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Vokiečiai mušasi su francuzais; caro kareiviai jau Prūsuose; Liepojus dega.
VOKIETIJA APSKELBĖ KARĘ RUSIJAI IR UŽPUOLĖ ANT FRANCUZIJOS — PIRMUTINIUOSE MŪŠIUOSE FRANCUZAI VOKIEČIUS SUMUŠĖ — RUSIJOJ VISUOTINA 

MOBILIZACIJA — KAZOKAI ARDO PRŪSŲ GELEŽINKELIUS — ANGLIJA IRGI GRŪMOJA VOKIETIJAI KARE — SERBAI MUŠASI SU AUSTRIJOKAIS — ITALIJA NESIKIŠA.

KAIP RUSIJA SUSIRĖMĖ! 
SU VOKIETIJA.

I
Kada Austrija apskelbė 

Serbijai karę, caras mušė 
Vokietijos kaizeriui telegra
mą prašydamas jo patarpi
ninkauti tarp Rusijos ir Au
strijos santaikos reikaluose. 
Kaizeris tuojaus -telegrama 
carui atsakė, kad jis mielai 
sutinka tai padaryti, ir taip 
komunikacija telegrafu ėjo 
tarp caro ir kaizerio visą i 
dieną. Prie to da kaizeris1 
pasikvietė pagelbon Angli
ją. Tuo tarpu kaizeris gir
di, kad caras liepė mobili
zuoti savo kariumenę ir sių
sti ją Vokietijos pasienin. 
Kaizeris tuojaus nusiuntė 
carui telegramą reikalauda
mas paaiškinimo, su kokiu 
tikslu jis mobilizuoja savo 
armiją. Atsakymui kaize
ris davė carui 24 valandas 
laiko. Išėjo 24 valandos, o 
kaizeris paaiškinimo nuo ca
ro nesusilaukė. Tas buvo 
ženklu, jog Rusija pertrau
kia su Vokietija visus savo 
santikius ir kaizeris pasiju
to tuomi labai įžeistu ir pa
statytu ant juoko.

Visuotina mobilizacija 
Rusijoj.

Pereitam ketverge, 30 lie
pos, Rusijos valdžia nutarė 
mobilizuoti apie 4,000.000. 
kareivių. Visuotina mobi-’ 
lizacija kariumenės ir laivy
no paskelbta visoj Rusijoj 
pereitoj subatoj iš ryto. At
sarginiams (rezervistams) 
liepiama tuojaus, be jokio 
atidėliojimo, stoti į arti
miausias policijos nuovadas.

Paskelbus mobilizaciją, 
miestuose prasidėjo sujudi
nančios regyklos. Pulkai 
moterų ir vaikų lydėjo aša
ras liedami savo tėvus ir vy
rus į susirinkimo vietas, iš 
kur juos siųs ant skerdimo. 
Popai vaikščioja su kryžiais 
ir laimina einančius karėm 
atsarginius ir ramina ver-' 
kiančias moteris.
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šitoj mapoj parodyta visa kariaujančia Europa. Trįs kryžiai po Varšuva parodo, kaip nustatyta rusų armija. Tenai stovi 800,000 
caro kareivių ir toj vietoj kazokai jau įsiveržė į Prusus. Kiti trįs kryžiai į kairę pa rodo, kur vokiečiai perėjo Francuzijos sieną.

Kitas rusų skyrius, kuris 
ėjo per Eidkunus, sunaikino 
Bildvičių miestelije vokie
čių pačtą. Apie pasiprieši
nimą iš vokiečių pusės nie
ko nesakoma.

padėjėjais bandė užnuodyt 
choleros mikrobais šulinį, iš 
kurio vokiečiai semia van
denį. Visi francuzai buvo 
suimti ir sušaudyti.

Anglija eina už Francuziją.
Anglija atvirai praneša, 

kad visas jos laivynas eis 
Francuzijai pagelbon, jei 
tik vokiečiai bandys bom
barduoti Francuzijos pak
raštį iš jūrių arba darys ko
kias kliūtis francuzų preky
bos laivams. Rugpiučio 4 <L 
Anglija apskelbė jau viso 
savo laivyno mobilizaciją. 
Visi jurininkai, kurie tar
nauja kitur, šaukiami tuo- 
jaus namon. Kaip išrodo, 
vokiečiams bus blogai.

Socijalistai protestuoja 
prieš karę.

Kuomet valdonai rengia 
žmonių skerdynę ir kunigi
ja laimina ginklus, viso pa
saulio socijalistai šaukia 
konferencijas ir protestuo
ja prieš nereikalingą žmo
nių žudymą, kokiu ketina 
būti dabartinė Europos ka
rė. Francuzijos socijalistai 
užprotestavo prieš valdžią, 
kam ji remia budelį carą, 
stumdama savo šalį į gais
rą.

Berlyne 60,000 . vokiečių 
socijalistų išnešė karštą pro
testą prieš karę. Charlo- 
temburge socijalistai įtaise 
didelę demonstraciją prieš 
karę. Policija užpuolė ant 
demonstrantų ir išvaikė, 
žmonės šaukė: "šalin ka
rė!"

austrijokai statė tiltą. Ir 
tiltas buvo pataisytas ir au
strijokai per upę perėjo. 
Mušije žuvo apie 1000 žmo
nių.

Ivoliucija iškils, kuri gal ir!pamatė, kad nuo Vokietijos 
j Mikės sostą nušluos. Tie pusės atlekia milžiniškas ba- 
milžiniški streikai, apie ku-; liūnas su 25-kiais kareiviais, 
ruoš girdėjom praėjusioj są
vaitėj, tai buvo revoliucijos 
pradžia. Dabar eina paska
los apie didelį sukilimą Var
šuvoj.

Šveicariją ir Belgiją. Pir
ma ji buvo nusiuntus Belgi
jai ultimatumą, reikalauda
ma, kad Belgija nedarytų 
kliūčių jos kariumenei ei
nant ant Francuzijos per 
Belgiją. Belgijai ant to ne
sutikus, tuoj įsiveržė vokie-Į 
čių armija ir užėmė porą 
miestelių. Šveicarijoj 
kiečiai užėmė miestą Bazeli.

Manoma, kad vokiečiai no
rėjo apžiūrėti iš viršaus, kur 
francuzų kariumenė randa
si. Tai buvo tą patį vakarą, 
kada vokiečių kariumenė 
traukė ant Francuzijos. 
Francuzų lakūnas paleido 
savo aeroplaną stačiai į vo
kiečių baliuną ir trenkė į jį 
kaip perkūnas. Iš baliuno 
pasirodė tik liepsna ir nu- 

; krito vien šipuliai. Žuvo vi-

Serbijos sostinė jau paimta.
Serbijos sostinė Belgra

das jau paimta ir joj šeimi- 
ninkauja Austrijos kariu
menė. Austrijokai atakavo

Į Belgradą iš kelių sykių. 
Miestas subombarduotas.

Vokiečių skraiduolis bom
barduoja Liepoją.

Nedidelis vokiečių skrai
duolis (greitasis kariškas 
laivas) praneša Berlynan 
bevieliu telegrafu šitokią ži
nią : "Bombarduoju Liepo- 
jaus uostą ir kovoju su prie
šo skraiduolių. Uostas lieps
noja."

Liepojus yra vienas iš 
svarbiausių Rusijos uostų 
ir guli prie Baltijos juros Jomis Francuzijos rubežių

VOKIEČIAI SUMUŠTI 
PRANCŪZIJOJ.

Kaizerio kariumenė užpuolė 
francuzus iš pasalų.

Pereitoj nedėlioj tarp;
i Francuzijos ir Vokietijos si vokiečiai, žuvo ir francu- 
; netikėtai prasidėjo karė. į zas su savo mašina.
• Kaip praneša į Londoną,Į šitas atsitikimas parodo, 
vokiečių armija iš 20,000 ka*, su kokiu pasišventimu fran- 
reivių 2 rugpiučio perėjo ty- cuzai kovoja už savo šalį.

Į??’?.1?!' angliškų mylių nuo ;jr norėjo užimti ties Nancy >Austrijoj paskelbta visuoti-Vokietija apskelbia Rusijai 
karę.

Rugpjūčio 1 d. Vokietijos 
pasiuntinys Peterburge pra
nešė Rusijos užsienio mims- 
teriui, kad 7:30 vai. vakare 
Vokietija apskelbia Rusijai! Y1<» {MUFW u va
karę. Už dviejų valandų ri 12 keturcolių kanuolių. 
rusų valdžia paskelbė tą ži- Jo ingula susideda iš 400 vy- 

’----------- ’ Peterbur- rų.

Vokietijos pakraščio. Tenai nedidelį miestelį. Vokiečiai 
randasi tvirtovė ir didelis padarė tai nė karės neaps- i
rusų laivyno arsenalas.

Minėtasai vokiečių skrai
duolis, "Augsburg" vardu, 
yra 4,280 tonų įtalpos ir tu-

mą visuomenei.
ge pasidarė nepaprastas su
judimas. Visose cerkvėse 
pradėjo mušti varpais, žmo
nės ėmė rinktis ir pradėta 
”Bože caria chrani.”

Caro kariumenė užima kai-i 
zerio šalį.

Rugpiučio 3 d. telegramos i 
praneša, kad užėmimas kai
zerio žemių jau prasidėjo. 
Ties Eidkunais, Širvintais ir 
Eichenreldu rusų kareiviai 
perėjo sieną ir įsiveržė į 
Prusus. Eichenrelde buvo! 
ir susirėmimas. Rusai ata- 
kavo vokiečų sargybą prie j 
geležinkelio tilto ant Var-j 
tos, bet buvo atmuštu Du. 
vokiečiai sužeisti. ‘

ABELNAS KARĖS STO
VIS SULYG VĖLIAU

SIŲ ŽINIŲ. .
Vokiečiai perėjo Rusijos 

sieną ir žaibo greitumu užė
mė Lenkijoj tris miestus: 
Kališą, Bendziną ir stebuk
lingąją Čenstakavą.

100,000 vokiečių kariume
nės traukia per Luksenbur- 
go kunigaikštystę ant Fran-

KARIŠKOS EUROPOS 
PAJIEGOS.

Sausžemio spėkos (karei
viai).

Austro-V engrija 
Serbija .............
Vokietija.........
Italija...............
Francuzija .......
Rusija...............
Anglija.............

Jūrių spėkos (laivai).
114 

neturi 
. 325 
. 479 
.. 419 
. 220 
.. 569

Serbai sumušti Bosnijoj.
Serbijos valdžia pati pri

sipažino, kad Bosnijoj ties 
Foča serbai vėl buvo sumuš
ti. Mušis traukėsi visą die
ną ir pagalios serbų kariu- į 
menė turėjo pasitraukti, pa
likdama atvirą kelią austri
jokams, kurie dabar traukia cuzijos. 
Serbijos gilumon. Šitam 
mušije 100 serbų užmušta ir 
200 sužeista.

2,000,000 
500,000 

5,200,000 
1,200,000 
4,000,000 
5,500.000 

730,000na mobilizacija.
kelbdami, vadinas, užpuolėI iš pasalų. Bet francuzai vo-lre mobilizuoti apie 4 nulijo- 
kiečius sumušė ir 2,000 kai 
zerio ulonų paėmė 
vėn.

Kita vokiečių armija įsi-j kareivių sjysti ant Austrijos 
verze Luksęnburgan, kuris jr mindžiote ją sumindžioti

Kitas vokiečių skyrius įsi
veržė Belgijon ir užėmė du 
miestu, sulaužydamas tokiu 
budu Belgijos neutralitetą 
(bešališkumą J.

Anglija pranešė Vakieti- 
jai, kad jos laivynas tuojaus 
pradės bombarduot Vokieti
ją, jeigu ši neatšauks savo 
kariumenės iš Belgijos, ir 
apskelbė savo laivyno mobi- 
lizaci ją.

Austrija siunčia 800,000 
kareivių į Lenkijos pasienį, 
kaipo pagelbą vokiečiams 
prieš rusus.

Italija, kuri priguli prie 
vienos sandaros su Vokieti
ja ir Austrija, atsisakė joms 
gelbėt ir busianti bešališka. 
Tokiu budu Vokietija] ir 
Austrijai priseina kariauti« 
su keturiomis valstybėmis:! 
Serbija, Francuzija, Rusiją I 
ir Anglija.

nūs kareivių, Austrija tuo- Austro-Vengrija .... 
t • ’ J‘aus paskelbė visuotiną mo-! Serbija .

‘ bilizaciją. Sakoma, kad Ru- Vokietija• • j ——sija mano pusantro milijono

yra neutralė kunigaikštys
tė, ir todėl šituo pasielgimu

Nuo karės su Japonija | Vokietija sulaužė Londono 
daug jaunų vyrų, vedusių ir sutartį. Per Luksenburgą

Pabėgti nuo karės negalima.

nevedusių, pabėgo iš Rusijos 
! į užsienį, daugiausia Ameri- 
: kon. Bet nuo šitos karės pa- 
i bėgti jau negalima, nes visi 
rubežiai uždaryti ir sustab
dyti visi laivai.

vokiečiai įsiveržė Francuzi- 
jon kitoj vietoj, norėdami 
užpulti tvirtovę Longwy. 
Bet ir čia francuzai juos at
mušė, užmušdami du oficie- 
rių ir 20 jų kareivių.

Revoliucija gali nušluot 
caro sostą.

Karei prasidėjus Rusijoj 
įvesta da stipresnė cenzūra, 
negu buvo, ir todėl apie vi
durinį žmonių judėjimą jo
kių žinių negalima gaut; te- 
čiaus nėra abejonės, kad re- Francuzų lakūnas Garros

I

Francuzų orlaivis sudaužė 
vokiečių baliuną.

Brusely, Belgijoj, gauta 
žinia, kad ant Francuzijos 
ir Vokietijos rubežiaus pe- 
reitoj nedėlioj įvyko pirmu
tinis mušis tarp orlaivių.

Vokietijoj karės stovis ir 
aštri cenzūra.

Palei visą Vokietijos ru- 
bežių apskelbta karės stovis. 
Beto, visoj šalije įvesta aš
tri cenzūra ir laikraščiams 
uždrausta apie kariumenę 
rašyt. Telegrafas tarnauja 
vien tik kariškiems reika
lams, kitokių telegramų sių
sti negalima.

Vokietijos kariumenė užė
mė Šveicariją ir Belgi

ją.
Vokietija netik ant Rusi

jos ir Francuzijos užpuolė, 
bet jos kariumenė užėmė da

Italija ... 
Francuzija 
Rusija ... 
Anglija ..

Kruvinas mušis ant Duno
jaus.

Tarp serbų ir austrijokų 
pereitoj sąvaitėj buvo dide
lis mušis. Austrijokai nak-

Vokiečiai užima Lenkiją.
Paskutinės žinios skelbia, 

kad Vokietijos kariumenė 
įsiveržė Lenkijon ir užėmė 
Kališą, gubemijinį miestą.

20 rusų jau krito musiję su 
vokiečiais.

Iš Allensteino telegrafuo
jama, kad netoli Johannis- 

ties laiku pradėjo keltis per burgo įvyko susirėmimas 
Dunojų ties Semendria. Ka-; vokiečių su rusais. Iš abie- 
dangi tiltą serbai buvo ant i jų pusių šaudyta iš karabi- 
upės sugriovę, tai austrijo- • nų. Rusų apie 20 krito, o 
kams prisiėjo dėti plaukian- j vokiečių tik keliatas sužeis
ti tiltą. Austrijokams besi- ta.
darbuojant, kitoj pusėj pa
juto serbai ir tuoj pradėjo 
šaudyt. Austrijokų artile
rija pradėjo duot per upę 
serbams ugnies. Kuomet 
per upę lijo kulipkų lietus,

Norėjo užnuodyt vokiečių 
šulinį

Generalis vokiečių štabas 
praneša, kad netoli Metzo 
fra”' ’ J'Jitel/s su dviem (Tąsa ant 8-to pufe
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Peržvalga.
Į i

įsteigtąją Bažnyčią, tauta ieš- tikslu žvejoja darbininkų mi. Jiems rodos, kad savie- 
ko šviesos Kristaus dvasioje, dolerius, bet paminėję jų ji neapgaus. O tuo tarpu 
musų gi tautiinkai iš Tėvynės’ atsilankymą tyli suglaudę žiūrėk, „savoji” banka jau 
aiškiai parodė,kad jiems nema- ausis, o tūlos tautinės drau-ir užsidarė. Atsargus

siais prieš jį agitatoriais:! 
rašo knygas, laiko paskaitas 
ir sako prakalbas; bet kada 
iš protestonų tikėjimo žmo- 

’gus pereina į katalikų tikė
jimą, jis prieš protestonus 
niekad nieko nesako.

„American Citizen” __
kindamas minėtam katalikų ir jojo įsteigtąją bažnyčią ! 
organui, kodėl taip yra, sa- Suprask, turi mylėti ir ku- 
ko: j nigus, o tautininkai turi pa-

"Taip yra dėlto, kad tie, dėti varyti jiems žmonių 
kurie pereina katalikų tikė-‘ mulkinimo darbą.
jiman, nėra gana inteligen- Męs paklausime, ar gali 
tiški, kad galėtu ka nors pa- lietuviai mylėti krikščionys- 
rašyti arba pasakyti; betjtę, kuri yra lietuvių tautos 
jeigu jie ir galėtų, tai jie ne- 
turi medegos. nes pas prote
stonus nėra kunigų su gas- 
padinėmis, nėra apgavingų 
stebuklų, nėra klioštorių-ka- 
lėjimų, nėra čiščių nė kito
kių apgavysčių. Apie po
piežinį gi tikėjimą yra daug 
kas pasakot.”

„Lietuviai butų tešla nerei
kalingoms skylėms 

kamšiot.”
„Jaunoji Lietuva,” pami

nėjus visiems žinomą faktą, 
kad Amerikos lietuviai grei
tai amerikonėja, ir kad pei 
kelias dešimts metų, jei atei- 
vystė butų sustabdyta, iš 
lietuvių čia nedaug kas be
liktų, stato sau klausimą: 
ar negeriau tuomet butų 
pasiduot mums išsyk "augš- 
tesnės tautos norams,” t. y., 
išsyk suamerikonėti? Ai 
tuomet butų mums geriau, 
ar blogiau. "Jaunoji Lietu- 
va” neapsiinia tvirtinti, nes 
tai esą sunku pasakyti, ir 
•čia pat nurodo, kad butų 
labai bloga, nes tuomet pa
aiškėtų :

”Kad męs esame arba tokie 
primityvus žmonės, kaip neg
rai, kurie nieko savo neturi, 
nei vertų papročių, nei histori- 
jos, arba tokia tešla, kuri tin
ka visokioms nereikalingoms 
skylėms kamšiot. Ir viename 
ir kitame atsitikime musų pa
dėjimas butu apgailėtinas. 
Viena, męs turėtume užimti jų 
draugijoje pačią žemiausią vie
tą. šalę negrų, kas nebūtų ma
lonum dalyku; antra, męs ne- 
Įneštume jų kulturon nieko 
nauja; butume, taip sakant, 
jų vergais, o to nei vienas ger
biantis save žmogus negali sau 
norėti.”

Keistai protaujama. Išei
na, kad amerikiečių tauta 
susideda iš kitokios veislės 
žmonių, iš kokių tai genijų, 
prie kurių lietuviai turėtų 
užimti vietą greta juodos 
afrikiečių veislės.

Tegul "Jaunoji Lietuva” 
pažiūri giliau į gyvenimą, 
o tuojaus pamatys, kaip jos 
„filozofija” klaidinga. Ji 
pamatys, jog šita „augštes-' 
nioji tauta" nėra sufabri
kuota pagal keno-nors spe- 
cijalį užsakymą, bet kuo- 
paprasčiausiu budu yra su
sidėjusi iš anksčiau atvažia
vusių čionai ispanų, francu
zų, anglų, airių, italų, lenkų 
ir kitų. Jei lietuviai butų 
pradėję anksčiau čionai va
žiuot, jie butų taip pat įau-į 
gę tos „augštesnės tautos”; 
kunan. Juk męs matom, 
kad dabar priaugančioji lie
tuvių karta nuo amerikie
čių jau niekuo nesiskiria ir 
jai nereikia būt nė ta „teš
la, kuri tiktų tik nereikalin
goms skylėms kamšiot,” nė 
Stovėti žemiausioj vietoj — 
greta juodveidžių. Jeigu 
juodveidžiai yra pastatyti 
paskutinėj vietoj .tai tik 
dėlto, kad jie juodveidžiai, 
visai kitokios ir, kaip sako
ma, „žemesnės veislės” žmo
nės.

