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“KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LAIKRA3TIS 

Leidžia J. G. Gegužis * Co.

U meFSth HM A m * •

Amerikoje .......................................................... $1.50

Kanadoj ir užrubežiuose .... $2.00

Preatmerat* pusei metu:

Kanadoj ir užmbežiuoee .... $1.25 

Amerikoje ................................................................. 90c

Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei

kalais, taip adresuokite: 

“Keleivis'*S. Boston, Mass.

So. Boston, 935-W.
Telephone:No. 27 MS>W.

SO. BOSTON, MASS., 7 Liepos (July), 1915 m.
"Eatcred aa Sccond Claaa Mattar” February 23. 1905, at the Post Offiee at Boston. Mass^ under the act of March 3, 1879. Metas XI.

Lenkijoj eina pašėlusi kova; Varšava pavojuje; Caras su cariene verkia
Vokiečių armija, išvariusi rusus iš Galicijos, laužiasi prie Varšavos. Caro spėkas teutonai baigia jau naikint; Lietuvoj per 

birželio mėnesį vokiečiui paėmė 25,965 rusų, Galicijoj per tą pati laiką paimta 194,000 rusų; Vokietija dabar turi daugiau, 
kaip 1,000,000 rusų nelaisvėj. Užmuštų ir sužeistų rusų skaičius siekia jau 2,080,000 kareivių. Vokiečiai su austrais nete
ko jau 6,726,000 vyrų. Italams sekasi neblogai. Dardaneliuose eina baisus mūšiai; i 4 dienas krito 20,000 turkų. Rusija ^sko

linasi 1,000,000,000 rubliu. Per birželi vokiečiai paskandino 98 anglu laivus.
Į 4 DIENAS KRITO 

20,000 TURKŲ.
Anglijos oficijalis žinių 

biuras praneša, kad tarp 28 
birželio ir 2 liepos apie Dar
danelius buvo didelių mū
šių, per kuriuos krito 20,000 

slį ir Lvovą ir išvarė juos turkų, 
iš Galicijos, dabar 'ritasi 
kaip nesulaikoma banga į 
šiaurę Varšavos link.

Virš Varšavos skraido vo
kiečių orlaiviai ir mėto pra
nešimus, kad Varšava ne
užilgo bus jau vokiečių ran
kose. Sakoma, kad vokie
čių valdininkai turi jau ir 
surašus žymesnių lenkų, ku
rie turės būt pakarti už pa
dėjimą rusams. Tūkstan
čiai lenkų bėga iš Varšavos 
Rusijos gilumom

Vokiečiai dabar eina pir
myn po 5 mylias kas diena. 
Londonas mano, kad jeigu 
vokiečiai eis su tokiu pat 
greitumu visą šią sąvaitę, 
tai rusai bus priversti ap
leisti Varšavą ir pasitraukti 
Rusijos gilumon.

Dabar didelės vokiečių 
spėkos traukiamos Nemuno 
paupiu, į šiaurę nuo Varša
vos, ir Latvijon.

Generolas Mackensen, ku
ris sumušė rusus Galicijoj, 
-dabar nori suskaidyt liku
sias rusų spėkas taip, kad 
didesnę jų dalį nugrūsti už 
pelkių, kurios atskyria Var
šavą.

Rusai laikosi iš paskuti
nių ir pietų Lenkijoj dabar 
eina mirtina kova. Jei ra-'

Iš karės lauko. Mūšiai Baltijos jurese.
VARŠAVA PAVOJUJE.
Varšava vėl pavojuje. 

Milžiniška vokiečių armija, 
kuri atėmė iš rusų Przemy-

Vokiški turkų vadovai 
esą nutarę užpuolimų ne
daryti, bet palikti tai ang
lams ir franeuzams, kad 
daugiau butų galima iš
mušt. Bet paskutinėmis 
dienomis atvažiavo karės 
laukan Enver Paša (turkų 
karės ministeris) ir užsi
spyrė, kad reikia priešinin
ką užatakuoti ir suvaryti į 
jūres. Vokiški generolai 
jam nusileido ir turkų ka- 
riumenei įsakyta pradėt 
abelną užpuolimą.

Išėjus turkams iš apkasų 
aikštėn, anglų laivai palei
do į juos baisią ugnį nuo jū
rių. Turkai krito kaip la
pai ,bet iš užpakalio ėjo vis 
nauji ir nauji būriai. Toks 
pražūtingas turkų žygiavi
mas tvėrė nuo 28 birželio iki 
2 liepos. Į tas 4 dienas kri
to 20,000 turkų. Kada tur
kai pavargo ir jų atakos žy
miai susilpnėjo, tuomet są
jungininkai išlipo iš apkasų, 
užpuolė priešininką ir nu
viję jį atgal paėmė da dau
giau jo pozicijų.

VOKIEČIAMS PASISEKĖ 
FRANCUZIJOJ.

Berlynas giriasi dideliu 
eina' mirtina 'kovl?''JJef ra-1 PasiaeKmu Francuzijoj. Sa
šai tenai neatsilaikys, Var- La Pretre S’p?®®
Sava ?iivi7<s i vokiečių spėkos paėmė l,a00
' Petrogradas dreba iš 
kad vokieltei'ian'kairiai .svių ’kartu su batalono šta- 
S '"S“ b«!|a i? bu ir keliate kanuolių . ..svių ,kartu su batalono šta-
spėkas naikinti. Bet jei 
kartais rusams pasiseka 
kur sumušti vokiečius, tuo
met carienė verkia. Mat ji 
vokietė.

Paryžius sako, kad vokie
čiams čia pasisekė atsiimti 

i keliatą senų apkasų, ku
riuos francuzai nesenai bu
vo iš jų atėmę.

PAŠĖLUSI KOVA LEN
KIJOJ.

Skaitant oficijalius Pe
trogrado ir Vienos praneši
mus, tarp eilių galima skai
tyt, kad pietų Lenkijoj, tarp 
Pruto ir Dniestro upių, kur 
rusai deda visas savo pajie- 
gas, dabar eina pašėlusi ko
va. Rusų vadas didis kuni- j kapitalistus, ir bus mokama

RUSIJA SKOLINASI BI
LIJONĄ RUBLIŲ.

Šiomis dienomis Rusijos 
valdžia paskelbė, kad ji įga
liojo finansų ministerį už
traukti 1,000,0004)00 rublių 
paskolą karės reikalams, 
šita paskola turi būt pada
ryta namieje, pas savuosius

į gaikštis Mikalojus savo pra- 5 nuošimčiai palukų, 
nešime sako: "pietų Len- ----------
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kijoj dabar eina atkakliau- 
sis mušys” ir kad Viena tai 
patvirtina, sakydama, kad 
”rusaf atakuoja milžiniško
mis spėkomis." Tečiaus 
Berlynas sako, kad rusams 
lamėti nėra mažiausios vil
ties.

Teutoniškoji generolo 
^Linsingeno armija po dvie- 

4 jų sąvaičių atkaklių mūšių
# iau pasiekė upę Gnita Lipa,
• kur rusai tikėjosi atsilaiky-
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Pereitoj pėtnyčioj Balti
jos juroj, tarp Vindavos ir 
Alandų salų, buvo didelis 
rusų ir vokiečių laivų mu
sys. Rusų eskadra, suside
danti iš skraiduolių ”Riu- 
rik,” "Makarov,” "Bajan," 
ir ”Oleg” užklupo Kurlian- 
dijos pakraštyje 8 vai. išry
to kelis vokiečių skraiduo
lius ir vieną laivą minoms 
statyt. Rusai tuojaus ir už
puolė priešininką. Nors 
rusų spėkos buvo kelis kar
tus didesnės, turėjo su sa
vim daug nardomųjų laivų, į Det< 
tečiaus nepaskandino nė ^eI1uose

Mūšiai Lietuvoj

vieno vokiečių laivo. Vie
nas vokiečių skraiduolis bu
vo pradėjęs jau net atakuoti 
rusus, bet jį apniko rusų 
submarinai. Pasišaudžius, 
vokiečiai pasitraukė. Rusai 
sakosi, kad du vokiečių lai
vai likos sugadinti Vienam 
nušautas kaminas, ant kito 
įvyko ekspljozija.

PRIE LVOVO KRITO 
40,000 AUSTRŲ.

Pasirodo, kad prie Lvovo 
rusai stipriai laikėsi ir be
sitraukdami atgal pridarė 
savo priešininkui sunkių 
nuostolių. Dabar Šveicari
joj gauta iš austrijos žinia, 
kad prie Lvovo krito net 
40,000 austrų.

TEUTONAI PAĖMĖ TO- 
MAŠOVĄ.

Bevarydami rusus iš Ga
licijos gilyn į Lenkiją, aus
trai su vokiečiais paėmė 
Lenkijoj miestą Tomašovą.

TURKAI ATMUŠA UŽ
PUOLIMUS.

Konstantinopolis prane
ša, kad ant Galipolio pussa- 
lio anglai pradėjo naujus 
užpuolimus ties Avi Bumu 
ir Seddul Baru, bet visi tie 
užpuolimai per 3 paskutines 
dienas buvo atmušti su di
deliais nuostoliais.

ANGLAI PASKANDINO 
TURKŲ TRANSPORTĄ.
Marmoros juroj, netoli 

Konstantinopolio, povande
ninis anglų laivas paskandi
no turkų transportą su ka
reiviais. Visi kareiviai nu
ėjo dugnan su visu laivu.

Į KĖDAINIUS VOKIEČIŲ 
ORLAIVIS METĖ 

4 BOMBAS.
"Rygos Garsas” rašo:
Ant Kėdainių miestelio 27 

gegužės d. lakstė vokiečių 
orlaivis ir numetė bombą 
rinkon. Buvo turgaus die
na, žmonių buvo daug, bet 
pamatę ^geležinį paukštį” 
visi ėmė bėgti, kas kur 
išmanė. Bomba sudraskė 
tiktai vieną karvę ir moteri
škę, beto da išbirėjo langai 

: namuose. Rasta 
dar trįs bombos, nesprogu- 
sios.

BOMBA SUDRASKĖ 
ŪKININKĄ.

Iš Klikolių, Šiaulių pavie
to, laikraščiai praneša šito
kių žinių: Pradžioje gegu
žės mėnesio aplink Klikoliij 
miestelį ir jo apielinkėj 
skrajojo vokiečių orlaiviai 
ir numetė keletą bombų, ku
rios sprogdamos jokios blė- 
dies nepadarė. Vienok 24 
geguž. buvo numestos bom
bos netoli miestelio ant lau
ko, bet nesprogo. Tai pa
matęs ūkininkas Žanas Ud- 
rius, paėmė bombą ir mėgi
no ją atidaryti, bet bomba 
sprogo ir sudraskė jam ran
kas ir kojas; vežamas pas 
gydytoją ir pasimirė.

i VOKIEČIAI APIPLĖŠĖ 
JONIŠKĮ.

Joniškio miestelyj vokie
čiai išbuvę apie sąvaitę. A- 
piplėšė miestelio vidurį pa
gal šašiejų, atėmė nuo gy
ventojų viską, ką tik užėjo: 
valgomus daiktus, gyvulius, 
patalines ir t.t Miestelio 
pakraščių nelietė. Šūviai 
aptrupino bažnyčios tinką, 
bet didesnės blėdies nepada- 
rė. Keletas namų sudegė. 
Po sodžius kaikur vokiečiai 
darė sau "rekviziciją,” bet 
nevisur suskubo. Gyveni
mai paliko sveiki, laukai ne
pagadinti, puikiai žaliuoja. 
Žmonės tečiaus nuolat dre
ba iš baimės, nežinodami 
kas bus toliaus. Daug pa
bėgėlių jau sugrįžo namo ir 
tveriąs pavasario darbų, sė
ja laukus.

ARIOGALOS MIESTELIO 
JAU NEBĖRA.

Ariogalos miestelis sude
gė visai. Neliko nei bažny
čios, kuri buvo daugiau 200 
metų senumo. Tiktai padu- 
bisio dauboje" liko keletas 
trobelių. Žmonės labai su
vargę glaudžiasi po aplinki
nius sodžius.

Kaip vokiečiai perėjo 
Dniestrą.

"Tages Zeitung” kores
pondentas paduoda įdomų 
aprašymą, kaip generolo 
Linsingeno armija veik prie 
negalimų sąlygų perėjo Ga
licijoj, ties Bukaczowcais, 
Dniestrą ir paėmė stiprias 
rusų pozicijas. Po baisia 
rusų ugnia vokiečiai turėjo 
perbristi gilią ir srauną u- 
pę, užlipti ant augšto ir sli
daus molio kranto ir eiti 
apie mylią atvirom pievom 
prieš rusus, kurie buvo ge
rai pasislėpę su kulkasvai- 
džiais ir geriausiais šauliais 
miškuotuose augštumose.

"Birželio 25 naktį,” ko
respondentas sako, "Buka- 
czowcų apielinkėj pradėta 
plačiu frontu užpuolimai, 
kurį išpildė prie neapsako
mai sunkių sąlygų Wuer- 
tembergo ir prūsų karei
viai. Laukas šitoj apielin-
kėj suteikia nepaprastą pa- 
rankumą apsigynimui. Au-I

11,726,000 kareivi! 
jau nebėra.

Sąjungininkai neteko 
5,000,000, o vokiečiai 
su austrais 6,726,000.

Berlynas apskaito, kad 
sąjungininkai neteko jau 
5,000,000 kareivių. Prie to 
priguli užmušti, sužeisti ir 
paimti nelaisvėn. Šitas 
skaitlines surinko vokiečių 
laikraštis "Heer und Poli
tik” iš įvairių pačių sąjun
gininkų laikraščių ir maga
zinų tuo tikslu, kad paro
džius, jog Italijos prisidėji
mas prie sąjungininkų ne
gali tokios spragos užpildyta 
Rusijos nuostoliai esą di
džiausi. Vokietijoj dabar 
esą daugiau kaip 1,000,000 
rusų belaisvėj. Gi užmuštų 
ir sužeistų rusų skaičius sie
kia 2,950,000 vyrų. Francu
zų belaisvių Vokietijoj esą 
300,000. Išviso, su užmuš
tais, sužeistais ir paimtais 
nelaisvėn, francuzų nuosto-
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BOMBA SUDRASKĖ 5 
PIEMENIS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša šitokį atsitikimą: Ak
menėje, Kauno gub., penki 
piemenukai rado lauke ne
sprogusią bombą, ėmė kne
binėti, daužyti, ir ji sprogo. 
Visą penketą nelaimingų 
kvailiukų ant vietos sudra
skė. Viekšniuose taip pat 
buvo.

gšta miškuota žemė ant pie- liai siekią mažiausia 1,000,-

KURŠĖNŲ DVARAS 
SUNAIKINTAS.

Kuršėnuose iš Ketūnų 
dvaro išvežta visos avižos. 
Dvaro savininkė ėmė prašy
ti, kad paliktų bent sėklai. 
Vokiečiai tad, paėmę avižų 
iš Milvydų Gražanskio, at
vežė Ketūnams.

Dailiai ištaisytas Gružau- 
skio dvaras Kuršėnuose 
prie Ventos upės sunaikin
tas.

TURKAI NETEKO 143,000 
KAREIVIŲ.

Kova ant Galipolio kas 
diena darosi vis kruvinesnė. 
Turkai praneša, kad jie at
muša priešininką, o sąjungi
ninkai nuolatos giriasi savo 
pasisekimais. Turkų nuos
toliai ant Galipolio pussalio 
pasiekę jau 143,000 žmonių. 
Konstantinopolis to neuž
ginčija, bet sako, kad sąjun-- ________
gininkų nuostoliai taipgi y-'giausia nudegė. Prieš žy
ra sunkus. . j dus kurstoma visur.

ŽYDAI Iš LIETUVOS 
IŠVARYTI.

Žydų Kauno gubernijoje 
liko tik dviejuose apskri- 
čiuose, Ukmergės ir Zarasų. 
Kitur nė vieno. Tečiaus 
kur tik kas bloga atsitinka, 
ar gaisras, ar kits kas, vis 
kaltybė verčiama ant žydų. 
Taip ir Šiauliuose; nors jų 
čia visai nėra ir patįs dau-

RUSAI SUMUŠTI APIE 
KALVARIJĄ.

Į pietryčius nuo Kalvari
jos 2 liepos buvo karštas 
mušys vokiečių su rusais, 
kuris pasibaigė vokiečių lai
mėjimu. Vokiečiai paėmė 
rusų poziciją ir 600 belais
vių.

NAUSUDŽIŲ KAIMAS 
IŠDEGINTAS.

Bėgdami nuo vokiečių ka
zokai pasislėpė į Nausudžių 
kaimą. Vokiečiai pradėjo 
šaudyt į kaimą iš armotų. 
Nuo sprogstančių šovinių 
kaimas užsidegė ir supleš
kėjo 11 kiemų. Žmonės pa
liko kaip stovi.

LIETUVOJ IR LATVIJOJ 
PRIVISO PLĖŠIKŲ.

Kuršo gubernijoje, kaip 
praneša "Kurzem,” priviso 
daugybė chuliganų ir plėši
kų, kurie neduoda ramumo 
vietos gyventojams. Dau
giausiai tokių chuliganų esą 
Talseno paviete. Kaikurie 
gyvenimai visai apiplėšti. 
Miesteliuose chuliganai už
puldinėja krautuves ir plė
šia, kas patinka. Policijai 
pasisekė suimti keletą vieti
nių gyventojų ir vaikinų. 
Pas juos rasta daug privog- 
tų daiktų, užkastų žemėje. 
Panašių chuliganų priviso 
ir Lietuvoje: Šiauliuose, 
Viekšniuose, Mažeikiuose. 
Jie nebijoąjokios drausmės 
ir viešai tyčiojasi iš gerų 
žmonių perspėjimų.

GALICIJOJ PER BIRŽELĮ 
PAĖMĖ 194,000 RUSUI.
Austrijos oficijalis rapor

tas praneša, kad Galicijoj 
per birželio mėnesį austrų- 
vokiečių kariumenė paėmė 
409 rusų oficierius, 194,000 
kareivių, 93 kanuolės, 364 
kulkasvaidžius, 78 vežimus 
su kanuolių patronais, 100 
geležinkelio vagonų ir daug 
kitokių daiktų.

tinio kranto vietomis stačiai 
nusileidžia prie upės, kuri 
yra gili ir srauni.

"Šiaurinį pakraštį sudaro 
status molio krantai, kurie 
turi po kelioliką pėdų augš- 
čio, o paskui tęsiasi mylios 
pločio pievos, kurias atker
ta tankiai miškuotos augš- 
tumos, nuo kurių veikė prie
šininko kanuolės ir kulka- 
svaidžiai su nepaprastu tik
slingumu. Rusų pozicija 
rodėsi neprieinama, nes per 
upę reikėjo eiti po mirtinga 
ugnim.

"Vokiečių kareiviai persi
kėlė per upę potamsiai. 
Saulei tekant nuo pievų pa
kilo rūkas. Iš tos progos 
pasinaudodami jie žengė 
pirmyn prie girios.

"Rusai galėjo sulaikyti 
užpuolimą tik ant stačiausio 
upės kranto. Vienas Prū
sų pulkas negalėjo išlipti 
ant kranto per visą dieną ir 
iki pat vakaro turėjo išsto
vėti iki kaklo vandenyje. 
Kareiviai turėjo kelti iš 
vandens vieni kitus augš- 
tyn, kad galėjus šauti. Te
čiaus ir šita sunkenybė bu
vo apveikta ir, galų-gale, 
nežiūrint baisios rusų ug
nies, vokiečiai išlipo ir štur
mu paėmė vyriausią rusų 
poziciją.

"Saitai ir tvirtai, tartum 
parodos pleciumi, milžiniš
ka vokiečių banga slinko 
pirmyn iki pat Bukaczowcų 
miesto, kurį gynė geriau- ! 
sios rusų spėkos ir finų šau
liai. Rusai tuojaus pradėjo 
trauktis atgal visu frontu 
ir miestą užėmė vokiečiai.

"Paimtas augštumas vo
kiečiai tuojaus fortifikavo,

■ kacT rusai jau nebegalėtų jų 
i atsiimti."

000 kareivių. Likusius iš tų 
5,000,000 sudaro anglai, bei- 
gai, serbai ir kiti. Sulyg 
”Heer und Politik" nuomo
nės, šita skaitlinė nė kiek 
nėra perdidelė.

Iš kitos pusės Paryžiaus 
"Matin" paduoda labai įdo
mių skaitlinių apie austrų 
ir vokiečių nuostolius. Šis 
laikraštis nurodo, kad išvi
so vokiečiai pašaukė jau 
8,500,000 kareivių prie gink
lo. Iš to skaičiaus 6,000,000 
buvo pastatyta karės lau
kuose Francuzijoj ir Rusi
joj, 1,500,000 ant komunika
cijos linijų ir garizonuose, 
o 1,000,000 stotįse. Iš tų 
8,500,000 vokiečių‘užmušta, 
sužeista ir paimta nelaisvėn 
iki šiol jau 4,200,000. Aust
ro-Vengrija pastatė iki šiol 
4,500,000 kareivių, o neteko 
jau 2526,000. Taigi sykiu 
austro-vokiečių nuostoliai, 
neskaitant jų talkininkų 
turkų, yra daug didesni ne
gu sąjungininkų, nes pada
ro 6,726,000 kareivių.

Išviso gi pasidaro: 
Sąjungininkų 5,000,000 
Austro-Vokiečių 6,726,000

Kartu 11,726,000. 
"Matin" savo skaitlines 

remia vokiečių nuostolių 
statistika, paskelbta fran
cuzų generalio štabo 21 ko
vo, kada vokiečių nuostoliai 
siekė 3,290,000 vyrų, ir žu
vusiųjų surašais, kuriuos iki 
šiol skelbdavo pati Vokieti
jos valdžia.

Austrai kariauja nuodais.
Iš Romos pranešama, kad 

Alpuose austrai pradėjo 
vartoti bombas, kurios iš
duoda nuodingus durnus. 
Matyt, nuo vokiečių išmoko.
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katalikų — graikų 
j stačiatikių cerk-

dabar persekio- 
visomis priemonėmis.

X

kim gerbiamojo Gabrio vi
sos tautos darbu. Žinot,

"Tautos fondas” siunčia 
”informacijos biurui” $2,000 
aukų. Taigi Gabrys dabar 
galės kasdiena 
"frenč poteitos.”

Jai mat rodosi, kad ji Į

KELEIVIS

BEGĖDŽIAI. AR PROTO 
LIGONIAI.

Kada Nevv Britainė likos 
užmuštas kun. Žebris ir ka
da policija įtarė tame užmu
šime P. Kiaulėną ir B. Mon- 
tvidą, "Katalikas,” "Vieny
bė Lietuvninkų" ir "Drau
gas” tuojaus pradėjo rėkti, 
kad tiedu vyrai socijalistai. 
Policija pasakė radusi Kiau- 
lėno valizoj kokių ten rank
raščių ir tie laikraščiai tuo
jaus "sužinojo,” jog tie 
rankraščiai buvo skyriami 
socijalistų laikraščiams.

Bet neilgai trukus išsiaiš
kino, kad nė Kiaulėnas, nė 
B. Montvidas prie socijalis
tų visai neprigulėjo. Išsiai
škino da daugiau. Pasiro
dė, kad abudu jie buvo ti
kintieji vyrai. Kiaulėnas 
prieš pat mirtį atliko išpa
žintį ir kunigų lydimas nu
ėjo iki pat kartuvių; kalėji
me sėdėdamas nuolatos 
skaitė maldaknygę ir karš
tai meldėsi. Savo rankraš
čius taipgi atidavė ne soci- 
jalistams, bet kunigui ir 
prašė, kad juos patalpintų 
kunigų organe.

B. Montvido brolis parašė 
andai "Keleivin,” kad šis 
irgi katalikas; jis visuomet 
niekino socijalistus, lanky
davosi į katalikų krikšty
nas, sakydavo jiems prakal
bas ir Lt. Minėti laikraščiai 
tuomet užrėkė, kad tai ne
teisybė. Bernardas Mont
vidas esąs socijalistas. Mat 
jie geriau žino, negu tikras 
brolis.

Bet dabar Bernardas teis
me pats prisipažino esąs 
Rymo katalikas ir nuolatos 
vaikščiodavęs bažnyčion. 
Su socijalistais nieko bend
ra neturėjo.

Tečiaus nežiūrint to vis
ko, Chicagos "Katalikas" 
rėžia:

"Kriminalis teismas Ber
nardą Montvidą pasmerkė 
pakarti už kun. J. žebrio ir jo 
tarnaitės nužudymą. Socija
listų laikraščiai ligi paskuti
nei dienai Bernardą gynė 
kieku galėdami, nežiūrint jo 
paties prisipažinimų prie tos 
galvažudybės... Socijalistų 
laikraščiams tečiau reikėjo į 
jis ginti. Nes tai vieno plau-l 
ko žmogus. Ir dabar socija
listai tuo teismo nusprendi- j 
mu tegali pasidžiaugti.

”Tai cicilikinių raštų ir a-j 
gitacijų auka.”
Tokiu pat tonu ir "Vieny- į 

bė Lietuvninkų” kalba:
"Mums neišpuola anų ne

laimingų vaikinų atminties 
besunkinti išmetinėjimais; jų 
reikia tik pasigailėti. Jei kas 
neša tą visą baisiąją nuodėmę 
musų jaunimo tvirkinimo, tai i 
tik musų doriški supuvėliai 
laikraščiai; vieton Krako ir 
Montvido turėtų nueiti tūli 
musų palaidūnai laikraštinin
kai, nes jie daug pa vo j inges-į 
ni už Kraką ir Montvidą. Ši
tie du nelaimingi žuvo, bet 
tie liko ir dar tolyn platįs 
musų visuomenėje dorišką iš- 
gverinimą...”

