
Į

I

įt

tE E! 
i

No. 30

*

AmaHkoja .................................... ... ..................fl .80

Kanadoj ir užrubežiuose — <2.00

Preaamerata pašei met«:

Kaaadojo ir užrubežiuoM .... *1JŠ8

Amankoja ................................................................... *0c.

Apgarsia:mtj kaino* klauskit laišku. 

Krsdptantias *u kokiais nors rai- 

kalaia, taip adraauokite:

“KELEIVIS”
M Braadvar, B. BOSTON, MASS.

“KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRA8TI8

' Leidžia

J. G. GEGUŽIS * CO.

Hrenamerata metama:

Telephonc:

So. Boston. MJ-W.
SO. BOSTON, MASS., 23 Liepos (July), 1914 m.

”E>tarod M Soecmd Clau Mattor” Fabruaiy 23, 19OB, at tha Post Office at Boston, Mass., undsr ths act of Mareli 8, 187*.

Iš Rusijos. [žiniosis visur.
Anglija susirupinusi, nes 

naminė karė neišveng- 
tina.

Airijos savy valdos klau
simas Įvedė Anglijos val
džią labai keblan padėji
mam Ulsteriečiai, kurie ge
rai apsiginklavę, tvirtina, 
kad nepasiduos airių katali
kų parliamento valdžiai. 
Karalius Jurgis matyda
mas, kad kraujo praliejimas 
yra neišvengtinas, pasišau
kė pas save vadus visų par- 
liamentariškų partijų, kad 
pasitarus, kaip apsaugoti 
šalį nuo naminės karės.

vincija bus atskirta’ nuoTi- rašytus savo pačiai, kada ji

DARBININKAI SUBRU
ZDO.

Streikai užliejo visą Rusiją.
Streikų bangos siaučia ir 

didinasi po visą Rusijos ša
lį. Jų visų jau nebeišskait- 
liuoti, nes kiekvienoje gu
bernijoj, bei apskritij, kur 
tiktai randasi išdirbystės 
įstaigų, streikuoja po kelis 
tūkstančius darbinikų. Val
džia labai susirupinusi. Ji 
naudoja visas jiegas, kad 
pagelbėti kapitalistams: a- 
reštuoja, teisia, neleidžia 
susirinkimų ir uždarinėja 
sąjungas. Bet niekas ne
gelbsti, streikai kas dien 
dauginasi.

Valdžia, kad labiau su
varžyti darbininkus, suma
nė naują smūgį. Iki šiol 
ekonominiai streikai nebu
vo Įstatais draudžiami. Da
bar ji išleido naują Įstaty
mą, draudžiantį streikuose 
politikos reikalavimus, o 
juk nėra streiko, kuriame 
greta ekonominių, nesuras
tų politikos reikalavimų.

Be to ji susiaurino sąjun
gų (unijų) teises. Prie są
jungų galėsią tik prigulėti 
darbininkai turintie 21 m., 
o Į sąjungos valdybą 25 m.

Vienu žodžiu, kįla darbi
ninkų judėjimas — kįla ir|
stiprėja reakcija.
„Vilnies” redaktorius jau 

liuosas.
Pirmąjį „Vilnies” redak

torių drg. J. Bagdonavičių 
atsėdėjusį bausmę jau pa
leido iš kalėjimo. Kitu du 
redaktorių da tebekalėja.

Rusijoj karšta ir sausa.
Karšta ir sausa vasara 

neduoda augti javams. Žo
lė pievose džiūsta. Per sau
sumą nuolat atsitinka gai
srų. Dega sodžiai, mieste
liai ir miškai, net ir pelkės 
išdžiuvę pradeda degti.

t Rusijos Mikės draugas — 
paleistuvis.

Nesenai angliški laikraš
čiai pranešė, jog tūla mote
ris, Guseva, sužeidė peiliu 
vienuolį Rasputiną. Tasai 
vienuolis buvo artimiausiu 
caro šeimynoj bendru ir tu
rėjo į Mikę didelę įtekmę. 
Jis vedęs purviniausį paleis- 
tuvingą gyvenimą. Jis esąs 
išsitrankęs po visus Rusijos 
vienuolynus ir su pagelba 
juodašimčių globėjos gra
fienės Ignatjevos įgavęs įsi- 
tikėjimą caro šeimynoj. Gu- 

k seva senai jau jį norėjusi 
Įj nužudyti už suvedžiojimą 

nekaltų merginų. Sako, 
kad jisai išgysiąs.

Budelio pelnas.
Rusijos budelis Škoda, ku

ris nužudė Bogrovą, užmu- 
šusį ministerių pirmininką 
Stolypiną, dabar nuteistas 
8 mėnesiams kalėjiman. Jo 
visi pradėję neapkęsti; kai
mynai jį persekiodavę. Val
sčiaus sueiga 2 sykiu nuta
rusi jį išvaryti, net ir pati 
ir ta jį pametusi. Negalė
damas niekur gauti sau 

Į darbo, jis buvęs priverstas 
vogti ir dabar už tą likęs 
nubaustu. Advokatai atsi
sakę ji ginti.
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! minimui šokius. Jie kali- 

s nes išsiveždavo automobiliu 
;iį smukles. Skundai ir mo
terų protestai nieko negel
bėjo. Jų nekadėj'iški dar

ybai buvo iškelti aikštėn, tik 
d tūlai dorai moterei išėjus iš 

. kalėjimo.

Nubausti už Rockefellerio 
erzinimą.

New Yorko augštesnysis 
teismas užtvirtino bausmę 

; uždėtą miesto valdžios žino- 
mamjam rašytojui Upton’ui 
Sinclair’iui ir 4 moterims, 

i $300.00 už tai, kad tie išdrį- 
so vaikščiot priešais Rocke- 

j fellerio offisą su gedulių 
ženklais ant rankų, išreikš
dami savo protestą prieš 
darbininkų žudymą Colora- 
doj.

Maištas kalėjime.
New Yorko kalėjime, ku

ris randasi ant Blackwells 
(Juodojo šaltinio) salos jau 
kelintas sykis kįla maištas, 
nes su kaliniais apsieinama 
biauriau, kaip su gyvuliais.' 
Mayoro paskirtoji komisija 
kalėjimo valdybą išteisino, 
o maištininkai, vieni guli 
ligonbučiuose sudaužyti ir 
suspardyti, kiti uždaryti į

1$ AMERIKOS. Tai bus vienas iš labiau pa
tobulintų orlaivių. Su juom 
galima bus skrist 80 mylių į 
valandą, nusileist ant van
dens ir vėl pasikelt. Garsus 
orlaivininkas G. Curtis> 
kurio priežiūra dirbamas 
orlaivis sako, kad už metų 
kitų oru bus galima 
be jokio pavojaus.

Nuskendo 5 laivai.
Du garlaiviu, dvi barkos 

ir vienas žvėjotojų laivelis 
likosi sudaužyti pakrantėj 
Naujosios Škotijos, Kana
doj. Tą dieną siautė baisios 
audros. Iš žmonių niekas 
nenukentėjo, nes katastrofa 
atsitiko prie pat kranto.

Kad sumažinus Salemo pa
degėlių skurdą reikia 

1 milijono dolerių.
Massachusetts guberna

torius Walsh nuvažiavęs Į 
Washingtoną išreikalavo 
nuo Suv. Valstijų Senato 
$200,000 pašelpos dėl Sale- 
m’o padegėlių. Dabar tik 
reikia, kad Representantų 
Namas nubalsuotų ir pre
zidentas pasirašytų. Mano
ma, kad tas bus padaryta, 
privatinių aukų tam tikro 
susitverusio komiteto, ku
rio pirmininkų yra guber
natorius Walsh, surinkta 
jau $500,000. Padegėliams 
yra reikalinga mažiausia 1 
milijonas dolerių, kurie ne
turėdami kuomi išsistatyt 
namų ir netekę darbo dabar 
gyvena šėtrose, miesto par
kuose ir griuvėsiuose.

”Aleksandrovskij Pasaž/ 
nuostolis siekia į 800,000 
rublių. Peterburge išdegė 
darbininkų kvartalas; su
naikinta suvirš 1000 namų, 
ir apie 4000 ypatų liko be 
pastogės. Gaisrininkai ne
begalėjo patįs susitvarkyti, 
tvarkos palaikymui buvo 
pašaukta 2000 kareivių.

Teisia ponią Caillaux.
Panedėlij prasidėjo teis

mas ponios Caillaux, žmo
nos buvusio Francuzijos fi
nansų ministerio už užmuši
mą redaktoriaus laikraščio 
„Figaro” Calmette. Calme- 
tte, kad nupuldyti įtekmę 
ministerio Caillaux, pradėjo 

Manoma, kad Ulsterio' pro- garsint jo meiliškus laiškus

KAS GIRDĖTI MEKSI- 
i KOJ.
Huerta nuo prezidentystės 

atsisakė ir apleido sos
tinę.

Mexico City. Liepos 16 d. 
Neilgai džiaugėsi Huerta 
savo augštu prezidento titu
lu, jis buvo priverstas nusi
leisti, nes matoma buvo, jog 
jo valdymas nugramzdins 
šalį pražutin ir jis vistiek iš 
prezidentystės bus išmes
tas. Jis nuo prezidentystės 
atsisakė. Su Huerta svkiu 
atsisakė nuo pildymo savo 
pareigų ir visi augštesni 
Huertos valdininkai. Hu- 
ertos rezignaciją senatas 
vienbalsiai priėmė.

Laike Huerto rezignaci
jos buvo šaukiama ”Lai gy- 
įvuoja!” Du senatorių sto- 
įvėjo prieš Huertos rezigna
ciją, sakydami, kad tai butų 
nusižeminimas prieš Suv. 
Valstijas, kiti visi stovėjo 
už rezignaciją, tvirtindami, 
kad tai vienintelis kelias ap
saugojimui šalies nuo besi- 

i artinančios katastrofos.
Liepos 16 d. Huerta sy

kiu su artimiausiais savo 
______ ________________, sėbrais apleido sostinę Me- 

kraštų, kuriame perkasai xico City. Kur Huerta ap- 
•kurie užmušė karalių Alek- plaukiojimui laivų yra labai sistojo, tikrai nežinoma, vie- 
sandrą ir jo pačią Drazą, o gerai įtaisyti ir jų yra t„. 1"'1
jis ne tik užmušėjų nebau- daugiau, kaip kitose šalyse, 
dė, bet apdovanojo orde- Dabar yra [j 1 - —j 
nais. Dabar, pasitraukus perkasas tarp upės Rhein ir 
jam, santikiai su Austrija Vokietijos jūrių. Mat di-

I

rijos, ir pasiliks prie Angli- tebebuvo nepersiskyrusi su 
jos, nes tai vienintelis kelias savo pirmuoju vyru. Poni: 
numalšinimui protestonų. j Caillaux labai Įsižeidė, ir 14

------------ d. Kovo šių metų nuėjusi:

I

Santikiai tarp Austrijos ir nušovė minėtą redaktorių.
Serbijos labai įtempti. . Teisiamąją gins garsus ad- 
Serbijos karalius Petras yokatas Labori; kurs, gynė 

pasitraukė nuo sosto, o jo 
vietą užėmė jo sūnūs Alek
sandras. Petrui, kuris pir
ma buvo pulkininku Fran- 
cuzų armijoj, nesisekė užsi
pelną užuojautos savo pa 
valdinių, nė pagarbos kitų 
valdonų. Mat jis buvo pa
sodintas sostan oficierių,

Dreyfusą. Ta byla iškels Į 
aikštę daug nešvarumų, ku
rie dengiasi po blizgučiais 
augštų buržuažiškų politi
kierių.

Vokietijos perkasai.
Vokietija yra vienas iš tų

Saužudžių kliubas.
Passaic, N. J. kalėjime su- |

lakiot

nuos-

12 d. 
vištos

Ledai padarė daug 
tolių.

Sherborne, liepos 
krito ledai didumo 
kiaušinio. Nudaužė medžių
šakas ir vaisius, sunaikina 
daržoves, išmušė tūkstan
čius langų ir užmušė apie 
2,000 vištų.

Caras apdovanojo už veik
lumą.

Rusijos konsulis Bostone^, 
advokatas J. A. Cowy, ame
rikonas, gavo nuo Rusijos 
caro šv. Onos kryžių, už ge
rą pasidarbavimą.

Graikų ir albanų oficieriai 
renka kareivius Suv.

Valstijose.
Į Suvienytas Valstijas at

važiavo keletas graikų ir al- 
baniečių oficierių, kurie jau

požeminius urvus ant duo- pradėjo važinėt po savo fau
nos ir vandens.
Nušovė už duonos kepa

liuką.
Iš Mineapolio į Rockford, 

III. atkeliavo du Austrijos 
pavaldiniu Perkovič ir Vau* 
ghist, abudu neturėjo pini
gų ir buvo baisiai išalkę. 
Netoli stoties aptiko trauki
nio vagoną, Į kuri darbi
ninkai dėdavo savo maistą, 
ir pasivogę duonos kepaliu
ką nuėjo į mišką vuogų pa
sirinkti. Apie duonos pavo
gimą pranešta policijai, ku
ri tuoj pradėjo „vagių” jieš- 
koti ir užtikus vargšus pa
leido Į juos apie 15 šūvių. 
Perkovič krito negyvas per
šautas per galvą, jo draugas 
sunkiai sužeistas.
Nori panaikinti smukles.— 

Ir kunigija prieš alkoho
lį jau kovosianti.

Niagara Falls.— Šiomis 
dienomis čia Įvyks susiva
žiavimas katalikų visų Su
vienytų Valstijų ir Cana-[ 
dos; vadovaujant kun. Cur- 
ran iš Wilkes-Barre,Pa. No
rima pradėti kovą prieš al
koholi nebejuokais. Kadan
gi didesnė pusė visų Suv. 
Valstijų ir Kanados smuk
lių yra rankose airių n 
franeuzų katalikų, tai lau
kiama didelio pasipriešini
mo iš tikinčiųjų pusės. Su
sivažiavimo tikslas yra kad 
visą katalikų bažnyčią pa
naudot prieš alkoholizmą, 
nes protingesni bažnyčios 
vadovai mato, jog tai bus 
vienintelė išeiga katalikų 
bažnyčiai. Mat, amžių bė
gyje bažnyčia jokio gero 
darbo neatliko, tai norima 
ką nors pradėt veikti, kad 
pasirodyt pasauliui, jog ir 
jie atsižymi gerais darbais.

Baigia statyti milžinišką 
orlaivj.

Neužilgo bus užbaigtas 
statyt milžiniškas orlaivis 
per Atlantiko vandenyną. 
Su juom lakūnas Porte lėks 
per Atlantikos vandenyną.

tiečių apgyventas kolonijas 
kviesdami juos į kareivius. 
Mat Graikija rengiasi į nau
ją karę su turkais, o alba- 
niečiai nori nusikratyt Eu
ropos didžiųjų viešpatysčių: 
(Anglijos, Francijos, Itali
jos, Vokietijos, Rusijos ir 
Austrijos) uždėtą jungą, 
pavedant jų šalies valdžią 
siaurapročiui kunigaikščiui 
William Wiedui ir svetimų 
kraštų žandarmerijai. Or
ganizuojami pulkai, kurie 
prisirengę galėtų grįžt į tė
vynę. Graikija nupirko nuo 
Suv. Valstijų du pasenusius 
karės laivus už 12 milijonų 
dol. ir rengiasi į karę. ~ .

sekė esant saužudžių kliu- 
bą . Kaliniai traukdavę bo
sus ir ištraukęs liosą turė
davo nusižudyti. Čia pat 
prie tyrinėtojų akių tūlas 
A. Munson ištraukęs liosą 
ir ant rytojaus jį radę pasi
korusį.

ten ni laikraščiai sako, kad Ve
roj Cruz, kiti kad Puertoj 
Mexico. Sakoma, greitu 
laiku jis pabėgsiąs Euro
pon.
Jei Huertą sugautų, jis bu

tų nužudytas.
Pasklydus žiniai, jog Hu- 

erta rezignavo ir apleido so
stinę, Vilią paskelbė, jei tiK 
pasisektų jį sugauti, jis bu
tų urnai nužudytas; už jo 

nekliudžius šunybes pasigailėjimo būti

projektuojamas

jam, santikiai su Austrija Vokietijos jūrių. Mat di- 
labai įtempti dėl užmušimo desnioji dalis Rheino yra 
Austrijos sosto Įpėdinio per Vokietijoj, bet Įtaka randa- 
serbu suokalbi. Karė tarp si Hollandijoj, taigi vokiški 
tu tautų kilti gali labai laivai norėdami pasiekti ju- 
greit. Kad sustiprinti Ser- rę, turi važiuot per Hollan-
bijos’ poziciją,- naujasis ka- diją. Dabartiniu naujai ka- j 
ralius stengiasi apsivest su' 1 K “ 1~"~
viena Rusijos caro dukterų.

Albanijos valdonu perša
mas Bonapartas.

Francuzijos rojalistai 
stengiasi įpiršt albanams 
valdonu princą Roland Bo
napartą. Vokiečių pastan-

samu perkasu galima bus
i pasiekt jūres . . .
[svetimos šalies. Iškasimas negali.
perkaso kaštuos Į 125 mili- Pakistuvvbę gimdo skurdas 
jonus dolerių. ir nedateklius.

I Kuomi žmonės gerėjasi. I Wisconsino valstijos vai- 
i Nesenai Paryžiuje ivvko dž!a. gynėja paleistuvybės 
imtynės kumštininko ’ juo- pnezastis. Tyrinėjimai pa- 

ffos Tniršti valdonu savona- dūko Johnsono su tulu Mo-i r?df’ kad saltJnir 
gos jpirsu vaiaonu savo pa kuriuodu abu vadinosi Plkto -vra skurdas
valdini Wieda nuėjo per i fanu; aPu ' . .S1 Maža?
niek. Bet ar ir franeuzams 'kumstminkų sampionais. hr>Jlrio^‘c 
nusiseks, nežinia, nes buvęs 
Suv. Valstijų ministeris 
Graikijoj Williams darbuos 
jasi Albanijoj su tikslu pa
dalinti ją i autonomiškus 
kantonus, kaip Šveicariją, 
ir sutvarkyt republikonišką 
valdžią.

Sufragisčių vadovė p. Pan- 
khurstienė jau laisva.

Pankhurstienė, garsi an
glų sufragystė, vėl paleista 
iš priežasties badavimo. Ji 
mat nuteista už daužymą 
langų keliolikai mėnesių ka
lėjiman, bet kaip tik ją už
daro, ji badauja, o valdžiai 
per prievartą maitint nesi
seka. Taigi kad nenumari
nus, turi paliuosuoti. Pas
kui, kai „atsivalgo,” vėl už
daro. Dabar jau septintą 
syki ji paleista. Dėl tan
kaus badavimo ji esanti la
bai nuvargusi ir sunykusi.

Gaisrai Rusijoj.
Dėl didelių karščių dideli 

gaisrai siaučia visoj Rusi
joj. Tūkstančiai dešimti
nių girių dega ir, dėl didelės 
giedros, negalima jų apsta- 
bdyti. Maskvoj sudegė pui
kus namai, žinomi kaipo tiems tikslams.

'rodė, kad šaltiniu to viso 
s ir neda- 

Mažas uždarbis, 
Publikos buvo i 40.000, ‘fr brangus pragyvenimas, blo- 
sumokėta S100.000 už iei. maistas, ilgos darbo va
ga. Johnsonas laimėjo. Da- ’?ndos. >r bedarbes tankiau- 
bar vėl Londone buvo pana- s!į P™?rcia mergaites par- 
šios imtvnės franeuzo Car-sld?^rįe^1.saxe gatvėse, 
peutier su tulu amerikonu 
Smithu. 30,000 žmonių susi
rinko žiūrėt ir sumokėjo į 

j $75,000. Carpeutier laimė
jo. Pasibaigus imtynėmis 
pralošusieji šaukia, buk tei
sėjai buvo papirkti, negeri 

i Įrankiai vartoti ir t. t. Yra 
tai žemiausios rūšies ištvir
kėlių „sportas.”

Soči j a Ii štai Francuzijos 
prezidentui neduoda 

pinigų kelionei į 
Rusiją.

Besvarstant Francijos pa- 
rliamente sumanymą apie 
400,000 frankų kreditą 
prezidento Pounkarė’s ke
lionei i Rusiją ir kitas ša
lis, socijalistai nutarė bal
suot prieš kreditą. . Jie 
sako, męs užjaučiame de
monstracijas, kurių tikslas 
yr suartinti tautas ir pripa
žįstame istorinę rusų-pran- 
euzų sąjungos vertę, bet 
męs matome, kad panašios 
kelionės išnaudojamos ki-

Dr. Seyle pasakė: ”Jei 
i žmonės galėtų vesti jaune
sni, pasaulis stotųsi laimin
gesnių. Dabar-gi tankiai 
tas yra negalima, nes žmo- 

. nes neturtingi. Prašalinkit 
'skurdą — paleistuvybė pati 
išnyks.”

Užpykdė bulių.
Tūlas Hastings važiuoda

mas automobiliuje Orange, 
N. J. užvažiavo ant buliaus, 
ir nusviedė jį 30 pėdų že
myn į pakalnę. Automobi
lius susidaužė į medį ir iš
metė Hastings. Bulius pa
matęs jį pradėjo vyties, ir 
Hastings vos išsigelbėjo į- 
lipdamas į medį.

17,000 kibirų alaus upėje.
Su pirma diena liepos, š. 

m., West Virginijos valstija 
liko „sausa ‘ 
valia bus parduot nė vartot 
svaiginančių gėrimų. Par- 
kersburge vieno bravoro 
alus nesuspėta išgert, tai 17 
tūkstančių kibirų alaus bu
vo išpilta į Kanawha upę.

” — reiškia ne-

Patrijotizmo pasekmės.
Prasidėjus Suv. Valstijų 

kivirčiams su Meksika, an
gliški patriotų laikraščiai 
pripildyti įvairiais plepalais 
kaip jie galėsią Meksiką 
„subytiti.” Vaikai prisi
skaitę tų pliauškalų užside
ga ta patriotizmo liepsna. 
Štai nesenai keliuose uni
versitetuose buvo sumušti 
meksikonai studentai; ki
tur vėl jauni vaikai bėga iš 
namų, traukia „į karę su 
Meksika.” Šiomis dienomis 
Quincv, Mass. sugauti vai
kai, Walter Blood 15 metų 
ir George Pennell, 19, iš 
Brockton. Abudu buvo ap

siginklavę, o ”maistą” gau
davo piešdami krautuves.

Aristokratija ir kalėjimai.
Mineoloj, prie New Yor

ko, kalėjiman pasodinta tū
la Florence Carman, dakta
ro Carman pati, ir skun
džiama už žmogžudystę. Ji 
buvusi labai pavydi, ir kada 
viena moteris atėjo pas jos 
vyrą daktarą, likosi per 
langą nušauta. Nužiūrima 
daktarienė nesėdi su visaib 
ten esančiais vargšais, bet 
turi speciali kambarį, į ku
rį ateina svečiai. Kamba
rys su minkštomis krasė- 
mis, kaurais, gražia lova; 
maistas pristatoma iš arti
miausio viešbučio.

NUOGOS ŠOKĖJOS 
Kalines kalėjimo sargai pri

versdavo šokti nusiren
gusias.

Susekta, jog pavieto kalė
jime, Minealo, N. J., kalėji
mo viršininkai ir sargai pri
versdavo kalines išsirengt 
nuogas ir šokti jų palinks-

Prisidengę tikyba išnaudos 
davo žmones.

Amerikoje randasi sek
ta, vadinama „Christian 
Science,” kurios tikslu yra 
gydyti žmones poteriais. 
Girai, skausmas ir ligos 
esančios niekas daugiau, 
kaip protiškas stovis, ir jei 
žmogus nemąstysiąs, kad 
jis serga, jis nesirgsiąs. Už 
tokius Įkalbinėjimus ir bū
tinas maldas sekta lupdavo 
pinigus ir sukraudavo tūks
tančius. To „tikėjimo” Įkū
rėja Mary Backer EdčTy 
mirė palikdama milijonus. 
Bet šiose dienose New Yor
ko aukščiausis teismas už
draudė jiems tokias prakti
kas, nes „gydymas už pini
gus esąs praktikavimas me
dicinos, o nė vienas neturįs 
valstijos paliudijimo kurį 
gauna tik mokslus baigę da
ktarai, negali praktikuo
ti.” Ir taip New Yorke pa
daryta humbugui galas.

