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ŽINIOS IS VISUR.
Pasikėsinimas 

ant caro.
Bomba sudraskė krasos 

traukini.
Birželio 18 d. buvo padary

tas pasikėsinimas ant Rusijos 
caro gyvybės. Grįžtant jam 
iš Ruminijos į Peterburgą, 
ant geležinkelio bėgių buvo 
padėta didelė dinamito bom
ba. Bet pirma caro trauki
nio bėgo krasos traukinys. 
Bomba sprogo ir krasos trau 
kinys tapo suardytas. Caras 
tokiu budu išliko su savo 
šeimyna nepažeistas. Tas 
atsitiko apie 75 mylios nuo 
Peterburgo, arti Čudevo sto
ties, Naugorodo gubernijoj.
Ekspliozija buvo taip smar

ki, kad pusę krasos trauki
nio vagonų nešte nunešė nuo 
bėgių, nuplėšė reles ir išme
tė skersinius.

Caras užsilaikęs šaltai, bet 
carienė taip persigandus, tad 
dabar sunkiai serganti.

Vėliau valdžia paskelbė, 
kad tai nebuvo bomba, o tik 
paprasta nelaimė: krasos 
traukinys pats nušoko nuo 
bėgių ir keli vagonai susikū
lė.

Bet matyt kad valdžia ty
čia nori paslėpti teisybę. Mat 
sarmata, kad caras jau ne
gali Rusijoj pasirodyt. Jį 
tyko, kaip kokį vilką.

Didelis maištas kalėjime.
Figueros kalėjime, Ispani

joj, buvo didelis maištas. Pa
lei kalėjimą ėjo paroda, ku
rios pasižiūrėti išėjo veik vi
si sargai. Iš to pasinaudo
dami kaliniai šoko į ginklų 
sandelį, užmušė kalėjimo 
viršininką ir apsiginklavę 
leidosi bėgti. Tuo tarpu pa
juto sargai ir šoko bėgan
čius gaudyt. Prasidėjo šau
dymas. Iš abiejų pusių daug 
užmušta ir sužeista.

Ekspliozija padangėse.
Dijon, Francuzija.— Bir

želio 5 d. iš kariškojo oro lai
vyno stoties pakilo orlaivis 
su dviem žmonėmis. Žiūrint 
visos apielinkės kaimiečiams 
kaip apie pusė mylios augš- 
čiau girios mašinoj skraido 
žmonės, staiga pasigirdo 
ekspliozija, pasirodė liepsna 
ir du vyrai nukrito su orlai
vio šipuliais ant girios. Juos 
paskui rado visai sudrasky
tus. Tai buvo du armijos 
oficieriai.

Rado radiumo šaltinį.
Čekijoj, netoli Strabnitzo, 

dvarponio Koczynskio lau
kuose atrasta šaltinį, kurio 
vandenije esą daug radiu
mo.

Rockefelleris parduoda 
Graikijai aliejų

Šiomis dienomis Graikijos 
valdžia nupirko New Yorke 
iš Rocktfellerio 90,000 bačkų 
paprasto kerosino ir 3,000 
bačkų geresnio žibalo jūrių 
švyturiams.

Karė tarp Turkijos ir Grai
kijos neišvengtina.

Taip tvirtina visi Europos 
laikraščių korespondentai 

i ant Balkanų pussalio. Grai
kija, padėkim, be jokių cere
monijų paskelbė, kad ji uži- 

į ma Egejos juroje turkų sa
las Chios ir Mitilene. Grai
kija norinti sustiprinti savo 
padėjimą Egejos juroje pir
ma, negu Turkija susilauks i 
naujų drednautų, kurie yra 
statomi Anglijos dokuose ir 
apie šios vasaros pabaigą 
busią jau gatavi. Graikijai 
taipgi turi užsisakius vieną 
drednautą, kuris statomas 
Vokietijoj, bet tas busiąs ga-: 
tavas tik už dviejų metų. ■ 
Tuo tarpu Graikija derasi I 

i du senu karišku laivu iš Su- į 
vienytų Valstijų. Jeigu ji 
tuos nupirktų, tai jos jūrių 

: spėkos viršytų Turkijos spė- 
kn.s»

Birželio 16 d. Salonikon j 
; pribuvo 3,800 graikų pabė-' 
; gėlių iš Mažosios Azijos. Vi- 
I si jie buvo kelias dienas nie-' 
ko nevalgę ir daug tarp jų 
sužeistų. Jie pasakoja bai< 

i sias istorijas. Turkai, savo 
policijos vedami, užpuolė 
jų kaimo Fokia, 25 mylios 
nuo Smvmos, pradėjo plėšti, Į 
deginti trobas ir skersti 

į žmones. Paskerstus sume
ta į šulnius.

Dabar Graikija pareikala- 
Į vo, kad turkų valdžia atly- 
! gintų tiems žmonėms už su
naikintą jų mantą ir išstaty
tų naujas trobas.

Kariškas ūpas Graikijoj 
labai pakilęs. Atėnuose vien 
tik apie karę ir tekalba. 
Albanijoj verda revoliucija.

Albanijos Muzulmanai su
kilo prieš naują savo valdi
ninką, vokiečių princą Vili
mą, kutų jiems paskyrė di
džiosios valstybės pasibai
gus Balkanų karei. Revo
liucija platinas. Naujas ka
ralius jau dusyk bėgo iš sa
vo sostinės ir slėpėsi ant Au- ■ _ 
strijos laivų. Pereitoj są-Įžuvę.

................................................  Ivaitėj revoliucijonieriai ap
supo Durazzo miestų, sosti
nę, bet po smarkaus mūšio 
turėjo pasitraukt. Užmušta 
keli šimtai.
„Storstad” tebėra areštuo

tas.
Montreal, Canada.— An

glinis norvegų laivas „Stor
stad,” kuris nuskandino 
”Empress of Ireland,” tebė
ra čia po areštu. Jį paleis ta
da, kada užsistatys $2,000, 
000 kaucijos.

Klerikalai laimėjo.
Romos miesto rinkimuose 

šįmet laimėjo klerikalai, ku- 
riuoss rėmė monarchistai. 
Jei ne šita klerikalams para
ma, tai Romos miesto 
galva ir vėl butų išrinktas 
laisvamanis Ernesto Na- 
than.
Generališkas streikas Itali

joj pasibaigė.
Generališkas streikas Ita

lijoj tęsėsi visą sąvaitę. Ita
lijos darbininkai parodė ne
paprastą vienybę ir solida
rumą. Ant pirmo socijalis- 
tų partijos pašaukimo jie 
apleido dirbtuves ir net ge
ležinkelį. Valdžia ir dvasiš- 
kija persigando. Tai buvo 
bandymas Italijos proletari- 
jato spėkų.

IS AMERIKOS.Sufragisčių laimėjimas.
Anglijos sufragistės senai 

jau kovoja, kad pasimačius: 
su ministerių pirmininku ’ 
Asąuitu. Visos jų pastan-Į 

'gos buvo veltui. Asųuithj 
neprisileisdavo. Už rai jos; 
nesykį jam ir langus išdau-i 

I žė. Bet pereitoj sąvaitėj jis; 
Nutiko jas priimti. Nudžiu-j 
go moteris. Valdžia jau nu- 

I sileidžia. Tai esąs didelis J 
i laimėjimas, 
riaušių nebekelsiančios. Te-, šių. Apie tai sužinojom tik 

įčiaus tą pačią dieną jos su- dabar iš ”Butte Daily Post,” 
1 degino Beckenhame epiško- ■ kurį prisiuntė mums iš tenai 
pų bažnyčią. j * ' . ................ ‘
Paryžiaus gatvės griūva, i Buvo taip.

Po didelio lietaus, kuris 
pereitoj sąvaitėj buvo užlie

jęs Paryžių, įgriuvo paplau
tos kelios miesto gatvės su 
trobomis. Daug žmonių su
žeista, 8 užmušta, o daugelio 
da nesuranda. Dėl tos ka- 

; tastrofos parliamente kilo 
i toks triukšmas, kad posėdį 
1 reikėjo uždarvt.

Vėl nelaimė ant jūrių.
Išplaukęs iš Southampto- 

no (Anglijoj) vokiečiu gar
laivis „Kaiser Wilhelm II” 
17 birželio susidūrė su kitu 
laivu ir taip sugedo, kad tu
rėjo grįžti tuojaus atgal. Su 
žmonėmis nelaimių nebuvo.

„Baltas Vilkas” išskerdė .
10,000 žmonių.

Iš Kynų ateina žinios, jog 
praėjusioj sąvaitėj Kansu 
provincijoj „Baltojo Vilko” 
vedama gauja razbaininkų 
išskerdė 10,000 žmonių. Mie
stelis Tae-Čan likos išplėštas 
ir paskui sudegintas su gy
ventojais.

200 angliakasių užgriuvo 
Belgijoj.

Liege, Belgija.— Netoli 
nuo čia, Vieille Marihaye 
kasykloj 19 birželio kilo gai
sras. 200 darbininkų pabė
go, o kitus 200 užbėrė žemė. 

[Spėjama, kad visi jie bus I X__
►

UŽPUOLIMAS ANT AN
GLIAKASIŲ PARO

DOS.
Suardę parodą, užpuolikai 

išdraskė Unijos ofisą, 
sunaikino knygas ir 

rakandus.
—( Butte mieste, Montanoj, 

Dabar jos ir 13 birželio butą baisių riau- 
1 n m z~w e> r I' zs ' >z • A • . • w . • 1

; vienas ”Kel.” skaitytojas.
. Iš pat ryto 

mieste buvo surengta didelė 
1 paroda. Kam ji buvo paren
gta, tas laikraštis nesako, 

i Parodoj dalyvavo veik visos 
j vietinės darbininkų organi- 
! zacijos: vežėjų, skalbėjų, te- 
I pliorių, tipografistų, moterų

I

grindų, sudraskyta ir išmes
ta ant gatvės. Pianas nu
versta laiptais žemyn. No
rėta išversti per langą ir ge
ležinę spintą, bet ši buvo per 
sunki, tai tik apversta ją ke
lis kartus ir kuju apdaužyta. 
Unijos čarteris ir visokie 
dokumentai suplėšyta i sku
tus.
Majoras Frank Curran, so- 

cijalistas, užlipo laiptais ir 
bandė riaušininkus perkal
bėti. Jie sugriebę išmetė ji 
per langą nuo antrų lubų. 
Majoras krisdamas taip susi
mušė, kad ji reikėjo nuvešti 
ligonbutin. Buvo užlipus ke 
lis kartus ir policija, bet ji 
nieko negalėjusi padaryt, o 
pagalios ji ir bijojusi riauši
ninkus stabdyti, kad nepra
sidėtų kraujo praliejimas. 
Todėl duota .jiems liuosa va
lia turto naikinimui. Kada

ir net klerkų ir mokytojų u-i viskas buvo jau sunaikinta,
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Rockefelleris nori pasmaug

ti neprigulmingas kom
panijas.

Neprigulmingų Colorados 
kasyklų atstovas Ownley, 
kuris pereitoj sąvaitėj buvo 
nuvažiavęs Washingtonan, 
pasakė prezidentui Wilso- 
nui šitokį dalyką: Anglies 
trustas, kurio galva yra Ro
ckefelleris, nori, kad dabar
tinis streikas trauktųsi kuo 
ilgiausia ir dėlto su streikie- 
riais nesitaiko. Tuo budu 

i Rockefelleris nori suvaryt 
bankrutan smulkesnes ang

lies kompanijas, kurios ne- 
. priguli prie jo trusto. Taigi 
į kasyklų uždarymas ir apsta- 
I tymas jų federališka kariu- 
mene Rockefeleriui esą la
bai pageidaujami ir jis se
nai jau to norėjęs. Taigi a- 
pie streiko pabaigą Colora- 
doj nesą kalbos.

Skurdas W. Virginijoj.
Colliers, W. Va.—Virgi- 

nia & Pittsburgh Coal Co. 
streikuojantieji darbininkai 
padėjo bombą prie vieno ša- 
fto. Kada norėta kasyklon 
ineiti, pasidarė baisi eksplio
zija, bet žmonių niekas ne
nukentėjo. Šerifai tuojaus 
norėjo padaryti skebams ke
lią, bet streikininkai nelei
do. Beveik jau metai laiko, 
kaip toj kasykloj streikas. 
Unija nustojo mokėjus pa
šalpą, nes nebeturi daugiau 
pinigų. Tarp streikuojan
čių darbininkų viešpatauja 
skurdas.
šilko fabrikantai nuteisti 

kalėjiman.
New Yorke tapo nuteisti 

šilko fabrikantai broliai 
Gradingeriai: vienas 2 me
tams kalėjimo ir $10,000, an
tras 1 metams kalėjimo ir 
$1,000. Jie buvo tyčia su- 
bankrutiję, kad nusukus 
skolininkams pinigus.

Išplėšė banką.
Champaign, III.— Atva

žiavę automobiliuje 5 plėši
kai išplėšė praėjusioj sąvai
tėj Mahometo miestelije 
banką ir pasiėmę $2,500 pa
bėgo. Kuomet vieni plėšė, 
kiti stovėjo su revolveriais 
ant sargybos.

W. Virginijoj streikas 
pasibaigė.

Iš Washingtono praneša, 
kad Kanawha, W. Va., ang
liakasiai jau susitaikė su ka
syklų savininkais ir padarė 
kontraktą. Bet kitos žinios 
skelbia, kad tas netiesa.

16 metų sveria 409 svarus.
Seargent, Ky.— Visi čia 

stebisi iš James Sturgill’io, 
kuris turi tik 16 metų am
žiaus, o sveria jau 409 sva
rus, turi 6 pėdas ūgio ir vis 
da auga.

Nuteisė 22 valdininku.
New Yorke nuteista už 

suktybes 22 rinkimų tvar
kymo valdininku, šeši pa
sodinti 6 mėnesiams kalėji
man, o 16 — po $100.00.

šaltis sugadino javus.
Šiaurinėj New Yorko val

stijos daliję šaltis sugadino 
daug kukuruzų ir sodų.

Uždraudė laikyt susirin
kimus.

Tarrytovvn, N. Y.— Šio 
miestelio valdžia uždraudė 
laikyt susirinkimus ir pra
kalbas. Kapitalistiškoji val
džia taiko šitokias represi
jas prieš I. W. W. uniją.

Tūkstančiai žmonių verkia 
prie užsidariusių bankų.
Vienas "Keleivio” skaity

tojas prisiuntė mums Chica- 
gos dienrašti ”The Chicago 
Daily Tribūne.” Ten pla
čiai rašoma apie žmonių su
judimą, koki iššaukė užsi
darymas 4-rių bankų. Tūk
stančiai subėgo iš visų pusių 
atsiimt sunkiai sutaupytus 
savo centus, bet buvo jau per 
vėlu. Bankų durįs uždary
tos ir policija varo žmones’ 
šalin, kad neužtvenktų gat
vinio judėjimo. Žmonės nei
na. Ir kaip eiti, čia visas jų 
gyvenimo turtas. Bėdini 
žmonės stovi ir verkia. Net 
ant paveikslų aiškiai matyt, 
kaip moterims per veidus 
rieda ašaros.

Didžiausis užsidariusių 
bankų buvo ”La Šalie” ban
kas, ant La Šalie gatvės. Jį 
buvo suorganizavęs žinomas 
politikierius Lorimer, kurį 
anuomet išmetė iš Suv. Val
stijų senato, nes per sukty
bę, už žmonių pinigus jis bu
vo tenai Įsiskverbęs. Šita
me jo banke buvo daugiau 
sudėta žmonių pinigų, negu 
kitose trijose sudėjus krū
von. štai kiek katrame bu
vo:

”La Šalie” ban. $5,472,992 
Broadvvay banke 228,429 
Ashland banke 285, 81 
Illinois banke 424,894

languose nebuvo jau nė šmo
telio stiklo, riaušininkai pa
vargę išsiskirstė.

”The Butte Daily Post” sa
ko, kad tas laukinis užpuoli
mas buvo surengtas ir veda
mas I. W. W. vadovų, kurie 
susipyko su gyvuojančios čio 
nai Vakarinės Angliakasių 
Federacijos viršininkais ir 
pradėjo organizuoti I. W.W. 
uniją. Jie taipgi buvę labai 
priešingi šitai parodai ir a- 
gitavę, kad nė vienas anglia
kasys joje nedalyvautų.

Po riaušių valdžia uždarė 
visus saliunus ir padidino 
policiją.
Lietuviai ant „Black listo.”

Iš West Virginijos J. Pre- 
kšas rašo:

Darbininkai, saugokitės 
West Virginijos,, o ypač 
Thomąs, W. Va. Darbai ei
na silpnai, dirbama po 2—3 
dienas sąvaitėje, taigi nė 
pragyvenimui negalima už
sidirbti. Darbininkai ver
čiami pirkti viską anglies 
kompanijų krautuvėse, o te
nai braflgumynas neišpasa
kytas. Laisvesnis žodis yra 
persekiojamas, nekalbant 
jau apie organizacijas. Dar
bininkai laukia unijos pasi
rodant, kaip kokio išgany
mo. Bet apie uniją baisu 
viešai ir išsitarti. Aš pats 
esu jau įteptas ant ”black 
listo,, (juodojo surašo. Rd.), 
kuris išsiuntinėtas po visą 
W. Virginiją ir nuo 1913 m. 
spalių mėnesio niekur nega
liu gaut darbo, nors jokio 
prasižengimo nesu papildęs. 
Ant to „black listo” iki šiai 
dienai esame jau 3 lietuviai 
padėti ir kasyklose visai ne
galim gaut darbo.
Gubernatorius atsisakė su- 

fragistėms kalbėt.
Albany, N. Y.— Sufragis

tės rengė čia parodą perei
toj nedėlioj ir prašė guber
natorių Glynną, kad jis pa
sakytų joms prakalbą. Gu
bernatorius atsakė, kad jis 
nepriešingas moterų balsa
vimo teisei, bet jam, kaipo 
gubernatoriui, viešoj de
monstracijoj dalyvauti neiš
puola.
Perkūnas užmušė motoristą.

Fort Boyard, N. M.— Va
žiuojant automobiliuje čia 
tapo perkūno užmuštas Suv. 
Valstijų medikalio korpuso

nijos. Pati paskutinė paro- 
I doj' ėjo Buttes angliakasių 
unija. Abiem pusėm tūks
tančiai žiopsotojų stovėjo 

; kaip mūras. Ir štai atėjus 
; parodai ant Park gatvės sto
rinti ant šaligatvių minia 
pradeda švilpt, šnipšt ir mė
tyt Įžeidžiančiais žodžiais. 
6 kada visa paroda praėj’o, 
pasilko tik anglakasių unija, 
minia tuojaus užblokavo ga
tvę, atkirsdama angliaka
sius nuo parodos. Pastarie
ji pradėjo per minią laužtis. 
Įvyko susirėmimas ir prasi
dėjo muštynės. Bet anglia
kasiai prasimušė ir nuėjo 

I paskui parodos. Tik vienas 
žmogus buvo parmuštas.

Minia taipgi išsiskyrstė ir 
i nedideliais būreliais pradėj’o 
I rinktis ant Broadway, prie 
teatro, kur po parodai turė
jo būti prakalbos. Čia ji vėl 
susirinko ir užpuolė anglia- 
sių pirmininką Riley, kuris 
buvo raitas. Pradėjo mėtyt 
jį akmenais ir šukaut. "Už
mušt jį!” ”Sulinčuot jį!” 
Riley išsitraukė revolverį ir 
paspaudęs arklį pabėgo pa
rodos priešakin. Bet užpuo
likai ir čia jį surado. Vėl 
pradėjo mėtyt akmenais, ke
lis kartus pataikė galvon, ir 
vis šaukia, kad užmušt jį. 
Riley nušoko nuo arklio ir 
pasislėpė teatre. Paskui jį 
saugojo policija.

Tuomet įdukusi minia pa
gavo parodos vedėją Con- 
way, kuris taipgi buvo rai
tas. Nutraukė jį nuo arklio, 
išmušė vieną akį ir sudaužė 
galvą. Visas sukruvintas 
Conway vėl užlipo ant ark
lio ir pabėgo. Bet bėgant 
Hamiltono gatve jį sulai
kė kita minia. Nutraukė jį 
vėl nuo arklio, suspardė, nu
plėšė jo ženklą ir sumynė į 
purvyną. Policija jį išgel
bėjo.

Sumušę unijos pirminin
ką ir vieną parodos vedėją^ 
minia pradėjo šaukti: 
mainierių unijos salę!” 
mainierių salę!”

Ir ūždamas būrys riauši
ninkų leidosi į angliakasių 
unijos namą, kur buvo jos 
ofisas ir susirinkimų salė. 
Duris tuojaus išlaužė ir pra
sidėjo sunaikinimo darbas. 
Rakandai, paveikslai, kny
gos — viskas pradėjo lėkti 
ant gatvės su langų stiklais. 
Visą valandą riaušininkai .__________ ___
laužė ir griovė unijos namą, kapitonas Walkup. Kiti ke- 
Net kaurai nuplėšta nuo turi su juo važiavę sužeisti, vo 450 angliakasių.
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Amerkos misijonieriai šau
kiasi pagelbos.

Amerikos misijonieriai šau- 
Kynuose šaukiasi telegrafu 
pagelbos. ”Baltasis Vilkas” 
naikina juos be pasigailėji
mo. Keliasdešimts misijo- 
nierių. Kansu provincijoj 
slapstosi giriose.
Tarptautinė opiumo konfe

rencija.
Šiomis dienomis Hagoj at

sibuvo jau trečia tarptauti
nė opiumo konferencija, ku
rioj dalyvavo 44 tautos. Nu
tarta sulaikyti siuntinėjimą 
netik opiumo, bet ir kokai
no, kuris taip pat yra mig
dantis svaigalas.
* Didelis gaisras Glasgove.

Glasgowe, Škotijoj, buvo 
didelis gaisras miesto vidu
rį je. Ugnis kilo iš skunėrio. 
Ant skunėrio lubų išpilta 
karšti pelenai ir lubos užsi
degė. Ugnis tuoj pasiekė 
bačkas su aliejum ir akies 
mirksnije užliepsnavo visa 
preplauka. Nuostoliai sie
kia $500,000.
Generališkas laivų mašinis

tų streikas.
Anglijoj prasidėjo gene

rališkas laivų mašinistų 
streikas. Jie reikalauja dau
giau algos. Turės sustot a- 
pie 1000 laivų.

”i
”1

Sykiu $6,411,996
Kiek tai žmonių prakaito 

turėjo išsilieti, pakol tuos 
pinigus uždirbta, o bankie- 
riai prašvilpė. Ar gi ne ge
ras kapitalistiškas surėdy
mas !' Ir socijalistai drįsta 
jį peikti...
Lietuvis apgavikas, prisi
dengęs socijalisto vardu.