Matant aiškiai, kuomi bu
vo žmogžudžiai ir skaitant 
šitokius dalykus, noroms- 
nenoroms pradedi žmogus 
abejoti, ar tik nesimaišo 
kartais tų laikraščių redak
toriams protas?

Bet jeigu jie daro tai ty
čia, kad būtinai apšmeižus, 
apjuodinus socijalistus. tai 
jie patįs yra kriminalistai. 
Didesnės niekšystės, dides
nės spaudinto žodžio prosti
tucijos jau negali būti. Ir 
tas juodas darbas, tas bai
sus visuomenės tvirkinimas 
varomas tuojaus po laikraš
tininkų suvažiavimo, kuria
me taip daug kalbėta apie 
pakėlimą laikraštinės eti
kos.

Šitokie literatūros bandi
tai priklauso prie Amerikos 

Draugi- 
išgirsti, 
į tokius

Lietuvių Spaudos 
jos. Įdomu butų 
kaip šita draugija 
dalvkus žiuri.

APIE ĖMIMĄ BAŽNY- 
ČIOJ ŠLIUBO.

"Laisvėj” eina apie tai di-; 
skusijos. Tūlas J. Julius, 
argumentuodamas su tūla 
Zosytė, rašo:

"Kaipo vienas iš tų. kurie 
ėmė bažnytini šliubą, aš no
riu paklausti ar išties tas 
šliubas taip pavojingas, kaip 
Zosytė mano?

"Aš nežinau, kaip Zosytė 
supranta socijalizmą. jeigu 
ji rokuoja didžiausiu prieš 
jį prasižengimu ėmimą baž
nytinio šliubo?

"Socijalizmas yra tokia 
mokslo sistema, kuri rodo 
darbininkams. kokiu budu į 
jie gali užkovoti politišką vai-' 
džią. įeidami į kongresus, 
parliamentus, miestų tary
bas ir kitokias valdiškas įs
taigas. Socijalistai kovoja ir 
ant ekonomiškos dirvos. I • 

"Dabar sakykit, ką-gi tas j 
viskas turi bendro su tuo. : 
kad kokis nors pavienis žmo- ' 
gus ima bažnytinį šliubą? : 

"Tegul man Zosytė parodo 1 
tą paragrafą socijalistų pro- ; 
grame, kuris draustų socija- 
listui imti bažnytinį šliubą.” 
Keistas reikalavimas. Jei

gu socijalistų programe nė
ra kas uždrausta, tai. Ju
liaus nuomone, to niekas so- 
cijalistui negali uždrausti.

Argi susipratęs darbinin
kas gali taip kalbėti? Juk 

j socijalistai ne maži vaikai, 
i kad jiems katekizmas butų į 
rašomas, kas valia daryt, o 

' kas ne.
Susipratęs darbininkas 

[pats turi žinti, kad šliubas . 
yra tik tam tikra apeiga ir 
kaipo tokia, ji negali pada-b 
ryti niekam nė gero, nė blo-'; 

Igo. Ir niekas prieš tokią ■ 
į apeigą nieko nesakytų, jei-i. 
; gu už ją nereikėtų užmokėti j • 
į kunigui $20. O tame tai ir,: 
yra visas blogumas. Da bu- j: 
tų pusė bėdos, jei toksai 1 
apiplėšimas nieko daugiau; i 
nereikštų, kaip tik skriaudą:. 
jaunajai porai. Bet jis reiš-: ■ 

: kia daugiau. Kunigai pas-! 
Į kui suvartoja tuos pinigus! 
įkovai su darbininkų pažan
ga. Reikia neužmiršti, kad i 
pinigas reiškia galybę. Kuo- į < 
daugiau jus šelpsite savo pi- į• 

įnigais juodąją armiją, tuo > 
į daugiau ji turės galybės ir ( 
Ituo pavojingesnė bus darbi- ’ 
į ninku judėjimui.

Ve, kodėl mes sakom, kad į 
i susipratęs darbininkas ne- į 
i privalo imt bažnyčioj šliu-. 
! bą. Jis neprivak) šelpt savol 
į priešą!

PROTESTUOJA PRIEŠ 
RUSŲ "KULTŪRĄ.”

Šiomis dienomis "Kelei- 
i viui” prisiųsta Galicijos ru- 
į sinų atstovo protestas prieš 
į vykinimą tenai rusų "kultū
ros.” Nors dabar "kultur- 
nešiai” iš Galicijos jau sta
čia galva išvaryti,čia galva išvaryti, bet vis 
dėlto bus žingeidu išgirsti, 
kaip rusinai žiuri į caro už
simanomą "paliuosuoti” 
juos (rusinus) iš po Austri
jos jungo.

Proteste plačiai išparody- 
ta. kiek Austrijos valdžia 
padarė rusinams gero, kiek 
jie turėjo laisvės ir paskui 
sakoma:

"Rusų užėmimas Galicijos 
žiauriu smugiu sunaikino vi
sa tą daugelio metų darbą. 
Rusinu kalba uždrausta var
toti oficijaliuose susinėsi
muose. bažnyčiose ir mokyk
lose. Visi rusinu laikraščiai 
Galicijoje panaikinti, knygy
nai išdraskyti, rusinu kny
gos. priklausančios pavie- 
niems asmenims, sukonfis- 
kuotos. muzėjų kolekcijos iš
siųsta Rusijon. Visos ukra
iniečių Sąjungos, bendrovės 
iškrikdytos. šimtai Galici
jos ukrainų tautos atsižymė
jusiu žmonių išsiųsta i Sibe- 
riją/

"Unijotu—Graikų bažny
čia. prie kurios suviršum du 
amžių Galicijos rusinai pri
gulėjo,— kuri tapo tautos 
bažnyčia 
jama
Jos galva, metropolitą antvy- 
skupis grafas Andrius Septic- 
kis, paimtas Rusijon belais
viu, daugybė kunigų ištrem
ta, žmonės bado aplinkybėse 
verčiami su visokiais grūmo
jimais ir atgabentų iš Rusi
jos popų prižadais pravosla- 
vijon (stačiatikybon). Uni- 
jotų ir katalikų bažnyčiose

laikomos stačiatikių mišios 
pagal Volynijos vyskupo Eu- 
logi.iaus — garsaus prozelitą- 
toriaus (vertiko savo tiky- 
bon) pavyzdi ir taisykles. 
Dabar jie pradėjo prievarta 
paversti 
bažnyčias 
ves. dėlto, kaip jie sako, kad 
jos buvo stačiatik^komis du 
ar tris šimtmečiai atgal ir tu
ri vėl tokiomis tapti.” 
Gražus tai prispaustų 

tautų "liuosavimas!” O vie
nok lietuviški yčai ir gab- 
riai gatavi savo murzinas 
galvas atiduoti, kad tik Lie
tuva pasiliktų tų caro bude
liu naguose.w C?

KUR DINGO JOVARO 
ŪKĖ?

V. Grėbliunas kalba "Tė
vynėj” apie "musų neran
gumą.” Mes. vadinas visi 
lietuviai, mėgstam daryti 
sumanymus ir garsiai apie 
tai rėkaut, bet tų sumany
mu ikunvt nemokam.fc Z »

Jisai sako:
"Prisimena man du daly

kai, kurie yra beveik abudu 
vienodos rūšies, t. y. nupirki
mas Jovarui ūkės ir SLA. 
prieglaudos namas. Bet kaip 
vienas, taip ir antras, užma
nymai ir liko tiktai užmany
mais. Berods abiem minė- 
tiem klausimam yra ir komi
tetai išrinkti. Jovaro ūkės 
nupirkimui pirmininku be
rods yra Dr. Rutkauskas.” 
Keista, kad toji ūkė su

tirpo. Bet da keisčiau butų, 
jeigu d-ras Rutkauskas tą 
ūkę Jovarui nupirktų. Juk 
Jovaras yra ultra-radika- 
las. o Rutkauskas — radi
kalas, "Draugo” agentas. 
Tai viena. Antra gi, Rut
kauskas pats nori būt poetu, 
ir gal neblogesnių už Jova
rą. Gi nupirkimas Jovarui 
ūkės reikštų, kad Jovarui 
priguli pirmenybė.

PRIEŠ SOCIJALISTO ŽO
DŽIUS VISI NETENKA 

GALVOS.
Taip rašo rimtam anglų 

katalikų organe "The Cath- 
olic World” -vienas mokytas 
anglų kunigas. Jo žodžius 
"Dilgėlės” paduoda taip: 

"Socijalizmas yra pama
tuotas ir galingas dėlto, kad 
jis yra surinkęs ir išreiškęs 
visą eilę pamatuotų doros 
tvirtinimų tuose dalykuose, 
kur gyvuoja žmonijos intere
sai. Jis nėra demagogų dar
bu. nors, kaip kiekvienas ju
dėjimas. turi savo demagogų.

"Labiausiai talentuoti mu
sų kalbėtojai, musų aštriau
sia logika ir musų rimčiausi 
mokslinčiai galvos netenka 
(are baffled) prieš žodžius 
paprasčiausio darbininko, i 
kurio širdį Įėjęs socijaliz
mas.”
0 pasiskaitykit mūsiškių 

klerikalų, atsiprašant, laik- 
kraščius. Jų nuomone, so
cijalistai —tai paklydę žmo
nės. Tai jau paprastas da
lykas: kuo mažiau žmogus 
žino, tuo jis mokytesniu sa
ve skaito. Juk nebereikah 
sako: "jei degloji ragus tu
rėtų, tai visą svietą išbady- ♦ * — - - tų/ 
labai daug gali. Taip yra 
ir su mūsiškiais klerikalais.

AMERIKIEČIŲ AUKAS 
SUVALGYS GABRYS.
Skaitytojai turbut atsi

mena. kokiais žodžiais išsi- 
koliojo klerikalų "Draugas” 
ir "Katalikas.” kada "Kelei
vis” anuomet perspėjo vi
suomenę, kad ši neaukautų 
Į klerikalų Tautos Fondą, 
nes to fondo tikslai neaiškus 
ir, jei kaip, sudėtus tenai pi
nigus gali suvalgyt Gabrys. 
Gal būt, kad tūli žmonės 
tuomet ir netikėjo mums. 
Juk ir sunku tikėti, kad su
rinktus alkaniems Lietuvos 
vaikams šelpti pinigus mu
sų kunigėliai atiduotų savo 
bičiuoliui Gabriui.

Bet "Keleivio” žodžiai iš
sipildė. Buvęs dabar Scran- 
tone Tautos Fondo (kleri
kalų) seimas, kaip "Tėvynė” 
pastebėjo, paskyrė tam tin
giniui iš surinktų aukų net 
$2,000. Dėl tos priežasties 
"Tėvynė" rašo:

"Tokia didelė pinigu suma 
paaukauta ponui J. Gabriui 

taip apverktiname Lietuvos 
gyvenimo momente, kada 
ten. Lietuvoje, desėtkai tūk
stančių žmonių gauna mais
tui tiktai po 8 kapeikas į die
ną. iš kurių tegali nusipirkti 
sau 1 svarą duonos ir 1 kau
šą pupų!... Tokiuo baisiu tė
vynės nelaimių metu du tūk
stančiu dolarų amerikiečių 
aukų dovanojama ponui Gab
riui .kad jis, ne kieno nekon
troliuojamas, aikvotų tuos 
pinigus, pagal savo nužiūrė
jimo, Lietuvos reikaluose...

”Anie $2,000. kuriuos Tau
tos Fondas dabar paaukavo 
p. Gabriui, butų pavalgydinę 
(imant po 8 kapeikas dienai) 
beveik 1.000 žmonių per 2 
mėnesiu. Pagalvokite, ar rei
kia dar didesnio Amerikos 
lietuvių duosnumo pažemini
mo, kaip šisai.”
Visuomenė turėtų pakelti 

prieš tai protestą. Bet po
draug visuomenė turėtų iš 
to ir pasimokinti, kad kuni
gais nereikia daugiau užsi- 
tikėti. šis atsitikimas gal 
atidarys žmonėms akis ir 
parodys, kad juodai armijai 
visų pirma rupi savi reika
lai.

KALENDORIŲ METAI.
Šįmet Amerikos lietuviai, 

kaip rodos, turės labai daug 
kalendorių. "Tėvynė” pra
neša. kad LSA. sumanė leis
ti "LSA. Kalendorių.” Tė
vynės Mylėtojų Draugija 

į taip-pat planuojanti leisti 
į savo kalendorių. Trečią 
: kalendorių rengiasi leisti 
j Lietuvių Socijalistų sąjun- 
. ga. o ketvirtą — "Draugas” 
bei klerikalų spaudos drau- 

|gija.
"Keleivis” gi leis savo ka

lendorių kaip visuomet. Tai
gi bus jau penki kalendoriai 

I Amerikoje. Išeina beveik 
i taip, kaip su dienraščiais.

Prie progos norim prane-. 
jšti, kad "Keleivio” kalendo- 
rius šįmet išeis iš spaudos 

Idaug anksčiau ir bus taip- 
pat gražiai iliustruotas ir 
turtingo turinio, kaip vi
suomet būdavo. Kas nori, 

įgali jau dabar užsisakyti, 
j "Keleivio” prenumerato- 
iriams 10c., kitiems 25c.

GIRIA SAVO TA VORĄ.
Musų kunigužiai daro ly

giai taip, kaip tas žydelis, 
ką prikepęs barankų išstato 
jas ant turgaus ir giria: "ui, 
tai auksas, ne barankos. 
Nu, žmogoi, nupirk švėžę 
baranką!” Musų kunigu
žiai parašo "Pažangą,” per
skaito ją ir giria ją per 
"Draugą:” "Perskaitem sa
vo ’Pažangą’ — tai auksas, 
ne laikraštis. Skaitytojai, 
perskaitykit ir jus! Tai pui
kus laikraštis.”

Lygiai taip, kaip baranka.

TAI NE NUSIGANDIMAS.
Į musų pastebėjimą, kad 

"Kova” pradėjo spausdinti 
"Žmonių Skerdynė,” kurią 
"Keleivis” senai jau išspau
sdino, "Kova” atsako:

” 'Keleivis’ 
kam 'Kova’ 
savo skiltyse 
’Menschenchiachthaus’ 
sakos vertimą, jeigu

yra

protestuoja 
spausdina 

Lamszus’o 
apy- 

’Kelei- 
vio’ išleistuvė yra išleidusi 
knygelę, pasašytą Negeisti
nojo, sulyg to paties auto
riaus po vardu 'žmonių Sker
dykla.’ Suprantama, kad jei
gu ’Kova’ išleistų atskirą p. 
Mi-ko vertimo knygutę, tai 
’K-vio’ išleistai knygutei gal 
ir pakenktų. Tačiau s tas ne
buvo .ir nėra manoma daryti 
ir dėlto bereikalinga yra bai
mė.”
Ištikrujų gi nė čia "Ke

leivis” buvo nusigandęs, nė 
jis protestavo. Buvo tik nu
rodyta, kad pačiai "Kovai” 
nėra jokio išrokavimo tal
pinti tai, ką nesenai kitas 
laikraštis išspausdino.

Nesmagumų galėtų būti 
tiktai su didesniais veika
lais taip pasielgus, todėl mes 
manėme, kad tokios mados 
nereikia nė užvesti.

Bet ginčų tarp mus dėlto 
nebus. "Kova” sako, kad 
šitos apysakos toliaus nebe- 
talpins.

Laikraštininkų suvažiavi
mas Chicagoj priėmė rezo
liuciją, kad prašalinus iš lai- toks darbas nelengvas. Vi- 

j kraščių nešvarią kalbą, si privalome kelti savo tau- 
"Kova” abejoja, ar tik ne
užprotestuos prieš tai "Ra
ko" redaktorius.

Kada vokiečiai užėmė 
Lenkiją, tai mielaširdingas 
caras duoda jai autonomiją. 
Nėra abejonės, kad ir Lie
tuvai bus tuojaus duota to
kia pat autonomija.

Klerikalai giriasi, kad jie 
daugiau surinko aukų, ne
gu socijalistai. Jie mat no
rėtų, kad 3,000 socijalistų 
sudėtų daugiau aukų, negu 
30,000 klerikalų.

Norėtųsi žinoti, kaip šei
mynėlė sveika to senuko 
Rochesteryje, kurs Du-Bois 
kunigėlio gaspadinę vedė su 
"šventu sakramentu mote
rystės?”

TAUTOS 
RELINAS.

(Feljetonas.)
— Širdį žmogui skauda ir 

verkti norisi, kaip pažiūri į 
Lietuvos praeitį ir dabartį
— kalbėjo Šunvydas, žino
mas rimtų straipsnių rašy
tojas ir "bepartyviškos par
tijos” išradėjas.

— Tas tiesa. Senovėj lie
tuviai popiežių skaitė be
veik Dievu, o šiandien jį 
Romos krakodilium vadina
— pridėjo Rusijos kazar- 
mėse mokslus ėjęs Branda
dušis, kuris yra žinomas 
tuomi, kad labai mėgsta 
brandę ir gerai moka kolio- 
ties.

— O kitas dalykas, tai se
novėj nebuvo socijalistų — 
pataisė d-ras Greitunas, 
ham and eggs kepimo speci- 
jalistas.

— Ne tą aš norėjau pasa
kyt — atsiliepė šunvydas. 
— Senovėj musų tauta buvo 
galinga, turėjo savo kuni
gaikščius, kariumenę ir ki
tokius tautiškus daigtus. 
Lietuvos vardas tuomet bu
vo žinomas visam svietui. 
Prieš ją drebėjo gudai, len
kai ir totoriai. Skaitant a- 
pie tų laikų Lietuvą net sal
du žmogui darosi. Tik įsi- 
vaizdinkit sau Vytautą. Vy
ras didelis, petingas, su bar
zda, šarvai žvilga, šalmas 
blizga, ant balto žirgo joja, 
o kad kardą išsitraukia, kad 
užsimoja, tai lyg žaibas žai
buoja. Taip tai buvo seno
vėj. O kas dabar? Lietu
vos ir vardas išnyko nuo 
žemlapio. Apie lietuvių 
tautą niekas ir nežino.

— Ištiesų liūdna!— prita
rė nusiminusiu balsu d-ras 
Greitunas.

— Vyrai, musų tėvynė pa
vojuje! — suriko Gabrys.— 
Ant jos kybo mirties kar
das. Bet nenusiminkit, vy
rai. Aš jos vardą pagarsin
siu francuzų laikraščiuose, 
tik parinkit man aukų. Ži
not, tas brangiai kaštuoja. 
Aš ir informacijos biurą ati
darysiu. Sėdėsiu tenai ir 
lauksiu. Ateis skalbėja 
skalbinių, aš jos tuojaus ir 
paklausiu: ar tu žinai, kad 
yra ant svieto lietuvių tau
ta? Jei nežino, tuojaus ir 
duosiu jai informacijas. 
Ateis namų šeimininkė ren- 
dos, aš ir ją painformuosiu 
apie Lietuvą. Bet tokiam 
biurui užlaikyt reikia pini
gų. Tečiau lietuviai nepriva
lo pinigų gailėtis, nes tauta 
pavojuje.

— Genijališkas sumany
mas!— kartu sušuko visi 
patriotai ir pradėjo rinkti 
Gabriui aukas.

Vienas patėmijo: 
iggfn — Bet, broliai, neapkrau-

tą.
— Patvirtinta!— sušuko 

keli balsai.
— Gerai, bet kokiu budu? 

— paklausė kaž-kas iš ker
tės.

— Reikia veikti — paaiš
kino Cibukas, žymus visuo
menės veikėjas.

— Bet ką veikti?— teira
vosi toliaus tas pats balsas.

Čia prasidėjo ginčai. Ką- 
vienas patarė, kitas tai nu
peikė, tą kritikavo trečias, 
ši ketvirtas ir taip toliau.

Ginčai nebūtų kažin ko
lei užsibaigę, jeigu Šunvy- 
dui nebūtų atėjus galvon 
mintis, kokia gali gimti tik
tai rimto vyro smegeninėj. 
Jis atsistojo, padarė rimtą 
išvaizdą ir iškėlė abi ranki, 
kaip tai daro kunigas, kada 
nori palaiminti savo parapi- 
jonus. Ginčai tuojaus nuti
lo, o Šunvydas pradėjo:

— Gerbiamieji! Aš ma
nau, kad nė socijalistų, nė 
anarchistų musų tarpe nė
ra, todėl mes esame bepar- 
tyviška partija ir visi rimti 
vyrai. Iš musų rimto pasi
kalbėjimo čionai pasirodė, 
kad musų tauta yra nupuo
lus. Kad ją pakėlus, aš da
rau šitokį rimtą sumany
mą: reikia pastatyti didelę 
piestą, pripilti vandens ir 
pradėsime grūsti. Žinot, kad 
be veikimo nieko nebus.

Šitas sumanymas visiems 
patiko ir nutarta veikti. 
Tuojaus susijieškota piesta 
ir pradėta pilt vanduo.

— Bet palaukit, vyrai! — 
atsiliepė vienas veikėjas. — 
Turim duot kokį nors vardą 
šitai piestai. Juk tai svar
bus Įrankis lietuvių tautos 
pakėlimui, be vardo negali 
būt

— Patvirtinta! — sušuko 
kiti.

Prasidėjo nominacija. 
Siūlyta visokie vardai:

— Tautiška piesta.
— Kundrotas.
— Lietuviškas Žbiško.
— Vytautas.
— Tautos viltis.
— Tautinė sąmonė.
— Rimtumas.
Ir taip toliaus. —
Bet kažin-kodėl nė vienas 

tų simboliškų vardų nepa
remta.

— Pavadinkim tą piestą 
Vienybė Lietuvninkų 
žinkas atsiliepė.

— Aš tą paremiu — pasi
girdo balsas.

Bet Cibukas aiškino:
— Vienybė Lietuvninkų 

butų geras vardas, nes jis 
reikštų, kad šita piesta pa
kels lietuvių tautą ir suvie
nys visus lietuvius. Vienok 
daug geresnis vardas butų 
Lietuva. Tas reikštų, kad 
mes grusdami šitoj piestoj 
vandenį prikelsim mirusią 
Lietuvą, kur sutilps ir vie
nybė lietuvninkų ir kitokie 
daiktai.

— Puikiai!— sušuko ran
komis suplojęs d-ras Grei- 
tunas, ham and eggs speci- 
jalistas.

Brandadušis pakėlė pirš
tą: ■

— Pavelvkit ir man bal
są — pradėjo jisai. — Aš 
sakyčiau, kad šitą piestą pa
vadinkim Kataliku, ba ir 
Lietuva katalikiška.

— Jeigu visi kalba, tai ir 
aš noriu žodžio — atsilepė 
iš kampo išlindęs nususęs 
vyrukas.— Aš noriu pasa
kyt štai ką: kadangi šitai 
piestai bus lemta sulošti lie
tuvių tautos istorijoj tokią 
didelę rolę, o kadangi lietu
vių tauta labai mėgsta tar
kuotus bulvinius blynus, tai 
aš įnešu, kad šita piesta bu
tų pavadinta Tarka.

Ir vėl prasideda ginčai, 
kaip turi būt pavadinta pie
sta. Pasiūlyta yra:

Vienybė Lietuvninkų, 
Lietuva,
Katalikas ir 
Tarka.

Visi vardai geri ir visi to
kiai piestai tinka. Nutarta 
užrašyt ant piestos visi ke
turi vardai.

Visi rimti vyrai sustojo 
aplinkui su grūstuvais ir 
pradėjo grūsti vandenį, visi 
vienu balsu pritardami į 
taktą:

Kelkim tautą, 
Kelkim tautą, 
Kelkim tautą, 
Kelkim tautą.

Grudė, grudė ir grudė.
Kada visi apsitaškė, su

šlapo ir nuvargo, nutarė 
pertraukti ir pažiūrėti per 
langą, ar nepamatys, kaip 
tauta kįla.

Žiurėjo, žiurėjo, bet nie
ko nesimatė.

— Vyrai, pradėkim vėl — 
paragino Cibukas.

— Palauk, čia rimtas 
straipsnis apie tautos pakė
limą — prabilo Šunvydas ir 
išskleidęs laikraštį perskai
tė.

— Dėk jį pieston ir pra
dėsim grust iš naujo — pa
tarė Brandadušis.

Įdėjo pieston laikraštį ir 
vėl pradėjo grūsti, taip-pat 
kartodami:

Kelkim tautą, 
Kelkim tautą, 
Kelkim tautą, 
Kelkim tautą.

Grudė, grudė ir vėl eina 
per langą žiūrėti, ar nekįla 
tauta.

Nematyt nieko.
— Broliai, — prabilo vie

nas rimtas vyras,— man ro
dos, kad vien tik kalbėjimu 
"kelkim tautą” mes nieko 
nepadarysim. Aiškiai ma
tom, kad tauta nuo to nekį
la. Reikia sumanyti ką 
nors naujo. Aš sakysiu, 
kad lietuviai turi dėti biz
nius. Be biznio tauta nepa
kils.

— Patvirtinta! — sušuko 
visi.

Dapilta pieston vandens 
ir vėl pradėta grūsti:

Dėkim biznį, 
Dėkim biznį, 
Dėkim biznį, 
Dėkim biznį ir t.t

Grudė, grudė, apsitaškė ir 
vėl eina per langą žiūrėt.

— Vyrai, gerai! — sušu
ko Cibukas. — Ve kur ant 
kampo jau atsidarė lietuvi
škas saliunas.

— Ura! Lai gyvuoja lie
tuvių tauta! — užgriovė vi
si nudžiugę, net žiurkės 
pradėjo iš skiepo bėgti.

— Dabar tai jau kils lie
tuvių tauta! — kalbėjosi jie 
žiūrėdami į saliuną.

— Gruskime daugiau — 
ragino Cibukas.

Grudė, grudė ir vėl eina 
žiūrėt.

Tautiškas saliunas prisi
kimšęs lietuvių kupinai. 
Ūžia, dainuoja. Visi girti. 
Tautos veikėjai per langą 
vis tėmija, kaip kįla lietuvių 
tauta. Tuo tarpu iš saliuno 
išeina Baltrus su Raulu.

