da
vė jiems žodi, kad nė vieno 
jų nebaus, jeigu jie geruoju 
padės ginklus. Plėšikai pa
klausė ir tapo apgauti. 150. 
jų nužudė.

AIRIAI JAU MUŠASI
Daug sužeistų.

Airija šiandien pasidali
jus į dvi partiji ir abidvi 
ginkluojąs. Ulsteriečiai ne
nori savyvaldos ir ketina pa
kelti prieš ją karę. Nacijo- 
nalistai už savyvaldą. Tarp 
tų dviejų partijų 1 liepos 
Belfaste buvo jau susirėmi- 

Daug žmonių sužeis-

1$ AMERIKOS. ’ ANTANAS K. ABRAITIS 
AREŠTUOTAS.

Lietuvių saliuninkas kalti
namas pinigų lupime.

Iš "Philadelphia Inąuire’' 
mums prisiųsta iškarpa, ku
rioj rašoma, kad šiomis die
nomis buvo areštuotas tenai 
pagarsėjęs lietuvis saliunin- 

klausimui, prezidentas Wil- kas, Antanas K. Abraitis. 
sonas sumanė eilę pasitari-: Jis kaltinamas tame, kad 18 
mų su stambaus biznio savi-| birželio atvažiavo automobi- 
ninkais arba, kaip kiti juos liuje su policmonu Fisheriu 
vadina, karaliais. Wilsonas j pas tūlą kurpi ir prievarta vių pabėgo tik 15 žmonių — 
nori ypatiškai išgirsti jų ( paėmęs ji savo vežiman iŠ- 14 kareivių ir generolas Ba-

VVILSON TARIAS SU BIZ
NIO KARALIAIS.

Su Morganu jau kalbėjos, 
dabar kalbėsis su 

Fordu.
Pakilus kongrese trustų

DA APIE MUŠI TIES 
ZACATECAS.

Iš 14,000 liko tik vienas ge
nerolas ir 14 kareivių.

Apie keturių dienų mūšį 
revoliucijonierių su Huertos 
kariumene ties Zacatecas 
miestu buvo jau pereitam 
”Kel.” numerije rašyta. Da
bar atėjusios iš Meksikos ži
nios paduoda kitokias už- 
muštuj skaitlines. Iš • 14 
tūkstančių Huertos karei-

PITTSBURGE KAZOKAI. 
Policija nebegalėjo suvaldyt 

streikierių.
Pittsburge streikas plati

nas. Praėjusioj sąvaitėj 
streikieriai apsupo West- 
inghouse dirbtuvės ir nelei
do josna per tiltą netik ske- 

i bų, bet nė bosų, nė paties su
perintendento. Išbėgo iš dir
btuvės ginkluoti kompani
jos sargai, bet niekas jų ne
nusigando. Policija taipgi 
nuleido rankas. Ant ryto
jaus kapitalistai pasišaukė 
raitų konstabuliarų, kuriuos 
Pennsylvanijos valstija ty
čia užlaiko streikams lau
žyt, ir kuriuos darbininkai 
vadina kazokais. Tie kazo- 

, kai dabar jodinėja gatvėmis
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nuomones apie stambųjį ša- vežė . į Fairmount parką, rron, 
lies biznį ir pasakyt jiems, Tenai jam pasakė, kad jis 
’ * j* . ' yra areštuotas už neužlai-

Pereitoj sąvaitėj pirmas kymą . pačios,
toks pasitarimas buvo su di- duos jiems, Abraičiui ir Fi- 
džiausiu piniguočium Mor- sheriui, 25 dol., tai jie jį pa
ganu. Sekanties pasitarimas: leisią ir daugiau jo. niekas 
bus su pagarsėjusiu auto- i neareštuosiąs. Kurpis turė- 
mobilių fabrikantu Fordu, jo tik 19 dol. Jie paėmė iš 
Baltamjam name jam bus jo tuos ir nuvežė jį į tūlą sa- 
iškelti ir nietųs. Po tam liūną, kur jis gavo pasisko- 
bus svarbi konferencija su j linti ir likusius $6.00. 
delegacija, reprezentuojan-1 Tečiaus neužilgo išduota 
čia didžiausias Chicagos bi-j tikras warrantas kurpį a- 
znierių korporacijas, kurios' 

i daro biznį do visą Ameriką, 
s Bet darbininkų nuomo
nės, ant kurių remiasi visa 

(šalis, prezidentas visai ne- 
į klausinėja. Teisvbė, ju ir 
reikalų visai nesvarsto. Jei-j 

j gu iie bando kada nors iš- 
' reikšti savo nuomonę, išsta- 
( to savo reikalavimus, tai 
i ories juos pasiunčia milici- į 
ją. .
KONTRAKTORIUS UŽ

MUŠĖ UNIJOS 
AGENTĄ.

Visi kontraktoriai suskato 
užmušėja ginti.

Unijos vadovus kaltina 
"j uodar anky stėj."

Chicagoj iškilo didelis 
skandalas. Namų statymo 
kontraktorius Digman už
mušė unijos biznio agentą 
Hammondą. Hammond bu- ( 
vo agentu unijos, kuri ka
sa namams pamatus, prista
to asfaltą ir t. t. Būdamas 
tokiu agentu jis pasirinkda-, 
vo kontraktorius. kuriems į 
reikia greit baigti darbas^ ir 
grasindamas juos s 
reikalaudavo kyšių. Ir ne-į 
gavės kvšio jis išvesdavo 
darbininkus streikan. Pas
kui, gavęs kyši, liepdavo 
jiems vėl grįžti darban. Iš
vestas tokiais grasinimais iš 
kantrybės, kontraktorius 
Digman ir nušovęs Ham
mondą. Kiti kontraktoriai 
dabar liudija, kad ir iš jų 
Hammond reikalaudavo ky
šiu. Kontraktorius ir po
litikierius John McLough- 
lin nurodo, kad ir kitų uni
jų vadovai taip elgiasi. Smė
lio pristatytoju unijos vado
vams pernai jis užmokėjęs 
$2.500 kyšių, o šįmet jie pa
reikalavę iš jo jau $5,000.

Uni jos turėtų tai gerai iš
tirti. kad nebūtų jų vardas 
neteisingai šmeižiamas: o 
jei pasirodytų, kad tai teisy
bė. tai kuogreičiausia apsi
valyti nuo tokių vadovų.

GAISRAS KASYKLOJ, 
žemės užbėrė 5 angliaka

sius.
Williamson, W. Va.— Lie

pos 1 d. Svcamore Coal Co. 
kasykloj kilo gaisras ir už-

kaip jis mano. neužlai- 
vienok jei

• w

bet ir tas sužeistas. 
5,000 kareivių revoliucijo- 
jonieriai paėmė nelaisvėn, u 
9,000 krito keturių dienų 
mušije. Revoliucijonierių 
krito tik 500.
SOČI JAUSTŲ MOKYKLA Pęr tiltą palydi skebus į .

fabrikas. Streikierių pikie- 
tus areštuoja. Pereitoj są
vaitėj išėjo streikan da 
Union Switch & Signal Co. 
darbininkai.
20 UNIJOS VADOVŲ JAU 

KALĖJIME.
Tiktai keturiems preziden

tas dovanojo bausmę.
Kaip buvom jau rašę, 26 

geležies darbų unijos vado
vai atsišaukė pas preziden
tą Wilsoną maldaudami, 
kad jis dovanotų jiems bau
smę. Jie buvo nuteisti ka- 
lėjiman už tai, kad per me
tų eilę buk tai ardydavo di- 

Inamitu geležines trobas ir 
tiltus, pastatytus ne unijos 
darbininkų. Prezidentas 
dovanojo bausmę tiktai ke
turiems ir dviem davė teisę 
reikalaut naujos bylos. Ki
tiems 20 nėra jokio pasigai
lėjimo ir juos jau uždary
ta federališkam kalėjime.

Valstija davė čarterį "žmo
nių kolegijai.

Fort Scot, Kan.— Kansas 
valstija turės socijalistų ko
legiją, pirmutinę tos rųšies 
įstaigą šioj šalije. Kolegija 
bus atidaryta šiame mieste 
ir žinoma kaipo "Peoples 
College,” kas reiškia žmonių 
kolegiją. čarterį valstija 
jau išdavė. Kolegija mokys 

; daugiausia draugijinių mo
kslų ir, suprantama, socija
lizmo teorijos. Darbininkai, 
kurie negalės tos mokyklos 

i lankyti, galės imti kursus 
i per korespondenciją .

PHILADELPHIJOJ DIR
BA 25,875 VAIKAI.

Tame skaičiuje 11,718 mer-• gaicių.
Priverstino mokymo biu

ras Philadelphijoj padarė 
( visuotiną surašą dirbančių 
tame mieste vaikų. Pasiro
dė, kad fabrikuose ir krau
tuvėse pakinkyta prie dar
bo 25,875 vaikai, neturintie 
da 16 metų amžiaus. Iš to 
skaičiaus yra 11,718 mergai
čių. Tie vaikai jau nebega-! 
Ii lankyti mokvklų, nes turi 

i pelnyt sau duoną. Ir jus da teisiamas Corlo Tresca^. 
i sakysit kad negeras sure- j w. w agitatorius ir bu- 
dymas.... vusio čia šilko audėjų strei-
SKUNDŽIA ANGLIAKA-, vadovas. Jį kaltino _ už 
ŠIŲ UNIJĄ ANT $200,000. P.ne naus^."
Rooseveltas vra svarbiau- ’ ja,U P1™3’.?2?'Koosev eitas yra svarDiau pnsaikmtų suolas nesusitai- 

siu liudininku. jr j0 negaJėjo pasmerkt.
! _______ 1_____f

buvo iš kito pavieto; tai jį 
visai išteisino,

HUERTA PAVOGĖ 20 
MILIJONŲ PESŲ. i 

Revoliucijonieriai daboja, 
kad jis nepabėgtų.

Meksikos revoliucijonierių 
pirmininkas Carranza įsa
kė savo žmonėms gerai da
boti Meksikos miestą, kad 
nepabėgtų iš tennai Huerta. 
Jis turi būt patrauktas teis
man ir nuteistas mirtin. Jis 
esąs plėšikas, žmogžudys ir 
pavogęs iš Meksikos iždo

reštuot už pačios neužlaiky- 
mą. Teisme jis pasakė, kad 
jis $25 jau užmokėjo ir 
daugiau neturėjo teisės jį 
areštuot. Čia tai ir išsi
aiškino visa istorija.

Teismas liepė ir policmo- 
ną Fisherį areštuot už tokį 
biznį. Abraitis pastatyta 
po $2,000 kaucijos.

KATALIKAI REMIA 
CARRANZĄ.

Delegacija sako, jie revoliu- 
cijonieriams nepriešingi
Meksikos katalikų kuni

gija nusiuntė .pas revoliuci
jonierių pirmininką Carran- 
zą savo delegaciją, kuri tvir
tino, jog Meksikos katalikų 
kunigija revoliucijonieriam 
netik nepriešinga, bet ir re- 

. mia juos. Delegacija buvo 
i Įgaliota Meksikos arcivys- 
kupo.

Reikia pažymėti faktą, 
kaip katalikų kunigija mo
ka veidmainiauti. Nesenai- 
laikraščiai rašė, kad Meksi-į 
kos arcivvskupas davė Hu- 
ertai • $10,000,(X)0 revoliuci- 

„ jai slopinti, o šiandien, kuo- 
St„ e_ met Jau aiškiai matyt, kad 

i revoliucija paims viršų, tas 
; pats arcivvskupas siunčia 
■pas revoliucijonierius savo 
delegatus su pasveikinimais. 

■Kas galingesnis, su tuo u 
| kunigija.
PARDUODA GRAIKAMS 

SENUS LAIVUS.
Už tuos pinigus busiąs nau

jas drednautas.
Prezidentas Wilson suti

ko su senatu parduoti Grai
kijai du senu karišku laivu, 
"Idaho" ir "Mississippi.” 
Kaina da nepaskirta, bet ji 
busianti apie $11,500,000. 
Už tuos pinigus busią gali
ma pastatyt naują drednau- 
tą.
NEDUODA KARIUME

NĖS.
Prezidentas nesikiša į 

Buttes riaušes.
Kaip buvom jau rašę, Mo

ntanos gubernatorius reika
lavo federališkos kariume
nės Buttes angliakasiams 
malšinti, kurie sukilo prieš 
savo valdybą. Prezidentas 
Wilsonas atsakė, kad jis ne-

i
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SUFRAGISTĖS ŠVEDI
JOS VEIKLA.

350,000 moterų reikalauja 
balsavimo teisių.

Švedijos parliamente da
bar svarstoma, ar duot mo
terims balsavimo teises, ar 

. Kad padarius didesnį 
tuota. Mortaro mieste, Her-: spaudimą, Švedijos suf ra- 
cegovinoj, riaušėse žuvo 200 gistės surinko 350.000 
žmonių su viršum. x----------- -- ’------ *—x
UŽMUŠĖJĄ NEGALI

BAUST MIRČIA.
Studentas Prinzip da nepil

nametis.
Nedelje Gabrinovič, kuris 

metė į kunigaikščio Ferdi
nando automobilių bombą, 
ir studentas Prinzip, kuris 
kunigaikštį nušovė, bus tei
siami civiliškam teisme. To
dėl studentas Prinzip, kaipo 
nepilnametis (jis turi tik 18 
metų) gaus tik apie 10 metų 
kalėjimo. Gabrinovič taip
gi nedaugiau gaus, nes bom
ba nieko neužmušė.
NEBEGALI LAIKYT

DAUG PAČIŲ.
Po karei Turkijoj prasidėjo 

skurdas.
Karė su Balkanais Turki

jai buvo tikra nelaimė. Ne
gana to, kad išpėrė jai kailį, 
oet ir haremų turkai dabar 
nebegali užlaikyti. Karei 
;iek išeikvota pinigų, kad 
;urkų žemėj dabar viešpa
tauja didžiausis skurdas, 
iki šiol pas turkus buvo ma
da laikyti daug pačių. Kiek 
kas galėjo užlaikyt, tiek tu
rėjo sau moterų. Dabar tas , __________ __________________ ___ v ___  t ...............
eina iš mados.. Turkai pasi-jną jų turėjo laikyt 5 policis- kloj 5 žmones. Manoma, kad kol nebus daugiau 
lieka tik po vieną moterį, tai. jie jau žuvo., kariumenės nesiųs.

i mo
terų parašų ir nusiuntė juos 

: parliamentui kaipo reikala- 
vimą, kad tos teisės butų 

■moterims pripažintos.
KYNŲ REVOLIUCIJOS 

VADAS PABĖGO.
Joanšikajaus priešas atva

žiuoja Amerikon.
Tokio, Japonija.— Gene

rolas Huang Ling, vadova
vęs pietų Kynuose revoliu
cijom armiją, už kurio gal
vą dabartinis Kynų prezi
dentas Juanšikajus yra pa
skyręs didelę sumą pinigų, 
dabar išspruko iš kynų ir 
atvažiuoja į San Francisco.

PERKŪNAS SPYRĖ J 
KARIUMENŲ. 

Užmušė du kareiviu.
Po didelių karščių Fran- 

cuziją aplankė didelės aud
ros su perkūnijomis. Lie
pos 3 d. ties Bourges perkū
nas trenkė į kariumenės ba
rakus, užmušdamas du ka
reiviu.

RIAUŠĖS TEISME.
Carnarvon mieste, Angli

joj, 2 d. liepos buvo sufra-' 
gisčių byla dėl langų daužy
mo.. Moteris teisme pakėlė,__ w__ _____ o_______ __ ____ _______ ____
tokias riaušes, kad kiekvie- griuvusi žemė uždarė kasv- sikiš į tuos reikalus ir pa-
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TRESCA IŠLEISTAS. , 
Jį teisė žmonės iš kito pa

vieto,
Paterson, N. J.— Pereitoj 

sąvaitėj čia buvo antru kar-

Binghamton, N. Y.— Aa- Dabar prisaikintujų suolas
vokatas Wales apskundė 
angliakasių uniją U. M. W. 
of A. reikalaudamas 200 
tūkstančių dolerių, kaipo at
lyginimo už savo patarnavi
mus tai unijai laike 1912 m. 
angliakasių streiko. Svar
biausiu liudininku toj byloj" 
yra Rooseveltas.

AREŠTUOS BUTTES 
RIAUŠININKUS.

Warrantai jau išduoti.
Butte, Mont.— Apskričio 

prokuroras išleido warran- 
tus areštavimui riaušinin- 
ku, kurie išplėšė ir sugriovė 
čia angliakasių unijos salę. pesų, Kūne dabar
Policija jieško ir kitų, ką iš
vogę iš kasyklos dinamitą 
svetainei išsprogdint.

SUDEGĖ mokykla.
žuvo 1 žmogus; nuostoliai 

siekia $150,000.
Pittsburgh, Kan.— Per

kūnas sudegino valstijos 
mokytojų seminariją, be to 
užmušė vieną mokinį ir ke-

riaušių'lis sužeidė. Nuostolių ugnis 
padarė apie $150,000.

esą sudėti New Yorko ban
kuose.
$300,000 KOVAI SU DŽIO

VA.
Colorados ir Texas valsti

jų daktarai kreipėsi i Wa- 
shingtoną su prašymu, kad 
jungtinė valdžia duotų mi
nėtoms valstijoms $300,000 
kovai su džiova. Už tuos 
pinigus norima statyt džio
vininkams ligonbučius ir 
kempes.

■
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Peržvalga.
"Draugas” kalba nesąmo

nes.
"Naujienos” pasakė, kad 

įvykus socijalizmui, kada 
žmonės turės geresnį geveni 
mą ir pakils apšvietoje, tai 
dorą jie supras ir be tikėji
mo. "Draugui” tai nepati
ko ir jis "kritikuoja:”

"Sena tai ir didelė klaida, 
kad viena šviesa galinti gamin
ti tikrąją dorą. Gyvenimas ro
do kitką. Jisai parodo, kad 
daugelis yra labai mokytų ir 
vienkart labai nedorų žmonių, 
kad žmogui su blogais palinki
mais šviesa dažnai esti tas 
pats, ką vagiui nakties laiku 
liktarna, kad tik vien tikėjimas 
tegali užtikrinti žmogui tikrą
ją galę savęs suvaldymo.”

Stebėtis reikia, kaip musų 
klerikalai silpni argumen
tuose. Jie net apie savo biz- 
nį-tikėjimą nieko negali pa
sakyti taio. kad galėtu nors 
kiek protaujantį žmogų per-; 
tikrint.

"Tik vien tikėjimas gali 
užtikrinti žmogui tikrąją 
galę savęs suvaldymui.” 
Koks tuščias pasakymas! 
Kodėl gi tikėjimas neužtik
rino tos galės kunigui Ma- 
cochui. kada jisai lupo "ste
buklingai” panelei švenčiau
siai deimantines akis, arba 
kada nužudęs savo brolį 
skandino baloj jo lavoną? 
Kodėl tikėjimas neužtikrino 
tos galės kun. Schmidtui, 
kada jis viliojo jauną mergi
ną. o paskui skandino su
pjaustytą jos kūną upėj? 
Kodėl tos galės tikėjimas 
nesuteikė kunigams Ric-he- 
sonui, Šlamui, Juodišiui ir 
čielai eilei kitų? Kodėl jis 
negalėjo suteikti tos galės 
popiežiams, kurie vedė tokį 
ištvirkusi gyvenimą savo 
viešpatavimo laikais ? Gal 
"Draugas” pasakys, kad pas 
juos nebuvo gana tikėjimo? 
Kas gi jam tikės? Juk tie 
patįs popiežiai degindavo 
žmonėms padus ir išlupdavo 
liežiuvius, kurie abejojo a- 
pie Dievo buvimą. O kokį 
jie patįs gyvenimą vedė, 
"Draugui” turbut jau žino
ma. Męs tikimės, kad jis 
pažįsta bijografijas Grego- 
rijaus XIII, Povilo IV. arba 
Adriono VI, kuriam istori
ja turbut neveltui davė titu
lą "pontifice barbaro” (bar
bariškas popiežius), 
mes, jog "Draugas” - 
apie poną Rodrigo 
arba Aleksandrą VI 
meilužę Rozą Vanozzą, ku
ri jam suteikė bene iš pen
kių asmenų šeimynėlę. Jei 
"Draugas” norėtų faktų, 
galėtume jam nurodyt "A- 
merican Encyclopaedia."

Taigi, jei patįs tikėjimo 
mokytojai atsižymi tokio
mis nedorybėmis, kaip gali
ma sutikti, jog tamsiems 
žmonėms tikėjimas gali 
įdėt dorą? Pagaliaus juk 
męs matom, kokia tikinčių
jų dora. Kuodaugiau žmo
gus tiki, tuo jis didesnis ne- 
žinys, tuo mažiau jis išsi
vystęs intelektuališkai. Juk 
lietuvių beveik pusė nemoka 
skaityt. O kur tie analfa
betai priklauso? Prie para
pijų. Jie karščiausi katali
kai. Kaip jie gyvena, koks 
pas juos supratimas apie 
dorą, visi žinom: pasigert, 
kitam galvą pramušt, pada
ryt kam nors skriaudą —tai 
didžiausia garbė.

Kodėl tad "Draugas” nuo
lat kalba tokias nesąmones, 
buk tikėjimas, ir vien tik jis. 
palaiko žmonėse dorą? Ko- 
dėlgi męs pas tikinčius tos 
doros niekad nematom, o ne
dorybes ant kiekvieno žing-Į 
snio?

Kaip visi klerikalai, taip 
ir "Draugas” nuolat mėgsta! 
pasakot, kad socijalistai pla
tina ištvirkimą, nes neina 
bažnyčion ir išsižadėjo tikė-į 
jimo. Tai melas. Tiesa, j 
klaidą gali padaryt ir soči-'

Tiki- 
žino ir 
Borgia 
ir jo

Tiesa, 
soci- 
soci-

(

Į

jalistus ir abelnai laisvos 
dvasios žmones daugiau do
ros, negu pas katalikus ir 
net pačius kunigus, tai nė 
vienas sąžiningas žmogus Į 
neužginčvs.

Prirodykit jus nors vieną 
socijalistą, kuris butų pra- 
mušęs galvą nepatinkamam 
sau kalbėtojui arba lapelių 
dalintojui .’ Neprirodysit. 
O kad katalikai taip elgiasi, 
tai visi jau žino.

Prirodykit jus nors vie-
I na socijalistą, kuris butų pa- 
■ piovęs savo brolį arba suvi
liotą merginą! Neprirody
sit. nes taip žemai doroj nu
puolusių tarp socijalistu nė
ra. O tarp kunigų su žybu- 
riu jieškot tokių nereikia.

Žinoma. "Draugas” pava
dins tai šmeižimu. Kada pa
rodai negražų kunigo dar
belį. jis visuomet šaukia: 
"šmeižia tikėjimą!"

Šmeižimu tas butų tik tuo
met. jei tai butų išmislas. 
Teisybė gi. nors ir karčiau
sia jį butų, negali būt šmei
žimu.

Šmeižia tiktai "Drau
gas.” Pavyzdin. jis sako:

"Ką gi veikia musų socija
listai. kai katalikai eina į sa
vo bažnyčias, kokiuos dievus 
jie tada garbina: ar ne alkoho
li labiausia ir kortas?”

O kurgi prirodymai. kad 
socijalistai taip daro?Priro
dymų nėra. Vadinas, "Dr- 
gas" socijalistus šmeižia. 
Jis pats prasimano tokius 
dalykus. Vadinas, jis šmei
žikas ir melagis.

Kaip gintis nuo užpuolikų.
Kaip "Keleivio” skaityto- 

į jams jau žinoma, sufanati- 
j zuoti kunigų tamsus lietu- 
Į viai pastaruoju laiku padarė 
į jau keturius užpuolimus ant 
socijalistu: du Detroite, vie
ną Kanados mieste Montreal 
ir vieną Hoossick Falls mie- 
stelije. Paskutinis buvo la
bai kruvinas.

Taigi, kad apsisaugojus 
nuo tokių užpuolikų ateit-ije, 
"Dilgėlės” pataria socijalis- 
tams laikytis šitokios takti
kos:

”1) Nekibkim atgal į juos, 
neišmisliokim jų kur susitikę.! 
velyk visai nekalbėkim ir 5a- 
linkimės nuo jų.

”2) Nevadinkim jų nė katali
kais. nė tautiečiais. Tas ne
reikalinga ir neišmaninga; jie 
patįs pasirodys, kas jie yra.

”3) Bėgkim nuo jų . Dides
nis unaras bėgti, negu su niek
šu grumsties ir susikruvinti.

”4) Nesinešiokim peilių ar
ba revolverių, nes policijai ra
dus pas mus tokius ginklus, 
liktume męs patįs kalti.

”5) Saugokimės provokato
rių savo tarpe.

”6) Nedovanokim užpuoli
kams, jieškokime teisybės ir 
atlyginimo teismuose.”

Reikia pasakyti, kad ne- 
kurie tų patarimų gana iš
mintingi, ypač 4-tas, kad ne- 
sinešioti su savim gin
klų. Taip-pat neblogas ir 
2-ras patarimas, kad neuž
gaulioti tamsuolių įžeidžian
čiais žodžiais, nevadinti jų 
nė katalikais, nė tautiečiais. 
Tik, žinoma, ne dėlto, kad jų 
bijotis, bet dėlto, kad toks 
užgauliojimas yra neišmin
tingas darbas, ypač agitaci
joj. Žmogus nekaltas, kad 
jis katalikas ir tamsus. Jį 
reikia pamokyt, o jis pats 
susipras. O kad prie jo pri
eiti. kad jį patraukti, su juo 
reikia apsieiti kuošvelniau- 
sia. kuomandagiausia.

Kiti gi "Dilgėlių" patari
mai nepraktiški; galima sa
kyt, net naiviški. Daleis-i 
kim, bėgti nuo fanatikų. Tas 
reikštų, kad socijalistai per-Į 
sigando kelių fanatikų. Ku-! 

i nigams to tik ir noris.
"Naujienos” su tuo irgi j 

nesutinka, nes
"Jeigu socijalistai vis tiktai l 

lenksis fanatikams iš kelio, ra-j 
mindami save tuo. kad esą ’di-j 
dėsnis unaras bėgti, negu su ■ 
niekšu grumsties ir susikru
vinto,’ tai tie niekšai įsidrąsins 
dar jjaugiaus, ir dalykai paga-

i

tai tie niekšai įsidrąsins 
ugiaus, ir dalykai paga-

lios preis prie to, kad socijalis
tai nebegalės nė viešai pasiro
dyti. Jeigu jie. pavyzdžiui, 
parengs prakalbas arba teat
rą. tai reikės tiktai ineiti porai 
smarkių mušeikų (sakysim, 
kokios-nors tautiškos draugys
tės prezidentui ir pagelbinin- 
kui) i susirinkimą, ir visa pu
blika turės išbėgioti.

"Ne. leisti, kad taip įsivy
rautų mušeikos, negalima. 
Reikia juos suvaldyti: kur po
licijos pagelbos nėra (geriau
sia pasirūpinti jąją išanksto), 
tenai kad ir spėka!

”Bet ir to negana. Reikia 
ginties ne tiktai nuo atskirų 
užpuolimų, bet ir nuo visa to, 
kas tuosius užpuolimus gim
do.”

Bet kas gimdo? Kaip nuo' 
to ginties ?

Gimdo kurstymai prieš 
socijalisitus. Kursto gi ku
nigai — kursto žodžiu ir ra
štu. Jiems pritaria ir tūli 
tautininkai. Jeigu "Tėvy
nė.” "Lietuva.” "Vienybė 
Lietuvninkų” ir kiti tauti
ninkų laikraščiai ištartų ne
abejotiną pasmerkimo žodį 
tamsaus fanatizmo dar
bams. tai ir klerikalai ne
drįstų varyti pogrominę sa
vo agitaciją prieš socojalis- 
tus. sako "Naujienos.”

”0 jeigu tautininkai neda- 
_ rys to. jeigu jie savo tylėjimu 
arba net atviru pritarimu pa
taikaus pogromų rengėjams, 
tada musų uždavinys bus iš
kelti aikštėn tokią jų taktiką 
ir prie gėdos stulpo pastatyti 
juos už ją. Tada męs priver
sime doresniuosius ir daugiaus 
apsišvietusius žmones iš tau- j 
tininkų tarpo akyviaus pažvel
gti Į savo vadovus ir pagalios i 
atsimesti nuo jų.”