Darbininkai sumokėjo strei
ko iškaščius.

Michigano valstijoj pas
kutinis Michigano streikas 
kaštavo $405,000. Patįs dar
bininkai turėjo sudėti taksų 
beveik pusę milijono išlaidų, 
kad kapitalistiška valdžia 
padėtų kompanijoms sulau
žyt darbininkų streiką.
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Peržvalga.
„Jaunoji L'etuva” prisilai

kysianti pirmykščio 
obalsio — žmoniš

kumo.
Naujai išėjusiame No. 

„Jaun. Lietuva, ‘ 
silaikvsianti 
redaktorius 
balsio — žmoniškumo. Ji sa
ko. kad: „Jei ’J. L.’ paėmė 
obalsiu žmoniškumą, tai ji 
atsistojo ant tikrojo kelio.”

Žmonėms nepavykdavę 
žmoniškumo ingyvendinti 
todėl, kad žmonės iki šiol 
aklai tikėdavę, o aklas tikė
jimas pagamindavo minią 
tikinčiųjų Į visokius melus 
ir iš kitos pusės, burius tų. 
kuriems malonu minių kva’;- 
lumu pasinaudoti savo nau
dai. Toliau visai šviesiai 
pasako:

”šituo tikėjimu pasinaudo
dami popiežiai platino savo že
mišką galybę ir šituo tikėjimu 
pasinaudodami karaliai ir ki
ti valdovai laikė žmones ver
gystėje.

’'Bažnyčia savo dogmomis 
nugramzdino žmoniją Į tokią 
viduramžių nežinystės ir prie
tarų tamsą su jos inkviziciji- 
nėmis kankynėmis, iš kurios 
tik vienas plikas bedievio Vol- 
tairo ir kitų jo rūšies žmonių 
humanizmas pataikė ją išves
ti. Pasaulis tik tiek pagerėjo, 
kiek jis liovės visa kam aklai 
tikėti.”

Matyt, p. Kl. Jurgelionio 
sutvertas obalsis „stojosi 
kunu.”

Abelnai. „Jaun. Lietuva” 
savo turiniu liko labai pana
ši į „Laisvąją Minti.’*

5 
” sakosi pri- 

savo pirmojo 
paskelbtojo o-

vien tik kalbėtoje,
ap-

Prie raudonosios savaitės 
i- besirengiant.
^Kovoje” (No. 29) . V. T. 

■Jokymas vėl pajudino ir 
-stengiasi apkalbėti klausi
mą apie surengimą rugsėjo 
mėnesije raudonos savaitės, 
kurią turėtų surengti L. S. 
8. Buvo jau aprašyta, jog 
vokietijos socijalistai suren
gdami raudoną sąvaitę tu
rėjo milžiniškas pasekmes, 
jų partija gavo 140,000 soc. 
laikraščių prenumeratorių.

„Laikas trumpas, vos pora 
mėnesiu. Darbas didelis. Ar 
męs galėsim suspėti ir pasek
mingai jį atlikti Sakysiu, 
kad galima. Tik mums reikia 
noro ir pasišventimo, tada ne
bus to. kas nebūtų galima.

„Pasiųskime virš 3,000 mu
sų draugų sąjungiečių į darbą 
savaitei ar ilgiau. Nes čia yra 
darbas ne
bet ir kiekvieno draugo 
lankyti, kaip galima plačiau
siai. ne tik lietuviškas dirvas, 
bet ir stubas. skleidžiant atsi
šaukimus, pardavinėjant laik
raščius,— kviest darbininkus 
į socijalistų susirinkimus, 
prakalbas ir t. t.”
Sako drg. Jokymas.
Męs iš savęs pridursime, 

jog surengimas raudonosios 
savaitės yra labai svarbiu 
dalyku ir turėtume be ati
dėliojimo pradėti darbą. 
Musų kuopos kuogreičiau 
savo susirinkimuose turėtų 
išdirbti pieną ir išrinkus 
gabesnius draugus pavesti 
jiems tą darbą. Kiekvienoj 
lietuvių kolonijoj surengti 
prakalbas, ar paskaitas, 
skleisti socijalistišką litera
tūrą ir t. t.

Pradėkime darbą tuojaus, 
nes ištikro rugsėjo mėnuo 
jau nebe už mylios,; kuoge- 
riau prisirengsime, tuo ge
resnes turėsime pasekmes.

M. D. galėtų išleisti gerus 
darbininkams naudingus 
raštus. Ji pradėjo leisti ku
nigų parašytą „poeziją” 
apie „vėdarus” ir paršelių 
uodegaites” (Kun. J. Ži
linsko raštai), kurie darbi
ninkams tiek naudos atne
ša. kaip tilte skylė. Tuom 
tarpu darbininko pasako
mis jau nebepasotinsi. jis 
reikalauja rimtų moksliškų 
raštų. Turėdamas tą visą 
omenij drg. T. J. Kučinskas 
paduoda "Kovoje” (No. 29) 
šioki sumanymą:

”Ar nebūtų geriaus, kad męs. 
sąjungiečiai, sutvertume pana
šią savo draugiją? Sąjungoje 
yra apie 3,500 narių. Jeigu 
męs visi mokėtume po 60 centų 
metams, tai butų $2,100. Tai
gi. sąjungiečiai, už tokius pini
gus ar męs negalėtume išleisti 
gerų savo klesai raštų? Visai 
lengvai. Todėl sąjungiečiai. 
apkalbėkite savo kuopų susi
rinkimuose ši dalyką; juk čia 
bus didelė nauda. Tie 60 cen
tų visai mažas pinigas per me
tus užmokėti. Mums reikia 
ekonomijos ir sociologijos raš
tų. vienok męs jų neturime; ir 
mums niekas jų neišleis, kaip 
tik męs patįs.’’
Sutverti socijalistams sa

vo draugiją, gal butų ir iš
mintinga. bet kažin ar ne iš
mintingiau butų, kad prie T. 
M.D. spiestųsi daugiau soci
jalistų ir kada progresyviš- 
kesnių elementų susidarytų 
didesnė pusė, juk tada gali
ma butų pažaboti dabartinę 
valdybą ir literatūrini ko
mitetą ir išleisti tokių raš
tų. kokių didžiuma narių 
reikalauja. Juk pirmiau T. 
M. D. yra išleidusi da ir ne 
visai apyprasčių raštų, prie 
kurių galima priskaityti: 
Kudirkos Raštus ir Paskai
tos iš Biologijos ir Bakte
riologijos ir tik prie dabar
tinio literatūros komiteto 1 
T. M. D. nukrypo nuo vežu 
išleisdama kun. J. Žilinsko 
raštus.

riai ir visa "šviesos" valdy- raščiai tam jų fondui ištolo 
ba buvo uždaryta į kalėji- nepritarė ir aukų nepriimi- 
mą. „Šviesa” ir jos įkūrėjai nėjo, nes matė, kokį „švie- 
liko išblaškyti, o juodasai timo” darbą jie, 

■ „Žiburys,” kurio artimiau- [ ' 
siu šulu yra tas pats kun.I 
M. Gustaitis, da ir šiandien 
tebegyvuoja.

Caro valdžia tos draugi
jos nesmaugia, narių neper
sekioja, nes ta dr-ja dau
giau valdžią palaiko, negu 
griauja. Jos tikslas steigti 
knyginus ir platinti kny
gas. Bet ar manote ten mok
sliškus, darbininkams nau
dingus raštus jie platina ?- 
jie platina "Peklos" knygas, 
„Živatus” ir „Vadovus į 
dangų." kurie tamsaus žmo
gaus protą galutinai aptem
dina.

Tas pats ir su „Saule” ir 
"Rytu." Vilniaus gub. gy
vavo pirmeiviška dr-ja „Au
šra": ją ištiko tas pats liki
mas kaip ir "šviesą:" kleri
kalų pastangomis caro val
džia ir "Aušrą*’ 1908 m. pa- 

klerikalai įsis-
Pasta-

> steigti 
avo sky-

Jiems rupi ne apšvieta 
bet Lietuvos tamsybe.

amerikiečiųNauji žvejai 
dolerių žvejoti.

„Varna nuo mėto — kita 
ant jos vietos 
vių priežodis. Dar neišdilo 
iš amerikiečių atminties 
garsiųjų Olšausko ir Tumo 
misijos, štai jau ir vėl Lietu
vos klerikalai per savo pa
siuntinius užtrimitavo į Je
richono trimitus: „Broliai 
tautiečiai! Dolerių! Dole
rių! Męs Lietuvą apšviesi
me!”

Lietuvos klerikalai vėl 
atsiuntė savo jėzuitus kun. 
M. Gustaitį iš Marijampo
lės ir J. Gabrį iš Paryžiaus 
rinkti aukų savo atgalei- 
viškoms draugijoms. Juodu 
jau važinėja po Amerikos 
lietuviškąsias kolonijas ir 
■vilioja iš tamsių darbininkų 
pinigus.

Kaip minėjom jie renka 
aukas klerikalinėm dr-joms 

j „Saulei,” „žiburiui’’ ir „Ry
tui.’’ Tos 3 dr-jos įsteigtos 
ne apšvietos platinimui, bet 
kovai prieš apšvietą. Lie
tuva susideda iš trijų gu
bernijų. Kad praplėtus ir 
išlaikius savo įtekmę, Lie

tuvos kunigai ir turčiai su
manė kiekvienoj gubern. įs
teigti savo draugiją, kad į-j 

įleidus Lietuvos kunan aš
trius nagus, galėtų pasek- 
mingiau pilti jos širdin nuo
dus. Kuomet 1906 m. Su
valkų gub. Lietuvos pirmei
viškoji visuomenė įsteigė • 

(švietimo dr-ją „Šviesa,” kle
rikalai, kad užkenkti „Švie
sai” įsteigė „Žiburį” ir su 
juodojo „Šaltinio” pagelba 
kunigija iš sakyklų ir visur

sako lietu-

me.

Sumanymas įsteigti draugi
ją socijalistiškiems raš

tams leisti.
T. M. D. priguli žymi da

lis pirmeivių ir socijalistų, 
bet didžiuma jos narių ku
niginiai, pati dabartinė vai- prie kiekvienos progos, kei- 
dvba susideda iš žmonių kė „šviesos” narius, šmeižė 
priešingų darbininkų soči-, dr-ją, kol valdžia prisiklau- 
jalistiškam judėjimui, to- siusi jų keiksmų 1908 m. 
dėl nėra ko laukti, kad T. „šviesą” pasmaugė. Na-

smaugė, nes 
teigė savo „Saulę.” 
rosios dr-jos tikslas 
mokyklas. Ji turi s; 
rius po visą Kauno gub. Ar 
imsime Kaune įsteigtus 
„Saulės” kursus, ar pradi
nes „Saulės’’ mokyklas, jos 
visos po geležine kunigų 
kontrole, ten mokytojauja 
ištikimos kunigų davatkos, 
o kur šviesesnės, bei laisves
nės mokytojos kunigų išspi
riamos iš mokyklos pro du
ris lauk. Pavzd.: 1910 m. 
Svėdasų klebonas kun. A. 
Kazlauskas prašalino nuo j 
vietos mokytoją „Saulės” į 
mokyklos p-lę Mačytę už 
skaitymą pirmeiviškų laik
raščių „Liet. Ūkininko’’ ir 
"Lietuvos Žinių.’’ Jie „Sau
lę" įsteigė tam. kad privei
sti Lietvuoje davatkų ir 
tamsiai Lietuvos liaudei da 
daugiau pripust fanatizmo 
dvasios ir aptemdyt.

„Rytas” yra įsteigtas ‘ 
prieš porą metų, neva, kėli
mui iš miego sulenkėjusių ir 
sugudėjusių Vilniaus gub. 
lietuvių, bet jiems, klerika
lams netiek rupi vilniečių 
lietuvių tautiniai reikalai, 
kiek palaikymas jų tarpe 
juodašimtiškos dvasios. 
„Rytas” išleidžia savaitinį 
laikraštį „Aušra.” kuris yra 
juodesnis ir už Seinų „šalti- 
m.

Kunigija pamačiusi, jog 
ir Vilniaus gub. lietuviai 
svietiškųjų inteligentų ža
dinami pradeda susiprasti, 
nusigando, kad juose neįsi
galėtų pirmeiviška dvasia, 
išleido „Aušrą” ir paskleidė 
jos juoduosius lapus po 
Dzūkijos kaimelius; vėliau 
jie stipriau susiorganizavo 
ir įsteigė „Rytą,” kuris glo
boja dabar ir laikraštį „Au
šrą.”

Nors Lietuvos klerikalai 
gana įsigalėję ir stiprus, 
vienų kunigų Lietuvoje yra 
1000 su viršum, 
svietiškių klerikalų, 
jie neįstengia tų 3 
draugijų palaikyti.

Perniai metuose 
klerikalinių pažiūrų 
gus J. Kairiūkštis apskelbė 
kuniginėj „Viltij” sumany
mą įsteigti fondą, neva, ry
tiečiams „šviesti,” reikią 
surasti 1000 žmonių, kurie 
sudėtų po 100 rub., tokiu 
budu susidarytų 100,000 ru
blių ir tuos pinigus paskirti 

i „Saulei,” „žiburiui” ir „Ry
tui.’’ Ir kas-gi atsitiko? 
Kunigai iš sykio vienas, ki
tas šokosi, sudėjo tūkstantį 
kitą ir visi aptvlo. Bet kam 
gi jie ir turėtų aikvoti savo 
skatikus, juk Amerikoj yra 
nemaža mužikų, tik reikia 
pasiųsti geri kirpėjai su aš
triomis žirklėmis ir sušukti: 
„Tautiečiai dolerių, nes Lie
tuva žūna!” ir pinigų bus 
kaip šieno ir tie kirpėjai jau 
čia, jie jau kerpa savo avi
nų Vilneles, kad paskui ją
sias sučirškinus ir paleidus 
po Lietuvą smarvę.

Lietuvos pirmeiviški laik-

neskaitant 
tečiau 

savo

tūlas 
žmo-

į

klerikalai 
Lietuvoje varo.

Dabar gal bus aišku, ko 
tie klerikalų šulai nori, kas 
per nauda Lietuvai iš jų 
juodųjų draugijų ir kokis 
"švietimo” darbas jiems ru
pi.

Lietuvoj ir Rusijoj po 
1905 m., užslopintoji cariz
mo. revoliucijos dvasia vėl 
pradeda atsigauti, už metų 
kitų, o gal ir da greičiau, vėl 
laisvės karžygiai šūktels į 
kovą prieš kruvinojo caro 
tiraniją, musų klerikalai 
vėl eis carui pagelbon ir pa
dės malšinti "kramolą" 
■(Juk pats kun. Laukaitis 
durnoje prieš visus atstovus 
prisipažino, kad Lietuv. ku
nigai 1905 m. buvę ištiki
miausiais caro tarnais ir 
padėję užslopinti "kramolą,* 
šnipinėdami ir išduodami 
valdžiai revoliucijonierius). 
Todėl ir jų draugijas val
džia užtarau ja. nes caro bu
deliams svarbu kuodaugiau 
turėti savo padėjėjų, o kas 
ištikimesniais padėjėjais 
bus — jei ne klerikalai.

Alums socijalistams rei
kalingi pinigai savo reika
lams. kad sustiprinus darbi
ninkų miniose susipratimą 
ir išblaivius liaudies prie
tarus. Reikalingos laisvos 
mokyklos, kurių iki šiol nei 
vienos da neturime. Męs 
nenuvažiuosime pas kleri
kalus aukų rinkti, kai mus 
prispirs savi reikalai. Ki
lus Rusijoj revoliucijai mu
sų draugams bus reikalinga 
pagelba, jie negalės savo de
legatų pasiųsti pas mus au
kų rinkti, nes klerikalų šni
pai sužinoję įskųstų juos ir 
jie jau negalėtų pargrįžti.

Netik socijalistai, bet ir 
kiekvienas mylintis laisvę 
ir dorą žmogus turėtų su
prasti. jog aukauti „Sau
lei.’’ „žiburiui’’ ir „Rytui,” i 
reiškia — prisidėti prie žu
dymo laisvės ir palaikymo 
Lietuvoje tamsybės.

Vardunas.
___ : I

KORESPONDENCIJOS
CHICAGO, ILL.

Amerikos lietuvių chorų do- 
mai.

Nesenai Chicagoj įvyko 
IV-sai chorų susirinkimas, 
kuriame galutinai užbaigta 
tvarkyti chorų susivieniji
mo reikalai. Nutarta, kad 
susivienijimas butų party- 
viškas ir pavadinta vardu: 
„Susivienijimas Lietuvių 
Socijalistų Dainoriu Ameri
koj.’’

Kiekvienam priklausan
čiam į susivienijimą chorui 
nutarta duoti pilną auto
nomija.

Į susivienijimą jau pri
klauso 5 chorai. Dabar ta
riamasi pasirūpinti naujų 
kompozicijų ir surasti atsa
kantį vedėją (ši vieta buvo 
neaiški. Red.)7 9 Į

Geistina, kad ir kitų mie- 
' stų chorai prisidėtų susivie-| 
' nijiman. Dėlei platesnių 
žinių kreipkities pas sekre-į 
torių: J. Augustinavičius,

12005 String st., Chicago, III.
P. J. Maliorius.

MINERSVILLE, PA. 
Nelaimė kasyklose.

Liepos 10 d. anglių kasyk
lose liko sužeistas Juozas 
Vosylius, krisdamas anglis 
jam pramušė galvą ir sužei
dė veidą. Sužeidimas ne
pavojingas, už kelių sąvai- 
čių vėl pagysiąs.

Liepos 11 d. tose pačiose 
kasyklose užgriuvo anglių 
atitrukusios skeveldros ir 
užmušė K. Poseiką. Velio
nis dar jaunas vaikinas. 
Prigulėjo prie ”Neprigul- 
mingo kliubo” ir „Šv. Vin
cento” draugijos.

Senas Singelis.

ROCHESTER, N. Y.
Dėl L. S. S. 7 kp. Teatrališko 

Ratelio likvidavimo.
Nuo senai skaitytojams 

yra žinoma apie musų Teat
rališką Ratelį, kuris žadino 
liaudį rengdamas vaidini
mus. pasilinksminimus ir tt. 
T. R. yra pastatęs nemaža 
veikalų iš darbininkų gyve
nimo. Tiesą pasakius, L. S.
S. 7 kuopos T. R. yra pir
mas, kuris atidarė rocheste- 
riečiams kelią prie dailės ir 
scenos supratimo. Laikui 
bėgant radosi visokių gai
valų, tarpe jų buvo ir iš tų 
pačių narių, kurie norėjo tą ■ 
grupelę scenos mylėtojų su-; 
ardyti, bet jiems tas nepa
vykdavo. T. R. buvo tikslas 
— šelpti kalinius, rašė jus, į 
streikierius, moksleivius, t. 
y. skleisti plačiai apšvieta 
tarpe žmonių. Jisai prisi
dėjo prie išleidimo knygos 
„Moteris ir Socijalizmas" — 
paaukavo keletą dolerių iš 
iždo ir užprenumeravo pen
kias knygas. Taipgi kartais 
visą pelną nuo vaidinimų 
paskiirdavo L. S. S. 7 kuo
pai, ir keletą kartų yra pa
dėjęs padengti lėšas įvai
riems visuomenės darbams. 
Jis prisidėjo prie įsteigimo 
L. V. knygyno Rochesteri- 
je. Vėliau. L. S. S. 7 kp. na
riai pradėjo pavydėti, kad
T. R. perdaug dirba, ir su
manė atimti čarterį. ką 1913 
m. padarė. Atsiėmė čarte
rį ir T. R. turėjo nustot va- 
dinties L. S. S. 7 kuopos Te
atr. Rateliu. Prisiėjo sko
linti čarterį nuo T. M. D. 
52 kp. Pirmiaus T. R. įsta
tuose skambėjo sekančiai: 
"Likviduoto L. S. S. 7 kp. T.
R. turtas eina „Kovos” fon
dui, o daiktai, kaip tai: dra
panos, knygos ir spinta L.
S. S. 7 kuopai.’’ Bet kad Ra
telio nelikvidavo, tik šutei-Į 
kė jam kitą čarterį ir var-

jdą. tai L. S. S. 7 kp. neturė- ( 
jo tiesos paimti daiktus ir j 
turtus — pinigus buvusius; 
pas iždininką N. Yurėną, į 
kas vėliaus atsitiko, t. y. i 
perdavė pinigus L. S. S. 7 
kuopai, nes N. Yurėnas yra 
7 kp. organizatorius, ir jis 
be visų žinios vien tik su se- 
kret. J. Kazlausku pasita
ręs, taip padarė; kiti T. R. 
nariai nieko apie tai nežino
jo. Be to ir L. S. S. 7 kp. 
neturėjo tiesos reikalauti 
pinigų nuo vieno iždininko. 
Jau prabėgo apie 7 mėne
siai, o „Kovos’’ fondui pini
gai neperduoti, ir knygų 
niekas neperžiurėjo, kiek 
tų pinigų perduoti. Todėl 

; męs, T. R. nariai, išreiškia
me papeikimą N. Yurėnui 
ir J. Kazlauskui už nelegali 

i pasielgimą, kartu ir L. S. S.
7 kp. už pasisavinimą T. R. 
pinigų! Ir klausiame: 1) 
Kokią tiesą turėjo N. Yurė- 

į nas ir J. Kaz. perduoti pini
gus be T. R. nutarimo? 2) 
Kodėl nesušaukė susirinki
mo, jeigu matė, kad reikia
T. R. likviduoti? 3) Kodėl 
pirmininkui apie tai nieko 
nepranešė? 4) Kur randa
si drapanos ir kiti T. R. dai
ktai? Taipgi išreiškiame 
papeikimą L. S. S. 7 kp. ir 
klausiame: 1) Kokiu budu 
turėjo tiesą savinties T. R 
pinigus, nes iždas buvo at
skiras nuo kuopos? 2) Ko
dėl kuopa nepareikalavo o- 
ficijaliai tu pinigų per laiš
ką viešame T. R. susirinki
me? 3) Kas tikosi per 7 
mėnesius su pasisavintais 
T. R. pinigais? 4) Kodėl ne- 
pasiuntėt pinigus ”Kovos” 
fondui, nes jų juk buvo apie 
$18.00? Todėl męs už visus 
nurodytus prasikaltimus iš
reiškiame papeikimą, nors 
T. R. ir nemanome atgaivin
ti, ir į valdišką teismą nei
sim. Bet, vyručiai, nors 
kiek turėkite mandagumo 
ir teisybės.

Knygos dabar yra paskir
tos tarp T. R. narių šitaip: 
P. šlapeliui, J. Mankui, J. 
D. Bendokaičiui, S. Klimai-

ii

čiui ir K. Subylai; visiems 
teko po vieną egz.

J. D. Bendokaitis, S. Kli- 
maitis, P. šlapelis, J. Man- 
kus, Teatr. Ratelio nariai. Į

CHICAGO, ILL.
Dėl tarptautinio socijalistų 

spaudos pikniko.
„Keleivio” No. 27, drg. 

A. Morkūnas, aprašydamas 
tarptautini pikniką Chica
goj, rašo: „Kad iš lietuvių 
programe dalyvavo L. S. S 
81 kp. mišrus choras, Jono 
Katiliaus vedamas ir stebi
si, valdybos narių netaktin- 
gumu, kurie drįso prieš mil
žinišką tautų minią išleisti 
tokį ausis draskantį, be dai
lės ir harmonijos chorą” ir 
J. K. įvardijo profanu muzi
kos sritije.