Iš Raymondo, Wash., 
mums rašo:

Keturi mėnesiai atgal at
vyko čionai tūlas S. Ur—nas 
ir prisirašė prie L. S. S. 183 
kuopos. Bet tuoj pasirodė, 
kad tas vyrukas nėra socija- 
listu ir retai kada būna blai
vu protu. Pagaliaus męs 
patyrėm, kad tas žmogus tu
ri prisispausdinęs L. S. S. 
kuopos komiteto vardu ti
kėtų ir pardavinėja juos 
tarp anglų biznierių. Tikė
tai padaryti neva ant ba
liaus, kurį socijalistai ren
gia sušelpimui našlės moti
nos su dviem kūdikiais, 11 
liepos, š. m., suomių svetai
nėj. Tikėto kaina 75c. Iš 
tikrųjų gi tokio baliaus nie
kas nerengia. Męs tai patė- 
miję tuojau pranešėm val
džiai, bet apgavikas tuo tar
pu išdūmė, susirinkęs jau 
90 dolerių.

Mašina sumalė darbininką.
Manchester, N. H.— A- 

moskeag fabrikoj mašina 
pagavo darbininką D. Saka- 
rikasą už rankovės ir įtrau
kus visą jį sumalė. Reikėjo 
išardyt mašiną, kad išimt 
suardytą žmogų.
250 angliakasių žuvo Kana

doj.
Vancouver, B. C.— Hill 

Crest kasykloj, netoli Fer- 
nie, 19 birželio ekspliozijoj 
žuvo 250 anglikasių.

Taigi, pridėjus 200 žuvu
sių Belgijoj, vieną dieną žu-



Patriotizmas ir sveikas 
protas.

žmonės

būti priešais, o užpuldami ant 
jų šalies męs padarysim juos 
aršiausiais savo priešais, kas 
niekados negalės išeit mums 
ant naudos.

"Tai pasakykit gi. gerbia-’ iki Šiol, 
mieji, kokiems galams mums 
toji karė reikalinga?"

Ir kiekvienas sveikai ma
nantis žmogus su tuo sutiks. 
Kodėl? Nes pastatyti čia 
argumentai remiasi gryna 
teisybe ir sutinka su sveiku 
protu.

rinkėją. Laikraštis buvo 
sunkiam padėjime. Kad iš
gelbėjus ji nuo žlugimo, ve
lionis susidėjęs su K. Braziu

mėnesių kas diena į Suvie- PnlprmL'fl 
nytas Valstijas atvažiuoja * v.vllllIVcl 
2,900 ateivių. Viso labo per 
tuos 10 mėnesių atvyko 

nupirko jį iš pusės ir leido 1-038,956 žmonės. Pagal ša-
t

vertė balsuoti už klerikali-1 
nius kalbėtojus Kuomet į-j 

• kritiki! 'Y^o pirmasai susirinkimas, 
I* !\.rillKcl kuriame buvo skiriami kal-

KORESPONDENCIJOS

Lietuvos laukų darbininkai 
ir jų algos.

Įdomių skaitlinių randa
me Rygoje einančiame dar
bininkų laikraštij “Vilniję-" 
Straipsnije užvardintame 
“Kaip musų ūkininkai, dva
rininkai. kunigai ir kiti po
nai rūpinasi lauko darbinin
kais” išrodoma. jog ūkė Lie
tuvoj ekonomiškai kas-met 
kįla, tuom tarpu laukų dar
bininkų algos pasilieka po 
senovei, arba suvis mažai te- 
sididina. Be to algų didu-

i

Prasidėjus karei su Mek
sika, didesnė amerikiečių 
spaudos dalis stojo už karę. 
Tai buvo patriotiškoji spau
dos dalis. Prieš karę buvo 
mažuma, šituos męs pava
dinsime sveiko proto laikra
ščiais. Paimsime dabar ar
gumentus vienos pusės ir 
kitos, ir sulyginę, sakysim, 
patriotizmą su sveiku protu, 
pamatysime, kuris atsveria.

Patriotiškoji "Chicago
Tribūne" rašo:

"Susirėmimas tarp 15-tojo 
amžiaus Meksikos ir 20-tojo 
amžiaus Amerikos jau Įvyko.

"Karė musų pradėta.
"Dabar pirmaeilės pasaulio 

tautos pareiga yra praplatinti 
civilizacijos rubežius.

"Ginkluoti Meksikoj 
yra visi banditai.

"Vilią. Bentono užmušėjas, 
nė kiek ne geresnis už Maderos 
užmušėją Huertą. kuris juoke-imąs labai ne vienodas ir be
si, kuomet Madera buvo žudo
mas.

"Taigi civilizacija susidūrė 
su barbarizmu.

"Ūmus atakas ant Meksikos 
sutaupys daug turto ir gyvas
čių.

"Karė prasidėjo. Varykim 
ją toliau taip greitai, kaip tik 
galima.

"Tas turi būt pavesta musų 
kariumenės vyrams.

"Amerikos kariumenė yra 
puikiausia militarė organizaci
ja pasaulije. Ji gali sutvarkyt 
Meksikos reikalus taip, kaip 
Goethals sutvarkė Panamą.

"Armija turi būt sumobili
zuota taip didelė, kaip tik ga
lim rasti užtektinai kompeten- 
tiškų oficierių jai vadovauti. 
Kuo didesnė bus užpuolimo ar
mija. tuo mažiau 
musų vaikinų.

"Meksika turi 
skersai ir išilgai 
lig krašto.”

Puikiai skamba, ar ne? 
”Chicago daily Tribūne” čia 
pasako viską- ką tik patrio
tišku žvilgsniu už karę pasa
kyti galima. Tečiaus ar 
nors vienas tų argumentų 
gali sveikai mananti žmogų 
pertikrinti, kad karė yra 
reikalinga ? 
paklausykit

bus užmušta

būt pereita 
, nuo krašto

Visas velionies gyvenimas 
buvo vargingas, kas labai 
naikino ir be to jau menką 
jo sveikatą. Ir šita jo liga 
buvo jau ne pirmutinė. Bū
damas da raidžių rinkėju jis 
buvo pavojingai susirgęs 
nervų liga. Kitą sykį vėl 
sunkiai buvo apsirgęs 1908 
metais- tuoj perkėlus "V. L.' 
iš Plymoutho į Brooklyną. 
Pereitų metų vasario 1 d. ve
lionis Paukštis susirgo tre- į 
čiu kartu, šiuo sykiu 
buvo jau sunkesnė ir 
nis tolydžio ėjo blogyn- 
L.” sako:

"Velionis Juozas buvo
kiai lankomas draugų ir kas sy
kis liūdnesni Įspūdi ant lanky
tojų padarydavo. Didesnę lai
ko dali jisai gulėjo lovoje ir per 
pastaruosius 8 mėnesius jau 
ne tik nebegalima buvo su 
juom susikalbėti, bet vėliaus 
nė savo draugų nebepažindavo. 
Liga taip smarkiai progresavo, 
kad visi daktarai sakė, jogei 
jam nebeilgai lieka gyventi. 
Ant nelaimės toji jų pranašys
tė pereitą ketvergą ir išsipildė. 
Netekome męs vieno iš ’Vien. i 
Liet.’ leidėjų ir vieno iš geriau
sių musų tėvynainių, kuris sa- | 
vo gyvenimą lietuvių labui pa
šventė.”

liga 
ligo- 
"V.

tan-

COLUNSVILLE, ILL. 
Jaunimas nemorališkai 

elgiasi.
Šis miestelis tirštai apgy- 

klenkalmius Ventas lietuvių. Yra kelia-

bėtojai, tai p. S. P. Tanane
vičius, su jo ištikimuoju ber
nu P. Baltučiu, išstatė kan- 
didatais tik I 
kalbėtojus: Kemešį, Gudą, tas jr apsišvietusių asmenų, 
McKormiką ir Balutį, bet P..................................

.Kurkuliui pareikalavus, kaa 
butų nors vienas socijalistų 
kalbėtojas, sutikta, kad kal
bėtų ir K. Gugis ir atstovau
tų socijalistų šaką, bet kada 
drg. K. Gugis atsisakė kal
bėti, sakydamas, jog jis bū
damas bepartyvės organiza
cijos — Ch. *Dr. Sąjungos 
pirmsėdžiu, negalįs tokioj 
vietoj rodytis su savo pažiu- 

, nes tas užkenksią 
Sąjungai. Ir kuomet Chica-

lių išpuola taip: 
Iš Italijos 
Žydų 
Lenkų 
Vokiečių 
Anglų 
Iš Rusijos 
Iš Austrijos 
Skandinavų 
Japonų 
Kiniečių
Į dešimts mėnesių 26,291 

ateivių gražinta atgal.

Petrauskas .susipykęs 
tautiečiais.

'"Laisvei” rašo iš Water- 
bury:

"Kaip girdėt, tai M. Petraus- 
kaą, žinomas kompozitorius, 
ketina apskųst tautiečius (S.L. 
A.), nes jam p. Povilaika at
sisakė atmokėt už patarnavi
mus dailės srityje laike seimo. 
Petrauskas buvo sulygęs ant 
8200.00. Bet jam siūlo tik 
8100.00."

Povylaika supykęs ant p. 
Petrausko už tai, kad jis pu
blikai paaiškino, jog "Biru
tę” lošia socijalistai. Tau- 

. tiečiai norėję, kad socijalis
tų vardas butų paslėptas.

Iš tautiško reikalo — juokai.
Pp. Račkauskas su Stri- 

Imaičiu buvo paaukavę Va
nagaičiui po 810.00 jo "Biru
tei." kuri gynė tautiškus rei
kalus Prūsuose. Bet p. Va
nagaitis tautišką savo "Bi
rutę" sustabdė, o jos vieton 
pradėjo leisti už surinktas 
Amerikoj aukas juokų laik- 

: raštuką. Dabar pp. Rač- 
] kauskas su Strimaičiu pa
reikalavo, kad jų dešimtines 
p. Vanagaitis atiduotų tau
tos namui, nes juokai tautos 
nekelia.

t

258,520
119,3 4
105,574 
66,037 
42,705 
40,083 
65,472 
29,546

7,432 
2,012

su

bet didesnioji dalis tamsus 
darbo žmoneliai dieną varg- 
stantie dirbtuvėse, o vakare 
smuklėse.

Čia yra, taip vadinamų 
girtuoklių "gengė." Nedėl- 
dieniais toji "gengė” rengia 
smuklių salėse šokius. Lai
ke šokių jaunimas pertrau
kose geria smuklėse, o vė
liau visą naktį rėkauja, kad 
net amerikonai stebisi iš jų 
piktinančio pasielgimo. Mer
ginos, taipgi nuo vyrukų ne
atsilieka, viena net į keblų 
padėjimą įkluvo ir iš gėdos 
turėjo kitan miestan spruk
ti. Jaunimo tarpe, da ir ki
tas negražus paprotys yra 
prigijęs, tai vienas kito 
šmeižimas ir plėšimas šlovės.

Šiame laike darbai eina 
silpnai; naujai pribuvusiam 
sunku darbo surasti.

Ir skaudu ir griaudu, kad 
tik tokias liūdnas žinutes te
galiu, tuom žygiu pranešti.

Senas Maineris.
Jei yra. kaip koresponden

tas sako ir keliatas apšvies
tų asmenų, tai kodėl nepasi- ’ 
rūpinti sutverti rimtą pir
meivišką draugiją ir neparo
dyti jaunimui gražaus elgi
mosi pavyzdžio? Jaunimas 
būdamas nesusiorganizavęs 
ir neturėdamas jokio prakil
nesnio tikslo, aišku, neturi 
kur be smuklės eiti. O gal 
atsirastų, bent vienas-kitas 
draugas, kuris socijalistų 
kuopą galėtų sutverti, jei 
jos nėra? Red.

Iš CHICAGOS PADAN
GĖS-

Keliatas žinių-žinučių. *
Nesenai katalikiški laik

raščiai su džiaugsmu, tatu- 
tes plodami, rašė ir gyrė 
"garsų” vyrą Wm. Lorime- 
rį, kad jisai perėjęs iš liute- 
rų į katalikų tikėjimą. Kas 
skaitė ir tėmijo laikraščius, , 
žino, kad Wm. Lorimer’is su 
trustų pagelba buvo įsipir- 
kęs į Suv. Valstijų senato
rius, bet vėliau, užsispyrus i 
kaikuriems dienraščiams ir ] 
išrodžius jo šunybes, jis iš 
senatorių liko išmestu. Lo
rimer’is yra bankierius ir 
pirmsėdis "La Šalie Street 
Trust and Savings Bank" ir 
da 5 mažesnių bankų savi
ninkas. Bet štai birželio 12 į 
d., valdžia susekė, jog visų 1 
tų bankų stovis kuoblogiau- 
siame padėjime ir jos visos 
tapo uždarytos. Sakoma, j 
daug darbininkų skatiko su- ’ 
ėsiąs katalikų išgirtasai Lo- , 
rimer’is.

Birželio 7 d., Bergmans 
darže Simono Daukanto T. 
J. Kliubas turėjo savo pik
niką. Pažymėtina tas, jog 
šiame darže yra uždrausta

AR TAI ČIA SOCIJALIS
TAI KALTI??

(Keliatas žodžių chicagiš- 
kiams klerikalų pad

laižiams).
Kentėjau, tylėjau ir neiš- 

tvliu.
Jau visas mėnuo praslin

ko, kaip Chicagoje T. M. D.
kuopos buvo surengusios i 
spaudos sukaktuvių paminė- i 
jimą ir jau vertėtų apie jas I 
užmiršti, bet kadangi tų su
kaktuvių paminėjimas buvo 
stipriais raiščiais surištas] .- 
su didžiausia ir svarbiausia j ({OIP1S’ 
fhicagos lietuvių organiza-'1 - . ,. , x .
cija “Chicagos Draugijų Są-! g°s Dr. Sąjungos direktorių 
junga" ir jos gyvavimo pa-; posėdyj įssiaiskmo, jog kal- 
sekmėmis ir nemažai užken- ^0Jaįs kviečiami vien kle- 
kė sąjungos reikalams, iš ^kališkos srovės reprezen- 
kurios aš laukiau didelių lentai, kada direktoriai iš- 
darbo vaisiu, ir kadangi tu- i r?lskė norą, kad butų pak- 
li tautinių laikraščių korės-] }?estas kalbėtoju ir socija- 
pondentai aprašinėdami Įvy-; lįstų atstovas drg. Grigaitis, 
kusi sukaktuvių paminėji- *ai B- Baltutis ir K. Drange- 
mą. viešai Įžeidžia soči jalis--1 j’ buvusieji posėdyj, pasa
tus, užmesdami jiems Są- ^ė, jog jie, rengėjai, apie tai 
jungos griovimą, tai skaitau pasitarsią; bet vėliau pasi- 
už šventą pareigą iškelti! tar§ _su, Tananeyičium uzsi- 
viešumon tikrąjį dalykų sto- sP.vr8* kad socijalistams ne
ri ir parodyti visuomenei duoti žodžio. Antrame gi 
tikruosius Sąjungos vieny- rengėjų komitetų susirinki-

Chicagos lietuvių organiza-

veik kiekviename kampelije 
Įvairuoja, štai ištrauka iš 
"Vilnies:"

"Bernams kai-kur temoka po
50—65 rub. metams ir tai da 
ne pačios blogosios vietos: Sei
nų apskrity ir Vilniaus guber
nijoj veikiausia da mažiau mo
ka bent kai-kuriose vietose. 
Daugiau šimto rublių niekur 
nepasiekia jų algos: ir 100 rub. 
terandame męs vienoj vietoj — 
Vaškų apielinkėj. Vienok ro
dosi, kad kai-kuriose Pakuršės 
vietose tur būt jau daugiau 100 
rub. moka: ten jau ir 1905 m c 
tais mokėdavo po 80—90 rub. 
ūkininko maistu ir drabužiu. 
Nežiūrint tokio darbininkų al
gos skirtumo, visur ūkininkai 
šaukia dėl darbininkų brangu
mo. Ten kur 100 ir daugiau’ 
dabar reikia mokėt, šaukia: ’O 
kad tai pas mus butų, kaip se- ; 
niau buvo, — 80—90 rub.! kas 
tuomet besiskųstų dėl darbinin
kų’?!... Kur dabar algos ne
pereina 80—90 rub., t_ ____,--------- --------------------- -------------- .
kia: ’O. kad pas mus butų 50— jos vadovų rėžimo, išstojo iš ■ ko panašaus^ nėra, 
65 rub.! Tuomet kas kita bu
tų...’ O kur dabar 50—60 rub., 
ten vėl sako: ’kaa butų 40 rub., 
kaip seniau buvo.— tuomet ga
lima butų gyvent, o dabar rei
kia iš namų eiTi’... Ir tie, kur 
dabar 40 rub. temoka, taipat 
skundžiasi, ir tiems skundams

nėra galo.”

"Skundžiasi visi — ir tie, kur 
moka moterims tik po 2-5 kap. 
(Kapčiamiesčio apylinkėj Sei
nų aps.) ir kur moka vyrams 
po 55—60 kap. (Šeduvos apy
linkėj, Šiaulių aps.), ir kur per 
rugiapiuti vos rubli pasiekia, 
ir kur pasiekia Ir. 30 k.— 1 r. 
50 k. Du rubliu vyrams ir rub
li moterims temoka per rugia- 
piutį tik Dokiškio apylinkėj 
(Ežerėnų aps.) — vieną tokią 
žinią teradau. ir dėlto nelabai 
noriu jai tikėt: jei ir moka kur- 
nors Lietuvoj po 2 rubliu die
nai. tai labai retas atsitikimas 
gali būt. Vienok ir dėl priedie- 
nių brangumo visur lygiai šau
kia ūkininkai.”

Kaž ką bepasakytų Lietu
vos ukuninkai, jei jiems rei
kėtų mokėti, kaip kad Latvi
joj. nuo 150—200 rub.’ arba 
Vokietijoj, nuo 
markių per metus 
pilną užlaikymą.

ir

Mirė Adolfas Vėgėlė.
Gegužės 21 d. Kazliškij, 

Zarsų pav.. kaip praneša 
'‘Lietuvos Žinios,” pasimirė 
džiova žinomas tarp Vil
niaus lietuvių veikėjas ir 
laikraštininkas Adolfas Vė
gėlė.

Adolfas Vėgėlė buvo dar 
jaunas žmogus, jį pačiame 
gyvenimo pusiaukelij pakir

kto džiova.
Velionis išlaikęs aptiekos 

mokinio kvotimus, apie 3 
metus klierikavo Kauno ku
nigų seminarijoj, bet neiš-] 

ten šau-. kentes nuožmaus seminari- ]

Psichologiškas krizis.
"Žmonės prasimanė buk 

Amerikoj dabar yra kokia 
ten bedarbė, o ištikrujų nie- 

/’ pasakė 
jos ir pradėjo savo vargingą prezidentas Wilson. Tas kri- 
gyvenimą. Nekuri laiką re- zis, apie kurį visi taip daug 
dagavo "Vilniaus žinias," rėkia, esąs grynai "psicho- 

in,I Jogiškas,” t. y. susitveręs 
vien tik žmonių vaidentu
vėj.

Ir susikalbėkit su profe
sorium Wilsonu, jei norit.

leido teozofinį laikraštėlį 
Į "Srovė.” Sandarbininkavo 
"Liet. Žiniose." "Ryg. Gar
se," "Šaltinije." Vėliau iš- 
Ieidinėjo savo laikraščius 
"Žemdirbį” ir "Teatrą.” Jis 
yra išvertęs keliatą scenos 
veikalų ir šiaip knygų ir pa
rašęs "Rusiškai-lietuvišką” 
žodinėlį. Pastaruoju laiku 
darbavosi "Vilijos” bendro
vėje

Velionis buvo klerikalinių 
pažiūrų žmogus ir senosios 
"Vilties” šalininkas.’ Pažy-; 
mėtina, jog Lietuvoje nėra 
tų metų, kad džiova ne pa-i 
kirstų keliatą jaunų gabes
nių inteligentų.

Tur būt ne. 0 
argumentų 

prieš karę, kuriuos męs čia 
cituojam iš New Yorko 
”Evening Post:”

"Karė yra baisiausias daik
tas — sako tasai laikraštis.—
Ji visuomet iššaukia šlykštų ir
pigų patriotizmo apsireiškimą.
kuri męs jau pradedam matyt
— banketai ir restoranai, iš ku
rių jus nė vieno ant karės lau
ko negalėtumėt išvaryt, susto
ję dainuoja ’The Star Span-
gled Banner’ ir šūkauja, kad
karė būtinai yra mums reika

linga. f
"Karė reiškia ne vien tik 

gyvasties ir turtų naikinimą; ji 
reiškia pakėlimą mokesčių, ku
rie visu savo sunkumu prispaus 
tuos, kurie mažiausia gali jų 
pakelti; ji reiškia vagystę ir 
nesąžiniškumą su visomis 
suktybėmis, brutalizavimu 
darkymu visuomenės reikalų; 
o už vis daugiausia — apleidi
mą ir atidėjimą neapribuotam 
laikui visų šalies reformų ir 
žmonių gyvenimo pagerinimo.” [ 
. Prie to galima da paminė

ti ir "Louisville Courier 
Journal," kuris sako.

"Padvigubindama mokesčius,
arba išleisdama tam tikras
štampas karės fondo naudai.
musų valdžia galėtų surinkti 
tūlą dalį reikalingų Meksikos 
lcarei pinigų.

"Bet piniginės išlaidos 
bus tik mažesnė nuostolių 
lis. Męs turim atsiminti, 
ši karė turės praryt daug jau
nų musų žmonių. Turim atsi
minti. kad męs taip pat daug 
gyvasties nuostolių nridarysim 

ir meksikiečiams, kurie yra 
musų kaimynais ir neturėtų stojo prie "V. L." už raidžių ša. kad bėgije paskutinių 10 apie 150 puslapių.
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I Juozui J. Paukščiui numi
rus.

Apie "Vienybės Lietuvnin
kų” leidėjo Juozo Paukščio 
mirtį buvom jau anam "Ke-I 
leivio” numerije trumpai | 
paminėję. Dabar plačiau 
apie tai rašo pati "V. L." Su
glausta velionies Paukščio 
biografija bus tokia: Gimęs 
1871 metuose Karklupėnuo- 
se. Vilkaviškio apskr., Su
valkų gub. Amerikon atvy- i 
ko 1887 m. Apsistojo Ply-Į 
mouthe, Pa., nas giminaiti į 
•Juozą Paukšti, tuolaikinį | 
"V. L.” leidėją- Iš pradžios i 
dirbo kasyklose, paskui nri-l

- •----------- — “
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$6,000-000.000 žmonių žu

dymui.
Washingtono kariškos ko

legijos majoras Poore sakė 
anądien Bostone kadetų 

] korpusui prakalbą. Tarp 
: kitko jis pasakė, jog karei 
su pirmaiie valstybe ši šalis 
turėtų pastatyti nemažiau, 
kaip 1,000,000 vyrų armiją, 
o tuo tarpu milicija ir fede- 
ralė armija gali duot tik 
200,000 žmonių- Taigi liku
sius 800,000 reikėtų paimt iš 
darbininku klesos.

