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“KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Leidžia
J. G. GEGUŽIS & CO.

Prenumerata metams:
Amerikoje ............................ 1.50
Kanadoj ir užrubežiuose ....$2.00

Prenumerata pusei metų:
Kanadoj ir užrubežiuose .... 1.25
Amerikoje ................................ 90c.
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

"KELEIVIS”
28 Broadway, S. BOSTON, MASS. a
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No. 33 So. Boatoa. MS-W.
80. BOSTON, MASS., 13 Rugpiučio (August), 1914 m.

"Entered as Second CIaas Matter" February 23, 1905, at the Post Offiee at Boston, Mass., under the act of March 3. 1879. 8a Bmšm 835-W. Metas X.

Vokiečiai jau Lietuvoje; Lenkija jau išdeginta; Austria taipgi apskelbė Rusijai karę;
Francuzai vokiečius šluoja; Japonai ruošias i karę.
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KRUVINA KOVA TIES LIEGE PRARIJO 30,000 GYVASČIŲ — FRANCUZAI ŠTURMU PAĖMĖ DVI VOKIEČIŲ TVIRTOVES IR ATSIĖMĖ ALZASĄ — TRIS VOKIEČIŲ LAIVAI JAU 
NUSKANDINTI - ANGLŲ VIENAS LAIVAS ŽUVO ANT MINOS — VOKIEČIŲ PIRKLYBOS LAIVAI BAIGIAMA GAUDYT - ANGLIJA UŽĖMĖ VOKIEČIŲ KOLIONIJAS AFRIKOJ, 

O JAPONIJA UŽIMS KYNUOSE — KAIZERIS KVIEČIA PAGELBON ITALIJĄIR ISPANIJĄ, BET ŠIOS NESIKIŠA.

Mušis prie
Liepojaus.

Paskelbta pereitoj sąvai
tėj žinia, kad vokiečių skrai
duolis "Augsburg" uždegė 
Liepojaus uostą, buvo ne iš- 
mislas. Dabar pati rusų 
valdžia iš Peterburgo pra
neša, kad vokiečių laivas 
taip greitai ir drąsiai prie 
uosto prisiartino, kad stovįs 
prie uosto ant sargybos ka
riškas rusų laivas visai jo 
nepatėmijo. Išleidęs apie 
20 šūvių į uostą ir kelis į ni
šų laivą, "Augsburg” davė 
gerai garo ir tuoj dingo. 
Tie 20 šūvių Liepojaus uos
te padarė daug blėdies. Vie
na bomba pataikė į karišką 
ligonbutį, kita uždegė gru
dų sandelį, trečia amunici
jos ir ginklų arsenalą ir t.t.
Vokiečiai muša rusus ant 

vandens.
Paskutinės telegramos 

praneša, kad vokiečių lai
vynas buvo susirėmęs su ru- 
sų laivynu Baltijos juroj 
ties Alandų salomis ir rusai 
turėjo bėgti. Vokiečiai užė
mė salas. Da vėlesnės tele
gramos sako, kad vokiečiai 
bombarduoja Sveaborgo 
tvirtovę prie Finų užtakos, 
kuri veda į Peterburgą.

Rusų laivas "Rus" nus
kandintas.

i

Phsto by American Press Association.

Paveikslėlis parodo vokiečių kareivius, kurie užima 
Kvbartus ir kitus Lietuvos miestelius.

stojo kaip vienas vyras 
tėvynę ir už carą.”

Valdžia paskelbė, kad 
zervistų šeimynos gali 
vent nemokėdamos randos 
namų savininkams ir savi
ninkai negali jas išvaryt.

Dabar valdžiai net ir žy
dai pasidarė jau geri žmo
nės. Štai Vilniaus guberna-
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Kazokai užpuolė Tilžę.
Anksti pereitoj nedėlioj 

rytą .4 eskadronai kazokų 
įsu vežamom kanuolėm ap- 
: supo Tilžę ir pradėjo bom- 
į barduoti. Bet iš Gumbinės 
tuojaus pašaukta vokiečių 

I husorai ir kazokus nuvijo.
Austrija apskelbė Rusijai 

karę.
| Praėjusioj sąvaitėj, 
■rugpiučio vakare Austrija 
taipgi apskelbė Rusijai ka
rę ir Austrijos pasiuntinys 
su 80 kitų Austrijos paval
dinių tuojaus apleido Petei*- 
burgą. Rusijos pasiuntiniui 
Vienoje taip-pat įteikta pas- 
portas keliauti, namo. Ru
gpiučio 8 Austrijos kariu- 
menė netoli Rumunijos sie
nos jau perėjo, Rusijos pu
sėn ir sudegino keliatą rusų 
kaimų. Apie tai praneša iš*j 
Peterburgo pati rusų val
džia.

Numušė rusų orlaivį.
Iš Austrijos sostinės Vie-j

BELGRADAS DA NEPA
IMTAS.

Serbai ginasi narsiai.
Pasklydusi pereitoj sąvai

tėj žinia, buk austrai paė
mė serbų sostinę Belgradą, 
kaip dabar pasirodo, buvo 
neteisinga. Jau trečia sa
vaitė kaip austrai tą miestą 
ima ir vis negali paimti. 
Kiekvieną jų ataką serbai 
vis atmuša su dideliais nuo
stoliais.
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MUŠIS ANT JŪRIŲ. 
Anglai nuskandino vokiečių 

laivą.
Rugpiučio 9 d. įvyko pir

mutinis mušis ant jūrių. 
Kaip Londono telegramos 
praneša, nardomieji vokie
čių laivai atakavo Anglijos 
didįjį laivyną, bet užpuoli
mas buvo lengvai atmuštas 
ir vienas vokiečių nardomas 
laivas ”U 15” buvo nuskan
dintas.

Vieną vokiečių karišką 
laivą „Panthera” anądien 
nuskandino francuzai neto
li Afrikos.

nos pranešama, kad netoli 
Lvovo buvo patėmytas rusų 
orlaivis, kuris perlėkęs Au
strijos pusėn pradėjo sukti 
virš tvirtovės. Austrai šo
vė ir rusų orlaivis su dviem 
oficieriais nupuolė visu savo 
sunkumu ir sutrupėjo. La
kūnai užsimušė.

Čia parodyta baliunas, kokių daugiausia turi Vokietija. 
Vieną tokių baliunų su 25 vokiečiais sudaužė anądien fran- 
cuzų aeroplanas. Skirtumas tarp tujų yra tame, kad ba- 
liuną kelia pripustas lengvių gazų maišas, o aeroplanas yra 

motoru ir sparnais varoma mašina.

Anglų kariškas laivas užva
žiavo ant minos ir 

nuskendo.
Rugpiučio 7 d. kariškas 

aivas ”Amphion” užvažia
vo ant minos ir žuvo. Eks- 
pliozija nutraukė visą be
veik laivo priešakį ir jis 
tuoj su 136 žmonėmis nu
skendo. Išsigelbėjo tik 20 
juriųinkų, kurių ekspliozija 
nepasiekė. Ant laivo buvo 
25 vokiečiai, paimti karės 
nelaisvėn, žuvo ir tie.

Vokiečių laivus jau baigia: 
gaudyt. .

Kaip išrodo, tai neužilgo 
vokiečiai neteks nė vieno 
pirklybos laivo ant jūrių. 
Priešai juos ima čielais bū
riais. Kada Anglija apskel
bė Vokietijai karę, tai kiele 
tik vokiškųjų laivų buvo 
Anglijos uostose, visi tapo 
suimti. Ir dabar reta die
na, kad anglai arba francu
zai nepaimtų kelių Vokieti
jos laivų. Pereitoj subatoj 
suimta net 50 Vokietijos lai
vų: vieną suėmė anglai, vie
ną rusai, du suėmė francu
zai ir 36 belgai Antverpo 
uoste. _

"už Vokiečiai atakuoja Lietuvos 
miestelį Kybartus.

Per Londoną atėjo iš Ber
lyno žinių, kad 6 d. liepos vo
kiečių kavalerija įsiveržė 
Suvalkų gubernijon ir uža- 
takavo Kybartų miestelį. 8 
liepos rusų kavalerija ata
kavo vokiečius, bet buvo at
mušta su dideliais nuosto
liais.

re- 
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Caras tikisi, kad Dievas 
jam padės.

Pas cara buvo apsilankė,----- -----------------
nekurie valstybės tarybos.torius gen. Ronenkompf pe- 

R ir durnos nariai. Caras šir- reitoj nedėlioj Vilniuje da-, 
dingai juos priėmė žemi-gyvavo žydų pamaldose Si
muose savo rūmuose ir šito-! nogogoj, paskui pasakė pra- 
kiais žodžiais į juos prakal- kalbą ir žydus pavadino 
bėjo: —

”Aš sveikinu jus šitose su
mišimų ir neramybės dieno
se, kurias musų Rusija šian
dien pergyvena. Vokietija, 
sekdama Austriją, apskelbė 
mums karę.

"Tas didis entuzijazmas, 
tas patriotizmo pakilimas, 
ta meilė ir ištikimybė sostui, 
kuri apėmė visą musų šalį, 
užtikrina kaip man, taip ir 

I jums, jog Rusija linksmai 
F užbaigs šią karę, kurią at

siuntė mums visagalis Die
vas.

"Męs kariaujame netik už 
Rusijos garbę ir gerovę, bet 
rF už savo brolius slavus 
Serbijoj, kurie yra mums gi
miningi krauju ir tikėjimu. 
Tik bukim ištikimi savo tė
vynei, sostui ir Dievui, o ka
rę męs laimėsime. Didis ir 
galingas yra rusų Dievas!”

Paskui kalbėjo Galubio- 
vas, valstybės tarybos pirmi
ninkas. Jis pažymėjo, kad 
kilus pavojui, tapo užmiršti 
visi tikybiniai ir tautiniai 
nesutikimai, o rusai, lenkai, 
lietuviai, latviai, žydai n 
katalikų bažnyčia — visi

40,000 vokiečių jau netoli 
Peterburgo.

Atvažiavęs Stokholman 
finų kapitonas' patvirtina 

{žinią, jog 40,000 Vokietijos 
i išlipo Fmlandijoj 

{ties Ekenaes su tikslu ata
kuoti Helsingforso tvirtovę, 

nu- kuri gina kelią prie Peter- 
Helsingforsas yra 
Finlandijos mies- 

miestus: Kališą, čenstaka- tas ir visai netoli nuo Peter- 
vą ir Bendziną. Dabar-gi burgo.
telegramos sako, kad rusai la;vvnnc iaii Raiti.

v~.l jos juroj.
kur i I® Peterburgo praneša- 

: ma, kad šiomis dienomis 
matyta Baltijos juroj netoli 
nuo krašto Vokietijos laivy
nas iš 19 laivų. Laukiam,*, 
bombardavimo Rusijos uos
tų Baltijos juroj. Rusai 
Baltijos juroj turi tiktai 4 
šarvuotus laivus, kurių vo
kiečių laivynui ir pusry
čiams vargiai tegali užtekt.

> pavadino 
geriausiais Rusijos vai

kais.”
Vokiečiai išvaryti iš Lenki- kareivių 

jos, bet sudegino mies
tus.

Pereitam "Keleivio” 
meryj buvom rašę, kad vo-į burgo. 
kiečiai užėmė tris lenki jos vyriausis

tečiaus‘ ‘au B“1“’
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darni vokiečiai tuos miestus 
sudegino. Parubežv, 1___ 
tik vokiečiai buvo įsiveržę, i 
viskas esą sunaikinta. Iš j 
kaimų ir miestelių pasilikę 
tik pelenai ir griuvėsiai.

500,000 rusų traukia ant 
Vokietijos.

Kaip telegramos praneša,; 
500,000 Rusijos kareivių su 
700 kanuolių ir kavalerija, 
pereitoj pėtnyčioj perėjo Bet rusai turi neblogą floti- 
per Prūsų sieną ir inėjo jau liją torpedoms nešiot, o nar
io mylių Vokietijos gilu-J------ ‘------- j—
mon. Vokiečių kavalerija, 
saugojusi rubežių. turėjo 
bėgti. Vokiečiai bėgdami 
išardė savo geležinkelį ir 
sudegino gelžkelio stotis 
Bialoj ir Berjemine.

• J y

: domu jų (povandeninių) bo
tų turi da daugiau, negu vo- 

’ kiečiai, todėl kova gali būt 
į lygi-

Juodojoj juroj rusai suė
mė kelis vokiečių pirklybos 
laivus.

i

Vokiečių Ambasada Peter
burge sugriauta.

1

Pasklydus Peterburge ži
niai, kad rusų ambasada Be
rlyne buvo užpulta, "tikrieji 
rusai" užpuolė vokiečių am

basadą ir beveik visai ją su
griovė. Vienas vokietys dar
bininkas užmuštas.

į pageiba skubinosi francu- zai ir jų džiaugsmui nebuvo 
zai ir anglai. Bet vokiečiai rubežių, kada pamatė fran- 
vėl atnaujino užpuolimą ir cuzų kariumenę. Moterįs ir 
po priedanga sunkių kanuo- vyrai apsikabinę bučiavo 
lių ugnies miestą paėmė, kareivius. „ 
Tečiaus tvirtovės aplinkui, 
sakoma, vis da laikosi.

t

bučiavo e
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DIDELIS MUŠIS TIES 
LIEGE; KRITO APIE 

30,000 ŽMONIŲ.
Pereitoj sąvaitėj karšta 

kova buvo ties Liege, Belgi
joj. Šitam mieste susieina 
du geležinkeliai iš Vokieti
jos, kuriais 125,000 vokiečių 
kareivių traukė per Belgiją 
ant Francuzijos. Ties Liege 
miestu belgai užkirto vokie
čių armijai kelią. Prasidė
jo mušis. Vokiečiai tikėjosi 
išsyk belgus sumušti. Bet 
Liege miestas yra apstaty
tas aplinkui tvirtovėmis, 
kurių yra net 12, ir iš tų 
tvirtovių belgai gynėsi taip 
narsiai, kad didelė vokiečių 
armija buvo atmušta su di
džiausiais nuostoliais. Pas
kui vėl užpuolimą vokiečiai 
atnaujino, ir vėl buvo atmu
šti. Trečiu kartu vokiečiai 
užpuolę atakavo belgus dvi 
dienas ir naktį be jokios 
pertraukos. Kaip iš Brus- 
selio praneša, šitam mušij 
vokiečių krito apie 20,000, o 
belgų apie 8,000. Viena vo
kiečių kavalerijos divizija 
buvo visiškai belgų raitelių

Dabar francuzai traukia 
linkui Berlyno.

Paryžiuje ta žinia sukėlė 
neišpasakytą entuzijazmą. 
Minios vaikščioja gatvėmis 
demonstruodamos ir šau
kia: ”Lai gyvuoja Francu- 
zija!” ”Lai gyvuoja Ai
žąs!”

BAISUS MUŠIS ALZASE.
Krito 45,000 vokiečių ir 

francuzų.
Alzaso provincijoj, kurią 

nuo 1871 m. vokiečiai buvo 
atėmę iš francuzų, buvo ne
girdėtas mušis. Francuzų 
armija užpuolė ant vokiečių 
drutvietės ties Altkirchu ir 
šturmu ją paėmė. Vokie
čiai gynėsi narsiai, bet prieš 
pašėlusį francuzų ataką, ku
ris ėjo kaip didžiausia aud
ra. negalėjo atsilaikyti ir 
pradėjo bėgti. Tuo tarpu 
iš užpakalio francuzų kava
lerija užkirto -kelią ir vokie
čius pradėjo skersti iš dvie
jų pusių. Šitoj baisioj ko
voj, kaip telegramos sako, 
žuvo 30,000 vokiečių ir 
15,000 francuzų. Lavonai 
vietomis gulėję po 7 viens 
ant kito.

Paėmę Ąltkirchą, francu- 
zai užpuolė svarbią vokiečių 
tvirtovę Mualhauzeną, 10 
mylių į šiaurę nuo Altkir- 
cho^įr pereitoj subatoi tu
rėjo jau ir tą paėmę. Taigi 
į porą dienų vokiečiams at
imta dvi drutvietės. Muel- 
hauzen yra svarbiausiu Al- seki, tą vokiečių minininkas į šovęs užmuštojo 
zaso provincijoj miestu. Gy- taipgi vijęsis. ‘rians simns. 12 n

Anglija siunčia savo kariu
menę francuzams į 

pagelbą.
Pereitoj sąvaitėj Anglija 

nusiuntė 20,000 savo karei
vių Francuzijon, kurie susi
vieniję su francuzų kariu- 
mene išvien eis prieš vokie
čius. Anglų kariumenę va
dovaus francuzų oficieriai, 
kurie gerai kalba angliškai.

f — ».
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Serbai paėmė Austrijos 

miestą.
Iš Nišo telegrafuojama, 

kad serbų kariifmenė pa
ėmė Višegradą, kuri pri-i 
guli Austrijai. Austrijos į 
kareiviai pasitraukė.

Paryžiuje sumišimai, 500 
žmonių areštuota; 
Caillaux užmuštas.

Telegramos praneša, kad 
i francuzų sostinėj, Paryžiu- 

. v. . . , . je, prasidėjo dideli sumiši-
Vokieciai paėmė rusų laivą. mai žmonių esą areš- 

Iš Tokio pranešama, kad tuota. Juos teis kariškas 
netoli Japonijos vokiečių j teismas. Buvęs ministeris 
kariški laivai sugavo rusų ■ Caillaux. kurio pati andai 
pirklybos laivą. Kitas ru- nušovė "Figaro” redaktorių 
su laivas pribuvo į Simono- | Calmette’ą, nušautas. Jį nu- 

” ' » redakto
riaus sūnūs, 12 metų vaikas.taipgi vijęsis.
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HARTFORD, CONN.Peržvalga.
Kam bus iŠ karės nauda?
Žinoma, kad ne darbinin

kams. Jei bus kokia nors 
nauda, tai ji bus kapitalis
tams.

Kapitalistiškojo surėdy
mo tikslu yra traukti pelnas 
iš visko. Kapitalistui, lyg 
tam laukiniam Afrikos gy
ventojui, yra viskas gera, 
kas tik atneša jam pelną, o 
viskas bloga, kas neša nuos
tolį. Laukinių afrikiečių 
dora yra pajuokiama šito
kia patarle: "Jeigu aš pa
vogsiu savo kaimynui pa- 
■cią, tai tas yra geras dar
bas; jei kaimynas pavagia 
iš manęs pačią, tai jo pasiel
gimas yra nedoras." Bet ši 
ta patarlė labai gerai tiktų 
ir civilizuotiems kapitalis
tams. Nes kiekvienas nuo- 
tikis kapitalistiškam surė- 
dvme vra vertinamas sulvg' 
to, ar jis atneša pelną, ar 
nuostolį kapitalistų kiše- 
niui.

Taip pat yra ir su kare. 
Kapitalisto atžvilgiu, karė 
yra biznis. Iš skerdimo 
žmonių ant karės lauko ka
pitalistai pasidaro sau gra
žesnio pelno, negu, daleiski- 
me, siūdami Čeverykus savo 
fabrikuose.

Amerikos kapitalistų lai
kraščiai, kilus Europoj vi-! 
suotinai karei, su paslėptu 
džiaugsmu daro apskaitlia- 
vimus, kiek toji karė galės 
atnešt jiems (jie sako. Ame
rikai) pelno. Mat tikimasi 
brangiai parduot kariaujan
čioms šalims gerai užderė
jusius šįmet javus, kurie 
Europoj kaip sykis šįmet 
neužaugo.

Ir męs jau girdim iš laik
raščių, kad paskutinėmis 
dienomis javų kainos Ame
rikoj ištikrųjų žymiai-paki
lo. Vadinas, pabrangs ir 
duona, kuria Amerikos dar
bininkas minta, 
brangs taip pat. 
matot, kapitalistai jau 
daro iš karės pelną.

Mėsa pa-
Ir kaip 

ir

„Naujienos” virto dienraš- 
ciu.

„Naujienų” No. 24 skai
tom šitokį pranešimą:

„Pereitą subatą, rugpjūčio 1 
d., įvyko visuotinas pusmeti
nis Naujienų Bendrovės susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
arti dviejų šimtų narių (Bend
rovė turi daugiaus kaip tris 
-šimtus narių dalininkų, bet 
<3augelis jų ne Chicagoje gyve
na.) Išklausęs Bendrovės Di
rektorių Tarybos ir Komisijų 
napcirtų apie visą 'Naujienų’ 

’ reikalų stovį ir perėjęs naujų 
reikalų svarstyti, susirinkimas 
vienbalsiai nutarė LEISTI
'NAUJIENAS’ KASDIEN.

„Dienraštis eis keturių pu
sių; subatos gi numeriai bus 
aštuonių pusių ir eis kaipo sa- 
vaitininkai tiems ėmėjams, ku
rie norės gauti 'Naujienas’ ir 
toliau tik syki savaitėje.’’

Taigi galų-gale susilaukė 
dienraščio ir Amerikos lie
tuviai.

Sveikiname pirmutinį lie
tuvių dienraštį Amerikos 
padangėj ir linkim jam kuo- 
geriausios kloties.

Ne cenzūra, bet vagystė.
Anąsyk „Keleivyje” buvo 

nurodyta, kaip Chicagos 
„Ka-kas” perspausdino iš 
„Aušrinės” Jasiukaičio 
straipsnį ir nepasakė, iš kur 
jį paėmė; negana to, su
trumpino da ir autoriaus 
vardą, nes visiems yra ži
noma, kad Jasiukaitis soci-

”Paskui 'Dilgėlės' ir 'Kelei
vis’ sielvartauja ir podraug 
plusta, kad ‘Katalikas’ pers
pausdinęs kokio Jasiukaičio 
'Principą’ iš ‘Aušrinės’ ir apa
čioj nepadėjęs: Dozvoleno 'Ke
leivio* Cenzūroj u. Na. čia nė
ra Rusija.”

„Dilgėlės” dabar tam 
"Ka-kui” pastebi, kad čia 
ne cenzūros klausimas, bet 
klausimas vagystės.

Kiek atsieina persekiojimas 
1. W. W. vadovų.

Nesenai laikraščiai pagar
sino. kiek atsiėjo persekioji
mas Ettoro ir Giovannitti. 
kurie buvo Lavvrence’o au
dėjų streiko vadovais. Iš
viso bylai išleista $75.000.00 
suviršum.

Essex pavietas išleido jų 
persekiojimui $30,000.

Ju apgvnimui išleista 
$45.000.

Stenografams išmokėta 
$7,000. “ ,

Surinkimas prisaikintujų 
suolo (rinko 5 dienas) kaš
tavo $6.000.

Algos prisaikintujų suo
lui išmokėta $3,130.

Dviem teismo urėdnin- 
kams $1.160.

Vertėjui užmokėta $400. 
Byla traukėsi 37 dienas, 
žodžių stenografai užra

šė 1,103.336.
Kaip skaitytojams jau ži

noma. Ettor ir Giovannitti 
buvo išteisinti. Lavvrence’o 
audinyčių savininkai dėjo 
visas savo pastangas, kad 
pasmerkti juos mirtin.

Kiek laikraščiams apsieina 
karės žinios.

Paprastai yra manoma, 
jog laike karės laikraščiai 
daro didžiausi biznį, bet Gi- 
rardo "Topics of the Tovvn" 
toki manymą išblaško. Di
deliems laikraščiams, kurie 
siunčia savo koresponden
tus ant karės lauko, labai 
brangiai atsieina žinios. 
Taip vienas Amerikos dien
raštis per Ispanijos karę su 
Amerika išleido $750,000 už
laikymui karės korespon
dentų ir žinių persiuntimui.