Pirm atsakinėti drg. A 
Morkūnui turiu pripažinti 
jį patį profanu dailėje, ku
ris apie dailę ir muziką iš
mano, kaip kurpius apie 
mediciną. (Ar jau gi nega
lima buvo išsireikšti nenau
dojant panašių išsireiški
mų? Red.) A. Morkūnas nu
rodo, kad dalyvavo 81 kuo
pos choras, o kur dingo iš 
programo „Aido” choras? 
Turbut apie jį piktumo ne
buvo? Paskiaus nurodo ne- 
taktingumą valdybos narių, 
kurie leido J. K. pasirodyti 
tarptautiniame piknike su 
neprirengtu choru. Kur ta
mstos drg. Mork. faktas, 

Į kad J. K. nesupranta muzi
kos? (Kad Chicagoj nūnai 

(nesiranda nei vieno gerai 
sutvarkyto choro, tai tiesa, 
nes ir męs ne nuo vieno ko
respondento jau tą girdėjo- 

I me ir kad J. K. vedamas

DETROIT, MICH.
Musų vasariniai pasilinks

minimai.
Liepos 4 d. Liet. PI. Kliu- 

! bas surengė išvažiavimą ant 
tyro oro — pikniką, į kurį 

l pakvietė visas vietines drau- 
Į gijas. Išvažiavime dalyva
vo ir L. S. S. 157 kuopa. Dėl 

i draugiško pagerbimo kiek
vieną draugiją pasitiko or 
chestra ir nulydėjo daržan. 
Draugai bei draugės socija
listai užsikandę, pasistipri- 
rinę, paraginti p-lės E. Pal- 
čiauskytės (116 kp. raštinin
kės), sužaidė keletą lietu
viškų žaislų, net ir pašalie
čiai apstoję grožėjosi ir pa
tįs prisidėjo žaisti. Čia pa
žymėsiu tulus girdėtus lai
ke žaidimo išsitarimus: 
„Kaimyn, žiūrėk, kaip ta 
jauna mergaitė kamanduo- 
ja tą buri žaidėjų, tik žiū
rėk, juk jį socijalistė, tai 
mat, su raudonu kasnykė- 
liu ant krutinės, ale kaip ji 
mandagiai su kiekvienu ap
sieina, taip meiliai kalba tik 
tėmyk.”

—” Kiekvienas tikras so- 
cijalistas mandagiai apsiei
na, jis niekuomet nepasakys 
grubi jonišką žodį” — atsakė 
jo bendras. ■

Męs, draugai socijalistai, choras silpnai farpt. socijal. 
nepnyaletume būti paten-. iknike sudain.„ tai tą 
klotais i įen tik tuom, kad. pat\-irtina ir kitu < j kores- 
vamnames socijalistais, nę-ipondentu iš Chicagos mums 
siojame ženkleli ir , priguli- > raše Red > Jei drg A jį 

i nenorėjote suteikti garbės 
J. K., reikėjo geriaus tylėti 
(Labai klaidinga nuomonė, 
kritika yra visur reikalinga, 
tik švelni ir rimta. Red.), 
negu sakyti ant žmogaus, 
kuris pirmą vietą užima 
tarp Chicagos chorvedžių. 
Aš faktais prirodysiu A. 
M., kad J. Katilius veda: 
„Ch. Liet. Soc. vyrų chorą,” 
81 kp. mišrų. „Laisvos Jau
nuomenės,” Kensingtone, 
„Aido” ir „Giedros” chorą. 
(Persilpni faktai. Red.). J. 
Katilius yra profesorius, 
vadovas (Ar Marso, ar Že
mės? Red.), ar aišku drg. 
A. Morkūnai? Gal draugui 
išrodo profanu už tai, kad 
J. K. nevalgo duonos iš pro
fesijos ir nelaižo kunigų ran 
kų kaip vargonininkai cho
rų vedėjai. Aš kaipo vienas 
iš pikniko komiteto narių 
rengėjų, turiu pasakyti, kad 
drg. A. Morkūnas savo ko
respondenciją rašė keršyda
mas J. Katiliui (už ką? Rd.) 

Sako, kad visi svetimtau
čiai stebėjosi iš dainų. Ste- 
bėjosi-gi dėlto, kad daugu
ma nieko apie lietuvius ne
žinojo, o dabar pamatė skai
tlingiausi dviejų chorų dai
nininkų būrį.

Drg. A M. ir visi Chica
gos socijalistai turi būt dė
kingi J. K. už jo pasišventi
mą, nes męs kitą tokį var
giai rastume, išskyrus M. 
Petrauską. Laisvas.

me į Sąjungą bei užsimoka-: 
me mėnesinę duoklę. Musų 
privalumas, visuomet ir vi
same stengties pasirodyti 
tikrai vertais socijalistų 
vardo. Tas lengvai galėtų 
būti atsiekiama, jei męs tik 
pildysime savo užduotį; 
trumpai sakant, būtame tik
rais socijalistais, o ne iš var
do. Musų užduotis, ypač, 
kurie mažai da esame apsi- 
pažinę su socijalizmu, imti 
pavyzdį nuo kitų draugų bei 
draugių, kurie jau yra to
liau nužengę, kuriems nesto- 
ka mandagumo ir gerų 
draugiškų patarimų. Eikim 
kiekvienan susirinkiman u 
svarstytam visi drauge sa
vo reikalus, o ne bėgiokim 
paskui Onutės ar Magdutes 
į stubines „vaišes” prie ba
čkučių, kaip teko pastebėti 
tulus narius.

i Musų „pirmtakunai” ne
privalėtų tarp savęs rietis, 
išmislinėti ant kitų pajuo
kiančius „monologus” ir jie- 
škoti laikraščių, kuriuose 
galėtų apšmeižti, pajuokti 
vieni kitus, kaip dabar pas 
mus Detroite daroma.

Liepos 5 d. keleto draugų 
rūpesčiu L. S. S. 116 kuopos 
buvo surengtas išvažiavi
mas į miškus (gegužinė), 
kuriame dalyvavo ir 175 kp. 
tūli draugai bei draugės ir 
šiaip pašaliečiai. Jauni
mas pasilinksminęs blaivus 
ir užganėdintas grįžo namo.

Linksmu ir malonu būti 
tokiame burelije draugų, 
kur nesimato jokio nemalo
naus apsireiškimo. Nesigir
di šlykščių užgauliojančių 
žodžių. Priminsiu, jog ne
sibaido dalyvauti su socija
listais jau ir tie asmenįs, ku
rių ausyse nuolat girdisi: 
„saugokitės bedievių-”

Frenkutis.

i

PORTAGE, PA. 
Streikas.

Čia sustreikavo Millerio> 
kasyklų 370 suviršum ang
liakasių. Streikas prasidė
jo liepos 1 d. Streikas kįlo 
dėlei tūlo darbininko užta
rėjo, su kuriuo superinten
dentas žiauriai pasielgė. 
Pirmiau streikavo 5 savai
tes už trisąvaitinę algą ir 
laimėjome. Jei laikysimės 
vienybės laimėsime ir da
bar. Bedievis.

MONTELLO, MASS. 
žydelio Agentūra. — Sufra- 

gisčių prakalbos.
Čia tūlas žydelis S. M 

her, apskelbė lietuviams, 
kad atidaręs paštą ir pini
gų siuntimo agentūrą. Jo 
patarnavimai busią pigiau
si, kaip visur. Kai kurie iš
mintingesni lietuviai pama
tė, jog į žydelio užstatytą 
tinklą gali pakliūti daug 
tamsių lietuvių, susitarę su
rinko protestų parašus ir 
padavė miesto valdybai, kad 
jis nebūdamas Suv. Valsti
jų piliečiu negalėtų panašią 
agentūrą turėt.

Praeitą sąvaitę sufragis- 
tės laikė čia prakalbas; kal
bėjo salėje ir gatvėse. Bu
vo kalbėtojos iš Bostono, 
Kalifornijos ir kitų miestų.

J. A. Turan.



> DORRISVILLE, ILL.
11 fanatikų belangėj.

Liepos 5 d. Dorrisvillės 
katalikai susirinko pas pa
rapijos prezidentą J. M. pa
silinksminti. Gėrė ištisą 
dieną nuo apyaušrio iki 5va- 
landai vakaro, rėkė, staugė, 
kaip girioje. Netikėtai te
ko eiti pro jų grįčią; aš ma
niau, kad kokie inkvizito
riai katalikus spirgina ant 
karštų blekių. Geria netik 
vyra, bet ir moterįs, nusigė
rę da šlykščiau apsieina už 
vyrus. Vienas blaivus ka
talikas žmogus man taip 
pasakė: "Moterįs išėjusios 
į tuščią sodybą (lotą) ir pa
sikaišiusios šoko ameriko
nišką džiką. Anglai šali
mai gyvenantie neištvėrė ir 
pašaukė policiją, o toji su
areštavo visą vienuoliką įsi
smaginusių fanatikų. Išli
ko tik vienas pasislėpęs po 
lova. Prie tos fanatikų 
gaujos prigulėjo ir gėrė sy
kiu vienas "popierinis” so- 
cijalistas.” Turiu pasakyti, 
jog jei jis toliau nesiliaus su 
fanatikais kelti girtuoklių 
orgijas, tai kuopa jį išmes iš 
savo narių ir paaukaus, kai
po dovaną katalikams para- 
pijonams jų paniekai.

Liepos 4 d., vienas lietu
vis P. Č—as pasamdė 3 ar 4 
mušeikas anglus, kurie kė
sinosi sumušti kitu du lietu
viu. Dabar išimtas war- 
rantas, kaipo žmogžu
džiams. Gėda! L—s A.

LYNN, MASS. 
Kurie-gi padoresni?

Kas nedėldienis lietuviai

Tokie išvažiavimai šiemet 
atsibuvo 4. Daugiausia išva
žiuodavo laisvų pažiūrų 
jaunimas ir jiems pritarian- 
tie, o atžagareiviai, pasilikę 
namie, skiepuose prie bač-j 
kūtės praleisdavo brangų i
laiką. Bet atsibodo ir jiems Męs monteliečiai nepapra- 
tokis linksmumas. Ir štai.'štai daug vargo turėjom su 
birželio 21 d., daugelis jau- vienu žydeliu — mekleriu. 
nimo susirinko lietuvių sve-! Montelloj yra lietuvių labai 
X X___ _____ X_______ 1-
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porterių užklaustas žydu
kas teisinasi, girdi: ”TasMONTELLO, MASS.

Lietuvių vargai su žydeliu, protestas yra’ ne dėlto, kad | 
Priminus apie žydą, ne-

UU HERRIN, ILL. 
j Po smuklių uždarymo.

Musų miestelij uždarius 
smukles atsivėrė tikra "So
doma ir Gamora.” Kol te
bebuvo neuždarytos smuk
lės, tai žmonės jose pasis- 
vaiginę iki 12 vai., uždarius 
jąsias grįždavo namo, da- 
bar-gi girtuokliauja namie 
per naktis. Baisus kauks
mai. staugimas, rėksmai 
girdisi iš visų pakraščių. 
Prasidėjo kaziravimai iš 
pinigų. Birželio 30 d. pa» 
tūlą P—čių atėjo "angelai 
sargai” ir lošiančius iš pini
gų apie 10 vyrų "išgabeno” 
į "dangaus karalystę.” Tie 
da manydami, kad būdami 
nuodėmingi nebus priimti į 
"dangų,” norėjo išsispavie- 
doti, bet vietoj išrišimo ga
vo "paskutinį patepimą" su 
švinine buože. Visi už ro
jaus vartų atidarymą užsi
mokėjo po $9.00, o namo sa
vininkas dvigubai. Laikra
ščiams tokie žmonės daž
niausia neturi, nes ką uždir
ba, tai ir pralaidokauja.

Reporteris.

CHARLEROI, PA.
Liepos 4 d. buvo sureng- 

/ tas S. L. A. 140 kp. balius 
su skrajojančia krasa. Pu
blikos atsilankė vidutiniš
kai. Už atvirutes buvo duo
ta dovanų: pusei metų „Lai
svė’ ir „Naujienos” ir gyvų 
gėlių bukietas.

Šios kuopos kasierius K. 
T—sis atsisakė nuo S. L. A. 
ir negrąžino kuopai $70.00. 
Buvo be kaucijos, tai sunku 
bus atgauti. Kuopa žada 
kreipties teisman. Kuo
poms reikia būt atsarges
nėms su kasieriais!

J. Rasiulis.

BROCKTON, MASS. 
Pardavėjų streikas.

Jau buvo "Kel." minėta 
apie valgomųjų krautuvių 
darbininkų streiką. Didžių
jų krautuvių: The Brockton 
Public Market ir The Show 
Co. jau ištisas mėnuo, kaip 
darbininkai streikuoja. Šio 
streiko priežastis — nepri
pažinimas unijos. Dabar 
tos krautuvės pastatė ”ske- 
bus" ir tie pardavinėja. Iš 
sykio žmonės neidavo į tas 
krautuves pirkti, bet dabar 
jau vėl eina. Streikas žada 
greit pasibaigti; kurie lai
mės, pranešiu vėliau.

J. A. Turan.

1
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ko tesvamaniui velnias pa- Lietuvos darbininkų vargai.

Gėda butų tokiais patam-i 
sėliais būti!

J. R. springfieldietis.

PORT WASHINGTON, 
N. Y.

žinių-žinelės.
Šis miestelis stovi labai; 

puikioj vietoj, prie vandens.
Apgyventas veik vienų 

turčių, kurie suvažiuoja iš 
didmiesčių vasaros atosto
goms.

Gyvena čia italų, lenkų ir 
apie 9 šeimynos lietuvių.

Kunigo lietuvio, nė lenko 
nėra, tai žmonės gyvena 
santaikoj ir žiuri ateitin su 
skaidria dvasia. Merginos 
ir tos šviečiasi. Čia skaito
ma "Keleivis,” "Laisvė," 
"Kova" ir k.

Kelios sąvaitės atgal bu* 
vo vestuvės A. U. su A. G. 
Šliubą ėmė civilišką pas 
miesto teisėją. Tai da pir
mas lietuvis pas mus išdrį
so apsieiti be agentų tarpi
ninkavimo.

Nesenai čia susitvėrė L 
S. S. 224 kp. iš 9 narių, nors 
iš pradžių silpnai tvarkosi, 
bet tikimėsi, kad vėliau su
stiprės. Kp. narys, P.S.

I
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aš esu nepiliečiu, bet dėlto,! 
.” Gerai, tad

liuzijos, kad tai yra darbas i ir eik sau pas savuosius, 
kokio nesusipratusio f ana- męs apsieisim be tavęs! 
tiko-antisemito. Tankiai 
prisieina apkalbėt dalyką, 
apgynimui darbo žmonių 
nuo išnaudojimo ir apiplėši
mo.

A. V—kus.

tainėje ir iš ten nutraukė į 
girias. O atžagareiviai, pri
sikrovę skrynias šlico ir ki
tokių "rojaus aliejų," susi
rinko ant kampo Morrisst 
ir nutraukė taipgi į girias, 
tik ne sykiu su pirmeiviais. 
Na, ir ką? Gi, pirmeiviai 
vakare sugrįžo visi linksmi, 
o atžagareiviai su juodomis 
akimis po "faitų.” Ant ry
tojaus sutikau vieną iš jų su 
juoda akia ir klausiu: kaip 
draugas gavai juodą akį va
kar? "Bolė sudavė begraji- 
jant" — jis atsakė. Kitas 
jo draugų pasakė, kad bėg
damas parvirto ant kelmo 
ir susimušė. O trečiasis, 
matyti smarkiausis, sako: 
"Ot, durnas buvo, tai ir ap
sileido, reikėjo duot rupu...’* 
Ar ne aišku, kas geriau el
giasi, ar pirmeiviai, ar ”ba- 
čkiečiai.” Lipčius.

GARDNER, MASS. 
Draugijų susirinkimai.

Liepos 1 d. buvo Šv. Petro 
ir Povilo pašelpinės draugi
jos susirinkimas. Susirin
kime sumanesni nariai įne
šė, kad reikią panaikint tą 
maldelę, kurią kiekvienas 
narys atidarius susirinkimą 
turi kalbėti (mat, šioji dr- 
ja yra "šventa”). Inešėjai 
argumentavo, sako: "čia ne 
bažnyčia, ir maldos ar pote
riai suvis nereikalingi. Męs 
čia susirenkam ne poterių 
kalbėti, bet apsvarstyti sa
vo gyvenimo bėgančius rei
kalus.” Po tam buvo karš
tos diskusijos. Galop leista 
nubalsuoti, bet tamsunų bu
vo daugiau ir įnešimas li
kos atmestas. Tai koks 
tamsumas, turbut ir į smuk
lę eidami pradės maldas 
kalbėt.

Antras susirinkimas bu
vo laisvos draugijos "Lietu
vos Sūnų,” liepos 7 d. Ir 
buvo svarstomas nuo senai 
įneštas klausimas, kad pri
imti į šią daaugiją ir mote
ris. Kaip tik tą klausimą 
pajudino, tuojaus visi vi
som gerklėm pradėjo rėkti: 
"nereik! nereik!” tai ir li
kosi atmesta. Ar ne gėda 
jums, vyrai, šalinties nuo 
moterų visuomeniškam dar
be?

Patarčiau Gardnerio mo
terims, kurių čia randasi ne 
mažas būrys, sutverti savo 
dr-ją. šmėkla.

Šiauliai.— Moterų darbi
ninkių naudojimas. Dau
giausia jų dirba saldainių, 
tabakos, skudurų ir linų 
dirbtuvėse. Uždirba taip- 
pat nedaugiau, kaip po 29— 
25 kap. dienai. Higijenos 
(sveikatos) sąlygos ypatin
gai blogos tabakos ir skudu- 

Retai ten 
, raudoną 

išblyšku- 
tankiai 

Skudurų 
užsikre-

įMINERSVILLE, PA.
Liepos 13 d. U. M. W. oi 

A., 1954 skyrius surengė 
prakalbas.

Prakalbos buvo tyrame 
ore, prie Unijos svetainės. 
Prakalbų tema, tai jau veik 
visiems angliakasiams žino
ma. Unijų kalbėtojai visuo
met vieną ir tą patį kalba: 
”Prigulėkit prie unijos ir 
užsimokėkit mokestį,” o kad 
unijos nariai šviestųsi ir la
vintųsi, tai musų kalbėtojai 
— nė gu-gu. Bet, žinoma, 
iš tokių kalbėtojų nėra ko 
gero norėt. Kaipir štai šis 
pastarasis kalbėtojas, tai 
vienas dalyvavusių garsio
se anų metų riaušėse, kur 
New Philadelphijoj buvo 
užklupti ir akmenimis ap
daužyti L. S. A. kalbėtojai.

V. Čudinis.

LOS ANGELES, CAL. 
Kaip ištikrujų su darbu yra.

Labai gaila užimti brangi 
vieta laikraštije, tečiau ne
iškęsiu kelių žodžių nepasa
kęs. • >

"Keleivio” No. 25, kores
pondentas Povas paduoda 
kelias bešališkas pastabas 
iš korespondencijos Teisy
bės mylėtojo, tilpusios ke
lios sąvaitės atgal. Povas 
sako apie darbininkus: "jie 
nedirba dėlto, kad nenor.” 
Ar ne puikus išsitarimas- 
Męs šiandien girdim tokius 
žodžius iš kapitalistų lupų, 
kurie nenori nė klausyti 
apie bedarbę, bet kadangi 
musų draugas ir dar visuo
menės veikėjas tą išsitarė, 
tai jau stebėtina. Darbinin
kai susirinkę prie agentūrų 
per ištisas dienas kepa ant 
saulės, gerdami smarvę. 
Dėlko jie ten stovi nenorė
dami dirbti? Toliaus kore
spondentas sako, kad laik
raščiai tankiai pajieško dar
bininkų; teisybė, po keletą- 
žmonių pajieško, bet tuose 
pačiuose laikraščiuos darbo 
jieškančių yra apsigarsinę 
po keliasdešimtis, kodėl jų 
korespondentas nemato? Ir 
jeigu atrandi kur reikalau
ja vieno darbininko, tai nu
ėjęs rasi apie dešimtį prisi
rinkusių. Kuriuose laikra
ščiuose telpa daugiaus pa- 
jieškojimų, tie sunkiau ir 
prieinami bedarbiams, nes 
kaštuoja 5c. numeris. O 
kaslink darbo prie ūkių, 
kaip korespondentas sako, 
kad dabar nemaža darbinin
kų pajieško, tas tiesa, bet

s prie ūkių darbas tiktai ke- 
; lioms sąvaitėms; ir tai pri
imdami klausia, ar "exper- 
ience,” o jei ne, tai ir ne
priima. Atsiranda daug ir 
apsipažinusių su tuom dar
bu, bet ūkio darbai tankiau
sia randasi toli nuo miestų, 
ir priseina keli doleriai už
mokėti už kelionę, agentui 
taipgi reikia duoti porą do
lerių; o neturintie pinigų 
tai ir tokio darbo negali 
gaut. Galop koresponden
tas sako, kad kiek jis žino 
lietuvių "lėberių," jie gauna 
mažiausia $13 į sąvaitę ir 
dirba 8—9 valandas į dieną. 
O kurie dirba ilgesnes va
landas, už mažesnį užmo
kestį ir kurie visai darbo 
negauna, tai koresponden
tas jų nepažįsta. Labai gai- : 
la, kad imasi aprašinėti gy
venimą jo nepažindamas.

J. S—kas.

tirštai apgyventa Brockto- 
no miesto dalis, ir todėl čia 
tarpe lietuvių ėmė ir įsibrio- 
vė iš kažin-kur atvykęs ap
sukrus. žydukas. Užsidėjo 
lietuviais apgyventoj gat
vėj "banką," agentūrą ir 
paibeliai žino ką! Kad ge
riau "biznis” eitų duoda ba
žnyčiai aukų, eina į ją 
"melsties" su kitais, ir lak
stydamas po namus plusta 
lietuvių pirmeiviškas įstai
gas, vertelgas, etc., kad tik 
pasirodyt "geru kataliku.” 
Kunigas tą mato, bet būda
mas "tautietis" džiaugiasi 
gavęs naują "tautos sūnų" 
ir tyli. O žmoneliai, tam- 

' siosios rųšies, veda su juom 
reikalus. Įdomus lietuvius 
charakterizuojąs dalykas: 
kur tik jų būrelis, ten ir žy
delis, jei ne su karčiama, 
tai su "banka." Kodėl-gi 
lietuviai niekad nelenda į 
žydų tarpą su "gešeftais?" 
Kodėl tas žydelis neapsigy
vena tarp savųjų? Aišku, 
kad jieško sau lengvesnių 
aukų tarp neapsišvietusių 
lietuvių. Veltui šauksmas 
laikraščių kad apsisaugotų 
tų apsukrių dolerių meške- 
rėtojų. Negelbsti nė lek
cijos gautos iš praeities:

i

I
I

į
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Chicagoj jau apie 10 tokių^ ***%>-.-e-rį I

rų dirbtuvėse, 
pamatysi sveiką, 
mergaitę: visos 
sios, pageltusios, 
džiovos ėdamos, 
dirbtuvėse neretai 
čia nuo skudurų dulkių įvai
riomis limpamomis ligomis. 
Ypatingai atsilikusios lietu
vės darbininkės, užtai ir 
naudoja jas labiau už lu
tas. Bet dabar jau prade
da po truputį ir jos skaityti, 
jieškoti šviesos.

Žagarė (Šiaulių apskr.)
Čia yra trįs fabrikai: Trubi- 
ko— skarmalų, Jakobsono 
— kobinių ir Konstmano — 
alaus fabrikas. Visuose la
bai išnaudoja darbininkus. 
Skarmalų fabrike dirba 50 
žmonių, vienos moterįs. Už
dirba visai menkai — po 30 
kap. už dieną. Darbo diena 
nuo ryto 6 vai. iki vakaro 8. 
Pusrytį turi pasiimti su sa
vim arba visai nevalgyti,, 
pietum pirmiau teduodavo 
tik 20 minutų, dabar duoda 
valandą laiko. Darbas ne
švarus, baisybė dulkių. Ir 
smarvės neapsakomai. Ja
kobsono kobinių fabrike 
dirba apie 30 darbininkų^ 
dalis vyrų, dalis moterų. 
Vyrams moka nuo 75 iki 80 
kap. už dieną. Darbas labai 
pavojingas, rankomis reikia 
mašinos sukti, o kojomis 
sagtįs ir kobiniai kapoti. 
Nuo tokio darbo teko vie
nam žmogeliui kojų sutini
mu mirti. Moterįs dirba 
šmotais, prie dėliojimo to
kių kobinių ant tam-tikrų 
firmos popierėlių ir t. t. 
Viename viorste nuo mies
telio yra Kunstamo alaus 
darytuvė. Joj dirba 30 su
viršum darbininkų. Konst- 
manas moka darbininkams 
labai maža algos. Vežikui 
temoka 19 rublių per mėne
sį, jei ima alų, o jei neima, 
tai 22 rub. Kitiems mūrų 
vidaus darbininkams moka 
visiems po 19 rub. su visu 
alumi. O tiems darbinin
kams, kurie dirba ore, te
moka 75 kap per dieną ir 
dirbti reikia nuo 6 vai. ryto 
iki 6 vakaro, šiaip pasikal
bėti — ponas Konstmanas 
darbininkams butų geras 
žmogus, bet algos daugiau 
mokėti vai kaip nemėgsta!