Žinoma, męs nenorime tuo- maža, jam norėtųsi galuti
nai pasakyti, kad dėlto varnai padarvti juos savo išti- 
jog lietuviai gali būt tokiais kimais prieteliais ir kunigi- 
pat amerikiečiais, kaip^ ir jos trusto agentais.

j Kada „Tėvynė” pasisakė, 
jog ji „svečiams jokių mar
šrutų nerengia ir nemano 
rengti ir nieko nežinanti a- 

’svečių’ kelionė, tai 
i "Draugas” tuomi „Tėvynės” 

; išsitarimu taip susirūpino 
ir nusigando, jog „Tėvynė,” 
kuri taip karštai rėmė Tu
mo ir Olšausko žygius ir 
vos tik pora mėnesių atgal 
tautiškasai seimas skyrė 
Paryžiaus „biurui” $50.00, 
dabar jau purtosi ir nebeno
ri klerikalams brolišką ran
ką ištiesti. „Draugas” (No.

i 31) nusigandusiu balsu kar
toja: liūdna! liūdna!

”Liudna gi štai delko: įsiti
kiname, kad daugel jau męs 
turime priešų krikščioniškos 
lietuvių kultūros. Ligšiol tuos 
priešus matydavome tik musų 
socijalistų eilėse. Iš musų tau
tininkų, iš tautiškojo susivie
nijimo męs galėjome laukti ki
tokio atsinešimo į brangiau- 

1 sius tautos reikalus. Juk ro- 
' dos, ka^ tautai brangu, turi 
1 būti brangu ir geram katali- 

kui—JTaut^myli Kristų, Jojo

lonu visa tai, kas tik primena 
Kristų ir katalikybę.”
Ar-gi ne gudrus išsitan- 

aiš- j mas! Tauta mylinti Kristų

gijos net ir maršrutus jiems 
rengia. Tas parodo, jog da
lis musų tautininkų tebėra 
da arba tamsi, arba perdaug 
baili, kad bijosi drąsiai ir 
atvirai pasakyt teisybę. To
kie tautininkai nors ir giria
si dirbą tautos labui, bet ne
mato, kad taip elgdamiesi 
jie padeda budeliams žudyti 
savo tautą.

Lorimer bus danguje.
Buk doriausis ir gryniau

sios sąžinės žmogus, bet ne
sutik su katalikų kunigais, 
jie sumaišys tave su dumb
lais. Bet buk sukčius, graf- 
teris ir kitokis nelabėlis, tik 
prisidėk prie jų abazo, o jie 
tau paskirs augščiausią vie
tą danguje. Ir tai neišmis- 
las, bet faktas. Kunigas 
Dembskis buvo pavizdingos 
doros žmogus, bet kad nesu
tiko su Romos agentais, jie 
purvino ji ir dabar tebepur- 
vina. Bet štai priima kata
likų tikėjimą tamsios gar
bės Lorimer. tas pats Lori
mer, kuris buvo išmestas iš 
Suv. Valstijų senato, nes per 
suktybę buvo tenai Įsipir- 
kęs; tas pats Lorimer, ku
rio bankos nunešė andai 
šimtus tūkstančių žmonių 
sudėtų pinigų, ir jis tuoj lie
ka beveik šventu. Katalikų 
kunigų organas „Sunday 
Visitor” jau teisina jį iš vi
sų jo darbelių, sakydamas:

”Visviena, koki prasižengi
mą žmogus nepapildytų. jis 
gali per metavonę atsiekti au
gščiausią vietą danguje. šv. 
Mateušas buvo tuomi, ką męs 
pavadintume šiandien grafte- 
riu. Šv. Augustinas, didžiau- 
sis bažnyčios daktaras, pirm 
savo atsivertimo vedė nemora- 
lišką gyvenimą.”
Vadinas, ir Lorimer gali 

turėt augščiausią vietą dan
guje.

Ar ilgai da tautininkai 
svyruos.

„Draugas” visaip suka, 
visaip mataruoja ir kaso sa
vo praskustąjį pakauši, kaip 
čia privertus tautininkus 
susilieti su klerikalų juodą
ją armija ir pasikinkius sa
vo vežiman lietuvių tautą 
važiuot su ja Romon. Nors 
Amerikos lietuvių tautinin
kai ir netoli jų abazo sėdi, 

i tečiau "Draugui” da to per-
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pat amerikiečiais, kaip f“ 
kiti, mums jau reikia imt ir 
tuojaus ištautėti! Tai butų 
tokia pat nesąmonė, kaip ir - 
pasakymas, kad lietuviai 
niekur daugiau netikę, kaip J 
tik nereikalingoms skylėms 
kamšiot. Nesąmonė butų - 
dėlto, kad ištautėti sulyg 
noro negalima, reikalingas 
laikas ir tam tikros sąlygos. 
Todėl ir klausimas, ar ne
vertėtų mums išsyk ištautė
ti, yra tuščias klausimas.

Areštavo L. S. S. adminis
tratorių ir sekretorių.

„Kova” praneša, jog Stan
kus areštavo L. S. S. sekre
torių J. Stasiulevičių ir „Ko- 
yos” administratorių V. Ja- 
kštį. Varantas esąs išpirk
tas ir "Kovos" redaktoriui 
arėštuot, bet to negali nie
kur surasti.

Katalikai ir protestonai.
Bostono katalikų diocezi- 

’os organas "The Boston Pi- 
skundžiasi, kad tie, ku- 
ameta katalikų tikeji- 
^suomet lieka veikliau-

nupuolimo priežaščia? Ar 
gali lietuviai gerbti ir mylė
ti tuos, kurie sugriovė savy- 
stovę lietuvių tautos kultū
rą, kurie eidami išvien su 
stambiąja ponija laikė pusę 

. amžiaus Lietuvos liaudį
• baudžiavos vergijoj? Ar 

gali sveiko proto tautinin
kai pritarti ir eiti išvien su 
tais, kurie pražudė žymesnę 
Lietuvos talentų dali ir ku
rie šiandien, it patrakę liū
tai, puola slopinti lietuvių 
liaudin Įsiskverbiančius mo
kslo ir šviesos spindulius?

Eiti su klerikalais ir padė
ti jiems klaidinti, jau ir taip 
nuskriaustą ir suklaidintą 
lietuvių liaudį, gali jei bent 
tik tie, kurie da vis negali 
permatyti, jog jų skelbiama 
krikščionystė ir tikėjimas— 
tai lašiniai pelių slastuose, 
o jų idėja — tai virvagalis 
sumazgytas. Mazgas ant 
mazgo, o mazge da mazgas 

i— o ant tos virvės kybo jų 
i Dievas — anot J.
čausko

„Draugas” sako, kad jei 
tautininkai neisią išvien su 
jais, klerikalais, tai negalį 
net ir tautininkų vardu va- 
dinties

Męs pasakysime atbulai, 
—jei tautininkai sėbraus su 
amžinaisiais lietuvių tautos 
priešais, klerikalais, nepai
sydami, jog netik lietuvių, 
bet ir visų tautų likimas, ant 
kurių Romos agentai uždė
jo savo antspaudą, skęsta 
prietarų tamsoj ir nežinioj, 
tai tuomet jie neprivalo va
dinti save tautininkais, nes 
tuomet jie butų ne užtarėjai 
lietuvių tautos, bet jos tam- 
sintojai ir, todėl, skriaudi-, 
kai, kokiais yra šiandien; 
musų kunigija. O juk- 

("Draugas" negali užginčyt, 
i kad kunigai neslopina apš- 
ivietos. Lietuvoj jie vedai 
(mirtiną karę prieš tautiš-( 
i kas „Lietuvos Žinias” ir j 
{„Liet. Ūkininką,” nė išpa-{ 
žintin tų nepriima, katrie 

> tuos niekuo nekaltus laik- 
jraščius skaito. Ir toks 
„Draugas” da nesigėdi sa- 

{kyli, kad jei tautininkai 
i neis sykiu su tais laisvos 
. dvasios slopintojais, tai jie 
negali ir tautininkų vardu 
vadinties! Lietuvos tauti- 

■ ninkai jau senai praregėjo 
j ir su klerikalais nebenori 
i turėt nieko bendro, tą ir 
: patsai „Draugas” pripažįs
ta. Bet ar ilgai musų Ame
rikos tautininkai saldliežu- 

j vaus ir pataikaus klerika- 
’ lams?

Senai jau butų laikas, kad 
musų tautininkai, kartą ant 
visados ne svyruodami, bet 

i stačiai pasakytų Į klerika
lus: Dvasios vergai, kur 
nuvesite tautą! Eikite ten,

* iš kur atėjote — Ryman žą- 
i sų šampano gertų, ir nedrįs
kite prisidengę tikybos ir 
Kristaus vardu klaidinti ką 
tik atbudusią lietuvių liau
dį ! Nekiškit jėzuitiško 
savo snapo Į tautos dalykus, j 
tauta jūsų nereikalauja! 

{daugiau. Gana jau to, ką Į 
jus laikėt ją ligšiol po juo-' 
dais skvernais.

„Tėvynė” prispirta prie 
sienos prisipažino, jog jokių 
maršrutų svečiams neren
gia. tečiau nedabaigė savo 
žodžio, bijojo pasakyti tie
sos žodį klerikalams ir pasi
liko vėl svyruoti iš vienos į 
kitą pusę; tą pat daro ir ki
ti tautininkų organai, netik 
nepaaiškina savo skaityto
jams, kokie svečiai ir kokiu

Lietuvių spauda palaiminta.
Vilniškėj „Viltij” rašoma, 

i jog Vilniaus seminarijos į 
profesorius ir „Aušros” re
daktorius kun.Kraujalis, ne- 

j senai apsilankęs Ryme, bu
vęs pas popiežių privatinėj

Europos Karė.
Dėlko ji kilo?

Nors metus pirmutinį žvil
gį rodos, kad karės priežas
timi buvo užmušimas Bosni
joj Austrijos sosto įpėdinio 
su jo žmona, tečiau geriau 
prisižiūrėjus pasirodo, kad 
pati svarbiausioji priežastis 
guli daug giliau.

Austrija apskelbė Serbi
jai karę ne dėlto, kad Serbi
ja davė jai neužganėdinantį 
atsakymą, bet dėlto, kad ji 
senai jau buvo pasiryžus tai 
padaryti. Nuo to laiko,
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audijencijoj ir gavęs palai- k.alP Serbija pradėjo steng- 
minima lietuviu spaudai. tles sutverti pietuose galiu-

gą slavų valstybę, Austrija 
pradėjo Į ją šnairuoti ir 
priešinties kiekvienam Ser
bijos žingsniui.

Vadinas, dabar lietuvių 
spauda palaiminta. Sako ir 
Chicagos „Šake” popiežius L......................... . , ..
palaiminęs. I b«os. žingsniui. Austrija
r * ■ gerai supranta, kad sustip-

i rėjimas Serbijos jos pašonė
je, negali išeit jai ant nau-Ir „Saulė” vagia raštus.

„Laisvė” rašo, kad "Sau- dos. Ji gali patraukti prie 
lė" nuolatos persispausdina ^vęs visas slaviškas tautas 
straipsnius, kurie metai at- iš iš po Austrijos.

Ir neapykanta tarp tų 
r.zmi, nepadedama nė auto- dviejų valstybių brendo jau 

---------. - kur juos per 25 metus. Ta neapy
kanta apsireiškė ir užmuši-

’l

gal buvo „Laisvėj” spausdi- 
' narni 
j riaus parašo, nė iš 
! ima.

Taigi ne vienas "Katali- me Austrijos sosto Įpėdinio 
kas” taip daro.D

Herbą- Vėl subankrutijoL.
Laikraščiai praneša, kau 

tris privatinės bankos vėl 
subankrutijo. Subankruti- 

J'usios bankos prigulėjo pla
čiai tarp lietuvių pagarsė
jusiai firmai Grochowski & 
Co., Brooklyne. Grochow- 
skio bankon pinigus dėdavo 
kuone visi Brooklyno lietu- 

{viai ir lenkai. Kada bankos 
; duris užsidarė, šimtai žmo
gių subėgo atsiimti savo pi
nigų, o pamatę, kad jau per 
vėlu, rovė sau plaukus nuo 
galvos.

Gaila žmonių! Bet kaip
gi juos kitaip pamokinti? 
Jau kiek sykių buvo rašyta, 
kad tokiose privatinėse ban- 
kose laikyt savo pinigus yra 
pavojinga, bet musų žmonės 
vis neklauso.

O gal žmonės nežino, kas 
tai yra privatinė banka, 
kaip ją atskirti nuo tikros 
bankos?

Atskirti labai lengva. Pri
vatinės bankos paprastai 
vadinasi savo savininkų 
vardais, daleiskim: Grocho- 
wskio & Co. Banka, Bisho- 
po Banka, ševskio Banka, 
Kataliko Banka ir 1.1. To
kios bankos paprastai val
džios nėra prižiuromos, ką 
jos su žmonių pinigais daro, 
niekas nežino; už tuos pini
gus jų savininkai paprastai! 
statosi sau namus, perkasiu 
automobilius, o kada val
džia sužino, tokį biznį užda
ro, bet paprastai tas būna 
jau pervėlu ir sudėti žmo
nių pinigai žųva.

Yra bankos, ką vadinasi 
„Statė” ir „National” ban- 
komis. Tos bankos yra 
daug saugesnės, nes „Statė” 
bankas prižiūri valstijos 
valdžia, o „National” ban
kas — šalies valdžia. Bet ir 
tokios bankos gali kartais 
subankrutyt.

Saugiausia vieta pini
gams pasidėt yra taip vadi
namos pačtos bankos. Šito
se padėti pinigai niekad ne
prapuls.

Aš tikiuos, kad „Keleivio” 
skaitytojai apie tai gerai ži
no. Bet žinoti neužtenka— 
reikia da ir kitiems apie tai 
pasakyti. Daugiausia ap
sigauna tie, ką nieko neskai
to, arba skaito tokius laik
raščius, ką nuolat triubija: 
„Lietuviai, pas savajį! Sa
vas neapgaus!” Lenkai bi
znieriai taip pat saviškiams 
rėkia: ”Roaacy, do swoich!” 
Ir todėl daugiausia lenkai 
ir lietuviai yra apgaudinėja- gievsk ant Vislos, netoli

i
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jo prasilietų tiek, kiek da 
niekad neprasiliejo. O pa
sekmėje galima tikėtis di
džiausio skurdo, bado ir 
choleros, kuri gal visiškai 
nušluotų žmonijos veislę 
nuo Europos kontinento.

i Polemika 
ir Kritika

L. S. S. 81 kp. choro protes
tas prieš Ad. Morkūno 

korespondenciją.
Męs L. S. S. 81 kp. choris

tai savo susirinkime įvyku
siame liepos 10 d., 1914 m., 
apkalbėjome Ad. Morkūno 
korespondenciją tilpusią 
„Keleivio” No. 27, kuris iš
niekino musų chorą, šmeižė 
musų mokytoją ir kritikavo 
dainą. A. M. meluoja rašy
damas, jog choras buvo pa-- - — - H

ršavos, ir Austrijos pasieni
je Ivangorod, taip pat prie 
Vislos. Lietuvos Braste yra 
pirmos klesos tvirtovė.

Mobilizuojamoji Maskoli- 
jos kariumenė bus padalinta 
sekančiai: 5 korpusai Var- 
šavon, 5 korpusai Vilniun, 
4 korpusai Baltstogėn ir 2 
korpusai į rytus nuo Lietu-, 
vos Brasto. Iš viso šaukia
ma į pasienį 800,000 atsar- j 
ginių, neskaitant nuolatinės' 
tenai kariumenės.

Taip pat Rusija drutina! 
savo spėkas ir pietuose, Ru- Į 
munijos pasienije, nes ma-‘ 
noma, kad Rumunija gali J 
eit išvien su Austrija.
Vokietija su Francija irgi 

ruošiasi.
Vokiečių kariumenės mo

bilizacija busianti daug 
spartesnė, negu rusų. To
dėl kariškų dalykų žinovai 
Francuzijoj tvirtina, kad našus į šauksmų „chaosą. 
Vokietija visą nuolatinę sa- šisai choras gyvuoja jau 4 
vo kariumenę siųs ant metus ir laiko repeticijas 
Francuzijos, tikėdamosi pir- kas sąvaite. Drg. Katilius 
miau paimti ant francuzų — - -=
persvarą, negu rusai ateis.:

Toliaus Francuzų milita- 
riškieji rašytojai mano, jog 
Vokietija į dešimtį dienų 
gali užimti Francuzijos sie
ną ant 100 mylių ilgio, pris
tatydami 23 armijos korpu
sus, arba 900,000 kareivių 
iš viso. Šitą skaičių reikėtų 
žvmiaj sumažinti, jeigu Ru
sija galėtų greičiau mobili
zuoti savo armiją, nes dabar 
Rusijos pasienije vokiečiai 
turi vos tik du korpusu.

Ir netik francuzai, bet vi
si kariškų dalykų žinovai ir 
rašytojai tvirtina, kad Vo
kietija skubinsis kuogrei- 
čiausia sulaužyk francuzų 
spėkas, pakol Rusija da ne
sutraukė savo kareivių Prū
sų pasienije. Apsidirbus su 
Francuzija, Vokietija ga

gėsianti stumti savo armiją 
prieš rusus.

I

ir pagimdė šitą karę. •
Jeigu prie to da įsikiš Ru

sija ir Vokietija, tai galima 
sakyti, jog tai bus didžioji 
karė tarp slaviškos ir ger
maniškos rasių dėl viešpa- 

; tarimo ant Europos.
Serbija yra nedidelė vai- 

i stybė, užima 18,630 ketur
kampių mylių plotą, turi a- 
pie 3 milijonus gyventojų ir 
gali pastatyti po ginklu 500 
tūkstančių kareivių.

Austrija gi, arba Austro- 
Vengrija, yra 13 sykių di
desnė už Serbiją plotu, turi 
apie 46 milijonus gyventojų 
ir gali pastatyt 2,000,000 ka
reivių armiją.

Bet Serbija turi daug 
ūpo, visa jos kariumenė yra 

s vieno kraujo ir kiekvienas 
serbas yra pasišventęs nu- 

Į mirti už savo šalį. Jeigu 
{ vyrų pritruktų, karėn eis ir 
' moterįs. Serbijos karalius 
| tur būt gerai žino savo žmo
nių ūpą, kad pasakė: „Męs 
Austriją sutrinsim.”

Tuo tarpu Austrijoj ki
taip dalykai stovi, šalis su- j 
sideda iš daugelio įvairiau
sių tautų, kurios nuolat tarp' 
savęs pjaunasi. Vengrai, į 
cechai, rusinai, lenkai ir kiti 
rūpinsis netiek Austriją 
ginti, kiek atsikratyti nuo 
jos ir tapti neprigulmingais.
Rusija greitai ginkluojasi.

Beto, jei Serbija negalėtų 
prieš Austriją atsilaikyti, 
Rusija yra pasiryžus eit jai 
pagelbon ir jau mobilizuoja 
savo kareivius. Žinoma, tas' 
reikštų įsikišimą Vokietijos,' 
kuri, be abejonės, visų pir
miausia pasistengtų užimti 
Pabaltijos kraštą, o gal ir!ft.<iU ji uaiyių huio z.j- 
Lietuvą, nes tas kąsnis se- gj prieš Rusiją. Buvo tikė- 
nai vokiečiams jau kvepia. I tąsi, kad ji galės pastatyt 
Rusai gerai tatai supranta; 14 korpusų ant Lenkijos ru- 
ir koncentruoja savo kariu- bežiaus, kur ji turi 3 trirto- 
menę Vokietijos parubežy.1 ves: Krokuvoj, Lvove ir 
Kaip pereitos sąvaitės tele- Przemysle. Bet dabar, ka

da Serbija liko militarė val
stybė, Austrijos spėkos Ga
licijoj, t. y., Rusijos pasieni
je turi žymiai sumažėti. Da
bar jai reikia savo armiją 
dalyti ir jei ji pastatys 10 
korpusų, t. y. apie 400,000 
kareivių prieš 1,200,000 ru
sų, kuomet Vokietija turėtų 
prieš rusus ant Dantzig- 
Thorn-Pozen linijos 100,000 

‘ vyrų, jai, Austrijai, liktų tik 
į 200 tūkstančių kareivių ar
mija prieš 400,000 serbų ar
miją.

Bet kas bus sumuštas, jei 
kils visuotinoji karė, o kas

I
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Francuzai pasitiki savo 
tvirtovėmis.