"Paėmimas tiek darbinin
kų,” jis sako, "reikštų didelį 
nuostoli šalies išdirbystei. Kas 
metai iš to butų užmušta 10 
nuošimčių, o ant didelės karės 
tai da nedaug, kas reikštų jau 
100,000 darbo žmonių ant me
tų mažiau. Washingtono ka
rės kolegija apskaitliavo, kad 
dviejų metų karė lėšuotų šitai 
šaliai S6.000.000.000. O čia da 
nepriskaityta per 50 metų pen
sija po tokiai karei.”

I

Kas diena atvažiuoja 2,900 
ateinu.

Imigracijos biuras prane-

Į 4 mėnesius užmušta 918 
angliakasių.

i Kasyklų statistikos biu
ras Washingtone paskelbė, 
kad bėgije 4 mėnesių šįmet 
Suvienytų Valstijų anglia- 
kasyklose užmušta 918 dar
bininkų. Pereitais 1913 me
tais viso žuvo 2785 anglia
kasiai, arba ant kiekvienų 
204.688 tonų anglies viena 
gyvastis.

Vaikai turi patįs pasiskirt 
sau vardą. .

Londono laikraštis "Chro- 
nicle" pataria tėvams vaikų 
nekrikštyt, bet numeruoti. 

, Daleiskim, pas jus yra pen
ketas vaikų. Paeiliui jus 
juos ir vadinat: No. 1, No. 2, 
No. 3 ir 1.1. Kada jie paiugs, 

į jie tegul patįs pasiskyria sau 
I vardus, kokie geriau jiems 
i patiks.

Sveikas patarimas.

Ir "Pirmyn" padidėjo
Lietuvių socijalistų laik

raštija progresuoja. Nese
nai padidėjo "Laisvė,” o da
bar ir "Pirmyn” jau gavom 
8 puslapių.

Lietuviai socijalistai da
bar gali pasididžiuoti, kad 
jiems priklauso didžiausi ir 
geriausi laikraščiai.

Romos popiežiai ir jų dar
bai

Tokiu antgalviu išeis ne
užilgo knyga. Tenai bus 
aprašyta visų popiežių gyve
nimas ir svarbesni dvasiški- 
ios darbeliai. Rankraštis 
jau gatavas. Knyga turės

duoti žodžio. Antrame gi 
vienv- rengėjų komitetų susirinki- 

bės ardytojus, kurie užvirė ime suvartojo visas priemo- 
tą visą "putrą.

"Vien. Lietuvninkų’’
20 Senas Kūdikis ir No. 21 
Prūselis, aprašinėdami tas 
sukaktuves duoda garo Ch. 
Dr. Sąjungos prezidentui, 
direktoriams ir abelnai so
cijalistams už jų agitaciją. 
Kam, girdi, jie norėjo Įpirš
ti kalbėtoju drg. Grigaiti, 
jeigu jis "nėra visai geisti
nas," sako Prūselis.

Senas Kudikis-gi "Vien. 
Liet.” tarp kitko štai ką ra
šo: "Nekurie Sąjungos di
rektoriai, nepaisant komisi
jos darodomų priežaščiu, 
būtinai reikalavo matyti ant 
estrados poną Grigaiti. Ne
sutinkant komisijai tapo nu
balsuota nedalyvauti apvai- 
kščiojime. Tos priežasties 
dėlei atsisakė kalbėti ir po
nas Gugis. Iš Sąjungos 
daugel tikėjomės, nes ištik- 
ro ji daug Chicagos lietu
viams naudos gali atnešti, 
bet musų socijalistų’ politi
ka pradėjo tą visą griauti, 
maišant partiją su vieša lab
darybe, daile ir apšvieta."

Pažiurėkime-gi, kaip iš- 
tiesų su tuo apvaikščiojimu 
buvo.

T. M. D. 22 kp. sumanė 
rengti "Aušros" salėj šeimy
nini vakarėlį ir atsiminusi, 
jog šiais metais sueina 10 
metų nuo spaudos atgavi
mo, nutarė, kad tas vakarė
lis butų paminėjimu tų su
kaktuvių. Kuopos nariai 
nemanydami, kad tas vaka
rėlis galėtų išaugti Į didelę 
iškilmę, į rengimo komisiją 
rinko tuos, kurie apsiėmė ir 
pirmieji po akia pakliuvo.1 
Liko išrinkti: S. P. Tanane- 
vičius, B. Jakaitis ir P. Kur- 
kulis. Vėliau-gi ir Chicag. 
Dr. Sąjunga sumanė suren
gti sukaktuvių paminėjimą 
ir užgirdusi apie T. M. D. 22 
kp. rengiamą vakarėlį, kad 
nedaryti jai konkurencijos, 
nutarė prie jos prisidėti ir 
išrinko į komisiją: P. Bal
tutį, P. Mulevičių ir M. Juš
ką. Ir štai ką męs dabar 
matome: į abu komitetu pa
kliuvo (iškvrus Jušką ir Ja
kaitį) Tananevičiaus ban- 
kos ir administracijos dar
bininkai ir dabar p. Tanane- 
vičiui turint juos visus ant 
virvutės lengva buvo per 
tvorele šokinti, taigi ir šo
kino jis juos.

Tiesa, jis pats per žioplus 
butų tam buvę^, tai pasikvie
tė talkon gerbiamąjį Brid- 
geporto dantistą K. Drange- 
li. kuris būdamas T. M. D. 
22 kp. pirmininku, bet nebū
damas rengėjų komiteto na
riu visgi visur maišėsi, bal
savo ir net kitus prievarta
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nes, kad socijalistų kalbėto- 
Xo tojų nepakvietus. Štai fak

tas parodąs, kaip ten balsuo- 
. ta. Kuomet buvo balsuoja

ma prieš Grigaiti, tai vienas 
] iš rengėjų, P. K., atsisakė 
j nuo balsavimo, tuomet aan- 
itistas Drangelis šokosi su 
1 visoms keturioms šaukda
mas: "Tai ko susirinkiman 
atėjai, jei nenori balsuot?” 
Tuomet P. K. matydamas, 
kad jo bosas Tananevičius 
šėlsta iš pykčio, balsavo 
prieš savo nuomonę. .

Abelnai, "ponaičio” S. P. 
Tananevičiaus buvo pasaky
ta savo darbininkams, kurie 
buvo ir rengiamojo komite
to nariai, kad už socijalistų 
kalbėtoją balsuoti negalima, 
tie-gi bijodami likti be tar
nysčių, turėjo daryti taip/ 
kaip jų "bosas” nori.

Taigi dabar gal bus aišku, 
kas vedė purviną politiką ir 
griovė Sąjungos vienybę. 
Už visus tuos incidentus ir 
Sąjungos reikalų nukrypi
mą, męs turime kaltinti' nt' 
socijalistus, bet gerbiamuo
sius ponus S. P. Tananevi- 
čių, Baltuti ir DrangelĮ. Jų ] 
atkaklus užsispyrimas ir ne
pažinojimas, kas tai yra vie
nybė, sukompromitavo Są- < 
jungą visuomenės akyse ir 
privertė ją atsisakyti nuo 
bendro iškilmės rengimo. 
Socijalistai niekur vienybės 
negriauna; jie negailėjo žo
džio nė Balučiui, nė Gudui, 
nė Kun. Kemešiui, o jus, 
klerikalai, ir vienam socija- 
listui pavydėjote, nes jus 
kaip apuokai bijote šviesos 
ir teisybės žodžio.

Nesistebime iš S. P. Tana- svaiginančių gėrimų parda- 
neričiaus ”nachališkumo,” - . . ’
taipgi ir iš jo nužeminto tar- simatė, kas chicagiečių pik- 
no Baltučio, tik keista, ko
dėl p. Drangelis, kuris min
ta iš visokeriopų partijų ir 
luomų žmonių triūso, pradė
jo taip klerikalų padus lai
žyti? Turbut dėlto, kad 
draugaudamas su "ponai
čiu” S. Tananevičium gauna 
automobilium pasivažinėti?

Vardunas.

vinėjimas, per tai girtų ne-

nikuose didelė naujiena. 
Draugija turėsianti krūvelę 
ir pelno, nors kitos draugi
jos, rengdamos piknikus šia
me darže, turėdavusios nuo
stolius.

MINNEAPOLIS, MINN. 
Dideli griausmai. — Darbų 

maža.
Čia kelios sąvaitės atgali 

buvo labai trošku ir šilta. 
Vėliau buvo dideli griaus
mai ir perkūnas sudegino ai
rių bažnyčią ir statinių (ba
čkų) dirbtuvę.

Darbai čia eina blogai; se
ni darbininkai, ir tie atlei
džiami nuo darbo. Rockefe- 
llerio aliejinės jau visai su
stojo, tik bosai dirba-

S. Klibas.

Mokėk bažnyčiai, arba ne
gali būt kurnu.

Apveizdos Dievo parapi
jos klebonas kun. Kruša da
rosi vis "nachališkesniu,” 
kaip jam katalikų tikyba ru
pi, matome, kadir, iš šio at
sitikimo. Tūlas lietuvis J. 
B. nuėjo pas tą "jagomastė- 
lį,” kad pakrikštytų vaiką. 
Kunigas tuoj užklausė, kas 
bus kūmuose. Atsivertęs 
knygas ir neradęs jose kū
mų pavardžių, stačiai pasa
kė: "Tos ypatos negali būti 

; kūmuose, pakol neužsimokės 
kas priguli bažnyčiai ir ne
atliks išpažinties,” reiškia— 
nemoki kunigui duoklės — 
negali būt kataliku.

I



Ant 18 gatvės, prie Apv. nančių gėrimų nebus parda- 
Dievo bažnyčios, kun. Kruša ■ 
laiko nusamdęs specialį po-; 
licistą, kuris šventadieniais 
gainioja žmones nuo bažny
čios šalin, kad nedalintų pla
katų, net ir kitoj pusėj gat
vės plakatai dalinti uždraus
ta. Porą sykių mačiau, kaip 
žydas atsistojęs prie pat 
bažnyčios durų dalijo plaka
tus gyduolių krautuvės, te
čiau žydui kunigo sargas nė 
žodžio nesako, bet pasimai
šė vienas lietuvis su glėbiu 
plakatų, tai tą policistas tuo
jau nuvijo šalin, vadinas, žy
das nekrikštas turi dau
giau tiesos stovėti prie baž
nyčios, negu męs lietuviai 
dėję statymui jos pinigus. 
Žinoma, žydas žino teises, o 
mūsiškiams kunigėlis bažny
čioj įkala, įgązdina, tai tie 
ir bijosi, o jei atsiranda vie- 
nas-kitas ir apšviestesnis, 
tai nenori tampvties su ku
nigėlių "aniuolais sargais.”

A. Booben.

vinėjama, kas norės užkan
džių, turi su savim iš namų 
pasiimti.

Geistina, kad jaunimas at
važiuotų prisirengęs su de
klamacijomis ir monologais, 
nes programe dalyvauti bus 
pakviesti visi, kurie tik ant 
to sutiks. Už geriausias de
klamacijas bus skiriama do
vanų gyvų radastų bukietas. 

Senas Singelis.

Birželio 10 d., šv. Mykolo 
dr-ja turėjo ekskursiją į 
New Yorko valstiją. Tikie-

vargo priežasčių, o tik plūdo! 
ir keikė.

"Aušra," kaip girdėti re
formuojama ir tvarkoma 
nuosekliau. Naujoji valdy
ba gegužės 30 d., savo posė
dy] aprubežiavusi p- V. Mi- 
šy ką. Dabar už viską atsa
kysianti valdyba. V. Mišei- 
kai bus mokama alga ir jis 
bus mokyklos ir knygyno už- 
veizda, bet nieko bendro su 
"Aušros" reikalais neturės. 
Naujoji valdyba karštai rū
pinasi, kad tik greičiau ištei- 
sus skolą.

Kastutės Brolis.

Nuo Town of Lake. Šia
me Chicagos kampelij ran
dasi daugybė lietuvių; dir
ba jie, veik visi skerdyklose. 
Oras ypač vasaros kar
ščiams prasidėjus nepaken
čiamas, dvokia tikra praga
ri) smarve. Čia randasi ne
mažai socijalistų, laisvų tau
tininkų, o jau tų katalikų, 
tai kaip pas gerą ūkininką 
avių. Socijalistai, sakyčiau, 
snaudžia, bet katalikai užtai 
veikia. Jie mėgina savo ma
kaules, kurios kietesnės.

Birželio 12 d., du karšti 
katalikai F- V—kis ir J. 
Kan. bedirbdami dirbtuvėj 
užsimanė pamėginti pakau
šius, bet J. Kan. makaulės 
butą minkštos, nes nuo pa
galio, kone visai supliuško, 
sako pasveiksiąs.

Visgi, makaulės abiejų bu
vę gana tvirtos, nes mat, ap
šviestų butą, skaito: "Drau
gą," "Kataliką” ir "Lietu
vą.” V. Jukniškietis.

MINERSVILLE. PA. 
Gegužinės įspūdžiai.

Nekokį įspūdį padarė mi- 
nersviliečių gegužinė įvyku
si gegužio 31 d. Žmonių bu
vo susirinkę apie 300 asme
nų. Buvo geriama, valgoma 
ir griežiant muzikai šoka
ma "tango." Kitokių šokių 
nė nešokta. Jaunimui, kaip 
ten vr, taip y r, bet jau se
nesniems tasai "tango," tai 
ištiesų nervus gadina, kai jų 
sūneliai bei dukrelės šliau
žiodami trinasi. Argi jau 
nebegalima surengti pado
resnių žaislų ? O kur-gi din
go musų dainelės, monolo
gai, deklamacijos, kodėl jais 
nepasidžiaugti tyrame ore, 
giedriai vasaros saulytei šil
dant? Jog tai kur kas pra
kilniau r žmoniškau už lau
kinių žmonių liekaną "tan
go-”

MINDEN, W. VA. 
Susitvėrė L. S. S. kuopa.
Anglių kasyklose darbai 

eina gerai. Lietuvių čia yra i 
apie 50 šeimynų ir apie 200 j 
pavienių. Jau beveik pusė; 
metų, kaip čia yra susitvė-! 
rus L. S. S. 246 kuopa, kovoj 
22 d., susitvėrė iš 11 narių 
L. S. S. 218 kuopa. Pastara
jai yra sunku gyventi, vie
na: kad labai nuošaliai gy
vename ir negalime parsi
kviesti kalbėtojų, o antra: 
visur kompanijų nuosavybė, 
neturim kur susirinkimų lai
kyti, nes negauname salės, 
i butus nepriima, žmoneliai 
įbauginti kunigo bijo nuodė
mės. Bet męs nenupuolame 
dvasioj, laikome susirinki
mus girioj- o kaip ateis šal
tas rudenėlis, eisime į anglų 
Oak Hill W. Va. salę, o pra
dėtąjį darbą stengsimės va
ryti, kiek galėdami stipriau, 
kad išvystų musų broliai ir 
seseris savo skriaudėjus ir 
nesiduotų jiems išnaudoti. 
Tik visa bėda iš pradžių, nes 
mindeniečiai kunigo lenko 
(lietuvio nėra) paikinami 
bijo socijalizmo, kaip žydas 
kiaulienos.

Balandėlis iš lizdo.

tas po 1 dolerį. Kaip girdėt j ^lb. Petronis su p-le F. 
draugija turėjo nuostoho, I D Petronis

| nes nedaug ekskursantų te- i vra narys K s g. ir Soe.
3U'°- _ . Part. Liet. Jaunimo Ratelio,

Matyt, si ekskursija buvo daugiausia yra pasidarbavęs 
surengta su tikslu, kad pa- jaunimo ratelio naudai, kai- 
sekmingiau išsigėrus, nes | p0 gabus lošėjas. Per drg- 
visu keliu geri katalikai ge-1 p. vestuves susirinko jo idė- 
rė ir nešiojosi prisikimšę ki- jos draugai ir gražiai drau

giškai pasilinksmino. Vik
toras Mizeris paaiškino 
trumpai apie Rusijos politiš
kus prasikaltėlius, kurie ko
vojo už musų visų bendrus 
reikalus ir dabar tebėra ne
kurie jų kalėjimuose, bei 
Sibiro taigose ir paragino 
svečius, kiek kas išgali su
šelpt. Svečiai mielai auka
vo tam reikalui. Iš viso su- 
aukuota -19.75, kuriuos ir 
prisiunčiam "Keleivio” re
dakcijai, prašydami perduo
ti "Pol. Kan. Šelp. Komite
tui."

L. P. L. J. R. birželio 14 d. 
rengia gegužinę su plačiu 
programų, bus deklamacijų, 
žaislų, kalbės drg- A. Sidora- 
vičius iš Cicero, III.

Birželio 19 d., Soc. Parti
jos, lietuvių skyrius rengia 
10 metinių spaudos atgavi
mo sukaktuvių paminėjimą. 
Yra kviečiamos ir vietinės 
pirmeiviškos draugijos.

Rockforde darbai suvis su
mažėjo; daug žmonių išva
žinėjo į kitus miestus.

Viktaras.

I{senius bonkučių, pora net 
j buvo suareštuota už kabinė
jimosi prie nepažįstamų mo
terų ; o jau nuvažiavus į vie
tą. tai buvo tikras lietuvių 
katalikų piknikas: gėrė, u- 
žė, pešėsi, draskėsi ir t. t. 
Bent, gėdytųsi svetimtau
čių ! Rautas.

ROCKFORD, ILL.
Pirmeiviškos vestuvės.

Gegužės 31 d., apsivedė Darbai ir.pas mus suma
žėjo; iš kitur atvažiavu
siems sunku darbas gauti.

Akmeninis.

Senas Singelis.

MINERSVILLE, PA. 
Prakalbos ir busianti gegu- 

v žinė.
Socijalistų Sąjungos V ra

jono rūpesčiu buvo sureng
tos prakalbos, kalbėjo iš 
Philadelphijos studentas Ja- 
sinskas ir drg. Ramanaus
kienė iš Minersville, Pa.

Rugpjūčio 19 d., V rajo
nas turės susivažiavimą į E. 
Mahanoy. nes čia patogiausi 
vieta žaislams, taipgi yra 
estrada sakyti prakalboms 
ir deklamacijoms. Svaigi-

GRAND RAPIDS, MICH. 
Uždarbiai maži.

Čia fabrikų ir dirbtuvių 
darbininkai dirbdami po 9— 
10 valandų per dieną uždir
ba nuo 6 iki 8 dol. sąvaitėj, 
dirbdami ant gatvių — $2.00 
į dieną, o prie kontraktorių 
da mažiau, nes vos-tik $1.85 
į dieną. V. B. B.

EDWARDSVILLE, PA. 
Lietuvis baptistų "kapu

cinas.”
Į čia nuolat lankosi iš Pitts- 

tono, Pa., baptistų miaivno- 
rius D. S—vičius ant 
kampo gatvių sako lietu
viams pamokslus piršdamas 
savo, kaip jis sako, geriausią 
ir teisingiausią baptistų ti
kybą. Tasai misionierius nė
ra jokios mokyklos lankęs ir 
tik vos led bibliją sugeba pa
skaityti ; suk jį deyynios, sa
kyčiau, su tąja jo tikyba, bet 
kadangi jis yra didelis atža
gareivis ir niekina organiza
cijas, teatrus ir kitas apšvie- 
tos įstaigas, tai patariu lie
tuviams jo neklausyti.

Teatrą, girdėjau, stačiai 
keikia, sako, tai "šėtono" 
darbas, reikią melsties, o ne 
teatrus lankyti. Jis priešin
gas visoms pasaulinėms 
knygoms ir darbininkų laik
raščiams, bet reikia tikėties, 
jog lietuviai nebetoki kvai
li ir tasai naujasai "kapuci
nas” savo kvailo "mokslo”” 
nebeįsiulys.

Edwardsvillietis.

BEAR CREEK, B. C. 
CANADA.

Katalikai, greit busią po 5c.
Čia lietuvių esame: 1 šei

myna ir 6 pavieniai asmenįs. 
Laikraščiu gauname: 2 egz. 
"Keleivio,” "Šakę,” "Lietu
vą,” "Laisvę" ir "Kataliką." 
Darbai stovi ne puikiausia. 
Uždirbame nuo $3.50 iki 
$4.50 į dieną.

Buvo ir pas mus angliškų
jų avelių piemuo ir klausė iš
pažinties. Vėliau jam išva
žiavus ėjo gandas, kad kom- 

. panija iš kiekvieno darbi
ninko išjieškosianti po $10 
kunigėliui atlyginimo, kai- 
kurie lietuviai ėmė grau- 
sties, kam, girdi, prisipa
žinome esą katalikais- Pa- 

; sirodo kataliko vardas ne 
brangesnis $10.00. Gal būt 
greit visą kataliką galėsime 

. už 5c. nusipirkti.

NOR1VOOD, MASS. 
Labdarių draugija stato 

vo svetainę.
Birželio 12 d., laikytame 

extra susirinkime Labdarių 
dr-ja nutarė statyti svetai
nę. Išsirinko komisiją, į ku
rią įeina: M. Sargalis, M. 
Smolckis, P. Tumaučius, A. 
Nevackas, V. šilaitis ir P. 
Jasiulaitis. Tikimės, jog ko
misija pasirūpins, kaip gali
ma greičiau tą darbą pradė
ti ir įvykinti.

Pagal kontraktorių ap- 
skaitliavimo svetainės pas
tatymas lėšuosiąs apie 
$7,600.00, iškiriant įtaisy
mą vidaus ir pravedimą 
šviesos.

Savų pinigų turime apie 
pustrečio tūkstančio. Ne-1 
pritenkančią sumą gauna
me pasiskolinti. Progresy- 
vis žmogus P. Vilentas pa
skolina $5,000.00, bet vis dėl
to, da šiek-tiek trūksta. Įs
tojimas į Labdariu dr-ją 
$5.00.

Malonėtume, kad draugai, 
kurie suprantate svetainės 
svarbumą, visi alei vienas 
rašytumėtės į Lab. dr-ją ir 
tuomi pagreitintumėte sve
tainės statymą. Juk męs be 
svetainės, kaip be duonos 
gyventi negalime, ar nori
me surengt prakalbas, pas
kaitas, vakarą, ar draugijos 
susirinkimą, turime jieškoti 
pas svetimus ir da nevisuo- 
met tinkamą gauname.

Tūlos draugijos, kaip tai 
Lawrenco "Lietuvos Sūnų 
dr-ja ir kitos paaukavo n : 
pasižadėjo aukauti, kuomet 
bus pradėta darbas. Visų, 
kurie permatote darbininkų 
gyvenimą ir jaučiaties lietu
viais, prašyčiau neatsisaky
ti ir kiek išgalint padėti ta- • 
me reikale.

