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Užmušė Austrijos sosto įpėdini ir jo žmoną.

ITALIJOS REVOLIUCI
JOS VADAS PABĖGO.

Gavrio Prinzip nušovėFerdinandą iš pištaiieto.
Du pasikėsinimai buvo tą 

pačią dieną.
Sarajevo, Bosnija.— Pra

ėjusį nedėldienį čia tapo nu
šautas su savo pačia didis 
kunigaikštis tranas Ferdi
nandas, Austrijos karaliaus 
sūnūs. Jis buvo atvažiavęs 
čionai aplankyti nesenai da 
užgriebtas dvi Balkanų pro
vincijas — Bosniją ir Her- 
cegaviną. Dėl tos priežas
ties buvo surengta iškilmin
ga paroda ir Austrijos prin
cas, lydimas čiela gauja vie
tos valdininkų, važinėjosi 
Sarajevo gatvėmis automo- 
biliuje. Parodai praside
dant, kompozitorius Gabn- 
novičius (serbas) metė bom
bą, bet princas taip mikliai 
atmušė ją savo ranka, kad 
bomba nukrito po sekančiu 
automobilium, kur eksplio- 
davo sudraskydama auto
mobilių ir sunkiai sužeisda- 
ma važiavusius jame grovą 
Boos-Waldecką ir pulkinin
ką Rizzo, o taipgi ir keletą 
pašalinių. ‘ Princas išliko! 
sveikas.

Parodai baigianties, kada 
princo automobilius buvo i 
jau netoli gubernatoriaus 
ramų, iš minios iššoko 8-tos j 
klesos studentas Gavrio 
Prinzip ir ėmė pilti iš auto
matiško pištaiieto. Princas 
su savo pačia krito mirtinai 
sužeisti ir tuoj mirė.

Abudu pasikėsinto jai su
imti. Studentas Prinzip pa
sakė, kad jis didžiuojasi sa
vo darbu, nes užmušė savo 
tėvynės plėšiką.

Naujas socijalistų dien
raštis.

Belgijoj pasirodė naujas 
socijalistų dienraštis, įsteig
tas flamandų darbininkų ir 
skyriamas Antwerpo, Bra- 
banto ir Limburgo proleta- 
rijato žadinimui. Dienraš
čio vardas — "Valksgazet,” 
kas reiškia liaudies laikraš
ti.
Buenos Aires miestas turi 

1,560.160 gyventojų.
Paskutinė statistika paro

dė, kad Argentinos respubli
kos galvamiestis Buenos Ai
res turi 1,560,160 gyventojų. 
Argentina randasi pačiam 
gale pietų Amerikos.

Valdžia jį kaltina už suokal
bį įsteigti republiką.

Enrico Malatesta, pasku
tinio Italijos streiko vado
vas, jau Čveicarijoj. Itali
jos valdžia norėjo jį sugaut 
ir nužudyt už suokalbį su
griauti monarchiją ir Įsteig
ti, republiką.
Karalius atsisakė nuo sosto.

šiomis dienomis Serbijos 
karalius Petras pasidėjo sa
vo karūną ir apleido sostą, 
pavesdamas jį savo sunui 
Aleksandrui.

Sužeidė vyskupą.
Iš Krokuvos (Galicijoj) 

atėjo trumpa telegrama, 
kad einant parodoj laike pa
šventinimo naujos bažnyčios 
sunkiai tapo sužeistas lenkų 
vyskupas Sapieha.

Darbininkų vargai.
Paskutiniu laiku plaukte 

plaukia darbininkai Į Reve- 
lį iš Rusijos gubernijų, jieš- 
kodami čia uždarbio. Be
veik kiekvienas atvykstąs 
traukinys atveža tokių už
darbio jieškotojų burius. At
siradus per daug darbinin
kų, neapsakomai atpigo mo
kesčiai už darbą. Nesant 
tiek darbo mieste, kad vi
siems atvykusiems ir at
vykstantiems užtektų ir ne
maža vietos žmonių paliko 
be darbo. Kas pikčiausia, 
kad atkeliavę neturi kuo na
mo grįžti. Dėl tos priežas
ties būriai bedarbių ir chuli
ganų kasdien auga, dėl tos 
pačios priežasties tarpe al
kanų ir pusalkanių žmonių, 
susigrudusių mieste, pradė
jo platinties ir visokios už
krečiamosios ligos, kurios 
gali ir sočius miesto gyven
tojus gerokai pakratyti.
Kiti socijalistų laimėjimai 

Francuzijoj.
Šiomis dienomis 13 Fran- 

cuzijos miestų buvo munici
paliniai rinkimai. Trįs mie
stai perėjo visiškai į socija
listų rankas, septyniuose 
miestuose, kur rinkimai tu
rės būt da perbalsuoti. soci
jalistų išrinkta didžiuma. 
Tik dviejose vietose, kur gy
vena veik viena buržuazija, 
socijalistai mažai gavo bal
sų.

SUFRAGISTĖS UŽPUOLĖ 
ANGLIJOS KARALIŲ.

Numušė jam skrybėlę, o jo 
žmonai sudaužė skėtį.

Londonas. — Kariaujan
čios sufragistės užpuolė ant 
gatvės karalių Jurgį ir pra
dėjo mėtyt jį kuom papuolė. 
Viena knyga pataikė jam 
galvon ir numušė skrybėlę; 
kitos išmušė karalienei skė
tį ir sudraskė jį. Policija 
tuojaus jas suėmė.

Ore nusiskuto barzdą.
. .Viena, Austria.— Lakū
nas Kouschel ėjo iš $100 lai- 
žybų, kad orlaivije nusiskus 
barzdą. Paėmęs mažą veid
rodėlį ir apsaugolą skustu
vą, valdydama savo orlaivį 
keliais, į 20 minutų nusisku
to ir nusileidęs pasiėmė 100 
dolerių.
Latvių laikraščių persekio

jimas.
Rusijos caro valdžia atsi

mindama 1905 m. ir nujaus
dama revoliucijinio ūpo kili
mą,latvius pradeda smarkiai 
daboti, nužiūrimi darbinin
kų vadovai sodinami be pa
sigailėjimo į kalėjimus. Dar
bininkų spauda dabojama ir 
persekiojama kuoaštriausia. 
Darbininkų laikraščio ”Dzi- 
hwes Spehks” redaktorę 
Emma Oldin gubernatorius 
nubaudė 200 rub. arba 2 mė
nesiais kalėjimo. Laikraš
tis apsistojo. Ėmė eiti iš 
naujo po vardu ”Jauna 

j Balss.” bet šio pastarojo 
konfiskuojama maž ne kiek
vienas numeris. Vieną dar
bininką. kurs Rygoje va
žiuodamas karu skaitė 
”Dsihwes Spehks,” šnipai 
suėmė ir nugabeno nuova- 
don, bet ištardę paleido. Bet 
latviai nenusimina, jie dir
ba ir veikia ir jei su laiku 
blikstels revoliucijos ugnis, 
tai latviai pirmieji bus pri
sirengę.

Jieško užkastų pinigų.
Sevastopolis.— Turkų ofi- 

cieris Ikmed-bei jieško tų 3 
milijonų rublių, kuriuos tur
kai esą užkasę ties Sevasto- 

i poliu Krymo karės laiku.
18 valandų ore.

Berlino lakūnas Basen iš
silaikė ore su savo mašina 

i 18 valandų. Tai pirmutinis 
toks rekordas.

Baisus Gaisras
Išveizda sudegusio miestelio, Salėm, Mass.

1$ AMERIKOS.
SANTAIKA SU ME

KSIKA ĮVYKDINTA.
Suvienytos Valstijos su Hu- 

erta jau nebekariaus.
Po dviejų mėnesių tary

bos pereitoj sąvaitėj paga- 
liaus prieita prie santaikos. 
Taikos taryba Niagara Falls 
mieste ginčus tarp Suv. Val
stijų ir Meksikos išrišo, a. 
B. Č. republikų tarpininkai 
savo užduotį atiko ir gali 
važiuot jau namo. Nutarta, 
kad tuojaus Meksikoj butų 
paskirta nauja laikinė val
džia. O paskui sutvarkyt 
rinkimus taip, kad žmonės 
patįs galėtų sau valdžią išsi
rinkti. Su tuo sutiko ir Hu- 
ertos atstovai. Suvienytos 
Valstijos apsiima laikinę 
valdžią tuojaus pripažinti ir 
nereikalauti jokių atlygini
mų už karišką savo žygį. 
Nauja valdžia turi paliuc- 
suot visus politiškus kali
nius.

Bet dabar kįla klausimas, 
kaip sutaikyti kariaujančias 
Meksikoje partijas Tos ne
paiso jokių tarybos nutari
mų ir mušasi, kad viskas 
braška.
REVOLIUCIJONIERIA1 

LAIMĖJO DIDELĮ 
MŪŠĮ.

4,000 kareivių .užmušta, 
tūkstančiai sužeista ir 

5,000 suimta. Mies
tas paimtas.

Meksikos revoliucijonie- 
riai laimėjo didelį ir svarbų 
mūšį ties Zacatecas miestu. 
Po keturių dienų kruvinos 
kovos miestas tapo paimtas 
ir Huertos armija beveik vi
siškai sunaikinta. Iš 14,000 
kareivių, 4,000 vyrų užmuš
ta, 2,000 sužeista, 5,000 pa
imta nelaisvėn, o kiti išbė
giojo didžiausioj betvarkėj, 
palikdami ginklus ir amuni
ciją. Iš revoliucijonierių 
pusės 500 užmušta ir 800 su
žeista.

2

I BUTTĘ REIKALAUJA 
KARIUMENĖS.

Riaušės nesiliauja. Vienas 
žmogus nušauta, 2 su

žeisti.
Unijos namas išdinamituo- 

tas.
Montanos gubernatorius 

pareikalavo federališkos ka- 
riumenės, nes Butte mieste 
esą labai neramu ir kas die
na galima tikėtis vis naujų 
sumišimų.

Pereitoj sąvaitėj riaušėse 
jau ir kraujas pasiliejo. Uni
jos namą saugojo ginkluoti 
pasiuntiniai (deputies). Su
kilę prieš unijos valdybą an
gliakasiai pradėjo namą ata
kuoti. Pasiuntiniai ėmė 
šaudyt. Vienas žmogus kri
to užmuštas, du sužeisti. 
Tas da daugiau sujudino an
gliakasius. Pradėta šaukti, 
kad unijos viršininkai juos 
šaudo. Moyeras su unijos 
pirmininku Riley iš Butte 
pabėgo. Po šaudymo ang
liakasiai išsiskirstė, bet tuoj 
sugrįžo su dinamitu ir unr- 
jos namą visiškai išardė. 
Sienos likos išdraskytos, 
stogas nuneštas žemėn. 
Nuostolių padaryta į 100 
tūkstančių dolerių.

Keli

Bedarbiai badauja lau
kuose.

Likusioji "generolo” Ke- 
lly bedarbių armija dabar 
badauja W. Virginijoj lau
kuose. Policija niekur jų 
neįsileidžia. Į Elkins mies
telį buvo atėję keli vadovai 
ir prašė, kad jiems leistų su
šaukti ant gatvės susirinki
mą ir parinkti auku baduo- 
liams. Policija neleido.

Kodėl kas metai miršta 
.300,000 kūdikių.

Kaip žinoma, Suvienytose 
Valstijose kas metai miršta 
300,000 kūdikių, nesulaukę 
1 metų amžiaus. Taigi atei
nančiais metais valdžia keti
na tirinėti, kodėl jų tiek mir- 

'šta.

Ugnis nušlavė veik pusę miesto 
15,000 žmonių liko be 

pastogės.
Daug nukentėjo ir lietuvių.

Birželio 25

ETTORAS VĖL PO TEIS
MU.

Jį kaltina už kurstymą prie 
riaušių, kurias surengė 

kapitalistų provo
katoriai.

Dillondale, Ohio
šimtai streikuojančių ang
liakasių susirinko čia perei
toj sąvaitėj pasiklausyti 
Ettoro bylos. Tas pagarsė
jęs I. W. W. vadovas buvo! 
kaltinamas už užpuolimą ir 
muštynes. Bet kadangi nie- i 
ko panašaus čia nėra buvę 
ir kapitalistų nusamdyti šni
pai jokiu budū negalėjo to 
prirodyt, tai teismas tą ap
kaltinimą išmetė, o vieton 
to pastatė "kurstymą prie] 
riaušių.” Tas riaušes, kaip į 
darbininkai liudija, buvo su
kėlę streikierių susirinkime 
kapitalistų provokatoriai, 
kad gavus progą prisikabin
ti prie streiko vadovų. Kuo
mi byla pasibaigė, laikraš-: 
čiai nerašo.
FORDO PAAIŠKINIMAS.
Atleido 2,000 darbininkų dėl 

to, kad pergreitai dirba.
Detroit, Mich.— Automo

bilių fabrikantas Fordas sa
ko : ”Męs atleidom 2,000 dar
bininkų dėlto, kad pakėlus 
algą iki $5.00 į dieną, daug 
daugiau padaroma darbo. 
Apskritai, žmogus dabar pa
daro 30 % daugiau, negu 
pirma. Tečiaus paleistus 
žmones męs tuoj paimsim 
atgal, kaip tik pabaigsim 
naują dirbtuvę.”
Atsisakė deportuoti organi

zatorius.
Į Trinidadą, Colo., pribu

vo du angliakasių unijos or
ganizatoriai, Reese ir Tho- 
mas. 
tuojaus kreipėsi į kariume- karės stovis.

Salėm, Mass.-
d. odų dirbtuvėj 2 vai. po 
pietų nuo gazo ekspliozijos 
kilo gaisras. Vėjas buvo di
delis ir ugnis išsiplatino ne
paprastu greitumu. Į kelias 
valandas liepsnose paskendo 
trečia dalis miestelio. Sude
gė suviršum 1,000 gyvena
mų namų ir 16 fabrikų, tų 
tarpe ir viena audinyčia, ku
rioj dirbo 6,000 darbininkų. 
15,000 žmonių liko be pasto
gės. Nuostolių ugnis pada
rė apie $20 milijonų dol; be- 
to da 7 žmonės sudegė ir ke
liasdešimt tapo sužaista;. 
Ugnagesiai suvažiavo iš vi
sų aplinkinių miestelių. Pra
dėjus iš šimtų mašinų pilti' 
vandenį, pasirodė, kad pože
minės rinos per siauros — 

i vandens pritruko. Tas ir 
J davė progą gaisrui išsiplėto- 
! ti. Ugnis sustojo prie jūrių 
priėjus.

Nors sudegė daug, bet ka
pitalistų niekas nežus, nes 
jų buvo viskas apdrausta. 
Kas žuvo — tai darbininkų. 
Jų vienatinis turtas — ra
kandai — ir tie buvo ne ap
drausti. Nukentėjo daug 
ir lietuvių. Žuvo vargšų 
viskas. Žmonės dabar gy
vena būdose laukuose, par
kuose ir girioj.

Kad sustabdyt ugnį, na
mai buvo dinamitu drasko
mi, bet nieko negelbėjo. 
Krūvos anglių ir dabar te- 

Kasvklų savininkai bedega. Mieste apskelbta
‘ ‘ ' . Tvarkos ir

nės pulkininką Lockett’ą su savasties daboja milicija, 
prašvmu, kad jis tuos ”mai- Plėšikus įsakyta šaudvt ant 

1----- 'vietos.
Girtas policmonas šovė į 
Vokietijos ambasadorių.
Champain, III.— Važiuo

jant Vokietijos ambasado
riui automobiliuje, girtas 

ir unijai turi būt uždrausta. policmonas pradėjo jį šau-

štininkus” deportuotų. Pul
kininkas atsakė, kad jis ne
deportuos nė vieno žmogaus, 

i Savininkai tuomet pakėlė 
: protestą prieš valdžią. Gir
di, jeigu mums uždrausta 
importuoti streiklaužius, tai 
i. —i ---------- r„
importuoti savo organizato- ‘ dyt. Majoras turėjo amba- 
rius. Bet protestas nieko, sadorių grovą Bernstorfą 
negelbėjo. atsiprašyt. >
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Naujoji Lietuva.
Gavom Jau trečią to laik

raščio numeri, šis numeris 
jau Įdomesnis, negu No.2. 
Yra gerų straipsnių kaip o- 
riginalių. taip ir vertimų. 
Gana geras p. V. K. Račkau
sko straipsnys "Apie Atei- 
vybę Amerikon.”

Toliau seka p. P. šilviskio 
straipsnys „Kultūros Įran
kis.” Didžiausia kultūros 
plėtojimosi kliūtis yra kalbų 
skirtingumas. Svarbiausio
ji žmonių nesikentimo prie
žastis guli dažnai tame, kad 
vienas kito negali suprasti. 
Senovėj dėl tos priežasties 
kildavo net karės. Ir netik 
senovėj,

”Bet, įsižiūrėdami aplink gy- 
veniman, męs pamatome, kad 
dar ir šiandien, sale įvairių 
kliūčių ir keblumų, kalbos skir
tingumas iššaukia aikštėn tą 
baisų žvėrį, kuris kiekviename 
mintijančiame žmoguje pagim
do vien pasibiaurėjimą. Ypa
tingai vaizdžiai atsimušė dvi
dešimto amžiaus laike tasai iš 
senovės atšliaužęs baisūnas ne
senai buvusioje ir visų dar ne
užmirštoje Beiliso byloje, ku
rioje pasirodė, kaip pasibaisėti
nai toli gali eiti neapykanta 
žmogaus širdyje.”
Protaujanti žmonės senai 

jau tą suprato ir jieškojo ke
lio tai žmonių susiartinimo 
kliūčiai apeiti. Ir taip pe
reito. šimtmečio antros pusės 
pradžioje pasirodė Martino 
Schlejerio sutaisyta tarp
tautinė kalba „Volapuek.” 
Iš pradžios ji plėtojosi gana 
greitai, bet visgi nebuvo ga- , 
na tobula. Neužilgo pasiro
dė kita tarptautinė kalba, 
vardu "Esperanto,” sutaisy
ta d-ro Zamenhofo. Ši buvo • 
taip lengva išmokt, taip gra
ži, lanksti ir pilna išreiški
me, kad „Volapuek” visai 
nupuolė, šiandien yra jau 
susitveręs net tarptautinis 
esperantistų susivienijimas, 
kuris didesniuose miestuose 
visur turi savo atstovus ir 
kiekvienas to susivienijimo 
naarys,. atkeliavęs Į nepažįs
tamą miestą svetimoje šali- 
je, gali kreiptis pas toki at
stovą ir -visuomet gaus rei
kalingus patarimus.

Toliaus seka geras A. Pe
traičio straipsnys „Žmogaus 
Praeitis Gemalo Išsivys ty
me.”

Paminėtinos ir Karolio 
Vairo eilės "Šuns širdis:” 

"Tūlas ponas šunį laike. 
Jis ilgai jam ištarnavo: 
Nuo namų jis vagius vaikė, 
Niekad poniai nemelavo, 
Blogai niekad nepamanė... 
Geras buvo, mat, šunytis. 
Tiktai syki pons sumanė 
Seną šunį pavaryti. 
Mat, jam kits pasidabojo, 
Jo ir kailis yr’ dailesnis, 
Ir dailiau jisai palojo. 
Na ir visas kur gražesnis! 
Kaip sumanė, taip padarė. 
’Eik sau laukan! Sa iš kiemo 
Iš šiltos triobos išvarė. 
Ir tai buvo pačią žiemą. 
Eina Sargas nusiminęs, 
Be namų štai pasilikęs, 
žemai galvą pakabinęs, 
Toks nuvargęs, nebetikęs. 
Atsisėdo palei tvorą 
Ir Į namą pažiurėjo: 
Taip gera ten. taip padoru... 
Ten gyvenimas praėjo... 
Ir apsiverkė Sargelis...
’Kam aš pašvenčiau jaunystę 
Kur-gi mano yr’ namelis? 
Kaip pakelt’ man tą biecl- 

nystę?...’
Sudejavo suvaitojo, 
Ir atsigulė ant sniego, 
Paskui liūdnai da sulojo, 
Lyg per sapną, lyg per miegą.. 
Ir sakykit, broliai mieli.— 
Juk ir šuns širdis ne plieno: 
Mat, dėlto kad pon’s nebmyli, 
Šuo pastipo da prieš dieną...

♦

kad

---------------------------------------------

Polemika
ir Kritika

________ r

Apie kalbėtojus. . 1
Labai nemalonų įspūdį J^ug pilame, tai jau ver- 

daro kai kurie laikraščių . . ...........
apžvalgininkai apie neku- i 
riuos musų kalbėtojus, ir da
gi apie tuos, kurie yra talen
tuoti kalbėtojai ir daug ge
ro padaro visuomenės sūku
ryje. Negana jau to, kad 
kalbėtojus šmeižia atgalei- 
viški laikraščiai ir žiopli jų 
korespondentai, bet tankiai 
da jiems padeda ir tos pa
čios idėjos draugai — soci
jalistai, kurie pasiremdami 
šiuo netikusiu surėdymu 
kartais net ir didžiausią kri
minalistą teisina. 0 kada 
kalbėtojas tam pačiam surė
dyme padaro kokią klaidą, 
tai jau ant jo galvos ir ka
riama šunis. Vienas aps
kundė savo šmeižikus teis
man, arba parduodamas lai
vakortę paėmė už savo dar
bą perdaug pagal šio gyve
nimo reikmenų brangumv; 
kitas vėl neišleido žadėtos 
knygos, ar be diplomos mė
gino gydyti žmogų; trečias 
pasveikino, o gal ir pamylė
jo kokią ten ilgakasę — na 
ir kriminalas ’ Iš visų pusių 
šaukiama: „Von nuo pa
grindų, tokie kalbėtojai, to
kie baisus žmonių skriaudi
kai!”

Man rodos,#kad panašus 
šauksmai tik demoralizuoja 
visuomenę. Nes tai baidy
mas liaudies nuo apšvietos, 
tai grasinimas nuo prakal
bų. Ir kaip gi ne! Jeigu

kaip žmonės gabendavosi 
knygas iš Prūsų vogtinai ir 
su kokiu pavoju jie tai dary
davo. Taip dalykams sto
vint. lietuvių tauta negalėjo 
žengti progresan su kitomis 
tautomis ir šiandien veik 
pusė lietuvių nemoka skai
tyt. Nors ir nuskriausti lie
tuviai apšvietoje, tečiaus jie 
yra gabus ir darbštus žmo
nės. Atvažiavę Amerikon 
tuojaus pramoksta skaityt, 
susideda pinigų, statosi na
mus ir pavyzdingai gyvena. 
Lietuviai labai daug prisidė
ję prie pakėlimo Chicagos. 
"Po sunkiais durnų debe
siais.” sako Sėli, „už stock 
vardų, kur 15 metų atgal 
stovėjo tik budos, šiandien 
išvestos gatvės ir išstatyti 
gražus namai. Tai vis ačiū 
lietuvių dorbštumui.”

Iš žymesnių lietuvių jis 
pamini J. Elijošių ir Kl. Jur- 
gelionį, vieną iš „Lithuanian 
News” redaktorių.