Metas visiems Žagarės 
darbininkams suprasti, jog 
jau švinta rytas, nebe nak
tis. "Vilnis.” 4

’ ----------- •
A.a. Kazimieras Šeškevičius

Birželio 12 d. 7 vai. vaka
re, Kaune, besimaudyda
mas Nemune prigėrė Kazi
mieras Šeškevičius. Nega
liu tikrai pasakyti, kuomet 
velionis gimė. Jo gimtinė 
randasi Garlevos parapijo
je. Kurį laiką jisai gyveno 
Peterburge ir buvo vienu 
draugijos Mažturčių įstei
gėju. Spaudą leidus, Kazi
mieras gyveno Lietuvoje. 
Tuomet, įsteigus Kaune lai
kraščiams, Šeškevičius buvo 
kviečiamas juose bendradar 
biauti. Ilgą laiką jisai ve
dė "Draugijoje" laikraščių 
apžvalgos skyrių. Be to iš
vertė iš rusų kaltos keletą 
smulkių dalykų, kurie visi 
išspauzdinti "Draugijoje.” 
Galima paminėti jo išvers
tas V. Solovjevo mintis apie 
Antikristą. Iš lenkų kalbos 
išvertė kun. Smigelskio už
rašus apie Žemaičių vysku
piją. Be to keletas jo daly- 
kučių yra atskirai išleista: 
"Pagalbinė tarptautinė kal
ba,” "Baltarusiai ir tautinis 
atgijimas.”

C’Lietžin.”)

IŠ LIETUVOSHOT SPRINGS, ARK. 
šiltųjų vandenų maudynės.

Šitas mažutis miestelis 
stovi tarp kalnų, iš kurių 
teka šilti vandenįs. Į čia 
suvažiuoja daug ligonių 
reumatikų pasigydyti šiltų
jų vandenų maudynėse.

Pragyvenimas ligoniams 
atsieina gana brangiai. Vie
šbučiuose pragyvenimas pi
giausia $1.00 dienai, o su 
maudynėmis, daktaro ap
žiūrėjimu ir kitomis smulk
menomis kaštuoja $125.00 
mėnesiui.

Taigi, kaip matosi tik tur
tingesnieji ligoniai gali 
naudoties stebuklingais 
gamtos vaistais — šiltųjų 
vandenų maudynėmis.

Dabar čia dideli karščiai, 
kartais siekia iki 90 laips
nių. Meištų Tamošėlis.

VIII Lietuvių Mokslo Dr-jos 
suvažiavimas Vilniuje.

Šių metų Mokslo dr-jos 
suvažiavimas neskaitlingas 
ir mažiau įvairus ir įdomus, 
kaip kad pernykštis ir už
pernykštis suvažiavimai. 
Posėdžiai prasidėjo birželio 
11 d. Pirmasai posėdis ne
įvyko dėlei mažo skaitliaus 
suvažiavusių narių.

Suvažiavime buvo skaity
ta keletas referatų, iš kurių 
įdomiausi J. Bagdanavi- 
čiaus referatas: ”Apie lie
tuvių spausdinius iki 1904 
metų; J. Vileišio referatas 
"Istorijos žvilgsnis į lietu
vių spaudos leidimą lotiniš- 
komis raidėmis;” V. Ruo
kio ref. "Palaiontologijos 
patyrimai apie gyvių išsivy- 
stimą laiko bėgije” ir k.

L. M. ir D. Dr. Namų sta
tymo sumanymo stovis to- 
kis:

Aukų įplaukė 48265 rub. 
87 kap. Nuošimtis nuo kny
gų 276 rub. Nuoš. nuo kny
gų 228 r. 26 kap. Nuo pe
reitų metų liko 146 rub.

Susidaro 48,916 r. 40 k. 
Naujų narių per šį suva

žiavimą prisirašę 52. Įplau
kų 1913—14 m. M. Dr-ja tu
rėjusi 1900 rub. Bibliote
koje esą 1418 veikalų (1178 
tomai).

I

bankierių "nuvažiavo; 
New Yorke ką tik uždarė; 
duris garsus Bischoffas nu-i 
nešdamas lietuvių apie pusę 
milijono; neseniai Bostone 
Slobodkin uždarė duris; tik 
pora sąvaičių atgal lietuviai 
sau plaukus rovė prie Rot- 
tembergo durų. Kiekviena 
didesnė lietuvių kolonija tu
rėjo panašią pamoką; bet 
niekas negelbsti: žydelio 
kamaroj žmonių pilna pri
sikimšę. Žmonės ir čia kei
kia dėlei neišsiųstų pinigų, 

1 o vienok vis lenda ir gana.
Bet pas mus jau žydelio 

pasielgimas perėjo rube- 
žius padorumo: idant prisi- 
laižyt miesto valdžiai, anas 
"bankierius” pradėjo šnipi
nėt kas iš lietuvių nėra už
simokėjęs "poli taksų,” ir 
gavęs vvarrantus žydukas, 
katras nė pilietiškų popie
rių dar neturi, eina ir gau
do lietuvius, kad užmokėtų 
taksas! Bet mat neveltui. 
Už tokią "chrabrost” jam 
valdžios leista laikyti pač
tos skyrius. Nepiliečiui val
džia duoda pačtos skyrių". 
O keli nuo senovės apsigy
venę lietuviai atsakantie 
žmonės jau senai reikalavo, 
kad lietuviui piliečiui būt 
leista pačta. Bet ne, duoda 
buvo pakalikui ir pataikū
nui valdžios.

Vienok lietuviai Montel- 
loje jau nevisi kvailiukai, 
kurie į "bažnyčią einan
čiam žydeliui" duotųsi už 
nosės vedžioties. Liepos 21 
d. lietuvių piliečių draugija 
išnešė protestą prieš tokį 
valdžios pasielgimą patai
kaujant žydui prieš lietu
vius, ir protestas pasiųstas 
Washingtonan ir Mass. le- 
gislaturai. Beabejonės, kad 
pačta bus atimta, nes čia 
machinacija vietinių politi
kierių, kuriems žydukas ga
tavas batus laižyti.

Rodos ir taip ant lietuvio- 
darbininko tyko pakaktinai 
dykaduonių, be valdžios pa
geltos, nes suteikimas pač
tos skyriaus žydeliui yra tai 

: naujas kabliukas lietuvių

I

CENTRALIA, ILL.
Čionai yra 1 kasykla ir 3 i 

dirbtuvės; darbai eina vi
dutiniškai, dirba kasdiena, 
bet naujai atvažiavusiems 
darbas sunku gauti. Lietu
vių yra apie 30 šeimynų ir 
apie 28 pavieniai.

Skaitytojas.

SIOUX CITY, I0WA. 
Ką daro girtas protas.

Tūlas jaunas, vos 25 m. 
amžiaus vaikinas, A. Sadol- 
skis, išsigėrė alaus, bet vie
no ąsočio buvo per maža ir 
ėjo parsinešti kito, beeida
mas norėjo savo draugams 
pasirodyti vikrum ir pasi
leido bėgti pro einantį karą, 
tuom tarpu koja paslydo ir 
pargriuvęs ant bėgių įkišo 
koją tarp karo stipinų irsu- 
laužė. Dabar guli ligonbu- 
tij, daktarai nubaigė koją 
pjauti iki kelio.

Kiek tai nelaimių per tą* „ _ ______ r__
alkoholį! Draugas, žinių apie šį skandalą. Re-

MOUNT CARMEL, PA.
Šito miestelio lietuviai tu

no tamsoj. Pirmeiviškų lai
kraščių suvis mažai teskai- 
toma. Nežiūrint, jog mies
telis suvis mažutis, yra net 
23 bažnyčios, visų tautų 
drauge. Stebėties reikia, 
kaip žmonės jas gali išlaiky
ti.

Darbai anglių kasyklose 
suvis susimažino.

Marijona Pranevičiūtė.

j žvejojimui j savo "gešeftą.”
1 Anglų laikraščiai pilni

DU BOIS, PA.
Lietuviai atsižymėjo.

Musų miesto valdyba pa
kvietė į apvaikščiojimą (ko
kį? Red.) visokias tautas ir 
lietuviai nuo to neatsisakė. 
Apvaikščiojime dalyvavo 3 
draugijos: „Liet. K. Vy
tauto,” ”SaL širdies” ir ”šv. 
Jurgio Kank.” Išviso apie 
400 narių. Visos dr-jos tu
rėjo tautines vėliavas. Už 
gražų elgimąsi ir pavyzdin
gą tvarką lietuviai gavo 
pirmą dovaną $15.00 pini
gais.

Vytauto dr-jos raštin.

-- —................. ..... -...................—- —— ' 1

ELIZABETH, N. J.
Referatas po atviru dan

gum.
Sekmadienij, liepos 5 die

ną L. S. S. 147 kp. parengė 
išvažiavimą į ”Kenwlirth” 
girias. Buvo skaitoma re
feratas: "Socijalizmas, ka
me jis yra, kame ne?” Skai
tė drg. J. Jukelis iš New 
Yorko. Publikos buvo dau
giau šimto. Gėrėjomės svei
ku oru ir gamtos grože, žai
dėme įvairius žaislus. Drg. 
J. Jukelis pasižadėjo ir atei
nančią nedėlią skaityt refe
ratą temoj: "Moteris ir jos 
ekonominis padėjimas.”

Retai elizbethiečiams te
pavyksta taip linksmai po 
atviru dangum pasilink
sminti. Berods, pirmasai 
tokis suvažiavimas teįvyko.

R. Barauskas.

Padėkos žodelis A. Andrie- 
jevui.

Męs, L S. S. 3-čios kuo
pos nariai, laikytame mėne
siniame susirinkime liepos 1 
d., nutarėme padėkavoti po
nui A. Andriejevui už netei
singą aprašimą 3-čios kuo
pos atsibuvusį gegužės 23 d. 
vakarėlį. A. Andriejevas 
(A. Vii—tis) buvęs 3 kuo
pos narys ir režisėrius, 
prieš pat lošimą atsisakęs 
nuo režisieriavimo dėlei as
meniškumų, neteisingai 
perstato minėto vakaro ar
tistus "Keleivio” No. 23, sa
kydamas "persena,” ”ne- 
tuom užsiima" ir 1.1. Jeigu 
butų ir taip, tai kaltas pats 
korespondentas p. A. V., 
nes jis pats roles dalino.

J. Dovidaitis. 
L S. S. 3 kp. narys.

SPRINGFIELD ILL.
Čia nesenai buvo iškilusi 

kova tarpe dievobaimingo 
kataliko J. K. ir žinomo lai
svamanio M. B. Jiedu susi
pešė ant geležinkelio bėgių 
dėlei tikėjimo reikalų ir ka
talikas buvo kiek silpnesnis, 
tai liko priveiktas. Kiti

Raseiniečių nerangumas
"L. ž." No. 120 buvo pa

rašyta, kad raseiniečiai ke
tiną surengti Joninėms liet, 
vakarą. Bet deja, kad vie
nas dalykas ketinti ir visai 
kitas padaryti. Netiktai 
Joninėms nesurengs rasei
niečiai vakaro, bet ir aps
kritai kažin ar nusiduos ka- 
da-nors surengti. Nes ra
seiniečiai — nuo didžiausio 
lig mažiausio — atsižymi 
nerangumu, apsileidimu, 
ypač tame kalti tie t. v. ”au- 
gštesnės rųšies inteligen
tai,” kurie ir patįs nieko ne
veikia ir kitų nepaskatina. 
Štai jau nuo Velykų ketina 
surengti vakarą, tečiau te- 
betrypsi ant vietos. Ar tik 
neužleis savo vietog len
kams, kurie taip-pat mano 
surengti sayo vakarą, 
ne sarmata mums?

Ar

Rytuose.
Gaisras. Čižiūnuose, Tra

kų pav. Sekminių antrą die
ną ištiko gaisras. Sudegė 
dviejų ūkininkų daržinės, o 
vieno tvartai su visais gy
vuliais. Gaisro priežastis 
nežinoma, bet spėjama pa
degimas, dėlto, kad beveik 
iškarto pradėjo degti vidu
ryje ir gale sodžiaus.

Gegužinės. Valkinikuose 
(Vilniaus ap.) šiemet žada 
>uti gegužinės. Prašymas 
jau paduotas. Žada būti 
^reit — pusiau birželio mė

sa- nėšio.

j
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Bakterijų ir celių kova.
Infekcija arba užsikrėti-’ 

iras yra pasekmingas pato- 
geniškų (ligas gimdančių) 
bakterijų Įėjimas i musų 
kūną. Kadangi patogeniš- 
kosios bakterijos sparčiai 
dauginasi ir vartoja kūno 
celėmis prirengtąją ir ener
gijai reikalingąją medegą. 
tad kūno celės turi su jomis 
kovoti. Kaip ir žmonių 
draugijoj, taip ir musų kūne 
vienos celės yra labiau spe- 
cijalizuotos už kitas atlikt 
žinomas užduotis. Su bakte
rijomis imtis gabiausios yra 
celės, plaukiojančios krau
jo takuose ir tam tikrų gi
lių daromos, vadinamos bal
taisiais kraujo kūneliais. 
Kaip greitai žmogaus kūne j 
apsistoja ligas nešančios ba
kterijos, taip 
ima plaukti dideli 
tų kūnelių 
radus tūlo;

greit Į ten 
s skaitlius 

Reikalui atsi- 
gilįs yra stirnų-j 

liuojamos daryt juos gana Į 
greitai. Taigi ligoj baltųjų' 
kraujo kūnelių visada skai
tlius pasididina. Jų skait-Į 
liūs nesrdaugina tik tose ke
liose ligose, kada i kūną pa- Į 
tenka bakterijos, ant kurių! 
baltieji kūneliai nedaro jo-: 
kios Įtekmės. Bijodami žū
ti patįs nuo tokių bakterijų, 
jie velyk šalinasi nuo jų. 
Vienok tokių bakterijų vei
slių nedaug. Visuose kituo
se atsitikimuose baltieji kū
neliai veda smarkią kovą. 
Jei ne jie, męs dabartinėse 
aplinkybėse nešvarumo ir 
susikimšimo kas diena ap-

• sirgtume daugeliu ligų ir 
mirtume.

Kalbant apie bakterijas 
Į augštesnio mokslo nera
gavusius ir laboratorijose 
bandymų nedariusius žmo
nes visados turime keblumą. 
Tūli jų net netiki Į bakteri
jų buvimą. Vienok manau, 
kad kiekvienam yra prisiė
dę Įsibrėžt, Įpiauti arba Įsi- 
durt. po ko neretai sužeis
toji kūno dalis sutinsta ar
ba supunta. Niekada to ne- 
•atsitiks. jei po susižeidimo 
žaizda bus išmazgota iodino 
tinktūra arba kitu antisep
tiku. Antiseptikas yra ba
kterijų nuodas. Pasitaiko, 
kad po prakasimo nagais 
kokios kūno dalies ji sulįs
ta. Būna atsitikimai, kad 
tik operacija gali išgelbėt, 
arba mirtis seka. Bet musų 
klausimas čia yra: Kas iš
pučia sužeistąją kūno dali? 
Niekas daugiau, kaip bal
tieji kraujo kūneliai, kurie 
veržti veržiasi i ten. kur 
pateko patogeniškosios ba
kterijos. Juo daugiau tų 
bakterijų, tuo didesnis skai
tlius kūnelių plaukia Į tą 
vietą. Eina smarkios imty
nės tarp dviejų priešingų 
klesų celių ir nuo to užkrės
toji vieta lieka karšta. Kur 
veikimas, ten karštis. Kaip 
greit bakterijos lieka apga
lėtos. kūnas pradeda stingt, 
nes baltieji kūneliai skirs
tos.

Bet negalima sakyt, jog 
vien tik baltieji kraujo kū
neliai tedalyvauja kovoj su 
bakterijom. Tūlų bakterijų 
leidžiamieji syvai yra tiek 
nuodingi kūno celėms, kad 
jos visos priverstos yra da
lyvauti išdirbime priešingos 
medegos. Net tos celės, ku
rios paprastame laike buvo 
tinginėmis^ 
gintis, 
atsitikime kūno 
užimtos vien tik 
priešu, tad męs 
nieko kito veikti 
gulėt. Ką nors 
męs skolintume medegą nuo 
celių energijai, o ji taip rei
kalinga kovai su priešu. 
Ligoj vienos celės išdirba 
medegą, stimuliuojančią gi
lias gimdyt daugiau baltųjų 
kūnelių, kitos daro medegą 
atsilaikymui prieš bakteri
jų paleistus nuodus; kitos 
dar kitokias užduotis atlie-

>a. žodžiu, ligoj kūnas lie
ka marga ir mokyta dirbtu
vė, žinančia neretai daugiau 
ir už daktarą; geriau sa
kant. kūnas lieka mokyčiau
siu chemiku.

Svarbu žinot, kad yra to
kios bakterijos, kurios su 
musų kūno celėmis niekaa 
nesusitaiko. Daleiskime, 
džiovos bakterija kaip tik 
pataiko i musų kūną, tuoj 

! ir kova prasideda . Mat. 
’ esama pasaulij amžinų prie
šų. negalinčių tarp savęs su- 

‘ sitaikyt. Tūli sociologai, 
į pasiremdami šiuo faktu 
i skelbia, buk ir žmonijoj 
: esančios tūlos tautos, ku
rios taikoj niekad negyve- 

i nusios ir negyvensiančios:
■ kitos-gi tautos labai greitai 
susidraugaujančios ir

i tada kivirčiai Įvyksta.
■ da viena jų viršija 
bando viršiti antrąją. Kiek 
tokis tvirtinimas yra teisin
gas ir kokius kitus rams-

' čius jis dar turi, aš čia ne
kalbėsiu. ir juk tai ateities 
ir praktikos klausimas. Bet 
svarbu, kad daugelis bakte
rijų arba turi Įveikti musų 
kūno celes, arba žūti pačios. 
Kitos-gi bakterijos išpra- 
džios pradeda kovą su kūno 
celėmis, paskui neįveikiant 
vienoms kitas 
gyvena ramiai.

Tikėjimas, žinojimas ir 
išnaudojimas.

Žmogus sėdamas dirvon 
grudus, nežino kokių vaisių 
iš anų susilauks, gerų ar blo
gų, o gal ir visai neprisieis 
pjauti-bus sunaikinti audrų 
ir šalnų. Jis čia vadovaujasi 
ne žinojimu bet tikėjimų. Sė
ja todėl, kad tiki" sulauksiąs 
vaisių, nors ir nežino. Kada 
javai išauga, tuomet jis jau 
žino ką turi, ir tuomet tikėt 
jau nėra reikalo. Taigi tikė
jimas tiktai tuomet reikalin
gas, kada žmogus nežino.

Dirva į kurią męs sėjame 
yra dvejopa: žemės dirva į 
kurią sėjame javus savo kū
no maitinimui, ir visuomenės 
dirva: į šitą męs sėjame ja
vus savo protui, iš kurio iš- i 
auga mums dvasiškasai mai
stas.

Apšviestesni žmonės sako: 
visuomenėj yra plati dirva į 
ją galima sėti arba skleist 
mokslo grudai. įvairios teori
jos. idėjos, tikybos ir t. t.

Kaip į žemės dirvą, taip ir 
į visuomenės dirvą sėja įvai
rus žmonės ir gausumas vai
siaus priguli nuo to. kaip tą ; 
dirvą įtręšia ir išdirba, ko- • 
kius grudus pasėja, tokių su- ] 
silaukia ir vaisių. j

Į musų visuomenės dirvą ] 
jau V amžiai, kaip katalikų}__________

susitaiko ir dyasiskija sėja krikščionių ti-į[keletu desėtkų darbininkų.
.......... .. ........ Kada lygs

vara lieka pertraukta, kova 
vėl prasideda. Tūluose 
sveikuose, bet pirma sirgu
siuose žmonėse randama 
gana daug patogeniškujų 
bakterijų, vienok jie yra 
sveiki, šitas gali būt išaiš
kintas ne kitaip, kaip Įvyki
mu taikos tarp kūno celių 
ir žinomos bakterijų veislės. 
Tiesa, tūlose ligose kūno ce
lės išmoksta išdirbt mede- 
gas. veikiančias prieš žino
mas bakterijas. Bet tokia
me atsitikime bakterijos y- 
ra prašalinamos iš kūno ir 

’ naujai patekusios nužudo
mos.

Kodėl vienos bakterijos 
po tūlos kovos gali susitai
kyt su kūno celėmis, o ki
tos veda amžiną kovą, kaip 
tik susitinka, sunku pasa
kyt. Turbut. kad ne tik tū
lų bakterijų gyvenimo bū
das prie to veda, o ir jų che
miškas susidėjimas.

A. Montvidas,
Medicinos studentas.

tik
ka-

arba
11

jimo, o tie visi daiktai, kaip 
tai; dangus, dievas, praga
ras, velniai, niekas kitas kaip 

> nežinės išperos, į juos žmo
nės tol tiki, kol jų tikėjimą 
nepavaduoja žinojimas.

Kodėl į panašius dalykus 
tiki tik tamsunai, o nebetiki 
apšviestesni žmonės? Dėlto 
kad jie per mokslą ir susi
pratimą įgijo apie tuos daly
kus žinias, jiems viskas išsi
aiškino, jų tikėjimą pavadavo 
žinojimas, o žinojimas tikėji
mą griauna.

Tikėjimas į pramanytas 
esybes, darbininkų klesai ne
atneša jokios naudos: jis yra 
dagi labai pragaištingu, nes 
trukdo susipratimą ir nepri
leidžia žmonijos prie pirmy- 
neigos, palaiko žmonėse ver
giškumą. Juk jau gerai yra 
žinoma: kuo žmogus labiau 
apifanatizuotas Romos trus- 
to ir karščiau tikintis tuo di
desnis atžagareivis ir kapita
listų tarnas.

Šiandien viskas greit mai
nosi pakilus mokslui išsiplė
tojo kultūra. Darbininkų lan
kas pakeičia mašinos: kur se
niau dirbdavo tūkstantis dar
bininkų. _ įtaisius automatiš- . 
kas mašinas apseinama su

j

Angliakasys.

priverstos yra 
Kadangi tokiame- 

celės yra 
kova su 
negalime 

ir turime 
veikdami. I

Leidžiuosi j žemę, 
Giliau pusės varsto, 
0 kietosios uolos 
Gamin gal jau karstą.

Ten nėr spindulėlių 
Šviesiosios saulytės, 
Tik ant galvos žiba 
Lempelės mažytės.
Per dienas darbuojos 
Prakaite bemirkdams, 
Pavojų ir mirti 
Visai užsimiršdams.
Dinamito šūviai 
Trenkia kaip perkūnas, 
Uolos žemyn krinta, 
Net sudreba kūnas.
Dulkės, kartus durnai, 
Susimaišę rūksta, 
Pragaras čion tikras.
Argi dar ko trūksta?

Kai pabaigęs darbą, 
Grįžtu iš kasyklos, 
Tai nerastum niekur 
Baisesnės baidyklos.
Suodins, prakaituotas, 
Nuo viso garuoja, 
Vos akys tik žiba 
Ir dantįs baltuoja.
Ak! darbelis mano— 
Sunkus, pavojingas. 
Uždarbis-gi menkas, 
Gyveninis vargingas.

A. Arminas.

kėjimo sėklą. Toji sėkla bu-; 
vo gana daigi ir pasėta į der- j 
lingą mažai protaujančių, be
mokslių žmonių dirvą — ti
kinčių, bet nežinančių.

Krikščionių sėklos sėjikai 
apsčiai pasinaudojo, ir tebe
sinaudoja gausiais žmonių 
tamsumo vaisiais. Šiandien 
kunigija turi apglobusi 150

Milijonai alkanų darbinin
ku ačiū mokslo,kultūros kili
mui vra be darbo ir vaikščio
ja alkani gatvėmis, kaipo ne
reikalingi žmonijos likučiai.