J. Stančikas, dr-jos sekr.

sa-

MARYVILLE, ILL. 
Spaudos sukaktuvių apvaik- 

ščiojimui suruošta gegu
žinė su prakalbomis.

Šv. Antano draugija apvaik- 
ščiojimui 10 metinių spau
dos atgavimo sukaktuvių 
buvo parengusi gegužinę su 
prakalbomis. Prie iškilmės 
buvo prisidėjusi ir L M. dr- 
ja iš Collinsville, III.

Perėjome miestą maršuo- 
dami ir gražiausioj tvarkoj, 
net anglai džiaugėsi gražia 
paroda. Vėliau parke buvo 
prakalbos, kuriose kalbėjo 
drg. A. A Vasiliauskas, 
"Naujienų" vice-pirmsė- 
dis. Nurodė šio surėdimo 
pragaištingumą ir aiškiai iš
rišo darbininkų klausimą ir 
organizacijų svarbą. Ren
gėjų vardu, tariu didelį 
ačiū drg. Vasiliauskui, L. 
M. Dr-jai mus sušelpusiai fi
nansiškai ir -visai mus užjau- 

1 tusiai publikai. Iš geguži
nės turėjome apie $100.00 
pelno. J. Bulota.

5c. nusipirkti.
Gerai žinantis.

BROOKLYN, N Y. 
Naudinga ir pavizdinga eks- 

kursija-
Gegužio 31 d., buvo suruo

šta draugiška ekskursija i 
Maple Grovė parką. Eks
kursiją surengė L. S. S. 19 
kuopa ir Liet. Apš. Dr-ja. 
Ekskursijoj dalyvavo apie 
300 žmonių. Tarp kitų žais
lų, buvo margas programė- 
lis. Dainuota, deklamuota, 
sakyta monologai ir Džian 
Bambos "spyčiai.” Labai 
įspūdingai ir gražiai padek
lamavo ‘ draugė Sinkevičiū
tė; "Aido" choras tarp ki
tų dainelių sudainavo ir 
Marsaljietę- Prakalbas sa
kė drg. J. Šukys apie Colo- 
rados žudynes ir drg. J. šal
tis paaiškino, kokį žvėrišką 
darbą atliko Hoossicko Fall- 
s’o fanatikai sumušdami 
drg- Perkūną ir kitus drau- 

suauka-gus. Ekskursantai 
vo šiek-tiek draugo Perkū
no bylos vedimui.

Apskritai imant, ekskur
sija nusisekė iš visų atžvil
giu.

Prie progos norėčiau 
draugams patėmyti, kad 
rimtame programe ateitij 
ne maišytų panašių šlykštu
mų, kaip kad pasakė išėjęs 
antru kartu Džian Bamba 
(kuris, rodos, yra ir auto
rium savo eilių), tai jau per 

daug nemorališka.
Ilgavyžis.

MTLKES-BARRE. PA. 
Prakalbos.— Tikra katali

kiška ekskursija.
Nors šis miestas tirštai 

apgyventas lietuvių, bet su
sipratusių labai mažai yra. 
Daugiausiai tamsunėliai ku
nigijos apifanatizuoti.

Gegužės 31, šv. Kazimiero 
blaivybės dr-ja buvo suren
gus prakalbas, bažnytinėj 
salėj. Kalbėjo kunigas ir 
tūlas vyras angliškai, paskui 
buvo angliškas monologas. 
Pabaigoj, atsistojęs pirmsė- 
dis paaiškino, kad visoje val
stijoje negalėjo gauti lietu
vio kalbėtojo-

Vėliaus vietinis klebonas 
šiek-tiek aiškino apie blai
vybę. Nors tokios prakal
bos butų labai naudingos, 
bet žmonėms nesuDranta- 
miems angliškai, nieko nau
dos neatnešė.

DORRISVILLE, ILL. 
Nevisuomet ir bosams seka

si jodinėti ant darbinin
kų sprando.

"Keleivio" No. 17 įsiskver
bė maža klaida. ' 
pats padariau, kurią dabar 

i ir atitaisau. Ir keliatą žo- 
> džių suteiksiu "Keleivio" 
skaitytojams apie bylą.

Viršminėtame numerije 
buvo patalpinta, kad gegu-

■ žio 4 d. įvyks byla lietuvio 
jdarbininko V- Rūtos su bo- 
; su B. Morris. Byla atsibu-
■ vo 12—13 dieną gegužės. Bo-
■ sėlis turėjo pasisamdęs du 
! advokatu, o vargšas darbi
ninkas tik vieną, bet ir tą iš 
darbininkų partijos. Ir taip 
darbininko advokatas sukir- 

: to kapitalistų užtarytojus, 
kaip kirvis — medį. Ir tu
rėjo (jury) nuteisti boselį 
$200.00 pabaudos. Anglai 
darbininkai sako, tai neko-

I kia bausmė už tokį pasielgi
mą kasykloje, jie manė, kaa

Tą' klaidą

BALTIMORE, MD. 
Darbai.— "Darbininkų Bal

sas’’ išeisiąs.— Merginos 
taupesnės už vyrus.

Darbai siuvėjų dirbtuvėse 
stovi silpnai. Nors bedarbė 
gązdina, bet žmonės rudžio 
nepameta. Nekurie turi dvi 
knyguti: su viena eina mais
to parsinešt, o su kita rudi 
ima bargan.

"Darbininko Balso" komi- 
> posėdije birželio 

11 d. nutarė vienbalsiai leisti 
"D. B." Unijistai, kadir, bu
vo ^prisižadėję, bet remia ne
noromis, tečiau komisija ne
bemano laukti ir pradėsian
ti laikraštį leisti be atidėlio
jimo.

Merginos nesibijo bedar
bės, jos turi susitaupę skati
ko, vyrai ne. Jie dažniau
sia pralaidokauja ir mažai 
tėra tokių, kurie nesibijotų 
tamsios dienos.

A. Kurelaitis.

BROOKLYN, N. Y. 
Naujas kunigas.

Jau brookliniečiams, kad 
nesiseka, tai nesiseka. Pir
miau vis bėdojo žmoneliai, 
kad per aštrus mus klebo
nas V. Varnagiris, net iš
pažinties žmonės bijodavo 
eiti, jei neturėdavo keliato 
dolerių. Bet štai, po ilgo 

j laukimo sulaukėme kun. Pe
tkų, sakome, čia tai jau bus 
tikras ganytojas ir savo a- 

| vėlių nekirps perdaug skau
džiai, bet toks buvo tik kol 
įdrįso, dabar jau ir šisai ne
tik primynęs vilnas skuta, 
bet ir plakatus uždraudė 
prie bažnyčiai dalyti. Pa
žiūrėsime, kaip jis toliau a- 
veles ganys-

Viską žinantis.

Atsišaukimas į Visuomenę.

CRABTREE, PA. 
Prigėrė tvenkiny j, nes ne

mokėjo plaukti. i

■v •

NORWOOD. MASS. 
Klerikalų su socijalistais di

skusijos.— Kunigai, vy
skupai ir popiežius 
esą "socijalistais."

L. S. S. 133 kp. birželio 14 
d., buvo surengusi diskusi- 

”Ar kunigas gali būti 
. &____ Diskusijos

ne- • traukėsi gana ilgai. Kuni- 
prie- gų užtarytojai, parapijonai 

ir davatkos gynė kunigus, 
jie visi klykė, rėkė, jog kuni-

gaus kokius vienus metus už i jas : 
grotu patupėti. Bet ką-gi\ socijalistų. 
padarysi, varnas varno 
kerta. Nors buvo ir 
šas darbininkui Mikas Ger- 
kas, kada dar nuo Kosciuš 
kos karės jiedu buvo susipv- j gas gali būt socijalistų, o šo
kę ir stojo i teismą už liu- cijalistai nurodinėjo, jog ne- 
dininką. Darbininko advo- gali, nes tas nėra socijalistų,

I
i

i katas tuojaus prašalino, kai
po nieko nežinantį. Anot 
tos patarlės: "ir nuėjo, kaip 
šuo muilą suėdęs. Mat ko
kių geraširdžių užtarytojų 
randasi tarpe musų lietuvių.

Gegužės 28 d. ryte, bosas 
buvo atėjęs į darbą, prie 
šafto No. 9 už inžinierių, nes 
jis tą darbą moka. Bet ne
laimė tame: darbininkai už- 
matę pradėjo nerimauti ir 
visi vienbalsiai suriko: "Už
muš, užmuš, beleisdamas į 
kasyklą.” Kiti suriko: "ša
lin skerdžiau! eik pas far- 
merius kiaulių ganyti.” Dar
bininkai tol nesileido į ka
syklą, pakol boso neprašali
no nuo darbo. O jo vietoj 
pašauktas kitas inžinierius, 
kuris suleido darbininkus į 
kasyklą laimingai.

Darbinikų apsišvietimas ir 
susipratimas kila. Nesiduo
da bosams ir kapitalistams 
vedžioti už nosies.

T. K. Pangonis.

kuris nepriguli prie partijos. 
O kunigas ar gali prie parti
jos prigulėti? Žinoma, kad 
ne. Nes sužinojęs vyskupas 
jį išspirtų iš bažnyčios. So
cijalistams viską išaiškinus, 
klerikalai liko su nosia.

Įdomų pamokslą atrėžė, 
vieną nedėldienį Norvvoodo 
klebonas kun. D. Perskai
tęs evangeliją, jis griebėsi 
aiškinti, kad kunigai, vys
kupai, rymiškis šventasai tė
vas ir jis pas esą socijalistai 
ir tautos mylėtojai. Šitie, 
sako, "cicilikučiai" pasisavi
no musų žodį ir giriasi esą 
socijalistais. "Jie išgamos, 
binkortai, tekšiukai, bruso- 
kai” ir daug da gražesniais 
vardeliais plūdo jis sociįa- 
listus, kartu girdamas, jog 
ir jis pats socijalistas, tik 
daug šventesnis už anuos. 
Bet musų kunigėlis būdamas 
"socijalistų” negi nurodė 
bažnyčioj buvusiems darbi
ninkams jų skriaudėjų ir

BECKEMEYR, ILL. 
Bedarbė.— Dangaus agento 

nėra.
Šisai miestelis stovi 45 

mylios atstui nuo St. Louis, 
UI. Gana gražioj ir lygioj 
vietoj. Viskas butų gerai, 
tik bėda su darbais, veik 
kas metai bedarbė mus pri
kamuoja. Pereitais metais 
bedarbė tęsėsi 6 mėnesius, o 
šiemet ir vėl nuo balandžio 
mėnesio sustojo darbai, neži
nia, kada pradėsime dirbti.

Čia dabar dideli karščiai. 
Javai ir daržovės baigia 
džiūti.

Lietuvių čia yra 15 šeimy
nų ir apie pusantro syk tiek 
pavienių. Lietuviai gyvena 
santaikoje, nes pakol kas 
nėra lietuviško "dangaus a- 
gento." tai nėra kam ir nea- 
pvkantą prieš žmones sukel
ti. K. šiaučius.

BROOKLYN, N. Y. 
Prakalbos.

Birželio 9 d. Tautiškame 
Name buvo parengtos kriau
čių unijos prakalbos, kad iš
aiškinus, iš ko kįla bedarbės 
ir ar užsimoka darbininkui 
prigulėt prie unijos. Kalbė
jo J. Augunas, j. Žaltys ir 
L. Pruseika. Visi trįs kal
bėjo gerai ir nurodinėjo, kad 
bedarbes gimdo dabartinis 
surėdymas ir pakol jis eg
zistuos, jos neišvengtinos. 
Nė unijos nuo bedarbių ne
gali apsaugot. Tą ligą gali 
išgydyt vien tik socijaliz- 
mas, todėl kalbėtojai ir agi
tavo už socijalizmą. Ge 
riausia kalbėjo Pruseika. 
Žmonių buvo apie 500-.

L. S. S. 19-toji kuopa rūpi
nasi apie draugą Perkūną ir 
renka aukas bylai prieš 
Hoossick Falls fanatikus, 
kurie jį sumušė.

J. Gyvūnėlis.

Męs E. Pittsburgh’o Pa. 
ir apielinkės lietuviai šiuomi 
šaukiamės į lietuvių visuo
menę, pagelbėkite mums šioj 
svarbioj valandoj, kada męs 
išėjome kovon už kąsnį duo
nos. Šie laikai jau gerai ži
nomi, kol da darbininkas

Du jaunu vaikinu, Juozas dirba, tai da gali šiaip-taip 
Bačkis ir Antanas Budris, diena iš dienos stumties, bet 
abudu kauniečiai, Gruzdžių netekus darbo, arba kilus 
pav. Grįžę nuo darbo išė- streikui pamato, kad badas 
jo nusiplauti į tvenkinį ir a- 
bu nuskendo. Vienas atras
ta su apatiniais drabužiais, 
matyt pirmamjam skęstant, 
norėjo išgelbėti, bet nemokė
damas plaukti ir pats nus
kendo. .X.

žiuri į akis. Pragyvenimas 
brangus, ypač gyveantįems 
su šeimyna, nebepavelija su- 
taupyt ateičiai i 
duonos.

Sustreikavo 
Westinghouso 
Westinghouse 
Manufacturig 
prisidėjo prie streiko ir ket
virtos dirbtuvės darbinin-- 
kai: Union Surich & Sigite# 
Co., Surisville, Pa. Strei
kuojančių skaitlius jau sie
kia apie 16,000; žada prisi
dėti da 3 fabrikai, jei strei-

ir ant juodos.

3 didžiosios' 
dirbtuvės: 

Electric & 
Co., nunai-giMINEAPOLIS, MINN 

Avelės ramesnės, mat apkir
po.

Minneapolio lietuviai už- 
pereitą sąvaitę buvo parsi- 
kvietę dvasiškąjį piemenį, 
kad apkirptų jiems velyki
nes vilnas, nors Velykos bu
vo praėję, bet vistiek vilnos kas užsitęstų ilgiaus. 
da nebuvo nusmukę. Dvasi- Streikuojantie darbininkai 
škasai "piemuo," kirpo tris' laikosi ramiai, jokių riaušių 
vakarus, sako, už kirpimą nekelia, tam daug gelbsti už- 

! sumokėję $30.00. Dabar a- darymas smuklių. Kompa- 
i velės ramesnės, nors prieš Į nija per savo provokatorius 
socijalistus ir smarkiau Į bando žmones sukurstyti, 
bliauna. Pakeburiškis.

i

1

Streikuojantie darbininkai

GARDNER, MASS. 
Laukiama streiko.

Didele baime perimta 
”Heywood Bros. & Wake- 
field" kompanija.

Dienraštis "Boston Post" 
praneša, kad Gardner, Mass. 
bus didelis streikas. Wake- 
field, Mass., tos pačios kom
panijos dirbtuvių darbinin- 

j kai jau streikuoja ir kompa
nija jaučia, jog greit ir gar- 
dneriečiai paseks jų pėdo
mis. Pakol kas iš darbinin
kų pusės per daug smarkaus 
judėjimo nesimato, tečiau 
manoma kilsianti audra.

M- J. Vaitiekus.

DETROIT, MICH. 
Teatras.

L. S. S. 116-tos kp. rūpes
čiu, birželio 6 d., buvo suren
gta vakaras. Sulošta: "Ker
štinga meilė” ir pasakyta du 
monologu: "Davatka” ir
"Žmogus be klaidų;" ypač 
nusisekė paskutinisis- Pub
likos buvo mažai, nes tą pa
čią dieną buvo rengiama 
daugybė įvairių lošimų ir 
šunbaliu.

"Keleivio” reporteris.

jei pergalėtų ”skebus,” kad 
darbininkai jiega pasiprie
šintų ir tiems butų proga 
pašaukt miliciją, bet darbi
ninkai išanksto yra perser
gėti, kad provokatorių kur
stymui netikėtų ir darbinin
kų vienybės neistengs išar
dyti.

Draugai! Padėkite, kiek 
kas išgalite!

N. B. Aukas meldžiame 
siųsti kasieriui: Petrui Kim- 
birauckui, Box 328, E. Pitt
sburgh, Pa., o laiškus su au
kautojų pavardėmis L. S. S. 
117 kp. sekretoriui K. Leo
navičiui. box 84, E. Pitts
burgh, Pa.

Meldžiame ir kitų laikraš
čių greitai perspausdinti.

DANVILLĘ, ILL. 
Mano draugams.

Pranešu savo draugams, 
jogei aš esu jau sveikas ir 
pradėjau dirbti, todėl tariu 
širdingą ačiū tiems drau
gams, kurie mane šelpė lai
ke mano sirgimo; ačiū L. S. 
S. 21 ir 44 kuopoms, kurios 
daugiausia rūpinosi mano 
nelaimingu likimu.

Jonas Klimas,
Danville, HL
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Kaip kovoja Anglijos

KELEIVIS

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

I______________________________________—----------!

kaklo turiu zopastą? Tai ir 
yra tas vaistas, ką sustipri
na žmogaus jausmus. Aš 
prieš kožną muštrą jo išsi- 
geriu. Jei nori, galiu ir tau 
duot porciją.

— Ačiū, tėve. Geriau lai
kyk jį. kada reikės eiti ka
rėm Gerai išsigėręs galėsi 
sumušti savo priešą, kaip 
Kuropatkinas japonus. Lik 
sveikas.

— Gud nait. Maike. Ma
ne ištikro ima jau miegas.

ir akįs randa sau kelią į erd
ves, pasiekia saulę, mėnesį 
žvaigždes, planetas, išma
tuoja jų tolį, susipažįsta su 
jų medega ir gyvavimo tei
sėmis; net ir tolymiausiųjų 
žvaigždžių kelius sužino ir iš
matuoja. Surasta stebuk
lingas radium, susekta smul
kiausi atomai, iš kurių susi
deda visata. Sužinota celių 
sandėsniai, protopeiazmų ir 
infuzorijų formos, iš kuriti 
vėliau išsivystė milžiniški gy
vūnai ir patsai žmogus.

Astronomijos, chemijos ir 
fizikos mokslai net ir senąjį 

■dangų ir senąjį pasaulį pakei
tė nauju.- Nūnai, bent, kiek
vienas mažamokslis nebetiki, 
jog žemė plokščia ir stovi ant 
vietos, o saulė apie ją, kaip 
kamuolis rieda, lygiai kaip 
nebetiki, jog ten už šėmų de
besų, už balzgano mėnulio ir 
karštos ugninės saulutės yra 
dangus prikimštas šventųjų, 
o jų tarpe sėdi žilas didžiabar- 
zdis Dievas, pasisodinęs senį 
Abraomą ant kelių.

Su pagalba mikroskopų su
rasta akims nematomi musų 
priešai-bakterijos. Susipaži
nus su joms daug padėjo me
dicinai; išradus priemones su 

, joms kovoti, išgalbėta milijo
nai žmonių nuo ankstyvos 
mirties. Chirurgija taip-pat 
žymiai pasigerino; pastaruo
ju laiku net širdies operacija 
jau nebėra stebuklu. Bevie- 
linių telegrafų ištobulinimas 
palengvina susinešimą ir su- 
tolimaisiais kraštais, o ypač 
jūreiviams yra didele pagel- 
ba. Musų senelių pasakoji
mai apie stebuklingus spar
nuotus žmones, jau paaiškė
ja. Šiandien, veik, virš kiek
vieno, ypač Europos, dides
nio miesto, matome gražiai 
padebesyje zvimbiančius or
laivius. Tai tik mažutis trum
pas palyginimas, bet ir iš jo 
mes matome, jog bėgyje pas
kutinio šio šimtmečio žmoni
ja tiek daug pažengė pirmyn 
ir tiek daug atsiekė, kiek ne
buvo atsiekta per pastaruo
siuos bent kelius amžius.

Reikia pripažinti, jog pas
kutiniu laiku žmonijos pir
myneiga dar sparčiau žings
niuoja, apšvieta ir susiprati- 

Ištikro-ką męs turėjome mas apglėbia vis didesnes ir 
platesnes minias ir gal būt 
nebetoli tas laikas, kuomet 
žmonija per mokslą ir šviesą 
prieis prie tikrojo tobulybės 
kelio ir kiekviena, dabar da 
painiausia išrodanti, gamtos 
paslaptis bus išaiškinta. 

Vardunas.

A M P DIL A I i rr sprandą k?ne <?.vau’-®a: Au lyl I\ || kau, pas mus ir meslaveztyj
sidarė triukšmas, pakol po
licija išvedė iš parodos ka
riaujančią moterį.

Birželio 9 d. Birmingha- 
me dailės galerjioj sufra- 
gistė sukapojo brangų pa
veikslą. Ji areštuota. Teis
me ji be paliovos šaukė visa 
gerkle, taip kad niekas susi
kalbėt negalėjo.

Birželio 11 d. sufragistės 
kėsinosi suardyti dinamitu 
vainikavimo sėdynę West- 
minsterio bažnyčioj- Toji 
sėdynė yra padaryta iš bran
gaus marmoro ir panaši 
daugiau į altorių. Ji buvo 
pastatyta 1296 metuose. 
Bomba sprogdama pusėtinai 
ją apardė.

Birželio 14 d. sufragystės 
padėjo bombą šv. Jurgio ba
žnyčioj, Londone. Bomba 
sprogo visiems jau išėjus. 
Bažnyčioj kilo gaisras. Ek- 
spliozija buvo taip smarki, 
kad išnešė bažnyčios langus, 
sudaužė visas lempas, žva
kes ir daug šventųjų.

Pasodintos kalėjiman su
fragistės visuomet pradeda 
badaut, apserga ir valdžia 
jas paleidžia. Jų „genero
las” Emelina Pankhurst bu
vo pasmerkta 3 metams ka
lėjiman ir da metai neišėjo, 
o jau 7 kartus buvo iš kalė
jimo paleista. Kada išėjus 
pasitaiso, valdžia vėl ją ima. 
Bet dabar kunigai pradėjo 
agituoti, kad dėl badavimo 
sufragisčių neleist iš kalėji
mo. „Tegul jos visos mirš
ta-’’ šaukia kunigai.

Karalienė taip įbauginta 
sufragysčių darbais, kad 
viešai bijosi ir pasirodyt. 
Sakoma, kad ji ketina visai 
Angliją apleisti.

!

neesti taip sunku. Nieko, 
sako, Amerika. Bet aš jam 
netikėjau, susirengiau ir(Monologas).

'! Tai kaip, sakau, kartais leidaus toliau tikros Ameri- 
gyvenime žmogui nusiduo-: kęs jieškoti. Atvažiavau į 
da... Kadir, aš... gyvenau Pittsburghą.

• Lietuvoj, sykiu su visais lie- 10,1 '*°1 
tuviais knisįau žemelę, bet 
jau nuo pat mažumėlės gir
dėdavau žmones Ameriką 
minint, kitokios kalbos ir ne
būdavo, kaip tik: Amerika, 
Amerika ir Amerika... Na, 
manau sau, visi piemenis, 
vos tik nustoję kiaulių vuo- 
degą mazgvti, važiuoja A- 
merikon ir iš ten grįžta po
naičiais, tai kodėl aš ir geru 
ponu negalėčiau pargrįžti? 
Sumanyta — padaryta.

Paskolinau nuo Pagojęs 
Duoniaus porą šimtų mušti
nių, nunešiau 5 rubl. klebo
nui, kad atlaikytų „caluna- 
vas” mišias prie šv. Pilypo, 
kelionės patrono... (o kad ta
ve. buvau užmiršęs pasaky
ti, jog musų bažnyčioj ”cu- 
dauna” vieta) ir susiruošęs 
dui, pas Kupiškio Mendelį, 
tasai ir pertarambonijo per 
rubežių- Dasikasiau iki 
Hamburgo, o iš ten garlai
viu į Ameriką. Na, jus, jog 
gerai žinot, kaip tuose gar
laiviuose ožius bielija. Kad
ir geltonos putos per žandus 
teka, bet aš nenusiminiau, 

I keliauju į Ameriką manau 
j sau, jog tai palaimintųjų ša
lis, žemiškas rojus, kur kiek
vienas gali: saldžiai miegot, 
gražiai nešiot, nedirbt ir pi
nigų turėt.

Atvykau New Yorkan, o 
iš ten Chicagon. Dabar ma
nau, esu Amerikoj, jau tik
rai laimingas. Už poros die
nų girdžiu mano draugas, 
pas kurį atvažiavau, rūpina
si dėl manęs darbo.

Štai tau, tai ir Amerikoj 
reikia dirbti?

Čia, manau, 
jau gal tikroji Amerika, bet 
ir čia be pinigų nieko neduo
da, o pinigų neduoda be dar
bo. Einu jieškoti darbo, nes 
jau valgyt norisi. Gavau 
darbą plieno dirbtuvėje. Į- 
veda mane dirbtuvėn; aplin
kui milžiniškos mašinos, sto
vi didžiausios krosnįs, bai
sus ugnies karštis, ištolo 
plaukai svįla; žiuriu-gi ge
ležis kai vaškas tirpsta. Mat. 
tuoj prisiminė „čiščius,” 
manau sau kur-gi tos „dū
šios” yra, bet nuo karščio 
apalpęs „dūšių,” taip ir ne
pamačiau. Traukiau toliau 
Amerikos jieškoti. Atkelia
vau Scrantonan. Nors dalį 
tos Amerikos, sakau, maž ir 
surasiu. Tuojau pasisekė 
gaut darbą. Sustojau su ki
tais darbininkais ir laukiu, 
tik staiga pajutau, kad mus 
dumia su mašina žemyn į vi
durį žemės, baisiai išsigan
dau, bet atsiminiau, kad 
Lietuvoj žmonės sakydavo, 
jog Amerika po žeme. Ne
užilgo mašina sustojo ir aš 
persitikrinau, jog ir čia ne 
Amerika, o anglių kasyklos. 
Šiurpuliai perbėgo per mano 
nuodėmingą kūną, nes su
pratau, jog vietoj rojaus pa
kliuvau Į pragarą. Čia su
sitikau daugiau lietuvių, jie 
klausia mane, ar aš seniai iš 
krajaus, sakau, iš rojaus ne
senai, bet pragare vistiek 
neiškentėsiu ir vos ne led 
dienelę atidirbęs, kai vakare 
mašina iškėlė, sprukau neat
sigręždamas į pragaro pu
sę. Leidaus toliau. Atva
žiavau Bostonan, manau gal 
čia Ameriką rasiu, bet kas 
tau, kitokio darbo negavau, 
kaip tik prie ūkių (farmų). 
Čia jau iš tiesų persitikri
nau, kad esu Amerikoj, bet 
Amerika ne rojus, o tik iš
naudotojų kvailių kraštas; 
suprantat, kvailių!... Jie 
mane pristatė kiaulių šert ir 
karvių milžti, na ir ką jus 
ant to pasakysit, ar pas juos 
yra protas? Juk tokius dar
bus pas mus tik bobos tedir
ba!

O susitiksi kokį pažįsta
mą, pradėk skųsties, nieko, 
girdi, Amerikoj visi tokius 
darbus dirba. Pastiptumėt 
jus ir su Amerika ir su jos 
auksu; kad tik užsidirbt ant 
laivakortės, jau aš daugiau 
nei vėdarų tampjl, nei kar
vių milžt neisiu. Dumsiu į 
Lietuvą, kad net papadės 
svils. K. Armonas.

Už 84.540.000 sunaikino 
turtų.

Sufragistėmis vadinasi ka
riaujančios už balsavimo tei
ses moteris.

Iš pradžios Anglijos suf
ragystės reikalavo iš val
džios pripažinimo moterims 
tos teisės ramiuoju budu, tik 
retkarčiais, būdavo, išdaužo 
ministerių pirmininkui lan
gus- kada tas pasipriešinda
vo jų reikalavimui.

Nuo 1912 metų sufragys- 
tės pradėjo jau aštriau kovo
ti. Ir nuo to laiko kas me
tai vis daugiau ir daugiau 
sunaikino 
ma. kad 
sunaikino

1912 m.
1913 m.
1914 m. jau už 4.000.000

turiu. Apskaito- 
Anglijos moteris 
turtų

už 840.000
už 500,000

r vyčių kasierium. ba iš kra- 
! jaus esam seni frentai ir da- 
ibar da atsiminėm tuos 60 
kailių, atimtus vienam žydui 
netoli Joniškio.

— Nestebėtina, kad tu. tė- 
jve, ir klajoji. Tiek išgėrus, 
protas turi apvirsti augštyn 

j kojomis.
— Nemeluok, vaike, pro- 

Į tas kojų neturi!
— Tegul bus ir taip, bet aš

■ vistiek patarčiau tau. tėve, 
Į eit išsimiegot, nes kalbėt 
šiandien su tavim neužsimo-

I 1 
Ka.

— Matai, vaike , kaip aš 
.tave sukritikavau. Nežinai
ką ir atsakyt.

— Atsakinėti, tėve, ant 
tokių nesąmonių, kokių tu 
šiądien apie socijalistus pri
pasakojai. butų darbas že
miau kritikos. Tas reikštų 
maždaug tą pati, ką ginčy
tis su bačka alaus.

— Vaike, tai tu prie to 
mane lygini?

— Beveik.
— Ar tu nematai 

kardo ?
— Matau.
— Ar matai, kas ant ma

no krutinės kabo?
— Kvorta degtinės.
— O kryžiaus nematai?
— Matau.
— Ar tu dabar žinai, kas 

aš esu?
— O kas?
— Lietuviškojo vaisko 

nerolas.’
— Tas matyt ištolo.
— Tai kaip tu gali mane 

lygint prie bačkos?
— Tėve, aš tau norėjau 

pasakyt komplimentą. Aš 
žinau, kad tu labai myli alų. 
todėl maniau, kad toks pri
lyginimas labai tau patiks, o 
juo labiau, kad jis teisingas. 
Bet keistas dalykas. Gert 
tau patinka ir pasigert tau ______
ne sarmata, bet kada aš ta-1 fragistės

— Matai, Maike, kaip jus 
persigandot Lietuvos vyčių, 
kada aš tapau jų generolu!

— Kas persigando?
— Ogi jus. visi socijalistai.
— Ar šiąnakt taip sapna

vai?
— Aha, jau nori gudrybė

mis išsisukti. Nė nebandyk, 
vaike. Aš viską žinau.

— Bet vieno daikto tu 
žinai.

— Žinau, vaike, viską.
— Ne viską.
— Na tai pasakyk, ko aš 

nežinau.
— Tu, tėve, nežinai to, jog 

tu visai nedaug težinai.
— Maike, aš tau galėčiau 

priparodyt, kad aš viską ži
nau, bet nenoriu su tavim 
ginčytis.

— Tu negali to prirodvt.
— Galiu
— Negali, tėve.
— Šiur, galiu.
— Kaip tu prirodytum?
— Ogi paimkim kad ir so

cijalistus. Tu sakai, kad jus 
lietuviško vaisko nepersi- 
gandot, o aš tau galiu pn- 
parodyt, kad persigandot.

— Nagi pri rodyk, tėve. 
— Kiekvieną nedėldienį, j 

vaike, kaip tik bažnyčioj mi
šios ir kodilnyčių durnai ki- 
la su žmonių maldomis Į 
dangų, jus tuomet laikot sla
ptus mitingus ir svarstot, 
kaip išnaikinti katalikų vie- 
rą ir Lietuvos vyčius.. Savo 
nutarimus jus užrašot Į rau
doną knygą raudonu atra-, 
mentu, kad niekas negalėtų 
perskaityt, o užrašius jusų ; 
prezidentas ištaria 9 užkei
kimo žodžius, nuo kurių to
ji knyga pavirsta Į raudoną 
plytą, kurios nė vanduo, nė 
ugnis negali sunaikinti. Ma
tai, kaip aš viską žinau.

— Tėve, ar nebuvo tavo 
vyčių susirinkimo vakar?

— Žinoma, kad buvo.
— O kiek bačkų alaus tu

rėjot?
— Kodėl tu, vaike, statai 

man toki keistą klausimą?
— Nes tavo protas, tėve, 

išrodo nevisai blaivas.
— Kodėl?
— Tu, tėve, klajoji.
— Aš visai sveikas.
— O kiek išgėrei, tėve:
— Palauk, suskaitysiu. Su 

kurnu Dešraucku 3 bonkas; 
su švento Sabastijono mučel- 
niko šlubakojo sosaidės pre
zidentu paintę raiviskės ir 
dvi bonkas eliaus: su švento 
Mauricijušo mučelniko su 
išmuštais dantimis sosaidės 
sekretorium išgėriau tik 
kvortą vyno ir dvi bonkas 
lagerio, ba jis yra blaivinin- jų devvnerių užpilta. Ar tu 
kas ir daug gert negali, nematai, kad pastojęs vyčių 
Daugiausia

ne-

i u.

mano

ge-

ve sulyginau su bačka alaus, 
su taip mylimu tavo daiktu, 
tu pyksti. Kodėl?

— Nes tas užgauna kata
likiškus mano jausmus, vai
ke.

— Kodėl tas užgauna ta- 
ivo jausmus? Kodėl gi tavo 
■jausmai neužsigauna, kada 
Į tu srebi iš tos bačkos alų?

— Vaike, tas tik sustipri- 
’na jausmus.

— Ir vėla, jeigu tavo jau
smai, tėve, tokie silpni, tai 
koks iš tavęs gali būt gene
rolas?

— Vaike, ant to yra vais
tas.

— Koks vaistas?
— Kvorta džinės ant tri-

Sykiu už 84.540.000- 
Paimkime tik poros savai

čių laiko ir pažiūrėkime, 
kiek Į tą laiką sufragystės 
pridarė blėdies.

Birželio 2 d. būrys sufra- 
gisčių Įpuolė i susirinkimą, 
kur valstybės sekretorius 
David Lloyd George sakė 
prakalbą, ir pakėlė tenai 
triukšmą. Išvytos iš susi
rinkimo sufragystės pasipy
lė didesnėmis gatvėmis- dau
žydamos didelius langų stik
lus. Apie 12 sufragysčių a- 
reštuota. Tą pačią dieną ke
lios moteris Įsiveržė i kara
liškus Bu'kinghamo rumus 
ir sukėlė tenai triukšmą.

Birželio 3 d. Dore Galeri
joj. Londone, atsidarė bran-{ 
gių paveikslų paroda. Ka
dangi tikėtasi sufragysčių! 
užpuolimo, tai iš kalno prie: 
paveikslų pastatyta sargy-1 
ba. Ir vienas sargų tuojaus' 
pamatė, kad tūla moteris, iš
siėmus iš savo krepšio kirvį, 
artinas prie paveikslo. Jis 
prišoko ir nutvėrė jai už 
rankos. Sufragystė atsisu- 50 metų atgal? Afrika ir Azija 
kus kirto kirviu sargui gal
von kelis kartus ir tas krau
jais apsipylęs parpuolė. Ki
ti sargai sufragystę suėmė. 
Pas ją rado šitokį laišką: 
"Jei norit mus sustabdyti, 
duokit mums balsą. Kitaip 
męs mirsim, o nepasiduosim. 
Męs bandėm kitokiais bu-

! dais. bet nieko negelbėjo, 
i Dabar męs kovosim. Jus gą- 
lit mus žudyt- Kitos užims 
musų vietą. Aš prisidėjau 

į prie karės."
Birželio 5 d. sufragystės' 

sudegino Londone istorišką
• senovės bažnvčią.

Birželio 7 d. Londone su- 
_ į sukėlė riaušes 

dviejose katalikų bažnyčio
se. Westminsterio katedroj. 
Įlipus kunigui Vanghamui

Milžiniškas šuolis pirmyn, bėgyje pastarojo šimtmečio pusės.

i

Jeigu pažvelgsime, kokia
me stovyje buvo žmonijos 
kultūra 50 mėty atgal, tai pa
matysime, |kad per tą paskuti
nio metašimčio pusę, kultūros 
pirmynėiga pažengė milžiniš
kais žingsniais pirmyn.

Šiandien žmogus turėda
mas šešetą desetkų metų, ga
li pasididžiuodamas sakyti, 
jog jis yra senesnis nž visas 
geležinkeliu kompanijas pa
saulije, už visus telegrafus, 
laivų kompanijas, telefonus, 
gazo ir elektros šviesą.

• tebebuvo visai neištirtos,jos 
’ buvo žinomos tiktai kaipo pa

sakų ir užburtų vaizdų šalys. 
Japonija tebemiegojo saldžiu 
miegeliu vystykluose, Mas- 
kolijoj tebeviešpatavo žiauri 
ponų sa valė-baudžia  va; Itali
jos valstija nebuvo da nė ne
gimusi; Vokietija taipgi vos 
tik pradėjo pabusti. Žmonės 
keliavo primityviu budu. Da- 
dartinė technika tebebuvo 
vystykluose: apie elektrą kal
bėta, kaipo apie kokį stebuk
lingą žaislą. Vienu žodžiu 
—žmonija tebebuvo surišta, 
supančiota nežinės pančiais.

Praslinko metai, kiti. Žmo
gaus mintis pradėjo veikti,

Per gyvenimo jūres.
__ 2______ \

Plauk mano laiveli, 
Plauk per jūres tiesiai, 
Nešk man Į tą sali, 
Kur dalužė šviesi.

i

--- ;---- ’ ********^ v XXX Vi, 
vienon sakyklom kiton įlipo centralizuoties. Iš tarpo tuom 
sufragistė: ir kaip tik kuni- laikinių mokslo vvrų, savo ne-! 
gas pradėjo pamokslą- suf- nanrastu triusu ir išminčia iš- ragystė ėmė šaukti: „Votes PaP^stu tnusu ir įsmmcia iš i 
for vomen!” Bažnyčioj pa- kjbiCharles Darvm as, jotie- 
sidarė triukšmas ir sufragi-,sus mokslas griauna prietarų 
stė tapo areštuota. Panaši galybę, atidaro vartus pla-į 
komedija buvo ir kitoj West- tesnėms istorijos, filosofijos; 
minsterio bažnyčioj. _ ir gamtos mokslams ir paak- ■

vo tarptautinė arklių paro
da. Atsilankė tenai ir Ang
lijos karalius su savo žmona. 
Kaip tik jiedu atsisėdo, prieš 
juos atsistojo sufragystė ir 
akyvaizdoi tūkstančiu žmo
nių pradėjo juos koliot už 
priverstiną maitinimą suf- 
ragisčiu. kuomet jos atsisa- 

ištraukėm su generolų aš visuomet ant ko kalėjime valgyt. Vėl pa

Bii želio 8 d._Olv mpijoj bu-1 stjna kįtus mokslo vvrus prie
> tarntontinn ark-m * *

gilesnio mintijimo ir nuosek
lesnio veikimo. Išrandama 
patobulinti prietaisai: teles
kopai, spektroskopai, spek- 
tro-heliografai, fotografijų 
aparatai ir kitoki žmogaus 
protui pagalbiniai įrankiai. Su į 
jų pagalba žmogaus protas

Kur troškių dirbtuvių 
Durnai netroškina. 
Saldusai ramumas 
Sielą kur gaivina.

Ten kur mus žemelė 
Ašaroms ne'plieta.
Kur nėr vergų nė ponų 
Ir vargelio kieto.

Kur gėlelės kvėptų, 
Laisvužė bujotų
Ir meilės žiedeliai. 
Žydėt neperstotų.

Kur neišnaudoja.
Vargšo darbininko, 
Ponai visagaliai 
Be gailesčio, saiko.

Plauk, irkluok laiveli, 
Ląimė žiedus barsto, 
Nešk mane bedali,
Nešk artyn prie karsto.

Vardunas.

>asRu 
f

klausiu aš 
jo — ir po trejetui dienų 
pristato jis mane į skerdyk
las kiaulių vėdaro darytų.

Galvoju sau vienas, jog aš 
atvažiavau į Ameriką, o ne 
tampyti „smirdančius” kiau
lių vėdarus ligi kelių krau- 
juj, paėjau į šalį ir svars
tau, o bosas priėjęs ir sa
ko: ”Ariop sanavabič,” taip 
sakau, kai buvau Lietuvoj, 
turėdavom savo bičių, o jis 
mane: „gadem polak”— ir 
kad pastums, net aš liežiuvio 
viršunį nukandau, bet apsi
dairęs spioviau atsikriokš- 
tęs ant tų nušutintų kiaulių 
ir parėjau namo. Namie 
draugas ir klausia: ”kaip-gi, 
sako, su darbu?” Tave, sa
kau, perkūnai, knaisiau, 
knaisiau tuos vėdarus, da ir

Tik reikia mums mokslo, reikia šviesos...
Mus spaudė ligšioliai ranka geležinė, 
Mus akįs tik matė tamsumą nakties; 
Raudojo nuo skausmo suspausta krūtinė, 
Sulaukti liuosybės nebuvo vilties...
Bet va jau prašvito rytuose aušrinė, 
Jau matome tekant saulutę šviesiai 
Ir koliai liepsnuoja jaunoji krūtinė 
Męs žengkim į šviesą, žengkim drąsiai!... 
Šviesa mums kelią parodys teisybės 
Ir ji mums parodys visus skriaudikus; 
Šviesa išliuosos iš vargų galybės, 
Šviesoj ir moksle tik laimė mums bus. 
Pažinsim per šviesą ir Dievą teisingą, 
Kurio ligšioliai nematėm visai;
Tada tik žmonija paliks laiminga. 
Tik stokim į kovą broliai, draugai!
Ar mums ne miela be vargo gyventi, 
Ar mes-gi nenorim laimės ragaut?
Tai kam-gi mes turim varge pasenti 
Ir kapitalistams turtą vien kraut?...

Lai kįla jau balsas ir darbininko, 
Lai dreba skriaudikas nuo rankos sunkios, 
Nes tiesos visiems mums vienodos paliko, 
Tik reikia mums mokslo, reikia šviesos.

Merkynės Vaidyla
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Peržvalga.
"Draugas” kalba nesąmo

nes.
"Naujienos” pasakė, kad 

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

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

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

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

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

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

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

Tiki- 
žino ir 
Borgia 
ir jo

Tiesa, 
soci- 
soci-

(

Į

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip gintis nuo užpuolikų.
Kaip "Keleivio” skaityto- 

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

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

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

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

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

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

”5) Saugokimės provokato
rių savo tarpe.

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

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

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

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

nesutinka, nes
"Jeigu socijalistai vis tiktai l 

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

i

tai tie niekšai įsidrąsins 
ugiaus, ir dalykai paga-

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

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

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

Bet kas gimdo? Kaip nuo' 
to ginties ?

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

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

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

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

Taip pat sako ir "Laisvoji 
Mintis:’’

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

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

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

lietuvių daktarus.
"Laisvoji Mintis” No. 49 

rašo:
"Męs buvome nudžiugę, ka

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

"O kas išėjo? Na-gi, kunin-

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

tis” turėjo drąsos pasakyti 
tautiečiams teisybę.
Kokie rašytojai labiausia 

patinka.
"Aušrinėj" skaitom, kad 

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

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

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

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

Bar.

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

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

ša-

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

sukčių užlaikomiems ofi- 
Isams. Ignas Aukštuolis.

MONTELLO, MASS.
Vyčių "spyčiai” ir jų mok

slas.
Buvusios d-ro J. šliupo 

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

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

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

A. Vaitkus.

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

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

draudusi gatvėse dalinti 
skelbimus ir nereikia nė 

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

.. žūna.
Pas mus darbai suvis su

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

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

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

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

P. Kaimynas.

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

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

” >
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I 
vų kapinių žemėj!

VVESTVILLE, ILL.

chistus. Ištikrujų nieko pa

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

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

LOS ANGELES, CAL. 
Naudinga pramoga.

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

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

A. B. Milda.

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

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

■ riau visai nerašykite, jei 
nežinote tikros teisybės.

Red.

MESTERNPORT, MD. 
j Kaip mano Vilneles kirpo.

Pamokslas apie 
cicilikus.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHICAGO, ILL. 
Mirė šviesi moteris.

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

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

banka.
Balandžio 19 d. ir čia li

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

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

I

ties (2-rojo) numerio 
Kaunio eiles:

Pyniau, pyniau 
žvainą 
Dainą,

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

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

Pinsim, pinsim 
žvainą 
Dainą.

Bet tik meilės ir drąsos!

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

informacijos biuras.
Tokiu užvardijimu padė

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

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

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

M

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

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

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

Yorką per 5 dienas ir 13 valandų.

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

Ka^aauot

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

PATERSON, N. J.
Paprasta kvailystė. ! 

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

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

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

4

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

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

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

. pai uždyką, už ką jiems la
bai ačiū.

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

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

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

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

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

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

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

J. Ramanauskas.

SHENANDOAH, PA. 
Ne fanatikas apskundė, bet 

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

PHILADELPHIA, PA.
Iš katalikų gyvenimo ir 

darbų.
Kad parodžius kokia va

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

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

| laikraščius skaitantį žmogį® 
išvadindavo įvairiais vari 
dais.

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

♦

LINCOLN, N. H. 
Įvairumai.

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

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

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

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

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

Darbai eina gerai, bet 
naujų ne reikalauja.

K. Bymba.

• >
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HERRIN, ILL. 
Alkoholio ir skurdo aukos.

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

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

Liaudies mylėtojas.

VVORCESTER, MASS. 
Girta draugija.

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

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

Beržas.

1

VVINNIPEG MAN., 
CANADA.

Kas to vargšo darbininko 
neišnaudoja?.

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

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

I

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

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

Laisvamanis.

COLLINSVILLE, ILL.
Velnias nėra jau taip bai

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

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

Metelionių Antanas.

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

I
I
1
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OAK CREEK, COLO.
Federališka kariumenė ir 

"skebai.”
Porą sąvaičių atgal, sto

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

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

K. Paznokas.

GRAND RAPIDS, MICH. 
Vaidinimas.— 2 prakalbos.