Tą straipsni paminėjo vie
nas indianapolio dienraštis 
ir Bostono "Evening Trans- 
cript.”
Farmeriai daug kenčia 

stokos tyro oro.
Keistai skamba, ar

Kurgi gali būt daugiau tyro 
oro, jei ne‘ant farmos. Bet 
paklausykit, ką rašo Michi- 
gan Universiteto profeso
rius d-ras Vaughan:

”Farmeris visą dieną dirba 
atvirame ore. o miega varžiam 
uždarytam kambaryje, kartais 
net su gyvuliais ir ant mėšlo. 
Taip gyvena daugiausia Michi- 
gan valstijoj farmeriai. 
daugiausia serga dėl stokos 
ro oro.”

laikykimės saiko, nes kaip / R D t C D ii k| ŪC MPI IRC 
nėr dautr uilame. tai iau ver- * U H t O f U N U t N U lUUd
ciasi per viršų.

Lukšių Juozas. 
„Drauge,” pasiskaityk!

„Draugo” No. 23 pastabų 
skyriuje yra persergėjimas 
korespondentams po antgal- 
viu: „Kovokite prieš idėjas, 
ne prieš ypatas ir kovokite 
dorai.” Tas visas straipsnis 
taikinamas, kaip tik į mano 
ypatą, girdi:

”Musu visuomenėje išsidir
bo net tam tikras tipas kores- 
pondento-šmeižiko. Pavadįsi- 
me jį A. Booben. Booben’ui 
nepatinka kokia nors srovė, 
idėja. Nužiūrėjęs, kas tai idė
jai daugiau dirba, danu jį se
kioti, gaudyt jo žodžius, dar
bus ir paskui šmeižti jį laikraš
čiuose, biauriausiai visa iš
kreipiant, dažnai gi net iš pir
što išlaužiant, prasimanant. 
Ir tai darydamas Booben’as y- 
ra giliai įsitikinęs, kad jis tik
rai svarbų ir naudingą darbą 
dirba. Bet kas išauklėjo pas 
mus panašius Booben’us. Gi 
pati musų spauda.”
Gerai, „Drauge,” nekovoti 

; prieš ypatas, bet kaip męs tų 
. ypatų išvengsime, jeigu męs 
. ant kiekvieno žingsnio su 
jomis susiduriame, jeigu y- 
patos prisidengę, neva, „idė
jų” skleidimu platina liaudi- 
je nuodus, palaiko burtus ir 
prietarus.

Męs turime persergėti 
žmones nuo tų kenksmingų 
musų visuomenei ypatų, ku
rie vadindami save neklai
dingais „Dievo tarnais” juo
dina savo kreivu mokslu 

i žmogaus protą ir sąžinę. 
' Męs tas ypatas sutinkame 
ant kiekvieno žingsnio, jos , 
musų visuomenės dalis, tai 

' ir turime apie jas rašyti ir 
kalbėti, kitaip žmonės neži- : 
uos savo priešų-engėjų ir i 
negalės nuo jų apsisaugoti.

Pažiūrėkime dabar kas y- • 
patų šmeižikas, "Draugas,” 1 
ar aš. „Draugas” pastatė < 
mane šmeižiku, kuris biau-! 
riausia visa iškraipąs ir iš j; 
piršto išlaužius, prasimanąs, 
reiškia, esu — pliuškis, me
lagius, bet ar „Darugas” pa
rodė nors bent vieną faktą, 
ką ir kur aš apšmeižiau? 
Gal „Dr.” mano, kad aš ne 
ypata? Taigi dabar štai 
kas išeina: „Draugas” mo- 

, kindamas nekliudyti ypatų. 
. pats be jokių faktų ypatas 

šmeižia. Jeigu aš kalbu a- 
pie ypatas, tai neslepiu sa
vęs ir visuomet gyvais fak
tais prirodau, ką tos ypatos 
yra gero ar blogo visuome
nei padarę. Dr-gui,” matyt 
ne skanu, kad aš kasdien 
keliu i aikštę bjaurius kuni- 

į gijos darbus, o kadangi tuos 
į darbus atlieka ypatos, tai ir 
jų nepraleidžiu nepaminė
jęs. nes jei aš nenurodyčiau 
prasikaltusių ypatų vardų, 
tai tuomet ir bučiau šmeiži
kas. dabar-gi šmeižiko var
dą atiduodu „Dr-gui” atarai, 
nes šmeižiko vardą „Dr.” 

j pilnai užsipelnė mane patį 
i apšmeiždamas. „Kas išauk
lėjo pas mus panašius Boo
ben’us?”— klausia „Drau- 

į gas” ir patsai atsako, jog 
laikraščiai išauklėję. Aš pa
klausiu „Dr-go,” ką kunigi
ja gero išauklėjo?

Kas skelbia kasdien iš sa-j 
kyklų kovoti prieš bedievius,! 
nelaikyti savo namuose lais-iįc< 
vamanių ir socijalistų, kurie f 
neina išpažintin ir neužlai
ko pasninkų? Kas skelbia 
žmonėms ir liepia persekio
ti pirmeiviškus laikraščius? 
Ar ne jus patįs kunigai! Ar 
tai čia ne kova prieš ypatas! 
Galop kas išauklėjo katali
kus fanatikus, kurie kėsino
si ant socijalistų kalbėtojo 
J. Perkūno ypatos, o „Drau
gas” to nenori net matyti.

Pirmiau jus patįs kunigai 
apsivalykite savo burną ir 
rankas, liaukities siundę y- 
patą prieš ypatą, o tik tuo
met nustos žmonės ir prieš 
jūsų ypatą kovoję.

MONTELLO, MASS. 
Spaudos sukaktuvių pami

nėjimas. D-ro šliupo 
prakalbos.

Birželio 20 d., šv. Roko 
dr-ja suruošė prakalbas pa
minėjimui 10 metinių spau
dos atgavimo sukaktuvių. 
Kalbėtoju buvo pakviestas 
d-ras J. Šliupas. Kalbėtojas, 
kaipo gerai apie tą žinantis 
ir patsai aktyviškai dalyva
vęs spaudos atgavimo kovoj, 
labai aiškiai nurodė spaudos 
uždraudimo priežastis ir už 
ją kovotojų vargus, kurie 
pakėlė gabendami lietuvišką 
literatūrą iš užsienio. Nu
peikė tą Rusijos budelį Miki
tą, kuris per 40 metų laikė 
mus tamsoj be savo rašto ir 
tik 1904 m., artinantis japo
nų karei ir kilant visoj šalyj 
revoliucijos audrai, tas bu
delis, matydamas, kad jo 
”samoderžavijai” gręsia pa
vojus sugrąžino lietuviams 
spaudą. Ragino, kad męs 
tą spaudą atgavę naudotu- 
mės jąja, patarė skaityt vi
sokios pakraipos raštus, 
kaip pirmeiviškus, taip ir 
atžagareiviškus, nes tik tuo
met męs suprasime, kas yra 
melas ir kur tiesa, ir tuomet 
pasiliuosuosime iš dvasiš
kos ir ekonomiškos vergijos. 
Perspėjo, kad tėvai neleistų 
savo vaikučių į parapijos 
mokyklas, kuriose nieko ge
ro negalima išmokti, kaip 
tik „tėve musų” ir kitokių 
pasakų-balabaikų. Paga- 
iiaus kalbėdamas apie parti
jas ir laikrštiją neužmiršo 
ir socijalistų nusitverti. Gir
di, socijalistai su klerikalais, 
tai dvi partijos, kurios nega
li atskirti juodo nuo balto ir 
nepažįsta kritikos. Skundė
si, kad nemažai tekę ir jam 
per laikraščius su jais susi
remti, jie vietoj kritikos var
toja tik šmeižiančius žo
džius.

Čia gero, d-ras suklydo. 
Socijalistai kiekvieną užme
timą stengėsi išrišt faktais, 
bet patsai d-ras, kas tiesa 
tai vietoj faktų paleidžia ant 
socijalistų „benkartus” ir „•X — ??išperas.

Da kliuvo socijalistams ir 
už tai, kodėl jie nepagerbę 
pono Yčo asmens. Sako, to
dėl, kad Yčas priklauso prie 

• konstitucijonalistų, o ne prie 
i jų. Jis da teisino Yčą, kad 
buk tasai jokio medalio ne
gavęs, o tik „koki ten atlosi- 
ni ribinuką,” už kokią ten 

(„otličiją.” Čia tai jau buvo 
nė šio. nė to klausyti. Nes 

■kas-gi nežino, jog tasai po
nas Yčas yra tikru caro bu- 

i deh'o padlaižiu.
Pertraukose „Liet. Moks

lo Dr-jos” choras S. Turskio 
vedamas gana gerai padai
navo.

Ant rytojaus, birželio 21 
d., d-ras J. šliupas sakė pra
kalbą "biznieriams” temoje: 
"Pirklyba ir pramonija.” 
Kalba buvo aiški ir nuosekli. 
Publikos per abu vakaru bu- 

’ vo daug ir užsilaikė labai ra
miai, kas liudija, jog prakal
bos patiko. J. .J. Vebber.

VALPARAISO, IND. 
Iš moksleivių gyvenimo ir 

veikimo.
Darbininkų klesai ir ki- 

! tataučiams, neapsipažinu- 
siems su šios šalies kalba 
Valparaiso universitatė, ar 
tik nebus viena prieinamiau
sių. Užtat Į čia mokinties 
suvažiuoja Įvairių tautų mo
ksleiviai. Visų bus virš dvi
dešimts tautų.

Praėjusius tris bertainius 
(bertainis — 12 sąvaičių) 
gerokas lietuvių moksleivių 
būrelis lankė šią universita- 
tę. Nors tikrojo skaičiaus 
tikrai apskaitliuoti negali
ma, vienok gal nesuklysiu 
pasakęs, jog ju buvo apie 70 
—75 asmenis, šie liet moks
leiviai palaiko visų didžių
jų susivienijimų Amerikoj 

A. Booben. kuopas; kaip tai: S. L. A., T.

Atsakymas Skabriukui.
Jau kad priviso, tai privi

so pas mus kritikų, kurie it 
kokia epidemija užkrėtė 
musų laikraštiją. Daugiau
sia tokiomis kritikomis užsi
ima tūli liet, laikraščių ko
respondentai, kuriems tik ir 
rupi, kad apšmeižus jiems 
nepatinkamas ypatas.

Jei tik kuriam nepatiko 
kitos ypatos būdas, draugi
jos veikimas ar šiaip kokis 
apsireiškimas, tuojau grie
biasi už plunksnos ir drožia 
„kritiką,” nors ta jo kritika 
tiesiog atsiduoda ypatišku- 
mais. Jei tokios kritikos 
tilptų vien atžagareiviškuo- 
se laikraščiuose, tai neverta 
butų visiškai į jas atkreipti 
atydos, bet kadangi tie vyru
kai tankiai Įlenda su savo 
kritikomis ir į grynai pir
meiviškus laikraščius, tai i 
kad ir rimčiausis butum! 
žmogus, negali iškęsti neat-j 
siliepęs.

į

Vienu iš tokių kritikų yra I 
ir p. Skabriukas, kuris ”Ke-! 
lemo” No. 25 koresponden-: 
ei jo j iš Hoboken, N. J., kri
tikuoja L. S. S. A. 59 kuopos ■ 
lošimą, o ypač vyriškų rolių j 
aktorius, kam šie neatliko 
savo roles taip, kaip Skab-; 
riukui patinka., ^Už tai jis! jau taip baisiai išrodo tie ne- 

ir i laimingi kalbėtojai, ir jeigu 
reikia taip saugotis jų pra- 

i kalbų, tai reikėtų sunaikinti 
ir kitus jų darbus. Jei nega
lima klausyti žodžio, tai rei
kėtų uždrausti žmonėms ir 
jų raštus skaityt, reikėtų su
griauti ir iš naujo tverti vi
sas tas kuopas ir draugijas, 
ką tų kalbėtojų yra suorga
nizuotos bei organizuoja
mos. Jei negera kalba, turi 
būt negera ir organizacija. 
Bet ar sutiks kas su tuo ? 
Ne. Tie patįs apžvalginin
kai su tuomi nesutiktų. Iš 
to jau aišku, kad tokie šuka
vimai yra nepamatuoti. Juk 
jeigu aptiekorius nedoras, 
tai da nereiškia, kad jo ir 
vaistai niekai. Jeigu moky
tojas gyvena su svetima mo- 
teria. tai da neišeina, kad jo 
mokslas nenaudingas. Ir 
jeigu šiandien vienas-kitas 
iš musų kalbėtojų kame 
nors nusideda, tai da nereiš
kia, kad jau viskas pas juos 
negera ir reikia vyti nuo 
pagrindų.

Nors yra labai pageidau
jami kalbėtojai dori žmonės 
ir teisingi, bet prie to reika
lingas yra da gabumas ir 
mokslas. Kalbėtojas be mo
kslo ir be talento kadir šven
čiausias butų, bet publikos 
neužganėdins ir naudos ne
atneš.

Turiu prisipažinti, kad ne
su palinkęs ginti ypatas ar
ba jų ydas. Mano noru yra, 
kad netiktai kalbėtojai, bet 
ir šiaip jau žmonės butų vi
si geri ir padorus. Bet ką 
tu čia žmogus padarysi? 
Stebuklų juk nepadarysi. 
Visi męs darom ydas. Ir 
jeigu kuris tvirtintų esąs 

. šventas, tai tas pasiliktų 
melagiu. Tiktai patolei męs 

: galime didžiuotis savo pado- 
! ramu, pakolei esame da ant
■ tiek gabus, kad savo ydas j
■ mokame paslėpti, pakolei 
musų geraširdžiai draugai 
neišneša jų viešumon.

Aš netvirtinu, kad visi ly
giai turi ydų, ir nesakau, 
kad nereikia perspėti ir pa
barti tuos, ką labiau atsižy
mi savo nepageidaujamais 
darbais. Tečiau tie perser
gėjimai turi būti teisingi, 
draugiški ir pamokinanti, o 
ne kokie kandžiojimai bei 
burnojimai. Ir neturėtų 
būt maišoma ydos su pra
kalbomis.

Mokėkime atskirti gerą 
nuo blogo ir atiduokime 
kiekvienam darbui tinkamą 
apkainavimą, ir visuomet

■f į

mi „krikščioniški socijalis
tai,” kurie buvo klerikalų 
suorganizuoti su tuo tikslu, 
kad užstojus Belgijos dar
bininkams kelią prie tikrųjų 
socijalistų, dabar sukilo 
prieš savo "šventus” vado
vus ir priėmė visą Belgijos 
Socijalistų Partijos progra
mą. Baronas F. de Bethune, 
sakydamas dėl tos priežas
ties prakalbą, pasakė:

"Męs giliai įsitikinę,
prisidedami prie Belgijos Soci
jalistų Partijos, męs ineinam į 
tikrąjį darbininkų judėjimą ir 
tikrąją politikos partiją. Aš 
tikiu, kad jeigu Kristus šian
dien gyventų ant žemės, jis 
taipgi ateitų su mumis į Mai- 
son du Peuple.”

Beto, krikščioniški socija
listai. kurie ikišiol buvo nie
kas daugiau, kaip tik katali
kų organizacija, išnešė rezo
liuciją. kurioj pasmerkia ba
žnyčią, kad ši. susirėmus dar
bui su kapitalu, visuomet sto
ja pastarojo apgyniman ir 
tokiu budu skriaudžia darbi
ninkus. Taip va, kada Belgi
jos darbininkai apskelbė ge- 
ner. streiką, reikaliudami vi
suotino balsavimo, tai baž
nyčia uždraudė katalikų u- 
nijoms streikuoti ir streikas 
buvo sulaužytas.

Ant galo rezoliucijoj sa
koma. kad tikintieji darbi
ninkai visuomet turi būt iš
tikimi savo prispaustos kle- 
sos reikalams ir visuomet 
privalo balsuoti už socijalis
tų partijos kandidatus.
Carranza atmeta Suv. Vai. 

išlygas; kunigams Mek
sikoj vietos nėra. Hu- 

erta turi mirti.
Suvienytų Valstijų prezi

dentas VJilson su pietų Ame
rikos tarpininkais pastatė 
Meksikos revoliucijonierių 
prezidentui Carranzai se
kančias išlygas:

” 1. Ginklai turi būt padėti 
iki Huerta bus priverstas rezi
gnuoti; šitoks ginklų padėji
mas reiškia pertrauką mušiu 
visoj Meksikoj.

"Atsakymas: Revoliucijo-
nieriai neleis kištis į viduri
nius Meksikos reikalus nė Su
vienyt om Valstijom, nė jokiai 
kitai valstybei. Ne.

”2. Užtikrinimas, kad Huer
ta nebus nužudytas, jeigu jis 
papuls į revoliucijonierių ran
kas.

"Atsakymas: Huerta nužu
dė Maderą, o senovės aztekų 
kraujo Įstatymas reikalauja 
galvos už galvą, taigi Huerta 
turi mir

o.
visų 
jiems 
grįžti

"Atsakymas: Ispanai spau
dė ir plėšė Meksiką per 400 me- 
tų; daugiau jiems čia vietos 
nėra. Ne.

"4. . Sugrąžinimas katalikų 
bažnyčiai visą konfiskuotų jos 
turtų, užmokėjimas už sunai
kintas trobas, apsauga visiems 
kunigams, kurie Meksikoj da 
tebegyvena, ir kurie da su- 
grižš.

'Atsakymas: Musų įstaty- 
i reikalauja, kad visi bažny

tiniai turtai turi prigulėt val
stybei; kaslink kunigų — jie 
spaudė žmones ir laikė juos ne- 
žinėj. Ne.”
Ir stebėtis reikia iš Wilso- 

no. kad jis oficijališkai drįs
ta ginti Romos kunigijos 
reikalus.

m

dėl

ne?

Jie 
ge

Ne.
Apsaugojimas Meksikoj 

ispanu. sugrąžinimas 
visų turtų ir leidimas su- 
republikon.

Literatiška vagystė.
"Dilgėlės” pastebi, kad 

Katalikas” perspausdino iš 
'Aušrinės” Konstantino Ja- 
siukaičio apysaką "Princi
pas” ir nepažymėjo, iš kur 
ją paėmė.

"Ka-kas” nuolat giriasi, 
kad jis didžiausis laikraštis, 
bet kas iš to didumo, kad ne
turi kuomi jo pripildyt. Čia 
jis pliovoja ant pirmeivių ir 
socijalistų, o tuo tarpu va
gia jų raštus. Juk ir K. Ja- 
siukaitis yra socijalistas. 
"Ka-kas" norėdamas tai pa
slėpti sutrumpino jo parašą, 
padėjo tik: "K. -Jas.”

Nelabai 
"Katalikas' 
iš "Aušrinės" 
mirtį, kuris, 
liškas straipsnis 
buvo priešingas 
viskai 
jan 
k ė.

Nekaip, matyt, ”Ka-kui' 
einasi, kad jis priversta 
taip elgties.

Mokina fotografistus.
D r g. 

gėlėse’ 
fotografistu

senai tas pats 
perspausdino 

straipsni apie 
kaipo moks- 

griežtai 
atžagarei- 

„Ka-ko” dvasiai, ką 
jau ir "Draugas" pasa-

Chicago — didžiausis lietu
vių miestas pasaulije

Taip rašo tūlas Henry 
Blackman Sėli Chicagos 
dienraštije „Chicago Dailv 
Tribūne.” Jis sako, kad 
Chicagoj dabar yra 54,000 
lietuvių, o tokio skaičiaus 
lietuvių nerasi nė vienam ki
tam mieste netik Amerikoj, 
bet nė pačioj Lietuvoj. Kas 
metai Chicagon atvažiuoja 
po 3.000 ir 4,000 lietuvių.

Abelnai p. Sėli kalba apie 
lietuvius labai gerai ir visai 
teisingai apibriežia ju gyve
nimą JSfietuv'tti. Nurodo, 

kad taip vadina- kaip buvo uždntosta spauda,

Katalikai priima socijalistų 
programą.

,rMilwaukee Leader’io” ko- 
Tespondentas iš Belgijos 
praneša, x

juos pavaišina ”idi jotais' 
kitokiais gražiais vardais.

Visu pirmu jis nupeikia a- 
belnai visą lošimą, sakyda
mas: „lošimas išėjo silpno
kai.” Kad lošimas išėjo sil
pnokai, tai gal iš dalies ir 
teisybė, nes išskyrus porą 
ypatų, kiti visi aktoriai lošė 
vos pirmu kartu, o juk tas 
kiekvienam aišku, jog bent 
kokį darbą dirbant pirmu 
kartu klaidų negalima iš
vengti. Bet visgi ant kiek 
aš patyriau iš publikos, lo
šimas išėjo vidutiniškai. Juk 
ir pats p. Skabriukas pripa
žįsta, jog kai-kurie aktoriai 
neblogiausia atliko savo 
roles. Toliaus jis duoda 
vėjo vyriškiems aktoriams, 
kodėl „jie neatrodė į lietu
vių tipus, bet į kokių ten idi- 
jotų.” Aš patarčiau p. Ska
briukui nueiti į svetimtau
čių perstatymus, pavyzdžiui 
kad ir lenkų ar vokiečių, ku
rie kur-kas augščiau pakilę 
scenoj už lietuvius, o pama-i 
tys, kad ir jie perstatant ne- 
nesusipratusio kaimiečio ro
lę panašius tipus nuduoda. 
Ir iš tiesų, kad ir gabiausi 
žmogų apkarstykime viso
kiais skarmalais, jis tuomet 

Į turės visai kitonišką išvaiz
dą. Tai kame gi čia tas idi- 
jotizmas? Greičiausia ta- 

i me, kad p. Skabriukui. kai- 
• po pabėgusiam iš Sąjungos, 
nemalonu, jog socijalistai 

; darbuojasi apšvietos dirvoj, 
stengiasi kokiuo nors budu 

į užkenkti jų darbui. Bet vel
tui jo pastangos. 59 kuopa 
veikė ir veiks, nepaisant Į 
visokių atsimetėlių kenki

7 —
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J. Baltrušaitis „Dil- 
mokina lietuviškus 

Jis pataria 
jiems mokintis piešti. Da-; 
bar pas juos paveikslai išei
na be gyvumo, be plastikos/ 

i „veidas lėkštas, lyg skaura- i 
da.” Kur kelios ypatos nu- * 

i trauktos, tai nėra jokios 
, tvarkos, kaip kas atsisėda, ■ 
taip musų fotografistas jį 
ir traukia. Tą viską turi ži-į 

j not fotografistas.
”O tą jis galės žinot, jeigu • 

jis bus mokinęsis piešti. Jis į 
per tai gaus supratimą apie! 

i šviesą ir šešėlius, apie kontu-| 
. rus, apie refleksijas, apie per-' 

spektyvą. Tada nutraukęs fo-l 
tografiją. pirm išreiškimo mo-' 
kės klišę pataisyt, mokės retu- Į 
šuot. ko mūsiškiai fotografistai 
beveik nežino.