Ateis laikas, ir jis jau ne
betoli, kuomet mašinos at
liks visus darbus, o tu dirbi- 

___ _______ _____ __ _ fninke, buvęs kapitalisto ver
iu viršum milijonų žmonių busi jam neberaikalin- 

' gas ir tave išstums gatvėn 
grumties su badu. Daug ta-

pripažįstančių jų valdžią ir 
tikinčių į nebūtus daiktus. ,« .. _ ..

Seniau dvasiškija į tų savo ‘ v0 draugų jau išstūmė, 
vergų širdis sėdavo da šiek- j 
tiek geresnę, švaresnę sėklą.

Šiandien-gi į jų širdis sėja
ma pikčiausi keršto, neapy
kantos ir tamsybės grudai: 
tie grudai patiems tikintiems 
neatneša jokios naudos, bet 
-gi jų sėjikams jie neša gau
sius vaisius.

Patsai tikėjimas į dievus, 
piktas dvasias ir pomirtinį 
gyvenimą yra taip senas, 
kaip žmonija. Žmogus išsi
vystęs iš žemesnių gyvūnų ir 
augščiau už juos pakilęs dva
siškai, stengėsi ir protiškai 
daugiau pakilti, tečiau nevi- 
siems tai pasisekė.

Gabesni žmonės greit su
prato, jog galės pasipelnyti 
iš silpnesnių: pradėjo paver
žti jų protą ir jausmus savo 
naudai. Jie stengėsi jiems 
nežinomas gamtos paslaptis 
aiškinti taip, kad tik jiems 
vieniems iš to butų nauda.

Jie išrado pomirtinį gyve
nimą, dangišką rojų. pragarą, 
velnius, angelus, galop įvai
rius stebuklus ir šventuosius.

Savų silpnesnių draugų 
protą pažabojo savo tikslams, 
juos padarė dvasios ir kūno 
vergais.

Ilgainiui tie vergai atsiliko 
nuo žmonijos pirmyneigos ir 
taip savo vergiškuman pras
mego, jog nebeturi nė galės, 
nė ištvermės pasipriešinti sa
vo dvasios ir kūno valdo
vams.

Šiandien milijonai žmonių 
tiki į nežinomas dangiškas, 
pragariškas ir žemiškas esy
bes ir tas jų tikėjimas nepri
leidžia jų prie žinojimo, dėlto 
kad jie taip to savo tikėjimo 
apjakinti, jog nedrįsta pla
čiau mąstyti, nepajiegia prieš 
savo proto išnaudotojus pa- 

: kelti balsą, nes per savo ak
lybę jau ir juos savo dievais 
padarė.

Jeigu ko žmogus nežino, 
tai į tą tiki, bet ką žino į tą 
tikėti negali. Padėkim, męs 
žinome, kad Europoje yra 
Paryžius,čia jau tikėjimo bū
ti nebegali, nes męs tą gerai 
žinome, kadangi musų dau
guma jame buvę. Vadinas, 
tikėjimas yra vietoj nežino-

Męs skriaudžiamieji vergai 
išdykusiu ponų! .Nelaukime, 
kol ir mus paUks likimas 
musų draugų. Pradėkime 
tuoj rupinties savo ir tų savo 
brolių reikalais, kurie savo 
aklybėje nemato, jog jų gar
binamieji vadovai jiems 
prirengė pragarą ant žemės.

Męs matome, kad šiandie
ninė dvasiškija, kapitalistai 
ir valdžia, tai žemiškoji tre- 
jybė (traicė),jie eina visi iš- 
vieno prieš mus darbininkus, 
bet didžiausią mulkintojų ir 
išnaudotojų rolę atlieka dva
siškija. Ji klaidina tamses
nius musų draugus ir nepri
leidžia jų prie šviesos, o pa
kol kas tamsesniųjų musų 
tarpe da didžiuma. Todėl 
męs visu pirmu turime pasi
rūpinti užkirsti kelią savo 
draugu mulkinimui, turime 
visur ir visame jiems išrodi
nėti, jog musų dvasiškija 
pavertė tikėjimą į tamsini- 
mo įrankį, kuriuo neprilei
džia darbininkų klesos 
prie pasiliuosavimo iš kapi
talisto vergijos. Turime prie 
kiekvienos progos aiškinti sa
vo tamsesniems draugams, 
jog kunigai niekas kitas, 

!kaip didžiausi jų priešai ir 
mulkintojai.

Darbininkai, turime vie- 
nytiės be skirtumo tautų ir 
tikėjimo į vieną didelę dar
bininkų organizaciją — Soci- 
jalistų Partiją, ir mokinti 
viens kitą, mokinti savo tam
sesnius draugus ir eit vieny
bėje prie panaikinimo vergi
jos ir šiandieninės kapitalis- 
stu tvarkos. Nežiūrėkime, j 
kas priešais mus ant kelio 
bus: kapitalistas, caras, ar 
,,šventasis” popiežius su kri- 
žium. Štengkimės save ir 
savo draugus atvesti prie ži
nojimo; mokslo žinios iš
griaus prietarus ir klaidinan
tį tikėjimą, o griuvus tiems 
prietarams, grius kunigų ir 
turčių gale.

J. Vasaitis.

Paskutinėj Balkanų karė
je žuvo apie 360,000 žmonių. 
Turkų krito 110,000, o bul
garų 120,000.

Padrikos mintys.
Sėdėjau aš, kaip visada, sa

vo šaltame mažyčiame kam- 
barely j, iš kurio pro apšerkš
nojusį langą tesimatė tik mū
rinio namo aptrupėjusi siena.

Sunkus slėgiąs liūdnumas 
kankino mane. Prisiminiau 
praeitį, jaunystę, mokslo me
tus. Nors be vargo ir siel- 
vartos nieko geresnio neesu 
matęs, tėčiau ir mano gyve
nime buvo džiaugsmo ir ra
mybės dienelių, kurios švie
sia spalva atsimušė mano sie
loje ir nūnai teikia jos mano 
vaidentuvei saldaus įkvėpimo 
ir gaivina žuvusią viltį. 
Ant staliuko stovėjo krūva 
padrikusių knygų—tai mano 
geriausi draugai.

Pasiėmiau vieną iš jų — 
tai buvo Jovaro ,,Poezija“— 
ir mano akys sustojo ant šių 
žodžių: ,,Aš trokštu laisvės, 
erdvės, tyro oro”...

Laisvės... erdvės... tyro 
oro... Skambėjo mano ome
nyje. Juk aš esu laisvoje 
Amerikoj, tiesa, kambarėlis 
mano ne per erdvus ir sker
dyklų oras slegia krutinę, 
bet laisvės... Aš pradėjau 
klajoti, milijonai minčių ap
supę mane, aš gilinausi į vi
suomenės gyvenimą, prieš a- 
kys stojosi milžiniška darbi
ninkų minia, alkana, apiply
šusi, nukankinta... Ne, čia 
ne laisvės, ne grožės ir ra
mumo šalis, tik-dolerių kra
štas.

Ar gali būti laisvė ten kur 
milijonai prislėgtų darbinin
kų velka turčių-dykunų jun
gą, kur darbininkai šaudomi 
ir kišamį į kalėjimus vien dėl
to, kad bado kankinami drįs
ta pareikalauti sau didesnio 
duonos kąsnio?..

Čia už dolerį parduodami 
žmogaus idealai, apibiauro- 
jami švenčiausi žmogaus jau
smai—už dolerį, kad įmany
tų draugas draugą, brolis 
brolį įgramzdintų pražūties 
bedugnėn. Ir man da sun
kiau pasidarė.

Norėjosi bėgti neatsigręžš- 
tant į tą kraštą, kur žmonės 
ne auksu, ne doleriais maiti
na savo sielą, bet prakilnu
mo ir grožės idealais.

Bet kur?.. Ar yrapasulyj 
toki šalis, kur doleris nebū
tų pirmoje vietoje, kur žmo
nės gyventų sau ne dole 
riui?..

Mano mintįs pertraukė ty
lus verksmas. Tai nabagė 
tarnaitė kambarius valyda
ma verkė. Ko jai trūksta? 
Iki šiol maniau, jog tik išsi
lavinusio žmogaus siela tėra 
jautri,-bet ji juk tamsi. Dar
bas jos taipgi nėra sunkus ir 
nuobodus, tai kogi jai reiktų 
verkti, Matyt ir ji nepaten
kinta savo likimu, o gal ir ji 
verkia dėl žmonių nelaimių, 
gal ir ji atjaučia šių dienų 
pragaištingą surėdimą, tik 
nepajiegia savo minčių žmo
nėms apreikšti. O gal išsiil
gusi savo gimtinio krašto 
močiutės, brolelių, o gal my
limojo bernelio? Pagaliaus 
kas gi ją atvedė į šį dolerių į 
kraštą?..

Niekas kitas, kaip tik tas 
pats kruvinas doleris, dėlei 
kurio žmonės lieka ne žmo
nėmis, bet iniršusiais žvėri
mis ir pamindami visas žmo
niškumo teisias puola galva
trūkčiais ten, kur jų tikisi 
daugiau prisisemsią. Bai
sus tas doleris, kruvinas,., 
purvinas... biaurus...

Jeigu žmonės savo akimis 
pamatytų, kiek doleris yra

paleidęs ant žemės: karčių 
ašarų, skausmo ir kraujo, 
netik nesemtų jo reškučiomis, 
bet bijotų ir į savo rankas 
paimti. Kovoti prieš dolerį 
yra sunku, labai sunku, te- 
čiau turime kovoti, jei ne 
prieš doleri, tai prieš tuos, 
kurie pila tuos kruvinus do
lerius'} skrynias ir maišus, 
palikdami kitiems savo bro
liams mirkti ašarų, maišytų 
su krauju klane.

Pleškitės, smaugkitės žmo
nės, dėl aukso ir sidabro ske
veldrų ir dolerių, kraukite ir 
pilkite juos į savo kišenes, jei 
jie negula jums ant jūsų są
žinės, aš-gi teimsiu jų tiek, 
kiek man vienos dienos pra
gyvenimui reikalinga.

V rdns.

nai nėra jau pabaigę vysti- 
mosi procesą. Jie visi ran
dasi pilname ir net, ačiū ap- 
\ "ms, pagreitintame 

evoliucijos kelyje. Jei su mu- 
SŲŽeme neatsitiks kokia kata
strofa, tai už šimtų tūkstan
čių arba už milijonų metų 
žmonės liks visai nepanašus 
į dabartinius. Sykiu su tuom 
gali tūlų gyvūnų veislė išsi- 
vystyt į panašius sutvėrimus 
dabartiniam žmogui.

Taigi nuomonė, buk dabar 
neeina gamtoje ir gyvūnuose 
žymi evoliucija, yra kladin- 
ga*

,,R. N/* Geologas.

Laisves 
apgynime.

Evoliucija 
nesustoja

Kada žmogus žiuri į beždžio
nę, jam rodos, kad ji visuo-. 
met kvaila ir pasiliks. Jos 
pamėgdžiojimai, negraži iš- 
veizda, prasti ir nemadagųs 
apsiėjimai sakyte sako, kad 
ji dar nėra tobulu sutvėrimu.

Bet jei šalę beždžionės pa
statyt laukinį indijoną, pasi
šiaušusį australietį, tai ir jie 
nedaug geriau išrodvs už ją 
ir elgsis tik biškį rimčiau. Bež
džionės pasielgimai žmogui 
keisti ir jis prastai apie ją ma
no, bet ką mano apie jį bež
džionė, jis nežino. Jis nežino ir 
to, į ką dar gali ta beždžionė 
išsivystyti.

Kas drįs tvirtinti, kad gy
vūnai, kaip ir visa gamta, 
nuolatos nemaino savo pavy- 
dalo ir proto? Kas sakys, kad 
iš dabrtinių gyvūnų neišsivy- 
stys dar tūkstančiai nebūtos > 
formos ir proto gyvūnų?
_ Męs sprendžiame, iš ko ga

lėjo išsivystyt tokia ar kitokia 
gyvūnų veislė ir neretai klau
siame: Kodėl gi dabar neišsi
vysto iš beždžionių — zuikių, 
paukščių kitokios veislės ne
panašios į esančias?

Atydus prisižiurėjimas pa
rodo, kad net žymios permai
nos įvyksta ir dabar daugelio 
gyvūnų veislėse. Bet męs 
neturime norėt matyt žymias 
permainas musų trumpame 
amžiuje. Kelintas musų gy
vename vos šimtą metų? "O 
juk šimtas metų gamtos isto
rijoje yra beveik nematomu 
krislu žnogaus akiai. Gamta 
nesiskubina; jai šimtmetis 
nereiškia nė tiek’ kiek mums 
sekunda. Gamta darbuojasi 
savo visatoje nuo nesuskait- 
liuojamų metų. Daugelis mi
lijonų amžių yra praslinkę, 
kaip gamtoje esantieji daik
tai randasi nuolatiniame kei
timosi. Tas keitimosi yra tiek 
lėtas, tiek nematomas, kad' 
reikėtų mums pragyvent 
daug tūkstančių metų, kad 
galėtme patėmyt nors šiokias 
-tokias permainas - gyvūnų 
formose ir bude.

Geoliogiškieji kasinėjimai 
atrado žemėje sluogsnius, ku
rie liudija mums, kokios gy
vūnų veislės (kokie pavydalai) 
yra gyvenę pirmiau ir kokios 
paskiau; bet kaip ilgas laikas 
praėjo, kol tas ar kitas žemės 
sluogsnis susidėjo, apie tai ne
gali būt kol kas teisingo 
sprendimo. Tūkstančiai mili
jonų metų praėjo, kol tvėrėsi 
bent vienas sluogsnis. Męs 
gi turime šiokią-tokią atmin
tį tik apie trumpą laiką; visi 
musų apčiuopainieji darody- 
mai nusiekia toliau kelių tūk
stančių metų, apie kuriuos 
galime ištarti, jog tada irtas 
atsitiko. Kiti (didžioji dalis) ; 
senovės tirinėjimai parodė 
mums tik procesą vystimosi 
gyvūnų, o ne laiką, kuris tu
rėjo praeiti iki išsivystimo • 

i iš vieno pavydalo į kitą, ma- ; 
žai panašų į pirmąjį. i

Iš viršminėto seka išvedi- < 
mas, jog žmogus ir kiti gyvu-

Jei šių straipsnių tikslas 
ne kitoks,kaip tik moksliška- 
sai apkalbėjimas laisvės prin
cipų, tai jiems priklauso ir 
dalelė tų nuopelnų, kuriuos 
užsipelnė didieji svieto mok
slinčiai pilnai išaiškinusieji 
ir priparodžiusieji tų principų 
tikrumą. Ir jei visuomenės 
didžiuma pažins tuos princi
pus ir užgvarantuos musų 
laisvės nepaliečiamybę, tai 
męs drąsiai galime nusijuokt 
į akis tiems, kurie stengiasi 
išveržt iš mus laisvę. Vienok, 

- kaip tai keista! — didžiuma 
niekad nebuvo valdančiają 
žmoniją klase, ir žmonės tan
kiai buvo priversti organi- 
žuotis savo laisvės apgynimui 
nuo organizuotos mažumos.

Kuomet męs džiaugiamės 
vilčia jog turime žmonių val
džią, tai ištikrujų pasirodo, 
kad žmonės tik suteikia gaje 
keliems individualams valdy
ti visuomenę pagal anų nuo
žiūros ir noro.

To apsireiškimo prašalini- 
mui yra tik vienas būdas, jau 
pirmesniuose strapsniuose 
nurodytas. Didžiuma, norė
dama tapti tvirta ir apginti 
savo tiesas, turi sekti orga
nizuotosios mažumos pavyz
dį, ir susiorganizuoti apsigy
nimui nuo mažumos užpuoli
mų. Bet neužtenka da susi- 
organizavimo: reikia ir pilnai 
suprasti dalyką už kuri ko
vojama ir žinoti kovojimo 
būdą. Juk ir modemiškiau- 
sis šautuvas neturės jokios 
vertės rankose kareivio kuris 
nežino kaip tą šautuvą var
toti. Tikėties jog musų lai
svė bus apsaugota išrenkant 
į valdininkus pagirtus žmo
nes -yra didelė klaida. Išrin
kti tironus yra taip - pat len
gva, kaip ir suteikti jiems 
didnastinį vadovavimą.

Prisižiūrėkime gerai musų 
balsuotojui. Ar daug jis rū
pinosi sužinoti apie ypatą, 
kurią jis savo balsu iškelia į 
urėdą. Nei vienas iš dešimties 
balsuotojų nepasistengia su
žinoti daugiau už kandidato 
pavardę ir eblemą, po kuria 
ta pavardė stovi lakšte. O 
toksai balsuotojas paduoda 
savo laisvės ateitį partijai, 
nežiūrėdamas ar jis gins tą 
brangiausi žmonijos turtą.

Tame tai ir yra jo didžiau
sioji paklaida. *" Jis užmiršta, 
kad kiekvienas balsas už žmo
gų, kurį pastatė partija trok
šdama laisvės aprubežiavi- 
mų, sudrutina tuos aprube- 
žiavimus. Tūlas balsavimas 
priveda prie to, kad įgauna 
politišką galę tokios partijos, 
kurių tikslas ir siekiai visai 
priešingi didžiumos reika
lams.
Todėl tai ir įvyksta tas, kad 

šalije, kur privalo būt tikra 
žmonių valdžia, vadovauja 
tik mažutė, bet gerai suorga
nizuota žmonių rųšis. Todėl 
tai ir atsiranda Amerikos pi
liečių brangioji laisvė dide
liame pavojuje. Ir kol bal- • 
suotojas neatbus vienuolikto
je savo letargo valandoje ir 
neims dalyvumo laisvės apgy
nime, ta laisvė bus nuo jo 
atimta ir jis susitiks su viso
mis pasekmėms laisvų žmonių 
pavergimo po keleto prispau
dėjų gale.

Męs neatsiprašome už savo
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žodžius. Žmoniy aimanavi- 1846 m. 8 d. gegužės, tula» 
mai apie žuvančią laisvę Elias Howe išėmė pirmą pa- 
mums labai skaudas ir męs tentą siuvamai mašinai, 
prisidedame prie jy. , Bet jei ... ....... '..-f"--"-, . . _
tie aimanavimai liksis tik 
tarp keleto kovotoju už lais
vę, tai nauda iš jy menka.

Nėra abejonės, kad didelė 
žmoniy didžiuma šioje šalije 
yra širdyse priešingi tiems, ku 
rie veržia iš žmoniy laisvę, ati
ma tiesas žmogaus spręsti 
kokius gamtos vaisius galima 
vartot, o kokius ne, kokius 
daryt pasilinksminimus, ko- 
kokius vartot papročius, juo- 
kties ar verkt šventadieniais.

Taipgi nėra abejones, jog 
toji didžiuma tur galę neda- 
leisti įvygdinimo tokiy įsta
tu. O vienok matome jog 
dalykai stovi visai kitaip. 0 
kodėl?

Atsakimas trumpas. Todėl, 
kad tie, iš kuriu susideda di
džiuma, paveda ginti laisvę 
savo kaimynams; kadangi tie 
kaimynai daro tąpat, tai išei
na, kad dalyku, prigulinčiu 
kiekvienam/ nesirūpina nei 
vienas.

Turime pripažinti, kad sve- 
timkalbė spauda labai daug 
prisidėjo prie atbudinimo vi
suomenės ir paskatinimo prie 
laisvės gynimo, užsipelnyda
ma tuoml didelę padėka/nuo 
laisvamyliy Amerikos pilie
čiu. Ji tai pirmoj i pakėlė bal
są su kategoriškais reikalavi
mais gint laisvę nuo gręsian
čio pavojaus. Toji padėka da 
padidės, jei ta spauda dabar 
žengs da vieną žingsnį pir
myn, ir parodys savo skaity
tojams kaip, ir ką privalo da
ryti kiekvienas laisvės apgy
nimui; jei išaiškins, jog kiek
vienas privalo tą laisvės gyni
mą ne pavesti savo kaimy
nui, bet sumaniai varyti 
pats ir žiūrėti idant tąpat da
rytu ir kaimynas.

Nei vienas šios šalies žmo
gus neįstengs taip gerai gin
ti ir taip branginti laisvę, 
kaip minios ty piliečiu į ku
riuos kalba svetimkalbė 
spauda, oitie tai piliečiai 
yra šaukiami darban ir ant 
Jy dedama didelė viltis lais
vės apgynime. Jie jau iš pri
tyrimo žino kas tai yra lais
vės neturėjimas ir j u nuomo
nės apie laisvę yra tyros.

Viskas ko jiems reik - tai 
tyro oro ir sumanaus nuro
simo kaip organizuotis ir 
veikti.

Pirmiausiuoju šių straips
niu siekiu buvo prikelti drau
gus iš miego ir paskatinti 
prie dalyku pažinimo. Se
kančiuose straipsniuose bus 
bandoma nurodyti budus ir 
patarimus ką kiekvienas ir 
visi turi daryt, kad apginti 
laisvę.

S. N Hammerling.

Pajieškojimai

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.

nos skyrių. Meldžiu atsisaukt; su 
pirmu laišku prisiųskit savo paveik
slėlį. Adresas:

• T. S. Emit,
19 E. Main st., Valparaiso, Ind.

Raudonos Kibirkštis.

Pajieškau Juozapo Belinskio Kau
no gub., Pavėkių sodos, apie 5 me
tus atgal gyveno Buenos Aires, Ar
gentinoje ir po tokiu adresu jis gau
davo laiškus: San Martin 666, Sucur 
Sali Tucuman 2000 Esp. Ayacucho. 
Aš jo moteris jau 5 metai kaip jo
kios žinios negaunu, todėl meldžiu 
visų ten gyvenančių lietuvių pada
ryt man malonę, paklausinėt ar kur 
nors tokio žmogaus negirdrt. Ir su
žinoję ką nors apie jį, malonėkit pra
nešt šiuo adresu:

Zofija Delinskienė,
262 4th st., So. Boston, Mass.

U. S. of N. A.

Paješkau 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 draugų, Jono Petraičio 
ir Vlado Urchaus; prieš keturis me
tus gyveno Millir.ocket, Me., dabar 
girdėjau, kad J. Petraitis išvažiavo 
į Chicago, Ilk, o V. Urchas j Lynn, 
Mass Jie patįs ar kas juos žino, ma
lonėkit pranešti. (30)

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

Pajieškau Antano Rudis, Suval
kų gub., Rudominos gmino, Maišinų 
kaimo; 3 metai kaip Amerikoj; visą 
laiką pragyveno Elizabeth, N. J.; pra-

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

Petras Križanauskas,
214 First st., Elizabeth,

Pajieškau brolio Martino Manke- 
vičlaus iš Mikutiškių kaimo, Kalva
rijos pav, Suvalkų gub. Jis pats arrijos pav, Suvalkų gub. Jis pats 
kas jį žino, malonėkit pranešti.

Juozas Mankevičius, 
1831 Cusick avė, Scranton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Teofiliaus ir 
pusseserės Paulinos Juknevičių Kau
no gub., Raseinių pav. Teofilius apie 
16 metų kaip merikoj; pirmiaus gy
veno Chicago, III. Jie patįs ar kas 
juos žino meldžiu pranešt.

Joana Valančevičiutė,
4 Stone Bridge Rd. Mt. Clair N. J.

Pajieškau brolio Juozapo Rama
nausko, jis pirmiau gyveno Chicago, 
III.; apie 10 metų Amerikoj. Kas 
apie jį žino malonėkit pranešti arba 
lai pats atsišaukia šiuo adresu: 

Simonas Ramanauskas,
49 — 3rd str, So. Boston, Mass.

Pajieškau Onos Buločiukės Suval
kų gub, Mariampolės pav. Gudelis 
vai.; Kvietiškis kaimo. Ji pati arba 
jos vyras Vincentas Senkus malones 
atsišaukt, nes turiu svarbų reikalą.

J. Paškauskas,
1448 Adams str, Gary, Ind.

Žmogus nėra laisvas, jei 
jis turi kito žmogaus mal
daut, kad jam pavelytų 
dirbt ir gyvent.

Patrijotizmas yra geru 
daiktu. Bet ar ne kvaila 
yra reikalaut, kad darbi
ninkai butų patri jotais, 
kuomet visus turtus valdo 
saujalė išnaudotojų.