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

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

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

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

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

V. Yuškaitis.

r

M’INNIPEG, MAN., CA- 
NADA.

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

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

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

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

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

Draugijos narys.

GARDNER, MASS.
Čia pirmieji lietuviai ap

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

N0RW00D, MASS. 
Kur artimo meilė ir gėda?

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

TW0 RIVERS, AVIS.
Šitas miestelis mažutis, 

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

Reikalinga butų apgalvoti 
apie sutvėrimą rimtos drau
gijos.

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

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

II

MINERSVILLE, PA.
"Pašventino brostvas.”

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

Senas Singelis.
J

Pa- 
pa- 

dai-

NORWOOD, MASS. 
Prakalbos.

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

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

M’ORCESTER, MASS. 
Draugo atminčiai.

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

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

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

Vargo Sūnūs.
______________________

I

S. MANCHESTER, CONN. 
Katalikiškai.

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

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

M ORCESTER, MASS,
Lietuvių darbininkų gyve

nimas — amerikoniškoj 
scenoj.

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

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

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

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

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

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

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

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

Klaidų atitaisymai.
"Keleivio" No. 26 tilpo 

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

- - - -
Korespondencijoj tilpusioj 

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

Vargo Sūnūs, teigimo.”
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Priima pinigus taupinimui ir moka 3-čią nuošimtį metams 
Biznieriams ir kitiems atidaro “Checking Aeeount’’. 
Pasamdo Bankines Sk ry neles po $2.50 metams.
Siunčia pinigus į Lietuvą ir į kitas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų ir, grįžtantiems 

Lietuvon, parūpina Konsuiio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vašių: Namus, Biz

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

pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka ypatiškai atsikreipus, 

arba per laiškus. Kiekviename reikale kreipkitės į

NEW CITY SAVINGS BANK, CHICAGOJ 
e gansite mandagų, greitą ir gerą patarnavimą.
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WATERBŪRIO LIETUVIAMS. 

Atskaita aukų surinktų su draugu V. 

Jagiella per 3 sąvaites, pagei- 
bai nebylio A Pronckaus.

”Rutų” draugija $5.00, Lietuvos 
Sūnų Dr-stė $11.23; J. Selvastravičius 
$3.00, J. Kazemekas, J. Tamošaitis,
T. Franckus, A. Va'inčius, K. Kaze
mekas, J. Kruvickas po $2.00; J. Ja- 
neliunas, M. Kalėda, J. Zyle, T. Le
na vicia, W. Trauja, L. Senkus, J. Ska- 
landzevičia, S. Butkus, J. Jokia, Z. 
Sabaliauskas, J. S verkus, J. Kudir
ka, J. Andrikis, J. Konkolauskas, F. 
Minkeliunas, W. Tagello A. Grigora- 
vičia, E. Grigoravičienė J. Czeponis, 
J. Novickas, S. Martišius, A. Burnec-

Į ki M. Kalėda, N. Valinčius, U. Tru- 
I skaitė, M. Puzevičia, A. Butkus, T.

Levickiutė, J. Pomerauskis, J. Zda- 
V nevičia, A. Labašauskas po $1.00 
’ “Šviesos” draugija 85c.; J. Žemaitis, 
) J. Vasiliauskas, E. Petrauskiutė, A.

Venskunas P. Guzunas, J. Czesnas, 
B. Zalpis, J. Kelkevičia, P. Laudans- 
kas, P. Juomkas, L. Paramskis, J. 
Jakimavičia, J. Skilandis, A. Vaičis, 
J. Marcinkevičia, K. Chesnutis, A. 
Urbonas, J. Tamošaitis, L. Viekas, J. 
Ragickas, B. Vilkas, A. Petrauskiutė, 
J. Baltrus. K. Koleila, D. A. Kaunic- 
kis, P. Muleckis, J. Marcinkus, S. To- 
lefče, J. šeštokas, J. Brazauskas, V. 
Zenevičia, J. Rudberskas, J. Zenckus,
V. Vasilius, K. Simonavičia, J.Virbi- 
la, A. J. Bulkus, J. Alianskas, V. Ba
kutis, Z. Lazdauskas, A. Vaitiekaitis, 
A. Gerulis, M. Rozman, N. Zackis, J. 
Žemantauskas, J. Remenčius, N. Zel- 
vis, A. Samuolis, J. Stankus, J. čes- 
navičienė, J. Pruselaitis, P. Jurkus, P. 
Lukšis, V. Staras, J. Mačiulis, B. Ge
rulaitis, R. Ramanauskas, K. Leng-

‘l vienė,. A. Mažeika, J. Rimkus, po 50c. 
ę J. Grigorius, 45c. A. Gronskis, 30c. 
/ D. Poškus, 35c. J. Urba, D. Vaitonis,

S. Silkaitis, A. Vailionis, J. Petraus
kas, M. Virbila. J. Norbuta, S. Zene
vičia, M. Metelis, J. Gelgaudą, K. 
Budrius, J. Kazakauskas. S. Jesud, J. 
Sleseviče, J. Jezotįs, T. Kaukas, J. 
Mažiukaitis, J. Kuncas, J. Czesnas, 
J. Marcinkevičia, V. Šapelis, K. Ze- 
hnskas, J. Ratkevičia, K. Derauckas, 
S_. Mačis, J. Martišius, J. Burba, A. 
Venclovas, J. Zdanevičia. J. Kuzas,
J. Beaža, L. Czepelis. S. Kerevičia, J. 
Žalis, A. Paniškis, P. šaukšdinis, J. 
Podvaraitis. F. Zurlis, P. Vartis, M. 
Alita, M. Kirminaitis, K. Balčiūnas,
K. Povilaitis, M. Abraitis, J. Mazulai- 
tis, W. Alita, J. Varcijas, A, Rogic- 
kas, D. Poškus, Z. Klimas, P. Mozei- 
ko, J. Riktoraitis, M. Dvileckis, W.

. Povilaitis, P. Gepšis, L. Galinauskas, 
F J. Vaitonis, A. Balkevičius, A. Kaze- 
i mekas, J. Tautkus, K. Terbunas, A.

Bronickis, S. Begnas, A. Mačiulis, J. 
G, S. Motėjaitis, J. Ramonaitis, J. 
Daneseviče, F. Dargis, P. Tamošaitis,
U. Bernotas, W. Petraitis, J. Pocius, 
J. Blazaitis, P. Andriuškaitis, K. Bur- 
zgis, W. Puzeris, J. Abromaitis, F. 
Matuseviče, A. Kaslaitis, W. Banevi
čius, J. Marcinkus, J. Daugella, J. 
Vailionis, K. Mikelionis, A. Garbukas, 
P. Miku ta, L. Neverdauskas, P. Luns- 
kis, A. Ach., J. Spirgis, P. Andrikis, 
S. Sokolauskas. S. Rutelionis. K. Vil- 
kauskas, W. Yurevičia, S. Paulauskis,
W. Simonavičia, M. Gardeckis, J. Ber
notą, A. Ratelius. P. šišauskas. A. 
A.Lazdauskas, J. Sakalauskas, S.Zlau- 
skas„ J. Stankus, J. Tamošaitis, S. Mi
lius, K. Petraitis, J.Balčiunas, Stane- 
viče, J.Jonišus, A.Klimašauskas. J .Žu
kauskas, J. Vaitiekaitis, E. Šupetaus- 
Zlauskas, J. Stankus, J. Tamošaitis, 
J. Milius, K. Petraitis, J. Balčiūnas, 
Stankeviče, J. Jonišus. A. Klimašaus
kas, J. Vaitiekaitis, B. Šupetauskas,

j kas, J. Bakunas, J.Bakutis, J. Keputis, 
f T. Undeiovich. Bevardis, J. Zeneviče,J.

Selingeviče, J. Ramašauskas, J. Ado
mėlis, J. Seleną, J. Vitrauskas, A. 

Krakauskas, L. Butkevičiutė, J. Pa- 
nerauskas, M. Radžiūnas, J. Aleksan- 
dravičia, W. Baltrušaitis, K. Daškau- 
skas, J. Butkus, J. Rimkevičius, F. 
Matusevage. K. Vilkas, V. Mičiuba, 
J. Birgelis, J. Grigonis, K. Lazauskas,
V. Sadulis, A. Milkevičia, A. Suško, 
J. labutis, J. Novickas. J. Velička. 
J. Novickas, A. Karbauskienė no 25č. 
?. Pilipaviče 10c. Smulkių aukų su
rinkta $2.10; kitos draugijos taipgi 
aukavo bet nepridavė man surašo, to
dėl “ia ir negarsinu.

Jeigu butų kokie keblumai, meldžiu 
kreiptis pas mane, o aš su mielu no
ru padarysiu viską pagal Jūsų reika
lavimą.

J. Konkolauskas, sekr.,
45 Charles st.. Wat.erburv. Conn.

V. Jagiella, Kasierius.

Draugystė D. L. K. Vytauto laikė 
savo susirinkimą 7 d. birželio, ir nu- 

,tarė paūkauti Colorados streikieriams 
f iš savo iždo $10.00; po tam patarus 

per nekurtuos draugus, kad parinkti 
nuo narių aukų, kas ir buvo vienbal
siai priimta. Aukavo šios vpatos:

J. G. Gegužis $1.00; B. Kontrimas, 
P. Gelažinis, G. Urbonas po 50c.; A. 
Grubis, J. Miskevičia, A. Šatas. J. 
Voikazas, A. Satautas. J. Gedrai- 
tis. P. Zuotas, J. Strimaitis, A. An- 
dziukaitis, J. Kozokevich po 25c.

Smulkių surinkta $1.20.
M. A. Balčiūnas.

Pajieškojimai
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 17 iki 23 metų; aš esu 22 metų; 
turiu gerą darbą Mergina, kuri no
rėtų gaut linksmą vyrą, platesnių ži
nių klauskite per laišką. Su pirmu lai
šku meldžiu prisiųst ir fotografiją.

Wm. Y. % Mclhvee (27) 
Bear Creek, B. C. Canada.

Pajieškau Andriaus Kasparavičiaus 
ir Prano Gustavo Kauno gub.. Rasei- 
nų pav., Jurbarko parapijos, Paleikių 
kaimo; girdėjau gyvena Detroit,Mich. 
Jie patįs ar kas juos žino, malonėkit 
pranešti.

Anton Szlamas.
1419 S. Nevvberry avė., Chicago, III.

Pajieškau brolių Stanislovo ir Fe
likso Laurinaičių ir švogerio Felikso 
Navickio. Visi Kauno gub., Telšių 
pav. Jie patys ar kas juo žino, malo
nės pranešti

Jonas Laurinaitis,
BOX 204, Nokomis, III.

Pajieškau draugų Stanislovo Yčo 
Sempeliškių kaimo. Jono Šepečio Ažu- 
celių kaimo. Jono Variakojo Klausu
čių kaimo ir Petro Karoso Vaitkunų 
kaimo; visi Kauno gub., Panevėžio 
pav.. Biržų parapijos; turiu svarbų 
reikalą. Jie patįs ar kas juos žino 
malonėkit pranešti.

, Paul Kutra,
2220 Callowhill st., Philadelphia, Pa.-

Pajieškau draugo Kazimiero Alki- 
mavičiaus Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Klebiškiu vals., Pagraizių kai
mo; pirmiau gyveno Scranton, Pa., 
vėliau Waterbury, Conn. Turiu svar
bų reikalą, jis pats ar kas jį žino ma
lonėkit pranešti.

Povilas Stravinskas, 
P. O. BOX 562, VVestville,

Pajieškau brolio Jono Klimavičiaus 
. uvalkų gub, Pilviškių parapijos, 
pirm 3 metų gyveno Detroit, Mich. 
Jis pats ar kas jį žino malonėkit pra
nešti.

Juozas Klimavičius,
618 — 24th st, Detroit, Mich.

Pajieškau pusseserės Apolionijos 
Maziliauskiutės; girdėjau kad gyve
na E. St. Louis, III. Turiu svarbų 
reikalą. Ji pati ar kas ją žino malo
nės pranešti.

Justinas Sarafinas,
922 Locust st., De Kalb, III.

Pajieškau draugo Petro Augio Kau
no gub, Šiaulių miesto; girdėjau, kad 
gyvena Chicagoje. Jis pats ar kas jį' 
žino malonės pranešti.

, Juozapas Jureviče, 
2349 So. Oakley avė, Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Januso Kauno 
gub., Telšių pav., pirmiaus gyveno 
gyveno IVorcester, Mass.; girdėjau 
dabar randasi Boston, Mass. Jis pats 
ar kas jį žino malonėkit pranešti.

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

Pajieškau brolio Kajeto Rašymo 
Suvalkų gub., Seinų pav., Metelių gm. 
ir kaimo; pirmiau gyveno Pana, III., 
o dabar nežinau kur gyvena. Jis pats 
ar kas jį žino malonėkit pranešti.

,Ben Rasymos,
P. O. BOX 276 Harrisburg, III.

Pajieškau A. Keršulio; metai kaip 
Amerikoj; pirm atvažiavimo į Ame
riką gyveno Liepojuje. Jis pats ar 
kas jį žino malonėkit pranešti.

Pranas Aksinas,
417 Main st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau pažįstamos Johanos Juk
naitės Kauno gub, Raseinių pavieto, 
Migučių sodos, Šilalės parapijos. Ji 
gyveno Chirago. III. Ji pati ar kas 
ją žino malonėkit pranešti. (28) 

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

Pajieškau savo brolio Petro Žiogo, 
Polių kaimo, šviekšnos parap, Ra
seinių pav, Kauno gub, 9 metai at
gal gyveno Chicagoje. Kas praneš 
kur jis yra, gyvas ar miręs, gaus do-

vanų 5 dol. Jis buvo išvažiavęs į 
miškus, ir girdėjau, buk patiko nelai
minga mirtis. Todėl, kurie apie jį 
turi tikras žinias, malonėkit tuojaus 
pranešt. (26)

DOMINIKAS ŽIOGAS,

917 West 33rd st, Chicago, III.

Jieškau vietos apgyventos lietu
viais, lenKais ir rusais, kur galima 
>utų užsidėti Bėkernę (duonos kep- 
uvę). Geistina mažame miestelije, 
u r štomikai traukia iš kito miesto. 

Cas tokią vietą žino, malonėkit pra- 
ešū, už ką skiriu atlyginimo $5.00. 

.Augustas Tamulevičius, (26) 
18 Main st, Branford, Conn.

Pajieškau brolio Jurgio Kandroto, 
Vilniaus gub, Trakų pav, Kruonio 
valst, Toliškių vienasėdžio. Prieš 5 
metus buvo Boston, Mass.. dobar ne
žinau kur yra. Jis pats ar kas jį ma
lonės pranešti ant šio adreso.

W. Kondrat. (26)
Brattleboro, Vermont

Pajieškau švogerio Rapolo Danie
liaus iš Kauno gub, Raseinų pav, 
Skirsnemunės kaimo. Jis pats ar kas 
jį žino, malonės pranešti.

J. Bardauskis. (26)
1902 So. Union avė, Chicago, III.

Apsisaugokit Kazio Virkučio.
15 birželio jis paėmė mano kotą 

$22 vertės, lenciūgėlį $8. supiaustė 
skurinį baksą ir išėmė $59.80 ir pirm 
to pasiskolino $20. Viso padarė nuos
tolio ant $116.80 ir prasišalino. Jis 
yra 5 pėdų 10 colių, rudų plaukų ir 
ūsų. burna lašuota rudais lašais. Kau
no gub., Viekšnių valsčiaus. Kas pir
mas pagaus tokį ir teisingai apie jį 
praneš, skiriu $10.00. Meldžiam duot 
žinią šiuo adresu: (27)

■ Adomas Jakubauckas.
512 5th st., Jeannette, Fa.

Pajieškau kaimyno Jono Žuko Kau
no gub, Šiaulių pav.. Radviliškiu 
miestelio; 9 metai Amerikoj; girdė
jau gyveno Baltimore, Md. Jis pats 
ar kas jį žino, malonės pranešti.

Valerija Griušiutė. 
3157 Emerald avė, Chicago’ III.

REIKALINGAS

Kooperacijoj gaspadorius, turi mokėt 
lietuviškai, lenkiškai ir pusėtinai an
gliškai kalbėt ir turi mokėt bučernės 
darbą. Mokestis 18 dol sąvaitėj, tei
singam žmogui darbas ant visados.

Montello Co-oper. Asą.,. (26) 
111 Ames st., Montello, Mass.

REIKALINGOS

neženotos maters arba merginos prie 
dirbimo guminių čebatų. Sveikas 
švarus ir užtikrintas darbas per visą 
metą ir augšta mokestis. Musų di
džiausia ir gražiausiai įtaisyta fakto- 
ra ant svieto. Angliškai mokėt ne
reikalaujama. (27)

THE B. F. GOODRICH CO.

Akron. Ohio.

BIZNIERIŲ ATYDAI*
Pjieškau vietos kur nors prie biz

nio. Kalbu lietuviškai, lenkiškai ru
siškai ir angliškai; 23 metų senumo., 
Kam butų reikalingas tokis žmogus, 
malonėkite atsišaukti. (26) '

J. UKTVERIS, 

1607 N. Ashland avė, Chicago, III. |
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MONTELLOS LIETUVIŲ BENAS,

Minėtas Benas susideda iš gerai 
išsilavinusių muzikantų ir grajina vi
sokiose parodose ir koncertuose. Iš 
to paties beno susideda labai _ gera 
orkestrą, kuri grajina ant visokių ba
lių. piknikų, pasilinksminimų ir vese- 
lijų. Iš to beno galima gaut ir pavie
nius muzikantus bile reikale. Beno 
praktika atsibuna utarninko vakarais,. 
Lietuvių Tautos Name, 666 N. Main 

st.. . Montello, Mass. F. Norkus, pre

zidentas, P. Dumbrauskas, mokyto
jas. . . (26)

Orkestras reikaluose kreipkitės pas 
A. A. Gecevicz, 40 Bunker avė.

Reikia pridėt už 2c. štampą atsa
kymui.

GRAŽUS PIKNIKAS.
Rengia suvienytomis spėkomis pro- 

gresyviškos ir socijalistiškos organi
zacijos Rusijos politiškųjų kankinių 
naudai. Subatoj, 18 Liepos .(July), 
1914, DOWNER LANDING, .North 
Weymouth. Mass. Prasidės nuo 12 
dieną. įžanga 25c. Didėlė salė šo
kiams. Bus visokių žaisnių. Taipgi 
labai graži nusimaudymui vieta. La
bai gera muzika po vadovyste Smil
gos. ,

Pasarga. Važiuojant imk nuo Dud- 
ley st., bile kokį Quincy karą ir pa
prašyk čekį, Quincy pasimainyk ant 
Downer Landing karų arba ant East 
ar North Weymouth karų.

Maloniai visus užkviečia atsilan 
kyt Rengėjai. (28)

DIDELIS PIKNIKAS.

Draugystė šv. Juozapo Newton Up- 
oer Falls, Mass., parengia labai gra
žų pikniką, Subatoj, 4 Liepos (July), 

1914, darže Cold Spring Grove, pra
sidės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai 
nakti. Grajis D. L. K. Vytauto be- 
nas. Visos apielinkės lietuvius mel
džiame atsilankyti ir praleist smagiai 
laiką. Su pagarba, (27)

, Komitetas.

PIKNIKAS.
Waterbury, CONN. ,

9

Sušelpimui Antano Pronckaus, ku
ris yra ligonbutij. atsibus 5 d. Liepos 

(July). 1914 ant buvusios Pronckaus 
farmos. Prasidės 9 vai. ryte.

Pasarga. Važiuodami imkit trūkį 
8:25 ryte iki vietai vadinamai ”De- 
vontic.” Malonėkit atsilankyt visi, 

Su pagarba, Rengėjai.

I

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

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

mėnesį už tą pačią kainą. Todėl, užsirašyk “š.AKę” pats, progai esant prikalbink ir savo draugus.
"ŠAKES“ mieris yra badyti visus tuos, katrie tamsina darbininkų protą, ir tuos katrie iš darbininkų 

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

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

1607 N. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

Šitas paveikslas parodo, kaip Kristaus įpėdiniai—kunigai—maldingai praleidžia šventas Velykas.
Mielas brolau bei sesuo, dėl didesnės lievo garbės, įdėk vieną popierinę dolerį (1 dol.) į laišką ir prisiusk 

musų Redakcijon, tuoj nelaukdamas nieko, gausi tą šventą laikraštį “SAKg” per čielus metusi. Reiškia, 
“SAKE” tik 1 dol. metams, o eina sykį į mėnesį ir yra didelio fomato 16 puslapių. Adresuok:

“ŠAKE”

A. J. BieržjMki, Prezidentas.

New City Savings
BANK

4601 0- ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.

PIRMAS DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS
Parengia L. S. S 1-mas Rajonas

5 d. Liepos į July į, 1914
Shutzen Parke, Neriden, Conn.

Ant pikniko kalbės visiems ž.nomas drg. J. Šukys, iš Brooklyn, N. Y. 
Taigi, Conneciicut lietuviai ir lietuvaitės, nepraleiskit šitos puikios progos ir atsi- 

lankykit, net iš Bostono ir New Yorko žmones ketina naudotis jaja. 
Nuoširdžiai visus užprašo

L. S. S. 1-mo Rajono KOMITETAS.

Pasarga: Nuo Męriden stoties reikia imt West Main st. karą ir važiuot iki 
Capitol avė., nuo ten reikia paeit apie 10 minutę tuom keliu po dešinei ir parkas. 
Atvažiuojantiems karu nuo Waterburv ar New Britain, reikia išlipt ant Capitol 
avė. ir eit kaip viršui parodyta, tik suprantama po kairiai.

BROOKLYNO LIETUVIŲ ATIDAI.

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

J. GIRDĖS,

103 Grand St„ Brooklyn, N. Y.

Didelis SocijalistŲ

PIKNIKAS.
Parengtas VIII Rajono LSSA. kuriame 

! dalyvaus ir “Naujienų” Bendrovė, bus 

Nedelioj, 5 d. Liepos (July), 1914
SCUTZ GROVE 

RIVERSIDE, ITJL 
Prasidės 9 vai. iš ryto. 

Įžanga 25 c. ypatai.
Tikietus galite gauti iš kalno pas kiek
vieną Chicairos socijalista ir •‘Naujienų”

Redakcijoj. (27)

PIKNIKAS.
Subatoj. 4 d. Liepos (July), 1914 Old' 
Country Club Darže. Prasidės 10 vai. 
ryte ir tęsis visą dieną ir naktį.. Ren
gia S. L. A. 41 kp, Lawrence, Mass.