— Tai kam tu užmynei 
ant kojos? 
kabinėjosi.

— O kam aš fundijau 7 
kartus, o tu tik 6! — atker
ta Raulas.— Negana to, pe- 
reitoj nedėlioj tu mano ba- 
lionę suėdei.

— Tavo balionę Pyteris 
suėdė, o ne aš, ir tu man to
kių daiktų neprikaišiok, su
pranti? — atsakė Baltrus 
ir pakišo Raului po nosia 
savo kumštį.

Raulas nieko nelaukda
mas pūkšt Baltrui į akį:

— Še tau amerikancką.
Ėjo pro šalį policistas. 

Paėmė abudu ir nugabeno 
šaltojon. Ant rytojaus an
glų laikraščiuose buvo jau 
pagarsintas lietuvių vardas: 
”Prie lietuvių saliuno va
kar įvyko kruvinos pešty
nės. Pasigėrę lietuviai su
simušė, išdaužė sau dantis 
ir laukiniu savo riksmu iš
gąsdino daug žmonių. Tei
smas šiandien tuos foreine- 
rius nusiuntė dviem mėne
siam į pataisos namus.”

Prof. Gnaiba.

Baltrus "jau
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Po Urbanavičiaus prakal
bai kalbėjo kun. Kemėšis, 
kuris pradėjęs apie kokią 
ten baudžiavą dar prieš Kri
stų, po dviejų minučių atsi
dūrė Lietuvoje, o vėliau ėmė 
kunigiškai aiškinti Karo- 
liaus Markso teoriją, išnie-

MONTELLO MASS. 
Ar kunigai gali būt darbi
ninkų vadovais? Baimi

nasi socijalistų.
Kaip nekalbėtume, o vie

nok visi pripažins tą faktą, 
kad Amerikos lietuviai yra 
gana pažangus žmonės. Lai
svoji dvasia čia viešpatauja 
ant pavergtųjų žmonių pro
tų ir vis didesnius ir plate
snius apima musų išeivijos 
sluogsnius. Mylintie moks
lą ir pirmyneigą žmonės 
tuomi džiaugiasi, o apšvie- 
tos priešai nerimauja, dre
ba ir siunta iš piktumo, ma
tydami prisiartinančią 
jiems viešpatavimo pabaigą. 

Musų kunigija pastaruo
ju laiku labai tuomi susirū
pinusi. Ir kaipgi nesusiru- 
pinti! Ginanti ponų ir ku
nigų interesus prietaringa 
katalikų spauda nesiplatina. 
Pažangioji visuomenė turi 
dešimtis savo laikraščių, 
tuom tarpu, kada katalikai gų. 
neįstengia nei vienintelio " 
savo „Draugo” palaikyti ir rašyti prie naujos 
ji nugramzdinę į skolasj zacijos,” kurios 
(nors visi kunigai to laik- „šv. Juozapo Liet. Rymo 
raščio palaikymui dėjo šim- Kat. organizacija,” 1^* 
tus dolerių), griebiasi jau vietiniams katalikams dabo- 
paskutinio galo.

Musų mieste birželio 22 d. 
kunigai surengė prakalbas, 
kurių tikslas, sakėsi, su
tverti kokią ten katalikų- 
darbininkų (sic!) organiza
cijų.

Toji jų organizacija, ma
tosi išanksto, gins tiek dar
bininkų reikalus ir bus taip 
„pažangi,” kaip ir josios 
organizatoriai kunigai.

Pirmiausia, pažiūrėkite, 
skaitytojai, kaip musų kle
bonas Urbanavičius yra 
„pažangus” ir „susipratęs.” 
Atidaręs prakalbas jis tuoj 
apreiškė, kad: „Į šitą orga
nizaciją negali įneiti nei vie
nas, kuris nėra geru katali
ku, nes bus vien tik katalikų 
darbininkų klausimas gvil
denamas.” Ir pridūrė, kad 
po prakalbų neduos niekam 
balso.

Pasirodo, kad ir katalikai 
nėra vienodi. Yra „geri” ir 
„negeri” katalikai, nors ir 
vieni ir kiti vaikščioja baž
nyčion, tiki Į Dievą ir mai
tina savo prakaitu kunigus. 
Čia galima suprasti, kad ge
rais katalikais kunigai vadi
na tamsiausius ir nuolan
kiausius savo parapijonus, 
kurie vergiškai pildo kuni
gu įsakymus ir niekad ku
nigui nesipriešina, nesipik
tina, nors ir šlykščiausią 
kunigų politika ir nešva
riausiais darbais.

Kunigai, vadinas, neprii
ma į katalikų darbininkų 
organizacijas jiems neišti
kimų žmonių. Tad kurgi 
čia tas darbininkų reikalų 

■gvildenimas, jeigu vienus 
darbininkus užtarauja, o 
prieš kitus kelia neapykan
tą? Kurgi toji pažanga, 
jeigu neleidžiama kitaip 
protaujančiam darbininkui 
gvildenti savo reikalus? 
Kurgi žodžio laisvė, jeigu 
neleidžiama susirinkime iš
reikšti arba apginti savo 
nuomonę?

To viso pas kunigus nėra, 
tad aišku, kad jokiais darbi
ninkų vadovais kunigai bū
ti negali!

Pats kun. Urbanavičius 
prisipažino, kad „mes kuni
gai nieko nežinom apie dar
bininkų alginį padėjimą, 
nes nebuvom darbininkais.” 
Jeigu taip, tad kokią teisę, 
nepažinodami darbininkų 
padėjimo, jus, kunigai, turi
te kišties į musų, darbinin
kų. reikalus?!! Jus turite 
bažnyčią, tad ir dabokite ją 
skelbdami Dievo žodį, bot 
jus neturite mažiausios tie
sos užsiimti politika ir dary
ti sau su pagalba šventų sta
bų biznį, jus neturite teisės 
keikti darbininkų reikalus 
ginančius laikraščius, kaip 
kad kun. Urbanavičius pa
darė iškeikdamas musų

NEWARK, N. J. 
Klerikalai šėlsta.

Prie susitverusio Newar- 
ko Lietuvių Draugijų Sąry-I 
šio priklauso jau 8 pirmei-1 
viškos draugijos (klerikališ- 
kos šiame visuomenės darbe 
nedalyvauja).

Birželio 24 d. įvyko jau 
3-čia iš eilės Sąryšio konfe- 

kindamas j^, ir jos pasekė-Į Nors Sąryšis susideda iš 
Į įvairiausių pakraipų žmo- 
j nių, gal daugiau jame atra
stume katalikų, negu pir
meivių ir socijalistų, vienok 
vietos klerikalai yra ant

jus. Vieni iš blogiausių i • 
Markso pasekėjų esą Ame
rikos lietuviškieji „cicili-Į 
kai.” Bet matydamas, kad 
jam ant to žodžio niekas ne-
?!(nes susirinkime buvo kad netik ne-

^uJa jųdraugijos Są- 
prašau,” sako, „kad aš taip darni
susigėdęs, atsiprašė. „Atsi-

pavadinau, nes negalima iš
kęsti nepavadinus taip, nes , • — 1 • •

LONVELL, MASS. 
atsibuvo Jau ir mūsiškis keikiasi...

Nedėlioj, birželio 20 d. 
jau ir musų „Baronas” pra
dėjo bliaut per pamokslą 
savo avelėms, kad neskaity
tų darbininkiškų laikraščių, 
„Kovos,” „Keleivio” ir „Lai
svės.” Kas skaitysiąs — ne
gausiąs išrišimo.

Tik po Evangelijai, po 
Kristaus šventais žodžiais, 
kad pasigirs keiksmai, toki

BROOKLYN, N. Y. 
Korespondentai apsnūdę. 

Vasarinės ekskursijos. 
”Aido” choras.

Nežinia kodėl taip mažai 
telpa žinių iš musų miesto 
progresyviškuose laikraš
čiuose. Rodos, musų mieste 
judėjimas yra didelis, o vie
nok žinučių apie tą judėji
mą veik nesimato. Kitų

Po tam prasideda paskai 
ta. Žmonės užsilaikė 
miai visą laiką.

Po paskaitai kun. Delionis 
vėl prikimba prie prelegento 
su klaidingais patėmijimais, 
kurius jisai vadino „me
lais....”

Prelegentas prašo, kad nu
rodytų ką jis vadina „melu.” 
Kunigas klausia, dėlko ne
galį turėti teisę vadintis tau
tine draugija ir R. K. S. A. ? 
Čia prelegentas paklausė: 
„Ar viskas, ko kunigas 
klausėte ? „ —atsakė—„taip, 
viskas.”

Prelegentas tada kunigu- 
žiui jau gerai paaiškino, nu
rodydamas, kaip kunigai 
plėšia žmones ir pasmerkė 
kunigiją, kaipo išnaudoto
jus žmonių, kas kunigui bu
vo nesmagu girdėti. „Taigi 
ir tamsta išstokie iš juodo
sios armijos, o eikie į darbi-, 
ninku žmonių eiles” — už
baigė drg. Smelstorius.

Kun. Delionis taipgi laikė 
per 3 vakarus savo misijas. 
Žmonių lankėsi mažai. Dau
guma bijojo, kaipo „netikro” 
kunigo, o kiti dėlei kitokių

ra

ryšyje, bet dar kaip įmany-; 
L....] stengiasi trukdyti i 
darbą pirmeiviams.

Draugijų Sąryšio pirmu-tai žmones,_ kūne nepnpa- tiniu irss7arbVusiu uFždavi. 
žįsta tikėjimo; 1,0 i™™ . ....
kiaulėms, kurios irgi baloje savjJ „a^^ainę. 
parvirtę nepnpazjsta, kad -
tai purvynė.’’ Tai matote, 
mieli skaitytojai, kokios 
švarios burnelės musų kuni-

žįsto tikėjimo; jie [lygus niu vra jsisteigti nu0. 
f . ‘ Tas

musų klerikalams labai ne
patinka, nes jie nori pasista
tyti bažnytėlę. Selrti pas
kui ilgaskvernius į Rymą 
jiems atrodo geriau, negul 
dirbti visuomenės darbą pir- 
mvneigos išplėtojimui. } .....

Kaip aš Newarke gyvenu Pnezascių nėjo 
tokių šlykščių išsišokimų 1 
prieš pirmeivius klerikalai 
nebuvo atlikę, kokius jie at- j 
lieka dabar. Užsipildinėji-1 
mai ant laisvųjų, plūdimai, i _____ r___ __________
draskymas draugijų apgar-, likas, ar katalikiškas tauti- 
sinimų, netik gatvėse, bet ir Įninkąs, pasakys, kad kuni- 
salėse, saliunuose ant sienų, gas jersiečiams reikalingas, 
visa tai liudija, kad musiš-[ bet kokiems galams jis rei- 
kiai klerikalai užsidegė [kalingas? Lietuvių katali- 
biauria, nežmoniška neapy- ‘ 
kanta prieš savo progresy- 
viškuosius brolius.

Pirmeiviškų draugijų su
sirinkimuose, kur yra prisi- 
slėpusių ir klerikalų, nuolat 
iškįla baisiausi triukšmai, 
kaip tai: Palangos Juzės 
draugijoj, Lietuvos Dukte
rų ir kitose.

To negana. Kad sukėlus 
didesnę neapykantą liaudy
je, klerikalai parsikviečia 
tokius nekulturingus kalbė
tojus, kaip d-rą Antaną Ka
zį Rutkauską, kurio kalba 
yra pikti nuodai, nuodijan- 
tie žmonių širdis kerštu, ne
apykanta ; šlykščiausi ble
vyzgojimai ir šmeižimai ap- 
šviestunijos.

Sakyčiau, gal klerikalai
mano Draugijų Sąryšį iš- listus, kad gauti daugiau pi- 
ardyti, kad tokių priemonių nigų. Daug musų vargšų 
griebiasi partijinėj kovoj? [bėdavoja, kad duona ar mė- 
Bet vargiai jiems tas pasi-Įsa pabrango, bet tankiai 
sektų, nes Sąryšis jau turi patįs pabūna nevalgę, o dc- 
$5000.00 darbo pradžiai. derinę atiduoda kunigui su 

Klerikalų šėlimas prasi-Į gaspadinę prašvilpti.
dėjo, turbut, todėl, kad su-; O varge, varge, kaip mes 
manius steigti pažangioms | dar vis tamsus! 
draugijoms kitą svetainę, 
sumažėtų kiek klerikalams 
„biznis” iš šv. Jurgio svetai
nės. J _ _______ ,r__ r______
su ta sukrypusią, sena, me- j surengta išvažiavimas bir-

Toliaus ragindamas prisi- “ - •• •■ orgam-; 
vardas:i

organizacija,” liepė

tis, kad neįsiskverbtų kok
sai socijalistas, nes, girdi, 

. i tai didžiausis pavojus musų 
■įorganizacijai butų. Tikslas 

tos organizacijos bus kovoti 
■ prieš kitas nekatalikiškas 

organizacijas.
Gerbiamieji, ar jus mano

te pagerinti darbininkų bū
vį kviesdami vientik katali
kus į panašias organizaci
jas? Atminkite, kad kata
likų pasaulyje yra maža 
saujalė (vos tik vienas de- 
šimtdalis), o kur kiti? Ar 
jus manot jie nenori page
rint savo būvį?...

Šalin, su tokiomis organi
zacijomis iš musų tarpo!... 
Mes turim jau senai organi
zaciją, į kurią visiems duris 
atdaros, tai — Socijalistų 
Partija, ir vienintelis darbi
ninkų išsiliuosavimas — So
cijalizmas.

J. J. Webber.

CEDAR RAPIDS, I0WA. 
Nauja LSS. kuopa.

Atėjo diena, kada ir mes 
vietos lietuviai galime pasi
girti kuomi nors, t. y. pasi
girti tuomi, kad pažanges-į 
nieji lietuviai sutvėrė 6 bir
želio LSS. 239 kuopą — ir 
prisidėjome prie skaitliaus 
susipratusių darbininkų, ko
vojančių už geresnį būvį.

Todėl, mieli draugai! Įs
toję į kovotojų eiles, mes 
turime suprasti, kad socija
listų užduotis yra sunki; 
sunki ji yra dėlto, kad soci
jalizmas stengiasi paliuo
suoti proletarijatą iš po ka
pitalistiško jungo. Milijo
nai visokių juodvarnių, ap- 
suktkalnierių per tūkstan
čius metų stengėsi palaikyti 
darbininkų minias tamsybė
je, kad tuomi pasidaryti sau 
gerą „biznį.” Dar ir šian
dieną yra žmonelių, kurie 
nuolankiai klauso visokių

Kadugėlis.

JERSEY CITY, N. J. 
Ar reikalingas kunigas? 
Kožnas parapijonas-kata-

• •••

• v

kų mažai, tad tuos pačius 
vargšus, darbo žmoneles, 
kunigai išnaudoja. .Juk jau 
trečias kunigas pamokino 
musų parapijonus, o gal dar 
jie nesuprato. Kurie klojo 
$10.00 net ir $20.00 bažny
čiai, ką jie šiandien turi iš 
to? Atsiminkit kiek uždir
bate, bet ir tą nuo tamsesnių 
žmonelių musų kunigai iš
vilioja, atitraukę duonos ką
snį nuo burnos darbininko 
„Dievo garbei,” bet pinigus 
deda į savo kišenius. Dabar 
musų gudresni katalikai 
rengiasi naują kunigą gau
ti. Gal ir gaus, bet ką mes 
iš to turėsim? Visų pir
miausia naujos kolektos, 
keikimas pirmeivių ir, žino
ma, pradės kolioti ir socija-

Alkanas parapijonas.

NEWARK, N. J.
Bet ar gali visuomenė; LSS. 11 kp. rūpesčiu tapo
c’il’-rTTniioin eono _________ c _ _________ .

_WEST LYNN, MASS
Birželio 14 d 

čia paroda, kokios dar ne
buvo kaip mus Lynnas gy
vuoja. Lietuviai irgi daly
vavo. Labai pagirtinas dai- 

I ktas, kad taip puikiai pasiro
do svetimtaučių akyse. Dau-; 
gumas stebėjosi pamatę 
„Lithuanians.” Daugelis 
dar nežinojo, kas tai per j 

' žmonės. 
! Lietuviai maršavo visi su__ r___o____ ______r _
i baltomis kepurėmis (pana- baisus ir šlykštus žodžiai 
I šios į lietuviškas) ir mažo- pasipylė ant 
mis vėliavimis, ; ‘ _____
buvo parašas: „Lynn Lith- resni katalikai susigėdo ir 
uanian Club.” kone ausis užsikišo.

Nors ir vargo buvo kol, Kažin, ar yra kur dides- 
susitaisėm, vienok išėjo pui- ni besarmačiai ir keikūnai 
kiausia. Lietuviai už atsi- už lietuviškuosius prabaš- 
žymėjimą gavo antro laips- Ičius? V. B.
nio dovaną (second prize). I -----------
Labai puikiai atrodė, kada MONTELLO, MASS. 
kiekvienas palikęs savo ypa- \ Motera Draugija ”Bira- 
tiškumus stojo po viena vė- tė» birželio 19 d. buvo pa- 
liava, kad pakelt.lietinių, rengusi koncertą .kuris pa- 
vardą ir kad atsiskirt nuo vyko labai puikiai. Tarpe 

vri? , i.................. i !visokių pamarginimų p-niaKliubo kviečiami VISI bu-1 VinVcnoiKanfi cVoita nnekni- 
vo dalyvaut, bet ne visi mar- 
šavo. Atsirado keli „Šimai,” 
kurie ėjo šalygatviu, kaip šu- 

įniukai, o į eiles nestojo. To
kius žmones nežinau nei 
kaip pavadint. Lipčius.

MELROSE PARK, ILL.
„Vyčių jaunimas.”

Tris mėnesiai atgal čia at
važiavęs kun. Kemėšis sut
vėrė 22-rą rotą „vyčių vais
ko,” kuris pasivadino save 
„jaunimu.” Gal neprošalį 
bus visuomenei išgirsti, 

.koks navatnas tasai jų jau
nimas. Vyrai po 50-60 me
tų, senberniai po 40 m., „ne
kaltos panelės” po 35 m., 
moterįs nutukusios ir sve
riančios po 6 pudus, tai vis 
vyčių „jaunimas.” Na, ži
noma, kiekvienas tų „Žal
nierių” turi užsiėmimą ko
voti prieš pažangesniąją vi
suomenę ir pirmeiviškąją 
spaudą. Tik, deja! jiems 
ta kova nesiseka, nes negali 
išsimiklinti ir pas mus yra 
įvesta „safety first,” tac 
musų „jaunuoliai” smuklėse 
viens kitam pakaušius tašo 
su bonkomis, vietoj kardų. 
Tai ir visas jų kovojimas.

Be šio užsiėmimo, 22-sios 
vyčių rotos senmergės ir ka
pitono gaspadinę, turi dar 
štai kokį „vajauną džiabą:” 
jinai vaktuoja kapitoną J. 
Žvirblį, kad kelnių nepames
tų. Mat, andai, kada „vyčių 
vaiskaš” buvo parsikvietęs 
feldfebelį J. Kaupą „spy- 
čius” apie socijalistus „ries
ti,” tai ponas kapitonas per- 
statydamas „spykerį” kel
nes laikė su ranka, kitaip 
butų jas pametęs.

Gal netikėsit, kad taip bu
vo ir kad senmergės dabar 
vaktuoja jo kelines? Pas
kaitykit „Naujienų” 107 nu
merį, ten rasite prieš P. Gri- 
ką protestą, kam tas para
šęs korespondenciją apie 
„vyčių” kapitono kelines. 
Girdi, negalėjo pamesti, nes 
ant šleikų nešioja. Po pro
testu pasirašo patsai kapi
tonas J. Žvirblis, sekr. J. Va- 
luckas ir Ona Budginukė.

Matote, skaitytojai, kad 
„vyčių” ir merginos turi ge
rą „džiabą” — prieš kelines 
protestus rašyti.

„Vyčių” 22-ros rotos
Detektivas.

I

i

miestų žmonės gal nesykį . 
pamislijo, kad Brooklyno■ 
..............................................

I

i

lietuviai visai nieko nevei
kia. Bet čia yra visai atbu
lai — veikimas didelis. Tik 
ve kame dalykas, kad apie 
tą veikimą niekas nepraneša 
plačiai Amerikos lietuvių vi
suomenei. Čia tik reikia ap
gailestauti, kad gerieji ko
respondentai snaudžia. Jie 
turėtų painformuoti socija- 
listiškų laikraščių skaityto
jams. Tiesa, kartais pasiro
do kituose laikraščiuose ko
respondencijų, bet tas ko
respondencijas negalima pa
vadinti korespondencijomis, 
o tik šmeižimų gabalais. 
Pavyzdin, tilpo korespon
dencija „Vėžy” apie „Aido” 
choro išvažiavimą. Ten nei 
vieno žodelio nėra teisingo. 
Ten tik apjuodinimas „Ai
do” choro ir vietinės socija
listų kuopos. Mums reikia 
teisingų korespondentų, ku
rie nušviestų lietuvių veiki
mą teisingai, bet nešmeižtų 
sau nepatinkamų organiza-j 
jų ar ypatų.* * *

Nors ir užstojo vasaros į 
sezonas, bet Brooklyno lie
tuvių veikimas neikiek ne
apsistojo. Štai, kad ir šią 
sąvaitę LSS. 19 kuopa pa
rengė prakalbas ant gatvių 
Roebling ir Grand. Kriau- 
čiai irgi buvo surengę pra
kalbas tautiškam name. Ki
tos draugijos turėjo paren
gę piknikus ir t.t.

♦ * ■ *

Birželio 27 d. LSS. 19 kp., 
iš eilės, turėjo antrą išvažia
vimą į Maple Grove parką. 
Nors iki 12 vai. lyjo lietus, 
bet žmonių buvo apie 100. 
Šiame išvažiavime, kaip ir 
kituose, buvo programas. 
Pirmiausia „Aido” choras 
sudainavo porą dainelių po 
vadovyste L. Eremino. Pas
kui drg. L. Pruseika pasakė 
gana gerą prakalbą. Taip
gi padeklamavo visam Broo- 
klynui žinomos jaunos mer
gaitės B. ir A. Petrauskiu- 
tės. Džian Bamba prijuo
kino publiką su savo „spy- 
čium” ir ant galo, vėl „Aido” 
choras užbaigė programą 
sudainuodamas „Marsalie- 
tę.” Publika pilna energi
jos ir gyvumo grįžo namo.

« * ♦

Čia turiu pažymėti faktą, 
kad yra tris organizacijos, 
kurios ištikrujų yra gyvais 
kūnais tarpe Brooklyno lie
tuvių, tai LSS. 19 kuopa, 
„Aido” choras ir Lietuvių 
Apšvietos Draugija. Šios 
tris organizacijos daugiau
sia darbuojas apšvietos ir 
dailės dirvoj. Taipgi noriu 
pasakyti, negirdamas, kad 
„Aido” choras, tai tikra pa
vasario lakštutė, kuris nuo
lat linksmina publiką savo 
dainomis, kaip žiemą, taip ir 
vasarą. Nors „Aido” cho
ras susideda iš vienų rank
pelnių darbininkų, bet tokio 
energiško ir darbštaus cho
ro dar nesu matęs. Ypatin
gai yra pasišventęs choro 
vedėjas L. Ereminas, kuris 
yra didelis darbininkas dai
lės srityje.

Bedalis Vaclovas.

) ir mažo- pasipylė ant socijalistų iš 
ant kurių "dvasiškos” burnos, kad do-

Vinkšnaitienė skaitė paskai- 
i tą apie moterų reikalus, ku
ri pasisekė gerai. Draugi- 
jon prisirašė 8 narės.

♦ * *

j Socijalistų išvažiavimas.
Liepos 11 d. LSS. 17 kuo- 

i pa rengia išvažiavimą į 
Brockton Heights Oakland 
grove girias. Bus įvairiau
sių žaislų ir kalbės drg. Ba- 
gočius apie darbininkų rei
kalus. Apylinkės kuopos 
taipgi turėtų šia proga pa
sinaudoti. Pradžia 10 vat 
iš ryto.

P. A. Vizbaras.

Kas mums rašoma.
Eynon, Pa.— Tūlos gas- 

padinės burdingierius buvo 
visada labai gaspadinei ge
ras ir švelnus įnamis, bet 
netikėtai nutėmijo, kad už 
krosnies kamino yra paslėp
ta $100. Nuo to sykio ge
rąjį burdingierių tiek ir be
matė. Išsitraukęs iš už ka
mino šimtinę „išrunijo” sa
vais keliais. Tai pamoka 
lietuviams, kad nelaikytų 
su savim didelės sumos pini
gų. ______ S. P.

Nashua, N.H.— LSS. 203 
kp. iš Lowell’io surengė 
birželio prakalbas. Kai 
drg. K Žiurinskas iš N 
woodo. Norėta atgai 
LSS. 192 kp., kuri čionai 
vavo, bet nepavyko. Ka 
gi buvusie nariai ant tie|| 
apsileidę, kad nei prakal 
sna neatsilankė, o kiti prie
šinosi kuopos atgaivinimui.

Sarmata, vyrai, kad mes 
nei savo reikalais nebesirū
piname.

Smydras..
* j

Hartford, Conn.— Judė
jimas tarpe lietuvių čia ga- k 
na didelis. Tankiai rengia-- ' 
ma prakalbos, baliai ir 
Ypač dabar prasidėjus va
sarinėms ekskursijoms tan
kiai būna net po du pikniku, 
nes rengiant pikniką pir
meivių draugijai (L.S. ir | 
D.) „vyčiai” stengiasi už-’ J 
bėgti už akių ir žiūrėk ir 
jie tą pačią dieną parengia. 
Tokis darbas išrodo negra
žiai.