Bet vargiai vokiečiams pa
siseksią jų planai. Francu- 

' zai yra smarkus kareiviai, 
i gerai šaudo, narsus begalo 
i ir vokiečių pasienije turi 
prisistatę čielą eilę tvirto
vių, tarp kurių Toul, Ver- 
dun ir Epinal skaitosi ne
prieinamomis. Tokiu būdu 
Vokietija gali atsidurti tarp 
dviejų ugnių: iš vienos pu- 

■ sės francuzai, iš kitos pusės 
rusai, o jei kaip, tai Anglija 

■gali suduot da ir iš trečios, 
• nes Anglija, Rusija ir Fran- 
cuzija tuo tikslu yra tik ir 
susivienijusios, kad laike 
karės gelbėt viena kitai.

Vokietija priguli prie to
kios pat trijų sandaros su 
Austrija ir Italja. Bet Ita
lija davė suprasti, kad lai
kysis nuošaliai ir į tą gais
rą savo nagų nekis. Tada 
jau prieš Rusiją-Francuzi- 
ją-Angliją pasilieka tik Au- 
strij'a ir Vokietija. Bet Au
strija turi muštis su serbais 
ir tuo tarpu visai nesimato, 
kad ji darytų kokį nors žy-

I

gramos skelbė, Į Virbaliu 
esą sutraukta jau 35,000 ka
reivių. Taigi labai gali būt, 
kad ir Lietuvoj bus didelių 
sumišimų.

Vėlesnės telegramos pra
neša, kad mobilizuojamoji 
Lietuvoj ir Rusijoj kariu- 
menė traukiama į tris vie
tas, būtent, Į Vilnių, prie
šais vokiečių drutvietę Koe- 
nigsberge, paskui Baltsto- 
gėn ir Lietuvos Braston, 
Austrijos pasienije. šita 
mobilizacija bus pridengta 
čiela eile pirmos ir antros 
klesos tvirtovių, iš kurių 
Varšuva stipriausia. Silp-bus pergalėtoju, dabar da 
nesnės tvirtovės yra Kau-'niekas negali pasakyt; tik 
nas ant Nemuno, Osovec vieną galima pasakyt, kad 
ant Nieriaus, Novo-Gęor- įvyktų didžiausia suirutė,

I

vra 5 chorų vedėju, tad nė
ra abejonės, kad jisai neži
notų ką daro.

Bet ką gali spręsti A. M., 
kuris apie dainas tiek teiš- 

; mano, kiek jautis apie astro
nomiją, juk jis mums yra 
gerai žinomas.

Pereituose metuose jisai 
buvo pristojęs prie musų 
choro ir negalėdamas dai
nuoti turėjo prasišalinti iš 
choro, mat vyras užsigavo ir 
dabar atkeršijo. Neužmir
šo ir dainą pakritikuoti: 
i „Ir pasėjau žalią rūtą am, 
am, am.” Tokių žodžių am, 
am, am, toj dainoj visai nė
ra. Kas interesuotųsi ir no
rėtų persitikrinti, tegul pa
žiūri Juozo Neimonto „Pir- 

! mutinė Kregždutė,” 14 pusi.* 
No. 8, arba lai atsišaukia 
pas choro sekretorių.

A. M. taip žemai pastatė 
musų chorą ir jo vedėją iš
vadindamas jį profanu mu
zikos srityje, rodos, kad jau 
nebemokėtų nė žodžių per
skaityti. Patartume A. M. 
nerašytie, ko pats nesupran
ta.

Ši rezoliucija vienbalsiai 
buvo priimta ir užtvirtinta 
per L. S. S. 81 kp. chorą, su
sirinkime liepos 17 d. 1914 
m. ir nutarta pasiųsti „Ke
leiviui.”

L. S. S. 81 kp. choro komi
tetas:

Organizatorius, J. P. Mor
kus, Iždininkas, J. Morkus, 
Sekretor., J. Jankauskas.

Nors šisai protestas yra 
daugiau asmeniškas ant ko
respondento užsipuolimas, 
negu rimtais faktais pama
tuota žinia, tečiau teisybės 
dėlei talpiname jį. Drg Mor
kūno korespondencijoj męs 
nematome jokio šmeižimo ir 
melo, tik mums labai stebė
tina, jog musų veikėjų tarpe 
yra tokių karštagalvių: pa
rašė kas žinutę, jog laike 
vaidinimo artistas po sceną 
negerai vaikščiojo — prote
stuoja ; pakritikavo netak
tingą draugijos veikimą — 
protestuoja; parašė, kad ne
susidainavęs choras rėžė 
klausytojų ausis — protes
tuoja. Nejaugi pas mus ne
begali jau būti ir kritikos. 
Reikėtų suprasti, jog rim
tas iš širdies dirbąs veikė
jas kritika neužsigauna ir 
protestų nereikalauja. Juk 
Chicagos 15 Jurgių, taipgi 
protestavo prieš savo vardo 
žeminimą. Protestas šian
dien yra atšipęs įrankis.

Red.

I 
!

r- įvyktų didžiausia suirutė, ’ M • • • f Į_

Per 32 metu, nuo 1880 iki 
1911, Amerikos geležinkelių 
ponai padarė 15 bilijonų do
lerių pelno. Tuos pinigus 
jie pralaidokauja ir prapa- 
leistuvauja. Socijalizmui 
įvykus, už tuos bilijonus bus 
pagerintos gyvenimo aplin
kybės, kuriomis naudosis vi
si, šiandieniniai ponai ir 
vergai. Socijalizmas nedis- 
kriminuoja. Jis nori page-

a- baisiausia skerdynė ir krau- rint žmonių gyvenimų.
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REINERTON, PA.
Matydamas iš laikraščių, 

jog vietinės L.S. S. kp. drau
gai ir visa publika, kuri bu
vo atsilankusi į neįvykusias 
prakalbas yra labai užsirūs
tinusi ant rengėjų ir socija
listų už suvedžiojimą — ma
žumei} pasiteisinsiu.

Kada L. S. S. V rajonas 
sumanė padaryti maršrutą, 
jis suteikė man, kaipo orga
nizatoriui teisę, kad aš tą 
darbą atlikčiau. Aš ir pra
dėjau veikti, pakviesdamas 
drg. J. Jasinską iš Philadel- 
phijos už kalbėtoją. Iš pra
džių viskas sekėsi gerai, ta
po surengta 10 prakalbų, 
bet vėliaus, kada Tamaąua, 
Pa. kuopa negalėjo gauti 
svetainės ant tos dienos, ku
ri jam buvo paskirta, ir at- 
silankus drg. V. Venckunui, 
męs permainėme dieną ant 
birželio 16, ir aš per klaidą 
nepaženklinau apie tai, tik 
tuom tarpu padaviau A. Ži- 
montui, kad spausdintų pla
katus, kuris vedė tuomi tar
pu surašą maršruto, bet vė
liaus drg. A. Žimontas išva
žiavo iš Shenandoah’rio, aš 
gi apturėjau nuo Reinerto- 
no draugų žinią, buk jie esą 
pasirengę priimt kalbėtoją, 
o aš visai pamiršęs tą dieną, 
jog užimta, liepiau spaus
dinti plakatus ant tos die
nos, kurioj ir Tamaųua, Pa. 
buvo rengiama prakalbos.

Bet tai ne mano vieno kal
tė, tai turi būt kartu ir kal
bėtojo J. Jasinsko. Kaip aš 
galiu sutvarkyti gerai mar
šrutą, kad kol maršrutas už
sibaigė, aš kalbėtojo J. J. 
nemačiau ir akių, o jeigu aš 
butau matęsis su kalbėto- 
jum, kaip su kitais, tai klai
da nebūtų įvykusi. Vėliaus; 
ištyrus, pasirodė, jog kalbė
tojas J. J. slapstėsi nuo ma
nęs, kad nesusitikti. Už- 
kviesdamas rašiau laišką, ir 
kad išvengus nesusiprati
mų, meldžiau parašytie kas 
link užmokesčio, bet ponas 
Jasinskas ant to nieko neat
sakė. Toliaus aš maniau, 
gal susitiksiu jį vėliaus, ka
da atvažiuos, bet veltui! P. 
Jasinskas, matyt, ir-gi tą 
patį manė, ką ir aš, kad rei
kėtų padaryt sutartis, bet 
jis nenorėjo tą įvykdinti. 
Todėl ir lenkėsi manęs. Nes 
jis iš pradžių gyveno kokią 
sąvaitę suviršum Shenan- 
doah’rij ir aš jo jieškojau, 
bet nesuradau.

Labai žemai atsiprašau 
gerbiamųjų Reinertono lie
tuvių ir vietinės kuopos 
draugų, kurie iš mano ir 
kalbėtojo J. Jasinsko prie
žasties liko apvylti. Never
skite kaltės ant vietinių so
cijalistų, nes jie tame nieko 
nekalti.

L. S. Kupčinskas, 
L S. S. V rajono organiz.

Jean L. Jaures užmuštas.

Paveikslėlis parodo kaip nušautasis Jean Leon Jaures sako prakabą.

radus daugiau aukautojų, buvau pirmas sykis, taigi 
“ * nežinant man amerikoniškų 

tiesų, štai kaip atsitiko: vos 
i spėjęs pakrikštyti kūdikį šv. 
[Kryžiaus bažnyčios komen- 
dorius pažvelgė į mane. Aš 
supratau ir išėmęs 5 dole
rius padaviau. Maniau jau 
$1.00 pasiliks, bet žiuriu, 
kad kunigėlis su penkine 
kiūtina tolyn. Sakau, pa
lauk, atiduok kas man pri- 

| guli. Jis gi pažvelgė su nu
sistebėjimu, kad aš prašau 
ir sako: "Toks jaunas vyras 
ir da matyt nesenai iš Lietu
vos, tai visai mažai 5 dole
rių ant Dievo garbės.” Ži
noma, bažnyčioj nesibarsi. 
Išėjau. Tik patariu jums 
draugai jei busite kada kū
muose, tai neškite daugiau, 
nes pinigai eina ne kunigui, 
bet Dievui. K. B.

matyt ir tie $100.00 bus pa
gailėta apšvietai atiduoti.

Tai toks chicagiečių vei
kimas išrodo, kiek giliau į jį 
pažvelgus.

KORESPONDENCIJOS

Pagarsėjęs francuzų socija
listų vadas ir didžiau- 
sis karių priešas nu

šautas restorane.
Liepos 31 d. Paryžiuje ta

po nušautas Jean Leon Jau
res (ištark Žores), pagarsė
jęs Francuzijos Socijalistų 
Partijos vadovas ir jos or
gano "L’Humanite" redak
torius. Užmušėjas tuoj bu
vo suimtas ir iniršusi minia 
norėjo ant vietos jį užmušti, 
bet policij’a jį atėmė ir už
darė kalėjiman. Paaiškėjo, 
kad tai yra nekoksai Raoul 
Villain, 29 metų amžiaus vy
ras, tūlo urėdininko sūnūs.

Jaures sėdėjo restorane 
prie atdaro lango į gatvę ir 
kalbėjosi su kitais draugais 
socijalistais. Lango uždan
ga po valiai prasiskėtė, pasi
rodė ranka su revolveriu ir 
Jaures nespėjo nė pasijudin
ti, kaip iš revolverio puolė 
du šūviai. . 
sulindo jo galvon iš užpaka- 
kalio. Jaures sukniubo ant 
stalo ir nė žodžio neištaręs : 
tuoj mirė. Ji

Restorane pasidarė sumi
šimas. žmogžudys, atlikęs 
juodą savo darbą, leidosi 
bėgti, bet praeiviai jį tuo
jaus sučiupo. Susirinkusi 
minia pradėjo šaukti: "žmo
gžudys ! mirtis žmogžu 
džiui!” Tuo tarpu pribuvo 
policija ir atėmus jį iš mi
nios rankų nugabeno tinka- 
mon vieton. Jo kišeniuje 
atrasta kitas užtaisytas re
volveris.

Užmuštojo Jaures lavoną 
Įdėjo tam tikran miesto ve
žiman ir nuvežė namo. Jį ly
dėjo republikos gvardija ir 
didžiausia žmonių minia. 
Vieni verkė, kiti šaukė: "Vi- 
va Jaures!"

Kada žinia apie tą liūdną 
atsitikimą pasklydo po visą 
Paryžių, ties socijalistų dien
raščio "L’Humanite" redak
cija susirinko tūkstančiai v • _ _ ____
jautą ir nusiminimą.

Jaures buvo vienas iš gar
siausių socijalistų veikėjų 
netik Francuzijoj, bet ir vi-

Abidvi kulipkos žm»niy išreikšti savo užuo-

soj Europoj. Jis visuomet 
buvo priešingas karėms ir 
dabar jis buvo ką tik sugrį
žęs iš tarptautiškos socija
listų konferencijos, kuri bu
vo sušaukta pereitoj sąvai- 
tėjBrusselyje, Belgijoj, kad 
užprotestavus prieš karę, ir 
atvažiavęs iš tos konferenci
jos buvo pasakęs karštą pra
kalbą prieš karę. Todėl ma
noma, kad už pasmerkimą 
karės ji ir užmušė.

Jaures buvo labai gabus 
kalbėtojas. Jo kalbos parlia- 
mente (jisbuvo atstovu) už 
ar prieš sumanymą, tarp 
priešų visuomet padarydavo 
sumišimą. Ypač jis yra pa
garsėjęs savo kalbomis prieš 
kares ir militarizmą. 1905 
metais, kada vokiečiai soci
jalistai pasikvietė jį Berly
nan pasakyti prakalbą, kai
zeris liepė neįleisti jo Vokie
tijon, bijodamas, kad jis 
nesukeltų žmonių prieš mi
litarizmą. Rašytojas jis bu
vo taipgi gabus.

Amžina jam garbė!

institucijos, ku- i met draugijos ir visuomenė daryti auką po $2.00 nuo na-"Aušros” i_____ ,. ___  _______ .
rioj užlaikoma dieninė ir va- į jų gerus norus žiuri apa- 
karinė mokykla ir knygyne- ■ tiškai, pro pirštus, tečiau 
lis su vienasieksne skaityk-1 vis dar iš Sąjungos galima 
la, kurioj vos 10 žmonių ga- pasitikėti, jog nors dalį sa
li tilpti, bet ir iš ten p. OI-------------- -—”
ševskis jau senai nori "Auš
rą" iškraustyt už neišmokė- 
jimą nuomos.

vo sumanymų jie įvykdins, 
žinoma, jei draugijos j jų 
vekimą neužsimerks.

rio, arba 25c. į metus moks
lo ir apšvietos reikalams, 
tai tokis Jurgis, kunigo tar
nas rėkia sprandą užrietęs, 
kad aš su tuom nesutinku 
ir tokiu budu męs nieko ne
nuveikiame.

žmonės bažnyčioms sudėjo 
milijonus; jose dabar 
sauvaliauja kunigai 

ir ponauja vys
kupas.

Jei męs sakome, kad šian
dien lietuviai šviečiasi, arba 
jau apsišvietę,— tai klysta-į 
me, bent apie chicagiečius 
to negalima pasakyti. Kuo
met Chicagos lietuviai netu
ri nė valyvo knygyno, nė 
skaityklos, nė svetainės ir 
nė vienos laisvos mokyklos, 
tuom tarpu pažiūrėkime 
kiek jie turi ir užlaiko baž
nyčių.

Chicagoj jau yra 6 lietu
vių bažnyčios, septinta pra
dėta statyti; aštuntą garsi
na neužilgo statysią. Kiek
viena tų bažnyčių lietu
viams kaštuoja nuo $30,000 Į w
iki $150,000, neskaitant sko- £ju įvairius pigaus mulki- 
lų siekiančių nuo $lo,000 iki' * - - 
88,000. Metinis jų užlaiky
mas siekia taippat į kiek 
tūkstančių. O kur da nuo
šimčiai už tas milžiniškas 
paskolas, kurios yra užtrau
ktos ir jau siekia į kiek de
šimtų tūkstančių ? Dabar 
sudėjus tą visą milžinišką 
sumą, kurią Chicagos lietu
viai yra išmokėję ir moka 
kas metai bažnyčioms, susi
darys į milijonus dolerių, oi 
kur da kapinių ir vienuoly
nų užlaikymas ir tenai šim
tai tūkstančių lietuvių dar
bininkų kruvinos nuoskau
dos yra sudėta. Išviso to 
darbo ir milijonų atiduotų 
dolerių bažnyčioms, ką šian
dien Chicagos lietuviai turi? 
Gi visai nieko. Nes visos] 
tos įstaigos: bažnyčios, vie
nuolynai, klebonijos ir kapi
nės yra kunigijos rankose; 
tikrasai-gi tų įstaigų ponas 
yra Chicagos vyskupas. Ne 
sykį jau pasirodė, jog prie 
sutvarkymo bažnyčios rei
kalų, tie kurie aukavo savo 
centus, neturi jokių teisių ir 
kunigai jose sauvaliauja, 
kaip jiems tinka. Iš tos. 
priežasties ne sykį jau para- 
pijonų su kunigais kįlo riau
šės ir ne vienam avinui "an
gelas sargas" su "grabny
čios žvake” apšvietė pakau
šį įdėdamas guzą ir nuvary
damas "čyščiun.” Iš to jau 
ne vienas advokatas gerai 
pasipelnė, tečiau musų lietu
viai ir dabar da nemato sa
vo klaidų ir kiekvienas ilga
skvernio atsišaukimas lie
ka paremtas, vis aukauja 
Dievo garbei, nesuprasda
mi, jog tas eina kunigo ir jo 
gaspadinės kišeniun, o Die
vas iš to negauna nė sulūžu
sio verdingio.

Sakau, pa-

CHICAGO, ILL. 
Agentų apgavikų dauginas.

Chicagoj tiek priviso įvai
rių agentų užrašinėjančių 
laikraščius ir pardavinėjan-

EAST CHICAGO, IND. 
šeimyniniai vakarėliai. Ka

talikiškos krikštynos.
Čia yra priprasta rengti 

šeimyninius pasilinksmini
mo vakarėlius. į tokius va
karėlius jaunimas visuomet 
mielai lankosi.

Liepos 18 d. L. S. S. 201 
kuopa taipgi parengė šei
myninį vakarėlį. Į jį atsi
lankė tik kelios moterėlės ir 
2 laisvesnės merginos, kitos 
merginos, kurių čia yra apie 
20, tebėra apsvaigusios fa
natizme ir socijalistų bijo iš
tolo, todėl ir į šį vakarėlį jos 
nesilankė. Socijalistai čia 
iš visų pusių atakuojami, 
bet jie nebijo ir dirba. Da
bar pradėjo mokintis ir ne
užilgo žada vaidinti 2 veika
lu.

Liepos 19 d. čia buvo pas 
tūlą lietuvį katalikiškos kri
kštynos. Svečiai prigėrę 
alaus ir degtinės, taip apkri
kštijo vieni kitus, kad gydy
tojas turėjo net pakaušius 
siūti, kad tie nepamestų sa
vo katalikiškų smagenų. 
Vaišintojai turėjo užsimo
kėti po $11.00.

.Merginų patronas.
~ nimo dalykus, jog greit nuo 
’' i jų žmonės nebegalės apsi- 

■ Į ginti, kaip nuo kokio pikto 
’ Į pinigo. Prieš laikraščių a- 
' gentus aš nieko nesakyčiau, 
’ jie visgi švaresni už "trejon- 

Į kinius pedliorius," nes dau- 
' Į guma lietuvių jei ne agen- 

| tai, gal ir po šiai dienai ne
žinotų kas yra tie lietuviški 
laikraščiai, bet agentui įkal
bėjus jis užsirašė ir metus 
paskaitęs, sekantiems me
tams jau jis pats nusiunčia 
redakcijai pinigus, nes su
prato laikraščio naudą,, bet 
kadangi per daugumą agen
tų, tarpe teisingų vyrų, atsi
randa ir apgavikų, tai žmo
gui išsisemia kantrybė u 
žmogus visų lygiai pradedi 
"tSj’agentaį lankosi | 

netik po namus, bet jų pilna 
baliuose, gegužinėse, svetai
nėse ir kiekviename dides
niame susirinkime.

Pastaruoju laiku lankosi Į f 
po lietuvių apgyventas vie
tas tūlas P. P. Yn—la, ant 
jo jau ne vienas žmogus,;. k« jau aną nedėUą 

”n«' minėjau, kad artinasi kolek- rastį, paimąs pinigus ir pa- . ’Svpntn Petro skatikas.* 

vieną, kitą sąvaitę laikras-Į^ 
cio, bet argi sulauksi jei jis 
pinigų redakcijai ir nesap
navo siųsti. Bet tokių yra 
ne vienas. O kiek da įvai
rių "pedliorių” apgavikų 
pereina kone kasdien palei 
butus! Jei jie nesiliaus kla
stas darę, turėsime jų nebe
sileisti į butus. Ką daugiau 
darysi! Tikrai žinantis.