Užprašome visus Lavvrenco, Haver- 
hillio ir kitų apielinkių lietuvius ir 
lietuvaites, kaip jaunus, taip ir senus 
atsilankyti į šį didelį, rūpestingą ir 
gražiai parengtą pikniką. Tai pir
mutinis Lawrence bus toks gražus 
pasilinksminimo laikas. Salė šokiams 
didelė, švari, išpuošta gėlėmis ir t.t. 
Įžanga vyrams tik 25c. merginoms ir 
moterims 15c.

Uužprašo S. L. A. 41 kuopos 
(27) Komitetas.

FARMA

Parsiduoda Pigiai.

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

M. J. VAIŠVILAITIS, 

Box 47, Delray Sta^ Detroit, Mich.

Jeigu dane, 
tai skubėle!
Visose liuosose 
Valandose

Tas tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad busi liudniausis, 
Užjaus skausaą, dailjs siietą 

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

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

Ta pati knyga gražiais kietais (ĮM 
audeklo, auksuotais apdarais:

Gaunama

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

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

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

J. MATHUS
344 Bfoadvay, So. Boston, Mass

PARSIDUODA.

geras saliunas, vieta apgyventa lietu
viais, lenkais ir rusais. Biznis eina 
gerai. Parsiduoda todėl, kad savinin
kas turi du saliunu ir vieną nori 
parduot dėlto, kad negali abu gerai 
apžiūrėt. Platesnių žinių klauskit 
pas: (27)

J. DRAGŪNAS,

S Stokes st„ Providence, R. I.

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

AND. KIVERIS,
1140 Wenttwarth avė, Chicago 

Heights, HL

PARSIDUODA BARBERNĖ

Puikioj vietoj su naujausiais įtai
symais, yra keturios skutamos kresės. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties užsi
ėmimo kitu bizniu. ; (26)

Antanas Bartašius,
666 Main st, Montello, Mass.

AKSURD
AKSURD yra geriausia gyduolė 

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

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

Gyduolė gaunama pas
C. P. ECOLIER, 

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

(29)

PARSIDUODA 4 LOTAI
Chicagos priemiestije ant 110-tos 

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

IZID. RUMCHAKS.
944—35th Place. Chicago, III.
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LIETUVIŲ DRAUGYSTE: 
KURIOS TURI 

KELEIVI” Už ORGAN *

Lietuvių Mokslo Draugysl* 
Pittsburgh, Pa.

U

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

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės No 1 
ant Town of Lake, Chicago, lb, aa. 

tingai atsibuna kiekvieną pirmą a> 

dėldienį mėnesi:, nuo 12 vai dieną, A 

J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 t 

Paulina sts.
Valdyba.

Prezidentas A. J. Bieržynskls, 
4600 S. Paulina St, Chicaga.

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

Prot. rašt K. A. čiapas, 
1736 W. 47 st, Chicago,

Turtų rašt. A J. Kareiva,
„ 1805 W. 46-th st, Chicago,

Kasierius K. K. Strzynec
4612 So. Ashland ava, 

Užžiurėtojas org. Matausas
3446 S. Emerald avė, Chicago, IB

B

!t

R;

Nes turintis 
t?i« knyfl Tiris ssagų Užsieniai.

Draugystė šv. Petro No. 1< 
Town of Lake, Chicago, Dl»

Valdyba.

Pirmininkas — Stafonas Morkūną*.

1645 W. 47th st., Chicago, DL 

Pagelbininkas — Kostantas Iovaiža.

4600 S. Paulina st, Chicago, Hk 

Prot. raštininkas K, A. Ciapas,
1736 W, 47th str, Chicago, HL 

Finansų raštininkas — P. PivartHMUfc 

4503 S. Hermitage avė, Chicago, HL 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė, Chicago.

Susirinkimai būna kas antrą nedfl- 

dienį kiekvieno mėnesio A. Blinstrupio 
svetainėj, 4501 S. Hermitage avo^ 

Chicago, III.

Liet. Pasilinks.-Draugiškas Kliubas 

INDIANA HARBOR, IND.
Prezidentas —S. 3. Barzdys,

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

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

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

2112—137 st, Indiana Harbor, Ind. 
Turtų Rašt. — Pranas Rudis,

Room 22 Palace Hotel, 
Indiana Harbor, Ind. 

Maršalka — Konstantinas Baltunia, 
3525 Deodar st, Indiana Harbor, Ina. 

Susirinkimai atsibuna nedėlionds

Palaimintos Lietuvos Dr-«tt 
Chicago, DL 

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepuli*.

2030 So. Peoria st, Chicago, IIL 

Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport ave^ Chicago, IH 
Protokolų rast. — K. MežkaualoMb 

1616 So, Halsted st, Chicago. HL 
Finansų Raštininkas — J. Sykar, 

5047 W. 32 str. Cicero, HL 
Kasierius — L. Kaspar, 

3131 So. Wentavort avė, Chicasro, HL 
Organizatorius — A Tamkevičia,

1916 Canalport avė, Chicago, HL

Liet. Neprigulm. Kimbu, 
Chicago, UI.

Valdyba.

Prezidentas — Jonas Vainauskaa, 
3239 S. Halsted st, Chicaęo, DL 

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

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

Finansų rašt. — Pranas Sandarga, 

3251 Normai avė, Chicago, DL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chicago, HL 
Susirinkimai atsibuna kas 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 
kare, "Aušros” svetainėje, po No. S14*
S. Halsted st. Metinis susirinkteM 
pripuola sausio mėn. Bertaininiai: Ba» 
landžio ir Spalių mėn. Pusmetini* Uto 
pos mėn.

M

Taut. Liet. D-tės šviesos žvaigždė HL 

Town of Lake, Chicago, IIL

Mitingai atsibuna kiekvieną asto* 
nedėldienį mėnesio Ciprijono ZotoM* 

kio Salėj, 4512 S. Wood str.
Valdyta“ t #

Prezidentas — Augustas Barčiua, 
5235 Bishop str.. Chicago, IIL 

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

Protokolų raštininkas ir organo užžto* 
rėtojas — Felix Manelis,

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

4612 S. Ashland avė, Chicago, DL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas,

4541 So. Hermitage avė, Chicago, 9 
Organo užžiurėt.— F. Manelis,

6050 Blackstone avė, Chicagojn.
LIETUVIŲ UKĖSŲ KLIUBAS 

CHICAGO HEIGHTS, ILL, 

Viršininkai: 
Pirmininkas — Rapolas Škadauckaa, 

1327 Wentworth av*. 

Pagelbininkas — Adomas Velavičia, 

1444 Wentworth ava. 

Prot Rašt — Mikolas Remeilas, 

1505 Wentworth ava. 

Finansų Rašt — Andrius Kiveris, 
1140 Wentworth ava. 

Kasierius — Antanas S riebalini, 
1401 Wentworth ava. 

Kasos globėjai: — Kazim. Lukošfaa 

1439 Fifth ava, to 

Jurgi* Akunevičia,
1414 W«ntworth ava* 

Chicago, Heighta, DL

i

I & ca. »
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IŠ LIETUVOS. Laikyčiai Ir žhii| rašytojai
(Nuo musų korespondento.)

la

Laikraštija yra jautriau
sias dirksnis visuomenės gy- 

! venime.
, Ji registruoja kiekvieną 

■ svarbesnį gyvenimo apsirei- 
iškimą, svarsto jį, išreiškia 
! savo nuomonę, pažymi vi- 
i suomenės ūpą ir veda ją. 
Taip yra visur, taip yra ir 
pas mus. Ypač svarbi laik
raštija pas mus; ji koncent
ruoja visą musų dvasios gy- 

Į venimą, nes knyginės publi
cistikos kol kas vis dar Stin
gam.

Galima pasakyti, kad mu
sų laikraštija yra musų plė
tojamos veidrodis ir kol kas 
vienintelis.

Męs gyvename musų dar
bo žmonių gyvenimu, jų 
džiaugsmais, rūpesčiais ir 
sielvartomis; todėl mums 
svarbu, kad tasai musų žmo
nių gyvenimas ir jų troški
mai, atspindėtų musų laik
raščiuose, kuoaiškiausia. 
Laikraščiai mums nurodo 
kelius prie geresnio gyveni
mo, nurodo musų priešus ir 

I draugus, nes ištiesų, vienas 
darbininkų sąjungos susit- 
vėrimas, vienas susiorgani- 
zavimas mažutės socijalistų 

; kuopelės, yra šiandien mums 
I svarbesins už, mūšį ties Žal
giriu, bei Mukdenu.

Kad musų laikraščiai, bu- 
Įtų tais tikraisiais gyvenimo 
j veidrodžiais, pilnai atvaiz- 
! dinančiais darbninkų gyve- 
I nimą, męs turime rupinties 
paduoti kuodaugiau teisin
gų žinių, turime nepraleisti 

Į nei vieno blogo musų tarpe 
I apsireiškimo* jo nepataisę.

Laikraštyje svarbu visa. 
Į Svarbus yra straipsniai gvil- 
: denantie šios dienos klausi
mus, svarbus moksliški raš
teliai ir dailioji literatūra, 
svarbi kritika ir satyra, bet 
svarbiausia yra žinios iš mu
sų pačių gyvenimo, nes jos 
tik pilnoje tikrybėje apibu
dina musų veiksmą, musų 
norus ir troškimus, podraug 
nurodo musų ydas, geras ir 
blogas musų dvasios ypaty
bes.

Žinias musų laikraščiai j 
ima iš dienraščių, bet dau
giausia jų prisiunčia žinių 
rašytojai — korespondentai. 
Todėl mums svarbu ir būti
na yra, kad musų žinių ra
šytojai sugebėtų kuogiliau* 
riškiau atvaizdinti musų vi
suomenės gyvenimą ir pa
duotų kuodaugiau naudingų ’ 
’r teisingų žinių.

Geros žinios tai yra ta Į 
sveikoji mostis, kuri gydo į 
"usu visuomenės žaizdas, 
'‘andien męs kas kart vis 
daugiau susilaukiam žinių 
rašvtojų. kurie sau tylomis 
nė kieno neraginami ir ne- 

’ vainikuojami garbės vaini
kais. bet vien iš pasišventi
mo ir gražių norų siunčia 
mums Įvairius savo rašte
lius-

Musų rašytojai dažniau
sia darbo žmoneliai* kurie 
grįžę su sutinusiais pečiais 
ir pūslėtomis rankomis nuo 
dienos darbo, imasi už plun
ksnos ir drebančia ranka ra
šo sunkaus gyvenimo įspū
džius. Didesnė dalis rašy
tojų, tai jaunimas. Bet de
ja ! Jų nėra kam pamokinti, 
kurios žinios mums yra 

i svarbiausios ir kurios musų 
gyvenime ydos yra labiau 
vengtinos ir taisytinos.

Jaunimo siela jautri, jo 
krūtinėj be paliovos verda 
karšti jausmai ir jis stengia
si tuos savo jausmus išlietr 
ant popieros ir tokiu budu 
kasdien Į redakcijas prisiun
čiama kelis syk daugiau po
ezijos apie mėnulį, saulutę, 
Jonelį ir Onytę, negu žinių 
iš gyvenimo.

Aš čia norėčiau atkreipti 
I musų bendradarbių domų, 
jog laikraščiui šimtą sykių 

j yra svarbesnės žinios paim
tos iš tikrųjų gyvenimo šal- 
I tinių. negu giesmelės apie 
įvėjalį, Onelę ir Jonelį, 
i Žinių rašytojų męs turime

Ramygala, Kauno gub.
Miestukas nedidelis, vra' 

28 krautuvėlės, tarp kurių 
yra ••lietuvių, o kitos žydų. ■ 
Lietuviams sekas neblogiau-! 
šiai. Be to yra monopolis,' 
tris alinės ir žydo užlaiko
mas traktierius, kuriame be 
perstojimo ūžia girtuoklių 
vilkstinės.

Dvi alinės lietuvių užlai-Į 
komos. Vienas aludininkas 
K. S. užsiima da ir šundak- 
taravimu, veda įvairias by
las ir net važinėja į Kauną. 
Jam šis mulkinimo amatas 
gan gerai sekasi.

Slaptųjų smuklių taipgi 
tarpsta nesuskaitoma dau
gybė, nes nors ir gyvuoja 
Ramygaloj "Blaivybės” dr- 
ja, tečiau ar-gi kunigų veda
mos blaivininkų draugijos 
išnaikins girtuoklystę? Aiš
ku, kad ne. Jeigu męs pažvel- 

, gsime į tą laiką, kuomet da 
Lietuvoj panašių dr-jų ne
buvo, tai pamatysime, jog, 
pas mus neikiek girtuoklys-j 
tė nesumažėjo.

Tiesa, jaunimas prie blai
vybės spiečiasi ir alkoholio , 
kenksmingumo supratimas Į 
žmonėse auga, bet tai ačiū | 
apšvietos kilimui.

Negalima butų sakyti, jog i 
"Blaivybės” dr-ja suvis nau-! 
dos neatneša. Štai ji užlai
ko arbatinę, o balandžio 13, 
ir 20d. buvo surengusi vaka
rus su vaidinimu. Leidimas 
buvo gautas "Ugniagesių 
Dr-jos” vardu. Vaidino 
dramą: "šventoji Agnietė”! 
ir komedijėlę "Nesipriešink.’į 
Lošimas, kai dėl sodiečių pa- • 
vyko. Po vaidinimui B. Lie
so vedamas choras sudaina- i 
vo keliatą dainų. Publikos j 
buvo susirinkę nemaža. 
Žmonės, ypač jaunieji, vai
dinimu įdomauja, nes tai 
vienintelis sodžiaus ūkano
tame gyvenime pasismagi
nimas.

Pereitais metais valsčiu
je buvo nutarta uždaryti 
girtuoklystės įstaigas ir nu
tarimas išsiųsta gubernato
riui, bet tuom tarpu jokio 
atsakymo da negauta.

Šiame valsčiuje yra 7 pra
dinės mokyklos, mokytojai 
visi rusai. Praėjusiuose 
metuose, taippat valstiečių 
buvo nutarta ir išsiųsta val
džiai prašymas įsteigti 4- 
klesę miesto mokyklą. Pa
skirta 2,000 rub. ir 1.000 
rub. inventoriui nupirkti, i 
dešimtinė žemės ir 500 rub. 
mokėti kas met, bet ir apie 
mokvklą jokio iš valdžios 
atsakymo negauta.

Skaitančiųjų laikraščius, 
sulyginant, mažas skaičius. 
Klerikalinių laikraščių pa
reina apie 100 egz., o pir
meiviškųjų 25 egz., nes tu
rime kun. LumbĮ, kuris ne
nustodamas keikia pirmei
vių laikraščius ir jų skaity
tojus — tai žmonės ir bijo. 
Už tai jis turėdamas gerą 
iškalbą, davatkėlių pilną pa
rapiją privaisė. Kaip ima 
liškinti, jog "ponystės sto
nas” yra auksinis, našlystės 
— sidabrinis, o vedusio žmo
gaus varinis, tai musų mer
ginos su ašaromis prižada 
neapkęsti vyrų, kad po mir
ties apsivainikavus kunigė
lio žadamąja aukso karūna. 
Vadinas, tie šventesni ir pa- 
laimingesni, kurie eina prieš 
gamtos įstatus. Jisai sako, 
kad danguje visi su karū
nom, na, o vedę žmonės, ku
rie daug daugiau var^o pa
saulyj kentėjo, busią tik va
rio karūna vainikuojami. 
Tai reiškia, kžd ir danguje 
teisybės nėra. Tai toks mu
sų kunigėlio veikimas.

Kitokių draugijų ramy- 
galiečiai neturime. Karš
tieji 1905 metų veikėjai kone 
visi suklerikalėję. Žmonių 
dvasia susnudusi.

Tai tiek tuom tarpu iš mu
sų kampelio.

Karklynų Juozas, daug, bet tokių, kurie suge-

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

De;to vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

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

J. TAUKEVICIA
727 Ji. Main st., Montello, Mass.
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betų paduoti gerų žinių- tu
rime labai maža.

Musų korespondentai ra
šydami žinias, tankiausia 
pažymėję vieną kitą faktą, 
rašo ilgiausius pamokslus 
ypatoms, kritikuoja žmones, 
jie da vis tebemano, kad ko
respondencijos laikraščiuose 
yra tam, kad Raulas Baltrui 
galėtų gerai kailį išlupti. 
Tokios žinios, tai nėra ži
nios, o tik žinių parodija.

Rašant žinias, niekuomet 
nereikia rašyti pamokslų ir 
ilgų išvadžiojimų, o tik pa- 

; duoti faktus.
Taipgi reikia rupinties, kad 

i žinios ir faktai visuomet bu
tų gerai ištirti ir teisinu* 
Musų žinių rašytojai dau- 
giausia dangstosi po slapy
vardžiais, dėlto- kad jie tan
kiausia paduoda neteisingas, 
arba iškraipytas žinias ir 
drovisi save visuomenei pa
rodyt. Be to musų kores
pondentai, kad savo nevy- 
kusiems išvadžiojimams ma
žiau laiko tesugaišus, rašo 
labai skubindami, per tai re- 

■ dakcijoms esti tikras var- 
i gas- Atsiunčia žinutę 10 
puslapių privanoję, o da ne
išskaitomai surašytą, o toji 

; žinutė trumpai tik faktus 
paminėjus pilnai galėtų ant 
vieno lapelio patilpti. Žino- 

I ma, jie taip rašo, kad laiko 
mažiau tesugaišus.
' Laikraščiui reikalingos 

trumpos žinios, paremtos 
teisingais faktais, tokias ži
nias redakcija visuomet mie
lai talpina, tuo labiau- jeigu 
jos aiškiai parašytos.

Sunkiausia yra su tų žinių 
ilgumu; jos ir redakcijoms 
atima laiką, kol jas sudėsto, 
sutrumpina, ir žinių rašyto
ją prikamuoja; juk rašyto
jui kur kas lengviau butų 

, buvę pabriežti trumpą žinu
tę, bet jam būtinai norėjosi 
ir savo pamokslą įdėti.

Baigdamas geidžiu, kad 
žinių rašytojai atkreiptų į 
tai domą. Vardunas.

42 Laivas

HAMBURG-AMERICAN LINIJA
Didžiausia Garlaiviu Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Tonų 
950 pėdų ilgio laivas

’ IMPERATOR 52,000 Tonų; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp

M. Gallivan Co.
Užlaikv geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnkvimą.

362 2nd st., So. Bostn.

fu
Į

HAMBURGO 
HAMBURGf 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

NEW YORKO ir 
PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAX0 ir

PIGIAUSI KELIONE
I SENĄ TĖVYNĘ IR Iš TEN. 

YPATINGĄ ATYYDĄ ATKREI 
PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
Geriausis patarnavimas STEKE 

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

prie

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

arba pas vietinius agentus.

ooiaaoioioioioioioioioioioioiaoioioi^^
• ■

“Keleivio” Kalendorius

i I

6 kvortos bonkost g oriausios 
degtines $4.00

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

„ C’alifornia Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
Peacli Brandy, Cordial 
Pear Brandy, Cordial 
Višniovka, Cordial 
Malinovka, Cordial 
XXXX Rye VVhiskev 
Kentucky Bourbon Whis. 
Scotch VVhiskey 
Irish VVhiskey 
Malt Wųiskey 
Kock A Rye VVhiskey 
Corn Whiskey 
Gin, Holland Type 
Jamaica Rum Type 
Gero Seno Port Wine 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1 00
1 00 
į.oo 
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

geniBile 6
senų degtinių, kurių kaina $1.00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre
kiuoja tik $4 00 ir ekspresą apmokam 

po visą naują Angliją.

H. L. GOLDEN & CO. 
lapsdiitijal Ir LIMIsrij taMMfcjal

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

Teisingiausia ir Geriaaata 

APTIEKA 
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda? nežiūrint ar U 
Lietuvos atvežti ar amerikoniški 
Gyduolių galite gauti, kokias tik 
pasaulij* vartoja, taipgi visados 
randasi lietuvis aptiekorius 

P. JATULOVTČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S* Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus 
o męs per ekspresų gydulea pii 

siųrim.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI
Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 

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

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

Ei, Vyrai, visi pas

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

vy»o ir Cigarų.
Pri»’namiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Brutay Ir 259 0 įtruts, 

SO. BOSTON, MASS.

PrefMorliM oiedlcinM

UMszkas D-ras M. Zissbnan.
7 Parmenter St

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

i

Johi E. llolai
Muijaurio* osadoa

GBABARIUS IR BALSAMUOTOJA* 
Atlieka visokį darbe prie palsfdnjhaę 
kuogariausiai už aabraasi* trake 
336 Broadway, So Boston.

Gyv*oi*« M. Nr.^**-

LIETUVIAI!

i

Pranešu visiems, kad aš važiuota 
kitus miestus palaidoti velionio nii. ___ __ ________

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kari 
Jums palaidotų vietiniai graboriak 
bet visados paskaitau da pigiau. Taip
gi padarau už pigią kainą pomninJras 
arba kryžius ant kapų ir užlaikai 
karietas ir automobilius visokiame 
reikalams. Kvietkas parduodu ir pri
statau į vietą pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA,
258 Broadway, So. Boston, Mano. 
Telephone: So, Boston 839-J.

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

"DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo ligą apsi
saugoti.

ŠITOJ KNYGOJ ‘•DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią li
gą apsisaugoti.

KNYGOJ “KANTARAS" labai daug ap
rašo apie vytą ir moterų dorų bei morališką 
lytiškų gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdia- 
tinėja. jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniem* 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moka- 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kūno an- 
bodavojimų su visokiomis paslaptybimi* 
nŽSn^USICI&S Žmonėms tinkama-

YPATINGAI serganti, nusilpnėjų, suklim 
rą, p»«igarimą per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiom*, kaip paprastomis švieži®- 
rnia teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl Ubo visnom*- 
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampą u* 
prisnmtim^e

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
ap^trsinim^ ir adresuok teip:

Tl» Philadelphia M. CIMc,
1117WaInut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Ka* 

sergi, jautiesi kokj nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukia prm 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinika* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo* 9 
ryto iki 4 po pietą. Nedėlioj iki3, o 
k* ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Pigios Kainos Dideli Laivai 
Gražus patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestovn,

Parsitrauk giminiečiui ar draugus 
iš tėvynės per Mhite Star Uniją. 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadwav,

So. Boston.
Polish Indnstrial Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, 877Cambridgest., 

East Cambridge.
<J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
Katile Shapiro Co., 32 Salėm st.
Arba pas mus kitus agentus S. V. ir Canadoj

1914 metams jau atspauzdintas.
Šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių.

TUTRIĮSTYS:
Statistika:

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

Reikšmė valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

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

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

nereikia) ir užadresuokit:
"Keleivis," 28 Broedny, So. Boston, Mass.

.1
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BRANGU!® ŽMOGAU

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių jvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas...................51.50
Gyvasties Balsimas....................... 75
Nervų Stiprintojas... .55c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių..,55c. ir 1.50 
Kraujo Stiprintojas...................... ti
Nuo kosulio................. 25c. ir .55
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .55
Skilvinės proškos.........10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų......... .25
Blakių naikintojas........... .10 
Dėl išvarymo soliterio.. —... 5.50 
Anatarin as plovimui.... 
Nuo kojų prakaitavimo. 
Gydanti mostis..........
Antiseptišlcas muilas. 
Gumbo lašai.............. .