"London Post” redakto
rius mums sako, kad jo lai
kraštis laike karės su būrais 
turėjo nusiuntęs 20 kores
pondentų ir kad persiunti
mas žinių iš Cape Tovvn 
(Afrikoj) į Londoną kašta
vo po $1.20 už kiekvieną žo
dį. Afrikos užkariavimas 
Londono laikraščiams buvęs 
didžiausis nuostolis.

Laike Filipinų karės vie
nas Amerikos dienraštis už
mokėjęs $3.000 už prisiunti- 
mą telegrafu vienos tik ko
respondencijos.

Kiek apsieina karės.
W. C. Van Antvverp savo 

knygoj ”The Stock Excange 
from Within” sako:

„Karė, kaip visiems jau 
žinoma, yra didžiausia tur
tų naikintoja. Nedidelė An
glijos karė su būrais lėšavo 

i kasdiena po SI,000.000. o 
visa expedicija. kaip parodo 
valstybės iždininko atskai
tos. lėšavo vieną miliardą ir 
85 milijonus dolerių.

„Karė tarp Rusijos ir Ja
ponijos lėšavo po S3.000.000 
su viršum kasdieną, arba 
S2.000.000.000 (du milijar
du) iš viso.”

0 kiek gali lėšuot dabar
tinė Europos karė? Iš kal
no niekas negali pasakyti, 
bet laikraščiai šitaip spėja: 
jeigu rusų-japonų karė lė
šavo kasdien po tris milijo
nus dolerių, tai dabartinė 
karė, kur kariauja septy
nios valstybės, lėšuos mažių 
mažiausia trigubai, 
$9,000,000 į dieną.

_

arba

jalistas. Tokį „Ka-ko” dar- Francuzų socijalistų orga- 
i „„ , - - „ nas jau apsimokėsiąs.

Francuzų socijalistų or
te. „Ka-kas” neturėdamas ganas „L’Humanite” tikisi, 
ką ant to atsakyti, bando ši- kad šįmet/jo leidimas jau ap- 
taip išsisukti: simokės * gal da pelno at-

\ \ j

bą „Keleivis” ir „Dilgėlės”, 
pavadino literatiška vagys- I

1

\

\

liks. Ligšiol partija vis tu
rėdavo prie jo pridėt Sykį 
laikraštis jau vos tik nesu
stojo, bet vokiečiai socijalis
tai suaukavo kelis tūkstan
čius dolerių ir tas išgelbėjo 
"L’Humanite" nuo mirties.

Dabar „L’Humanite” tu
rinti 150.000 kasdieninių 
skaitytojų ir nuolat vis au
ga.

Atstovas — doros platin
tojas.

Mažosios Lietuvos lietu
viai turi du savo atstovu 
Prūsų seime: Kun. Gaiga
laitį ir Steputaitį. Vienas 
jų. Steputaitis, nuolat kalba 
prieš seimo atstovus apie 
lenkų nedorybes, antrasai- 
gi. Gaigalaitis, labai mėgsta 
kalbėti apie dorą. Nesenai 
jis tiek apie visokias dory
bes prikalbėjęs, kad visi lai
kraščiai ėmė apie jį rašyti. 
Vienas vokiečių satyros lai
kraštis „Der Wahre Jakob” 
(Tikrasai Jokūbas) patalpi
no apie tas jo dorybes eilu
tes su prierašu, kuriame pa
žymėjo, kaip jis prie kiek
vienos progos tyrinėdamas 
tų nedorybių šaltinį einąs į 
„Nacional” (tarptautinę) 
karinę ir ten „dorybę” pla
tinąs atskiruose kambariuo
se su merginomis.

Kun. Gaigalaitis už tokį 
rašymą apskundė "Der XVa- 
hre Jakob" redaktorių teis
man. Tardymas parodė, 
kad ištikrųjų jis ten lankę
sis ir linksminęsis su dviem 
savo parapijonais „lietuv
ninkais” ir mylėjęsis su 
merginomis, o paskui seime 
sakęs karštą prakalbą prieš 
nakties paukščius ir paleis- 
tuvybę. Gaigalaitis tvirti
no, kad jis tik vieną sykį toj 
kavinėj tebuvęs, bet merge
lė iš „Nacional” karinės 
kuri buvo liudininkė, 
apie jį gražiai kalbėjo, 
išrodė, kad juodu geru 

; žįstamu.
Prokuroras atrado 

nok jo apsilankymą karinėj 
nekaltu ir „Tikrojo Jokū
bo" redaktorių nubaudė 300 
markių. Jei Gaigalaitis ne
būtų valdžios šalininkas ir 
kunigas, suprantama, reda- 

Įktoriaus butų nenubaudę.

f

KELEIVIS

jimai darbininkų sąjungų... 
(Triukšmas)... atvėrė akis 
šimtui tūkstančių proletarų.

Darbininkus teisia.
Ir nenuostabu, kad val

džia pasodino ant kaltina
mųjų suolo Obuchovo darbi
ninkus. O provincijoj kas 
dedasi? Jei Peterburge nu
teisė darbininkus dviem mė
nesiais, tai Kremenčuge, 
Nikolajeve ir Urale už pa
našų atsitikimą nuteisė du 
kartu smarkiau. Męs sup
rantame: valdžia, kaip galė
dama, kovoja su streikais. 
Darbininkas nuo pavienių 
reikalavimų eina prie ben
drų obalsių; jis jau suprato, 

: kad neišmintinga, kad nėra 
l ko laukti, kuomet išaugšto 
siųs tvarką pamažėl; jis su
prato, kad jis yra valstybės 
mechanizmo svarbiausioji 
dalis, ir savimi tesitiki; jis 

| nebelaukia iš dabartinės 
I valdžios nė streikų laisvės, 
j nė organizacijų ir nelaimin- 
!gų atsitikimų mažėjant fa- 
j brikuose.

KORESPONOENGIJUS
— ■■ ■! ■

i

Phoioa by Amencan Press Association.

B Šis paveikslėlis parodo viršuje vokiečių mašininę kanuo- 
lę ir kareivius, gatavus šaudyt. Matomoji kanuolė, yra 
viena iš biauriausių įrankių. Paleista veikiman, ji pila 
kulkomis kaip ledų debesis ledais. Paveikslėlio apačioj 
parodyta rusų kazokai, kurie turės eit prieš mašinines 

vokiečių kanuoles.

4 sykius moteris kėsinosi 
nužudyti savo vyrą.

Liepos 18 d. apie 10 vai. 
vakare, tūla moteris V. S., 
norėjo pasmaugti savo vyrą 
J. S.—ną. Ji išanksto priri
šo prie lovos virvę r po lova 
pasidėjo didelį peilį. Kuo
met jiedu atsigulė ir vyras * 
užmigo, ji apvyniojo virvę 
apie kaklą ir smarkiai iššo
kusi iš lovos ėmė traukti už 
virvės įsyspyrus į lovos kra
štą, tik laimė, kad buvo stip- 
ras vyras, jisai sugriebęs už 
virvės užsitraukė ją ant sa
vęs ir tuom išsigelbėjo nuo 
mirties. Jie vos tik 3 mėne
siai, kaip apsivedę, o jau 4 
sykius ji kėsinosi jį nužudy
ti, tai dujas (gasą) palikda
vo neužsukus, tai alun nuo
dų įpyldavo. Jos pasielgi
mo priežastis nežinomos. Ją 
buvo suareštavę, bet užsta
čius $800.00 kaucijos palei
do. Dabar nugabenta ligon- 
butin, nes manoma, esant 
nesveiko proto.

Nepažįstamas.
%

" ■

ATHOL, MASS.
Katalikai norėjo užkenkti 

pirmeiviams.
Naujai susitvėrusi drau

gijėlė „Lietuvių Apšvietos 
Ratelis” liepos 19 d. surengė 
pikniką su dainomis ir pa- 
marginimais. Viskas nusi
sekė gerai. Publikos susi
rinko skaitlingas būrelis, li
ko gražaus ir pelno.

Tą pačią dien ir Blaivy
bės draugija parengė pikni
ką, manė užkenksią pirmei
vių draugijai.

Liepos 26 d. „Apšvietos” 
draugijėlė vėl suruošė pik
niką be apgarsinimų, užgir- 

. dęs apie tai vietinis kunigas, 
tuoj urnai suskubo iš sakyk
los garsinti Blaivybės d r-jos 
pikniką ir iš anksto perser- 

' gėjo visus, kad neitų į be- 
į dievių pikniką. Sako, jie 
taip moka prikalbėti, kad ga
ji jus padalyti visus bedie
viais, lygiai kad supuvusį 
obuolį pridėtum prie gerų, 

i tai nuo jo risi suputų, tai tas 
pats ir su bedieviais, jie pri
kalbą ir išvedą iš kelio ge
rus žmones, sako, kas iš jū
sų eis į tą pikniką, tai pa
pildys mirtiną nuodėmę. 
Pabaigoje uždavė visiems 
sukalbėti po 3 poterius už 

j bedievius. Tečiau žmonės 
' gyvenantie savo protu jo 
pliauškalų neklauso, daugu
ma jo parapijonų aplankė 
musų pikniką, kuriame vis
kas buvo dailiai atlikta.

šventakuprys.

VIRGINLA, MINN.
Per prievartą dvasią šventą 

. . įpūtė.
Čia gyvena 19 lietuvių šei

mynų; 6 iš jų priguli prie 
lenkiškos parapijos ir save 
vadina „polckais katalikais/

Kurie nepriklauso prie 
parapijos, tie plakami ir 
šmeižiami katalikų liežiu- 
viais.

Vienas laisvamanis gyve
no pas kataliką, kaipo įna
mis (burdingierius); netikė
tai apsirgo ir atsigulė ligo
ninėn, bet štai aplanko vai
kiną tėvas ir išima iš ligoni
nės, užeina visi į smuklę ir 
išsitraukia rudžio. Parėjęs 
namo vaikinas pasijuto sti- 

Įpriau sergąs. Katalikai su
bruzdo r nors vaikinas ne- 

: norėjo, bet per prievartą 
i parkvietė ilgaskvernį ir tas 
šaukė iš dangaus šventą 
dvasią.

Mirus-gi buvo laidojamas 
su visomis bažnyčios apeigo
mis. J. Yla.

tiečiai, ypač jaunoji karta Darbininkų sąjungos, 
bėga i įmestą uždarbio jieš-j Kapitalistai, tie žmonių 
kouanu. x
tiems darbininkams minis
teris? Rusijoj darbininkai 
vidutiniškai uždirba per me- a v
tus nuo 210—225 rub., Ame- nm|<ais Kajp apSeina? Dar- 
nkoj l,0v0 ir daugiau, o Vo- bmlnkai ^kuPomet 
kietijoj du kartu daugiau, mirš kai lokauto _ 
kaip Rusijoj. Padėjimas darė’?et£rburge metalimn- 
kaip matote sunkus ir nępa- k . k«rį turėjo 12

Vėtai-' tūkstančių irganizuot? dar-I 
Liįj atsitikimų kasdien bimnkų' Dvigub« 5mu« 
vis augo ir augo: kaltos pa
sirodė darbo sąlygos. <’y* 
matėte tai iš musų paklausi-, 
mų. jus turite da atminti 
paklausimą dėl parako fab
riko, kur užmušė kelias de
šimtis darbininkų. Karo mi
nisterio aiškinimo Durnai 
neužteko. L. .
te, ar geriau dabar ten, ta-'nistą.
me fabrike? Ne. Po šitOi Badajevas. Męs supran- 
baisaus atsitikimo buvo ma- tame fabrikantų taktiką: 
žesnių, o darbininkai kaip jie lokautais kovoja su dar- 
pirma gavę, taip ir dabar te- bininkais. Pramonijos mi- 
begauna grašgalius. Pasi- nisteris ir kiti liuosai leidžia 
žiūrėkite jus į darbininkų jiems kovoti. Męs prieš tai 
laikraščių chroniką — kas-'nieko neturime, bet leiskite 
dien jus rasite ten. kaip ka- įr mums, darbininkams, pil-

i

' J 
taip 
jog 
pa-

vie-

Rusijos durna 
apie darbininku 

reikalus.
Kilantis darbininkų ūpas 

ir streikų bangos užliejusios 
visą Rusijos šalį privertė ir 
durnos atstovus giliau paž
velgti skausmais trikštan- 
čian darbininkų gyvenimam 
Čia spausdiname atstovo so- 
cial-demokrato Badajevo 
kalbą, pasakytą trejetą sa
vaičių atgal durnoje prieš 
atstovus ir ministerių susi
rinkimą, kuri vaizdžiai nu
piešia skurdų darbininkų 
padėjimą. Žiūrint į tas ap
linkybes, kokiose Rusijos 
darbininkas laikomas kapi
talistų ir carizmo, galima 
spręsti, jog nebeužilgo dar- 
binikai atsimokės savo bu
deliams, nes. kaip matyti iš 
dabartinio bruzdėjimo pas 

Įjuos išsisėmė jau paskutinė 
i kantrybė.

"Prekybos ir pramonijos 
ministeris turėtų, rodos, ar
čiau darbininkų klesos sto
vėti — pradeda savo kalbą 
atstovas Badajevas — bet 
arčiau jos stovi kas kitas — 
vidaus dalykų ministeris ir 
policija. Kas, sakykite, už 
streikus varo darbininkus 
iš Peterburgo? Kas juos 
baudžia ir į kalėjimą deda? 
— Vis vidaus dalykų minis
teris. Prekybos ministeris 
sakosi šį-tą padaręs. Bet 
ką, jis pasakė, nes neturėjo 
ko pasakyti.

Darbininkų padėjimas.
Dvarininkų valdžia griau

na sodžių, ir pavargę vals-

I

I

Ar padare ką-nors įęjsenes piestai, visokie sin- Į
■bminkams minis- _ _aikatai, suvažiavimų tary

bos — visi jie randa mims- 
terio pagalbą. O su darbi- 

nkoj 1,000 ir daugiau, o Vo-,{“£££neužl
mirš, kaip lokauto metu už-

i bininkų. Dvigubą smūgį 
tuomet valdžia susidėjusi su 

•kapitalu užteikė darbinin- 
„jy kams. Kur buvo tuomet 

ministeris? Jis buvo tuo- 
<met su pramonininkais ir 
(policija, ėjo prieš darbinin
kus...

Pirmininkas. Durnos na- 
Ir ką jus mano- rys Badajev, aš perspėju ta-

JERSEY CITY, N, J. 
Katalikai moterims šviesos 

pavydi.
Kuomet pas mus apšvies- 

tesniujų rūpesčiu pradėjo 
kilti apšvieta ir gimė mote
rų draugija „Birutė,” tai 
tamsuoliai ėmė šaukti: „Iš- 
griaut moterų draugiją, mo- 

Tiktai ka ministeris kai- jūrinis draugijos nereikia."L h® k 12 “iVila aal met Ji taisai mus persekio- Taisi tamsuoliais vra ka- 
jo. Nebuvo tos dienos, kad lik ®j jie :k k 
ne butų kokios-nors žinios dė| narjai nįnune|= tri. 
apie sąjungas: šiandien Pe-idolerinę bažnyčiai.
tarburge uždare sąjungą, LiepJs 24 j vakare buv0 
takar Rj goj, uz\ akar bažnvt. choro repeticija, ne- 
Maskvoj uzvakar-vakar -! kurf-ms mergin0^s gJriežtai 
Lodziuj, L rale ir kitur. ± la-, prig^njenta^ kad nevažiuo- 
ty-ti. sąjungos skersai ger- f ? moteru pikniką, o jei 

,kles ateitojo '?esPatau^-• kiri nepakl’ausvtų, bus pra- 
įmoms klesoms ir pramom- v ,. K h - 
jos mmistens eina isvien.su m t vis_’ iknikan 

’J.S: atsilinkė. Turbut jos dabar 
jau nebus parapijonėmis.

Dešimtukas.

pitalas žudo darbininkus.

Streikai.

nai streikų ir organizacijų 
laisvę; tuomet jus matysite, 
kas stipresnis. Bet ne val
džia mus persekioja. Ir šį-I

bėjo, buk streikai kįla dėl 
nesveikos agitacijos. Va, 
kur ta agitacija, pone mini- 
steri: ji rezultatas to politi
nio ir ekonominio darbinin
kų padėjimo, kurį globia 
prekybos ir pramonijos mi
nisteris. Jaugi darbininkai, 
manote, nesuprantą, ko ver
ta tokia ministerio inspek
cija, kuri ne tiktai negali 
perspėti nuodijimosi. bet 
kuomet jau įvyko nelaimė, 
ji nenori jos ištirti. Ir tik
tai tuomet ji terado savo 
gyvybės ženklą, kaip darbi
ninkai ima plakti ministerį 
ir jo valdininkus politikinių 
ir ekonomin. streikų botagu. 
Bet kas iš to ženklo? Vieni 

j prižadai, kurie niekad ne- 
pildos. Užtat policijos to- 

i kiais atsitikimais visuomet 
užtenka. Aš pats mačiau, 
kap policijos eskadronas uo
liai nagaikomis plakė darbi

ninkus. Stebėjausi tuomet, 
ko taip uoliai plakė darbi
ninkus. Už poros dienų te
ko patirti, kad miesto virši
ninkas apdovanojo tuos po- 
licistus, apdovanojo, žino
ma, ne iš savo kišenės, bet 
iš žmonių kišenės. Tokia 
politika visur su darbinin
kais ir jų judėjimu. Ir pra
monijos ministeris, tiesą sa
kant, tėra pramonininkų 
ministeris.

j
I

kodamas priemonių kovoti 
i su streikais ir sąjungomis.'
Matote, jis labai užimtas, i 
Tūkstančiais darbininkų 
kasdien miršta nuo nelai-l 
mingų atsitikimų, daugybė 

j jų fabrikuose nuodijasi, o 
(jis, matote, vis tariasi su po
licijos depart mentu, kaip 
streikus sustabdyti. Perse
kiokite, kiek norite, profesi
jos sąjungas, teiskite strei
kininkus, trempkite ligos ka
sų narius — bet iš to nieko 
neišeis. Čia pernai ir šįmet 
rėkė — galas sąjungoms. 
O aš sakau — bus sąjungos. 
Čia, sakė — nebebus strei
kų. O aš sakau — streikai 
buvo ir bus, nes jie tiktai te- 
gelbsti darbininkus iš kapi
talo vergijos. Gyvenimas 
kasdien patvirtina tą musų 
obalsį. Męs senai kovojame 
dėl rinktinės darbininkų in
spekcijos, senai kovojame 
dėl pilnos darbininkų orga
nizacijos laisvės. Dabar ši- 

•tie nuodijimasi ir persekio- mų. ______ ___

.... ---------
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GIRARDVILLE, PA.
Girtuoklių išdykavimas.
Šiame miestelije yra apie 

900 lietuvių. Žmonės gir
tuokliauja be galo ir saiko. 
Pasigėrę užpuldinėja vieni 
kitus.

Liepos 25 d. vienas vyras 
lietuvis užpuolė smuklėje su 
peiliu kitą vaikiną, tasai pa
sileido bėgt, matydami kiti 
žmonės puolėsi prie jo gel
bėti, tasai-gi latras pama
tęs, kad jam gali būti riestai 
puolėsi bėgti atgal, bet par
griuvęs išsilaužė sau koją.

Liepos 26 d- ir vėl girti lie
tuviai su peiliais ir akmeni
mis pakėlė taip savęs kovą, 
bet radosi blaivesnių, kurie 
įniršusius mušeikas išskyrė. 
Svetimtaučiai labai stebisi 
iš tokių gyvuliškų pasielgi
mų. M. Salckus.

BURLINGTON, N. J. 
Alkoholio auka.

Čia išsigėrę trįs vyrukai 
sumanė pasimaudyti ir nu
ėję į elektros prieplauką, 
taip išsimaudė, jog 2 kriau- 
kšoiodami sugrįžo, o trečia- 
sai Antanas Bimba nusken
do. Jį ištraukė iš vandens 
gilumos 17 pėdų darbinin
kas H. Parkes ir da gyvą iš
nešė ant viršaus, bet ištrau
ktas pasimirė. Tai jau ke
lintas šiemet girdėties atsi
tikimas, jog girti besimau- 
dydami prigeria. Reikėtų 
pasigėrus eiti išsimiegoti, 
bet ne į vandenį.

J. Griciunas.

I

NEWARK, N. J.
Tveriasi "Apšvietos” .drau

gija.
Pažangesni lietuviai su

kruto darbuoties. Sumanė 
sutverti „Apšvietos” draugi
ją ir įsteigti knygyną. Lie
pos 19 d. surengė prakalbas 
ir diskusijas. Kalbėjo vie
tinis daktaras Kaškevyčius; 
jisai trumpai, bet vaizdžiai 
paaiškino, kaip lengviausia 
žmogus gali apšviesti savo 
protą. Po prakalbų buvo 
diskusijos ir pasitarimai, 
apie naujai tveriamos drau
gijos reikalus.

NewarldetU

isvien.su


■’
4

CHICAGO, ILL.
Liepos 18 d. tūlas Stensiu- 

lis, gyvenęs ant Mechanic 
gatvės, sunkiai sužeidė pei
liu savo moterę ir patsai 
persipjovė tuom pačiu pei
liu kaklą ir krutinę. Mote
ris nugabenta miesto ligon- 
butin, o jis kalėjimo ligon- 
butin; sako, abu pasveiksią. 
Jiedu turėjo 5 vaikus, vie
nas jų yra jau 18 metų. 
Stensiulis yra tamsus kata
likas.

Į * 1

i verstos yra rengti balius ir 
piknikus, bet ir iš tų mažai 
ką tepelno ir taip jos skurs
ta metas nuo meto negalė
damos sustiprėti.

Liepos 19 d. du jaunu vai
kiuku, J. Draugelis ir O. 
Jonaitis, išėję iš bažnyčios 
susivaidijo tarp savęs ir Jo
naitis parmušęs ant žemės 
vyresnį už save Draugelį, 
išsitraukęs iš kišeniaus pei
lį perdūrė kairioje pusėje 
krutinę. Jonaitį policiją 
atidavė į pataisymo namus. 
Čia tėvai, kurie tą žinutę 
skaitys, turėtų atkreipti do- 
mą ir įsidėti sau širdin, kad 
iš mažens pasirūpinus savo 
vaikų auklėjimu. Tų jaunų 
latrelių tėvai yra katalikai 
žmonės ir vaikai buvo išau-l 
kieti katalikiškoj dvasioj, į 
da-gi iš bažnyčios išėję ir: 
vaidus tarp savęs pakėlė. 
Reikia vaikams aiškint ne 
tikėjimo sutrūnėjusios dog
mos, bet kad žmogus turi' 
sąžinę širdyje ir yra augš
čiau isivystęs už kitus žemės 
gyvūnus, todėl jo pareiga 
yra laikyti savo sąžinę tyra 
ir nesutepta ir žengti prie 
augštesnio stovio, gerbti 
žmoniškumą ir mylėti savo 
artimą.

Chicagoj yra apie 10 sko
linimo ir statymo draugijų, 
jų turtas siekia apie pusę 
milijono dolerių. Tai vie
nas iš išmintingesnių būdų 
palaikymui pinigų tarpe sa
vųjų. Mokantis į panašią 
draugiją 25c. kas mėnesį, 
laike 6 metų ir 3 mėn. sutau
po $100.00, tai parankiau- 
sis būdas sutaupymui pini
gų. Nors pastaruoju laiku 
ir gana daug lietuvių prigu
li prie tų draugijų, tečiau 
sulyginus su chicagos lietu
vių skaičium, tai pasirodo, 
kad iš šimto vienas teprigu- 
li, kur gali prigulėti kiek
vienas. A. Booben.

Benjaminas Toporovskis, į 
lietuvis, kuris buvo kaltina
mas už užmušimą Juozo No
reikos, sausio 4 d. š. m., smu
klėje ant 18 gatvės, prisai
kintujų teisėjų liko išteisin
tas, nes T—kio advokatas 
darodė, kad jo draugas Pr. 
Ziberkas laike tragedijos 
šaudė iš revolverio. Ziber-I 
kos policija iki šiol nesuga
vo.

BROOKLYN, N. Y. 
Prakalbos gatvėje.

Liepos 30 d. Water gatvė
je buvo sakoma prakalbos, 

i suruoštos rūpesčiu L. S. S. 
J 83 kp. Kalbėjo drg. Šukys 
nupiešdamas kilusią Euro- 

; poj karę ir jos priežastis, pa- 
■ skui pasakojo apie unijas ir 
bedarbę. Žmonių susirinko 
apie 400 su viršum ir visi 
ramiai klausėsi, išskyrus 
keliatą įkaušusių, kurie ei
dami pro šalį rėkavo. Ma
tyt, jog žmonėse prigijo 
mandagumo supratimas, se
niau ir salėje negalima bū
davo suvaldyti, netik gatvė
je.

Laike prakalbų parduota 
socijalistiškos literatūros už 
4 dolerius.

Nors pas mus kiekviena
me kampe smuklė, bet ir tie j 
patįs smuklių mylėtojai i 
klausėsi ir pasibaigus pra
kalboms nenorėjo skirsty- 
ties. R. P. Paupys.

DETROIT, MICH. 
Laisvamanių prakalbos.
Vietinė Laisvamanių kuo

pa surengė prakalbas liepos 
23 —24 d. Kalbėjo Montvi- 
das-Antonovas iš Chicagos.

Jisai pasakojo, kaip šioje 
laisvoje šalije Romos kuni
gai varžo žmonių laisvę, gą
sdina savo pramanytais vel
niais ir traukia iš darbo 
žmonių paskutinius centus. 
Nurodė, kaip žmonės baž
nyčiose gali užsikrėsti ir už
sikrečia visokiomis ligomis 
nuo šlakstymosi visų pirš
tais priterštu vandeniu, bu
čiavimo kryžių, o ypač nuo 
priteršto oro, lygiai ir nuo 
kunigo, kuris dalindamas 
komuniją kaišioja visiems 
pirštus į gerklė, kaip ligo
tiems, taip ir sveikiems 
žmonėms ir gali pilnai svei
kuosius užkrėsti.

Liepė neit į bažnyčią, ge
riau šventadienij išvažiuoti 
ant tyro oro, o už tuos pini
gus, ką atiduoda bažnyčiai, 
nusipirkt gero bifštiko ir 
sočiai pavalgyti. Pertrau
koje „kunigas Bimba” sakė 
pamokslą, publika kone ply
šo nuo juokų. Buvo da ir 
deklamacijų. Per abu va
karu prakalbose buvo pilna 
salė žmonių. Nors žmonių

Francuzijos jūreiviai, geriausi šauliai pasaulije, 
pasirengę šauti.

BALTIMORE, MD. 
Ko aklas verktų, kad kelią 

matytų.
Musų mieste tarpe I. W.*-'*■'*•**' iUUOl^ llilVOlV VC4X |JVz ■*■ • •

susirinko įvairių pažvalgų, i W. unijos narių įėjo papro-

MONTELLO, MASS. 
„Six for ąuarter.”

______________——3^

' mus perkūnija su lietum nu- 
nešdama apie 6 triobas ir 
užmušė vieną moterį, o ki-

Pas mus jau iš seniau yra tą pavojingai sužeidė, kuri
viešose smuklėse uždrausta 
pardavinėti svaiginantie gė
rimai, bet musų lietuviai 
gudrus „užpakaliniu protu,” 
jie tiek slaptų smuklių pri- 
vaisė, jog svetimtaučiai vi
sur lietuvius ėmė pravar
džiuoti „six for ąuarter.” 
Negana to, svetimtaučiai 
surenka tuščius butelius ir 
pastatę lietuviais apgyven
to j gatvėj padeda parašą: 
”six for ąuarter” — vienu 
žodžiu, sunku lietuviui vie
šai ir pasirodyti, svetimtau
čiai visur juos išjuokia už 
jų slaptų smuklių užlaiky
mą.

Tiesą pasakius, čia lietu
viai perdaug jau ir įsileido 
girtuoklystėm Jie net 
draugijų pirmsėdžiais nesi
drovi rinkti girtuoklių ir 
smuklininkų, kurie vėliau 
atėję susirinkiman su užpil
tomis akimis skundžia pir
meivius žmones. Lietuvių 
liaudies namo visųkilčiausi 
draugovė ir ta šiemet išrin
ko pirmsėdžiu žmogų, kuris 
jau ir kalėjime buvo už gir
tybės platinimą, dabar-gi 
taippat varo girtuoklybės 
platinimo darbą pardavinė
damas svaiginančius gėri
mus. Jis net liaudies namo 
lange nesigėdijo išstatyti 
savo smuklės skelbimą.

Žmonės skęsdami svaiga
lų bangose, kartu skęsta ir 
tamsybės tvane, per tai į 
čia skverbiasi įvairus išnau
dotojai ir daro iš tamsių 
darbininkų biznį. Nesenai 
atsikraustė .iš Pensylvanijos 
apsukrus biznierius ir ati
darė mėsos krautuvę. Jis 
yra dideliu bažnyčios tarnu 
ir karštu patrijotu, organi
zuoja katalikus, padeda sta
tyti bažnyčią; per du metu 
jisai jau nasistatė dviejus 
namus, o šiais bedarbės me
tais baigia ir trečius staty
ti. Tai vėl žydelis buvo pri- 
sitrynęs su banka, pašta ir 
agentūra, bet tąjį už šelmy
stes valdžia nubaudė. Da
bar vėl buvo atsibastęs koks 
tai „teatralas.” Suorganiza
vo bendrovę ir lietuvių liau
dies name ėmė rodyt kru
tančius paveikslus. Jis ne
turėdamas nė cento ,gudru
mu buvo iš žmonių išviliojęs 
pinigų, bet ėmė ir subankru- 
tijo nunešdamas visų pini
gus. Prie tos bendrovės pri
gulėjo ir keliatas socijalistų. 
Labai nuostabu — jie anais 
metais užprotestavo prieš 
Bostono kalbėtojus išvadin
dami savo draugus vertel
gomis už literatūros parda
vinėjimą ir dabar vėl kelia
mas triukšmas prieš priva- 
tiškus socijalistų laikraš
čius, ačiū kuriems įgavo su
sipratimą didesnioji liaudies 
dalis, tečiau prieš tikruo
sius išnaudotojus jie neuž
protestuoja. bet ir patis prie 
jų prisideda. Juk kuopa 
visviena netik, kad literatū
ros neišplatino, bet ir narių 
skaičius jau mažėja, nebe
sant kam paagituoti. Pri- 
vatiški socijalistų laikraš
čiai ir taip pakelia įvairių 
nemalonumų, kovoje su so- 
cijalizmo priešais, prieš ku
riuos vienas Sąjungos orga
nas niekuomet neatsilaiky
tu. Jei męs pradėtume dė
lei to rėties ir vaidyties, ži
nokime, kad tuomi tik musų 
priešai pasidžiaugtu ir pa
sinaudotų. ši. Petrelis.

dabar guli ligonbutij.
P. šilaikia

VV’ORCESTER, MASS.
Mėgino išlyst iš odos, bet 

nemokėjo.
Nedėlioj, liepos 26 d. bu

vo surengtas Lietuvos Duk
terų draugijos piknikas. 
Jaunimas žaidė kuopato- 
giausiai visą dieną; vakare 
baigiant skirstyties namu, 
teko matyt nepaprastą re
gyklą. Vienas laisvų pažiū
rų jaunas vaikinas, atsisto
jęs pradėjo deklamuot; ir 
taip sujudinančiai, kad net 
ėmė šiurpuliai, bet štai pa
sipainiojo du vyruku ir iš
girdę juodu deklamaciją, su
minė neva juokų, vienas 
pradėjo pamėgdžiot žydų ir 
rusų kalbose, rėkė, švilpė, 
šokinėjo, tarsi bepročiai, 
mat, norėta pertraukt dek
lamaciją, antras jo sėbras 
matydamas, kad nieko ne
gelbsti jų riksmas ir švilpi
mas, krito į žemę, pradėjo 
gulėdamas spardytis, volio
tis, kaukt nežmonišku bal
su, rodėsi, kad tas vyrukas 
buvo durnaropių užvalgęs. 
Bet tas viskas praėjo veltui; 
būrelis žmonių ramiai klau
sėsi, ir tą padeklamavus iš
šaukė antrą syk. Tada 
„dievo avinai” pamatę, kad 
pritarėjų negauna, keikda
mi ėjo šalin, o iš pulko pasi
girdo balsas: „grinoriau ty
lėk,” ir to žmogaus atspėta, 
nes grinoriu ir buvo. Juk 
taiD pasielgt niekas nė ne
galėtu, kaip tik „grinorius”- 
katalikas. Laimė, kad ne
buvo svaigalų, gal da butų 
bandę ir ginklą pavartot 
prieš tą laisvą vaikiną.

Basakojis.

>%•

išmesti iš unijos. Yra ir to
kių pramoniečių, kurie iš 
pasalų grąsina sumušią so
cijalistus.

Aš pasakyčiau: draugai! 
gana asmeniškumų! eikime 

į prie dalykų ir unijos reikalų 
tikrojo svarstimo. Musų 

i unijoj priguli ir socijalistų, 
ir laisvamanių ir katalikų, 
taigi risi išvien ir turėtume 
veikti. Padarykim galą vi
siems nesusipratimams. Ne- 

i veltui „Dilgėlės” pasakė, jog 
pramonininkams reikia pra
dėti mokinties nuo ABC., 
bet arčiau prisižiūrėjus, 
kaip tik taip ir išeina.

Iš unijos kasos nutarta 
pasiųsti $15.00 aukų Bosto- 

:no bačkinės streikieriams, 
Colorados-gi streikieriams 
bus parinkta aukų dirbtuvė
se, kurios šiek-tiek da ge
riau dirba. Abelnai, dabar

• v

bet visi ramiai ir mandagiai j tin kelti susirinkimuose 
užsilaikė. . ............... j triukšmus. Apie jų elgimą-

Čia reikėtų ištarti ačiū si neprošalį bus truputį pa- 
’ ” “ Pastaruoju laiku 

j jie užvis labiau pyksta ant 
L. S. S. 14 kp. narių, buk iš

; jų tarpo korespondentai tal- 
įpinę į laikraščius „Pirmyn” 
j (No. 30) ir „Laisvė” (N. ne- 
į atsimenu) apie jų, pramoni
ninkų piknike įvykusias peš
tynes, kame jie sumušė sve
timtaučius liepos 19 d. Ta
sai piknikas buvo sureng
tas „Darb. Balso” komisi
jos. laikraščio naudai; į pi
kniką buvo susirinkę apie 
180 asmenų, svetimtaučių, 
buvę apie 30. Svetimtau- ii<xu 
čiai - pradėję nemandagiai Į pas mus siuvėjams darbai 
elgties su hetuvaitemis, ate-i sumažėjo. Pr. Klišis, 
mę nuo muzikantų bubiną; ________
ir nenorėję užmokėti už i 
išgertus gėrimus, tai lie
tuviai sumušę juos ir išmetę „Tarkiniai” tautininkai rėp- 
laiptais nuo antro aukščio, j lioja sykiu su „Vėžiu/* 
bet kaip ten nebūtų,. tečiau §tai ”Vežio” No. 28, tūlas 
visgi .faktas faktu ir pasi- g—s, aprašydamas Law-
hks jog jie pasielgę kaip pa-1 renco socijalistų ir Susirie- 

mjimo kuopų 4 d. liepos pik
nikus, sako, buk „Susiv. kp. 
pikniką nutarė rengti dar 
pereitą vasarą, o socijalistai 
tik pavasarij.” Tai yra gry
na melagystė, štai faktas. 
Socijalistai pikniką nutarė 
rengti ant 4 d. liepos da sau
sio mėn. O Susiv. kp. tarėsi 
daug vėliau pikniką rengti, 
da klausė ir tų narių, kurie 
prie socijalistų priguli, ar 
nėra kitų draugų parengta. 
Tie draugai (galiu įvardyt) 
pasakė ,kad socijalistai jau 
nutarė. Ant to vienas Su
siv. narys šiaip atsiliepė: 
„A, ką męs paisom tų socija
listų. Męs parengsime tau
tišką pikniką.” Na, ir pa- 
rengėt. Tai kam dar rašy
ti, kad „socijalistai persiėmę 
juodašimtiška drąsa ir na- 
chališkai Susivienijimo kp. 
užbėgo už akių?” Tie žo- 
džiai, kaip tik pritinka jums 
patiems.

”Ponas” K. Ž—s primena, 
kad kitais metais visuomet

draugams socijalistams, ku- kalbėti, 
rie mums prijautė ir padėjo Į 
prakalbas surengti, ypač 
merginoms padeklamavu
sioms ir siuvėjui drg. A. 
Laukiui pasiuvusiam ”kun. 
Bimbai” kamžas ir stulas.

„Keleivio” reporteris. Į

WAUKEGAN, ILL.
Teatralinė draugija veikia.

Vietiniai Liet. Teatralinės 
j Dainų Draugijos vaidinto
jai, dirbę per ištisą žiemą 
dėl idėjos ir neėmę už savo 
triūsą honoraro (iškyrus vie 
ną. kuris paėmė savo nau
dai $24.00\ pamatę, jog iž
de randasi krūvelė laike žie- 

' mos sezono uždirbtų pinigų, 
dalį jų paskyrė surengimui 
draugiško pikniko, likusius- 
gi skiria surengimui didelio 
vaidinimo, tuojaus po vasa
ros karščių. Šiandien Teat
ralinė draugija yra atsižy
mėjusi ir ačiū vaidintojų pa_ 
sišventimui ir triūsui, o y- 
pač gabiam režisėriui J. E. 
Bruzevičiui, kuris palaiko; 
draugiją ir dvasiškai ir me- Į 
džiagiškai, yra nemaža nu
veikusi scenos ir dailės sry- 
tije.^

Norėčiau papeikti tuos ; buvo mažuma, tai jie galėjo 
narius, kurie nepriderančiai I pašaukę policiją juos suval- 
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NEW YORK, N. Y.
New Yorko Liet. Draugi

jų Sąjunga, nedėlioj, liepos 
26 d., surengė išvažiavimą į 
Maple Grove, Jamaica. Bu- 

j vo suvažiavę apie 600 asme
nų ir visi dailiai pasilinks
mino. Programas susidėjo 

l iš prakalbų, dainų, deklama
cijų ir kitokių žaislų. Kal- 

■ bėjo p. J. Širvydas apie Są
jungos tikslą ir ragino susi
rinkusius dalyvauti visuo
meniniame gy venime n 
šviesties.

Buvo leidžiama išlaimėji- 
mui 10 įvairių daiktų. Kai- 
kurie išlaimėti daiktai tebė
ra neatsiimti, jie randasi 
pas L. D. S. sekretorių K. 
Labaną, 239 So. 4th street. 
Brooklyn, N. Y. Laimėjo 

;šie asmenis: F. Uzdras, J. 
: Baniulis. S. Tūba, J. Šukys, 
j J. Kriaučeliunas, F. Devei-

i

LAVVRENCE, MASS.Tuli „Accident Insurence 
Co.” agentai, užrašinėja lie

tuvius į apdraudimo bend
roves suteikdami jiems klai
dingas informacijas. Vie
nas lietuvis V. P. pasi-džiau- 
gė, kad prisirašęs į labai ge
rą apsidraudimo bendrovę, 
mokėsiąs $1.40 į mėnesį ir 
laike ligos busią apmokama 
po $40.00 sąvaitei, per du 
metu laiko, o mirus jo gimi
nės gausią 8500.00. Peržiu-'j 
rėjus-gi jo kontraktą pasi
rodė visai kas kita: jeigu 
bus sužeistu prie darbo ir 
nepavojingoj 
gaus minėtą 
bet nelaimei atsitikus ant
ram atsitikime negauna nie
ko. Ligų surašvta 26. už

"t Hi-0™?”!,- SS p- Ząyąekas, Liętu-
Agehtas-gi1?.į.į'

jam buvo primelavęs, jog T -• •__Su- S40OoŠSitėi’0 Ta®? Atsiimti parodydami lio- 

terijos tikietus.

vietoj, tai 
suma pilnai,

pat tik tada, jei mirtų būda- - IJk- Hiuba<ir p 
mas sužeistu. Agentas-gi, y Va-

velnias, dabar matau, kad 
apgavo, o jau $13.00 įkišau,” 
ir nebežadėio daugiau mo
kėti. Pasirodo, kad sykiu su 
juomi agento prikalbinti, 
prisirašė da 18 lietuvių. Ne
gerai daro mūsiškiai, turė
dami savąjį Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoj ir kitas 
pašalpos draugijas, o rašosi 
prie svetimtaučių da-gi pa
tįs nežinodami dalykų sto
vio, bet paklausę sukčių 
agentų.

Tiesa, kai kurios musų 
pašelpinės draugijos ir kliu- 
bai yra menkame stovyje, 
priežastis yra ta, kad tūlos 
jų ima visai mažą nario mo
kestį 25c. į mėnesį, o pašal
pą nariams ligoje išduoda 
5 dolerius savaitei laike 26 
sąvaičių ir $2.50 nėr kitas 26 
sąvaites. Tokiu budu įplau
kos mėnesinių mokesčių lie
ka išmokėta ir kartais da-gi 
ir nepritenka. Draugijos

K. Labanas.

HARTFORD, CONN. 
Jaunimas įvairių pažvalgų 

bendrai linksminosi.
L A. P. U. N. Kliudąs, 

rugpiučio 2 d. surengė (Bu- 
ranside parke) pikniką, į 
kurį užkvietė ir L. S. S. 49 
kuopos narius. Kuopa mie
lai pakvietimą priėmė ir 
apie 40 narių su raudonais 
ženkleliais, visi, kaip vienas, 
atsilankė piknikan, kliubie- 
čiai juos dailiai pasveikino. 
Tame piknike buvo atsilan
kę da „šv. Kazimiero jauni
kaičiai,” bažnytinis choras 
ir Darbininkų Partijos na
riai, jie padainavo keliatą 
dainų ir padeklamavo.

Jaunimas nors buvo įvai
rių pažvalgų, tečiau kuo- 
mandagiausia ir draugiš
kiausia apsiėjo. Buvo už- 
kandžo ir gėrimų, bet svai
galų nebuvo. Garbė už tai 

padidinimui savo iždo pri- jaunimui! Jekuška.

I

elgiasi išnaudodami dr-ją. 
Važiuoja į veikiančiųjų 
triusu surengtą pikniką, pa- 

■ tįs nė pirštu veikime ne pri- 
įsidėję ir da atsiveža mergi
nas neprigulinčias prie 
draugijos. Taip daryti yra 
nemandagu!

Liepos 12 d. buvo draugiš
kas išvažiavimas. Jaunimas 
prie puikaus ežerėlio krantu 
žaidė ir linksminosi, važinė
josi valtelėmis po ežerėlį ir 
t. t. Tik tarpais truko gy
vumo, mat, nebuvo režisė- 
riaus, kuris savo juokingais 
anegdotais moka visus už- 
interesuoti. Jaunimas buvo 
draugiškas ir visame buvo 
santaika.

Dailės Mylėtojas..

i 
i

LAVVRENCE, MASS. 
Merginų piknikas.

Rugpiučio 1 d. merginų 
kliubas „Birutė” surengi 
pikniką, kuriame labai link
smai ir blaiviai jaunimas 
pasilinksmino, nes svaigalų 
nebuvo. Merginos prigulin
čios prie „Birutės,” dau
giausia yra laisvų pažiūrų, 
skaito pirmeiviškus laikraš
čius ir kartu su socijalistais 
dalyvauja parengtose pra
mogose. Tebūna už tai 
joms garbė!

skutimai tamsuoliai sukel
dami muštynes, arba, kadir, i 
jie užpulti gynėsi, tečiau 
visgi muštynės ivyko ir ga-

; na. Berods, kiek man žino- 
ima, tai baltimoriečių lietu
viškuose piknikuose pirmą 
sykį įvyko kruvina tragedi-- 
ja. Kadangi svetimtaučių 

dyti. bet ne kelti kruvinų 
riaušių, kaio tie Hoosick 
Fallso fanatikai. p

Pramoniečiai dabar pyks
ta ant „Pirmyn” redakto
riaus, kam tasai natalpino 
karikatūra pašiepiančią ■ 
pramoniečių veikimą. Tasr ' 
paveikslėlis yra paimtas iš 
anglų socijalistų laikraščių, 
tai mat, kaip jie supranta 
dalyką. Jie dabar kviečia 
„Pirmyn” redaktorių drg. 
Smelstorių į debatus, nes 
įsižeidė karikatūra, nelygi
nant vaikai. Jie išrinko ko
misiją, kuri turės atšaukti 
tilpusias "Laisvėj” ir „Pir
myn” korespondencijas, ku- ant tos dienos (4 liepos) pi- 
riose darodinės. jog jie tu- j knikus rengdavo bažnvtinės 
rėjo mušties. Socijalistai iš draugijos, bet kada Susiv. 
savo pusės pareikalavo, kad kuopa nutarė rengti, tai ki- 
nramoniečiai atšauktų šmei- tos draugijos tą dieną ap- 
žimus tilpusius „Lietuvoj” ’-*J- 
ir ”Vėžyj,„ tuomet jie ėmė 
išsisukinėti, girdi, jau pase
nę dalykai, tečiau orižadėjo 
sekančiame susirinkime at
sinešti tuos laikraščius ir 
viešai perkračius apsvarsty
ti.

Svarstant aoie „Pirmyn” i 
karikatūrą kilo didžiausis 
ermideris, tūli daužydami mės ir ateinantį pavasarį 
kumščiais į suolus rėkė ant žada statyti „kempę.” Tiki- 
socijalistų, sako, jie nori mės, kad kitą metą 4 d. lie- 
suardvt I. W. W. uniją, rei- pos turėsime pikniką savo 
kią sužinot korespondentus,' nuosaviam darže. _ _

I

HARTFORD, CONN.
”0 Jėzus, tai cicilikų laik

raščiai...”
Vieną syk užėjau pas tū

lus lietuvius ir nusinešiau 
keliatą darbininkų laikraš
čių, jie manęs, kaip tyčia ir 
paklausė: „Tai ką-gi čia Ta
msta nešioji?” Sakau, laik
raščių keliatą turiu, mažir 
norite paskaityt. „O kokius 
gi turi?” — klausia vėl ma
nęs. Sakau „Keleivį,” „Lai
svę,, ir „Kovą” — kokių tik 
norite. „O Jėzus, tai cicili
kų laikraščiai, męs tokių be
dieviškų bijomės ir auzoj 
laikyti, nes da gali perkū
nas trenkti į auzą, geriat* 
Tamsta mesk juos į pečių ir- 
sudegink, tai bus geriau.— 
Tokis vaikinas dailus ir pro
tingas esi ir užsiimi su tais 
bedieviais cicilikais” ir taip- 
man prikalbėjo ištisą litani-- 
ją. Tai, mat, kiek žmonėm 
proto turi. * *— —.

Darbai šičia eina suvis 
silpnai, užtai patariu nie
kam į čia nevažiuoti.

. s - Jekuška.

< *

Mažoji Varguolė, kurie rašo tokius dalykus iri

leido. Tas irgi ne visai tie
sa. Pereitą metą irgi soci- 
ialistai pikniką turėjo tą pa
čia dieną.

Vyručiai, vyručiai, ar il
gai gi jus su „Vėžiu” atbuli 
rėpliosite? Žiūrėkite, kad 
neisirėpliotumėte į balą.

L. S. S. 64 kD. nariai nusi
pirko 6 su viršum akrus že-

TELLURIDE, COLO.
Apie šį miestelį laikraš

čiuose veik nieko nesigirdi. 
Tiesa, miestelis neperdide- 
lis; lietuvių apylinkėj ran
dasi apie 15 pavienių ir pora 
šeimynų. Lietuviai pusėti
nai susipratę; laikraščių pa
reina 2 egz. „Keleivio,” 2 
„Laisvės,” 1 Kataliko,” 2 
”Lietuvos,” 1 „Kovos,” 1 
„Saulės,” 1 „Vien. Liet,” 1 
”Ateities” ir keli mėnesi-

Jurgis S—kas. niai. Liepos 2 d. aplankė mo dienas .

MONTELLO, MASS 
Kaip nesenai, taip neilgai.

Čia gegužės 3 d. š. m., bu
vo susitvėrusi Vaizbos 
Draugija (biznierių). Į 
draugiją, gan greit, buvo 
susispietę visi apsukresni 
Montellos biznieriai, buvv 
net ir prakalbas parengę ir 
žadėjo skleisti susipratimą 
savųjų biznierių tarpe, bet 
tūli nariai, kažin kodėl, liko 
priešingi draugi jai. Čia rei
kia prirodyti, jog buvo su
manę dalinti publikai „ice 
cream” už dyka, mat, norė
jo imti pavyzdį nuo vieno 
žydelio, kuris su ”ice crea- 
mu” viliojo sau kostume- 
rius. Nariai pradėjo patįs 
tam savęs dėlei to ”ice crea- 
mo” vaidvties ir nustojo lan- 
kvties į susirinkimus, drau- 
gija-ri užbaigė savo gvvavi- 

A. Liutkus.



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

jog vokiečiai bus sumušti, vienas kunigas. I ‘ 
Bet jeigu juos ir sumuš, tai žus tik darbininkai, 
ne rusai, o greičiausia ang
lai ir franeuzai. Žinoma, 
Rusija taipgi l _ 
prisidėt, bet viena Rusija 
vokiečių neįveiktų.

— Vaike.tu nežinai ruskio 
galybės. Jis turi tokių armo- 
tų, kad ant syk sudeda pus
pūrį parako, o kaip iššauna, 
tai net žemė dreba. Vienu 
balsu gali tave užmušt. Tai 
ne juokai, vaike.

— Tegul jau būna ir taip, I 
kaip tu sakai, tėve, bet kad 
rusai nemoka iš kanuolės 
pataikyt, tai jie parodė ka
rėje su japonais.

— Bet tu, vaike, nežinai, 
kad japonai yra labai ma
žiukai, o kaip stovi per ko
kią pusę mylios, tai išrodo 
visai kaip žiurkės. Ir toki iš 
kanuolės, žinoma sunku pa
taikyt. Antras dalykas, bu
vo šalta žiema, tai ir rankos 
drebėjo.

— O aš. tėve, da pridėsiu: 
trečias dalykas, tai rusų ofi- 
cierai buvo visuomet girti.

— Ant drąsos išsigert, 
vaike, reikia. Išsigėręs žmo. 
gus nė smerties nebijai.

— Bet atleisk, tėve, aš 
jau turiu eit.

— Na. tai gud bai, vaike.

INė vienas, turėtume taipgi savųjų tar-Į stikliniuose ir saldumynų 
fabrikuose. Uždarbis tenpe aiškinti ir išrodinėti žmo-

Žiurint Į tokias karės bai- nėms karės pragaištingu- esąs neišpasakytai mažas:
sybes, visas darbo pasdulis. , , mą. nes šiandien kuomet iri$2.00 ir $2,50 per sąvaitę.

gali prie to turėtų sušukti: šalin karė! prieš tamsuno ir atžagarei- Tuom tarpu darbo valandos 
"""" ------------------ .... -•----------1..----------esančios ilgos...

Laike darbininkių streikų 
policija apseinanti 

žvėriškai.
Paskutiniame pirštinu 

dirbtuvės darbininkių strei-j 
ke, policija neleidusi joms 
jokių susirinkimų. Kuomet 
jos susirinkusios Į salę lai
kyti mitingą, policija va- 

I J • A • * * • 1 • /"'< 1

vio akis stovi šiurpulingas 
> paveikslas, 

yra puiki proga išrodyti tą 
žmonijos rykštę ir kiek pei 
ją žmonės nelaimių užsit
raukia. Męs šiandien negali
me savo protestų siųsti Wa- 
shingtonan, nes Suv. Valsti- 

! jų valdžia prie to neprigul- 
I minga, negalime protestų 
! rezoliucijas nė Europos vai-.................... , ___
stijoms nusiųsti, nes visi su- tfovaujant viršininkui Glea- 
sinešimai su jomis yra per- §on’ui įsiveržusi į salę su 

syklose ir pietų vyninyčiose. traukti, bet musų protestai buožėmis jas išgainiojusi, 
Ir kuomet nekurios' šalis, '’isviena turėtų užlieti spau- per sykiu mėginę pada-! 
pavyzdžiui,Kanada neisilei- kad parodyti besir- ų, .2 
džia indusų,Francuzija mie- dziams despotiskiems vai- boję, bet ir iš ten jas polici 
lai priima negrus, kaipo donams, 
nuolankiausius ir pigiausius d-h— 
darbininkus. į ~

Pastaruoju laiku jau ir 
cukraus fabrikose Paryžiu
je pastatyta juodveidžiai

— ■

Francuzija importuoja dar- liepsnojantis 
bininkus iš Afrikos.

Mažas franeuzų tautos 
prieauglius nebegali jau ap
rūpinti darbininkais augan
čią Francuzijos išdirbystę. 
F raneuzai fabrikantai ir 
žemvaldžiai pradeda impor
tuoti darbininkus iš Afri
kos. Jau kieliolika tūkstan
čių Afrikos juodveidžių dir
ba šiaurės Francuzijos ka-

i
-

,s ’
, jog susipratusi | 

darbininkų klesa yra prie
šinga karei.

Prisiartinus "raudonajai 
sąvaitei" ir esant, kaip jau 
sakiau, didelei progai, męs 

JC paausiu* j uvu s čiupai . om.
darbininkai. Dabar valdžia ^pa^ęskime agi i
mano visus italus ir votie- taclJal P”es karę kad kiek- 
čius darbininkus parubežije 
pakeisti juodveidžiais.

ryti mitingą tuščioje sody-

Atpigino pinigų 
persiuntimą.

įnori eit karėn. Tokis žmo
gus negali būt pilno proto ir 
todėl, tėve, aš tavo draugą 
pavadinau kvailiu.

— Olrait. vaike, aš už tai 
ant tavęs nepykstu, bile tik 
ne mane tu taip vadini. Bet

— Labo lyto, Maike!
— Ačiū, tėve.
— Maike, ar tu žinai, kad

aš jau nuo vakar tavęs jies- 
kau.

— O kam?
— Girdėjau, kad ruskis

šauks ant vainos visus savo kaipgi, vaike, su tuo paska- 
žmones iš Amerikos, ką pri- lu: ar teisybė, kad ruskis 
guli prie vaisko. Kaip tu, šauks savo kareivius iš 
vaike, esi toks kvtras. gal tu Amerikos?' 7 o •

žinai, ar tas gali būt teisybė. — Kol kas. tėve, da nieko 
ar ne? apie tai negirdėt.

— Tai jau vėl buvai kur — 0 ar jis galėtų tą pada- 
nors saliune, kad tokią žinią ryt?
girdėjai. ' — Klausi ar rusų valdžia

Darbininkai 
ir kare.

girdėjai. ' — Klausi ar rusų valdžia
— Ne, vaike, apie tai man galėtų pašaukt iš Amerikos 

sakė bolinėj Jonas Kikilis, savo atsarginius? 
Jis jau pardavė savo forni- 
Čius ir laukia, kada tik ant 
šipo pašauks, ba jis irgi se- ..........
nas kareivis ir jis sykiu bu-, vargiai ji sauks, 
vo su manim ant turkų vai- J — Kodėl. 
nos. Jis dabar neturi trijų 
pirštų ir pusė nosies nukir
sta.

— Vistiek, tėve, kad ir vi
są nosį jam butų nukirtę, jis 
butų toks pat kvailys, kaip 
ir dabar.

— O ar tu jį pažisti?
— Visai ne.
— Tai kaip tu žmogaus j 

nepažindamas gali vadint 
jį kvailiu?

— Tu taip sakai.
— Ne, vaike: aš tau nesa

kiau, kad jis kvailvs. ,, , , .,
— Bet tu sakai, kad turkų ’Z.amen<r-a 'a

karėj jam nukirto tris pir- ... 
štus ir pusę nosies. I - .... -

— Tas teisvbė, vaike, ale car?.uz >Sells metus vargu ir 
ant vainos tas gali kiekvie
nam pasitaikyt. Kartais mo
kyčiausi žmogų ir tai užmu
ša. Atsimenu musų rotoj 
buvo katalikų kunigas. Koks 
tai mokytas vyras kokius 
pamokslus sakydavo, tai tu 
pats verktum išgirdęs, o ar 
žinai, kas atsitiko? Syki ap
supo musų stovyklą turkai. 
Jis užlipo ant akmens ir pa
kėlęs kryžių pradėjo šaukt: 
Vyrai, už rierą ir v4 ’ 
Tuo tarpu atlėkus 
bomba 
kabarkšt nuo akmens, viena 
koja tik spirt — ir gatavas. į

— Atsimenu, tėve, tu man - 
jau ne syki apie tai pasako-! tai da nebūtų perdaug. \ įe

' ten ant mn<;n nlunptos vr;

— Taip vaike.
— Žinoma, kad niekas jai 

to uždrausti negali. Bet

Generalis pačtos viršinin
kas Įsakė, kad nuo rugpiučio 
1 dienos 1914 metų, pinigų 
siuntimas pačtos money or
deriai Į 39 svetimąsias šalis, 
su kuriomis reikalas yra ve
damas money orderiais, bu
tų atpigintas.

Iki šiol nedidelių sumų 
siuntėjai (o tokiais yra pa- 

i prastai beturčiai darbinin
kai), kurie nuolat siuntinė
ja pašelpą giminėms savo 
tėvynėj, turėdavo mokėt už 
persiuntimą daugiau, negu 
už patarnavimą. Taigi ge
neralis pačtos viršininkas 
liepė padaryt permainą ir 
mokestį už patarnavimą pi
nigų siuntime nupiginti vi
suomenei kiek tik galima.

Toji atmaina Įėjo gyve- 
niman jau nuo 1 šio mėne
sio. Dabar už siunčiamus 
pinigus reikės mokėt nuo

$ 0.01 lig $10.00 ...
10.01 “ 
20.01 
30.01 
40.01 
50.01 
60.01 
70.01 
80.01
90.01 lig 100.00 .... $1.00

Taip mokestis už persiun
timą nedidelių sumų nupi
ginta daugiau, negu per pu
sę.

Pinigus per Suvienytų 
Valstijų krasą galima siųsti 
Į sekančias šalis:

Apija, Austrija, Belgija, 
Bolivija, Cape Kolionija, 
Chile, Costa Rica, Danija, 
Aigiptas, Francuzija, Vo
kietija, Didžioji Britanija, 
ir Airiją, Graikija, Hundu- 
ras, Hangkong, Vengrija, 
Italija, Japonija, Liberija, 
Luksenburgas, Natalija ir 
Zululandija, Olandija, New 
South Wales, Naujoji Ze
landija, Norvegija, Oar- 
ange River kolionija, Peru, 
Portugalija, Queenslandija, 
Rusija (taipgi ir Lietuva*, 
Salvadaras, Pietų Australi
ja, Švedija, Šveicarija, Tas- 
manija, Transvalis, Urugu- 
ay, Viktorija ir Vakarų Au
stralija.

Siunčiant pinigus Lietu
von ar kur kitur visuomet 
geriau siųsti per pačtą, ne
gu per kokius nežinomus 
svetimtaučius agentus.

Pas lietuvius yra taipgi 
papratimas atliekamus pini
gus siųsti i Rusijos bankas 
arba dėti čionai pas visokius 
agentus, kurie pasistato 
kertėj sukiurusią šėpą ir 
vadina ją "banka.” Tai la
bai negeras ir pavojingas 
papratimas. Jau ne vienam 
vargšui tokia "banka" nu
nešė pinigusdr ne vienam da 
nuneš. Geriausios bankos 
yra pačtos bankos. Jos mo
ka nuo dolerio po 2c. ant 
metų ir tenai padėti jūsų pi
nigai niekados neprapuls.

ja išvaikiusi. Dauguma 
merginų gavę mušti su buo
že.

i Nestor’aitė sako, jog dar
bininkių padėjimas tol bus 

i skaudus ir apverktinas, kol 
įjos nesusipras ir nestos sy
kiu su vyrais į darbininkų 
organizacijas kovojančias 
su kapitalu.

i į

10c. 
20.00 .... 20c. 
30.00 .... 30c. 
40.00 .... 40c. 
50.00 .... 50c. 
60.00 .... 60c. 
70.00 .... 70c. 
80.00 .... 80c. 
90.00 .... 90c.

širdin Įsidėtų, jog karė yra 
žmonijos vargų versmė, kad 
tėvai neduotų savo vaikų i 
kariumenę, kur jie mokina- 

! mi po kelerius metus žmog
žudystės.

Taigi, draugai, tarp kitų 
"raudonajai sąvaitei” prisi
artinus darbų, pirmoje vie
toje. lai bus agitacija prieš 
karę. J. V. Sveetra.

lig 
lig 
lig 
lig 
lig 
lig 
lig 
lig

Prie uždarbio $1.65 į dieną 
neužtenka vaikams nė 

pienui.
M. E. McDowell globėja 

Universitv of Chicago Set- 
tlement, sako, jog priežaščia 
darbininkų neužsiganėdini- 
mo yra per mažos algos. 
Skerdyklų darbininkų dau
guma šiandien beuždirba po 
$1.65 Į dieną. Prie tokio 
uždarbio nebėra ko manyt 
apie geresni butą su reika
lingais patogumais, bet ir 
vaikams pieno nėra iš ko 
nuperka.

Tokis tėvų uždarbis pri-; 
verčia mažus nesuaugusius 
vaikus vietoj mokyklų, atsi
durti troškiose dirbtuvėse.

Ji sako, kad dabar darbi
ninkų padėjimas esąs daug 
blogesnis, negu 20 metų at
gal, nes tuomet kadir uždar
bis nebuvo didesnis, bet 
daug pigesnis buvo pragy
venimas.

Kodėl darbininkai nevarto
ja telefonų?

Amerikos telefonų ir tele
grafų galva Theodore Vail 
anąsyk pasakė: "Nors mu
sų šalis yra labai turtinga, 
bet kažin kodėl darbininkai 
nevartoja nė telefonų, nė te
legrafų. Juk i kožno žmo
gaus namus yra kelias, kiek
viename name turi būt ir te
lefonas." Tas telefonų kom
panijos galvai labai skauda. 
Kiek tai butų biznio, jei 
kiekvieno darbininko na
muose butų telefonas ir kad 
kiekvienas darbininkas nors 
syki ant mėnesio siųstų te
legramą.

Taip gali būt, ir taip turi 
būt. Bet ponas Vail nesu
tiks Įvesti tokią tvarką,kad 
kiekvienas žmogus turėtų 
telefoną, nes tuomet reikėtų 
ji atimti iš p. Vailio kompa
nijos, o pavesti visuomenei. 
To reikalauja socijalistai ir 
socijalizmui Įvykus visuose 
namuose galės būt telefo
nas.

Dabar žmogui darbinin
kui neleidžia Įsivesti telefo
ną į savo namus augšta jo 
kaina ir mažas darbininko 
uždarbis.

Australijoj, kur telegra
fas yra visuomenės, o ne pri
vatinės kompanijos savas
tim. ant kiekvieno gyvento
jo išpuola 8 telegramos per 
metus, kuomet Suvienytose 
Valstijose ant gyventojo iš
puola .tik viena telegrama 
Čia negalima daleisti, kad 
australiečiai butų augščiau 
pakilę kultūroj, nes tam 
prieštarautų skaičius siun
čiamų laiškų. Suvienytose 
Valstijose siunčiama 101 
laiškas ant žmogaus, Aust
ralijoj 93. Anglijoj 87. Švei
carijoj 70, Vokietijoj 64, Ita
lijoj 13.

KAIP KAPITALISTAI AP
SIEINA SU DARBI

NINKAIS.
Prasidėjus Europos ka

rei. dienraščiai pripildyti 
karalių, ministerių ir gene
rolų paveikslais. Rodos, | 
kitokių žmonių tenai ir nė
ra. O kurgi darbininkai, [ 
kurgi jie dingo? 0 gal ka
rė jų visai nepaliečia ?

Oi ne! Kare juos užguls 
rišu savo sunkumu ir viso
mis baisenybėmis.

Visų pirmiausia, milijonai 
darbininkų bus išmesta ant 
skerdynių lauko. Paskui 
keli milijonai moterų su vai
kais. netekusios savo vyrų: 
turės mirt nuo bado.

Kas bus su tais žmonėmis,' 
kurių gyvastimis karaliai ir 
carai žaidžia tartum kau
liukais, laikraščiai nerašo.
Kas bus su toms moterimis 

ir vaikais, kurie pasiliks na
šlaičiais ir našlėmis, kas 
duos jiems maistą ir pasto
gę. tie laikraščiai nerašo.

* ♦ ♦

Milijonai darbininkų eis 
skersti kitus milijonus dar- į 
bininkų. Kraujas liesis. 
Tūkstančiai žmonių — jau
nų. sveikų vyrų — bus už
mušta.

Kam tie žmonės prasikal
to. kad juos reikia žudyti? 
Niekuo.

Jie net nežino, dėlko toji 
karė kilo.

Darbininkai, paprasti 
žmonės, žūva kiekvienoj ka
rėj. Dėl ko? Jie niekad ne
žino. Valdžia jiems sako, 
už tėvynės labą. Kunigija, 
kuri skelbia Dievo prisaky-į 
mą "neužmušk," kilus karei 
laimina ginklus ir ragina 
žmones mušti už tikėjimą. 
Bet kokia nauda darbinin-i 
kui iš to tėvynės labo, arba 
iš to tikėjimo? Vistiek. ar 
karė bus laimėta, ar pralai
mėta, jam skirtumo nėra. 
Darbininkas mušasi, vargs
ta. lieja savo kraują ir ap
moka visas karės išlaidas, 
bet atlyginimo niekad ne
gauna.

Šita karė, kaip ir visos ki
tos, yra niekas daugiau, 
kaip tik susirėmimas stam
baus kapitalo reikalų. Ir tas 
kraujo praliejimas, ta baisi 
skerdynė yra rengiama val
donų ir kapitalistų naudai. 
Jie susirinks ir vaisius. Jie, 
pasinaudos laimėjimais.

Jūrės kraujo prasilies, ke
lių šimtmečių žmonių triu-

Už užmušimą streikierio 10 
doL už užmušimą unijos 

viršininko— 50 dol.

Juodieji lapai, kaipo prie
žastis merginų nupuo

limo.
Liepos 24 d., Chicagoje, 

p-lė Agnieška Nestor’aite, 
dirbtuvių darbininkių są
jungos vadovė, prie sąjun
gos komisijos išdėstinėjo sa
vo patyrimus, kaip moterų 
organizacija veikė norėda
ma Įvesti istatymdavystę. 
apsaugojimui moterų ir 
merginų nuo išnaudojimo. 
Ji sakė, jog kapitalistai iš 
visų pajiegų stengėsi, kad 
moteris negalėtų aprube- 
žiuot darbo laiko iki 10 va
landų.

Raudonos Kibirkštis.
,,Męs pardavėm prekių už 

$205,000,000,000. Mums pel
no iš to buvo apie $59.000, 
000.000. Apie 25 nuošimčiai 
pelno buvo įdėta padidini
mui fabrikų. Męs pradėjom 
biznį varyti su $28,000.000, 
Musų fabrikai liko išstatyti 
už pelną. Taip tas viskas pa
sidarė į gana trumpą laiką—

— Kodėl?
— Nes ji žino, kad mažai 

kas važiuotų. Žmonės 
džiaugiasi nuo rusų kariu- 
menės pabėgę.

— Bet caras gali privers:.
— Tėve, būdamas Ameri

koj tu gali parodyt carui 
špygą.

— Vaike, tu taip nekal
bėk.

— 0 kodėl?
— Aš esu prisiekęs carui 

būt viernu lig pat smerties. 
Aš ir medali turiu nuo jo. 

į — Aš mačiau tavo medali, j T * O 1 "1 *
* rio. Tai visas atlyginimas, 

s kokį tu. tėve, gavai nuo to------- ---------- ----------- _
mušimąsi su turkais. Ir uz 
tas tris kapeikas tu nori 

. tarnaut jam visą savo gyve
nimą. Argi tu turi savo pa- 
kaušije nors kiek smegenų?

— Da syki sakau tau. vai
ke. kad tu ant caro taip ne
kalbėtum. Aš jam prisie
kiau ir busiu jam viernas. 
-Jeigu tik pašauktų, aš tuo
jaus važiuočiau. Vaike.vai- 
na yra reikalinga, ba jau 
perdaug žmonių ant svieto 
priviso.

— Tėve, esi vyras, o kal
bi kaip davatka. Ar tu ži
nai. kad da trissyk tiek žmo
nių galėtų ant žemės būt ir

Samdymas mušeikų strei- 
kierių sumušimui.

Nestor’aitė sakė, jog ka- __
pitalistai labai tankiai nu- per paskutinis 6 metus." Pa- 
samdą mušeikas-latrus su- sakė Henry Ford, Coliero 
mušimui streikuojančių dar- reporteriui. Pamyslik, iš dvi 
bininkų. Jei esąs gerai ži- dešimts aštuonių tūkstančių 
nomas nuotikis, kuomet vie- pelno, padalyta penkios de- 
nas iš tokių mušeikų turėjęs šimts devyni milijonai į šešis 
pasiulijimą gauti $10.00 už metus. Tą padare darbinin- 

’ sumušimą paprasto streikie- kai—dėl Fordo ir keleto jo 
riaus ir $50.00 už sumušimą draugų,, o patįs vaikščiojo 
unijos viršininko. Tasai pusnuogiai ir išalkę. Panašiai 
mušeika, tečiau visgi ant .vra visuose fabrikuose šiuo- 
tiek da turėjęs žmoniškumo, se ,,krikščioniškuose" lai- 
’ ■ - - ----- - kuose.

Į
kad pagailėjęs mušti begin
klius darbininkus. Nuėjęs 
pas vieną iš unijos organiza
torių ir paprašęs, kad tasai 
kelias dienas vaikščiotų su 
apraišiota galva, nes jis to
kiu budu gausiąs $50.00.

Kodėl tu esi biednas, čia 
nėra jokios paslapties. Tu 
esi biednas dėlto, kad prie 
dabartinės tvarkos, kuri da- 
leidžia vienam žmogui dary
ti pelną iš kitų žmonių dar- 
bo keletas turi būti visko 
pertekusių o daugybei ir 
duonos plutos nėra. So- 
cijalizmas pataisys tą nenor
mali padėjimą.

Kapitalizmas pirmiausia 
ištuština maišelį, o paskui 
jį atiduoda darbininkams, 
sakydamas: kas paliko tas 
jums!

Į

i

!I
į

i

Europos kare ir 
Raudonoji savaite.

Juodieji lapai.
Kapitalistai dirbtuvėse tu

ri Įvedę taip vadinamus juo
duosius lapus, Į kuriuos už
rašinėjami prasikalstantie 
darbininkai; darbininkui 
Įtrauktam Į juoduosius la
pus, lieka užkirstas kelias Į 
visas dirbtuves. Daug Į 
tuos lapus Įrašoma ir mergi
nų. Merginoms pakliuvu- 
sioms i juodųjų lapų surašą, 
belieka vienas kelias — pro
stitucija, nes jos Į jokią dir
btuvę jau nebegali pastoti. 
Dauguma merginų per tai 
ir Įpuola Į nagus baisios pa- 
leistuvybės šmėklos.—
Menkiausis merginų uždar

bis.
Sulyg p-lės Nestor’aitės,! 

menkiausis neorganizuotų 
sies, dabar liuosu noru vėl1 lykai virs. Daugelis mano, stas, nė vienas karalius, ne ir visi pirmeiviai žmones, darbininkių uždarbis esąs

Vyrai, už vierą ir už carą! j
> turkų! 

pūkšt! Kunigas'

jai.
— Taigi tas reiškia, kad 

aš nemeluoju. Ant vainos, 
vaike, kunigą ir tai užmuša, 
o ką paprastam smertinin- 
kui nukerta pirštą arba 
šiaip ką. tai ir dyvo nėra.

— Taip, tėve, kad karėj > 
žmogų užmuša arba sužei
džia, tai nieko stebėtino, nes 
dėlto juk ir karės yra ren
giamos. kad žmones žudyt. 
Bet stebėtis reikia iš tokio 
žmogaus, kuris syki jau bu
vęs karėje ir parėjęs be no-

tos ant musų planetos yra 
da užtektinai: didžiausi že
mės plotai stovi da neapgy
venti ir visai nenaudojami. 
Tai iškur-gi tu tą iškrapštė!, 
kad žmonių per daug?

— Vaike, aš nenoriu su 
tavim apie tai ginčyties. 
Kalbėkim geriau apie vainą. 
Pasakyk, kaip tu mislini, ar 
ruskis prūsoką sumuš, ar 
ne? l

| - bat , 
ankstiNįaryti spėjimus. Nie
kas negabi pasakyt, kaip da-' gyvasties nė vienas kapitali-

I

l

i

Į so vaisiai bus sunaikinta, 
abar, tėve, da per- 'tūkstančiai jaunų vyrų bus 

išskersta, bet nepaaukaus

Šiandien, kuomet Europą 
užliejo perkūniška karės lie
psna ir tūkstantis darbinin
kų žūsta kančiose skęsdami 
kraujuje, kiekvienas susi
pratęs darbininkas turėda
mas da kibirkštėlę žmoniš
kumo ir jautrią sąžinę, 
biaurėjasi ir pasmerkia Eu
ropos žmogėdų-tironų sukė
lusių karę, kruviną darbą.

Anglų Soc. Partijos na
riai ruošiasi vesti plačią a- 
gitaciją prieš daugmeninę 
žmogžudystę — karę. Ame
rikos Darbo Sąjungos val
dyba ir I. W. W. unija taip
gi žada šaukti viešus susi
rinkimus po visą Ameriką, 
vesti agitaciją ir protestuo
ti prieš bereikalingą žmonių t 
žudymą.

Męs lietuviai socijalistai

I

Kažinkas išrokavo, kad 
per 20 metų nuo 1881 iki 
1900 Suvienytose Valstijose 
buvo 22,793 streikų, abelnai 
po 1139 kas metas.po 1139 kas metas. Vienok 
!dar yra kopustagalvių, ku
rie sako buk čia nesą klesų

socijalistų agitacija! Tas bu
vo per paskutinius 20 metu, 
ir bus patol, pakol darbinin
kai nepajieškos proto galvoj 
ir ne balsuos už socijalizmą.

*) šitas pranešimas pri
siųsta da pakol karė buvo 
neprasidėjus. Dabar, pra
sidėjus karei, geriausia 
pinigų visai nesiųsti.

,b.

I “Keleivio” skaitytojus.
Gerbiamieji:— Kurių pre

numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa- 
kalbint užsirašyti "Keleivį" 
kaipo tikrai darbininkišką 
laikraštį, kuris prie kiek
vienos progos šventai gina 
darbininkų reikalus.

Mainydami adresą būti
nai turit priduoti SENĄJĮ 
ir NAUJĄJĮ adresus. To 
nepadarius, permainyt ad
reso negalima.

Su pagarba,
"Kel." Administracija.
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IŠ LIETUVOS.
Rusijos su Vokietija ka

rė, jeigu ji užsitęstų ir įsi
galėtų, nepaliks nepalytėju- 
si kruvina nuoskauda ir 
musų senosios tėvynės. Ka
dangi Lietuva rubežiuoja 
su Prūsų žeme ir per ją ei
na Vokietijos siena perda
lindama Lietuvą i dvi dali: 
į Didžiąją ir Mažają Lietu
vą ir pirmieji mūšiai įvyko 
Mažojoj Lietuvoj, tai aiš- 
kiausis dalykas, jog Lietu
va pasijuto viduryje besi
plečiančios liepsnos ir nors 
sustojus komunikacijai, jo
kių tikrų žinių apie karės 
stovį Lietuvoje sunku gau
ti, tečiau labai galimas dai
ktas, jog Lietuvos žmonės, 
ypač pasienij gyvenantie, 
jau nemažai nukentėjo. Gir
dėti, jog dalis pasienio gy
ventojų išgabenti į kitas 
gubernijas, kur nėra mūšių.

Atsišaukimai.
Kibartai, Suvaiką guber. 

apie 
arti 
pri- 

turi-

Birželio 19 d. rytą 
muitinę, kurioj dirba 
300 darbininkių, rado 
mėtytų lapelių tokio 
nio:

Draugės darbininkės!
Sunku gyventi baltajame 

svietely. Dirbam, prakaituo
jami, vargstam — ir kam? 
—Kad kiti musų sunkiu 
darbu - prakaitu krautųsi 
sau dideliausius turtus! O 
mes už savo darbą tegau- 
nam vos 30 kap. dienai. Vis
kas brangu—-ir vis brangyn 
eina: ir duona, ir pienas net 
ir degtukai. Verskis, kaip 
moki.

Ir ne mes (ienos maža te- 
uždirbam. Fabrikų ir dirb
tuvių darbinikai, bravarų ir 
ūkininkų bernai ir mergos 
—tiek teuždirba, kad badu 
nepasimirus. Visur sunkus 
yra dabininko gyvenimas: 
jam skatikai, ponams ir fab
rikantams— šimtai ir tūk
stančiai rublių. Bet nebetyli 
jau darbininkai Peterburge, 
Rygoj, Vilniuj, Šiauliuos; 
jie reikalauja didesnio už- 
mokesnio. Šeimininkams ne
sutinkant, jie nustoja dirbę; 
nedirba tol, kol prispiria 
pridėti.

Ir mums, draugės reiktų 
apie tą pagalvoti! Argi vi
suomet tylėdamos skursi- 
me? Pareikalaukime ir męs 
už musų darbą daugiau mo
kėti: tegul moka po 60 kap. 
dienai. Nebijokim: musų 
ponai ubagais neišeis! Tik
tai reikalaukime visos kartu 
ir laikykimės lig galo. Nė 

, viena neturi sutikti dirbti 
už mažesni mokesni! Ganai 
tylėti!”

Bet nespėjus moterims! 
pasiimt lapelių, jau sužiuro; 
policija. Surinko didesnę 
pusę lapelių ir ėmė atiminė
ti iš moterų. Policija griež
tai uždraudė moterims skai
tyti tuos lapelius ir ėmė tar
dyti jas. Šaukėsi po vieną ir 
klausinėjo, iš kur jos lapelių: 
gavusios, ar nežinančios kas' 
juos spauzdinęs ir t', t. Mo-: 
terįs atsakė, nieko nežinan
čios. Tik viena pasisakė, ma
čiusi prieš porą dienų, kaip 
Jonas Rančius skaitęs Dau- 
gelaičių gatvėj tokį—pat la
pelį. Policija ant karštųjų 
šoko jieškoti spaustuvės ir 
lapelių, bet nieko nerado ir 
grįžo atgal, kaip šunį mušu- 
si. Nuo birželio 19 d. pasta
tė moterį - sargą žiūrėti,kas 
mėtys lapelius.

Šie lapeliai bent kiek pa
žadino moteris ir jos ėmė po 
truputį krutėt.

Laikas butų nubusti dar
bininkams ir stoti dirbt: : 
skaityti knygas, laikraščius 
ir platinti juos tarp savęs, \ 
nes tiktai dirbdami ir kovo
dami nors ir be kardo, iško- ' 
vosime sau geresnį būvį. i

. arešto; laikraščio 
Kir” redaktorius nubaus

tas 1 metams tvirtovės; vo- 
j kiečių laikraščiai — 1 kartą 
’. 200 rub. arba 2 mėn. kalėji

mo ir konfiskuota 2 kartu.
■ —

AUKOS
į surinktos Brighton, Mass. per koope

racijos prakalbas, pastatymui 
liaudies namo.j •

Aukavo šiosypatos: J. Ivaškevi- 
če $5.00, F. Busmonas. J. Čaplikas, J. 
Karalius, F. Pūkelis, P. Visminas A. 
Lukavičiutč, J. Milašius, A. Tiškevi- 

• če. S. Čiapas, W. Giniotaitė, J. Sa
baliūnas, J. Kuoka, J. Šidlauskas, Z. 
Maliukas po $1.00; A. Lazginas, A. 
Rutkauskas, R. Kaunaitė, S. Vismi
nas, M. Steponavičienė, J. Steponąvi- 
če, J. Mickunas J. Bronfield, A. Va- 
lasimas L. Staskus, A. Sirkiutė, A. 
Lapinskas, J. Sidabras, B. Ajauckao, 
J. Pakštys, J. Stukas po 50c. D. Pe- 
trauskiutė, P. Rimkienė, A. Sarkiu- 
nas, J. Aukštoms, M. Adamonis. S. 
Uzdevinis, O. Uzdevinienė, U. Braz 
doniutė, K. Barboravičienė. W. Rim
kus, K. Grigas, A. Smaižis, A. Jur 

.......... ; Z.
. r j , -v. j. - i Virbickas, A. Pocius, B. Treinavičie-sakvs, kad tu šiandien nu- nė, w. Buiiis, j. Sabikas, b. Siurbiis, 

vargęs, pasilsėk, bet da vis . ?ern.ota®’ ,F-, Laudanckas, l. Be- 
ragina ir bara, kad maža te- Cejauckas, p. f. zabiackas, a. Duis- 
padirbęs. Dirbę per kiaurą K: Zabaiis, w KirdsHutė j. Dzi- 
dieną nuo ankstaus ryto, iki 
vėlaus vakaro, darbininkai 
nors ir norėtų pasiskaityti 
ko nors, bet nuo darbo, kaip 
sudaužytam, nebemiela nie
kas, tik noris bent valandė
lei užmigti.

Yra taippat ir ūkininkų 
(šviesuolių), kurie, taip sa
kyt, savo “vergams” drau
džia skaityti laikraščius, o 
labiausia “L. LTkininką” ir 
“Vilnį.“ Mat, tokie laikraš
čiai gadina darbininkus ir 
tokių laikraščių skaitytojai i lietuvaites*Iš "T^f^ne Yr kit^ 
palieką žemesni už ’ tuos1 ,inkinin £i”qinM5
žmones, kurie gyvena tik iš 
to, kad po tiltu sėdi. Taip 
galvojančių ir kalbančių u- 
kininkų daugiausiai yra iš 
gerų “katalikų,” kurie ne
tik patįs neskaito jokio lai
kraščio, bet nei nežino, kas 
per žvėris tas laikraštis.

Sidabravas (Panevėžio ap.). s® mėn.
Kaip kitur, taip ir čia yra 

visokių darbininkų. Yra to
kių, kurie bent patįs prasi
lavinę, bet toli daugiau to
kių, kurie visai tamsus. Tei
sybė, negalima kaltinti jų, 
nes nėra kas nurodo, kaip 
kitaip elgties. Tie, kurie 
gal ir daugiau numano už 
“prasčiokėlius,” nenori su 
jais dėties. Tai, anot jų: 
“Iš žvėrio nepadarysi žmo
gaus.”

Darbininkų padėjimas ne 
iš gerųjų. Metams jie gau
na nuo oO iki 80 rublių. Va 
tau ir gyvenk! Ir da vis 
ukinikai murma: ”ne pagal 
darbininkus algos, tokie 
darbininkai neuždirba už 
valgį.” Dirba kaip gyvulys,: 
niekas jo neužjaus ir nepa- *j.i‘75]‘us’ J.- ^ojka d Juzumas

Jieškau savo vyro Prano Bartkaus, 
kuris palikęs manę sergančią su pen
kiais vaikais išvažiavo birželio 25 d. 
iš Claiwe, Iowa. Jo išvaizda: tam
saus veido, vaikšto susikūprinęs, 
apie 30 m. amžiaus, kalba lietuvio 
kai ir angliškai, ir labai storu balsu. 
Mėgsta išsigert ir lošt iš pinigų. Kas 
tokį žmogų pažįstat, bukit malonus 
pranešfi:

Zabelija Bartkienė,
510 W. 3rd str., Tailorville, III.

Pajieškau Berliamo Varapniikio, a- 
I pie 12 metų Amerikoj, pirmiau gyve
no Chicago, III. Kauno gub, Telšių 
pav, 2ydikix parap, Dilbikių sodos. 
Jis pats lai atsišaukia, arba kas jį 
žino malonėkit pranešti šiuo adresu: 

Juozapas Skutulas,
61 Wexford st, Brighton, Mass.

i- i 
, dulionis, K. Praspaliaskas, J. Mockus, I 
, A. Matulevičius, D. Ambrazas, J. 

Dzinkevičius. A. Pocius, Z. Gaula, A.
. Verba, D. Walys, S. Gaila po 25c.;

Smulkesnių aukų netalpinsime, 
taipgi meldžiame atleisti, kurių pa- 

i vardės butų iškreiptos, arba visai 
: nepažymėtos, nes per greitumą pasi- 
i taiko klaidų už ką meldžiame atleis- 
I ti. Vardu Brightono lietuvių koope- 
■ racijos tariame visiems aukotojams 
širdingą ačiū. Komitetas.

Pajieškau brolio Vladislovo Davi- 
davičiaus Kauno gub. Šiaulių pav, 
Grinkiškiu parapijos, Gedemiškių 

j vensedžio;ape 15 metų kaip Amen- 
i koj. Jis pats ar kas ji žino, malonė- 
■ kit pranešti. ,

Boleslovas Dovidaitis
P. O. BOX 44 Hamilton, R. I.•

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 iki 25 metų amžiaus; aš esu 
25 metų ir turiu gerą darbą. Mergi
nos mylinčios gerą ir dorą gyvenimą 
atsišaukdamos su pirmu laišku pri
siųskit savo paveikslą. (34)

J. V—is,
P. O. BOX 9 Alganąuin, III.

Pajieškau brolio Juozo Kaunicko, 
Gardino gub, ir pavieto, Ratnyčios 
parapijos, Pervolko sodžiaus. Pir
miau gyveno Pittsburghe, Pa. Jis 

i pats ar kas jį žino malonėkit praneš- 
■ ti šiuo adresu:

Vladas Kaunickas,
I 28 Broadway, So. Boston, Mass.

TARIFFVILLE, CONN.
DIDELIS IR GRAŽUS BALIUS

Draugystė šv. Antano, Tariffville, 
Conn., parengia labai gražų Balių 
Subatoje. 15 Rugpiučio (August), 
1914, TUNsis Salėje. Tariffville, 

. Balius prasidės 7 vai. vakare, 
ir

. ap
linkinių miestelių, širdingai užkvie- 
čiame atsilankyti ant minėto baliaus 
ir gražiai praleist laiką prie įvairių 
žaislų. Muzikantai bus geri ir griežš 
visokius šokius. Taipgi bus visokių 
gėrimų ir užkandžių. Norintieji ga
lės gaut alaus, o smigės kiek tik šir
dis trokš. Visi, kurie tik atsilankysit 
ant minėto baliaus, rasit visokių pa- 
siganėdinimų. Todėl nepraleiskit šio 
gražaus pasilinksminimo.

įžanga: vyrams 25c. merginoms 
tik locentų.

Su pagarba, užkviečia Komitetas.

L ,
' Conn..

Visus gerbiamuosius lietuvius

Pajieškau Jono Mikučionio, Suval
kų gub., Dramonių par., Aukštalau- 
kių kaimo. Tūlą laiką gyveno Rygoj. 
Jo motyna tebegyvena Rygoj ir yra 
labai vargingame pabėjime: kas apie 
jį žino, bukit geri pranešti: 

Jonas Lukoševičius, 
3314 Auburn avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Prano Stasiulaičio 
24 metai Amerikoj; Kauno gub.ū, Ra- 
seinų pav., Jurbarko gmino, Antkal- 
niškių kaimo. Turiu svarbų reikalą. 
Atsišaukite:

Dominikas Stasiulaitis
1080 Washington str.,Norwood,Mass.

Iš LATVIJOS.
Ryga.>

Į latvių darbininkų laik
raščio “Jauna Balss” redak
ciją įsiveržė policija ir be 
jokios priežasties suėmė vi
sus tenai tuo laiku buvusius' 
žmones. Tarp jų suėmė iri 
laikraščio leidėją, su visais i 
redakcijos ir spaustuvės ta- j 
mauto jais. Laikraštis tū
lam laikui liko sustabdytas. 
Matyt, valdžia nori kuogrei- 
čiau laikraštį pasmaugti, 
nes bepaliovos jį baudžia ir 
engia.

CHICAGIEČIŲ ATIDAI. 
TREČIAS METINIS PIKNIKAS 
Parengtas Lietuvių Darbininkų Są- 

; jungos, atsibus Nedėlioj. 30 d. Rug- 
I pjučio (August) 1914, Geo. M. Cher- 

naucko Darže Lyons, III. Pradžia 
9-tą vai. iš ryto. Įžanga 25c. porai.

Širdingai užprašome visus kuoskai- 
tlingiausiai atsilankyti į musų Pikni
ką ir linksmai laiką praleisti ant tyro 
oro, nes tai bus puikiausis Piknikas 
ir dailiausis daržas. O taipgi bus vi
sokios žaislės, o męs užtikriname, 
jog visi busite užganėdinti.

Visus kviečia Komitetas.
PASARGA. Imkite 22-ros karus 

iki Ogden Avė. ir Ogden Avė, iki 48 
ar 52, o iš ten paimkite Lyons karus, 
kurie davež iki daržui. (34)

Pajieškau draugų: Martyno ir Ada- 
siaus Juškų ir Anupro Zarankaus Vi
si Kauniečiai, čekiškiopar, šlapucko 

■ kaimo. Girdėjau gyvena Chicagoj, III. 
i Jie patįs ar kas juos žino praneškite. 

Jonas Tarankus
Gnyondotts, Coal Co, Kitchen V. Wa. 

_ Pajieškau brolio Ignaco Pacevi- 
čiaus, jis išvažiavo į San Francisco, 
Cal. apie 7 metai atgal; paskutinį lai
šką gavau metą vėliau; jis rašė, kad 
važiuoja į Alaską ir nuo to laiko nie
ko negirdėt. Kas apie jį ką nors ži
notų, malonėkit pranešt, arba lai jis 
pats atsišaukia ant žemiaus nurodyto 
adreso. Kas pirmas apie jį praneš, 
gaus $2.00 atlyginimo. (33)

Joseph Patsavich,
323 Dorchester avė, S. Boston, Mass.

Pajieškau dėdės Jurgio Kapočiaus, 
Suvalkų gub, Marijampolės pav, 
Pakuonio parap. Vieną kartą buvau 
pajieškojęs, tai man atrašė vieną lai
šką, bet pridavė negerą adresą ir 
mano laiškai sugrįžo man atgal. Ma
lonėkit atsiust tikrą adresą jis pats 
ar kas apie jį žino. Mano adresas: 

F. Kapočius, (33)
3252 So. Morgan st, Chicago, III.

Paj ieškojimai

Pajieškau pusbrolio Antano Dincmo 
no; Kauno gub., Panevėžio pav., Sa
ločių par., 10 menėsių Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Bostone. Malonėčiau 
kad atsišauktų:

Kastantas Gabriunas, 
2616 East C str., Tacoma, Wash.

Pajieškau draugo Juozo Matulevi- 
sčiau; Kauno gub., ir pav., Airioga- 
los par., Padargupių kaimo. 8 metai 
Amerikoj. Turiu svarbu reikalą. Ma
lonėkit atsisaukt:

Petras Berteška, 
BOX 315 E. Pepperell Mass.

Pajieškau draugo Juozapo Gaidi- 

mavičiaus, Kauno gub, Anykščių 

miestelio; pirmiau gyveno Montreal,

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

(Villiam Sadauskis, 
Shavinigan Falls, P. Q. Canada.

JIEŠKAU DARBININKO
į fotografijos dirbtuvę, turi būt ge
rai apsipažinęs su fotografo amatų 
jei kur tokis vaikinas, ar mergina 
rastųsi, malonėkit kuogreičiausia at
sišaukti.

V. šlagas,
181 Essex str, Lawrence, Mass.

DUONKEPĖ IR NAMAS.

dailus štėbelis ir sandelničia mil
tams parsiduoda pigiai. Biznis ve
damas jau 10 metų ir gerai eina ir 
tik viena keptuvė visam mieste. Bu- 
černės keturios, 
viais, lenkais ir 
žinių klauskite:

JUOZAS

P. O. BOX 1353,

apgyventas lietu- 
rusais. Platesnių 

(33) 
RUŠĖNAS,

Jevvett City, Conn.
AUTOMOBILIUS PARSIDUODA

5 sėdynių automobilius, 35 arklių 
sylos, 4 mašinerijom, dirbtas 1912 
metuose, visai mažai važinėtas. Par
siduoda tik už 450 dolerių. 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 W. Broadway. Gyvenu ant 130 
Bowen st, So. Boston." (33)

Peter Pilvenis.

VESTUVES
(Scenai veikalas Miko Petrausko)

Toj knygoj "Vestuvės” yra dai
nų vyrų, merginų ir mišriems cho
rams; yra arijos įvairių balsų so
listėms ir solistams; yra ir šokių. 
Dabar užsirašant ir prisiunčiant 
ant syk pinigus, kiekviena kny
ga kainuoja 3 doleriai, vėlesniai, 
kuomet jau bus atspausdinta kai
nuos 5 dol. Neužilgo išeis iš spau
dos. Adresuokite:

Mr. M. PETRAUSKAS,

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Krata.
Policija iškratė chinijos 

darbininkų profesijinės są
jungos butą. Paėmė kelia
mą knygučių.

Aptiko susirinkimą.
Birželio 29 d. vakare 

toli Peterburgo plento Ba- 
kultų miške buvo slaptas 
darbininkų susirinkimas. 
Policija apsiautė susirinku
sius. bet dauguma išsislap
stė miško tankynėj. Pasise
kę suimti 10 žmonių, jų tar
pe 4 moteris.

no

Rygos gatvėse stovi pat- 
rulės.

Rygoj penkiuose fabri
kuose streikuoja darbinin
kai, gatvėse mėginama da
ryti demonstracijas, išmėty
ta daugybė atsišaukimų La
tvių Soc-demokratų Parti
jos vardu šaukiančių ”Po 
partijos Vėluva.” Didesnė
se gatvėse jodinėja raiteliai 
ir stovi patrulės; bijomasi 
visuotino darbininkų strei
ko.

” Vilnis.“

KAMBARYS IŠS1RANDAVOJA

Geras kambarys su valgiu arba be 
valgio, šildomas žiemą garu, išsiran- 
davoja pigiai. Pamatyt galima kož- 

; nu laiku. (33)
M. SUDYMT,

j 122 F street. So. Boston, Mass.

PARSIDUODA SAL1UNAS.
Puikioj vietoj apgyventoj lietuviais 

ir lenkais, biznis išdirbtas gerai; jau 
25 metai kaip vedamas. Delėi savi
ninko užsiėmimo kitam biznije, par
siduoda pigiai.
...........PAcL pranckaitis......  
244 C.'estnut str, Newark, NJ.

DRAUGYSTĖ S V. PETRO Na. 1 
Tawn of Lake, Chicago, HL 

Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morkūną*. 

1645 W. 47th st, Chicago, DL 

Pagelbininkas — Konstantas Iovaii^ 

4600 S. Paulina st, Chicago, IIL 

Prot. raštininkas — K. A. Čiapaa, 

1736 W. 47th str, Chicago, DL 

Finansų raštininkas—P. Pivaronaa 

4503 S. Hermitage avė, Chicago, Dl 

Kasierius — A. Blinstrupis,
4501 Hermitage avė, Chicago, DL 

Susirinkimai būna kas antrą no- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 

pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4538—40 

So. Marshfield avė, Chicago, III.PARSIDUODA FORNIČ1AI 

IR NAMAS.

Visai r.au'i fomičiai parsiduoda 
pigiai. Taipgi parsiduoda 2 šeimyną 
namas. P:ate»nių žinių klauskit pas

ANTANAS ARBATA VIČIA .. ----------------- -- ---------------- — Tlt

110 Bowen str, So. Boston, Mass. ant Town of Lake, Chicago, IIL
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- 

more, Md. (33)

DELKO M ET AT L ŠALĮ SUGEDU. 

SIUS LAIKRODĖLIUS?

Argi jus nežinot, kad męs galim 
kuonogeriausia sutaisyt. Męs dirba- 
bame dėl daugelio Chicagos ir apie- 
linkės laikrodininkų, kodėl gi męs 
jums, skaitytojai, negalim to pada
ryt? Prisiųskit mums pašta, tas 
jums kaštuos tik 10 centų, o męs su
taisę sugrąžinsime; tokiu budu jus 
sutaupysite keletą centų ir darbas 
bus kur kas geriau atliktas, 
rodininkams, I ’ ’ ’_ _______
giau laikrodėlių, męs*taisom visai pi
giai. Kreipkitės šiuo adresu:

(33) 
IIL

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 

Town of Lake, Chicago, IIL

Tėvynės Mylėtojų Draugystės.No 1 

sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 

nedėldienį mėnesio 12 vai. dieną, 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 

Paulina sts.
Valdyba.

Prezidenas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st, Chicago, 

Vice- prez — F. A. Misius,
5235 S. Bishoff st., Chicago, DL 

Prot. raš. — K. A. Ciapas,
1736 W. 47th st, Chicago, DL 

Turtų rašt. — A. J. Kareiva,
1805 W. 46th st, Chicago, DL 

Kasierius K. K Strzyneckis,
4612 S. Ashland avė, Chicago, HL 

Užžiurėtojas org. Mataušas Silkaitia, 

3446 S. E merai d avė, Chicago, DL

A. 
ir

DL

Laik-
kurie prisiunčia dau-

Kreipkitės šiuo adresu:
C. NURKAT, <

1854 W. North avė, Chicago,

LIETUVIŠKAS EXPRESAS.

Pranešu visiems, kad aš 
Ekspresą su pora arklių.

laikau 
Perkraus- 

tymams atlieku darbą kuogeriausiai 
ir pigiai; taipgi važiuoju ir į kitus 
miestus. (36)

S. SIMON’S EXPRESS,

757 Maple avė., Hartford, Conn. 

Telephone: Charter 1225.

LIET. PASILINKS.-DRAUGIŠKAS 

K LIUKAS. 

Indiana Harbor, Ind.

Prezidentas — S. J. Barzdys,
2120 — 137th st., Ind. Harbor Ind. 

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

Prot. Rašt — B. R. Yasulis, 
2113—137 st., Indiana Harbor, Ind. 

K sierius — Antanas Mikalocz, 
2112—137 st, Indiana Harbor, Ind. 

Turtų rašt— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotel, 

Indiana Harbor, Ind. * 

Maršalka — Konstantinas Baltunia, 

3525 Deodar st., Indiana Harbor, Ind.

Susirinkimai atsibuna nedėliomia 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 

po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st, Indiana Harbor, Ind.

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- 
bysčių taip kad lengva gaut darbą. 
Parsiduoda kartu ir rakandai, atsi
duoda dėlto, kad savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. Platesnių žinių klaus
kite pas (?)

AND. KIVERIS,

1140 Wenttwarth avė, Chicago 

Heights, IIL

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” UŽ ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tt 

Chicago, IIL

Valdyba.

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

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

Protokolų rašt. — K. Meškauskas, 

1616 So. Halsted st, ChicagojL 

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

Kasierius — L. Kaspar,
3131 So. Wentworth av, Chicago, HL 

Organizaorisu — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė, Chicago, IIL

Girdėjau, kad mirė Julionas F įran
tas, paeinąs iš Kauno gub, Šiaulių 
pav, Joniškio par, Svalių kaimo, jis 
jau 12 metų kaip Amerikoj. Kas apie 
jį žino, ar jis miręs ar ne, malonės 

i man pranešti.
Antanas Firantas,

' 107 Dresser str, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pačios Emilijos 
' Bubinienės, kuri Gegužės 23 dieną 
išvažiavo ant vakacijos pas Veroni
ką Patelčienę; Montello1, Mass. 

I Girdėjau kad nežada sugrįžti ir nė 
gromatos nerašo, todėl meldžiu grei
to atsakymo kas link teisingumo tų 

! paskalų, kitokiu budu gali įvykti 
daug nesmagumų ir permaina gyve- 

: rūme.
L. Bubir.

1801 Park avė, Lynchburg, Wa.

Pajieškau pusbrolio Antana Šilei
kos. Suvalkų gub.. Mariampolės pav, 
Garlėvos par. Girdėjau gyvena Car- 
bin B.C. Canada.

J. Šileika
610 (Vali str, Rockford.111.

Pajieškau brolio Antano Mačiulai- 
čio. Kauno gub. ir pavieto, Seredžiaus 
parapijos. Papartinės kaimo. 
6 metu gyveno Scranton, Pa. 
džiu jo paties atsišaukti, arba 
žino pranešti, už ką širdingai 
dėkingas.

Stanislovas Mačiulaitis, 
107 Ames st., Montello,

i

Pirm : 
Mel- i 

kas jį j 
busiu I
(35) i

Pajieškau tetos Seliomijos Kaulins 
kienės, po tėvais Norvidaitės; apie 20 
metų Amerikoj. Paeina iš Kauno gu- 

j bem.. Panevėžio pav.. Vabalninku pa- 
1 rapijos. Noriškių kaimo; ir dviejų 
| pusbroliu: Vinco ir Kazimiero Me- 
! džių iš Daržų kaimo. Jie patįs ar 
; kas juos žino meldžiu pranešti.

Povilas Norvidas.
I BOX 161, North Bloomfield, Conn.

Laikraščių pabaudos.
Praėjusi pusmetį nubaus

ta: “Vilnis” 6 kartus, išviso 
1600 rublių, arba 18 mėne
sių kalėjimo, 2 kartu konfis
kuota, redaktoriai mainyta 
3 kartus; latvių laikraščiai 
— 59 kartus, išviso 14.122 r. 
arba 116 mėnesių arešto, 
konfiskuota 28 kartus; estų 
laikraščiai — 6 kartus, išvi- j 
so 1100 rublių arba 9 ir pu-

Pajieškau brolio Leono Termino, 
apie 8 metai Amerikoj. Kauno gub, 
Šiaulių pv, Kuršėnų vai, Pakepstinių 
sodos. Aš atvažiavau apie metai lai
ko ir norėčiau su juom susižinot. 

i Todėl jis pat? lai atsišaukia, arba 
kas apie jį žino meldžiu pranešt.

Viktoras Terminas,
178 River st, Waltham, Mass.

Pajieškau Pranciškaus Dungveckio, 
pirmiau gyveno Waltham, Mass.; iš 

Šiaulių pav. Lūkės vai, 
4 d. rugpjūčio jis at- 

paėmė $52.00 pinigų ir 
yra liesas, šviesiai gei- 
ir pramuštas dešinysis

Kauno gub, 
Jucių sodos, 
plėšė baksą, 
pabėgo. Jis 
tonų plauku ...... 
antakis. Kas apie jį žinotumėt ma- i 
lonėkit pranešti.

Leokadia Razgaitė,
178 River st,

“JAUNOJI LIETUVA”
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.
Išėjo iš spaudos jau penktas 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.

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

•‘JAUNOJI LIETUVA” kainuoja metams $3AX). 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.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 

Chicago, IIL

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

Prezid. pagelb.— Jonas Šimbelis, 
3253 S. Halsted st, Chicago, IIL 

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

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

Kasierius — Vincas Puplauskas,
922 — 35th place, Chicago, 111.

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

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 

ŽVAIGŽDĖ No. 1, 

Towm of lakė, Chicago, IIL

Susirinkimai atsibuna kiekvieaą 

antrą nedėldienį mėnesio Ciprijono 

Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood str.
Valdyba.

Prezidentas — Augustas Barčius, 
5235 Bishop st, Chicago, HL 

Vice-prez.— Jonas Wasilkewicze, 
4342 Paulina st, ChicagoJIL 

Organo užžiurėtojas — Protok. raš
tininkas Vlad. Szarka, 

4508 S. Wood st, Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. K. Strzyneckis, 

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrintas, 
4541 S. Hermitage avė, Chicago, Dl

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, M—i

Ar turite nusipirk? gražią su daugeliu gražią pateiksią

A. J. Bierzynski, Prezidentas.

New City Savings
BANK.

4601 80. ASHLAND AVĖ,
CHICAGO, ILL.

III

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

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

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

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

ir mandagiai. Kiekviename reikale kreipkitės pas mus.

New City Sawings Bank
4601*4603 So. Ashland avė., Chicago, Dl.

Waltham, Mass. SS 3/

P0EZ10S
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose lidosj.e
Viliuose

Tis‘3« toi'įi-s tas geriami 
Ateis. kad tos; liitOfliaosis. 
Užjaus skausmą. dailįs saietą

Radis orintis aetiiitti, 
Atgims noras, veikt, kovoti. 
Reik tik kartais pasvajoti.

pustrečio šimto 
įsais oilin Irnvoro • • v*

KNYGA?
Nes turintis
Toris $nag| 
Užsiiaiii.

Graži, didelė, arti į 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga.-----

Ta pati knyga gražiais kietais <Į*1 
audeklo, auksuotais apdarais: •v**

Gaunama

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

Draugyst%25c4%2597s.No
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UI
KAS YRA PAIKAS.

Kas nagu sau nekapo.ia, 
Veidą parvom malevoja, 
Ar blizgučiais kas dabinas, 
Daug išmanančiu vadinas — 

Yra paikas.
Kas ant piesku stubą stato, 
Viską perka, ką pamato, 
Visiems siūlo savo rodą. 
Kunigams penkines duoda — 

Yra paikas.
Kas ant visko tuoj pristoja, 
Paskui ginasi, meluoja, 
Rudį maukia, o be saiko — 

Yra paikas.
Kas bažnyčioj vakars, rytas 
Lankos nieko neprašytas. 
Tiki busiąs tuomi šventas. 
Dangun stačiai nugabentas— 

Yra paikas.
Ar kas yra tokios ’monės. 
Kad žmogus nėr iš beždžio

nės, 
O tuo tarpu pagiriomis 
Pats Tėplioja keturiomis — 

Yra paikas.
Kas pirmeivių laikrašti jos, 
Kaip ugnies ištolo bijos. 
Skaitančius iš buto varo 
Ir da mano, gerai daro — 

Yra paikas.
Jei klebonas, kad ir plikis, 
Romansuodams šiandien i 

kis, 
Kad pasaulis da nežino. 
Kam jis laiko gaspadinę — 

Yra paikas.
Kožnas vaikas, kožnas vyras, 
Suktas, teisus, šelmys ščyras, 
Ar bemokslis, ar mokytas, 
Jei tik jį vedžioja kitas — 

Yra paikas.

ti

Ar ore bus geriau?
Broliai Wrightai, garsus 

Amerikos orlaivininkai, 
pranašauja, kad ateitije or
laiviai bus ant tiek išvysty
ta, kad kiekvienas beturtis 
galės turėti sau orlaivi ir 
gyventi debesyse.

Bet ar mislijat, kad tuo
met nereikės randos už na
mus mokėti? Netikėkite 
tam. Kaip tik Morganas su 
Rockefelleriu pamatys, kad 
oras žmonėms reikalingas, 
tuoj ir paims ji i savo mo
nopoliją. Kas mėnuo tuo
met gausite nuo oro trustų 
bilą, kaip dabar gaunat nuo 
gazo trusto.

Redakcijos jtsakjiMi. )
B—ai ir Ten buvusiam.— 

(Lawrence). Tamstų žinu
čių negalime sunaudoti, nes 
jau Įdėjome pirmiaus pri
siųstas.

V. Bagdonienei.— Ačiū 
už prisiųstą žinutę, parašy
ta gerai, bet jau patalpino
me pirmiau gautą.

Viską mačiusiam (Detro
ite).— Jei užėjo lietus ir 
begeriant alų laike mišių, 
per kaminą trenkė perkū
nas, tai ne alus ir bedievy
bė kalta, bet kalti patįs žmo-

ko kaimietis.
— Dešros yra ta pati mė

sa ir tu turi už jas "atpaku- 
tavoti.”

— Tai jau, bukie kunigė
lis toksai geras, užduokie 
man pakutą.

— Atveši rytoj vežimą 
malkų ir bus gerai — sako 
kunigas.

Ant rytojaus, vos tik sau
lei patekėjus, kaimietis įva
žiuoja jau klebonijos kie
man ir su šiupeliu ima pilti 
iš vežimo pjovylas (pilavi- 
nas). Kunigas pamatęs ėmė* 
šaukti:

— Jurgi, ką tu čia dabar
darai? L

— Pakutą pildau, kunige- nes, kurie laike audros ne
it " pasirūpino uždengti kros-

— Juk aš tau liepiau mal- nies liuktus. Jokios Dievo
kų atvežti, o ne medžio pjo- bausmės čia negalėjo būti, 
vylų. Supranti? E. J. Dovbėnui.— Atleis-

— Jeigu dešra.\ ra mė?a kad negalėjome patal-
— tai medžių pjovvlos yra --
malkos — atsako kaimietis 
ir apsigrįžęs išvažiuoja.

A. Booben.

Tik kų išėjo ii po spaudo* antra laida
DR. F. MATULAIČIO i

n TEISIMOS ( 
r ASLZIPTlJ

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGUENOSkningelE
Ši kaiaėciė svarbu otrskaityti kiek

vienam. VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems Ūgiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai tr gausiai 
paveiksluota. Pri*ių*k ŽSc k ruoš ženk
leliais. * tuojau* aplaižysi tą žingeidžių 
kningelg. Adresuok:
II? Mt n Itwj|ni J'-LASI^-'!‘—a

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgtus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly- 
Ūlai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

Kai praregėjo liko protes- 
tonais...

Eidamas kunigas šalyga- 
tnu randa vaiką žaidžiantį 

j su mažais kačiukais ir klau- 
i šia:

— Kaip tie tavo katukai 
vadinasi?

— Katalikai 
i vaikas.

Kitą savaitę kunigas ei
damas su savo gaspadinę, 
vėl randa vaiką su kačiukais 
bežaidžiant ir vėl klausia, 
kaip katukai vadinasi, bet 

į vaikas atsako — protesto- 
nai.

— Kaipgi gali būt, nese
nai sakiai katalikai, o dabar 
jau protestonai — sako ku
nigas. Vaikas atsako:— 
kol buvo akli, tai buvo kata
likai, o kai praregėjo, liko 
protestonais. A. Boob.

atsako
į

i

Sekretoriui laiškas.
Gerbiamasis Sekretoriau:— 

j Atsakykie man i šitą 
komplimentą: Nariai ne
moka 10c. į našlių fondą: 
man paprašius, kad užsimo
kėtų. norėjo panaudot Į ma
ne piziką (norėjo pasakyt 
kumštį). — Toki laišką ga
vo tūlas L. S. A. ko. sekre
torius. Karžygį?.

pinti ištisos žinutės. Kore
spondencijas trumpiname 
dėlei vietos stokos. Talpi
nant ištisai, dauguma raštų 
pasiliktų nesunaudota.

N. Vilimaičiui.— Atleis
kite, atsakimo J. Dovydai
čiui nedėsime. Mažas įžei
dimas ten buvo; beto jau 
pasenę dalykai, vieta "Ke- 
leivije" šiame laike labai 
brangi, o visuomenė jau 
tuos mažmožius užsimiršo.

J. A. T. Reporteriui.— Šį 
sykį negalime sunaudoti, 
nes šiame neramiame laike 
labai vieta brangi, piknikai- 
gi dabar paprastas daiktas.

Ant. Abromavičiui.— Ei
lučių negalime talpinti, nes 
nevykusiai sueiliuotos.

A. J. Kvedaraičiui.— Už 
žinutę ačiū, bet jau mums 
jas pranešė musų korespon
dentas anksčiau.

M. 
šimts 
tems” 
atgal.

A. Belickiui.— Apie kru- 
tamuosius paveikslus ir 
dramą "Raistas" (The 
Jungle) netalpinsime. Ją 
galima idėti tik kaipo apmo
kamą skelbimą.

Davidoniui. — "De- 
prisakymu mergai- 

netinka. Grąžiname

Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų
J. Fisenka. 

Kas išrado bučki?
Bučkis, tai dieviškas išra

dimas; ji išrado patsai Die
vas. nes sutvėręs Jievą, pir- 
masai ją pabučiavo.

Revoliucijos keliu.
Viename susirinkime bu

vo kalbama apie reikalingu
mą knygynui sutvarkyti ko
misijos: vienas "mokytas" 
vyrukas atsistojo ir kalba:

— Komisija knygyno. gali 
sakyt evoliucijos keliu).

i

I

.ir 
vaikų ligas; net ir chroniškas liga* 

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (331 

Telefonas,

259 Hanncver st, Bcsftn, Mass

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių licų 

ir su didžiausiu sausumu. Užlaiko
me ir Trejų devyr.erių. kaina 20 c. 
už boKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

Uctuvifzkis Ihas M. ZImImb.
J PtraciterSt
Boston, Mssa. 

Visokia* lig** gy 
d*u pasekmingi*- 
usi*i. Ateikit tie- 
*iok pas mane 1 
trepais i viršų tik 
neikit Į aptiek*: 
mano dury* bal
tos arba telefoną 
duok o *Š atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
•uo 1 iki 2 ir ti iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmon*

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adresu, praneškit redakcijai per atvirutę, pasilaikydami 

žemiau* nurodyto* formos. Jeigu kuriems per atvirutę neparanku pripil
dyki! ta blank) ir prisiyakit redakcijai. Adraeef mainyami gatve* vard) pa
rašykit raide į raidę taip, kaip užrašyta ant to* gatvė* kampo, tad* įšveng- 
*im daug nesmagumu ir patį* gausite visada laikraštį.

PERMAINAU ADRESĄ
tanas aousas:

Pavardė ir vardas

No. .. Street,

Miestas ir valstija

naujas aunnsas:
Pavarde ir vardas

No. Street

Kaip žmogus pavirto į 
dvasią.

Ponia Mylivyrus išvažia
vo po vestuvių Europon 
praleisti tenai, kaip sakoma, 
medaus mėnesi. Už dviejų 
sąvaičių ji sugrįžo ir aps
kelbė, kad jos vyras Euro
poj mirė. Bet tuoj paskui 
jos atvažiavo ir vyras. Po
nia Mylivyrus parodė jam 
laikraštį ir sako:

— Ar tamsta to nematei? 
Juk tamsta jau mirei.

— Taip — sako vyras — 
aš dėlto ir pribuvau čia, kad ------------------ esu 

(Jis
aš jau miręs. Aš mat 
dvasia tamstos vyro, 
nebuvo miręs).

Išpildė "pakutą."
Vieną pėtnyčios dieną už

ėjo kunigas pas kaimieti, gi, 
žiuri tasai dešras bešvei- 
čiąs. Kunigas jam ir sako:

— Žmogel, žmogel, juk tu 
gali savo "dūšią” pražudyti 
už tą pusbliudį mėsos?

— Juk, kunigėli, aš mėsos 
nevalgau, tik dešras — sa-

M. Gaili vau Co.1
Utlaikv geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visado* rasite 

gražų patarnavimj.

362 2nd st, Sa. Boston.

Miestas ir valstija............................................................... ............................
Pasanea: Kiekvienas “Keleivio” Skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 m. Kurių pavardes gale stovi 15-4, 
tųpenumeratai šs:baigė su laikr. No.15 ir turi atnaujini ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipi i t atidę ant 
litų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

laIlIEH

nęs

<

i

JOHN KULBOK CAFE
Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 

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, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. l-mos ir 
Wythe avė. 

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

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

(21-5)

ŠITOJ KNYGOJ ••DAKTARAS” netifc 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gera! 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip auo visokių 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug 
rašo apie v y:ų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išde> 
tmėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užangnemr. 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniem- 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų neg ai 
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA illiustmota puikiais moks 
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno 
budavejimų su visokiomis paslaptybėm.* 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukim- 
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi 
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjnsiomis ligomis, šitoje kny- 
goję atrasite tikrų rodų.

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpami 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic, 
1117Walnut st., 

PHILADELPHIA, PA. 
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kao 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reik*- 
lanji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laite galėtum išsigydyt, tai atsišaukie pn» 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikas 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nnolO tf 
ryto iki 4 po pietų. Nedėiioj iki 3, o utaraa* 
ke ir pčtnyčioj vakare auo 6 iki 8.

AR NORI, r---------
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipilk

KAD MYLĖTŲ

)oy/Ms
CREST KENDŽIŲ 

o ji niekad nepamirš jus, 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių. 

^Jeigu negali gaut kitur, tai pri
siųsk mums dolerį, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadway 
SO. BOSTON, MASS

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

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

turėsi didelį ir puikų katalogą, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
Skripkų, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su brukuo
tais aplinnk konvertais, tuzinas 25c., 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.

M Ant 21 
akmens

Getžkelio laikro

di* Sriubelių už
sukamas, vyriš

ko didumo, ant. 

20 metų auksuo
tas su išrašytais- 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiu- 
lijimas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį? 
ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums ■ 
viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin
kite, jus užmokėtumet už tokį pat' 
laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt^ 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis. 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro
dėliu.

Excelsior Watch Co.
Athenaeum Blg, CHICAGO. ILL

KEPK “NEW PER
FECTION” BUDO

Jums visada pasiseks viskas gerai iš- 
kept ant

Oil Cook-stove

MICHIGANO FARMOS.
George W. Svrig-art, savininkas Swigart žemės plotų, praneša, kad An- 

.•ton Kiedis toliau nėra jo darbininku. Lietuviai visose Suv. Valst. žino po
no Swigarto laukus Michigane. Didelė daugybė lietuvių turi jo žemlapį. 
las žemlapis parodo šiuo miestus IVellston ir Peakock, kuriuos Swigart įs
teigė. Jis pasiūlo daugiaus apielinkėj Peakock ir čion bus ateityj lietuviškas 
miestas. Wellston, 12 mylių į žiemius nuo Peakock yra Michigano farmų 
raštinė, yra 8 automobiliai, su kuriais vežame parodyti farmas. Ponas Swi- 
gart parduoda laukus pats tiesiog lietuviams, tuo budu jis apsaugoja nuo mo
kėjimo nuošimčių agentams. Jus pirkdami nuo jo, žinote kų perkate. Jis 
daro didžiausį biznį Michigano valstijoj, jis pirkikų veža pilnus karus pa
rodymui savo žemės kas dvi nedėlios. Klausk ekskursijos dienos ir kek tau 
kaštuos; nieko nereikalaujam už vežiojimų automobiliais. Turi 50,000 ėke- 
rių, iš kurių galima pasirinkti. Jo lietuviškos kolonijos Mason, Manestee ir 
Lake pavietuose, ir tai didžiausios Suv. Valst. Jis yra pardavęs šimtus far
mų lietuviams, kurie čion apsigyvenę daro gerų biznį ant šios žemės. Jeigu 
tu neturi žemlapio tai rašyk mums tuojaus ir gausi vienų, taipgi aprašymus 
ir pamokinimus apie šitų naujų Lietuvų Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi 
neprigulmingi. žemė nuo $10 iki $25 už ekerį netoli gražių ežerų, upių ir 
gerų miestų. Lengvoms išmokestims nuo $50 iki $200 ir po $10 mėnesinės 
mokesties. Kada jūsų žemė pusiau išmokėta ir jus numirtumėt, tai likusi; 
dalis išmokėjimui, bus be jokių kaštų perrašyta jūsų likusiai šeimynai. Ka
da už žemę jus išmokėsite, tada męs jums paskoliname pinigų dėl visų kitų i 
įtaisymų. Paklauskit pas kitus čion gyvenančius lietuvius; jie jums paaiš
kins apie pono Svigart turtingumų ir šviesų, teisingų apsiėjimų su lietuviais, 
kurie turėjo kokius nors reikalus per praėjusius metus. Daugiausiai lietu- i 
vių iš įvairių valstijų pribuvo pirkti žemės šįmet, ne kaip praeitais metais. ‘ 
Lietuviai suprato, kad jau laikas pasitraukti iš mainų dirbtuvių ir apsigyve. 
na ant farmų. Mokyklos, geri keliai, telefonai ir t-t. viskas čion yra. Lietu
viai čionai užsiima auginimu visokios rųšies žolių, kaip pašarų, taip ir dėl; 
savęs, taipgi augina gyvulius, avis ir t. t Qras čionai toks pats, kaip jūsų 
tėvynėj Lietuvoj. Atvažiuok ir prisidėk prie lietuviškos kolionijos. Rašyk 
pas mus tuojaus, o męs tuojaus atsakysim lietuviškai. Ponas Svigart turi i 
savo didelį biurų First Nat’l Bank namuose, Chicago. (35) Į

Adresuota

CEORCE W. SVVICART
D. 1247 FIRST NAT’L BANK BU1UHNG, CHKAGO, ILL.

Siutus ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam kad Jus sučėdysite 
SinigŲ ir turėsite gražius rubus. 
lęs imam materiją iš gerųjų tir

my ir primieruojam rūbą pagal
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus lynas Siutus Ir Onrkotus 

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

daigu norite turit gerus rukus pi
gai, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis Uetuvys

Paskiausias ir geriausias iš visų pečiu 
yra New Perfection No. 5, su nauju 
beugniniu pečium. Įvairus kepimai ir 
smožinimai yra galimi ant to pečiaus, 
įdėk savo kepsnį į pečiy — įkaitik kiek 
reikia — uždaryk pečiy, užgesink ugnį, 
ir dalykas verda pats.
New Perfection Pečiai yra švarys, pa
rankus ir ekonomiški — geriausias ir 
parankiausias iš visu aliejum deginamu 
pečiu- Padarytas yra su 1, 2, 3 ir 4 
knatais, be arba su cabinet viršum. 
Puikiai išrodo; torkisa mėlynai ename- 
iuotas kaminas. Kepimui, virimui ir 
kitoki įrankiai.
Pas visus pkrdavėjus, arba parašyk sta
čiai reikalaudamas katalogo.

S222 W. Broadway, ir 20 Amas St. 
So. Boston. Mass. Montello, Mass.

Telefoną*: 80. Boston, 21013.

STANDARD OIL CO
of N«w. York

New^York
Albany

Balkio



*WHMEaE9eB9eBSEES9SBEEEE999E9SE9EBSSS9

Laivakorčių ir pinigu siuntėjams 
in Lietuvą

Kilus sumišimams Europoj, visokia komunikacija su 
Europa taip kaip ir pertraukta, ir niekas negali užtikrinti, ! 
kad jo siunčiami pinigai arba laivakortė gali nueit. Ne
kurtos kompanijos visai sustabdė siuntimą. Rusų linija da 
priima, bet ant paties siuntėjo "rizikos." Ir Suvienytųjų 
Valstijų pačta pranešė kad daugiau nuo vienos ypatos ne- 
priimt persiuntimui pinigų į Europa, kaip tik $100. 00 ir 
tai tik sušelpimui bet ne kokiai nors spekuliacijai.

Todėl patariame visiems tuom tarpu nesiųsti Lietu
von nė pinigų, nė laivakortės, pakol nenusiramins dabar
tinė karė. Ypač reikia saugotis agentų, nes tie bile va
landa gali uždaryti savo duris ir nunešt žmonių sudėtus 
išsiuntimui pinigus.

Visi tie, kurie prisiuntėt iki šiol į “Keleivio" redakciją, 
galit būt užtikrinti, pinigai bus išsiųsti per Suv. Valstijų 
pačtą nurodytu adresu ir niekados negalės prapulti. Bet 
dabar malonėkit daugiaus nesiųst nė per “Keleivį", nes 
pabrango kursas. Kada įvyks tvarka męs apie tai prane
šim per laikraštį.

“Keleivio” Adminastracija.

UŽ LAISVĘ.
Daugel žuvo ir kentėjo už vargus žmonių:
Kraują liejo,galvas dėjo delei laimės jų!
Blogai čią gyventi,brolei. kur vieni vragai;
Už teisybę čia lig-šiolei žūsta mus draugai.
Čia tik melo ir tamsybės gerbiami stabai,
O brolystės ir teisybės mindomi darbai.
Drąsiai broliai, kovon stokim skurdas mus isnyks. 
Tik retežius sukapokįm, laisvė tuoj įvyks.

K. Arm onas.

KELEIVIS

Piloto by ~Ą marfrln Prese Associauon.i

Anglijos karalius Jurgis nufotografuotas, kuomet jis jojo 
apžiūrėti savo kariumenę, kuri dabar siunčiama prieš 

vokiečius francuzams į pagelbą.

7

riškumai arba apgavystės, jei 
tokios butų, bus išaiškintos. Pa- 
kol-kas, užsipuldinėjimai negel
bės nieko.

"KELEIVIS"
Parankiausias darbininkų 

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

Wm. Staugaitis. Nenorint 
savo dalios nuo brolio iš tėviš
kės reikalauti ir nenorint, kad 
tas brolis užsigyventų, reikia 
padaryt su juomi sutartį, pagal 

i kurią jus pa vedat, o jis apsiima 
i jūsų dalį valdyt per tam tikrą 
metų eilę, arba iki jūsų sugrįži
mo iš užrubežiaus. Jei kas val
do kito žemę, pagal kontraktą, 
arba sutartį, užsigyvent niekad 
negali. Gali užsigyvent tik ta
da, jei tas valdytojas galėtų at
ėjęs į teismą pasakyti: ”ta že
mė buvo per 10 metų be jokios 
priežiūros ir globėjo, savinin
kas buvo visai dingęs, todėl aš 
pasibaigus mano kontrakto ter
minui, arba kaipo artimiausias 
giminaitis, arba su savininko 
pavelijimu užėjęs ant jos dirbti, 
paėmiau ją valdyt, valdžiau ir 
pagerinau ją per 10 metų ir to
dėl pagal tiesas (Svod Zakonov 
Tom 10, czast 1, statji 557, 565, 
1222 ir 1238), ta žemė turi būti 
užtikrinta ant manęs.” Jei po 
kontraktu su pavelijimu, arba 
pagal sutartį kas tą žemę valdo, 
valdytojas augščiau paminėto 
negali pasakyti.

| J. ANDRIUŠIS
Geriausi* lie-H 
tu vys

Fotagrafistas h
Traukiu pa- į Į 

veikslus gra- į > 
žiai ir pigiai s: 
nežiūrint skir- į i 
t ūmo oro. Ant <5 
kiekvieno ta- ;; 
žino paveikslų i i

32 pridedant DOVANŲ viena didelį.o 
< 5 Esant reikalui einam fotografuoti į $t 
H namus. Paveikslai artistiški!

J. ANDRIUŠIS
' 1 453 Broadway, So Boston. Mass. < >

i

Akušerka I
Pabaigusi kursąVVomans Medieal i į 

College, Baltimere, Md.

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

• OUUpiUHU arti EJir 7th st. i 
SO. BOSTON, MASS. i

I
Ii £1, Vyrai, risi pas

YUDEIKOI
Jis atlaiko gerų Restauraciją, ’i" 
šokio* rūšie* Alaus, Degtinis, 

vyu*ir Cigarą.
Pri»’narni susis ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Briiifij Ir 259 I struti, 
SO. BOSTON, MASS.

Į

TfllAnbA*A RAK

Dr.F. Matulaitis
495 Broadway, So. Boston. 

Valandos:
Noe 12-2 dienų ir aeo 7-9 vakare, 

Nedėtiems Iki 8 vai. pe jiet,.

TAAagUMte Ir GartaMta 

APTIEKA 
Butsdsom Riešutu* su A. 

džiausią styda, nežiūriai a> ii 
Lietuvos atvežu ar amerikoaiikL 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulije vartoja, taipgi visados 
ra^d^c- lietuvis aptiekorius 

EDVARD DALY, samiiku 
18 Broadvay, S- Boston, Mm 
Galite reikalaut ttr per Laiškas, 
o m«s per eksprese gydules »14-

MUSĮJ POETAMS.
Ne raudų žmonijai reikia 
Ir ne verkšlenančių poetų, 
Reikia vyrų kurie veikia, 
Kurie kovą vest galėtų.
Ne verkimu ir ne raudomis 
Gyvenimą męs pataisysim, 
Ir ne betikslėmis maldomis 
Skriaudas žmonijoj išdil- 

dysim.
Stebuklai stojas tik per kovą, 
Per kovą genijai tegimsta;
Ir ne raudų mums reikia bet 

vadovų, 
Kurie kovodami nesilpsta. 
Ganaraudojom ir verkšlenom 
Kaipkudykėliai vystykluos’, 
Tamsybėj, nežinėj gyvenom, 
Skęsdami prietarų tvanuos’. 
Jei jaučiate savyje vieką, 
Jei sielą turite turtingą, 
Lai gale ta nežun per nieką— 
Lai suskamba daina galinga. 
Ne verksmo ir dejonių daina, 
Bet atgimimo ir drąsos, 
Į širdįs prislėgtu lai eina 
Balsas kįlimo ir kovos.
Męs skleiskime stiprybės 

dvasią 
Ir bukim pavyždžiu visiems, 
Palikę .verksmus ir dejones- 
Lopšyje kudykiams mažiems 

Vardunas.

dūmų, pavyzdžiui: oxo-ace- 
tylene gas, oxo-hydrogen, 
arba illuminating gas, kai
tink kol nesusileis spelter su 
buraksu, o kada jau minėto
ji medega pradės tirpt, ati
trauk ugnį šalin ir darbas 
pabaigtas. Tokius bandy
mus aš atlikau General Ele- 
ctric Laboratorijoj. Pasi
rodo labai praktiška, nes 
toj vietoj, kur subreizuota 
— nebenulužta. Ant anų 
dviejų klausimų neatsaky
siu, nes užimtų du "Kel? 
puslapiu. Patartina Tams
tai skaityt ”Acetylene Jour- 
nal;” ten plačiai apie tai ra
šoma. Taipgi galite kreip
tis pas mane laišku, aš pa
aiškinsiu.

A. V. Vasnelis,
616 Blaine st, 

Schenectady, N. Y.

SLIESORYSTĖS KLAU
SIME.

Atsakymas A. Bubeliui.
Draugas klausėte: l)Kaip 

suvirinti geležį su variu, ar
ba žalvariu?

Nei vario, nei žalvario su
virinti su geležia negalima, 
nes jie vienas su kitu nesu
bėga (nesusilieja). žalva
ris nėra paprastų metalu; 
jį padirba, taip sakant, No. 
1, 2 ir 3. Žalvaris su geleže 
galima subreizuot. Paimk 
kiek "braizing spelter" arba 
"silver solder,” padėk ant 
vietos kur sueina abudu ga
lu geležies ir vario, užpilk 
ant viršaus burakso, bet bu- 
raksas turi būt sutaisytas 
šitaip: 1 svar. burakso, ket
virtą dalį svaro gerai išde
gintų medžio anglių, dešim
tą dalį svaro sainido nuodų 
ir ištirpink ugnije 700 laips. 
karščio; kada lava atšals, 
blizgės juodai, kaip stiklas; 
sutrupink tada į miltelius; 
kada užpylsi ant vietos, kur 
nori daryt operaciją, įd 
ten su ugnis, kuri n

Korespondencijos
WAUKEGAN, ILL.

Vyras nukando pačiai nosj.
Jau pereitame "Keleivio" 

numerije buvo minėta apie 
persiskyrimą tūlos porutės 
V. J—ko ir K. St—tės, bet 
persiskyrimo priežasties ten 
neminėta. Aš papasakosiu 
visą tą įdomią istoriją.

Pas tamsesnius lietuvius 
yra senas ir labai blogas, sta
čiai supuvęs paprotys rin
kti savo dukterims vyrus, 
nežiūrint į tai, kad kitą syk 
mergina netik nemyli jai: 
peršamo sužieduotinio, bet 
jaučia prie jo dagi antipati
ją, o musų tėvai varu pri
verčia jas eiti už neapken
čiamų asmenų. Tai yra 
kvailiausis ir neatidėtinai 
taisytinas paprotys. Beto, 
da jaunavedžiams jungtuvė
se kunigai įkalba, jog jie tu
ri mylėties iki gyvos galvos. 
Kaip gali mylėtie žmogus, 
jeigu jau iš pat pradžių jis, 
neturėjo prie savo išrinkto
jo nė mažiausios simpatijos! 
Pasekmė to viso būna, žino
ma, nesantaika, barniai, 
muštynės ir galų-gale, tra- 
gediškas persiskyrimas, o 
neretai ir žmogžudystė. Štai 
pavyzdis: Pereitą žiemą
apsivedė tūlas V. J—kas su 
K. St—te. Kaip jaunave
džiai, taip ir jų tėvai yra 
karsti katalikai; šliubą ėmė 
bažnyčioj su visoims mulki
nimo apeigomis. Vyrą savo 
dukrelei buvo išrinkę tėvai, 
pati-gi mergina purtėsi nuo 
jaunikio ištolo, bet kaipgi 
tėvams pasipriešinsi, turi

apvesdino savo dukrelę su 
nosiakandžiu vyru, kaip 
stuobriu. Moteris pagyve
nus su vyru vos 3 dienas jau 
atsisako toliau su juom gy
venti; sako tėvams: "Jei 
jus išrinkote tokį vyrą, tai 

į dabar galite su juo ir gyven
ti" ir pagyvenusi su juom 
keliatą sąvaičių, viską pa
metusi pabėgo. Dabar ne
senai sugrįžo atgal, bet ne 
pas vyrą, o tik į tą vietą, 
kur pirmiau gyveno būda
ma mergina ir dirbdama už
darbiavo sau duoną, iš pa- 
lengvo stengdamosi gauti 
persiskyrimą. Jos ex-vyras 
V. J—kas norėjo, kad ji grį
žtų pas jį atgal, bet toji ne
sutiko. Už tai jis liepos 19 
d., apie 12 vai. nakties pasi
ėmęs revolverį įlindo per 
langą jos kambarin, kur ji 
gulėjo ir norėjojai išsukti 
rankas arba išdurti akis, 
bet toji įtempus visas savo 
pajiegas įstengė apsigint, 
tada jis nosį nukandęs išbė
go. Dabar moteris guli li- 
gonbutij, o vyro-”šunio"-no- 
siakandžio nepagauna, nors 
policija ir jieško stropiai.

Ot, tai vyras, katalikas 
Rymo ščyras.

Skaityt, rašyt nemoka, 
Nosies kąst per langą 

šoka.
Laikraščiai skaityti — 

"griekas,"
Nosis kąsti — tai jam 

niekas.
Reiktų lietuviams mesti 

supuvusį, laukinį paprotį, 
piršimą dukterims jaunikių. 
Lai išsirenka jos pačios vai
kinus ir lai veda iš meilės, 
bet ne per prievartą, tuomet 
ir panašių tragedijų nebūtų. 
Da kunigas, girdėt, sakąs, 
kad V. J—kas esąs bedievis 
— tai gryniausis išmislas — 
jis šliubą ėmė bažnyčioj ir 
prie socijalistų niekuomet 
neprigulėjo. Klebonėl, pa
sidėk savo tokią kalbą į 
"skrynią pakajaus."

Apolinaras.

da nėra jos skaitę, nes jie 
tiki patįs nežinodami į ką. 
Katalikams, suprantama, 
tas nepatiko, jie raudonavo 
sėdėdami, kai vėžiai iškepti, 
kiti žegnodamies per duris 
iškiūtino, bijodami, kad ne
prarastų savo supuvusių 
katalikystės dogmų. Publi
kos buvo pilna svetainė. Au
kų padengimui lėšų surink
ta $7.05.

Antros prakalbos buvo 
gatvėje, rugpiučio 1 d. Kal
bėtojai buvo net 4, 3 lietu
viai ir 1 anglas. Visi kal
bėjo veik vienodai. Žada
ma surengti ir daugiau pra
kalbų gatvėse, nes svetainė
se vasarą per trošku.

žaibas.

J. Bartnikas. Jus išsiėmėte 
pirmas pilietiškas popieras R. I. 
valstijoj 1911 m. Dabar, kad 
jau busit pragyvenę Suv. valsti
jose 5 metus gausit antras bile 
kokioj valstijoj, bet turėsit pri
statyti du piliečiu, kurie liudytų, 
kad jie pažino jus per 5 metus. 
Kokios tautos tie piliečiai, ne
daro skirtumo. Jei ant vietos 
neturėsit tokių, tad turėsit pa
duot iš abiejų vietų, t. y. 2 iš 
R. I., kurie liudys dviejų metų 
tuolaikinį gyvenimą, o 2 iš 
Mass., kurie liudys per likusį 
laiką, kad susidarytų 5 metai. 
Jei nepamenat laivo vardo, tu
rėsit rašyt į Washington už- 
klausdami, kaip buvo nurodyta 
vienam iš pirmųjų ”Kel.” nu
merių.

ROCHESTER, N. 1.
Vietinės unijos 191 lokak> 

II skyrius veikia kiek suge
bėdamas, nežiūrint į įvai
rias kliūtis ir silpną mede- 
gišką stovį. Liepos 29—30 
svetainėje ir gatvėse buvo 
surengtos prakalbos. Kal
bėjo drg. A. Montvidas-An- 
tonovas, medicinos studen
tas, dviejose temose: 1) 
"žmonių ydos," 2) "Apie 
moterų teisių lygybę." An
trą vakarą kalbėjo apie uni
jų svarbumą ir darbininkų 
vienybę. Sulyg jo tik per 
vienybę ir socijalizmą dar
bininkai pasiliuosuos iš da
bartinės vergijos ir skurdo. 
Užrėžė gerai ir Romos tru- 
sto agentams, katalikams 

juk vyresnių" klausyt, na ir liepė skaityt Bibliją, kurie

JERSEY CITY, N. J. 
Katalikai boikotuoja mote

rų draugiją.
Liepos 25 d. ,nesenai sisi- 

tvėrusi moterų draugija 
"Birutė” surengė pikniką, į 
kurį buvo užkviestos visos 
šio miestelio liet draugijos, 
kurios ir dalyvavo bendrai 
piknike, išskyrus šv. Jurgio 
draugiją, kurios nariai su
sirinkime išgirdę apie pa
kvietimą ėmė rėkti: "Neno
rim! nereikia! Lai dalyvau
ja ten socijalistai! Tegul 
"Birutė" prisirašo prie baž
nyčios" ir 1.1 Abelnai, ka
talikų dauguma stengėsi už
kenkti moterų draugijai. Jie 
ir skelbimų (plakatų) dali
nimą trukdė. Tečiau pikni
kas pasisekė ir "Birutė" tu
rės apie 50 dolerių pelno.

E. J. Dovbėnas.

F.J.Bagočius.

liesu Patarimai
Labdariečiui. Kaip ištikrajų 

yra su So. Bostono Labdarystės 
Draugijos namo preke, tiesų 
skyriaus vedėjas nesigilino ir 
todėl negali pasakyti. Gandas 
yra, kad ”Hibernian” draugystė 
siūlė tą namą daugeliui pirkėjų 
už S16.000.00. Tautininkai sa
ko, kad jie užmokėjo $17,600.00, 
reiškia, $1,500.00 daugiau, kaip 
kad galima buvo nupirkti. Rei
škia, tie $1,500.00 ar vienai ar 
kelioms ypatoms, arba podraug 
ir pardavėjams kokioj nors pro
porcijoj "kliuvo.” Pašauktas 
viršininkas minėtos ”Hibernian” 
draugijos atsakė, kad užmokėta 
tik $17,000.00. Reiškia apie 
$1000.00 pabranginimą ir par
davėjai žino. Bet kur dingo da 
$500.00, apie kuriuos pardavėjai 
neprisimena. Tam agentui, ku
ris įsiūlė tą staldį pirkt, pripuo
la $425.00 "commision” (uždar
bio). Direktorių valdybos didu
ma susideda iš tautininkų ir to
dėl prie dokumentų prieit nega
lima. Kituose susirinkimuose 
gal geresni žmonės pateks j di
rektorių valdybą ir neregulia-

Mechanikui Cambridge’o ir 
kitiems. ”Kel.” No. 29 buvo pa
daryta klaida kaslink ”pošlinų,” 
minėtos pošlinos turėjo būt už 
pūdą, t. y. 40 svarų, vietoj "sva
ro,” kaip buvo pasakyta. Svod 
Zakonov Tom VI, statja 167 Ta- 
možnyj ustav, štai kaip sako: 
"Mašinos ir mašininės pretaisos 
(aparatai), kuriuose yra nedau
giau, kaip 25 nuoš. žalvario 
(mied), įvežant jūrėmis reikia 
mokėt nuo pūdo (40 rusiškų ar
ba 36 amerikoniškų svarų) 2 
rabi. 55 kap., o įvežant sausže- 
miu — 3 rab. 06 kap. Gasiniai 
ir aliejiniai motorai, automobi
liai, garinės mašinos, drukuoja- 
mos mašinos ir ugnagesių prie
taisai po 3 rab. 65 kap. nuo pū
do vežant jūrėmis, o 4 rub. 38 
kap. vežant sausžemiu. Prie šių 
paskutiniųjų galima prirokuoti 
ir siuvamas mašinas, dviračius 
(byciklius) ir motorciklius.”

Kurpius. Jums reikėjo pra
eitą rudenį stot į kariumenę. 
Dabar jus, geriausia, važiuokit 
su konsuliaus "prochodnoje,” 
niekur jokio nesmagumo nebus, 
bet turėsit rudenį eit atitamaut 
savo laiką. Bet, rodos, sulyg 
dabartinių įstatų už neštoj imą 
laiku į kariumenę, gresianti 
bausmė nuo 6 mėn. iki pusantrų 
metų kalėjimo. Nauji įstatai, 
kol kas mums da nežinomi.

A. Juniavičia. Jei kareivis 
atitarnavęs dalį savo laiko ir 
paleistas keletui mėnesių dėl ne
sveikatos, pabėgo į Suv. Valsti
jas, tad sugrįžus jam atgal,, jei 
neturi 34 metų, reikės dabaigt 
tarnauti, o jei senesnis, nieko 
nebus. Jei butų kokį kazioną 
turtą sunaikinęs, skaudžiai bau
stų — gal porą—trejetą metų į 
disciplinarną batalioną gauti.

Taftas pasakė: "Socijali- 
zmas neįvyks patol, pakol 
žmonės nebus pilnai tobuli.’' 
Reikėjo jam sakyt, kad kri
kščionybei ant svieto nėra 
vietos, patol, pakol visi žmo
nės nėra šventaisiais.

00c. ir 1W

................ M 

................ SS 
tSc. ir .M 

' ‘ M 

..................M 
SOc. ir L* 
SOc. ir 1.00

Nao nlvos sksudijimo.Me. fr .99 
Nuo kojų nuospaudų. Mc. ir .M 
Nuo dantų gėlimo “
Nuo perialimo-----

“Keleivio” Kalendorius
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1914 setams jai atspauzdintas.
Šiy mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapi?.

TETRIKYS:
Statistika:

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

Reikšme 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 burnj '—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 — Vaizdelis 
iš streiko (paveikslas) — Čia ir dabar (eilės) — Jesus Varšavo- 
je*— Milicija pasitinka streikieriai (paveikslėlis iš streiko) — 
Musų žemė (eilės) — Legenda — Ateiviai jieško darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: g
Keleiris,” 28 Broaduj, So. Boston, Moss.

)

branguusb

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA aPTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokią 

apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 

pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil

pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirtam 
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............. ...fl.M
Gyvasties Balsam a*.......................W
Nervų Stiprintojas.. ..SOc. ir 1.SS 
Vaistas dėl Vidurių...SOc. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas........... .. .M
Nuo kosulio. .............. ZSc. ir .M
Nuo gerklės skaudėjimo tSc. .SO 
Skilvinės proškos........ 10c. ir 1.00
Pigullcos dėl kepenų......... M 
Blakių naikintojas........... .M 
Dėl išvarymo soliterio...... S.00 
Anatarinas plovimui......... .SS 
Nuo kojų prakaitavimo.. ... M 
Gydanti mostis.............. M 
Antiseptiilcas muilas......... •.. M

Plaukų stiprintojas___
Linitncntas arba Ezpelleris 
Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatiamo... 
Nuo lytiškų li*ų...
Nuo dusulio..........
Nuo kirmėlių.........
Antiseptiška mostis.
Nuo viduriavimo....... ............
Kastorija dėl vaikų....Mc. ir 
Praikos dėl dantų..................
Karpų naikintoja*..................
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1$ AMERIKOS.
Meksikoj mušasi.

Meksikos 
nepasibaigė, 
liucijonierių 
gen. Carranza traukia 
70,000 vyrų ant Meksikos 
sostinės, o generolai Obre- 
gan ir Gonzales eina ant Pa- 
chuca.

Žinios skelbia, kad perei
toj sąvaitėj buvo didelis mu
šis mieste Irepuato. Revo- 
liucijonieriai miestą paėmė. 
Šitam mušije 200 užmušta 
ir 800 paimta nelaisvėn.

Laivas su auksu pabėgo; 
francuzai vijosi 2000 

mylių.
Da nebuvo karė apskelb

ta. kaip iš Amerikos išplau
kė vokiečių laivas ”Kroup- 
rinzesin Cecilie” su $10,500,- 
000 vertės aukso. Beto, jis 
vežė kelis šimtus ir pasažie- 
rių. Bet būdamas netoli Vo
kietijos išgirdo, kad tarp 
Vokietijos ir Francuzijos 
prasidėjo jau karė ir paju
to, jog francuzų kariški lai
vai viens kitam telegrafuo
ja, kad "Kronprtnzessin Ce
cilie" veža Vokietijon auksą 
ir kad reikią ją suimti. Ka
pitonas tai išgirdęs, visus 
žiburius tuoj užgesino, lai
vą apsuko ir kaip greitas lei
dosi Amerikon atgal. Fran
cuzai pradėjo vytis. Vijosi 
2.000 mylių. Ir butų paga
vę, bet tuo tarpu ant jūrių 
pakilo rūkas. ''Kronprinze
ssin Cecilijos” kapitonas pa
suko tuomet savo laivą Į šą
li ir miglose prapuolė fran- 
cuzams iš akių. Atvažiavo 
sveikas Į Maine'o uostą Bar 
Harbor. Kapitonas sako, 
kad jeigu pabėgti nuo fran
cuzų jis nebūtų galėjęs, visą 
auksą butų vertęs i jūres.

Amerika gali būt karėn 
Įtraukta.

Kynų valdžia atsišaukė 
AVashingtoną. kad Suvieny
tos .Valstijos padėtų palai
kyt Kynuose ramybę. Wa- 
shingtonas iki šiol da nieko 
neatsakė, bet AVilsonas ir 
Bryanas su savo draugais ši 
Klausimą jau svarstė ir ma
noma, kad Kynų valdžios 
prašymas bus išpildytas. 
Jeigu taip bus. tai tūli laik
raščiai sako, kad tuomet Su
vienytos Valstijos gali būt 
Įtrauktos Į karę. Japonija 
jau rengiasi atakuoti Vokie
tijos kolionija Kynuose. 
Kynuose prasidės judėji
mas, galės kilti revoliucija. 
Į tą sumišimą bus Įveltos Su
vienytos Valstijos. Japoni
ja ant Suvienytų Valstijų 
labai pikta už tą žemės Įsta
tymą. kuris buvo išleistas 
prieš japoniečius Californi- 
joj. Ir aplinkybės galĮ taip 
susidėti, kad tarp Japonijos 
ir Suvienytų Valstijų gali 
kilt karė.

revoliucija da 
Dabar revo- 
pirmininkas 

su

Amerikoj girdėjo, kaip eu
ropiečių kanuolės šaudo. 
Tarp Portlando, Me..

Kennebec upės pereitoj 
vaite j girdėta keliolika

ir 
są- 
šu- 

vių. Portlando observatori
joj instrumentai rodė, jog 
tas balsas atėjo iš pietryčių, 
apie 30 mylių atstumo, taigi 
maždaug iš tos. kur randasi 
Seguino sala.
"Pirmyn” jau sustojo ėjęs.

"Pirmyn” bendrovės iždi
ninkas J. M. Jasiulevičius 
"Keleiviui’’ praneša, jog 
"Pirmyn" daugiau jau ne
beis. Senoji bendrovė atsi
sakė toliaus ji leisti. Balti- 
moriečiai buvo manę tverti 
naują bendrovę, bet dėl tūlų 
priežasčių tas neįvyko. To
dėl drg. Jasiulevičius prašo 
mus pranešti, kad žmonės 
daugiau prenumeratos 
"Pirmyn” nebesiųstų.

Drg. Jasiulevičius norė
jęs, kad tiems skaitytojams, 
kurių prenumerata jau už
mokėta butų atlyginta kitais 
laikraščiais, bet bendrovės 
didžiuma ant to nesutikus.

už

'' ' ’ '■

T>hotO b V Amerlcan Preiu Aaanriafirm
Viršūnėj paveikslėlio, kertėje parodyta, kaip išrodo galas 
kanuolės. iškištas iš anglų drednauto. Paleistas iš tokios 
kanuolės šūvis gali sunaikinti kažinkokį karišką laivą. 
Drednautas tai yra stačiai plaukiojanti plieno tvirtovė. 
Anglija tokių drednautų turi 14, o kitos šalįs nė vieno. 
Todėl vokiečių laivynas dabar slapstosi, kad nesusitikus 

su Anglijos drednautais.

Vėliausios žinios
Tokio. 11 rugp.— Čia eina 

gandas, kad už 27 vaalndų 
Japonija apskelbs Vokietijai 
karę.

Washingtonas. 11 rugp.— 
Japonija šiandien telegrafa
vo Suvienytų Valstijų pač
ios departmentui. kad šis 
sulaikytų visus pinigus, ku
rie yra adresuojami Japom- 
jon. Tas parodo, kad Japo
nija ištikrųjų rengiasi ka
rėn ir bijosi, kad siunčiamų 
jai pinigų ne suimtų ant jū
rių priešingos šalis.

Roma, 11 rugp.— 
dien Italija padarė dideli 
žingsni linkui karės su Au
strija. nusiųsdama pastara
jai griežtą reikalavimą, kad 
ji paaiškintų, ką ji mano a- 
pie bombardavimą italų biz
nio Įstaigų Juodkalnijos uo
ste Antivari. Mat austrai 
bombarduodami tą uostą su
bombardavo vienos italų 
kompanijos triobas. nežiū
rint. kad ant tų triobų plevė
savo Italijos vėliava.

Haaga. 12 rugp.— 
Olandijoj apskelbta 
padėjimas.

Anglai nuskandino vokiečių 
”Koenigin Luise.”

Anglų torpedų naikinto
jas ”Lance” užtiko ant jūrių 
Hamburg American linijos 
laivą "Koeigin Luise" de
dant minas ir tuojaus ji nu
skandino. "Lance" šovė tik 
keturis kartus i vokiečių 
laivą. Pirmutiniai du šū
viai nunešė nuo vokiečių lai
vo tiltą, o trečias ir ketvir
tas nunešė visą laivo užpa
kali su styru. ”Koenigin 
Luise’’ nuskendo Į 6 minu- 
tas. ”Lunace” paėmė 20 vo
kiečių nelaisvėn. Keli ju 
buvo sunkiai sužeisti. Dviem 
buvo nutrauktos rankos lig 
peties, o keturiems nušau
tos kojos. Tas atsitiko pe
reitoj pėtnyčioj, 7 rugpiučio, 
60 mylių nuo Harwicho.

Nuskandintoji "Koenigin 
Luise.” kuri pirma tarnavo 
ant Hamburg-American li
nijos žmonėms vežioti, 
bar buvo 
valdžios 
lams.

i
Šian-

Visoj 
karės

da-
paimta vokiečių 
kariškiems tiks-

KELEIVIS

dami kruvinus ir baisius 
vaizdus karės, su jos pražū
tingomis pasekmėmis, aiš
kino susirinkusiems tas 
skriaudas, skausmus ir ne
laimes, kurias atneša žmoni-

tesniais generolais apskelbė 
Rusijai karę ir užpuolė ant 
francuzų. Kada kaizeris su
grįžo, buvo jau pervėlu, kad 
tą klaidą atitaisyti; to ne
leido šalies ir kaizerio šei- 
mvnos garbė. Tečiaus senis jai karės. Išrodė, jog karių

priežasčia yra šiandieninė 
tvarka ir kares sukelia ke
liatas pasaulio turčių-kapi- 
talistų dėlei savo asmeniško 
pasipelnijimo ir kol šiandie
ninė tvarka nebus pakeista 
socialistiška, tol pasaulyje 
karės bus neišvengiamos.

Prieš prakalbas jauni ”Bi- 
socijal-demokratų at-ljunėlio” nariai gražiai pa- 

J deklamavo keliatą eilių. 
Garbė tėvams, kurie rūpina
si savo vaikučių ateičia ir 
nesidrovi juos leisti į L. S. 
S. 60 kp. mokyklą, kurioje 
jie tiek daug dvasiško peno 
Į savo jaunas širdeles gali 
semti. Lygiai verti pagar
bos žodžio ir 60 kp. draugai, 
kurie nesigaili triūso ir rū
pesčių vaikučių mokinimui, 
ypač daug vaikučių auklėji
me yra pasižymėjęs drg. Ja
nuška. kuri dėlei jo lipšnu
mo ir meilumo vaikučiai ge
rbia ir myli, nelyginant, 
kaip savo tikrą tėvą.

Velnių ponaitis.

kaizeris tuomi buvęs 
suerzintas, kad kirtęs 
sunui žandan.

taip 
savo

Paskalos apie sušaudymą 
100 parliamento atstovų.
Amerikos dienraščiuose 

pasirodė žinia, buk Vokieti
jos kaizeris liepęs sušaudvt 
100 i “ ‘ '
stovų, kurie pakėlė protes
tą prieš karę ir pasipriešino 
paskyrimui iš valstybės iždo 
pinigų karės reikalams. Ka
dangi Vokietija nuo Ameri-i 
kos dabar visiškai atkirsta, 
tai apie to paskalo teisingu
mą ligšiol nepatirta.

v

Vietinės Žinios

savo turtus giminėms, ir pa
liko juos pas vokiečių kon- 
suli. Tas parodo, kad vo
kiečiai susitikę su anglų lai
vynu gyvent daugiau jau 
nesitiki.

Vokietija visiškai atskirta 
nuo Amerikos.

Tarp Vokietijos ir Ameri
kos dabar nėra jokio susinė
simo. Netik laivai neina, 
bet ir žinių negaunama, nes 
telegrafo vielos ant jūrių 
dugno tapo perkirstos. Kas tai padarė, nėra tikrai žino
ma. bet spėjama, jog tai 
francuzų arba anglų darbas. 
Vokietija neturėdama 
tiesioginio susinėsimo 
jos. negali net ir apie 
laimėjimus pasauliui 
nešti. Visos žinios turi būt 
siunčiamos pirma Londonan 
arba Paryžiun, o iš tenai tik 
galima siųsti jas kur nori
ma. Bet kaip Londone, taip 
ir Paryžiuje Įvesta aštri te
legramų cenzūra ir vokiečių 
žinių nepraleidžia.

savo 
lini- 
savo 
pra-

Visas pasaulis eina prieš 
Vokietiją.

Vokietiją kariauja jau su 
Rusija, Anglija. Belgija n 
Francuzija. Negana to, da
bar da ir Serbija apskelbė 
jai karę; tai jau septintas 
karės paskelbimas. Bet ir 
to da negana. Dabar Portu
galijos parliamentas nuta
ręs eiti Anglijai talkon ir 
Portugalijoj apskelbta jau 
laivyno mobilizacija. Japo
nija taipgi eina už Angliją. 
Mat Tolimuose Rytuose vo
kiečiai turi keliatą kariškų 
laivų ir stabdo visą pirkly- 
bą tenai, gaudydami ir vai

kydami anglų, francuzų ir 
rusų komercijos laivus. Aną 
dieną vokiečių skraiduoliai 
suėmė netoli Japonijos rusų 
laivą ”Riazan,” kiti bijoda
mi išeit ant atvirų jūrių sto- 

i vi Japonijos uostose. Taigi 
Japonija organizuoja savo 
karišką laivyną ir tikimasi, • 

. kad tuoj apskelbs Vokietijai 
karę. Manoma, kad visų 
pirmiausia Japonija ims už
kariautą Kynuose vokiečių 
kolionija Tsing Tau. Tai 
bus jau septynios valstybės 

i prieš Vokietiją. Bet labai 
gali būt, kad ir Italija prie 
šitų da prisidės.

Vokiečių kapitonai daro 
testamentus.

Į Londoną iš Mesinos (Si
cilijoj ) telegrafuoja, kad 
vokiškų skraiduolių ”Bres- 
lau" ir "Goeben” kapitonai^ 
išvažiuodami iš tenai pasi
tikti anglų laivyną pasidarė 
iiuRpAsujzn ‘snjuotuipsoi

Kaizeris davė savo sunui į 
žandą.

Šiomis dienomis Paryžiu
je gauta žinia, kad dabarti
nės karės kaltininku esąs 
kaizerio sūnūs. Nebūnant 
pačiam kaizeriui namie, jo 
sūnūs pasikalbėjęs su karš-

\V .

South Bostono ir apylinkės 
kuopų ir draugijų 

atydai.
L. S. S. 60 kp. rengiasi vai

dinti veikalus sekančiose 
dienose:

Rugsėjo 19 d. bus vaidina
ma vaikų draugijėlės ''Bijū
nėlio'' ”Į mokslą,'’ taipgi ir 
visą programą atliks jaunu
čiai "Bijūnėlio’’ nariai.

Spalio 24 d. bus vaidina
ma melodrama ”Užburti tu
rtai.” vaidinimas Įvyks prieš 
pat VI rajono konferenciją.

Lapkričio 21 d. bus vaidi
nama 5 veiksme komedija 
"Revizorius" parašyta gar
saus rusų rašytojo Gogolio, 
kuri rusų scenoje užima pir
mą vietą.

Gruodžio 26 d. vaidinsime 
"Verpėja ir po kryžium.”

Visi paminėti veikalai bus 
vaidinami Lietuvių Svetai
nėje. todėl meldžiame visų 
draugijų Įsitėmyti, kad iš
vengus konkurencijos.

Rengimo komisijos narys,
N. Januška.

Sekmadienio prakalbos.
Pereito sekmadienio va

kare (rugpiučio 9 d.) klau
syti drgg. S. Michelsono ir 
L. Pruseikos prakalbų prisi
rinko pilna-pilnutė sociialis- 
tų Svetaine. Abu kalbėtoju rašant padėk adresą taip: 
pasiremdami dabartinės ka- antanas Zabiela 
rėš faktais ir aiškiai išdėsty- PeacocL bqx i Lake Co.. Mich.

i L. S. S. 60 kp. jau ruošiasi 
prie ''raudonosios sąvaitės.”

Pradžia bus skaitoma nuo 
rugsėjo 6 d. ir tęsis iki rug
sėjo 13 d. Kas vakar socija
listų svetainėj bus prakal
bų, prelekcijų, diskusijų ir 
1.1. Sutvarkymui to viso iš
rinkta komisija, kuri dabar 
ir rūpinasi kuogeriausia vis
ką surengti. J. N.

Legalški žmogžudžiai. Trijų aktų 

tragedija, paimta iš revoliucijos 

laikų .......................................................................................... 10c

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

Džian Baubos Spyčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 

Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą .......................... 25c

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

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

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
derinta 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 kreipkitė 

šitokiu adresu:
••K FLEIVIS”

28 BROAD5VAY. S. BOSTON, MASS.

Firmos, Firmos!
Nauja Lietuva parsiduoda 

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyveną 

154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt fermas 

lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 

lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 

labai pigiai parduoda savo farmas ir 

galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 

Farmą galima pirkti visokio diduma 

ir už visokią kainą. Galima pirkt UŽ 
*8.00 iki *30.00 už skėrį Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 

žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tut 

pusė mylios nuo miestelio. Žemė der

linga ir užauga visokie javai. Gali

ma pirkt farmą įmokant *100, o liku

sius galima mokėt kas mėnesį pagal 

sutartį. Materijolas budinkams in

gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėtu 

nes farmos kiekvieną dieną brangsta*, 

todėl naudokitės proga. Bankai su- 

bankrutinus pinigai gal prapult arba, 

gal kas nors pavogt. Turint farmą, 

amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 

blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 

kelionės iškaščiai apmokami. Va

žiuojant reik pirkt tikietą į PEA
COCK., MICH, 3:30 po pietų gausit 

treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 

apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 

pasitikt. Platesnių ži

nių Klaus-i’ per laišką. (36)

ŽEMAITIS,

PO v SAUBLE, MICH-

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

Jau išėjo iš spaudos

Amerikos Macochas
arba

Kaip katalikų knnigas Hands Schmidt, 
papiovė merginą Oną Aumuller.

S
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Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan'o valstijo.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
luobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežeru, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo So.oo iki S75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li
kusius palaukiame daugelį metų pa
gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke
lionės kaštus apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės au
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- 
kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietą j Peacock 
Lake C o.. Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties. tai 3 mailės nuo Peacock. Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
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Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu jus jaučiate bent vieną mi
nėtu simptomų, tai neatidėliuokite, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

SEVERAS
balsam of life

(Severos Gyvasties Balsamą).
Ir grįžkite j sveikatos kelių. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimą ir prašalina užkietėjimą. 
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas.
Jisai sustiprina anemiškų ypatų kraują. 
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja 75 centus.

Severa's Gothard Oil. 
(Severos Gothardiiicas Aliejus).

Nuo skausmų ir dieglių. 
Paviršutiniam vartojimui.

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severas Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne

galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la

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

Tai viena iš didžiausią aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON. MASS.

I
 Puiki proga, Naudokitės!

EDMNNDO STEPONĄ VIČIO RAŠTAI 
AIDO LAIKAI, eilės ...............................

KAS YRA TAIP O KAS NE TAIP? . 
ANTROJI ADOMO PATI .......................

X Viso vertės už $2.25. Kas prisius 51.50 tam nusiųsim visas minėtas 
knygas. Užsisakant knygas prisiųskit drauge ir pinigus. (34)

S. Tiškevičius, P. O Box 438, Ansonia, Conn.— -

Knygutėj sutraukti visi faktai, kurie tapo prirodyti 
į teisme; naudinga perskaityt lygiai katalikui kaip 
Įį ir socijalistui. Kaina LOc
£ -ricTEn .i ■ m-k
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Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

Nuo Reumatizmo *i.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75 o
Nuo kosulio, erippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas SI.00.

Nuo saules nudegimo 50 c.* Bobro lašai EI.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukoma 20 c.

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

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1 00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00. 

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

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

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c 

Visol 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 lirų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS kampas C st.
S0. BOSTON, MASS.