LSS. 49 kp. Polasky Par- 
ce, Glastambury Line, sta- 
;ion No. 11 rengia pikniką, 

i ’iknikas žada būti gana 
įdomus. Ukėsas.

Lowell, Mass.— LSS. 203 a
cp. surengė prakalbas. Kai- ~
)ėjo drg. K. Žiurinskas iš ■

Publikos a 
bai kultūringai pasielgė, da- j buvo apie 200. Suaukauta 
rydami iš velionio juokus ir 
net dasileisdami nemorališ- 
kų sakinių.

P-nas Kalakauskas sako, 
kad taip pasielgę ne laisva
maniai, bet velionio giminės 
katalikai. Jie prie mirusio 
laisvamanio karsto pastatę 
kryžių, įbrukę į jo rankas 
„abrozėlį” ir vėliau, įvykęs 
skandalas, taipgi buvęs su
keltas ne laisvamanių, bet

dine svetaine apsieiti. Ką želio 20 d. Šis išvažiavimas 
čia ir bekalbėti . Vietos he- išsiskyrė tuomi nuo kitų iš- 
tuviams senai yra reikalin- važiavimų, kad publika la- 
fa. svetainė, nes^ toje gus- Lai pavyzdingai užsilaikė. 

Qras (jieną buvo iš ryto 
lietingas, bet paskui prasi
blaivė, žmonės galėjo nors 
ant valandėlės atgaivint 
nuvargusias sielas. Taip sa
kant, išvažiavimas pavyko 
visapusiškai ir LSS. kuopai 
liks pelno.

LSS. 11 kp. 17 d. birželio 
savo susirinkime vienbal
siai nutarė prigulėt prie 
„Socialist Party.”

Birželio 17 d. apsivedė 
drg. J. Dobinis, LSS. 11 kp. 
narys, sū panele Ona Mazi- 
liauskiute; ėmė civilišką 
šliubą. Jeigu visi taip da
rytų, tai musų „prabaštė- 
liams” reikėtų ruošties ant 
Marso duonos jieškotų. O 
juk šliubas į žmogaus šei
mynišką gyvenimą nedaro 
jokios įtekmės, civiliškas gi 
daug pigesnis ir tie doleriai, 
kuriuos kunigėliams žmonės 
atiduoda už tą menkutį pa
tarnavimą, galėtų eit nau- 
dingesniems žmogaus gyve- 
nime reikmenams. Nuo sa
vęs linkiu linksmo ir laimin
go drg. Dobiniui, su jo gy
venimo drauge, gyvavimo.

M. Pytė.

ga svetainė, nes toje ”s_ 
toje” joks svarbesnis dar
bas negalimas atlikti.

J. A. Jasius.

PHILADELPHIA, PA. 
SLA. paskaita. 

________ _____ ____ t Birželio 17 d. S. L. A. 
mulkintojų—kunigėlių. Tas į 183 kp. surengė paskaitą, 
yra faktas: man kalbant su 
draugais apie socijalizmą, redaktorius J. B. Smelsto- 
tad, nekurie ir atsiliepė, sa
ko: „Mes geresnio nieko ne
reikalaujame, visko mums kun.* V. Delionis, kuris ne
užtenka įvalias; nieko mes Įdavė per visą laiką ramumo 
nežinome, nemokame ir ži- su savo netikusiais užmeti- 
noti nenorime, nes ir be ži- • mais ir klausimais, 
nojimo valgome pyragą su j 
sviestu.”

Taigi, matote, < 
kad mums priseina kovoti ir 
su tamsiais darbininkais, 
kurie nežino, kodėl jie gyve
na ant svieto, mums reikia 
juos mokyt pirmiausia 
žmoniškumo.

Šiandien mes susiorgani
zavome, kad kovoti, lavin- 
ties toje kovoje ir stiprinti 
savo žiniją. Tad ir žengki- 
me drąsiai mokslo pramintu 
keliu nebijodami nieko, o 
ateitis bus musų! ,

Zig. Songaila.

kurią atliko gerb. „Kovos”

rius.
Į paskaitą buvo atėjęs ir

Atėjus drg. J. B. Smelsto- 
riui svetainėn, kunigas tuoj 

draugai, klausia: „Kuomi skyriasi S.
' ‘ ‘ L. A. nuo R. K. S. ir kitokių 

inšiurins kompanijų?”
Drg. Smelstorius paaiški

no, kad S. L. A. skyriasi nuo 
minėtų draugijų bei kompa
nijų daug kuomi: 1) S.L.A. 
skyriasi tuom, kad yra tau
tinė pašalpos organizacija, 
ir 2) rūpinasi lietuvių tau
tos reikalais, kaip tai: šelpia 
moksleivius einančius augs- 
tesnį mokslą, taipgi kali-; 
nius bei revoliucijos ' kauki- i 
nius.

E. ARLINGTON. VT.
Birželio 13 d. S. L. A. 25 

kp. parengė paskaitą. Skai
tė iš S. L. A. išleistos kny
gutės drg. D. Alekšis. J. Mi
kitas sulošė „feljetoną,” lošė 
apyprasčiai. K. Giedrys pa
sakė keletą juokų, kurie 
klausytojams patiko ir R. 
Baltrūnas paaiškino iš ast
ronomijos, kaip pasidaro 
laumės juosta — vaivorykš
tė. Prie kuopos prisirašė 1 
narys.

WORCESTER, MASS.
A. G. Kalakauskas prašo 

mus atitaisyti žinią, tilpusią 
„Keleivio” No. 22, kur pasa
kyta, kad J. Balniaus šerme
nyse tūli laisvamaniai nela-iNorwood, Mass.

Kartkalnis. katalikų.

i padengimui lėšų $2.96 ir L. 
Š. Fondan $3.71 (aukau-

• tojų vardus praleidžiame. 
Red.). Tik bėda, kad pra

kalbose kuopa nieko nepel
nė. Kol kalbėtojas kalbėjo, 
tad visa publika plojo ran

komis, bet kuomet pakvies- j 
ta rašyties prie kuopos, tad 
nei vienas nedrįso. Nejau- j 
gi lowelliečiai nesupranta ą 

'savo reikalų? 1
V. Blazonis. J

f



*

— Maike. šiandien aš tu- no nebučiausių dalykų, kad 
riu labai gerą apetitą ir no- tik nubaidžius nuojsocijali- 
riu, kad tu man papasako
tum ką-nors gero.

— Jei tu turi gerą apetitą,| 
tai tau reikėtų pirma gerai: 
pavalgyt, tėve.

— Aš valgyt nenoriu.
— Tai iš kur gali būt ape

titas, jei valgyt nenori?
— Maike, aš nežinau, ką > 

pas tave 
Pas- mane jis tik tuomet at- vo neženotas. Jie turi gy- 
siranda, kada aš gaunu išsi-' vent taip, kaip Kristus gy- 
gert ir gerai pavalgau; ka-, veno.
da mano viduriai gerai dir- į _ Bet jie taip negyvena, 
ba ir pypkė gerai dega, tada; tėve. Kristus mylėjo visus 
aš esu linksmas ir tą^ as va-. žmones, o kunigai kas pa- 

Kada as mokslas išnlusta snciialist-

zmo darbininkus. Bet šitas 
prasimanymas, tėve, labai 
negudrus. Jie patįs gyvena 
su savo gaspadinėmis be 
šliubo ir tuo pačiu laiku pa
sakoja, kad toks gyvenimas 
labai nedoras. Vadinas, jie 
patįs save pasmerkia.

— Kunigai, vaike, negali 
apetitas reiškia.' imt šliubo. ba ir Kristus bu-

dinų geru apetitu. Kada aš 
alkanas, tada pas mane ape
tito visai nėra.

— Tėve, tu nesupranti, ką 
tas žodis reiškia.

— Oką?
— Apetitas reiškia 

valgyt.
— Vaike, tu nori 

prigaut. Zakristijonas man 
sakė iš didelių knygų išskai
tęs. kad apetitas yra tas 
pats, ką aš tau sakiau.

— Jis nesuprato, ką jis 
skaitė.

norą

mane

mergininkas, kaip kiti musų 
kunigai.

— Palauk, vaike: oarso- 
icijalistai mergų nemyli?

— Socijalistai, tėve, yra 
tokie pat žmonės, kaip ir 
visi. Todėl kaip visiems, 
taip ir socijalistams meilė 
yra prigimtas dalykas. Bet 
socijalistai užtai neužsipuo- 
la ir ant kitų, ką jie 
patįs daro. Kitaip yra su 
kunigais: jie patįs tankiai 
praktikuoja laisvą meilę ir 
tuo pačiu laiku kaltina už
tai kitus.

• — Tu negali to prirodyt,
vaike.

— Tėve, aš tau galėčiau 
parodyt tūkstantį tokių ku
nigų. ‘

— Na parodyk nors vie
ną.

— Ar žinai, tėve. kun. Ma- 
cochą ?

— Jis buvo suklvdęs. vai
ke.

— O kaip su kun. Šmidtu, 
tėve?

— Bet daugiau tokių nė
ra.

— O kun. Richesonas!
—Tai ir visi.

— Ne, tėve, tai nevisi. Ar 
neskaitei laikraščiuose, kad 
Šiomis dienomis Michigano 
valstijoj už peržengimą 6-to 
prisakymo likos nuteistas 
kalėjimu katalikų kunigas 
Phelan?

— Gud bai, vaike.
— Palauk, palauk, tėve, 

aš tau daugiau tokių "doros 
mokytojų" priskaitvsiu.

— Užteks, Maike.

Kodel-gi netalpint?

kos užkampius, kur nėra nei kų — vėjų ir po tyliomis 
žvaigždėmis. Mes esame su 
jais krauju paplukusiuose 

iuose, išdarkytuose 
laukuose. Mes matome juos 
suplėšytus bombų ir surė-

vieno lietuvio, ar tokie žmo
nės jau turi dingti musų tau-
tai? Ar jie jau turi apsi- griovi 
vesti su nigerkomis (juod- laukui

Mokslas ir išradimai. /

v
veidėmis) ? Tegul atsako 
tan klausiman musų rėks- žytus skeveldrų, grioviuose 
niai tautininkai, kurie rėkia ties tvirtovėmis ir kaujan-

valymas reikalauja labai 
daug darbo, atsargumo ir 
apsipažinimo su laikrodžio 
mechanizmu.

Bet dabar išrasta naujas 
ir labai geras būdas laikro
džiams valyt, kurį laikrodi
ninkai nuo visuomenės la
bai slepia, nes tas būdas yra 
toks lengv’as, kad kiekvie
nas gali išsivalyti savo laik
rodį pats.

Šitas būdas yra toks:
Vietoj ardyti laikrodį po 

kiekvieną dalykėlį, reikia 
tik išųnti vidurius iš rėmų, 
įdėti į bliudą arba torielką 
ir užpilti gazolinu. Kada 
pastovės kelias valandas, 
gazolinas paliuosuos visą 
riebumą, kuris susimaišęs 
su dulkėmis apvilko mecha
nizmą; tuomet reikia pa
imti mechanizmą tarp pirš
tų ir kelias minutas gazoli
ne paplauti. Laikrodis bus 
išvalytas geriau, negu seno
višku budu.

Laikrodžiai paprastai su
stoja arba pradeda klysti 
dėlto, kad viduriuose prisi
renka nešvarumo, todėl rei
kia tik išplauti juos gazoli
ne. Išėmus iš gazolino rei
kia užsukti. Jeigu užsuktas 
laikrodis pats nepradėtų eit, 
reikia pajudint balansinį ra
teliuką, o jis turės eiti, jei
gu tik nebus niekas nulauž
ta.

Gazolino gi galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj. Angli
škai rašosi: "gasolene," o is-_ 
sitaria: "gesalyn." Už 10c. 
aikrodžio išvalymui užteks.

Su šiuo numeriu įvedam 
"Keleivyje” skyrių "Moks
las ir išradimai." Tas sky
rius eis gal ne kiekvienam 
numeryje, bet gana tankiai. 
Jame bus talpinami trumpi 
straipsneliai iš įvairių mok
slo sryčių; trumpas aprašy
mas svarbesnių išradimų; 
naudingi patarimai ir t.t.

Šitokio skyriaus nė vienas 
lietuvių laikraščių da netu
rėjo, todėl tikimės, kad skai
tytojams jisai bus naudin
gas. Red.

niai tautininkai, kurie rėkia C„ _ T_ L L 1__ ‘__
už tokių skelbimų talpini- ties su durtuvais. Mes esa
mą?! Įme namie, kada' žinios pa-

Aš galiu prirodyti, kad to- reina> kad mĮrS- Mes
kie pajieškojimai bent iš ke- matome apsiblaususią mer
ijų atžvilgių yra svarbus. F1??,’. aP£au^4 nubudimo 

! Būna kartais atsitikimų, kad seselių. Mes matome sida- 
vpatos, nemylinčios skaity- ^rine galva senelį esantį di- 
ti pirmeiviškus laikraščius, dziausiame nusiminime, 

i bet dėlei žingeidumo paima Jie miega... po rimtom 
laikraštį vien pajieškojimų pušim ir ošiančiais ąžuolais, 
pažiūrėti. Beskaitant pajie- po debesų šešėliu, nejaus- 
škojimus perskaito, lyg ir darni saulės spindulėlių nė 
netyčiomis, kokį nors nau- vėjų, belangėje atsilsio pily- 
dingą straipsniuką ir tuo je.
budu apsipranta su tuo lai-j žvilgsnis ateities kįla... aš 

palieka pirmeiviško laikraš- sugriuvę ir karaliai pavirtę 
! į dulkes. Aristokratijos 
slogutis pranykęs nuo že
mės.

Aš matau pasaulį be ver- 
• gijos. Žmogus jau yra lai- 
, svas. Gamtos spėkos moks- 

robaimingai, lo tapo pavergtos. Žaibas 
skaityti lai-Jr šviesa, vėjas ir bangos, 

šaltis ir ugnis ir paslaptįs 
protingos spėkos iš žemės ir 
oro yra amžini vergai žmo
nijos rasės.

Aš matau pasaulį suti
kime, papuoštą artistiš
kais gabumais, su muzikos 
miriado išlavintais balsais, 
pasaulis, kur nesigirdi, iš
trėmimo, nė kalinių dejavi- 

: mų; pasaulis, kur kartuvių 
Į šmėkla nežudo žmonių; pa
saulį ,kur darbininkas gau
na pilną uždarbį, kur dar
bas ir pelnas eina iš rankos 
į ranką, kur vargšė mergi
na, bando uždirbti sau duo
ną su adata — adata, kuri 
buvo "gyvate vargdienio 
krūtinei” — dabar jau nėra 
traukiama į beviltį, žiauru
mo, mirties, saužudystės ir 
pašaipos nuotikį.-

Aš matau pasaulį be el
getų meldžiančių išmaldos 
pas godišių, beširdį, kurio 
žiaurios akįs pilnos pavydo.

Aš matau žmoniją sveiką 
kunu ir protu — geroje iš
vaizdoje, kurios šeimyninis 
gyvenimas kupinas harmo
nijos, užuojautos ir meilės; 

'linksmumas nušviečia liau- 
idies veidą, meilė apima že- 
|mę; ir žmonijos padangėje 
! užteka negęstanti žvaigždė 
vilties.

Vertė T. Kučinskas.

( žvilgsnis ateities K,pa... as
kraščiu karts nuo karto ir, matau pasauli, kur sostai 
nalinL’o mynnnH’icL’A laiLri*oc—______•____ • i____ • _________ •__« _

čio skaitytoju.
Manau, kad nebus proša- 

li, jei pasigirsiu pats apie 
savę, kaip aš tapau darbi
ninkų laikraščių skaitytoju.

Atvykęs iš Lietuvos, už
augintas dievobaimingai 
neturėjau noro i 
kraščių, bet užsiinteresavęs 
pajieškojimais paimdavau 
tankiau laikraštį rankosna 
ir mažu-pamažu tapau skai
tytoju ir mylėtoju visų pir
meiviškų laikraščių. Dėlei 
žingeidumo buvau ir pats 
pagarsinęs tokį pajieškoji- 
mą, kuris man nieko blogo 
neatnešė, bet priešingai, — 
likau įtrauktas susirašinė- i 
jiman su vpatomis daugiau ; 
apsipažinusiomis su rašyba, i 
nuo kurių ir pats nemažai 
pasimokinau.

Neabejoju, kad atsiras ir 
daugiau skaitytojų panašiai 
žiūrinčių į tą klausimą, ku
rie dėlei stokos drąsos arba 
laiko tyli.

Davatkos Vaikas.
So. Manchester, Conn.

BEŽDŽIONĖ IR ŽMOGUS.
1 Mokslas apie evoliuciją 

sako, kad žmogus yra išsi
vystę iš žemesnių gyvūnų. 
Artimiausis prie žmogaus 
gyvūnas esąs beždžionė.

Tikintiems žmonėms, o y- 
pač kunigams, tas labai ne
patinka, nes tas mat paro
do, kad žmogus netaip buvo 
sutvertas, kaip bažnyčia 
mokina. Jie tankiai su pik
tumu klausia: "Jeigu žmo
gus iš beždžionės išsivystė 
senovėj, tai kodėl-gi šian
dien toks stebuklas neatsi
tinka?"

Jeigu jau jie nori tokių 
prirodymų, tai jiems galima 
butų atsakyti tokiu pat pa
klausimu : "Jeigu Dievas 
sutvėrė žmogų senovėj iš 
molio, tai kodėlgi šiandien 
tokių stebuklų mes nema
tom?"

Mokslo vyrai mano, kad 
dabartinės beždžionės yra 
niekas daugiau, kaip tik at
silikę nuo evoliucijos žmo
nės. Kuo mažiau žmogus 
kultūriškas, tuo arčiau jis 
stori prie beždžionės.

Pas juodveidžius yra net 
tokia pasaka, kad gorila ir 
šimpanzė tai tikri žmonės, 
bet kadangi tingi dirbti, tai 
nuduoda beždžiones. Tas 
skamba kaip kokia juokin
ga pasaka, bet gali būt, jog 
toj pasakoj yra daug ir tei
sybės. Gali būt, kad bež
džionės tai ištikrujų atsili
kę pirmutiniai žmonės.

Tiesa, galima butų už
klausti, kaip tai galėjo atsi- 

. tikti, kad dabar, kuomet 
, šiandieninis žmogus ant 
, tiek jau civilizuotas, šalia 

jo butų užsilikęs girioje jo 
beždžioniškas pranokėjas, 
kaipo tikras jo pirmutinis 
typas? Vienok su pana
šiais dalykais susitinkam 
šiandien žmonių draugijoj. 
Kodėlgi nuogas australietis 
su savo kultūra da iš ak
mens gadynės ir šiandien 
tebegyvena atžaluose, kuo
met greta jo civilizuotas 
žmogus pasiekė jau gana 
augštą išsivystymo laipsnį? 
Aplink save irgi matom to
kius apsireiškimus. Ant ly
gumos stovi didelis miestas, 
kur viskas juda ir verda, 
progresas žengia pirmyn 
žingsniais po septynes my
lias, o biskį toliau, tarp kal
nų kaime tebeviešpatauja 
senoviniai papročiai ir prie
tarai. Ar galima tad stebė
tis, kad Afrikos ar Azijos 
giriose, kur šiltas oras, kur 
maistas auga ant medžių, 
kur kova už būvį visai be
veik nereikalinga, kur pro
tauti nėra reikalo — ar ga
lima stebėtis, kad prie tokių 
aplinkybių žmonės tebėra 
da bedžionėmis?

Kitu syk šitose skiltįse 
bus parodyta ir faktai, kad 
beždžionė yra žmogui gimi
nė.

♦
Patėmijęs "Keleivio" No.

25, kad pajieškojimai apsi- 
vedimui merginų nebus 
daugiau talpinami, negaliu 
iškęsti neįsikišęs į šį klau
simą.

Išdalies teisybė, kad žmo
nėms vedusiems arba šiaip 
jau ypatoms, kurios gyvena 
lietuvių apgyventose koloni
jose, tokie pajieškojimai ne
atneša jokios naudos, bet 
jaunuomenei gyvenančiai 
:arpe svetimtaučių nėra ga- 
ima kitaip susipažinti, kaip 

pajieškant sau gyvenimo 
draugės laikraščiuose.

Tautininkų spauda daro 
socijalistų 
kvailiausius 
kam tie laikraščiai talpiną 
merginų pajieškojimus. tas 
esą, padaro jų laikraščius 
nerimtas. Bet ar pirmeivių 
laikraščiai turi skaityties 
su taja patriotine, užpuoli
kų spauda?

Progresyviškieji laikraš
čiai turėtų nusispiauti prieš 
tuos šluotinės spaudos užsi
puldinėjimus ir nei mažiau
sio krislelio neatboti jų prie
kaištų ir šmeižimų.

Dėlko, manote, "rimtoji" 
tautininkų spauda prikai
šioja socijalistų laikraš
čiams talpinimą pajieškoji
mų?

Gi dėlto, kad socijalistų 
laikraščiai turėdami po tris 
syk daugiau skaitytojų gau
na pokelis syk daugiau skel
bimų ir pajieškojimų, o 
šluotinę spaudą niekas 
pajieškojimų nesiunčia, 
dėl patriotai ir siunta 
socijalistų laikraščių 
tuos skelbimus.

Bet, ar skaitytojai mano
te, kad socijalistų laikraš
čiams išmetus merginų pa
jieškojimus tautininkų spau
da apsieis be šmeižimų? 
Taip kaip vilkas iškenčia ne
staugęs. Tų laikraščių nie
kas nuo užsipuldinėjimų ne
gali sulaikyti, nes jų tiks
las yra kovoti su socijalistų 
spauda ir visu kuo, kas yra 
socijalistiška. Jie, kad į- 
manytų, senai butų sugriovę 
LSSA., o jos nariam pabuda. 
votų neprastesnius Šlissel- 
burgo urvus už Rusijos ca
ro.

Reikia, pagaliaus, žinoti, 
kad tukstantįs lietuvių yra 
išsimėtę po kurčius Ameri- sargais prie jų — ant lau-

KAIP VEIKIA BEVIELIO 
TELEGRAFO MĖGĖJAI.
Amerikoj yra labai daug 

bevielio telegrafo mėgėjų. 
Jie turi paprastai ant stogų 
įsitaisę stotis, turi tam tik
rus aparatus ir gali žinias 
siųsti ir priiminėti. Bet 
valdžia išleido įstatymą, ku
ris tokius mėgėjus labai su
varžė. Mėgėjas dabar ne
dali turėti daugiau pajiegos, 
taip vieną kilovotą, taip 
<ad jo siunčiamos žinios 
negalėtų toli oru plaukti ir 
nesipainiotų su svarbiomis 
valdžios komunikacijomis. 
Tokiu budu mėgėjų veiki
mas likos aprubežiuotas.

Bet atsirado jaunas vy
rąs, Hiram B. Maxim var
du, kuris šitą apsunkinimą 
apveikė. Jisai sumanė šito
kį planą: visi bevielio tele
grafo mėgėjai turi atsisėsti 
sykį ant dienos prie savo 
aparatų paskirtoj valandoj, 
taip kad siunčiamą žinią 
galėtų vienas nuo kito pri
imti ir perduoti toliau.

Ir dabar kas vakaras, 
kaip tik ateina 7:30 valanda 
(sulyg rytinio laiko), 250 
mėgėjų sėdasi prie savo a- 
paratų, atidžiai klausyda
miesi žinių, kurias atneša 
oro bangos. Ačiū tokiam 
susivienijimui, dabar iš Bo
stono mėgėjas gali siųsti ži
nią bevieliu telegrafu j 
San Francisco. Užeikite 
jus pas tokį mėgėją, ir jis 
jums nusiųs žinią iš New 
Yorko į Chicagą ir net to
liau. Ir tas nelėšuos jums 
nė vieno cento, nes biznio 
jiems nevalia daryti, kad 
neužkenktų komercijinėms 
bevielio telegrafo kompani
joms. Mėgėjas paaaryš 
jums tai iš mandagumo. 
Jūsų žinia turės pereiti per 
kokio 100 mėgėjų rankas, 
pakol nueis nuo vieno Ame
rikos pakraščio prie kito.

Ingersollio žvilgsnis 
į karę.

mokslas išplūsta socijalist- 
tus. Kristus buvo beturtis 
ir kitiem liepė turto nesi- 
krauti, o musų kunigėliai ir 
kūdikio nepakrikštija be 
penkių dolerių; jie net Kris
taus kūną ir kraują parduo
da, imdami po 86.00 už vely
kinę išpažintį. Jie kūno ne- 

' palaidoja, mišių neatlaiko, 
i jeigu jiems gerai neužmo- 
ikėsi. žodžiu — lupa pini- 
1 gus kur tik gali, ir lupa ne 
iš turtingų, bet iš biednų 
darbininkų, kurių vaikai 
vaikščioja apiplyšę ir neda- 
valgę. Žmonės gyvena bai
siam skurde, o kunigai pasi
nėrę maudosi turtuose, val
go gerai ir geria, ko tik jų 
širdis užsimano; gyvena 
gražiose klebonijose, augi- 

tna sau lašinius ir kraunasi 
I tūkstančius į bankas, 
■taip gyveno Kristus?
kyk. cėve, ar Kristus 
darė ? Ne, tėve, tarp 
taus ir musų kunigų 
nieko panašaus. Sakai, jie 
"neženoti." Bet kam jie už

laiko gaspadines?
— Gaspadinė, vaike, rei

kalinga klebonijai apžiūrėt, 
valgyt išvirt.

— Bet kodėl jie visuomet 
pasirenka jaunas ir gražias 
merginas? Pasakyk, tėve, 
argi negeriau pritiktų kuni
gui laikyties sau vyrą to
kiam darbui atlikti? O jei
gu jau ne vyrą, tai seną 
moteriškę galėtų pasisam- 
dyt. Jeigu jau ne delko ki
to, tai nors dėl žmonių akių 
kunigui reikėtų laikyti savo 
namuose kokią seną juod- 
veidę. Bet jie nė žmonių 
nepaiso. Išsirenka kuogra- 
žiausias merginas. Ir jie 
da nesigėdi sakyti, kad soci
jalistai gyvens be šliubo.

— Ant šito punkto aš su 
tavim, Maike, nesutinku. 
Jei aš bučiau kunigas, tai ir 
aš nigerkos už gaspadinę 
nelaikyčiau. Aš myliu gra
žias merginas.

— Tai tas reiškia, kad ir 
tu, tėve, butum toks pat

laikraščiams 
priekaištus,

anai te.
— Vaike, jis ir lotyniškai ; 

moka.
— Palikim, tėve, tavo za

kristijoną. Permažas tai 
žmogus, kad apie jį kalbėt.

— Olrait, Maike, aš prieš 
tai protesto į laikraščius ne
rašysiu.

— Geriau aš tau papasa
kosiu, tėve, apie tai, kaip 
žmonės gyvens prie socijali- 
zmo, nes senai esu tai priža
dėjęs.

— Aš sutinku, vaike. Pa
sakyk man, kaip prie socija- 

I lizmo vyrai su moterimis 
įgyvens/

’ — Čia. tėve, labai platus
klausimas. Tas daugiausia 
priguli nuo to. kokiose ap
linkybėse žmonės gyvena, 
koks pas juos supratimas a- 
pie dorą, ypatos laisvę ir t.t. 

įg — Matai, vaike, kaip aš 
tave prispyriau prie sienos. 
Tu bijai man ir pasakyt, 
kaip tas bus prie socijaliz
mo. O aš tau, Maike, pasa
kysiu. Prie socijalizmo pas 
jus, vaike, bus laisva meilė. 
Šliubo niekas neims. Sueis 
koks Jonas su Agnieška į 
porą, pagyvens porą mėne
sių ir vėl nueis kiekvienas 
savo keliais.

— Iš kurgi tu, tėve, apie 
tai žinai? Bene zakristijo
nas ir tą tau pasakė!

į — Ne, vaike, tą mums ai- 
škino pats klebonas.

— Tai jau labai sena ir 
nusidėvėjusi kunigų pasaka, 
tėve. Jie neturėdami ką so- 
cijalizmui užmesti, prasima-

i

Argi 
Atsa- 

taip 
Kris- 
nėra

•
l 
tų 
to- 
ant 
uz

Praeitis kįla prieš mane, 
kaip sapnas... Mes girdim 
obalsius prisirengimo, mu
ziką žiauraus bubno — si
dabrinius balsus vadovų pu
čiamo rago. Mes matome 
tūkstančius susirinkusiųjų 
ir girdim atsišaukimus ora
torių. Mes matome išblyš
kusius veidus moterų ir aša
rotus skruostus vyrų, ir 
tuose susirinkimuose mes 
matome visus mirusius, ku
rių dulkes esame - uždengę 
žolynais. Mes perstojam 
matę juos — daugiau nema
tom jų..... Mes matom atsi
skiriant su mylimaisiais. 
Kiti vaikščioja paskutinį 
kartą po miškus, su mylimo
mis merginomis. ’r ““ 
dim saldų prižadą 
meilės, kaip su 
persiskyria ant 
Kiti lenkiasi prie 
bučiuoja kūdikėlius, kada 
jie miega. Kiti gauna pa
laiminimus nuo senelio. Ki
ti skyriasi su motinomis, 
kurie laikosi ir spaudžiasi 
prie krūtinių, nieko netar
dami. Bučkis ir ašaros, 
ašaros ir bučkis — dieviš
kas susijungimas mirties 
agonijos ir meilės. Kiti kal
basi su moterimis (pačio
mis) ir stengiasi kalbėti 
drąsiais žodžiais, kad nu
stumti nuo širdies baimę. 
Mes matom juos persisky
rus. Mes matom moterį 
stovint tarpduryje su kūdi
kiu rankose, stovint saulės 
spinduliuose. Atsisukęs 
ant kelio jis mojuoja ranka 
ir ji atsako jam iškėlus aug- 
štai savo mylimą kūdikį, lai
kydama jį rankose.

Jie nuėjo — ant visados... 
Mes einame su jais, vienas 
ir visi. Mes esame su jais 
ant karės lauko — varstomi 
skausmais ligonbučiuose — 
ir visuose sunkiausiuose ka
rės žygiuose. Mes esame

Skaitytoji! pastabos.

Mes gir- 
amžinos 

skausmu 
visados, 
lopšelm

i Sulyg istoriko Bodio, Au- 
■ gusto Octaviano laikuose 
• (14 m. po Kristaus) pasau

lyj buvo 54 milijonai žmo
nių. Mulhall tvirtina, kad 
1845 m. žmonįų skaitlius 
pasaulyje siekęs 1 bilijoną, 
o dabar turima apie 1 bilijo
ną 800 milijonų. Butų ge
rai, kad kun. Kemėšis, Ka
pucinas ar kiti bažnyčios 
"tėvai" ir dangaus žinovai 
pasakytų, kiek iš tų žmonių 
likosi Kristaus "atpirktais." 
Ar tik nebereikalo tam var
gšui reikėjo ant kryžiaus 
mirt?

♦ * ♦

Račkauskas polemizuoja 
su kunigais apie "sakramen
tą" moterystės. Kad mes 
butume moterystėj patyrę 

tą ką p. Rčk. patyrė, mes a- 
pie ją pasakytume tai, ką 
generolas Sherman pasakė 
pie karę: "It’ heli!” Bet kam 
įkalbinėt kunigams, kad tas 
"sakramentas" sulaužomas? 
Aą jie niekad neveda, o apie 
laužimą, jų vedusios para- 
pijonkos galėtų daug ką pa- 
sakvt. ♦ • ♦

Musų kunigus pažangioji 
spauda priverčia atsistoti 
nugara prie sienos, savo ar
gumentuose vietoj theologi- 
jos vartoja aetiologiją, kas 
reiškia, jei kiaurai bačkai 
neturi špunkos — užkišk 
nors pirštu!

Fritzas.

KAIP IŠVALYT LAIKRO
DI.

Laikrodininkas paima 
kartais $3.00 už išvalymą 
laikrodžio ar laikrodėlio ir 
tankiai visai nedaug darbo 
ant to padeda. Kad išva
lius laikrodį aktualiai, jį 
reikia būtinai išardyti ir 
kiekvieną dalykėlį nuvalyt 
tam tikru šepetuku. Toks

paima "VORWAERTS" VĖL 
JAU IŠEINA.

Vokietijos socijaldemok- 
ratų partijos organas "Vor- 
waerts" vėl jau pasirodė. 
Kelios dienos atgal valdžia 
buvo jį uždarius už išspaus
dinimą socijalistų reikalavi
mo baigti karę.
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Iš karės lauko Kaip vokiečiai elgėsi 
Telšiuose-

Telšiai — tai pavietinis 
miestas Kauno gubernijoj. 
Vokiečiai jį paėmę, tuojaus 

■atėjo pas miesto galvą (ma
jorą) ir pareikalavo, kad 
parodytų, kur valdžios dai
ktai. Jam nenorint tai pa- 

i daryti, sako, jį keletą kartų 
! užgavę. Vokiečiai išrinkę 
valdiškąsias knygas ir sude- 

i ginę gatvėje.
Žmonės ant vokiečių ne

siskundžia. Nieko neskriau- 
dę. Net neplėšę tų sankro
vų, kurios buvo atdaros. 
Atmušę duris ir išplėšę tik 
uždarų. Mergaites sodžiuo
se skriaudę; bet nedaugiaus, 
kaip ir kiti (suprask —kaip 
ir patįs rusai. RcL).

Spirito Telšiuose nedaug 
telikę. Ko nesuspėjo išlieti, 
tą vokiečiai paėmė ir pas
kui pardavinėjo žmonėms 
po 20 kap. kvortą.

Žmones suėmė tik tuos, 
kurie įsidrąsinę nuėjo arti 
prie vokiečių ginklų.

Apie tai rašo ”Rygos Gar
sas.”

Visokios Žinios.
PER BIRŽELĮ VOKIE
ČIAI PASKANDINO 
98 ANGLŲ LAIVUS.

Vokietija kariauja savo 
submarinais ne juokais. Lie
pos 2 d. į kelias valandas po
vandeniniai Vokietijos lai
vai paskandino 6 didelius 
anglų laivus, vieną italų lai
vą ir vieną nedidelį anglų 
botą — išviso 8. Gi per| 
birželio mėnesį nardomieji 
vokiečių laivai paleido ant 
jūrių dugno 98 anglų lai
vus, su kuriais žuvo ir 111 
žmonių.

Dabar vokiečiai pradėjo 
vartoti naujus submarinus, 
kurie esą labai dideli, grei
ti, turi daug pajiegos ir, ša
lia paprastų submarinams 
torpedų, turi da kanuolių. 
Šitoks ”povandeninis dred- 
nautas” paskandino aną
dien didelį anglų garlaivį 
"Armenian.” Garlaivis no
rėjo išbėgti, tai povandeni
nis laivas besivydamas iški
lo ir pradėjo šaudyt iš ka- 
nuolės. Apie 20 žmonių ant 
garlaivio likos užmušta ir 
daug sužeista; laivas kelio
se vietose pramušta. Kapi
tonas matydamas, kad iš
bėgti nebus galima, savo 
laivą sustabdė. Vokiečiai 
priplaukę tuojaus liepė 
žmonėms susėsti į valtis, pa- 
skui paleido torpedą ir an
glų garlaivis nuėjo dugnan.

CHICAGOS LOKAUTAS 
PLĖTOJASI.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo rašyta, kad 
Chicagoj namų statymo 
firmos apskelbė lokautą ir 
išmetė iš darbo apie 200,000 
darbininkų, kad atkeršijus 
dailydėms, kurie streikuo
ja nuo balandžio mėnesio. 
Negana to, dabar apskelbė 
lokautą da 43 tartokai ir 65 
plytnyčios, kurios pristaty
davo namams statyti mede- 
gą. Nors tas reiškia pa
tiems kapitalistams milžini
šką nuostolį, bet jie to ne
paiso; jie gatavi pašvęsti 
viską, kad tik nuveikus dar
bininkus, nes žino, kad pas
kui tas apsimokės.

Ot, kad taip tokia vienybė 
butų pas darbininkus!

Pajieškau brolio Kazio Stankūno; 

Kauno gub, Šiaulių pav. Lygumų 

vai, Vebarių kaimo. 8 metai atgal 

gyveno Newark, N. J. Jau daug sy

kių jieškojau laikraščiuose, bet vis 

veltui. Norėčiau žinoti, ar dar jis 

gyvas ar miręs. Bukit geri jį žinan- 

tie pranešti. Pirmutinis, kuris pra

neš — gaus $25.00 dovenų (28) 

B. Stankiutė,

469 Summer avė, Nevvark, N. J.

Pajieškau dėdės Petro Šapokos; 

Kauno gub., Ukmergės pav., Leliūnų 

par., Antalgęs kaimo. Pirmiau gir

dėjau gyveno Baltimore, Md. Mel

džiu atsišaukti, arba kurie žinot jį, 

malonėkit pranešti.

J. Gabuzas,

P. O. BOX 262, Lewiston, Me.

Pajieškau pusbrolio Juozo Butkaus, 

Kajetono ir Kazimiero Narikų; Vla

dislovo ir Stanislovo Laudincko ir 

Juozo Laurinsko; visi Kauno gub., 

Telšių pav., Karitinos par. (gal Kre

tingos? Adm.) Meldžiu jų visų 

sišaukti. Turiu svarbių reikalų.

Klemencas Liaudinckis, 

1345 So. 49th avė., Cicero,

at-

m.

PAĖMĖ 25,695 RUSŲ 
LIETUVOJ.

I
I

REIKALINGAS VAIKINAS

Mokintis barberystės (barzda

skuty stės) amato. Turi užsimokėt 

$25.00 įstodamas; už mėnesio laiko 

gaus algų.

George Prillia,

1104 Washington st., Norwood, Mass.

REIKALINGAS GASPADORIUS 

į lietuvių darbininkų kooperatyviš

kų valgomų daiktų krautuvę.
Turi būt gerai apsipažinęs su biz

nio reikalais, mokėt nors trįs kalbas: 

lietuvių, anglų ir lenkų, ir turėti nors 

apie $200.00 užsidėjimui kaucijos. 

Kreipkitės šiuo adresu: 27

D. BALČIŪNAS,

P. O. Boz 265, Lewiston, Me.

REIKALAUJA BENDROS 
STRATEGIJOS.

Rusų armijos organas 
”Russkij Invalid” nurodo, 
kad austrai su vokiečiais 
paskutiniu laiku galėjo taip 
daug laimėti vien tik ačiū 
bendram savo veikimui ir 
vienybei. Londono ”Times” 
kariškas korespondentas 
paminėjęs rusų armijos or
ganą, pataria ir sąjungi
ninkams veikti pagal bend
rą planą. Jis sako jaučiąs, 
kad sąjungininkų strategi
joj kaž-ko trūksta. Jis pa
taria pavesti karės vedimą 
vienam atsakančiam autori
tetui. O jeigu tas negalima, 
tai sąjungininkų armijų va
dai turėtų nors konferenci
jas tankiai laikyti ir bendrai 
savo veikimą apkalbėti. 
Tarp austrų ir vokiečių to- 
ldos konferencijos būna la
bai tankiai, tuotarpu sąjun
gininkai da nė vienos netu
rėjo.

Oficijalis Berlyno prane
šimas 2 liepos sako, kad per 
birželio mėnesį vokiečių ka- 
riumenė Lietuvoj paėmė ne
laisvėn 25,965 rusų, tų tarpe 
120 oficierių. Beto vokie
čiai da paėmė 7 kanuoles, 6 
mašinas minoms svaidyti, 
52 kulkasvaidžių, 1 orlaivį 
ir daug karinės medegos.

ITALAI PAĖMĖ TOLMI- 
NĄ.

- Pereitoj subatoj, po smar
kaus mūšio, italų kariumenė 
paėmė prie Isonzo upės 
svarbų kaimą Tolminą. Ap
linkiniai fortai 
austrų rankose ir austrai 
dabar karštai tą kaimą 
bombarduoja.
vežė sunkių kanuolių ir pa
sistatę jas augštoj vietoj 
pradėjo bombarduoti tuos 
fortus.

Tolminas turi didelę ka
rišką vertę italų armijai, 
kuri veikia Isonzo paupiu. 
Jis yra apsaugotas stiprio
mis gamtinėmis ir dirbtinė
mis gintuvėmis. Sakoma, 
kad Tolminą gynė 30,000 
austrų.

tebėra da

Italai atsi-

AIRIJA DAVĖ 120,700 
KAREIVIŲ.

Airių nacijonalistų parti
jos vadas John E. Redmond 
Anglijos parliamente pasa
kė, kad Airija davė Anglijai 
120,741 kareivį. Iš to skait- 
liaus esą 70,000 katalikų.

PASKANDINO BELGŲ 
GARLAIVI.

Pereitoj subatoj vokiečių 
submarinas paskandino bel
gų garlaivį ”Bodougnat” 
Laivo įgulai vokiečiai davė 
laiko susėsti į valtis.

RUSAI PASKANDINO 
3 TURKŲ LAIVUS.

Pereitoj sąvaitėj nardo- 
as rusų laivas paskandino 
lodoj juroj 3 turkų laivus 
i prekėmis. Paskui tas 
its nardomas laivas susi- 
mė su trimi ginkluotais 
rkų skuneriais ties Bosfo- 
i ir užvarė pastaruosius 
it kranto.
Visgi kaip-kada ir rusams 
j-tas pasiseka.

PAĖMĖ 520,000 RUSŲ 
NELAISVĖN.

rlynas praneša, kad nuo 
gūžės iki 27 birželio ru- 
jaliko vokiečių rankose 
> savo oficierių, 520,000 
ivių, 300 kanuolių, 770 
asvaidžių ir daugybę 
lės medegos.

MIRĖ PORFIRIO DIA- 
ZAS.

Pereitoj sąvaitėj mirė 
Porfirio Diazas, buvęs Me
ksikos diktatorius, kurio 
geležinė ranka valdė šalį 
per 30 metų. Diazą nuver
tė Madero, kurį paskui nu
žudė Huerta, buvęs Diazo 
generolas.

Nuo to laiko, kaip P. Dia
zas likos nuverstas, Meksi
koj revoliucijos nesiliauja.

DIDELI GINKLŲ UŽSA
KYMAI.

Ginklų ir amunicijos dirb
tuvės Amerikoj pradėjo 
dirbti dieną ir naktį. Kas
diena laivai išplaukia su ka
rės ginklais Anglijos kariu- 
menei Francuzijoj.

JAPONIJA GAVO 1511 
MEDALIŲ.

Už išstatytus Panamos 
parodoj daiktus japonai ga
vo 1511 medalių, tų tarpe 
350 auksinių.

Lawrence, Mass.
Šiuomi pranešam, kad 

galima gaut pavieniais 

Lawrence šiose vietose:

1) Kieva Julius,

30

3) S. Tataronis,

92

"Keleivis” 

numeriais

Short street;

Lawrence street. 

"KeL” Adau

“Keleivio” Agentūros

"APVERKTINA TRAGE
DIJA” ANGLŲ 
KARIUMENĖJ.

Londonas praneša: "In
dijoj, Džiansi mieste 8-toj 
kavalerijoj atsitiko apverk
tina tragedija. Pašėlo du 
mahometonų kareiviai ir 
pradėjo šaudyt oficierius. 
Keturi oficieriai likos už
mušti, o du sužeisti. Maiš
tininkai tapo nušauti ant 
vietos.”

Dėl daugybės klausiau, atsa

kom viešai.

Į vietas užimtas vokiečių, 

pakol kas pinigų siųst negalima, 

nes nėra sutvarkytų krasų.

Paimtiems per vokiečius į ne

laisvę, kurių adresus gentys ar

ba draugai turi, galima 

siųst ir mes siuntėjams 

na®.
I vietas neužimtas 

. .taipgi galima siųst ir 

nam, kad pingus adresatas gaus. 

Dabar į Rusijų a (siunčiam se-

pinigus 

užtikri-

vokečių 

užtikri-

Pajieškau draugo Leono Bugailos; 

Kauno gub, Šiaulių pavieto, Smiti- 

nės kaimo, 

ųuesne, Pa. 

ti ir jei žino kame randasi 

Grinis, teiksis man pranešti: 

svarbų reikalų.

Povilas Vaitkus, 

204 F str, So. Boston,

Girdėjau gyvena Du- 

Malonės pats atsišauk- 

Leonas 

Turiu 

(29)

CHICAGO, ILL.

IŠVAŽIAVIMAS I 
MIŠKUS.

LSS. 4 kp. rengia draugiškų išva

žiavimų į Jeffersono miškus, kuris 

Įvyks nedėlioj, 11 d. Liepos (July). 

Bus platus programas: dainuos ketu

ri chorai, kalbės geri kalbėtojai, bus 

ir muzika ir kiti pamarginimai. Ti

kimės, kad atsilankiusieji visi liks 

pilnai užganėdinti. Kviečia visus 

LSS. 4 kp. Komitetas.

įžanga dykai.

Pastaba. Važiuokite karais Mil- 

waukee avė. iki pasibaigs gatvė, o 

toliau jau peštiem galima prieiti.

LIETUVVOS ŠELPIMO FONDO 
KOMITETAS.

L<IV*U«MU. IU1CI • J •• •
iiai pasiutus

1 Cor. 12th and Vine sts, Phila, ftb 
Susinės. Sekr. 1) M. M. Rice-HeruMĮ^ 

140 E. 19th str, New York, N.T. 
Susinėsimų Sekr. 2) J. Neviaekaa, 

183 Roebling St, Brooklyn, N.T. 
Finansų Sekr. 1) T. L. Dundulis,

P. O. Boz 511. Vaatvilla, AL 
Finansų Sekr. 2) J. Stasiulevičiuj 

1815 E. Moyamensing avė., Phila, Flb 
Iždininkas K. Šidlauskas,

226 W. Broadway, S. Boston, Mm& 
Kasos Globėjai: M. Cėsna, 56 Maitai 
St, Brighton, Mass.; J. Gegužis M 
Broadway, So. Boston, Mass.; J. 
dauskas, New Britain, Conn.

Pinigus siunčiant čekiais arba Ma> 
iney Orderiais, reikia išrašyti 

Lithuanian National Reiief Fu»4 

Visus pinigus reikia siųsti ve^rt 

kasieriaus per Finansų Raštinio* 

T. M. Dunduli, P. 0. Boz 511. 

ville, III, kuris po kaucija $1.OO<>

Northampton, Mass.
Lietuviai! Jeigu norit turėt gra-Į

pas lietuvį. ' _ „_____ „_____

I geriausių marškinių ir kitokių pasi- i 

puošimų, pigiau negu kitose krautu

vėse. (27)

F. C. WILTRAKIS,

325 Pleasant st., Northampton,

PARSIDUODA
BARBERNČ IR POOL ROOM

Ant didelės gatvės, biznis eina 

gerai, galima padaryti $35—10 per 

sųvaitę. Savininkas serga, todėl 

parsiduoda. Kreipkitės greitai po 

šiuo adresu: (28)

EDWARD BOROWSKI.

132 Main st„ Hudson, Mass.

>•

Mass.

Pajieškau pusbrolio Jono Andriu

kaičio, Kauno gub., Šiaulių pav., 2a-. 

gariu vai., Toliodžių sodž. Pirmiau 

gyveno New Yorke, ir draugo Juozo 

Žigulio, Veršių sodž. Turiu svarbų 

reikalų, kas žino, ar jie patįs, mel

džiu man pranešti šiuo adresu: 

Alexander Naudužas,

900 W. 19th st., Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Uršulės Ka

zakevičiūtės, Vilniaus gub, Trakų 

pav, Kėtaviškių parap, Vendžiulių 

kaimo. Ji rodos gyvena So. Bostone. 

Ji pati lai atsišaukia, arba kas apie 

jų žino, malonėkit pranešti, nes yra 

svarbus reikalas.

Vilimas Vaičiukevičius,

123 Charles st, Boston, Mass.

BROOKLYN, N. Y.

PUSMETINIS SUSIRINKIMAS.

Lietuvių Apšvietos Draugijos atsi

bus 15 d. Liepos (July), Ketverge, 

8 vai. vakare. Tautiškam Name, 

101—3 Grand St, Brooklyn, N. Y.

Draugai! Kiekvienas privalot pri- 

but minėtan susirinkiman, nes bus 

organo rinkimas ir kiti svarbus klau

simai, kurių paprastuose susirinki

muose negalima buvo išrišti Todėl 

šiame* susirinkime ir yra reikalauja

ma skaitlingo narių susirinkimo. 

Dar vienas dalykas: kiekvienas na

rys malonės atsivest naujų narį pri

rašyt prie L. A. D.

A. Petraška, sekr.

Tik Pamėginkit!
Kurie dar nesat davę m^n pada

ryt SIUTĄ arba KITOKĮ RŪBĄ, 

duokite padaryt dabar, o pamatysit, 

kad pas mane daryti rūbai kur-kas 

gražiau guli ant žmogaus ir darbas 

daug dailesnis, negu kitų siuvėjų. 

Kaina nepaprastai pigi. Taipgi SU

TAISAU ir SUPROSĮNU senus. Pa

mėginkite, o pamatysit, kad aš teisy

bę sakau.

A. LIUTKUS,
670 N. Main Str, Montello, Mase. 

Liet. Tautiškame Name. (34)

Parsiduoda Saliunas.
Laisniai išpirkti ant 6 mėnesių ir 

vedamas geras biznis. Greitai atsi

šaukit šiuo adresu: 27

G. M. KANTANAWITZ

300 W. Mason str., Springfield, I1L

Pajieškau apsivedimui merginos, 

mylinčios gyvent ant ūkės ir dorai. 

Noriu kad mergina turėtų pinigų. 

Esu 24 metų, mergina neturėtų būt 

senesnė kaip 22 metų. Malonėkit su

sirašyt su manim ir prisiųst savo pa

veikslėlį. (29)

A. J. Markūnas,

P. O. BOX 52, Nashua, Monti

DĖS MOINES, IOWA.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gystės, pusmetinis susirinkimas įvyks 

liepos (July) 11 d, 1915, 1:30 vai. 

po pietų, nedėlioj, Columbia salėje, 
409^ E. Locust Št, Dės Moines, Ia. 

Visi nariai malonėkit susirinkti, bus 

rinkimas viršininkų ir svarstoma 

daug svarbių reikalų. Todėl drau

gės ir draugai, malonėkit visi atsi

lankyti.

Pajieškau pusbrolių, K Szemeklio, 

Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršėnų 

par, Raganių kaimo. Pernai gyve

no Wash. valstijoj ir St. Sabaliaus

ko; Kauno gub, Šiaulių pav. Triškių 

par, Nabazunų 

atsišaukti.

Leonas

2 Torrington pi,

Pajieškau Onos Daučianskienės ir 

jos motinos, kurios gyvena Cleve- 

land, Ohio.; turiu labai svarbų reika

lų, jos pačios ar kas kitas, malonėki

te prisiųsti adresų. Iškaščius už 

prisiuntimų apmokėsiu.

Mr. William Avulis, 

5025 Milvelle avė. E. Chicago, Ind.

J. P. šepetis, sekr.

kaimo. Malonėkit

Venskus, 

Cambridge, Mass.

CHICAGO, ILL. 

DRAUGYSTES ŠV. PETRO No.

Town of Lake,

Pusmetinis susirinkimas bus nedė

lioj; 11 Liepos (July), 12 vaL bažny

tinėj Šv. Petro svetainėj, 4538 So. 

Marshfield avė. Buvimas narių yra 

būtinai reikalingas, nes yra svarinu 

reikalų; bus rinkimai darbininkų ant 

Pikniko, kuris bus 18 Liepos.

K. A. čiapas, rast.

1,

Pajieškau draugų: Prano Kiškaus 

(ar Riškaus? buvo neaišku. Adm.), 

Jeronimo Vitačio, Petro Daunio ir 

Urnikių Jono, Antano ir Kazimiero; 

visi Kauno gub., Šiaulių pav. Mel

džiu rašyti.

Povilas Čekaitis,

1611 So. Main str., Rockford, III.

Pajieškau draugų: Petro Jecinos ir 

Miko Bakšansko, 7 m. kaip Ameriko

je. Pirmiau gyveno Scranton, Pa. 

Paeina iš Vilniaus gub, Trakų pav, 

Stakliškių par. Meldžiu atsišaukti. 

Yra svarbus reikalas.

Mikas Pugačauskas,

247 So. Water str, Milwaukee, Wis.

Pajieškau merginos arba našlės be 

vaikų, laisvų pažiūrų, ne senesnės 40 

metų. Tolesnių žinių kreipkitės lai

šku, kožnai bus duotas atsakymas. 

D. S, 

1306 Walnut sti, Cleveland, Ohio.

CHICAGO, ILL.

PUIKUS PIKNIKAS.
Nedėlioj. Liepos (July) 18 d. pa

rengia gražų piknikų Draugystė Šv. 

Petro No. 1, Leafy Grove, Blinstru- 

pio darže. Pradžia 10 vai. ryte, įžan

ga 25c. porai. Kviečiame visus kuo- 

skaitlingiausia atsilankyt, bus daug 

visokių žaislų. Atsilankiusius steng

simės užbovyti su nauausiais lietuvi

škai šokiais ir kitais žaislais. (28)

KOMITETAS.

GEROS FARMOS.
Missouri’jos valstijoj yra ant par

davimo gerų farmų. Žemė K^ra, 

oras sveikas. Jau 8 metai lietuviais 

apgyventa. Dabar geras laikas ap

sižiūrėti. Tolesnių žinių prašykit 

per laiškų. (29)

J. ZIMANČIUS, 

Raymondville, M o.

LIETUVOS SUNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYST*. 

Dės Moines, lova.
Valdyba:

Pirmininkas — A. Gailis.

1013 S.E. Allen st. Dės Moines, ta. 
Pirm, pagelb. — P. Mileris,

821 Š.E. Market st. Dės Moines, la» 
Turtų Raštininkas — J. P. R'spsthb 
714 E. Walnut str. Dės Moines, lova. 
Proti Rast — J. Kazlauskas, .

2900 E. 29th str. Dės Moines IovSk 
Iždinin. — J. Bindokas,

218 E. 5th str. Dės Moines, lova. 
Iždo Globėjai — J. čiapas,

123 E. D st, Dės Moines, lova. 
” ” — P. Ašmante,

217 E. 6th st. Dės Moins% lova.
Susirinkimai būna 1:80 po pisMb 

Columbia salėje, 409)4 E. Locust si, 
kiekvienų antrų nedėldienį mtassfe

f

DAINININKAI IR 
MUZIKANTAI!

Nusipirkit naujų knygų išsimoki

nimui gaidų (notų) lietuviškoj kal

boj. 8 lekcijos augščiausio gaidų mo

kslo. Daina 4 balsams, 7 paprasti 

tonai įvairiais vardais, 7 bemulei, 

Majoro ir Minoro, ir 7 kryžiukai, 28 

tonų vardai. Prekė $1.50. Pirmos 

lekcijos pradžia 10c. Prisiųsk iškir- 

pęs tų apgarsinimų ir $1.00, gausi 

knygų. Rašyk: (29) ■

G. A. BARONAS,

McKees Roek, Pa.

Farmų pirkėjams
Geriausia laikas Farmų pirkt da

bar. Aš žinau daug visokių Farmų, 

didelių ir mažų, su Trioboms, sodais, 

apsėtais laukais ir arti miesto. Že

mė gera prie molio ir juodžemi. 

Farmas galima pirkt ant lengvų iš- 

mokesčių. Perkant per mane nuo 

pačių savininkų, sučėdysit daug pini

gų ir nusipirksit patinkančių, 

už pigiai ūkę. Norint platsnių ži

nių kreipkitės laišku, pridėdami mar

kę. (35)

ANTANAS ZABELA

Boz 1, (Lake Co.), Peacok, Mich.

SVARBU FARMŲ 
PIRKĖJAMS.

Bevažinėjant po įvairias valstijas 

sutikau daugybę žmonių, kurie klau

sia patarimo, kur būt geriau pirkti 

farmų? Kadangi nebuvau apkelia

vęs tų valstijų, kuriose parsiduoda 

jos, tai ir nedaviau patarimų. Bet 

dabar pripažįstu parankiausia pirkti 

farmų Louisiana valstijoj, nes ten 

derlingiausia žemė, kurion sėja du— 

tris sykius per metus ir greičiausi* 

gali prasigyventi ir tapti turtingu, 

negu kur kitur.

Todėl mes nutarėm suorganizuoti 

lietuvių kolonijų, kur jau apsigyve

no būrys lietuvių ir labai džiaugiasi. 

Norintiems pirktis žemės mes ma

loniai patarnausime, nes turime dau

gybę išdirbtos ir neišdirbtos žemės. 

Bile vienas ir su mažai pinigų gali 

tapti turtingu farmeriu. Kreipkitės 

ypatiškai ar laišku. (28)

A. J. RASIMAS, 
3112 S. Halsted sL,

Chicago. III.

r
I

”MILWAUKEE LEADER"

Darbininkai privalo remt savo 

spaudų, ir todėl lietuviams socijalis- 

tams, mokantiems anglų kalbų, pa

tartam užsirašyt šį dienraštį. Me

tams $3.00 ;pusei metų $1.50. Gali

ma užsisakyt per "Keleivio” redak

cijų.

FARMDS! FARMOS!
Jau yra čia pirkę apie 300 lietu

vių farmas. Jau veik visiems lietu
viams yra žinoma, kad Nason pavie

te, Fountain, Mich., yra guriausi 

kviečiams, dobilams ir bulvėms žemė: 

molis ir juodžemis. Fountain žemė 

viršija visas kitas žemes, kokios tik 

randasi lietuvių apygardoj. Aš toriu 

apėmęs išpardavimui 93 dirbamas ir 

išdirbtas farmas su troboms, dideliais 

sodnais. Yra 17,000 akrų nedirbsoMs 
žemės nuo $8.00 iki $20.00 už akrę. 
Fountain yra didžiausia centralinis 

lietuvių miestas. Jame randasi 18 

krautuvių, banka, 2 mokyklos, 3 ja

vų sųdeliai. Visoki javai yra perka

mi; išdirbystės produktų ir materi- 

jalo. atvažiuokit pažiūrėti, o aš su 

automobiliu pavažinėsiu aprodyda

mas daug patogių farmų iš kurių ga

lėsit pasirinkt sau patinkamų vietelę. 

Perkant žemę už gelžkelio tikietę su- 

grųžinama. Žemlapiai (mapos) ir 

’emių aprašymai dykai. Rašyk tuo

jaus. —

Pajieškau savo dviejų dėdžių Anta

no ir Vinco Sturonų; 20 metų, kaip 

Amerikoj. Turiu svarbų reikalų. 

Meldžiu atsišaukti.

Jonas Sturonas,

916 N. Elm str, Kevanee, UI.

Pajieškau brolio Jurgio Vaičekaus

ko; pirmiau gyveno Silver Creek, 

Pa. Taigi jis pats ar kas kitas jį 

žinote, malonėkit man pranešti.

S. Vaicekauskas,

183 Roebiing st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio, Mykolo Joni- 

kuno, Mieliunų sodž ir Petro Dulu- 

baucko. Sivlų sodžiaus, abudu Biržų 

par, Kauno gub. Meldžiu atsiliepti.

Kaz. P>’rižis,

2 Maple str, Winsbendan, Mass.

Pajieškau draugo Kazimiero Vir- 

manskio, Mižukų sodžiaus, Luokės 

par, Juozo Radavičiaus, Pataklėnų 

sodž. Triškių par, Kazio Indreko, 

Pataklėnų sodž.; Stasio Judėkos, 

Tauragėnų sodž. ir Juozo Jankaus, 

Tauragėnų sod. Triškių par. Aš pa
einu iš Tauragėnų eodž. Norėčiau 

su visais susižinoti. Meldžiu atsti- 

šaukti.

TftVYNtS MYLtTOJ Ų Nk 1 
Tovn of Lako, Chicago, m.

Tėvynės Mylėtojų Draugystin MU 

ant Tovn of Lake, 
sirinkinud ataibuna 
nedėldienį mėnesio 12 vaL 

J. BieržynaUe salėje, kam] 
Paulina sts.

Valdyba:
Prezidentas — A. J. BieržynsHe 

4600 S. Paulina sti, Chicago* flĘ 
Vice-prez. — A. Kuirinaa,

4547 So. Marshfield avė, 
Prot. raiti — K. A. čiapas, 
4619 S. Washtonav avė. CMcago. 
Turtų rašti — A. J. Kareiva,

1806 W. 46th sti, Chicago, H, 
Karterius — K. K. Strzyneekia,

4612 S. Aahland are, Chicago* DK 
Užžiurėtojas org. K. K. St i lyneekL 

4612 So. Ashland avė, Chicago* uh 
Visi Tėv. Myl. Dr-stės No. 1 

riai, kurie dėl kokių nors kliūčių ■*> 

gauna laikraščio, 

Draugystės organo 

tuojaus laikraštis bus si' 

I Redakcijų rašyt nereikia, _ 

valdybos paliepimo, laikraščio 

męs negalim.

Broadway,

kančai:

10 rublių .. ..................................$4.75

20 ....................................... 9.50

25
»> • •

............................. 11.75

50
99 • • ............................. 22.75

75
99 • •

............................. 3«0

100
99 • • ............................. 42^0

200
99 • • ............................. 84.00

500 ..................... 210.00
"KELEIVIO” AGENTŪRA

VOKIEČIAI ATPLĖŠIA 
ŠVEDŲ KRASĄ.

Vokiečiai susigavo Šiau
rės juroj švedų krasinį lai
vą ”Bjoem” ir parsivedę jį 
namo peržiurėjo visus laiš
kus. Net valdžios laiškai AineriRUJ liewivlsJtų 1B1Krascių Ir 
likos atplėšti. Švedija ren- ri daugiausiai skaitytojų, todėl pasi- 

giasi protestuoti. i didesnę naudų, negu apsigarsinimai
• kitame kokiame nors laikraštyje; 

j kainos apgarsinimų pigesnės negu 

kitų.

"Keleivio” skaitytojams, pajieško- 

jimų giminių arba draugų, vienų kar
tų per metus, patalpiname dykai. Už 

kitokius pagarsinimus, paveizdan: 
pranešimus, pirkimus, pardavimus ir 

tit. Nors ir "Keleivio” skaityto

jams skaitome 50c. už vienų sykį ir 

$1.00 už tris sykius. Pajieškojimus 

apsivedimų malonėkit į "Keleivį” ne
siųst, nes tas jieškotojams neatneša 

jokios naudos.

28 So. Boston. Mass.

Pajieškojimai
"Keleivis” yra vienas iš didžiausių 

Amerikoj lietuviškų laikraščių ir tu-

garsinimai "Keleivyje”’ turi atnešti

$25.00 DOVANŲ- -

Skiriu tam, kas nurodys adresų ir 

padės surasti kur randasi Kazimie

ras Valangevičius; laibas, augštas 

vyras; juosvų plaukų, kaip kada 

užsiaugina rudus, resvus uostus. My

li kaziruoti iš pinigų; kalba lietuviš

kai dzukuodamas, gerai kalba angli

škai, rusiškai ir lenkiškai. Vedęs, 

turi 4 vaikus ir moterį. Nurodžiu- 

siems jo adresų bus išmokėta $25.00.

Stanislovas Pavliukevicz,

21 Center sti, No. Wadpole, N. H., 

Bellows Falls, Vt.

KAM VOKIEČIAMS LIE
POJ US?

”Prav. Viestnik” sako 
Liepojus vokiečiams esąs 
reikalingas ne ineinant, bet 
išeinat Rusų kariuomenė, 
einanti nuo Kauno ant Ra
seinių, gali užkirsti vokie
čiams grįžimo kelią. Turė
dami Liepojų, vokiečiai ga
li nebesitraukti Tauragės ir 
Palangos link, nes gali su
sėsti į laivus. Ten pat susi- 
kraut ir pagrobtą pašarą, 
pavilgą ir kitą turtą.

Liepojaus apielinkėje da
roma apkasai pagal Berlino 
inžinierių akademijos pro
fesoriaus Dernfeldo pieną.

Antanas Karpštys,

P. O. L. BOX 82, Shirley, Mass.

PARSIDUODA 

BUCERNfi IR GROSERNE

Bostone. Prekė yra $950. Arba 

priimsim į partnerius. Priežastis 

tame, kad šalyp to turim kitų biznį. 

Puiki proga padaryt pinigų, nes vie

ta puiki. Jei manot pirkti biznį,, 

atsišaukit į "Keleivio” Agentūrų.

(29)

(26-5)

J. A. ŽEMAITIS,
FOUNTAIN, MICH.

Pajieškau savo brolio 

Keručio; Meištų kaimo, 

parapijos, Suvalkų gub. 

sišaukti.

A. Keružis, 
611 So. 17th st.

Pranciškaus 

Naumiesčio 

Meldžiu at-

Herrin, III.
Pajieškau savo dėdžių, Svaranavi- 

čių, Juozo ir Vinco; paeina iš Kauno 

gub, Betygalos parap, Armonų kai

mo. Apie 30 metų kaip Amerikoj. 

Meldžiu pranešti, ba labai turiu svar

bų pranešimų apie Lietuvų.

Antanas švaranavičius, 

522 Sunbary str, Minersville, Pa.

Pajieškau savo brolio Stasio Bra- 

zaucko.iš kairiškės kaimo, Semeliš- 

kio parapijos, Vilniaus gub. Pir

miau gyveno New Philadelphia, Pa. 

Jis pats arba kas kitas tegul pra

neša. 27

Tarnas Brazauckas.
BOX 476, Johnston City, ID.

PAJIEŠKAU DARBO.
Esu laikrodininkas (ziegorių taisy

tojas); turiu gerų praktikų tame 

amate. Galiu taisyti visokios rųšies 

laikrodžius. Taipgi galiu dirbti au

ksinių daiktų krautuvėj ir esu ilgų 

laikų dirbęs tame "biznije.”

Kalbu lietuviškai, latviškai, len

kiškai, rusiškai ir pusėtinai angliš

kai. Platesnių žinių kreipkitės šiuo 

antrašu: (32)

E. Duben,

200 Woodward st, Jersey City, NJ.

šitas Baksas naudingas 
žmogui.

Galima pagražint veidų raudonai 

ir baltai. Gera gyduolė nuo prakai

tavimo kojų, nuo spuogų, nuo dan

tų, nuo įdegimo saulės, nuo dvokimo 

kūno, nuo plaukų slinkimo. Pride- 

dam lietuviškus paaiškinimus, kaip 

vartoti. Parduodam už $1.50.

J. STANIS, (30)
42 Viae st, Montello, Mass.

hrskhioda Šalims
Geriausia proga pastoti biznierium 

už prieinamų prekę. Biznis gerai ei

na; vietiniai gyventojai lietuviai, 

lenkai ir rusai. Kreipkitės šiuo ad

resu: , (28)

S. P. M.
P. O. Boz 276,

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
KURIOS TURI 

"KELEIVĮ” Už ORGANU

Lietuv. Mokslo Draugystė 
Pittsburgh, Pa.

139 S. Bank st, Easton,

Naugatuck, Conn. Karterius — J. M. Jankauskas,



I

Kaštonas.

I

Siutus ir kitokius Rubus TU

Į “Keleivio” Skaitytojus,

37

i

i

gi ją

Mes norime

ir 20 AMES ST., 
MONTELLO, MASS.

I

j

Not«*z

J. VALEIKA

Budreclris
222 W. BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas; So. Boston, 21013.

Keliaujantis Kriaučius
Siuvam visokius MOTERIŠKUS ir VYRIŠKUS RUBUS. Taip

gi parduodam tavoms jardais kitiems kostumeriškiems kriau
šiams arba šiaip ypatoms, kurie pareikalauja. Visokį tavorą per
kant pas mane galit gaut pigiau. Aš važinėju po Mass. ir Con. 
valstiją ir ant pareikalavimo pribunu visur.

Reikale adresuokit taip:

P. SIMKONIS,
7 Columbia sL, Holyoke, Mass.

atida-

net 
piestu

■

di

li

o

su pagalba
sustabdysiu
atauginsiu
Pleiskanas

kokio nors

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutaisom Receptus su 

džiausią atyda, nežiūrint ar 

Lietuvos atvežti ar amerikoniški

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptiekorius.

EDVARD DALY, savininkas
Broalwaj> S Bestas, Mm.

Galite reikalaut ir per laiškus, 

o mes per ekspresą gyduoles at

siųsim.

KAS NORITE TURĖTI
DRUTUS IR DIDE
LIUS PLAUKUS?

Jei jūsų plaukai slenka ar visai jau
nuslinko, tai atsišaukite kuonogrei
čiausiai pas mane, o aš
man žinomų gyduolių
slinkimą ir nuplikusius 
į labai trumpą laika.
taipgi išgydau. Norint
atsakymo, reikia prisiųst štampą už

I' pasižiūrėt pas mus.
UŽTIKRINAME, kad pas mus nusipirkę GRAMAFONĄ, visados busit
užganėdinti.

Ii
!

cijos šposą, kurie gerokaiI
paskandaliję grižta namo,Į
nusprendę, kad geras laik
raštis rankose visgi geriau.
negu tigrius atdaroje klėt-

V. Ponaitis.koje.

Į; CHAS. URBON ir PILVINIS
233 Broadway, So. Boston, Mass

Il
KLEBONIJOJ.

Svarbiu reikalu man teko
Syki užeit pas kleboną.
Žiuriu: sėdi prie konjako,
Atsisegęs sau sutoną.
O šalę jo — gaspadinę,
Abudu paraudonavę;
Turi rankoj po stiklinę. 
Ogi, bra,— nusišnapsavę.
Gieda riša gerkle savo:
Tu Brigyta, laimė mano!"m

liuką :
žiūrėk, Kaziuk,Žiūrėk, •>

tai musų tėtė ateina!
tvlėk!— ššš!. Tai ne

Musų tėtė ne-musų tėtė.
turi overkoto, o šis žmogus
su overkotu, sy!

Dangus žiluoja.
Laurynai, tingiPati:—

ni, kelkis, eik prie darbo!
Jau dangus žiluoja... metas.

Vyras: — Čia vėl glušas! 
"Dangus Žiluoja! Kaip-gi

ar jis bejis ne žilo; vie-s,■>

nos dieno;

Galės ir žaltį praryti.
Tėvas, valgydamas su

metų vaiku sriubą prarijo
Vaikas tai pamatęsmusių.

tarė:
— Tėvel, prarijai musę.
Tėvas mušdamas vaikui

šaukštu i kaktą:
ic-

galima gaut tik

CHAS. URBONO Ir PILVINIO
KRAUTUVĖJE

Visi musų Gramofonai su naujausiais pagerinimais
TURIME VISUS LIETUVIŠKUS

REKORDUS įdainuotus garsiau-

Tarpešių dainininkų ir chorų, 
lietuviškų rekordų geriausi yra
šie: Kur bakūžė samanota, kom

pozicija Šimkaus. Lietuva tėvynė 
musų. Darbininkų Marsalietė, Bi
rutė. Tykiai Nemunėlis teka. Kur
banguoja Nemunėlis — įdainuota
M. Petrausko. Be tų turime gra
žiausių maršų, polkų, valcų ir ki
tokių šokių ir operečių. Rašykit

tęs prisiųsim kataliogą.mums, o
MES TURIME GRAMOFONŲ

NUO $15.00 IKI $100.00 Kurie

tik norėsit turėt gražią muziką
savo namuose, visupirmu ateikit

Kurie nuo Bostono toli gyvenate ir negalite ateiti.

Viską gvarant uojame.
t

Ušlaito gariauaį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti, o visados rasi

gražų patarnavimą.

362 2d it, Si. Butu.

Sutarties
su visa

Bet tai menkniekis ’.

ba neužlipytas, turi būt pri
dėta markė už 2cM kitaip tą
laišką numeta arba reik už
jį primokei adresatui.

Su pagarba,
"Kel." Administracija

i
na.

Bažnyčioje. I
iKunigas bažnyčioj, mokiu

damas, klausia vaiką: — Ke.
Ii dievai yra kupkoj?

Vaikas:— Neskaičiau.
Kunigas: — Kaip?!

ĮVaikas: Sakė zakristi
jonas vargonininkui, kad da
pakaks lig nedėliai.

Kaštonas. i
i

Kunigo nėra namie.
(Tikras atsitikimas).

Lietuvių parapijoje, Wa-
namie, Pa., syki buvo toksai
juokingas atsitikimas.!

Kun. Jonas Kašikaitis, po
pamokslui, tarė savo ave-

'šią nedėlią seredojelems: I
ir ketverge aš nebusiu na
mie, tad su jokiais reikalais
pas mane neatsilankykite. 

Bet lvg tvčia. seredos rv- v O v ~
.v

tą, dar prieš
atvažiuoja parapijonas rei

6-tą valandą, i

kalaudamas kunigo prie si!
pno ligonio. Atėjęs prie
klebonijos žmogelis nedrįso
taip anksti kelti kunigą, 
pirmiau nuėjo pas vargoni

ir

I

I

gi ją

Kad jus ga- 
dovaną pasi-

Mes norime 
išpildyt savo pri- 

Mes ne iš tokių, ku-

II

44 HUMORISTIKA gerai da'9

prukti.
Atsipeikėję;

kad spėjo pas-

■s, apsako ir

Paskui abu pas'bučiavo, — 
Mat. kaip kunigai gyvena! 
Pasakiau jiem "gerą dieną," 
Jie nustebo, nusigando, 
Atsišliejo net i sieną;
Iš gėdos abu paraudo... 
Paskui puolėsi klebonas
Rėkti, kam aš čia pataikiau. 
Sako: "Lauk, tu nevidonas," 
Aš, nuspiovęs, pasitraukiau.

R. Prakeiktasai.

i kitiems skaitytojams redak-

I
Krutamujų paveikslų salėje.

Vaikas pamatęs atkever-
zojantį girtą ir labai dideli
žmogų, sušuko i savo bro

NAUJAUSIUS IR GERIAUSIUS

Gramofonus
1

I

I M. Gaili van Cc

Francuzų laikraščio dovana.
Tūlas francuzų laikraš

tis, išeinąs mieste Bordea- 
ux'e, kad pritraukti sau 
daugiau skaitytojų, syki pa
talpino šitokį skelbimą:

— Visi prenumeratoriai, 
įnešę pinigus iki pirmai 
gruodžio, gaus uždyką, kai
po dovaną .gyvą tigrių,

— Kiekvienam norisi gau
ti gyvą tigrių. Dauguma 
riša gyvenimą svajoja apie 
gyvą tigrių ir taip numirš
ta. ne ikunyję savo troški
mų... Daugelis žmonių lai
ko sau kates, šunis ir ka- 
narkas, bet tai silpna tig- 
riaus pastacija, ir jie jų ne- 
užg-anėdina.

Tuoj iš tos dienos laikraš
tis gavo kelis tūkstančius 
skaitytojų, kurie pageidavo 
gauti dovanai tigrių.

Paskirtą dieną, kada pa
skelbta. kad prenumerato
riams bus dalijami tigriai, i 
redakc-iion susirinko burvs v v
skaitytojų ir teiravosi:

— Kur čia pas jus duoda
ma tigriai?

— Tiesiai, paskui per du
ris po kairei.

Ir ištikrujų, nuošaliam 
kambaryj stovėjo grota su 
tigrių, paimtu laikinai iš 
žvėrinčiaus.

Administratorius, malo
niai sveikindamas skaityto
jus, linksmai tarė:

— Įeikite po vieną iš ka- 
leinos!

Kada Įėjo pirmasai pre
numeratorius, administra
torius tarė:

— Sveikinu jus!. Jums pa
sitaikė pats pikčiausis tig
rius išrišu... Dvylika indi- 
jonų ir du žvėrinčiaus už- 
veizdu sudraskė i šmotelius. 
Priimkite! Pilypai, 
ryk grotą.

Prenumeratoriaus 
plaukai ant galvos 
pasistojo iš baimės.

— Bet... ka... kam 
atidarinėt?

— O kaipgi. Kad jus ga
lėtumėte savo dovaną pasi
imt. Meldžiu! 
teisingai išpildyt savo pri 
žadus. Alės ne iš tokių, ku
rie...

— O... su grota... negali 
ma?

— Atleiskite, 
tokios nebuvo, kad 
grota, j 
Pilypai! atidaryk jam gro
tą. Lai pasiima savo dova
ną!

‘ Skaitytojas bombos 
tumu išsir 
išpradžių ilgai keikiasi, pas 
kui nutvla, sakvdamas, kad

grei
ta iš kambario i

ninką pasiteirauti.
Vargonininkas tarė žmo

geliui: "ar tamsta nežinai, 
kad šiandien ir rytoj kuni
go nėra namie? Juk perei
tą nedėldienį visiems per 
pamokslą pasakė, kad išva
žiuoja.

Išgirdęs žmogelis toki at
sakymą visiškai nusiminė ir 
ėmė sielvartauti. Vargoni
ninkui jo pagailo, ir jis tarė 
.parapijonui: "Nusiramink, 
tamsta, o gal kunigas dar 
namie, nes šią nakt apie 9-tą 
vai. jis dar tebebuvo klebo
nijoj. Eisime abu pažiūrėt, 
rasi dar tebemiega.”

Vargonininkas pribėgęs 
prie klebonijos durų ėmė

— Ko tu pirma man, 
liau. nesakei, a?

Vaikas verkdamas : Kitą 
syk ir ža...ža...ža...lti prary
si, aš tau nieko nebesakysiu. 