PAJIEŠKAU DARBO
Apsiimu patarnauti prie namų dar

bo už menką užmokės:], 
turiu 8 mėnesių 
kalinga tokia 
šiuo adresu:

Anna
612—E. 13 st.

Esu našlė, 
vaiką. Kam butų rei- 
tarnaitė, kreipkitės

Renkevicz,
New York, N. Y.

REIKALINGAS
Partnervs arba pusininkas prie sa- 

liuno, kadangi aš būtinai turiu va
žiuot į Lietuvą, todėl reikalauju to
kio žmogaus, kuris galėtų vset biznį. 
Reikalauju neženoto. Malonėkit at
sisaukt tuo jaus. (31)

L A. KARSOKAS.
520 Straight st, Paterson, N. J.

NEW BRITA1N, CONN. 
Piknikas, didelis ir paskutinis.

Rengia draugystė šv. Kazimiero Liet. 
Karai, Subatoj, 25 Liepos (July) 
1914, Qurtel Kliubo Parke. Prasi
dės 2 vai. po pietų ir tęsis iki vėlai 
nakčiai. Visus lietuvius ir lietuvai
tes meldžiame atsilankyti, nes bus 
labai gražus ir galėsim gražiai pasi
linksmint ant tyro oro. Bus gera 
muzika ir griežš visokius šokius. 
Važiuojant imkit Plainville karus.

Su pagarba, Komitetas.

Pajieškau Mikolo Voronenkos ir 
Daratos ir Jievos Mizaraičių; Miza- 
raičios pirmiau gyveno Lawrence, 
Mass^ o M. Voronen.ka dirbo po Wis- 
consino steitą miškuose. Dabar ne
žinau kur jie gyvena. Malonėkit at-1 
sišaukt, už ką busiu dėkingas.

Peter Palšis,
1926 lst st., Mineapolis, Minn.

Pajieškau brolio Vilimo Gribės iš 
Svobiškio kaimo, Panevėžio pavieto, 
Kauno gub.; pirm trejų metų gyve
no Aberdeen, Wash. paskui girdėjau 
buvo apsigyvenęs Spoken, Wash. Jis 
patč ar kas jį žino, malonėkit pra
nešti.

Miss Ane Gribaitė,
BOK 814 Aberdeen, Wash.

Pajieškau draugų Danieliaus Ta
mošiūno ir Antano Kaupo; abu Kau
no gub, Ukmergės pav, Subačiaus 
parapijos. Jis pats ar kas juos žino 
meldžiu pranešti.

Jonas Budris,
827 Bank st, IVaterbury, Conn.

GERA FARMA PARSIDUODA
40 ekerių žemės su visais įtaisy

mais, visa aptverta, budingai, gyvu
liai, padarai; 20 ekerių apsėta, o kita į 
galima sėt. Žemė gera, auga viskas. | 
Kas nori pirkt farnią, geras laikas Į 
dabar apžiūrėt. Tik 2 ntailios nuo j 
miestuko ir netoli ruo kitų miestų. į 
Platesnių žinių klaus it per laišką I

A. GARMUS, (31) i
McNaughton, Wis.:

AUTOMOBILIUS PARSIDUODA
5 sėdynių automobilius, 35 arklių 

sylos, 4 mašinerijom, dirbtas 1912 
metuose, visai mažai važinėtas. Par
siduoda tik už 450 doleriu. Naujas 
prekiuoja $2,500.00. Pirkėją apsii
mu išmokyt važinėt ir padėsiu gaut 
"lisence." Priežastis pardavimo: no
riu užsidėt kitokį biznį; man reikia 
pinigų. Automobilių galit matyt ant 
261 \V. Broadvvay. Gyvenu ant 130 
Bovven st, So. Boston. (33)

Peter Pilvenis.

Parsiduoda Cambridge šiaučiaus 
šapa, kur parsidavinėja cigarai ir 
tabakas, lietuvių apgvventoj vietoj.

R. J. RYAN,
770 Main st, Cambridge, Mass.

ATSIŠAUKIMAS.
Aš noriu važiuot į New Mexico ar 

į Arizona valstiją, taigi meldžiu at
sišaukti lietuvių iš tų valstijų, už ką 
busiu didelei dėkingas. (31)

A. Baltrukonis,
BOX 471, Collinsville, III.

LIETUVIŠKAS ENPRESAS.
Pranešu visiems, kad aš laikau 

Ekspresą su pora arklių. Perkraus- 
tymams atlieku darbą kuogeriausiai 
ir pigiai; taipgi važiuoju ir į kitus 
miestus. (36)

S. SIMON’S EKPRESS.
757 Maple avė, Hartford. Conn. 

Telephone: Charter 1225.

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO No. 1 
Tawn of Lake, Chicago, I1L

Valdyba.
Pirmininkas — Steponas Morkūnas, 

1645 W. 47th st., Chicago, I1L 
Pagelbir.inkas — Konstantas Iovaiša, 

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, III 
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.

PRANEŠIMAS.
Daugumai žinomas K. MASALS

KIS, taisau armonikus ir kitus mu- 
zikališkus instrumentus, taipgi apsi- 
jimu grajit ant vestuvių ir balių. 
Užlaikau krautuvėlę tabako, cigarų, 
kendžių ir t. t Meldžiu atsilankyt, sirinkimai tsib ki kvi j
pas mane esant reikalui, o visados nedėidienį mėnesio 12 vai. dieną, 
rasit gera patarnavima. (31) ! > c.k: >_________ TL

K. MASALSKIS,
1202 So. Main st., Rockford. 111.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 
Town of Lake, Chicago, III.

Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 1 
ant Town of Lake, Chicago, 111. su
sirinkimai atsibuna kiekviena pirmą 

....................... ■ ‘ , A. 

ir

2 CHICAGIEČIŲ ŽINIAI.
Dainorių Piknikas

Parengtas L. S. S. A. 81 kp. Miš
raus ir Chieagos L. S. V. Chorx, Ne- 
dėlioj. Liepos (July) 26. 1914, Shutz 
Grove. ant kranto upės Desplain, Ri- 
verside, III. Inžanga 25c. ypatai. 
Pradžia 9 vai. ryto.

Draugai ir Draugės. Nepamirškit, 
kad tai bus linksmiausias piknikas, 
nes dalyvaus visi įžymiausi vietiniai 
chorai. Taipgi Aidos Choras iš Ken- 
singtono ir ”Nowe Žycie” lenkų cho
ras. Taigi visus kviečiame atsilan
kyti. Orkestrą bus p. Hermano.

Pasarga. Važiuoti galima iš visų 
miesto dalių iki 22-rai gatvei ir Og- 
den avė. Paskui karais davežš iki 
Desplaines avė.; čionai bus žmogus, 
kuris parodys vietą pikniko.

$3,000.00 namas ir staldas Camb
ridge. Namas 7 ruimų su karštu 
vandeniu ir šiluma visuose ruimuose. 
Staldis tur 6 vietas, visos parar.da- 
votos, dar yra vieta dėl 4. Daug vie
tos dėl vežimų.

R. J. RYAN,
770 Main st, Cambridge, Mass.

So. Bostone ant B st. 4 šeimynų 
namas. $55.00 įneša per mėnesį, par
siduoda už $3,900.

R. J. RYAN,
770 Main st., Cambridge, Mass.

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.

KAMBARYS IŠSIRANDAVOJA
Geras kambarys su valgiu arba be 

valgio, šildomas žiemą garu, išsiran- 
davoja pigiai, 
nu laiku.

GERA PROGA.
Draugai ir drauges. Aš pranešu 

i Jums, jog mane 40 kp. L. S. S. iš- 
j rinko laikraščių agentu jau antri 
! mętai, ir jau užrašiau apie 400 viso- 
’ kių laikraščių. Todėl kas pas mane 
užsirašys kokį nors darbininkišką 
laikraštį, gausit dovanų knygelę, 

j Beto, pas mane galit užsirašyt ”Vil- 
| nį,” "Lietuvos Ūkininką,” "Lietuvos 
žinias” ir "Rankpelnį.” Nebūkit be 
laikraščių. (32)

P. A. DEDYNAS,
Į 5 Diamond st., tVorcester, Mass.

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, I1L

m.

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.

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 mėnesį 1-mą valandą 
po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st, Indiana Harbor, Ind.

Ind.

Ind.

Ind.
KAIP PRALOBTI?

Tūlame miestelije, New Yorko val
stijoj vienas lietuvis keletas metų at
gal užsidėjo biznį ir iš jo labai pra
lobo. Dabar-gi vertelgvstei 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.

Ind.

PARSIDUODA
4 šeimynų namas, 12,000 pėdų žemės, 
randos įneša $440 per metus, po No. 
87 Conterbury st., gera vieta štorui, 

dirbtuvės; 
Išvažiuoju 
apgyventa 

(32)

netoli Knowles staklių 
parduodu pigiai—$4,200. 
į kitą miestą. Apielinkė 
lietuviais.

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

WORCESTER» MASS.

Pamatvt galima kož-
(3v) PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tfc 

Chicago, III.
Valdyba.

Prezidenas — Ed. Čepulis,
2030 S. Peoria st, Chicago, HL 

Prezid. pagelb. — A. Tamkevičia,
1916 Canalport avė, Chicago, IU. 

Protokolų rašt. — K. Meškauskas,
1616 So. Halsted st, ChicagoJIL 

Finansų raštininkas — J. Syker,
5047 W. 32 st. Cicero, Hl. 

Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wentworth av, Chicago, III. 
Organizaorisu — A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė, Chicago, I1L

SUDYMT,
So. Boston. Mass.

M.
122 F street.Pajieškau brolio Juozo Petelio ir 

draugų Simono ir Prano Gavelukų iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
patįs ar kas juos žino malonės

Vincas Vasįukonis, 
| 625 Ferdinand st., Ssranton, 

J. --------------------------------------------_ į Pajieškau apsivedimui naslės arba -------- -_ .-p
J.” j 30 metelių, turi būti blaivaus gyve

nimo. Aš esu našlis 40 metų, vaikų 
neturiu—vieną turėjau ir tas mirė, 
tai man dabar vienam labai liūdna... 
Jei rastųsi tokia, meldžiu atrašyti.

K. L. Stones, (31)
687 Main st., Cambridgeport, Mas^-.

ne- _ _ _ 
ar nešti.

Jie 
p ra-

Pa.
N.

Pajieškau Jono J.nušo Kaano SUb,, E““
Telšių pav, Sedos parapijos, Padvar- 
nienkų sodos; Apie 14 metų kaip A- 
merikoj; vidutinio ūgio, tamsių plau- 
kų.Jis pats ar kas jį žino malonėkit 
kuogreičiausia pranešti, nes turiu la
bai svarbų reikalą.

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

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.

Pajieškatl 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 kaslir.k pa
skolintų pinigų. Meldžiu jo paties 
atsiliepti, arba kas jį žino, pranešti. 

Orą Kurelaitė (Tollaisha) (31) 
120 Kishanvaukee st, Rockford, III.

Pajieškau brolio Frano Snapausko 
iš Ricielių sodžiaus, Liškavos parap, 
Seinų pav, Suvalkų gub. 7 metai 
aip apleido Lietuvą; apsigyveno Li- 

rerpoolije, Anglijoj; 5 metai kaip pa
lovė su broliais rašinėtis. Todėl jis 
oats ar kas kitas jį žino, meldžiame 
pranešti, už ką busiu dėkinga..

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

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ba- 
jorino ir .Jono Petriko, abudu Kauno 
gub, Raseinių pav, Kaltinėnų para
pijos. Stan. Bajorūnas girdėjau gy
vena Adams, Mass, o Jonas Petri
kas So. Chicago, III. Jie patįs ar 
kas apie juos žino, meldžiu man pra
nešti, už ką busiu dėkingas.

Povilas Dauksha,
BOX 153 Pocahontas, III.

Pajieškau dėdės Kazimiero Kava
liausko Kauno gub.. Šiaulių pav.; 
pirmiau gyveno Fitchburg. Mass. Jis 
pats arkas jį žino malonėkit pranešt, 

Vaclavas Kavaliauskas,
BOX 40, Winchendon Springs, Mass.

Pajieškau brolio Juozapo Ališaus
ko. Kauno gub, Šiaulių pav, Pėtni- 
čiškių kaimo, Šaukėnų parap, taip
gi ir švogerio Juozapo Danioto, pus
seserės Jievos Mockaitės ir pažįsta-, 
mų; malonėkit atsišaukti patįs ar 
kas apie juos žino meldžiu pranešt. 

Antanas Ališauskas, (32) 
2116 Hamilton avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolio Alegejušo 
Šimkaus, Kauno gub, Šiaulių pav, 
Radviliškės parap, Zironų kaimo. 
Septyni metai Amerikoj, pirmiau 
gyveno Mahanoy City, Pa. ir dirbo 
anglių kasyklose. Turiu svarbų rei
kalą. kas apie jį žino meldžiu pra
nešti.

Jurgis Lingas,
3434 S. Wallace st., Chicago, III.

Pajieškau Rožės Kazlauskaitės, Kau
no gub, Telšių pav, Platelių parap. 
Rudaičių sodos. Girdėjau atvažiavo 
į Combri dge. Mass. Kas apie ją ži
no malonėkit pranešt, nes turiu svar
bų reikalą.

Antanas Zalemas._ 
Merrimack, N. H.

JIEŠKAU DARBO
Esu geras fotografas, gerai apsi

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

D. L. Kissel,
3130 W. Harrison avė., Chicago, III. 

Telephone — Garfield 2468

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kuri galėtų uždengti 
mano mokyklos lėšas arba leistų į 
mokslą savo vyrą. Esu 28 metų, bai
gęs laipsnį A. B. (Bachelor of Arts); 
dabar mylėčiau baigti M. D. Medici-

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

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

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

PARSIDUODA FORNIČIAI
Geri forničiai 

nes išvažiuoju 
gali kasdiena.

JONAS
91 C st.

parsiduoda pigiai, 
Lietuvon. Pamatyt 

(
URBONAS,

So. Boston, Mass.

NAMAS PARSIDUODA.
Parsiduoda 10 kambarių namas, ge

rai įtaisytas, šildomas su karštu van
deniu, aržuolinės grindys ir vis nau-' 
jausi įtaisymai, 15,000 pėdų žemės, 
tvartai ir vieta automobiliui. Namas 
randasi puikiausioj vietoj West New- 
ton, 9c. į Bostoną. Parsiduoda pigiai. 
Duokit pasiulijimą ir platesnių žinių 
klauskit pas

A. P. BABELUS, (30)
873 Cambridge st., E. Cambridge,

Mass.
Taipgi turiu daug visokių namų 

Cambridge ir apielinkėj.

PARSIDUODA NAMAS
su gerai ištaisytais ruimais ir trims 
lotais, gražioj vietoj, ant kampo 12- 
tos ir Wentworth avė., Chicago 
Heights, III. Vieta apgyventa plačiai 
lietuviais ir ’-ra daug visokių išdir- 
bvsčių taip kad lengva gaut darbą. 
Parsiduoda kartu ir rakandai, narsi- 
duoda dėlto, kad savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. Platesnių žinių klaus-’ 
kitę pas (?)

AND. KIVERIS,
1140 Wenttwarth ave^ Chicago 

Heights, I1L

PARSIDUODA BALTIMOREJ
Puikus trijų lubų gyvenimui na

mas, kuris randas po No. 203 North 
Fremont Avė, netoli Lexington st.; 
turi 10 ruimų, maudynę ir koridorių. 
Labai pigiai. Paklauskit pas Lee 
Dornberg. 220 Law Building, Court- 
land st, netoli Lexington st. Balti
nio re. Md. (33)

YPATINGA ATYDA
Yra atkreipiama į Plaučių, Inkstų, 

Pilvo, Grobų, Gromuliavimą ir krau
jo ligas. Specializuojant vyrų ligose. 
Visas gyduoles padarau aš pats savo 
laboratorijoj. Priėmimo valandos: 
2—5 ir 7—9 vakare. Tel. 710.

DR. P. H. WEST,
31 Vine St, Montello, Mass.

LIETUVIU DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTE 

Pitsburgh, Pa.

“JAUNOJI LIETUVA"
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.
Išėjo iš spaudos jau ketvirtas numeris.

“JAUNOJI LIETUVA” laiKOsi bepartyvės 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.
Visą ką siųskite antrašu:

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

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

<

I

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 
Chicago, 111.

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

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

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

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

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

Susirinkimai atsibuna kas paskuti
nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 
valandą vakare, ” Aušros” svetainė
je, po No. 3149 S. Halsted st. Meti
nis susirinkimas pripuola sausio mė- 
nesij. Bertaniniai: Balandžio ir Spa
lių mėn. Pusmetinis Liepos mėn.

TAUT. 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, HL 

Vice-prez — Jonas Waselkevicz,
4508 S. Wood st., Chicago, III. 

Protokolų rašt. — Vlad. šarka,
4508 S. Wood str., Chicago, I1L 

Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė., Chicago, I1L 

Turtų rašt. — And. Giedrimas, 
4541 S. Hermitage avė., Chicago, HL 

Organo užžiurėt.— F Manelis,
6050 Blackstone avė., Chicago, III.

J. MATHUS
Geriausias Lietuvio 

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

J. MATHUS
344 Broadway, So. Boston, Mass

ia J. Bierzjnski, Prezidentas.

Ar turite nusipirk; gražią su daugelio gražią pareikšti

POEZIOS KNYGĄ?
Nes turintis 
Uit knyft 
Tarės smagu 
Užsiėmimą.

Jeigudane, 
tai skuUk!New City Savings

BANK ą
DT VMT V AT ^a^ar kkai madoj, bet kas iš tų 
mniAAi g^nkvxrai nsra

<1

28 Broadvvav So. Boston, Mass.

Visose ii-
Valantoe

I 

s 
•T

[■>

Patrijotizmas nėra 
gaudimas žmonių, bet 
ginimas padaryt savo 
tokia laiminga, kad ir 
bininkai galėtų ją mylėti.

tai 
mė- 
šalj, 
dar

Nekurie nusistebi pama
tę, kad socijalistai yra tik
tai žihonės. Tiesa, jie yra 
tokiais drąsiais žmonėmis, 
kad net nori gyvent kaip 
žmonės, kapitalistų nesik
lausę ir jiems dėkui nesakę. 
Koks tai ištvirkimas ir be- 
dievvbė!

AUKOS Z. ALEKSAI. 
. Chicago, III.

Susirinkime ant varduvių V. Ta- 
mošaucko vienas iš draugų patarė 
paaukauti minėtam politiškam kan
kiniui. Aukavo šios ypatos: A. Ku
biliūnas, B. Audyckas ir A. Audyc- 
kas po $2.00; V. Tamošauckas ir J. 
Tamošauckas po 50c. Viso $7.00. 
Aukos pasiųsta per ”Kel.” Red.

Alex. Audyckas.

zJ'

iiau

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 SPYČIAI
Daugiau juoky, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su 
Džian Bambos feisu arba veidograpija. 
Joje telpa netik Džian Bambos spyčiai, 
bet ir šiaip daug kitokiu juoky

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

rėlę ir įdėti į ffrotnata. Adresuokite taip:

KELEIVIS”

4601 80. ASHLANO 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 šifkortg nori pamokėti, o mgs tuo- 
jaus prisiusime visus paaiškinimus.

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

nas ir reikalingas blankas. Susipažinę su mums, kitų Bankų niekados 
nejieškosit.
Mgs aprūpiname v,sus 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.

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

Ta pati knyga gražiais kietais £1 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama
“KELEIVIO” KNYGYNE



KELI I V I S

HDMORISTIKA sąrą per karščius, kaip gy
veno pas mus ponai iš Vil
niaus, tai po abiem lovom 
radau palikta po viena

R. P.1Dievobaimingas dzūkas.
Cik jau ir navatnas svie

tas ta Amerika. Vakar bu
vau bažnyčioj ir kokį stroš- 
nų išnevožijimų musų vieš- 
pacies mačiau... Aina sau 
visi smakrus atstatę, dairo
si, klega, tarsi kur pas 
Šmulickį. Net šarma su 
tokiais žmonėmis rozu gar- 
byc viešpacį Dzievų. Jaigu 
jau prauda, kad žmogus iš 
beždžionės paeina, tai ame
rikonai gali tuomi ir pasi- 
didžiuoc. Ėmiau kalbėc ka- 
runką in Panely nekalčiau
sio prasidėjimo, kad ji iš
prašytų nuo savo locno sū
naus nors kiek Dvasios 
šventos dėl tų paklydzėlių. 
Bet ar griešna mano buvo 
malda, ar kokia ten nogla, 
nežinau, tik mano dūsavi
mai nuėjo per niek. Ir ne
jaugi jie tokie unaravi po
nai, kad negali nė pri klau
pė po katalicku? Dabar 
atspacieravo, tuptelėjo ir 
jau eina, nelyginant, koksai 
užendnikas. O namie šėto
no macis gal duonos niekač 
nemato.

Bet ką jau čia supaisyc 
tų visų marnascių šios aša
rų pakalnės. Mano galvelė 
neapima tų visų... norėjau 
pasakyc eudų. Mislinu, 
dumoju, kaip kada vienas 
sau kur kampuci susitrau
kęs ir net mane kokios tai 
pokušenijos ima. Net stro- 
šna. O pereito j seredoj, toj 
ką buvo po utarnikui, žiu- 
rau aina kunigas su mote- 
riškia. 0 žmonės, kad jus 
žinotumėc, tai vieton nusi
imti kepures ir atiduoc pri
derančia paguodonę, rodo į 
juodu pirštais ir juokiasi, 
šidzija kaip koki nevidonai. 
Mano net plaukai atsistojo 
piestu; manau sau: kad 
trenkt perkūnas, tai nė kau
lų jų niekas nesurinkt. Ma
tot, aš ten netoliausia sto
vėjau, tai baisu bracia.

Taigi su tuo kunigu da 
nepabaigiau. Šidzijo, juo
kėsi, kaip žydai iš Kristaus,,. . -....-
pakoliai abu nenuėjo į kle- J? P^s ūkininką,
bomją. Paskui man tautiš
kam saliuni parapijos pre
zidentas pasakė, kad ta mo-Į 
teriškė, tai jo gaspadinė.; 
Prauda, jauna, graži po... j 
šimts pypkių, pačiame, taip 
sakant, skaistume, ale visgi 
juokties iš duchovnos asa- 
bos yra jau perdaug... Ką! 
mačija bracia. Ot, aš atsi
menu, kuomet buvau ma-i 
žas, tai mama, rodydama; 
mano brolio kunigo kama- 
šus, sakydavo: „męs, vaike
li, nesame verti nė šitų pa-! 
dų.” Tai matot, kas tai 
per stonas!? Kaip juos ten 
visaip pavažoja, o čia? Ki
bą pabaiga jau svieto arti
nasi, ar kas? O gal čia ki
tas Dzievas? Ne! To ir ne
gali būti. Kaip bus pabai
ga svieto, tai lėks padangė
mis paukščiai ir šnekės, 
šauks žmogaus balsu. 0 
kito Dzievo negali čia būti, 
nes jis yra vienas ir jo už
tenka pilnai visur. Na, o 
ant galo čia ir kunigai per 
daug išdykauja. Nešioja; 
sau trumpukus augščiau ke- Į 
lių žiponukus, nelyginant 
koki kavalieriai...

Taip, taip, vyručiai! Ta 
Amerika dzivinas kraštas...

P. Krakaitis.

Žodynas.
(Ištrauka iš graikų knygos) 

Etika — tai žaislas ir ge
ras pasielgimas mergaičių, 
apsisaugojant įvairių links
mybių.

Skaistybė — tai šventoji 
priedanga, kuria kiekvienas 
uždengia savo blogumus.

Nuolankumas — tai loši
mas komedijų gatvėse la
bui savo kišenės.

Nekaltybė — tai apsauga 
ir apgynimas nuo šeimyniš
kų sunkenybių; bet šiandien 
ją išjuokia.

Augštinimasis — tai di
džiausia melagystė, kuria 
žmogus prisidengia laike 
pasikalbėjimų.

Pliauškimas — tai užkre
čiama liga, nuo kurios viso
kių luomų žmonės serga.

Mandagumas — tai seno
vėj buvo paveikslu dorybės, 
šiandien yra niekinamas ir 
tur mažą vertę.

Patarlės.
Teisybė, tai yra dievys

tė, kuri senai jau savo laiką 
pametė.