Beto da "Naujienos” pa
taria pasirūpinti, kad tie ra
štai. kurie kelia neapykan
tą prieš socijalistus. nesipla- ■ 
tintų minioje. "Keleivis” j 
jau senai pasakė, kad susi
pratusių darbininkų parei
ga yra iššluoti tokius raštus 
laukan iš savo namų.

Taigi ne lenktis prieš už
puolimus, ne bėgti nuo jų. 
bet kovoti su jais.

Taip pat sako ir "Laisvoji 
Mintis:’’

”šaldrai sumušo ir suteršė 
phyziškai Perkūną ir keletą ki
tų, kada buvo prakalbos Hoo- 
sick Falls’e. Kas už tai atsa
komybę neša, jeigu ne musų 
kunigija ir jos antrarankiai 
’pisčikai ?’

"Lietuviai! Reikia atsako
mybėn patraukti ne tik mu
šeikas. bet ir tuos, kurie jų už
pakalyje slapstosi. Slapstosi 
gi Romos katalikų kunigija. į 
toji pati, kuri visokius burtus: 
ir stebuklus skelbia. Ne jų ■ 
dievas ateina gintiesi, tik jie 
pasiunčia kvailius, 'avinus,’ 
kad pramanytąjį Dievą gintų! 
Jie mindžioja Suv. Valstijų 
konstituciją, kuri duoda teisę 
laisvo žodžio, laisvų susirinki
mų, laisvų susibendravimų...” 

Toliaus "L. Mintis” pata
ria įsteigti fondą apsigyni
mui nuo mindžiotojų žmo
gaus laisvės. Ko negalima 
pamokinti žodžiu, tegul tas 
atsako prieš šalies teismą ir 
neša bausmę.
Kunigai pažabojo Chicagos 

lietuvių daktarus.
"Laisvoji Mintis” No. 49 

rašo:
"Męs buvome nudžiugę, ka

da daktarai Chicagos mieste 
įkūrė savo draugiją. Manoma 
buvo, kad tai bus mokslo įstai
ga. kuriai rūpės netik patobu
linimas sąnarių ir pasilavini- 
mas chirurgijoje ir medicino
je, bet kuri leis svietan bent 
populiarius raštus apie sveika
tos užlaikymą. Rods d-ras 
Graičunas sukompiliavo knin- 
gą apie Sveikatą; dar d-ras 
Rutkauskas parašė keletą 
straipsnių 'Tėvynėje’...Tik gai
la, kad raštai didelės vertės ne
turi (Tą patį reikia pasakyti ir 
apie Vilniuje einantį neperio
dišką laikraštį "Gamta ir Me
dicina”.) Vienok buvo viltis, 
kad viskas eis geryn, tobulyn...

"O kas išėjo? Na-gi, kunin-

gai savo apinasrius uždėjo 
Chicagos mokslo vyrams! A- 
žuot mokslu.užsiimti, daktarai 
tapo agentukais keliarodžių į 
dangų. Tad ažuot didvyrių 
susilaukėme nykštukų, 'nekal
tų avinėlių’, kurie eina sker- 
dyklon nė nebliaudami... Tfu! 
kad bent sykį prasmegtų Lie
tuvių dvasės vergyba! Rods 
tie daktarai ir arti skerdyklų 
gvvena....”I
Nors sykį "Laisvoji Min

tis” turėjo drąsos pasakyti 
tautiečiams teisybę.
Kokie rašytojai labiausia 

patinka.
"Aušrinėj" skaitom, kad 

vieno Lietuvos miesto gim
nazijų mokiniai padarė sa
vo tarpe anketą.

Anketa susideda iš dauge- 
! lio klausimų, bet įdomiausiu 
mums pasirodė tik vienas: 
"Kurie rašytojai labiausia 
patinka?”

Iš visų gimnazistų atsa
kymų pasirodo, jog labia 
šia patinka Tolstojus, pas
kui seka Vaičaitis. Vydūnas 
ir Biliūnas. Kudirka patin
ka tik vienam ir Žemaitė 
vienam.

"Aušrinė" — tai nemoka
mas priedas prie "Lietuvos 
Žinių.” Moksleiviai turi ją 
už organą. Nors iš techni
kos pusės laikraštėlis apdir-Į 
btas nekaip, bet straipsnių 
joje telpa kartais gana ge
rų. "Aušrinė" visuomet pa
marginta eilėmis. Kartais 
yra ir neblogu eilių. Paduo
siu čia pavyzdžiui iš to pa-

Bar.

tuoj, negaišdami panorėtų at
siliepti tokie žmonės į musų 
redakciją, kurie, pažinodami 
tos vietos gyvenimo sąlygas ir 
gyvenimo reikalavimus, kame 
jie gyvena, pasižadėtų sugrį- 
žusiems ”amerikontams”
vo patarimais ir nurodymais 
padėti jiems užmegzti pirmus 
jų čia veikimui ir apsigyveni
mui reikalingus siulus.”

skas (turi būt Elinskas) bu
vo suareštuoti už plakatų 
dalinimą, tūlam fanatikui

ša-

gučių” ir kasdien prisižiu- purvini namo. Lai bus ki- 
riu į jų darbus, sunku ir ap- tiems persergėjimas, kad 
sakyt kokio paleido ir išt- nevisuomet tikėtų visokių 

sukčių užlaikomiems ofi- 
Isams. Ignas Aukštuolis.

MONTELLO, MASS.
Vyčių "spyčiai” ir jų mok

slas.
Buvusios d-ro J. šliupo 

prakalbos nepatiko musų 
Katalikams ir jie birželio 25 
d. surengė savo prakalbas. 
Kalbėjo dvasiški klierikai: 
Juškaitis, Vaičiūnas, Rama
nauskas ir Virmauskas. Vi
si keturi vienoj ir toj pačioj 
temoj. Kalbėjo pamėgdžio
dami d-rą šliupą ir iškoliojo 
jį: "keturkoju su galva tik 
be vuodegos.”

Paskui ėmė išguldinėti 
"Vyčių” draugijos tikslą. 
Sako, "Vyčių" dr-joje turi 
būti visi geri katalikai, o jos 
užduotis — pakelti tautos 
vardą. Gyrėsi, "Vyčiai” 
jau atlikę vieną iš didžiau
sių lietuvių istorijoj darbų. 
Kai Bostono šv. Petro ir šv. 
Roko dr-jos turėję grynai 
lietuvišką sviedinio (base 
bąli game) ridinėjimą, gir
di, parodėm svetimtaučiams 
kas yra Lietuvos vyčiai, tai 
buvęs jų prakilniausias dar
bas. Labai išaugštino 
"base bąli game” mokslą, 
tai esą kilčiausis mokslas ir 
naudingiausis lietuvių tau
tai. Turbut, vyčiai sviedi
nį, su laiku, padarys sakra
mentu. Matote, vyručiai, 
kaip tie musų dvasiški "stu- 
denčiukai” darbuojasi ir 
rūpinasi darbininkų švieti
mu.

Argi jau jie nebesurado 
nieko kiltesnio paaiškinti 
žmonėms, kaip sviedinio ri- 
dinėjimas? Žiūrėsime gi, 
kaip jie su tuom savo mok
slu pakels tautą.

A. Vaitkus.

taip ir liko velionės prisaky
mas nesulaužytu. Mat, tą 
dieną buvo kuningo Kr—no 
25 metų kunigavimo jubilė-Įjuos įskundus, kaipo anar- 
jus. chistus. Ištikrujų nieko pa-

Ilsėkis laisva motina, lais- našaus nebuvo. Shenando- 
J. J. ah’o miesto valdžia yra už

draudusi gatvėse dalinti 
skelbimus ir nereikia nė 

Bedarbė. .Bosai kyšius ima. į skųsti, jei tik pamato dali- 
žmonės girtuoklystėj

.. žūna.
Pas mus darbai suvis su

mažėjo, bedirbame 2—3 die
nas sąvaitėje. Nuo balan
džio 1 d. liko uždaryta 2 ka
syklos, dabar jau vėl prade- 

, da dirbti, bet labai išlengvo.
Musų bosai priprato imti 

kyšius, uždyką darbo nega
lima gauti, pirma turi duoti 
10 ar 20 dolerių bosui, o jei 
nori geresnio darbo ir dau
giau, tuomet tik duoda dar
bo. Jei pinigų neturi, tai 
negausi ir darbo.

Žmonės nežiūrint menkų 
uždarbių ir bedarbės nenus
toja gėrę. Birž. 13 d. buvo 
išmokėjimas angliakasiams 
algų, kiti gavę algas tuoj 
ėmė girtuokliauti. Pasigė
ręs Juozas Budris grįžo na
mo ir užėjęs ant gatvekario 
bėgių, liko karo sutrintas, 
galvos nebesurinko nei šmo
telių, suvisai sumalė. Velio-; 
nis paėjo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., šilelių par.

P. Kaimynas.

VVAUKEGAN, ILL.
Ko kunigai neprasimano.
Gegužės 30 d. čia buvo ap-, 

vaikščiojamos spaudos atga- Į 
vimo sukaktuvės. Apvaikš- 
čiojimą surengė "L. L. My
lėtojų" dr-ja, prie kurios vė
liau prisidėjo "Liuterų šv. 
Povilo" dr-ja, "Sūnų ir Duk
terų,” "Šv. Baltramiejaus" ' 
ir "Šv. Antano” draugijos.: 
"Šv. Juozapo” dr-ja atsisakė į 
mat, "Juozukai” kunigėlio 
persergėjimą pildė, o švento 
Antano dr-ją, tai ilgaskver
nis visaip kurstė, kad tik 
atsisakytų, bet nieko negel
bėjo. Buvo iš Waukegan, 
III. atvykęs net M. K—ša, 
pirmiau čia kunigavęs, tai į 

” >

I
I 
vų kapinių žemėj!

VVESTVILLE, ILL.

chistus. Ištikrujų nieko pa

iIvirkusio jaunimo yra. Mu
štynės, girtuokliavimas, ka- 
ziriavimas, tai jų geriausia 
liuosame laike pramoga — 
vis tai tie, kurie neskaito 
"bedieviškų” laikraščių, ge
rieji katalikai. Yra, žino
ma, dorų žmonių, skaitan
čių pirmeiviškus raštus ir 
velijančių savo artimui ge
ro, bet tų mažutė sau jale.

Prie tamsos palaikymo 
labai daug prisideda Phila
delphijos • kunigai. Buvo 
kun. Milukas, keikdavo rėk
damas pirmeivių raštus, an
troj, šv. Kazimiero parapi
joj kun. Kaulakis, taipgi 
kas sąvaitė socijalistus ir 
jų raštus plusta, o tamsus 
žmonės nusigandę pragaro 
baisenybių saugosi ir jokių 
raštų jiems į rankas neįsiu- 
lysi M. T. Miliauskas.

LOS ANGELES, CAL. 
Naudinga pramoga.

Birželio 21 d. L. S. S. 39 
kuopa buvo surengusi vaka
rą su prakalbomis, dekla
macijomis, monologais ir 
kitais įvairumais. Vaidino: 
"Gyvieji Nabašninkai.” Sce
nos mylėtojai programą iš
pildė gana puikiai. Pasigė
rėtinai vaidino: Tadas (J. 
Muraškauskas), Žindulis 
(J. Stanelis), Žindulienė(M. 
Eik.) ir Kvailevičia (J. Ka
rvelis). Geriau vargiai at
loštų ir profesionalistai. 
Buvo gerai ir deklamacijos 
atliktos. Vakarą atidarė 
drg. A. Smith, ir kalbėjo 
apie žmogaus gyvenimą nuo 
pat jo atsiradimo ant že
mės; apie jo kovą už būvį 
iki šių dienų civilizacijai, 
pažymėdamas ,jog tik soci- 
jalizmo gadynėj žmogus 
taps laimingu, nes jis bus 
laisvas, jo niekas neišnau
dos ir neskriaus. Pabaigoje 
kalbėjo žymus anglų kalbė
tojas A. R. Holston; kalbė
jo apie socijalizmą.

Publikos buvo nemažai; 
dauguma neatėjo dėlto, kad 
nebuvo šokių ir svaigalų 
pardavinėjama, mat, neaėl- 
dieniais ir čia už girtybę jau 
persekioja. Publika buvo 
užganėdinta, tūli pažymėjo, 
jog tolyn vis eina puikyn. 
Kuopai liko dar ir pelno.

A. B. Milda.

jant, tai tuojaus ir areštuo
ja, apie tą buvo jau ir anglų 
laikraščiuose rašyta.

J. Elinskas.
i Susimildami, korespon
dentai, rašykite, tik gerai 
ištirtas ir paremtas faktais 
žinias, kad ne klaidinus re
dakcijos ir skaitytojų. Ge-

■ riau visai nerašykite, jei 
nežinote tikros teisybės.

Red.

MESTERNPORT, MD. 
j Kaip mano Vilneles kirpo.

Pamokslas apie 
cicilikus.

Balandžio 28 d. atvažiavo
I kunigas iš Baltimorės, Md. 
Į "spaviedoti” katalikų, tai ir 
; mane moteris būtinai išvarė 
eiti "sp^viedin.” Nuėjau ir 

į pradėjau "spaviedoties." Pa- 
sakiau "griekus,” o kunigas 

! tuoj klausia, ar neskaitau 
į blogų laikraščių. Ne, tėvu
lis, skaitau gerus. ”0 ko
kius?” "Draugą,” "Laisvę” 

, ir "Keleivį.” Ar tu esi tuos 
laikraščius užsirašęs?" Taip 
— priklausau prie Susivieni
jimo Rymo-Katalikų, tai 
gaunu "Draugą.” "Laisvę” 
užsirašiau, o "Keleivį" skai
tau pasiskolindamas nuo ki-' 
tų. Kunigas tik atsiduso: 
"Dieve!... Dieve!... Tu ne
numanai, kad iš pat jaunų 

, dienų parsiduodi į pragarą. • 
Tokių laikraščių reikia sau- 
goties, kaip didžiausios cho
leros ; jie užnuodija žmogaus 
smagenis, tu ir po "smer- 
čiui” nematysi dangaus k'a- 

! ralystės. Skaityk gerus lai
kraščius: "Draugą,” "žvaig
ždę” arba "Kataliką.” Aš, 
tėveli neisirašau "Keleivio,” 
bet kaip pamatau kitą skai
tant, tai rodosi... "Tau už 
tad rodosi, kad tau pikta • 
dvasia galvą yra apsukusi. 
Saugokis nuo tų bepročių 
partijų ir jų draugysčių, nes 
jos tave nugramzdys į pat 
pragaro dugną."

Ir daug da jis man prišni- 
bždėjo į ausį apie šventuo
sius, gąsdindamas pragaru 
ir piršdamas kunigų raštus. 
Ant galo užgirdau: "klaup
kis, duosiu išrišimą.” Na, 
manau sau, dabar jau šven
tas likau, jei tuoj mirčiau, 
"dūšelė" pasiplavenusi šau
te dangun išautų.

Po išpažinties įlipo sakyt 
pamokslą. Liepė nelepinti 
savo kūną, bet pasninkauti, 
rašyties prie S. L. R.-K. A. 
Vėliau, kaip ėmė sakyt apie 
socijalistus, tai ir aš pats ko 
neverkiau iš gėdos. Sako: 
"Neklausykite tų prakeiktų 
šliuptarnių, jie neklauso ba
žnyčios, šmeižia kunigus. 
Giriasi esą darbininkų užta
rėjais — jie yra paleistuvai, 
gyvuliai, jei kas iš jūsų susi
dės su jais, mirus nebus ir į 
kapines priimamas. Nepri
imkite jų nė į kokį susirin
kimą, neprašykite nė į kū
mus, nė į savo namus. Jie 
patįs, kaip koki cholera pur
vuose paskendę ir tamses
nius žmones skandina.” žo
džiu koliojosi tiek, kad per 
šalį klausant reikėjo iš gė
dos rausti. P. Burkus.

CHICAGO, ILL. 
Mirė šviesi moteris.

Birželio 16 d. mirė Stanis
lova Norvaišienė 37 metų 
amžiaus. Paliko 2 vaikučiu, 
14 ii 16 metų. Buvo tai švie
si motina; skaitė pirmeiviš-l 
kus laikraščius: "Keleivį,” j 
"Pirmyn” ir k. Prieš mir- ■ 
siant pasakojo savo vyrui ! 
Jonui, kad augintų vaikus 
doroj ir laisvoj dvasioj ir už-1 
laikytų savo namuose soči-' 
jalistiškus laikraščius, ypač 
"Keleivį.” kuris užstoja už 
vargdienius ir našlaičius. 
Palaidota ant laisvų tautiš
kų kapinių, sulyg jos noro. 
Susirinkusiejie ant šermenų 
kaimynai ir pažįstami rei
kalavo, laidoti ant bažnyti
nių kapinių ir jau velionės 
vyras su teta buvo nuėję pas 
kunigą tarties, bet laimė, 
kad rado kunigus girtus, tai tuza sako, jog jis ir K. Glin-

t*-
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E. ALTON, ILL.
Ir čia užsidarė privatinė 

banka.
Balandžio 19 d. ir čia li

ko uždaryta privatinė ban
ka, to paties Chicagos poli- 
tikieriaus Lorimerio įsteig-- 
ta. Tik uždarymas buvo ne- ■ 
paprastas; kieno buvo įdė»^ 
ta didelė suma po 8—9 tūk
stančius, tai tie iš anksto už 
3 dienų atsiėmė, o darbinin
kų smulkus centai, po $1.00 
—$2.00, dingo. Dabar žmo
nės vaikščioja apie banko 
duris ir verkšlena.

Darbai ir pas mus visai j 
menkai eina, daug žmonių I 
be darbo. A. Jodziukinas. I

I

ties (2-rojo) numerio 
Kaunio eiles:

Pyniau, pyniau 
žvainą 
Dainą,

Plėšiau verkiančias stygas. 
Stygos truko. Brėško skardas. 
Vėjas blaškė man durnas, 
šilas verkė. Pušys meldės. 
Krankė varnas ant kapų. 
Buvo tylu. Buvo triukšmas. 
Buvo klaiku ir baugu.
Pyniau dainą., krito rasos 
Man karčiausios iš akių. 
Kad jaunystėj širdingoje 
Niekuo džiaugtis negaliu! 
Bet gana! Dejuoti moka 
Ir kiekvienas be dainos!
Dainos tam. kad džiugint žmo

nes — 
Šaukt prie darbo ir kovos! 
Ei. pušelės, varne, šile,— 
Gan tos verkiančios raudos!

Pinsim, pinsim 
žvainą 
Dainą.

Bet tik meilės ir drąsos!

Šitokias eiles skaitant 
skonio žmogui jau negadina, j 
kaip tai esti su dauguma, 
musų poetų.
Grįžtantiems iš Amerikos 

informacijos biuras.
Tokiu užvardijimu padė

tas straipsnis „Lietuvos Ži
nių” No. 123. Jame stengia
masi apibudinti informaci
jų biuro svarbumas grįžtan
tiems Į Lietuvą žmonėms. 
Amerikoj laikai eina sun
kyn, tuom tarpu Lietuvoj 
pirklyba, pramonė ir žemės 
ūkis kįla, žmonės tą nujaus
dami nors pamažu, bet grįž
ta atgal iš Amerikos surink
tais kapitalais vežini, tečiau 
ne vienas iš jų pargrįžęs ir 
neradęs tiems kapitalams 
dirvos — jau iškeliavo atgai 
Amerikon:

”Tokie musų gyvenime atsi
tinkantieji faktai rodo, kad bū
tinai yra reikalinga jau šian
dien inkurti informacijos biu
rą. kame tokie grįžtantieji 
’’amerikontai” nors maždaug 
galėtų sužinoti apie dabartines 
savo šalies gyvenimo sąlygas, 
apie įvairias pas mus įsikurian- 
čias didėlesnės pramones arba 
pirklybos tikslu bendroves, pa
galiau apie ištikimus tai šen 
tai ten gyvenančius žmones, iš 
kurių sugrįžusieji tėvynėn ga
lėtų sau reikalingų žinių gau
ti.

”Bet kol toks biuras įsikurs, 
kol tas sumanymas prigys ir 
susitvarkys, būtinai reikalinga 
negaišti ir neleisti grįžtan
tiems nusiminti ir atgal ke
liauti. Tuo tikslu reikalinga, 
kad iš įvairių tėvynės kampų

M

NEW YORK, N. Y. 
Dirbk — už darbą špygą.
Būdamas be darbo ir be

landžiodamas po žydų bu
tus, kad gavus kokį darbelį, 
užėjau į siuvėjų dirbtuvę ir 
ten gavau darbo, bet po 4 
dienų likau vėl atleistas. Al
gą už tą laiką žadėjo užmo
kėti, kai vėl busią darbo — 
už poros savaičių. Praslin
kus 10 dienų einu pažiūrėt, 
gi žiuriu, Dievuliau tu ma
no... mano dirbtuvė tuščia; 
klausiu žmonių, sako: "Se
nai jau išsikraustė.” Pasi
rodo, kad ne mano vieno,] 
bet daugumos darbininkų 
žuvo uždirbti centai, kitų 
daugiau, kaip po $10.00. Tai 
ta?p darbininkai prie dabar
tinio surėdimo — dirbame 
— o už darbą špygą gauna
me. J. Žilinskas.

Naujas jūrių milžinas, laivas “Vaterland.” Jis talpina savije 58 tūkstančius tonų. Ilgis laivo
950 pėdų ir 100 augščio. Veža apie 7,000 žmonių. Perbėga didmarį nuo Hamburgo į New 

Yorką per 5 dienas ir 13 valandų.

būdamas tokiu pat nariu, 
lingavosi karietoj ir da ga
vo $25.00. Ar tai pas tą ku
nigą yra nors trupinėlis ar
timo meilės ir gėdos? Apie 
tai spręskite skaitytojai pa
tįs. Vairas.

Ka^aauot

tasai, kad rėžė, tai rėžė. Jis 
sakė savo ištikimoms buriu- 
tėms, kad jokiu budu apvai- 
kščiojime nedalyvaut, nes 
dr-ja apvaikščiojanti kokio 
tai pakaruoklio šventę. Ga-j 
na jau, pasibaigėte Romos 
agentai, jums spaudos atga
vimas, tai pakaruoklio šven
tė ! Karvelis.

PATERSON, N. J.
Paprasta kvailystė. ! 

"Keleivije” No. 25 tilpo! 
trumpa žinutė pavadintai 
"nepaprasta meilė,” rašo-i 
ma, buk, viena lietuvaitė 0.1 
V. apsikramčiusi su savo 
mylimuoju. Perskaitęs tą 
žinutę pradėjau teirauties 
ir sužinojau visai ką kitą. 
Minėta O. V. buvo apsigy
venusi su visu savo turtu

į tūlo M. širdyje, bet kadan
gi jis jai nepatiko, tai mer- i 
gina sumanė su kitu apsi- j 

įvesti. M. ėmė jai išmėtinė- | 
jti ir net bausdamas mėgino I 
ją apdraskyti. Skundė jąJ 
dirbtuvės bosui (nes abu|J 
vienoj dirbtuvėj dirba), vė-įj 
liau kunigui ir net žadėjoji 
skųsti tesmui ant $100.00,1 
kuriuos išleidęs aiskrimui. I 
Matyt, tas vargšas bernužis I 
ir pasirūpino laikraštin ap-l 
rašyt tą "nepaprastą mei-1 
lę,” kuri yra paprasta kvai-l 
lystė. E. Kinderas. '

4

MINERSVILLE, PA. 
Prakalbos ir paskaitos.
Birželio 12 d. L. S. S. 15 

. kp. serengė prakalbas ir pa
skaitas "Lietuvių Neprigul- 

. mingojo Kliubo” salėje, ku
rią kliubo nariai davė kuo- 

. pai uždyką, už ką jiems la
bai ačiū.

Kalbėjo medicinos stu
dentas J. Jasinskas; aiškino 
istoriją nuo graikų ir romė
nų gadynės ir išrodė, jog 

, carų ir karalių valdymo lai
kuose, nebuvo ir nebus pro- 
letarijatui gyvenimo, nes 
tie despotai per savo godu
mą skriaudžia baisiausiai 
darbininkus ir tik socijaliz
mas gali tas skriaudas pra
šalinti.

Paskaitą skaitė mote
rims drg. M. Ramanauskie
nė: ”Ar reikalinga mote
rims politiškos tiesos?” ir 
"Higieniškas namų užlaiky- 

I mas.” P-lė O. Mercaičiutė 
padeklamavo gražiai 2 ei- 

; les: "Prie mokslo” ir "Ką 
: męs vargdieniai kalti..." 
Prakalbos žmonėms labai 

i patiko. Aukų išlaidoms ap
mokėti surinkta $10.58 (au
kavusių vardus apleidžia
me dėlei vietos stokos. Red.) 

Visiems aukavusiems va
rdu 15 kuopos L. S. S. tariu 
nuoširdų ačiū.

J. Ramanauskas.

SHENANDOAH, PA. 
Ne fanatikas apskundė, bet 

pati valdžia uždraudė.
"Relei viję” No. 25 K. Mo-

PHILADELPHIA, PA.
Iš katalikų gyvenimo ir 

darbų.
Kad parodžius kokia va

ga eina Philadelphijos kata-j 
likų gyvenimas, manau ne
reiks aprašinėt viso miesto 
lietuvių katalikų buities, už J 
teks aprašyt Richmond> i 
šv. Jurgio, arba "Jurgučių I 
— kaip jie save vadina j 
veikimą ir jau jų darbai busi 
suprastini. ”Jurgučiai” yral 
pasidaliję į dvi dali: ”kala-| 
kutų” ir "dzūkų” (jie taipl 
pravardžiuojasi). Prieš 
naujus*metus jie vedė smar-l 
kią kovą su savo "jegamasJ 

į čiu” kun. A. Miluku kol jį is 
čia iškrapštė. Mat, jo godui 
mas ant pinigų ir didelis 
atžagareiviškumas grįsti 
net avinėlėms. Tečiau bul 
vo ir tokių, kurie aklai kul 
nigą gynė; kiti-gi norėj® 
prašalinti baugindami strtv J 
ku ir kitokiais vaikiškai.! 
budais. "Kalakutai” pasi« 
rodė už "dzukus” sąmonina 
gesni ir "dzukus” su jų ga® 
nytojum "subombardavo.® 
Dvasiškasai piemuo turėj® 
išsinešdint, nepalikdama® 
nė vilnų, paliko tik avinyči® 
su plikomis avelėmis. Tasa® 
"dūšių” ganytojas yra dide® 
lis pirmeivių priešas, ji® 
vaikščiodamas po savo pa® 
rapijonų grįčias plūsdavo 
keikdavo darbininkų laik® 
raščius ir knygas, o tuo® 

| laikraščius skaitantį žmogį® 
išvadindavo įvairiais vari 
dais.

Aš gyvenu Richmond’l 
dalij, taip sakyt, tarp "Ju»

♦

LINCOLN, N. H. 
Įvairumai.

Birželio 15 d. suareštavo 
du ukrainiečiu (mažarusiu) 
už gaudimą mažų žuvų; tei
smas nubaudė juos $31.50.

Birželio 16 d. popieros 
dirbtuvėj tapo sužeistas lie
tuvis, jam nupiovė du ran
kos pirštu; nelaimingasai 
tik 6 mėnesiai iš Lietuvos.

Pas mus lietuviai virsta į 
laisvamanius, kas labai ma
lonu, kad nebesiduoda Ro
mos agentams pavergti. 
Mus aplanko dvasiškasai 
piemuo vieną kartą į me
tus, bet avinų ir avelių vis 
mažiau besiduoda kirpti, ki
tų ne automobilium į baž
nyčią nenuvežtum.

Iš laikraščių daugiausia 
prasiplatinęs "Keleivis.” Jį 
darbininkai taip myli, jog 
tas laikraštis eina ir eina 
per rankas, kol visiškai ne
suplyšta.

Yra susitvėrusi S. L. A. 
104 kuopa, kuri gana pasek
mingai gjrvuoja.

Darbai eina gerai, bet 
naujų ne reikalauja.

K. Bymba.

• >
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HERRIN, ILL. 
Alkoholio ir skurdo aukos.

Birželio 22 d. 5 vyrai su
sitarę išėjo pasimaudyti ir 
vienas jų eidamas pasijuokė 
namiškiams, kad prisegtų 
ženklą prie durų ir lauktų 
mirusio. Nuėjus prie upės 
jisai pasiėmė lentą ir su len
ta brido į upę, bet nuo len
tos nuslydo ir nuėjo į dug
ną. Sako, prieš maudanties 
buvęs smarkiai išsigėręs, 
da-gi prieš einant į upę gė
ręs degtinės. Nesenai ant
ras vaikinas taipgi pasigė
ręs nuskendo.

O šiomis dienomis vienas 
vargdienis iš skurdo mirtį 
patiko. Turėdamas didelę 
šeimyną ir ilgą laiką sirgęs 
jisai neturėdamas iš ko nu
sipirkti anglių išėjo ant gei- 
žkelio pasirinkti. Jam be
renkant atėjo anglas ir jie
du pradėjo dėl anglių gin- 
čvties, anglas turėjo rankoj 
šiupelį ir juomi perskėlė ne- 
laimingamjam galvą.. Taip 
žuvo žmogus palikdamas 
šeimyną skurde, dėl šmote
lio anglių. Liūdni šio surė
dymo vaisiai!

Liaudies mylėtojas.

VVORCESTER, MASS. 
Girta draugija.

"Birutės Dramatiška" dr- 
ja, birželio 21 d., parengė 
pikniką ir reikia pripažint, 
labai "šumną,” nes buvo pri
statyta užtektinai rudžio ir 
kitokių protui "vaišių,” tik 
nelaimė, kad nedavė jų iš
tuštinti, nes atvykę policis- 
tai surinko tuščiąsias ir pil
nąsias bačkutes ir nusivežė 
kur jiems reikėjo. Du vaiki
nu rudžio prisisrėbę nusi
daužė sau antakius.

Bet, o jetis tu mano, ką iš
vydome ant rytojaus! 
Gi, didelėmis raidėmis nu
pieštas anglų laikraščiuose 
visas tas musų "birutinin- 
kų” "šumnasai” piknikas!

Beržas.

1

VVINNIPEG MAN., 
CANADA.

Kas to vargšo darbininko 
neišnaudoja?.

Birželio 19 d. vietiniame 
ofise užsirašė 30 žmonių 
miško kirsti. Buvo sakyta, 
jog 30 mylių važiavimo 
traukiniu ir 5 mylias peš
tiem priseis eiti, bet-gi ne
taip įvyko, kaip mums buvo 
žadama. Traukiniu važiuo
ti prisiėjo 40 mylių ir pėsti 
klumpojome 25 mylias, per 

. miškus, per raistus iki juos
tos vandenyje. Pribuvę į 
vietą parodėme kontraktus, 
bet vietoj kirsti medžius, 
mums uždavė kasti stočių 
pamatams duobes iki pažaš- 
čių vandenyj. Męs užpro
testavome ir sakome, jei to 
darbo, prie kurio atvažiavo
me nėra, tai męs grįžtame 
atgal, bet darbo kitokio su
visai ir nebūta. Turėjome 
primokėti da $1.00 ir tamsią 
naktį bristi per tuos pačius 
raistus atgal. Ir taip išlei
dę kiekvienas apie $4.(R ir 
dieną sugaišę, sugrįžome

I

MELROSE PARK, ILL.
Kas nuodėmė, o kas ne?
Pas mus yra susitveręs 

"Dramatiškas Kliubas," bet 
jaunimo maža prie jo tepri- 
guli. Dievobaimingesni se
niai kliubo narius pravar
džiuoja bedieviais ir kito
kiais vardais. Merginos tai 
ir suvis nedrįsta prie kliubo 
prigulėti. Jaunimas nuolat 
butuose daro šokius ir per 
naktis tupinėja apie bačku
tę, nes tas, mat, ne bedieviš
ka. Kiti pas mus sako, jog 
"Keleivis” skaityt, tai esą 
nuodėmė, o pasigert ir aki
mis išdaužytoms vaikščiot, 
tai 100 dienų atlaidų.

Laisvamanis.

COLLINSVILLE, ILL.
Velnias nėra jau taip bai

sus, kaip jį piešia.
"Keleivio” No. 26, Senas 

Maineris aprašo Collinsvil- 
lės jaunimą. Sakyčiau, rei
kėtų pasidžiaugti, kad ir 
musų miestė radosi asmuo, 
kuris praneša laikraščiams 
žinių, vienok gaila, kad to
sios žinios jau iš pat pirmą 
syk pasirodė neteisingomis. 
Senas Maineris rašo apie 
girtuoklių "gengę,” kuri ne- 
dėldieniais rengia smuklių 
salėse, šokius. Stebiuosi, iš 
kokių šaltinių S. M. sėmė 
tas žinias, nes tik dvi smuk
li turi šokiams sales, bet ir 
tose valdžia rengti šokius 
draudžia. Girtuokliauja 
jaunimas netaip ' jau per
daug, nes niekad neteko ma
tyt girtų strapaliojant, bei 
šūkaujant. Tiesa, yra gai
valų atsižymiančių pana
šiais darbais, bet tai dau
giausia susidedantie iš se
nų "mainierių.” Jei Senas 
Maineris ir žino tokią "gen
gę," bet kam dėl kelių asme
nų peikti visą jaunimą susi
dedantį iš 214 vaikinų ir 49 
merginų ? Kaslink šmeiži
mų ir plėšimų šlovės, tai irgi 
maža jaunimo dalis tėra to
kia. Bet ir su jais, kaip sa
koma: "priėjo ožys liepto
galą.” Vienas už nesuval-; 
dymą savo liežuvio užsimo-i 
kėjo $27.00 pabaudos, kitas- 
gi už tą patį $6.00. Dalis 
jaunimo susispietusi prie L. 
S. S. 18 kp. teatrališko rate
lio ir net gana pavyzdingai 
veikia ir padoriai užsilaiko. 
Mat, velnias nėra taip bai
sus, kaip jį piešia.

Metelionių Antanas.

užgims kūdikis, o jisai už
stačius $20°.00 kaucijos pa
leistas. Abu jie yra tamsus 
katalikai, neskaitantie jo
kių raštų. V. iš Keplos.

I
I
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OAK CREEK, COLO.
Federališka kariumenė ir 

"skebai.”
Porą sąvaičių atgal, sto

vėjo gatvėje apie 10 strei
kierių ir matydami grįžtant 
iš kasyklų "skebus” ėmė 
juoktis, sako, "skebai" parsi- 
velka. Vienas skebų nugir
dęs tai ir prisiartinęs prie 
streikieriaus, turėdamas 
rankoj lazdą — smogė tam 
vyrui 3 sykius į galvą, kad 
net lazda sutruko. Tam par- 
kritus ant žemės prišoko 
vienas lietuvis ir vienas au
strų okas ir atėmę lazdą nuo 
skebo, apdaužė kumščiais 
jam atausius. Pribuvę ka
reiviai tuojaus lietuvį su 
austrijoku suareštavo. Tei
sme nors buvo pastatyta 10 
liudininkų ir aš pats tą ge
rai matęs liudijau, kad ske- 
bas pirmasai pradėjo muš-, 
tynęs ir tiedu žmogų tik gel
bėjo savo draugą nuo už
puoliko, tečiau republikoniš- 
kai tvarkai teisybės nereikė
jo — teisėjai abudu streikie- 
riu nuteisė 60 dienų į kalėji
mą. ?

Kilus musų kasyklose 
streikui, dauguma streikie
rių tikėjosi į federališką 
kariumenę, manė, kad ji ap
saugos juos ir neįleis skebų, 
bet dabar pamatėme, jog 
federališka kariumenė tikra 
kapitalistų ir skebų globėja,, 
jai pridabojant, skebai liue
sai gali "ponavoti,” išva
žiuot ir įvažiuot ir jau taip 
išrodo, kad greit unijistai 
bus priversti kepurę prieš 
skebą nusimti. .

K. Paznokas.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Vaidinimas.— 2 prakalbos.

Birželio 18 d. T.M. D. gie- 
dorių ratelis, Lietuvos Sūnų 
draugijos svetainėj, vaidino 
dviveiksmę komediją: "Gu
dri Našlė." Suvaidinta vidu
tiniškai. Vėliau sekė dai
nos ir 2 lietuvių ristynės, P.

I Vaičiūno su P. Varuju. Čia 
i tai jau išrodė juokinga, to- 
s kioj šilumoj volioties ir lei- 
!sti jiegas.
i Birželio 21 d. Lietuvos 
Sūnų dr-ja surengė prakal
bas. Kalbėtoju buvo pak
viestas A. Montvidas—An
tonovas iš Chicago, III., bet 
jam pasivėlinus atvažiuoti, 
kalbėjo vietiniai lietuviai: 
J. Bizauskas, P. Kaušius, S. 

i Kasputis ir J. Stankus. Vė
liau pribuvo ir A. Montvi- 

: das. Jisai kalbėjo apie žmo
nių tamsumą ir apsileidimą, 
aiškino mokslo svarbumą, 
išrodė kapitalistų daromas 
skriaudas ir t. t. Prakalbos 
žmonėms labai patiko, 
baigoj T. M. D. choras 
dainavo socijalistiškų 
nų.

Rengėjai kalbėtoją 
prašė pasilikti ir ant ryto
jaus. Antrą vakarą jisai 
kalbėjo apie dr-jas ir mote
rų klausimą. Pabaigoj da 
kalbėjo V. Burkevičius. 
Žmonių prisirinko nemaža 
ir visi buvo užganėdinti.

V. Yuškaitis.

r

M’INNIPEG, MAN., CA- 
NADA.

Birželio 14 d., D. L .K. Vy
tauto dr-ja laikė savo pus
metinį susirinkimą. Išrink
ta nauja valdyba iš sekančių 
narių: P. Urbaitis — pirms., 

i A. Paknis — vice-pirm., V. 
■ Karolis — finansų rašt., Ks. 
Paknis — iždininkas ir M. 
Dagys — nutarimų rašt.

Ši draugija gyvuoja nuo 
1911 metų, turi $200.00 kapi- 

i talo, pereitais metais išmo
kėta $34.00 pašelpos. Tiki- 

;mės, jog naujoji Valdyba 
. pasirūpins da daugiau drau- 
igiją sutvirtinti.

Draugijos narys.

GARDNER, MASS.
Čia pirmieji lietuviai ap

sigyveno 20 metų atgal; da
bar jų skaičius siekia apie 
1.000 ir kasdien vis daugi
nasi, nes privažiuoja iš ki
tur. Velnio vaikas.

N0RW00D, MASS. 
Kur artimo meilė ir gėda?

Čia gegužės pabaigoj mi
rė jaunas vos 22 metų vai
kinas Juozas Gudeliauskas. 
Velionis buvo kataliku, tai 
ir laidojo su visomis bažny
tinėmis apeigomis. Pažy
mėtina štai kas: musų kuni
gėlis giriasi esąs darbinin
kų užtarėju, bet mirus a- 
nam vaikinui, už laidotuves 
atlupę $25.00 ir kuomet ve
lionio giminių senos sene
lės, bei per dieną nuvargę 
darbo draugai lydėjo pėsti 
šalygatviu į kapines nuvar
gę, pailsę, tai musų kunigas 
už veliuonio pinigus važiavo 
minkštoj karietoj juokda
masi, turbut iš savo avelių 
paikumo. Kunigas priguli 
į tą pačią draugiją, į kurią 
prigulėjo velionis, tuo tar
pu. kada dr-jos nariai buvo 
priversti no bausme $1.00 
lydėti velionį pėsti, kunigas

TW0 RIVERS, AVIS.
Šitas miestelis mažutis, 

didesnioji gyventojų dalis' 
lenkai, bet yra ir lietuvių,! 
kaikurie sulenkėję ir nebe-] 
prisipažįsta lietuviais. Jie 
tai tamsiausi, neskaito nie
ko, o tik raičiojasi į grįčias 
bačkutes alaus ir jį sriaubia.

Reikalinga butų apgalvoti 
apie sutvėrimą rimtos drau
gijos.

Aš apsiimu Wisconsin’o 
valstijos lietuviams patarpi
ninkauti. Kur randasi lie
tuvių apgyventas miestelis, 
o nėra socijalistu kuopos, 
galite atsišaukti, aš pribusiu 
ir padėsiu suorganizuoti.

Adresas: Senas Kareivis, 
Box 373, Tvvo Rivers, Wis.

II

MINERSVILLE, PA.
"Pašventino brostvas.”

Birželio 24 d. į kunigo 
tarno namus įsikraustė per
kūnas, mat, ten buvo dau
gybė nešventintų rožančių 
«u škaplieriais, tai senovės 
lietuvių Dievas atsilankė jų 
pašvęsti. Dabar dievobai
mingos moterėlės turės bent 
tikrų paties Dievo pašvęstų 
"brostvų.”

Senas Singelis.
J

Pa- 
pa- 

dai-

NORWOOD, MASS. 
Prakalbos.

Birželio 28 d. Lietuvių La
bdarių draugija surengė 
prakalbas. Žmonių atsilan
kė tris šimtai. Visi atidžiai 
ir ramiai klausėsi. Prakal
bos buvo surengtos paagita- 
vimui statomam liaudies na
mui. Kalbėjo S. Michelso- 
nas, nurodinėdamas kokią 
naudą atneša liaudies na
mai. Antras kalbėjo K. še
štokas, nurodinėdamas ne
teisingus darbus dvasiškų 
tėveliu. Jis tiek publiką 
prijuokino, kad net pilvai 
pradėjo nuo juoko skaudėti. 
Publika prakalbomis pilnai 
užganėdinta.

Darbai šiuomi laiku eina 
ne smarkiausia, iš kitur pri
buvusiems darbo gauti sun
ku. J. Stančikas.

M’ORCESTER, MASS. 
Draugo atminčiai.

' Birželio 26 d. besimaudv- 
Mamas ”Quinsigamond" eže- 
i re nuskendo drg. Jonas Gir
džius. Vėliuonis nuo 1906 
m. prigulėjo prie L. S. S. 40 

! kuopos, nors ir nebuvo per
daug veiklus, bet į dalykus 
žiurėjo teisingai ir rimtai. 
Jis taipgi prigulėjo prie At
hol, Mass. pašalpinės drau
gijos "Sūnų ir Dukterų.” 
Palaidotas 28 birželio Hope 
(vilties) kapinėse be jokių 
bažnytinių apeigų. Ant ka
pinių lydėjo apie 80 žmonių. 
Karstą puošė 2 gyvų gėlių 

i vainiku, nuo L. S. S. 40 kp. 
ir nuo Worcesterio draugų 
ir draugių Socijalistu. Vė- 
lliuonis paėjo iš Naujinikėlių 
į kaimo, Eržvikio par., Kau-į 
no gub. Amžiną atilsį, ben
drų idėjų draugui!

Vargo Sūnūs.
______________________

I

S. MANCHESTER, CONN. 
Katalikiškai.

Nesenai viena lietuvaitė 
Į M. A—tė suareštavo visiem] 
žinomą "didvyri” A. K—va 
už jos suviliojimą. Tasai 
teisme prisipažino, jog su 
jaja turėjęs bendrus santi-j 

įkius. tečiau vesti jąją atsi
sakė. Teismas atidėtas, kol

M ORCESTER, MASS,
Lietuvių darbininkų gyve

nimas — amerikoniškoj 
scenoj.

Birželio 29—30 d., anglų 
krutamu jų paveikslų "New 
Park" teatre, buvo vaidina
ma 5-kių veiksmų drama pa
rašyta žinomojo anglų rašy
tojo Uptono Sinclair’o "The 
Jungle" (Raistas). Šios 
dramos turinis, kaip žinoma 
paimtas iš musų lietuvių 
darbininkų gyvenimo Chi
cagos mieste ir jų darbų 
skerdyklose. Pirmą syk šią 
dramą teko išvysti, bet-gi ji 
daug naudos ir sveiko dva
sinio peno žmogui suteikia.

Vaidinimas šios dramos 
tęsėsi 2 valandas laiko. Pa
duosiu čia turinio sutrauką, 
iš kurio bus matyti šios dra
mos vertė.

1) Kaip Lietuvoj lietuviai 
skurdžiai gyvena, 2) kaip 
iš Amerikos gauna nuo savo 
pažįstamų laiškus išgirian- 
čius Ameriką, kaipo aukso

Įšali, 3)kokius vargus su
tinka lietuviai ateiviai ne
mokėdami anglų kalbos, 4) 
kaip dvokiančios skerdyklos 
naikina jų sveikatą, 5) kaip 
dirbtuvių užveizdos išnau
doja ir veda paleistuvystėn 
mergaites, 6) kokius mėsi
škus valgius gamina Chica
gos skerdyklos ir kaip iš ne
švariausios mėsos dirba de- 

, šras ir supuvusią mėsą par
davinėja darbininkams,_ 7) 
maži uždarbiai laiko šeimy- 

] nas didžiausiame skurde, 8) 
Į kaip streikuojantie darbi- 
! ninkai nuėję pas skerdyklų 
Į savininką vietoj padidinimo 
algos, gauna nuo policistų 
buožes,- 9) kaip kapitalistai 
išmėto iš grįčių, be jokio 
gailesčio, sergančias šeimv- 

! nas, 10) kaip iš skurdo mir- 
' šta darbininkų vaikai, kur 
prie gerų sąlygų galėtų aug
ti, 11) kaip merginos nega
lėdamos dėl mažų uždarbių 
pragyventi, pradeda parda
vinėti savo kūną, 12) kaip 
darbinikas džiūsta iš bado, 
kuomet kapitalistai puotau
ja ir laidokauja viešbučiuo
se su merginomis, 13) dar
bininkų išsiliuosavimas, tik 
socijalizme, 14) svarbumas 
kooperacijos prie šiandieni
nės tvarkos.

"The Jungle" patartina 
pamatyti kiekvienam 'darbi
ninkui. Kapitalistų roles 
lošia Chicagos skerdyklų už
veizdos, o darbininkų — lie
tuvio Antano Daržvilio šei
myna (berods, pavardė to
ki). Veikale vartojami lie
tuviški vardai ir keliats lie
tuvišku laiškų. Tik tipai ir 
drabužiai į lietuvių nepana
šus. Gaila, kad teatro ren
gėjai nepagarsino lietu
viams, nes mums tokį veika
lą gana įdomu pamatyti.

Klaidų atitaisymai.
"Keleivio" No. 26 tilpo 

pranešimas iš Danville, III., 
kad aukos man jau nereika
lingos, nes pagijau ir gavau 
darbo, bet po ta žinute per 
klaidą atspausdinta "Jonas 
Klimas” — turėjo būt —Jo
nas Klikunas.

- - - -
Korespondencijoj tilpusioj 

"Keleivio” No. 26 per klaidą 
yra pasakyta, kad šv. Anta
no dr-ja parengė "gegužinę 
10 metinių spaudos atgavi
mo apvaikščiojimą.” Turi 
būt: "sukaktuvės 10-ties me
tų šv. Antano draugijos įs- 

Vargo Sūnūs, teigimo.”
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Burdauninkų prusui. Su- 
kritikuot Bobutės anūko 
korespondencijos, sveikas, 
negali, nes lietuvių gaspadi- 
nių ištiesų yra labai apsilei
dusių ir nešvariai užlaikan
čių Įnamius. Beto, Tamsta 
ir pavardės neišdrįsai musų 
žiniai paduoti, tai kaipgi ga
lima talpinti.

CREST KENDŽIŲ 
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lovneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
s'ųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtu kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway 
-SO. BOSTON, MASS.,

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adra*}, praneSkit redakcijai per atviravę, puilaikydami 

žemiau* nurodytos formos. Jeigu kurism* per atvirutį neparanka pripil- 

dykit t| blank)jr prisiuskit redakcijai. AdnuMf maiayajai *atvd varda pa

rašykit raide į raidį taip, kaip užrašyta ant tos gatvšs kampo, tada išveng- 

*im daug nesmagumu ir patį* gausite visada laikraštį.

ir vai 
ir mirštančių
Kas tai per 

Iššluostau ge- 
Hm, mandieriai iš-

Ttt ką IHjo iš pc spaudo* antra laida
Į DE. F. MATULJUČ1O Į■7 TEiSIHOOJ *
KaslziptiJ

manau — kuo-

Dievobaimingam.— Nesi- 
karšČiuokite drauge’ Tur
būt užmiršote ką buvote ra
šę. Toji "pakaušeiogijos 
lekcija” visai nesirišė su Te
atralės draugijos išvažiavi
mu. todėl ir praleidome, o iš 
jūsų viso išvažiavimo apra
šymo ir ryškėjo, jog ten bu
tą santaikos. Ar-gi jau ma- f 
note, kad kas tik pakaušy 
prasimušė, tai redakcija tu
ri būtinai talpint?

Pasabga: Kiekvieni* ‘‘Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį r-a si baigė tėmijant art adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 15-4, 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.15 ir tari atnanjint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidj ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumerata išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir- 
imų ir primieruojam rūbą pagal 
I žmogų, todėl nesudarko žmogaus ; 
išveizdos »r būna tvirtesni.
Genis tyrams Siutus Ir Orertotos 

pigiausiai Ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas.

Jeigu norite turit gerus rokus pi
gai, tad ateikit pas eras.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi- j 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas, jį 

Tikras Jūsų brolis lietuvys

— Męs, brol, visiems kariš
kiems korespondentams spy
riam Į užpakalį, bet dabar aš 
geram upe, tai ir pakalbėsiu su 
Jumis. Dabar aš austrijokus 
sukanapatijau, ot bra kaip!

— Tai ta priešingoji kariauna 
buvo austrijokų?

— Nu, taip. Aš prisakiau 
šiaudų kulius aprėdyt austrijo- 
kiškais mandieriais ir šveist Į 
juos iš kanuolių ir šaudyklių. 
Likusius-gi mes durtuvais da- 
baigėm!... Gerai, brol, pasise
kė!

— Į šiaudų kulius?
— Nu, o ką, didelis čia daik

tas!... šiaudų kulis ne 
dų kulis, o jei mandieriu 
dytas — reiškia: kareivis 
kiais yra musų visi kareiv

n w
Laiškai iš karės lauko.

Jo pastovus, vienuodas karštis sulai
ko mėsoje turtingą, naturališką kva
psni. Jus galit visuomet turėt tinka
mą karštį.
“New Perfection” pečius Į minutą gali 
būti gatavas virimui. Nė kurstymo, nė 
pelenų, nė suodžių.
Daromi visokio didžio— NNo. 1, 2, 3, 4 
ir 5. No. 5 turi naują virimajį pečių 
be ugnies. Paprašyk parodyt kiekvie
noj geležies krautuvėj ir department 
store.

ii.
Kaunas, liepos 20. 

"Keleiviui,” Bostone.
Privalgęs gerai skanių rusiš

kų blynų, kurių man prikepė 
viena draugė-rusė, jauna ir ne
paprastai simpatiška mergina, 
ir prisidėjęs kelionei indėlio, 
kad atvykus karės laukan ne
turėčiau priepuolių su valgiu.— 
užsilipau ant stogo vieno iš au- 
gštesnių Peterburgo namų, iš
skėčiau lietsargi ir pasileidau Į 
orą be baimės, nes jau žinojau, 
kad mano orlaivis manęs neap
vils. Taip ir buvo. Neužilgo aš 
jau skridau augštai. augštai 
Peterburgo padange. Už valan
dėles Peterburgas dingo iš po 
mano akių. Durniau kaip vie
sulas stačiai Berlyno link, nes 
buvau sumanęs užvažiuot su- 
vizita pas Vokiečių kaizeri Vy
lių ir sužinot apie jo kariškuo
sius užmanymus ir pienus.

Diena buvo puiki, saulėta, tai 
ir gana augštai skrisdamas pui
kiai galėjau matyti kas ant že
mės dedasi. Visupirma metėsi 
i akis, kaip urėdninkas su sar
gybiniais šveitė bizūnais kaimie
tį už pasipriešinimą valdžiai; 
kažkokiam miestely mačiau iš
tiestą kokio tai valdininko (či- 
novniko) ranką, kuris ėmė ky
šį nuo tūlo apiplyšusio. suskur- 
dusio vargšo darbininko. To
liau buvo girdėti juodašimtiškų 
karės demonstracijų dainos, 
primenančia o kurstymą žmo
nių prie žydu skerdynių (pogro
mo), o toliau jau visai aiškiai 
girdėjosi retežių žvangėjimas 
ir vaitojimas "politiškų prasi
kaltėlių” varomų Sibiran bei 
kankinamų ir žudomų daugybėj 
pristatytų kalėjimų. Vienu žo
džiu, iš tų visų charakteringų 
ženklų buvo aišku, kad aš skren
du per "šventą” Rusijos caro 
žemę. , . __ . -

f Tolyn vis indomesnius ir keis- 
tėsnius mačiau vaizdus. Skris
damas pro kažkokio miestelio 
kleboniją mačiau, kaip mirus 
klebonui jo gaspadinė prisikišo 
kapsi auksinių ir popierinių pi
nigų išplėštų nuo suvargusių 
kaimiečių ir da pasigrobusi pa- 
rapijonų bažnyčiai surinktus pi
nigus. dūmė tekina stotin, o' 
tuom tarpu kamendoriui jau vėl 
nešė žmonės rublius ant mišių, i 
už krikštus, laidotuves ir šliu- 
bus. -

Beskrisdamas pastebėjau kaž-j 
kokią gražuolę, niūniuojančią> 
liudnu skambiu ir laibu balseliu: 
”Už giružės upė teka, prie jos, 
kaimas puikus,” o urėdninkas! 
lupdamas bizunu kaimieti šau
kė: ”0 tu šunsnuki, gyvuli tu 
neraliuotas, tu priešinsies caro 
įsakymui...” Iš to supratau, jog 
aš skrendu jau per Lietuvą.

Kuomet aš žaibo greitumu 
durniau padebesiuose, tik išsyk 
girdžiu tolumoje kamuolių griau
smą. Ištempiau ausis, išsklei
džiau žemlapi ir tuoj persitikri
nau. kad tas skardas ėjo iš 
Kauno apylinkės.

— Karė! 
greičiau i ten skrendu.

Nustačiau geriau savo liet
sargį ir nepraėjo nė valanda, 
kaip pamačiau jau Kauną, ap
suptą blizgančiomis Nemuno ir 
Vilijos bangomis. Kanuolės 
gaudė ir trenkė, net žemė dun
dėjo, bet kaž kur toli už miesto. 
Už keliato minučių buvau jau 

, baisiame karės lauke, netoli 
Prūsų sienos. Čia prieš mane 
atsivėrė štai kokie baisus vaiz
deliai: iš vienos pusės stovėjo

rusų kariumenė ir iš šaudyklių 
I •' ir kanuolių pliekė kokią tai prie- 
I šo kariumenę, stovinčią nuo ru- 

' sų kariaunos vos tik keli šimtai 
žingsnių tolumo. Priešo ka
riumenės eilėse rusų kulipkos 
darė neapsakomai baisius i 
stolius: krito žmonės, kaip 
lė nuo aštraus dalgio. — 
stebėtiną dalyką iš 
mačiau. Priešo 
kuomet į ją pylėsi 
mašininių kanuolių 
šaudė atgal i rusus nė sykio, 
neturėjo nė artilerijos ir man ro 
dėsi da-gi, kad kareiviai nė šau
dyklių neturėjo ir absoliutiškai 
nebuvo girdėt dejavimo 
tojimų sužeistų 
Ką tai reiškia? 
kariumenė ?...
riau aki 
rodo kaipir austrijokų, bet 
dėl-gi kareiviai taip stovi, 
tum i žemę inkasti 
negina savo gyvasties 
šaltai ir nuolankiai 
mirties šmėklai?...

Mintys mano staiga buvo per- j 
trauktos, nes sustojo gaudimas, 
uždūdavo trimitai ir pasigirdo 
šauksmas visų kareivių: "Ura! 
ura! ura!” Supratau: tai caro 
kareiviai puolėsi priešą durtu- i 
vais badyti.

Kraujas užšalo mano gislose.! 
kai pamačiau, jog rusų kariu 
menė su aštriai išgaląstais dur
tuvais. blizgančiais nuo saule; 
spindulių, puolėsi visu smarku
mu. it liūtai ant priešo kariume
nės ir, o varge tu mano!— kas 
tai per baisenybės buvo dėl ma
nęs!— po kelių minučių kovos 
visa priešo kariumenė buvo nu- 
teriota. nė vieno gyvo priešo ne
beliko karės lauke!...

Rusų kariauna triumfavo ir 
šaukė carui ilgesnių metų, o 
karvedys gyrė narsumą ir drą
są savo kareivių... Karės lauke 
nemačiau nė sanitariškos pagal
bos. nė gydytojų, nesimatė da
gi nė vieno sužeisto... Iš rusų 
pusės nė vienas kareivis nenu
kentėjo. Karvedžiui pabaigus 
savo prakalbą ir išgyrus karei
vių ištikimybę ir narsumą, 
ro kareiviai uždainavo kari

B. C.— Žemos doros ir 
tamsių lietuvių daug da yra, 
o kad lošiančius iš pinigų ? 
„dėdė” išvaikė, tai nieko y- ‘ 
patingo. Nedėsime.

; ls abiejų pusių paleista kanuo
lių šūviai. Baisus reginys I...

i Kareiviai, jauni žmonės, sveiki. 
I tvirti, pilni vilties — pradėjo 
i kristi it musios. Širdį veriantie 
šauksmai sužeistų, žvangėjimas 
kardų, arklių žvengimas, ka-. 
nuoliu griausmai ir debesis dū
mų, pavertė giedrią apylinkę i 
pragarą... Kaip baisi ir barba
riška ta karė!... Rusai pradėjo 

į silpnėti ir slinkti atgal. Atsimi- 
! niau dabar karvedį: radau ji ūži 
keturių mylių nuo mūšio vie
tos, drebantį ir pasislėpusi už 
griovio tarp akmenų, nors kuli
pkos į čia ir nedaėjo.

— Kaip muši: 
nes karvedys.

— Blogai jūsų kariumenę bai
gia pliekti.

— Apsaugok Viešpatie! — 
sušuko jenerolas.

Neužilgo rusai buvo apveikti. 
Tūkstančiai jų krito mūšy j, ki
tus su visais karės įtaisais pa
ėmė vokiečiai nelaisvėn. Vėliau 
karvedys sako:

— Tai nieko, brol, mūšio aš 
nepralaimėjau, tik nukentėjau 
truputį. O visgi už tai austri
jokus aš supliekiau. Ot nepn- 
sakiau aš šiaudų kulius aprengti 
į vokiškuosius mandierius, aš 
jiems bučiau parodęs, dabar-gi 
mano kareiviai be praktikos ne
žinojo, kaip vokietį mušt. Bet 
tai nieko aš rytoj tą padarysiu... 
Pažiūrėsite!

Vienok liudytoju naujo caro 
kareivių pasižymėjimo nebe
teks būti, nes rytoj anksti va
žiuoju Berlynan.

Viso labo!
Velnių Ponaitis.

Uihmszkai D-ras *L Zisslm
. I Pime^r St

8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon1 
a-GČ9e puoiuipja auoųdd[3x g
Gvv. 155 Chestnut str., Che’sea Park

T. Kasaliui.— Prisiųstoji 
daina yra liaudies senai dai
nuojama. Netinka.

- į
Jaunam Vaikui.— Iš mi- 

rūsio laikraščio prenumera
tos nebeatsiimsite, nes ne-, 
bėra iš ko jieškoti, dėlto, ; 
kad bendrovė iširo, o iš pa-1 
vienių buvusios bendrovės! 
narių nieko negali gauti.

Du sodžiai. 
Priešą mušim 
Mes godžiai. 
Kur eglynai 
Beržynai. 
Ten mergelių 
Tuzinai.
Dešimts mergų 
Vienas aš. 
Kur mergaitės,— 
Ten ir aš.
Jos miškan
Ir aš su joms, 
Visi šnekam
Patyloms.”

Matomai prie caro kariume
nės nedaleidžia suvis kariškųjų 
korespondentų, bet žut-but, lai 
daro ką nori — turiu sužinot 
kas tai do kariumenė buvo, ku
rią rusai taip urmu išskerdė.

Pagalvojęs nusileidžlau že
mėn ir žvalgausi į kariumenės 
pusę. Kareivis panašus savo 
snukiu į totorį ar kalmuką pas
tojo man kelią ir atrėmęs į kru- 

■ tinę durtuvą sušuko: ko nori, 
ty sukins...? , ■

f

— Noriu matyt kariumenės 
j vadą.

— Nesuprantu ko nori — 
zumpterėjo totorius.

I Užgirdęs tą šviesiaplaukis ir 
mėlsvaakis kareivis priėjo ir 

i paklausė pašnibždoms lietuviš
kai:

— Ko tamsta reikalauji?
— Norėčiau pasimatyt su 

karvedžiu.
— Gerai, aš Tamstą nuvesiu. 

Tik ne šnekėk balsiai lietuviš
kai, nes jei išgirstų maskoliai 
mane sunkiai gali nubaust.

Už valandėlės jau buvau kar
vedžio šėtroj. Ten buvo visi 
oficieriai. Visi linksmai kvato
josi, "monopolka” upeliais lie
josi.

— Ko reikia? — klausia apy- 
( senis jenerolas auksu žėrenčiam 
mandiere.

. — Esu kariškuoju korespon
dentu. Norėčiau šiokių-tokių 
informacijų apie karės stovį.

Jenerolas buvo gana linksi 
fiVA-.'oe ir sako:

Budreckls
j Z222 W. Broadway, ir 20 Ames St., 
| So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefoną*: 80. Boston, 21018.

i W________ ■_________ a_________________ •__________________ _ _

Geriausi* lie-U 
tu vys

Fotografistas h

iJei visuotinojo 
Seimo.

Kilus Europos karei, mes 
lietuviai negalime nieko ne
veikę sėdėti, nes jei kada bu
vo proga lietuviams gaut 
pagerinimą politiškų sanly- 
gų arba net autonomiją, tad 
daba
valanda.

r jau išmušo ta svarbi

Suprasdami neatidėtiną 
ikalą. greito veikimo ir ini-

iatyvos, Norwoodo, Mass.
Didžiojo Lietuvos Kunigaik
ščio Keistučio draugija su
rengė prakalbas 23 d. rug
piučio, 1914. Kalbėtojum 
buvo žinomas p. F. J. Bago-
C1US. Susirinkiman atėjo
beveik risi Norwoodo lietu
viai, jų skaitlius siekė apie 
600. Savo kalboj p. Bago- 
čius išdėstė dabartinės ka
rės stovį, jos priežastis, ge
ografišką, ekonomišką ir 
mokslišką kariautojų padė
jimą, bei galimas politiškas 
[pasekmes pergalėjus Vokie
tiją ir Austriją, kas — anot 
kalbėtojo,— yra beveik ne
abejotinu daiktu. „Vienok” 
— sako kalbėtojas — „męs 
turim neužmiršti tą faktą, 
jog katra iš tų kariaujančių 
£usių nelaimėtų, Didžioji 
ir mažoji Lietuva yra pana
ši į kaurą padėtą po slenks
čiu, kurį tryps ir naikins ru
sai ir vokiečiai, eidami ir 
g’įždami atgal. Lietuvos 

ūkai bus, o gal jau yra, 
/nutrypti; sodžiai išdeginti, 
triobėsiai išnaikinti, gyvu
liai ir turtas užimti, žmonės 
išvaikyti. Griuvėsiai, pele
nai ir kapai liks musų šalies 
papuošalu; lavonai užmuš
tų vyrų, moterų, senių ir 
vaikų duos maistą žvėrims 
ir paukščiams ir gal tik kur- 
nekur užtiksim badaujan
čių lietuvių saujalę, pasibai
gus tai „titaniškai kovai.” 
Todėl nurodė jis reikalingu
mą pradėt tuojaus veikti, 
idant sutvarkyti musų po
litiškus reikalus ir šelpimą 
bei atbudavojimą išgriautos 
šalies. Tą galima busią ge
riau padaryti sušaukus vi
suotiną seimą, kur viskas 
bus parankiau apkalbėti ir 
pasitarti. P. Bagočiaus kal
ba buvo entuziastiškai pri
imta, ir kada jis prašė savo 
klausytojų, idant mestų 
„pravardžiavęsis save šven- 
takupriais, šliuptarniais, 
tautiečiais ir cicilikais, nes 
musų tėvų šalis reikalauja 
nuo mus solidariškos pagal
bos” — rodės, kad iš mus 
tarpo vienu sykiu išnyko

tom visi skaudžiai užgautos 
tautos vaikais.

Pagaliaus šis visuotinas 
susirinkimas priėmė p. Ba- 
gočiaus žodžiu paduotą 
maždaug sekančią rezoliuci
jų:

„Kadangi politiškas sto
vis Europoj dabartiniame 
momente yra tokiame biau- 
riame chaose, iš kurio mes,
lietuviai

KELEIVIS
Parankiausias darbininkų 

laikraštis. Kaina Amerikoj 
metams tik................. $1.50.

dabar užima Srrigarto žemes. Dabar jau kas kita. Jų skaičius yra didis. 
Jus galite jau sutverti savo organizaciją ir tame dalyke aš noriu jums pri- 
gelbėti ir pataisyti savo dalykus.

Iš visų tautų, krioms aš parduodu žemes Mason, Manestee, Lake ir Wes- 
.ford apskričiuose lietuvius aš statau augščiausia, aš statau jus pirmon vie
ton, lietuviai .pasirodo esą geriausi ūkininkai, kad jie patenkinti gyvenimu 
ant ūkių ir kad jie rūpinasi atrasti sau gerovę ant ūkio. Lietuviai turi išim
tą gabumą apdirbti žemę ir moka iš jos naudotis, moka semt naudą, augi
nant javus, daržoves dėl savo pramitimo ir pramaitinimo savo gyvulių.

Jus atėjimas šion šalin yra naturalis apsireiškimas. Jus atėjote į šią 
Naują Lietuvą todėl, kad ji panaši į jus senąją Lietuvą. Lietuviai ateiviai 
rašė likusiems tėvynėj apie šią šalį, apie tas progas čia pragyventi ir kaip

giai priešingi.
Visa tai butų labai gražu, 

jei tas butų teisybė. Bet ar 
taip ištikro yra? O kas ren
gė kryžiaus kares Palesti
noj, organizavo „šventas” 
kariaunas ir siuntė kryžei
viams pagalbą prieš stab
meldžius lietuvius, ar ne ka
talikų kunigija su paties po
piežiaus pritarimu ir palai- 

Kas rengė kry
žiaus kares prieš netikėlius 
Ispanijoj ir žudė, degino ant 
laužų eretikus ir net mokslo 
vyrus inkvizicijos laikuose,

Dr.F. Matulait
Į 495 Broadway, So. Boston. 
I

J. ANDRIUŠIS

ta

Da-čia galite gerai verstis ant ūkio ir jausitės taip, kaip senojoj tėvynėj.

Valandos:
Jin* 12-2 dieną ir ana 7«» vakare,

Nedėliotus iki 8 vai. pe

Traukiu pa
bar šioje valandoje mes susirinkome pirmą kartą į tą pramogą parodytivarginami per 

šimtmečius, galim pasinau-
doti, ir kadangi dėl to atsa- 
kančiausiu budu butų susi-
važiuoti visų Amerikos lie
tuvių atstovams aptarti ke
lius, kuriais mes privalėtu
me eiti ir ką turim daryti,
kad pagelbėti varge pasken
dusiai Lietuvai, mes Nor-

*

woodo, Mass., lietuviai susi
rinkę skaitliuje apie 600, 
be skirtumo politiškų ir ti- 
kėjimiškų pažvalgų, atsi- 
šaukiam į Amerikos lietu
vius ir jų organizacijas 
kviesdami sušaukti visuoti
ną Seimą New Yorke, nevė
liau spalio mėnesio pradžios.

Seimo surengimą mes 
manom atsakančiausia bu
tų, kad tuoj paimt Į savo 
rankas L. S. S., S. L. A., T. 
M. D. ir S. L. R. K. A. komi
tetai per savo įgaliotus ats
tovus New Yorke.”

Kad Norwoodiečiai tą 
mano, ką jie sako, patvirtina 
ir tas, kad paraginus p. Ba« 
gočiui tuoj likos surinkta 15 
dolerių, kuriuos turi Keistu
čio draugijos kasierius kol 
visuotinas Seimas neaprinks 
centrališkojo kasieriaus.

Kitos organizacijos turė
tų sukrusti ir rinkti aukas, 
kad delegatai atvažiuot ne
be su tuščiomis rankomis.

J. Pakarklis.

minimu?

ar ne kunigija? Jei jus esa
te tikrais Kristaus vietinin
kais ir norit pildyt V Dievo
prisakymą „Neužmušk,” ko_ 
dėl jus mokindami žmones 

ramiame laikebažnyčiose

pasauliui, kad mes ėsame skaitlingi, kad mes jau galime susiorganizuoti ir
turėti savo įstaigas, kad mes galime nuveikti didžius darbus. Aš iš savo
pusės sakau jums, kad reikalas organizuotis, jus turit turėti ūkininkų drau
giją, tyrinėti ūkio dalykus, idant jus susilygintumėte su geriausiais šios ša
lies ūkininkais.

susiorganizavę jus turite stoti politikom Reikia, kad butų lietuvių vir
šininkų miesteliuose, apskričiuose ir galop valstijos legislaturoj ir kongrese 
Stfashingtone.

Jau atėjo laikas, kad jus galite užlaikyti bažnyčią. Aš jums prigelbėsiu
pastatyti bažnyčią. Viešai aš jums prižadu, kad kuomet jus bažnyčią Lake 
apskrityj bus jau išbndavota iki stogo, tuomet aš paaukausiu 300 dolerių
užbaigimui bažnyčios.

veikslus gra
žiai ir pigiai
nežiūrint skir
tumo oro. Ant
kiekvieno tu
zino paveikslų

pridedam DOVASŲ vienį didelį/
Esant reikalui einam fotografuoti į
namuB. Paveikslai artistiAk.il

J. ANDRULIS
458 Broadway, So Boston, Mass.

Aš pasidarbavau dėlJus čia atliekate didžius darbus dėl savo tautos.neaiškinate žmonėms karės 
baisenybių ir nuodėmingu
mo? Kodėl nepasmerkiate 
visų tų pradedant nuo carų, 
baigiant paprastu kareiviu, 
kurie sukursto kares ir iš
drįsta eiti kariumenėn mo
kintus žmogžudystės? Ko
dėl jus dabar šios karės me
tu, kuomet socijalistai aš
triausia protestuoja prieš 
šiurpulingas žmonių sker
dynes, tylite ir nešaukiate 
iš sakyklų savo tamsioms 
minioms, kad juos neitų sa
vo brolių žudyti? Bet ką čia 
ir kalbėti. Vos tik prasi
dėjus Europos karei jau ru
sų popai ir Vokiečių pasto
riai šaukė žmones kariauti 
ir patįs dėjosi prie karės de- 
monstrancijų eidami su kry
žiumi priešaky. Jei kuni
gai norėtų panaikinti kares, 
kaip kad socijalistai yra pa
siryžę jie galėtų visur prieš 
jas agituoti ir iš sakyklų 
ir spaudoj ir per ausinę išpa
žintį. Bet ar jie nors puse 
lupų prasitaria, jog karė yra 
didžiausia žmonijos rykštė? 
Ne, nuo katalikų kunigijos 
iki šiol to nebuvo girdėti.

Revoliucijoms kunigija 
priešinga ir net padeda val
džiai „kramolą malšinti,” to
dėl, jog gerai žino kas juos 
laukia paėmus socijalistams 
valdžią Į savo rankas. Tuo
met žmonės liks apšviesti ir 
jų bizniui prieis galas.

Ir da jie nesigėdija sakyti, 
jog jie neužtarauja karių!

Vardunas.

šios apygardos. Mano rupesniu yra vien parduoti žemę, bet šiuriu, kad ūki
ninkams sektųsi ir stengiuos jums pagelbėti.

Kaip jus žinote, Wellstone aš užlaikau ūkio dalykų žinovus. Mes nu
rodome ūkininkams, kaip galima padidinti didžiausius užderėjimus dobilų, 
alfalfos, rugių, motiejukų, avižų, kornų, pupų, daržovių. Mes duodame ro
dą, kaip dalykus ant ūkio sutvarkyti. Mes duodame rodą, kaip auginti pau
kščius, veisti sodnus, kaip tręšti žemę. Tie vyrai yra išėję augštus mokslus, 
8rra viską ištyrę ir žino savo dalykus. Tie vyrai yra dėl jus, lietuviai. Ma
no ofisas Wellstone yra tiek dėl jus, kiek dėl kitų ūkininkų. Man malonu 
bus pasiųsti jums ūkio dalykų žinovą patarti jums ir noriu, kad jus naudo
tumėtės jų patarimais. Aš noriu, kad jus žinotumėte, kad aš esu jūsų prie- 
telis. Aš rūpinuosi jūsų ukiu ir visa apskritimi.

Tie, kurie iš jūsų pirmieji čia atkeliavote, atsimenate gerai, kad čia ne
buvo kelių, nebuvo tiltų, tiktai keliatas mokyklų, nebuvo krautuvės, kurią būt 
galima kada pasiekti. Bet dabar mes turime gerus, vedančius į visas puses 
kelius, gerai prilaipintas krautuves įvairiose vietose; gerai tvarkomo^ mo
kyklos lankomos daugelio, ir daugelyje vietų jau krasa išnešioja laiškus ir 
jau telefono dratai pradėta tiesti per visą šalį. Per ką bus lengvi susinėsi
mai su apielinkės gyventojais. Automobiliai dabar yra priprastas -reginys 
apielinkėj. Sekanti septyni metai bus be abejonės liudytojais tris syk dides
nio vystimosi prie visų pagernimų, negu mes jau turėjome. Dabar aš lei
džiu šias žinias apie šią kolioniją, beveik visuose lietuviškuose laikraščiuose 
Suvienytose Valstijose. Raštininkai ir korespondentai daro 
tuvių kolonizavimo klausimo diskusijas skiltyse lietuviškų 
kad žinios, ką jus čia būdami darote ir veikiate yra 
kilsuojamos tarpe pusės milijono lietuvių Suv. Valstijose.
rie matome tame gera, girkime tai ir kvieskime j čia besibastančius lietu
vius spiesties čia į kolioniją, kur galima užlaikyt savo kalbą ir papročius.

Aš peržiurėjau Europos žemlapį ir neradau jame žodžio "Lietuva.” 
.Dabar aš patariu jums kaip kur nors ant žemlapio padėti žodį „Lietuva.” 
Padėki ne mes jį čia šioje Lietuviškoje Kolionijoje. Bukime kaip vienas 
pcx ^time vardo miestelio Peacock į "Letuvania.” Vienas iš mano pa
siuntinių, kuris dalyvauja šiame piknike, turi peticiją, ant kurios jei jus 
visi pasirašysite, aš prižadu dėti savo jiegas, kad šio miestelio vardą pakei
sti į Lithuania, kuris greitai praskleis garsą apie jūsų kolioniją ir apie jus, 
kaipo tautą ir aš. tikiu, kad jūsų vaikai esant čia šiandien, savo laike matys 
centrą Lietuvių ūkininkų metropolio.

Mano draugai, aš geisčiau, kad jus galėtumėt žiūrėti ateitin taip aiškiai, 
kaip kad aš matau, kad kiekvienas akras čionai priklausys prie puikaus kul
tūriško ūkio su puikiais būriais gyvulių, čia bus pieninyčios, vaisių sandėliai, 
maisto darymo dirbtuvės, artimi geležinkeliai ir augščiausia išsivysčius mo
derniška agrikultūros kolioniją.

Draugai, aš sveikina jus ir vėlinu jums geriausių pasisekimų šiuose .me
tuose ir kad jus busite čia sekantį metą, lai bus atnaujintas draugiškumas 
dėl kiekvieno ir su rekordu progreso, kurs perviršys visa. Dirbkime visi 
išvieno sutikime savo ir šios apygardos naudai.

Aš linkiu jums viso labo ir pasisekimo jūsų darbe.

Akušerka
Pabaigusi kursąlVoma.s Medlcal 

College, Baltimore, Md. ’

Pasekmingai otlieka savo darb| 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibj invairiose 
moterų ligose.

F. Stropicnč aruEsr8
SO. BOSTON, MASS.

JeOlOlOKJtOlOlOlOICiOeiOtOlOlOICaOaJOOICaOKItOMIOOOeM

APGARSINIMAI

šios

EXTRA! EXTRA!

čionai toks pats, kaip jūsų 
Rašyk 

Ponas Swigart turi 
(35)

CEORCE W. SWICART
D. 1247 FIRST N AT" L BANK BUILDING CHICAGO, ILL.

kaslink šio lie- 
laikraščių, taip 
žinomos ir dis- 
Todėl visi, ku-

WELLSTON. MICH.
Laiškas Jurgio W. Swigarto Lietuvių ūkininkams.

Aš siunčiu savo lietuviškiems ūkininkams ir visiems lietuviams 
apygardos, lygiai _ir tiems, kurie šiandien teikėsi pribut iš miestą kitų val
stijų į šią pramogą. Mes susirinkome čia krūvon į pirma-metinį pikniką 
lietuvių kolionijos Michigane. šie lietuviai ūkininkai jau septini metai atgal, 
kuomet aš ėmiau pardavriėti žemes lietuviams, tai aš manau, kad tuomet ne
buvo čia nei vieno lietuvio ūkininko visuose keturiuose apskričiuose, kur

MICHIGANO FARMOS

Ar kataliku baž
-

nyčia priešinga 
karėms?

Pažiūrėkite koki musų ku
nigėliai dori liko irkaip gry
nai krikščioniškai išmoko 
šnekėti! „Draugas” kun. 
Kemešio lupomis sako, kad: 
„Katalikybė nelaimina jokių 
žudymų, nei karių, nei kru
vinų revoliucijų. Ir vienoms 
ir kitoms męs turime būti ly-

1914 mtans j« itspauzdlntas.
Siy mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapip

per metus Įsigyvenę nėsušF- 
pratimėliai, ir męs’ pasiju-

George W. Svrigart, savininkas Swigart žemes plotų, praneša, kad An- 
jton Kiedis toliau nėra jo darbininku. Lietuviai visose Suv. Valst. žino po

no Swigarto laukus Michigane. Didelė daugybė lietuvių turi jo žemlapį. 
Tas žemlapis parodo šiuo miestus Wellston ir Peakock, kuriuos Swigart įs
teigė. Jis pasiūlo daugiaus apielinkėj Peakock ir čion bus ateityj lietuviškas 
miestas. Wellston, 12 mylių į žiemius nuo Peakock yra Michigano farmų 
raštinė, yra 8 automobiliai, su kuriais vežame parodyti farmas. Ponas Swi- 
gart parduoda laukus pats tiesiog lietuviams, tuo budu jis apsaugoja nuo mo
kėjimo nuošimčių agentams. Jus pirkdami nuo jo, žinote ką perkate. Jis 
daro didžiausj biznį Michigano valstijoj, jis pirkikų veža pilnus karus pa
rodymui savo žemės kas dvi nedėlios. Klausk ekskursijos dienos ir kek tau 
kaštuos; nieke nereikalaujam už vežiojimų automobiliais. Turi 50,000 ėke- 
rių, iš kurių galima pasirinkti. Jo lietuviškos kolonijos Mason, Manestee ir 
Lake pavietuose, ir tai didžiausios Suv. Valst Jis yra pardavęs šimtus far
mų lietuviams, kurie čion apsigyvenę daro gerų biznį ant šios žemės. Jeigu 
tu neturi žemlapio tai rašyk mums tuojaus ir gausi vienų, taipgi aprašymus 
ir pamokinimus apie šitų naujų Lietuvą Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi 
neprigulmingi. Žemė nuo $10 iki $25 už ekerį netoli gražių ežerų, upių ir 
gerų miestų. Lengvoms išmokestims nuo $50 iki $200 ir po $10 mėnesinės 
mokesties. Kada jūsų žemė pusiau išmokėta ir jus numirtumėt, tai likusi 
dalis išmokėjimui, bus bė jokių kaštų perrašyta jūsų likusiai šeimynai. Ka
da už žemę jus išmokėsite, tada męs jums paskoliname pinigų dėl visų kitų 
įtaisymų. Paklauskit pas kitus,čion~gyvenančius lietuvius; jie jums paaiš
kins apie pono Swigart turtingumą ir šviesų, teisingą apsiėjimą su lietuviais, 
kurie turėjo kokius nors reikalus per praėjusius metus. Daugiausiai lietu
vių iš įvairių valstijų pribuvo pirkti žemės šįmet, ne kaip praeitais metais. 
Lietuviai suprato, kad jau laikas pasitraukti iš mainų dirbtuvių ir apsigyve. 
na ant farmų. Mokyklos, geri keliai, telefonai ir t.t. viskas čion yra. Lietu
viai čionai užsiima auginimu visokios rųšies žolių, kaip pašarų, taip ir dėl 
savęs, taipgi augina gyvulius, avis ir t. t Oras 
tėvynėj Lietuvoj. Atvažiuok ir. prisidėk prie lietuviškos kolionijos. 
pas mus tuojaus, o męs tuojaus atsakysim lietuviškai, 
save didelį biurą First Nafl Bank namuose, Chicago.

Adresuok:

į i Statistika:

I Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasauli j e — 

Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnyste* laika* — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eitos ir paveikslai:
Kun.. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —• Gyvenimo drama (paveikslas) —* Nelaimė* ir 
susižeidimai —* Kaip užlaikyt burnjJau brėkšta (eilės) —» 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijslizma* (paveikslas) Žiema ant pievos (eilės) >— 
Ka* tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —» Pirmutinis jūrių 
telegrafasUžtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo — Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
ną* (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
Mmtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varžavo- 
je£— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

H " KAINA 25 c
“Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražy kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: g 
“Kthhis,” 28 Broadny, So. Boston, Mass,

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyn»-New Torte gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurio* tikslą yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaliSkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir laitai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.......... ....
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvinės proškos...........
Pigulkos dėl kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dantų gėlimo..........
Nuo peršalimo .............
Plaukų stiprintojas.......

..........81.00

50c irSl.OO 
50c. ir 31.00 
. 25c. ir 50c

25c. ir 50c 
31.00 

. 25c 

.. 25c 
ir 25c 
.. 10c 
.. 25c 
ir 50c

10c

25c
Linimeatas arba Evpelleri* 
Anatbarynas plovimui.......
Nuo kirmėlių........................

I>el išvarymo soliterio..........33.00
Dėl lytiškų ligų........50c. ir 31.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo..........25e
Gydanti mostis............
Antiseptiškas muilas . 
Antiseptiška mostis ... 
Nuo dusulio...............
Proškos dėl dantų ... 
Nuo kosulio dėl vaikų 
Kastorija dėl vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas. 
Gumbo Lašai..........
Nnoplaukų šilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

.10c. ir 25c 

.. ...........25c 
............50c 
50c ir 81.00

MtaėoNESIŲSK PININGŲ! Didžiau*!* pastulijimas istorijoj. Tai yra negirdės 
ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliai, 
ir kitais tavorais, męs pasiųsta elegantišku puikiai išgraviruotj laikrodėlį 
vyro arba moters, *u akmenuotais vidurinis, ui $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike
liuota revorverį, baksa Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėlą ir puikią špilkutg 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas $15.00, oTtiti tavo- 
ral $10.00. Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALI8KA8 PASfULYMAS: iškirpk šį apgarsinima prisiusk savo vardj ir 

rssa o mę» pasiųsim viskj ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen- 
i $5.85 ir kaštus prisiuntimo. Rašyk šiandien. (37)

FISHLKICH& CO.,
051 ATHENAEUM BLDG CHICAGO, ILL.

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip p»t i? Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės. Šaknis ir t. L. kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prlMuntlmo Katalogo M aOsų gyduolių apražytnals. “VI

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimu* kiekvienoje ligoje.

Jeigu |um» brangi yra |*m (valkata, tai tuojau* MHtaJauktta gyduolių, rąžydami arta 
aplankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

y INCASfJ.tDAU NQR
~ . APT1EKO«IL»

229 Bedford Avė. Brooklyn, N. V

artistiAk.il
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

jonų žmonių. Paskutinis 
gyventojų surašąs parodė, 
kad iš 100 kūdikių 52 gims
ta skurde ir nepabaigę mo
kyklos priversti eit fabrikan 
dirbt. Tai kurgi čia socija- 
jalistų klaida, tėve? Argi 
tos skaitlinės neparodo, kad 
jau ir šiandien keliems žmo
nėms priguli daugiau turtų, 
negu milijonams darbinin
kų?

— Gerai, vaike, bet kas 
čia kaltas?

— Apie 60 metų atgal prie 
darbo pradėta taikyt maši
nos. Nuo to laiko pasaulio 
turtai pasidaugino 50 kar
tų. Dabar vienas darbinin
kas su mašinos pagelba pa
daro daugiau tavorų. negu 
60 metų atgal galėjo pada
ryt 50 darbininkų. Vienok 
darbininko alga nuo to laiko 
visai nedaug tepakilo. Visa 
nauda iš to teko kapitalis
tams. kurie per savo gudru
mą sugebėjo Įgyti mašinas 
ir pakinkyti prie jų darbi-! 
ninkus.

— Taigi kapitalistai čia

i nekalti, vaike. Dievas davė j dvasioj. Jiems bus rengiama g 
i jiems daugiau proto ir jie tam tikrai pritaikomos vai-Kl 
pralobo.

— Bet tai neteisinga. 
Kaip stipresnis neprivalo 
skriausti silpnesnį, taip ir 
gudresnis neprivalo skriau
sti paikesni. Todėl, tėve, ir 
dabartinis surėdymas yra 

i neteisingas, nes saujalė ka- 
I pitalistų išnaudoja milijo
nus darbininku.
'— O ką, vaike, socijalis

tai mislina daryt, kad ji pa
gerint? Ar jie mašinas su
daužys?

— Socijalistai reikalauja, 
kad visos masino,s geležin
keliai, kasyklos, žemė ir ki
tokie dalykai, kurie reika
lingi visuomenei, prigulėtu 
visuomenei, o ne atskyriems 
žmonėms, kuriems rupi tik 
savo pelnas, o ne visuome
nės labas. Kaip tai padaryt, 
aš tau papasakosiu kada 
nors vėliau.

— Olrait, vaike. Man jau 
ir pypkė užgeso beklausant 
tavo kalbos; eisiu ugnies pa- 

i j ieškot.

Neleiskime mažutėliams skęsti 
prietaruose; Auklėkime jaunimą 

socijalizmo dvasioje.
— Na, Maike, ką tu man 

šiandien pasakysi naujo?
— Anąsyk aš tau, tėve, ža

dėjau daugiau paaiškint a- 
pie socijalizmą.

— Maike. apie socijaliz
mą aš jau viską žinau.

— Iš kur tu gali žinpt, tė
ve? Juk pereitą sykį tu da 
nežinojai, ant ko socijaliz
mo mokslas remiasi.

— Kitram vyrui daug ne
reikia. Aš perskaičiau "Ka
taliką" ir žinau, kad socija
listai meluoja.
i- — Tėve, iš "Kataliko" a- 
pie socijalizmą tu nieko ne
gali dasižinoti, nes pats 
■"Katalikas" nieko apie soci
jalizmą nežino.

— Nekalbėk taip drąsiai, 
vaike, ba tuoj tave sukriti
kuosiu, 
f — Tik atsargiai, tėve, kad 
nesusikritikuotum save.

— Vaike, kaip aš dabar 
matau, tai ir pats nežinai, 
kaip jūsų mokslas klaidin
gas ir kaip lengvai jus gali
ma sukritikuot. Jūsų vys
kupas Marksas pasakė, kad 
visi turtai pereis i kapitali
stų rankas ir kad stambesni 
kapitalistai naikins smulke
snius. Tokiu budu turčių 
skaitlius ris mažinsis ir ka
pitalas jų eis didyn, o darbi
ninkų skaičius augs ir kas 
kartas jie bus vis bėanesni. 
Taip mokino jūsų Marksas 
ir taip jus dabar mokinat. 
Ir čia. vaike, jūsų klaida. 
Turčių skaitlius nesimažina. 
bet auga. Ar tu žinai, vai
ke, kad dabar ir darbininkai 
virsta jau kapitalistais. Aš 
tau galėčiau nurodyt fabri
kas, kur pusė darbininkų tu
ri nusipirkę šėrus ir vadina
si jau kompanais. O kai 
žmonės daugiau apsišvies, ■ 
visi pradės pirkti šėrus.

— Ir visi paliks milijonie- Į 
riais ir niekam dirbt nerei-- 
kės. Viskas iš dangaus kris. 
gatava, ar taip, tėve?

— Vaike, tu juokų iš ma
nęs nedaryk, aš tau aiškiai j 
prirodžiau, kad jus klystat. 
Tik gaila, kad buvau vienoj' 
vietoj su savo reikalais iri 
palikau tenai "Kataliką," i 
galėčiau perskaityt tau visą 
straipsni. Pamatytum, kaip 
jus tenai sumuša.

— Tėve, tavo "Katalikas" i 
ir to da nesupranta, kodėl 
kai kur darbininkai prade
da pirkti šėrus.

— O kodėl?
— Todėl, kad nesusipratę.
— Neteisybė, vaike! Aš 

ir vėl tave sukritikuosiu. 
Kodėl seniau jie nepirkda
vo? Nes seniau žmonės bu
vo tamsesni. Dabar svietas (v 
išgudrėjo, gudresni paliko daugiau turtų, nej

ir darbininkai. Jie pamate, 
kad galima gerai pasipelny
ti prisidėjus prie kompanijų.
ir pradėjo Šerus pirkt i._ O besiplečiant prakilniai laisva- 
kada visi apsišvies, tai visi manybės ir socializmo dva- 
bus kompanais. Matai, kaip 
aš tave, vaike, sukirtau-

— Klysti, seni, ir klysti 
labai storai. Aš tau atkar
toju. jog darbininkai perka
si šėrus dėlto, kad jie nesu
sipratę. Ir kad taip yra. tai 
aš tau tuoj prirodysiu, tėve. 
Tu žinai, kad pastaruoju 
laiku darbininkai pradėjo 
labai tankiai streikuot.

— Jes, aš tą žinau.
— O kiekvienas, 

streikas fabrikantui 
kompanijai neša labai daug 
nuostolių. Taigi, kad išven
gus streikų, jie sugalvojo ši
tokį gudrų pieną: priima 
darbininkus Į savo kompa
niją. Įkalba jiems, kad jie 
bus "kompanais,” kad jų 
niekas tuomet iš darbo ne
galės pavalyt, kad kompani
ja dalysis su jais pelnu ir 
taip toliau. Darbininkams 
rodosi, kad čia ištiesų bus 
gerai. Ir jie perkasi šėrus. 
Nauda, suprantama, iš to 
tik gudriai kompanijai, o ne 
darbininkams, nes jie tuo
met stengiasi geriau dirbti 
ir nestreikuoja. Dėl dides
nio patraukimo, kompanija 
išmeta ant metų jiems po 
porą dolerių "diridentų," ir 
tai vadinasi pelno pasidali- 

inimu, o ji pati tuo budu pa- 
Įsiima milijonus. Darbinin- 
! kai gavę po porą dolerių, da 
smarkiau rauja, kad kitais 

! metais da daugiau gavus, ir 
j gudriai kompanijai da dau- 
j giau iš to naudos. Ar tu, tė- 
i ve. dabar supranti, kodėl tie 
darbininkai nesusipratę?

— Suprantu, vaike.
— Taigi tu turi pripažinti, 

jkad kaip tik darbininkai 
daugiau apsišvies, jie iš to- 

• kių kompanijų, pastatytų 
lant išnaudojimo pamatų, Še
rų nepirks.

— Gali būt, vaike.
— Kaip tik žmonės apsi

švies. jie pasirūpins išdir- 
ibystę sutvarkyt taip, kad 
darbininkas galėtų gauti j 
tiek, kiek jis padaro. Šian
dien gi jis gauna vos tik tre
čią dali savo uždarbio. Li
kusius du trečdaliu pasilie
ka sau ponai, kurie nieko 
nedirba. Pertai šiandien 
pusė Amerikos gyventojų 
yra beturčiais, kuomet kitai 
pusei priguli 90 nuošimčių 
visų šalies turtų. Iš 16 mi-. 
lijonų darbininkų šeimynų' 
13 milijonų neturi savo pas
togės. Dvidešimts penki 
tūkstančiai žmoni;

Daug gražių ir mielų apsi
reiškimų tenka pastebėti kį- 
lant m usy tarpe apšvietai ir

I
!

I

tėve, 
arba

šiai. * Musų veikėjai socializ
mo dirvoje vis labiau subrę
sta giliau pažvelgia gyveni- 
man ir vis aiškesnį ir gilesnį 
parodo savo pareigų suprati
mą.

Imti plunksną ir rašyti 
šiuos žodžius mane privertė 
vienas labai malonus ir džiu
ginantis socialistų tarpe ap
sireiškimas. So. Bostone po 
globa 60 kp. L. S. S. sutverta 
vaikų draugijėlė vardu „Bi
jūnėlis", berods tūli sakys, 
kad tai mažmožis, tečiau rim
čiau ir nuosekliau apsvars
čius pamatysime, jog tai la
bai svarbus ir vertas apkal
bėjimo dalykas.

Iki šiol musų socialistų vei
kėjai buvo karštai užsiėmę a- 
gitacija, kad kiek galima pla
čiau išskleidus socializmo idė
jas tarp platesnių darbo žmo
nių minių. Jie tikėjosi ir pase
nusius prietaruose ir kunigų a- 
pifanatizuotus senus žmones 
atvesti prie tikrojo išganymo 
kelio, įkvėpti jiems socializ
mo mokslą, pagirtinas tai da
lykas, bet jie besirūpindami 
perkarštai agitacija užsimir
šdavo, o gal ir nebeaprėpda- 
vo, daug kitų svarbių musų 
gyvenime reikalų. Musų pri
augančioji karta-jaunimas iš 
pat mažumėlės yra auklėja
mas prietaruose ir jų jaunos 
širdelės nuodijamos Romoje 
gaminamais nuodais. Mo
kyklos kurias šiandien turi
me visos yra po globa bažny
čios, mokytojauja jose kuni
gų išpaikintos davatkos, ku
rios A’ieton suteikti vaike-1 
liams tikrojo mokslo žinias, 
Įpila į jų širdeles nuodų.

Jos mokina musų vaikus a-i 
pie kunigų biznio šventumą, 
užgniaužia juose visus lais
vos dvasios spindulius ir iš
mokina būti paklusniais savo 
priešų vergais. Nuostabu, 
jog daug esu sutikęs laisvų 
tėvų ir tikrų socialistų, kurie 
tečiau leidžia savo vaikus į ba
žnytines mokyklas, kurie ly
giai ėsti kunigų ir jų moky
tojų—davatkų paikinami, 
kaipir, aklųjų katalikų vai
kai. Mokinami pasakų apie 
šventuosius, kateKizmo ir lei
džiami išpažintin su visoms! 
toms „šventoms” apeigoms. 
Bet, antra vertus, ką gi ir 
daryti, laisvų mokyklų netu
rime, leisti vaikučius į anglų 
mokyklas, reiškia juos išauk-

i lėti svetimoj dvasioj, o galop 
ir angly mokyklose nekiek

>niu .valdo , 
.gu^J'kai paga-

laisviau auklėjama, tai ir pri- 
seina noroms-^nenoroms ir 
dviems tėvanU atiduoti sa-

vo vaikus bažnyčios ir jos 
„šventųjų patronų" globai.

Taip buvo ikišioliai.
Šiandien jau atėjo laikas, 
kuomet musų socialistų pa
reiga yra nebevien užsiimti 
agitacija, bet ir atsižvelgti, 
kokius taisytinus reikalus 
mums yra parodęs gyvenimas 
ir stengties jais pasirūpinti.

Vienu iš svarbiausių šian
dien reikalų, kurie seniai jau 
yra neatidėtini ir laukia mu
sų pradžios yra—įsteigimas 
musų vaikams laisvos mo
kyklos ir jų auklėjimas tikro
je doroje ir socializmo dva
sioje.

Jeigu mums svarbus socia
lizmo mokslas dėlei kurio męs 
tiek daug skausmų ir rupeščių 
esame padėję., kad jis liaudije 
prigytų, tai męs turime kuo- 
greičiau pasirūpinti musų pri
augančios kartos reikalais. 
Senesnieji išmirs gal būt jau 
nebesulaukę socializmo auš
rai išauštant, bet liks jaunoji 
karta ir jei ji bus taip-pat iš
auklėta prietaruose ir apipin
ta Romos vorų tinklais, tai 
sunku mums bus surasti ke
lias gyvenimo tikrybei. At
siminkime, koks bus jauni- 
mas-toki ir ateitis.

Męs turime pasirūpinti ir 
dagi greit pasirūpinti, musų 
mažutėlių likimu. Pradėkime 
tarties, kaip patogiau įstei
gus laisvas mokyklas. Nepa
matysime, kaip po giedriųjų 
vasaros dienų, užstos vėl šal
tasis ruduo ir męs savo vai
kučius leisime mokslan, bet 
neturėdami laisvų mokyklų, 
leisime jiems ir vėl prietaruo
se skęsti.

Į jus socijalistai tėvai krėi- 
jiu tuos savo žodžius, pradė
kite rupinties laisvos moky
klos klausimu.

Pastaruoju laiku kiekvie
name lietuvių apgyventame ' 
mieste yra socijalistų sąjun- < 
gos kuopos, jos turėtų pasi- < 
rūpinti tuo klausimu.

Didesnėse lietuvių kolioni- ;
i jose randasi žymus skaitlius 
laisvų šeimynų, tėvai norin- j 
tieji pasirūpinti savo vaikų 1 
išauklėjimu socijalizmo dva-!;

j—,• prietarų, ar papročių,
i stokratijos privilegijos

paprastųjų žmonių tose šaly
se, kur da aristokratija gy
vuoja. Bėgančiųjų žmonių 
Amerikon pirmiausiu troški
mu visad buvo išsisukti iš po 
tos naštos, ir gyventi nesusi- 
duriant su užtvarais saugo
jančiais aristokratiją. Kol 
tokie užtvarai gyvuoja, tol 
negali būt laisvės ypatai; 
o ypatos laisvė yra svarbiau
siu šios republikos pamatu.

Jei, anot konstitucijos žo
džių, laisvė turi būt apsau-

r

yvenimo tikrybei. At-

šioj ir doroj galėtų pasitarti 
su kuopomis, susidarius už
tektinam skaičiui vaikų,kuo
pos galėtų nuo savęs pasirū
pinti įsteigimu mokyklos ir 

! suradimu atsakančio mokyto-: 
i jo.

Antras kelias vaikų auklė
jimo prakilnioj socijalizmo 
dvasioj, tai — steigimas vai
kų draugijėlių. Jaunimo rei
kalais rupinties pradėjo, be
rods, pirmieji Bostono soci
jalistai. Tų sutv.ertos vaikų 
draugijėlės ,,Bijūnėlio” tik
slas, kaip tik ir yra auklėti 
vaikelius doroje ir laisvės

pritaikomos vai
kams pamokos, mokinama 
dainų, deklamacijų, padoraus 
elgimosi, žaislų ir tt.

Šios draugijėlės įsteigimas 
leidžia manyti, kad musų so
cijalistų veikėjai supratotikrą 
jasavo užduotį, jaunimo auk
lėjimo klausimą.

Iš širdies linkėtina, kad ir 
kitų miestų letuviu socijali- 
sty kuopos, bent tuom tarpu 
kol da 'mokyklų neturime, 
steigtų nors* draugijėles ir 
pasirūpintų musy mažutėlių 
reikalais. _____ _____r________

Aš manydavau, jog musy aristokratijos1 dvasios apsi 
tautininkai, kurie tiek daug; reiškimas, "geresnėsės žmo- 
šaukia apie tautos reikalus ir nių ryšies" viešpatavimas, 
skaito save laisvamaniais pa- Prisiartinus rinkimams,męs 
sirupms musy priaugančios nuolat girdime, jog reikia 
kartos likimu, bet matau, per balsuoti už ,,įtekmingus" 
daug naiyiskai mano manyta, (kandidatus. Arčiau prisižiu- 
pradzią. kaip matyt, bus pa- ^ję pamatome, kad „įtek- 
darę socijalistai. mingais" čia vadinami tie,

Mano šio raštelio tikslas ką priešinasi liberališkajai 
buvo, atkreipti progresyvės valdžiai, bei didžiumos lai- 
visuomenės ak| į tai, jogpn- Svei, ypatingai svetimžemiy 
augančios kartos reikalai yra piliečių reikalavimams. Did- 
nunai svarbiausi ir apie juos miesčiuose, kaip va New- 
tun būti kalbama be atidėho- Yorke, Chikagoj ar Bostone, 
jimo. Turime kartą ant vi- kandidatai, palaikomi lai- 
sados pasihuosuoti nuo barba- svgs šalininkų, visuomet bū
riškosios Romos kunigųjtek- na niekinami; tą daro tie, 
mes. Jeigu męs laisvi, tai ką save vadina „įtekmin- 
tuo labiau ir musų vaikai tu- piliečiais. Taipgi pasi- 
ri būt laisvų ir pažinti tikrąją r0CĮo kad tie žmones, stei- 
dorą ir meilę artimo. giantieji moralę aristokratiją,

Aš tik pajudinau tą svarbų yra palaikomi nekuriu bažny- 
klausimą ir palieku jį negvil- tinių organizacijų, stengian- 
denęs, nes tikiuosi atsiras čiųsi nutverti politišką val- 
žmonių kurie labiau pažįsta džią į savo rankas, o taipgi 
musų gyvenimo sąlygas, o ra- tų, kurie priešingi svetimže- 
si, ir patįs nesykį apie tą da- miams ateiviams. Kartą lai- 
lyką galvojo, tai jiems ir pa- kraštis miesto Dright, III., 
lieku apie jį tartis, bet gei- rašydamas apie drausminin- 
ščiau, kad tasai _ klausimas ky pasigyrimą didelių balsy 
nebūty visuomenes paliktas skaitliumi už jų kandidatus, 
beatydos, nės tai opiausis, pasakė, kad ,.Demokratai ir 
ir svarbiausis stovintis pirmo- republikonai tūkstančiais bal 
je vietoje visų kitų reikaly savo už Allin, kad nebalsuo- 
klausimas. ti už „ski." Mat buvo kelios

Ar ne aristokratija 
veisiasi pas mus?

ota ir jos palaimos šutei- nimai veda prie prasižengi- 
:tos musu ainiams, tai viso- “7 —- -—x

kie pasistengimai įvykdinti amerikietiškus idealus 
aristokratijos galę šioje šąli- Į daug gęrai ir ’ '
je neturi būt leidžiami.

Kiekvienas gal patėmvti, 
kad dabar Suvienytose Val
stijose eina smarkus judėji
mas prieš viršminėtus princi
pus. Varomos, net gana 
pasekmingai, pastangos ati
duoti j vienos žmoniy rūšies 
rankas kontroliavimą visuo
menės gyvenimo ir papročių, 
ir tvarkyti tą gyvenimą ir 
papročius pagal anos ryšies 
įšdirbty paliepimy tai tikras

va New-

Vardunas. lenkiškos pavardės ant de- 
mokraty ir republikony tikė
to. Mes matome taipgi po
litiškas sąjungas, kurios gi
riasi neva bešališkumu, bet 
darbuojasi laisvės priešy iš
rinkimui. Įstatimdavystėje 

: tokie žmonės reikalauja pri- 
pripažinti teisę tik jiems, oSenoveježmones žinojo tiki . .. ,. , . ... ..

tris valdžios formas: monar- teisę tik jiems, o
chiją, aristokratiją ir demo- pavergti visus kitus žmones 
kratiją. Monarchija, tai vie- nuožiūrai ir nuomonėms, 
nos ypatos viešpatavimas. Antai jie reikalauja įstatų 
Aristokratija tai vienos žmo- aPie nedeldiemo šventimą ir 
nių riyšies viešpatavimas,ry- uždraudir^Į toje dienoje vi- 
šies kuri save vadina gėrės-1 šokių pasilinksminimų, kuo
ne už visus kitus žmones,ir .didele didžiuma gerai 
tuomi palaiko savo viešpata- žino ir mato, kad visokie pa- 
vimą. Demokratja — tai pa- sihnksmmimai nieko neken

Antai jie reikalauja įstatų

kia nedeldienio šventei. Pa
silinksminimai pailsio dieno- 

tatyvė (atstovinė) valdžia Je .N1? . reikalingi gyvenimo 
musy protėviams buvo neži- Paiyainavimui ir nervų su- 

Šitas naujausis vai- drutimmui. Kadangi tiems 
Aoc morališkiems aristokratams

čių žmonių viešpatavimas. 
Pažymėtina, kad reprezen- 

tatyvė (

noma. ;
džios būdas, dabar vartoja- 
mas visose civilizuotose šaly-l^patiidra sakiai, tai jie sten- 
se, išsivystė pas šiaurines Eu
ropos tautas, neprigulėjusias 
prie senoviškosios civilizaci
jos ir iškilusias tik pograiko- 
romiškos imperijos griuvimo. 
Amerikiečiai, įsteigdami mu
sų valdžią, padarė svarbiau
si žingsnį panaikindami ari
stokratiją. Sis principas iš
reikštas Suvienytųjų Valsti
jų konstitucijoje šiais žodžiais 
„Jokis bajorystės titulas ne
gali būt pripažintas Suvieny
tose Valstijose; nei jy valdi
ninkas negali, be kongreso 
leidimo, priimti kokią nors 
dovaną, atlyginimą, urėdą 
ar titulą nuo kokio nors ka
raliaus, kuningaikščio, ar 
svetimos viešpatystės.”

Aišku, kad aristokratija 
gali pasilaikyti vien per spė
ką, ar tai buty ginklų spėka, 
ar turtų, ar apsišvietimo, ar---- -----------

s — tai 
sunkiausi našta gulinti ant

giasi panaikinti šokius abel- 
nai, nežiūrint, jogtai didžiu
mos numilėtasai pasilinksmi
nimo būdas. Teatrą jie laiko 
pasibiaurėjimu ir slegia 
kiek galėdami, Įsteigia sce
nos cenzūravimą, ypatingai 
krutančiuju paveikslų, ku
riuos lanko minios pritar
damos dailei. Daugelije vie
tų jie draudžia Italijos imi
grantams gerti vyną val
gant pietus, o austrijokams 
ir Čekams — gerti alų prie 
valgio.

Visuose šiuose dalykuose 
žmonių minios neturi* balso.

Mažuma moralių aristokra
tų tą apdirba pagal savo 
nuožiūros. Visuomenės opi
nija niekinama. Svetimų 
kalby laikraščiai ignoruoja
mi ir minios skaitytojų ne
gauna progos sužinoti viso, 
ką daro viešpataujanti ma
žuma.

Bet nemanykite, kad mes 
priešinamės morališkumo 
plėtimui. Męs priešinamės 
tik tai žmonių mažumai, ku
ri begėdiškai pasisavino sau 
teisę skleisti morališkumą 
pagą.1 savo nuožiūrą, visi 
škai neatsižiurėdama Į vi
suomenės reikalus.
Toji mažuma teisinasi tuomi, 
kad svetimgimiai piliečių 
bukne supranta amerikietiš
kus idealus, buk nežino, kad 
laisvė gali vesti į degenera
ciją, kad dideli pasilmksmi-

mų. Dėja! męs suprantame 
s idealus per- 

■ matome, kaip 
tie neprašyti sargai mynioja 
ir biauroja tuos idealus!

Pasiteisinimas labai klai
dingas* Pirmučiausiai, visi 
mato kad prasižengimai 
daug rečiau atsitinka tarptų, 
kurie gyvena viešuose pasi
linksminimuose, draugiškuo
se ryšiuose, negu tarp tų, 
kurie tokiems dalykams prie
šinasi.

Paskui vėl visiems žinoma, 
kad laisvas gyvenimas daug 
mažiau pagamina išgamų, 
negu suvaržvtasai gyveni
mas. Ištvirkėlių, bepročių 
irkriminalistų nuošimtis, anot 
Woodš Hutchinson, labai 
menkas. Tasai įžymus rašy
tojas sako: “Mes įsitikrino- 
me, 2 ar 3 nuošimčiai fizi
škų nedateklių sumažėtų, 
jei žmonės butų liuosi nuo 
religiškų įstatų... Męs tiki
me, kad 95 nuošimčiai žmoni 
škumo plestųsi augstyn ir 
pirmyn ir didelė -----

r-

skumo plestųsi augstyn ir 
pirmyn ir didelė didžiuma 
žmonių butųįstatymiškai do
ra, jei visiškai nebūty Įsta
tų... Aš tikiu, kad męs jau- 
stumėsi daug, daug geriau, 
jei kiekvienas žmogus butų 
laikomas abelnai už žmogų, 
nei išimtinai gerą, nei išim
tinai blogą. "Taigi pavesti 
žmoniy didžiumą Į keleto ne
normalių žmonių valdymą— 
reiškia stumti visą tautą prie 
degeneracijos ir pranykimo.

Iš trečiojo atžvilgio tasai 
pasiteisinimas klaidingas 
tuom, kad tos mažumos vei
kimas naikina ypatos laisvę. 

Tas tai svarbiausis dalvkas.v

Sąžinės ir savy valdos lai
svė —tai brangiausis kiek
vienos ypatos dalykas. Iš- 
veržšti ją iš žmogaus ir pri
versti žmogy manyti ir dary
ti ne taip, kaip jis nori, ar 
kaip jam yra reikalinga-reiš- 
darvti, iš jo vergą, priešgynį 
ir kerštininką. Vienok aris
tokratiškoji mažuma daro tą 
išpalengvo. Visus savo mo- 
tyvus ji sutvarkė į statutus ir 
stengiasi juos palaikyti ne 
kaipo įstatus, bet kaipo apsi
reiškiančią visuomenės valią. 
Visuomenė yra apie juos ne- 
žinėje.

Taigi ta naujoji moralė a- 
ristokratija jau turi surengu
si mums pančius ir laukia tik 
progos, kad mums juos uždė
jus. Tas tai yra didziausis pa
vojus. Męs* galime urnai pa
tekti po valdžia, pasivadinu
sios geresniąją žmoniy klase, 
aristokratijos.

Ar duosimės? Ar nepasa
kysime .,gana”, kol da nevė
lu? Jei darysime taip, tai 
nėra laiko laukti. Męs turi
me atsikreipti link pavojaus 
gresiančio ypatos laisvei, ir 
užimti ikšiol pralaimėtas po
zicijas. Daugelis iš mys gal 
da nežino pančių sunkumo. 
Vienok nemėginkime suži
not. Jei pančiai bus uždėti 
ant musy kaimynų, o mes 
ramiai į juos žiūrėsime, tai 
neužilgo ir mes patįs tapsim 
apkalti.

L. N. Hammerling.

GANA TO JUNGO!...

i

Oi pažįstu daug draugu, 
Kurie nelaimėse nūnai 
Kenčia prispausti vargų, 
Velka jungą amžinai!... 
Jų išblyškusie veidai, 
Dengias menka drapana 
Ir apkruvinti delnai — 
Visad tamsi jiems diena... 
Ir gailiuos labai aš jų, 
Kęst jiems noriu aš padėt, 
Iš vargų tų didelių 
Išliuosuot visus, bet... 
Manij nėra to gyvumo, 
Užmarinta siela jau. 
Nėra dvasioje stiprumo, 
Skurdas spaudžia vis labiau... 
Dėlko reikia mums varguot 
Ir gimdyt vis vargą naują ?••• 
Ar užtenka tik dejuot... 
O plėšikai lupt neliauja. 
Griaukim tvirtą kapitalą — 
Jis ir yra skurdas mus; 
Nemaitinkim klerikalą, 
O nelaimės tuoj pražus.

Merkinės Vaidybų
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Ar jus žinot, kad —
Suvienytos Valstijos turi 

100,000 reguliarės kariume- 
nės ir 250,000 milicijos. Di
džiųjų karės laivų turi 39 ir 
įvairių mažesnių karės lai
vų 201. Ant šių visų laivų 
kasdien plaukioja 64,780 ofi- 
cierių ir kareivių.

Pajieškau Bostone Antosės ir Ma
rijonos Našlėniučių iš Vilniaus gub., 
Užuguosčio miestelio; jei esat Bosto
ne, meldžiu atsiliepti.

Petras Šalomskas,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Suv. Valstijų turtas sie
kia: 107,000,00°,000. Gyven
tojų Suv. Vai. yra: 97 mili
jonai.

Pajieškau brolio Frano Snapausko 
iš Ricielių sodžiaus, Liškavos parap., 
Seinų pav., Suvalkų gub. 7 metai 
kaip apleido Lietuvą; apsigyveno Li- 
verpoolije, Anglijoj; 5 metai kaip pa
liovė su broliais rašinėtis. Todėl jis 
pats ar kas kitas jį žino, meldžiame 
pranešti, už ką busiu dėkinga..

Marė Snapauskiutė, (30) 
Sta. 12, BOX 392, Lawrence, Mass.

Pajieškau draugo Juozapo Gaidi- 
i mavičiaus, Kauno gub'., Anykščių 
i miestelio; pirmiau gyveno Montreal,

GRAŽUS PIKNIKAS.
Rengia suvienytomis spėkomis pro- 

gresyviškos ir socijalistiškos organi
zacijos Rusijos politiškųjų kankinių 
naudai. Subatoj, 18 Liepos .(July), 
1914, DOWNER LAND1NG, .North 
W eymouth, Mass. Prasidės nuo 12 
dieną, jžanga 25c. Didėlė salė šo- 

į kiams. Bus visokių žaisnių. Taipgi 
labai graži nusimaudymui vieta. La
bai gera muzika po vadovyste Smil
gos- ,

Pasarga. Važiuojant imk nuo Dud- 
ley st, bile kokį Quincy karą ir pa
prašyk č»kį, Quincy pasimainyk ant 
Dovvner Landing karų arba ant East 
ar North AVeymouth karų.

Maloniai visus užkviečia atsilan
kyt Rengėjai.

1 1

I A. J. Blerbki, Prezidentas.

; New City Savings
! BANK.
i
(

4601 >0. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.

Meksika turi tik 15,000,000 
gyventojų. 3 milijonus balt-; 
veidžių, 5 milijonus indijonų! 
ir 7 milijonus maišytų gy
ventojų. Ji užima 767,005 
keturkampių mylių.-

East Pittsburgh'o streikieriams

i Canada. Jis pats lai atšaukia.

—ji 

u savo Krautuvę auksinių | j 
muzikališkų instrumentų. ■ 
imipii- meldžiu kreintis i ! /

Pranešu visiems, jog aš perkėliau : 
ir padidinau savo Krautuvę auksinių 1 
daiktų ir i
Taigi grbiamieji, meldžiu kreiptis į ; 
mano didelę naujai perkeltą krautu
vę. Agentams ir į mažesnes krau
tuves parduodu pigiaus. Taipos-gi 
reikalauju agentų, kurie lengvai gali 
užsidirbti §25.00 iki §50.00 per są
vaitę. Akvatnikai atsišaukite šiuo 
adresu: (28)

J. GIRDĖS,"
103 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Iš Braddock, Pa.
A. C. Balčius $1 00; B. Arnastaus- 

kas, J. Miniotas, M. Vitertas, A. Žio
gas po 50c.; J. McBerry 45c. J. Groy, 
-30c.; H. S. Slonenka, A. Puskunigis, 
V. Alinskas, J. Čeponis, K. Jakubai- 
tienė po 25c. Smulkių suringta 50c. 

Viso laba $5.50.

____Jis pats lai atšaukia, arba 
kas apie jį žino, meldžiu pranešt kur 
jis yra, o gaus §5.00 dovanų. Taipgi 
pranešu, kad jo brolis Kazimieras 
labai serga . (29)

IVilliam Sadauskis,
Shawinigan Falls, P. Q. Canada.

ANT pardavimo:
Restaurantas ir namas lietuvių ap- 

gyventoj vietoj,taipgi yra daug ame
rikonų kostumerių. Kito restorano 
arti nėra Gera proga lietuviui pa
daryti pinigo. Kreipkitės pas 

HOLLAND BROS.
125 Market st.. Brighton. Mass.
Telefonas: 129—2 M. Brighton.

Iš Charleroy, Pa.
Paješkau Juozapo Kero, Vilniaus 

gub., Trakų pavieto, Valkinikų volos- 
ties ir parapijos, Kuršių sodžiaus;

J. Gricius, V. Melnikas, M. Balcai- penkjn pėdų ir pusės augščio, gelsvų 
_s, po 50c.; A. Subačius, J. Rosiulis, |pĮauį^ rusvų akių, didelės nosies, 

F. Muznik, R. Josiulis, K. Pecilionis, SpU0oruOtos burnos, 19 metų amžiaus.
tis, po 50c.
r. .
A. Muženik, K. Kartonas po 25c.; K. 
Ručkis 15c. Viso $3.40.

Kas patėmysit tokį vyrą malonėkit 
pranešti, už ką skiriu 1 dolerį dovanų.

Jonas Šaukinas, ■ (30) 
14 Auburn st, Lovcell, Mass.

KAM YRA REIKAUNGAS
Pianų ir vargonų tuneris (taisytojas)

Tai kreipkitės pas mane. Sutaisau 
sugadintus pianų ir vargonų balsus 
lietuviams ir svetimtaučiams. Darbą 
gvarantuoju. Reikale kreipkitės šiuo 
adresu: (31)

LONGIN BUINIS,
719 Main Street, Cambridge, Mass.

Iš Donorą, Pa.
M. Jakšta, A. Kiveris, J. Kašiulio- 

mis, W. Reed, F. Živatkauskas po 
-§1.00; R. Lakavičius, A. Kinderis, P. 
Erčius, V. Katilius, J. Urbaitis, F. girdėjau, kad J. Petraitis ižvažieve 
Ąimkonis, J. Norkus, K. Fredenck, J. : Chicago, III., o V. Urchas į Lynn,

I Mass

Pajieškau draugų, Jono Petraičio 
lir Vlado Urchaus; prieš keturis me
tus gyveno Millinocket, Me, dabar 

. , t T,.,—išvažiavo

Klimavičius, M. Vaitkus, M. Barzdi- 
lauskas, J. Uleackas, A. Naginionis, 
M. K—as, V. Kristanavičia, A. Ges- 
tautas, J. Trumpis, V. Banionis, J. 
Urbonas, D. Kunigiškis, J. Klucins- 
kas, po 50c.; J. Polteris, M. Rudžius, 
M. Pilvelis, K. Anuškevičius. J. Za
karas, M. Naginionis, M. Aleksonis, 
P. Martinkus, J. Kaitis po 25c.; M. 
Žiūkas 10c. ir kiti du po 10c, bet var
dų nepadavė. Viso S17.05.

Vardu visų streikierių už gerą at
jautimą aukavusiems ištariam šir
dingą ačiū.

Aukas surinko liet, komitetas,
F. Waivilavičius. Pajieškau švogerio Leonardo Bu- 

rausko Kauno gub, Vikmergės pav, 
į Deltuvos parapijos, Ruriškų sodos, 
I Jis yra lenkas, bet gali pusėtinai kal- 
į bėt 'lietuviškai Turiu svarbų reika- 
į lą. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
I pranešti. (29)
Į' Peter Bilotas,
I 84 Salėm st, Boston, Mass.

Jie patįs ar kas juos žino, ma
lonėkit pranešti. (30)

J. Repšis,
748 W. Lexington avė., Baltimore,Md.

LEIDŽIASI ANT RANDOS
ant 5 Glover Court, So. Boston, 3 

ruimai ir skiepas; randa—§1.50 per 
sąvaitę. Taipgi 4 ruimai su puikiais 
pritaisymais ant 3-čių lubų, randa— 
§2.25 per sąvaitę. Dėl apžiūrėjimo 
raktus gausit pas (31)

JOHN J. DELAY,
15 Ward st- So. Boston, Mass.

So. Boston, Mass28 Broadwav9

POEZIOS
Priima pinigus taupinimui ir moka 3-čią nuošimtį metams 
Biznieriams ir kitiems atidaro “Checking Account”. 
Pasamdo Bankines Skryneles po §2.50 metams.
Siunčia pinigus į Lietuva ir į kitas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų ir, grįžtantiems 

Lietuvon, parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių: Namus, Biz

nius, Rakandus ir visokį turtą geriausiose kompanijose.
Skolina Pinigus ant Praperčių Chicagoj.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoj.
Perkantiems Prapertg, peržiūri “Abstracts” pigiai ir gerai. 
Išdirba Doviernastis ir visokius dokumentus ir užtvirtina 

pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka ypatiškai atsikreipus, 

arba per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės į

NEW CITY SAVINGS BANY, CHICAGOJ
o gausite mandagų, greitą ir gerą patarnavimą.

“JAUNOJI LIETUVA
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.

Pajieškojimai

KNYGA?
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liuosose 
Valandose

Nes turint* 
tti« hya 
Tarės saag| 
Užsiėaiaa.

Pajieškau dėdės Kazimiero Palec
kio iš Kurčiniškių sodos, Meroslavo 
(Slabados) parapijos, Kalvarijos pav. 
Suvalkų gub.; antru sykiu atvažia
vęs iš Lietuvos Meldžiu jo paties 
atsišaukti arba kas jį žino, pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas.

Juozas Daugella, 
į 151 Hope st., Brooklyn, N. Y.

KAS NORI GAUT DOVANAI 
LAIKRODĖLI?

Brolei ir seserįs Jeigu neturit lai
krodėlio, rašykit mums, o męs Jums 
atsiųsime laikrodėlį ant 20 metų gva
rantuotą tiktai už §5.35. Jei nepa
tiks, grąžiname pinigus atgal. Per
sitikrinimui duodame 30 dienų laiko

Rašykit kokį norite, ar vyrišką, ar 
moterišką. (29)

Charles Nurkat & Co, 
1854 W. North avė, Chicago, UI.

Išėjo iš spaudos jau trečias numeris.
“JAUNOJI LIETUVA” laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos. 
“JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta sandar.

bininkauti beveik visi pirmaeiliai mnsų poetai, beletristai, moksli
ninkai. publicistai ir 1.1.

“JAUNĄJĄ LIETUVĄ” leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois valsti
jos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys nemažiau kaip.tris metinius prenumera
torius “Jaunajai Lietuvai”, gaus dovanų 6 knygas V. Kudirkos raštų, 
T. M. D. išleistų.

‘‘JAUNOJI LIETUVA” kainuoja metams §3.00, pusei metų §1.50, pavienis 
numeris 25 centai.
Visą tą siųskite antrašu:

“JANOJI LIETUVA”
4611 So. Paulina street, Chicago, III.

Pavieniai numeriai alima gaut “Keleivio"’ Redakcijoj už 25 c.

Pajieškau Juozapo Janušo Kauno 
gub, Telšių pav, pirmiaus C-*— 
gyveno Worcester, Mass.; girdėjau: 
dabar randasi Boston, Mass. Jis pats 
ar kas jį žino malonėkit pranešti.

Tony Gird, (28)
517 Main st, Racine, Wis.

Pajieškau pažįstamos Johanos Juk
naitės Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Migučių sodos, Šilalės parapijos. Ji 
gyveno Chirago, III. Ji pati ar kas 
ją žino malonėkit pranešti.

Antanas Vigmantas, , 
1307 So. 2nd st., Philadelphia, Pa.

(28)

Pajieškau Antano Radziaus Suval
kų gub., Rudominos gmino, Maišinų 
kaimo; 3 metai kaip Amerikoj; visą 
laiką pragyveno Elizabeth, N. J.; pra
puolė 33 Gegužės ir nuo to laiko ne
žinia kur jisai randasi Jis pats ar 
kas jį žino, malonės pranešti.

Petras Križanauskas,
214 First st, Elizabeth, N. J.7 w

CHICAGIEČIŲ ŽINIAI.
Paskolinimo ir Budavojimo Draugija 

“ŽIRGV AIRIO”
Atidarys Naują 17-tą Seriją Sere- 

doj. 15-tą dieną Liepos (July), 1914.
Šita Draugija gyvuoja jau 3 metai 

ir turi kapitalo §18.000. Taigi drau
gai ir draugės, jeigu norit įgyti savo 
locną nuosavybę su mažu kapitalu, 
kreipkitės į viršminėtą Draugiją, nes 
ji paskolina pinigus ant lengvų išly
gų, tuomi pagelbsti įgyti jums pa
tinkančią nuosavybę.

Mitingai atsibuna kiekvienos Sere- 
dos vakarą 8-tą vai. L. AŽUKO salėj, 
3301 Auburn avė- kampas 33 gatvės, 

Chicago, III.

. PARSIDUODA 3 LOTAL
Tris lotai žemės parsiduoda Shaw- ; 

sheen River Park, po numeriu 314— 
315—316 Tevvksburg, labai puikioj 
vietoj; prekė 100 dolerių. ?<Ieldžiu at
sišaukti po šiuo adresu:

Geo. Prilla,
1104 Washington st., Norwood, Mass.

LIETUVUI GERA PROGA 
IŠMOKTI AMATĄ

Visas mokslas kaštuoja tik 50 dole 
rių. Galit mokytis patol, pakol atsa
kančiai dirbsite. Geriausias parody
mas lietuviškoj kalboj. Vaikinas tu
rintis norą trumpu laiku gali Išmok
ti. Kreipkitės šiuomi adresu: (29)

The German Watch Repairing Co. 
1854 W. North Avė.. Ccicago, III.

Pajieškau brolio Jono Gailiuno; bai
gęs inžinieriaus mokslą Ohio valstijoj. 
Meldžiu atsišaukti.

S. Morkūnas,
1725 — 47th st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Frano Ents- 
chiaus; pirmiaus gyveno 1528 Mil- 

I \vaukee avė., Chicago, III. Jis pts ar 
kas jį žino malonėkit pranešti.

P Entschius,
64 Essex st, Springfield, Mass.

Pajieškau draugo Antano Pijaus; 
pirmiaus gyveno Gilberton, Pa. Turiu 
reikalą kaslink dobar atvažiavusio iš 
Lietuvos draugo Kazio Gervės, 
pats ar kas jį žino malonėkit*- 
■nešti.

Peter Stankūnas,
P. O. BOX 175 Tower City, Pa.

Jib 
pra-

*

Pajieškau savo vyro Frano Tolušo 
kuris mane apleido vasario 17, 1914 
m. su dviem mažais vaikučiais. Pra
šau jo paties atsišaukti ir sugrįžti 
atgal, kitaip vaikus atiduosu į 
House.

Petronė Tolušienė, 
BOX 48 Partage,

Poor 
(31)

Pa.—

Pajieškau Petro Vilko Gudeliškių 
sodžiaus, Panedėlio parap. Virbališ
kių volosties, Vikmergės pav, Kauno 
gub. 1913 metuose gyveno La Plata, 
Argentinoj. Jis pats ar kas jį žino, 
malonės pranešti.

Napaleonas Vaitiekūnas, 
1620 Prospect st, Racine, Wis.

Pajieškau draugų J. Brazdzionies. 
■J. Maskevičios ir P. šembieliuko; visi 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pompė- 
nų parapijos. Dirvonų sodžiaus Tu
riu svarbų reikalą. Jie patįs ar kas 
juos žino malonėkit pranešti.

Juozapas Šliazas,
13 Harrison St, Cambridge, Mass.

Pajieškau darbo barbemėje 
Kam reikalingas tokis darbininkas, 

meldžiu atsišaukti per laišką. 
C. Valentinavičius.

28 Broadwav, So. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Kazimiero Gri- 
goulos iš Plauskinių kaimo, Tverų pa
rapijos, Telšių pav., Kouno guberni
jos. Bus apie 17 metų kaip Ameri
koj; kaip girdėjau, jis gyveno Eliza
beth, N. J Turiu, labai svarbų reika
lą. Meldžiu pranešt arba atsišaukt 
pas

Pajieškau brolio Vlado Klimavi
čiaus ir pusbrolio Tamošiaus Klimą, 
vičiaus; jie gyveno Scranton, Pa.; abu 
Suvalkų gub, Seinų pav, šventaže- 
rio gmino, Janėnų kaimo. Jie patįs 
ar kasėjuos žino malonės pranešti.

>, ' Kazimieras Klimavičius,
BOX 336 Harrisburg, III.

Anna Kundrotaitė,
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugų, Adomo Šlabio, 
Į Antano Stalpėno, Jono Reivietelio ir 
Elzbietos Borosaitės, visi Kauno gub, 

j Šiaulių pav., Jie patįs ar kas juos 
i žino malonėkit pranešti

Juozapas Šidlauskas,
i 719 Main st, Cambridge, Mass.

Pajieškau savo tėvo Jono Domikai- 
čio .Kauno gub., Raseinų pav., Eržvil- 
kos volosties, Kuzių kaimo; aš dabar 
tiktai atvažiavęs iš Lietuvos meldžiu 
atsišaukti jo paties arba kas jį žino 
malonėkit pranešti

Franas Domikaitis,
42 Bay st, Taunton, Mass.

Pajieškau brolio Izidorio Bernoto, 
Kauno gub, Raseinių pav, Šilalės pa
rapijos; pirmiaus gyveno Pennsylva- 
nijos valstjoj ir dirbę mainose.’ Jis 
pats ar kas jį žino malonės praneš
ti.

Kazimieras Levitskas, 
9253 Cottage Grove, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui mergino's 
arba našlės tarp 25 ir 30 metų; aš 
esu 35 metų amžiaus. Meldžiu atsi
šaukti ir prisiusi savo paveikslą, 

K. Sipavičia,
BOX 44 Onnalinda, Pa.

Pajieškau draugo Vinco Mačiulio, 
iš Drasutaičių kaimo, Šiaulių pavieto, 
Kauno gub,10 metų atgal gyveno 
Chicagoj; kas žinotų kur jis gyvena 
meldžiu man pranešti, paduodant sa
vo adresą.

A Gabrys,
120 Grand st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Mateušo Januške
vičiau; prieš 9 metus gyveno Cleve- 
land, Ohio. Jis pats ar kas jį žino 
malonėkit pranešti

K. Januškevicz,
116 Spruce st, Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio Antano Miata- 
čiuno Vilniaus gub., Trakų pavieto,! 
Žaslių volosties, Putrišių sodžiaus;; 
girdėjau gyveno Chicago, III. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkt praneš- į 
ti šiuo adresu:

Stasys Miatačiunas,
67 Charles st, Lowell, Mass

Pajieškau pusbrolio Jono Lekirauc- 
ko Kauno gub , Vabalninku miestelio, 
pirmiau gyveno Hambridge, Pa. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį 
žino, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Juozapas Laučka,
413 Lincoln st, Mariboro, Mass.

Pajieškąu Mikolo Slinko ir Julio 
Tamašiuno; abu Kauno gub, Panevė
žio pav,; apie 3 metai Amerikoj. Jie 
patįs ar kas juos žino malonėkit pra
nešti.

Joe Latonas,
BOX 131 Hartshorne, Okla.

Tas tau draugas bus geriausias. 
Ateis, kad busi liudniausis, 
Užjaus skausmą, dailjs svietą 

Pakils mintis netikėta, 
Atgims noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didele, arti pustrečio šimto 
puslapiu, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais (Į?1 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 
Sveiki geriausios rųšies gėrimą 
ir užkandžiai. Patarnavimas prie
lankus. Parankiausia lietuviams 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadvay, So. Boston, Mass

PARSIDUODA FORNTČIAI
Iš priežasties išvažiavimo į kitą apžiūrėt, 

miestą; parsiduoda pigiai. Matyt ga- pas: 
Įima visada. Adresas: (29)
82 Gold st,, So. Boston, Mass. 8 Stokes

PARSIDUODA.
n geras saliunas, vieta apgyventa lietu- 

viais, lenkais ir rusais. Biznis eina 
gerai. Parsiduoda todėl, kad savinin- 

~~ k turi du saliunu ir vieną nori 
| parduot dėlto, kad negali abu gerai 

Platesnių žinių klauskit 
(27)

Draugystė šv. Petro N«. 1< 
Town of Lake, Chicago, HL

Valdyba.
i Pirmininkas Stafonas Morkūnas. 

1645 W. 47th st, Chicago, Dfc 
Pagelbininkas — Kostantas IovaUta.

4600 S. Paulina st, Chicago, uL 
Prot. raštininkas K, A. Ciapas,

1736 W, 47th str, Chicago, DL 
Finansų raštininkas — P. Pivaroaati 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, DL 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė, Chicago. Js. 
Susirinkimai būna kas antrą neda- 

dienį kiekvieno mėnesio A. Blinstrupis 
svetainėj, 4501 S. Hęrmitage ava* 
Chicago, III.

J. DRAGŪNAS, 
st., Providence, R. L

Liet. Pasilinks.-Draugiškas KliubM 
INDIANA HARBOR, IND.

Prezidentas —S. J. Barzdys,
2120 — 137th st., Iidtaoitaotai 

; 2120—137 st, Iindiana Harbor, Ind. 
Vice-Prezidentas — Pr. Andrijauskia, 

3730 Elm st, Indiana Harbor, Ind. 
Prot. Rašt — B. R. Yasulis, 

2113—137 st, Indiana Harbor, 
Kasierius.— Antanas Mikalocz, 

! 2112—187 st., Indiana Harbor,
___  idis,

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor, 

Maršalka — Konstantinas Balta: 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, 

Susirinkimai atsibuna nedėliotai* 
po 15-tos kožną mėnesį 1-mą valan
dą po pietų Tony Mikalocz s*1Qa 
2112 — 137th st, Indiana Harbor, la*

NAMAS PARSIDUODA. PARSIDUODA NAMAS
Parsiduoda 10 kambarių namas, ge- su gerai ištaisytais ruimais ir trims 

rai įtaisytas, šildomas su karštu van- lotais, gražioj vietoj, ant kampo 12- 
deniu, aržuolinės grindys ir vis nau- tos ir Wentworth avė., Chicago į 
jausi įtaisymai, 15,000 pėdų žemės, Heights, III. Vieta apgyventa plačiai Turtų Rašt —’ Pranas Ru< 
tvartai ir vieta automobiliui. Namas lietuviais ir ■'•ra daug visokių išdir- Į — ----- . —
randasi puikiausioj vietoj West New- bysčių taip kad lengva gaut darbą, 
ton, 9c. į Bostoną. Parsiduoda pigiai. Parsiduoda kartu ir rakandai, narsi- 
Duokit pasiulijimą ir platesnių žinių duoda dėlto, kad savininkas išvažiuo- 
klauskit pas ja į Lietuvą. Platesnių žinių klaus-

A. P. BABELUS, (30) kitę pas (?)
873 Cambridge s t., E. Cambridge. AND. KIVERIS,

Mass. Wenttwarth avė-, Chicago
Taipgi turiu daug visokių namų | Heights, I1L

Cambridge ir apielinkėj.

Astuoni Tūkstančiai Lietuvių Skaito “ŠAKĘ”
Ar Tamsta skaitai juokų laikraštį “SAKĘ”?

Jeigu da neskaitai, tuoj užsirašyk, nes tokiu budu padidįsi “ŠAKES” skaitytojų skaitlių iki 12 tūkstančių
Kaip greit priaugs ‘"SAKES” skaitytojų skaitlius iki 12 tūkstančių, taip greit ‘"SAKE” eis du sykiu į 

mėnesį už tą pačią kainą. Todėl, užsirašyk “ŠAKę" pats, progai esant prikalbink ir savo draugus.
•"SAKES"’ mieris yra badyti visus tuos, katrie tamsina darbininkų protą, ir tuos katrie iš darbininkų 

tamsumo krauja sau turtus. Reiškia, mgs kovojam su kuningais ir kapitalistais. Badome juos ant tiek ant 
kiek yra aštrus musų “SAKES” ražai. Ir tu, drauge, užsirašydamas “ŠAKę“, paaštrįsi jos ražus, tada ji da 
aštriau galės badyti darbiniukų priešus.

“ŠAKES"’turinys yra gana įvairus, nes yra vedami nuolatiniai skyriai, kaipo tai: Kunigo Bimbos pa
mokslas, pasikalbėjimas Beždžiones su Žmogum, pasikalbėjimas Dvasiško Tėvelio su Dvasišta Motina. Švento 
Petro Pranešimai. Ką kūmas sako apie cicilikus Kratiniai. Paezija, korespondencijos ir kiti smulkus juokai. 
“ŠAKĖJ” yra talpinami puikiausi poveikslai. ir Štai vienas iš tų puikiųjų “SAKES” paveikslų—

FARMA
Parsiduoda Pigiai.

40 ekerių žemės Alibama valstijoj 
vieta apgyventa lietuvių farmierių, 
žiemos nėra ir du kartu per metus 
užderi javai. Gaiima pirkt tuojaus 
užmokant arba ant išmokėjimo. 
Platesnių žinių klauskit po šiuo 
adresu: (27)

M. J. V AIŠVIL AITIS,
Bot 47, Delray Sta- Detroit, Mich.

AKSURD

CHICAGO, ILL1607 N. Ashland Avė.,
“ŠAKE”

musų Redakcijon, tuoj
“ŠAKE'" tik 1 dol. metams, o eina sykį į mėnesį ir yra didelio fomato 16 puslapių. Adresuok:

bitas paveikslas parodo, kaip Kristaus įpėdiniai—kunigai—maldingai praleidžia šventas Velykas. 
Mielas brolau bei sesuo, dėl didesnės dievo garbės, Įdėk vieną popierinį dolerį (1 dol.) į laišką ir 
Redakcijon, tuoj nelaukdamas nieko, gausi tą šventą laikraštį “SAKę“ per čieius metusi.

Ind.

lai

Palaimintos Lietuvos Dr-ftl 
Chicago, I1L 

Valdyba. '
Prezidentas — Ed. Čepulis.

2030 So. Peoria st, Chicago, DL 
Prezidento pag. — A. Tamkevicuų 

1916 Canalport avė, Chicago, Dl 
Protokolų rast — K. Meškauskai, 

1616 So, Halsted st, Chicago. DL 
Finansų Raštininkas — J. Syker, 

5047 W. 32 str. Cicero, DL 
Kasierius — L. Kaspar.
3131 So. Wentavort avė, Chicago, DL 
Organizatorius — A. Tamkeviaa,

1916 Canalport avė, Chicago, DL

AKSURD yra geriausia gyduclė 
dėl gydymo prakaituojančių, smirdan
čių ir nuvargusių kojų. _ AKSURD 
sudrutina kojas, prašalina kornus, 
prakaitavimą ir blogą kvapą — ne 
ant trumpo laiko, bet ant visados. 
AKSURD kaiuoja tik 50c. su prisiun- 
timu ir pilnu nurodymu, kaip vartoti.

Pasarga. Pinigus sugrąžinu vi
siems, kurie darodys, kad neišsigydė 
kojų su AKSURD. (29)

Gvduolė gaunama pas
C. P. ECOLIER, 

1246 St. Catherine st., E, Montreal,
Canada.

PARSIDUODA 4 LOTAI
Chicagos priemiestije artt 110-tos 

gatvės ir Halsted. Parduodu labai 
pigiai dėlto, kad pirkau kitą farmą 
kitoj valstijoj. Kreipkitės ant šio 
adreso: (27)

Liet Neprigulm. KliabMl 
Chicago, Ui.

Valdybs.

Prezidentas — Jonas Vainauskas, 
3239 S. Halsted st, Chicago, DL 

.Prezid. pagelb. — Jonas šimbeus, 
3253 S. Halsted st., Chicago, DL 

Protok. rašt — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, DL 

Finansų rašt. — Pranas Sandargn,
3251 Normai avė, Chicago, DL 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35 th place, Chicago, DL 

Susirinkimai atsibuna kas paskvll* 
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:36 va
kare, ”Aašros” svetainėje, po No. S1M 
S. Halsted st. Metinis susirinkt—ar 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba
landžio ir Spalių mėn. Pusmetinis U* 
pos mėn.

IZID. RUMCHAKS. .
944-35th Place. Chicago. III. ;

|
LIETUVIŲ DRAUGYSTE?

KURIOS TURI 
KELEIVI” Už ORGANĄ

Lietuviu Mokslo DraugysU 
Pittsburgh. Pa.

Tėvynės Mylėtojų No. 1
Town of Lake, Chicago, tr

Tėvynės Mylėtojų Dr-stSz ?>■ 
ant Town of Lake. Chicago,_ EI, ; 
tingai atsibuna kiekvieną piritu* 
dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. BieržynsHs, 

4600 S. Paulina St, Chicar*. lt
Vice-prez. F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st, Chicago, !l 
Prot. rašt. K. A. Ciapas,

1736 W. 47 st, Chicago, 
Turtų rašt. A. J. Kareiva,

1805 W. 46-th st, Chlcaga, DL 
Kasierius K. K

4612 So. Ashland ars., 
Užžiurėtojas org.

3446 S. Emsrald ava, Chicago, DL

Taut. Liet. D-tės šviesos Žvaigždį ■£> 
Town of Lake, Chicago, I1L

Mitingai atsibuna kiekvieną aat*t 
nedėldienį mėnesio Ciprijono Zoto*- 
kio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdybe :
Prezidentas — Augustas Sarčius, 

i 5235 Bishop str.. Chicago, IK,

I vice prez. — Jonas Waselkevicz,
4508 S. Wood st, Ccicago, IB

i Protokolų raštininkas ir organo uzžt*> 
rėtojas — Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago, K 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland ave^ Chicago, IK 
Turtų rašt — And. Giedrimas,

4541 So. Hermitage avė., Chicago, Dl 
Organo užžiurėt.— F. Manelis,

6050 Blackstone avė., ChicagoJlL
i-

, ė LIETUVIŲ UKESŲ KLIU B AI 
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Viršininkai: 
Pirmininkas — Rapolas škadauck**, 

1327 Wentworth avis 
Pagelbininkas — Adomas Velaviči*, 

1444 Wentworth ava 
Prot. Rašt. — Mikolas Remeikią, 

1505 Wentworth ava. 
Finansų Rašt. — Andrius Kiveris, 

1140 Wentworth •**. 
Kasierius — Antanas Sriebrlius, 

1401 Wentworth ava 
Kasos globėjai: — Kazim. Lukodta* 

1439 Fifth ava. Ii 
Jurgis Akunevičia,

1414 Wetrtwortli 
Chicago, Hcightat DL
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Laiškas Mister Džian Bam

bai.

vi

Dear Bamba:— Nors mu-j 
du ypatiškos pažinties ne-' 
turime, bet visgi ėsi tautie
tis, o gal ir geras katalikas? 
Taigi aš tamstos saliuno ad
resą sugriebęs, ir rašau lai
šką : Pirmiausia, sveikinu 
tave. Džianuk, su tavo pri- 
siega — Keide ir jūsų beibe,1 
veliju jums nuog pono Dievo 
sveikatos ir gero biznio jū
sų saliune ir bučernėj.

Dabar aš, kaipo geras tau
tietis ir parapijonas. norė
čiau, kad tamsta man išeks- 
pleinitum vieną kveščiną. 
Tas kveščinas yra trumpas, 
bet man labai žingeidus. Iš 
tikrųjų, gal jums juokai, bet 
man nei šypt. Rodos esu 
smart vyras, lankau bažny
čią, vaikščioju į saliunus, 
nesykį ir su paliemonu šne
kėjau, bet šito mano galva 
negali suprasti, kad ir ge
riausios džinės išgertum. 
Štai kame dalykas! Du kū
nai. o viena dūšia.

Vienas tautietis per savo 
prakalbą papasakojo, jog 
jie, tautiečiai, yra tikri Lie
tuvos išganytojai Jie jau 
tiek yra pasidarbavę dėl lie
tuviškos risuomenės labo, 
tiek yra sufiksinę visokių 
triksų, kad jau mažai ko be
reikia, kad Lietuva pakiltų. 
Tiktai vienas darbas lieka 
da atlikt, tai susidžioinyt su 
katalikais. Bet sako, kad 
nepoilgam ir su jais susitai
kys, susilies į vieną kūną, o 
tada valdžia bus musų. Ži
noma. kada tautiečiai susi
vieniję su katalikais iškels 
lietuvišką vėliavą ant Gedi
mino kalno, be abejonės bus 
tada ir Jamerike kitaip: 
tuomet bus lietuviški šolde- 
riai bei bonkos viskės su 
lietuviškais parašais. O ta
da visi nedaverkos svetim
taučiai pamatys, jog lietu
viai nėra koki fool grino- 
riai, ale smart boisai ir mo
ka runvt bizni.

Na 
tų; man ve kas rupi: 
jie turėtų 1 ' 
kūną? Ar tautiečiai 
tų įteikt katalikams 
kūną, ar katalikai atiduotų 
tautiečiams savo dūšias?

Taigi tu. Džianuk, kaipo 
geras saliunkyperis ir bu- 
černinkas, esi daug ant svie
to patyręs, gal man išeks- 
pleinytum šitą triksą?

Mr. Fan—tan.

I

KLEBONO DAIN A.
Aš esu žmogus 
Didžiai mokintas, 
Nuo visų gerbiam’s 
Ir pašlovintas.
Moku rašyti,
Moku skaityti. 
Moku pirmeivius 
Purvais drapstyti. 
Seminarijoj — 
Kentėjau, vargau, 
Pakol kalnierių 
Atbulą gavau.
Turiu avinų,
Turiu avelių. 
Kerpu kiek noriu, 
Nuo jų vilnelių. 
Avinai duosnųs, 
Avelės meilios, 
O jų Vilnelės 
švelnios ir dailios. 
Pirmeivius keiksiu. 
Bedievius smaugsiu, 
Su gaspadine 
Linksmai lėbausiu.

A. Arminas

Nepasisekė pertikrint.
Kunigas norėdamas per

tikrint vokieti, kad prie vis
ko reikalingas Dievo palai
minimas. sako:

— Ot, pavyzdin, jei Tam
sta aparei savo lauką: sau
lutė švie čia. lytus lyja, bet 
visgi to da neužtenka. Ar 
žinot ko reikia, kad javai 
gražus išaugtų?

— Tai, mat. yra čia ko ne
žinoti — nagi mėšlo, atsako 
vokietvs.

Tūlas Gerhard Klausen I 
buvo šiais metais teisiamas 
Barmene (Prūsijoj) per tris 
atvejus, už tris prasikalti
mus. sudėjus bausmes į vie
ną. jis gavo išviso 175 kalė-' 
jimo. K. Armonas. I

Raudonos Kibirkštis.
Žemos algos, ilgos darbo 

valandos, ligas gimdančios 
aplinkybės, neužtikrintas 
darbas ir kalėjimai — tai 
vis patogumai, kuriais šian
dien naudojasi darbininkai, j 
O socijalistai da sako, kadį 
reikia geresnės tvarkos!...

Kada ponas Rockefelleris 
mokindamas savo bažnyčioj 
žmones tikėjimo atsiklaupia 
ant kelių ir kalba apie meilę 
artimo. Liuciperis apšaukia

, savo karalystėj tautišką 
švente, kad visi velniai turė
tų laiko ikvalių prisijuokti.

u tuo kaip ten nebu-
Kaip 

vienytis į vieną 
turė-
savo

Kas tai ir?

J. Jurgelai.— Jokio įžeidi
mo toj korespondencijoj 
męs nematome. Ten dagi 
net ir labai išgirta to mok
sleivio veikimas, todėl tal
pinti antrą syk pagyrimas 
tai jau ir butų įžeidimu.

S. Kostantinevičiui. Klai
da maža, netaisysime. Ra
šant redakcijai meldžiame 
visuomet rašyti tik gerai iš
tirtas žinias, tuomet klaidų 
nereiks taisyti.

Stritavam Sporteliui. — 
Sveikas visą Hudson jauni
mą pastatai girtuokliais, 
mulkiais, ištvirkėliais, bet 
faktų nepaduodi. Nema
nom, kad visi tokie nedori 
butų.

J. č. Uolioniui.— Eilės 
silpnos, jose nėra nė ritmo, 
nė rymo. Norint būt poetu, 
reikia netik žinot tam tikrą 
eiliavimo mokslą, bet ir ga
bumas iš prigimties turėt. 
Kas širdyje neturi poezijos, 
negali jos žodžiais apreikš- 
ti. Kitaip bus tik važiavi
mas su neteptais ratais.

J. Ledui.— Straipsniukas 
per skystas, atskiromis min
timis. gal ir galima butų pa
sinaudoti. Bet jau šį kartą 
lai taip praeis.

OI—s.— Jei kiekvienas 
asmeniškai su kuom nors 
susipykęs skelbtų apie tai 
laikraščiuose, sveikas, pa
galvok pats, kas-gi tuomet 
bepanorėtų laikraščius skai
tyti ? Korespondentai, ra
šykite tik teisybę, o tuomet 
nebaisus bus ir užsipuoli
mai.

A. Arminui.— ''Angliaka
sys” ir "Klebono daina” su
naudosime, ačiū. ”Už kny
gelę" silpnesnės — tų netal
pinsime.

C. S.— Apie prakalbas 
jau tilpo. Korespondencijoj 
vengkite savo pamokslų.

Mažiukui.— Atsakymo J. 
Masiuliukui nedėsime, pase
nę dalykai.

J. Drabišauskui, žirgelio 
burdingieriui, Tėvo Vaikui. 
J. Lapinskui. Antanui At- 
kind.— Žinutės nesvarbios. 
Netalpinsime.

Armaliui.— Jeigu

i

Anais metais Amerikos: 
gyventojai pakėlė revoliuci
ją prieš Angliją-išnoudoto- 
ją. Kadagi jie pakels revo
liuciją prieš kapitaią-žmog- 
žudį?

Dvasiškąja sako ji esanti 
socijalizmui priešinga todėl, 
kod jis veda prie kruvinos 

O kodėl gi ji 
kapitalizmui, 

kasdieną maudosi 
žmonių kraujuose?

revoliucjos. 
nepriešinga 
kuris
v

Kuomet piktadaris Ros- 
kefelleris vaikščioja liuosas, 
tai Upton Sinclair turi sėdė
ti kalėjime, kam išdrįso 
prieš tą piktadarį protes
tuos . .

Jauniklis Rockefelleris sa
ko, jis nusiplauna rankas 
nuo Colorados nuotikių. Bet 
jis nenusiplaus nuo kaktos 
kruvinos dėmės.

SKAITYTOJŲ atidai.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atvirutį, pasilaikydami 

žemiaus nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutį neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adrsesą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidį taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng
si tn daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ

SBNAS ADRESAS:
Pavardė ir vardas....................................................................................

No. Street,

Juozapas Karpis 
užlaiko 

SVARIAUSI S ALIUKĄ 
ant Bridgeporto 

podraug ir 
SVETAINĘ

Veseilioms, baliams ir kitokiems 
susirinkimams. Ruginė degtinė 

gardus alus ir kvepenti 
Havanos Cigarai. (27) 

3229 So. Morgan St., Chicago, HL

i

j

i Telephone Se. Boston. 845 M.

jDr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. ;

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, 

Nedelioms iki S vai. po pietą.

Miestu ir valstija

naujas adresas: 
Pavardė ir vardas

No. Street

Miestas ir valstija......................................................................................................

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardes yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 11-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.11 1914 m. Kurių pavardes gale stovi 8-4, 
tųpenumeratai šsibaigė su laikr. No.S ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos. kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki! atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

II Akušerka
si Pabaigusi kursąWomans Medical 

Cullege, Baltimore, Md.
? ‘ Pasekmingai otlieka savo darbą 
į; prie gimdymo, toipgi suteikia vi- 
! i sokias rodąs ir pageibą invairiose 
' > moterų ligose.

h F. Stropiene
5 SO. BOSTON,MASS.

1 J. ANDRIUŠIS
Geriausis lie- i i 
tuvys

Fotcgrafistas y
Traukiu pa- ; i 

veikslus gra- < > 
žiai ir pigiai i: 
nežiūrint skir- ; i 
tumo oro. Ant Į > 
kiekvieno tu- ;; 
žino paveikslų i!

pridedant DOVANŲ vieną didelį. 1 > 
Esant reikalui einam fotografuoti į •; 
namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
45* Broadway, So Boston, Mass. < >

■

i 
I

1203 metuoe popiežius In- 
nokentntas III. Įkūrė pirmą 
inkvizicijos kolegiją.

1 Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 

' ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior VFatch Co.
9M Athenaeum Blr„ CHICAGO, ILL

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolių! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 
čia pat 

bet 
tam 
lan- 
ne-

F

“NEW

Nors ji dirba art pečiaus, kur geležis 
gali prigaut, jai visai nekaršta, nes ji 
vartoja

tą persikeliai?

vis 
gyvenu, 
senia' 
krašte 
kiaus ir 
randu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
NVythe avė. 

Dabar jis ten Įtaisė visokius paran- 
sumus ir gražius kambarius nakvy
nėms. Vasara kambariai vėsus, o 
žiemą šilti. Todėl visiems gali pa
tart atsilankyti į

JONO KULBOKO CAFE
291 Wvthe avė., Brooklyn. N. Y. 
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ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite
pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Oierkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor 
nijoj, todėl męs greičiau pagau 
nam visokias naujausias formas, 

daigu norite turėt gerus rubus pi
gai, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. 

Tikras Jūsų brolis lietuvys 
Budreclcis 

222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St-, 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefonas: So, Boston, 21013.

S5»

25,000 Katalogu Dovanai! 
užlaikau;.'gramofonus su lietuviškoms dainoms. 

fiagKOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiusk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
J Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
1 ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
j gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
! tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki- 

,<ĮĮ te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- 
) Į tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

W. S. WAIDELIS
i 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

L. A.
siuvėjas Norkus yra mak- 
liorius ir jus apgavo, tai tu
rėdami liudininkus duokite 
teisman. Į laikraštį netal
pinsim.

A. Večkiui.— Ar S. Gors- 
kio raštas apie vienuolynus 
teisingas, tai negali būt abe
jonės. -Jei jam galima ką 

. nors užmesti, tai bent tą, 
kad jis gali būt da nepilnas. 
Popiežių ir vienuolynų gy
venimas anais laikais buvo 
taip ištvirkęs, kad jokiu bu
du visko negalima aprašyti. 
Klausiat, kur faktai? Daug 
faktų galima rasti encyklo- 
pedijose, istorijoj ir 'šiaip 

. raštuose, kaip antai Dūmas, 
Zola r kt. Kodėl tamstai ne
atsakė į šiuos klausimus 
■'Draugas?” O ką-gi jis■ 
atsakys! Juk užginčyt ne
galima, o patvirtinti, reikš
tų duoti sau per ausį.

Pottsvillės laisvamaniui.- 
Tamstos raštelio sunaudot 
negalėsim.

Long Islande buvusiam.— 
Eilėmis korespondencijų 
daugiau nerašykit, nes ne
galima ištaisyt. Grąžina
me atgal.

I

PERFECTION 
SKALBĖJA

2Vew Per/^ction
W1CK BLUE FLAME

Klausimas: Jei organizuo
ti kapitalistai gali turėti sau 

i ginkluotą armiją, kodėl ne- 
' galėtų to paties turėt orga
nizuoti darbininkai ?

Irrrr Ameri-

------------------------- P e r-------------------------

White Star Liniia nėr Bostoną.

Oil Cook-stove
. New Perfection Pečius No. 5 yra pas
kiausias iš šių garsių pečių modelių. 
Uždaryk tą pečių, ir jis tampa brugni- 
niu virėju. Tas reikalauja tiktai vieną 
knatą — ir kaštuoja tik pusė tiek, kaip 
paprastai virimas. Virti vakarienę ga
li pradėt tuoj po piet, ir tegul verda 
pati, šiaip gali eit sau pasivaikščiot.
New Perfection kepa, šutina, verda ir 
viską—viską kaip ir ant kito pečiaus, 
bet kaštuoja daug mažiau. Ten nėra 
anglių nė pelenų — visada tiek daug 
šilumos, kiek tik nori, ir kada tik nori. 
New Perfection Pečiai yra 1, 2, 3 ir 4 
knatais. No. 5 turi taipgi kepimui ir 
virimui prietaisus. Tie įtaisai gaunami 
taipgi atskirai dėl mažesnių pečių. Ge- 
ležiuis šildytojas ir virimo knyga su 
kiekvienu pečiu dykai. ’
Pas visus pardavėjus, arba rašyk kata
logą

EXTRA!7 NAUDINGI BAIGTAI 
VERTI 25 DOLERIŲ UŽ

EXTRA!

NESIŲSK PININGŲ! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra nezirdė-- 
ta proza ant svieto. Idant supažindint žmonės su musų zelež.inkelių laikrodėliais- 
ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį, 
vyro arba moters, su akmenuotais ‘viduriais, už $5.85, ir pridėsim 7 šūvių nike
liuotą revolverį, baksą Havonos cizarų, peilį, retežėlį deviskėla ir puikia špilkutę 
DYKAI. PILNAI GvARANTUOTAŠ laikrodėlis pats vertas* $15.00, 6 kiti tavo- 
rai $10.00, Nepirk pigių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apcarsinimą, prisiusk savo varda ir 
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir kaštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (28)

FISHLĖICH & CO.,
951 ATHENAEUM BLOG., ’ CHICAGO,

A. Liutkui.— Drg. pasivė
linote, apie prakalbas jau 
patalpinome ankščiau gau
tą žinutę. Meldžiame musų

Mokykloj.
Mokytojas:— Pasakyk 

man, į kiek dalių Lietuva 
yra padalinta?

Mokinys:— Į keturias.
Mokytojas:— Į kokias

keturias?
Mokinys:— Didžioji Lie

tuva. Prūsų Lietuva. Škoti
jos Lietuva ir...

Mokytojas
Sakyk!

Mokinys :-
kos Lietuva. J. J. N.
Miegamamjam kambarije.

Tėvas:— Kas tai yra, kad 
kambario duris taip labai 
girgžda?!

Motina:— Tas ženklina, 
kad Marytė da neturi sau
jaunikio; kaip turės, tai i neužmiršti. 
ris girgždėt paliaus. J.J.N. Ex-klieririkui. — Laiško 

------------- ”Džian Bambai” nedėsime
Pirmas streikas Suv. Vai. —nejuokingas. Popiežiaus 

įvyko Philadelphijoj ),786 m.'vardas ir pavardė: Juozas 
Streikavo 300 kurpių. Sarta.

Pigios Kainos Dideli I-iivai 
Gražus patarnavimas

,! Laivai išplaukia resruliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

j Parsitrauk sriminiečius ar dranzus 
>) iš tėvynės per W hite Star Liniją, 
i} Dėl ateityj reikalingų platesnių 
į( paaiškinimų arba agentų adresų 

Bostone ir apielinkėse, kreipkitės: 
j' Kompanijos ofisas. 84 Statė St.
; Geo. Ilartaszins, 261 Broadway, 
!! So. Boston.

[( Polish Indnsfrial Assn, 37Cross st 
i P. Bartkevičia, 877Cambridtrest., 

East Cambridge.
j J Rottenherg, 115 Salėm st. 

Nutilę Shapiro Co^ 92 Salėm st.
11 Arba pas mm kitus agentas S. V. Ir Canadaj

STANDARD OIL CO 
of New| York

New York 
Albany —— irar IBC Buffalo 

Boston

ILL.

$19 DYKAI!
Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuvės, sučėdina- 

te mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 dol. už tą patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina išdarbystės tik 6 dol.

Jaigu nori nusipirkt sau vieną 25 dol. laikrodėlį 
už 6 dol., tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiusk 
mums su savo pilnu adresu,, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodfllį gražioje pluši nėję dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jokio primokėjimo.

Mgs užtikrinam. kad perkantis nuo musų laik
rodėlį. neturės nė jokio riziko dėlto, kad gali apžiū
rėt laikrodėlį, ar yra tokis. kaip mgs garsiname. 
Jeigu persitikrinsi, kad musų laikrodėlis yra tikrai

vertas 25 dol. ir yra UK Gold Filled gvarantuotas per išdirbiuvę ant 20 metų su 
visam sviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už 
prisiuntimą. Mgs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, tam mgs išsiųsim musų didelį iliu
struotą katalogą dykai. (27)

NATIONAL COMERCIAL CO.
505 E. 5-th STREET, Dtpt. 22, NEW YORK,Y.N.
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IŠ I IFTIIVOS Plungė (Telšių ap.). Ge-LflI-ilUV vūi gūžės mėnesije buvo kilę net 
ni e j .. . . . j keturi gaisrai; laimė, kad
Is Lietuvos darbininkų ju- j visi taip laimingai pasibai- naumn _ - _ ___ ____________  •dėjimo.
Vilniuje. Revoliucijos vil

čiai pragaišus ir sustiprėjus 
reakcijai, kaip Rusijos taip 
ir Lietuvos darbininkai glū
dėjo ir tarytum ko laukė, iki 
pernykščių metų pabaigai 
nebesigirdėjo darbininkų nė 
balso. Šiemet-gi lyg ką nu
jausdami jie vėl pradeda 
bruzdėti. Gegužės 20 d. su
streikavo Vilniaus gatveka- 
rių tarnautojai, jie reikala
vo padidinti mokestį nuo 80 
kap. iki 1 rub., pakeisti gy
dytoją ir vaistinę, kurie jų 
reikalų neaprupina. 22 dar
bininku atstatyta nuo dar
bo. Medicinos pagalba pri
žadėta pagerinti. Gatveka- 
rininkų judėjimą gimdė 
draudimo reikalai, jie ilgai 
buvę priešingi ligos kasos 
įvedimui, o kai juos prispy
rė ligos kasą prisiimti, tai 
jie pakėlė streiką reikalau
dami nors kiek padidinti 
savo algą.
Moterįs darbininkės strei

kavo.
Šiauliuose. Gegužės 21 d. 

Sustreikavo Kahano fabri
ko darbininkės.

Darbininkės įdavė savi
ninkui reikalavimus ir da
vė iki pietų laiko atsakyti; 
po pietų darbininkės metė 
darbą. Fabrikantas parsi
kvietė antstolį, bet nieko ne
pešė. Išviso streikavo 300 
darbininkių. Jos visos lai
kėsi stiprai. Streiklaužių 
nebuvo. Streikavo 6 dienas. 
Fabrikantas reikalavimus 
išpildė, padidino 55 kap. mo
kestį ir užmokėjo už streiko 
laiką.

Kybartuose. (Vilkavišk. 
apskr.) Da prieš Velykas ten 
butą artelės darbininkų 
streiko, reikalauta padidi- 
mo algos, bet nesant didelės 
vienybės, tik dalį reikalavi
mų laimėjo — pridėta mo
kesčio 10 kap. dienai.

Vėliau buvęs gelžkelio 
darbininkų streikas. Dar
bininkai visus reikalavimus 
laimėjo.

Kuliuose. (Telšių apskr.) 
Tartoko (lentų piovimo fab
riko) darbininkai dėlei ma
žo mokesčio buvo pakėlę 
streiką. Darbdavis pama
tęs jų vienybę, reikalavimus 
išpildė.

Taigi, kaip matome jau 
vėl Lietuvos darbininkai po 
truputį kruta.
Laukų darbininkų trūksta, 

gabenami svetimtaučiai.
Šį pavasarį nelietuvių dar

bininkų pargabenta į šiuos 
dvarus Panevėžio apskričio: 
į Joniškėlį, Zubriškį (Kar
pio dvarai), į Toliunus (Ba- 
lčevskio dvaras), į Leveną 
(Kozakauskio) , į Podlesį 
(Jasiuskio dvarai), į Užuba- 
lį (Rušinskio dvaras) ir ki
tur.

Šiaulių apskr. dvarinin
kai pradėjo iš čekų žemės 
gabenti darbininkų. Nese
nai tarpininkaujant Kauno 
Ž. Ūkio draugijai pargaben
ta 200 čekų darbininkų. 
Darbininkams duodamas 
maistas ir 10 iki 15 rub. mė
nesiui.

gą, nežiūrint admimsitraci- 
jos baudimų. Visų atsitiki
mų priežastis, tai nešvaru
mas kaminuose.

Po Sekminių, gegužės 27 
d. Rūkų (Mosėdžio par., Tel
šių apskr.) sodžiuj ištiko 
gaisras. Sudegė ūkininko 
Stankaus beveik visi trobe
siai (paliko tik klėtis). Gai
sro priežastis nežinoma.

"Lietuvos Žinios.

■

KOKS JAUNIMO ŪPAS.
Iš Raseinių padangės.

Jaunimas musų lig apmi
ręs, lig užsimąstęs, tartum 
laukia geresnių laikų, tyli 
ir snaudžia. Pasilinksmini
mų beveik visai negirdėt.

Vietos inteligentai 1912 
m. buvo surengę vakarą, ku
ris labai jaunimui patiko, 
bet daugiau vakarų Viduk
lėje, turbut, nebus, nes bai
sus vakarų priešas yra džia- 
konas. Jis daro visokias 
kliūtis, o paskui teisinasi 
esąs nekaltas.

Praėjusiais metais męs 
vėl norėjome surengti vaka
rą ir nusiuntėme vieną iš 
musų pas džiakoną prašyti 
leidimo. (Pas mus pirma 
reikia gauti leidimas nuo 
džiakono, o paskui jau nuo 
valdžios). Per didelį meldi
mą džiakonas ”leidimą” da
vė, o paskui vėl visa paslap
čiomis suardė.

Bet grįžkim prie jaunimo. 
Jaunimas baisiai užkrėstas 
išeivybės liga, šie-tiek pa
augęs vaikinas jau pradeda 
svajoti apie Ameriką, jau 
čia jam nieks nebemiela, ir 
išplaukia ”miltų kalnų” jieš
koti. *Niekas jų negali sulai
kyti: nei Amerikos nedar
bas, nei inteligentų atkalbi
nėjimai. Jie nežiūri į tai, 
kad dauguma laimės nepa
siekia, kad daugelis jų grįž
ta invalydais, tai šiokia, tai 
tokia liga sergą. Išėjęs jau
nikaitis traukia pas save ir 
merginą, kurios jau nė su 
virve pririšęs nebesulaiky
si. Reikia dar pastebėti, 
kad čionykštės merginos ne
gali pasigirti augšta dora.

Šimtaragis.

l u Didžiausia Garlaivių Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

NAUJA LINIJA
Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną 

Laivai išplaukia kas trįssąvaitės 
Dėl laivakorčių kainos bei kitų kelionės dalykuose 

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Boston. Mass.

I

Dainuosim
Liuosybės šviesoj, 
Nežiūriu kovoj, 
Širdžia kupina 
Paskleisiu daina.

Dainuosim, 
Liuliuosim, 
Kils balsas gražus

Vargdienio širdij, 
Jo proto mintij 
šviesų lašelių, 
Jiegos žiedelių

Įpinsim, 
Dabinsim, — 
Tie žiedai nežus.

Saulės Brolis.

Niekur taip 
gerai irjpui- 
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie
tuviškas ar
tistas Mon - 
telloj.

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo
*au tietį nusitraukt paveikslus, o 
įrodysi t da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (17)

J. TAUKEVICIA
727 K. Main st., Montello, Mass.

42 Laivas 1,417,710 tonų

HAMBURG-AMERICAN LINIJA

)

HAMBURGO 
HAMBURGt 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

6 kvortos bookoso goriausios 
degtines $4.00

Expresas užmokėtas į kiek
vieną vietą Naujoj Anglijoj 
1 bonka Cognac Brandy

Gali forui a Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
Peach Brandy, Cordial 
Pear Brandy. Cordial 
Višniovka, Čorordial 
Malinovka. Cordial 
XXXX Kye Whiskey 
Kentucky Bourbon Whis. 
Scotch \v hiskey 
Irish Whiskey 
Malt \Vhiskey 
Rock & Kye tVhiskev 
Kock Whiskye IVhiskey 
Corn lVhskey 
Gin, Ilolland Type 
Jamaica Kum Type 
GeroSmo Port Wine 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų gerų

$ 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00
1.00
1.00
l.CO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Bile 6
seniį degtinių, kurių kaina SI .00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre- 
kiuoja tik $4.00 ir ekspresą apmokant 

po visa nauja Anglija.
H. L. GOLDEN & CO.

Inportutojal Ir Dagilio] Uklarlą Pardavliėtoja] 
352-354 Harrison Avenue 

BOSTON, MASS.

Teisingisusia Ir Gariaaata 

APTIEKA 
Sutalsom Receptus su ai

džiausia atyds, nežiūrint ar U 

Lietuvos atvežti ar amerikoniškt 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius 
P. JATULOVIČIŪS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadiay, S* Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus, 

o męs per ekspresų gydules prš- 
sfusim.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

ir su didžiausia saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devynerių, kaina 20 c. 
už boKsa. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

S. FELDMAN
310 Harrison avė., Boston, Mass.

LIETUVIAI!