J. Zavė.

redakcijos afsakymaL
—-X. ____ ,

L. Ereminui.— Malonėki
te prisiųsti atsišaukimo ran
krašti. tad patalpinsime. Po 
laikraščius mes nejieškome.

Ch aries Naills. — Apie 
Panamą buvo jau kelis sy
kius rašyta. -Jūsų kores
pondencijos nebesunaudosi- 
me.

A. K. V.— Talpiname pir- U11C lUCUVlUIUO UU1U C111D . . j .
belsti, o parapijonas pasili-1 P11?}1 gaut3 . koiespondenci- 
, , , F , . r J .y i ia k .Tiroli tan antrosI 1 
ko laukti kieme, 
augštyj pakila lango už
danga ir kun. Kašikaitis iš-i 
kišęs galvą per langą ir pa-; 
matęs parapijoną, sušunka:) 
"Gyvuli tu! ar aš tau nesą-1 
kiau nedėlioj, kad manęs 
šiandien nėra namie?"

Vargonininko kunigas ne
galėjo matyti per gonkų sto
geli. Vargonininkas išgir
dęs toki šiurkštų kunigo 
riksmą, nulipęs nuo gonkų 

i tarė: "Matai, tamsta, tru
puti pasivėlavai, nes jau iš- 
tikrujų klebonas yra išva
žiavęs net i gaspadinės 
miegruimį.”

Kunigas, išgirdęs vargo
nininką taip kalbant, dide
liai susigėdo, nes žinojo, kad 
vargonininkas žino keno 
kambaryje kunigas randasi.

Vargonininkas už tuos 
žodžius tuojaus tą pačią die
ną tapo išvytas.

Nuo viedro lankelis.

Antramp' Miš Jūsų miesto’ tad antros 
; nebesunaudosime.

J. M. Moksleiviui.— To- 
j kios žinios, kaip apie "N.K.” 
! šokius neturi svarbos. Ra- 
i šykite žinias paliečiančias 
į platesnę visuomenę, tada 
) Įdėsime. Toje Chicagoje 
i tiek draugijų, kuopų, tiek 
judėjimo ir kasdien pasitai- 

! kančių lietuvių tarpe indo- 
mių nuotikių, kad gabus ko
respondentas gali pririnkti 
kuoįvairiausių žinių. Rei
kia mokėt pagauti visuome
nės ūpą.

Dangaus jieškotų.
Vyras skaitydamas laik

rašti tarė moterei:
— Va. matai, kaip reikia 

maži vaikai saugoti. Nugi 
aną dieną vaikutis žiūrėda
mas Į šulini Įpuolė ir prigė
rė.

Moteris, atsidususi, tarė:
— Dabar jo ristiek nebė

ra, bet jo dūšelė, tai stačiai 
dangun nuėjo.

Mažas Jonukas besiklau
sydamas užklausė:

— Mama, tu ris sakai, kad 
danguje labai gerai, o kaip 
galima nueiti i tą dangų?

— Kaip, vaike, aš tau ga
liu pasakyti, kai numirsi, 
tai ir atrasi — atsakė moti-

Gerbiamieji:— Kurių pre
numerata pasibaigė malonė
kite atnaujinti, nes sulyg 
krasos taisyklių priversti 
busim sulaikyt. Taipgi mel
džiame ir savo draugus pa
kaitant 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. Mainant ad

resą geriausiai parašyt at
virutę, nes tas pigiau ir pa
rankiau.

Daugelis skaitytojų mai
nydami adresą arba klaus
dami ko nors parašo - laišką, 
bet neužlipina ir uždeda tik 
už lc. markę. Persergime! 
visus, kad tokių laiškų 
niekados nesiųstų, nes Ame
rikoj ar laiškas užlipytas ar

Poezija iš keturių žodžiųPoėzija iš keturių žodžių
Mėnulis,
Pievutė,
Jonulis, 
Jievutė.

Mėnulis,
Pievutė,
Jonulis,
Jievutė.

! 2 centu.

i Barzdaskutys)

VVORCESTER,

FOTOGRAFISTAS
Traukiame visokius paveikslus pigiai. 
Meldžiam visus atsilankyti, užtiknnam 
kiekvienam kad busit mus darbu užga
nėdinti.

J. Valeika F- Raulinaitis Co.
250 4th st., S. Boston, Mass

25,000 Ka^į‘?su:
Užlaikau gramofonus su lietuviš

koms dainoms. Kožnas rekordas ka- 
; štuoja tik 75c. Jeigu nori mano ka
talogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę 
štampą, o apturėsi didelį ir puikų 
katalogą, kuriame rasi visokių ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triubų 
ir daugybė kitokių Muzikališkų In- 

. strumentų, Istoriškų ir maldų knygų, 
kokių tik randasi lietuviškoj kaitoj.

Taipgi turim gražių popierų gro- 
matoms rašyti su puikiausiais ap- 

: skaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplink konvertais, tuzinas 25c., 

1 penki tuzinai už 1 dolerį.
. Reikalaukite visokio tavoro pas tik
rą lietuvį, o gausite teisingus tavo
ms.

W. S. Waidelis 
'112 GRAND ST.. BROOKLYN. N.Y.
I 

I 
I

” v*■ v

I

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimai ir 

užkandžiai. Patarnavimas 
lankus. Parankiausia lietuviška 

užeiga.
J. MATHUS

342 Broadway, So. Boston, Mana

Jauti DYKAI dvi geras štokas 
ir Dide.i Kataliogą visokių ma
gišku štokų ir kitokių visokių 
dalykų, kūnų tu labai nori, oi 
nežinai kur jų gaut? Atsiųsk 

savo pilną ir aišku adresą ir už
6 centas stempų dėl uždengimo 
prisiuntimo kaštų, o męs tuojaus 
tą Kataliogą ir štukas tau nusin- 
sim DYKAI Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKA8, 

(MAGIKAS) 
3261 S. latetid SL Chicap, IIL I

/—TEUINCOS 

irW5L4P1
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I

M. G. VALASKAS
Chicago

Kiekvienas turi tai žinoti!
• - _________________ _

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
VienintelS mokykla, kurioj kiekvienas sali išmok 
ii Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios mo 
kyklos naujausia ir tobclingiausia metodą. Moki 
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at 
lysbuima; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik c 
rašyk platesnių žinių.

Labai žingeidi kny
gele. aiškinanti fuo< 
dalykus, karuos k-\ 
iekviena. moteris ir 
mergina turi žinoti.

Pirma ir vienatine 
savo rūšies knygele 
lietuviu kalboje.

Su paveikslais.
Prisitzskite 25c 

Jcraros ženkleliais 
o apturėsite tą in» 
domią knygelę.

Ant 21 
akmens
Gelžkelio laik- : 

rodis šriubeliu I 
užsukamas, vy-j 
riško didumo,! 
ant 20 metų au
ksuotas su iš
rašytais dutol- 
tavais viršais. 
Labai teisingai i 
eina, skiriamas

ypatingai gežkeliu važiuojantiems 
žmonėms, kuriems reikia visuomet 
tikras laikas žinoti. Gvarant uotas 
ant 20 metų. Ypatingas pasiulyji- 

mas. Mes išsiųsime šį laikrodėlį ant 
kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. ir 
persiuntimo kaštus, su teise jums vi
ską peržiūrėt. Jei busi neužganėdin
tas, nemokėk nė cento. Atsiminkite, 
jus užmokėtumėt už tokį pat laikro
dėlį apie $25.00, jei pirktumėt kitur. 
Puikus auksuotas lenciūgėlis ir ka- ■ 
būtis dykai su kiekvienu laikrodėliu. I 

(26) i 
EXCELSIOR WATCH CO.

906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

1741 W. 471* StTttt.

L. J. PAULAUSKAS

152 Millbury Street, Dept. 12,

(26)

DUOKIT PASIŪT MUMS
Užtikrina m, kad J«s suččdyaite 

pinigų ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. 

Mes imam materiją ii gerųjų fir

mų ir primieruojam rūbą pagal žmo

gų, todėl nesudarko žmogaus išvaiz

dos ir būna tvirtesni.

GERUS VYRAMS SIU
TUS IR OVERKOTUS 
PIGIAUSIAI IR GERAI
Musų firma randasi ir Californijoj, 

todėl mes greičiau pagaunam viso

kias naujausias formas.

JEIGU NORITE TURĖTI 
GERUS RUBUS PIGIAI, 

TAD ATEIKIT PAS 
MUS.

Taipgi išvalom ir iiprosinam vi

sokias Vyrų ir Moterų drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvis

FARMOS, Geriausios FARMOS!
Pigiai parduodu geriausias gatavas Farmas su 

BUDINKAIS, SODNAIS IR UŽSĖTAIS JAVAIS.

Farmų turiu visokio didumo, žemė molis su juodžemiu ir molis su 
smėlžemiu maišyta.
DERLINGIAUSIA ŽEMĖ — PIRMO SORTO, VISOKIEMS JAVAMS, 

ŠIENAMS IR SODNAMS.

Turiu daugybę farmų ir neišdirbtų. Žemę parduodu labai pigiai— 
ant lengviausių išmokėjimų. Žemė atsakančiai gera. Didžiausia Ame

rikoj Lietuvių farmerių kolonija, kur aš jau esu pardavęs 320 farmų 

lietuviams apielinkėje miesto Scottville, Mason County, Michigan, kuris 

yra turtingiausias farmerių miestas visame Michigano statė. Viduryj 
derlingiausių ir gražiausių lygių laukų žviriuoti keliai (plentai), upės 
ir ežerai, pilni žuvies.
SCOTTVILLE YRA LIETUVIŲ KOLONUOS CENTRAS IR RANDASI 

ARTI PRIE MICHIGAN EŽERO PORTAVO MIESTO LUDINGTON.

Turime geriausią transportaciją vandeniu laivais ir geležinkeliais; 
turime turgus javų, melnyčias, bankus, bažnyčias, geriausias mokyklas 
ir visas vigadas. Broli Lietuvi, neklausyk kompanijų ir jų agentų ap
garsinimu, kurie vilioja žmones, kad pirktų jų smėlynus ir pustynes, ant 
tokių žemių yra vargingas gyvenimas. Atvažiuoki pas mane į Scottville, 
Mich., aš turiu geriausių žemių su moliu, juodžemiu ir maišytų žemių 
geriausio gatunko, kokių gali rasti Amerikoj apgyventame gražiausiame 
krašte. Nusipirkęs nuo manęs farmą pats ir tavo šeimyna džiaugsitės 
ir tapsi tuoj turtingu farmerių. Norintieji pirkti geru farmų. rašykite, 
tuoj gausite žemlapį (mapą) Lietuvių Kolonijos ir Farmų Katalagą.

Adresas: (26)
ANTON KIEDIS,

Peoples Statė Bank Bldg Scottville, Michigan
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Kada dievai juokiasi.
i 

piktžodžiauti, kalbėdamas « 
apie Dievą, nors reikią pri
durti, jame nebuvo palinki- ! 

! mo piktžodžiauti.
' Jis buvo iš visų atžvilgių Į 
teisingas ir, kadangi jis 
susidėjo visas iš paradoksų | 
(turėjo savotiškas, ypatin- j 
gas pažiūras),tai daugumas! 
iš tų, kurie jo nepažinojo, ne! 
teisingai jį suprato. Kartais 
jis būdavo taip-pat šiurkš
tus, kaip ir prietaringasai 
laukinis žmogus, o kaip ka-j 
da, išvirkščiai, taip-pat ma-Į 

__ ___ ____ _____ lonus, kaip mergaitė, iri 
saldybė/ Tai moteriškas vy-l taip-pat Išdidus, kaip ispa- Į 
nas, jisai buvo pramanytas ' ~ 
šventiems seneliams ruduo
se apsiaustuose.

— Mes išauginame jį čia, 
ant musų apšildytų saule 
kalvų,— tariau aš su kali- 
forniečio puikybe.— Vakar 
jus važiavote per vynuogy
nus, apsodintus vynuogė- 

! mis, iš kurių išdirbinėjama 
šisai vynas.

Tai buvo kaip sykis tas 
pats momentas, kada Kar
kinietis pradėjo apversti iš 
pagirių liežuvį. Jis tapda
vo tokiu tiktai tuomet, kada 
imdavo jausti, kaip nuo 
vyno liejasi jo gįslose švelni 
šiluma. Pas jį buvo be abejo 
artistiška prigimtis, kuri ap
sireikšdavo visad ir visame; 
bet būdamas blaiviame sto
vyje jis buvo žmogus apsi
blausęs ir tokis pat mirtinai 
nuobodus, 
šventadienis, — ne 
nuobodus, kokiu esti 
žmonės, bet nuobodus 
lyginant su linksmu žmo
gum, kokiu ir būdavo Monte 
Karkinietis, kada būdavo 
patsai savyje.

Iš to visai ne išeina vie
nok, kad Karkinietis, mano 
brangus prietelius ir ge- 
riausis draugas, buvo gir
tuoklis. Toli gražu ne. Jis i 
retai užmiršdavo saiką šia
me atvėjuje. Kaip aš jau i 7---- » —r r—------T 8 —
sakiau, pas jį buvo artistiš- pergalėjote. Jus pa-
ka prigimtis. Jis žinojo, ka- ^į^te- jlus padarėte sū
dą reikia pasakyt sau: „už- ' . ........... "
tenka,” o pas jį tas „užten
ka” reiškė prieiti lygsvarą, 
tą lygsvarą, koki esti pas jus 
ir pas mane, kada mes blai
vus.

Pas ji buvo išmintingas ir 
instinktyvis nuosaikumas, 
atsiduodąs kuomi tai,grai
kišku. Tečiau jis buvo toli 
ne graikas. — ”Aš aztekas, 
aš išpanietis,” —sakėsi ji
sai man. Ir jis, su savo 
raukšlėta oda ir nevyku
siais, šiurkščiais veido bruo
žais, ir ištikrujų išrodė žmo
gum, kurio gįslose tekėjo eu
ropiečio kraujas, maišytas 
su krauju žmonių kokios-tai 
senobinės rasės. Jo juodos 
akįs, po tankiais išlenktais 
antakiais, toli kyšojo viena 
nuo kitos ir spindėjo, kaip 
pas laukinį; ant šitų akių 
nuolat krito juodos tankių 
plaukų kuokštos, per ku
rias jis išrodė ,it šėlstantis 
satyras tankmėje. Jis be 
permainymo dėvėjo minkš- 

j tus pūkinius marškinius, ma- 
šastinį, dryžą švarką ir rau
doną kaklaraištį. Pasta
rasis vaizdino raudoną vė
liavą (jis gyveno tūlą laiką 
su Paryžiaus socijalistais) ir 
turėjo simbolinę reikšmę 
kraujo ir brolybės. Taip 
lyginai niekam neprisfejo 
matyt pas jį ant galvos nie
ko kito, be sombreso (tauti
nė meksikiečių nešiojama 
kepurė) su odine stuga. Gir
dėti buvo dagi šnekant, kad 
jis taip ir gimė su tuo gal- 

'vos aprėdalu.
Kaip aš jau sakiau, Karki
nietis urnai atsigaivalėjo nuo 
vyno, — ”su tokiu pat spar
tumu, su kokiu atsigaivalė
jo molis, kada Dievas įpūtė 
jin gyvybės kvapą,” kaip 
mano draugas turėjo pap
rotį išsireikšti. Aš turiu pa
žymėti, kad jis leisdavo sau

Karkinietis suvis atsipei
kėjo. Jis pašlijo ant vir
pančių langų, pakėlė augs-i 
tyn akis, pažvelgė į lubų bal- 
kę ir valandėlę klausėsi lau
kinio staugimo piet-ryčio 
vėjo, kuris tartum norėjo 
sukriušint žiaunę savo klai
kioje žiotyje. Paskui Karki
nietis paėmė savo stiklą, at
sigrįžę veidu j ugnį ir link-1 
smai nusišypsojo, žiurėda-; 
damas į žėriantį stikle auk-! 
so putomis vyną.

— Tai tiesiog ramumėlis’ 
Kokia maloni į— tarė jis.

kaip ir anglų 
tokis 

kiti 
su-

nietis. Bet ar jis nebuvo 
tuo pačiu laiku ir azteku ir 
ispaniečiu?

O dabar aš turiu pasipra
šyti atleidimo, kad pašven
čiau jam tiek daug vietos. 
(Jis mano draugas, ir aš jį 
myliu). Namas lingavo nuo 
šėlstančio vėjo, kada jis 
prasisiekė arčiau prie ug
nies ir juokėsi, žiūrėdamas į 
vyną. Jis pažvelgė į mane, 
ir aš, sulyg to, kaip žybte
rėjo staiga ir sumirgėjo jo 
akįs, žinojau jau, kad jis vėldAJb, ZdllUJdU. JdU, Adu. Jlb VtJl 

t balnoja savo mylimą žirgą.
— Ir taip, jus manote, kad 

jus apveikėte dievus? — už
klausė jisai.

— Kodėl-gi dievus?
— Keno-gi valia, jei ne jų, 

pagimdė žmoguje troškimą? 
— paklausiau aš išdidžiai.

Vėl-gi dievai, — nusijuo
kė jis. — Mes žaidžiame jų 
žaislu. Jie dalija ir kilnoja 
visas kortas... ir pasiima iš
loštą naudą. Ne įsivaizdin
kite sau, kad jums pasisekė 
išvengti to, pasitraukiant 
nuo trukšmingo miesto gy
venimo, pasitenkinant j’usų 
vynuogynų kalvomis, jūsų 
saulėtekiu ir saulėleidžiu, 
jūsų namine apyvarta ir 
paprastu gyvenimo pobud- 

' džiu.
I — Aš tėmijau jus nuo to 
! laiko, kaip pribuvau į čia.

tartį su priešu. Jus prisipa
žinome, kad jus apilsote. Jus 
iškabinote skelbimą, ku- 

! riame liudyjate, kad
jus sumažėjo energija. Jus 
bėgote nuo gyvenimo. Jus 
iškirtote šposą, nevykusį 
šposą. Jus klastingai šulo- 
šete. Jus atsisakote loštu 
Jus numėtėte kortas po sko
bnių, pabėgote ir pasislėpė
te čia tarpe kalnų.

Jis papurtė galva,’kad at
mesti plaukus, nudrikusius 
ant jo žibančių akių ir rū
pestingai pradėjo vynioti il
gą meksikonišką cigarėtą.

— Bet dievai žino. Tai 
senas šposas. Visos žmo
nijos gentkartės mėgino tai 
daryt... ir pralošdavo. Die
vai žino, kaip pasielgt su to
kiais, kaip jus. Geist ko-! 
nors reiškia turėt, o turėt 
reiškia jausti užganą. Jus, 
su galima jums išminčia, at
sisakėte nuo visų tolimesnių 
troškimų. Jus nusprendėte 
atsisakyti nuo viso. Labai 
gerai. Jus pasitenkinote 
tuo, kad atsisakėte. Ir jus 
sakote, kad išvengėte pa
geidimų! Jus stačiai juos 
išmainėte ant senatvės. Se- 
natvė-gi tai tik naujas pa
geidimų vardas. Tai troš
kimai pridengti kaukėmis.

Bet pažvelgkite gi į mane! 
— ištariau aš. Karkinietis 
visada likdavo demonu, ka
da išversdavo keno nors sie
lą ir plėšydavo ją į šmote
lius.

Jis su gailesčia pažvelgė 
į mane.

— Jus nematote jokių 
ženklų to visko, — tariau aš 
užklausiančiu tonu.

— Griovimo darbas eina 
nežymiai, — užginčijo jis. — 
Jus supuvęs viduje pribren
dęs vaisius.

Vertė Vardunas. 
(Pabaiga bus).

pas

Tylią naktį mėnasieną.
Tykiai pučia pietų vėjas,
Tykiai pučia, — gūdžiai ūžia; 
Gražiam’ aide susiliejęs
Laksto, švaistos po giružę.

Tykiai slenka debesėliai, —
Niaukia, dengia žydrų dangų; 
Tartum balti gulbinėliai,
Tartum banga veja bangą.

Tyku, ramu nakties laiku;'
Žvilga rasos sidabrinės,
Tiktai žvaigždės mirga, vaikos 
Ir liepsnoja, kaip ugninės.

Bet senutei motinėlei
Ašarėlės griaudžios liejas;
Liūdna, skaudu širdužėlei, — 
Nenuvaiko skausmų vėjas...

Tykiai slenka mėnuo toli,
Šviečia bodžiai mėnasiena, 
O motušė vargą-brolį
Apkabinus verkia viena...

Tykiai balsai plaukia, mainos,
Ir motušės neša raudą,
Ne tai himnai, ne tai dainos
Savo aidą juroj maudo...

Vai tai rauda motinėlės; —
Verkė sunaus savo, kurį
Nuo pat jojo mažumėlės 
Už didžiausį džiaugsmą turi.

Jauną glaudė, glamonėjo, J
Kaip pavasario kvietkelį;
Kur jis buvo, kur tik ėjo, 
Sekė kožną jo takelį.

O nūnai ji jo neteko...
Karėj, karėj, gal jau žuvo, — 
Dėl karalių proto paiko,
Kad jiems turtų mažai buvo.

Gal negrįžš iš karės lauko
Jos paguosti, nuraminti;
Gal negyvas.... Kraujuos’ plauko,
Ir neteks jo pamatyti....

Taip tai verkia vienų-viena 
Likus sena motinėlė
Ir per naktį — mėnasieną 
Bodi-liudi vienintelė....

Tykiai slenka debesėliai, 
Gražus, pilki, purpuriniai, 
Laksto tartum paukštužėliai, 
Ten padangėje žvaigždinėj,

Bet močiutės gaili rauda
Už vis tykiau srovėm liejas...
Jinai alpsta, širdį skauda, —
Nenuvaiko skausmų vėjas.....

Merkynės Vaidyla.

‘Pute vejas...

Į „Keleivio” No. 24 tilpo ži
nutė antgalviu „Štai ką ku
nigai daro,” kur Mykolas 
Gervickas po prisieka ap
kaltina neįvardytą kunigą 
negražiuos pasielgimuos.

Pasirodžius tai žinutei, 
„Keleivis” gavo laišką, ra
šytą 25 birželio kunigo J. 
A. Gervicko iš Grand Ra
pids, Mich., kuris vertime 
štai kaip skamba:

„Čionai rasit pridėtą ap
skelbimą atšaukimo tūlo 
straipsnelio, kuris tilpo jūsų 
laikraštyje 16 birželio, 1915, 
o taipgi ir p. Jurgio Gervic
ko affidavitą, kad jis visai 
nėra prašęs pasirašiusiojo 
po tuo straipsneliu daryt 
affidavitą arba prisipažini
mą, kaip buvo atspausdinta.

„P. Mykolas Gervickas y- 
ra mano pusbrolis ir aš tu
rėjau su juomi tulus nesusi
pratimus dėl tūlų mažmožių 
bažnyčios ir jo šeimynos 
klausime, todėl jis pasirin
ko šį būdą įžeist mano var
dą ir garbę ir todėl aš mel
džiu jūsų padaryt tokį ati
taisymą, koks yra nuosek
lus ir galimas šiose aplinky
bėse. Kas pasakyta tame 
straipsnelyje, yra visai ne
tiesa ir be jokio pamato, ant 
kurio tie apkaltinimai ar 
bent kuris iš anų galėtų 
remties.

Su pagarba, jūsų
Kun. J. A. Gervickas.

Su šituo laišku mums pri
siųsta dar ir Jurgio Gervic
ko affidavitas, kad jisai nie
kad neprašęs Mykolo Gervi
cko parašyt tai, kas tilpo toj 
žinelėj, ir kad kunigo ap
kaltinimai esą neteisingi. 
Taipgi pridėtas kunigo rei
kalavimas atšaukt žinutę.

Ant to visko mes štai ką 
turim pasakyt: Toj žinutėj 
mes jokio kunigo neįvardi- 
jom, o jei kun. Gervickas 
mano, jog tenai apie jį kal
bama, tad daro tą ant savo 
atsakomybės. Vienok mes 
su mielu noru talpinam ku
nigo pasiteisinimą, nes pil
nai tikim, jog kunigas yra 
taip-pat žmogus, kuris turi 
pilną tiesą džiaugties savo 
geru vardu, o šmeižti žmo
gų neteisingai yra baisiai 
nedoras darbas. Neteisingi 
laikraščių informuotojai, 
kurie su blogais tikslais su- 
vadžioja laikraštį ir šmeižia 
ypatas, bent iš musų pusės 
jokio užtarimo neras.

Dabar mes turim ant ran
kų du affidavitu: Mykolo 
Gervicko ir Jurgio Gervic
ko. Vienas iš jų yra netei
singas. Katras — tai ge
riausiu teisėju turėtų būti 
Michigano valstijos Super- 
ior teismas kriminališkiems 
reikalams — ne mes. Vie
nas iš tų affidavitu daryto
jų yra kreivai prisiekęs ir 
todėl geriausias būdas tei
sybei surasti — pavesti da-

lyką Kent County prokuro
rui (District Attorney).

Jei kun. J. A. Gervickui 
rupi teisybės suradimas, te
gul jis taip ir padaro. „Ke
leivis” su mielu noru apsi
ima paskelbti, katras iš jų
dviejų melagis

”KeL” Red.

Uetuviszkas D*m M. ZUiIml
7 Pameater St 
Boston, Vass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie
si ok . pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieks: 
mano ourys bal
tos arba telefoną 
duok oašateaiu.

į Ofiso valandos
STATO 10 SUBMARINU

8 vakare Telephone 1967—3 Richaioof
8 vakare. Teleph. Bichmond 2622-B. 
Gyv. 155 Chestnut st, Chelsea Park.

ANGLIJAI.
Quincv, Mass.— Fore Ri- 

ver Ship Building Co. do
kuose čionai statoma Angli
jai 10 nardomųjų laivų. Pe
reitoj savaitėj 2 submarinu 
jau nuleista ant vandens.

OLANDIJA RUOŠIASI I 
KARŲ.

Olandijos valdžia sumanė 
sutverti greitu laiku 400,- 
000 kareivių armiją. Soci
jalistų partija pakėlė prieš 
tai didelį protestą.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA MIESTĄ PER 

20 MYLIŲ.
„Šaudymui pasiliuosavus, 

gatvėmis pasipylė arabai ir 
pradėjo rinkti tų baisių šo
vinių skeveldras, kurias pa
skui praeiviams pardavinė
jo.”

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.. 
Philadelphia. Pa.

L T . J I Nuo»iki 11 rito.v alandos .. 2 .. 4 po pietų 
I .. 7 .. 8 Vakare.

Nedėliotais Nuo 9 iki 11 rito ir nuo 1 
iki 4 po pietų.

| Akušerka
Pabaigusi kurs* Womans Medieal 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų 

prie gimdymo, taipgi suteikia vi

sokias rodąs ir pagelb* įvairiose 

moterų ligose.

» 6 Loring str, 
" arti E ir 7 str. Str

i!SO. BOSTON, MASS.
j xnoootooaoomoioc>^^

Putė vėjas, šiaurys putė,
Gaudė liūdnai aidas toli;
Ne taip putė, kaip jis ūžė,
Kaip jis švaistės, — gailiai verkė...

Skundė žaliam pušynėliui , .
Musų dalį vargo lietą;
Skundė beržui svyruonėliui, 
Audė dainą negirdėtą....

v . . <

Kaip žmoneliai vargą kenčia, 
Jungą neša naktį, dieną, 
Vis tik rauda, tik dejuoja — 
Laimės-gi sulaukt negali...

•
Klausės tyliai augštos pušįs 
Ir nuliūdę dravės sausos, 
Net paliovė ąžuol’s ūžęs, 
Net nustebęs jisai klausos....

O vėjalis šiaurys putė, 
Gaudė liūdnai aidas toli, 
Ne taip putė, kaip jis ūžė, 
Kaip jis švaistės, — gailiai verkė....

Merkynės Vaidyla.

♦

o

D

0

./•

Įsteigtas 1890 m. Telephone: Orchard 3160

VALSTYBINE BANKA
Didžiausia ir užtikimia tįsia lietuviška Banka Amerikoje. 
ĮSTEIGOS IR APSAUGOS KAPITOLAS $2,200,000.00.

(Apie keturis ir pusę milijono rublių). Verta pilno užsitikėjimo.
VALSTYBĖS BANKOS YRA PO SAUGIA VALDIŠKA KONTROLE 

NEW YORKO VALSTIJOJ.
Tarp daugybės, kurie sudėję pinigus į Valstybės Banką, randas: New Yorko miesto 

valdybos — $375,000.00 — New Yorko valstijos. Taipgi Valdiškos Suvienytų Val
stijų Taupomosios Krasos — $197,000.00.
VALSTYBES BANKA persiunčia dabar pinigus į Rusiją pagal žemiausj esantį kur

są su pilniausiu užtikrinimu: reiškia, jeigu pinigus dėl kokios nors priežasties ne
gautų adresatas, tad kiekvienas gaus pinigus atgal. VALSTYBES BANKA pataria 
kiekvienam norinčiam siųst pinigus į Rusiją, pareikalaut pinigų kainos VALSTY
BĖS BANKOS.

Parduoda Laivakortes į Rusiją labai pigiai, nauju saugiu keliu laivais išeinan
čiais subatomis. Per musų įtekmę kiekvienas tuojaus gauna Konsulio paliudymą 
valno perėjimo rubežiaus. Patarimai dykai.

Valstybės Banka atidaryta kožną dieną nuo 9 ryto iki 8 vakaro, išskiriant nėdėlių 
ir šventadienių. Tolimesniems greitai atsakome.

'Tiro Statė
374—378 GRAND ST.,52—54 NORFOLK ST NEW YORK, N. Y.



1$ AMERIKOS. no, kad ekspliozija Baltam- 
jam Name, Washingtone, 
taipgi buvo jo darbas. Poli
cija spėja, kad tikras jo var
das yra Erich Muenter.

f Duonos Kepykla
Galima gaut geriausios rųšies ir 

šviežiausius duonos. Pyragai, tortai, 

keikai vestuvėms ir šiaip įvairių-įvai- 

riausių ryšių duonos ir kitokių reik

menų. Kepykla užlaikoma švariai. 

Duona kepama europišku budu iš go
riausių miltų. Meldžiame ateiti ir 

persi tikrint. (27)

& H. GRLETER.

181 Broad vay. So. Boston, Mas*.

KNYGOS 
”KELEIVIO"_SPAUDOS 

8Wm balsai. J. B. Smslstoriaus 
tilta. Knyga didtiė su gražiau pa- 
veikslai*, popiara ir spauda graži, 
poosija atimanti........................... 75c

Ta pati knyga gražiai* apdar. 1.M

Dievo žmogų*. Labai užimanti* ir 
naudingas papasakojimas iš dar

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

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

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

Kurgi ta* viskas nyksta? Pagal K. 
Kantskį parašė Ž. Aleksa. Kiek
vienam darbininkui, kuria nori pla
čiau suprasti dabartinį surėdimą 
reikėtų tą knygą perskaityti .. 10c

šeimyniška* lietuvių gyvenimas Juš
kevičiaus dainose. Jei nori žinot 

kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 

perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 

tinosi, kada musų protėviai vogda

vo sau žmonas, paskui pirkdavo, 

motinos parduodavo savo dukteris. 

Dasižinosi, kad vyrai turėdavo dau

gelį pačių, o žmonos po kelis vy
rus. Labai užimanti knyga. Su pa

veikslais ...................................................................................35c

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 

sandro II. Tragedija trijose veik

mėse. Gražus teatrališkas veikalas 

ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 

viso reikalaujamos tik 28 ypatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 

kur atsirado ant žemės žmogus ? 

Išsivystė iš beždžionės nekurie sa

ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 

Yra tai klausimai, kuriuos aiškiai 

ir nuosekliai išriša knyga. Kiekvie

nas turėtų ją perskaityti. Ant gra

žios popieros, kalba legva, su dau

geliu paveikslų ................................................... 35c

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

Žemė ir žmogų®.
ti knyga. Iš jos sužinosi, Kaip žmo

gus gyveno žiloj senovėj, kaip jis 

kovojo su gamta ir kaip dvilizavo- 

sL Kiekvienas turėtų ją perskaity

ti. Su paveikslais..................................................25c

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 pDietystta 

nopieras .............................................................................. lfr

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 2 
VAIKU.

Pereitoj subatoj atlantiko 
pajūriu praėjo baisi audra 
su žaibais, perkūnais, le
dais ir lietumi. Sodai likos 
išlaužyti, javai išmušti, tele
grafo stulpai išvartyti, sto
gai nudraskyti. Bristolyje 
guminėj fabrikoj ledai iš
mušė 3,000 langų stiklų. 
Providence perkūnas užmu
šė 2 vaiku. Warwicke per
kūnas pritrenkė du ledo ve
žėju ir užmušė jų arklius. 
Apie Bostoną ir Brocktoną 
daug daugiau išdaužyta 
langų.

VOKIETYS IŠDINAMI- 
TAVO SENATĄ IR 
PERŠOVĖ MORGĄ-

NĄ.
Pereitoj sąvaitėj, iš pėt- 

nyčios į subatą Washingto- 
ne pasigirdo smarki eksplio
zija, nuo kurios sudrebėjo 
žemė. Mieste pasidarė su
judimas ir tuojaus paskly
do kalbos, kad vokiečiai iš
metė į padanges Baltąjį 
Namą. Ir pasirodė, kad iš- 
tikrujų ekspliozija atsitiko 
Baltamjam Name, toje da
lyje, kur randasi senato bu
tas. Langai ir duris buvo 
išmesti laukan, o sienos ir 
lubos labai apgriautos. Iš 
žmonių nenukentėjo niekas, 
nes tai atsitiko nakties lai
ku. Kas tai padarė, niekas 
nežinojo.

Ant rytojaus, t. y. suba
toj, netoli New Yorko likos 
peršautas savo vasarnamy
je didis Amerikos piniguo
čius Morganas. Prie jo pa- 
lociaus atėjo nepažįstamas 
vyras ir paskambino. Kada 
durininkas paklausė, ko jis 
nori, nepažįstamas atsakė, 
kad jis yra senas Morgano 
draugas ir nori su juo pasi
matyt. Durininkas atsakė, 
kad Morgano jis negali ma
tyt (Morganas bijosi žmo
nių taip, kaip Rusijos ca
ras). Nepažįstamas tuomet 
įrėmė durininkui krūtinėn 
revolverį ir. nustūmęs jį at
bulą nuo durų. įnėjo vidun. 
Tuo tarpu per koridorių ėjo 
Morganas ir išgirdęs triukš
mą priėjo paklausti, kas 
čia darosi. Vietoj atsaky
mo, nepažįstamas ištiesė į 
Morganą revolverį ir šovė, j 
Morganas susvyravo ir su-; 
griuvo ant kėdės. Durinin-' 
kas sugriebė nuo pečiaus! 
geležinį įrankį ir vožė iš už
pakalio nepažįstamam gal-: 
von. Bet tuo tarpu jis jau ' 
ir kitą sykį šovė į Morganą. 
Su perskelta galva nepažįs
tamas tečiaus parpuolė ir 
subėgę Morgano tarnai la
bai jį primušė. Paskui su
rišo jį virvėmis, išnešė visą 
kruviną ant žolyno ties x v - t.— — . . . ,
Morgano palociumi ir pa- bas viršutinin augštan. Du- kad p. Matuza visus svečius 
x___t - -r.. • i_____ • ti___ -y _ i-l______ r r_ x______j________ rxi_ •

apie 9 vai. vakare dideliais 
kad tai būriais linksmai grįžo na

mo. Reporteris.

I

FANATIKĖ MOTINA NO
RĖJO IŠKEPTI SAVO 

VAIKUS.
Plymouth, Pa., buvo bai

sus atsitikimas. Tikėjimu 
apsvaigus lietuvė, Kartavi- 
čienė vardu, gyvenanti po 
No. 130 Walnut st., norėjo 
iškepti savo 4 vaikus.

Kartavičienė buvo labai 
tikinti moteris ir manoma, 
kad nuo tikėjimo ir girtuok
liavimo susimaišė jai pro
tas. Nelabai senai ji buvo 
nuėjus pas kunigą, kad pri- 
saikintų ją nuo gėrimo ir 
parsinešė kaž-kokį popier
galį. sakydama, kad tai jos 
prisieka. Nors priesiekė 

; negert, bet gėrė kaip gėrusi. 
Galų gale nutarė savo vai
kus Dievui paaukauti.

Tai buvo 29 birželio. Vai
kai žaidė sau nieko blogo 
nemanydami, kaip staiga jų 
motina nutarė Įvykint savo 

■pašėlusį sumanymą. Ji su
varė juos miegrumin, su- 
|vertė visus keturis ant lovos! 
Į ir. kuomet jie persigandę 
■ gulėjo, užbriežus degtuką 
uždegė keliose vietose pata
lines. Nors vaikai bandė 

, rankutėmis ugnį užmušt, 
vienok liepsnos bematant 
apėmė visą lovą. Persigan- 

1 dę vaikai pradėjo klykti ne
savais balsais, o motina sto- užlaiko restoraciją ir bufe- 

įvėjo šalia lovos ir žiurėjo, tą ant Broadway, So. Bosto- 
i Išgirdę vaikų klyksmą su- ne. Prisirinko i paskirtą 
bėgo kaimynai i 

t juos. Vaikai visi dar^maži, moterų. Noras rengėjo bu- 
yienas 5 metų, kitas 7, tre- vo, kad draugiškai ir links- 
čias 9._ ketvirtas 11. Karta- mai praleist laiką ir atsi- 
vičienė areštuota. jkvėpt tyru oru. Supranta-

Apie tai rašo M ilkesber-; ma, kurie suprato tą gerą 
rėš Evening News,” kurį norą rengėjo, taip ir elgėsi, 
mums prisiuntė vienas skai- bet atsirado ir tokių, kurie 
tytojas. 'nė iš šio. nė iš to nradėio

I
I

NORI DALYTIS SU DAR
BININKAIS PELNU.

Shepar Norvvell firma, 
j kuri turi daug didelių krau- 
' tuvių Bostone ir Providence 
I ir turi apie 2,000 darbinin
kų, praneša, kad ji nori įve- 
sti dalinimosi su darbinin
kais pelno sistema, jei tik 

; darbininkai su tuo sutiksią. 
Bet užtai darbininkams al
gos nemokėtų.

"Fordžiulajaus” pasekmės.

Šįmet 4-ta liepos pripuolė 
nedėlioj, todėl airių valdo
moji Mass. valstija perkėlė 
"Fordžiulajaus" apvaikš- 
čiojimą į panedėlį, kad ne
užkenkti kunigų bizniui ba
žnyčiose.

Nors panedėlije lijo lie
tus, tečiau Amerikos patrio
tai apvaikščiojo tą šventę 
su paprastomis sau kvailys
tėmis: nuo 4 valandos ryto 
pradėta jau triubyt, šaudyt, 
barškint skardinėmis ir 
kitokiais budais kačių mu
ziką taisyti.

Pasekmės buvo tokios, 
kad į 24 valandas kilo 30 
gaisrų, pora žmonių likos 
užmušta ir apie 50 sužeista. 
Į ligonbučius atvežta 11 
žmonių su išdegintomis aki
mis, 7 su apdegintomis ran
komis ir keliatas su apde
gintais veidais.

Ant Boston Common’o 
vakare buvo susirinkę apie 
25,000 žmonių pažiūrėti fa- 
jerverkų.

Parsiduoda Bučemė.
Arklys su vežimu, ir su 

visais geriausiais įtaisymais 
Biznis išdirbtas per daugel 
metų. Vieta apgyventa lie
tuviais ir lenkais. Iš prie- 

l žasties uždėjimo kito biznio 
Į parsiduoda pigiai ir greitu 
j laiku. Matyt galima visa
dos. ‘ (27)

Charles Zaronsky,

t

v

Vietines Žinios
Skaitlingas išvažiavimas.

Praėjusį šventadienį 
buvo lietuvių išvažiavimas 
ant tyro oro pas p. Martiną 
ant ūkės. Išvažiavimą su
rengė Jonas Matuza, kuris

Gyvenimui kambarį 
išrandavojame su visais pa
togumais (valgis, maudynė, 
Šiltas ir šaltas vanduo). Pa
matyt galima bile laiku.

M. Sudymt. (28) 
122'F str., So. Boston.

===a===ssg============^
Telephone: Back Bay 4200 

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRITAIKO AKINIUS.

Valandos:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte.
Nuo 7 iki 9 vai. vakare.

419 BOYLSTON STR.
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

<<

ir išgelbėjo vietą apie 200 ypatų, vyrų ii; 2

$1.00 i sąvaite
Deimontai. Laikrodžiai ir kitokie 

auksiniai daiktai geriausios rūšies ir 
labai už prieinamą prekę. Pirma pa
rašyk man, o aš nuvešiu pas jus į 
namus geriausio tavoro.
P. KETWERT1S, JEWELRY CO. 

28 Broadway, So. Boston, Mass. 

- Gyvenimo vieta: 29 Story str.
Telephone: So. Boston, 935—W.

nė iš šio, nė iš to pradėjo 
varinėt ypatiškumus ir net 
bartis. Nors tokių atsirado 
tik keli, tečiaus, vieno pras- 

Nevv Yorke. centralėj po-;tas pasielgimas, sugadina 
licijos stotyje. 5 liepos nak- visiems gerą ūpą. Todėl to

lti sprogo didelė bomba ša- kiems žmonėms vieta užpe- 
ili'a detektivų biuro. Bomba lokyje,bet ne švariuose su- 
buvo taip stipri, kad skevel- sirinkimuose.
droš perėjo kiaurai per lu-! Tečiau reikia pasakyt,

BOMBA POLICIJOS 
STOTYJE.

ris ir langai likos išvaryti priėmė gana draugiškai 
loro spaudimu laukan.
I Policija mano,
bus I.W.W. arba anarchis-į

Į tų darbas ir areštavo kelia-
tą nužiūrėtų žmonių iš susi-

i rinkusios minios.

šaukė policiją.
Paklaustas policijos, kas 

jis yra, nepažįstamas atsa
kė: "Aš esu tikintis žmo
gus.’’ Kada jo paklausė, 
kas jį pagundė., prie tokio 
darbo, jis atsakė-. "Niekas. 
Ta mintis atėjo man iš dan
gaus,’’ - ' -
‘ , Pas jį atrasta du revolve
riu./ 3 šmotai dinamito ir 
bunka nitroglicerino, smar
kiausios sprogstančios me-, 
degos.

Iš jo ak 
lima buvo - 
vokietvs. 
no, kad išt 
zerio žmog. 
do ir laišką 1U1,
jis rašo, kac neiJ igo kaize
ris, apie jį išgirs (dabar jau jos lieutenantas Bekens ke- 
ir išgirdo). . . [tina išduoti visą vagių šai-

Toliaus kamantinėjamas ką, su kuria jis dalijosi vog- 
jisai pasakė, kad jo pavardė tais pinigais ir kyšiais, jei- 
yra Holt ir kad Morganas j gu jam reikės eit ant elek- 
kaltas už šitą karę. Jei triškos kėdės. Sakoma, kad 
Morganas nepirktų ir nėšių- prie ‘ «
stų Anglijai ginklų, tai ši "stambių žuvų, 
karė butų senai jau pasibai-. -------
gus. (Mat Morganas yra PALEIDO 1,000 DARBI- • a 7 • • • Y* • X'rT‘\TTTTrĮgaliotas . 
kas ginklams pirkti Ameri
koje.) ’ 
pas Morganą pareikalauti,' paleido apie 1.000 darbinin- 
kad šis liautųsi ginklus pir- kų. Užsidarymo priežastis 
kęs. Jis sakosi esąs labai _ stoka užsakymų. Ši fab- 
priešingas karei ir žmonių |Kika išdirbdavo taip vadina- 
žudymui. Morgano jis ne-, mUs "gingham" audinius, 
norėjęs nušauti, norėjęs tik į =~ 
pagąsdinti. Kada policija į 
jam patėmi jo, ar šaudamas j 
milijonierių jis nebijojo sa
vo gyvasties netekti, jis at ; 
sakė: "Aš to nepaisau, nes, 
aš negaliu šitos karės pa
kęsti ir norėčiau kuogrei- 
čiausia numirti. Jus galit! 
daryti su manim, ką jus no-' 
rit. Aš savo pareigą atlikau, 
dabar jus galit atlikti savo.”

Pagaliaus Holt prisipaži-

Išlaužė saliuną.
Po No. 141 Franklin str. 

STREIKAS UŽDARĖ 30 nakties laiku vagis išlaužė 
KASYKLŲ. ■ saliuną. Išmušta durise sti-

■Joplin. Mo.- Birželio 28|'das’ ilista j!?1Sšta
- sustreikavo cinko ka-|kasa » Pavogta S30.M)._

i

d. čia 
sykų darbininkai. Iš tos Į 

j priežasties likos uždaryta i
cent-/tuojaus ga- 30 didelių kasyklų WebCi-Į 

c -.’-asti, kad jis’ty-Carterville distrikte.j
išsiaiški- 

s yra kai- 
■s jį atra- 
riui, kur

I
Streikuoja 2.500 žmonių.

BEKERIS IšDUOSIĄS 
DAUGIAU VAGIŲ.

Buvęs New Yorko polici-

i I I 
i

Vėjas apvertė du botu.
Per "Fordžiulajų” vėjas 

apvertė ant jurų du žėgli- 
! niu botu netoli Bostono. 
■ Prigėrė viena moteris su! 
į kūdikiu. 13 žmonių išgel- į 
i beta.

tos šaikos priguli 
yy

Drg J. Neviackas So. Bos
tone.

Šiomis dienomis iš Brook- 
lyno atvažiavo So. Bostonan 
pasikieminėti gerai žinomas 
vietos lietuviams drg. J. 
Neviackas, vienas iš "Lais
vės” leidėjų. Jis viešės čia 
visą šią sąvaitę.

Anglijos iždinin-

Todėl Holt ir atėjęs užsidarė Barnabv Mills i
• i i j • ! •••

NINKU.
Kali River, Mass.— Čia 

ir

kad šis liautųsi ginklus pir- kų. Užsidarymo priežastis

priešingas karei

Kooperacijos susirinkimas.
Susirinkimas bus panedė- 

lyj, 12 liepos, 7:30 vai. va
kare, Labdarystės Draugi
jos svetainėj. Kviečiami vi
si nariai, nes esą svarbių 

1 reikalų.

KAM MOKĖT NUO 2 IKI 5 DAUGIAU
Už ŠVARA MĖSOS. JEI GALIT DAR GERESNI TA VORĄ GAUT

pigiau. r..c..... .
Pork Stcak
Pressed Ham .................... 12c
Hamburger Steak ............. 12c
Jaučio Sirloin ..................... 16c
Čistas šmalcius ................. 14c
Pieno kvorta ....................... 8c
Pork čopsai ........................  17c

ATEIKIT PAS MUS IR SULYGINKIT PREKES. 
MUSŲ PREKĖ:

(Vokiškos kelbasos................. 12c
Baltas salsisonas ..................12c
Kraujinis salsisonas...........12c
Kiauliena ............... 10c ir 12c
Samon augšta skrabutė .. 10c

15c svaras ■ Vokiški frankfurčiai .... 12c
99

99

99

99

99

PAS

99

99

99

99

99

99
VV/p.-C** ................................................. X it y,

Ir dar daugybė kitokių prekių, kurias paminėti reikėtų per daug 
vietos. Mes duodame Štampas. Tė-mykit mus krautuvę su geltonu 
priešakiu:

ENDICOTT MEAT MARKET
tVEST END, BOSTON, MASS.58 LOVVELL ST..

I

M. ANDRIUŠIUTĖ

MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA 

Siuva Visokius Rubus parai 

naujausias madas. Smagiai, 
Parankiai ir Pigiai.

Jau pavasaris atėjo, kiekviena mer
gina ir moteris, kuri nori turėt gra
žų vasarinį aprėdalą, lai atsilanko 
pas mane. Bus pilnai užganėdinta. 

Siuvu ir vyriškus drabužius.
Naujas antrašas:

324 E SL, So. Boston. Mass.

kampas Broadway, ant 2-rų lubų.

Proga Visiems
Be jokių iškasčių pagerint savo būvį.

Kiekvienam darbininkui reikia mokėt randa už gyvenimą ir nors 
mokėtum 50 metų, bet vis vien iš to jokios naudos neturi. ŠTAI 
PROGA! Tik kelios mylios nuo Bostono, kur visa apielinkė fabrikai, 
darbo daugybė, bet trūksta gyvenimų, čia tik reikia biskis apsukru
mo ir proto ir už poros metų gali turėt savo namą, kuriame galėsi 
pats gyvent ir gaut da randos. Kurie tik norit persitikrnt, atvažiuo
kit, o pamatysit patįs savo akimis, čia yra daug žemės ir girios taip 
kad namus įgyt labai lengva. Todėl kiekvienas, kuris ateityje norit būt 
laimingesni, atsišaukit pas mane. (28)

J. COBAN,
MERRIMACK ST., NORTH W0B0RN, MASS.

SU PILVO SKAUDĖJIMU -
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVER0S GYVASTIES BALS AMAS]

ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusią jakną. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru. Kaina 75c.

Skaityk, ką Mts. 
Martin Pagac iš Mo- 
quab, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jūsų Severą’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsi su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 buteli Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
dėl naudos tų, kurie 
panašiai kenčia.’’

I

S

Visi aptiekininkai parduoda Severą’s Preparations 
(Severos gyduoles), žiūrėk, "ka 1 butų Severo?. Jei 
savo apylinkėj negalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog

W. F. SEVERĄ CO., - Cedar napids, loti
-a A fc-

TT 117 I B I T dabar labai madoj, bet Kas iš tų 
Y AR AK Al ^idX’tenai nSra

^jeie^eieAeieieeeAeAeteieieReieseieieeeieAeieie

.uja knygos:

LEIDĘS IR VYRAI—KYP KVAIT!

Dabar tik išėjo iš spaudos to garsaus saliun- 
kyperio “spyciai” ir kitos fonės. Kas nori 
linkmsai praleisti laiką ir prijuokinti savo 
draugus tegul tuojaus reikalauja knygos:

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI

(
Daugiau juokų, negu saliune alaus

Knyga apistori, gražiais viršeliais ir su

Džian Bambos teisu arba veidograpija.
Joje telpa netik Džian Bambos spyciai,

H bet ir šiaip daug kitokių juokų

I
 KAINA TIK 25 CENTAI.

Pinigus galima prisiųsti per money orderį arba suvyniot kvoterį į popie- ! t 
relę ir įdėti į gromata. Adresuokite taip:’ 

“KELEIVIS”

28 Broadway, So. Boston, Mass.
saoioioioicyaoioiooaoioioioinioiorioioio^VIENATINĖ LIETUVIŠKA

BOSTONE IR VISOJE MASS. VALSTIJOJE.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

bet ypatingai geros sekančios gyduoles:
Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75c. 

Nuo kosulio, grippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50c. Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 

Vaikų ramintojas 25c. Pamoda plaukams 20 centų.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50p. Nuo viduriavimo mažiems 25c. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50c. Nuo prakaitavimo kojų 25c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 

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

Gyduolės nuo vištakių (eorns) 15, 20 ir 25c. 

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c.

Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. Tikra Lietuviška Trejanka 25c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25c 

Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau. 

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 

paslaptingų ir kitokių ligų.

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

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų

Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o mes pri
siusime jum ekspresu. VJp" '5 ’ ,

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

Keinį A1IA C 226 broadway,• dlULAUOlvM KAMPAS C STR. 

S0. BOSTON, MASS.