"Perspektyvos nežinodami, 
leidžia žmogui atkišt koją link 
mašinos ir ant kelies pasidėt 
ranką; kai nutraukia, tai ran
ka išrodo tokia didelė, kaip ka
ladė, o pirštai storesnį už sma

krą!”
Rodos, nė kiek neperdėta.

mus.

Pasaulis išvis didelį nuoti- 
kį. kada į kapitalistų šauks
mą "mums reikia karės” 
darbininkai atsakys: ”mums 
karės nereikia.”

Toliaus Skabriukas rašo: 
' "Po vaidinimui buvo dainos, 
; dainavo iš Jersey City para- 
’ pijos choras.” Čia ir pasiro- 
i do, kad p. Skabriukas nega- 
Įli atskirti baltą nuo juodo. 
Juk čia dainavo ne parapi
jos. bet tautiškas „Laisvės” 
choras, neturintis su parapi
ja nieko bendro.

Kaslink skambinimo laike 
perstatymo stiklais, kuopą 
kaltint ir-gi negalima, nes 
kuopa buvo nutarus, kad lai
ke perstatymo baras butų 
uždarytas, bet vakaro vedė
jas kuopos nutarimo neišpil
dė.

Baigdamas savo straipsnį, 
patariu p. S. ateitije su pa
našiais raštais važiuoti i at- 
žagareiviškus laikraščius, 
nes ten jiems tinkamiausia 
vieta. M. J. Iškauskas.

z
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M. D. ir L. S. S. (ši skaitlin
giausia nariais); taipgi mo
ksleivių abiejų susivienijimų 
(tautiškojo ir katalikų) dvi 
kuopas.

Vietos lietuvių Literatiš
ka Draugija gyvuoja gana 
gerai. Prie jos priklauso 
veik visi vietos lietuviai stu
dentai : katalikai, tautinin
kai ir socijalistai. Tuom 
tarpu visi gražiai sugyvena.

Šios draugijos tikslas: pa
laikyti tarpe lietuvių mok
sleivių vienybę, sutikimą ir 
lavint lietuvių kalboj, bei ra
šliavoj. Kiekvieną penkta
dienį laiko susirinkimą ir 
kiekvienas narys privalo da- 
lvvaut programe su kalba 
ar referatu. Vienok ne vi
si tą užduotį atlieka. Kurie 
turi norą prasilavint kalboj 
ir rašliavoj, tai tuos tankiau 
matai dalyvaujant progra- 
muose. Taipgi ši draugija 
užlaiko puikų knygyną. 
Šiais metais žymiai pageri
no. Daugumą knygų aptai
sė, nors ir nemažai buvo iš
laidų.

Kelios sąvaitės atgal mus 
aplankė keturi tautiškieji 
biznieriai iš Chicagos. Ap
silankę kygyne ir pamatę 
gražią tvarką, paaukavo po 
penkinę ($20.00) dėl knygy
no. Valparaisiečiai taria 
jiems didelį ačiū!

Pavasarinis bertainis pa
sibaigė gegužės 21 d. Baigė 
mokslą 4 lietuviai. Zigmas 
Vitkauskas, lietuvių kalbos 
mokytojas, ir Julius Kaupas 
(mirusio kun. Kaupo brolis) 
užbaigė aptiekorvstės kur
są ; P. Rimkus ir Bacevičius 
komercijos (Commercial) 
kursą. P. Rimkus apleido 
mokyklą ir apsigyveno Chi- 
cagoj, kiti tris pasiliko da 
per vasarą pasimokinti. Kur 
jie vėliau apsigyvens, nėra 
žinios. Kiek girdėt Z% Vit
kauskas ketina apsigyvent 
lietuviais apgyventose kolio- 
nijose ir darbuotis tarpe lie
tuvių. Jis yra gabus litera
tas ir beabejonės, kad jis pa
sidarbuos lietuvių raštijai.

Šį vasarinį bertainį lietu
vių studentų sumažėjo; dau
gumai neturtas uždarė mo
kyklos duris, ir privertė eit 
į surukusias dirbtuves. Bet 
yra viltis, kad tie draugai 
nenuleis rankų ir užsidirbę 
kelis skatikus, varys savo 
mokslą toliau.

Šį bertainį pastojo kelia- 
tas naujų lietuvių. Tarpe jų 
dvi merginos. Dabar yra 
tris lietuvaitės. Visai ma
žai ! Lietuvaitės vis dar bai
dosi mokslo. Viso pasaulio 
moteris sujudo, norėdamos 
susilygint su vyrais, o lietu
vaitės gal to nei nežino.

Norintiems mokytis pata
riu stot į šią mokslo įstaigą. 
Į čia galima pastot, kad ir 
suaugusiems, nes yra įsteig
ti prirengimo kursai. Mok
slas ir pragyvenimas, paly
ginus su kitoms vietoms, yra 
daug pigesnis. Pastot gali
ma bile kada. Vienok pa
tartina stoti pradžioj ber- 
tainio, arba pradžioj metų. 
Šis bertainis baigsis apie pu
sę rugpjūčio. Naujas moks
lo metas prasidės 16 rugsėjo 
(Sept.) šių metų. Taigi da 
gražaus yra laiko. Galima 
pamąstyt apie tai ir susitau- 
pyt skatiko. J. Naujalis
P. S. Norintieji žinoti a- 

pie smulkesnius dalykus, 
kreipkitės laišku, įdėdami 2- 
centinį krasos ženklelį, šiuo 
adresu: 361 College avė.. 
Valparaiso, Ind. J. N.

Reikia stebėties 81 kp. val
dybos narių drąsa ir netak- 
tingumu, kurie prieš tokią 
milžinišką tautų minią drįso 
išleisti tokį ausis draskantį, 
be jokios dailės ir harmoni
jos chorą. Argi manėte, kad 
žmogus būdamas profanu 
muzikos srityje, galėjo pri
rengti chorą, kuris galėtų 
pasirodyt prieš pasaulį, jog 
reikėjo suprasti, kad čia 
klausosi ir tėmija visos žy
mesnės ir kultūringosios pa
saulio tautos. Nevienam 
ausįs paraudo iš gėdos gir- 
džiant riksmą: „Ir pasėjau 
žalią rūtą am, am, am... Nu
važiavo į bažnyčią am, am, 
am... Ir sustojo prie grote
lių am, am, am...” Kitatau
čiai socijalistai, kurie aty- 
džiai tėmijo ir sekė dainas, 
labai stebėjosi ir klausinėjo: 
„ką tas reiškia jų am, am?” 
Publikoj pasidarė šnibždėji
mas. Visi pripažino,-jog tai 
ne choras, bet kasžin kokis 
šauksmas „chaosas.”

Po prakalbų ir kitų apei
gų, publika išsiskirstė į kie
kvienai tautai pavestą tam 
tikrą skyrių. Ten jau savo
tiškai prasidėjo prakalbos ir 
dainos, kiekvienos tautos so
cijalistai kalbėjo į savus 
žmonės savo kalboje. Lie
tuvių skyriui vieta buvo pa
vesta gana daili. Lietuviams i 
kalbėjo drg. P. Grigaitis. 
Plačiai aiškino apie šios ša
lies politiką ir susivienijimą 
su šioje šalije veikiančia so
cijalistų partija. Antrasai 
kalbėjo A. Žymontas trum
pai, bet gana gerai. Trečia- 
sai kalbėjo K. Gugis, jis gy
vais pavyzdžiais nurodė 
spaudos vertę ir jos svarbu
mą.

Pikniku, prakalbomis ir 
kitomis apeigomis žmonės 
labai užganėdinti.

Ad. Morkūnas.

I

kuomet darbai eina gerai, lietuvių laisvos dvasios n 
tuomet musų jaunimas vi- apšviestesnių nė vienas ne
są savo uždarbį ir laiką pra- dalyvavo toj parodoj. Da- 
leidžia smuklėse, o kuomet lyvavo vieni tamsus parapi- 
darbai susimažina ir pinigui jonai—fanatikai. Geriausia 
girtuokliavimui nebelieka, Į iš lietuvių atsižymėjo para- 
tuomet užsimano kitaip pijos komitetas. Tie kuni- 
brangų laiką praleisti, su- gų padlaižiai su paraudona- 
kviečia merginų ir linksmi- vusiom nuo alkoholio nosim 
nas, kaip kurs išmano iki 
vidurnakčiui. Bet namų šei
mininkams tas pradėjo įki- 
rėti, nes tie susirinkimai, 
kartais net per daug esti šly
kštus. Birželio 14 d. vieną 
tokį „svečių” būrelį tūla šei
mininkė išvijo su šluota. Ge
riau butų, kad jaunimas 
spiestųsi prie draugijų, nes 
kitaip ištikro nuobodu ir nė
ra kas veikti, be to reikia 
daugiau skaityt, tai nebus 
taip nuobodus gyvenimas ir 
nereiks nuo šluotos bėgti.

šluotos negavęs.

Tie kuni-

CHICAGO, ILL.
Tarptautinis socijalistų 

spaudos piknikas.
Birželio 14 d., čia buvo su

rengtas tarptautinis socija
listų spaudos piknikas. Da
lyvavo visu tautu socijalistų 
organizacijos. Kalbėjo ke- 
liatas iš garsesniųjų socija
listų kalbėtojų.

Iš lietuviu programe daly
vavo L. S. S. 81 kp. mišrus 
choras, Jono Katiliaus veda
mas.

maršavo net švarkus nusi
metę. Gaila, kad dar Hosti- 
jos nenešė, tai bent butų bu
vę jau pilnos apeigos .

Burdingonas.

ST. PAUL, MINN. 
Prakalbos.— Darbai.

Birželio 14 d. čia lankėsi 
Debsas socijalistų kandida
tas į Suv. Valstij'ų preziden
tus: Vietos socijalistai pa
rengė jam prakalbas. Vie
noj iš didesnių salių, kurioje 
telpa apie 4000 žmonių. Sa
lė buvo pilna publikos. Čia 
pasirodė skirtumas, tarp st. 
pauliečių ir hoossickfalcie- 
čių: šie pasitiko kalbėtoj'ą su 
iškilminga ovacija, o anie su 
keiksmu ir kumščia.

Ištikrujų tasai senelis tu
ri didelę įtekmę ir yra ge
ras oratorius, jis čia kalbėjo 
3 valandas ir visi žmonės 
kuoramiausia klausėsi.

Čia apsigyveno keletas ga
besnių socijalistų vaikinų,: 
kurie rūpinasi sutvėrimu so-1 
cijalistų kuopos.

Darbą gaut pas mus da- 
Uždarbis

I

Labai negražu taip pada
ryti, nes tas tamsius žmones 
suvis nuo socijalistų baido.

Griežtai reikalaujame iš,—„i------—c---------y
kalbėtojų pasiaiškinimo, dėl plojimas ir ramus užsilaiki- 
ko taip negražiai padarė — mas. 
prižadėjo ir neatvyko?

Pasiaškinimą galite patal- 
pint į bile kurį socijalistų 
laikraštį

Šioj apielinkėj anglių ka
syklose dirbama po 3—4 die
nas sąvaitėj. Yra čia ir 
pančiakų dirbtuvės, kuriose 
taipgi tik po 4—5 dienas są
vaitėj bedirbama.

J.D. Mardosa.
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NEVY YORK, N. Y.deklamavo O. Bučanskaitė,
M. Bublauskaitė ir J. Gedi- Uolus katalikas sumušė sa- 
minas. Publikai matyt vis-: 
kas patiko, ką liudija delnų:

MONTELLO, MASS. 
Keisti žmonės, da keistesni 

jų nutarimai.
Tarpe vietinių lietuvių yra 

tris asmenis, juos vadina 
i „demokratų kompanija;” jie 
: stengiasi užsipuldinėti bei 
apšmeižti pirmeivius žmo
nes draugijų susirinkimuo
se. Labdarių Dr-jos susirin- 

• kime užsipuolė ant A. Vait
kaus išvadindami jį „skriau
diku” ir „šmeižiku” L. D., 
bet faktiškai neprirodė; tad 
draugija Vaitkų pripažino Sinku.'

Piliečių Kliubo susirinkime f^eną". 
minėta kompanija vėl užsi- ‘ — . . . _
puolė ant Vaitkaus už para
šytą korespondenciją „Kel.” 
No. 21, nors ta koresponden
cija buvo visai teisinga, vie
nok Vaitkų nubaudė 50c. pa
baudos be jokio pasiteisini
mo; nes jo nebuvo tame su
sirinkime. ir vien tik už pa- .
minėjimą kliubo vardo. Ir’™^0^ amžinai sniegas.: 

= nutarė taip: jeigu narys pa-|^asaila cia suyls trumpa, o-■ 
rašys į laikraštį kliubo var- ras vesus- Gyvena čia: f i-, 
dą bei nutarimus, tai busjn?’ Yen£r4ir italų. Įžymės-: 
nubaustas. Prieš tokius kei-lnes Ištaigos visos jų ranko- 
stus nutarimus privalo ko- s?: Gyvuoja pas juos ir so- 
voti kiekvienas protaujantis i cijalistų kuopos. 
narys, nes čia neprivalo būti ;

^isingi1. Birželio 4 d. Liet, paprastam darbininkui $2.25;
LJi I i n i lx 11 i r\/\ ■» z~w» Iri »-v-< zx - -

„Keleivio” skaitytojas.

RED LODGES, MONT. 
Abelni bruožai. .Darbas ir 

uždarbis.
Šitas miestelis turi 4,860 

gyventojų. Stovi jisai tarp 
didžiulių kalnų, ant kurių

BALTIMORE, MD.
Neišmintingas paprotys, 

darbo jieškojimas 
smuklėse.

Pas mus įvesta darbo jieš
kojimas smuklėse. Smukli
ninkai pasirūpino susipažin
ti su dirbtuvių užveizdomis 
ir kad pagerinus savo „biz
nį” susitarė su jais ir įvedė 
šį naują paprotį. Norintie
ji gaut darbo, dabar turi eit 
į smuklę ir maldaut smukli
ninko, gerai išsigert ir jam 
„užfundyt,” tai tik tuomet 
smuklininkas su tavim kal
ba. Bet jei smuklininkas 
nežino darbo, tai siunčia į 
kitą smuklę ir tokiu budu. 
kol gauni darbo, turi apeit 
kelias smukles ir pragert ke
liasdešimts centų.

Pastebėjęs tokį darbo jieš- 
kojimą, labai nepatogum. 
buvau suradęs tūlą lietu- 
krautuvininką, kuris prisiė
mė darbo jieškojimu pasirū
pinti. Pas jį turėjo rasties 
darbo sujieškojimo knyga į 
kurią užsirašytų darbininko 
jieškantis užveizda ir darbo 
jieškantis darbininkas. Ji
sai tą darbą atlikti buvo ap
siėmęs už dyką.

Apie tai pranešiau susi
rinkime unijai, bet vienas 
„gudruolis” K. G. ėmė šauk
damas kalbėti prieš, kol su
sirinkimas su juo nesutiko.

Juk reikia tik apsvarstyt, 
ar gi smuklėse gali būti pa
virki vieta darbo jieškoji- 
mui? Merginos į smukles 
suvis negali eiti, nes joms 
nepritinka, o į kitą vietą ir 
jos ateitų pasiteirauti, nes 
ir joms nelengviau darbas 
susijieškoti. Męs turime ne 
atsidėti ant pavienių asme
nų šaukiančių susirinkimuo-; 
se. jog jie pasirūpins musų 
reikalais, o patįs apsvarsty
ti, kaip patogiau.

A. Kurelaitis. ■
ENGLEWOOD, ILL. 

Blogas paprotys.
Nuo pereitos žiemos šita

me Chicagos kampelije pri
prasta pas nekurtuos lietu
vius daryti butuose šokius, kinių žmonių. 
Pirmiau čia +o nebuvo. Mat, džiuginantis dalykas, kad iš vikai-”

i

i

cariškos cenzūros.
A. šablickas.

Lietuvių yra 6 šeimynos; 
ir apie 26 pavieniai. Lietu-j 
viai paskendę girtybėje, net! 
ir apšviestesnius ir tuos al
koholis pergali. Laikraščių 
pareina kone visi, bet skaito į 
juos mažai. Draugijų jokių 
nėra, bet prie dabartinių a- 
pystovų gal ir nesulauksime.! 
Darbas čia išimtinai tik ka
syklose ; yra bravaras, bet 
ten visas vietas užima vokie
čiai. kasyklose dirbama po 

“ — Už
darbis nuo $3.00 iki $5.00 į 
dieną, prie 8 darbo valandų.

Teisybę suprantantis.
REINERTON, PA. . 

Prakalbos neįvyko, žmonės

HAZLETON, PA.
Girtuoklių paroda. . Geri ka

talikai maršavo gatvė
mis degtinės bonko- 

mis apsikabinę.
Jau bus apie 6 savaitės, 

kaip čia kas vakaras sako 
prakalbas evangelistų kuni- 

’ 1 * ’ 13—5 dienas savaitėje.gas Stough. Nors darbinin
kams ir mažai tegalima iš jo 
kalbos pasinaudoti, bet kata
likų kunigams jau jisai išro
do per daug radikališku. Da
lykas. mat, tame, kunigas 

i Stough labai didelis priešas^---------a-.-— —•----- 
girtuoklystės, o žinoma, pa- labai uzsirustmo. .Dar- 
naikinus girtuoklystę kartui ne
griūtų ir Romos trustas.l L. S. S. V rajonas parengė 
nes jau ir taip supuvęs.!prakalbas ir prisiuntė plaka- 

: Kaip girdėjau, tai kunigas tus P. Karoliui ir J. D. M. į
Stough labai daug žmonių iWil!iamstown, Pa. Pra
ari traukęs nuo smuklių. Per; kalboms paskyrė birže

lio 16 dieną. Už kalbėtojus 
buvo apsiėmę studentas J. 
Jasinskas iš Philadelphijos 
ir Marė Ramanauskienė iš 
Minersville, Pa., buvo pri
žadėjusi skaityt paskaitą, 
kas buvo paminėta ir plaka-

tai stambus bravorų savi
ninkai apskundė jį, net ant 
S200.000.00, bet kiti užstatė 
už jį kauciją ir paliuosavo. 
Tada tai bravorų savininkai 
įtaisė girtuoklių parodą. 
Birželio 15 d. pasamdė mu
zikantus ir davė girtuok- tuose, 
liams keliasdešimts „bačkų” 
alaus ir degtinės, o tie pasi
gėrė lakstė gatvėmis, kaip 
laukiniai žvėris kaukdami 
visokiais balsais. Dalyvavo 
keli desėtkai ir lietuvių. Net 
biauru žiūrėti, kaip apsisei- 
lėję. purvini, pasikabinę

P. Karalius ir J. D. M. vi
są nedėlios dieną pašventė 
plakatų išnešiojimui ir agi
tavo, kad kuodaugiau žmo
nių prakalbosna atsilankytų.

Paskirtame laike suvažia
vo daugybė publikos, bet vie- 
oj kalbėtojų gavome teleg-

I

■
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DETROIT, MICH. 
Teatras ir balius*.

Birželio 6 d., L. S. S. 
kuopa surengė teatrą ir ba
lių ; vaidino „Kerštinga Mei
lė”. Veikalas yra įspūdin
gas iš šeimyninio gyvenimo, 
tarpais publika saldžiai juo
kėsi. Lošėjai savo roles at
liko neblogiausiai ir publika 
butų likusi užganėdinta, bet 
be to dar sulošta du monolo
gu, kurie visą gerąjį įspūdį 
sugadino

Pirmas monologas „Ne- 
nuoalsi davatka” nepadarė 
publikai jokio įspūdžio, nes 
negalima buvo suprasti, ką 
lošėja kalba, tiktai kaip gir
dėt buvo, jog karštesni kata
likai pasipiktino, girdi: 
”kam reikia Dievo garbę iš
juokti,” bet tiek to su jais. 
Antras monologas tai nebu
vo monologas, bet teisingiau 
pasakius, kritika mokslo. Ir 
tas monologas buvo išgalvo
tas nekuriu vietinių draugų, 
kad apšmeižus ir išstačius 
ant pajuokos. naujosios 
kuopos narius, labiausiai gi 
buvo taikinama į vien^ 
draugą veiklų kuopos narį 
D. K. už jo gerą pasišventi
mą darbuotis labui socijaliz- 
mo.

Taigi čia paminėsiu neku
rtuos žodžius to „monologo.” 
Monologistas išėjo ant pa
grindų su labai didele no
sim, ir pradėjo tyčiotis iš 
universitetų, ir moksleivių, 
kurie tenai lankosi. Toliau 
pradėjo minėti moksilnčius, 
kaip tai: Darvvin, Spencer, 
Bismark ir kitus vyrus, ku
rių prirokavo ištisą eilę. Čia 
padarė tokį išvedimą, buk 
visi mokslinčiai buvę su di-, 
dėlėmis nosims, ir yra išbu
vę mokyklose po ištisą va
landą. Galop pridūrė, jog 
naujosios L. S. S. kuopos na
riai ir jų „jėzuitiška” politi
ka yra niekam neverti. Čia 
reikia pasakyti, jog pradė
jus jiems visus mokslinčius 
minėti ir pravardžiuoti kuo
pos narius „jėzuitais,” pub
likoj pasidarė didelis triuk
šmas, pradėjo švilpti, kran- 
kšti ir kojomis trypti; pasi
rodė. jog ir publika tuomi 
buvo įžeista.

Žmonių buvo prisirinkę 
vidutiniškai. Kuopa turės 
daug nuostolių.

i Turiu pasakyti, jog tas 
| draugų išgalvotas monolo
gas buvo taikinamas ant 
157-tos kuopos narių, kad 
juos sukompromitavus.

Genių dėdė.

ALBANY, N. Y.
Pirmos lietuviškos pra

kalbos.
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Labai pagirtina, kad Al
bano lietuviai pirmose savo 
prakalbose mokėjo taip ra
miai ir mandagiai užsilaiky
ti. Programas tęsėsi apie 4 
valandas. Užsibaigus neno- 
roms publika skirstėsi ir ka
da kalbėtojas užklausė: „ku
rie norit, kad ir daugiau bu
tų rengiamos prakalbos, pa
kelkit rankas.” Vieni kėlė 
rankas, kiti balsų šaukė: 
„Norim prakalbų! Norim 
daugiau tokių prakalbų !„ 
Nesirado nei vieno, kuris 
butų priešingas prakalboms. 
Tariame širdingą ačiū J. 
Gaucai, kuris davė už dyką 
svetainę. Knygučių parduo
ta už $2.00. Aukų padengi
mui lėšų surinkta $4.19. Vi
siems aukautojams vardu 
rengėjų tariu širdingą ačiū.

Da noriu pridurti, kad tū
li draugai girdėję, būtent 
vietinis kunigėlis M. žadėjęs 
nesigailėt net $500.00 tam, 
kuris butų suardęs viršmi- 
nėtas prakalbas.