— Mano draugas jau nuo' 
vestuvių netur laikrodžio.

— Tai vistiek, nes turi pa
čią, kuri kas valanda jį 
ša.

mu-

Per laidotuves.
Kunigas prie duobės 

kydamas pamokslą ėmė gir
ti numirėlį šiais židžiais:

— Taip, gailingi klausy
tojai. męs visi daugel nus
tojame per Juozapo myrį...

Žmonės kumšt-kumšt vie
nas kitą ir šnabžda:

— Tai jis ir kunigui liko 
skolingas,

—..... —
Ne dyvai, jog jis palinkęs 

prie muzikos, nes galvą turi 
mažą, o ausis dideles.

Iš miesto gaspadinė.
Iš miesto gaspadinė sykį 

važiuodama per kaima užė- 
' j _ ■ ' ‘ . Be-
Įsikalbant, ji sužinojo, kad 
i kaimo gaspadinei nereik jo- 
kių valgomų daiktų pirkti, 
viską savo turi. Pamačius 

i medaus bliudelį, ir klausia:
— Tai tamstos laikote ir 

bitę?

sa-

Nenori eit už mergos.
— Jonai, ar tu turi norą 

apsivesti su gražia mergi
na?

— Turiu, ale kas iš to?—
— Kaip tai — kas?
— Kad, mat, nė viena 

biaurybė neina už manęs, o 
aš irgi nenoriu eit už mer
gos.

kas? 
nė

Grubijonka.
— Ponas prafesoriau, Zo

sė pasakė ant manęs, kad aš 
esu asilas.

— Et, kokia ji grubijon
ka- Mislvt tai kiekvienas 
gal, bet sakyt stačiai į akis, 
tai jau nemandagu.

Lietuviško ”vaisko„ orga
nizatorius.

Amerikos liet, klerikalų 
gyvenime prasidėjo nauja 
era. Visuose jų abazuose di- 
džiausis sukrutimas, sujudi
mas. Chicagoje netik da
vatkos, kunigų gaspadinės, 
kunigai ir jų čebatlaižiai, 
bet ir juodieji redaktoriai 
laukia didžiosios ir iškil
mingosios Valandos. Į A- 
meriką ant lietuviško lauko 
asilo įjojo labai dievobai
mingos kunigo gaspadinės 
sūnūs, Paryžiaus „Žeimys-i 
čių Biuro” įsteigėjas, „tam
siųjų darbelių” sumanus 
paslėpėjas. „Pašų universi
teto” profesorius, o šiame 
laike uolus kunigų biznio 
užtarytojas, tamsiųjų mi
nių mulkintojas, lietuviško 
„vaisko” organizatorius 
Juozas La-Kapryz.

Dabar lietuvių tauta kils 
kaip ant mielių; ji tuoj ci
vilizacijoj pralenks Ameri
konus, nes ponas profeso
rius suorganizuos lietuviš
ko „vaisko” armijas ir nu- 

! važiavęs Paryžiun paskelbs 
visai Europai, kad lietuviai 
moka netik amerikoniškai 
„faituotis,” bet ir f rančų-; 
ziško „bokso” geriausi spe
cialistai. Juodasai redak
torius kun. Klebešis žadąs 
už tai ponui profesoriui pa- 

' rūpinti šv. Magdalenos kry- 
' žiu, tai busią kur kas šlovin
čiau už Yčo medalį, gautą) 
Įnuo Rusijos Mikės.

Ponas Balutis dabar la
bai susirūpinęs, kad juoda
sai klerikalų garbės vaini
kas teks ne jam, o tik jo ge
ram bičiuoliui ir ištikimam 
draugui ponui profesoriui. 
Jau jis dabar sakąs, kad p. ; 
La-Kapryz esąs suvis ne ; 
profesorius, o tik paprastas i 
Paršelis. V. P—tis. •

I

■

I

Nauji Raštai
Rytojui bežiūrint, Aitva

ro visuomėniai-pedagogi- 
niai straipsniai, išleido 
„Vienybė Lietuvninkų,” 
Brooklyn, N. Y.

Klesos ir klesų kova. At
sakymas su tuo klausimu 
mažiaus apsipažinusiems, 
dėlko klesų kova proletari- 
jatui yra reikalinga. Sutai- 
J. B. Šmelstorius. Kaina 10c 
Spauda ir lėšos „Pirmyn.”

Tūkstantis ir viena nak
tis . Arabų pasakos. Vertė 
T. Ž, Ryga, L. Jakavičiaus 
spaustuvėje.

Jaunoji Lietuva No. 5, 
birželis mėn., 1914 m.

—Netalpinsime, nes žinutės 
nesvarbios.

J. čiapui ir J. F. K—kui 
—Eilučių sunaudoti’ negali
me, nes suvis silpnos. Eilių 
męs turime didžiausius rin
kinius ir talpiname tik ge
resniąsias.

A. Abromavičiui.— Tam
sta turi poetišką gislelę ii 
jei da esate jauni, tai iš šir
dies patariame mokinties ir 
Iavinties. Eilučių tečiau su
naudoti negalime, nes nevi
sai vykusiai sueiliuotos.

GERA ŽINIA LIETU-
VLAMS.

Pranešame visiems lietuviams, kad 
męs atidarėme Lietuvišką Krautuvę

BUCZERMĘ ir GROSERHĘ
Kviečiame visus lietuvius kuoskait- 

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

Musų du žmonės vaikščioj'a ir va- 
; žinėj'a užrašinėdami visokius daiktus, 
I o vežimai išvežioj’a į kožną s tūbą.

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

Pas mus gausite geresnį patarna
vimą. negu kitose krautuvėse. Viso, 
kių daiktų įgalite užsisakyti. Atsi
lankykite i šitą milžinišką krautuvę, 
o męs gvarantuojame, kad busite už
ganėdinti. (31)

Paulukeviczius, Barukeviczius & Co.
823 S. Park aveM Herrin, III. I

I J. ANDRIUŠIS
Geriausia lie-i i 
tuvys ; t

Fotigrafistas įj|
Traukiu pa- S' 

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

pridedant DOVANŲ viena didelį, p 
h Esantįreikalui einam fotografuoti į ;;
• -"namus.; Paveikslai artistiški!^ i i ] 

—•_ J. ANDRIUŠIS -
$ 453 Broadvay, So Boston, Mass. ? >
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SKAITYTOJŲ ATIDAL
Mainydami adresą, pranešk i t redakcijai per atvirai;, pasilaikydami 

žemiau* nurodytos formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil- 
dykit tą blanką ir prisiųskit redakcija:. Adrsosą mainyami gatvės vardą pa
rašykit raidė į raidą taip, kaip užrašyta ant tos gatvės kampo, tada išveng- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikraštį.

PERMAIN AU ADRESĄ 

asaas anasaas:

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

No. Stree t,

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

■aujas aDKasas:
Pavardė ir vardas.

No...

Miestas ir valstija.....
PiKiiei: Kiekvienas “Keleivio** skaitytojas rali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė ūmi j ant 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, 
tų penumerata i šsibaigė su laikr. No.15 ir turi atnaujintar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit ztidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma
rmės, gal jau kur nors į kitą mies-

O ne, da 

vis Ha pat 
gyvenu, bet 
senia" tam 
krašte lan- 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
J‘au jis persi- 
:elė į kitą 

vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moe ir 

Wythe avė. 

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

JONO KULBOKO CAFE 

291 Wythe ave^ Brooklyn, N. Y.

(21-5)

4 persikėliai I

Street

' i Ant 2 i 
akmens 

Gelžkelio laikro

dis Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei- 

___  sinjrai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metą Ypatingas pasiu- 

lijimaa. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 
ant kiekvieno adreso už 85.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kastus, su teise jums 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat 
• “ »-*’___ ’ J 2 r—'—___i
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu foūtro- 
dfliu.

Excelsior Watch Co.
Blg, CHICAGO. ILL

laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt

i

STANDARD OIL' CO 
of New; York

Now York
Alksny

Akušerka I
Pabaigusi knrsąKomans Medical j' 

College, Baltimore. Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą į; 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi- j f 
sokias rodąs ir pageibą invairiose ;; 
moterų ligose.

F. Stropiene j
SO. BOSTON, MASS. Ę

Keliauk j arba Iš Europos
..... per--......-

Wbite Star Linija per Bestena.
jj Pigios Kainos Dideli Laivai 
(Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
» iš tėvynės per White Star Liniją. 

IDel ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:

Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 

Geo. Bartaszins, 261 Broadway, 

!' So. Boaton.
j Polish Indnstrial Assn, 37 Cross st

P. Bartkevičia, 877 Cambridgest., 
į East Cambridge.
Į J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
! Nutilę Shapiro Co-, 92 Salėm st. 
( Arba pas mus kitus agentas S. V. ir Canadoi

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

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

turėsi dideli ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikaliskų instrumentų. Istoriškų 

ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 

gremžtoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk konventais, tuzinas 26c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrą lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresą:

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

JUSU NEDELDIENIO 
KEPSNIAI

geriausia daryti ant

HI(K lil.ll FI.AMEFaktų kapot o jas.
Dabar tai tikrai žinau tą 

teisybę, kad daugelio metų 
amatas padaro žmoguje ne
išdildoma Įtekmę. Štai, kas 
gali žinoti, koki amatą pir- 
miaus turėjo „Vėžio” reda- 

iktorius? Jis vieną syk su
rinkęs prieš savo priešus 
daug faktų, pavadino juos 
„naujo kapojimo faktais.” 
Man beskaitant 
galvą: „Jis buvo lėberis ka
syklose?” Kitą syk atsaky
damas tiems, kurie jam at
sakė, jis vėl rašo: „Suduok 
Į liumsą ir atsilieps pikis.”

Tai tik kerta ir kapoja 
musų redaktorius... Pradė
jau teirautis, kuom jis bu
vo pirmiaus, ir jo seni pa
žįstami man pasakė: lėbe
ris, vėliaus zeceris, o dabar 
redaktorius. Pildamas an
glį į karą ir mokinęsis mai- 
nėriaut Bet tokiu pagelbi- 
ninku nedailu vadintis, tai 
nuduodavo esąs tikras mai- 
neris. Ir dabar tat nuduo
da. Toks mat jo paprotys. 
Taigi mat, kokią įtekmę da
ro darbas į žmogaus „du
sią...” Karžygis.

dingt j

Redakcijos atsakymai.

Poniškas puodelis.
Kartą kalėdojant kunigui 

po parapiją, viena gaspadi
nė ištaisė "tėveliui” pietus. 
Iškepė kiaušinienės ir pasta
čius ant stalo ragino kuni
gėlį valgyt. Kunigas pažiū
rėjęs į puodelį, kuriam bu
vo kiaušinienė, sako:

— Kam jus perkat tokius j 
bliudus? Jie nepriguli prie; 
valgomų nočynų, bet prie; 
visai kitokių dalykų.

— Kas čia, dvasiškas tė- j 
veli, jums pirks? Ana, va-

K. Matuzai.— Gal būt, 
kad Elinskas nėra socijalis- 

itu ir jis jus išvadino netei- 
| singu korespondentu, gal I 
būt ir be faktų, bet mums 
sužinot tikra teisybė yra 
sunku, patalpinus Jūsų po-; 
lemiką, jis vėl norės balso, 
todėl jokių polemikų dau-j 
giau netalpinsim.

”Vvčių” generolui.— Apie 
„Vyčių” kongresą ir tų jė
zuitų atsilankymą neapsi
moka talpink Musų skaity
tojai gerai žino, kas per vie
ni tie ponai ir kad jų dr-jos 
„Saulė,” „Žiburys” ir „Ry
tas” įsteigtos, tik kunigijos 
ir juodašimtiškos dvasios 
žmonėse palaikymui, todėl 
ir apie jų bizniškas misijas 
nemanome talpinti.

Karžygiui.— Už pluoštą 
juokų ačiiL Geresnius tal
piname.

„Keleiv.” skaitytojui, Ga- 
spadinės tarnui, Grinoriui.1

v*

i

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums! I

Užtikrinam kad Jus sučėdysite į 
pinigų ir turėsite gražius rubus. j! 
Męs imam materiją iš genijų fir-1 
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Garus tyrams Siutus Ir Onrkotus 

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

Jeigu nuritu turit garas rukus pi
lei, tad ateikit pis rus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

'222 W. Broadway, ir 20 Ames St. 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefonas: So. Bocton, 31018.
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F. J. Bagočius. u turi tUt 1,0 ketvertą tukstoD'

Tiesu Patarimai. Č‘M
i

Pasarga skaitytojams. 
skaitytojai pasinaudodami pri-; ją "p - -- ---
vilegija prisiųst užklausimus į sumanėte, sueikit ir 
”Tiesų Skyrių,” prirašo po ke
lis puslapius visokių menknie
kių, ir tuomi vargina save ir 
Tiesų Skyriaus vedėją. Malo
nėkit įsitėmyti štai ką: 1) Ne
klauskit dylykų, kurie jau buvo 
aiškinti; 2)klauskit apie teis- 
miškus ir įstatymiškus dalykus, 
o ne ”ar Afrikoj meška gali 
peršokt per zebrą” ir kitus nie
kus; 3) nerašykit ilgų istorijų; 
4) rašykit ant vienos laiško pu
sės ir aiškiai.

I

Karolius Yowaišis. Jus dėdė 
prisiuntė iš Amerikos pinigų tū
lai ypatai, kuri paskolino jums 
atvažiuot į Ameriką. Dabar 
dėdė jus gąsdina teismu. Jn> 
nieko negali gauti. Jis prisiun
tė pinigus ne jums, bet kitai 
ypatai, o jus skolinot pinigus ne 
nuo jo bet nuo kitos ypatos. Jei 
jus žinot, kad pinigus prisiuntė 
tai ypatai, kad paduot jums, ga
lit jam pinigus atiduot, kada 
turėsit, o jei ne, per teismą nie
ko nepadarys.

L. Samajauckas. Kaip ta 
bendrovė stovi, ir ar užsimoka 
pirkt šėrą (pajų), sunku pasa
kyt. Apmokamų skaitytojų ta
sai laikraštukas vargiai turi 
daugiau, kaip 500. Spausdina 
jo apie 2000, bet kiti siuntinė-

; jami dykai. Ką jie giriasi, kad, 
I "puikiai biznis eina,” , reiškia' 

”su druska,” netikėkit, ką sako. 
Visi žino, kad ”kompanai” vaik
ščioja po stubas ir po draugi
jas ir meldžia, kad "pirkt Še
rus.” Nežiūri net kad išlojoja 
ir sugėdina dėlei mainymo savo 

'kailio ir bičiuliavimo su jėzui
tais. Reiškia, kad finansai — 
”ne kas do biznis.”

A. Kurdišauckas. "Kaip ga- 
Tuli jima pradėt tveri kooperaci

ją 7” Padarykit šiaip: Kurie 
_________ ____ ■ susirašy
kit į krūvą, ir nutarkit sekan
čius dalykus: 1) Kaip išvardy
site; 2)Kur gyvuos jūsų ben
drovė; 3) kokie bus viršinin
kai (geriausiai turėti, tik prezi
dentą, vice-prezidentą, sekreto
rių, kasierių ir direktorių val
dybą iš kokių 7, 9 ar 12 ypatų; 
pastaroji, kad dėl bile menknie
kio nereiktų šaukt visuotino 
susirinkimo); 4) aprubežiuokit 
valdybos pareigas; 5) Nutar
kit po kiek pardavinėsite šėrus 

; (parastai
$10.00, 
$25.00);

1 niam 
čarterį, 
šėrų knygas ir užveskit 
mą (tas neturėtų kaštuot dau
giau, kaip $50.00 Pennsylvani- 
jos valstijoj); 7) Užmanyto- 
jai tuoj sumoka už šėrus ant 
kaštų. Kada jau čarteris ir šė
rų knygos parūpintos, sušaukit 
visuotiną susirinkimą, išaiškin
kit dalyką, kvieskit žmones su
sirašyt ir užsimokėt. Kada tas 
yra padaryta, nariai tegul išsi
renka naujus viršininkus; -8) 
direktorių valdyba su visų pri
tarimu paskiria atsakančią y- 
patą už gaspadorių, nuskiria 
jam algą , už kiek jis apsiima 
dirbt (apie $15.00 yra beveik 
gera alga), apeina vietą, ir ati
daro krautuvę. wholsalei (pre
kių dastatytojai) patįs atsiųs 
savo agentus, kad tik imtumėte 

! nuo jų prekes.

darosi po $5.00, 
$15.00, $20.00 arba 
6) paduokite vieti- 

advokatui, kad išimtų 
padarykit antspaudą, 

syste-

P. Rabick. Jus atitarnavę 1 
metus pabėgot iš pulko. Dabar 
sugrįžus, jei nieko nepadarėt iš
bėgdamas, atitarnausit likusį 
laiką ir bus viskas. Jei vienok 
sunaikinot kokį nors valdišką 
turtą, tad nubaus pagal 140 str. 
”Vojen. Ustava,” ir gausit porą 
arba trejetą metų į "disciplina- 
rny bataljon.”

P. K. Jus net keli atvažia
vot ant vieno gubemsko pašpor- 
to. Tas pašportas buvo netei
singas, padirbatas žydelių-agen- 
tų, kaip buvo paprotys apie 5— 
6 metai tam atgal. Kad važiuo
sit į Lietuvą, "Keleivio” Agen
tūra išstoros j ūmi konsuliaus 
”prochodnoje,” ir padarys vis
ką, kas yra reikalinga dėl ra
maus sugrįžimo. Susirašykit 
su jąja.

Girėnų Gaidys.. Jus gavot 
mėlyną bilietą esant Amerikoj, 
bet pargrįžus namon, koks val
kata pavogė jį ir neatiduoda. 
Bilietas yra tiktai jums nau
dingas, niekam kitam, ir ar jus 
turit jį kišeniui, ar sunaikinot, 
ar kas pavogė, nedaro jokio 
skirtumo, jus vistiek į kariu-

■ menę neims, ir dėlto, kad bilie
tą kas pavogė, jo neatmainys. 
Parvažiavus blogiausia kas gal 
būt,— yra kad gal reikės į mo
sią ant poros mėnesių eit (na

■ učenie).
I

Rubežių pėrė jot su pasportu, 
kuris išsiduoda ant 28 dienų pa- 
rubežyj gyvenantiems. Kad 
važiuosit atgal, pasiimkit kon
suliaus ”prochodnoje.” Prisiė
jus trumpai, galėtų nuteisti už
mokėt po 30 rublių už pragy
ventus užrubežyj metus.

Feliksui K. Pusseserę gali
ma vesti nekurtose valstijose 
(šteituose), ar jūsiškiam gali
ma, aš neturiu įstatymų po ran-

F. Petronis. Ar jum Liepe- 
juj davė pasportą, ar ne, arba 
jei ir slapta būtumėte išėję per 
rubežių, parvažiavus vistiek 
valdžia gali reikalaut po 20 rub. 
už užrubežyj pragyventus me
tus. Bet reikia atmint, kad jei 
”gubemskas” pasportas yra 
vartojamas, tad pagal talonus 
mato kiek užrubežyj pragyve- 
not. Jei tą pasportą numetat, 
ir sugrįžtat su konsuliaus ”pro- 
cbodnoje,” tada valdžia negali 
sužinot, kiek pragyvenot užru
bežyj. Taip pat ir perėjus slap
ta, o grįžtant su prochodnaja. 
Jei uriadnikas pradeda kabinė
tis, su pora rublių nesunku jį 
nuramint.

i

I

NORTH GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono į Bremeną 

Laivai išplaukia kas trįs savaites
Dėl laivakorčip kainos bei kitę kelionės dalykuose 

platesniu žinip patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

6 bortas Mosi guriausios 
degtines $4.00

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

California Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
Peach Brandy, Cordial 
Pear Brandy. Cordial 
Višniovka, Corordial 
Malinovka, Cordial 
XX XX Rye Whiskey 
Kentuckv Bourbon Whis. 
Scotch AVhiskey 
Irish Whiskey 
Malt AVhiskey 
Rock & Rye Ū'hiskey 
Kock Whiskve \Vhiskey 
Corn Whskey 
Gin, Ilolland Type 
Jamaica Kum Type 
GeroSeno Port Wine 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų gerų

$ 1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
1 00 
1.00
1.00 
1X0 
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Bile 6
sentį degtiniu, kurių kaina $1.00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre- 
kiuoja tik $4 00 ir ekspresą apmokant 

po visa nauja Angliją.
H. L. GOLDEN <fc CO. 
lapsrtaatojal Ir Dauguao] Llki«rlą Firdavlietojaj 

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

LIETUVIAI!

Pranešu visiems, kad aš važiMiM 
_ kitus miestus palaidoti veŪoniaB 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboriak 
bet visados paskaitau da pigiau. Tai^ 
gi padarau už pigių kainų pomninkia 
arba kryžius ant kapų ir užlaiką* 
karietas ir automobilius visokūM 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pik 
statau į vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA, 
258 Broadway, So. Boston, Maa*> 

1 Telephone: So, Boston 839-J.

i

Dr. B. G. WERHICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų Ir 

vaikų ligas; net ir chroniškas liga*.
Priėmimo valandoj: nuo 1 iki 4 

po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (33) 

Telefonas,

259 Hannever st, Boston, Mass

įka. Nueikit paklaust pas ”Ma- 
i rriage License Clerk” savo 
i mieste. Jei nevalia, parašysit 
: man, aš nurodysiu kokiose val
stijose valia, tada galėsit ten 
nuvažiuot, pragyvent reikalau
jamą laiką ir apsivedę grįžt gy
vent kur dabar esat. Nes jei 
apsivedimas yra legališkas, kur 
šliubas imtas, jis yra legališkas 
visur.

Suvienytose Valstijose žmo
nės prisiekia pakeldami dešinę 
ranką. Nekurtose valstijose 
reikia ranką uždėti ant Biblijos. 
Valdininkai užimdami savo vie
tas prisiekia ranką uždėję ant 
Suv. Valstijų arba valstijos 
konstitucijos. Rusijoj prisie
kia pakėlę du pirštu dešinės 
rankos prieš kokį nors kunigą.

Pirmos pilietiškos 
prie išėmimo moterės 
rantų valdžios, jei ji 
akių, nieko negelbsti.

t

Didžiausia Garlaivi' Koapaoija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keHaia.

I 
popieros i 
iš emig-j 
nesveikų

Kazimierui.. Kas buvo pir
muoju kvailiu, kurs visus musų 
lietuviškus Kazimierus perkrik
štijo į ”Charles,” nežinia, bet 
tas klaidingas pravardžiavi
mas visose Su v. Valstijose pra
siplatino. Kazimieras angliš
kai yra "Casimir,” o "Charles” 
lietuviškai yra Karolius.

EXTRA! 1 NAUDINGI DAIGTAI 
VERTI25 DOLERIŲ UŽ EXTRA!

NESIŲSK PININGŲ: Ilidžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirde- 
i ta proga ant svieto. Idant supažindint žmonės su musę geležinkelių laikrodėliais 
i ir kitais tavorais, męs pasiųsim tą elegantišką, puikiai išgraviruota laikrodėlį, 
vyro arba moters, su akmenuotais ‘viduriais, už $5.85, ir pridėsim * šūvių nike
liuota revolverį, baksa Havonos citrarų. peilį, retežėlį deviskėla ir puikia špilkutę 
DYK*AI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas* $15 00, o kiti ta vo
rai $10.00.^ Nepirk pizių daigtų kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinima, prisiųsk savo vardą ir 
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir raštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (31)

FISHLEICH& CO., _9»1 ATHESAEUM BLOG , ’CHICAGO, ILL.

L. B. Jei jūsų sesuo buvo 
nuskriausta per vyrą Lietuvoj, 
tad ji privalo jį ten ir apskųst, 
vienok Rusijos įstatymai ma
žai protekcijos duoda mergi
noms tokiam atvėjyj, nes mat 
ji lygiai kalta. Kam-gi reikėjo 
dasileist iki skriaudai?

Kaukazo Zelimhanas buvo 
paprastas "razbaininkas,” kuris 
nuolat užpuldinėjo ir plėšė net 
ir neturtingus žmones.