SCRANTON, PA. 
šv. Petro skatikas.

Gal kas mano, kad senovėj 
kai žmonės tamsuoliais bu
vo, kunigai tegalėjo suma
nytais stebuklais ir kitokiais 
tamsiais budais lupti iš jų 
pinigus, ne, kunigai ir šian
dien da gražiai moka mul
kinti tuos, kurie jais pasiti
ki.

Štai aną sekmadienį apsi
lankiau Scrantono bažny
čioj. Pusėj mišių kun. Ku
ras ėmė sakyti pamokslą a- 
pie sakramentą kunigystės, 
kaip juos, kunigus dukėna 
-—-j—. "Labai daug 
vargo, sako, kol įeina į tą 

l-a Į stoną, ale vėliau vyskupas 
duoda valią išrišt žmogų iš 
nuodėmių, ką negali net ir 

švenčiausi atlikti. 
Labai išgyrė save ir kunigų 
augštą "stoną.” O vėliau 
pasakė: "Dabar eis kolekta,

I po pusę, nes tie pinigai eina 
šventamjam tėvui dėl užlai- 

]kymo ofiso. Yra apie 1000 
ofisų, į kuriuos ateina ži
nios iš viso svieto; seniau 
nereikdavo kolektuot, nes 
juos užlaikydavo Francija, 
dabar-gi tai pakliuvus į be
dievių rankas, turim patįs 
pagelbėt."

Argi tai ne mulkinimas 
tamsiųjų minių! Mat, po
piežius užlaiko gaują šnipųr 
kurie turi surinkti žinias^ 
apie laisvamanių darbelius,. 

___r_ __ _ __ o__ tai tie pinigai reikalingi jų 
draugija surengė pikniką be Į algU apmokėjimui. Jei po 
svaiginančių gėrimų. Kas Ipiežiaus šnipams reikalingi 
daryti, galvoja, krapšto sau ofisai, tai juos galėtų jis; 
pakaušius jaunimas; be gė- pats ir užlaikyt, nes popiet 
rimų musų jaunuomenė ne- žius vienas yra turtingesnis 
gi žino kaip pasilinksminti. u? visus Scrantono lietu- 
Keli vyrukai tuoj ėmė rinkt y^us > J° milijonai senai rudi- 
mezliavą ir sumetę po 1 do- Ja Londono bankose. 
lerį apie 30 dol., nusipirko "Keleivio” skaitytojas, 
alaus ir prasidėjo "tikros Į---------------
vaišės," traukė rudį kaip bi
tės medų ir rėkavo visokiais 
balsais. Įkaušo ne vieni vy- "šeštas nesvetimoteriauk.” 
rai, bet ir moterėlės, kitos Keli mėnesiai atgal apst- 
net galvas susidaužė begriu- vedė tūlas V. J. su K. S—te, 
vinėdamos, ir nekurias vy- bet vos mėnesį pagyvenę 
rai veste namo parvedė. abu persiskyrė. Persiskyri- 
Mergytes kai kurios taipgi mo priežasties niekas neži- 
dvoklinėjo apsvaigusios, kai nojo. Bet štai liepos 12 d. 
vištytės. Negražu ir šlykš- lenkai surengė pikniką, j 
tu, bet ar-gi per laikraštį kurį nuėjo ir V. J. Na-gi 
mandagumo . išmokinsi, jei žiuri, jog jo buvusi "kacu- 
jo girtuokliai neskaito. tė" vedžiojasi po pikniką su 

Beržo lapelis. | kitu jaunikiu. Viską gerai 
įsitėmijęs jisai užėjo polici
jos nuovadon išėmė warran- 
tą ir nabagą vaikiną pribu
vę "dėdės" nugabeno belan
gėm Teismas, kaip girdėti 
nuteisė gerokai užsimokėti. 
Tai musų katalikui gera pa
moka, jei užmiršo "Dešimts £ I 
Dievo prisakymų" ir jų ne- J2

ST. CHARLES, ILL. 
Jaunimas be svaigalų neap- 

seina.
Lioeps 19 d. šv. Jurgio

žydai butų mums pavyz
džiu.

Imkime męs pavyzdį nuo 
žydų; ar jie stato tokias 
brangias bažnyčias, kaip 
kad musų lietuviai? Ne. 
Žydai gyvenantie Amerikoj 
yra turtingesni už mus, bet 
jie savo rabinams neduoda 
sauvaliauti. Žydai šiandien 
turi prieglaudos namus, tu
ri didelius atletikos kliubus, 
turi mokyklas ir tos visos įs
taigos nėra kunigų kontro
liuojamos. Todėl, kad žy
dai yra apšviestesni už mus, 
jie stengiasi eiti su kultū
ringesnių tautų pirmyneiga, 
su pasaulio progresu, o męs 
tik kunigų skverno įsikibę 
kai sliekai po patamsę šliau- 
žiojame ir kada kunigas su 
užkulnių mums ant pakau
šio užsistoja ir tai męs da 
manome, jog jo "šventas” 
padas mums palaiminimą 
teikia. A. Booben.

svaiginančių gėrimų. Kas 
daryti, galvoja, krapšto sauKunigai sukruto tverti juo

dąsias draugijas.
Chicagos kunigai perei

tais metais labai sukruto 
tverti naujas visokių rųšių 
draugijas, visos tvirtai su
spaustos jų letena ir stip
riai kontroliuojamos, kad į 
jas neįsiskverbtų laisvi žmo
nės, jie žino, jog patekęs į 
jų tarpą apšviestesnis žmo
gus pareikalaus savo teisių 
ir ko gero, da gali sukiršinti 
jo ramius avinėlius. Žiūrint 
į tuos visus lietuvių tarpe 
apsireiškimus, pasilieka sle
giantis įspūdis.

Apšvietos įstaigos chicagie
čių nenoroms remia

mos.
Abelnai, chicagiečiai ne

noroms remia arba ir visai 
nenori remt apšvietos dar
bų, bei organizacijų. 18 ga
tvės apylinkėj įsteigta vie
šas knygynas. Knygyno 
valdyba atsišaukė į 24 drau
gijas, kad sulig išgalės pa
remtų jį, bet per 9 mėnesius 
laiko prie knygyno paramos 
prisidėjo vos tik 9 tautinės 
draugijos, klerikalinė-gi ne
prisidėjo nei viena.

Vėliau buvo sumanyta, 
kad pirkti namą ir padaryti 
svetainę, kame galėtų patil
pti knygynas ir iškelti drau
gijas iš smuklinių svetainių. 
Keletas kliubų tą užmany
mą parėmė ir pažadėjo dėti 
po $2.00, bet dr-jos pakėlė 
triukšmą ir sumanymą at
metė, net ir progresyviai 
žmonės ir tie pagailėjo duoti
į metus po 25c. knygynui. 
Tuo tarpu musų žmonės ba
žnyčiai nesigaili duoti po 
$6.00 ir net po $10.00 į me-

Draugijos ir Chicagos Dr-jų 
Sąjunga.

Draugijų Chicagoje ran
dasi 200 suviršum, kai ku
rios medegiškai gerai stovi, 
bet visuomenės labu ir gero
ve nesirūpina. Yra jau 4 
metai susitvėrusi Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjunga, 
kuri bandė surišti visas 
draugijas vienybės ryšiu, 
bet ir tas darbas iki šiol ne
įvyko, nes kuniginės draugi
jos iš tolo Sąjungos baidosi, 
nors ji yra be jokio partyvi- 
škumo. Susivienijus visoms 
draugijoms galima daug bu
vo nuveikti. Buvo manoma 
įsteigti informacijinis biu
ras sujieškojimui darbinin
kams darbo, pasirūpinti lab
darybe, įsteigimu skaityk- 
lių, knygynų, mokyklų. 
Svarbiausiu-gi Ch. Dr. Są
jungos rūpesčiu buvo ir yra 
įsteigimas bendro visiems 
Chicagos lietuviams "Liau
dies namo.” Sąjungon šie
met viršininkais pateko vei
klus žmonės, bet ir veikliau

siems žmonėms sunku yra 
suskurdusios dideli darbai nuveikti, kuo-

KĄ CHICAGOS LIETU
VIAI VEIKIA?

Chicago, tai taip sakant, 
lietuvių tvirtovė. Čia dau
giausia lietuvių (apie 70 tū
kstančių), daugiausia inteli
gentų ir daugiausia įvairių 
įvairiausių lietuviškų orga
nizacijų ir įstaigų, kaip kur 
kitur. Dabar męs žvilgter
kim ką-gi tas milžiniškas 
lietuvių būrys veikia?

VVAUKEGAN, ILL. *

Chicagiečiai veikime atsilie
ka ir nuo mažiausių lie

tuvių kolionijų.
Jeigu męs pažiūrėsime 

arčiau į jų veikimą, patyri
nėsime jų stovį, tai pamaty
sime, jog Chicagos lietuviai 
veikime atsilieka ir nuo pa
čių mažiausių lietuviškųjų 
kolionijų, jie neturi jokios 
bendros nuosavybės (išsky
rus tautines—laisvas kapi
nes), netik liaudies namo, 
bei svetainės jie negalėjo iki 
jiol pasistatyti, bet ir nuo- 
muojamos (randavojamos) 
svetainės neturi, jeigu ne
skaitysime r-------- ’

Kunigai tik girtis moką.
Chicagos kunigija giriasi, 

kad ji pasidarbuosianti dėl 
lietuvių irpastatysianti juos 
apšvietoj greta kitų kultu- 
nngujų tautų. Bet toli gra
žu, kol tie pagirckai ką nors 
žmoniško nuveiks. "Drau
gas” buvo pagarsinęs, jog 
;ulas kunigas paaukavęs 

$100.00 knygynui, bet jau 
5 mėnesiai, o pinigai tebeil- 
sis "Draugo” kišeniui, nes 
kunigai nepradeda savo pi-

CHICAGO, ILL.
Ne kunigui, bet Dievui.
Birželio 7 d. buvau užpra

šytas į kumus. Krikštyti 
kūdikį nuvykome į Town of

tus, bet jei tik prireikė pa- nigais jokio darbo; neatsi- Lake bažnyčią. Kūmuose

DANVILLE, ILL.
Vietinėse dirbtuvėse dar

bai eina silpnai, prastam 
darbininkui sunku darbo 
gauti.

Lietuvių čia yra suvis ma
žai, apie 20 (šeimynų ar as
menų? Red.). Gyventojų ii 
viso yra apie 38,000. Jgfr- 
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I

Tamsybes, 
apaštalai. nX?ą,kS

I

Siją priskaitė prie smarvės. — Nekatalikų vaikus pra- supykusį farmerį, kuris pa- 
irdi, paimk skruzdę, su- vardžiuoja benkartais. I sikinkęs į plūgą penkis jdi- 

trink ją, tai nieko daugiausį 
nebus, kaip tik smarvė.; nėms popiežiaus neklaidingu- 
Taip-pat Labdarių Drau-

— Maike. ar tu žinai, kad 
vaina jau prasidėjo?

— Žinau, tėve, žinau.
— Sako, kad ir Lietuva 

vajavosis, ar tu apie tai ne
girdėjai, kaip visokias 
zietas skaitai?

— Kas taip sako?
— Vakar girdėjau saliune 

kalbant. Sako, vaiskas esąs 
jau sutrauktas į Pilviškius 
ir tuoj eisiąs prūsoko kre- 
posti imt.

— Tėve, tu geriau po sa- 
liunus žinių nerankiok, bet 
užsirašyk laikraštį, tai žino
si visą teisybę.

— Tai kaipgi, vaike, ar 
bus Lietuvoj vaina. ar ne?

— Lietuvoj karė gali būt, 
bet tai ne Lietuva kariaus, 
o Maskolija.

— Kaip tai, vaike, kaip 
tas gali būt, kad Lietuvoj 
bus karė, o Lietuva neka
riaus?

— Nes Lietuva nėra sa- 
vystovi šalis; ji neturi savo 
valdžios, neturi su svetimais 
kraštais jokių reikalų, netu
ri savo kariumenės ir todėl 
negali kariaut.

— Vaike, tu klvsti. Ar tu.7 u,

užmiršai, kad Amerikoj yra 
susitvėrę Lietuvos vyčiai?; .
Taigi vaisko męs turim. O; aš J x 
musų ministerio biuras Pa- reikia labai bijoties. 
ryžiuje. kuriam tautiškas 
seimas paskyrė $50.00 aukų, 
parodo, kad męs ir biznį su 
kitais kontrais darome.

— Tėve, tas jūsų "vais
kas" ir tas pono Gabrio . .
"biuras." tai du lygus viens kauti. Negana to, tarp Di- 
kitam daiktai, tai mažų vai
kų žaislai.

— Vaike, tu taip prastai 
apie musų vaiską nemislyk, 
da męs galim parvažiuot ir 
Lietuvos ginti.

— Jau per vėlu, tėve, da
bar jau ne parvažiuosit, nes 
laivai nebeina.

— Kaip tai nebeina?
— Taip, kad nebeina. Vo

kietija rengiasi į karę, jos 
kompanijos sulaikė visus 
laivus, nes priešingos vals
tybės gali juos suimti ant 
jūrių.

— Tai męs ant ruskio ši- 
po galim parvažiuot.

— Rusiški laivai taip pat 
sustabdyti.

— Ar tu nemeluoji? J
— Taip yra tikrai.
— Tai blogai.
— Bet ne tau.
— Jes, vaike, aš būtinai 

norėjau ant vainos važiuot. 
Vakar jau ir kardą išsiga- 
landau, o dabar tu man sa
kai, kad negalima parva
žiuot...

— Neįsižeisk, Itėve, aš tau 
noriu pasakyt teisybės žodį.

— Tu žinai, /v.—*1- 1'"J

ga

I

už teisvbe aš nepvkstu — 
sakykf

— Tu, tėve, tenai taip rei
kalingas. kaip skylė ant til
to. Aš tave užtikrinu, kad 
jei tu parvažiuotum, tai ta
vęs nepriimtų nė bulvių vir
tuvėj skusti.

— Šarap, ba kad duosiu!...
— Bet jeigu tave ir pri

imtų. tai visgi aš nematau, 
kad koks butų reikalas tau 
tenai važiuoti.

— Kaip tai ne reikalas! 
O argi Lietuva ne mano tė
vynė?

— Tai kas, kad tavo tėvy
nė.

— Taigi aš noriu ją ginti.
— Nuo ko?
— Nuo prūsoko.
— Turbut norėjai 

kyt. nuo Vokietijos?
— Jes, vaike.
— Taigi nežinai, tėve, ką 

kalbi. Juk Vokietija 
Lietuvos neužsipuola.
kils karė, tai kils tarp Vo
kietijos ir Maskolijos.

— Bet tu pirma sakei, kad 
ir Lietuvoj gali būt vaina.

— Taip. tėve. Lietuvoj ga
li būt susirėmimų ir net di
delių mušiu, jeigu vokiečiai 
norėtų Lietuvą užimti. Bet 

; tau pasakvsiu, kad to ne- 
‘ . Po Vo

kietija Lietuvai butų daug 
I geriau, negu po Rusija. Lie
tuvoj tuomet augščiau galė- 

• tų pakilt apšvieta, daugiau 
butų laisvės ir kunigija ne
galėtų taip drąsiai šeiminin-

pasa-

ant 
Jei

džiosios ir Mažosios Lietu
-vos tuomet butų panaikin
tas rubežius ir padalyta da

lbai’ tarp Rusijos ir Vokieti- 
; jos Lietuva tuomet 
j tų susilieti.

— Ar tu, vaike, 
kad tuomet butų 
geriau?

— Be abejonės.
— Na, tai tuomet aš pasi

lieku spakainas namie, o jau 
norėjau šįvakar pirkt šif- 
kortę. Ale tu pasakyk man. 
kaip Gabrys parvažiuos Į 
Paryžių, jeigu šifai nebei
na?

— Tai ne mano dalykas, 
tėve.

— Olrait, Maike, tai aš 
jau ir einu.

— Keliauk sveikas, tėve.

vėl gale-

mislini, 
Lietuvai

Paikas klausimas, pasa
kys skaitytojas; per stiklą 
galim matyt todėl, kad jis 
permatomas. Bet jei męs 
paklausime, kodėl stiklas 
yra permatomas, tai klausi
mas pasirodys jau sunkes
nis. Tiesa, visiems yra ži
nomas faktas, kad stiklas 
praleidžia šviesą, kurios ne
praleidžia medinė siena. 
Tečiaus tūla šviesa, kaip va 
X-spinduliai, lengvai perei
na per sieną, o negali pereit 
per lango stiklą. Daleiski- 
me. jei vietoj saulės oras 
butų apšviečiamas galingu 
X-spindulių aparatu, spin
duliai eitų kiaurai per mu
sų namų sienas, o langai 
musų namuose butų tam
siais keturkampiais.

Viena svarbiausiųjų prie
žasčių. kodėl męs galim per 
stiklą matyt, 
darant : 
krišpolinis sudėjimas, 
degos. iš kurių stiklas 
daromas, pavyzdžiui 
lys. flintas, patašas, yra ne
permatomos. Vien tik su
dėjus tas medegas žinomoj 
proporcijoj išeina šviesą 
perleidžiantis stiklas. Te
čiaus jei stikle pasilieka 
burbulėlis oro, jis tuojaus 
daro stiklą nepermatomu 
toj vietoj, taip pat, kaip ga- 
zo burbulai nepraleidžia 
šviesos per vandenį. Ge- 
riausis pavyzdis čia bus 
kiaušinio baltymas. Balty
mas yra veik permatomas 
skystis, bet kada jį suplak
sime taip, kad jis pavirs Į 
baltas putas, kurios niekas 
dugiau, kip tik mažytėliuo
se burbulėliuose uždarytas 
oras, tas baltymas bus jau 
nepermatoma balta masė. 
Mat, šviesa, krisdama ant 
nesuplakto baltymo, randa 
visai paprastą masės sudėji
mą : gi suplakto baltymo 
masė susideda iš apskritų 
burbulėlių. kurie 
šviesos spindulius, 
juos milijonus kartų ir 
kiu budu šviesa negali per 
putas pereiti.

Taip pat yra ir su cuk
rum. Ištirpintas vandenije 
cukrus yra visai permato
ma medega. Bet sausas 
cukrus, kad jis būna apskri
tų grūdelių pavydale, išrodo 
baltas ir nepermatomas, 
kaip suplaktas baltymas, 
Tą patį galima pasakyti 
apie sniegą, kuris yra nie
kas daugiau, kaip tik van
duo, bet kuomet jis sušalęs 
pasiputusiam pavydale, jis 
yra baltas, kaip suplaktas 
kiaušinio baltymas.

Dėl tos pat priežasties ir 
popiera sušlapinta arba a- 
liejuota praleidžia daugiau 
šviesos, negu sausa. Mat 
popiera taip pat susideda iš 
smulkių dalelių, tarp kurių 
yra skilučių; ir kada ją su- 
šlapinam, skylutės prisiren
ka vandens arba aliejaus ir 
tokiu budu popiera pasida
ro daugiau masyve, jos da
lelės, suvienytos vandeniu, 
nebegalį taip išsklaidyt tarp 
savęs šviesos spindulių ir 
daugiau jų praleidžia. Te
čiaus kokiu budu šviesos 
vilnis (šviesa eina vilniuo- 
dama) persigauna per lan- 
gų stiklus nesulaikomos, tai 

Į ligi šiol mokslui da nepasi
sekė išaiškint.

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

. . vra ta, kad 
stiklą apsaugota

Me- 
yra 

smė-

išsklaido 
sulaužo 

to-

• įaip pat uauuaiiy viaa- 
'gija yra tiktai smarvė.” Apie j 
patį liaudies namą, štai kaip 
grynai kunigiškai nukalbėjo. 
Girdi, "nepraeis nei keli me-

Tai vienur, tai kitur pas 
lietuvius kįla užmanymas' 
steigti liaudies namą, bei 
svetainę, kur pasekmingiau 
galima butų atlikti viešus 
visuomenės darbus apšvietos 
kėlime.

Užmanymas yra labai 
svarbus ir kaipo tokis, kur- 
ne-kur, jau yra įvykintas, ir 
vis naujose vietose apie tą 
tariamasi.