Njno galvos skaudėjimo.ltc. 11 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ū 
Nuo dantų gėlimo..............
Nuo peršalimo....................
Plaukų stiprintojas... ,25c. 
Linimentas arba Expe!leris. 
Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių...... 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.-----
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų...................
Karpų naikintojas............  • •

ir 25 
ir .25 
.. .15 
.. .25 
ir .55 
.. M 
.. .55 
ir 1.S5 
ir 100

.55

.25 

.25 

.55 

.<5 

.ta 

.15

i

į 2

.15 

.25

.50
______ .25 
55c. ir 155

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 21c.
Taippat it Lietuvo* pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, k»15v» || 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. K
■^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

laigė jnaa brangi yra j asu sveikata, tai tuojaus reikalaulate gyduolių, rašylaad arto 
atsilankydami į Afntkf.

VINCAS J. DAUNORA,
Mi Bodford Avenue gampaa Kecth a-u. i—u Brooklys, N. T
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Vietinės Žinios
Quincy’je susikūlė du ka

rai. Apie 20 žmonių sužeis
ta.

•w

CAMBRIDGE, MASS.
"Gengių” imtynės. Koopera

cijos koncertas.
Jau ”Keleivije” J. Jasas 

buvo pastebėjęs, kad neku
rie musų "sportai" gatvėse 
negražiai elgiasi, užgaulio
dami įvairiais šlykščiais žo
džiais praeivius, ir iki vidur
nakčiui stumdosi, rėkauja ir 
drumsčia gyventojų ramy
bę.

Birželio-gi 11d. tokių jau
nų "sportų” gauja besistum- 
dydarna. net muštynes pakė
lė. pasipainiojęs policistas 
peštukus išvaikė ir vienas 
suareštuotasai turėjo užsi
mokėti S10.00

Gėda man tokias žinias ir 
paduoti, nes didžiuma tų pe
štukų buvo mūsiškiai "vei
kėjai,” "apšviestunai.” Iš
tiesti. vyručiai apsvarstyki
te ką darą!

Birželio 14 d., vakare Lie
tuvių Kooperatyvinė bend
rovė. buvo parengusi kon
certą. Laisvės choras pa
dainavo keliatą gražiu dai
nelių. buvo deklamuojama ir 
sakoma monologai. Lošė
jai. matyti, iš anksto buvo 
prisirengę, nes savo parei
gas išpildė gerai. Šis kon
certas. bene, bus tik geriau
sia vykęs šiame sezone. Pu
blikos buvo apie 300 asmenų. 
Prie bendrovės prisirašė keli 
nauji nariai.

Nūnai, kooperacija turi 
apie 80 narių ir apie SI.200 
kapitalo. Nors cambridgie- 
čiai ir rambus prie koopera- 
tyvinio darbo, vienok koope
racija tarps ir bujos, jokios 
baidyklės neatbaidys iš jos 
progresyvių elementų.

Vytis.

Loterija gelbėjimui "dū
šių" iš pragaro. Chihuahua, 
Meksiko, šioje apielinkėje 
prie katalikų bažnyčių par
davinėjama po $1.00 loteri
jų tikietai. kai kuriose vie
tose jie traukiami kas tris 
mėnesiai ir net kas sąvaite. 
Tikietus perka ant mirusių
jų vardo: kurio vardas pa
siseka ištraukti, tai to dū
šia jau išgelbėta sprunka 
per erdvę stačiai prie Abra
omo. Vardai-gi išvaduotų
jų dūšių iš pragaro su lote
rijos pageiba, esti surašomi 
ant lentelės ir prikalami ant 
bažnyčios durų iki sekančiai 

Į loterijai. Sako kiekviena 
I loterija išgelbanti po 4—10 
"dūšių.” Ar tai bereikia ge
resnio mulkinimo? Irtai

Ekskursijoje žaislu nebelei
džia.

Bostono ir apielinkės lie
tuviai džiaugėsi suradę pui
kią užmiestyje vietą vadina
mą ”Spot Pond." Ši vieta 
labai patogi ir graži, didžiu
lės pievos, apsuptos gauruo
tais kalnais apaugusiais mi
šku, tarpkalniuose blizga ty
kus ežerai. Vaizdų grožy
bėmis sunku atsigrožėti.

Jaunimas džiaugėsi, gale-' 
siąs tyliame ore kas nedėl- 
dienį pasilinksminti, pažais
ti padainuoti, o pasitaikius 
progai ir prakalbų pasiklau- 
syti, bet džiaugsmo butą;dedasi xx amžiuJe ir da ci. 
tęltui._ Štai praeitą necįe ' \-i!izuotoj šalyj, Amerikoj, 
dieni, jaunimui linksmai be-; J
žaidžiant į vidurį rato įsi- Iš Bancroft, pasklydo zi- 
rioglina mėlinažiponis ”dė- ni°s> j°£ kun. i?chemel, tu- 
dė" ir uždraudžia žaislus, į fėjęs artimus sąryšius su 
sako, negalima, 
puolėsi prie jo prašyti, 
pasitaiko kitas vyresnis ”dė- 
dė” (”leitenantas”), 1 
jau kiek aiškiau paaiškino, jis yra prasikaltęs jo mote- 
girdi, "eikit bažnyčion, o ne 
po dirvoną trypti.”

Jaunimas užgirdęs bažny
čią minint, labai pasipikti
no. Spėjama ar tik nebu
siąs tai darbas Tamošiaus ir 
Ko. Sako. Cambridge'iaub 
choristai atvažiavę be baž
nytinių pamaldų, o Tamo
šiaus avinyčia, kas nedėl vis 
labiau tuštėjanti. Ar tik ne
bus čia musų "tėvelių” ge- 
radėjystė. nes kam-gi poli- 
cistai bažnyčion siųstų?

Kuopos draugai susitarė 
tą dalyką patyrinėti ir suži
noti pas augštesnę miesto 
valdžią, ar policistai tiesotai 
žaislus uždraudė. Apie tai 
užgirsime ateinančią nedė- 

Velnių ponaitis.

i /.aieiu?, —------------------------- --c-------------

Jaunimas jauna mergaite, kuri ištekė- 
bet Jusi už vyro.

Vėliaus mergaitės vyras 
tasai užsipuolęs ant kunigo, kad

lią.

PRAKALBOS.
Hyde Parko lietuvių koo

peracija parengia prakalbas 
pėtnyčios vakare. 26 birželio 
Liberty Hali, 1203 W. Rivtr 
st., prasidės 6:30 vakare. 
Kalbės F. J. Bagočius. Vi
sus lietuvius ir lietuvaites 
meldžiam atsilankyt.

Rengėjai.

Policija pereitoj pėtny- 
čioj užuodė, kad kertėj Wa- 
shington ir Boylston gatvių, 
puikiam restorane, kur šip- 
sosi dažyti moterų veidai ir 
ūžia šaltas šampanas, vieši 
brangus žmogus, nes už jo 
kailį yra paskirta S2.000. Pe
reitą rudenį Grand Rapids,į 
Mich., pačiam yidurdienįje 
buvo išplėšta auksinių daik- 

- tų sąkrova ir užmušti 3 žmo- 
JiėSt Tą darbą atliko šitas 
*žmogus. Jo vardas Lavcren- 
ce Robinson. Reikia jį pa
imti. Policija žinojo, kad 
toks baisus razbaininkas ge
ruoju nepasiduos, todėl su
organizuota čielas būrys de- 
tektivų. o iš lauko pastatyta 
raita policija.

Ir apie 4 vai. po pietų ke
turi detektivai inėjo resto
ranam Muzika griežė, apie 
stalus sėdėjo vyrai su mote
rimis, rūkė ir gėrė. Niekas 
detektivų nepažino ir jie 
prisiartino prie Robinsono, 
visai Į jį nežiūrėdami. Stai
ga detektivas Norton grie
bė jį už rankos. Robinso
nas pašoko ir prasidėjo ko
va. Stalas su indais pervir
to kelis kartus. Išvartyta 
kėdės. Kada visi detektivai 
ant Robinsono supuolė, jis

Ką kunigija veikia?
Čia paduodame tikrus iš

tirtus faktus, kuriuos sutei
kia anglų laikraščiai, apie 
katalikų kunigijos dorą ir 
darbus.

Laikraštis "Menace” No. 
148, praneša štai kokią ži
nią iš Woods Run. Alleghe- 
ny County, Pa. Katalikų 
kunigas George Michael. bu
vo patrauktas teisman 18 
metų merginos Katrės Jan- 
kaushit, kuri tarnavo pas jį 
už šeimininkę, bet advoka- 

įtai pirm teismo spėjo juos 
sutaikinti. Kunigas mer- 
gaitei užmokėjo 8500.00 ir 

i teismo iškaščius: mat minė
ta mergaitė tarnavo pas tą 
kunigužį ir liko jo apgauta. 
Vėliau ji išėjo iš jo ir gavo 
darbą "Woodlown,” bet iš 
ten kažkas pranešė policijai 
apie jos padėjimą, kuri ati- 

. -. ... r davė mergaitę į ”Beaver 
tik pasipurtino, ir tie išlaks- County Poor" farmą, o iš 
tė ; tuo tarpu jo rankoj šyis-į ten į Pitsburgho mergaičių 
telėjo automatiškas pistahe- prieglaudą ir tenai ji Home- 
tas, puolė suvis ir detektivas opatijos ligoninėje pagimdė 

pasidarė panika, 
ėmė klykti; vieni leidosi bėg
ti, kiti sulindo po stalais, i 
Robinsonas nušovęs detekti- 
vą leidosi bėgti, o detektivai 
—šaudydami paskui jį vy
tis.

Ant gatvės raita policija 
jį sugavo. Tardant Robin
sonas prie kaltės neprisipa
žino. Jis sako, kad patįs de
tektivai, šaudydami jį, nu
šovė savo sėbrą Nortoną.

Jau kelinta sąvaitė Bosto
ne streikuoja čeverykų va
lytojai. Buvo jaCLT/'ausiu.LĖ

Restorane ku<įįikj, kuris jau vra 3 mė- 
nešiu. Na, ką ar-gi negra
žus doros mokytojo darbas?

Iš Dunkirk. N. Y- laikraš
čiai praneša, kad kunigas B. 

i Svinko bus prašalintas iš St. 
Hyacith bažnyčios, tik nepa
sako dėlei kokių priežasčių; 
bet laikraštis ”Menace” su
žinojo nuo vietos gyventojų, 
kad priežastis yra: nemora- 
liškas gyvenimas, girtuok
lystė ir sunaudojimas savo 
tikslams sudėtų parapijonų 
pinigų.

Ar bereikia geriau ? 
tiniai laikraščiai, nors 
visus darbelius ir žino, 
nerašo.

Vie- 
tuos 
bet

i.

■ rei. už ką gavęs nuo kunigo 
810.000 atlyginimo-

Gandas apie atlyginimą. 
. plačiai pasklydęs po žmones, 

dasižinojęs ir vyskupas, kun. 
SchemeI likęs prašalintas, 
žinoma, vėliau toji žinia bus 
pavadinta melu. Nors laik
raščiai vis drąsiau pradeda 
kelti aikštėn tamsiuosius 
kunigų darbelius, bet musų 
žmonės vis da tiki ir eina 
pas juos, o laikraščiai už sa
vo drąsą tankiai net boikotą 
ant savęs užsitraukia.

I
štai Mihvaukee. Wis., len

kų laikraštis ”Kuryer Pol- 
ski,” parašė gryną teisybę, 
kaip vietinis jų kunigas*nu-| 

. skriaudė lenkus ir už tą ku-

Užkietėjimas
Nevirškinimas, dyspepsija. jaknų 
apsisunk:n:mas ir panašios nevir
škinimo betvarkės greitai salima 
prašalinti, je’gu savo laiku 
dėsi imti

Severas
Gyvenimo 
Balsams

j

(
(

pra

Tai yra vaistas, sustiprinantis 
virškinimą. Jis taipgi patariamas 
ypatoms mažakraujiems, senyvo 
amžiaus, arba silpnoms, arba grįž
tančioms po ligos sveikatom lygv- 
niai kaipo neapkainuojamas pa- 
gelbinis įrankis prie atsikartojan
čio drugio gydymo.

Kaina 75 centai.

Strėnų Skaudėjimą
vietinis reumatizmas, scyatikos. 
neuralgijos, peršalimas, uždegimas 
plaučių plėvės, reumatizmas kojų, 
kaip ir traukučiai — greitai 
stoja, jeigu laiku pridėti

nu-

Severas
Gydanti Pliasteri

(Severa’s Healing P'aster).

Jis labai patariamas visuose sir- 
guliavimuose, kuriuose vartoji
mas skylėto pliasterio yra pagel- 
bingas.

Kaina 25 centai

Vaikai mėsrsta. Suatrusiejie vartoja

SEVEROS TAB-LAX
Paliiiesn'jaBČius Saldoku* 

Kaina 10 ir 25 centai.

))!

Petras Ketvirtis '
Pranešu visiems savo draugams ir 

prieteliams kad aš persikėliau į nau- 
, j ■ vietą po No. 346 K. street. So. Bo

ston. Mass.. Todėl jeigu kurie turėsi
te kokį nors reikalą arba reikalausite 
laikrodėlių, retežėlių arba kitokių pa
sipuošimų, malonėkit kreiptis pas ma
ne. o visados gausit gerus daiktus ir 
atsakantį patarnavimą. (26)

PETRAS KETVIRTIS
346 K st- So. Boston, Mass.

1

Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan'o valstijų.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali

ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemės nuo $5.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li
kusius palaukiame daugelį metų pa
gal sutarties. Kas perka ūkę, tam ke
lionės kaštus apmokant. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai

nigai ir kili fanatikai ap
šaukė laikraščiui boikotą, 
dėlei kurio laikraštis turėjo 
nemažus nuostolius.

To laikraščio leidėjas pa
traukė kunigą ir arcivysku- 
pą teisman ant 8100,000. Iš 
pirmo arei vyskupas puika
vo, jog religija leidžianti 
šaukti jiems boikotą, ant ko, 
tik jie norią, bet teisėjas pa-; 
rodė, jog visgi kol kas Su
vienytų Valstijų įstatai stip
resni už arcivyskupo žodžius 
ir nabagams prisieis eiti į 
teismą. Teismas bus greitu 
laiku. A. Booben.

i

KNYGOS
"KELEIVIO” SPAUDOS

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

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

Byla Detroit’o Katalikų su Socijali
stais. Knygelėj atspauzdinta visas 
tardinėjimas kaip vienos taip ir ki
tos pusės, todėl bešališkai parodo 
ant kiek išauklėtas pas mus žiau
rumas. Naudinga perskaityt lygiai 
katalikui kaip ir socijalistui. Su pa
veikslais............................................. 25c

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

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

10cvai

Amerikoniškos Vestuvės. Dviejų ak
tų komedija, pajuokenti amerikie
čių lietuvių vestuves. Juokinga ir

. lengva perstatymui ...........—. 10c

i Kaip senovės žmones persistatydavo
1 sau žemę. Labai žingeidus senovės
i filozofų daleidimai apie musų že

mės išveizdą. Su paveikslais. .. 10c

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

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

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

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

Džian Ba u bos Spvčiai ir kitos fonės. 
Daugiau juokų negu saliune alaus. 
Jei nori gardžiai pasijuokt, tad nu
sipirk tą knygą ..........................  25c

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

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

——————
• Anarchizmas. Pagal Proudono mok-
; šio parašė d-ras Elzbacher. vertė 

Briedžių Karaliukas ................... 15c

Davatkų gaazinkos. Padidinta ir pa- 
! gerinta 6-ta laida juokingų daine- 
j lių. pašiepiančių davatkas ir kitus 
; prietarus ..............  10c

Nauja Lietuva parsiduoda 
j pigiai.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 
chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę- 

I154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 

, lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
j labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią kainą. Galima pirkt už 
$8.00 iki $30.00 už akerį. Aš esu a- 
pėmęs ant išpardavimo daug farmų; 
žemė lygi ir yra viduryj ežeras, ir tik 
pusė mylios nuo miestelio. Žemė der
linga ir užauga visokie javai. Gali
ma pirkt farmą įmokant $100, o liku
sius galima mokėt kas mėnesį pagal 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvieną dieną brangsta, 
todėl naudokitės proga Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba 
gal kas nors pavogt. Turint farmą, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškaščiai apmokamu Va
žiuojant reik pirkt tikietą į PEA-

. ... - -- I^OCK. MICH- 3:30 po pietų gausit
pamatysite kokie javai ir daržoves au- j į Sauble ir tikietas prekiuoja
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš <pie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
kūnų galėsite nnkties ir praleist va- | atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži- 
kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va- ................... • — ----
žiuojant, pirkt tikietą j Peacock 
Lake Co- Mich. Atvažiavę i Peacock ' 
aamokėkit 10c. kuaduktoriui ir paša-1 
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties. tai 3 mailės nuo Peacock. Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo, 
rašant padėk adresą taip:

ANTANAS ZABIELA
Peacock. BOK 1 Lake Co..

nių klauskit per laišką. (36)
JONAS ŽEMAITIS.

BOX 13, SAUBLE. MICH.

Laiškus
(35)

Mich

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

u kraštį.

H

i

Farmos Farmos! į

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!

$

Per skylę ir Panelė Šv. Sasnavoje. 
Dvi juokingos ir kartu pamokinan
čios apysakos ................................ lik

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

Reikalaudami knygų kreipkite* 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 BROADKAY. S. BOSTON. MASS.

Jau išėjo iš spaudos

Amerikos Macochas
šeimyniškas lietuvių gyvenimas Juš

kevičiaus dainose. Jei nori žinot 
kaip senovėj lietuviai gyveno, tai 
perskaityk šitą knygą. Iš jos dasi- 
žinosi, 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

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

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

Ta pati knyga gražiais apdar. 1.00

Dievo žmogus. Labai užimantis ir 
naudingas papasakojimas’ iš dar

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

I Paparčio žiedas ir kitos gražios apy
sakos, kuriose nurodoma, kaip ne
kurie žmones išsitikėję į visokius

i burtus ir tt.......................................... 15c
-

Popas ir velnias. Toje knygutėje 
telpa labai groži apysaka "Adomas” 
ir Jieva” ir kiti dalykai. Pilna juo
kų ir nubudimo ............................ 10c

Amerikos "Macochas” arba kaip kn. 
Schmidtas suniaustė merginą Oną 
Aumuller. Knygelėj surinkti visi 
faktai apie kunigo Schmidto žiau
rumą kurie buvo prirodyti teisme, 
naudinga perskaityt kiekvienam 15c

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

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai, su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko 
reikalauja norint gaut pilietystės 
popieras ......................................... 15<

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

RL'SSIAN AMERICAN BUREAU
.. Rusiškai-Amerikoniškas Biuras su- 

: organizuotas sulyg Illinois valstijos 
' įstatymų. Pamatinis jo kapitalas vra 
S10.000. Jo teisiškas skyrius turi ad- 

: vokatų galę, atlieka pardavimus, vek- 
į sėlius ir tt., sukolektuoja dalis Rusijoj

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

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

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

9 ryto iki 4 vai. po pietų.

arba
Kaip katalikę knnigas Han Schmidt, 

papiove merginą Oną Aumuller.

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

. ir socijalistui. Kaina 10c.

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

Nihilistai arba užmušimas caroAlek- 
sandro II. Tragedija trijose veik
mėse. Gražus teatrališkas veikalas 
ir nelabai sunkus perstatymui. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 vpatos 25c

Žmogaus išsivystymas. Kaip ir iš 
kur atsirado ant žemės žmogus? 
Išsivystė iš beždžionės nekurie sa
ko. Bet iš kur atsirado beždžionė 
Y’ra 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 j

Naujausios ir visokios dainos. Į vai- , 
rių autorių, naujų ir senų, rankius 
gražiausių dainų.............................. 50c

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

Tnriu ant pa “davimo farmų didžiau
sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran
dasi Michigan valstijoj. Lake Mason 
ir Manistee pavietuose Žemė randasi 
prie pat geležinkelių ir arti portavų 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi- 

1 šokio didumo farmų: prekė nuo 9 iki 
| $25 už akerį. Taipgi turiu farmų su 
gerais ir prastesniais budinkais. so
dnais ir be sodnų: prekė jų, pagal ge
rumo budinkų ir įtaisymų, nuo $5 iki 
$75 už akerį. Išpradžių reikia įmokė- 

I ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
i palauksime nuo 6 iki 10 metų. Žemė 
yra geriausia, galima pasirinkti, ko
kios tik nori: lygaus lauko su mažoms 
kalvukėmis. palei upelius ir palei žu
vingus ežerus, oras kuosveikiausias.

. vanduo kuogeriausias ir lengvai gau
namas, javai užauga visoki. Rašykit 

' tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
j knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra- 
i si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
. žemę ir visos kolonijos padėjimą. At- 

. ,?c važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė. 
50c i Ka>P pribusi ant paduoto adreso, tuoj 

'išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyvėu ant farmos. Gavęs ži
nią, tuoj pribusiu su automobiliu ant 
dipo ar į hotelį, paimsiu, jus ir apro
dysiu visą žemę, iš kurios galėsi pa
sirinkt pagal savo norą. Adresas: (27)

ANTON K1EDIS
PEACOCK, Lake County, MICH.

VIENATINE LIETUVIŠKA

Reikalaukit aptiekost Scveros 
Vaistų. Jeigu aptiekori js negalė
tų jų parūpinti, parsitraukit sta 
čiai nuo

Šios visos gyduolės ir visokios ki
tokios, kokios tik reikalaujamos, gau
namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu ki
tur negauni nueik pas jį, jis turi. 
Tai viena iš didžiausi* aptiek*.

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, So. Boston.

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

pinigus ir laiką. Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo adresą, 
o gausite platesni paaiškinimą ir triną šių prosų per laišką. Reika
lingi agentai iš visų miestelių.
M. J. DAMDOUmS, 903 W. 33rd SU cauco. m.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje, 

gyduolių gulite gaut kokios Ilk pasaulyj vartojamos, 
U ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reuma’ /mo$1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosi. :o. crippo ir slogos $1.00. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo u tiesimo 50 c.* Bobro lašai $1.00.. Nuo suirimo Nervų $1.00,

Vai k ų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.
Nuo v;dur.av.mc, suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 

Gycanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 C. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00. 
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50 c. 

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1.00 
Gyduoles nuo vištakių (corn’s) 15. 20 ir 25 c.

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c
Pročkos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 e 
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.

Perfumos visokių gėlių 25, 50. 75, $1.00. $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 

ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitfc šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2k2a^ cw~
S0. BOSTON, MASS