"Keleivis” turi daugiausia 
skaitytojų iš visų lietuviškų 
laikraščių. Jis tur daugiau, 
kaip bent du kitu laikraščiu su
dėjus į krūvą. Po juom seka 
"Tėvynė,” paskui "Laisvė;” ki-

i j “GALVOČIUS”
Jau išėjo 4 numeriai. Telpa sekanti straipsniai:

Biskiniai laikraščiai; maisto šaltinis ir jo gydymas; kiauliena; 
karbonas dioridas; visi kovokite (apie medikališkus institutus); turi 
akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi ir kiti.
Ar nori būt didelis; drugys: ovigenas; kodėl žmonės ginčijosi; kodėl 
varlė yra šalta: kaip reikia kvėpuot; avis ir vilkas (apie medikališ
kus institutus) veisimasi; klausimai ir atsakimai ir t.t. 
’'Pliotkiniai“ botagai; fosforas: balti dantįs; apie bakterijas; klausi
mai ir atsakimai ir 1.1.
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.

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

"GALVOČIUS”
1650 Fulton st,

No. 1.

No. 2.

No. 3.

*
No. 4.

Chicago UI.

ši

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

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

pas savo
rau tietį nusitraukt paveikslus, o 
1šrodysit da gražiau kaip gyvi. 
P asi klausei t e tų, kurie ėmėsi pa
veikslus pas: (17)

J. TAUKEVICIA
727 S. Main st., Hantelio, Mass.

M. Gailivan Co.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

3S2 2nd tt, St. toto*.

VATERLAND 58,000 Tom
950 pėdų ilgio laivas 

IMPERAT0R 52,000 Tonų;
919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir HAMBURGO 

PHILADELPHIA ir HAMBURGt 
BOSTONO ir HAMBURGO
BALTIMORES ir HAMBURGO 
HALIFAXO ir HAMBURGO

PIGIAUSI KELIONE
Į SENĄ TĖVYNĘ IR IŠ TEN.

YPATINGA ATYYD4 ATKREI 
PI A ANT LITUVIŲ KELEIVI T T 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tęs prie
Geriausis patarnavimas STEKE 

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

prie

HAMBURG-AMERICAN LINE
New York, Philadelphia, Boston, 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis, Minneapolis, New Orleano, 
8an Francisco

arba pas vietinius agentus.

Moioioi6iaoioicioioiaoioioiacioiaix^

H

“Keleivio” Kalendorius
1914 notoms jin atspauzdintas.

Šių metų kalendorius daug didesnis už 
pernykštį, 128 puslapių.

TimiNYS
Statistika:

Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upės pasaulije — 
Jūrių didumas — Didžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šalįse — Didžiausi universitetai Suvienytose Valstijose — 
Suvienytų Valstijų gubernatorių algos ir jų tarnystė* 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 
šimtmetije — Ilga, plati, tvirta nugara darbininko-- Vaizdeli, 
iš streiko (paveikslas)— Čia ir dabar (eilės) — Jetu« Varšavo- 
jej— Milicija pasitinka streikierius (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaiždelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

KAINA 25 c. ------
“Keleivio” skaitytojams nusiysim tik už 10 c. 
Kas nori tą gražy kalendoriy Įgyti, teiksis tuoj 
užsisakyti, nes vėliau gali neliktu Suvyniokit 
dešimtuką į popierą, įdėkit j laišką (registruot 

nereikia) ir užadresuokit: 
Krtlils," 28 Broidny, So. Bostoi, Moss.

TdaingiaMia ir Geri 5 a *4 a
APTIEKA

Sutaisom Receptui ra di
džiausia atyda, nežiūrint ar U 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški. 
Gyduolių galite gauti, kokia* tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekoriua 

P. JATULOVIČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut Hr per laišku* 
o mta per eksprea* gydulea pr4 

siusi m.

APTIEKA
galit susikalbėt 

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI 
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

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

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

Ei, Vyrai, visi pas

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

vyno ir Cigarų. 

Prie'namiausia ir parankiausia 
' vieta lietuviams.

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

Profesorius medicinos

Uetuviszkas D-ras M. Zisebnan.
7 Parmenter St

Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais ‘ 
neikit 
mano 
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu. 
Ofiso valandas 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone

I 
i

PŪKI DOVANA
KNYGA SVEIKINTOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligą apsl-

1 saugoti.

i

f

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS- utik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gani 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių H- 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdto- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir k* daryti, seniems ir jauniem 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atr*. 
aite.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėjf, sukHs. 
tų. pasigadinu per jaunystės klaidas ir vsrgi- 
nami visokiomis, kaip paprastomis žviežio- 
—h teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kn^ 
goję atrasite tikrų rodų.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuotsm- 
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų n* 
prisnmtisi^s

REIKALAUK DAR ŠIANDIE. iikerpMt 
ir adresuok teip:

Tl» Philadelphia M. Gildė,
H17Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA. 
, TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir raikm- 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišauki* pri* 
Profesionališko Daktaro. Ph. M. Kliniko* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o 
k* ir pitnyfio j vakare nuo 6 iki 8.

į viršų tik 
į aptieks: 
dury* bal-

t

Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo... 
Kast ori ja dėl vaikų. 
Proikos dėl dantų. 
Karpų naikinto; as..

Skilvinės proškos.........
Pigulkos dėl kepenų... 
Blakių naikintojas..... 
Dėl išvarymo soliterio. 
Anatarinas plovimui....... 
Nuo kojų prakaitavimo.. . 
Gydanti mostis......... .
Antiseptišlcas muilas............
Gumbo lašai..................Mc.

BKANGIAUSIS ŽMOGAUS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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...........51.55 
Gyvasties Balsimu........................7*
bernj Stiprintojas....Mc. ir 1*5 
Vaistas dėl Vidurių...50c. ir 1.55 
Kraajo Stiprintojas......................M
Nuo kosulio.............. 25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. M 
Skilviais proškos........10c. ir 1.55

.. .25

.. .15 

.. * 55 

.. .25

.. M 

.. .55 

.. .25
ir 1.55

Specijaliska Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 21c.
Taippat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. L, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamo*.
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo ra musų gyduolių apraiymaia 

Kreipiantiemsiem* per laiškus arba asmeniškai duodamo 
tikrai ląžiniikui ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jdgo feaa brangi yra jutę sveikata, tai tuojau* reikalaukit* gyduolių raiydarf 
atailankydami į Li<Ms«Mks Aflukt.

VINCAS J. DAUNORA,
M Bodlerą Aveiran Amo Menk Maa gatHs Brooklyn, M. Y.?= n .r- - ==="rr»nhi

Nuo vaivos skaudėjimo. 15c. {r .25
Nuo kojų nuospaudų. 15c. ir .25

ir .55 
.. .25 
.. .M 
ir 155 
ir 1.55

Nuo dantų gėlimo..............
Nuo peršalimo....................
Plaukų stiprintojas... .ŽSc. 
Linimentas arba Ezpelleris.

5OČ.*
50c.



K E L E I V I S

Faunos,
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
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 kaina. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku- . 
sius galima mokėt kas mėnesį pagal j 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną diena brangsta, 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinas pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, ne 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokami. Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA
COCK. MICH.. 3:30 po pietų gausit 
►raina i Sauble ir tikietas prekiuoja 
anie 15c. Kurie važiuos i Sauble, aš 

tv pasitikt. Platesnių ži
nių klaus’-:r per laišką. (36)

J-NAS ŽEMAITIS, 
n SAUBLE, MICH.

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

- ' s pasi- ragistės.
___________ , tuomet ve
lionis su tulu žydeliu norėjo 
pasekti kur tie skebai gyve- 

i na, kad atkalbėjus juos nuo 
I jų niekšiško pasielgimo, 
j Skebai pamatę, kad jie 
streikierių sekiojami, pra
dėjo šaudyti. K. Madaikis 
peršautas per vidurius ir po 
18 valandų mirė. Žydelis i 
tik sužeista. A. Sapiega.'

VicnLinc Dirbtuvės savininkas¥ laillUb, kvietė Skebus, tuoim

\Vilsonas persivalgė.
Kuomet tūkstančiai žmo

nių serga nuo nedavalgimv, 
musų prezidentas Wilsonas 
serga nuo persivalgymo. 18, 
liepos buvo vidaus dalykų 
ministerio Lane’o gimimo 
diena ir Washingtone buvo 
iškelta didelė puota. Toj 
puotoj Wilsonas tiek apsiri
jo, kad reikėjo šaukties da-1 
ktaro.

Liepos 19 d. ir 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

jos turėjo savo 4 kalbėtojus 
papasakojimui dėlko jos rei
kalauja balsavimo teisių. 
Dabar Viešame Sodne pv 
pietų galima matyti į 10 
kalbėtojų, kiekvienas atsis
tojęs ant kokios skrynutės, 
o aplink jį susirinkę keletas 
šimtų žmonių. Yra tai pa
našu į senovės graikų "ago
rą” arba rymėnų "ecclesia."

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

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

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 daleidimai 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

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

šeimvniškas lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovei lietuviai gvveno. tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi. kada musų pratėviai vogda
vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 
motinos parduodavo savo dukteris. 
Pasižinosi, kad vyrai turėdavo dau
gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. I.abai užimanti knyga. Su pa
veikslais ............................................35c

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

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

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 ............................................. 15c

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 ją 
perskaityti........................................ 20c

Reikalaudami knygų kreipkitės 
šitokiu adresu:

”K ELEIVIS”
28 BROADU AY, S. BOSTON, MASS. I

Airiai aukauja, kad priver
tus ulsteriečius pasiduot 

katalikų valdžiai.
Apie 4000 airių susirinkę 

Hibernian svetainėj sudėjo 
' ' > to- 

i savo tautiečius 
Airijoj, kuriems parliamen- 
tas suteikė savyvaldą. Tie 
pinigai aukojami supirki
mui ginklų, kad priverst Ul- 
sterio gyventojus pasiduot 
airių-katalikų valdžiai.

Valstiečiai su alkoholiu vis 
smarkiau pradeda kovoti.

Nesenai Borisovo ir Bob- 
ruisko apskričiuose (Mins-

, . - „ , . ko gub.) valstiečių sueigos. . ...
den^ per 29 metų taupė pi- uždaryti visus mo-•Sl>76i.00 ir prisižadėjo

nopolius ir kitas girtuokly- ^u. ,re.m^ r----  —v.”
bes įstaigas 106 miesteliuo- ........
se ir kaimuose. Be to, val
stiečiai prašo valdžios, kad 
neleistų naujų girtuokly- 
bės įstaigų.

Bankas siuvamoj mašinoj
Chicago, III.— Tūlas šir-

nigus ir dėjo juos siuvamon 
mašinon. Jis turėjo susitau
pęs jau $1,800. Anądien i 
jam viską pavogė.

Užmušė kūdiki, gavo 30 me
tų kalėjimo.

Newark, N. J.— Tūla Jus
tė Langauskaitė, 19 metų 
mergina, nužudė savo kūdi
kį ir tapo nuteista 30 metų 
kalėjiman.

$3.000.000 už skunkių kai
lius.

Vashingtono valdžia pra
neša, jog skunkių kailiai 
Suvienytoms valstijoms kas 
metai atneša po $3.000.000. 
Skunkis — panašus į šešką 
žvėrelis: labai dvokia. A- 
merikoj jų kailiai nebran
gus. bet Europoj lyginas Si- 
berijos sobalams. kurių kai
liai parsiduoda po 500 ir 800 
rublių.

Kapitalistai ima pavyzdį 
nuo socijalistų.

Socijalistų miesto tarybos 
narių pastangomis Mihvau- 
kės mieste yra rengiami 
puikus vokališki ir muzika- 
liški koncertai. Pirmiau 
panašių koncertų galėjo 
klausyties tik turčiai bran
giose op erose. Demokratų 
ir republikonų atstovai ne 
nesipriešino, bijodami pra
rasti miniose "vardą.”

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 perskaitv- 
ti. Su paveikslais.............................25c

Kirmėlės naikina javus.
Žemdirbystės departmen- 

tas iš AVashingtono praneša, 
kad niekad nebuvo tiek 
daug javus naikinančių kir
mėlių. kaip šįmet. Iš visų 
kraštų plaukia laiškai su 
užklausimais, kaip ginti ja
vus. Kviečius, avižas, ku
kurūzus ir kitus javus vi
sokie vabalai šluote Šluoja 
nuo laukų.

Gaminę Rusijos Mikitai 
dovaną.

Paryžiuje suėmę du rusu 
anarchistu ir radę pas juos 
ištisą bombų dirbtuvę, sako, 
jos buvę dirbamos dėl Rusi
jos caro.

Spot Pond’o giriose.
Pereitą sekmadieni L.

S. 60 kp. buvo išvažiavusi į 
Spot Pond girias. Buvo su
rengtas išvažiavimas ir vai
kų draugijėlei "Bijūnėliui.” 
Vaikučiai tyrame ore gra
žiai pasilinksmino dainuo
dami ir žaisdami žaislus. 
Dainavo ir "Birutės Kank
lių" choras. Žaislų jau nie
kas nebedraudžia. Dabar 
aišku, kaip ant delno, jog 
uždraudimas buvo Tamošė- 
lio darbas. N. J.

S.

Sielos balsai. J. B. Smelstoriaus 
eilės. Knyga didelė su gražiais pa
veikslais. Dopiera ir spauda graži, 
poezija užimanti.......................... 75c

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

Musų padėjimas. Vaizdelis iš gyve
nimo. Parašytas pagal naujausius 
atsitikimus....................................... i0c

RUSSIAN AMERICAN BL’REAU 
.. Rusiškai-Amerikoniškas Biuras su
organizuotas sulyg Illinois valstijos 
įstatymų. Pamatinis jo kapitalas yra 
$10,000. Jo teisiškas skyrius turi ad
vokatų galę, atlieka pardavimus, vek
selius ir tt., sukolektuoja dalis Rusijoj

Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos. kuriose nurodoma, kaip ne
kurie žmones išsitikėję į visokius j 
burtus ir tt...................................... 15c ir Galicijoj. Patarimus visokiuose rei

Gerbiamieji "Keleivie** 
skaitytojai! Platinkit ”Ke- | 
leivį.” kaipo darbininkų lai- | 
kraštį.

Ponas ir velnias. Toje knygutėje 
teina labai graži anvsat-a "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nuliudimo ........................... 10c

Žuvo 7 kalnakasiai.
Altą. Mich.— "Balkon” 

kasykloj atsitiko nelaime. 
Gręžiant skylę, staiga pra
simušė vanduo ir užliejo 
kasyklą. 7 darbininkai pri
gėrė.

Bažnyčią kunigas pavertė 
į smuklę.

Kaip praneša ”Twin City 
Reporter.” St. Paul, Minn. 
lenkų šv. Kazimiero bažny
čioj prie Jessamine ir Fo- 
rest gatvių, susekta slapta 
smuklė. Visą nedėldienj į 
bažnytinės mokyklos butas 
buvo pilnas prisigrūdęs 
žmonių, kurie gėrė ten alų. 
Reporteriai paprašę gavo 
alaus be jokio pasipriešini
mo. Pats kunigas sukinėjosi 
vidurij ir darė tvarką. Ten 
yra pragarsėjęs Hamm bra
voras. kuris į visus vieti
nius urvus ir ištvirkimo įs
taigas pristato alų. Bažny
čioj rasta ištisas alaus san
delis.

Mich.—

Bedarbės Illinojaus valsti
joj.

Illinojaus valstijoj iš 90 
tūkstančių kalnakasių yra 
apie 40 tukst. be darbo. 
Dauguma jų badauja. Į me
tus laiko subankrutijo 18 
anglinių kompanijų, o dau
gybė yra blogame stovije. 
Per daug esą kompanijų, 
kurioms užlaikymas virši
ninkų brangiai apseinąs, ir 
negali išsilaikyti.

kaluose duoda dykai. Dėl kainos ir 
platesnių žinių rašykite į

R U SS1AN- AMERICAN BURE A U 
160 N. 5-th Avė., tarp Randolph ir 

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

9 ryto iki 4 vai. po pietų.

| Jau išėjo iš spaudos

| Amerikos Macochas!
X •

Per ct-vlo ir §v. Sasnavoje.
Dvi i’iokinfros ir kartu pamokinan
čios aDysakos ..............................  10t

Am^ril-^e "Mac^chac” arba kaip kn. 
Sc^’n'^r-’e c.-.niaH-'-g mergina Ona 
Ar-'nHe- Kn-f'-olėj surinkti visi 
fakrai an>> i-nnigo Schmidto žiau
rume ’-nri<» bw« prirodyti teisme, 
naudinga pe'-s’-aityt kiekvienam 10c

arba
Kaip katalikę knnigas Han Schmidt, 

papiovė merginą Oną Aumuller.

ru-

I

ir kepeny

h

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!

I

! t

metų pasekmingo 
savo užduotį; po

vartojimo, 
sunkiai li-

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

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

Tai atvažiuosite ant 
Laiškus 

(35)

i .-
i

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

Tai viena iš didžiausjų aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

.• . ....

Užkietėjimas, skilvio nemall- 
mas, dispepsija 
neveiklumas.

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do- 
vanai.

i

I

Valdžios persekiojimai.— 
Žagarės apielinkė.

J. Keturakis, kaip jau ži
nome. buvo gegužės 31 d. š. 
metų suimtas Kaune ir kal
tinamas valstiečių kursty
me 1905 m., birželio 9 d. jis 
paleistas iki teismo, užsta
čius 300 rublių kaucijos. 
Teis ji Vilniaus teismo 
mai.

žmogžudystė.
Papilių kaime (Ukm. ap.. 

Subačiaus valse.) pas Šimė
ną vakaruškose užmušė 17 
metų Stankevičių. Sakoma- 
užmušėjas buvęs už buteliu
ką papirktas.

Pastebėtina, kad užmušė
jas išryto buvo bažnyčioje.

"Liet, žinios":

Besivažinėdami nuvažiuoja 
pas Abraomą.

Bostone kvailių netrūks
ta. Per Bostoną bėga puiki, 
gili upė, vadinama Charles. 
Nėra tos dienos, kad toj u- 
pėj neišsimaudytų arba ne
nuskęstų keliolika žmonių. 
Taip praeitais vienais me
tais nuskendo 109 asmenis. 
Vakarais arba šventadie
niais vaikinai su mergaitė
mis pasiima valteles ir va
žiuoja pasivažinėti. Išva
žiavę pradeda šėlti, apsiver
čia ir tada maudynė arba 
ir mirtis. Ir rodos praeitos! 
nelaimės turėtų būt pamoka 
kitiems, bet ne. Štai lie
pos 19 ties Nurembega par
ku apsivertė net tris valtis.' 
7 vaikinai išsimaudė, o tris, 
maž ne prigėrė. Policistas 
Hyde išvilko "didvyrius.”

Rungiasi už viens kito.
Iki šiol Bostone viešam-

Skebas užmušė lietuvi strei- 
kierį.

New York City, liepos 8 
dieną.— Skebas Medollo, jam sodne Mali buvo laiko- 
italas, nušovė lietuvi strei- mos agitatyviškos prakal- 
kuojantį darbininką Kaži- bos vien socijalistų, laisva- 
mierą Madaikį. manių ir išganimo armijos

Velionis dirbo pypkių dir- — ”salaveišių.” Kadangi 
btuvėj. Dirbtuvės darbi- tų prakalbų klausyt susirin- 
ninkai visi unijistai. Nese- kdavo tūkstančiai žmonių, 
nai iš dirbtuvės buvo pra- tad jėzuitas Gasson suorga- 
šalinti 3 darbininkai ir kad nizavo saviškius, ir jie da- 
užprotestavus prieš neteiso- bar kas nedėldienj pašven
ty savo draugų prašalinimą čia plūdimui socijalistų. Da- 
darbininkai pakėlė streiką, bar proga pasinaudojo suf-

Socijalistų kandidatai į.se
kančius rinkimus.

Mass. Socijalistų Partija 
išstatė sekančius kandida
tus ateinantiems rinki
mams: gubernatorium Ja- 
mes F. Carey, iš Haverhill; 
vice-gub. J. McBride, iš Wa- 
tertown; valstijos sekreto
rium P. Bali iš Attleboro; 
kasierium J. M. Coldwell iš 
Milford, kuris dabar sėdi 
Worcestero kalėjime dėlei: 
sumišimu laike Milfordo 

W 
ge 
W

sumišimų
streikų: auditorium -J. 
Donovan iš Springfield: 
nerališku prokuroru J. 
Sherman iš Bostono.

M ilsonas padeda savo de
mokratams.

Bostono pastos viršinin
kas, anglas republikonas, 
Edivard C. Mansfield. atsi
sakė nuo savo vietos (reika
laujant paštos ministeriui 
Burleson); jo vietą užims 
nuo 1 d. rugsėjo airys de
mokratas, F. Murray. Mat 
pašta yra vienu iš svarbiau
sių kaulų, už kurį republi- 
konai ir demokratai tautiš
kuose rinkimuose kovoja. 
Pašte yra tūkstančiai šiltų 
vietelių, kuriose be jokio 
darbo valdininkai ima tūks
tančius kas metą. Iki šiol 
šios vietelės buvo republikv- 
nu rankose, bet demokratui 
tVilsonui užėmus valdžią,! 
republikonai yra išvaromi, 
o jų vietą užima demokra
tai, ačiū partijos "pasitar- 
navimui.”

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Tš 
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 turėtu ją perskaityti. Ant gra- j 
žios popieros, kalba legva. su dau- I 
geliu paveikslų ..........................  35c j
Ta pati apdaryta......................  50c l

Naujausios ir visokios dainos. Įvai- ' 
riu autorių, naujų ir senų, rankius | 
gražiausių dainų..........................  50c :

Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan'o valstijo.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt geru farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 

j geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo S5.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li
kusius palaukiame daugelį metų pa- 

1 gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke- 
I lionęs kaštus apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! 

į Gera’ proga! Atvažiuokit dabar, tai 
Į pamatysite kokie javai ir daržovės au- 
Į ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- 

; kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietą į Peacock 

■ Lake Co.. Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto- 

; ties, tai 3 mailės jiuo Peacock, Little 
j Menistte River.
mano farmos prie pat namo, 

i rašant padėk adresą taip:
ANTANAS ZABIELA

Peacock, BOK 1 Lake Co,. Mich.

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

ir socijalistui. Kaina 10c.
tesimu v ico:r :<■ r: si h-:-» r; r .ran

I® Severa’s
Balsam

of Life

I
(Severos Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio

Jisai prigelbsti organizmui atlikti
gai paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo c-lems savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje. 

B Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekeje.
Prikalavkitc SEVERA’S BAL-

E SAM CF LIFE.

Kodėl-gi nepasipelnyt.
Garsus klaunas, buvęs j 

Bostono majoras airys Fitz- 
gerald važinės sakydamas 
pamokslus po taip vadina
mas Chautanąua, t. y. ūki-i 
ninku susirinkimai. Mat,! 
Suv. Valstijų sekretorius; 
(premjeras) Bryan gaunat 
už vieną prakalbą po $250, į 
tad ir Fitzas važiuos ukinin-1 
ku doleriu žvejot.

-

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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 surėdimą 
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.

Seviros Rdgdiiatorlajs
priderantį negalėje stiprintoji, ypatingai tinkamas jų ly- 
člai. Kaštuoja $1.00. G^un^mas k.ekt ienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Sever's Rėgulstor.” Knygelę “Sveikata 

oterims” pareikalavus siunčiame dsvau. 1.

•Įkalė reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt “Sc- 
gyduoles. Jeigu aptiekorins negalėtų išpildyti 

jurų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

ARRAPID5 
IOWA

Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusių prosų, 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosą ant 
pečiaus ir, per dieną prakaituoja, kaip 
foundre, iki išprosina sąvaitės skalbinius. 
Bet šiądien galite jau mesti laukan tuos se
novės netikusius įrankius-prosus. čia jums 
naujausios rūšies “Imperial Self-Heating” 
prosas, kuris yra su geriausiais patobuli
nimais. šitą prosą vartojant, užčėdysite 3 
svarbiausius gyvenime dalykus: sveikatą 

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

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje 3’assachusotts valstijoje.

Gyduolių gsiile gs»t’l kaitios tik pasaulyj vartejamos, 
ypatingai gsros sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukt* ir pieiskaa^ 75 C
Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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 e. 
Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 

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

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

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

Pročkos nuo nerviško gsl vos skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas auo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 o.

Viso! ie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžint^ 
jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu 
kad visame bus sąžiniškai patarnauta.

Receptus sutaisau teisingai, 
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. 

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime jums ezpresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS




