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Iš Rusijos.
Rusijos caro valdžios dar

beliai.
Peterburge uždaryta 

"Pravdos” knygų krautuvė. 
Policija iškrėtė krautuvę ir 
suėmė visus joj tarnavusius 
darbininkus.

Odessos miesto adminis
tracija Įsakė vietos laikraš
čiams, nedėti žinių apie ka
linių gyvenimą, nes J ‘ 
bausianti laikraščius. Mat, 
caro bernai bijo, kad visuo-

i t

SO. BOSTON, MASS., 16 Liepos (July), 1914 m.
Clui Matter” February 28, 1905, at the Post Office et Boston, Mass., under tba act of March 8, 1879.
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LATVIŲ SPAUDA.
Du nauju laikraščiu. Dar
bininkų laikraštis "Jauna

Balss" baigiama 
smaugti.

Rygoje pradėjo eiti nau
jas latvių profesinis laikraš-

Jau.ną*s Arodneeks. , Suimtasai Nedelje Gabri- 
pfeit išeisiąs antras laikra-• nov^ kuris metė kunigaik- 
^ti» Strahdmeka Atbalss. g^iui F. Ferdinandui bom- 

Darbininkų leidžiamas išpasakojo, jog suokalbis 
Jauna Balss konfiskuoja-įp-eš Ferdinando gyvastį 

ma kone kiekvienas nume-j^^g padarytas su serbų 
•ivisuotino susivienijimo pa-1

TARP AUSTRIJOS 
IR SERBIJOS GALI 

KILTI KARĖ. 
Austrijos tautininkai labai 

. įnirtę ant serbų.
i 
i

nekaip einasi. Jis negali nė 
kojos iškelti, kad nebūty 
užkluptas sufragisčių. Štai 
nesenai net laike puotos rū
muose su netikru biletėliu 

,suo-
i rwtikru bilet 

Įsigavo vieJį iš tų drą: 
lių ir puldama prieš karalių, 
kurs su pačia sėdėjo ir prii
minėjo svečius, pradėjo 
rėkt: "Votes for woomen!” 
(Balsavimo teisių mote
rims). Vėliau, sėdint kara
liui vieno teatro ložoj, pasi-
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1$ AMERIKOS.Rusų atžagareiviškoji spau
da džiaugiasi F. Ferdi

nando nužudymu.
"Novoje Vremia" ir kiti 

juodašimčių organai sako, 
kad nužudytasai Austrijos 
kunigaikštis Ferdinandas 
buvęs didelis netik rusų, bet 
ir kitų mažesnių tautų prie
šas ir jo nužudymas lemiąs 
ramybę. Nes Ferdinandas, 
kaipo labai karingas žmo- 

Įgus, galėjęs pilnai sukelti 
i karės gaisrą visoje Europo
je.

i

kltaiP ris ir baudžiama pinigiškai. IIiui vieno teatr0 ^žoj, pasi-j
Mat, visuotino bUsivįenijimo pa-: balkono kibimai................. — igelba. Prinzipui, Gabrino- ^alarimu Vo^ 

menė nesužinotų kalėjimo Suomų darbininkų spauda, vičiui ir kitiems bombų, woomen_” ^r važiuoja ra- 
tve, ar pasirodo kur "vielojbaisenybių.

Valdžia pasmaugė liaudi
ninkų laikraštį, vardu 
"Smielaja Mvsl," nes tas 
laikraštis perdaug atvarai 
ėmė išrodinėti caro tarnų 
šunybes.

Rusijos revoliucijos "močiu
tė" siunčiama į Siberijos 

gilumą.
Rusų dienraštis "Rieč" 

rašo, jog žinoma revoliuci- 
jonierė draugė Breškovs- 
kienė, kuri nesenai mėgino 
pobėgti iš Siberijos, dabar 
siunčiama da toliau, į pačią 
ledų ir didžiųjų speigų ka
ralystę — Nežnekolymską. 
Caro valdžia dėl tos senutės 
atsargesnės vietos nebesu
rado...

Nižnekolymskas yra 3002 
viorstų atstumo nuo Jakuc- 
ko ir 11,000 viorstų nuo Pe
terburgo. Pašta iš Peter
burgo pasiekia tik per 3 ir 
pusę mėnesių.

Nižnekolymsk’e yra tik 
32 žmonių trobos. Vietoj 
stogų — žemė, vietoj langų 
— ledas. Naktyj vanduo 
troboj sušąla, pagalviai ap- 
šerkšnėja. žiemos laike 
per dieną miglos, da-gi vi
dudienyj skaityt negalima. 
Visas maistas, kokis ten 
gaunamas, tai — žuvis. Žie
mą ir jos sunku gauti. Siau
čia įvairios ligos: drugis, si
filis ir k.

DARBININKŲ STREI
KAI.

Streikuoja apie 40,000 dar
bininkų.

Pastaruoju laiku sustrei
kavo visų Kinešmos (Kost
romos gub.) apskrities fab
rikų darbninkai, iš viso apie 
20.000. Taippat streikų i 
banga išsiliejusi ir Vičugos 
apskr. (Kostromos gub.). 
Streikuoja 7 fabrikų 15,000 
darbininkų.

Peterburge sustreikavo 
Putilovo dirbtuvės 3,000 
darbininkų reikalaudami 
padidinimo algų. Rengiasi 
streikuoti ir kitų dirbtuvių 
darbininkai.

Kad supažindinti savo 
skaitytojus su suomų darbi
ninkų spauda, čia paduoda
me statistikos žinių apie vie
ną jų dienraštį "Tyoemiec," 
kuris pradėjo eiti, kaipo są- 
vaitrastis marksininkų pa
kraipos 1895 m. Jis ėjo, 
kaipo savystovis darbininkų 

: organas. 1898 m. išaugo į 
dienraštį, 1899 m. įgyjo j'au 
savo spaustuvę, 1906 m. įsi
taisė visas naujos sistemos 
mašinas ir kasdien išleidžia 
po 30,000 egzempliorių laik- 
vocpin Tai ura cVaitlinA

I

-
i raščio. Tai yra skaitlinė su 
kuria negali susilyginti nė 

■vienas buržuaziškujų dien- 
: raščių. Gryno pelno turi 30 
[tūkstančių per metus. Be 
į to, draugai suomai turi da 
[ 15 sąra laikraščių. Skaity- { 
tojų skaičius siekia 142 tūk
stančiu. Toliau seka mėne
siniai žurnalai ir laikraščiai 
leidžiami jaunimui, draugi
jų reikalams ir 1.1.

vęs susivienijimo sekreto
rius Milanas Pribiševičius, 
buvęs Austrijos kariumenės 
oficierius. Gabrinovičius 
dabar apie visą suokalbį pa
sakojąs, nes supykęs ant 
savo sėbrų, kam tieji jį ap
leidę ir negelbėję, kai jį poli
cija suėmusi.

Serbijos konsulų namus, 
nuolat užpuldinėja Austri
jos tautininkai ir reikalau
ja karės su Serbija. Konsu- 
lių namai apstatyti kariu- 
mene.

I Rygos kapitalistų dirbtuvė
se vėl nuodijama dar- 

bininkai.
"Provodniko” kaliošų dir

btuvėj keletas mėnesių at
gal, kad padidinus savo pel
ną, fabrikantas buvo įvedęs 
kaliošams tepti vietoj benzi
no, pigų tepalą su nuodais ir 
šimtai darbininkų buvo ap
sinuodiję. Darbininkai už
protestavo ir pakėlė streiką, 
dabar-gi jiems aprimus vėl 
tą tepalą su nuodais panau
dota. Ten dirba daugiausia 
moteris, daug yra ir nepil
namečių merginų. Pradė- 

Ijus tepalo nuodams veikti,

I 
I

RUSIJOS TIRANIJA.
Suomijos 16 teisėjų jau at

liko 8 mėnesių bausmę.
Nesenai 16 suomų teisėjų 
sugrįžo atgal Suomijon at
sėdėję po 8 mėnesius Peter
burgo kalėjime. Jie buvo 
nuteisti už tai. kad 1912 m. 
išleidus Rusijai įstatymą, 
varžantį nekurias Suomijos 
teises ir pasikėsinimą ant 
šalies neprigulmybės. neno
rėjo jo pripažinti. Rusijos 
Mikalojaus tiranija, nori ir 
Suomiją su jos laisva kons
titucija suspausti savo kru
vina ranka.

i

BAISIOS ŽMOGŽUDYS
TĖS.

Laike 3 metų nužudyta 29 
asmenįs. Visi išmušti 
nakties laike su kir

viu.
Per pastaruosius tris me

tus Missouri, Kansas, Colo- 
1 rado, Iowa ir Illinois valsti
jose užmušta 29 asmenįs. 
Visos užmušėjystės buvo 
papildytos be jokio aiškaus 
tikslo ir visos nedėlios vaka
rais, kada aukos miegojo ir 
labai nuostabu, jog užmuši
mo būdas buvo vienodas, vi
si tie 29 žmonės užmušta su 
Kirvio penčia. Manoma, jog 
tai darbas vieno asmens. 
Dabar liepos 7 d. Chicagoj 
užmušta vėl 4 asmenįs: J. 
Mislcz 60 metų amžiaus, jo 
žmona Marė 55 m., jų duktė 
Morta Mausfieldienė 27 m. 
ir Mortos duktė 7 mėnesių,

i Chicagos policija jieško tu- 
; lo Kazimiero Arišausko, 
i matyt lietuvis, ar lenkas, ji- 
i sai įtariamas toj baisioj 
■ žmogžudystėj.

NAUJAS STREIKAS 
MICHIGANE.

Kalnakasiai rengiasi prie 
naujos kovos su kapi

talistais.
Kelios dešimtis organiza

torių Suvienvtų Angliaka
sių Unijos (Ū. M. W. of A.) i 
ir vakarinės angliakasių są
jungos, organizuoja Michi- 
gano kalnakasius prie nau
jos kovos su kapitalistais, 
kuri jau neišvengtina. 
Kompanijos tuom tarpu už
laiko šimtus šnipų-agentė- 
lių, kurie maišosi tarp dar
bininkų ir kiekvieną uniją 
simpatizuojantį darbininką 
skundžia kompanijai, toji- 
gi tuoj atstato nuo darbo. Š 
Prie streiko rengiamasi su 

i vilčia iškovot organizavi
mosi teises, trumpesnias 
darbo valandas ir didesnį 
mokestį. Pirmasai streikas 
po keliolikos sąvaičių dar
bininkų skurdo buvo pra
laimėtas. Valdžia su karei
viais privertė darbininkus 
pasiduot, nes nekaip buvo 
susiorganizavę.

Francuzų tauta eina prie 
išsigimimo.

Laikraščiai pagarsino 
naują statistiką apie fran
cuzų prieauglių. 1913 m. 
Francijoj gimę 5,512 vaikų 
mažiau, negu 1912 m. Per
siskyrimų skaitlius pakilęs 
iki 15,000. Vokietijoj tuom 
tarpu gyventojų skaitlius 
pasidauginęs 20 sykių dau
giau, negu Francuzijoj.

vietoj, įtužusios moteris vis 
jį kankina savo reikalavi
mais. Dabar vėl Edinbur
ge pasirodžius karaliui su 
savo žmona ant stoties, nuo 
antro augščio pasipylė mo
terų plakatai ant galvos.

žuvusio laivo kaltininkai.
Komisija, kuri tyrinėjo 

priežastis baisios nelaimės, 
kurioj anglinis Norvegų lai
vas "Storstad" paskandino 
pasažierinį Kanados laivą 
"Empress of Ireland” su 
1000 keliauninkų, gegužės 
29, St. Lavvrence upėj, išne
šė nuosprendį, jog kaltinin
kais buvo norvegų jūreiviai. 
"Storstad" yra jau parduo
tas už $175.000 padengimui 
nors dalies lėšų. Nardyto
jai nusileidžią į vandenį ir 
išneša kasdien kunus pas- 
kendusiujų, kurie tebėra lai
vo kambariuose. Su "Emp
ress" taipgi nuėjo į dugną 
apie pusė milijono dolerių 
vertės sidabro, kurį taipgi 
norima išimt iš vandens. 
"Empress" yra apie 18 siek
snių vandenij parsišliejęs 
ant kairiojo šono.

Ledynuose žuvo 8 jūreiviai.
Stefenson’o ekspedicijos 

jūreiviai, su kuriais jis išva
žiavo tyrinėt šiaurinių kra-! 
štų, atsiskyrę nuo jo antį 
Wrangel salos, Alaskos pa
kraščiuose, jų laivas pakliu
vęs tarp plaukiančių ledų 
kalnų ir likęs sutrintas. Ka
nados valdžios pasiųstoji 
pagelbinė ekspedicija kitus 
išgelbėjusi, 8 iš jų žuvę.

Vanagaitis "Birutę" atgai
vinsiąs.

Kai kuriems tautininkų 
laikraščiams J. Vanagaitis 
prisiuntė laiškus ir sakosi, 
kad su spalio mėnesiu "Bi
rutę" vėl išleisiąs. Bet apie 
dienraštį neprasitaria 
mikt?...

BAISI NELAIMĖ 
Traukinis užvažiavo veži

mą, užmušta 6 žmonės, 
apie 20 sužeistų.

E. Rochester, N. H. Lie
pos 12 d. važiavo susėdę į 
vežimą būrys jaunimo iš pi
kniko. Važiuojant skersai 

i geležinkelį užvažiavo trau
kinis ir vežimas liko sutrai- 
škintas. Užmušta 5 mergai
tės ir vienas vaikinas. Apie 
20 jaunų vaikinų ir mergai
čių sunkiai sužeista.

i
NAMINĖ KARĖ IRLAN- 

DIJOJ.
Katalikų kova su protes- 

tonais.
Kaip žinoma, Anglijos 

parliamentas priėmė bilių 
duodamas Airijai savyval- 
dos teises (Home rule), bet 
tokiai atmainai priešinas 
dauguma Ulster’io provinci
jos gyventojų. Ulsteriečiai, 
kurie apgyvenę yra šiauri
nę dalį Irlandijos, yra pro- 
testonai, o kadangi likusios 
tris provincijos yra katali
kų ir Irlandijos parliamen- 
te didžiuma katalikų, tad 
ulsteriečiai žinodami gerai 
kuomi yra katalikų valdžia, 
nepasiduoda iš paskutniujų. 
Jie yra apginklavę apie 150 
tūkstančių liuosanorių vyrų 
ir vadovaujant parliamento 
atstovui Edvvard Carson ir 
lordui Londonderry, yra 
pasirengę savo laisvę nuo 
katalikų apginti savo gy- 
vasčia. Katalikai ir-gi gin
kluojasi, ir net čia Ameri
koj, renka aukas, kad pri
verst protestonus pasiduot 
busiančiai katalikų valdžiai. 
Ulsteriečiai-gi atsišaukė į 
Amerikos, Čanados, Pieti- 

[nės Afrikos, Australijos ir 
'net Egypte esančius Ulste- 
jrio išeivius, kad grįžtų na-1 
mo apgynimui savo likusių 
brolių teisių. Mat, ulsterie
čiai turės kovot ne tik su ai
riais katalikais, bet gal ir 
su anglų kareiviais, kuriems 
bus paliepta įkunyt parlia
mento nutarimą. Mažesnių 
susirėmimų buvo jau kelioli
ka; svarbesni buvo nedėl- 
dienį 12 liepos. Manoma, 
jog neužilgo prasidės tikro
ji karė. Anglijos kareiviai, 
labiausiai oficieriai, atsisa
kinėja nuo vietų, kad nepri
sieitų savo brolių šaudyt.

i j

i i

ne

suSerbiją žada suvienyti 
čemogorija.

Čemogorijos karalius 
tinąs atsisakyti nuo sosto ir 
kalbinęs savo didžiūnus, 
kad sutiktų Černogoriją su
vienyti su serbija.

ke-

Ir paryžiečiams "naujos 
mados" įgriso.

Paryžius, kaip žinoma, lo
pšys visų naujausių madų 
pasaulyj. Ypač moterų ma
dos ten mainosi kiekvieną 
mėnesį, šiose dienose Pa
ryžiaus gatvėje policija su
laikė ir areštavo tūlą jauną 
moterėlę, kuri jau perdaug 
naujos mados drabužiais 
buvusi apsirėdžius. Ji ne
šiojusi kurpes vienabasėj 
be pančiakų, o sijonas buvęs 
taip skeltas, kad visa koja 
iki liemeniui buvusi nuoga.

SPROGO BOMBA.
Sprogimas labai išgąsdino 

kapitalistus.
Nemažai kapitalistms bai

mės įvarė sprogimas bom
bos Wakefielde, liepos 8 d. 
Ten jau kelintą sąvaitę tę
siasi kėdžių dirbtuvėj strei
kai. Bomba sprogo superi- 
tendento R. S. Staut’o na
muose apie 2 valandą nak
ties. Ji buvo įmesta pro 
langą virtuvėn. Tečiau nie
kas nesužeista. Kapitalistų 
laikraščiai skelbia, buk tai 
streikierių darbas, bet uni
jos vadovai spėja, kad tai 
esąs darbas provokatoriaus, 
pasamdyto pačių kapitalis
tų, kaip anąsyk Laivrence, 
su tikslu diskredituoti dar
bininkus.

1I

darbininkė pradėdavo me- 
linaut ir prasiveržus per 
bumą kraujui krisdavo ant 
žemės. Felčerių r užveizdų 
apsiėjimas stačiai gyvuliš
kas. Kai jaunos lieknios 
darbininkės miršta nuo 
nuodų, jie ironiškai tyčioja
si.

Tautiškoj "Birutės" dirbtu
vėj išnaudoja darbininkus.

"Vilnis” rašo: "Dirbtuvės 
vieta — rasis mažiukais 
langeliais. Retai į ją pra
simuša saulės spinduliai. 
Oras labai suspaustas, drė
gnas ; nėra jokios ventiliaci
jos. Tokiose sąlygose dir
ba apie 50 žmonių; dauge
lis 12—14 metų mergaičių. 
Darbo mokestis už 10—12 
valandų 20—25 kap. Dirba 
išblyškusios, sunykusios, bi
jodamos žodį priešais pasa
kyti."

Tai taip ta musų tautinin
kų išgarsinta "Birutė” iš
naudoja musų sesutes.

Dar gyvą pagerbė pamink
lu.

Francensbad’e Austrijoj, 
laike esperantistų kongreso, 
laikyto tame mieste, atiden
gta paminklas autoriui 
tarptautinės kalbos — Es
peranto, d-rui Liudui Zoa- 
menhofui. Kongrese dalyva
vo ir patsai Esperanto au
torius. Jisai Francuzijos ir 
Ispanijos valdžios yra apdo
vanotas pagarbos ženklais 
ir kryžiais, o pastaruoju lai
ku jau ir paminklus jam 
pradeda statyt.

' Paskiausios žinios iš Meksi
kos.

"Revoliucijonieriai paima 
miestą po miestui; jų armi
jos randasi jau netoli sosti
nės miesto Meksiko. Žmog- 
žudys-diktatorius Huerta 
girtuokliauja iki proto nus- 
tojant. Maištai paties Hu- 
ertos armijoj kasdien nauji 
kįla, ir tik generolu Blan-

Chicagos paleistuvybės įs
taigos. . Uždaryta 450 įvai

rių paleistuvavimo na
mų ir pigių smuklių.

Chicagoj uždaryta 450 su 
viršum paleistuvybės namų 
ir įvairių pigių urvų prade
dant nuo "tautiškųjų" smu
klių ir baigiant puikiausiais 
rūmais, kur susirnkdavo 
palestuvauti milijonieriai.

Kad užkirsti prostitucijaf 
kelią, susitveręs tam tikras 
komitetas kovai su prostitu
cija. Komitetas žada gar- 
sint vardus visų namų savi
ninkų, kurių namuose pa
leistuvystės vertelgystė yra 
vedama. Tarp tų esą daug 
žymių politikierių, piniguo
čių ir dievobamingų bažny- 

nedėho^rižtrdaVbarkom- čios šulų Tuose 450 namuo- 
panija žadanti nebausti ,se. buv? 2a00 su viršum pa- 
streikieriū. Streikas tęsėsi \e.15/H™ ’ kiekvi^Ha jų uz- 
5 su viršum sąvaitės. Grįž- dirbdavus apie $10.00 per 
ti darban streikieriai nuta- dieną. Tokiu budu kas met 
rę todėl, nes dauguma šei- buv? Paleidžiama paleistu- 
mynų senai jau pusbadžiai i v-vsteĮ 5PP™ aamuo"
gyvena J | se apie $7,oOO,000.00 be pra

gertų ir daktarams išmokė- 
Hoosick Fallšfanatikus biauri,i

bausi?. |pln,gų' _______

E. Pittsburgho streikas už
sibaigsiąs nelaimingai.

Mums praneša, jog West- 
inghouso dirbtuvėse strei
kas busiąs pralaimėtas. 
Streikieriai savo dideliame 
susirinkime nutarę nuo pa-

nebausti ?e. buv? 25b0. s,u ,viršu!n P®*

Kiek užmuštojo Ferdinando 
vaikai gaus turto.

Kun. Fr. Ferdinando gy
vastis buvusi apdrausta 12 
milijonų dolerių, jo žmonos 
— 6 milijonais. Dabar tuos 
pinigus gaus 3 likę jų vai
kai.

Kynuose "Baltasai Vilkas" 
tebesiaučia.

Kvnų valdžia vis da nega
li suvaldyti gaujos banditų 
"Baltojo Vilko." Jis dabar 
turi 10,000 savo gaujos sė
brų ir apsistojo prie miesto 
Sian-fu, kuris turi 1 milijo
ną gyventojų. Gyventojai 
labai išsigandę bijosi už
puolimų; turtingesnieji gy
ventojai bėga palikę nuosa
vybę.

quet ir Maure palaiko tvar- Męs tuom tarpu negalime, q . „ . . .ką. Jo galas kasdien arti- skelbti apie Hoosick Falls’o Sako’ Huarta <a“ be«?s I 
___ “ — taip praneša gene- fanatikų tikrąjį bylos stovį, 
rolas Alfredo Nariega, bu- kad neužkenkus bylos vedi- 
vęs Huertos adjutantas, pa- 
kelij iš Meksikos į Ispaniją.

nas."

i
Kiek katalikų bažnyčia vai

kų laiko prietaruose.
Per katalikiškų draugijų 

konvenciją laikytą Atlantic. 
City, paaiškėjo, jog Suvie-' 
nytose Valstijose yra 17000*

mui. Tečiau galime praneš
ti, jog byla greit bus per
duota j grand jury ir jau ne 
užilgo bus nagrinėjama.

Ir vėl nelaimė jurose.
Garlaivis "Middlesex" [ 

plaukiantis iš Bostono į į 
Norfolk, naktį 12 liepos už-

toiovijvov i.vvv važiavo ant didžiulės bar- 
bažnytinių katalikų mokyk-Įkos ”Hudson” ir j dvi minu- 
lų, jose mokinasi 1 milijonas ti paskandino ją. Žuvo ka- 
7 šimtai su viršum tukstan- pitonas ir 3 jūreiviai. Kiti 
čių moksleivių. 18 išsigelbėjo.

Europą.
Revoliucijonierių užpuo

limai ir grasinimai baugina 
Huertą ir jis nežiūrint, jog 
išrinktas prezidentu, žada 
dumti Europon.

Revoliucjonieriai jau pa
ėmė miestą Cerritos ir gal 
neužilgo bus jų rankose ir 
S. Louis Potose.

Kiti laikraščiai praneša, 
kad jis jau esąs ant laivo 
"Alfonso XIII" ir bėgąs į 
Ispaniją.

Tečiau tikrai tvirtinti dar 
negalima.
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vydai visokiais budais sten- žiuri į musų rašomąją kai- Ne, "Vėželi”—drambliui su šė policiją, kadtoji^ uždrau-

j ir buvo padaryta, ir galop, ------------

"Draugas” pats prisipažino, 
jog klerikalų spauda su

silpnėjo ir yra ne 
normalė.

"Draugas” polemizuoda
mas su "Lietuva” ir "neka
talikišku” "Kataliku” nu
siminęs aimanuoja kone 
verkdamas, kad tikybos ir 
tautos reikalais jam niekas 
nebepadedąs rupinties ir 
vienam "Draugui” priseiną 
"šiaip-taip” tie reikalai at
likti (sic!). Tame apsireiš
kiąs:

’ ’ Nenormalis musų spau
dos padėjimas, kad aiški lie
tuvių katalikų didžiuma turi 
mažiau įsigalėjusią spaudą, ne
gu kitos srovės.”

Męs norėtume paklausti 
"Draugo," kame gi to viso 
priežastis, kad žmonės nu
stojo remti klerikalinę 
spaudą? Juk jus, kunigai’ 
iki šiol laikėte apglėbę visą 
lietuvių tautą, visur ir visa
me brukėte savo įtekmę, 
venok aiškiai matyti, jog 
jūsų įtekmė susimažino ir 
kasdien eina menkyn: kodėl 
gi taip atsitiko? Todėl, kad 
žmonės pamatė, jog jūsų, 
klerikalų spauda darbinin
kams jokios naudos neatne
ša ir negina jų reikalų, o 
vien tik rūpinasi keleto biz
nierių reikalais, be to sten
giasi žmonėse palaikyti 
prietarus ir senas pasakas 
apie sufabrikuotą Romos 
trustą. ■ - -

Toliau "Draugas." maty
damas, jog ir "Lietuva’’ su 
"Kataliku” da ne visai ge
rai giną Romos trustą, juos 
mokina: •

"Męs norėtume, kad kiti lai
kraščiai gerbtų lietuvių kata
likų tikybos visuomenės reika
lus, kad nešmeižtų jų veikėjų, 
kad nemeluotų, neprasimany
tų nebūtų daigtų. štai tik to 
męs ir tenorime. Jeigu 'Lietu
va’ pirmoji tuos musų troški
mus išpildys, tai mes jai ga
rantuojame visišką ramybę.” 

t Mums rodos, jau ir dabar 
reikėtų "Draugui” pilnai 
jiems "ramybę garantuot.” 
o —-____  i

"Vienybės Lietuvninkų” 
priemėtys.

Nabagėliai tie musų tau
tininkai su klerikalais. Jie 
pamatę, kad socijalistai vi
suomenėj įgauna vis dides
nę simpatiją ir įtekmę, iš 
baimės įgavo priemėtį, ku
ris dabar juos ir dieną ir 
naktį kankina.

Štai "Vien. Lietuvninkų”! 
kalbėdama apie privatinį 
biznį (No. 27) krūpčioja, 
jog socijalistai nupeikdami 
privatinį biznį, patįs bizniu 
užsiėmę ir lobstą. Girdi, 
štai kadir, "Keleivis” nusi
pirko automobilių ir puikius 
muro namus pasistatė (tai 
gryniausis "V. L." melas — 
"Keleivis” jokių muro namų 
nepasistatė ir jokio automo- 
biliaus Gegužis nepirko), 
bet kad "Keleivis" turi dau
giausia už kitus laikraščius 
skaitytojų ir be automobi- 
liaus nunešti po pažaščia 
pašton laikraščio (kaip kad 
"V. L.”) negali, tai ateityj 
nėra abejonės, kad turės au
tomobilių pirkti, tuo labiau 
jei su laiku taps dienraščiu. 

Męs visados sakome ir jau 
nuo to niekad nenukrypsim, 
kad kiekvienas darbininkas 
teisingą turi gaut už savo 
darba atlvginima ir naudo- 
tis visu'tuom.'ka jis pa- 

tik pavieniai kokie žmoglu- 
piai kapitalistai gali važinė
tis automobiliais ir turėti 
savo namus, bet męs trokš
tam ir vedam prie to minias, • nj,xtnn 
kad kiekvienas darbininkas jU0S pasion’ 
gali važinėtis automobiliu 
ir turėt savo namus, nes jis 
tą pasauliui pagamina. Męs 
gi nepavydim to nė "Vieny
bei Lietuvninkų." Bet. kad 
"Vištyčių akademčikai” ir nas gabiaus 
kiti kokie ten šakar-makar ninku, jisai (labai kritiškai

giasi klaidinti ir net jau vi- bą ir neperstodamas sten
- • 1 •------ -*-• 1 1 - ’ *--------- ’ ‘ ‘ * *

džiamus < 
dėl "Keleivis" eidamas su 
protaujančiais darbininkais 
išvien, gindamas tos klesos 
reikalus, turi pasakyt jums 
"V. L.” ponai kartų teisy
bės žodį. Na o jei "Vien. 
Liet” turi mažai skaitytojų 
ir jai nesiseka, tai reiškia, 
kad žmonės darbininkai 
jums neprijaučia, nes 
mato jokios sau naudos 
panašių laikraščių. O jeigu 
jus, "Vien. Liet.” ]_ 
kie užsispyrėliai arba atža
gariai ir nepermatot, kad 
protaujančios lietuv. minios 
nenor lyst į jūsų spendžia
mą varžą, tad kam jus pyk
stat ant "Keleivio,” kad jis 
eidams su teisybe išgyvena 
ir nesibijo juodvarnių keik
smų?

"Vien. Lietuvninkų bijo, 
kad ir "Naujienos” taip, i 
kaip "Keleivis” nesustiprė- 
tų, tai štai ką parašė:

"Naujienos” pučia i triubą, 
kad Chicagoje kokie ten pri- 
vatiški bankieriai nubankruti- 
ję, ir da užmeta kitiems laik
raščiams. kodėl jie Į tą pačią 
triubą nepučia. "Naujienos” 
turi aišku tikslą, būtent dis
kredituoti vietinius lietuvius 
"privatinius biznierius" (nors 
tarpe jų šiuo kartu niekas ne- 
bankrutina) ir pasitiekti ke
lią savo kompanijėlės bevar
džiam biznieriui.”

Gera "V. Liet.” logika! 
Ji nori, kad ir socijalistų lai
kraščiai, kaip visi klerikali
niai tylėtų ir nepraneštų 
žmonėms apie prisiartinantį 
pavojų. Jei šiandien nei į 
vienas lietuvis bankierius j 
nesubankrutino, tai laimė Į 
da. nes nenunešė kruvinai 
uždirbtų darbininkų centų. 
Bet ar gali "Vien. Lietuv
ninkų” užtikrinti, jog rytoj, 
ar poryt nesubankrutys vie
nas kitas iš jų. tuo labiau, 
kad tūli iš jų jau netoli ban- 
kruto ir yra? Ne, "Vien. 
Liet." ne tas rūpėjo, ji išsi
gando, kad ir "Naujienos” 
diena už dienos gali sustip
rėti, tai ir jieško liaudegių.

Toliau "Vien. Liet." štai 
da kaip mėgina socijalis- 
tams filosofuoti:

"Kad jie nemėgsta teisingo' 
kelio, o griebiasi šantažų, tai 
visi aiškiai mato. Kokią ne
švarią agitaciją dabar 'Kelei
vis’ veda prieš savo kaimyn- 
ką ’At.’Ar tai socializmo labui? 
Ne. Tai geltonoji neapykan

tos liga. Tai nedoriausis biz
nio darymui būdas. Arba vie
nas socialistų laikraštis su pu
rvais maišo visus kitus laikra
ščius ir -visuomenės veikėjus 
bei "privatiškus biznierius.” 

Bet pala. 
Kur faktai, kad 
veda nešvarią

lioja į kunigų tinklą skriau- giasi ją taisvti ir tobulinti, 
darbininkus , to-j Nesenai jis ”Liet. Žiniose” 

padėjo ilgą straipsnį išrodi- 
nėdamas, kad jei musų ra
šytojai ir toliau, taip besą- 
žiningai darkys rašomąją 
kalbą, tai musų kalbai grę- 
sia didelis pavojus ir kvie
tė visuomenę kuogreičiau- 
sia imties kalbos taisymo.

Vvdunas tečiau į kalbos 
....................... ...... ‘ štai

pele per žema butų kovot ir
jis to niekad nemano.

Pažiūrėsime, kaip teisln- užgirdęs nuo savo gaspad’i- 
gai "Vėžys” išrodys "politi
kierių šaikos” pasitarnavi 
mus.

n

I
I

I

n®; dalykus kitaip žiuri. 
. iš kaip “Jaunime” jisai rašo:

"Aišku norima iškarto tobu-

Dr-as Basanavičius turėjo 
didelį džiaugsmą.

■'Draugas” įdėjo privatinį 
laišką apie vysk. Karevi
čiaus atsilankymą Vilniuje. 
D-ras Basanavičius vysku
po atsilankymu taip buvęs 
nudžiugintas,, jog išbučia-

ponai, to- lą raštų kalbą ir rašybą turėti, ves abi vyskupo ranki ir... 
Reikėtų atsiminti, kad kitos norėjęs kojas išbučiuoti, tik 
tautos tam privalė net šimtme- batai vyskupo buvę nešvei- 

i čių. Visokie mėginimai ir jie
ško j imai kaip tik yra naudin
gi kalbos gyvybei ir augimui. 
Greitas nusistojimas yra su
stingimas. Tik žinoma, reikia 
visu noru žiūrėti vis daugiau 
prieiti prie aiškių ir 
išraiškų ir nepasileisti 
ir kalbant.”

Rygiškių Jonas 
nu nesutikdamas 
per "Liet. Žinias” 
atsako:

"Kad rašytojas,
mas su kalbininku, mėgina vie
ną kitą dalyką saviškai pasa
kyti. kad jis, nesitenkindamas 
kalbininko patarimais, rūpi
nas pats vis gražiaus, aiškiaus. 
tiksliaus savo mintis reikšti, 
kad tuo besirūpindamas jis ne
sutinka ir su vienu kitu kal
bininko pastebėjimu,— tuo 
džiaugtis tereikia: rašomoji 
kalba yra pačios tautos ir mo
kančių jos kalbą rašytojų, ne 
kalbininkų produktas.

"Bet jei savo žodžiais Vydū
nas norėjo tik pabarti karšta
galvius 
glostyti 
nančius dabar musų kalbą ra
šytojus. tad jis — didžiai klys
ta. Musų kalbininkai skun- 

* džias tik tada, kai musų rašy- 
I tojai ima biauriai savo tautos 
Į kalbą darkyti, kai musų laik-: 
į raščių redakcijos ima leisti i 
; savo bendradarbiams, mokan-: 
į tiems ir nemokantiems lietu-! 
' viškai, rašyti kaip tinkamiems, 

kai musų laikraščiai ima pa- j 
tys savo rašiniais griauti tau-: 
tos kalbą..." 

Bepigu Lietuvos laikraš- i 
čiams ir rašytojams rupin-' 
ties kalbos tobulinimu, kai: 
jiems yra kas padeda, ten) 
gyvena ■visi kalbininkai, o iri 
iš pačios liaudies gali imt1 
pavyzdžių. Kas kita su mu
sų Amerikos lietuviais rašy
tojais ir publicistais jie pa
tįs, vieni, turi tais reikalais 
rupinties. O vienok, kai 
žiuri ne dievai žin’ kiek ir 
teatsilieka. . . .. ; •

trumpų ’ 
rašant

Vydu-SU
vėl jam 

(No. 126)
i

nesutikda-:■

kalbininkus, tik pa- 
ir padrąsinti griau-

sti.

Polemika
ir Kritika

”Vėžys” vis da atbulas te- 
berėplioja.

Męs gavome nuo J. Jaki
mavičiaus sekanti laišką:

”Šiuomi da syki primenu

nės (toji nuo savo kūmutės 
užgirdo), kad policija už
draudė žaislus, primelavo 
"Draugo” skiltyse, kad so
cijalistai, kaip puslaukiniai 
girtuokliavo, kėlė revoliuci
jas ir liko policijos su lazdo
mis išvaikyti. Turbut Bas- 
stėnio a laTamošiaus smage 
nįs makaulėj ”susibostijo," 
nes sveiko proto žmogus ne
būt išdrįsęs tokių melagys
čių pasaulin paleisti.

Pabaigoj da štai kaip apie 
socijalistus atsiliepia: "Ci- 
cilikams bažnyčios nereikia, 
jiems užtenka karčiamos ir 
paleistuvybės namų.” čia 
musų Tamošėlis pasakė, 
kaip tik tą, kas kunigams 
ytin tinka. Skaitytojai per
skaitykite šiame ”Kel.” nu- 
merij straipsnį: "Ką kuni
gija veikia?,” o pamatysite, 
jog karčiama ir paleistuvy- 
Jės namai, tai kunigams 
garbingiausi užeiga.

Velnių ponaitis.

CHICAGO, ILL. 
Lietuvių latrų priviso.

Prasidėjo vasara, su ja 
ir piknikai, o su jais musų 
peštukams rugpjūtis. Čia 
paduodu keliatą faktų, kaip 
tarp Chicagos lietuvių plati
nasi peštukizmas ir kitoki 
nekadėjiški darbai.

Birželio 28 d., 7 vai. ryte, 
J. M. černaucko darže, Ly- 
ons, Ilk, peštukai nuo 18 gat
vės užpuolė karo laukian
čius "Liet. Politikos ir Pa- 
šelpos” kliubo narius ir tris 
jų sumušė. Užpuolimo prie
žastis visai nežinoma. Poli
cija suėmė 3 mušeikas, bet 
Černauckui užstačius kauci
ją paleido ant parankų. Lie
pos 3 d. buvo teismas; du 
mušeikų liko nubausti po 23 
dol. ir 50c., o trečiasai Kli
mas Šemeta į teismą nepri
buvo, per tai Černaucko už
statyta kaucija dingo. Mu
štynes pirmasai pakėlęs M. 
Mickus, ”Rutos” draugijos 
No. 1 pirmsėdis. Tai mat 
jokių draugijose veikėjų 
esama!

Apie 18 gatvę vakarais 
dabar baisu ir pereiti, nes 
:ie musų lietuviškieji latrai 
ir visai bereikalo prisikabi
na. Kiti, sako, ir žiną tuos 
užpuolikus, bet policijai skų
sti nedrįsta, bijodami, kad 
daugiau negautų mušti, 
keikia pasakyti, kad visus 
:uos peštukus veisia smuk- 
ininkai; jie visuomet užta
ria už juos ir pakliuvus ka- 
lėjiman išima ant parankų.

Birželio 3 d. ant Newbe- 
rry avė. ir 19 gatvės nušovė 
lietuvį smuklininką J. Meš
kų. Ūužmušėjai buvo trįs 
ir visi pasislėpė, tik vienas 
bebėgdamas pametė kepurę 
ir joj buvo unijos sagutė.

Tą pačią dieną suėmė Juo
zą Molį gyvenusį ant 1425 
So. Jefferson gatvės. Jį kal
tina, kad mesdamas į antrą
jį kiemą plytą užmušęs Pet
rą Cassel’į, 19 metų vaikiną.

Birželio 21 d. grįžtant iš 
"Palaimintos Lietuvos” dr- 
jos pikniko, kilo tarpe lietu
vių muštynės. Mačiau vie
ną moterę su pramušta gal
va ir vyrą visą sumuštą 
kraujuose, kuris įšoko į ka
rą norėdamas nuo mušeikų 
pasislėpti. Ir tokių reginių 
musų piknikuose tai ne nau
jiena. Tai vis alkoholis da- 

Labai negražu!
A. Booben.

LAWRENCE, MASS. 
Socijalistų ir tautininkų pi

knikai. Socijalistų pi
knike buvo 1000 as

menų—tautinin
kų 12«/2.

Liepos 4 d. L. S. S. 64 kp. 
parengė pikniką Juniper 
Parke ir galima drąsiai pa
sidžiaugiant pasakyti, kac 
piknikas nusisekė iš visų at
žvilgių.

Tą dieną rytas buvo tyras 
ir tylus, ore nesimatė jokio 
debesėlio, gal būt tas ir su
traukė jaunimą į vieną di
delį būrį, čia matėsi jauni
mo iš So. Bostono, Lynn’o, 
Haverhill, Nashua ir kitų 
apielinkės miestelių, bet 
daugiausia vietinių. Pikni
ke dalyvavo apie 1000 asme
nų. Piknikas parengtas 
gražiame parke. Ant kal
nelio stovinčioj salėj griežė 
muzika; apie salę tęsėsi di
delis žalias dirvonas, po ku
ri linksmai žaidė jaunimas: 
"bernužėlį,” "žilvitį,’ "jievu- 
žę,” "žalias rožes,” "aguonė
lę” ir kitus gražius žaislus. 
Atsibodus žaisti jaunimas 
ėjo į giraitę ir pavėsyj žalių 
lapuotų medžių, pasislėpę 
nuo karštųjų saulės spindu- 
ių ilsėjosi, klausėsi So. Bo

stono ir Lynno chorų daina
vimo, o vėliau smagiai drau
giškai šnekučiavo. Malonu 
juvo girdėti, kai jaunimas 
klausinėjo viens kitą apie 
veikimą ateinančiame sezo
ne, ką kas žada veikti, ko
kius veikalus statyti ir t. t. 

Apie 6 vai. prie giraitės 
šokių nesi- pasirodė drg. F. Bagočius ir 

, sakė angliškai ir lietuviškai 
. prakalbas. Angliškai kal- 
į bėjo todėl, nes buvo užkvies- 
. ta anglų socijalistų partijos 

ir vaikučių choras. Lietu- 
. viškoj prakalboj drg. Bago

čius kvietė visus jungties 
prie Socijalistų Sąjungos, 
vienintelės darbininkų orga
nizacijos kovojančios už pa
gerinimą darbininkų būvio. 
Vaikučių choras sudainavo 
revoliucijos dainų angliškai, 
o So. Bostono ir Lynn’o cho
rai dainavo revoliucijos ir 
liaudies daineles lietuviškai. 
Buvo renkama aukų. S. P. 
vaikučiu chorui—surinkta 
$13.60. ‘

Pardavinėta gyvos rožės. 
Daugiausia gavę rožių lai
mėjo dovaną; drg. G. Puši- 
niutė metams laikraštį ir 
antra draugė (vardo nesu
žinojau) lietsargį.

Svaiginančių gėrimų ne
pardavinėta. Jaunimas blai
vus. linksmas, nė vieno aps
vaigusiu protu nesimatė. 
Kuopai liks apie $200 gryno 
pelno, linksmintasi iki 8 
vai. vakare.

Tautininkai, kaip jau bu
vo rašyta, norėjo užbėgti 
socijalistams už akių ir pa
rengė savo pikniką ant tos 
pačios dienos, bet nabagus 
mažai kas teprijautė. Jų 
piknike buvo apie 12V> as
menų, vėliau gi ir tie patįs į 
socijalistų pikniką atidrožė. 
Grįždami gatvėse ir karuo
se visi linksmai šnekėjo lie
tuviškai, o musų patrio
tai švebeldžiavo angliš
kai. Tai. tau, sakau, tėvy
nės ir kalbos meilė! Abel- 
nai, socijalistai visur man
dagiau ir padoriau užsilai
ko, per tai jų pramogas 
žmonės pamylo.

N. J. Vabalninkas.

Argi jau negalima kitaip 
rašyti?

Paėmęs "Keleivio No. 26 
perskaičiau dvi žinuti iš Mi- 
nersvilles, Pa.; tik juokai ir 
pyktis ima ant tokių rašėjų, 
kaip Senas Singelis!

Aprašyta gegužinės įspū
džiai; tame nebūtų nieko 
ypatingo, jeigu viskas butų 
teisingai aprašyta. Bet čia 
rašėjas toli prasilenkė su 
tiesa. Aprašo, kad nieko 
nebuvo, kaip tik tango šo
kiai. "Tango” i 
matė, jeigu tik paminėjus, 
kad viena moteris per augš- 
tai kojas kilnojo, tai tas jau 
lyg buvo perdaug. Daine
lės, rodos, buvo girdimos, 
kaip ir visada. Bet jos ne
galėjo atnešti naudos prie 
alkoholinių gėrimų; taipgi 
nebūtų nieko naudos atnešę 
nė monologai apsvaigusiai 
miniai. Regis nuo tokių ge
gužinių nėra ką daug nė rei
kalauti. Nes ten buvo susi
rinkę visokių rūšių lietu
viai praleisti laiką girioj 
sveikame ore. Tarpe visų 
buvo ir sąjungiečių; jų bu
vimas ne pasiliko be naudos. 
Sumanyta parinkti aukų 
varymui bylos drg. Perku- 

Perėjus dviem mote
rim su kepure, surinkta 
$9.50. Kodėl tą rašėjas pra
leidžia?

Rašant panašias žinias, 
tik užgaunama visuomenę 
ir pradedama išmetinėti lai
kraščiui, kad neteisingai 
apie juos parašę žinias.

Tiek to su gegužine, bet 
antroji žinutė Seno Singe- 
lio, tai jau visai be tiesos 
parašyta apie V rajono ge
gužinę. V rajonas nerengia 
jokios gegužinės, vien ren
gia susivažiavimą visų są
jungiečių V rajono, kad jj 
pasekmingiau sutvirtinti. Ir 
rengia ne 19 rugjučio, bet 
19 liepos, ir jau buvo pagar
sinta "Kovoj.” Na,o Senas 
Singelis garsina, kad 19-tą 
rugp. Taigi tik klaidina no
rinčius dalyvauti susivažia
vime. Jeigu tėmyti ant Se
no Singelio pagarsinimo, tai 
visu mėnesiu paskiau nuva
žiuosim. Taigi rašant ką į : 
laikraštį, reikia visuomet 1 
remties faktais.

J. Ramanauskas.

"Draugo” korespondentų 
begėdiškumas.

Jeigu kurie skaitytojų da 
ne esate persitikrinę, kokius 
biaurius ir nebūtus šmeiž
tus leidžia juodoji klerikalų 
armija gyvu žodžiu ir per 
savo juodašimtiškus orga
nus, tai patariu paimti No. 
28 "Draugo” ir perskaityti 
korespondenciją iš Boston, 
Mass., kur pasirašęs Bastė- 
nis (tas patsai nepraustbur- 
nis, garsusai socijalistų en- 
dekas kunigas Tamošius), 
aprašinėdamas nedėlines so
cijalistų ekskursijas į "Spot 
Pond’o" girias, begėdiškiau
sia išplūsta socijalistus pra
manydamas apie tas eks
kursijas nebūtus daiktus. 
Socijalistai susirinkę kelią

i "visokias revoliucijas su 
girtuokliavimu ir cicilikiš- 

Į kais burnojimais. Ameri- 
jkonai iš pradžių į tai atsi- 
| nešę šaltai. Ytin, būdami 
j kultūriškais žmonėmis ir 
niekados nematę tokių pu- 

; siau laukinių žmonių, žiurė
jo į tuos cicilikų susirinki
mus, kaipo nematytos rų- 
šies cirką. Bet kuomet ne- 

! švarus cicilikų ir cicilikių 
apsiėjmai perėjo padorumo 
rybas, įsimaišė policija ir 
su lazdomis išvaikė tas gau- 
jas.

Tai didžiausis melas n 
prasimanymas, kokį gali 
leisti tik besąžiniai nustoję 
doros žmonės. Šimtai žmo
nių buvę tose ekskursijose 
gali patvirtinti, jog "Spot 
Pond’e socijalistų ekskur
sijose jokių revoliucijų, gir- 

! tuokliavimų ir burnojimų 
nėra buvę ir policija su laz
domis niekad nėra ekskurs- 
santų išvaikiusi. Anaiptol 
socijalistų ekskursijos Spot 
Pond’e šį pavasarį atsižymi 

j nepaprastu padorumu ir 
! yra prakilniausiu pavyz
džiu musų jaunimui. Soci
jalistai suvažiuoja, ne tam, 
kad bačkutes su savim atsi- 
vežus — kaip, kad kun. Ta
mošiaus a la Bastėnio para
pijonai — girtuokliauti, bet 
kad sveikame ore pažaisti, 
pasidalinti gyvenimo įspu-

i

no. ro.

"močiute!" j 
"Keleivis” Į 

agitaciją 
prieš "Vėžį"? Ar gal "Vien. 
Liet.” skaito nešvaria agita- i Baltimorės I. W.‘W. karš-1 
cija tą straipsnį, tilpusį tuoliams ir "Vėžio” redakci-j 
"Keleivio” No. 25 apie "Ja- jai, kurie mane taip bėgė-! 
sinskienę ir ’vėžį,’” kur 7 diskai šmeižia, be jokių fak-

! tų, kad aš niekuomet "Dar-; 
bminkų Balso,, nedeginau, į2jais pasiklausvti prakal- 
ir nemaniau degintie As• bų išrišanči, -darbininkų 

pasakiau, varffų priežastis ir atgahi- 
kad atsiimtų savo laikraštį, nusskr^tinę t or£ v81 

JP®” nelell5aijUJ?n.^grižti prie kasdieninio dar- 
pnsiunte 300 egz., kad as dulkėtas dirbtuves, -

įplatincia. Ir vėliau pnsiun- riIga šviesesnės -

' faktais parodyti "vėžinin- 
kų” darbai ir išrodyta pa-Į 

ivardėmis, su kuriais žmo
nėmis "vėželiai” tuos tam-! 

jsiuosius darbus atliko.
"Vien. Liet.” išdrįsta sa

kyti, jog socijalistų laikraš
čiai su purvais maišą kitus 

i laikraščius, bet ar ji pati ki
taip daro? Ar tokis jos 
irašvmas nėra šmeižimu?

Bereikalo "Vien. Liet" 
krūpčioja ir serga priemė
čiu, vietoj tuščių žodžių ge
riau ką nors iš darbininkų 

i gyvenimo paduotų savo 
, tuomet skai- 

itytojai patis pamatytų jo& 
; nuopelnus ir prenumerato
riai nereikėtų nešti po pa
žaščia. o galėtu ir ji nusipir- 

i kti automobilių nuvežšti

n.

??

I

Vydūnas ir Rvęiškių Jonas 
apie rašomosios kalbos 

dalykus.

Rygiškių VJonas, tai vie- 
musu kalbi-

tus 40c. sugražinau jiems 
"D. B.” atgal. Kur "Vėžio” 
ir tų visų žmonių etika! Ne 
gan ką mane šmeižia mela
gingais prasimanymais, bet 
ir kitus socijalistus.”

J. Jakimavičius.
Prieš trejetą sąvaičių 

"Laisvei” buvo tilpęs J. Ja
kimavičiaus ilgas pasiteisi
nimo laiškas, iš kurio aiš
kiai matyti, jog jis "Darbi
ninkų Balso" nedegino, te
čiau "Vėžys" netik neatšau
kė tos savo melagingos ži
nios. bet ir iki šiol ją plati
na, ir da-gi begėdiškai užsi
puola ant socijalistų veikė
jų, išvadindamas juos žmo
nėmis be idealų. "Vėžvs” 
sako, jog "Keleivis” apskel
bęs prieš jį "atvirą kovą.”

su 
darbinin

kams ateities. Bet ne vieni 
socijalistai į "Spot Pond’ą” 
suvažiuoja, atvažiuoja su 
skrynioms alaus ir Bastėnio 
parapijonai ir pamatę soci
jalistų gražius žaislus ir pa
dorų elgimąsi — dedasi prie 
jųjų. Bastėnis-gi (kun. Ta
mošius "Draugo” korespon
dentas—melagius) matyda
mas, kad kas šventadienis 
jo avinvčia tuštėja ir jo ”ba- 
čkiniai” paraoijonai neneša 
jam dešimtinių, iš sielvarto 
neriasi iš kailio, kasjsventa- 
dieni keikia iš sakyklos so
cijalistus ir kumščiais gru
mena savo avinėliams para- 
nijonams, kad nevažiuotų į 
"Spot Pond” ir darytu jam 
biznį, o kada narapiionai 
nebepaklausė, tai jis užpra-

- -
X
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CIT, NEVERK.
Cit, neverk, kūdikėli, 
Jei nėra duonelės, 
Ir nekaltvk tėtušėlio, 
Nė vargšės mameles.

Cit. mažyti, neraudokie, 
Bet j ieškok takelio, 
Tš jaunystės tu jieškokie
Sau kelių drąsuolio.

Iš jaunystės dienų meskie 
Prietarų aklybę
Ir tuom keliu drąsiai eikie, 
Kurs ved įliuosybę...

B. Šidiškis.

LEVINGSTON, ILL.
Šiame miestelije, arba tei

singiau, kaime, yra 1200 gy
ventojų. Lietuvių yra 38 
šeimynos ir 48 pavieniai. 
Gyvename visi sutikime. 
Žmonės dirba kasyklose — 
kitokiu darbu nėra.

Birželio 27 d. L. S. S. 47 
kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo A. Vasiliauskas iš 
Chicagos. Buvo užkviestas 
ir vietinis klebonas, bet ne
atsilankė — socijalistų bijo.

Prakalbose dalyvavęs.

RAYMOND, WASH. 
Du vakarėliu.

Ir mūsiškiai lietuviai jau 
pradeda veikti. L. S. S. 183 
kuopa parengė jau net 
2 lietuvišku vakarėliu, su 
dainomis ir deklamacijo
mis. Pirmasai vakarėlis 
davė $12.35 pelno, bet i an
trąjį lietuviai kasžin kodėl 
bijojo lankyties, vos tik 11 
tikietų lietuviai tenupirko. 
Ačiū tik finams, kurie nu
pirko 31 tikietą; kuopa ne
gavo nuostolių.

Šiemet čia susitvėrė pa- 
šelpos draugija vardu ”D. 
L. K. Gedimino,” jau turi 
39 narius. K. česunas.

RAINBOW, CONN. 
Girtuoklystės aukos.

Liepos 4 d. čia atsitiko ne
laimė, prigėrė 3 lietuviai, 
vienas jų vedęs. Sumanė 
pasilinksminti, bet kur mu
sų lietuvis pasilinksmins, jei 
ne smuklėj. Musų miesteli- 
je yra viena tik smuklė, tai 
jos neužteko. Jie įsėdo visi 
į valtį ir nusiirė upe į mies
telį vadinamą Poquonock, 
Conn., pusantros mylios nuo 
Rainbow’o. Nusigėrę gri
žo atgal, bet išvirto ir tik 
vienas mokėdamas plaukti 
išsigelbėjo, kiti-gi tris nu
skendo. Jų lavonus ant ry
tojaus išgriebė. Gaila žmo
nių, nes ne vienas da mirtį 
sutiks iš priežasties tamsos 
ir alkoholio.

Nepažįstamas.



WORCESTER, MASS. priešinimasis, tai pūtimas 
"Draugo” korespondentai ir Pr^e® vėją, nes jie liaudies 

namo budavojimo jau nesu
stabdys; bet visgi šitoksai 
nekuriu lietuvių pasielgi
mas, parodo, ant kokio žemo 
kultūros laipsnio jie dar te
bestovi. Juk priešinties liau
dies namo įsteigimui, kuris, 
beabejonės, bus svarbiausia 
Norwood’o lietuviams kul
tūrinė įstaiga, reiškia, kum
štį suspaudus, grūmoti ap- 
švietai, , kepurę nusiė
mus, lenkties tamsybei.

Bet kas tamsybei lenksis? 
— paklausite. Gi, kunigas 
su savo aklais parapijonais. 
Štai liepos 5 d. kunigas per 
pamokslą kuonešvariausiais 
žodžiais išniekino Labdary
bės dr-ją ir liaudies namą. 
Neatsiliko nuo to ir jo "kla
pčiukai;” nes kada (tą die
ną) tapo pakeltas klausimas 
Keistučio draugijos susirin
kime, kad K. D. paskolintų 
$500.00 Labdarybės dr-jai, 
nekurie parapi jonai, kaip 
miškiniai vilkai staugė, kad 
tik paskolos L. D. nedavus. 
Vienok jų staugimas atsilie
pė tiktai pelkėse, nes tapo 
nubalsuota, kad skolinti.j 
Dabar fanatikai nosis nulei
dę cimbinėja ir taikosi kaip 
nors Kęstučio dr-jai iš pasi- ! 
lų Įkąsti. Nori bylinėtis, : 
mat, K. D. nelaikė tuos pi-) 
nigus, kad paskolinti baž-| 
nyčios pastatymui, bet ėmė! 
ir paskolino liaudies namo: 
pastatymui.

Šitasai Norvvood’o kuni
go ir nekuriu parapijonų 
juodas pasielgimas turėtų 
bent kartą atidaryti akis 
nekuriems laisvamaniams- 
tautininkams, ypač Račkau
skui, Širvidui, Balučiui ir 
Baniuliui, kurie nuolatos už- 
tarauja kunigus — tuos ere
lius, smaugiančius, draskan
čius ir ryjančius kiekvieną 
apšvietos krislelį!

Margeris.

teisybė.
"Draugo” No. 27, vėl pa

sirodė žinia, kame sakoma, 
jog Worcesterio socijalistai 
veltui džiaugęsis savo įtek
me, girdi, musų socijalistai 
gyriasi turį 1000 pasekėjų, 
bet tai esą neteisybė.

Gerai. Aš parodysiu fak
tų. Kuomet V. K. Račkaus
kas atsišaukė per laikraš
čius, kad gerų norų žmones 
padėtų surinkti statistikos 
žinias apie lietuvius jo ren
giamajam veikalui "Ameri
ka,” kad surinkus Worces- 
terio lietuvių statistiką, tei
ravausi kur tik buvo proga 
ir buvau pas vietinį kunigą 
K. Vasiliauską, nes jis pe
reitais metais rinko statis
tiką vaikščiodamas po lietu
vių butus, tai štai ką man 
kunigas pasakė: lietuvių 
esą 7000, prie parapijos gi 
tepriguli 4000. Prie lenkų 
pa r pi jos priguliu apie 1000, 
o sako, tokių, kaip tamsta 
(suprask, laisvamanių) yra 
1000 su viršum, o da esą ir 
išsimėčiusių.

Jei netikėt kunigui, tai da 
ir antras faktas. Worceste- 
rij prie draugijų priguli 
2566 nariai. Prie tų dr-jų, 
kur įstatai verčia eiti išpa- 
žintin, priklauso 1230, o prie 
laisvų dr-jų 1336 nariai.

"Draugo” korespondentas 
sako, jog socijalistų vakarus 
mažai kas telanko ir socija
listai nuolat nešą nuostolius. 
Tai grynas melas. Per pusę 
metų L. S. S. 40 kp. turėjo 
$1000.00 apyvartos ir gryno 
pelno apie $150.00.

Taip, ponai klerikalai! 
Jums kas ne po kunigo ir jo 
gaspadinės globa, tai tą jus 
visuomet stengiatės paže
mint. Jums negeras L. S. 
A., negera T. M. D. ir L. S. 
S., kartu ir visi žmonės, ku
rie jūsų neglosto. Bet galit 
šaukti ir verkti, o darbinin
kams akių jau neuždengsite. 
Jau jie jus pažino.

Matome, darbininkai, ko
kie jų darbai ir jų laikraš
čiai, todėl kurie juos skaito
te, mokėkite suprasti, kad 
akių neapmuilytų.

P. O. Dėdynas.

/
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Paveikslėlis perstato kaip kunigija laiko apglėbusi garsiosios “Saulės” mokyklas Lietuvoje, įsteig
tas už Amerikiečių pinigus. Panaši dvasia auklėjama ir kunigų vedamose “Žiburio” ir “Ryto” 
draugijose, kurioms gabus jėzuitai vilioja pinigus nuo Amerikos darbininkų, o tėvynėje auklėja už 

juos davatkų burius.

RED LODGE, MONT.
Musų miestelij randasi 6 

lietuvių šeimynos ir apie 25 
pavieniai. Laikraščių pa
reina visokių, tik mažai kas 
jais tesinaudoja. Girtuok
lystė ir tamsa bujoja. Kiek
vienas vedęs darbininkas 
skurdo verčiamas turi laiky
ti įnamius (burdingierius). 
Aš taipgi tų pačių sąlygų 
priversta laikiau savo bute 
įnamius, užlaikydama juos 
švariai ir priderančiai, 

> bet jiems netiko, nes aš ne
pavelijau savo bute girtuok
liauti ir kitokius nepadorius 
darbus daryti, todėl jie iš 
manęs išsikraustydami pa
rašė ”į Vien. Lietuvninkų” 
No. 25 žinutę, kuri šiaip 
skamba: ”Tulos moteriš
kės ir dagi laisvų pažiūrų, 
laiko burdingierius alkanus 
ir nesigėdija imti net po 26 
dol. į mėnesį; jos laisvų pa
žiūrų, tik ne laisvų smage- 
nų” ir 11.

Aš pasakysiu tik tiek: ar 
tie žmonės yra laisvi, kurie 
akis kasdien užsipylę po 
smukles daužosi, ar kurie 
visai alkoholio nevartoja? 
Kurie jų tobulesni, skaityto
jai, manau, patįs supranta.

Marijona Vaisiunienė.

tančių darbininkų. Kalba skaitytojų; pasirodė neper-.L-* L 
buvo gana aiški; publika ra- i daugiausia. Minėjo tk kle- i baigęs Kristus? 
miai užsilaikė ir delnų ploji- į rikališkus, o pirmeiviško nė p 
mais privertė kalbėt net tri-I vieno nepaminėjo. Paskui 
juose atvejuose. 7” ” ! ' * ’ " ”
drg. J. Siemsis, perbėgda 
mas dabartinį surėdymą ir! 
aiškindamas, kad jau dva- 

isiškijos apynasris sutruko. 
Vėliau kalbėjo drg. A. V. 
Vasnelis apie kunigų trus- 

| tą, kuris viešpatauja ant ka
talikų. Publikos buvo su- 
virš 200.

Aukų surinkta $6.12.
Prakalbų švogeris.

NORWOOD, MASS.
Da vienas tamsus kunigų 

darbas.
Liaudies namas jau buda- 

vojamas, vietinius lietuvius 
gan interesuoja. Tik, deja, 
labai apgailėtina, kad ne vi
si rūpinasi minėtą namą pa
remti finansiškai. Kada 
vieni aukauja ir skolina pi
nigus, kad tik liaudies namą 
įsteigus, kiti visokiomis 
priemonėmis priešinasi,

Į lio 30 d., tai busią suvis pra
šalinti. Darbininkai negrį
žo. Tuomet kompanijos 
prezid. Herr atsišaukė į 
darbininkus per laišką ir 
kvietė grįžti darban, bet 
darbininkų reikalavimų vi
sai nepripažino jokių ir da 
grasino, jog priimsiąs dar
ban tik tuos, kurie jam pa- 

j tinka, bet ne visus. Strei- 
i kieriai tą užgirdę, visi vien
balsiai nutarė streikuot ir - 

! nepasiduot save skriausti; 
jei tik kiti darbininkai jiems 
tame reikale padės.

F.K. Vavilavičius.

BUENOS AIRES, ARGEN
TINA.

(Iš privatinio, laiško.)
Čia pasidalinsiu su ”Kel.” 

skaitytojais ištraukomis lai
ško, kurį man prisiuntė ma
no draugas P. Stalioraitis 
jau antru sykiu Argentinoj 
apsilankęs ir išgyvenęs ten 
4 metus:

” Lietuvių gyvenimas šia
me pasaulio krašte skaudus 
ir sopulingas. Pastarųjų 
keleto metų laike, nesimato 
jokių žymesnių darbininkų 
tarpe permainų, tik kapita
listų gyvenimas gerėja ir 
auga jų sauvalė.

Viename didžiausių Ar
gentinos miestų Buenos 
Aires yra lituvių arti 8000, 
bet daug da gyvena mažes
niuose miesteliuose ir ant 
laukų, prie ūkių. Tie 8000 
lietuvių teturi vos vieną 
draugiją vardu "Diegas,” 
bet ir prie tos tepriklauso 
tik 37 nariai. Žmonės laik
raščių neskaito, girtuok
lystė čia atstovi jiems viską. 
Veikėjų nėra, o jei vienas- 
kitas supratingesnis ir atsi
randa, tai sunku atpainioti 
žmones nuo motušių ir ku
nigų įkaltų jiems prietarų. 
Žmonių tamsumu naudojasi 
įvairus agentai ir sukčiai.

Atvažiavus naujiems dar
bininkams į emigracijos 
namą, ateina agentai ir sa
ko, kad šiame mieste dabar 
jokiu budu negalima gauti 
darbo ir pripasakoja visokių 
melagysčių. Žmogus agen
to paklausęs ir duodasi su
vilioti. Agentas išveža jį į 
laukus, kur nėra nė vienos 
gyvenamos vietos, sutaiso iš 
audeklo būdas (šėtras) ir 
turi jose gyvent. Gulėt pri
sieina ant plikos žemės. Dir
ba po 10 ar 11 valandų už 
mažiausią mokestį, o ir tą 
turi atiduoti kompanijai už 
pašvinusią mėsą, ar supuvu
sius "makaronus,” nes kitur 
maisto nėra kur nusipirkti. 
Pagyvenę tokiose aplinky
bėse dažniausia gauna ne
sveikatą. Ne vienas jau lie
tuvių netekęs sveikatos, už 
sudėtus draugų pinigus grį
žo nelaimingu atgal į Lie
tuvą.” <

Tokias naujienas rašo a- 
pie lietuvius iš pietų Ameri
kos. J. Ledas.

kur ir kokį yra universitetą
* Ir kokias 

knygas parašęs? Baigda
mas savo kalbą pradėjo rėk
ti, staugti nesavu balsu kei
kdamas socijalistus ir pri
mindamas, kad jie yra drą- 

■ sus ir jiems kinkos nedreba 
atsistojus ant pagrindų. Jie 
turį apie 15 laikraščių, o ką 
męs? — tik vieną "Draugą” 
ir tas vos gyvas. Juk męs 
skaitom jų laikraščius, kad 
net seilės bėga. Ir taip rėk
damas užbaigė savo kalbą, 
tikėdamas sulauksiąs dide
lių aplodismentų, bet tik ke
lios davatkos paplojo.

Patarčiau p. Petraičiui, 
jeigu nori kritikuoti socija
lizmą, tegul perskaito deba
tus M. Hilquit su J. A. Ryan, 
D. D., temoj: "Socialism 
promise or menace?”

Tų klierikų kalbos yra 
tpjudinimas žmonių ir trau
kimas nuo apšvietos. Pet
raitis da pasakė: ”kad dr-as 
J. šliupas yra didžiausias 
bedievis, Basanavičius taip
gi retai į bažnyčią eina, o 
išpažinties nežinau, ar eina, 
ar ne, bet nėra geru katali
ku. o žmogus būdamas be ti
kėjimo, negali būti geru tau
tiečiu, yra tik supuvusių 
medžių stuobriu.” Reiškia, 
Šliupas ir Basanavičius yra 
supuvę stuobriai, bet ne tau- 
tiečiai, nes nepūtė visą gy
venimą i kunigėliu dūdą.

J. Kavlaičia.

kad tik susimuštų. Pavyz- 
din: Jonas Bravinskas buvo 
išrinktas pikniko gaspado- 
rium, negalėdamas daugiau 
nei prie ko prikibti, pama
tęs, kad lietuvis fotogarfis- 
tas Trakimas ima paveiks
lus, tuoj atėjęs išvarė jį lau
kan, o kad net trįs žydai fo
tografavo, tai jis jiems nie
ko nesakė, girdi, mano valia. 
Gabaus Trakimas išėjo už 
tvoros imti, tai jis atsiuntė 
policiją, kad jam neleistų 
daugiau imti paveikslų. Bet 
kada Trakimas paaiškino 
dalyką, kad čia yra lietuvių 
piknikas, ir kad jis pats yra 
lietuvis, tai jam policija lie
pė eiti vėl į parką fotogra
fuoti. Br—skas, pamatęs, 
kad vėl Trakimas parke, pri
bėgęs spyrė į mašiną ir lie
pė išeiti Trak, iš pikniko. 
Trakimas atsisakė paimti 
mašiną ir policija turėjo 
vežti tą mašiną į nuovadą. 
Tuom tarpu subėgo didelis 
būrys žmonių, ir jau norėjo 
Br—skui išpilti kailį, nes 
jis jau nuo senai turėjo prie
šų.

Kitą sykį draugijos turė
tų išrinkti geresnius tvark
darius, o ne tokius, kurie pa
tįs betvarkę kelia.

Ten buvęs.

Kalbėjo: stojo kalbėti klierikas Pet-) 
rbėgda* i raitis; kalbėjo temoj: "Kas! 

yra socijalizmas ir socijalis
tai.” Kalba buvo panaši į 
kun. Bimbos pamokslą; dau
gelis klausytojų šnekėjo, 
kad jis išsimokino iš "Ša
kės” Bimbos pamokslus ir 
sako šventakupriams pra
kalbas. žodžius vartojo to
kius, kokių mandagus gir
tuoklis smuklėj nepavarto- 

: tų. Aš jų čionai neminėsiu; 
dėl jų "švarumo,” koki ėjo 
iš klieriko burnos, tik pata
riu. kas nežino įvairių lyties 
dalių ir ligų, tegul eina ant 
p. Petraičio prakalbų. Pa
sisakė, jau 21 metai, kaip 
einąs mokslą, matyti su tais, 
kur ir ”stock yarduose” mo
kinosi ir netikiąs, kad žmo
gus yra iš beždžionės; sako, 
jeigu kas pasakytų, kad aš 
esmi beždžionės vaikas, tai 
tuoj duočiau į snukį ir jeigu 
aš žinočiau, kad mano tėvai 
buvo beždžionės — užsimus- 
čiau pats save. Pasisakė,! 
esąs didžiu socijalizmo prie-) 
šu, nes įvykus socijalizmui, 
turės kiekvienas dirbti, o 
jei nedirbsi, tai, girdi, kuli- 
pka galvon. Apie lygybę 
taip aiškino: socijalistai 
nori viską sulyginti, visi me
džiai kad butų lygus, visos 
upės, visi ežerai ir vandeny
nai, bet tas negalima, nes 
viską sulyginus neliktų pa- 
saulij nė jokios harmonijos. 
Ne dyvai, kad Petraitis taip 
priešingas socijalizmui. Bet 
kur ir kame jis girdėjo to
kį socijalizmą skelbiant, tai 
nepasakė. Matomai jis taip 
apie socijalizmą nusimano, 
kiek kiaulė apie debesį. K. 
Marksą išvadino menkos 
vertės žydeliu, kurs vos uni
versitetą pabaigęs ir pėrė- 
jęs į knkscioniską tikėji
mą, parašęs svarbiausias 

riZ™ neprirodė? pTtam k.^?s: "Kapitalas, ” 
kun. Meškauskis skaitė var- ir ekonomija 
dus Lietuvoj išeinančių laik- munistų Manifestas/

I

I 
I

SHEBOYGAN, WIS.
Pas mus žmonelės labai 

tamsus, išskyrus mažą sau
jelę. Jau ir iš to galima su
prasti, jog laikraščiuose iš 
Sheboygan’o žinių labai re
tai tepasitaiko, rodosi, kad 
tas kampelis visiškai užsnū
dęs. Tiesą pasakius, da visi 
čionai miega. Laikraščių 
žmonės beveik neskaito vi
siškai, ypač darbininkų lai
kraščiai suvis mažai teskai- 
tomi. Žmonės čionai tokios 
nuomonės, kad Dievas viską 
duoda. Bet nėra ko nė ste-
bėties iš to, nes vienintelis j 
musų mokytojas — kunigas ■ 
Ba—kas, vietoj mokyti žmo
nes — tamsina. Štai vieną 
nedėldienį teko girdėt pa
mokslą, per kurį taip žmo
nių akis dūmė, kad gėda 
ir rašyt į laikraštį. Skelbė, 
buk, Čhicagoj viena vienuo-i 
lė taip nubiednus, kad nebe-; 
turėjo ko valgyti, bet "ne- 
trotijo nodiejos,” ėjo į baž
nyčią ir meldėsi, kol išmel
dė laišką su pinigais.

Darbai čia eina silpnai, 
bet, kad anot kun. B., pra
šalsi "ščirai,” tai vis Dievas) 
duoda, ir į 
gus.

žirgelio burdingierius.

ATHOL, MASS.
Kaip klerikalai paminėjo 

spaudos atgavimą.
Birželio 4 d. buvo prakal

bos surengtos parapijinių 
draugijų, paminėjimui 10 
metų spaudos atgavimo. 
Kun. P. Meškauskis perstatė 
bažnytinį chorą, kuris pa
dainavo "Lietuva tėvynė 
musų” ir stojo kalbėt klieri
kas Juškaitis, pradėdamas 
šokinėti šiaip: botanika, ge
ologija, astronomija, lietu
vių tauta, lenkai, Muravjo
vas, Višinskis, spaudos atga
vimas, "graždanka," Motie-1, VCll V1C Vllliau,

pragyveni žmo-! jus Valančauskis ir taip mė-

AMSTERDAM, N. Y. 
Prakalbos.

Liepos 5 d. L. S. S. 208 kp. 
surengė prakalbas supažin
dinimui lietuvių darbininkų 
su unija Textile Workers of 
the World. Sanforts audi- 
nyčioj jau metai, kaip susi
tvėrusi unija ir jau aštunta 
sąvaitė, kaip darbininkai 
streikuoja iš priežasties ne
pripažinimo unijos ir nori, 
kad priimtų atgal vadus, 
kuriuos pavarė nuo darbo ir 
dėl pagerinimo būvio vi
siems darbininkams, nes toj 
dirbtuvėj darbininkai yra 
labai skriaudžiami. Kalbė
jo drg. A. K. Baltrūnas apie 
kapitalistų žvėriškumą ir jų 
organizacijas, kurios nepai-

tesi per visą prakalbą. Ne
turėdamas temos ėmė, kaip 
skęstantis graibytis ir keik
ti socijalistus, kad jie esą 
bemoksliai ir nieko nežiną. 
Amerikoj gyvena lietuvių 
apie 70,000. Rusijos "narod- 
naja” esanti kaip Amerikos 
”high school.” čia ir pasi
rodė visas to vyruko žinoji
mas ir mokslas. Juk Chica- 
goj vienoj yra apie tiek lie
tuvių. O Amerikos ”high 
school” yra kaip Rusijos 
progimnazija. Matyti, kad 
jis stačiai iš Stock Yardų 
stojo Valparaisan ir liko di
deliu "mokslinčium.” Baig
damas kalbą pripažino, kad 
dvasiškija daugiausia prisi
dėjo prie atgavimo spaudos. 
Bet kame ir kur, fakto nė 
vieno neprirodė.

ji> so vargstančių ir badu mirs- raščių ir kiek kuris turi gi keletą mažesnių.

" ir "Ko- 
taip- 

Na, o

Į

PHILADELPHIA, PA.
Liepos 4 d. buvo Maple 

Grove parke piknikas, pa
rengtas šešių katalikiškų 
draugijų. Kaip kiekvieną 
metą, taip ir ši, Į tą pikniką 
prisirinko daugybė žmonių. 
Iš tolo pažiurėjus, atrodo 
lvg Lietuvoj ant kokių dide
lių atlaidų, nes buvo priva
žiavusių ir iš kitų miestų. 
Žmonės linksminosi kam tik 
kaip patiko. Bet tik reikia 
duoti papeikimą rengėjams, 
kad išrenka toki netikusi 
komitetą. Jeigu žmonės 
gražiai linksminasi, tai jie 
patįs nori juos supjudyt.

E. PITTSBURGH, PA. 
Iš streikų bėgio.

Streikas Westinghous’o 
dirbtuvėse vis da tebesitę
sia; jokių sutarčių su kom
panijoms nebuvo. Darbi
ninkai užsilaiko gana ra
miai, nors kompanijų šni
pai ir bando sukelt riaušes, 
bet darbininkai tą numano 
ir nesduoda apvilti. Kom
panijos parsigabeno streik
laužių, bet ne ką su jais ga
li nuveikti; dirbti jie nieko 
nedirba, tik sviedinį dirbtu
vėj ridinėja šautuvus pasi
statė. Nuo pradžios strei
ko, jau bus mėnuo. Agentai 
jieško ”skebų.” bet nesuran
da ir dirbtuvės negali dirb
ti. Westinghouso preziden
tas apskelbė, jei kurie nesu- 
grįžšią prie darbo iki birže-

BROOKLYN, N. Y. 
Liet. Apšvietos Dr-jos narių 

atydai.
Draugai , nepamirškite, 

kad sekantį ketvergę, Lie
pos 16, š. m. L. A. D. susi
rinkimas, į kurį pageidau
jama, kad visi nariai atsi
lankytų. Yra daug svarbių 
reikalų iš seniau užsilikusių, 
taipgi gana svarbių naujų, 
kurie apeina kiekvieną narį.

Visi, iki vienam, privalot 
atsilankyt. Taipgi kiekvie
nas narys pasistengkit atsi- 
vest naujų narių.

Kviečiame ateit ir pasi
klausyt, ką veikia minėta 
Dr-stė, ir ne narius.

Susirinkimas prasidės 8 
vai. vakare, Tautiškame 
Name ant 2-rų lubų, 101—S 
Grand st.

L. A. Dr-jos Valdybai

Socijalizmas suteiks kiek
vienam darbininkui darbą 
ne vien tik tuomet, kada jis 
įvyks, bet ir dabar jau kiek
vienas darbininkas gali dir
bti socijalizmui.
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Maike, kas Kam kunigai tokią suktybę 
tai per knyga, ką tu po 
žasčia turi?

— Biblija, tėve.
— Meluoji, biaurybe!
— Tikrai.
— Tu biblijos 

tum.
— Kodėl?
— Nes tu socijalistas.
— Ar tau rodos, kad soci

jalistas negali biblijos skai
tyt? Tik katalikai bijosi ne 
■.savo raštus skaityt ir užtai 
apart maldos jie nieko dau
giau nežino. Męs, tėve, so- 
cijalistai, skaitom visokius 
raštus. Kitaip męs nieko 
nežinotume ir negalėtume 
nieko kritikuoti.

— Na. pasakyk, vaike, ar 
ištikro tu turi čia bibliją?

— Nejaugi tu, tėve, man 
netiki! Jei nori, aš tau ga
liu paskolint.

— Nenoriu.
— Kodėl?
— Pereitoj nedėlioj pra- 

baščius sakė, kad žydai iš
leido kokią ten bibliją ir pla
tina tarp lietuviu. Gal ir

pa- darytų?
— Klausi, kam? Prieža

sčių tam gali būt labai daug. 
Juk. rodos, kam drausti 
žmones nuo biblijos, o te- 

nenešio- čiaus jie draudžia. Tu pats 
man sakiai, kad kunigas at
ėmė iš tavęs vieną bibliją.

— Teisybė, vaike. Buvau 
ką tik nusipirkęs, negavau 
nė perskaityt, ir atėmė. Mat 
žinojau, kad ateis kalėdot. 
tai pasidėjau ant stalo, sa
kau. tegul pamato, kad aš 
geras katalikas. Bet jis 
man da sarmatą padarė. 
Sako, su tokiu protu bibli
jos negali skaityt, ba tai 
yra labai augštas mokslas, 
gali da iš galvos išeit, 
nusinešė.

— O ar žinai, kodėl 
taip padarė?

— Ką aš čia žinosiu.
— O norėtum žinot?
— Žinoma.
— Na. tai klausyk .tėve! 

Visųpirmiausia įsitėmyk, 
tėve, štai ką: kaip tai gali 
būt. kad kunigas, kuris bib
liją skaito šventu raštu ir 
ja pasiremdamas mokina 
žmones, draustų ją žmo
nėms skaityt? O taip yra 
todėl, kad žmonės, pradėję 
skaityt bibliją, pradėtų kri- 
tikuot kunigus. Tu pats 
tuomet kunigui pasakytum: 
tėveli, tavo mokslas yra 
klaidingas.

— Vaike, aš negalėčiau to 
prirodyt, ba nesu taip augš- 
tai mokytas, kaip kunigas.

— Bet skaityt moki?
— Jes, ant knygos aš gra- 

[ motnas.

Ir

jis

tina tarp lietuvių. Gal 
tavo tokia.

— Netikėk kunigui.
— Tai kam tikėt?
— Tikėk man.
— Tu tankiai, vaike, 

luoji.
— — 0 kunigas ne : 

luoja?
— Nosar.
— Jei tu teisybę sakai, tė

ve, tai jis ir per pamosklą 
melavo, kuomet sakė, kad 
žydai išleido lietuviams bib
liją ir kad toji biblija nege
ra.

— Suprantama, kad žydų — To užtenka, tėve. Aš
biblija katalikui negali būt paskolinsiu tau bibliją, o tu 
gera. [rasi sužymėtas joje vietas,
,~.Ar žinai, tėve, kas yra kurias namie sau persiskai- 

biblija? tysi ir tuoj suprasi, kaip ku-
— Ar aš ne katalikas, kad Į nigai klysta. Bet pirma tu

? Įman pasakyk ar tavo pa-
Irapijos klebonas yra vedęs, 
ar ne?

ne-;

1

I

nežinau I
— Na, tai kas?
— Dievo žodis.
— Ne, tėve. Dievas 

kalba.
— Tai kas?
— Biblija yra rinkinys į- [ 

vairių žmonių raštų. Ori
ginališkai tie raštai buvo 
parašyti žydų kalboj, o vė
liau išversti ir Į kitas kalbas. 
Todėl biblija vienoj kalboj 
negali skirtis nuo biblijos 
kitoj kalboj. Visviena kas 
ją išleistų, jos turinys turi 
būt vienodas. Jei tavo ku
nigas sako, kad katalikų bi
blija yra kitokia, tai reiškia, 
kad jų biblija neteisinga; ji 
parašyta taip, kaip katali
kų dvasiškijai geriau pa
tinka, bet ne taip, kaip apa-

Ar tas pranašavimas, tėve, 
ne sutinka dabar su musų 
kunigais?

— Jes, vaike, tas sutinka: 
jie laiko sau mergas, o nesi- 
ženija. Tai taip, kaip kad 
pirštu butų įjuos parodyta. 
Juk jie ir mėsos neleidžia 
pėtnyčiomis valgyt. Bet ar 
tu. Maike, mislini, kad ku
nigui valia ženytis?

— Ant to, tėve, rasi atsa
kymą tam pačiam šv. Povy- 
lo laiške.

— O kaip ten pasakyta?
— Ten pasakyta, jog vys

kupas turi būt vyru vienos 
pačios, turi būt jautrus, 
blaivas, rimtas, svetingas, 
kad savo šeimyną tinkamai 
užlaikvtu ir vaikus gerai 
auklėtų. Nes kaipgi jis ga
lėtų mokyt šeimynas, nepa
žindamas šeimyniško gyve
nimo? Tu, tėve, esi kalvis; 
ką tu pasakytum, jei atėjęs 
pas tave kepėjas, kuris nie
kad plaktuko nė replių ran
kose nėra turėjęs, ir pradė
tų tave mokint, kaip reikia 
patkavą nukalti? Tu išjuo
ktum jį. Todėl ir kunigas 
negali mokinti žmonių šei
myniško gyvenimo. nes jis 
tiek apie jį žino, kiek kepė
jas apie kalvio amatą.

— Nors man tas nelabai 
patinka, bet aš tau. vaike, 
pritariu.

— Matai, tėve, jau tu pri
tari, kad kunigai klysta. O 
kas butų, jei tu pradėtum 
skaityt daugiau knygų ir 
sužinotum riša teisybę? Dėl 
to tai kunigai ir draudžia 
žmonėms skaityt. Jie bijosi 
net bibliją jiems duoti.

— Kažin, ar tai dėl to ku
nigas atėmė iš manęs bibli
jai

— Žinoma, kad dėlto.
— O aš mislijau, kad iš

tikro ją skaitydamas žmo-
i protas susimaišo. Net 

džiaugiausi, kada išėjo.
— Da pasakyk m: 

kokioj kalboj jūsų 
mišias skaito?

— Lotiniškai.
— tu moki lotiniškai?
— Iš kur aš mokėsiu-
— Ar nors vienas iš para

pijom! moka?
— Nė vienas nemoka.
— Tai kokia gi nauda 

tokių mišių?
— Aš nežinau.
— O kiti ar žino?
— Nieko nežino.
— Vadinas, jus pastato! 

bažnyčią, užlaikot kunigą, 
ir nežinot, ką jis tenai kal
ba?

— Turbut taip reikia.
— Ne. tėve; apaštalas 

Povilas rašytam pas korin- 
tus savo laiške aiškiai sako, 
kad geriau pasakyti žmo
nėms penkis žodžius sup
rantamus, negu tūkstantį 
svetimoj kalboj. Jis sta
čiai pasiutėliu vadina tą, 
kas žmonų susirinkime pra
dėtų kalbėti svetima ir ne
suprantama jiems kalba. O 
tu, tėve, turbut žinai, kad 
Povilą musų kunigai 
pažįsta mokyčiausiu 
šventųjų tarpe?

— Girdėjau apie tai.
— Taigi, o tečiaus jie taip 

nedaro, kaip jiems liepia 
šventas Povilas; jie atvirai 
jam prieštarauja. Ir žmo
nės to nežino, nes jie bijosi 
protauti ir nieko neskaito. 
Juk jiems visviena, ar kuni
gas gieda ”pater noster,” 
ar jis giedotų ”riau-riau,” 
o vienok jie turi melsties 
kartu su kunigu. Ar gi tai 
ne juokinga, tėve?

— Gerai, vaike; ant atei
nančio parapijos mitingo į- 
nešiu, kad kunigas turi lie
tuviškai mišias giedot, tai ir 
jis pats supras, ir męs žino
sim, ką jis gieda. Ačiū tau 
už patarimą.

gu

m. tėve, 
kunigas

iš

pri
vyru

Atviras Laiškas Amerikos 
Draugams.

Rusijos socijaldemokratų partijos konferencija.

— Kibą tu, vaike, iš proto 
[išėjai! Juk tu žinai, kad 
katalikų kunigams vetsi ne
valia. Kaip gi jis gali būt 
vedęs?

— O ar pėtnyčiomis jisai I 
valgo mėsą?

— Vaike, tu jau visus ka
tekizmus užmiršai. Katali
kų bažnyčia draudžia pėt- 
nyčioj valgyt su mėsa.

— Gerai, tėve. Naujam 
įstatyme, pirmutiniame Po- 
vylo laiške, rašytam pas Ti- 
motėjų, tu rasi pasakyta, 
kad ateis tokie laikai, jog 
tūli žmonės taip ištvirks, 
kad įtikėję velnio mokslui 

* > paliaus vesti pačias ir val-
štalai ir pranašai ją parašė, gyt maistą, kurį Dievas pro- 

— Tas negali būt, vaike, tingiems žmonėms suteikė.

i

Kad klesų kovos priežasti
mi yra kapitalizmas, tai pa
rodo ši aplinkybė, kad kur 
tik kapitalizmas viešpatau
ja, ten siučia klesų kova.

Draugai! Centro Komi
teto ingaliotas Užsienio Lie
tuvių Socijaldemokratų Par
tijos Biuras nusiuntė birže
lio 12 d. Tarptaučiui Socija
listų Biurui laišką, kuriame 
išreiškia L. S. D. P. norą da- 

i lyvauti Tarptaučio Socijalis
tų Biuro šaukiamoje visos 
Rusijos socijaldemokratų 
partijų ir frakcijų konfe
rencijoje. Tos konferenci
jos tikslas — išaiškinti skir
tumą tarp įvairių Rusijos 

[ s.-d. srovių ir, jei tai pasiro
dytų galima, surasti kelius 
visų jų susijungimui. Ne- 

i reikia draugams aiškinti, 
kaip tai svarbu butų susi
jungus visoms Rusi joms s.- 

i d. partijoms ir frakcijoms 
vienon didelėn partijom Y- 
patingai tai svarbu dabar, 

i kuomet vėl kįla darbininkų 
judėjimas, ir nebetolimas 
laikas, kuomet vėl išsilies ji
sai dideliu revoliucijos gais
ru. Tuo tarpu, kaip sako 
žinomas vokiečių s.-d. mok
slininkas Kauckis, skirtu
mas tarp įvairių Rusijos s.- 
d. srovių ne toks jau didelis, ; 
kad negalėtų jos susijungti. 
Vokietijos s.-d. tarpe esą 
daug didesnis skirtumas, 
vienok ji sugyvena vienoj 

! partijoj. Taip turėtų būt ir 
I pas mus. ' savo pažiūras į šitą klausi

Kalbant apie L. S. D. P.,[mą. 
tų skirtumų tarp jos ir Rusi
joj Soc. Dem. T 
Partijos pamatiniuose daly
kuose visiškai nėra; o jei kas ri 
yra smulkmenose, tai juk jo
kioj didelėj partijoj nėra ir 
negali būti visiško vienodu
mo. Bendruosius dienos o- 
balsius ir taktiką paprastai 
nustato partijos 
mai, ir mažuma 
duot atsiekimui.

Taip suprasdamos tai ir 
turėdamos vienodą Su R. S. 
D. D. P. programą ir takti
ką. jau 1906 m. pavasarį su
sijungė su Rusijos s.-d. lat
vių. žydų ir lenkų s.-d. par
tijos. Gaila, kad reakcijai 
užėjus jos vėl išsisklaidė.

Tais pačiais 1906 m. rude
nį ir L. S. D. P. jau pradėjo 
tarties apie susijungimą su
R. S. D. D. P., o Lietuvoj su
sijungė su buvusiąja Lietu
vos P. P. S. (Lenkų Socija
listų Partija), priėmusią 
tuomet taippat Lietuvos So- 
cijaldemok. Partijos 
(Šocyaldemokratyczna Par- 
tya Litwy).

Buvusieji antrosios du
rnos 5 lietuviai socijaldemo- 
kratai atstovai, kurie labai 
arti L. S. D. P. stovėjo, dir
bo kartu su bendrąją durnos 
s.-d. frakcija.

1907 m. L. S. D. P. atsto
vas jau dalyvavo (kaipo sve
čias) Rusijos S. D. D. P. 
Londono susivažiavime ir 
ten pažymėjo L. S. D. P. su-] 
siartinimą su R. S. D. D. P.

VII L. S. D. P. susivažia
vimas (Krakuvos susivažia
vimas) 1907 m. rudenį jau 

i sutaisė jungimosi sąlygų su
manymą, kuris pamatiniuo
se dalykuose niekuo nesisky- 

i rė nuo tų sąlygų, kuriomis 
buvo susijungusi su R. S. D. 
D. P. Latvijos S. D. P. Jau 
tuomet nebuvo tokios L. S. 
D. P. organizacijos, kuri bu
tų prieštaravusi tam,— vi
sos suprato susijungimo rei
kalingumą.

1908 m. buvo inkurta ir L.
S. D. P. ir R. S. D. D. P. at
stovų bendra komisija, kuri 
sutaisė bendrą susijungimo 
sumanymą. Tos komisijos 
sutąsytasis sumanymas nė- 
kuo nesiskyrė nuo Krokuvos 
L. S. D. P. suvažiavimo su
manymo, išskyrus tiktai 
Lietuvos autonomijos klau
simą: tas klausimas buve 
paliktas komisijos atviru 
ligi artimiausio visuotino 
patrijos suvažiavimo.

I

Tos komisijos sumany
mas 1909 m. pradžioj buvo 
priimtas aštuntojo L. S. D. 
P. Suvažiavimo ir tais pa
čiais metais priimtas R. S. 
D. D. P. Vasaros vakarų 
krašto apygardos konferen
cijos (ton apygardon ineina 
ir Lietuva), štai tos bend
rai sutaisytosios susijungi
mo sąlygos:

1. L. S. D. P. yra autono- 
mė ir teritorijalė socijalde- 
mokratų organizacija, inei- 
nant į R. S. D. D. P.

2 L. S. D. P. dirba savo 
teritorijoj (savo krašte)' 
tarp visų tautų proletarijos 
ir jungia visų tos teritorijos 
organizacijų partijų veiki
mą.

3. Kaip teritorijos sienas, 
taip ir teritorijos organiza
cijos vardą skyria busima
sis visų susijungusių Lietu-! 
vos organizacijų suvažiavi-i; 
H13S

4. L. S. D. P., vaduoda
mas! bendrąją partijos pro- i 
grama ir taktika, savaran
kiai sprendžia visus klausi
mus, kurie paliečia jos veiki
mą.

5. Lietuvos autonomijos 
klausimas lieka tam kartui 
atviras, bet L. S. D. P. turi 
teisę agituoti ir propaguoti

i

6. Santikius su Bundu
Darbininkų (žydų darbininkų organiza

cija) nustatė rezoliuciją, ku- 
buvo priimta jungtiniam 

partijos suvažiavime (1906).
7. L. S. D. P. turi savo su

važiavimus. kuriuose spren
džia partiją paliečiančius 
vietinius klausimus ir renka

suvažiavi- savo Centro Komitetą soci- 
turi pasi-į jaldemokratų darbui .vado-

bos, nes toje konferencijoje 
dalyvavo tik dalis Rusijos j 
s.-d.: vadinamieji rusai—Ii-

• kvidatoriai, Latvijos s.-d. ir 
i Bundas; Lenkų Socijalistų 
Partija (P. P. S. kairioji) ir 
L. S. D. P. buvo patariamuo
ju balsu. Bet vietos darbe 
tolyn eina susiartinimas: 
rinkimų ir draudimo kom- 

, panijose L. S. D. P. varė dar
bą išvien su kitomis vei. 
kiančiomis Lietuvoje s.-d. 
frakcijomis; tankiai kartu 
pinigų renka darbininkų 
spaudai; kartu pasirodo ir 
kituose atsitikimuose.

Dėlto didele užuojauta at
siliepė susipratusiejie Lietu
vos darbninkai, patys apie 
minėtą Tarptaučio Socijalis
tų Biuro šaukiamą konfe
renciją. Jie tikisi, kad ta 
konferencija padės susiar
tinti išblaškytoms Rusijos 
proletarijos spėkoms, o gal 
ir susijungti. Jie supranta, žiūriu, kaip plonučiai klevo 
kad vienybėje darbininkų iapai vėjo klesdenami 
galybė. ... ....

Dėlto ir L. S. D. P. Centro 
Komitetas nutarė siųsti sa
vo atstovus ton konferenci
jom
Tarptautis Socijalistų kon

gresas.
Antras labai svarbus da

lykas __ __ v______
Į rugpiučio gale rengiamam 
tarptaučiam socijalistų kon- 
grtse (Vilniuje). L. S. D. P. 

i Centro Komitetas nutarė ir 
i jame dalyvauti. Jos atsto- 
j vai veikiausia inėjo į jį, kai
po Rusijos s.-d. delegacijos 
dalis tuo tikslu L. S. D. P. 
dabar tariasi su draugais 

: rusais. Jie galės atstovauti 
ir Amerikos, ir Britanijos 

[ lietuviams sonjalistams, nes 
i jie ikišiol tvirtais ryšiais yra 
Į susirišę su Lietuvos darbi
ninkų judėjimu, o patįs ne
galės dalyvauti tame kon
grese.

Ten reikia mums dalyvau
ti ne tam, kad lietuvių var
dą pakėlus Europos akyse, o 
tam. kad ir męs galų-gale 
galėtume ineiti į tarptautę 
socijalistų šeimyną, kad nt- 
besijaustume męs atsiskyrę 
nuo kitų darbininkų, kadi

tai dalvvarimas

įvauti šitam krašte (Lietu
voj).

8. Vietinės organizaci
jos steigiamos demokratinio 
centralizmo dėsniais.

9. Bendrosios partijos įs- galėtume gyvenime įvykdin- 
taigos gali būti steigiamos i ti didžiojo savo mokytojo 
L. S. D? P. teritorijoj tiktai šauksmą: ”Visų kraštų pro-

[ jai sutkus. [ letarai, vienykitės!” Tarp-
10. L. S. D. P. bendrais ‘ taučiuose socijalistų kon- 

' su kitomis R. S. D. D. P. or- gresuose.dalvvaimas — tai 
ganizacijomis pamatais da- pirmiausia tos vienybės pa-

[ rodymas, viso pasaulio susi- 
pratusiujų darbininkų soli
darumo; tai kuodidžiausias 

j protestas prieš vienos tau- [ 
i tos ar vieno krašto darbinin- [ 
kų piudymą su kitos tautos 
L - --

; kurstomas kares...
Bet ne tik viso

pyvauja bendruose partijos 
suvažiavimuose ir konferen- 

1 ei jose.
11. L. S. D. P. turi savo 

atstovą R. S. D. D. P. Cent- 
varda ro Komitete.

12. L. S. D. P. dalyvauja
R. S. D. P. delegacijoj į tarp- 
taučių socijalistų kongresus.

13. L. S. D. P. turi teisę 
dėl ypatingų Lietuvos sąly
gų savarankiai rišti žemės 
klausimą, kuris įnešamas 
paskui į R. S. D. D. P. pro
gramą; susijungus dėl to 

[ perkratinėiami tam tikri R. 
' S. D. D. P. programos punk- 
' tai.

Tokiu budu aišku, kad be 
Lietuvos autonomijos klau
simo ir žemės klausimo jau 
1909 m. nebebuvo pas L. S. 
D. P. ir R. S. D. D. P. jokių 
ginčų klausimų; teisybę pa
sakius, žemės klausimas 
Lietuvoj toli nelošia tokios 
rolės, kaip Rusijoj, — čia 
pirmutinėj vietoj stovi skai
tlingos lauko proletarijos 
organizavimas. Pagaliaus, 
ir tais klausimais nebebuvo 
pamatinio skirtumo. Ir jei 
iki šiol neįvyko L. S. D. P. 
susijungimas, su R. S. D. D. 
P., tai tiktai dėlto, jog po 
Londono susivažiavimo 1907 
m. nebebuvo daugiau jokio 
bendro R. S. D. D. P suva
žiavimo.

Dabar pakilus darbininkų 
judėjimui vėl pirmon vieton 
iškįla jungimosi klausimas. 
1912 m. rugpiučio mėnesį L.
S. D. P. buvo nusiuntusi sa
vo atstovą į”Organizacijinio 
Komiteto” sušauktą konfe
renciją, bet apie susijungi
mą ten negalėjo būt nė kai-

I

I

Prašome visų socijalistų 
laikraščių išspausdinti šitą 
laišką ir atidaryti savo re
dakcijose aukų rinkimą tam 
tikslui.

Draugišku sveikinimu, 
Užsienio Liet. Soc.-dem.

Partijos Biuras.

Ar tik ne rojus?...
Aplink mane tyla ir ra

mumas...
Gamtos neišaiškinama 

grožė žavėja mane. Aš vai
kščioju po neišmatuojamus 
plotus man nepažįstamos 
žemės, gėriuosi girių išdi
džiu ošimu. Žengiu per klo
nis, per pilnas gėlių pievu
tes, tai vėl pasikeliu ant kal
nų, plikų uolų, tai sėduosi 
prie tyro, tyro, kaip krikšto- 
las šaltinio apaugusio gra
žiausiais žaliais medžiais ir

i mei- 
luojasi su auksiniais saulės 
spinduliais.

Aš girdžiu muziką, malo
nią, švelnutę, gaivinančią 
muziką: črr... črr... črr... tu-, 
rir... turir... čiul... čiul... čiul./ 
lioj... lioj... lioj... Jos balsai 
stebėtina harmonija pinasi 
į vieną didį balsą, ji taip su
taikinta, kaip nesutaiko ir 
garsiausi pasaulio muzikai- 
kompozitoriai... Ji skamba 
ir širdį migdo. Jos švelnu
tis aidas lyg vasaros vėjalis 
arba ramių jūrių bangos, 
lengvučiai banguoja, kįla 
aukštybėsna ir ten erdvės- 
na amžinybėje dingsta... j

O vakare, kai skaisčioji | 
saulutė pabučiavusi žemelę 
savo spinduliais nusileidžia 
už dangaus skliauto, aš pri
siglaudžiu prie kvėpiančių 
rožių krūmo ir gerdama sie
lą gairinantį kvapą, žiuriu 
akis įsmeigus į balkšvą mė
nulį ir pilkai-šėmus debesė
lius nešiojamus vėjo po erd
vę... Aš užsimirštu visa... 
Ir negaliu išaiškinti kur aš 
esu... Ar tik ne rojui aš?

K. S. Lietuvaitė.

Darbininko balsas į 
savo drangos.

Darbininke! Sustokie pa- 
i taikavęs ir gynęs kapitalistų 
reikalus, nes jau atėjo laikas 
savim pasirūpinti. Pažvelg- 
ke į darbininkus, kurie 
jau suprato savo skriaudas 
ir eik dirbti su jais iš vieno. 
Tu, darbininke, šiandien esi 
didesniu vergu negu kitkart 

darbininkais, protestas prieš Į senovėj. Seniau vergus va- 
kapitalistų ir jų talkininkų Į rydavo papenėtus turgavie- 
’ ' ’ tėn ir juos parduodavo, o

pasauliu šiandien tu pats eini ir par-
darbininkų solidarumą skel- siduodi kapitalistams uz 
bia tarptaučiai socijalistai menkiausj atlyginimą. Se- 
kongrese — jie taippat už- mau mušdavo kapitalistai 
siima dienos klausimais iri savo, vergus lazdomis ir bo-y 
juos riša, nustato svarbiau- tagais, šiandien prieš ta- < 
sius socijalistų veikimo dės- ve vartojama šaudyklės, du
rnus. šitam kongrese bus *$uvai ir _ kanuolės. 
sprendžiami klausimai apie šiandien nėra skaitęsW.Vir- 
darbininkų nedarbą, gyveni- gmijos, Colorados ir Michi- 
mo barngumą ir kaip kovoti žudynių, kur darbinin- 
su tuo, apie militarizmą ir [kai be jokio, pasigailėjimo 
imperijalizmą (karės nau- buv? šaudomi ir gyvi sudege 
jienų kraštams užgriebti), kapitalistų bernų uzkurto- 
apie alkoholizmą (svaigina- ‘ 
mų gėralų vartojimą), pa
gal iaus, apie Rusijos politi
kos kalinius. Ir męs, kiek 
mums išgalės leis, turime 
prisidėti prie to.

Bet visam tam įvykdinti 
reikalingas nemažas ištek
lius. Be kelionių reikalinga 
da sutaisyti ir išspauzdinti 
pranešimai — L. S. D. P. 
trumpa istorija ir jos vei
kimas, reiškia taip-pat pa
žymėti Amerikos ir Britani
jos lietuvių socijalistų vei
kimas. Visam tam reikalin
ga daug išlaidų, o L. S. D. P. 
tuo tarpu labai neturtinga. 
Dėlto kreipiamės į Jus, 
Draugai amerikiečiai ir bri- 
taniečiai, — neatsisakykit 
padėti mums tokiam svar- 
biam darbe. Rinkite tam 
tikslui aukų ir skubinkite, 
nes laiko nedaug belieka.

Se-

Kas
šiandien nėra skaitęsW.Vir-

se šėtruose.
Apšviestesni darbininkai 

senai jau kovoja už savo ir 
savo tamsesnių draugų rei
kalus, bet juos valdžia per- . 
sekioja ir sodina, kemša i J 
kalėjimus. Po visą pasaulį ■ 
pasigirdo protestai prieš" 
žvėriškus valdžios ir kapita
listų pasielgimus, už sodini
mą darbininkų vadų Į kalė
jimus.

Daugiau susipratę darbi
ninkai aukauja jiems pagel- 
bai.

Kunigija tuom laiku irgi 
veikia. Ji meldžiasi ir šau
kia Dieve gelbėk ir duok 
sveikatą, nes žino, kad jie 
(kunigai) bus sotus. Tu dar
bininke, vietoj nešt kunigui 
dolerius, taipgi už tuos pini
gus pasimelskie, kad jiems 1 
Dievas duotų sveikatą, žiu- " 
rėk ar jie bus nuo to sotus.\ A



*

I_____________ ___
| Kunigai su valdžia ir ka- Kad socijalizmas klesų ko- 
fpitalistais eina iš vien, jie vą panaikins, tai galima 
Į palaiko tarp tamsių darbi- - spręsti kad ir iš to, jog nė 
įninku savo prietaringąją j-1 vienas žmogus nekels kovos 
įtekmę ir ardo darbininkų ' prieš tai, kas yra jo.

K E L E1VIS B

įtekmę ir ardo darbininkų 
B’ienybę siundydami juos 
prieš apšviestesnius drau

gaus, kurie jau nuo jų nelem
tos globos pasiliuosavę nori 
■ir kitus savo draugus atves
ti prie tikrojo šviesos kelio, 
x> tu, darbininke, neši kuni- 

fcui dolerius, statai jam pui- 
Kias klebonijas ir bažnyčias, 
|kad jis paskui eidamas is- 
vien šu tavo priešais kapita- 

Flistais ir valdžia galėtų tave 
p smaugti. Maldos ir kunigo 
į plepalai nesuteiks tau svei
katos ir laimės, o tik tem- 
dins labiau tavo protą.

Nuolankus kapitalistų ver- 
|ge, slegiamas kapitalo ir ti- 
f kėjimo žabangų, pakėlęs sa- 
I vo vargais nualsintą galvą 
; žvilgterėk į šviesos spindu- 
j liūs. Imk knygą ir laikraštį, 
; jie parodys iš kur plusta ta- 
| vo sielvartai ir skausmai. 
| Vienykis prie darbininkiškų 
organizacijų, padėk savo 
draugams, kurie nenuilstan
čiai kovoja už savo ir visų 
darbininkų būvio pagerini
mą, nes kitaip užsmaugs 
mus visus nuožmaus kapita
lizmo letena.

Nekaltas Avinėlis.

POLITIŠKIEMS KANKINIAMS

29
Cleveland, Ohio.

Jurgio Dovydaičio vestuvėse 
birželio, svečiai besilinksmindami at
siminė savo brolius kankinamus Rusi
jos kalėjimuose ir geros valios drau
gai sumetė $3.35 paskirdami kanki
niams. Aukavo šios vpatos: Jurgis 
Dovydaitis ir Marė Dovydaitienė po 
$1.00; Juozas Solis 50c. D. Petraus
kas 50c., Mikas Semėnas, Teresė Po
vilionienė, Jonas Davis po 25c.; P. 
Burokienė, J. Burokas po 30c. Var
de politiškų kankinių ištariu širdin
gą ačiū. J. K. Burokas.

CHICAGO. ILL.
Vestuvėse Ignaco Vaišnoro, 

kauskas užsiminė apie politiškus
■ tuvių kankinius Rusijoj, kuriems
I kavo šios vpatos: J. Bukauskas, L.
! Kukulskis, J. Lukauskis, P. Picalu- 
I nas po $1.00. Sykiu $4.00 Aukavu
siems tariu ačiū. Aukos prisiųstos 

; ”Kel.” Red.

Bu- 
lie- 
au-

Leonas Kukulskis.

Ką veikia 
kunigija?

East Pittsburgh’o streikieriams. 
Castle Shannon, Pa.

M. Mažeika, B. Povilonis, S. Dovi- 
dauskis, T. Mikelionis, J. Hesas po 
$1.00; P. Ambrazas, J. Gražulevičia, 
M. Dajora, S. Ramanauskas po 50c. 
J. Skulevičius, A. Naujokas, po 30c.; 
S. Litinskas, J. Jonavičius, P. Pun- 
džius, V. Mikotavičia, D. Mažeika. S. 
Miliauskas, F. Ignasius, P. Milinavi- 
čia, F. Peckus, A. Žavecki, M. Viro- 
kas po 25c.; J. Laukaitis, 20c., M. 
Bačėnas 15c., B. Enarauskas, J. Ado
maitis po 10c. Sykiu $10.90.

Vardu visų 
i širdingai ačiū.

i

streikierių ištariam

F. Vaivilavičius.

I
Navarauckas M. Kumponosis, S. An- 
driauskis, B. Andriauskienė, O. Jan
kauskienė po 50c.; P. Pušinskis, A. 
Pushinskienė po 30c.; A. Y’urcus, J. 
Viezis po 25c. Viso labo $10.00.

Geistina butų, kad ir visi taip rem
tų tl pagirtiną darbą.

J. Gudinąs.

Paj ieškojimą i
I'aješkau Juozapo Kero, Vilniaus 

gub., Trakų pavieto, Valkinikų volos- 
ties ir parapijos, Kuršių sodžiaus; 
penkių pėdų ir pusės augščio, gelsvų 
plaukų, rusvų akių, didelės nosies, 
spuoguotos burnos, 19 metų amžiaus. 
Kas patėmysit tokį vyrą malonėkit 
pranešti, už ką skiriu 1 dolerį dovanų. 

Jonas Šaukinas, (30)
14 Auburn st., Lowell, Mass.

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

arba

Pajieškau apsivedimui merginos 
laisvų pažiūrų, bet su pamatu, mylin
čios dorą gyvenimą; geistina, kad 
butų dora ir teisinga; mano užsiėmi
mas naminis ir švarus. Merginos 
j»viincios arčiaus susipažinti kreipki
tės per laišką paduodamos amžių, o 
aš gavęs laišką ant viri; reikalauja
mų klausimų atsakysiu. Rašykit 
šiuo adresu:

A. J. R.
P. O. BON 324, Buckley, V.’ash.

JIEŠKAU DARBO
Esu geras fotogrui’as, gerai apsi

pažinęs su tuo amatu. Suti.-.ėiau bū
ti kitam pagelbininku arba su kitu 
draugu stoti į biznį. Kam toKis bu
tų reikalingas, meldžiu kreiptis lai
šku.
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(31)

Pajieškau draugų, Jono Petraičio 
ir Vlado Urchaus; prieš keturis me
tus gyveho Millinocket, Me., dabar 
girdėjau, kad J. Petraitis išvažiavo 
į Chicago, I1L, o V. Urchas į Lynn, 
Mass Jie patįs ar kas juos žino, ma
lonėkit pranešti. (30)

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

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

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

D. L. Kissel,
W. Harrison avė., Chicago, III. 
Telephone — Garfield 2468

Pajieškau Antano Rudis, Suval
kų gub., Rudominos gini no, Maišinų 
kaimo; 3 metai kaip Amerikoj; visą 
laiką pragyveno Elizabeth, N. J.; 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 Poor 
House. (31)

Petronė Tolušienė,
BOK 48 Partage, Pa.

PAJIEŠKAU DARBO
Apsiimu patarnauti prie namų dar

bo už menką užmokės:;. Esu našlė, 
turiu- 8 metų vaiką. Kam butų rei
kalinga tokia tarnaitė, kreipsitės 
šiuo adresu:

Anna Renkevicz,
612—E. 13 st., New York, N. Y.

KAM YRA REIKALINGAS
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.

LIETUVEI 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 VVatch Repairing Co. 
1854 VV. North Avė.. Ccicago. III.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1
Tawn of Lake. Chicago, III. 

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 VV. 47th st., Chicago, III.
Pagelbininkas — Konstantas 1 o vaisa,

4600 S. Paulina st., Chicago, III. 
Prot. raštininkas — K. A. čiapas,

1736 W. 47th str., Chicago, III. 
Finansų raštininkas—P. Pivaronas, 
4503 S. Hermitage avė., Chicago, IU 
Kasierius — A. Blinstrupis,

4501 Hermitage avė., Chicago, III.
Susirinkimai būna kas antrą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio A. Blinstru- 
pio svetainėje, 4501 S. Hermitage av. 
Chicago, III.

Aš Adam Normantas persergėsiu 
kad pasisaugotų Kazio Virkučio. Jis 
neteisingai paskundė mane nemokė
damas teisintis papuoliau kalėjimam 
Adam Normantas, Ghannon, Pa.

Pajieškau draugo Viktoro Gabrėno, 
pirm šešių metų gyveno Chicagoj, 
III. Turiu svarbų reikalą. Jis pats 
ar kas jį žiną malonėkit pranešti. 

Jonas Ketvirtis, 
7591a Morgan st., Jersev City, N. J.

TĖVYNĖS MYLĖTOJU No. 1
Town of Lake. Chicago, 111.

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 1 
ant Town of Lake, Chicago, III. su
sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 
nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 
Paulina sts.

Valdyba.
Prezidenas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina st., Chicago, 
Vice- prez — F. A. Misius,

5235 S. Bishoff st., Chicago, III. 
Prot. raš. — K. A. čiapas,

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

1805 W. 46th st., Chicago, III. 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4612 S. Ashland avė., Chicago, III. 
Užžiurėtojas org. Mataušas Silkaitis,

3446 S. Emerald avė., Chicago, III.

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.,
11854 W. North avė., Chicago, III.

I

A. 

ir

m.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Nauji geri forničiai visai mažai 

dėvėti keturiems ruimams ir virtu
vėj. Parsiduoda pigiai dėl priežas
ties savininko išvažiavimo į Lietuvą. 
Matyt galima visados. (30)

A. Grigalinuas.-
288 Athens st., So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo į kitą 

miestą; parsiduoda pigiai. Matyt ga
lima visada. Adresas: (29)
82 Gold st., So. Boston, Mass.

KAIP PRALOBTI?
Tūlame miestelije, New Yorko val

stijoj vienas lietuvis keletas metų at
gal užsidėjo biznį ir iš jo labai pra
lobo. Dabar-gi vertelgystei pasidau
ginus ir jam esant nevedusiam yra 
sunku ir vargiai galima vienam biz
nį varyt; todėl nori gauti partnerį 
(bendrą) turintį nuo $2,000 iki $3,000

Norintiems stot su manim į drau
giją meldžiu iš sykio nevažiuot, bet 
kreiptis laiškais šiuo antrašu:

M. STRIKULIS, (30)
198 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

LIET. PASILINKS.-DRAUGIŠKAS 
KLIUBAS.

Indiana Harbor, Ind.
Prezidentas — S. J. Barzdys,

2120 — 137th st., Ind. Harbor Ind. 
Vice prezid. — Pr. Andrijauskis, 

2120 —137th st., Ind. Harbor, 
Prot. Rašt. — B. R. Yasulis, 

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

2112—137 st, Indiana Harbor, 
Turtų rašt.— Pranas Budis, 

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor,

Maršalka — Konstantinas Baltunis, 
3525 Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliomis 
po 15-to kožną mėnesi 1-mą valandą 
po pieų, Tonv Mikalocz salėje, 
2112 137th st, Indiana Harbor, Ind.

Ind.PARSIDUODA FORNIČIAI.
Vidutiniški forničiai tinkanti dar

bininkams žmonėms, parsiduoda pi
giai. Pamatyt galima nuo 5 vai va
kare.

Ind.PARSIDUODA NAMAS
su gerai ištaisytais ruimais ir trims 
lotais, gražioj vietoj, ant kampo 12- 

ii’oyip 4c t tos ir Mentworth avė., Chicago
J ’ M Heights, III. Vieta apgyventa plačiai B st, Cambridge, Mass. lietuviais ir ^ra daug visokių išdir- 

" bysčių taip kad lengva gaut darbą.
PARSIDUODA Parsiduoda kartu ir rakandai, narsi-

4 šeimynų namas, 12,000 pėdų žemės, duoda dėlto, kad savininkas išvažiuo- 
randos įneša $440 per metus, po No. ja į Lietuvą. Platesnių žinių klaus- 
87 Conterbury st., gera vieta štorui, kitę pas ____ __ (?)
netoli Knowies staklių dirbtuvės; 
parduodu pigiai—$4,200. Išvažiuoju- 
į kitą miestą. Apielinkė apgyventa 
lietuviais. (32) I

J. P. MURPHY, 
Room 720 Statė Mutual Bidg., 

NVORCESTER, MASS.

Pajieškau Antano Zimonto Putre- 
mentiškės kaimo ir Petro Jucevi
čiaus iš Karklenalių dvaro; abu Pa
šilės parapijos, Raseinių pav., Kauno 
gub. Turiu svarbų reikalą, malonė
kit atsišauki.

Antanas Ramauskas,
398 Ėst st., New Britain, Conn.

Ind.

Ind.
puolė 23 Gegužės ir nuo to laiko 
žinia kur jisai randasi Jis pats 
kas jį žino, malonės pranešti.

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

ne- 
ar

I

Dar du ”Macochu”— vienas 
jų lietuvis.

Lenkų laikraščiai pilni ži
nių apie kun. Mingin’ą, ku
nigavusį Dysnoje ir perėju
sį į pravoslaviją. ”Kurjer 
Litewski” paduoda platų to 
”Macochėlio” gyvenimo ir 
darbų aprašymą. Kun. Min- 
ginas paeinąs iš bajorų šei
mynos, Panevėžio pav., (ai
šku, lietuvis) baigęs Kauno 
seminariją 1889 m. ir kuni
gavęs 25 metus po įvairias 
Mohilevo vyskupijos para
pijas. Visas to kunigo-kul- 
vartos kunigavimo laikas 
buvęs pilnas įvairių šlykščių 
darbų. Parapijonai jį nuo
lat skųsdavę vyskupui už 
paleistuvavimą, girtuoklys
tę, peštynes, atkalbinėjimą 
važiuoti pas ligonius su sa
kramentais ir t. t.

Vyskupas jį kilnodavęs iš 
vienos parapijos į kitą. Ne
kartą kun. Minginas perei
damas į naują parapiją išsi- 
veždavęs parapijos netik 
pinigus, bet ornatus ir ki
tus bažnytinius drabužius.

1912 m. tasai Kristaus ”į- 
pėdinis” buvęs nubaustas už 
viešus prasižengimus. Da- 
bar-gi prieš pereisiant į 
pravoslaviją jis da geriau 
atsižymėjęs išgėdindamas 
nepilnametę merginą ir ka
da tas išsiaiškino, tai jisai 
pasiskubęs pereiti į pravo
slaviją, kad išsisukus nuo 
bausmės.

Reikia pastebėti, kad kun. 
Mingino istorija labai daug 
paaiškina. Vyskupas nuo 
parapijonų skundų gerai ži
nojo apie kun. Mingino dar
bus, bet jo nenubaudė, neat
ėmė iš jo kunigavimo teisių, 
bet kilnojo iš parapijos pa- 
rapijon, ir per tą visą lai
ką jis latraudamas vadino
si “dvasišku tėvu,” ”dušių 
ganytojum” ir teikė žmo
nėms sakramentus. Argi 
da neaišku, jog vyskupų ži
nioje yra ne vienas tokis iš
tvirkėlis kunigas latras ir 
vyskupai slepia jų darbus 
nuo žmonių akių, nes jie pa
tįs ne geresni yra.

COLORADOS STREIKIERIAMS. 
West Frankford. III.

Aukautojų vardai:
T. Paškauskas. Wm. Ežukas po 

50c.; Ant. Danenas, A. J. Sprindžiu-
i nas, J. šankanas, J. Zakarauskas, A. 
' Ališauskas. A. Kavalauskas, J. Bara- 
| nauskas, G. Keizenvs po 25c.; Stan. 
Paplauskas 20c.; J. Devižys 15c.; St. 

; Dapkeviče 10c.; Bladas 5c. Sykiu 
i $3.50c.

Pasarga. Geriaus tokias aukas • 
, siųskite tiesiog, nes redakcijai pasi- 
| daro daug darbo. Adm.

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,
151 Hope st., Brooklvn, N. Y.

Pajieškau dėdės Jono Eidukonio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Vabal- 
nikų parapijos Paliepių kaimo; gir
dėjau gyvena Lawrence, Mass. Mel
džiu atsišaukti.

Motiejus Vaitiekūnas,,
272 Clinton st. , Binghamton, N.Y.

AND. KIVERIS,
1140 Wenttwarth avė., Chicago 

Heights, I1L

AKSTJRD

PERKŪNO BYLAI. 
Scranton, Pa.

Birželio 28 tapo pakeltas klausi- 
Į mas, Scrantono Lietuvių Neprigul- 
■ mingame Politiškame Kliube per S. 
' P. Sh«ną. kaslink vedimo bylos su 
j Hoossick Falls mušeikoms, kurie su 
mušė draugą J . Perkūną^ ir kitus. 
Kliubo draugai sutiko padaryti ko- 
$2.65., kuriuos pasiųstos per ”Kelei- 
lekta susirinkime ir sukolektuota 
vi.” S. P. Shonas.

MAHANOY CITY, PA.
Ge rbiamieji draugai ir Draugės. 

. meldžiame atsilankyt ant puikios ge- 
■ gūžinės, kurią rengia L. S. S. V Ra- 
; jonas 19 liepos. 1914 m. Lake Side. 
I Bus visokių pamarginimų: deklama- 
cijų, monologų ir dainų, taipgi bus 
ir prakalbos. Tokio pasilinksminimo 
tyrame ore musų apielinkė da netu
rėjo. Todėl gera proga pamatyt 
kaip draugai ir draugės darbuojasi 
ir kartu pasigerėti gamtos grožybė
mis. Meldžiame senus ir jaunus at
silankyti. Programa prasidės 2-rą 
valandą po pietų.

P. Baniulis, V. Žemaitis.

Pajieškau švogerio Leonardo Bu- 
rausko Kauno gub., Vlkmergės pav., 

į Deltuvos parapijos, Ruriškų sodos, 
• Jis yra lenkas, bet gali pusėtinai kal
bėt lietuviškai Turiu svarbų reika
lą. Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
pranešti. (29)

Peter Bilotas,
84 Salėm st, Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Mateušo Medišau- 
sko ir draugo Jono Puodelio; abu 
Kauno gub.. Šaulių pav., dėdė Barisių 
sodos, Meškuičių parapijos, Jonas 
Paluokščių kaimo, Kuršėnų parap.; 
girdėjau dėdė gyveno Baltimore, Md. 
Jie patįs ar kas juos žino malonėkit 
pranešti šiuo adresu:

Mateus Medišauskas,
P. O. BOX 30 E. Millinocket, Me.

AKSURD yra geriausia gydutlė 
dėl gydymo prakaituojančių, smirdan
čių ir nuvargusių kojų. AKSURD 

prašalina kornus,

Pajieškau Jono Januso Kauno gub., 
Telšių pav., Sedos parapijos, Padvar- 
nienkų sodos; Apie 14 metų kaip A- 
merikoj; vidutinio ūgio, tamsių plau
kutis pats ar kas jį žino malonėkit 
kuogreičiausia pranešti, nes turiu la
bai svarbų reikalą.

Mikalina Buividienė (30) 
63 Portland st., Cambridge, Mass.

Pajieškau Boleslovo Barkausko, 
Juozapo Sličiaus ir Kazimiero Uš- 
čiuno; visi Telšių pav.j Kauno gub. 
Malonėkit atsiliepti.

Povilas Rutkauskas,
1708 S. Halsted st., Chicago, III.

NAMAS PARSIDUODA.
Parsiduoda 10 kambarių namas, ge

rai įtaisytas, šildomas su karštu van- ! sudrutina kojas, 
deniu, aržuolinės grindys ir vis nau- prakaitavimą ir blogą kvapą — ne 
jausi įtaisymai, 15,000 pėdų žemes, ant trumpo laiko, bet ant visados, 
tvartai ir vieta automobiliui. Namas AKSURD kaiuoja tik 50c. su prisiun- 
randasi puikiausioj vietoj West New- timu ir pilnu nurodymu, kaip vartoti, 
ton, 9c. į Bostoną. Parsiduoda pigiai. Pasarga. Pinigus sugrąžinu vi- 
Duokit pasiulijimą ir platesnių žinių ; siems, kurie darodys, kad neišsigydė 
klauskit pas kojų su AKSURD. (29)

A. P. BABELUS, (30) Gyduolė gaunama pas
873 Cambridge st., E. Cambridge, C. P. ECOLIER,

Mass. 1246 St. Catherine st., E, Montreal,
Taipgi turiu daug visokių namų Canada.

Cambridge ir apielinkėj. | ■■

visados.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-TĖ
Chicago. III.

Valdyba.
Prezidenas — Ed. Čepulis,

2030 S. Peoria st., Chicago, III. 
Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė., Chicago, III. 
Protokolų rašt. — K. Meškauskas.

1616 So. Halsted st., Chicago,III. 
Finansų raštininkas — J. Syker, 

5047 W. 32 st., Cicero, III.
Kasierius —■ L. Kaspar,
3131 So. Wentworth av., Chicago, III. 
Organizaorisu — A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė., Chicago, III.
I

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 18 iki 21 metų amžiaus. Aš tu
riu gerą darbą. Mergynos mylinčios 
gerą ir dorą gyvenimą, atsišaukit 
prisiusdamos savo paveikslėlį.

P. Babelis, (30)
115 E. 104 place, Chicago, III.

REIKALINGAS BARBERIS
Jaunas vyras, kuris gerai moka 

barberio darbą, reikalingas tuojaus. 
Mokestis pagal atlikimą darbo; dar
bas ant visados. Kreipkitės 
arba tuojaus atvažiuokit.

FRANK KUŠLEIKA,
Lietuvio barbernė, 

127 Fayette st„ Loveli.

laišku

Mass.

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. 
raktus gausit pas

JOHN J.
15 Ward st.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

“KELEIVĮ” Už ORGANĄ

i

MINERSVILIEČIŲ ŽINIAI.
Artinantis V Rajono susivažiavi

mui, kuris atsibus 19-tą liepos East 
lur-.noy Junctien dėl norinčių daly

vauti neprigulinčių prie Sąjungos. 
Pranešame minersviliečiams, kad 
rinkinys išeis iš Pottsville. Pa. 7:05 

valandą ryte, taipgi turit imti pirmą 
karą iš Minersvillės. Traukinį reik 
imti ant Readingo stoties. Norėda
mi Pažinoti kokių informacijų, krei
pkitės pas A. Arbašaucką.

Sekr. J. Ramanauskas.

Pajieškau švogerio Tadeušo Kur
iančio; pirmiaus gyveno West Haven, 
Conn. po No. 130 Highland st.; ra
šiau kelis laiškus, bet sugrįžo. Tu
riu labai svarbų reikalą kaslink pa
skolintų pinigų. Meldžiu jo paties 
atsiliepti, arba kas jį žino, pranešti.

Ona Kurelaite (Tollaisha) (31) 
120 Kishavaukee st, Rockford, III.

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, BOK 392, Lawrence, Mass.

Dėl apžiūrėjimo 
(31)

DELAY,
So. Boston, Mass.

LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 
Pitsburgh, Pa.

“JAUNOJI LIETUVA”
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.

STOUGHTON, MASS.
AČIŪ. ...

Stoughtono Labdarystės draugija 
taria širdingai ačiū aukavusiems ant 
Stoughtono Liaudies Namo per ves
tuves S. Keblo Liepos 5, 1914, Stou- 
ghton, Mass.

Aukavo: D. Jankauskas, J. Simke- 
viče, J. Strumaitis, A. Andriauckas 
po $1.00; S. Keblis, M. Keblen, T. 
Y’urcus, A. Urbonas, A. Sabutė J.

Pajieškau dėdės Kazimiero Povi- 
lausko, 26 metai kaip Amerikoj su 
visa savo šeimyna; girdėjom kad gy
vena Chicago, III. Paeina iš Kauno 
gub.. Raseinių parapijos, Paišlynio 
sodos. Aš jau metai kaip Amerikoj 
ir būtinai norėčiau sužinot ar jis 
da gyvas. Todėl kas jį žino malonė
kit pranešti šiuo adresu:

Kotrina Petraičiutė,
19 Athens st., So. Boston, Mass.

Išėjo iš spaudos jau ketvirtas numeris.
“JAUNOJI LIETUVA” laidosi bepartyves pažangiosios pakraipos.
“JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta sandar- 

bininkauti beveik visi pirmaeiliai musų poetai, beletristai, moksli
ninkai. publicistai ir t. t.

“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.
Visa ka.siųskite antrašu:

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

Pavieniai numeriai galima gaut “Keleivio” Redakcijoj nž 25 c.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 
Chicago, III.

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

Prezid. pagelb.— Jonas šimbelis, 
3253 S. Halsted st., Chicago, III.

Prot. rašt. — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, III. 

Finansų rašt. — Pranas Sandarga, 
3251 Normai avė., Chicago, III. 

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th place, Chicago, III.

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė- 

į je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 

i nesi j. Bertaniniai: Balandžio ir Spa- 
i lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

T AUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 
ŽVAIGŽDĖ No. 1, 

Town of lakė, Chicago, III.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijono 
Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood str.

Valdyba.
Prezidentas — Augustas Barčius, _ 

5235 Bishop st., Chicago, 
Vice-prez — Jonas Waselkevicz, 

4508 S. Wood st., Chicago, 
Protokolų rašt. — Vlad. Šarka, 

4508 S. Wood str., Chicago, 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė., Chicago, 111. 
Turtų rašt. — And. Giedrintas, 
4541 S. Hermitage avė., Chicago, III. 
Organo užžiurėt.— F Manelis, 

6050 Blackstone avė., Chicago, III.
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TJTI71TTĮ7 I T dabar labai madoj, bet kas iš tų į 
rlKMAAl SvX’enainėra

LEIDES IR VYRAI—KYP KVAIT!
Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyčiai” ir kitos fonės. Kas nori 
linKmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPVClAI
Muncie, Ind., Birželio 29 

d.— Kun. Murray Harn- 
ess, klebonas katalikų baž
nyčios Kokomo, Ind. užklup
tas su savo jauna parapijo- 
ne C. Smith’iene viename iš 
pigių ir purvinų viešbučių 
ir tapo policijos areštuoti. 
Jis dirbo tokius pat darbus, 
kokius gali dirbti tik vyras 
su savo pačia.

<

Daugiau juokų, negu galiūne alaus h
• Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su h
i Džian Bambos feisu arba veidograpija. i;
i Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, H
; bet ir šiaip daug kitokių juokų < < >

KAINA TIK 25 CENTAI.
Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- < > 

: - rėlę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip: š-

“KELEIVIS”
■ 28 Broadway, So. Boston, Mass. H

KNYGĄ?POEZIOS

Ar turite nusipirk; graži; su daugeliu graži; paraiksl;

A. J. Bierzynskl, Prezidentas.

New City Savings
BANK

4601 80. ASHLAND AVĖ,
CHICAGO, ILL.

AR ŽINAI? Kada ir iš kur geriausi ir greičiausi 
išplaukia laivai ir kiek kaštuoja šifkortes?

Parašyk mums atvirutę, paduok savo vardą, pavardę ir tikrą adresą 
paminėk iš kokios ir iki kokiai vietai šifkortę nori pamokėti, o męs tuo
jaus prisiusime visus paaiškinimus.

Ar siuntei kada pinigus per musę Banką?
Prisiųsk mums savo adresą, o męs atsiųsime jums musų rublių kai

nas ir reikalingas blankas. Susipažinę su mums, kitų Bankų niekados 
nejieškosit.
Męs aprūpiname visus Bankinius ir seno krašto reikalus greitai, pigiai 

ir mandagiai. Kiekviename reikale kreipkitės pas mus.

New City Savvings Bank
4601-4603 So. Ashland avė., Chicago, III.

tai skubėk!
Visost liaesosė
Valandose

Nes turintis 
Ui« hyft 
Tirti »ig| 
Užsiiaim.

T ISteSŽ'JlMi KS.laci'dS. 
tesi ibiieiaii-ti 

Užji'JS smvsipą oailjb sneų 

Pakils eteris netikėta.
Atgims noras. »eikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga:

Ta pati knyga gražiais kietais <| 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav So. Boston, Mass.



KELEIVIS

HUM0R1STIKA
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Iš SKARDŽIUJŲ DAINŲ.
(Nugirsta dainuojant antro

jo seimo delegatus. Gaida, kaip 
Velykinės: "Linksmą dieną ap
turėjom...”) . ,

Linksma diena 
Mums išaušo: 
Nuo pliauškalų 
Burnos aušo; 
Bačkutės rudžio tuštėjo, 
Seimo diena kaip atėjo 

Alleluja, Alleluja!
Seimo dienos 
Slenka spėriai: 
Jauni, seni 
Visi geria; 
Pašvęstas, šaltas alutis. 
tVaterburiečiams rugpjūtis 

Alleluja. Alleluja’ 
Svarsto, dirba 
Avinėliai.— 
Juos laimina kunigėliai. 
Ištikimiems katalikams 
Duod’ dovanų medalikų.

Alleluja, Alleluja! 
Linksma diena, 
Bumas laidom. 
Plaukia iš visur 
Atlaidai — 
Laimė šviečia 
Ant musų veido.

Alleluja. Alleluja! 
Dirbkim vyrai, 
Nemiegokim, 
Cicilikų 
Nebijokim;
Organizuokime vyčius, 
Statykim naujas bažnyčias.

Alleluja. Alleluja! 
Jaunimą nuo 
Šviesos ginkim, 
Romos tinklais 
Apipinkim. 
Katalikų seimas tvirtas. 
Nes mus visų galvos girtos 

Alleluja. Alleluja! 
Ei, brolučiai — 
Katalikai, 
Į kovą su 
Cicilikais!
Bedievius ir laisvamanius 
Smaugkime kas tik kur gali.

j? Alleluja, Alleluja!
Iš prakalbų 
Męs juos vykim, 
Plumpykim ir 
Apdaužykim. 
Kunigus vienus tik veiskim, 
Sulig jų dūdelės žaiskim.

Alleluja, Alleluja!
Laimins mumis 
Ponas Dievas 
Ir popiežius — 
Šventas tėvas. 
Įvyks stebuklas galingas, 
Lietuva liks n'prigulminga.

Alleluja, Alleluja!
Velnių ponaitis.

Nusigando nuodų.
Mikui degtinę bebandant 

gert— Ona visu balsu:
— Mikai, negerk, tam sti

kleliu nuodai-
— Mikas išspiovęs ir plau- j 

damas gerklę:
— Ak. kad jus paibeliais' 

nueitumėt, kodėl į čia de- 
dat nuodus, jog žinot, kad 
aš iš šito stiklelio geriu, su 
savo žiurkėm galit ir žmogų 
nunuodyt!

— Jog-gi tu pats isipylei 
iš bonkos tuos nuodus.

— Ką plepi, aš tik ką da
bar parsinešiau iš smuklės 
grynos degtinės.

— Taigi toje degtinėje ir 
yra nuodų, kurie netgi ir už 
tikrus nuodus biauresni. tik 
jais nuodijasi žmogus iš len
gvo, ųenuomaniai. kol alko
holio liga apsirgęs i kapus 
nenueina.

Mikas.— Bet visgi aš tų 
nuodų noriu...

K. S. Lietuvaitė.

Didžiausis melas.
Vaikai eidami iš mokyk

los rado pinigų: tarp jų kilo 
ginčai, kuriam iš jų dabar 
tie pinigai priklauso. Vie
nas sako: žinot ką. kuris iš 
musų pasakys didesni melą, 
tai to ir bus pinigai. Ėmė 
visi meluoti ir ginčyties. 
Jiems taip besirejant, eina 
pro šąli kunigas, ir klausia, 
kas čia do ergelis, vaikai 
ėmė sakyti, kad čia melus 
pasakoja.

— Vaikeliai, taip nedailu 
meluot. Aš savo gyvenime 
da niekad melo nepasakiau 
— sako kunigas.

Vienas iš vaikų tuoj pa
šoko ir tarė: pinigai priguli 
kunigėliui.

Šakės nagas.

Tu, ar aš?
— Tėti, aš radau darželije 

penktuką.
— Tai atiduok man.
— Dėlko turiu atiduot? 

Juk aš radau, o ne tėtė?
— O kas tave nuvedė į 

darželį? Tu mane, ar aš 
tave? "Karžygis.”

Kokiu budu?
— Ar tavo tėvas pats už

laiko tas kvietkas?
— Taip, tamsta.
— Kokiu budu?
— Kada visi miega, tai tė

vas perlipa per tvorą į dar
želi ir ima tiek, kiek nori, 
kiek pakelia. „Karžygis.”

Po koncerto.
— Turėjau tris sykius pa

dainuoti tą pačią dainiukę 
koncerte.

— Tai matomai publikai 
patiko, užsimanė ištirt, kaip 
pasigerina balsas.

„Karžygis.”

Prisirengia Į. blaivystę.
Pati:— Juk prižadėjai 

ant visados negerti degti
nės.

Vyra:— Taip, širdyte,. 
Pirkau jau ir peiliuką be 
"greicoriaus.”

Karzygis.

Varijotas.
— Žinai ką. Mikai. Jonas 

apsivedė, vakar buvo šliu- 
bas.

— Tai varijotas!
— Kodėl tusakai varijo

tas. juk ir tu pats esi apsi
vedęs !

— Tai. ale aš vedžiau sau
sio mėnesije. kada buvo 12 
laipsnių šalčio, o jis pačia
me vidurvasaryj, kada 90 
laipsnių šilumos!...

“Karžygis.”

Saulės broliui.—. Draugo 
eilutes gavome jau senokai, 
bet nebuvo laiko peržiūrėti. 
Labai ačiū, visos geros, vi
sos gražios, savo laike, pri
ėjus kaleinai patalpinsime.

Dainininkui P. K.- Sveikas 
eiles išrašiai iš ”Revoliuci- 
jos dainų” rinkinio ir da 
perrašinėdamas sudarkiai 
jas. Kaipgi galima talpint, 
tuos raštus, kurie jau senai 
atspausti ir skaitomi.

Dilgei.—Jau tilpo pirmiau 
prisiųstoji žinutė.

į j
i ——b- — - Ką—*—— RAA W

Į|Dr.F. Matulaitis
i
|1 
HI.

495 Broadway, So. Boston. 
Valandom

Na* 12-3 dieaą ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėtiems iki 8 vai. po pietą.

I

I

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, praneškit redakcijai per atviratą, pasilaikydami 

teminus nurodytos formra. Jeigu kuriems per atviruif neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcijai. Adnecą mamyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidj taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada iivsng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ 

sbnas apaasa*:

Pavardė ir vardas................................. ..............................................

No. Street,

GERA ŽINIA LIETU
VIAMS.

Pranešame visiems lietuviams, kad 
męs atidarėme Lietuviškų Krautuvę 

BUCZERNE ir GROSENĘ
Kviečiame visus lietuvius kuoskait- 

lingiausia lankyties į musų krautuvę. 
Musų tavorai geresni negu kitose 
bučernėse arba grosernėse.

Musų du žmonės vaikščioja ir va
žinėja užrašinėdami visokius daiktus, 
o vežimai išvežioja į kožną stubų.

Pas mus galima gauti pirmos kle- 
scs miltus ir visokius įvairiausius 
daiktus.

Pas mus gausite geresni patarna
vimų. negu kitose krautuvėse. Vis<x 
kių daiktų galite užsisakyti. Atsi
lankykite Į šitų milžinišką krautuvę, 
o męs gvarantuojame, kad busite už
ganėdinti. (31)

Pauiukeviczius, Barukeviczius & Co.
823 So. Park avė Herrin, III.

i

J. ANDRIUŠIS |
Geriausis lie-3 
t u vys |

Fotigrafistas "
Traukiu pa- 

veikslus gra- | 
žiai ir pigiai 4 
nežiūrint skir- š 
tumo oro. Ant < 
kiekvieno tu- r 
žino paveikslų š 

pridedant DOVANU vieną didelį. Į 
Esant reikalui einam fotografuoti į š

?T

AR NORI. KAD MYLĖTU 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia jų 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
siųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarų geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway 
-SO. BOSTON, MASS..

=

Miestą* ir valstija

SAUJAS ADKJCSAS: 
Pavardė ir vardas

No. Street

Miestas ir valstija

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio’’skaityic >s gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant 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 turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitjtojai. atkreipkit atida ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.
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JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma

tėmės, gal jau kur nors į kitų mies-

O ne, da 
vis Ha pat 
gyvenu, bet 
senis' tam 
krašte lan- 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

0, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitų 
vietų, ana 
ant kampo 
So. 1-mos ir 
Wythe avė. 

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

JONO KULBOKO CAFE
291 Wythe avė., Brooklvn. N. Y. 

<21-5)

persikėliai?

4

Ant 21 
akmens

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

riamas ypaangai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi- 

, suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
i (uotas 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 
viskų 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 Watch Co.
>•6 Athenseum Blg„ CHICAGO. ILL

I 
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Blogi poetai.
Pavasarij apie eiles mąs-

namus. Paveikslai artistiški! ši

J. ANDRIUŠIS
T 453 Broadnay, So Boston, Mass. < >

v

i

to.
į Vasarą ant popieros pa- 
j rašo.

Rudenije poeziją pertai- 
so,

Žiema joms pečiu kūrena.
J. J. N.

Nežino ką daryti.
Mergina stovėdama prieš 

vaikiną erzina:
— Tu manęs nepavytum! 

— ir pasileido bėgt. Vaiki
nas pavjo ir pagriebęs Į glė
bi laiko.

— Tu manęs neparistum! 
Vaikinas parito. Mergi

na parista, tysodama juo
kiasi :

— Bet pabučiuoti vis ne
gali! Tada jis susiprato.

z ■

Motinos pasididžiavimas.
— Alano duktė tikrai ar

tistiškai lošia „Genovaitę.” 
Andai vienas jaunikaitis 
prie mano akių išsitarė: 
„Aš. girdi, labai norėčiau 
būti Golium, kad galėčiau 
mylėti tokią gražuolę.”
Felčeris su daktaru kalbasi.

— Ką-gi dabar darysim, 
ponas daktare, šiąnakt mu
su ligonis pasimirė?

— Ką-gi darysim, priseis 
paliauti jį gydžius ir... palai
doti.

Teisme.
— Ką turite savęs apsigy

nimui ?
— Gerbiamas teisėjau! 

Jei smuklėj, tai kumšti, o 
jei teisme — advokata.

J. J. N.

Du draugai kalbasi.
— Labai stebiuosi, kaip 

tu galėjai apsivesti su Mag-i 
de Tuščialiute, juk ji nieko 
neturi ir tu nieko neturi, tai 
judu per visą savo amžių 
nieko neturėsita.

— Tiesa, kad mudu dabar 
nieko neturiva, bet, palauk, 
mudu galiva turėti.

— Ką judu turėsita, abu
du tokie plikiai!?

— Nu-gi... vaikų mudu 
galiva turėti...

Astuonios kojos.
— Ei, Juozai! kiek arklys 

turi kojų?
— Astuonias.
— Ar tu patrakai?

— Jei netiki, skaityk pats: 
2 pirmutini, 2 paskutini, 2 
dešini ir 2 kairi...

I Akušerka ||
I h
4- Pabaigusi kursąMomans Medical L 
Įj College, Baltimere, Md.
® Pasekmingai otlieka savo darbą į
įj prie gimdymo, roipgi suteikia vi- 3;
4; sokias rodąs ir pageibą invairiose s: 
į motery ligose.

| F. Stropienė H
I SO. BOSTON, MASS- į Į

Pigios Kainos Dideli Laivai
Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per M hite Star Liniją 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės: 
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. Bartaszins, 261 Broadway, 

So. Boston.
Polish Indnstrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, b. i Cambridgest., 

East Cambridge.
J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nntile Shapiro Co«, 92 Salėm st. 
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Caaad«į

žinau.
— Tei.ses, tamsta, 

žinai?
— žinau teisingai.
— O kokiam universitete:

studijavai tamsta tą laips-l 
nį?

— Ant savo skuros, tams- i 
ta geradėjau.

„Karžygis.”

i
i

Pas teisėją.
Teisėjas.— Kelis turi bro

lius?
Liudininkas.— Du.
Teisėjas.— Kiek jiem me

tų?
Liudininkas.— Vienas dvi

dešimts trejų, o kitas dvide
šimts keturių.

Teisėjas.— O kiek tau me
tų? ’ <-

Liudininkas. Aš gimęs tar
pe mano brolių.

A. Garbukas.

J. J. šarmonėliui.— Pluo- 
kšteli eilučių gavome. Ačiū. 
Skaitysime ir gavę laiko pa
aiškinsime laišku. Ritmas 
visur puikiai išlaikptas. bet 
su rymu, drauge, sunku, ry
mas labai šlubuoja. Jums 
labiau sekasi apdainuoti 
gamtą, tad ir mėginkite 
gamtos vaizdelius piešti. 
Daugiau skaitykite lietuvių 
poezijos, ypač liaudies dai
nų.

Labuliškiečiui.— Apie 
prakalbas buvo jau mums 
pirmiau prisiuntę. Netal
pinsime, nes dabar prakal
bos paprastas daiktas, jos

I visur rengiamos.
Revoliucionieriui.— Ku- 

riam-gi tikėt — vienas ra
šo taip — antras atitaiso. 
Netalpinsime, nes tai maž
možis.
.. Apolinarui.— Drauge- 
Jųs taip lanksčią turite plu
nksną ir negalėjote apie tai 
pranešti ankščiau. Dabar 
jau dalykas pasenęs, juk 
jau pusantro mėnesio.

Mokslo vyrui.— Raštelis 
suvis nemoksliškas ir jo ne- 

i talpinsime. Sveikas, dagi 
į pavardę pabijojai pasirašy
ti.

J. J. Mačiui.— Apie anglų 
prakalbas lietuviams neido- 

' mu. Nedėsime.
Beržui.— Eilės silpnos.

Netalpinsim.
Senam Vaikui.— Žinutė 

ne svarbi. Netilps.
M. Petrauskui.— Drau

gas prisiuntei ''Laisvos Jau
nuomenės choro*’ protestą 
prieš A. Morkūno korespon
denciją, bet protestą pats 
savo ranka parašiai ir po 
juom choristai nepasirašo. 
Netalpinsim.

J. Naujaliui, J. B. Paserp- 
skiui, K. Vaičiūnui.— Klai
dos nesvarbios. Netalpinsi
me.

J. Pakarkliui.— Už žinu
tę ačiū, bet jau apie tą tilpo 
„Keleivio” No. 28 — žiūrėk, 
„Peržvalga.”

25,000 Katalogų Dovanai!
UŽLAIKAU GRAMOFONUS SU LIETUVIŠKOMS DAINOMS. 

K0Ž5AS REKORDAS PREKIUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap

turėsi dideli ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatems rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

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

ir kitokius Kubus
Duokit pasiutmums!

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 Tyrams Siutus ir Onrkotus 

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

Jeigu norite turit gerus rubus pl- 
gei, tad ateikit pas nūs.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Budreckis
222 W. Broadway, ir 20 A mes St., 
So. Boston. Mass. Montello, Mass 

Telefonas: So. Boston. 21013.

“NEW PERFECTON 
VIRĖJA

Užlaiko virtuvę švariai, ir jos šeimyna 
gyvena gerai, praleidžia mažai, nes ji 
vartoja

New Pier/čciion
HI(K Ill.l l FI.AML

Oil Cook-stove
New Perfection pečius No. 5 su beug- 
niniu virėju, yra paskiausis pagerini
mas ty pečių. Beugninis virėjas yra 
sudėjimas pečiaus ir virimo jtaisos. Yra 
tai dalis pečiaus, kur gali virt be jokio 
vargo ir prižiuros.
New Perfection nepadaro jokio nešva
rumo arba karščio virtuvėj. Prekiuoja 
kurui mažiau kaip kiti pečiai.
New Perfection pečiai su 1, 2, 3 ir 4 
knatais. Geležinis šildytojas ir virimo 
kninga duodasi dykai su kiekvienu pe
čium. No. 5 turi šutinimui ir apkepini- 
mui įtaisas. Jos taipgi galima gaut 
atskirai dėl kitu pečiŲ.
Pas visus pardavėjus visur, arba rašyk 
reikalaudamas kataliogo.

STANDARD 01L C0
of New| York

New York
Albany

Buffalo 
Boston



Delei Žemaites
ri, tai tik bereikalingi kaštai, 
mas į teismą, kad pinigų netu-

__Rastu.
Keliatas Žemaitės Raštų 

prenumeratorių klausė ma
nęs, kodėl jie da negauna 
raštų, nes matė, kad laikra
ščiuose buvo minėta apie iš
ėjimą jų.

Tatai šiuomi paaiškinsiu, 
kaip ištikrujų yra.

Kaip žinia, aš rinkau pre
numeratą išleidimui visų 
Žemaitės Raštų antros pa
taisytos laidos. Buvau jau 
pradėjęs su leidėjais derė- 
ties apie atspausdinimą jų. 
Bet tuom tarpu Lietuvos in
teligentai pamatė ir supra
to, kad tie raštai išleisti A- 
merikoje neatneš tokios 
naudos, negu jie butų išleis
ti Lietuvoj. Taigi atsirado 
ir leidėjai p.p. Leonai, iš 
Kauno. Pati Žemaitė pada
rė su jais kontraktą ir aš su
grąžinau atgal visus rank
raščius.

Nutarta žemaitės Raštus 
leisti mažffnis knygelėmis, 
po 50—60 puslapių. Leidė
jai padarė kontraktą su 
spaustuve Vilniuje ir raštai 
pradėjo eiti. Su spaustuve 
padaryta kontraktas, kad ji 
išleis kiekvieną mėnesį po 
vieną leidinį (knygutę), 
(butų iki šiol jau išėję bent 
10—11 knygučių), bet spau
stuvė nespėjo į pažadėtą 
laiką išleisti. Taigi iki šiol 
Ilsėjo 5 knygutės. Tat tos 
atskiros knygutės ir yra re- 
redakcijoms prisiunčiamos, 
paminėjus redakcijoms apie 
jas. kiti ir manė, kad jau 
visi Žemaitės Raštai išėjo.

Kaip išeis visi raštai, tada 
aš gavęs juos, (turiu sutar
tį), išsiuntinėsiu visiems 
prenumeratoriams. Tat 
prenumeratoriai gaus visus 
Žemaitės Raštus sykiu.

Labai atsiprašau, kad ne
galima buvo greičiau pre
numeratorių užganėdinti.

Su pagarba,
A. žymontas, 

1841 S. Halsted st.,
Chicago, III.

A. Radzinsky. Persiskirt ga
lima tiktai per teismą, ir pesis- 
kyrimų neduoda teismas ant 
kiekvieno užsimanimo, reikia 
prirodyt, kad viena ar kita ypa- 
ta prasikalto taip, kad pagal įs
tatų persiskirimas yra pripa
žintas. Paprastai teismai yra 
taip prikimšti persiskirimų rei
kalavimais, kad jei į pusmetį 
nuo padavimo, gavus persiski- 
rimą, būt labai greit. Turtą ir 
vaikus teismas padalina, pagal 
ypatų stovį ir prasikaltimą, bei 
jų turtą.

V. Rupszis. Jei norit par
siust pinigų į Lietuvą, motina 
galės juos padėt į Krasos kasą 
iki 1000 rublių, jei daugiau, tu
rės dėt į ”Kaznačeistvą.” Bet 
jei esat senesnis, kaip 21 metų, 
tad be ”doviernostės” negalės 
padėt. Jei manai važiuot pats į 
Lietuvą, tad geriausiai parsiust 
pinigus ant savo vardo, ir pasi
ėmęs padėsit ten kur norėsit. 
Jei prisieit greit išvažiuot, pi
nigus galima bus partraukt čia, 
Amerikon. Jei nuteistų užsi- 
mokėt už prabuvimą užrubežy, 
tad pinigus galės paimt kur 
juos neturėtum, bile tik ras, 
kad turit pinigų.
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NORTA GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON

e

Tiesu Patarimai.
Lavrenco mergaitei. Jei Da

gys ar kiti ”tarkininkai” tautie
čiai drįsta vadint mergaites 
”juodašimtėmis,” vien dėlto, 
kad merginos atsisako juos bu
čiuoti, kirskit gerai į veidą to
kiems begėdžiams ir taip kad 
atmint ant ilgo. Jei reikalas, 
už tokius” prakilnius darbus” 
galit ir apskųst teisme, beabe
jonės, kad teisėjas pagirtų. Pra
deda perdaug tokios "inteligen
cijos” privist. nuo kurių mer
gaitės tur vakarop saugoties.

Susiginčijusiam. Afrikoj iš 
viso yra apie 25,000 mylių gele
žinkelių. Daugiausiai jų yra 
Egypte, Tunise, ir Britiškoj pie
tinėj Afrikoj. Dabar baigia
mas yra būdavot Anglo-Belgiš- 
kos kompanijos nuo Kairo iki 
Cape, t. y. išilgai visą Afriką, 
per pat jos tamsiausias ir ma
žiausia žinomas girias—raistus. 
Belgo-Vokiška kompanija pabū
davo jo geležinkelį nuo Madi iki 
Dar-es-Salaam, t. y. skersai Af
riką, per Kongo. Bet įdomiau
sias kelias tur būt bus Anglo- 
Francuziškos kompanijos, kurs 
trauksis nuo Algerijos iki Mom- 
basos, t. y. per smilčių jurę — 
Sahara ir per Sūdomą. Kadan
gi tai bus tik viena linija per 
tūkstančius mylių smiltinų tyr
laukių, tad beabejonės, kad ku
pranugarių karavaną nepanai
kins visai, vienok civilizacijos 
spinduliai nušvies ir patį tam
siausi Afrikos kampelį.

Antanas Pal—čius. Jei esat 
kaltas $20.00 už pragyvenimą 
ir neturit pinigu užmokėt, ką-gi 
gal kas padaryt? Galima būt 
užareštuot uždarbį, bet sakot, 
kad dirbat tik apie 3 dienas į 
savaitę, tai nėra ko užareštuot. 
Geriausia tam žmogui palaukt, 
kol uždirbsi užsimokėjimui; ėji-

6 hortos boakosa prt 
dagtim $4.80

Veža pasažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną 
ir tiesiog 

iš Bostono j Bremeną 
Laivai išplaukia kas trjs savaitės 

Dėl laivakorči? kainos bei kitę kelionės dalykuose 
platesni? žini? patyrimo kreipkitės prie: 

OELRICHS & C0.
Užtvirtinti agentai

Statė St., Boston, Mass

P. čiapas. Jus turit tėviškę, 
bet esant daugiau vaikų — jau
niausias jų yra 14 metų. Tėvas 
prašo, kad paskolintumėt pini
gų, už kuriuos jis padarys po
pierius. Gerai. Padarius po
pierius, už skolą atsakys žemė, 
o paskui jau apmokėjus skolą, 
jei kas beliks, eis kaipo dalis 
visiems vaikams, tarp kurių ir 
jums. Suprantama, tėvas mir
damas gal žemę parduot, arba 
užrašyt vienam iš savo vaikų, 
bet jei popieriai bus atsakan
čiai padaryti, tad pirkėjas arba 
vaikas, kuriam jis pavestų že
mę. gaus tiktai tą, kas liks už
mokėjus jūsų skolą.

K. Vaičiūnas. Jei krautuvi
ninkas duoda nepilną vogą, už 
nuostolį jo negali apskųst, jei 
jis nuolatos nedarė jums neži
nant, ir jus vis mokė jot kaip už 
pilną. Vienok kriminališkai jis 
prasikalsta jei jis ir sykį tik 
nepilną vogą davė, o išleido už 
pilną, mat jis paima pinigus po 
falšivomis pretensijomis. No
rint nubaust, turit nueit į teis
mą, gaut warrantą nuo teisėjo, 
ir darodyt, kad jis apgavo. 
Bausmė būt kokie $5.00, jei pir
mu syk prasikalsta.

T. Evanaskas. Reikėjo stot 
i kariumenę 1910 metais, o ne
rtoj ot. Jei pargrįžšit dabar, tu- 
“ėsit eit atitarnaut, o už nesto
simą Į laiką, galit gaut keletą 
dienų volno ardŠto, o gal ir sun
kiau pabaus. To negalima pa
sakyt čia esant,
klauso nuo kareiviškos 
svbės, ar ji užsispirs 
baust, bet greičiau kad

nes tas pri- 
vyriau- 
jus 
ne.

nu-

Jųs"Keleivio” Skaitytojas.
turit užtraukę paskolą ant savo 
nejudinamo turto (mortgage) 
Jei neužmokat pinigų arba pro
centų į laiką, tad ypata pasko
linusioji gali sutikt geruoju pa
laukt, o jei nenorės, tai ateis 
ant jus žemės, padarys, taip va
dinamą, ”reentry,” ir išstatys 
jūsų savastį ant licitacijos. Iš 
gautų pinigų pirmiausia užmo
kės licitacijos kaštus, paskui 
pasiims savo paskolintus pini
gus, o kas liks —atiduos jums,

nežiūrint kiek jus buvot moke- 
ię-
pirkėjo, kurs norėtų duot nors 
tiek, kiek skolos buvo, tad sko
lintojas pats gal nupirkt už 
tiek, kiek skolos buvo, apsimo- 
kėt kaštus, tada jus negausit 
nieko. Per tris metus vienok 
jus galit atmokėti tai ypatai, 
kuri jūsų žemę nupirko tiek 
kiek užmokėjo su kaštais, ir 
atsiimt savo turtą atgal. Tas 
procesas vadinas ”equity of re- 
demption.”

Jei ant licitacijos nebūt Ši 42 Laivas

HAMBURG-AMERICAN UNIJA
Didžiausia 6arliivių Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Tonų 

950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;

919 pėdų ilgio laivas 
Tiesioginė Linija tarp

J. Žilinskas.. Jei už darbą 
yra kaltas žmogus, kuris iš 
vertelgystės išėjo, o jokio turto 
neturi, neužsimoka jo nė skųst, 
nes nebus iš ko išj ieškot. Jei 
dasižinotumėt, kad jis turi pini
gų bankoj, arba nejudinamą! 
turtą savo vardu tai tuoj pa-j 
duokit vietiniam advokatui, ku- 1 
ris žinos ką daryt. Be advoka
to neapsieisit. Jei to žmogaus 
vaikai turi turtą, jie neatsako, 
nes nė vaikai už tėvo skolas, net 
nė tėvas už savo suaugusių vai
kų skolas neatsako.

Mechanikui. Rusijos Pošlinų 
Tarifų knyga štai kaip skamba: 
”Gasiniai ir petroliejiniai mo
torai, garinės mašinos, pake
liamos mašinėlės, ir t. t. yra į- 
leidžiamos į Rusiją užmokant 
3 rublius 65 kapeikas pošlinos 
už kiekvieną svarą, jei įvežama 
laivu, o 4 rub. 38 kap. jei veža
ma per* vakarinį valstijos rube- 
žių.” Taigi ir jus turėsit mo
kėt pošliną už naują ar seną 
mašiną pagal svarą, nežiūrint 
kokiu keliu važiuosit.

P. Skudris. Mergaitės, kur 
jos nebūtų užaugusios, pas tė
vus, ar pas svetimus, vistiek 
dalį iš tėviškės gali gauti. Bet 
sakot, kad vedę labai senai, ir 
net jų vaikai turi apie 45 metų. 
Tada be jokio klausimo, kad to
ji sesuo ir brolienė, kurie tė
viškėj gyvena, užsigyveno 
vo dalies toji sesuo, kuri dar 
nieko nėra gavusi,— negaus.

Į “GALVOČIUS” [
Jau išėjo 4 numeriai. Telpa sekanti straipsniai: 

Sno.:i. Biskiniai laikraščiai; maisto šaltinis ir jo gydymas; kiauliena; 
karbonas diosidas; 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 
varlė yra šalta: kaip reikia kvėpuot; avis ir vilkas (apie medikališ
kus institutus) veisimasi; klausimai ir atsakimai ir 1.1.
''Pliotkiniai“ botagai: fosforas: balti dantįs; apie bakterijas; klausi
mai ir atsakimai ir t. t.
Diplomuoti tamsunai; 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
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.,
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Niekur taip 
gerai ir, pui
kiai nepada
ro paveiks
lus kaip lie
tuviškas ar
tistas Mon - 
tolioj.

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo
tautietį nusitraukt paveikslus, o 
1šrodysit da gražiau kaip gyvi. 
P asiklauseite tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (17)

J. TAUKEVICIA
7S7 K. M ai n st., Montello. Mass. f

M. Gaili vau Co.
Užlaiko geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st, Ss. Boston.

NEW YORKO ir HAMBURGO 

PHILADELPHIA ir HAMBURGt 

BOSTONO ir HAMBURGO
BALTIM0RES ir HAMBURGO 

HALIFAX0 ir HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONE 

I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN.

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKREI 

PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 

Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 
tės prie

Geriausis patarnavimas STERE 

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

HAMBUR8-AMERICAN UNE
New York, Philadelphia, Boston, 

Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 

Louis, Minneapolis, New Orleane, 

San Franeisco 
arba pas vietinius agentus.

TLTRIT^YS:

“Keleivio” Kalendorius
1914 mitams jaa atspindintas.

Ši? met? kalendorius daug didesnis už 
pernykštj, 128 puslapi?.

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 ją 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) —' Nelaimės ir 
susižeidimai —• Kaip užlaikyt burną Jau brėkšta (eilės) —• 
Prietarai apie mėnulio įtekmę — 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 
slas) — Našlaičio tėvynė (eilės) — Lietuviai stabmeldžiai XVI 
šimtmetyje — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jėzus Varšavo- 
jej— 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 gražu kalendorių įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali nelikti. Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit j laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit:
"Keleiiis,” 28 Broadvay, So. Boston, Mass.

Expresas užmokėtas i kiek
vieną vietą Naujoj Anglijoj 
1 bonka Cognac Brandy *•* 

California Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
Peach Brandy, Cordial 
Pear Brandy, Cordial 
Višniovka, Čorordial 
Malinovka, Cordial 
XXXX Rye Whiskey 
Kentucky Bourbon Whis. 
Scotch Whiskey 
Irish VVhiskey 
Malt \Vhiskey 
Rock & Rye \Vhiskey 
Rock 'Vhiskye iVhiskey 
Corn Whskey 
Gin, Hclland Type 
Jamaica Rum Type 
GeroSeno Port Wine 
Gero Seno Orange \Vine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka

Bile 6 bonkos iš čia paminėtų gerų 
senų degtinių, kurių kaina SI .00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre
kiuoja tik 84.00 ir ekspresą apmokam 

po visa nauja Angliją.
B L. GOLDEN <fc CO.

Iup«rtwt«j»l Ir Sugaus] Llklirlą talulMtoja] 
352-354 Harrison Avenue 

BOSTON, MASS.

LIETUVIAI!
7

$ 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00
1.00
1.00
1.C0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,417,710 tonų

j

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI

Vaistus sutaisom nuo visokiu lisrŲ 
ir su didžiausiu saugumu. Užiaiko-' 
me ir Trejų devynerių, kaina 20 c. 
už boKsa. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (1»)

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

Ei, Vyrai, risi pas

YUDEIKO!
Ji* užlaiko gerą Restauracijų, vi
sokios ružies Alaus, Degtinės, 

vynu ir Cigarą.

Pri*{ Darniausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Broadviy Ir 259 D rimti, 
SO. BOSTON, MASS.

:
1

Profesorius medicinos

Uetuviszkas D-ras M. Z'isebnan.
7 Parmenter St

Boston, Mass. 
Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepaisį viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano durva bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir Š iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmom

Praneša visiems, kad aš vaštanti 

j kitus miestus palaidoti velionis ■ 

nš kiek brangiau nerokuoju, kaip kam 

Jums palaidotų vietiniai gTsbnriat 

bet visados paskaitau da pigiau. Taį^ 

gi padarau už pigių kainų pomninka* 

arba kryžius ant kapų ir užlaikąs 

karietas ir automobilius visoldMM 
reikalams. Kvietkas parduodu ir plU 

statau j vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACE VIČIA, 
888 Broadway, So. Boston, Maga. 

Telephone: So, Boston 839-J.

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų tr 

vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (38) 

Telefonas,

259 Hannover st, Boston, Mass.

runa dovana
KNYGA SVEIKATOS bet 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgtus, talp»pat 
Ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

"DAKTARAS"
parodo, kai* 
nuo ilgą ap*l-

Ii

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS’’ aatik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų f erai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KANTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei moraliikų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdH 
tinėja. jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrai ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų «tro> 
aite.

ŠITA KNYGA niiustraota puikiais mok*. 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno a*e 
budavojimų su visokiomis paslaptybtaū* 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusSpužjų, inkilu 
rų. pasigadiną psr jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis švisfio 
mis teip užsisenijusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirais* 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytoj*^ 
srba vartosi liekarstas, reikia perskaityt k*^ 
gų “Daktaras*!, nes didelė, daugybes linnsių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo vituomn 
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuria tik atsiųs keletu štampų n*

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iftiryssd 
litų apgarsinimų ir adresuok teip:

Tlia Phlladelpliii M. GHHc,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! KaA 

kergi, jaatiesi kokį nors nesveikumų ir mdk^ 
lanjigeros, teisingos pagelbos, kad liiimpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišauki* peš* 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinito* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o 
k* ir pėtnyčio j vakar* nuo 6 iki A

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

brahgiause žmogaus w
«« 71-n-rm-r-

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 

apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 

pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil

pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas. 
Gyvastie, Balsatnas.......... .W 
Nervą Stiprintojas....50c. ir l.H 
Vaistai dėl Vidurių...80c. ir l-O* 
Kraujo Stiprintojas............ .. .80
Nuo kosulio................. 25c. ir .80
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .80
Skilvinės proškos........ 10c. ir 1.00~ “ .28.108.00

.28.25.50 .25
1.00

Nuo galvos skaudėjimo.ltc. ir 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir .28 
Nuo dantų gėlimo..............
Nuo peršalimo...............
Plaukų stiprintojas... .25c. 
Linimentas arba Eapelleris. 
Nuo plaukų šilimo...........
Nuo Reumatizmo..... .50c. 
Nuo lytiškų ligų......50c.
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių........ .
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kast ori j a dėl vaikų 
Prėskos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.

ir 1.00 
ir 100Skilvinės proškos...... 

Pigulkos ael kepenų... 
Blakių naikintojas........
Dėl išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimai....••••• 
Nuo kojų prakaitavimo.. ... 
Gydanti mostis........ ..
Antiseptišlcas muilas......... 
Gumbo lašai..................50c. ir

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 28c.
Tsippat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviško, gydančio, žolės, šaknį, ir t. t, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
8^Reikalauki t e prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymaia^l

Kreipianti emsiems per laiikus arba asmeniškai duodame 
tiktai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje. 

f&UO trsngi yra jura sveikata, tai tuojau, reikalaukite gyduolių, rafydaat ortu 
atsilankydami į A p tuką.

VINCAS J. DAUNORA,
M Bu4f«4 Atomo r- | N*rtk Mm gatvės Brooklyu, N. T,

MOI04C<0408CilOIO<OOOIOOO»ICTOIC<JIO>e«CiSOtO>088IOSiVŽŽ^£&^'5 = ~---- -



R KELEIVIS

v —•Vietinės Žinios
Streikas bačkinėj 

šia.
Boston'o

Co.”

tebesitę-

Kynai Amerikon buvę gabe
nami slapta.

Valdžios atstovai tyrinė
dami Imigracijos valdinin
kų darbus susekė, jog 20 
nuošimtis kyniečių Įvežta Į 
Ameriką slapta per Bostono 
uostą. Manoma, kad tą 
darbą varė didelis turtingų 
kyniečių sindikatas su pa- 
gelba kyšių. Kongresas ty
rinėjimui tu dalvku pasky
rė net $200,000.00.

Brooklyn 
statinių 

strei- 
neužsibaigė. 

dauguma yra 
padėjime ir

Bostono uostas.
Bostono miestas neužilgo 

bus papuoštas dviejais pui
kiais namais: muitų namu 
ir valstijos namu (Statė 
House). Bostonas netik au
ga ir puošiasi puikiais na
mais, bet ir kaipo uostas Įgi- 
ja vis didesnę svarbą. Į Bo
stoną plaukioja laivai iš vi
so pasaulio. Cunard linija 
turi 4 didžiausius laivus 
tarp Bostono. Anglijos ir 
Liepojaus, kurie išeina kas 
utarnikas. Hamburgo. Bre
meno, Ancher ir k. linijos, 
taipgi turi puikius didelius 
laivus. Per Bostoną yra ir 
lietuviams patartina va
žiuot, mat čia nėra tokio 
nežmoniško susikimšimo, 
grudimos ir suktybių, kaip 
New Yorke, kur tūkstančiai 
profesijonalinių sukčių jau 
stotyse pasitinka mažesnių 
miestelių keleivius.

So.
i Cooperage
(bačkų) dirbtuvėje 
kas da 
Streikierių 
vargingame 
šaukiasi pagelbos, visos šel
piamojo komiteto lėšos yra 
išsisėmė ir jei visuomenė ne
pagelbės aukomis, tai dau
guma šeimynų turės grįžti 
prie darbo, streikui neužsi
baigus.

Ikišiol streikieriams su- 
aukauta: Vytauto dr-ja $20, 
L. S. S. 60 kp. $10, Lietuvių 
Rubsiuvių unija 149 sky
rius $30. Šv. Kazimiero dr- 
ja $25, So. Bostono Liet. U- 
kėsų dr-ja $10. Montello 
Liet. Ukėsų dr-ja -5, Šv. Pe
tro ir Povilo dr-ja $25. Nuo 
atskiru asmenų surinkta: 
$71.95.

Iš viso surinkta aukų 
$196.95. Vardu Unijos sky
riaus No. 27. visiems au
kavusiems tariame širdin
giausi ačiū!

T. Jakovonis. ižd., J. 
Pečiulis, fin. sekr.

nėtų iš krūmų ir gąsdintų 
mus mergaites, tas veltui 
jiems nenueis. To jau per
daug, ir jei policija negali 
jų sutvarkyt, męs patįs pa
sirūpinsime, kad keletas sti
presnių vyrų suteiktų jiems 
tai, ko jie užsipelno.” Jau 
patiems airiams įgriso ai- į 
rių valdžia. O juk pats mus 
Mass. gubernatorius airys 
katalikas; miesto majoras, 
— katalikas; ir 90 nuošim
tis visų policistų airiai— ka
talikai. o mušeikos kas? 
Peržiurėjus vardus suimtų, 
visada patėmijama, jog tai' 
auklėtiniai didžiosios Ro
mos bažnyčios, ir tankiausia 
airiai.

Lengvas būdas išmokt angliškai Ši 
knyga sutaisyta taip lengviai ir su
prantamai. kad kiekvienas gali iš
mokt greitai kalbėt angliškai, ku
ris tik bent kiek gali lietuviškai 
skaityti. Joje telpa netik atskiri 
žodžiai, bet ištisi sakiniai, pasikal
bėjimai darbo jieškant, važiuojant 
kur nors, nuėjus krautuvėn, pas 
daktarą, pas barzdaskutį, pas siu
vėją ir tt. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika ....................................  25c

šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitų knygų. Iš jos dasi- 
žinosi, kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................35c

Ta pati apdaryta ....................... 50c

M.

Milžiniška gaisrinė pumpa.
South Station kanale ne

užilgo bus Įtaisyta pumpa. 
kuri laike gaisro galės išliet 
milijonus gorčių vandens. 
Jei perplyštų rynos, arba 
neužtektų reseervuaruose 
vandens, tada galima bus 
imti iš juros vandeni. Tai 
busianti didžiausia pasauh- 
je gaisrinė pumpa.

Žemė ir žmogus. Labai pamokinan
ti knyga. Iš jos sužinosi, kaip žmo
gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 
kovojo su gamta ir kaip civilizavo- 
si. Kiekvienas turėtų ją perskaity
ti. Su paveikslais.......................... 25c

Revoliucijos giesmės. Knyga dide
lio formato, su gaidomis (notomis 
sutaisyta ant 2-jų, 3-jų ir 4-ių bal
sų. Lengvos mokinimui........... ".. 35c

Stabmeldiška Lietuva. Tos knygutės 
turinys šitoks: 1. Giria ir moterų 
vogimas; 2. Lietuvos moterų ir vy
riškių šventės; 3. Lietuviai lieka 
velniais; 4. Paskutiniai lietuvių die
vai ..................................................... 10c

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir 
lengva perstatymui .......................10c

Kaip senovės žmones persistatydavo 
sau žemę. Labai žingeidus senovės 
filozofų daleidlmai apie musų že
mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

Materijalistiškasis istorijos suprati
mas. Jei nori žinoti, kas gimdo pa- 
saulije įvairius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygutę. Kalba lengva 
ir labai aiškus išvedimai................. 20c

Kur musų bočiai gyveno. Tai yra ti- 
rinėjimas, kur buvo pirmutinė žmo
nių lopšinė. Knyga naudinga ir pa
mokinanti. Parašyta Z. Aleksos, 
kuris daug darbo pašventė tirinėji- 
mams lietuvių praeities ..............25c

I Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus
l eilės. Knyga didelė su gražiais pa

veikslais, popiera ir spauda graži. _________________
poezija užimanti .......... ... 75c I organizuotas sulyg

1 a pati knyga gražiais apdar. 1.00 ‘ ~

Dievo žmogus. Labai užimantis ir
naudingas papasakojimas iš dar-

i bininkų gyvenimo ....................... 15c

RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

.. Rusiškai-Amerikoniškas Biuras su- 
_ _ Illinois valstijos 

įstatymų. Pamatinis jo kapitalas yra 
$19,000. Jo teisiškas skyrius turi ad
vokatų galę, atlieka pardavimus, vek
selius ir tt., sukolektuoja dalis Rusijoj

■ Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 
tragedija, paimta iš revoliucijos 
laikų ..................................................10c

Lytiškos ligos. Labai naudinga kny
ga apsisaugojimui nuo lytiškų ligų. 
Parašė D-ras F. Matulaitis .... 10c

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą ............................ 25c

Alkoholis ir kūdikiai. Kas yra arba 
tikisi būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę... 10c

Amžinos dainos. Yra tai geriausių 
Jovaro dainų rinkinys. Ant gražios 
popieros ir graži spauda .......... 15c

Anarchizmas. Pagal Proudono mok
slo parašė d-ras Elzbacher, vertė 
Briedžių Karaliukas .................... 15c

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
gerinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus .........................................10c

ATSIŠAUKIMAS.
"Brooklyn Cooperage” 
kompanijos darbininkų.
Męs. So. Bostono statinių 

dirbėjai lietuviai atsišau
kiame i lietuvių visuomenę, 
kad mus paremtu medžią- 
giškai šioj valandoj, kada 
męs kovojam už duonos kąs
ni. Gerai žinome, kad šiuose 
laikuose, kuomet pragyve
nimas kasdien brangsta 
sunku susitaupyt darbinin-

Pereitą panedėli atvažia
vo i Bostoną p. Petrauskas; 
jis žada apsigyvent So. Bos- kui. o ypač su šeimyna ir li- 
tone ir lavini lietuvius dai- kus be darbo, prisieina su- 
nuot.
pas jį lekcijas muzikoj ir džiame padėti 
dainose.

Norintieji galės imt sitikti su bado šmėkla. Mel- 
mums šiame 

sunkios kovos lauke. Strei
kas tęsias tolyn. Iš pradžių 
streikavo mažiau, dabarti- 
nis-gi streikierių skaitlius 
siekia 85, dirbtuvėj išviso 
dirba 75, pasiliko streiklau- 
žiauti 10. Kompanija per 
provokatorius nori darbi
ninkus sukurstyt ir patįs 
bosai, kur tik susigauna se
ną darbininką ”fundija” 
prašo, kad tiktai eitų dirbti. 
Bet žmonės iš anksto per
sergėti. kad vengtų tų kur
stymų, ir taip išrodo, kad 
nepasiseks išardvt darbi-1 * 
ninku vienybę.

Pasarga. Aukas prašom 
siųsti ant rankų kasieriaus 
Tarno Jakavonio, kuris yra 
po kaucija, o laiškus su au
kavusių vardais sekreto
riui Jonui Pečiuliui. Aukos 
bus kvituojamos tame lai
krašti j, kuri aukautojai nu
rodys. Kasieriaus adresas: 
Mr. Th. Yakavonis, 194 
Athens st., So. Boston, 
Mass. Sekretoriaus: Mr. i 
John Pečiulis, 366 W. Bro- 
adv.’ay, So. Boston, Mass.

Iš nedėlinės ekskursijos.
Pereitą nedėlią ”Spot: 

Pond'e” buvo susirinkę iš' 
rišu Bostono apielinkių di
delis būrys (apie 400) jauni
mo. Žaista, dainuota, bet 
žadamųjų prakalbų nebete
ko įvykinti, nes saulutei lei- 
džianties pasidarė vėsiau ir 
jau jaunimas ruošėsi rink
ties į buri, pakilo debesis ir 
jaunimas pakriko, vieni 
spruko į karą, kiti po šako
tais medžiais slėpėsi. Te- 
čiau. kai kaikuriems eks
kursantams kliuvo ir lietuje 
išsimaudyti.

Velnių ponaitis.

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius
atsitikimus....................................... 10c

Paparčio žiedas ir kitos gražios apv- į 
sakos, kuriose nurodoma, kaip ne- ■ 
kurie žmones išsitikėję į visokius I 
burtus ir tt...................................... 15c

________________ i

IPonas ir velnias. Toje knygutėje 
teina labai graži apysaka ’’Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo ........................... 10c

Per i- Panelė Šv. Sasnavoje.
Dvi i-iokirgos ir kartu pamokinan
čios aoysakos ............................... lik

AmeriW>= "Macochas” arba kaip kn. 
Sck—>>’^-as s-’-'io-jc-ė mergina Ona 
Av’^-He’- Knv<™?ėj surinkti visi 
faktai anie l-nnigo Schmidto žiau
rume ’~urie b”vo prirodyti teisme, 
naudinga pe-«' aityt kiekvienam 10c

Tabakas ir kaip jis žmonėms ken
kia ir tt...............................................15c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ...........................................1C-

Kodėl aš netikiu į Dievą? arba tikė
jimo kritika. Parše Iksas. _ Kny
gutėj tik protingi nurodymai, pa
remti ant faktų. Kiekvienas geras 
katalikas, valnamanis privalo ja 
perskaityti....................................... 20c

Farmos, Farmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan'o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
I 154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 

‘ lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 

pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 
i žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 

pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali

ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 

sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes fanuos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 

gal kas nors pavogt. Turint farmą, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va

žiuojant reik pirkt tikietą į PEA- 

į COCK, MICH, 3:30 po pietų gausit 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 

15c aT"‘> ’5<* Ynne važiuos į Sauble, aš 

; a pasitikt. Platesnių ži
nių -dauskit per laišką. (36)

•oNAS ŽEMAITIS.

’«>X J3. SAUBLE, MICH.

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

••KELEIVIS”

28 BROAD3VAY. S. BOSTON. MASS. Į

Gerbiamieji "Keleivie” 
skaitytojai! Platinkit „Ke
leivį,” kaipo darbininkų lai
kraštį.

Kunige darbai.
Bostono priemiestyj, So- 

merville, Mass., kun. Parke
ris pamatęs per langą 15 
metų vaiką. EI. Snow, ski
nant jo sodne vyšnes. prišo
kęs su kurpaliu sudaužė vai
ko galvą ir padarė dvi dide
li skyli: daktaras turėjo gal
vą susiūti. Policija kunigą 
areštuot atsisakė, lygiai, 
kaip ji buvo atsisakiusi are
štuot ir Cambridgiaus ”Die- 
vo aržilą” už išdaužimą an
takiu savo parapijonkai.

Lietuviai ”civilizuojasi.”
Lietuviai pradeda ”civi- 

lizuoties” pilnoj to žodžio 
prasmėj. Ant persiskyrimų 
(divorce) lapų vietiniame 
teisme yra tris poros reika
laujančios teismo perskiri- 
mo. Per pastaruosius 6 
mėnesius apie 10 lietuvaičių 
suareštavo savo mylimuo
sius, o dabar vėl 'vienas lie
tuvis gavo 15 mėnesių kalė
jimo už tai. kad vertė savo 
moterį eit i gatvę ir parsi- 
duot paleistuvystei, o jei ši 
kurią dieną mažai "teuždir
bdavo,” tai jis eidavo vogt.

Jaunų valkatų gauja.
Bostono miesto dalij va

dinamoj Dcrchester. netoli 
Woodrow avė., policija su
rado nevartojamoj miesto 
sriutų rynoj landynę jau
nų vagilių, kurie naktį 
plėšdavo krautuves ir slėp
davo tenai savo grobi. Vai
kai 
gatviniai valkatos, tarp 15- 
18 metų: 8 jų jau suimti, ki
ti dar ne. Policija nelabai 
jų ir jieško. sako, kad tai 
esą tik „nedoros kompani
jos” pasekmės.

paprasti čiongimiai

S. Bostone latrų dauginasi.
So. Bostono latrai (bo- 

mai) vėl pradėjo veikti. Jau 
čia negali būt ir kalbos 
apie nuolatinius užpuolimus 
ant svetimtaučių, kurie pa
sitaiko tamsiose gatvėse, 
bet ir patiems amerikie
čiams tenka Į kaili. So. Bo
stone pajurėj yra puikus 
daržas “Marine Park,” kur 
vakarop susirenka žmonės 
iš visų pusių pasigerėti ju
ra ir tyru oru. Į ten prisi
renka valkatų, susėda kur- 
nors krūmuose ant suolelių 
ir užpuldinėja praeinančius 
žmones, o labiausiai mer
gaites. Policijos nematyt; 
yra vienas-antras ”dėdė,” 
kur pasislėpęs, o žmonių su
sirenka apie 100.000. Vienas 
iš So. Bostono gyventojų, 
Dr. S. Stone, pasakė: ”Geri 
žmonės biaurėjas dalykų 
stoviu, kuris yra nedovano
tinas. Aš pats žinau dvi 

, mano pacient-

Labdaringoji draugija ir 
musų ”tautiškasai” 

namas.”
So. Bostono labdaringoji 

dr-ja negali pasigirt gero
mis pasekmėmis. Mus "tau
tiečiai” norėdami apsivalyt 
nuo socijalistų. kurie buvo 
tikrąja siela namo pirkimui 
pasikvietė į pagelbą Tamo
šių. tas matydamas tokį 
greitą pirmųjų bedievių.' 
kaip Jurgeliuno. Vitaičio ir 
"revoliucijonieriaus” Ba-i 
niulio su kitais mažesniais: 
dangaus niekintojais, prie! 
dievo atvirtimą, prisiuntė 
”tautiečiams” apie tuziną I 
tamsunėlių. kurie prisirašė 
ir gavo lygias balsavimo 
tiesas. Priėjus rinkti val
dybą, kada socijalistai buvo 
išrinkti, balsai buvo klastin
gai sudaryti, kad per kitus 
rinkimus galima būt atsi
griebti. Tas nusisekė. Da
bar 'Tautiečiai” be jokio iš 
socijalistų pusės kenksmo, 
ramiai šeimininkauja. So
cijalistai pasitraukė, ir ra
miai į tą visą dabar žiuri: 
nekenkia, neišstoja. bet ir 
aktyviškumo iš jų pusės ne
matyt, rodos kaip norėdami 
pasakyt: ”gerai, norėjot
šunvuodegaut. šmeižėtė. kė
lėte riksmą, dabar už meta- 
vonę dirbkite.” Bet dirbt 
nėra kam. Reik taisyt griū
vančius namus, pinigų nė
ra. Dabar norima užtraukt 
jau $2,000.00 paskolos. Už
traukt, tai užtraukt, bet kad, 
”notai” prieis terminas ir į 
nebus iš ko atiduot, banka 
labai greitai išstatys musų 
tautišką namą ant Imitaci
jos. X. ir Y.

"O. S. S.” arba Šliubinė iškilmė. Tai 
vieno akto farsas, juokingas ir ge
ras perstatymui ........................... 10c

^sihilistai arba užmušimas caroAlek-
* sandro II. Tragedija trijose veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus ? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 
ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie
nas turėtų ją perskaityti. Ant gra
žios popieros, kalba legva, su dau
geliu paveikslų ........................... 35c
Ta pati apdaryta....................... 50c

Naujausios ir visokios dainos. įvai
rių autorių, naujų ir senų, rankius 
gražiausių dainų........................... 50c

I

KNYGOS
"KELEIVIO“ SPAUDOS

Kooperacijos prakalbos.
Pėtnyčioj, liepos 17 dieną, 

Labdarių dr-jos salėje, ant 
kampo E ir Silver sts. ren
giamos prakalbos. Kalbės 
vietiniai kalbėtojai apie ko- mergaites, 
operacijos naudą ir svarbu- kas, kurios buvo papuolu- 
mą. Po prakalbų bus koo- sios Į tų niekšų rankas. Jei 
peracijos susirinkimas. r atsikartotų tokie daly-

Koperaci jos Komitetas, kėL kad tie šaldrai užpuldi- •

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

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

Lake sts.. CH1CAGO. ILL.
Ofisas atdaras darbo dienomis nuo 8 

(ryte iki 8:30 vakare. Nedėliomis nuo
9 ryto iki 4 vai. po pietų.

I »

Farmos, Farmos!
Geros 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 

į geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo S5.oo iki 875.oo už eke- 

i rį. Galima pirkt įmokant tik §100, li- 
■ kusius palaukiame daugelį metų pa
gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke- 

i iionės kaštus apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės au
ga. Aš aprodvsiu daugelį farmų iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- 

I kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietą į Peacock 
Lake C o.. Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa- 

i kykit kad išleistų ant sekančios sto- 
: ties, tai 3 mailės jiuo Peacock, Little 
j Menistte River.
mano farmos prie pat namo. 

| rašant padėk adresą taip:
ANTANAS ZABIELA

Peacock. BOX 1 Lake Co..

Tai atvažiuosite ant 
Laiškus 

(35)

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

Užkietėjimas, skilvio nemaH- 

mas. dispepsija ir kepenų 

neveiklumas.

Severa’s 
Balsam 
of Life
(Severos Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojimo.
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po sunkiai li
gai paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo c-lėms savitarpiniame pasigelbėjime. .
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekeje. 
Reikalaukite SEVERAS BAL
SAM GF LIFE.

Knygelę “SKILVIO LIGOS" 
pcreikafavus siunčiame do- 
vs-.ai.

Savsrss feguiiaioriii 

priderantį negalėje stiprintoji, ypitinv-.i tinkamas jų 
eiti. Kaštuoja $1.00. Gaun-mas kieir. Ienoje aptiek 
Reikalaukite "Sevem’s RejuLtor.” Knygelę “Sveil 
Moterims* pareikalavus c. —...

Reikale reikalaukite ir ži-’rCkite. ,r gautumėt “Se- 
veros” gyduoles. Jeigu aptiekerins r.- a!vt, išpildyti 

j'-.s’i reikalavimo, užsis Lykite tiesiog nuo

Mich.

; narnos

Delko žmogui reikia gert ir valgyt? 
Parašė D-ras A. G-mus. Naudinga 
knyga kiekvienam ...................... 15c

Kurgi tas viskas nyksta? Pagal K. 
Kautskį parašė Z. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuris nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdima 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali- 
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa

veikslais...................  25c

i
Į

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

Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
BROADWAY -:- SO. BOSTON. MASS

✓
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Jau išėjo iš spaudos

Amerikos Macochas

KUNIGAS HANS SCHMIDT

Kaip katalikų kunigas Han Schmidt, 
papiovė merginą Oną Aumuller.

Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo prirodyti 
teisme; naudinga perskaityt lygiai katalikui kaip 

ir socijalistui. Kaina 10c.

VIENaTIN h UETL VISKA

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
&6 ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.90.

Nuo saulės nudegimo 50 c * 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.
Gyduoiės dėl pataisymo apetito $1.00.

Gyduolės aėi suvalninimo vidurių 50 c.
Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 00 

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

Pročkcs 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.
Perfunr.os 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 sugrąžint? 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butŲ Amerikos ar Europos daktarę. 

Gyduolip galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipki tie šituo adresu;

K. ŠIDLAUSKAS V.™
S0. BOSTON, MASS.