Korespondentas.

vo seserį už prigulėjimą 
prie socijalistų 

kuopos.
Mums praneša V. K. iš 

New York, N. Y., kad tūlas 
J. S—tas geras katalikas ir 
kunigų garbintojas, nuėjęs 
apie 10 vai. vakare Į sveti
mą butą r užpuolęs ant savo 
miegančios sesers O. S—tės, 
taip ją sumušė, kad mergai
tė keliatą dienų negalėjo ei
ti prie darbo, kol išsigydė 
mėlines ir žaizdas. Sumu
šimo priežastis ta, kad pri
gulėjo prie L. S. S. 52 kuo
pos. '

Puikus katalikų darbai, 
ką sakyt! Ant nelaimės rei
kia pripažint, jog panašių 
atsitikimų vis dažniau būna. 
Gėda musų kunigams, nes 
tai jų darbai. Jie siundo 
brolį, prieš brolį.

HAZLETON, PA. 
Nusisekusios prakalbos. 
Birželio 10 d., V rajonas 

L. S. S. A. buvo parengęs 
prakalbas. Drgė M. Rama
nauskienė iš Minersville, Pa. 
skaitė prelekciją 2 temose: 
„Ar reikalinga moterims po
litika?” ir „Higieniški na
mai.” Vėliaus kalbėjo drg. 
J. Jasinskas iš Philadelphi- 
jos, Temple University stu
dentas; taipgi 2 temose. 
Drg. Jasinskas gražiai savo 
skambioj kalboj nurodė ka
pitalistų šunybes Coloradoj 
ir W. Virginijoj ir kvietė ra- 
šyties į socijalistų sąjungą. 
Pertraukose buvo deklama
cijų.

Publikos buvo neperdaug, 
turbut iš priežasties karščio, 
bet visi užsilaikė nepapras
tai ramiai.

Iš socijalistų pusės buvo 
duota kalbėtojuj keliatas 
klausimų, kuriuos jis nuose
kliai ir liogiškai išrišo. Au-i 
kų padengimui lėšų surink
ta $3.12. Hazletoniečiai 
džiaugiasi, jog tokių vyku
sių prakalbų neturėję.

Burdingonas.
■

MILLINOCKET, ME. 
Girtuoklystės vaisiai.

Tūlas J—tis visą dieną 
girtuokliavo. Jo žmona su 
ašaromis meldė nustot ger
ti, bet tasai įpykęs nutvėrė 
šautuvą ir sušuko: „atsi
trauk, nes ant vietos padė
siu !” žmona puolėsi į kam
barį ir užsidariusi atsigulė 
lovon. J—tis paleido šūvį į 

j duris, norėdamas pačią nu
šauti, bet toji ne stovėjo po 
durimis, tai nepataikė.

J—tis tapo pasodinats ka- 
lėjiman ir nubaustas $15.00.

T v. N—če.

_ _ . _ tCj ______„________ ____„
bonkas degtinės ant kaklo įramą. jog kalbėtojai jokiu 
ėjo rėkaudami, rodos, . kad;budu šį vakarą pribut nega- 
tie žmonės augę kur tai tir- n. Publika labai supvko. sa- 

I laukiuose. - - - —
Maršavo toj parodoj ir ke- jau ketino net kailį rengė- 

li lietuviai smuklininkai ir iams išlupti. Nors męs aiš-;
i kelios dešimtįs parapiionų. ’ ’ ’"
Gėda ir pasibiaurėjimas 

Į ima, matant žmones taip 
Įbiauriai elgiantis. Blaivus 
i ir dori žmonės baisiai taja 
paroda pasipiktino. Stebė
tina. kad dvidešimtam am-

i 
i

ko, jie mus prigavo. Kiti I
— . I

kinome, kad ne musų kaltė,! 
bet jie netikėjo ir sakė dau-! 
giau mus nebeapgaus. At- 
vvkusiems iš apielinkių tu- . 
rėiome užmokėt kelionės iš-, 
laidas. Žmonės jautėsi la
bai nuskriausti ir labai užsi-'

DETROIT, MICH. 
Bedarbė didinasi.

Detroite, kaip žinoma, ran
dasi didžiausios automobilių 
dirbtuvės. Žmonės laukda
mi pavasario tikėjosi, prasi- 
dėsią darbai, bet pavasariui 
užšvitus darbiniko širdis ap
siniaukė- Ford dirbtuvė pa
leido iš darbo 600 darbinin
kų. Antra garsi dirbtuvė 
Dadge Bros., kurioje dirba 
apie 8,000 žmonių, nuo bir
želio 13 d. paleis visus dar
bininkus. Iš lietuvių jau ir 
dabar mažai kas bedirba. 
Pranešu lietuviams, kad ne- 
važiuotumėt į Detroitą, nes 
męs patįs bijome, netekę 
darbo, gal neteksime ir duo
nelės. Petras Puciliauckas.

BROOKLYN, N. Y. 
Naujas tautinis kliubas.
Nesenai Brooklyne susi

tvėrė naujas kliubas po var
du „Lietuvių Amerikos Mo
kslo ir Politikos Kliubas,” 
kuris jau turi apie 60 narių.

Viršminėtas kliubas yra 
mokslo, pasilinksminimo ir 

i politikos organizacija. Tik
slas tos organizacijos apden
gia viską, kas yra reikalinga 
dėl gerovės kliubo narių ir 
lietuvių tautos. (?Red.) 
Platinti ir gaminti žmoniš
kumą, mandagumą ir drau
giškumą tarp savo narių ir 
abelnai tarp musų tautos.

Linkėtina kuodidžiausio 
bu jojimo tokiems kliubams!

K. Labanas.

Motinos atminčiai
Gavau liūdną žinią, iš Lie

tuvos, kad mirė mus motina 
Pranė Ramanauskienė-Ži- 
linskaitė, pragyvenus 83 me
tus amžiaus. Sunku yra gy
venimo aplinkybių išvytam 
iš savo gimtinio krašto, at
siskyrus nuo tėvų ir giminių 
ilgėties svetur, vien dėl des
potiškos caro valdžios. Tos 
aplinkybės privertė ir mane 
apleisti tėvynę 1889 m., o 
brolį Vincą 1892 m. ir dau
giau su savaisiais nebesima- 
tėme, nors motina iki pat 
mirčiai laukdavo savo sūnų, 
grįžtant, kad pasidalinti er
škėčiuoto gyvenimo įspū
džiais. Bet jau nebuvo lem
ta pasimatyti. Maniau gal 
da teks su gyva susieiti, ti
kėjausi daug žinių nuo jos 
pasemti apie baudžiavos 
jungą, kurį ji gerai atsimin
davo, bet jau visas žinias nu
sinešė į šaltuosius kapus.

Mirdama paliko 3 sūnūs: 
Antaną, Juozą ir Vincą. Vv- 
resnisis Antanas gvvena tė- 

jviškėj, o kiti du Amerikoj, 
j Lai būna jai lengvas smilčių 
kapas!

Ne vienas, gal iš jusu, ma
no draugai, už tiesą ir laisvę 
esate atskirti nuo savųjų ir 

i turite pergvventi tą pat ką 
j ir aš. Dalinuosi su jumis 
savo liūdnais įspūdžiais, lai 

Į jie paragina mus dirbti ir 
; rengties kovon prieš tuos, 
l dėlei kurių išdvkavimo męs 
į turime kęsti skausmą ir 
‘smūgius svetur.

Laisvas Vaikas. J. Ramanauskas.

ATHOL, MASS. 
Skaitykite knygas.

Miesto knygyne Įvesta 
lietuviškų knygų skyrius, 
ant Exchange str. Lietuviai 
pasinaudokite, knygos iš
duodamos skaitymui uždy- 
ką. Jei rasis skaitytojų, tai 
išrašys ir daugiau.

J. Kavlaičia.

ir

Birželio 21 d. įvyko pra
kalbos, paskaitos ir dekla
macijos, kurias surengė L. S. 
S. 154 kuona iš Schenectady, 
N. Y. Kalbėtojais buvo mi
nėtos kuopos nariai. J. Sie- 
msis kalbėjo anie lietuvių 
praeitį ir kapitalistų viešpa
tavimo pragaištingumą. Ir 
baigdamas privedė, kad tik 
per socijalizmą galima na- 
siliuosuot iš tų visų nries- 
naudų ir nelaimiu. J. Vil
kelis skaitė paskaita temoje: 
Socijalizmas. kuomi jis vra, 
kam jis naudingas ir kain 
ii ivvkdint gvveniman? 
Skaitydamas aiškino pašiep
damas kapitalistus, jųjų vai- lietuvių šeimvnų ir 34 Davie-

MINERSVILLE. PA.
Darbai anglių kasyklose 

sumažėjo. Dirba po 3—4 
deinas savaitėje. Kas kartą 
darbo sąlygos eina vis blo
gyn ir darbininkų apsunki
nimas darosi vis didesnis. 
Jau labai reikia apsižiūrėti 
ir su pragyvenimu. J. R.

CANTON, MASS.
Šiame miestelije yra 17

žiuie da randasi tokių lau-jrustno ant socijalistų. Gir-jdžią ir žmonių tamsybe, iš niai — 29 vaikinai ir 5 mer-; 
kinių žmonių. Tik vienas dėiosi: „Jie visi tokie priga-ko publika gardžiai nasijuo- ginos. Draugijos neturime1 

' ’’ kė. Pertraukose puikiai pa-jokios. Laisvas Vaikas.



gulėt jam pačiam. Niekas 
neturi teisės pasisavinti dar
bininko darbą, arba išnau
doti savo naudai. Tos min
ties prisilaiko visi socijalis- 
tai. Kitais žodžiais tą gali
ma pasakyt, kad šitokiu 
principu remiasi socijaliz- 
nio mokslas. Ar nors kiek 
aišku, tėve?

— Biskį numanau.
— Tai dabar, tėve, 

Įsidėk tai galvon, kad 
jalistai gali mokinti žmones 
ir atsimink, kuomi jų mok
slas remiasi. Kitu syk aš 
tau papasakosiu apie tai pla
čiau. Ant syk nenoriu tau 
daug kalbėt, nes tu užmirši. 
Taigi riki pasimatymo.

gerai 
soci-

Kas yra ausinė 
išpažintis?

KELEIVIS

Atleisk kaltes musų kaip ir nių sielos paslaptis žino, kaip išpiauti 
męs atleidžiam saviems kai- juos valdyti. Žmonijai gi to- seimo atstovus, kad,nė vie- 
tiems. Iš šitų žodžių mesma- 

, tome. Kad maldauti kalčių 
atleidimo turi prasikaltėliai, kelio, nuo mokslo, 
o atleisti kaltes gali tiktai pratimo, nuo gerų pobūdžių, Visos katalikų 
nuskriaustieji, bet niekas ki- plačiai atidaro vartus viso- 
tas. Toks paprotis-viešas kai- kioms suktybėms ir kito

kioms piktadarystėms.
Per išpažintį kunigija su

randa, kam kokius retežius 
uždėti, idant nepasiliosuotų 
darbinikiška klesa iš vergijos 
ir prietarų; per ją ji sužino, 
kur, kaip ir ką daryti. Vie-, 
nūs ji pati bara, gązdindama 
įvairiomis prietarų baidyklė
mis; ant kitų uždeda savo pa
baudą: aukas, pasninkus, 
metavones, poteriavimus, ir 
1.1., trečius labiau susipratu
sius, kurie netiki į kunigų 
melus ir nesibijo j u išmisly tų 
baidyklių, apšaukia: bedie
viais, ištvirkėliais, pasileidė
liais, užsiundo savo tamsiais 
pasekėjais, kad tie sumuštų, 
o jei tai negalima, tai pave
da savo sesutei valdžiai to
kius nubausti.

Tūkstančius užmušė jisčių

kia išpažintis neša blėdį, nes 
nukreipia žmones nuo doros 

nuo susi-

ir iššaudyti to viso stvbės kalba buvo tuomet 
gudų kalba ir tai puikiausio 
Lietuvos valstybės žydėjimo 
laikais, dagi pagarsėjęs 
„Lietuvių Statutas” yra gu
dų kalba rašytas. Kasinėji
mai Vilniuje parodo nesvkį 
gudų senovės architektūros 
pėdsakus, paties Vilniaus 
miesto ir jo apylinkės var
gingesnių sluogsnių krikš
čionių gyventojų dauguma 
ir šiandien priklauso gudų 
tautai ir, apskritai imant, 
šioje šalyj gudai kasmet di
desnę tautinei politikinę rei
kšmę ingija. Taip, gudai 
turi irgi teisę Vilnių savo 
miestu vadinti.
Lenkai... lenkams Vilnių sa

vo vadinti — niekas užginti 
negali. Visi žino lenkų di- 
džių-didžiausią 
istorijoj reikšmę, 
kos pėdsakai visur 
Lenkų kalba, lenkų 
čiai, lenkų kultūra, 
tai imant, ir dabar 
vietą užima Vilniuj, 
bėti apie tai nėra ko, ar len
kai turi teisę Vilnių savo va
dinti; reikia tik išrišti klau
simą, ar lenkai turi ta savo 
teise pasidalinti ir su kito
mis čia gyvenančiomis tau
tomis, kurios irgi kovoja dėl 
savo tautų prikėlimo.

Lieka dar žydai. Žydų li
teratūroj Vilnius iki pasku
tinių laikų vadinamas: „Lie
tuvos Jeruzolimu.” Vilnius 
gana ilgą laiką yra buvęs ir 
svarbiausis rabinų ir talmu- 
do kultūros centru, o pas
kui, pradedant nuo 19-tojo 
amžiaus, Vilnius tapo nauju 
žydų švietimo, kultūros ir 
tautiniai-visuomeninio judė
jimo centru. Vilniuje nus
kaito žydai savo keturius 
šimtmečius tvėrusią istori
ją, Vilniuje — randame dau
gybę žydų senovės liekanų 
ir daug taip-pat žydų naujų 
tautiniai—kultūrinio gyve
nimo pradžių. Vilnius, ro
dosi, todėlei teisingai iki šios 
dienos skaitosi vienu svar
biausių žydų gyvenimo cen
tru.

Rusų negalima vadinti 
vietos gyventojais. Įleisti 
čia giliau šaknis ir sudaryti 
savo kolonijai tikrai rusų 
kultūrai tinkamas plėtoji- 
mos sąlygas, kliudo čia ru
sams visųpirm rusti „Lietu
vos ramintojo” grafo Mura- 
vjevo stovyla, pastatyta pa
čiame miesto centre ir Vil
niaus rusų atstovo begėdiš
ki išsišokimai V. Durnoj — 
būtent Zamislovskio, to pa
ties Zamislovskio, kurio var
das čia padorių žmonių tar
pe neminimas.

Pagaliaus, jei čia tautinio 
rišu gyventojų susipratimo 
aušroj istorijos faktai ir 
kultūros darbai yra dar tų 
visų tautų bendru ginču ir 
išsisklaidymo priežastimi, . 
tai svarbus nurodymai —ai- k 
škiai tariantieji, jog netru- V 
kus tas pats bendrumas tu
ri tapti tuo dėsniu, ant ku
rio čia išdygs visų toje šaly
je gyvenančiųjų tautu san-

„Liet. žinios.’’

no gyvo nebeliktų. Bet val
džia iš anksto buvo laiku a- 
pie tai perspėta ir sustabdė 
tą barbarišką sumanymą.

_i organizaci
jos turėjo prisirengti ant tos 
dienos, daugybė kunigų pa
tįs dalyvavo tose „razbainin- 
kų šaikose” nešini vienoj 
rankoj rąžančių, kitoj brau
ningą. Tasai baisus darbas 
buvo pavestas po garbės pul
ko „San Feliu — Grannoi- 
lers” globa ir vadovyste ku
nigų, brolių Brosa ir Belu- 
ga. Valdžia apsupo ir ap
statė susirinkimo namą 700 

į kareivių ir kiekvieną einan- 
tį į evangelistų seimą iškra
tė. Liko atrasta apie 50 
ginklų įvairiausių sistemų. 
Tuomet tų „palaimintųjų” 

I razbaininkų gauja matyda
ma, jog į vidų įeiti nepasi
seks, vadovaujant kun. Mai- 
nar, norėjo pakelti skerdynę 
lauko pusėj, bet kariumenės 
liko apsipti ir išvaikyti.”

Da musų kunigai drįsta 
mums prikišti „Nekovokite 
prieš ypatas”... Kaip gali 
prieš tokias ypatas nusilen
kti ir neparodyti jų darbų, 
jeigu jos rengiasi išžudyti 
šimtus ypatų!

A. Booben.

t

.1
čių išpažinimas—paeina iš 
senųjų laikų, ir dabar dar 
gyvuoja pas nekurias tautas 
ir tikėjimus. Bet musų ro
miška dvasiškija neužsiga
nėdino iš viešos kalčių išpa
žinties. J i užsig eidė tik vien 
žinoti žmogaus kaltes ir būti 
jo teisdariu ir teisti kaltinin
kus pagal savo norą ir valią 
be žinios ir noro nuskriaus
tųjų. Dvasiškija gerai supra
to, kokią didelę naudą jai ga
li atnešti tokia žmonių išpa
žintis, Toki išpažinimą kal
tės slaptai į ausį vienam ku
nigui pirmutinis sugalvojo po
piežius Gregoras VII, o pas- 
kiaus kitas popiežius, Inocen
tas, III, tą išradimą užtvirti
no,*) išleidęs bulę, paliepimu 
kurios kiekvienas katalikas 
bei katalikė turi nors vieną 
syki ant metų, y patingai apie gaiįma nurodyti, ką atliko ne- 
velykas, atbūti ausinę ispa- klaidingojo Romos popiežiaus 
zmti savo kalcių slaptai vie- armjja Kiek nekaltų gyvas- 
nam kunigui. Neatlikę prarijo križeivių karės ir 
tokios ausinės ispazmtios lie inkvizicija! 0 kiek už teisybę, 
ka bažnyčios iškeiktas jie- ■ šviesą ir mokslą žmonių su- 
&auna . atleidimo j pUV0 kalėjimuose ir žuvo bai-
pnes mirti. Tokiu budu Ro- sįausįose kančiose iš kunigi- 
miška dvasiškija, isplėsus is jog rankŲ! Deiko tokie Suju- 
žmomų teisę dovanoti kaltes į dinantie darbeliai tankiai at
geni kitiems, išvogė sy kiu sk-įnka klebonijose kunigų su 
meilę artimo ir sumindžiojo g<aSpadinėlėmis? Vis tai 
žodžius Jokuoo ir paties Kris-1 de|t0, kad musų dvasiškija tu

ri per daug palaidą gyveni- 
nimą, kad jos niekas nekan- 
troliuoja, kad turtų perdaug 
turi o neturi ko veikti. Taigi 
ar gali tokia žmonių klesa at-

šios šalies
Jų inta- 
žymųs. 
papro- 
apskri- 
pirmą 
Ir kal-

Kunigai pastaruoju laiku 
nebetekę visuomenėj Įtek
mės, be saiko pradėjo užsi
puldinėti ir kurstyti tamsius 
fanatikus ant apšviestesnių 
bei laisvų pažiūrų žmonių, 
buk jie, aiškindami žmonėms 
teisybę ir šalindamiesi nuo 
bažnyčios ir ausinės išpažin
ties, griauna tikėjimą, bažny
čią, dorą ir viską, kas tik 
žmonių branginama ir ger
biama. Tų kurstymų ir užsi
puldinėjimų vaisiai jau pasi
rodo. Štai Detroite, Kanadoj, 
Hoosick Falls ir kitur tamsus 
katalikai prisiklausę tų kurs
tymų, pradėjo užpuldinėti 
jau žmones, prasidėjo kruvi
nos tragedijos. Mat jie tiki, 
jeigu žydai savo macams rei
kalauja krikščioniško kraujo 
kad neapjaktų. tai jiems rei
kalingas savo brolių kraujas, 
kad neišvydus šviesos ir tei
sybės.

Ir tai jau nenaujiena. Pa
sibaisėtinai sukruvinti istori
jos lapai panašių fanatikų 
darbais. Nors popiežiaus ga
lybė jau sugriuvo, betdvasiš- 
kija ir dabar da nesnaudžia; 
slaptai agituoja tamsias mi
nias ir siundo jas ant apsi
švietusių savo brolių. Taigi 
kįla klausimas: kas-gi griau
na tikėjimą ir bažnyčias, iš
niekina Dievą ir jo prisaky
mus: ar laisvi pirmeiviški 
žmonės, ar patįs kunigai su 
savo pasekėjais - fanatikais? 
Ar laisvi žmonės išgriovė kur 
nors bažnyčią? Ar nors vie
nas apsišvietusių žmonių at
liko tokį darbą, kaip kunigi
ja ir fanatikai?
_Tik pažvelgkite į darbus 
kunigų: Macocho, Richesono 
ir Schmidto arba lietuvių fa
natikų Detroit, Kanadoj, 
Hoossick Falls, atliktus dar 
nesenai!

Taipgi męs esame kunigų 
iššaukti nors trumpai pakal
bėt apie jų mokslą ir ausi
nę išpažintį.

Išpažinti nuodėmės bei kal
tes, reiškia prisipažinti kaltu 

tau Prieš savo kaltininkus,

Kam priklauso Vilnius?f — Jis, tėve, ir skaityt ne-1
1 moka.

— O "Draugo” redakto- 
į rius!

— Ar tu. tėve, ir jį prie 
mokslo vyrų skaitai?

— Žinoma.
— Tuomet ir visas šv. Ka

zimiero klioštoriaus davat
kas reikėtų pavadinti moks
lininkėmis, nes ir jos nema- ' 

į žiau už ji poterių moka.
— Maike, aš protestuoju : 

' prieš tave.
— Už ką?
— Tu užgauni mano kata- : 

likiškus jausmus.
— Protestas čia nieko ne- ; 

.gelbės, tėve. Nors tu čia že
mę savo sėdyne badyk be- ' 
protestuodamas, dalykų sto
vis nuo to nepersimainys. 
Tu pats matai, jog prie ti
kinčiųjų žmonių priklauso : 

■tamsiausi elementai, o prie 
netikinčiųjų mokyčiausi vy
rai. Todėl ir tavo užmeti
mas, jog socijalistai negali 

■ darbininkų mokyti dėlto, 
i kad netiki Į Dievą, nupuola 
nekritikuojamas.

— Šarap! Duok man kal
bėt.

— Kalbėk, tėve.
— Vaike, tu su savo soci- 

jalistais nesigirk, ba kaip 
užklausiu ko, tai ir nežinosi 

i ką atsakyt.
— Nagi pabandyk, tėve.
— Pasakyk tu man, ant 

ko jus savo mokslą remiat?
— Ant tam tikrų princi

pų.
— O kaip tie principai iš

rodo?
— Principai, tėve, tai ne 

čebatai, kad galėtum matyt, 
kaip jie išrodo. Principas 
yra pamatinis idėjos dėsnis, 
ant kurio rymo visa idėja ir 
jos mokslas.

— Aš nieko nesuprantu 
kalbėk, vaike, aiškiau.

— Tėve, aš bijausi tau P^eš savo kaltininkus, su- 
apie tokius dalykus kalbėt,! minkštyti savo širdį gailes
nes tai klausimas, kurį su- čiu, pamesti puikybę ir mai

— Maike. šiandien aš no
riu pasikalbėt su tavim rim
tai.

— Gerai, tėve.
— Pasakyk tu man. kodėl 

jus, socijalistai, kritikuojat 
musų vyčius?

— Kaip matau, tai tau, tė
ve, vyčiai ir sapnuojasi. So- 
cijalistams jie visai nerupi; 
męs turim svarbesnių reika
lų.

— O kokie tie jūsų reika
lai, vaike?

— žmonių švietimas, aiš
kinimas darbininkams jų 
reikalų ir taip toliau.

— Meluoji! 
_ — Kame?

— Tu sakai, kad jus žmo
nes šviečiat: kaip jus galit 
žmogų apšviesti, kad jus i 
Dievą netikit?

— Tau, tėve, rodos, jog tik 
tas gali būt mokytas, kas Į 
Dievą tiki. Tokia tavo nuo
monė yra labai klaidinga. 
Ar tu žinai, tėve, kad iš gar
siųjų mokslo vyrų beveik nė 
vienas netiki Į Dievą?

— Meluoji, biaurybe!
— Kam čia man meluoti, 

kad ir teisybės užtenka.
— Na tai pasakyk tu man

nors vieną mokytą profeso-, 
rių, kuris netikėtų i Dievą. I

— Netik vieną, bet galiu 
tau išskaityt čieią litaniją, 
tėve. Visupirmiausia nuro
dysiu tau neužmirštamos 
garbės gamtininką Darviną, 
kuris išaiškino pasauliui, iš 
kur ir kaip atsirado ant že
mės įvairus gyvumai ir ant 
galo pats žmogus.

— Tą, vaike, kiekvienas 
žino. Dievas sutvėrė.

— Toliaus galiu tau nuro
dyt visam pasauliui žinomą 
zoologą ir filozofą profeso
rių HaeckelĮ, kurio raštai 
verčiami Į visas civilizuotų 
tautų kalbas; arba paimkim 
filozofą Kantą, kuris savo 
hipotezėj aiškiai išdėstė, ko- 
kiuo budu iš palaidos mede- 
gos galėjo susitverti pasau
lis; arba garsųjį anglų ast
ronomą Nevvtoną, kuris iš
aiškino judėjimo ir trauki
mo įstatymus: kodėl plane
tos sukasi apie saulę, 
kodėl iš jūrių ir upių neišsi
lieja vanduo, nors žemė yra 
apskrita ir t. t. Šitie vyrai,

i
t
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I prasti tegali išlavintas pro- dauti atleidimo už skriaudas, 
; tas. ’ • ■

— Ar tu mislini, kad ma- j 
no protas neišlavintas?

— Išlavintas, tėve, tik ne 
i tą pusę. Tu pripratęs dau
giau prie tokių klausimų, į 
kaip iš katro galo bačkutėn 
kraną Įdėti, katram saliune

kurios tapo papildytos žo
džiais bei darbais. Kas drįstu 
priešintis, jog tokia išpažin
tis yra negera? Jeigu skriau
dėjas bei prasikaltėlis, nusi
žeminęs ir su gailesčiu mel
džia atleidimo, nuskriausta-

tėve. į Dievą visai netikėjo, i didesnis stiklas ir tt. Bet to- sis vjsuomet gali atleist arba, 
o teeiaus ne yra skaitomi Kie dalykai, kaip idėjų win- tleist is turi anttopilną 
didžiausiais mokslinčiais ant cipai, tau svetimas daiktas. L . -- . - _ .
žemės. O paimkim, tėve, ti- Bet visgi aš bandysiu 1 
kinčius žmones
tarp ių rasi mokslo vvrų?
Nė vieno nenurodys!, kuris

tau’ teisę. Net ir šventraštyje yra
ar daug kuoaiškiausia tai išdėstvti. Jokūbo (V. 16) pasakyta: “Iš-

— Olrait, vaike. pažinkite viens kitam kaltes
— Principu, tėve, męs va- jūsų ir melskitės viens už ki

autų kuomi nors mokslo dir- dinam ta minti, kuri guli pa- įą. Kam atleisite kaltes-bus 
mate idėjos. Daleiskim, so- adeistos, o kam užtūrėsite— 
nas žmogus turi dirbt ir v!. i Užtūrėtos. Be to juk mes ir 
si jo darbo vaisiai turi pn- poteriuose kas diena kalbam:

voj atsižymėjęs.
— Jes. vaike.
— O kas?
— Ogi kapucinas.

taus.
Ir taip, mieli skaitytojai, 

draugai ir draugės, jeigu mu
sų smegenys yra sveikos, pro
tas blaivus, širdis pilna doros 
męs pastatykim sau teisingas 
klausimus ir atsakykime ant 

į jų teisingai: Ar galime mes 
pažinti savo kaltininkus, ku
riuos užslėpė kunigai per au
sinę išpažintį? Ar galime mes 
atleisti ,,Saviems kaltiems”, 
kuomet jie, nuskriaudę mus, 
nenori musų atleidimo? Ar) 
gali gi kas nors surasti dides
nę neteisybę, paikybę, kaip ta 

1 slapta ausinė išpažintis kuni
gui? Padėkim, jeigu koks 
Raulas tave nuskriaustų, ap
šmeižtų, sumuštų, išmindžio- 

| tų tavo javus, išvogtų visus 
tavo daiktus, sudegintų ta- 

■ vo triobas, palikdamas tavę 
su šeimina alkanus, basus, 

j nuogus be jokios pastogės ir 
’ prieglaudos ant atviro lauko 
ir atėjęs pas kokį kunigą Bal
trų išpažintų savo kaltes ir šis 
jam atleistų už tavo skriau
das. Ką tu tuomet pasakytum 
jam? O juk tokių atsitikimų 
tūkstančiais vra. Raulas nūs- 

Į _

kriaude tave, o nuėjęs pas ku
nigą Baltrų pašnabždėjo jam 
į ausį ir jis vėl šventas. Tas 
Baltrus tai jau ir už Dievą 
galingesnis. Dievas prisakė 

I mylėti savo artimą ir nes
kriausti jo, o Baltrus pikta
dariui atleidžia ir Dievas turi 
atleisti. Ar galėtų gi Dievas 
iškęsti nenubaudęs tavo 
skriaudėją Raulą, o taipgi 
ir jo išteisintoją kunigą Balt
rų? . Skriaudėjai skriaudžia, 
vagįs vagia ir visi eina slap
tai kunigui išpažinti savo nuo
dėmes, o kunigas vardu Die
vo atleidžia jas.

Iš viso augščiaus privesto 
męs galime suprasti, kad au
sinė išpažintis slaptai vienam 
kunigui yra naudinga tik ku
nigijai, nes ji žinodama žmo-

*) Faktai neteisingi. Ausinė iš
pažintis buvo jau ir pas žydus, tik 
Inocentas III ją įvedė priverstinai. 
Red.

„Kijevskaja Mysl” kores
pondentas paskutiniuose to 
laikraščio numeriuose duo
da Vilniaus visuomenės 
gyvenimo šitokį apibudini
mą; x .

Vilniuje susipinęs penkių 
tautų gyvenimas. Gyvena 
čia gudai, lietuviai, lenkai 
žydai ir galų gale „valdan
čios tautos” atstovai — 
rusai. Kiekviena tų tautų 
skaito Vilnių savo tautos 
centru, savo tautos kultūros 
išreiškėju, savo tautos busi-ii • i j- 1 įčiddKCju, č'tivv įduiud uum-

leisti kitiems nuodėmės, kuo- mojo pletojimos svarbiausiu
met ji pati daug sunkiau nu
sideda, negu paprasti žmo
nės?

R. Baltrūnas.

Ką kunigija 
veikia?

Cincinnati, Ohio anglų 
dienraščiai paduoda žinią a- 
pie. kunigą Cor. C—vey, 
kuris buk netikėtai persišo
vė sau akį ir nugabenus Į 
”Good Samaritan” ligoninę 
jo akis tapo išimta. Gegužio 
14 d., tasai Dievo tarnas iš
važiavo su karieta pasivaži
nėti Į Milford, Ohio ir ten 
prie Batavia Park, pasibai
džius arkliams jis vėl likęs 
sužeistas ir karieta sudau
žyta. Atsitikimas sulyg 
dienraščių aprašymo išrodo 
paprasčiausis. Tečiau visai 
ko kito butą. Atsirado lais
vamanis, kuris gerai ištyrė 
tą dalyką ir štai kaip apra
šė : „Pirmas atsitikimas bu
vo toks. Kun. Convev tan- 

į kiai lankydavosi pas mergi
nas Bessie Smith 18 metų ir 
jos seserį Alice Nichols 30 
metų. Vienas iš giminių pa
tyręs, jog kunigas turi ant 
jų didelę įtekmę, pradėjo 
daboti. Jis vieną rytą apie 
5 vai. nuėjo prie kunigo kle
bonijos ir pasilipęs laiptais 
pamatė, kad pas kunigą yra 
ir tos moteris, tai iš apmau
do nabagą ir paliko be akies. 
Antras atsitikimas, taipgi Į 
šį panašus. Paėmęs karietą 
kunigas išvažiavo pasivaži
nėti su minėtoms moterims 
ir išlipę ant kelio susėdo ša- 
Jvkelij, bet ten jų jau laukė 
ir jis vėl gavo kulipką nuo 
tos pačios vpatos. O karie
tą jisai pats sudaužė, kad 
paslėpt tikrąją nelaimės 
priežastį.’’

”E1 Liberal Madrid’’ rašo: 
„Barcelone, Ispanijoj įvyko 
evangelistų seimas. Ispani
jos „vyčiai” buvo surengę 
padaryti didelę skerdynę ir

I

dėsniu, ir visos šios tautos 
toki savo tvirtinimų remia 
savo istorijos praeitimi ir 
savo šių dienų tautiniais lai
mėjimais.

Vilnius!
Buvusi lietuvių valstybės 

sostinė. Ji pilna atminimų 
apie Algirdą ir Vytautą ir a- 
pie aukso Jagailos inpėdinių 
laikus. Kasant, mieste daž
nai užtinkamos lietuvių se
novės aukurų liekanos, v 
Neries bangos daug galėtų 
pasakoti apie lietuvių tautos 
praeiti. Paskutiniais laikais 
Vilnius tapo ir pabudusios 
lietuvių tautos centru, dau
gumos lietuvių švietimo ir 
kultūros Įstaigų Vilniuje; 
Į Vilnių kaskart daugiau 
plaukte plaukia lietuvių gy
ventojų. Argi tai butų ne 
lietuvių miestas?

Bet ir gudai sakosi, turi 
teisę vadinti Vilnių savo 
miestu ir jų tvirtinimai irgi 
nebe pamatų. Lietuvių val
stybė buvo kai-kurį laiką 
pakliuvusi kultūrinei gudų 
tautos intakai; lietuvių vai- tarvė

1

TAVO PAVEIKSLAS...
(Skiriu p-lei L. Daukševičaicei).

Prijėmiau tavo paveikslą šią dieną; 
Jį atsiuntei man dėl geros atminties, 
Kad ilgai mylėčiau tavę tik vieną, 
Paskiaus-gi galėčiau priglaust prie širdies!... 
žiuriu ant jo kiekvieną valandėlę 
Ir jieškau ką nors tokio paslaptingo, 
Kurs kaipo audra daug minčų sukėlė, 
Pradžiugino dvasią sielos vargingą.
Ir tankiai glaudžiu prie savo krutinės 
Ir žiuriu ant tujų akelių meilių, 
Kurios taip žiba, kaip aniuolinės;
O, gyvasties savo už jas nesgailiu!..
Puošiu ii kas rytas žaliais žolynais, 
Gerbiu lyg dievaitę tos meiles saldžios 
Apglėbęs laikau jį aniolo sparnais, 
Ir taip užlakytas paliks visados!..
Ir tavo paveikslas nuo tos valandos, 
Daugel svajonių sukėlė manije 
Ir naują paveikslą ant visados 
Pagimdė gražesnį mano širdije...

Merkynės Vaidyla.

i
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East Pittsburgh'o streikieriams

Surinkta birželio 20 d. 1914, per 
J. J. Karpavičių. Aukavo šios ypatos: 
V»’m. JI Bealles $1.00; S. Galinis, S. 
Indriukinas, W, Uždra, A. Dubasta, 
J. Dovidonis, P. Vilčauskas, A. Povi
lionis, K. Povilionis, J. Starolis, P. 
Baliuskis, J. Vilčinskis, A. Masialiu- 
nas po 50c; J. Grikienis, O. Ramaš- 
kienė, A. Lastauskas, J. Urbonas, S. 
Bielskis, J. Blausgis, A. Minickas, V. 
Žukauskas, M. Miškinis, A. Lueom,
A. Jasiuskis, A. Vainoris, P. Abroma
vičius, J. Purtikas, J. Kvieska, J. 
Macialiunas po 25c.

Viso labo $11.00. Smulkių aukų 
35c. Iš viso $11.35.

E. Pittsburgh’o Streiko Aukų Ko
mitetas,

J. J. Karpavičius.

Pajieškojimai
Apsisaugokit Kazio Virkučio.

15 birželio jis paėmė mano kotų 
$22 vertės, lenciūgėlį $8, supjaustė 
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, Pa.

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

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

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.

Aš Ona Jakubauckienė pajieškau 
savo vyro Petro Jakubaucko, Kauno 
gub., Telšių pav., Daktariškių kaimo. 
10 metų Amerikoje, girdėjau, kad gy
veno Chicago, III. Kas jį žino malo
nėkit pranešti arba pats lai atsišau
kia šiuo adresu:

Ona Jakubauckienė.
P. O. BOX 55, Royalton, III.

Pajieškau dėdės Jono Miežinio Kau
no gub., Greniškių parap.; girdėjau 
gyveno Nebraska valstijoj. Jis pats 
ar kas jį žino malonėkit pranešti.

M. Miežinis,
833 W. 33 place, Chicago, III.

Pajieškau brolio Antano Pavilionio 
10 metų Amerikoj. Kauno gub., Vilk
mergės apskr., Kupiškio parapijos, 
Žegunų sodos. Malonėk pats atsišau
kti, arba kas apie jį žino malonėkit 
pranešti.

Danielius Pavilionis,
1147 Washington st., Norwood, Mass.

Aš Juozas Daugella esu iš Kurei- 
niškių kaimo, Meroslavo (Slabados) 
parapijos, Balkunų gmino, Kalvarijos 
pav., Suvalkų gub., pajieškau dėdės 
Kazimiero Paleckio, kuris jau antru 
kartu atvažiavęs Amerikon ir jau la
bai senai kaip Amei ke; aš nežinau ar 
jis yra gyvas ar ne. Meldžiu jo pa
ties ar kas kitas jį žino meldžiu pra
nešti šiuo adresu

Juozas Daugella, (27)
151 Hope st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių Juozapo Kazimie
raičio ir Jono Slitos. abu Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškio parapijos Ra- 
pininkų sodžiaus. Juozas gvveno 
Flushing, N. Y., o Jonas Nevv Yorke. 
Jie patįs ar kas juos žino malonėkit 
pranešti.

Viktoria Kazimieraitis,
3044 So. Union avė.. Chicago. III.

Paiieš’-a.u Petro Strrdio Kauno srub. 
Ukmergės nav.. Anykščiu vale. Veli
jimų sodžiaus. 2 metai atgal gyveno 
?ioux City. Iowa. Juoddb~uvas, pa
ilgo ve’dn, 5 pėdų ir 5 coliu augščio. 
Jis griebia'! angliškos kalbos, bet 
prastai kalba. Myli diskusuot apie 
nirmeivybę ir yra geras kuniginis. 
Jis gyveno pas mane apie 7 mėnesius 
ir nuskriaudęs mane prasišalino bir
želio mėnesi! 1913 m. Kas apie jį 
žinotų, kur jis randasi meldžiu duoti 
žinią, o busiu dėkingas.

Jonas Petronis,
414 Leonard N. W. Grand Rapids, 

Mich.

Pajieškau brolio Petro Samavičiaus 
ir draugų Vincento Kupreno ir Ka- 
miero Kibarto Kauno gub. Turiu 
svarbų reikalą; jie patįs ar kas juos 
žino malonėkit pranešti.

Antanas Samavičius,
1429 E. 27 st., Tacoma, Wash.

Pajieškau dėdės Jono Vasiliausko 
Kauno gubemios. Šiaulių pav.. Ku
žių miestelio. Aš nesenai atvažiavęs 
iš Lietuvos turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas jį žino, malonėkit praneš
ti šiuo adresu:

Kazimieras Vinciunas,
BOX 620 Struthers, Ohio.

Pajieškau draugų Aleksandro Vaš- 
kio ir Aleksandro Venslovo Kauno 
gub., Telšių pav.. Uakių miestelio, 
Stripinų kaimo. Jie patįs ar kas juos 
žino malonėkit pranešti.

P. Petrauskas,
118 E. 114 place, , Chicago, III.

Pajieškau brolių Antano ir Alek
sandro Ribikauckų Kauno gub., ir pa
vieto, Dotnavos parapijos, Slapabarzų 
kaimo. Jie patįs ar kas juos žino 
malonės pranešti.

Vincusė Tuskavičienė,
2016 Jackson st., Scranton, Pa.

Pajieškau Onos Bumauskiutės; pir
miau gyveno Lawrence, Mass. Turiu 
svarbų reikalą. Ji pati ar kas ją ži
no malonėkit pranešti.

B. S. A. M.
345 Common st., Lawrence, Mass.

Pajieškau Alberto-Pilpo iš Žemo
sios Panemunės, Suvalkx gub., Pir
miaus gyveno Cleveland, Ohio. Jis 
pats ar kas jį žino, malonėkit praneš
ti.

W. Ceis,
BOX 66 East Andover, N. H.

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 prisiusi ir fotografiją.

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

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 faktū
ra ant svieto. Angliškai mokėt ne
reikalaujama. (27)

THE B. F. GOODRICH CO.
Akron, Ohio.

J1EŠKAU DARBO
Esu geras duonos kepėjas, gerai 

apsipažinęs su tuo amatu. Sutikčiau 
būti kitam pagelbininku arba su kitu 
draugu stoti į biznį. Kam tokis butų 
reikalingas meldžiu kreiptis laišku.

D. L. KISSEL
3130 W. Harrison avė., Chicago, I1L
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TĖMYKITI
Bridgewater Lietuvių Knygyno susi
rinkimas atsibus . Liepos 19, 1914,
Boot & Shoe Workers Union Salėje, 
Bridgewater, Mass. Susirinkimas 
prasidės nuo 10 vai. iš ryto. Narei 
Bridgewater, Middleboro ir Montello 
malonėkite pribūti visi, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. Tu
rintis prie savęs knygyno knygas, 
malonėsite atsivežti susirinkimam

Su godone, A. Baginskas, 
Liglaikinis Knygius.

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.

BROOKLYN, N. Y.
Atidai Lietuvių Apšvietos Draugijos 

nariams.
Draugai ir draugės! Kurie turite 

kokį nors reikalą kaslink L. A. D. 
kaip tai permainymas antrašų arba 
kitokių Dr-jos dalykų, tad meldžiu 
kreiptis pas mane šiuo antrašu:

J. Parulis. *
81 Grand st, Brooklyn, NA'.

Draugysčių Reikalai.
PIKNIKAS, GRAŽUS PIKNIKAS

Rengiamas pirmos ir antros Lietu
vių Kelionei Pašelpos Draugijos kuo
pų, atsibus 4 d. Liepos (July), 1914 
bėxter Park. ant Jamaica avė. Jamai- 
ca. Brooklyn, N. Y'. Širdingai užkvie- 
Ham ant to puikaus pikniko visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti, o ne
sigailėsite, nes tai bus vienas iš gra
siausių, kokie tik kada buvo; rengia
mas su programų, kuris susideda iš 

prakalbų, dainų, monologų ir dekla- 
naeijų. Dainuos lietuvių ir latviu 
"herai ir bus daug įvairių žaislų; bus 
r maišuose lenktynės, už ką yra ski- 
omos dovanos grinais pinigais. To

lei, kam yra malonu pakvėpuoti tyru 
oru ir pažaisti įvairiais žaislais, tad 
visi malonėkit atsilankyti. Pikniko 
piadžia nuo 1 vai. po pietų.

L. K. P. D. Komitetas

MILWAUKEE. WIS.
Pirmas Iškilmingas Piknikas.

Parengtas Lietuviškos Pašelpinės 
Draugystės "Vienybės,” atsibus 
12 d. Liepos (July), 1914. Anton Ha
vanos Parke, kampas 8-tos ir Mani- 
tovac avė. Pradžia 1 vai. po’ pietų. 
Įžanga į daržą dykai Šokiams tikie- 
tas 15c. Motėrims dykai.. Kviečia
me visus atsilankyt ir praleist link
smai laiką prie puikios muzikos ir 
visokių gužynių. Užtikrinam geriau- 
sį patarnavimą visiems atsilankan
tiems Komitetas.

Pasarga. Važiuot reikia 8-tos avė. 
karais iki sustos; paskui paeiti du 
blokus į pietus ir čia pat parkas.

Bridgeport, Conn.
PIRMAS DIDŽIAUSIS PIKNIKAS.

Rengia Dr-stė šv. Jurgio Kareivio, 
Bridgeport, Conn. Nedėlioj, 5 d. Lie
pos (July), 1914 ant Forest Grove 
Park. Paradžia pikniko nuo 1 vai. po 
pietų. Širdingai kviečiam visus lietu
vius, kaip vietinius, taip ir iš aplinki
nių, miestelių, atsilankyti ant to pui
kaus pasilinksminimo; užtikrinam, 
jog busit užganėdinti. Karus imkit 
su užrašu: North Main St. arba Long- 
Hill. Užprašo,

Komitetas.

GRAŽUS PIKNIKAS.
Rengia suvienytomis spėkomis pro- 

gresyviškos ir socijali“*5 ’.os organi
zacijos Rusijos politiškųjų kankinių 
naudai, Subatoj, 18 Liepos .(July), 
1914, DOWNER LAND1NG, .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)

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS.
Parengtas su prakalbomis ir daino

mis, Lietuvių darbininkų Sąjungos 
Amerikoje, Subatoj, 4 dieną Liepos 
(July), 1914 Schutz Darže, Riverside, 
III. Prasidės 9-tą vai. ryte; Įžanga 
25 centai porai. Svečiai atkeliavę į 
Riverside, III. nuo stritkarių bus nu
vežami automobiliais iki Pikniko dar
žo dykai. Komitetas.

PUIKUS PIKNIKAS.
Rengia So. Bostono Jaunuomenės Ra
telis, Subatoj. 11 d. Liepos .(July), 
1914; prasidės 12 vai. dieną ir trauk- 
ksis iki 12-tai nakties. Pikniko vieta 
"Lily Pond Grove,” Saugus, Mass. To- 
dėlužprašom visus, kaip Bostoniečius 
taip ir aplinkinius lietuvius ir lietu
vaites, o užtikriname, kad busite už
ganėdinti. Bus mėtymai bolių ir ant 
ežero važinėjimaisi.
Pasarga. . Eis Special Varas 12 vai 
dieną nuo C. st. ir Broadwav. Kitus 
karus imkit nuo North Station ir per- 
sėskit ant Haymarket Square, o čia 
Saugus karas davežš iki vietai. Ti
ksėtas 25c. Komitetas.

DIDELIS PIKNIKAS.
Draugystė šv. Juozapo Newton Up- 

per -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.
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 Lawrenco, 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 tt 
Įžanga vyrams tik 25c. merginoms ir 
moterims 15c.

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

PIKNIKAS!
Rengia Liet. Soc. Sąjungos 133 kuopa.

4 d. Liepos Fourth July, 1914 
DEAN PIEVOJE. Prie Dean gatvės 

NORMOOD, MASS.
Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis į naktį’ 
Bus visokių žaislų, kaip jauniems, taip 
ir seniems. Už atsižymėjimą kokiame 
nors žaidime — bus duodanna dovana
Puikiausia ranzika griez visokius šokins

TIKIETAS 25c.
Visus užprašo atsilankyti LSS 133 kp.

KOMITETAS.

Didelis SocijalistŲ

PIKNIKAS.
Parengtas VIII Rajono LSSA, kuriame 
dalyvaus ir “Naujienų” Bendrovė, bus 

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

RIATERSIDE, .ILL 
Prasidės 9 vai. iš ryto. 

Įžanga 25 c. ypatai.
Tikietus galite gauti iš kalno pas kiek
viena Chicagos socijaLsta ir ‘‘Naujienų’’

Redakcijoj. (27)

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 ereit “SAKE“ eis du sykiu į 

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

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

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

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

“ŠAKE”
1607 N. Ashland Avė., CHICAGO, ILL.

I

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

tuni nolaiiLHamas ninVn ta avanta AlTP*’* narZioliic matini

(i;

A. J. Bieržyiski, Prezidentas.

New City Savings
| BANK

4601 0. ASHLAND AVĖ,
CHICAGO, ILL.

Priima pinigus taupinimui ir moka 3-čią nuošimtį metams. 
Biznieriams ir kitiems atidaro “Checking Account'’. 
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams.
Siunčia pinigus į Lietuvą ir į kitas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų geriausių Linijų ir, grįžtantiems 

Lietuvon, parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių: 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, ČIKAGOJ
o gansite mandagų, greitą ir gerą patarnavimą.

“JAUNOJI LIETUVA”
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENĖS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.
Išėjo iš spaudos jau trečias numeris.

‘•JAUNOJI LIETUVA" laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos.
“JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta sandar. 

bininkauti beveik visi pirmaeiliai musų poetai, beletristai, moksli
ninkai. publicistai ir 1.1.

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

•‘JAUNOJI LIETUVA” kainuoja metams $3.00, pusei metų $1.50, pavienis 
numeris 25 centą:.
Visą ką siųskite antrašu:

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

Pavieniai numeriai alima gaut “Keleivio“ Redakcijoj už 25 c.
-s.

PARSIDUODA 3 LOTAI.
Trįs lotai žemės parsiduoda Shaw- 

sheen River Park. po numeriu 314— 
315—316 Tewksburg, labai puikioj 
vietoj; prekė 100 dolerių. Meldžiu at
sišaukti po šiuo adresu:

Geo. Prilla,
1104 Washington st, Norwood, Mass.

LIETUVEI GERA PROGA 
IŠMOKTI AMATĄ

Visas mokslas kaštuoja tik 50 dole 
rių. Galit mokytis patol, pakol atsa
kančiai dirbsite. Geriausias parody
mas lietuviškoj kalboj. Vaikinas tu
rintis norą trumpu laiku gali Išmok
ti. Kreipkitės šiuomi adresu: (29)

The German Watch Repairing Co. 
1854 W. North Avė . Ccicago, III. i

iI

KNYGA?POEZIOS
Jeigu dane, 
tai skubėk!
Visose liaosose 
Valaadose

T«s tau draugas bus geriausias, 
Ateis, kad basi liudniausis, 
Užjaus skaust, dailįs svietu

Pakils sintis netikėta, 
Atgims noras, veikt, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

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

Ta pati knyga gražiais kietais JI 
audeklo, auksuotais apdarais: ’P1*

Gaunama

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

J. MJVTHTTS 
Geriausias Lietuvio 

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

J. MATHUS
344 Broadsvay, So. Boston, Mass

PARSIDUODA.
saliunas, vieta apgyventa lietu- 
lenkais ir rusais. Biznis eina 

Parsiduoda todėl, kad savinin- 
ir vieną nori

geras 
viais, 
gerai, 
kt ■ turi du saliunu 
parduot dėlto, kad negali abu gerai 
apžiūrėt Platesnių žinių klauskit 
pas: (27)

J. DRAGŪNAS,
8 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 FORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo į kitą 

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

NAMAS PARSIDUODA.
Parsiduoda 10 kambarių namas, ge

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

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

Mass.
Taipgi turiu daug visokių namų 

Cambridge ir aęielinkėj.
FARMA

Parsiduoda Pigiai.
40 ekerių žemės Alibama valstijoj 

vieta apgyventa lietuvių farmierių, 
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.

AKSURD
AKSURD yra geriausia gyduelė 

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. (29)

Gyduolė gaunama pas
C. P. ECOLIER, 

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

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)

TZID. RUMCHAKS, ' 
944—35th Place. Chicago. III. I

LIETUVIŲ DRAUGYSTE 
KURIOS TURI 

KELEIVI” Už ORGAN *

Lietuvių Mokslo Drauj?y<0 
Pittsburgh, Pa.

b

Tėvynės Mylėtojų Na. t 
Town of Lake, Chicago i 

Tėvynės Mylėtojų Dr-stės Ne 
ant Town of Lake, Chicago, Iii., ■ 
‘ingai atsibuna kiekvieną pirm* • 
dėldienį mėnesio nuo 12 vai dieną, A 
J. Bieržynskio Salėj, kampas 46 t 
Panlina sts.

Valdyba.
Prezidentas A. J. Bieržynskta, 

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

5235 S. Bishoff st, Chicago, 
Prot. rašt. K. A. Cianas, 

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

1805 W. 46-th st, Chicago, 
Kasierius K. K. Strzynec

4612 So. Ashland avė, 
Užžiurėtojas org. Matausaa j

3446 S. Emerald avė, Chicago, OL

B

n
n

Nes turintis tąią knyft Turės smigi Užsiėiiią.

Draugystė šv. Petro No. 1* 
Town of Lake, Chicago, HL

Valdyba.
Pirmininkas — Stafonas Morkuaa*.

1645 W. 47th st,
Pagelbininkas — Kostantas 

4600 S. Paulina st, Chicago. 
Prot raštininkas K, A. Ciapas, 

1736 W, 47th str, Chicago, 
Finansų raštininkas — P. PivaroaM, 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, Hk 
Kasierius — A, Blinstrupis,

4501 S. Hermitage avė, Chicago.
Susirinkimai būna kas antrą nedU- 

dienį kiekvieno mėnesio A. Blinstrupi* 
svetainėj, 4501 S. Hermitage ava^ 

Chicago, III.

Liet. Pasilinks.*Draugiškas Kliubaa 
INDIANA HARBOR, IND.

Prezidentas —S. J. Barzdys, 
2120 — 137th st., IidtaoitaoiB 

; 2120—137 st., Iindiana Harbor, Indi 
Vice-Preziaentas — Pr. Andrijauskilį 

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

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

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

Room 22 Palace Hotel,
Indiana Harbor, Ind. 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomia 
po 15-tos kožną mėnesį 1-mą valas* 
dą po pietų Tony Mikalocz šaltis 
2112 — 137th st. Indiana Harbor, uin

Palaimintos Lietuvos Dr-ati
Chicago, III.

Valdyba.
Prezidentas — Ed. Čepulis.

2030 So. Peoria st., Chicago, HL 
Prezidento pag. — A. Tamkevičia, 

1916 Canalport avė,, Chicago, IM 
Protokolų rašt. — K. Meškauskai 

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

5047 W. 32 str., Cicero, !W 
Kasierius — L, Kaspar, 
3131 So. Wentavort avė., Chicago, HL 
Organizatorius —■ A. Tamkevičia,

1916 Canalport avė, Chicago, flL

Liet. Neprigulm. KlivbM»
Chicago, HL

Valdyba.
Prezidentas — Jonas Vainauskas, 

3239 S. Halsted st., Chicago, HL 
Prezid. pagelb. — Jonas šimbelis, 

3253 S. Halsted st., Chicago, IB 
Protok. rašt. — P. Keniutis,

3238 So. Halsted st., Chicago, Ui 
Finansų rašt. — Pranas Sandarga,

3251 Normai avė., Chicago, HL 
Kasierius — Vincas Puplauskas,

922 — 35 th place, Chicago, IB 
Susirinkimai atsibuna kas paskatf* 

nę subatą kiekvieno mėnesio, 7:M W* 
kare, "Aušros" svetainėje, po No. 
S. Halsted st. Metinis susirinktam* 
jripuola sausio mėn. Bertaininial: Bs« 
andžio ir Spalių mėn. Pusmetinis U** 
pos mėn. ,

Tsnt. Liet. D-tės šviesos Žvaigždį Wl. 
Town of Lake, Chicago, HL

Mitingai atsibuna kiekvieną nrtSĮg 
nedėldienį mėnesio Ciprijono ZotoS*- 
’-io Salėj. 4512 S. Wood str. »

Valdybrt 'J
Prezidentas — Augustas BarčiuS,

5235 Bishop str.. Chicago, HL 
vice prez. — Jonas Waselkevicz,

4508 S. Wood st., CcicagtsJtB 
Protokolų raštininkas ir organo užita' 
rėtojas — Felix Manelis,

6050 Blackstone avė., Chicago, HL 
Kasierius — Kaz. K Strzyneclds,

4612 S. Ashland ave^ Chicago, HL 
Turtų rašt. — And. Giedrimas,

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

6050 Blackstone avė., ChicagoJB.

LIETUVIŲ UKESŲ KLIUBA8 
CHICAGO HE1GHTS, ILU 

Viršininkai: 
Pirmininkas — Rapolas ŠkadauckM, 

1327 Wentworth 1V*> 
Pagelbininkas — Adomas VelaviČta, 

1444 Wentworth aw 
Prot Rašt — Mikolas Remeikis.

1505 Wentwortn 
Finansų Rašt — Andrius Kiveris, 

1140 Wentworth 
Kasierius — Antanas Sriebalina, 

1401 Wentworth av*. 
Kasos globėjai: — Kazim. Lukoštas 

1439 Fifth ava, l» 
Jurgis Akunevičia,

1414 W«ntwortk anų 
Chicago, Heighta, m.
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išsivadino bo- n3 su Džiovu, o tu pasišauk 
ir davai I p.vteri su Džiovu.

' z*. • -V v 1 •

□

Humoristika.
/'KURprirodymai, 
L KAD AŠ 5/1IPA3

XQHKQLfiUSKĄ5]

Visi jau žino, kad Balutis, “Lietuvos” redakto
rėms, apšaukė AVaterburio Konkolauską šnipu. 
Taigi dabar, kada Balutis nuvažiavo į Waterbu- 
ry ant S. L. A. seimo, Konkolauskas pasigavęs 
ji “tautiškoj užeigoj” prispyrė prie sienos ir pa
reikalavo prirodymŲ. Tai buvo paskutinis aktas 
Balučio “tragedijos”. Tas paveikslėlis ^parodo, 

kaip jis užsibaigė.

suręs-— Aš noriu juos 
tyt — atsakė verkdamas.

— Veidą minut, aš tau 
duosiu rodą. Galvoju sau, 
jeigu leist juos sureštyt, tai 
neteksiu geriausių savo kos- 
tumierių, visas biznis susi- 
spoilins, kai jie sėdės belan
gėje; o leist nubaust pim- 
giškai, da biauriau, juk jie 
tada neturės už ką gert ir 
prašys ant trusto, o aš never 
trustit, tai susipyksiu ir bus 
visai švach, jie e veri satur- 
dei atneša man po penkinę.

Aš t? šakaūT
— Sei Čali. neik tu pas lo- 

jeri ir nereštyk savo fren- 
tus. Atvesk juos pas mane, 
aš juos geriau nusudysiu ne
gu gren džiuri: aš juos ga
liu nubaust pinigiškai ir gu
mine paipa, lai kur kas ge
riau. negu sukišti džėlon.

Čalis nusijuokė ir sako:
— Olrait, aš atvesiu Džia-

”Triubelis” su "Kostiumie- 
riais.”

Vieną gražų vakarą aš ne
turėdamas svarbaus džiabo 
šluoščiau barą ir maniau, 
kad jau mano biznis nogud, 
nes ūsą dieną neturėjau 
nei vieno kostumierio. Tik 
štai už minutos subildėjo 
duris ir Įsirito penki vyrai, 
kai kukuliai. Tai buvo: Ča
lis, Džianas, Pyteris ir abu
du Džiovai.

— Alou mister Džiarf 
Bamba! r i

— Aiou vvrai! Ka ger- 
šit? Alaus, visi sušuko.

— Olrait. Aš jiems da 
viau gerti vieną drinksą po 
kitam ir kai buvo siks for 
kvoder tai gėriau ir aš kar
tu. Taip męs iki vienuolik
tai nusišnapsavom ir mano 
visi kostumieriai, taip in- 
kaušo, kad pradėjo stenėt 
kai buliai, nuo šviežių dobi
lų. jesary, i 
mais, piemenimis i.____ _ - .
faituotis, aš surikau: dont: Čaliui išėjus aš pašaukiau 
fait, bet nieko negelbėjo, tai i policmeną, jes sary,_ kad būt 
patveriau už ausų, keliu Į i drąsiau. Pasiėmiau po 
pasturgali ir dac oi. Juk aš*; žiurstu guminę paipą ir lau- 
kaipo saliunkiperis, negaliu ■ kiu savo kostumierių. Iš
duot faituotis mano biznis, 
pleise, sučiupau guminę pai-| 
pą, keliems užvežiau ir gi- 
raut ju boms autsaid. Ant 
rrtojaus dar buvo tik siks a- 
klak, o aš jau buvau už ba
ro; klinijau dulkes, stačiau 
butelius i eiles, kad mano 
biznis pleise butų nskas 
Y.ais. Durys da buvo ųžda-| 
rytos, nes buvo per anksti ir ; 
nipkn npcrjPi ealiiinan 1
o jau Į duris pradėjo belstis 
kostumieriai. Priėjau prie 
durų, manydamas, kad N*ie- 
ftąš hoj poliemonas no- 
’ri Sandvičių, bet žiuriu, ogi 
mano geriausis kostumieris, 
Čalis,; klausiu, kodėl taip, 
anksti atsibeldei, o jis nieko; 
nesako, priėjo prie baro, už
dėjo alkūnes ir žiuri žemyn. 
Klausiu ką gersi, ko nosį pa
kabinęs vampsai kai skuta
mas prūsas, ar sergi?

— Mister Džian Bamba, 
padėk nueit pas lojerĮ, mane 
vakar sumušė.

— Kas, kur tave sumušė, 
Čali?— Klausiu aš jo.

— Ogi kaip išėjom iš ta
vo saliuno vakar vakare, tai 
užpuolė ant manęs Džianas, 
Džiovas ir Pyteris, ir kad 
pavolioj mane, tai pavolioj; 
— sy kokia mano galva...

Čalis pakėlė kepurę — ir 
džizus krajus!... už visą do
leri pleisterių sulipyta ant 
jo galvos. Manau sau, tai 
drukštornikas daugiau ir 
už Džian Bambą uždirbo, 
jei jiems visiems tiek reksų 
ant galvos reikėjo lipint, ir 
klausiu:

— Tai ko tu nori pas loje-
rj?

Po 
1 valandos susirinko visi po 
vieną, bet nebesifaitavo, nes 
kampe poliemonas stovėjo. 

lAš juos nusivedžiau Į kitą 
į ruimą, susodinau už stalo ir 
•klausinėju, kam kas skauda 
po vakarykščiai. Pyteris 
skundžiasi, kad jam stuber- 
kaulis Įlaužtas ir sėdėt ne
galįs.

— Tai tavo mažas tinksas 
nieko negali leist saliunan, ’ pažeistas, sakau aš tau duo- 

! siu tetirvino taukų ištepti ir 
būs olrait. . .

Džiovas sako: ’
— Man nosį su akmeniu 

numušė.
— Na, tai sakau, žiemą 

neturėsi baderio, nebijos 
šalčio ir mažiau ekspensų — 
nereikės nosinių pirkt.

— Džiovas antras, kas tau 
atsitiko?

— Man bestijos ranką iš
suko.

— Džizus krajus, koks tu 
kreizi, pasigėręs ir faituo- 
jės, dabar kai išsukę tai ne
begalėsi faituotis ir nepa
kliūsi džėlon.

— Džian, o kas tau ken
kia?

— Man ausi nupjovė ir ne
galiu nešiot akinių.

i — še tau mano akiniai 
■ naujo stailo, galėsi ant no
sies ir be abiejų ausų nešiot. 

— Na, o tau Čali, kas at- 
sitiko?

— Mano visa galva no gud, 
akmenimis sudaužyta.

— Štai tau kvoteris, nueik 
Į bučerne. ten tau apmai
nys. pridėjęs kvoteri gausi 
geriausią galvą, o šita, kad 
iau no gud. atiduok kvoše- 
lėnai ir ii tavęs nebebade- 
riuos. O dabar visi marš

V
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prie baro, nes Džian Bam
bos džiuri nieko uždyką ne
teisia.

Mano visi kostymieriai 
man padėkavojo, pragėrė po 
penkinę ir išrunijo kas sau, 
be f aitų.

Sy, kok:. teisingas Džian 
Bambos grend džiuri, kad 
visi toki teisingi džiuriai bu
tų, nei vienas nesifaituotų.

Ai beč jur laif!
Džian Bamba.

Du melagiu.
Jurgis su Pilypu suėjo lai- 

žybų, kuris iš jų geriau pa
meluos.

Pirmasai pradeda meluoti 
Pilypas:

— Aš vakar gatvėje ma
čiau verkiant žmogų šimto 
metų senumo.

— O ko jis verkė?
— Tėvas ji mušė.
O už ką-gi ji mušė?

— Kad neklausė senelio.
— Ar to senelio, ką trupu

ti raišas ir žilas?
— Taip.
— O, tai juk mano sūnūs.

A. Garbukas.

SKAITYTOJŲ ATIDAI.
Mainydami adresą, pranešk it redakcijai pejr atvirutę, pasilaikydami 

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

PERMAINAU ADRESŲ

sbnas adresas:
Pavardė ir vardas..................................................................................

No............. . Street,

Juozapas Karpis
užlaiko

SVARIAUSI SALIUNĄ 
ant Bridgeporto 

podraug ir 
SVETAINĘ 

Veseilioms. baliams ’r kitokiems 
susirinkimams. Ruginė degtinė 

gardus alus ir kvepenti
Havanos Cigarai. (27) 

3229 So. Morgan St„ Chicago, IIL

Telephone So. Boston. 845 M.

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

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, 
Nedėlioms iki S vai. po pietų.

[«1

Miestas ir valstija

naujas adbksas: 
Pavardė ir vardas

No. Street

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

Pasarga: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali žinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale akai, 
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 11-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.ll 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 8-4, 
tų penumeratai šsibaigė su laikr. No.8 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipkit atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Administracija.

Redakcijos atsakymai.
J. J. šarmonėliui.— Kiek 

atsimenam, tai męs jut ų ei
lių negavom.

žydukui.— Eilės nėra vi
sai prastos, bet ir nėra jose 
nieko ypatingo. Turim ge
resnių raštų.

Vienam iš jų tarpo.— Ne 
dėsime, nes tai Sąjungos rei
kalai, kuriems vra organai

į "Kova.”
A. Maižiui.— Talpiname 

pirmiau gautą.
K. Labanui. — Dedame su 

trumpinę, nes juk tai ne ko
respondencija, bet kliubo Įs
tatai Tamstos buvo prisiųs
ta.

Berželiui.—. Žinutė • ne
svarbi. Nedėsime. Mel
džiame mus neužmiršti.

Ponaičiui. — Apie tą po
ra "šliundrų’’’ neapsimoka 
dėti, juk jų laikraščiai ne
pataisys, o tolimesniems 
žmonėms tas nuobodu skai- 

. tyt.
J. Lietuviui. — Sveiko ra

šteli butume sunaudoję, bet 
gi visa nesupratome, nes la
bai neaiškiai parašyta. Ra
šykite trumpiau ir aiškiau.

J. B. Paserpskiui. — Gal 
būt Skabriukas ir neteisin
gai apie chorą parašė, bet 
jūk drg. taippat nenurodei. 
koks choras dainavo, tik iš 
kito korespondento sužino-, 
jome, kad ten dainavo ”Lai- 
svės” choras. "Katalikui” 
atsakymo, taipgi nedėsime, 
nes sveikas, tik patvirtini 
toj savo žinutėj, kas ”K-ke” 
tilpo.

Lakštingalei.— Nedėsime, 
nes nepadavėte nė adresu, 
nė tikros pavardės.

Klausimas ir atsakymas.;
Klausimas:— Katalikų 

kunigija neduoda šliubo jei 
neturi šliubinio žiedo. Ką 
tas žiedas reiškia?

Nesugautas Pabėgėlis.
Atsakymas:— Šliubinis 

žiedas pas kai-kurias tautas 
buvo vartojamas da labai 
gilioj senovėj, žmonėms sta
bmeldžiais teoeesant. Pra
siplatinus kriKŠčionystei jis 
taipgi neliko paniekintas, 
tik jau daugiau surištas su 
bažnytinėmis apeigomis. Jis 
yra meilės ir santaikos sim
boliu. Apie reikšmę ir atsi
radimą bažnytinių apeigų 
galite rasti knygoj: ”Litur- 
gika arba išguldymas baž
nyčios šv. apeigų.” Kun. 
Bonckovskio.

Nauji Rastai

aaffiigA g1*.*

vas. Šaudyklė Kunigėlis. 
Konstantinas Jasiukaitis. 
Šiauliuose 1914 m., 55 pusi. 
Kaina 30 kap.

10 metų spaudos atgavi
mo paminėjimas. ”Lietuvos 
Ūkininko” išleidimas No. 30, 
10 kap.

"Galvočius” No. 4. Mėnuo 
nepažymėtas.

"Jaunoji Lietuva” No. 3. 
Gegužis, 1914 m.

įmotoiomoio^^

I
Akušerka

Pabaigusi knrsąMamaas Medical 
CuUege, Balthaare, Md.

Pasekmingai otlieka savo darbą 
prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageibą invairiose 
moterų ligose.

F. Stropiene nbL,,t.
SO. BOSTON, MASS.

J. ANDRIUŠIS
Geriausis lie

tuvys

Fttegnfistas
Traukiu pa

veikslus gra
žiai ir pigiai 
nežiūrint skir
tumo oro. Ant 
kiekvieno tu 

., _____ žino paveiksiu
p pridedam DOVANŲ vieną didelį. 
■; Esant reikalui einam fotografuoti į 
y uamus. Paveikslai artistiški!