••A

b

Pranešu visiems, kad aš važiuoja 
kitus miestus palaidoti velionis 0i ___...._____

j nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad
Jums palaidotų vietiniai graboriai, 

- bet visados paskaitau da pigiąu. Tsi»- 
gi padarau už pigių kainų pomninkns 
arba kryžius ant kapų ir užlaikau 
karietas ir automobilius visokiem 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIčIA,
258 Broadway, So. Boston,

1 Telephone: So, Boston 839-J.

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (33) 

Telefonas,

259 Hannover st, Boston, Mass *

runa dovana
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgrus, talp-pat 
ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

I 
I

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsl> 
saugoti.

Per sausumą tankus gai
srai.

Utenoje (Ukm. ap.) sude
gė 2 medinės .trobos, pri
klausančios Juozui Dabkui. 
Ugnyje žuvo ir sargybinių 
ir valdžios manta.

Odachovo dvare, Skaudvi- 
lių parap., Ras. apskr., su
degė Julijono Sučenko gyve
namoji troba, klojimas ir 
tvartai. Nuostolių neša 15 
tūkstančių rublių.

Kalnujų sodžiuje, Šimkai
čių parap., Ras. apskr., su
degė trįs kiemai — Marei jos 

Domicėlės 
Benedikto 
Nuostoliai

Lipkevičienės, 
Mačiulienės ir 
Labanausklo. 
siekia daugiau 3 tukst. rub.

Mažosios Lėtu vos janimas.
Mažosios Lietuvos jauni

mas turi gerą paprotį dary
ti po savo tėvynę pasivaikš
čiojimus ir rengti visokias 
vasaros šventes. Dabar gau
name žinių, kad tokius pasi
vaikščiojimus rengia ”Ažuo- 
o” ir kitos draugijos. Susi
rinkęs jaunimas, keliauja į 
kokią-nors gražią vietą ir 
ten žaidžia, dainuoja ir t. t. 
Tai nemažai prisideda prie 
jų dvosios pakėlimo.

Dar šis-tas.
Vilnaus laikraščių repor

teris F. Olechnovičius Psko
vo apskričio teismo nuteis
tas už raštus metams tvir
tovės, gegužės 22 d. buvo 
Vilniaus kalėjiman pasodin
tas atlikti savo bausmę.

Veiveriai (Suv. gub.). Šie
met Veiverių mokytojų se
minariją baigė 30 mokinių, 
jų tarpe 25 lietuviai, 2 rusu, 
2 vokiečiu ir vienas lenkas.

”Liet. Žinios.”

KOVOTOJŲ DAINA.

Už teisybę męs gyvybę 
Nesigailim paaukaut,
Mokam tiesą, skelbiam šviesą, 
šiaurės sėklą skubim raut’.
Nors skriaudikai mus kankina 
Ir į niekus versti nori,— 
Nebijokim, drąsiai stokim: 
Suirs plianai jų nedori.
Laisvės žodžio mums, betur

čiams,
Jie dar vis neduoda,
Bet vargdieniai susipratę 
Jau naikina tamsą juodą.
Mus valdonai: carai ponai, 
Lieja kraują darbininkų,
Bet kovoje nesustojom,
Ir mus viltis nepranyko!
Ir kankinąs mus kaimynas 
Mus mokina kovos meno;
Ir kovosim, nesustosim,
Nes mus spaudžia jau nuo se

no.

M. Gallivan Co.
Užlaiko geriausį

Elių, Vyną, Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados mite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st., So. Boston. I

VATERLAND 58,000 Toni 
950 pėdų ilgio laivas

IMPERATOR 52,000 Tonų; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir
HALIFAXO ir

PIGIAUSI KELIONĖ
I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKREI 
PI A ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tęs prie
Geriausis patarnavimas STEKE 

G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir Lt.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
New York, Philadelphia, Boston. 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis, Minneapolis, New Orleaną, 
šan Francisco 

arba pas vietinius agentus.

£1, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauracijų, vi
sokios rūšies Alaus, Degtinės, 

vyno ir Cigarų.

Prie’namiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

384 Broadviy Ir 259 D itmti, 
SO. BOSTON, MASS.

Meskim viską jau į šalį 
Ir kovokime už būvį;
Gana visko prikentėjom,
Gana skriaudė jau lietuvį.

M. J. Masys.

Gruodžio 30, 1903 metų
mieste Chicago, III., kilo gai
sras ir sumišimas teatre I- 
roąuois, kur žuvo 600 žmo
nių.

<> _ __ _  x _ _ _ _

J No.

5JF

“GALVOČIUS”
Jau išėjo 4 numeriai. Telpa sekanti straipsniai:
i. Biskiniai laikraščiai; maisto šaltinis ir jo gydymas; kiauliena- gj 

karbonas diovidas; visi kovokite (apie medikališkus institutus): turi 
akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi ir kiti.
Ar nori būt didelis: drugys: oxigenas; kodėl žmonės ginčijosi; kodėl rr 
varlė yra šalta; kaip reikia kvėpuot; avis ir vilkas (apie medikališ- J 
kus institutus) veisimasi; klausimai ir atsakimai ir 1.1. <£
'■Pliotkiniai“ botagai; fosforas: balti dantįs; apie bakterijas; klausi- <jj 
mai ir atsakimai ir t. t. %
Diplomuotitamsunai; kodėl kraujas teka: kraujo takai; kaip greitai 
kraujas teka: ar visur kraujo reikia tiek pat: ar visada kraujas teka 
vienodai; kraujo spaudimas: pulsas, kaip ir kaip tankiai pulsas vei- fį; 
kia: širdis. &

Kaina kožno numerio po 15c. Kas ims daugiau negu vieną numerį, tam <£ 
leidžiam po 10c. Kas nori užsirašyti metams, įdėkite 1 dol.

"GALVOČIUS” |
| 1650 Fulton st., . Chicago III. |

: ne i: r i: ;c Enctcuicmi
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“Keleivio” Kalendorius
1914 metams jau stspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pemykštj, 128 puslapių.

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki ____
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon* ;

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS” natik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligųfeni 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių lt 
gų apsisaugotu

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdis- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užangnsiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir 1G| daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų «tr*- 
aite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybtais 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjo, tukliu, 
rp, p»«ig»dino per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio, 
mis teip užsisenėjusiomis Ilgesnis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras*!, nes didelės daugybės žmoakĮ. 
kurie tik perskaitė šitų knygų išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų a* 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpaut 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. eilele,
H17Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt. tai atsišauki* pria 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik,

OFISO VALANDOS KASDIEN MOl 9 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utanim 
ka ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki A

Statistika: »
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystės laikas — 

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eilės ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Kelsimės ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt burną *— Jau brėkšta (eilės) —' 
Prietarai apie mėnulio įtekmj — Duokit man kankles (eilės) 
Moteris ir socijalizmas (paveikslas) —' Žiema ant pievos (eilės) 
Kas tai yra ugnis? Ūžkit, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafas Užtemki saulute (eilės) — Šis tas iš politiškos eko
nomijos mokslo --- Dėdė Šamas ir ateivis (paveikslas) — Nemu
nas (paveikslas) — Teologų mokslas — Kapitalistiško surėdymo 
aukuras (paveikslas) — Legališkoji kapitalistų tvarka (paveik 
•las) -- Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko— Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
je*— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

•• KAINA 25 c,
“Keleivio” skaitytojams nusiųsim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražų kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit į laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
Ksleiris,” 28 Broadway, So. Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
Geradėjai atsirado!

Nedėlioj, liepos 5 d. Vy
tauto dr-ja turėjo paprastą 
susirinkimą. Vytauto dr- 
ja viena iš progresyviškiau- 
sių ir prakilniausių drau
gysčių So. Bostone. Ji pri
taria visiems prakilniems 
visuomenės reikalams ir šel
pia aukomis. Bet kur butą, 
kur nebūta ir gudruoliai no
rėjo pasinaudot iš minėtos 
draugijos, štai pereitam 
draugijos susirinkimui įda
vė laišką po kuriuo pasira
šė Vitaitis, Baniulis ir kun. 
T. Žilinskas. Jie prašė au
kų išvežimui ant tyro oro 
lietuvių vaikų.

Čia tie ponai kaip kart ir 
pasirodė didžiausiais veid
mainiais ir kaip nekurie 
draugijos nariai paaiškino, 
tai tiems žmonėms nerūpėjo 
lietuvių vaikų sveikata ar
ba palinksminimas, bet tie
siog norėjo iš to pasipelnyt. 

Štai, kada lietuviai darbi
ninkai raginami 60 kuopos 
L. S. S. išvažiuot šventadie
niais į Spot Pond ir išsivežę 
savo kūdikius, pradėjo di-: 
deliais būriais važiuot į mi
nėtą vietą, tai kun. Žilins-' 
kas keikė visus tuos žmones 
net susiriesdamas ir siuntė 
į pragarą.

Čia yra vaikų draugijėlė 
"Bijūnėlis," kuri lavina lie-į 
tuvių vaikučius, mokina 
skaityt, dainuot ir visokių 
žaislų, ir jau keletą kartų 
po keletą beturčių vaikų bu
vo išvežus ant tyro oro, tai 
tie musų geradėjai ausis su- 
gladę tylėjo ir kai-kuriems 
įkalbinėjo, kad neleistų kū
dikių orie tokių draugijų. 
Bet dabar, kada pamatė, 
kad protingesni tėvai tam 
pritaria, kad sudrumst vi
suomenę. ir jie pasidarė ne
va geradariais ir renka iš 
visuomenės pinigus, kad tą 
pačią visuomenę suklaidint.

Paaiškėjus reikalui, drau
gijos nariai atsisakė aukaut 
ir su panašiais suvilioto jais 
nieko bendro nenor turėt.

Narys.

Bostoniečių domai.
Uždraudus policijai žais

lus, pereitą nedėltfienį i Spot 
Pond tesusirinko maža sau- 
jalė jaunimo ir tie buvo iš
sisklaidę kas sau. Ateinan- 
čioj nedėloi, liepos 12 d. L. 
S. S. 60 kp. draugai žada 
Spot Pond’e daugiau gyvu
mo ir įvarumo įnešti. Bus 
prakalbų ir deklamacijų. 
Jau kalbėtojai yra pasižadė
ję. Todėl, geistina, kad So. 
Bostono ir aplinkinės jauni
mas susivažiuotų ir pasi
naudotų žadamomis pato
gybėmis.

Ką męs žadame veikti?
L. S. S. 60 kuopa So. Los-! 

ton, Mass. ateinančiam se
zone vaidins sekančius vei-Į 
kalus: melodramą "Užbur-| 
ti Turtai,” komediją "Revi
zorius," dramą "Kovoj už 
Laisvę,” komediją "Leitu- 
vaitės" ir dramą "Erškiečių 
taku.”

Meldžiame So. Bostono ir 
apielinkės kuopų ir draugi-: 
jų tą įsidėmėti, kad nesiren-! 
gtumėm tuom pačiu laiku: 
prie tų pačių veikalų vaidi
nimo ir neužkenktume vieni Į 
kitiems.

T. N. Ramanauskas, 
Teatr. Komis, narys.

Klerikalų prakalbos.
Liepos 4 d. buvo Šv. Kazi

miero draugijos apvaikščio- 
jimas. Tam tikslui buvo su
rengtos prakalbos Labdarių 
dr-jos svetainėje. Per visą 
laiką griežė "Gedimino” or
chestra : laike prakalbų, 
kalbėtojų subėgo visa krū
va., Pirminin’^as p. Pečiu- 
lingis perstatė pirmu kalbė
toju Tamošių. Šitas Tamo- 
šėlis, kaip jau visiems žino
ma, kalbėjo oaugiausia apie

katalikystę, bet kaip sau no
rit, pasakė gerą spyčių; sa
ko, žiūrėkite, vaikučiai, ko
kių męs turime didvyrių: 
Maironis, vysk. Karevičius, 
tai musų žemaitis, ir jo pa
gerbimui meldžiu visų atsi
stot. Toliau perskaitė lita
niją apie kun. Dambrauską, 
Alšauską, Januševičių, vys
kupą Baranauską ir Valan- 
čauską. Jie visi, sako, yra 
mums brangus, nes jie pla
tino apšvietą ir rašo daug 
poezijos. Po jo kal
bėjo du anglai T. Krause, 
miesto kasierius ir Hikey; 
abudu kalbėjo labai trum. 
pai. Vėliau buvo perstaty
tas p. Vitaitis; tasai krekė
jo ant socijalistų; nupeikė 
drg. Perkūną už tai, kad ta
sai kalbėdamas Worceste- 
rij išniekinęs "vėžį.” Jisai 
pageidavo, kad visi lietuviai, 
kurių Bostone yra apie 6000, 
duotų nors po 25c. į metus, 
tai jie galėtų pastatyti pui
kų muzėjų. Po jo da kalbė- 

I jo koks tai airis, ir publika 
nesuprasdama kalbos išsi
skirstė.

Šiaulių ponaitis.

L. S. S. 60 kp. nariams.
Penktadienij, liepos 10 d. 

7:30 vai. vakare. L. S. S. 60 
kuopos bus mėnesinis susi
rinkimas. Visi nariai malo
nėkit atsilankyti: kurie esat 
skolingi mėnesinę mokestį, 
privalote būtinai užsimokė
ti. nes kitaip busime priver
sti sulaikyti "Kovą.” 

Draugiškai,
M. M. Plepis, sekr.

Praėjusį utaminką ant 
Broadvvay ir "D" gatvės ka
ras suvažinėjo armėną, ku
ris buvo ką tik iš Armienjos 

’ Į atvykęs.
Park gatvės požemije nu

puolė nuo karo Lilijana Ke- 
lley. 18 metų mergina, ir pa- 

■ puolė po ratais. Nelaimin
gai nupjauta viena ranka ir 

(sužeista gaiva.
Praėjusiam birželio mė- 

: nesije iš miesto valdybos iš
imta 1,200 "laisnių” apsive- 

jdimui. Tai didžiausis bir
želio mėnesije skaitlius kaip 

!Bostonas stovu.
Tūlas sportas važinėda- 

I mas motorcikliu užmušė 
Roxburvje darbininką ant 
gatvės. Motorciklistas are- 

j šluotas.
Netoli Bostono atrasta su- 

! dužęs automobilius ir du už
simušusiu vyru po juo. Au- 

jtomobiliaus numeris 43,502.
Leopold Morse Co. drapa- 

nų sąkrovoj sustreikavo vi
si rubsiuviai.

i Visokios Žinios.
IŠPLĖŠĖ MIESTĄ.

Užpuolimas įvyko nakties 
laiku.

Į Londoną telegrafuoja, 
kad Lynuose, apie 125 my
lios nuo Pekino, plėšikai už
puolė Kalgano miestą, tu
rintį 60,000 gyventojų, ir iš
plėšę krautuves ir namus 
vėl dingo. Miestas guli ša
lia kelio, vedančio į Siberi- 
ją, ir netoli didžiosios kynų 
sienos.
RUOŠIAS TAIKOS KON- 

FERENCIJON.
Olandijos valdžia jau išsiun

tinėjo pakvietimus.
Birželio 2 d. Olandijos 

valdžia išsiuntinėjo pakvie
timus toms valstybėms, ku
rios dalyvavo antroj taikos 
konferencijoj, kad jos pas
kirtų delegatus į komitetą 
sutaisymui programo bu
siančiai, tai yra trečiai kon
ferencijai. ji pataria, kad 
toks komitetas susirinktų 1 
d. birželio, ateinančiais me
tais.
Japonų admirolas norėjo 

nusižudyti.
Tokio, Japonija.— Šiomis 

dienomis čia kėsinosi nusi-

i

žudyt vice-admirolas Masu- 
• dži Jamomuči. Manoma, 

kad jis prigulėjo prie laivy
no vagysčių ir bijojo, kad 
dabartiniai tyrinėjimai to 
neparodytų, jis sunkiai su
sižeidė.
Uždarė 140 geležies dirbtu

vių.
1 d. liepos pasibaigė suvie

nytų geležies darbininkų u 
nijos kontraktas su darbda. 
viais. Darbininkai pareika
lavo, kad darant naują kon
traktą butų pakelta alga. 
Kompanijų atstovai su tuo neralis ofisas visai tyli, nie- 
nesutiko ir todėl nuo 1 d. lie- ko neatsako, rodos, lvg ju 
pos darbininkai pertraukė j ten ir nebūtų, 
darbą. Įvairiuose Amerikos Tai kas mums dabar lieka 
miestuose užsidarė 140 gele- daryti? Ar sėdėti rankas su- 

Įsidėjus, kaip iki šiol męs sė- j J 
dėjome ir laukti konvenci

jos, kurioj jų keliatas daly- i 
vaus ir aikvos musų turtą, j 

' ar ruošties ir mums į kon
venciją, siunčiant delega
tus?

Bostono siuvėjai nutarė, 
kad kiekvienos tautos loka- 
lai. kaip tai: žydų, italų, ir 
lietuvių, kiekvienas atsišau
ktų Į savo tautos siuvėjus 
kituose miestuose, raginda
mi rinkti ir siųsti kiekvie
nam lokalui delegatus į se
kančią konvenciją, kuri 
įvyks Lapkričio (Nov.) mė
nesi Nashville. Tennessee. 

Taigi lietuvių 149 skyrius 
mėnesiniame susirinkime 
svarstė šį klausimą, ir iš
rinko komitetą iš dviejų as
menų, kad atsišauktų į ki
tų miestų siuvėjus. 

Todėl šį musų atsišauki
mą teiksitės apsvarstyti ir 
kiti skyriai, o ypatingai Chi- 
cagos. Musų-gi nuomonė: 
delegatai konvencijon būti
nai turi būt siunčiami. Tu
rime prašalinti tokią supu
vusią tvarką. O tą atlikti 
tik ir galėsime per konven
cijų.

U. G. W. A. 149 skyriaus 
atsišaukimo komisijos na- 

iriai: V. Klemka, J. Janiu- 
' nas.

Kadangi konstitucijoj 
, skyriui III paragrafe 2 ro

do, kad konvencija gali 
j būti permainyta referendu
mu, arba sušaukus specialę 
konvenciją reikalaujant 5 
lokolams iš atskirų miestų, 
todėl Bostono siuvėjai ėmėsi 
už darbo, kad perkėlus kon
venciją iš Nashville į Ro- 
chester, N. Y.

Buvo siųsti protestai ir 
reikalavimai perkelti kon-' 
venciją ne tik iš Bostono, bet 
ir iš kitų miestų, kaip iš New 
Yorko ir t.t. Bet musų ge-

Pikniko vieta "Lily Pond 
G rovė," Saugus, Mass. To
dėl užprašom visus, kaip Bo- 
stoninius, taip ir aplinki- feaFniriai'
nius lietuvius ir lietuvaites, , ^iaL
o užtikriname, kad busite 
užganėdinti. Bus mėtymai-, 
bolių ir ant ežero važinėji
mą isi.

Pasarga. Eis Special ka
ras 2 vai. dieną nuo C. st. ir 
Broadway. 
imkit nuo North Station ir 
persėskit ant Haymarket 
Sųuare arba Subway, o čia 
Saugus karas davežš iki pi
kniko. Tikietas 25c.

Komitetas.
t
Į

Forničiai parsiduoda.
Tik truputį naudoti forni

čiai dėl 3 kambarių parsi- 
Kreip-

Farmos!

žies dirbtuvių.
Gerai užderėjo javai.

Kansas valstijoj šįmet’ 
taip užderėjo kviečiai, kad 
tikimasi gaut 60,000,000 bu
šelių daugiau, negu papras
tai. 0 Iovvoje užaugo tokie į 
kukurūzai, kokių da niekad 
nebuvo.

į RUSSIAN AMERICAN BUREAU

. .Rusiškai-Amerikoniškas Biuras su- 
i organizuotas sulyg Illinois valstijos 
; įstatymų. Pamatinis jo kapitalas yra 
i $10,000. Jo teisiškas skyrius turi ad
vokatų galę, atlieka pardavimus, vek- 

; sėlius ir tt., sukolektuoja dalis Rusijoj

Nauja Lietuva parsiduoda 
pigiai.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 
chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 

I lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 

* labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmų galima pirkti visokio didumo 

I ir už visokių kainų. Galima pirkt už 
: $8.00 iki $30 00 už akerį. Aš esu a- 
‘ pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmų įmokant $100, o liku
siu* galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutarti. Materijblaš budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvienų dienų brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmų, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems . .. _ . Va

Gera proga! Atvažiuokit dabar, tiu i COCK? MICH^ 3-30~po”pie*tų gausit 
namatvsite kokie iavai ir daržovės an- ;

kitės:
220 Washington street, 

ant 2-rų lubų, 
Cambridge, Mass.

Atsišaukimas Į U. G. W. of America, lietuvių skyrius
Draugai ir draugės!
Męs nerime, kad kiekvie

nas narys prigulintis prie 
U. G. W. of A. atydžiai per
skaitytų šį musų 149 sky- 

. riaus U. G. W. of A. atsišau
kimą ir bent truputį pagal
votų apie šią musų organiza
ciją. apie kurią męs jau bu
vome pamiršę.

Męs veik visi Amerikos! 
siuvėjai, prigulint prie Uni- 
ted Garment Workers of 
America, ir mokame nuo 
kiekvieno nario po 15c. mė
nesiui į generalį ofisą New 
Yorke.

Prie tokio didelio skai
čiaus narių ir po tiek mokė
dami mėnesiui, męs sumoka
me didelę sumą pinigų ir ro
dos. kad be apmokėjimo vir
šininkams algų turėtų likti: 
ižde nemažai pinigų, idant: 
kilus streikui galėtume gau
ti pašelpą, taip, kain kitų iš- 
dirbysčių unijos darbininkai 
gauna nemažą pašelpą laike 
streiko.

Bet su musų generaliu ofi
su kitaip dedasi. Netik, kad 
laike streiko męs nieko ne
gauname iš generališko ofi
so. bet kaip girdėt jis net ir 
i skolą Įbridęs. Vadinas, tų 
15c. jiems neužtenka apmo-, 
kėjimuialgų? Kuomet pe
reitais metais Bostono siu
vėjai eidami streikan' už
klausė generalės valdybos, 
ar galima eiti streikan —tai 
tie ponai atsakė: "ko jums 
trūksta, ar jus negalite dirb
ti?" Tai matote, kokią męs 
valdybą turime. Vietoj tar-1 
nauti mums, jie tarnauja ka
pitalistams. Taigi kįla klau
simas, dėlko męs tuos pini
gus mokame ten, jeigu jie 
eina net prieš musų norą?

Jie imdami sau po o0 ir 
100 dolerių į savaitę algos— 
suvažiuoja į konferenciją, 
padaro įstatymus, išsirenka 
patįs save už viršininkus, 
pasiskiria algas, papuotauja 
ir vėl grįžta atgal.

O svarbiausia, kad lokalai 
negalėtų prisiųsti delegatų 
konferencijon — jie pasky
rė laikyti konferenciją Pie
tuose, kur aplinkui visai nė
ra musų unijistų, kur vien 
tik indijonai bubiną muša, 
ten jie žino, kad lokalai iš 
čia negalės prisiųsti delega
tų, nes nenorės šimtinių mė
tyt (o gal ir neturės).

Taigi matote, kaip jie mus 
už nosies vedžioja! Męs per
daug apsileidome, davėme 
valią perdaug tiems "leade- 
riams,” įtikėjome kaip ko
kiems "dievaičiams," taip, 
kad jau dabar gal bus sun
koku ir net dideli iškaščiai, 
pakol męs juos iš ten praša
linsime.

Kaip žinome, pereita kon
vencija Įvyko Indianapolij, 
Ind., o sekančią konvenciją 
nutarta laikyti da to
liau, net Nashville, Tenn.

PUIKUS PIKNIKAS.
Rengia So. Bostono Jau

nuomenės Ratelis. Sukatoj. 
11 d. Liepos (July), 1914; 
prasidės 12 vai. dieną ir 
trauksis iki 12-tai nakties.

ir Galicijoj. Patarimus visokiuose rei 
kaluose duoda dykai. Dėl kainos ir 
platesnių žinių rašykite į

RUSS1AN-AMERICAN BUREAU
160 N. 5-th Avė., tarp Randolph ir 

Lake sts., CHICAGO, ILL.
Ofisas atdaras darbo dienomis nuo 8 
ryte iki 8:30 vakare. Nedėliomis nuo 

9 ryto iki 4 vai. po pietų.

Farmos Farmos!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau

sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran
dasi Michig-an valstijoj. Lake Mason 
ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
prie pat geležinkelių ir arti portavų 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio didumo farmų; prekė nuo 9 iki 
$25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais, so
dnais ir be sodnų; prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir Įtaisymų, nuo $5 iki 

į $75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė 

i yra geriausia, galima pasirinkti, ko
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis, palei upelius ir palei žu
vingus ežerus, oras kuosveikiausias, 
vanduo kuogeriausias ir lengvai gau
namas, javai užauga visoki. Rašykit 
tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra
si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At
važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė. 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį, paimsiu jus ir apro
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa
sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK. Lake County, MICH.

Naudingas stiprintojas at
sitikimuose, kuriose randasi 
abelnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai:

Užkietėjimas, skilvio nemali- 
mac, dispepsija 
ncveikiumas.

metų pasekmingo 
savo užduoti; po

ir kepenų

vartojimo.
sunkiai Ii-

aiae ", Įi'rt'j.-StfTjl&g'

3©wa’s -
Balsam
of Life
(Severas Gyvas; L s Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio
Jisai prigelbsti organizmui atlikti
gai paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo c-iėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA'S BAL
SAM O€ LIFE.

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

Ssvsros Rsoliaioriaje 
priderantį negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly- 
či_i. Kaitucja $1.00. Gaun_inas kiek ■ ienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “ravera’s Regul'.tcr.” Knygelę “Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

urėk.te,Reikale reikalaukite ir žiūrė k. te. id-::t gautumėt “Se
veras” gyduoles. Jeigu apiiekcrius i.egalėtų išpildyti 

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas ji, jis turi.

Tai viena iš didžiausių aptiekų.
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Farmos, Farmos!
Geras ūkės parsiduoda pigiai Michi-

gan’o valstijo.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoii nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo $5.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li
kusius palaukiame daugelį metų pa
gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke-__ __ ___
Lionės kaštus apmokant. Kas nori būt j kelionės iškaščiai apmokami. V®- 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! I žiuojant reik pirkt tikietą i PEA- A —* — — *®^X M®®® f \ J7 * . « I v • — 1— — «® ® * * V ■ M A A • • • •
pamatysite kokie javai ir daržovės au- ! treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- ‘ atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži- 
kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va- ................... " — ----
žiuojant, pirkt tikietą į Peacock 
Lake Co_ Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties, tai 3 mailės nuo Peacock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo, 
rašant padėk adresą taip:

ANTANAS ZABIELA
Peacock. BOK 1 Lake Co..

Aš aprodysiu daugelį farmų iš apie 15c. 
crnlScitA rsvo 1 oi et" va_ 1 „  

nių klauskit per laiškų. (36)
JONAS ŽEMAITIS, 

BOS 13, SAUBLE. MICH.

Gerbiamieji "Keleivie**" 
skaitytojai! Platinkit "Ke
leivi.” kaipo darbininkų lai- 

Mich. kraštį.

Laiškus 
(35)

Jau išėjo iš spaudos |

Amerikos Macochas!
Jj
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Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusių prosų, 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosų ant 
pečiaus ir, per dienų prakaituoja, ka>p 
foundre, iki išprosina sąvaitės skalbinius. 
Bet šiądien galite jau mesti laukan tuos se

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!

novės netikusius jrankius-prosus. čia jums 
naujausios rūšies “Imperial Self-Heating” 
prosas, kuris yra su geriausiais patobuli
nimais. šitą prosą vartojant, užčėdysite 3 
svarbiausius gyvenime dalykus: sveikatą 

Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą,pinigus ir laiką.
o gausite platesnį paaiškinimą ir kainą šių prosų per laišką. Reika
lingi agentai iš visų miestelių.
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St., CHICAGO. ILL.

arba
Kaip katalikų knnigas Han Schmidt, 

papiovė merginą Oną Aumuller.

Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo prirodyti 
-g teisme; naudinga perskaityt lygiai katalikui kaip 
| ir socijalistui. .Kaina 10c.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ita ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Retina' zmo $1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75 o
Nuo kosulio, grippo ir slogos *1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saules nudegimo 50 c.J Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 

Gyduolės nuo vištakių (corn’s) 15, 20 ir 25 c.
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžintų 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktaru. | 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
S0. BOsTON, MASS.