Rodos, tai visai neįtikėti
nas daiktas, kad bent kas iš
drįstų ji niekint, o vienok 
taip yra! Ir tai ne tarp „ne- 
gramotnų,” bet tarpkunigų- 
musų vadovų ir mokintojų, 
kurie be paliovos bando pri- 
parodyti Kap jie esą pirmiau
siais, veikliausiais ir teisin
giausiais liaudies švietėjais.

Jų, neva, priparodančios 
frazos yra tuščios ir pilnos 
melo! Juk liaudies namas,ku
riame gali rasties kambariai 
draugijų susirinkimams, kny
gynui, arbatinei, mokyklai, 
prakalboms, prelekcijoms, 
teatrams, etc. yra tikriausiu 
apšvietos židiniu. Gi musų 
kunigai priešinasi tokiam ap
švietos židiniui ir da jie 
nesigėdija ir drįsta tik
rinti tamsiajai miniai, buk 
jie šviečia ją ir jais rūpinas.

Klausiu jūsų kunigai ar tai 
tą jus skaitote apšvieta: už
ginti darbo žmonėms pasi
statyti sau apšvietos institu
ciją, kurioje jie galėtų turėti 
knygvną,mkoyklą. prakalbas, 
ptelekcijas, teatrą, ect.? Jū
sų apšvieta: neužguiti kar-lvorą supirkti, 
čiamininkams steigti karčia- turi dirbti, kad tavorą išbar

davus ir bent kiek pelnius.
Visai kas kita su kunigo 

bizniu. Šitam „feikeriškam" 
biznieriui nereikia rupinties 
apie namą, nes jau jį parūpi
na parapijonai; nereikia ru
pinties tavorų supirkimu, nes 
dievus ir velnius bile kvailys 
gali sutverti savo, ir da kvai
lesnių žmonių vaidentuvėj; 
nereikia dirbti, idant dievus 
ir velnius, jų sumanytus par
davinėti, nes tą atlieka pa
tįs parapijonai.

Juk neveltui kunigai už tą 
biznį, taip užsistoja.

tai ir tautiškąjį namą reikės 
žydui regsmonui už pusdyt- 
kę parduoti. Tų kurie au
kauja ar skolina pinigus — 
pinigai niekais nueis. Delei 
patikrinimo, kad taip tikrai 
bus, aš šiandien duodu vi
siems, čia bažnyčioj esan
tiems, prispiaut savo kiše- 
mų.

Dabar, visi tie kurie inte- 
resuojatės steigimu liaudies 
namo, ar vienoj ar kitoj vie
toj, įsitėmykit, kodėl kunį

— Tvirtina ir skelbia žmo- delius šunis arė lauką. Tai 
buvo liepos 5 d. ir nors tai 
buvo šaltoj Alaskoj, vienok 
pauksnėj buvo 85 laipsniai 
karščio. Bėdini šunįs iškišę 
liežiuvius sunkiai alsavo ir 
visi buvo šlapi nuo prakai
to. Kas penkias minutas jie 
puolė ant žemės, o piktas 
farmerys keikė juos ir pėrė 
ilgu smaluotu botagu.

mą.
— Mano kunigus esant 

šventais ir be nuodėmių.
— Prisisavina tiesą išgul- 

dinėt Bibliją.
—Vilioja iš vargšų pinigus

juos apifanatizavę.
— Keikalauj’a, kad kunigai 

nevestų moteries.
— Naikina namus ir ardo 

šeimynose santaiką ir jų gy
venimą.

— Išveda per išpažintį iš 
kelio moteris.

— Kėsinasi nužudyti lais
vus kalbėtojus.

— Lenkia galvas prieš sta
bus ir meldžiasi prie „šven-

_ »

— Pridengia savo niekšy- 
' j dievobaimingumu.

— Skelbia, buk kunigai

toj, įsitėmykit, kodėl kunigai-tv" numirusių, 
taip elgiasi. Dalykas štai ka-- ■ „
me tuno.—Jie nori, kad žmo- bę dievobaimin; 
nės savo kaštais išbudavotų • .
i'iems namą, kuriame jie, galį atleisti nuodėmias.
kunigai galėtu turėti vietos — Sutveria Dievą iš duo

nos ir vyno.
— Garsinasi, buk galį Da

vimui, ir krautuvei, monų versti vandenį į „švęstą, 
pardavimo išstatymui. Taigi, Į — Sako, buk nekrikštyti 
dar suprantamiau sakant, kudykiai yra prakeikti, 
kunigai nori, kad vargšai- į " Mėgina gelbėti, kartais 
žmoneliai uždėtu jiems biznį bjauriausius niekšus, prieš 

mirtį per paskutinį patepi
mą.

—Niekina vardą Kristaus.
— Mėgina prisisavinti die

višką galę.
— Stengiasi paslėpti isto

riją neišpasakytai biaurių 
savo darbu.

— Niekina ir degina Bib
liją.

— Ima, kaipo pareigą nai-

kunigai galėtų turėti vietos 
fabrikui, dievų ir velnių dir- 

į bimui, sąkrovai monų sukro-

Produktografas.
Taip pavadinta naujas iš

radimas, kuris fabrikanto 
raštinėj parodo kaip kuri 
mašina dirba. Produkto- 
grafas statoma ofise ir su
vienijama vielomis su maši
nomis dirbtuvėje. Jis paro
do iki minutos kada mašina 
leidžiama darban, kada su
stabdoma, ir pažymi kiek
vieną apsisukimą bei kirtį, 
žiūrint ko kia mašina kaip 
veikia. Tokiu budu bosas 
ir ofise sėdėdamas mato, 
kaip kuris darbininkas prie 
mašinos dirba.

Valstijos geležinkeliais 
i Naujoj Zelandijoj į mokslą 
j einantie vaikai važiuoja dy
kai. Amerikoj geležinke
lius valdo kapitalistai, ir čia 

Į biednujų tėvų vaikai gele- 
ižinkeliu niekad nevažiuoja. 
Socijalizmas nori, kad gele- 

_ ižinkeliai priklausytų visai 
aike, kad visuomenei.

mas, jas parapijonams lan
kyti ir jose proto nustoti, bet 
užginti parapijonams steigti 
liaudies namus, — žodžiu sa
kant užginti žmonėms steig
ti ir lankyti vietas, kuriose 
jie gali įgauti daugiau proto?

Jūsų apšvieta: nepadoriau
sios priemonės ir budai 
griauti apšviėtą, o palaikyti 
tamsybę.

Teprasmenga tokia grynai 
kunigiška apšvieta.’ Jinai nė
ra apšvieta, bet tamsybė-to- 
kia nedora tamsybė, kokia 
gali užkrėsti žmoniją tiktai 
ir tiktai, kunigai!

Nepamatuoju tą ką augš-
čiau pasakiau, tuščiais žod-l 
žiais, - visai ne. Nejieškau| 
taipgi faktu vietose, kurios' 
yra man tolimos ir neaiškiai 
žinomos; surandu juos ant 
vietos.

Apie 13-14 mylių nuo Bos
tono randasi mažas miestelis 
Nonvood’as, kuriame randasi 
ir lietuvių gan didokas būre
lis. Apsišvietę ir laisvę my
lintieji vietos lietuviai, su
manė sutverti Labdarių 
Draugiją, kurios tikslas: 
įsteigti Norwood’o lietu
viams Liaudies Namą. Už
manymas nepasiliko vėjo nu- 
pučiamu užmanymų, jis jau 
vykdomas. Labdarių Draugi
ja tapo sutverta. Liaudies 
namo statymui priemonės 
surasta. Ir namas jau yra 
pradėtas statyti. Už3-4mėn. 
namas bus užbaigtas.

Šitoksai veiklesniųjų ir 
apšviestesniujų norvvoodie- 
čių šuolis linkui apšvietos, 
lyg perkūnas trenkė į vietos 
kunigo makaulę. Jis tuoj, 
žinoma pamatęs, kad liau
dies namas nebus įstaiga 
žmonių mulkinimui, bet to
bulinimui, tai yra nebus baž
nyčia bei „mulkinyčia” bet 
vieta svetainei, knygynui, 
mokyklai, etc.,—kaip įtūžęs

Sakoma. kad žmogus tu
rįs neužginčijamą tiesą 
prie: gyvasties, laisvės ir 
laimės. Kokia gyvasčia ga
li džiaugties darbininkas 
vergaudamas kapitalistui 
ir jam kraudamas turtus? 
Kur yra laisvė žmogaus 
slankiojančio nuo dirbtuvės 
prie dirbtuvės darbo bejieš- 
kant? Kaip ilgai turi būti 
žmogus su tuščiu skilviu, 
kol jis pasijunta laimingu?

mokyklai, etc.,—kaip įtūžęs 
meškinas, šoko prakilnų dar- 
1------

—tokį net stebuklingą biz
nį, kad kunigams nereiktų 
nieko gero dirbti, nieko ge
ro nepagaminti, nieko gero 
neparduoti, o vienok geriau
si pelną turėti. Ir išteisybės, 
kunigo biznis-yra „pašėlęs" 
biznis. Tai yra biznis pana
šus burtininko-raganiaus ar 
monininko-šulerio bizniui. — 
Juk jeigu tūlas žmogus nori ___ ,__ . _ r___  __
užsidėti biznį, tai pirmiausiai kinimą stabmeldžių Ir ere- 
turi vietą, kurioje darvs biz- tiku.
nį pasirūpinti, paskui ta- — Paperka ir davinėja pa

liepimus valdininkams.
— Boikotuoja visus kurie 

drįsta juos kritikuoti.
— Užgina tiesą spaudos 

žodžio ir ramių susirinkimų 
laisvės.

— Kovoja su visomis įstai
gomis, kurios nepasiduoda 
'jų galei.

— Priešinasi uždėjimui 
mokesčių ant jų turto.

— Drąsina girtuoklybės 
plėtimąsi.”

Nuošimtis niekšų, paleis
tuvių mušeikų ir girtuoklių 
tarp popiežių ir kunigų, yra 
daug didesnis, kaip tarp pa
prastų žmonių. Tas viskas 
neužilgo bus išdėstyta ir da- 
rodyta istoriškais * faktais 
naujai išeinančioj knygoj 

„Gyvenimai Popiežių” ku
ria išleis „Keleivis”.

Parce.

paskui ta- 
dar paskui ]

Į

Kodėl kunigai jau pačių 
žmonių vadinami: „Tam

sybės apaštalais” — nes 
jie šviesos bijo: jie nori 

i laikyti žmoniją didžiau
sioje tamsybėje, jie net šlyk- 

| ščias baidykles—velnius-nu- 
teplioja juodai. Jie nedo- 
riausius nuožmiausius dar
bus, sakysime, Macochas, Ri- 
chesonas* ir Smitdas, atliki
nėja didžiausioje slaptybėj 
ir tamsoj. Tatai kunigų 
yra ne tik rankos juo
dos, bet ir visi juodi, kaip 
tie velniai, kuriuos jie nu- 
teplioja juodais.

Margeris.

i

bą ardyti: atkalbinėti vietos 
lietuvius nuo Labdarių Drau
gijos ir abelno liaudies na
mo rėmimo. Kaipo kunigas, 
tai visą savo juodąjį darbą 
atliko ir atlikinėja prie alto
riaus,— kur nepadoriausias 
apšvietos iškoneveikimas ir

Invairumai

Kuomi yra 
popiežija?

Kaip rusas prigavo anglą.
Manchesterije, Anglijoj 

buvo toks atsitikimas. Pas 
: vieną automobilių užlaiky- 
| toją atėjo turtingas rusas 
' ir sako noris pasisamdyt 
: gerą automobilių ant vienos 
I dienos.

Jis pasisakė esąs geras 
į automobilių ekspertas ir 
: atendanto jam nereikia. 
Automobilių savininkas da
vė jam vienam automobilių, 
sakydamas, jog jei ką nors 
sugadins, turės užmokėti.

"O, nebijok tamsta!” sa
ko rusas. ”Aš tamstai da
bar užmokėsiu kiek tas au
tomobilius vertas, o kaip su
grąžinsiu, tamsta atiduosi 
man pinigus.” Ir paklojo 
ant stalo pinigus.

Anglas nudžiugo toki ge
rą "kostumerį" susilaukęs 
ir padavė automobilių.

Vakarop, kaip pradėjo 
jau temti, atvažiuoja rusas. 
Automobilius buvo tvarkoj 
ir savininkas sugrąžino ru
sui pinigus.

Rusas padėkavojo ir bu
vo jau beeinąs. Automobi
lių savininkas jį sulaikė:

"Tamsta, turite užmokėti 
man už automobiliaus nau
dojimą.”

"Apie užmokestį čia ne
gali būt kalbos, nes aš nau
dojau savo automobilių,” 
atsakė rusas. "Labanakt, 
tamstai.”

Jeigu ir norėtumei, nega
lėsi atskirti savo gyvenimo 
nuo visos žmonijos gyveni
mo. Tu gyveni tarp žmoni
jos, su žmonijos pagelba ir 
dėl žmonijos. Gamtos įsta
tai reikalauja, kad nei vie
nas neitų prieš kitą. Pykti- 
gi ant ko nors ir atstumti jį 
nuo savęs, tai reiškia eiti 
prieš gamtos Įstatymus.

Markus Aurelius.

Kambarys išpopieruotas 
krasos ženkleliais.

Anglijoj, netoli Chicloste- 
rio, yra nedidelis viešbutis; 
tame viešbutije yra kamba
rys visas išpopieruotas kra
sos ženkleliais Kas tame 
kambaryje buvo, tas sako: 
"Lubos, sienos, durįs, kėdės, 
paveikslų rėmai ir viskas 
išskyrus grindis, storai ap
klota krasos ženkleliais, 
kuomet nuo lubų iki žemės 
kabo čielos virtinės ir pun
dai ženklelių, kuriems ant 
sienų jau nėra vietos." Žen
kleliai surinkti įvairiausių 
spalvų ir sulipyti paveiks
lais; pavyzdžiui, ant lubų 
sudėta puiki žvaigždė; virš 
pečiaus sudėta kaimyniško 
miesto Bognor’o mapa j ant 
stalo — Paryžiaus Eifelio 
bokštas. Tarp kabančių ant 
sienų ženkleliais aplipintų 
rėmų paveikslai taipgi iš 
ženklelių. Daugiausia tų 
ženklelių surinko Anglijos 
karalienė Viktorija.

Raudonos Kibirkštjs.
Žmonės sutverti nely

giais ir niekas jų lygiais pa
daryt negali. Bet jie turi 
lygias tiesas gyvent, kol gy
vi ir naudoties visu tuom, 
ką gamta žmogui suteikia. 
Socijalizmas to reikalauja 
ir tas įvyks, kada darbinin
kai Įgys daugiau proto.

Anglų laisvamanių laik
raštis „The Menace,” štai 
kaip charakterizuoja Rymo 
Katalikų (popiežiaus) bažny
čią:

—„Ji maitinasi baime savo 
pasekėjų.

— Yra motina tironų
— Apkausto sąžinės laisvę.
— Tvirkina mergaites ir 

ardo jų dorą savo biauriais 
klausimais prie išpažinties.

— Apvagia pavargėlius
— Tur artimus sąryšius su 

smuklių savininkais.
— Steigia vienuolynus mo

terims dėl kunigų paleistu
vių.

— Išžudo kunigų nelega- 
liškus kudykius.

— Kankina visus nekatali- 
kus.

— Degina ant laužų nesu-
»

Visada trokšta valdžios.
— Skelbia, buk apsivesti 

kitur, ne bažnyčioj, yra pa-

melagingiausias pliauškimas tinkančius su jų mokslu, 
ant laisvų žmonių suranda —Visada trokšta vald
patogiausią vietą. 

Liepos 5 
moksle jisai

ro pa- i
Drau- leistuvystė.

šunimis aria.
"The Engineering 

Mining Journal" rašo: Vie
nas musų korespondentų, 
laukdamas Ygolije prie Ya- 
kuno garlaivio, išgirdo šu
nų kaukimą ir žmogaus kei
kimus. Tas patraukė kore
spondento atidą. Jis nuėjo 
ištirti, ką tai galėtų reikšti.

and

Ūkininkas nė kiek nėra 
laimingesnių už darbinin
ką. Darbininkas parduoda 
savo jiegas, o ūkininkas 
ūkio produktus, bet rinka 
abiejų yra — kapitalistų 
kontrolė.

Kapitalizmas yra didžiau- 
siu pasaulij kriminalistu, 
tečiau viso svieto valdžios 
stengiasi jį išteisinti.

Išėjęs už krūmų jis pamatė ninku luomų.

Socijalizmas nelauks tol, 
kol visi žmonės bus paveiks
lu tobulybės; jis įvyks taip 
greit, kaip žmonės užsima
nys uždraust legališkiems 
plėšikams išnaudot darbi-

◄
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IŠ LIETUVOS.
Baisi audra su ledais.

Kabeliai, Marcinkonių par., 
Vii. gub. Liepos 6 d. čia 
siautė nepaprastai smarki 
audra ir lijo dideliais ledais, 
pjer keletą valandų buvo nak
ties tamsa, dzūkeliai išsigan
dę meldėsi manydami, kad 
jau „sudna dziena” atėjo.

Po audros pasiliejo lietus, 
užliejo gatves įr klonius. 
Pievose ir dirvose vanduo ti- 
vuliavo, it ežeruose; daug 
nukentėjo laukuose javai.

Dienomis dideli karščiai 
siekią iki 30 laipsnių (Reo- 
miuro), žmonės dejuoja, kad 
negalį ištrivoti prie lauko 
darbų.

(Iš privatinio laiško) R. Z.

Sodžius ir sodiečiai.
Ylakiai (Telšių aps.). 

Buvo laikrasč. rašyta, kad 
Ylakiuose nutarta uždaryti 
visos girtybės įstaigos. Da
bar tas nutarimas įvykintas. 
Šventadieniais uždaromas 
monopolis, traktierius, ali
nės ir Vartotojų Draugijos 
"renskovij pogreb” visai 
dienai, turgaus dienomis — 
nuo 1 ligi 5 vai., o teismo ir 
valsčiaus sueigos dienomis 
— po 2 vai.

Per Šv. Petro atlaidus ki
tais metais retai apsieidavo 
be muštynių, o šiemet to ne
buvo, nes retai kur tebuvo 
matyt pasigėrusių. Mat, 
pro antrų traktieriaus ir ali
nių pusę irgi mažai tegalėjo 
”loskos” gauti. Girdėti, kad 
daugelis alininkų žadą nebe- 
pardavinėti alaus.

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

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

Pajieškau švogerio Jono Bakšio, iš 
Suvalkų gub., Alytaus parap., pir
miau gyveno Scranton, Pa. Jis pats 
ar kas jį žino malonės atsišaukti.

Kostantinas Obukevičia,
177 Bowen st., So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Antano Plauši- 
naičio ir seserų O. ir L. Dailydžiukių. 
Visi suvalkiečiai, Naumiesčio pav, 
Griškabūdžiu parap, Katilių kaimo. 
Atsišaukit.
BOX 154, Cobalt Ont, Canada.

Pajieškau draugo Juozapo Gaidi- 
mavičiaus, Kauno gub., Anykščių 
miestelio; pirmiau gyveno Montreal,

Pajieškau tėvo Razgevičiaus; pir
miau gyveno Binghamptone, N. Y. ir 
Onos Zdanavičiūtės, abudu Kauno gu- 
bern., Panevėžio pav. Malonėkite at
sišaukti arba kas apie juos žino mel
džiu pranešti.

Povilas Razgeviče,
IVt Jacųues Str, Worcester, Mass.

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

J. V—is,
P. O. BOX 9 Alganųuin, III. I

fPajieškau Kazimiero Smigelskio ir 
Aleksandro Dzezulskio; abudu Kauno 
gub, Šiaulių pav, Pašušvės parapijos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

B. Kavaliauskas,
316 Second str, Elizabethport, N. J. j

KAMBARYS IŠSIRANDAVOJA
Geras kambarys su valgiu arba be 

valgio, šildomas žiemą garu, išsiren- 
davoja pigiai. Pamatyt galima kož- 
nu laiku. (33)

M. SUDYMT,
122 F street, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Juozo Kunicko. 
Gardino gub., ir pavieto, Ratnyčios 
parapijos, Pervolko sodžiaus. Pir
miau gyveno Pittsburghe, Pa. Jis 
pats ar kas jį žino malonėkit praneš
ti šiuo adresu:

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

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

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

PARSIDUODA BALTIMOREJ
Puikus trijų lubų gyvenimui na

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

DRAUGYSTĖ ŠV. PETRO N*. 1 

Tawn of Lake, Chicago, I1L

Valdyba.

Pirmininkas — Steponas Morkūnas.

1645 W. 47th st, Chicago, IlL 

Pagelbininkas — Konstantas Iovaifa, 

4600 S. Paulina st, Chicago, DL 

Prot. raštininkas — K. A. čiapas, 

1736 W. 47th str, Chicago, DL 

Finansų raštininkas—P. Pivaronaa, 
4503 S. Hermitage avė, Chicago, D1 

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

Susirinkimai būna kas antrą ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 1 vai. po 

pietų bažnytinėj svetainėj, Šv. Petro 

neprigulmingos parapijos, 4538 40 
So. Marshfield avė, Chicago, III.

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

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

Giedrimai (Ylakių parap., 
Telš, apskr.). Sodžius ne
mažas. Yra apie 20 pasitu
rinčių ūkininkų, o smulkiųjų- 
daug daugiau. Du ūkininku 
nusigėrė ir priversti liko iš
keliauti i Ameriką. Vienas 
ūkininkas yra labiau už vi
sus kitus nusigyvenęs.

Apie išsikėlimą į viensėd
žius čia ir burnos neišsimoka 
aušinti. Jiems to neįkalbesi.

Laikraščių čion pareina, 
sulyginamai maža.

Jaunimas tamsus ir dau
gelis jaunųjų labai įpratę 
girtuokliauti.

Šio sodžiaus jaunimas ne
retai sutaiso tam tikrus 
,,špicbalius”, iš kurių netik 
vyrai, bet ir merginos grįžta 
namo ropomis.

Kas labiau pastebėtina— 
jog ir mergelės čia nesivaržo 
pasiimti degtinės pusbute- 
iuką ar buteliuką, kada jų 
celios susiena. Pasigėrusios 
gi (piauna oškinas)vemia.

Blaivybė.
Valsiečiams nutarus, Vil

niaus gub. uždaryta 52 pri
vatinės girtybės įstaigos ir 
degtinės monopolių.

"Liet. Žinios.”

Lygumai. Ūkininkas va
gis. Aleknaičių Daukša, ūki
ninkas, turintis apie 40 deš. 
žemės, vietos traktieriuje iš
traukė Armonaičių Juozu- 
paičiui iš kišenio pinigus, 
kurių, kaip pasirodė, buvę 
2 r. 40 k. Vienas berniukas 
iš šalies tai pamatė ir prane
šė Juozupaičiui. Daukša 
ant karštų pėdų sučiuptas 
turėjo prisipažinti ir prie liu
dininkų sugrąžino Juozupai
čiui jo pinigus.

Pas mus nieko geresnio ir 
neišgirsi, kaip tik: čia užmu; 
šė, čia apvogė. Vis tai dėlei 
žmonių tamsumo. Laikas jau 
mums patiems pasirūpinti 
savo apšvietimu, o nelaukti 
kol mus apšvies kokie norskol mus apšvies kokie 
geradariai.

Lauky stovis
Raguva. Ūkio darbai 

na puikiai. Sienas baigia
mas vežti, o augštesnėse vie
tose ir rugiai jau plaunami. 
Derlius išrodo gan geras, bet 
vienas antras lietus labai pa
taisytų vasarojų ir daržoves.

ei-

Žuvininkavimo ūkiai
Suvalkų gub. 1913 m. bu

vę 4 karpių ūkiai, užimantys 
72 dešimtini. Valdžios eže
ruose Suv. gub. pradėta pla
čiai vėžių veisimas. Žadama 
užsiimti sėjų (ešerių, sygų) 
veisimu. (Suv. Gub. Vied. 
No 28).

WILNIUJE.
Odininkų dirbtuvėj. Strei

kas tebesitęsia jau trečia 
sąvaite. Prisidėjo ir Geco- 
vo dirbtuvės valkieriai. Tai
gi kartu su jau pabaigusiais 
streiką ir tepalaikančiais 
kitus streikininkus bomšči- 
kais sustreikavo šįmet dau
giau kaip tūkstantis darbi
ninkų.

Ūpas geras. Tas atsilie
pė ir ligos kasos veikme. 
Mat, I-sios odininkų ligos 
kasos narių dalis pirm ke
lių savaičių buvo pakėlusi 
klausimą, vieton 2 nųoš. į- 
vesti tik 1 nuošimtį mokes
nio kason. Valdybos sušau
ktasis susirinkimas pirmą 
kartą neįvyko, nesusirinkus 
nė pusei narių, antrasis gi 
susirinkimas buvo jau strei
kui kilus. Ir kas pasirodo! 
Kuomet pirma sumanymas 
pamažinti nario mokesnį 
buvo radęs kiek pritarimo 
ir kiti kalbėjo, jog išlaidoms 
pamažinti reikią panaikinti 
pašalpos narių šeimynoms 
sergant, dabar vos vienas- 
kitas teatsirado, kurs šį-tą 
pasakė sumanymui apginti, 
bet didelė didžiuma jį atme
tė. Fabrikantai, kurie ir 
patįs buvo anksčiau mėginę 
(kituose susirinkimuose) 
savo balsais suskaldyti dar
bininkų vienybę ir įvesti 
kuomažiausį mokesnį (1%), 
dabar nedrįso susirinkime 
dalyvauti, pasivaduodami 
savo atstovais; šie neper- 
daug tegynė fabrikantų rei
kalų. Nors paprastai poli
cija nesilanko Į kasos susi
rinkimus, ši kartą (mat, 
streiko metas!) atvyko ir 
akyliai sekė kalbėtojus.

Beje! Sąvaitei praslin
kus nuo streiko pradžios, ir 
vietinė spauda pradėjo apie 
ji šiek-tiek rašvti.

"Vilnis.”

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

William Sadauskis,
Shawinigan Falls, P. Q. Canada.'

Pajieškau švagerkos Stanislavos 
Cetavičaitės Kauno gub, Raseinių pa- 

į vieto; pirmiau gyveno Chicagoj, III. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

John IValiace, 
1128 Essex st, Springfield, Mass.

Laikraščių vargai.
Vilniaus gubernatorius 

nubaudė 200 rub. arba 1 me
nes. arešto žydų laikraščio 
"Atgimimas” redaktorių 
Leviną už str. "Blaivybė.”

Kanalizacijos darbininkų 
streikas.

Sustreikavusieji kasikai 
išpalengvo grįžta dirbti. 
Dviem pastarom dienom da
rban sugrįžo 100 .darbinin
kų, taigi keliose vietose su
stabdytas darbas vėl varo
mas tolyn. Miesto valdyba, 
ištyrusi dalyką, nusprendė, 
kad darbininkai esą apmo
kami kaip reik ir kad jų rei
kalavimas padidinti darbo 
mokestį pildyti negalima.

Pajieškau brolio Antano Norutavi- 
čiaus; paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., šakėnų parap, Paliesiu dvaro. 
Jis turi 5 pėdas augščio, geltonų plau
kų, melsvų akių, 29 m. amžiaus; 13 
metų kaip Amerikoj. Pirmiau gyve
no Oglesby, III. Kas apie jį praneš, 
gaus $2.00 dovanų.

Vladas Narutavičius,
BOX 171, Oglesby, III.

Pajieškau Antana Krapovnicko, 
Kauno gub., Seredžiaus vals., Belve- 
dero_dvaro; 7 metai kaip Amerikoj. 
Girdėjau gyvenęs Brooklvne, N. Y. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu at
sišaukti.

John Bartnik,
14 Lock Bot. East Pepperett, Mass.

Pajieškau pusbrolio Andriejaus Ma- 
dzajaus Suvalkų gub.. Senapilės pav., 
Garlevos parap., Padriečių kaimo ir 
draugo Vinco Danisevičiaus Suvalkų 
gub., Senapilės parap. ir pavieto, 
Veiverių kaimo. Meldžiu atsišaukt.

Joe Rolands, 
Savanah, Oklahoma.

Pajieškau dėdės Pranciškaus Nau- 
i jalio; 10 metų Amerikoj, ir pažįstamų 
; Dominiko ir Antano Toleikio, visi 
Kauno gub, Telšų pav. Jie patįs ar 

: kas juos žino malonės pranešti.
Petras Strikowsky,

B0X 4, City Mills, Mass.

Pajieškau Petro ir Juozo Vaišnora, 
Suvalkų gub., Seinų pav., Kapcemie- 
sčio gmino, Liepjunų kaimo, ir švo
gerio Petro Damuliavičio, Kamarunų 
kaimo, Leipunų gmino, to paties pa
vieto. Kas apie juos žino, arba jie 
patįs teiksis atsiliepti.

J. Vaišnoras,
92 Lenox st., Roxbury, Mass.

I Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 23 metų; aš esu 23 m. pu
sėtinai užsigyvenęs; turiu savo biznį; 
geistina butų, kad mergina butų lais
vų pažiūrų ir nesibijotų civiliško šliu- 
bo. Platesnių žinių Kreipkitės per 
laišką ir su pirmu atrašymu prisiųs- 
kit savo paveikslėlį, o kiekviena gau
sit atsakymą. (32)

J. Sakatoski,
83 6th st., So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Alegejušo Šim
kaus, Kauno gub., Šiaulių pav., Ra- 
dviliškės parap., Zironų kaimo. Sep
tyni metai Amerikoj, pirmiau gyve
no Mahanoy City, Pa. ir dirbo anglių 
kasyklose. Turiu svarbų reikalą, kas 
apie jį žino, meldžiu pranešti.

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

Pajieškau Andriaus Raugiavičiaus 
(angliškai vadinas Rugee), 5 pėdų 
ir keturių colių aukščio, angliškai 
kalba mažai; ant viršutinės lupos 
randas. Jis gyvendamas sykiu su 
manim nuskriaudė mane ant 50 dol. 
ir prasišalino. Girdėjau gyveno Wis- 
consino valstijoj; dirba daugiausia 
kaipo molderis. Kas tokį žinotų, ma
lonėkit pranešti, už ką skiriu 5 dole
rius dovanų.

A. Falevičia,
1211 Elm st., Terre Hante, Ind.

Pajieškau brolio Stankaus, Kauno 
gub., Raseinių pav., Andrijevo vals.; 
2 metai kaip Amerikoj. Malonėkite 
atsišaukti, arba kas jį žino meldžiu 
pranešti, už ką busiu dėkinga.

Marė Stankaitė,
82 River st., Rumford, Me.

Pajieškau draugės Marės Saulkec- 
kičios, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Trumpaičių Viensėdžio. Turiu svar
bų reikalą. Ji pati ar kas ją žino, 
malonėkit pranešti.

St. Paržinskas,
P. O. BOX 62 Bridgewater, Mass.

DUONKEPĖ IR NAMAS.
dailus štėbelis ir sandelničia mil

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

JUOZAS
P. O. BOX 1353,

apgyventas lietu- 
rusais. Platesnių 

(33) 
RUŠĖNAS,

Jevvett City, Conn.

DELKO METAT I-ŠALĮ SUGEDU. 
SIUS LAIKRODĖLIUS’

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

C. NURKAT, (33)
1854 W. North avė, Chicago, 111.

LIETUVIŠKAS EXPRESAS.

PARSIDUODA FORNIČIAI
nes turiu važiuot į kitą miestą. Gali 
matyt kasdieną po šiuo adresu:

ADOMAS DAUGERTAS,
172 Bolton st, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FOTOGRAFIšKAS 
APARATAS

Per 5 X 7 su visais įtaisymais ir 
prie jo reikalingais daiktais. Visai 
naujas, tik vienus metus vartotas, 
parsiduoda labai pigiai.

C. F. DAVIS,
šVorcester, Mass.27 Lodi st,

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ No. 1 

Town of Lake, Chicago, I1L
Tėvynės Mylėtojų Draugystės No 1 

ant Town of Lake, Chicago, III. su* 

sirinkimai atsibuna kiekvieną pirmą 

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

Paulina sts.
Valdyba.

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

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

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

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

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

Užžiurėtojas org. Mataušas Silkaitia,

3446 S. Emerald avė., Chicago, III.

Pranešu visiems, kad aš laikau 
Ekspresą su pora arklių. Perkraus- 
tymams atlieku darbą kuogeriausiai 
ir pigiai; taipgi važiuoju ir į kitus 
miestus. (36)

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

Telephone: Charter 1225.

Pajieškau brolio Napalėono Samu- 
levičiaus; 10 metų Amerikoj; iš Žogų 
kaimo, Skapiškio vals, Zarasų pav, 
taipgi pusbrolio Viktoro, Jono ir Sta
nislovo Vasilių, visi Kauno gub, Uk
mergės valsčiaus, Subačių kaimo; 
pirmiau gyveno New Yorke ir dirbo 
ant farmų. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Peter Stanulevičius,
P. O. BOX 115, Coyne, Pa.

AUTOMOBILIUS PARSIDUODA
5 sėdynių automobilius, 35 arklių 

sylos, 4 mašinerijom, dirbtas 1912 
metuose, visak mažai važinėtas. Par- 

l siduoda tik už 450 dolerių. Naujas 
I prekiuoja $2,500.00. Pirkėją apsii- 
. mu išmokyt važinėt ir padėsiu gaut 
i "lisence.” Priežastis pardavimo: no-
■ riu užsidėt kitokį biznį; man reikia 
' pinigų. Automobilių galit matyt ant
■ 261 )V. Broadway. Gyvenu ant 130
* Bowen st, So. Boston. (33)

Peter Pilvenis.

gera proga.
Draugai ir draugės. Aš pranešu 

Jums, jog mane 40 kp. L. S. S. iš
rinko laikraščių agentu jau antri 
metai, ir jau užrašiau apie 400 viso
kių laikraščių. Todėl kas pas mane 
užsirašys kokį nors darbininkišką 
laikraštį, gausit dovanų knygelę. 
Beto, pas mane galit užsirašyt "Vil
nį,” "Lietuvos Ūkininką,” "Lietuvos 
Žinias” ir "Rankpelnį.” Nebūkit be 
laikraščių. (32)

P. A. DEDYNAS,
5 Diamond st., Worcester, Mass.

LIET. PASILINKS.-DRAUGIŠKAS 
KLILBAS. 

Indiana Harbor, Ind.
Prezidentas — S. J. Barzdys,

2120 — 137th st, Ind. Harbor Ind. 

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

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

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

Turtų rašt.— Pranas Budis, 
Room 22 Palace Hotel, 

Indiana Harbor, Ind. 

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

Susirinkimai atsibuna nedėliomią 
po 15-to kožną mėnesį 1-mą valandą 
po pieų, Tony Mikalocz salėje, 
2112 137th st, Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau brolio Dominiko Lau
ciaus iš Givakarų kaimo, Ukmergės 
pav, Kauno gub, Kupiškio parapijos, 
20 metų kaip Amerikoj; seniau gyve
no New Yorke,‘dabar nežinau kur 
būna. Jis pats ar kas jį žino malonė
kit pranešti šiuo adresu:

Alponsas Laučius,
B0X 16 Lewiston, Me.

PARSIDUODA
4 šeimynų namas, 12,000 pėdų žemės, 
randos įneša $440 per metus, po No. 
87 Conterbury st., gera vieta štorui, 
netoli Knovvles staklių 
parduodu pigiai—$4,200.
į kitą miestą. .............. "
lietuviais.

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

ŠVORCESTER. MASS.

dirbtuvės;
Išvažiuoju

Apielinkė apgyventa 
(32)

Pajieškau darbo skutykloj (bar- 
berne). Barzdaskutystės amatą esu 
išsimokinęs mokykloj. Dabar dirbu 
prie svetimtaučių skutėjų. Darbą at
lieku gražiai ir dailiai. Kalbu lie
tuviškai, vokiškai, lenkiškai, slaviš
kai ir rusiškai. Lietuviai malonėkit 
atsišaukti, kam tokis darbininkas rei
kalingas:

A. VOLIN.
2132 Farbes st, Pittsburgh, Pa.

VESTUVES
(Scenai veikalas Miko Petrausko)
Toj knygoj "Vestuvės” yra dai

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

Mr. M. PETRAUSKAS,
366 Broadway. So. Boston, Mass.

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, arsi- 
duoda dėlto, kad savininkas išvažiuo
ja į Lietuvą. Platesnių žinių klaus
kite pas (?)

AND. KIVERIS,
1140 Wenttwarth avė, Chicago 

Heights, DL

PALAIMINTOS LIETUVOS DR-Tft 

Chicago, I1L
Valdyba.

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

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

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

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

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

1916 Canalport avė, Chicago, DL

“JAUNOJI LIETUVA”
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO VISUO

MENES MĖNESINIS LAIKRAŠTIS.
Išėjo iš spaudos jau penktas numeris.

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

bininkauti beveik visi pirmaeiliai mnsiį poetai, beletristai, moksli
ninkai. publicistai ir t. t.

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

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

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

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

LIETUVIŲ DRAUGIJOS, 
KURIOS TURI 

"KELEIVI” Už ORGANĄ
LIETUV. MOKSLO DRAUGYSTĖ 

Pitsburgh, Pa.

LIET. NEPRIGULM. KLUBAS. 
Chicago, III.

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

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

Prot. rast. — P. Keniutis,
3238 So. Halsted st, Chicago, III. 

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

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

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

TAUT. LIET. DR-STĖ ŠVIESOS 
ŽVAIGŽDĖ No. 1, 

Town of lakė, Chicago, I1L
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

antrą nedeldienį mėnesio Ciprijonu 

Zotorskio Salėj, 4512 S. Wood str.
Valdyba.

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

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

Organo užžiurėtojas — Protok. raš

tininkas Vlad. Szarka, 
4508 S. Wood st, Chicago, III.

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

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

J. MATHUS 
Geriausias Lietuvio 

SALONAS IR RESTAURACIJA 

Sveiki geriausios rųšies gėrimą 

ir užkandžiai. Patarnavimas prio- 
lankus. Parankiausia lietuviam* 
užeiga.

J. MATHUS
344 Broadvay, So. Boston, Maro

Ar turite nusipirk; graži; su daugeliu graži; pareikši;

BEVERLY, N. J.
Aukos politiškiems kankiniams.

Liepos 4 d. buvo J. Griciuno su M. 
Šmigeskyte vestuvės, kuriose su
manyta buvo parinkti aukų dėlei po
litiškų kankinių. Aukavo šios ypa- 
tos: A. Lapaikis ir J. Pavlovskis po 
1 dolerį; F. Malkaitis, P. Šmigeliskis, 
M. S. Griciunienė, J. Griciunas po 
50 centų; A. Daujiedukė, J. Jablons- 
kaitė, .T. Hamalovičiutė, P. Daujie- 
das ir K. Ainoris po 25c.

Viso labo $5.25. Pasiuntimo lėšas 
uždengė Griciunas.

Pajieškau burtininko, kuris galėtų 
ušžadėt ir išpranašaut žmogaus atei
tį. Jeigu tokis žmogus yra atvažia
vęs iš Lietuvos Amerikon, vyras ar 
moteris, meldžiu atsišaukt laišku ir 
priduot savo adresą.

Kostantas Amešiejus, 
Portland, Oregon.16 Fourth st., N.

I

J. Grick.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Jono Gudo, Kau

no gub., Panevėžio pav., Dvareliškių 
kaimo. Trįs metai kaip Amerikoj, 
du metai atgal gyveno Cambridge, 

paskui išvažiavo į Detroit, 
Kas apie jį žino, malonės pra-

Adomas Gudas,
719 Main st, Cambridge, Mass.

Mass., 
Mich. 
nešti.

CniCAGIEčIŲ ATYDAI.
Draugystė Šv. Petro No. 1 paren

gė pirmą iškilmingą PIKNIKĄ Ne- 
dėiioj. Rugpjūčio (August) 2 d. 1914. 
Bus iškilmingas piknikas Leafy Gro- 
ve. Blenstrupo darže netoli lietuviš
kų tautiškų kapinių. Pradžia 9 vai. 
ryte. Įžanga 25c. porai.

Maloniai užprašom visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai at
silankyti į musų iškilmingą pikniką, 
nes tai bus gražiausis ir puikiausis 
piknikas iš visų Chicagos piknikų. 
Ten bus parengtos lenktynės kelių 
rūšių; geriausiai atsižymėjusiems 
bus duota dovanų. Muzika bus lie
tuviška, griežš lietuviškus šokius, 
alus skanus, cigarai kvepianti ir dėl 
išalkusių turėsim gerų užkandžių.

Rengimo Komitetas. (32)

A. J. Bierzynski, Prezidentas.
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New City Savings
BANK

4601 SO. ASHLAND AVĖ, 
CHICAGO, ILL.

Puiki proga, Naudokitės!
š EDMNNDO STEPONAVIČIŲ RAŠTAI
H AIDO LAIKAI, eilės ...............................

KAS YRA TAIP, O KAS NE TAIP? .
S 2 ANTROJI ADOMO PATI ......................

Viso vertės už $2.25. Kas prisius ?1.50 tam nusiųsim visas minėtu 
knygas. Užsisakant knygas prisiųskit drauge ir pinigus. (34)

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

$1 00
50
50
25

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

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

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

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

ir mandagiai. Kiekviename reikale kreipkitės pas mus.

New City Sawings Bank
4601-4603 So. Ashland avė., Chicago, III.

POEZIOS
Jeigudane, 
tai* skubėk!
Visose Ikcsese 
Vaianduse

Užjaus shub'M. os.lib svetą 
Pakils «Uti» attikta.
Atgins naras, veiki, kovoti, 
Reik tik kartais pasvajoti.

KNYGĄ?
Nes turintis 
Ui; kny« 
Tarės smagi

. Užsienin.

Graži, didelė, arti pustrečio šimto 7 C/’ 
puslapių, su paveikslais, eilių knyga: ■

Ta pati knyga gražiais kietais (ĮM 
audeklo, auksuotais apdarais: v1 •

Gaunama

“KELEIVIO” KNYGYNE
28 Broadwav, So. Boston, Mass. J
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Korespondencijos
• _____

MINERSVILLE, PA.
V rajono socijalistų suva

žiavimas.
Nuo 8 vai. ryto, liepos 18 

d. Minersvillės kuopa jau 
buvo E. Mahanoy Jct, vė
liau atvyko ir Mahanojaus 
kuopos draugai ir tuoj visi 
ėmėsi statyti pagrindas (es
tradą). Apie 12 vai. pagrin- 
dos jau buvo prirengtos, su
važiavo visos apielinkės 
draugai ir visi bendrai dali
jomės savo gyvenimo Įspū
džiais. Mahanojaus kuopos 
draugės pagamino pietus, 
užkandę ir pasistiprinę risi 
rajono draugai nusitraukė
me paveikslus, paskui prasi
dėjo programas. Buvo ino- 
noliogų. pasikalbėjimas 
"Maikio su tėvu” ir "Rožy
tės su motina.” Drg Jasin- 
skas pasakė prakalbą, kuri 
tečiaus buvo negeriausia, 
nes vartojo per augštus žo
džius. kurių darbininkai ne
suprato. Buvo da ir dekla
macijų ir žaislų. Be socija
listų buvo da iš Mahanoy Ci
ty ir būrelis tautininkų su 
bačkutėmis, tečiau išsiskirs
tė ir jie gražiai be liarmų ir 
peštynių, nes smuklininkai 
savo kostumerius saugojo 
ir taikino.

Suvažiavimas išsiskirstė 
apie 7 vai. vakare. Atsisvei
kindami kuopų nariai linkė
jo vieni kitiems gerų pasek
mių veikime spausdami ran-Į 
kas ir keldami kepures.

Įspūdžiai pasiliko gana 
malonus ir suvažiavimu 
žmonės labai užganėdinti. 
Geistina, kad tokių suvažia
vimų butų ir daugiau.

Senas Singelis.

p UQIIJW1 W

KELEIVIS

f

8trest,
Miestu ir valstija

I

Strset

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

Mm 18-8 dieną ir aro 7*9 vakaro, 
MedMiem iki 8 raL pa vieta.

SKAITYTOJŲ ATIDAI
Mainydami adresą, praneAkit redakcijai per atviruką, pasilaikydami 

Šeiniaus nurodytos torasca Jeigu kuriems per atviru tą neparanku pripil- 
dyku tą blanką ir prisiuskit redsikcijai. Adraaaą mainyami gatves vardą pa- 
raiykit raide į raidą taip, kaip užrašyta ant tos gatves kampo, tada iivang- 
sim daug nesmagumų ir patįs gausite visada laikia&tį.

PERMAINAU ADRESĄ
■asas lomu:

Pavarde ir vardas................................ ....................

Na

Tai bus pirmosios prakal
bos lietuvių kalba šiame 
kampelij.

Gerų pasekmių naujiems 
laisvės kareiviams!

Senas Kareivis.

rymas kai kur šlubuoja 
per

MONTELLO, MASS.
Kurie gi didesni melagiai?

Jau buvo "Keleivije" mi
nėta. kad Montellos Lietu
vių Piliečių kliubas nubau
dė birželio 4 d. koresponden
tų A. Vaitkų už parašymų 
i "Keleivį” korespondenci
jos. Tautiniai laikraščiai 
tuojaus tų žinių nusitvėrė ir 
po kelis sykius kartojo 
džiaugdamiesi, jog nubau
dę korespondentą melagį. 
"Vien. Lietuvninkų” pasige- 
rėdama giria Montellos Lie- 
tuv. Piliečių kliubo pasielgi-

Kunigo pamokslas apie 
J ievą.

Vienas kunigas sumanė

*■

DAUFORTH. ME.
Šis miestelis stovi labai 

gražioj vietoj, prie ežero ir 
upės (Green Likę). Visas 
miestelis paskendęs tarpe 
medžių ir žaliumynų. Vasa
rą daug aristokratijos pri
važiuoja praleisti tyrame 
ore atostogas, ypač džiovi
ninkai semia čia sau sveika
tą.

Darbininkų gyvenimas ir 
čia pilkas-ir miglotas, nesi
mato jokio progresavimo, 
nėra jokios darbininkų 
ganizacijos.

Lietuvių yra tik vos 
vaikinu.

Darbai šiuo laiku ir 
sumažėję.

? 4 \ Kunigo švogeris.

or-

2

čia

WILKES-BARRE, PA.
Šiame mieste yra 70,000 

gyventojų Įvairių tautų. 
Lietuvių yra 3,000 su vir
šum. Randasi susitvėrusių 
visokių draugijų ir kuopų, 
bet nieko ypatingo jų veiki
me nepastebiama, vieni ki
tus pravardžiuojasi ir ne- 
apsikenčia. Geriausia vei
kia tai L. S. S. 9-ta kuopa. 
Ji yra parengusi daugeli 
prakalbų, suvaidinusi keletu 
veikalėlių, turi savo knygy
ną ir t.t. Dabar ir S. L. A. 
35 kuopa prisidėjo prie 9-tos 
kuopos knygyno ir paauka
vo iš kuopos iždo $25.00. Iš
viso knygyne yra apie $150 
vertės knygų.

Liepos 19 ,d. Keistučio 
draugijos susirinkime na
riai knygynui paaukavo §4. 
60c. (aukautojų vardus pra
leidžiame. Red.). Visiems 
aukavusiems širdingai ačiū!

Jurgis Ožys.

TAVO RIVERS, WIS. 
Nauja socijalistų kuopa. 
Čia kelių draugų rūpes

čiu, susitvėrė nauja L. S. S. 
230 kp. Liepos 19 d. susira
šė keletas narių ir visi išau- 
gšto užsimokėjo už 3 mene-

per tai gadina muzikališku- 
mą, tečiau kiek pataisius 
bus geros.

K. Vaičiūnui.— Klausiate: 
— "Ar gali katalikas būt so- 
cijalistu?" Taip, jeigu jis 
prigulės prie Sąjungos ir 
pildys jos nutarimus ir ne
prieštaraus socializmo skel
biamam mokslui.

Jei tasai draugas prigulė
damas prie Sąjungos, kartu 
priguli ir prie parapijos, tai 
jis tuomi parodo tik savo 
nesusipratimą: jei jis eida
mas su kunigais išvien ūžta- 
rautų jų biznį, kaipo dyka
duonių - kapitalistų, jis tuo
mi jau prasižengtų prieš Są
jungos įstatus, nes socijali- 
stai su kunigija kovoja, kai
po ir su visais ponais išnau
dojančiais darbininkus. So- 
cijalizmas tikėjimo negriau
na. Tikėjimas patsai griū
na nuo mokslo spindulių, nes 
prieš mokslo šviesą sutrūnė
jusios bažnyčios dogmos 
šiandien nebeįstengia atsi
laikyti.

P. Mackevyčiui.— Tams
ta rašai apie sukaktuvių 
Žalgirio kovos apvaikščioji- 
mą, turbut spaudos sukak
tuvių apvaikščiojimas bu
vo. nes Žalgirio kovos suka
ktuvės jau 4 metai kaip pra
ėjo.

J. Bartnikiečiui.— 
sveikas, neparašiai 
tos teisybės, dabar kuomet 
tilpo, nebelaikąs jau išnaūjo 
kelti alasą, o pagaliaus maž
možis ir niekam tas neuž
kenkė.

V. Jukniškietis.— Eilių 
"Laikas" sunaudoti negali
me, nes nežinant eiliavimo 
taisyklių, eilių niekas nepa
rašė ir neparašys. Tokios 
eilės tiktų tik "Saulei."

AR NORI. KAD MYLĖTŲ 
MERGINA?

Jeigu nori, tad pasipili

SAUJAS ADSK8A.3:
Pavarde ir vardas

No...

Miestas ir valstija.....
Pasabba: Kiekvienas “Keleivio” skaitytojas gali iinot kada prenumerata 
už laikraštį pasibaigė tėmijant ant adreso raudono sklypelio, kur gale skai
tytojo pavardės yra numeriai. Ant keno adreso stovi numeriai 28-4, reiškia, 
kad pasibaigia su laikraščio No.28 1914 m. Kurių pavardės gale stovi 15-4, 
tų penumerata i šsi baigė su lai kr. No. 15 ir turi atnaujint ar paprašyt redak
cijos, kad nesulaikytų. Taigi gerbiamieji skaitytojai, atkreipki t atidą ant 
šitų nurodymų ir matydami savo prenumeratą išsibaigusia tuoj atsiliepkite.

Su pagarba “KELEIVIO” Atal*istracUa.
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ma ir net So. Bostono ”Vė- savo klausytojams paatskin-
- - --- ti apie pradžią pasaulio ir

apie pirmuosius tėvus — A- 
domą ir Jievą. Jis Įlipo sa- 
kyklon ir atsivertęs Senojo 
Įstatymo knygoje pirmuo
sius puslapius pradėjo skai
tyti :

"Jieva buvo žmona...”
Čia pasibaigė puslapis ir 

jis vietoj perversti vieną la
pą. pervertė 3 lapus, kur 

i jau buvo pasakojama apie 
Nojaus laivą, ir skaito to- 
liaus:

"Augštumo 25 sieksniai..” 
Ir skaitydamas ris aiški 

na:
Žinoma, kai senovės 

žmonės buvo milžiniško di
dumo, tai ne nuostabu, jog 
pirmieji tėvai buvo tokie di
deli.

"Platumo 30 sieksnių...”
Ir vėl aiškina:
— Jeigu buvo tokie dideli, 

tai. suprantama, turėjo būti 
ir stori. "Gilumo 15 siek- į 
snių. Iš vidaus buvo ištepta 

< smala ir pakuloms užkam- j 
į šyta..."

Čia. mieli klausytojai, tai I 
ir aš pats nebežinau, kaip 
paaiškinti...

žys” ir tas (No. 28) džiau
giasi. kad nors vieną socija- 
listą melagi tautiečiai pini- 
giškai nubaudę.

Aš čia truputėli pasakysiu 
kaip ištiesų buvo.

Kada L. P. kliubas per
skaitė savo susirinkime til
pusią iš Montellos korespon
denciją. po kuria aš buvau 
pasirašęs, uždėjo man bau
smės 50c., nes aš tame susi-1 
rinkime nebuvau. Atėjęs Į 
antrą susirinkimą (liepos 2 
dieną) aš pareikalavau pa
aiškinti. ar teisingai mane, 
nubaudė, susirinkimas išty
ręs. jog bausmė yra uždėta 
neteisingai, vienbalsiai bau
smę atmetė, vadinas A. Vai
tkus nepasiliko melagium.

Dabar pažiūrėkime keno 
korespondentai yra dau
giau primelavę. Aš nesa
kau. kad socijalistų laikraš
čių korespondentai labai y- 
ra šventi, visokių žmonių 
per daugumą pasitaiko, bet 
neišdrįsčiau niekuomet vie
šai pasakyti, jog tautininkų 
laikraščių korespondentai i 
yra melagiai ir pliauškikai, 
kaip kad "Vien. Liet.” su 
"Vėžiu.” stačiai nė neraudo- 
nuodąmi rašo, kad socijalis
tų laikraščių koresponden
tai esą šmeižikai ir mela
giai.

Štai faktas, kad ir tauti
ninkų tarpe yra melagių, ir 
da daug daugiau.

Kuomet užsibaigė Monte
llos streikas, penketas vyru
kų pasivadino save spaudos 
komitetu ir norėjo per soci
jalistų laikraščius pradėt 
meluoti, bet redakcijos tuo
jaus jų suktybę patėmijo ir 
nedavė jiems vietos savo lai
kraščiuose. Ir žiūrėkim kas 
iš to išėjo.

Vienas iš tų "spaudos ko
miteto" narių per vietos ka
pitalistų laikraštį primela
vo, kad kasierius esąs soci- 
jalistas ir visus pinigus pa
sidalijęs su organizatorium 
Howard ir 1.1. Kada kasie
rius pareikalavo prirodymų, 
tada tasai žinių "fabrikuo- 
tojas” pabėgo iš Montellos. 
Vėliau ir antras tojo "spau
dos komiteto” narys pabėgo 
apsivogęs, per pati "vėžį” 
jojo jieškojo, trečiasai važi
nėjasi su sorkėmis; tad iš tų 
5 "spaudos komiteto” vyru
kų, taip sakant sorkięinkų, 
likosi dar 2, kurie dabar gė
dijasi viešai pasirodyti ir 
slėpdamies po slapyvar
džiais keršija socijalistams, 
kodėl jiems nedavė savo lai
kraščiuose skelbti melo. Tai
gi todėl iš Montello žinutės, 
kurios telpa tautininkų lai
kraščiuose ir esti visuomet 
taip rašomos, kad supjudy
ti socijalistus su tautinin
kais, ką pati "Vien. Liet." 
mato. 0 "Vėžiui" tų sorki- 
ninkų kompanijos raštai, tai 
matyt, labai širdin, nes jis 
juos su pasimėgimu karto
ja. Aš rašydamas risuo-

I

i

Kodėl, 
pirma

CREST KENDŽIŲ
o ji niekad nepamirš jus, nes 
kendžių gardumas priverčia ją 
jus mylėt. Reikalaukit visur ir 
visada Lowneys Crest Kendžių. 
Jeigu negali gaut kitur, tai pri- 
slųsk mums doleri, o gausi vie
ną svarą geriausių Amerikoj iš
dirbtų kendžių.

K. ŠIDLAUSKAS
Generališkas agentas Bostonui

226 Broadvay
SO. BOSTON, MASS..

sius priekyn. Dabar mums i pasirašau savo pavardę 
pareina šie laikraščiai: nesislapstau,, kaip tie
"Kova," "Keleivis," "Lais
vė," "Pirmyn," "Rankpel
nys" ir "šventoji" "šakė." 
Apie rugpjūčio mėnesį ža
dame surengti prakalbas.

I „Vėžio” sorkininkai po sla
pyvardžiu, dėlto, kad visuo
met rašau tik tų, ką pats ge
rai esu ištyręs.

A. Vaitkus.

JOHN KULBOK CAFE

Sveikas gyvas brolau! Seniai ma- 
iėmčs, gal jau kur nors į kitą mies- 
:ą persikėliai?

O ne, da 
vis Ha f " 
gyvenu, 
senia* 
krašte 
kiaus ir ne
randu JONO 
KULBOKO.

O, brolau, 
jau jis persi
kėlė į kitą 
vietą, ana 
ant kampo 
So. 1-moa ir 

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

JONO KULBOKO CAFE

291 Wythe avė., Brooklyn, N. Y. 

<21-51

pat 
bet 

tam 
lan-

Ant 21 
akmens

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

__ singai eina ski
riamas ypatingai geležinkeliu važiuo
jantiems žmonėms, kuriems reikia vi
suomet tikras laikas žinoti. Gvaran- 
tuotas ant 20 metų Ypatingas pasiū
liji mas. Męs išsiųsime šį laikrodėlį 

i ant kiekvieno adreso už $5.75 C. O. D. 
ir persiuntimo kaštus, su teise jums 

Į viską peržiūrėt. Jei busi neužganė
dintas, nemokėk nė cento. Atsimin- 

i aite, jus užmokėtumet už tokį pat 
I laikrodėlį apie $25.00, jei pirktumėt 
kitur. Puikus auksuotas lenciūgėlis 
ir kabutis dykai su kiekvienu laikro- 
leliu

Escelsior Watch Co.
Blg, CHICAGO, ILL

IEH JHĘ1

tas.

i

Wbite Star Linija per Bostoną.

Akušerka
Pabaigusi kursą lVomans Medieal 

College, Baltimore. Md.
Pasekmingai otiieka savo darbą 

prie gimdymo, toipgi suteikia vi
sokias rodąs ir pageiba invalidose 
moterų ligose.

F. Stropiene k 
SO. BOSTON, MASS. saeeeieieeeieieieeeioeeieeeseeeseieeeseeeseeAsė*
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Davatkos išpažintis.
Davatka:— Tėveli dvasiš

kas "sugriešijau.”
Kunigas:— Sakyk, ką pa

darini?
— Negaliu sakyti, kuni

gėlis atspėsi.
— Ar kūnišką grieką tu-' 

rėjai?
Davatka:— Ne.
— Ar žmogų užmušei?
— Ne.
— Tai ką-gi padariai?
— Kunigėli spėk ir atspė

si.
Kunigas, supykęs:— 

ant gyvulio ką sakiai?
— Taip kunigėli, spėk 

atspėsi.
— Tai ką-gi padariai, 

kyk greičiau!
— Atėjo virtuvėn balta 

višta ir užlipo ant puodo, aš 
surikau:— štiš tu pajuod- 
vište! Tai yra šlovės nuplė
šimas, baltą pavadinau juo
du. Vanagas.

Pigios Kainas Dideli Laitai 
Grąžąs patarnavimas

Laivai išplaukia reguliariškai iš 
Bostono nuo Charlestown,

Parsitrauk giminiečius ar draugus 
iš tėvynės per H hite Star Linijų 
Dėl ateityj reikalingų platesnių 
paaiškinimų arba agentų adresų 
Bostone ir apielinkėse, kreipkitės:
Kompanijas ofisas. 84 Statė St. 
Geo. Bartaszius, 261 Broadway, 

So. Boston.
Polish Industrini Assn, 37 Cross st 
P. Bartkevičių, 877 Cambridgest., 

East Cambridge.
J. Rottenberg, 115 Salėm st. 
Nutilę Shapiro 92 Salėm st. 
Arba pa* mus kitus agentus S. V. ir Caaadaj

Ar

ir

sa

Nereikia mokslo!
Nereikia mums mokslo 

nė mokyklų, užtenka mums 
moksliškojo laikraščio "Lai
svosios Minties” — pasakė 
vienas W.-B.,Pa. laisvama
nis, laikydamas rankoj "L. 
Minti” apverstų augštyn ko
jom. Karžygis.

Redakcijos atsakymai.
J. Guvonėliui.- Apie "Bed- 

ford Springs Co.” viešbutį 
nedėsime, nes tas butų pa
našu į rekliamą.

P. G. Kiršai.— Kad beger
dami vyrukai prie bačkutės 
susipešė, tas ne naujiena, 
nes tamsuolių ir žemos do
ros žmonių visur išsitenka. 
Netalpinsime.

Kaimynui.— Eilutes: "Sa-

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

KOŽNAS REKORDAS PREKIUOJA 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, Triubų ir daugybę kitokių Muzikališkų instrumentų. Istoriškų 
ir maldų knygų, kokių tik randasi lietuviškoj kalboj. Gražių popierų 
gromatoms rašyti su puikiausiais apskaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinnk koncertais, tuzinas 25c., penki tuzinai už $l.oo. Reikalauki
te visokio tavoro pas tikrų lietuvį, o gausite teisingus tavoms. Agen
tams parduodu pigiau. Rašykit tokį adresų:

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

ir kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums! I

Užtikrinam kad Jus sučėdysite Į

Smigų ir turėsite gražius rubus. jj 
lęs imam materiją iš gerųjų fir- I 
mų ir primieruojam rūbą pagal į 

žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Giros ijraas Siutu Ir Onrkutus 

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

Juigo Kriti turit {iros rotas pi
lti, M itiiklt pu RUS.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

pnas" r "Motinos džiaugs- |a222_W« Broadway, ir^20 Ames_8ta
smas," pataisę sunaudosi
me. Mintis jose gana gera,
ritmas taipgi išlaikytas, bet

So. Boston. Mass. Montello, Mass.