_______________________________ __________________ J. ANDRIUŠIS

; į ’. • 453 Broadway« So Boston, Mass-
Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
di. Sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singai eina ski

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

Excelsior Watch Co.
996 Athenaeum Blr_ CHICAGO. ILL

F

2Vew Per/Sciion

Dr. B. G. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

Gydo visokias vyrų, moterų 
vaikų ligas; net ir chroniškas ligas.

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (33) 

Telefonas,

2 59 Kčimeier st , Eestin, Msss

ir

EXTRA!Oi! Cook-stove

co

WICM BLIJE FLAME

i
=7L!

STANDARD 01L 
of Newj York

New York
Albany

$19 DYKAI!
' Perkant laikrodėlį tiesiog iš dirbtuves, sugėdina
te mažiausiai 19 dolerių todėl, kad kiekvienas parda
vėjas nuo Jūsų pareikalaus 25 <lol. už ta patį laikro
dėlį. kurio ypatinga kaina išdarbystės tilt 6 dol.

Jaigu nori nusipirkt sau vieną 25 dol. laikrodėlį • 
už 6 dol.. tai iškirpk šitą pagarsinimą ir prisiųsk 
mums su savo pilnu adresu, o męs išsiųsime tuojau 
laikrodėlį gražioje plusinėje dėžutėje dėl apžiūrėji
mo be jękio primokėjimo.

Męs užtikrinam. kad perkantis nuo musų laik
rodėlį. neturės nė jokio riziko dėlto, kad gali apžiū
rėt laikrodėlį, ar yra tokis. kaip męs garsiname. 
Jeigu persitikrinsi, kad musų laikrodėlis yra tikrai

vertas 25 dol. ir yra 14K Gold Filled gvarantuotas per išdirbtuvę ant 20 metų su 
visam sviete pagarsėjusiais viduriais, tada užmokėk 6 dol. ir keletą centų už 
prisiuntimą. Męs pataisom musų laskrodėlius per 20 metų be jokio užmokesčio 
arba išmainom ant kitų. Kas pareikalaus, tam męs išsiųsim musų didelį iliu
struotą katalogą dykai. ’ (27)

m NATIONAL COMERCIAL CO.
JĮ 505 E. 5-th STREET, Dept. 22, NEW YORK, Y. N.

is
*

___ _________ „_____ a,. _____,_______ _________  
(<( ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj’ kalboj. 
)» gromatoms rašvti su puikiausiais apskaitvmais ir dair

ill

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums! |

Užtikrinam kad Jus sučėdysite į 
Smigių ir turėsite gražius rubus. J 

lęs imam materiją iš gerųjų fir- | 
mų ir primieruojam rūbą pagal | 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus £ 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Onrkotus j? 

pigiausiai ir gerai. i 
Musų firma randasi ir Califor ffi 
nijoj, todėl męs greičiau pagau | 
nam visokias naujausias formas. & 
daigu norite turėt gerus rubus pi-1 

gei, tad ateikit pas hius. | 
Taipgi išvalom ir išprosinam vi- |jt 
sokias Vyrų ir Moterų drapanas. |

Tikras Jūsų brolis lietuvys

Ant Bulvaro. Pamoka.
Dvarininkas Tauginas. Tė-

KEPK “NEW PER 
FECTION" BODU

Jums visada pasiseks viskas gerai iš- 
kept ant

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

1QE

Buflalo
Boston==ir=ir
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; 222 W. Broadvvay, ir 20 Ames St.,
!« So. Boston. Mass. Montello, Mass. į

Telefonas: So. Boston, 21013.
I((

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

■•j-ys. KOŽNAS REKORDAS PLEKUOJA TIK 75c.
Jeigu neturi mano katalogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę markę, o ap- 

turėsi didelį ir puikų katalogų, kuriame rasi visokių geriausių Armonikų, 
)) Skripkų. Triuby ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 

iii ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj’ kalboj. Gražių popierų 
>» gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 

tais a’plinnk konvertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už Sl.oo. Reikalauki- 
«te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavorus. Agen- 
(j tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

J W. S. VVAIDELIS
i< 112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

7 NAUDINGI BAIGTAI OP Ori
VERT! 25 DOLERIU UŽ VU.Oj EXTRA!

NE^II^SK PININGI! Didžiausis pasiulijimas istorijoj. Tai yra negirdė
ta proga ant svieto. Idanfsupažindint žmonės su musų geležinkelių laikrodėliais 
ir kitais tavomis, męs pasiusim tą elegantišką, puikiai išgraviruotą laikrodėlį, 
vyro arba moters, su akmenuotais‘viduriais, už $5.85, ir pridėsi m f šūvių nike
liuotą revolverį. baksą Havonos cigarų, peilį, retežėlį deviskėla ir puikia špilkutę 
DYKAI. PILNAI GVARANTUOTAS laikrodėlis pats vertas* $15.00, o kiti tavo- 
rai SlO.ttO _ Nepirk pigių daigių kitur, bet pamatyk musų laikrodėlius pirma. 
PECIALISKAS PASIŪLYMAS: iškirpk šį apgarsinimą, prisiųsk savo vardą ir 
adresą, o męs pasiųsim viską ant pažiūrėjimo ir prabos. Jei patiks, užmokėk agen
tui $5.85 ir raštus prisiuntimo. Rašvk šiandien. (28)

FISHLEICH& CO.,
951 ATHENAEUM BLOG , 7CHICAGO, ILL.

!
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HAMBURGO 
HAMBURGt 

HAMBURGO 
HAMBURGO 
HAMBURGO

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gera Restauraciją, vi’ 

aokios rūšies Alaus, Degtinės, 

vyno ir Cigarą. 

Prito’uamiausia ir parankiausia 
vieta lietuviams.

304 Broadviy ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.

“Keleivio” Kalendorius

(

42 Laivas

(VĮ

i

-

brangiausi žmogaus

*

I So. Boston.

i

......... - - --------------------------- 1...........—■> _

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

Dėlto vy
rai. mergi
nos ir šeimy
nos eikite 

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

J. TAUKEVICIA
727 S. Main st.. Montello. Mass.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ?r 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilino.
Nuo Reumatizmo, 

lytiškų ligų, 
dusulio.........
kirmėlių....

gai.
Į sirado pas žmogų, 
mis sykiu gyveno, 
policijos paimtas, 
kuri sakės tai p:

Nuo
Nuo
Nuo______ _______________
Antiscptiška mostis..................
Nuo viduriavimo......................
Kast ori j a dėl vaikų.. ..15c. ir 
Proškos dėl dantų... ............
Karpų naikintojas................

Naujos Pažval 
gos apie džiovą.

Nuo Hippokrato laikų du 
I tūkstančiu su viršum metų, 
I žmonės tikėjo, jog džiova y- 
| ra limpanti liga. Nuo Ko- 
| cho laikų, kuomet buvo su- 
| rasta džiovos bakterijos, 
I niekas neabejoja, jog džio- 
I va užsikrečia vienas nuo ki- 
I to. Nuo džiovininko šalina

si, kaipo nuo džumos. Stato 
ligonbučius, kur stengiasi 

| sugrusti visus džiovininkus.
Stebėtina tik tas, jog dakta
rai ir prižiūrėtojos sanatori
jų neužsikrečia džiova, ne- 

Į žiūrint ant kasdieninio susi- 
i dūrimo su ligoniais. Retai 

pasitaiko, kad moteris užsi- 
i krėstų džiova nuo savo džio- 
| vininko vyro, arba vyras 
' nuo džiovininkės pačios. Iš- 
| rodo, jog džiova nėra taip 
į limpanti, kaip buvo mano- 
| ma. Iš kur ji imasi, kodėl 

ji taip prasiplatinusi? Kas- 
b met Amerike miršta nuo 
F džiovos apie 150,000 žmonių, 
į Yra vietos, kur nuo džiovos 

miršta daugiaus, negu nuo 
visų kitų limpančių ligų.

Faktas pasilieka faktu, 
jog džiova yra limpanti li
ga, bet suaugusiam žmogui 
užsikrėtimo pavojus nėra 
labai didelis. Kitaip su ma
žais. Kūdikis greitai užsi
krečia džiova. Jis pasitai
so, bet nešioja savo kūne 
džiovos bakterijas. Ūžau

to gęs jis gali apsirgti bent ko
kiu laiku, kuomet jo kūnas 

‘ bus suvargęs nuo nenorma- 
lio gyvenimo, prasto maisto, 
persidirbimo. Tokiu budu 
šiandien ir daktarai prieina 
prie to pat punkto, kuri se
nai tvirtino sociologai, jog 
džiova yra visuomenės liga, 
visuomenės votis, paeinanti 
iš skriaudos pavergtos luo- 
mos. Kova su ja ja turi bū
ti visuomeniška, Įrankiu yra 
prašalinimas luominio skur
do ir išnaudojimo.

Dr. F. M.

I vo pinigus, jus nueikit pas tą 
žmogų ir paprašykit, kad jis at- 

, mokėtų, o jei neturi, gali gaut 
• •pasiskolint. Jei jis to nenorės 

padaryt, tad vekselį ir kitus po
pierius galit parduot kitam (pa- 
darit taip vadinamą ”assigm 
ment”). Jei paprasti žmonės 
nenorės pirkt, jus galit parduot 
kokiai bankai, nes nors tokiam 
atsitikime turėsit kokią dešimti
nę ant šimto nuostolių, 
geriau, kaip laukt. Per 
skolininką nepriversit mokėt 
skolas be termino.

6 kvortos bonkose goriausios 
degtines $4.00 John E. nolan

vis-gi 
teismą

K. P. Laiškanešiai yra po taip 
vadinamu ”Civil Service Rule,” 
visi norintieji gauti tą darbą, tu
ri išduot tam tikrus ekzaminus, 
ir geriausiai išdavusieji gauna 
pirmiausia darbus. Apie išly
gas, mokestį, darbo valandas, i 
egzaminų laiką jūsų mieste — 
galit dasižinot nuėję ant didžio
sios pačtos. Egzaminai papras-^ 
tai yra garsinami plakatuose, j 
kurie yra išlipinti pačtoj. Poli
tiškos pažiūros laiškanešių ro
lės nelošia, nors suprantama su; 
augštesniaisiais politikieriais i 
susipažinus, lengviau yra gaut 
darbą.

Paprastai visų miestų pada- 
vadijimai, kaslink leidimo lai-; 
kymui ir nešiojimui ginklų kiek
viename mieste yra kitoki. Už
taisytą revolveri galit namuose 
laikyt be jokių daleidimų, tik ne- 
sinešiot, nes tam jau reikia lei-' 
dimo. Ar duos, priklauso nuo 
policijos komisijonieriaus: jus 
turit pertikrinti, kad ištikrųjų 
užtaisytas revolveris yra reika
lingas turėt savo kišeniui. Ar 
tą galit parodyt?

20 metų ”endowment policy” 
yra, kad pragĄ’venus ir mokėjus 
per 20 metų, apdraudos kompa
nija užmokės j ūmi tam tikrą su* 
mą pinigų, ir kontraktas pasi
baigia. Mirus, antrų pinigų ne- 
mokės jau.

F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
Kliubiečiui.— Jūsų kliubas tu

ri savo konstitucijoj paragrafą, 
kur pasakyta: ”Nė vienas kliu
bo narys negali eit į valdžios 
teismą skųst kitą kliubo narį, jei 
to jam nepavelys kliubas.” Tas 
skirsnelis neturi jokios vertės; 
jis matyt yra įdėtas dėlto, kad 
konstituciją rašė žmogus abso
liutiškai nieko apie šio krašto 
teises nežinantis. Nė kliubas. 
nė jokia kita organizacija nega
li išmest valstijos arba federa- 
liškų teismų iš jų jurisdikcijos; 
netik kad negali, bet netur tie
sos tokių padavadijimų į kons
tituciją dėti. Jei reikalas yra 
eit Į teismą, niekas to negali šios 
šalies gyventojui uždraust.

J. Bukauskis. Jus esat pasi
ėmę persiskirimą su savo mote- 
ria ir dabar manot grįžt Rusijon 
ir ten vesti. Kunigai neduos 
šliubo, nes jiems Romos yra už
drausta. šliubą gal duoti to
kiam atsitikime protestonų ku
nigai, arba jei norit,, civilišką 
šliubą galit gaut apskričio teis
me (Okružnoj sud), prekiuoja 
pusantro rublio už markę paduo- 

: dant prašymą justicijos minis- 
! reriui, arba galima visai be šliu- 
; bo, tik ant sutarties gyvent, pra- 
■ nešu s apie tai policijai arba val

kčiui (brakaroskolniki). (Svod 
Zakonov. Tom IX, Statja 941 — 
T54).

Zanavikui. Laiškais reikalau
jami patarimai tur būt apmokė
ti. kaip ir kiekvienas darbas. Jei 
tiesų skyriaus vedėjui reikėtų 
apie 50 laiškų su patarimais už- 
dyką rašinėti, jis turėtų pradėt 
atprast nuo valgymo, ir užmiršt 
kad drabužiai yra reikalingais 
daiktais.

Jei šliubas yra tiesotas toj šą
li j, kur jis yra paimtas, tad. pa
gal priimtą terptautišką prakti
ką, jis yra tiesotas visam pasau
li j. Civiliški šliubai yra legališ- 
ki visose Suvienytų Valstijų 
valsčiuose, ir todėl jie yra lega- 
liški ir geri parvažiavus Rusijoj. 
Bet jums reik atmint, kad to
kius šliubus gal nepripažint 
tamsus Lietuvos kunigėliai ir 
iš to galėtum turėt ten pusėti
nai nesmagumų, o juk Lietuvą 
tebtur apgniaužę Romos vergai.

J. Nevortas. Metai atgal pa- 
ogta jums laikrodėlis ir pini- 

ir pagaliaus laikrodėlis at
kurs su ju- 
Laikrodėlis 

bet ta ypata, 
I kuri sakės tai pirkusi, tai mai
niusi. paspruko į New Yorką. 
Nueikit ir paduokit jo adresą 

'policijai, jei ji norės, tą ypatą 
: suims Nevv Yorke ir pargabęs Į 
Mass. Jums nieko nereiks mo
kėt. Viskas priklauso nuo poli- 
cijos: jei jie nurodys, kad yra 
užtektinai darodymų, jog ta y- 
pata pavogė, ji gaus reikalingus 
popierius jo pargabenimui, jei 

' ne, tad be policijos patįs jo ne
galit parsigabent.

W. J. S. Jus tėvas mirė jum 
esant 2 metų, ir paliko kilnoja
mą ir nekilnojamą turtą. Apie 

i kokius ten spėjamus užrašus aš 
nieko negaliu spręsti, tų užrašų 
arba kopijos pats nematęs, nes 
tas būt tik spėliojimas. Matyt, 

, apiekunai yra padėję pinigu^ 
' dėl jus, kuriuos gausit tada, ka- 
I da turėsit 18 metų, ir tų pinigų 
niekas nagali išimt, pakol nepa- 

i darysi doviernasties arba pats 
nepasiimsi. žemė nebus ant jus 
užrašyta, pakol jus neturėsit pil
nų 21 metų.

NORTH GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo į Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono j Bremeną 

Laivai išplaukia kas trįs savaitės
Dėl laivakorčiy kainos bei kitę kelionės dalykuose 

platesniu žiniy patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0
Užtvirtinti agentai

Boston, Mass

ta skaitomo legališkai mirusia, 
ir apleistoji ypata gal vesti iš- 
naujo be jokio teismiško persi- 
skirimo (divorce).

K. P. Nė ”mortgage, 
kontrakto dėl statymo namų aš 
negaliu čia išmokyt rašyt. Visi 
tie dokumentai yra paprastai 
keli ar keliolika puslapių ilgio,
ir geriausia paimt vietini advo
katą, užmokėt koki $10.00, o tas 
prižiūrės, kad dokumentai yra 
atsakančiai padaryti ir jo klien
to reikalai apsaugoti. Man-gi 
išaiškinimui visų kliūčių ir klau
simų, kurie galėt pakilt, reiktų 
didelę knygą surašyt, o tam šia
me skyriui nėra pakaktinai vie
tos. Be advokato vistiek neap- 
seisit.

Mergaitei. Jus vaikinas pri
gavęs išbėgo. Ką-gi dabar ga
lima. padaryt? Mergaitėms vi
sada reik atmint tai, jog jei 
vaikinas pradeda perdaug drą
siai arba negražiai elgties, jis 
tos mergaitės negerbia, o jei ne
gerbia, tad reiškia, kad ir nenjy- 
li; jis gali geist savo gyvulišku
mą užganėdint, ir to atsiekimui 
saldžiai kalbėt, bet yra teisingu 
spėjimu, kad toks vyras savo 
lengvaširdies aukos niekad ne
ves.

K. Medgauskas. Jei per agen
tą siuntėt 10 rublių, ir pinigai 
negauti, galima nuo jo išieško
ti, ar jis tebėra agentu, ar dir
ba pas kitus, suprantama jei 
pinigai nenuėjo per jo kaltę. 
Paduokit advokatui. Aš nema
nau, kad jus ką gausit, nes per 
daug maža suma, bet advokatas 
gaus.

A. černauski. Norėdamas 
paliuosuot savo brolį iš kariu- 
menės beabejonės, kad galit 
sufalsifikuot savo gimimo met
rikus, užtvirtint pas konsulį ir. 
parsiust, bet jei susektų, ir val
džia pradėt tirinėjimus, tada i 
patektumėt ir jus ir tie, kurie 
padėjo jums į belangę už doku
mentų falsifikavimą (forgery).

1,417,710 tonų

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

I

A. P. Jus turit paskolinę ke- 
liatą šimtų dolerių ant žemės ir 
gavot už tai vekselį (note), bet 
terminas yra padarytas ant tri
jų metų. Paprastai tokiuose 
atsitikimuose yra padaromas 
”mortgage” (užstatymas že
mės), nors apie tai neprisime- 
nat. Jus sveikatos dėlei norit 
nelaukdami termino pabaigos
važiuot Lietuvon. Kad gaut sa- ko nebuvo girdėt, tad toki ypa-

J. B. K. Jei moteris apleidžia 
vyrą arba vyras moterį, tad pei- 
siskirimą galima gaut į 3 metus 
po apleidimui, nes tas yra gera 
priežaščia. Jurisdikcija ant to
kio dalyko tur tas teismo aps
kritys, prie kurio vienas iš išsi- 
skyrusių asmenų gyvena. Jei 
po apleidimui per pilnus 7 me
tus, apie pabėgusiają ypatą nie-

Keliauk i arba iš Europos
per ■ i

White Star Linija per Bostoną.
Pigio* Kainos Dideli Laivai 

Grazna patarnavimas

Laivai išplaukia recruliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per White Star Liniją. 

Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adrraų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės: 
Kompanijos ofisas. 84 Statė St. 

Geo. Bartaszins, 261 Broadway,
So. Boston. 

Pollsh Industrini Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičia, 877Cambridgest,, 

East Cambridge. 
J. Rattenberg, 115 Salom st. 
Nutilę Shapiro C*., 92 Salėm st. 

Arba pu mus kitus agentus S. V. Ir Caaadaj

M.GallivanCo.
Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

graži} paiarnavima.

3S2 2nd st.,

VATERLAND 58,000 Toną 
950 pėdų ilgio laivas

IMPERATOR 52,000 Tonų; 
919 pėdų ilgio laivas

Tiesioginė Linija tarp
NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir
BOSTONO ir 
BALTIMORES ir 
HALIFAXO ir

PIGIAUSI KELIONĖ
I SENA TĖVYNĘ IR IŠ TEN. 

YPATINGA ATYYDĄ ATKREI 
PI A ANT LITUVIŲ KELEIVIU 
Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tės prie
Geriausis patarnavimas STERE 

G’IUJ ir III KABINETE, kuris su 
sideda iš kambarių su 2, 4 ir 6 la 
voms, valgomojo kambario, maudy 
nes, skalbinyčios ir t.t.
Dėl platesnių paaiškinimų kreipkitės 

prie

HAM3URG-AMERICAN LINE
\'ew York, Philadelphia. Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St 
Louis. Minneapolis, New Orlearts 
San Francisco

arba pas vietinius agentus.

1914 metams jau atspauzdintas.
šių metų kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapių

Statistika:
Pasaulio kalbos — Ilgiausios ir didžiausios upes pasaulije — 
Joriu didumas — Dfdžiausios pasaulije bažnyčios — Mylios įvai
riose šaiįse — 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 Lrjke (eilės) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimės ir 
sus.žeidimai —' Kaip užlaikyl burną — Jau brėkšta (eilės) 
Prietarai apie mėnulio įtekmj — 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 darbo (paveik
slėlis) —Poeto laidotuves (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:
lelBlils," 28 Broadią, So. Boston, Moss.

oeoomcooMt

H

Expresas užmokėtas į kiek
vieną vietą Naujoj Anglijoj 
1 bonka Cognac Brandy*** $1.00 

California Brandy very old 
Apricot Brandy, Cordial 
Peach Brandy, Cordial 
Pear Brandy. Cordial 
Višniovka, Cordial 
Malinovka, Cordial 
XXXX Rye Whiskey 
Kentucky Bourbon Whis. 
Scotch IVhiskey 
Irish Whiskey 
Malt Wniskey 
Rock A Rye Whiskey 
Corn IVhiskey 
Gin, Holland Type 
Jamaica Kum Type 
Gero Seno Port \Vine 
Gero Seno Orange Wine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų

naujausios mados

G KABAMI U S1B BALSAMUOTOJAi 

Atlieka visokį darbų prie palaidojtauą 

kuogeriausiai ui aabraacta >rak<.

336 Broadway, So Bostoa.
Gyvenimą vieta 040 Mr«adway

LIETUVIAI!

1.00 
gerųBile 6

senų degtinių, kurių kaina SI .00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre- 
kiuoja tik $4 00 ir ekspresą apmokam 

po visą naują Angliją.

H. L GOLDEN <fc CO. 
laptrtiohjai Ir Llkltrią PartavlMttjaj

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

TaUingianaia ir G«riaaata

APTIEKA
Sutaisom Receptus su di

džiausia atyda, nežiūrint a> Ii 
Lietuvos atvežti ar amorikonižkt. 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi visados 

randasi lietuvis aptaekorius 

P. JATULOV1ČIUS.

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadway> S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškus- 

o męe per ekspresų gydules pii 
sfasfan.

APTIEKA
galit susikalbėt

LIETUVIUKAI IR RUSIŠKAI

Vaistus sutaisom nuo visokių ligų 
ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Trejų devynerių, kaina 20 c. 
už boKsą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

Profesorius medicinos

UetUYiszkas D-ras M. Ziselman
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

Visokias ligas gy 
daa pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš arėsiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki 2 ir 6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmcn*

Pranešu visiems, kad aš važiuota 

kitus miestus palaidoti veUonia ■ 

nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kad 
Jums palaidotų vietiniai graboria^ 

bet visados paskaitau da pigiau. Tai** 

gi padarau už pigių kainų pomninkuM

arba kryžius ant kapų ir užlaiką* 
karietas ir automobilius visokioms 

reikalams. Kvietkas parduodu ii pri

statau j vietų pigiau, negu kiti.
S. BARACEVIČIA, 

258 Broadvray, So. Boston, 

Telephone: So, Boston 839-J.I

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

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsl« 
saugoti.

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS" attik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nno visokių ti. 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vytų ir moterų dorų bei morališką 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdito- 
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 knygų atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenejusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrų rodų.

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Glinie,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam, 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie pn« 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikoa 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolO BĮ 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utanum 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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 p riti rimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas..................fl.OO
Gyvasties Balsamas............ .. .?5
Nervų Stiprintojas... ,5Oc. ir 1OO 
Vaistas dėl Vidurių.. ,50c. ir 1-00 
Kraujo Stiprintojas....................... 80
Nuo kosulio................... 25c. ir .80
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .80
- - -------- 10c. ir 100

.25 

.10 
S.00

.25 

.25 

.80
............. .25 
50c. ir L00

50c. ir K*
80c. ir 100

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

Specijališka Tikrai Lietuviška T re j anka Arba Trejos Devynieros 28c. 
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t t, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
I^Reikalaukite priaiuntimo katalogo ra musų gyduolių aprašymai* 

Kreipiantiemsiema per laiškui arba asmeniškai duodame 

tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Ja<r> Jom brauti yra just, sveikata, tai tuojau reikalaukite gyduolių, nžydgarf 
atsilankydami i Z-Mštotšit* riytūk*.

VINCAS J. DAUNORA,
Mford Atomo r—m Menk Mm gaMa Brooklya, M. T

J
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Iš Amerikos.
LAIKRAŠČIAI MELUOJA.
Streikas Pittsburge nepasi

baigė. Dabar tik prasi
deda tikroji kova.

Streikieriai pildo policijos 
pareigas.

Praėjusioj savaitėj Bosto
no kapitalistiški laikraščiai 
paskelbė, jog 
Westinghouse 
streikas jau pasibaigė ir rei
kalaujama daugiau darbi
ninkų. Dabargi ateina ži
nios, kad nieko panašaus ne
buvo. Streikierių komitetas 
buvo nuvykęs pas kompani
jos pirmininką ir perstatė 
darbininkų reikalavimus, 
svarbiausis iš kurių yra pri
pažinimas unijos. Pirmi
ninkas atsakė, jog West- 
inghouse dirbtuvėse netik 
unija niekados nebus pripa
žinta, bet ir kitokių reikala
vimų- kompanija neklausy
sianti, pakol jos darbininkai 
bus ant streiko.

Tokiu atsakymu darbinin
kai labai pasipiktino ir pa
siryžo kovot iki galui.

Susirinkimus Westing- 
house darbininkai laiko Pit
tsburgo priemiestyje Tur- 
tle Creek. kurio majoru yra 
Reid. socijalistas. Jis parei
kalavo. kad streikieriai iš
rinktų iš savo tarpo 11 atsa
kančių vyrų, kurie galėtų 
pildyt specijalės policijos pa
reigas. Streikieriai tuojaus 
išrinko iš savo tarpo 11 vyrų 
ir socijalstas majoras davė 
jiems pilną policijos unifor
mą. Dabar Turtle 
gatves patroliuoja 
darbininkų policija.

Prie užpuolimo ant 
kasių parodos.

Musų korespondentas V. 
K. Č. iš Butte, Mont. šitaip 
apie užpuolimo priežastį ra
šo: "Kas met birželio 13 d. 
Butte apvaikščiojama uni
jos diena su iškilminga pa
roda. šiemet atsitiko kitaip. 
Dalyka s tame. Čia gyvavo 
angliakasių unija, sutverta 
1883 m., vardu: ”Western 
Federation of Miners.” kuri Į 
skriaudė ir išnaudojo ang
liakasius imdama didelį mo
kestį ir rinkdama aukas, 
streikieriams.. Pvzd.: dėl Mi- 
chigano streikierių buvo i- 
mama iš kiekvieno anglia
kasio nuo S4.50 iki $5.25 į 
mėnesį, bet vėliau patįs dar
bininkai susekė, jog tais pi
nigais streikieriai nebuvo 
šelpiami ir pralaimėjo strei
ką, o pinigus unijos valdyba 
pralaidokaudavo.

Birželio 12 d., kuomet u- 
nijos delegatai atėjo prie ka
syklų, kad peržiūrėti unijos 
kortas, angliakasiai nebero
dė jiems knygučių, bet sau-: 
kė: ”šalin rabauninkai! Pa
karsimi” O ant rytojaus 
birželio 13 d., laike parodos! 
pasistengė atsiteisti savo: 
unijos valdybai ir galutinai 
suardė uniją, kuri daugiau 
jau nebegyvuos.

LIGONĖ PERĖJO VIŠ
ČIUKUS.

Daktaras išmetė kiaušinius 
per langą.

Wells, Mich.— Iš Escano-i 
ba miestelio buvo pašauktas 
čionai į austrijokų kolioni-! 
ją prie sergančios moteriš
kės daktaras. Ligonė turė
jo 103 laipsnius karščio. Da
ktaras pridėjo prie jos ste
toskopą ir išgirdo ”pip,” 
”pip.” Nusistebėjo gydyto
jas. Atėmė, pridėjo kitą sy
kį, ir vėl: ”pip,” ”pip.’ Ap
žiurėjo jis ligonę ir atrado 
po ja 20 kiaušinių. Paklau
sus, ką tas reiškia, jos vyras 
paaiškino, kad kelios dienos 
atgal pastipo perekšlė višta 
ir paliko nepabaigti perėt 
kiaušiniai, taigi jis juos ir 
sudėjęs po ligone.

Daktaras tuomet pagrie
bęs kiaušinius trenkė per 
langą, nors ligonė ir norėjo 
pabaigti juos ”perėt.”

Pittsburgo 
dirbtuvėse

Creek 
pačių

anglia-

GUBERNATORIUS TUŠ
TINA KALĖJIMĄ

Iš nelaisvės namų aš pada
rysiu ligonbutį, sako 

Blease.
Jau nesykį buvo "Keleivi- 

je” rašyta apie South Caro- 
linos gubernatorių Blease, 
kuris netiki i kankinimą 
žmonių kalėjime. Į tris me
tus savo tarnystės jis palei
do jau 1.200 su viršum kali
nių iš valstijos kalėjimo. Da
bar jis pasakė: "Aš esu pa
siryžęs iki rugpiučio 1 d. iš
tuštint visą kalėjimą ir iš ne
laisvės namų padaryti ligon
butį.”

Gubernatorius Blease su
silaukė aštrios kritikos už 
mielaširdingą savo darbą. 
Po visas Suvienytas Valsti
jas ji pradėjo atakuoti kapi
talistų laikraščiai ir dvasiš- 

Į kija. Kam, girdi, tada butų 
Įstatymai, kam tie teismai, 
jeigu nuteistus piktadarius 
gubernatoriai pradėtų leisti

• iš kalėjimų.
Bet Blease ant to nepaiso.

Jis sako: "Klausykit, kaip 
tie ponai iš sakyklų mokina 
mylėt savo artimą, pagelbėt 
jam nelaimėje. Bet kada 
žmogus nori savo artimui 

j pagelbėt, tai jie kelia triukš- 
; mą. Argi ne veidmainiauja 
tie musų doros mokytojai? 

i Jie sako, kad kalėjime sėdi 
piktadariai. Bet aš jums 

į pasakysiu, kad kalėjime sė
di daugiausia beturčiai. Jei
gu jau už piktadarystę so-' 
dinti žmogų kalėjiman, tai | 
visų pirmiausia reikėtų te
nai uždaryti tuos kritikus."
NUOGAS ANT GATVĖS.

Klausė policisto kelio ir tapo 
areštuotas.

San Francisco, Cal.— Prie 
policisto Collinso priėjo vi
sai nuogas žmogus su valiza 
rankoje ir prašė, kad paro
dytų jam kelią i zionistų ko- 
lioniją (tikybinė sekta). Po- 
licistas jį tuojaus areštavo. 
Paklaustas policijoj, kodėl 
jis eina nuogas, jis atsakė, 
kad savo drapanas jis nešio
jasi valizoj. Kada policija 
pažiurėjo jo valizon, tenai 
buvo adata, špulė siūlų ir 
dantų šepetukas. Tam žmo- 

Lgui tyrinėja protą.

KITA NELAIMĖ ANT 
UPĖS.

Laivas nuskendo Į . 10 minu- 
tų. bet žmonės išgelbėta. 
Mississippi upėj, netoli St. 

Louiso, 20 birželio nuskendo 
ekskursinis laivas ”Majes- 

I tie.” Ant laivo buvo 33 žmo
nės; visus išgelbėta, tik vie
no trūksta.- Laivas nuėjo 
ant dugno Į 10 minutų.
LYTIŠKI LIGONIAI

DIRBA KŪDIKIŲ 
KEPURAITES. 

Tūkstančiai kūdikių gali būt 
užkrėsta ligomis.

New York.— Visuomenės 
veikėja Miss Elizabeth Wat- 
son pristatė valstijos dirbtu
vių komisijai faktus, kad 
iš 100 namų, kur daromos 
kūdikių kepuraitės (goptu- 
rėliai) 70 vietose buvo atras
ta lytiškoms ligoms sergan
ti darbininkai. Tokiu budu 
tūkstančiai nekaltų kūdikių 
yra išstatyta ant didžiausio 
pavojaus — gali užsikrėsti 
biauriausiomis ligomis.

DARBININKAI 
ATSILYGINA. 

„Piliečiai” boikotavo jų 
streiką, šie boikotuo

ja jų biznį. 
Columet, Mich.— Vieti

niai biznieriai, kurie buvo 
suorganizavę čia „piliečių 
sąjungą” per variakasių 
streiką ir persekiojo strei- 
kierius, dabar aimanuoja su 
savo bizniu. Darbininkai 
pas savo priešus nieko ne
perka. Taip ir reikia.

Sužeista 15 žmonių.
Tarp Scrantono ir Wilkes- 

Barre 19 birželio nesulaiko
mai nubėgo nuo kelio elek- 
trakaris su žmonėmis ir iš to 
smarkumo susidaužė, 
žeisi

t

lo žmonių.

PO MIRTIES TAPO Farmos,
Jis vogdavo nuo laiškų jjauja Lietuva parsiduoda 
štampas. 1

draugija pobažnytinėj sve- bet visgi geriau ir paran- Bostono krasoj areštuotas
LEITENANTU, tainėj surengė prakalbas, kiau įtasyti, negu kitų kom- vienas krasos darbininkas, i 

Kalbėjo kun. Krasnickas ir panijų. Jis T’—— — i—-xi—IKalbėjo kun. Krasnickas ir 
vienas klierikas, kuris savo 

[kalboj pasakė: ”Aš žinau, I • • — • . •. . • 1

Užmuštam policistui pakel
ta tarnystė, kad pati

gautų algą. ,
Jersey City, N. J.— Plėši- ;J°ą J^s ne vienas neturit tiek 

kas andai nušovė čia Graha- Į mokslo kiek musų prabas- 
mą, paprastą policistą. Da-icn^ Prūsuose yra vienas 
bar nušautasis pakelta į lei-, *5^ -^a 1 J??

i tenantus, kad likusi po juo! ............... .  ’
našlė galėtų gauti iš miesto

■ algą.
Vagįs meškerioja.

Cleveland, Ohio.— Ant di
delės ir puikiai apšviestos; 

I oroi~vae va ori c ičninvS ana r»s»—I

suskaityti, kiek ir prabas- 
čius.” Žinoma, kaipo nuo

Augščiausis teismas nuta
rė, kad buvęs Lawrence’o I. 
W. W. komitetas turi užmo
kėti valdžiai $15,000, ku
riuos, teismo nuomone, tas 
komitetas „neteisingai” iš
eikvojo. Nors prirodyta

Bostono gyventojai sudė
jo jau $200,000 suviršum Sa- 
lemo padegėliams.

’ 4 v vJV« X” V* O vU » Vv*t
klieriko kunigui tokis išauk-; kad tie pinigai buvo išleistictinirncc? __ ___ •• • “i*__1 •_____

gatvės vagįs išpiovė aną na
ktį auksinių daiktų sąkrovos 
lange trikampę skylę ir pri
sirišę ant ilgos lazdos krukį 
išmeškeriavo už $2,500 auk
sinių daiktų.

Nušovė savo brolį.
Decatur. III.— Netoli nuo čia 
farmeris Harry Forbes nu
šovė savo brolį Marioną. Jie
du susipyko parvažiuodami 
namo. Parvažiavus. Harry 
pasiėmė šautuvą, išėjo ant 
kiemo ir nudėjo savo brolį.
Mašina, kuri piauna javus, 

suriša ir aria lauką.
Oakes, N. D.— Tūlas John 

Will išrado naują ūkės maši
ną, kuri ant syk nuplauna 
javus, suriša pėdas ir aparia 
lauką. Mašina varoma mo
toru, be arklių. Piautuvaij 
stumiami pirma, o ne velka
mi paskui, kaip tai yra prie, 
senų plaunamų mašinų. Pas
kui \Villo mašinos eina nora
gai.

Atsivėrė vulkanas.
Alaskoje ant kalno Kat

inai pradėjo rūkti vulkanas. 
Žmonės bijosi žemės drėbė ji- 
mo.

Sužeista 22 pasažieriai.
Netoli Providence, R. I., 

; 19 birželio girioje atsitiko 
! didelė nelaimė. Bėgantis 
i iš Tauntono karas susimušė 
į su Providence-Brocktono 
į karu. Sužeista 22 pasažie
riai.

Sudegė 7 žmonės.
Milford. Mass.— Praėju

sioj sąvaitėj sudegė čia gai-!
I sre 7 armėnai.

I

!
1

CLEVELAND, OHIO. 
Bedarbė.

Tūli teberašinėja savo 
draugams Į kitus miestus, 
buk čia darbo nesunku esą 
gauti. Pasakau teisybę: 
darbai kas diena mažėja ir 
naujai atvažiavusiams sun
ku labai gauti.

„Laisvės” No. 43 buvo 
pranešta iš Cincinnati, Ohio, 
jog ten darbai gerai einą, 
tai netiesa, kaip visur, taip 
ir ten dabininkų pulkai sto
vi prie dirbtuvių vartų ne
gaudami darbo.

J. čečeta.

i

Šu

štinimas širdin.
Prie draugijos neprisira

šė niekas. Vargo bitis.

Praėjusioj sąvaitėj polici
ja sugavo 3 vaikus plėšikus, 
o ketvirtas pabėgo. Jie bu
vo įsilaužę per skiepo langą 
į Spoonerio namą, po No.381 
Commonwealth avė. Na
mas buvo uždarytas ir savi
ninkas išvažiavęs ant vaka- 
cijos. Toj apielinkėj išplėš
ta jau 6 namai. Policija 
mano, jog vis tai tų pačių 
vaikų darbas. Vienas jų tu
ri 11 metų amžiaus, kitas 13, 
trečias 9. Reikia stebėtis, 
kad tokie maži vaikai užsii-j

i'an nUSimn Nelabai! F Patarimus visokiuose reiH13 pieniniu. INCldua .kaluose duoda dykai. Dėl kainos ir
SOnai So. Bostone buvo arės- platesnių žinių rašykite į 
tuota keliatas tokių lietuvių 
vaikų. Motinas turėtų g_ . 
riau savo vaikus saugot, va
karais neleisti vienų gatvė-:

i mis lakstyt.
__ _____________________ Į

Pranešimas. ,
Kooperacijos pusmetinis' 

. susirinkimas įvyks Liepos 6 
d., 7:30 vai. vakare.Lietuvių; 
svetainėj. Bus prakalbos į 
kurias užkviesta kalbėtoju 

I F. J. Bagočius. Po prakal- 
ibų bus renkama pirmsėdis 
jir išduodami raportai iš j 
krautuvės stovio. Kiekvie
no nario pareiga yra atsi-j 
lankyti susirinkiman.

M. A. Balčiūnas, sekr.

agitacijai: atsišaukimams, 
atskaitoms, streikierių vai
kų išsiuntimui ir t. t., bet 
teisamas būtinai norėjo ap
kaltint I. W. W. vadovus. Ir 
apkaltino.
RUSSIAN AMERICAN BUREAU 

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

!
i kaluose duoda dykai.

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU 
<rp- 100 N. 5-th Avė., tarp Randolph ir 

Lake sis., CH1CAGO. ILL.
Ofisas atdaras darbo dienomis nuo 8 
ryte iki 8:30 vakare. Nedėliomis nuo 

9 ryto iki 4 vai. po pietų.

Farmos, Farmos!
Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 

gan'o valstijo.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali
ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 
triobomis, sodais ir gyvuliais, taipgi 
turiu ir negyvenamų farmų; laukai 
geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo 
geležinkelio ir portavų miestų. Kai
na žemes 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 apmokam. Kas nori būt 
turtingu ir sveiku, tegul perka farmą! 
Gera proga! Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės au
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš 
kurių galėsite rinkties ir praleist va- 
kacijas ant sveiko ir tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietą į Peacock 
Lake Co„ Mich. Atvažiavę > Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties, tai 3 mailės nuo Peacock. Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo. Laiškus 
rašant padėk adresą taip: (35)

ANTANAS ZABIELA 
Peacock, BOK 1 Lake Co.. Mich.

pigiai.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Mi- 

chigan’o valstijoj, kur yra apsigyvenę 
154 lietuviai farmeriai. Dabar yra 
geriausia proga tenai pirkt farmas 
lietuviams. Apsigyvenus aplinkui 
lietuviams, anglai nerimauja ir todėl 
labai pigiai parduoda savo farmas ir 
galima pirkt ant lengvų išmokėjimų. 
Farmą galima pirkti visokio didumo 
ir už visokią 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 apmokami. Va- 

I žiuojant reik pirkt tikietą į PEA-. 

COCK, MICH., 3:30 po pietų gausit 
treiną į Sauble ir tikietas prekiuoja 
apie 15c. Kurie važiuos į Sauble, aš 
atvažiuosiu tų pasitikt. Platesnių ži
nių klauskit per laišką. (36)

JONAS ŽEMAITIS,

BOK 13, SAUBLE, MICH.

Gerbiamieji „Keleivie” 
skaitytojai! Platinkit ”Ke- 

į leivį.” kaipo darbininkų lai- 
i kraštį.

Jau išėjo iš spaudos |

Amerikos MacochasiParmos Farmos!
Turiu ant pardavimo farmų didžiau

sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 
lietuvių farmerių. Ta kolonija ran
dasi Michigan valstijoj. Lake Mason 
ir Slanistee pavietuose Žemė randasi 
prie pat geležinkelių ir arti portavų 
miestų ir miestelių. Turiu daug ne
išdirbtos žemės ant pardavimo ir vi
sokio 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
ti suvis mažą sumą pinigų, o likusią 
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- 

i namas, javai užauga visoki. Rašykit 
tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur ra- 

i si aiškiai ir teisingai aprašyta apie 
žemę ir visos kolonijos padėjimą. At
važiuokit tuoj, kol nepabrango žemė. 
Kaip pribusi ant paduoto adreso, tuoj 
išlipęs iš treino telefonuok pas mane, 
nes aš gyveu 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 Countv, MICH.

I

(Severos Gothardiškas Aliejus)

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
p-eperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

VIENATINE LIETUVIŠKA

•j suliuosuoto- 
suaugusiems.

r 23 centus.

SEVERA S TAB-LAX
Cukrinis vidur! 
jas vaikams ir

Kaštuoja 11 i:

Hamburg-America gar
laivių linijos kompanija bu- 

Įvo iškėlus savo agentams 
pietus ant naujo garlaivio 
"America.” Laivas įtaisytas 
gana puikiai, ypač pirmoji 
klesa. Į vieną kambarį inė- 
jęs žmogus jautiesi karališ
kam palociuje esąs; eini ki
tan — puikiausis sodas; to
liau biblioteka, rūkymo ka
mbarys ir t.t. Trečioji kle- > 
sa,_ kuria važiuoja darbinin-1 
kai, — paprasti kambariai, i

SEVERAS
Gothard

arba
Kaip katalikų knnigas Han Schmidt, 

papiovė merginą Oną Aumuller.

POCAHONTAS, ILL.
Čia yra 4 lietuvių šeimy

nos ir 20 pavienių asmenų. į 
Žmonės ne visai tamsunai. 
skaito: „Keleivį,” „Laisvę,” 
"Šakę” ir "Saulę.”

Darbai sumažėjo, bedir- j 
bame tik po 2 dieni sąvaitėj. j

Sausame laike prisieina ; 
trokšti, nes vandenį ima: 
daugiausia iš prilytų duobių, : 
o sausame laike ir to trūks
ta. ,

Čia yra tik viena anglių 
kasykla. Lietuviškų drau
gijų nėra, tai mūsiškiai ra
šosi prie anglų. V. P. J.

v

Vietines Žinios
CAMBRIDGE, MASS. 

Kun. J. K—kas ir vėl bus 
teisme.

laikraščiuose buvo 
už

i ra rekomenduojamas, 
kaipo veiklus tepalas be

si gydymui nuo

reumatizmo, 
strčndiegiių, 

“sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo, 

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap
rastai vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

S siera’s Medcatsd Skis Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas.) 
Vaikams ir suaugusiems. 

Kaštuoja 25 centus.

W. B Severą Co. ced®1
Šios visos gyduolės ir visokios kitokios,kokios tik reikalaujamos, gau

namos Šidlausko aptiekoj. Jeigu kitur negauni nueik pas jį, jis turi.
Tai viena iš didžiausių aptiekų.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

!

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

ir socijalistui. Kaina 10c.

?
.4

Jau 
rašyta, kad kun. K—as 
sumušimą moteries Kat. A- 
ganauskienės, buvo teisia
mas, kaipo kriminalistas ir 
gavo $20.00 pabaudos. Da
bar K. Aganauskienė vėl 
kunigą padavė teisman ir 
reikalauja atlyginimo už a- 
tėmimą sveikatos.

Birželio 28 d. Šv. Stepono •

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!
Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol 
moters buvo vergėmis netikusių prosų, 
ypatingai vasaros laiku, kaitinant prosų ant 
pečiaus ir, per dienų prakaituoja, kaip 
foundre, iki išprosina savaitės skalbinius. 
Bet šiądien galite jau mesti laukan tuos se
novės netikusius įrankius-prosus. čia jums 
naujausios rūšies “Itriperiai 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 kainą šių prosų per laišką. Reika
lingi agentai iš visų miestelių.
M. J. DAMIJONAITIS, 903 W. 33rd St, CHJCAGO, ILL.

X,

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

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

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

Nuo saulės nudegimo 50 c * Robro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00. 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 0. 
Gydanti mostis nuo pufkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 

Mos’is 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 

Gyduolės 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 o 

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 męs 
prisiusime jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

k. ŠIDLAUSKAS 2kXTow.r
S0. BOSTON, MASS.

i
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