PILNAS KARSZTSIN 
MINUTA

Tame yra gerumas jei reikia ką greit 
sušildit Ant

Oil Cook-stove 
galima tai padaryti, be durnų ir smar
vės. Ant io yra taip gerai kaip ant ga- 
so, bet prekiuoja daug mažiau kaip ant 
kitų pečių.
New Perfection No. 5 turi naują beug- 
ninį virimui pečių, kuriame galima virt 
ir kept kuonogeriausiai — lengvai ar 
greitai, arba be ugnies, kaip reikalas 
ištinka.
New Perfection Pečiai yra su 1, 2, 3 ir 
4 knatais. No. 5 turi taipgi kepimui ir 
virimui prietaisus. Tie įtaisai gaunami 
atskirai dėl mažesnių pečių. Geležinis 
šildytojas ir virimo kninga su kiekvie
nu pečium duodasi dykai.
New Perfection Pečiai yra, 1, 2, 3 ir 4 
knatais. No. 5 turi taidgi kepimui ir vi
rimui prietaisus. Tie įtaisai gaunami 
taipgi atskirai dėl mažesnių pečių. Ge
ležinis šildytojas ir virimo knyga su 
kiekvienu pečium duodasi dykai.
Pas visus pardavėjus, arba reikalauk 
katalogo pas

STANDARD OILf CO
of New York

NewYork Buflalo
Albany



F. J. Bagočius.

Tiesu Patarimai.
—• <

B. Aponavkius. ”Ar gali ku
nigas būt daktaru?” Taip, jei 
jis pabaigia medicinos mokslą 
ir išduoda valdžios egzaminus, 
jis gali būt daktaras, advoka
tas, inžinierius, etc. Supranta
ma, jam jo valdžia neleis prak- 
tikuot tokioj profesijoj, nes jis 
turi saugot savo "dvasišką biz
nį.” Kur girdžiat apie kunigus- 
daktarus, tad jie nėra dakta
rais, kurie gydo žmones, bet 
daktarais Filosofijos arba Teo
logijos, tai garbės laipsniai su
teikiami klerikališkų universi
tetų.

J. S. Jūsų brolį sugrąžino dėl 
akių nesveikumo iš New Yorko. 
Jei laivakortė buvo pirkta 
ir užmokėta ir per Amerikos ge
ležinkelius, tad kompanija su
grąžins $4.00 Amerikos pagalvi
nių taksų ir geležinkelio biletą 
iš New Yorko į jus miestą. Pa- 
reikalaukit nuo to agento pas 
kurį laivakortę pirkot, o jei nie
ko nedarys, parašykit viską 
"Keleivio” Agentūrai, kuri vis
ką su j ieškos.

Jei žmogus parduoda arklį ki
tam, ir negauna visų pinigų, jis 
turi padaryti ant likusios skolos 
tam tikrą, speciališkoj formoj, 
”mortgačių,” ir užrekorduot 
miesto valdyboj. Tada kur tas 
arklys nebūtų, skola yra ant 
arklio, ir nors ir per kelioliką 
rankų arklys butų perėjęs, sko
lą galima iš j ieškot nuo dabarti
nio arklio savininko. Bet jei 
"mortgačius” nebuvo padarytas 
ir užrekorduotas, tik taip sau 
skola pasiliko, tad skola priklau
so nuo žmogaus, kurs pasiliko 
skolingu. Sekti arklį ir iš j ieš
kot skolą nuo paskesnio arklio 
savininko galima būt, tik jei da- i 
rodys, kad pirkėjas žinojo, kad 
už arklį neužmokėta. Jei užre
korduotas ”mortgačius,” tai 
tas nereikalingas, nes rekordai 
yra vieši dokumentai ir pats už- 
rekordavimas yra lygus apskel
bimui visam pasauliui, kad ar- 
ldys neapmokėtas. Iš tikroje 
skolininko, jei nuo pirkėjo ne
galima gaut, galima j ieškot per 
6 metus, bet jei padarė popierių 
su žyme (seal) liudijantį jo sko
lą. tad per 20 metų.

Į Angliją išvažiuot yra daug 
lengviau negu į Suv. Valstijas, 
nes jų immigracijos tiesos yra 
liuosos. Net tie, kurių į Suv. 
Valstijas neįleidžia, gali apsigy- 
ven Anglijoj.

žemės pardavę arba užrašę kam. 
Todėl jus tą žemę galite pirkti 
ir vaiko parašo netik, kad nerei
kia, bet kad jis ir norėtų rašy- 
ties , jo pasirašymas butų visai 
ne vietoj.

Jus su švogeriu valdot vieną 
namą pusiau. Griaut savo pu
sės be švogerio sutikimo negali
te, nes tas sunaikintų iš dalies 
jo dalį. Sakote jis Amerikoj ir 
nesirūpina, o judviejų pačių tė
vas gyvas. Kad parvažiuotu- 
mėt Lietuvon, tą jo dalį, kurią 
jis paliko be apžiūrėjimo jums 
būt visai lengva ant savęs užsi
rašyti. Tėvas ir dabar gal atsi
imt, apmokėdamas skolą, jei ant 
jo užtikrinta, tik tėvas taip bu
vo davęs jau. Atsiėmęs, tėvas 
paskui gali ir tą dalį pavesti 
jums.

Jei jus pavelinot ant savo že
mės pasistatyt kalvę, ir kontra-

čia ktas padarytas ant 6 metų, tai 
pasibaigus laikui jis turės krau- 

i styties, jei nenorės, per teismą 
galite privesti. Jei nieko neda
rytumėte, tai jis galėtų užsigy- 

| vent į 10 metų.
Jus moteris, neturėdama nuo 

i jus ”doviernasties” išrandavojo 
gyvenimą ant 12 metų. Ji ne
turėjo tiesos randavot, ir par
važiavęs pats arba per "dovier- 
nastį” suteikęs tą tiesą kitam, 
randauninką galėsi prašalinti; 
jei atiduosi randą iš kalno už
mokėtą — gerai, jei ne, jis per 
teismą jos negaus.

Esat 38 metų, ir į kariumenę 
neims, o kad ten kas skundė, 
kad baltą biletą gavot dėlto, kad 
kitas už jumis stojo, nieko ne
bus, nes per ilgas jau laikas. 
Galite važiuoti drąsiai.—

į
A. Balčiūnas. Jei tėvas nori 

Į jums aprašyt žemę, jis tą gali 
padaryti nieko nesiklausęs. Va
žiuoti dėl to į Lietuvą nereikia. 
Tėvas turi nuvažiuot pas Nota
rą ir ten padaryti reikalingas 
popieras ir užtvirtinti jas ant 

i jūsų vardo. Kiti broliai ar se- 
• serįs nieko negalės gauti, jei tė- 
ivas jiems nieko neužrašys. Ka- 
’ da tėvas užrašys, žemė bus jūsų, 
bet jis gali ją valdyt kol gyvas. 
Jei numirtų, tad turėsi rupin- 
ties, ar pats parvažiuoti, ar iš- 
randavoti, arba per ”doviernas- 
tį” pavest jos valdymą kitam,

Į

NORTA GERMAN LLOYD
NAUJA LINIJA

Tarp BREMEN ir BOSTON
Veža pasažierius tiesiog iš Bremo j Bostoną 

ir tiesiog 
iš Bostono i Bremeną 

Laivai išplaukia kas tris sąvaitės
Dšl laivakorčip kainos bei kitę keliones dalykuose 

platesnių žinių patyrimo kreipkitės prie:

OELRICHS & C0.
Užtvirtint.* agentai

83-85 Statė St Boston, Mass

nes kitaip broliai supykę jums 
Amerikoj esant gali nežinant 
padaryti pa veide jų iššaukimą 
(vyzyv naslednikov) ir užsira- 
šyt tą žemę ant savęs.

J. M. Jei jumis sužeidė dir- 
!ban kasyklose per nupuolimą 
■ viršaus, dėlto, kad mainęris ne- 
• pastatė reikalingu balkių, sun
ku bus ką gaut, nes kaltė buvo 
kito darbininko, t. y. mainerio, 
o Suv. Valstijose, kaip ir Angli
joj yra taip vadinama ”fellow 
servants rule,” pagal kurią tas 
darbininkas, o ne kompanija 
atsako. Norint išlošti, reiks da- 
rodyti, kad kompanija žinojo tą 
darbininką esant netikusiu prie 
to darbo. Bet nieko nelaukda
mas paduok reikalą sąžiningam 
advokatui.

J. ANDRIUŠIS
Geriausi s lie-p 
tuvys ;;

Fotjgrafistas H
Traukiu pa- ši| 

veikslus ' gra- < > i 
žiai ir pigiai : I 
nežiūrint skir- si 
tumo oro. Ant < >; 
kiekvieno tu- |; 
žino paveikslų š i 

i > pridedim DOVANŲ vieną didelį.] 5 
;; Esant reikalui einam fotografuoti į ;; 
i i namus. Paveikslai artistiški! i i

J. ANDRIUŠIS
< > 453 Broadvvay, So Boston. Mass. < >

w

M. Gallivan Co.

42 Laivas 1,417,710 tonų

HAMBURG-AMERICAN UNIJA
Didžiausia 6arlalvl| Kompanija Sviete.
Patarnauja 74 skirtingais keliais.

VATERLAND 58,000 Toaų 

950 pėdų ilgio laivas 

IMPERATOR 52,000 Tonų;

919 pėdų ilgio laivas 

Tiesioginė Linija tarp

HAMBURGO 

HAMBURGf 

HAMBURGO 

HAMBURGO 

HAMBURGO

6 tartos tatai (irt 
degtinis $4.00

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

California Brandy very old 1.00 
Apricot Brandy, Cordial 
Peach Brandy, Cordial 
Pear Brandy, Cordial 
Višniovka, Corordial 
Malinovka, Cordial 
XXXX Rye Whiskey 
Kentucky Bourbon Whis. 1.00 
Scotch \Vhiskey 
Irish Whiskey 
Malt Whiskey 
Roek & Rye lVhiskey 
Rock VVhiskye \Vhiskey 
Corn Whskey 
Gin, Ilolland Tvpe 
Jamaica Rum Type 
GeroSeno Port \Vine 
Gero Seno Orange \Vine 
Gero Seno Peach Wine 
Monopol Vodka 
bonkos iš čia paminėtų gerų

1.00 
1.00 
1.00
1.00
1.00
1 00

1.00 
1X0 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Bile 6
seniį de^initį, kurių kaina SI .00 už 
kvortą (Jūsų pačių išsirinktas) pre
kiuoja tik $4 00 ir ekspresą apmokam 

po visa nauja Anglija.
H. L GOLDEN <fe C0. 
lamrtiotijii Ir Ducutij Ulini PartulittyaJ 

352-354 Harrison Avenue 
BOSTON, MASS.

Teisingiausia ir Geriausia

APTIEKA
Sutalsom Rocoptus ai di

džiausia atyda, nežiūrint ai iš 
Lietuvos atvežti ar amerikoaiftl 

Gyduolių galite gauti, kokias tik 

pasaulije vartoja, taipgi viaadei 

rantai lietuvis aptiekoriui

EDVARD DALY, savininkas 
18 Broadvay, S- Boston, Mass. 
Galite reikalaut iir per laiškui 

o męs per ekspresų gydulas yri 

rfųrfm. 

APTIEKA
galit susikalbėt 

LIETUVIŠKAI IR RUSIŠKAI 

Vaistus sutaisom nuo visokiu lisrę 
ir su didžiausiu saugumu. Užlaiko
me ir Treję devyr.erię, kaina 20 c. 
už bossą. Galit susikalbėt pas mus 
savo kalba. (18)

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

LIETUVIAI!

Pranešu visiem*. kad aš vaštatat 
į kitus miestus palaidoti "t'^nia lį 
nė kiek brangiau nerokuoju, kaip kw 
Jums palaidotų vietiniai graboctaL 
bet visados paskaitau da pigiau. Tai^ 
gi padarau už pigių kainų pomninkaa 
arba kryžius ant kapų ir užlaikai 
karietas ir automobilius visoktaM 
reikalams. Kvietkas parduodu ir prf> 
statau į vietų pigiau, negu kiti.

S. BARACEVIČIA, 
158 Broadsvay, So. Boston, Mm 
Telephone: So, Boston 839-J.

i

I

Dr. B. 6. WERNICK
LIETUVIŠKAS D-RAS

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

Priėmimo valandos: nuo 1 iki 4 
po pietų ir nuo 6 iki 9 vakare. (3» 

Telefonas,

259 Hannover st, Boston, Mass

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

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligą apsi
saugoti.

P. A. Jus esat įsiskolinę kom
panijai už maistą nemažą pini
gų sumą. Jei norėsite kitur va
žiuoti, tai jūsų rakandų (fomi- 
čių) užgriebt už skolą negalės, 
bet jei turite namus ar kitą ne
pajudinamą turtą, tai tą gali 
paimt. Suprantama, jei išva
žiuojant didelių ceremonijų ne
darydami parduotumėt, tada 
nieko negalėtų padaryti.

I “^GALVOČIUS” I
Jau išėjo 4 numeriai. Telpa sekanti straipsniai:

®No 1. Biskiniai laikraščiai; maisto šaltinis ir jo gydymas; kiauliena; <; 
į karbonas diosidas; visi kovokite (apie medikališkus institutus); turi •;

akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi ir kiti. •;
T No. 2. Ar nori būt didelis: drugys; o.vigenas kodėl žmonės ginčijosi; kodėl < • 

varlė yra šalta: kaip reikia kvėpuot; avis ir vilkas (apie medikališ- < [ 
kus Mistitutus) veisimasi; klausimai ir atsakimai ir t.t. š į

f No. 3. '"Pliotkiniai“ botagai: fosforas; balti dantįs; apie bakterijas; klausi- S į 
7 niai ir atsakimai ir t. t.

No. 4. Diplomuoti tamsunai; kodėl kraujas teka; kraujo takai; kaip greitai š; 
kraujas teka: ar visur kraujo reikia tiek pat: ar visada kraujas teka i - 

* vienodai; kraujo spaudimas: pulsas, kaip ir kaip tankiai pulsas vei- <>
Ikia; širdis. i ■

Kaina kožno numerio po 15c. Kas ims daugiau negu vieną numerį, tam < l 
leidžiam po 10c. Kas nori užsirašyti metams, įdėkite 1 dol. č >

"GALVOČIUS” 0
1650 Fulton st., Chicago UI. h

Ušlaikv gerinusį
Eliy, Vyną, LikieriuB ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st, Si. Bestu.

NEW YORKO ir 

PHILADELPHIA ir 

BOSTONO ir 

BALTIMORES ir 

HALIFAX0 ir

PIGIAUSI KELIONE

J SENA TĖVYNĘ IR 18 TEN. 

YPATINGA ATYYDA ATKREI 

PIA ANT LITUVIŲ KELEIVIU 

Dėl platesnių paaiškinimų kreipki 

tęs prie

Geriausia patarnavimas STERB 

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

HAMBURG-AMERICAN LINE
New York. Philadelphia, Boston, 

Baltimore, Pittsburgh, Chicago, St, 

Louis, Minneapolis, New Orleaną, 

San Francisco 

arba pas vietinius agentus.

Ei, Vyrai, visi pas

YUDEIKOI
Jis užlaiko gerj Restaaracįją, vi
sokios rūšies Alias, Degtiiės, 

vyne ir Cigarą.
Pris'namiausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Breiiny Ir 259 I struti, 

$0. BOSTON, MASS.

te

“Keleivio” Kalendorius

Profesorius medicinos

Uetuvfezkas D-ras M. Zisebnaa.
7 Parmenter St
Boston, Mass. 

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

ŠITOJ KNYGOJ ••DAKTARAS" a«tik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų £«rai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
♦ikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ifc- 
gų apsisaugoti. - . -»■—=te- *

KNYGOJ “KAKTARAS" labai dan< ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei moraliikų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip i5di»» 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jrnniaaie 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų nagais 
ma aprašyti, bet tik perskaičins knygų atra
site. . . -i • sne-ijiS.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais mok^ 
1 iškaiš paveikslais ir apie žmogaus kuao aa- 
bodavojimų su visokiomis paslaptybtais 
nžsn^nsicins žmonėms tinknmsa

YPATINGAI serganti, nusilpnijų, aukUm 
tų. pa«igadmų per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis iria jin 
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoj* kny
goje atrnNte tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmian 
na kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus* 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt ks^ 
gų “Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dfl Ubo vituomn 
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAL kuris tik atsiųs keletu štampų a* 
prisiuntimą*

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, ižkiryt 
apgarsini"^ ir adresuok teip:

TH Philadelpbia M. CIHc,
1117Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKrr VYRAI IR MOTERIS! Kai 

sergi, jautiesi kokj nors nesveikumų ir roikn- 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyti tai atsišauki* pria 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinika* 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, O 
kair pttayčioj vakar* ano 6 iki 8,

1914 mitins Ju itspiuzdintis.
Ši? mėty kalendorius daug didesnis už 

pernykštį, 128 puslapiu.

M. A. A. Tamista pragyvenę 
Canadoj atvažiavot į Suv. Val
stijas traukiniu. Imant antras 
popieras reikia viską teisingai 
pasakyt, ir popieras gausit. Va
žiuojant traukiniu jokių egza
minų, lygiai ir atvažiuojant lai
vu nėra, ir todėl jus viską pada
rėte pagal tiesas, ir nieko netu
rit bijoti.

M. Titiškis. Kiek man yra ži
noma, tad vienintelei Wisconsin 
valstijoj yra tokios tiesos, kur 
reikalaujama, kad vyras norė
damas gauti leidimą apsivesti, 
turi pristatyt nuo gydytojo pa
liudijimą apie sveikatą. Tokio 
paliudijimo merginoms nereikia 
turėt. Jei kuriems tos tiesos 
nepatiktų, jie gali išvažiuot į 
kitą valstiją, kur panašių tiesų 
nėra, ten apsivesti ir sugrįžus 
gyvent Wisconsin valstijoj be 
jokio vargo.

J. Bartkus, žemė Lietuvoj 
yrA nuosavybė žmonių, ir todėl 
jęrt tėvas nori ją parduoti, į vai
kus nėra ko žiūrėti. Vaikas jo
kios tiesos prie žemės neturi pa
kol tėvai gyvi, ir tik kada nu
miršta, jie gali kabinties tik ta
da, kada jie numirdami nebūtų

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

,-ton Kiedis toliau nėra jo darbininku. Lietuviai visose Suv. Valst. žino po
no Swigarto laukus Michigane. Didelė daugybė lietuvių turi jo žemlapį. 
Tas žemlapis parodo šiuo miestus Wellston ir Peakock, kuriuos Swigart įs
teigė. Jis pasiūlo daugiaus apielinkėj Peakock ir čion bus ateityj lietuviškas 
miestas. Wellston, 12 mylių j žiemius nuo Peakock yra Michigano farmų 
raštinė, yra 8 automobiliai, su kuriais vežame parodyti farmas. Ponas Swi- 
gart parduoda laukus pats tiesiog lietuviams, tuo budu jis apsaugoja nuo mo
kėjimo nuošimčių agentams. Jus pirkdami nuo jo, žinote kų perkate. Jis 
daro didžiausį biznį Michigano valstijoj, jis pirkikų veža pilnus karus pa
rodymui savo žemės kas dvi nedėlios. Klausk ekskursijos dienos ir kek tau 
kaštuos; nieko nereikalaujam už vežiojimų automobiliais. Turi 50,000 ėke- 
rių, iš kurių galima pasirinkti. Jo lietuviškos kolonijos Mason, Manestee ir 
Lake pavietuose, ir tai didžiausios Suv. Valst. Jis yra pardavęs šimtus far
mų lietuviams, kurie čion apsigyvenę daro gerų biznį ant šios žemės. Jeigu 
tu neturi žemlapio tai rašyk mums tuojaus ir gausi vienų, taipgi aprašymus 
ir pamokinimus apie šitų naujų Lietuvą Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi 
neprigulmingi. Žemė nuo 310 iki $25 už ekerį netoli gražių ežerų, upių ir 
gerų miestų. Lengvoms išmokestims nuo $50 iki $200 ir po $10 mėnesinės 
mokesties. Kada jūsų žemė pusiau išmokėta ir jus numirtumėt, tai likusi 
dalis išmokėjimui, bus be jokių kaštų perrašyta jūsų likusiai šeimynai. Ka
da už žemę jus išmokėsite, tada męs jums paskoliname pinigų dėl visų kitų 
įtaisymų. Paklauskit pas kitus čion gyvenančius lietuvius; jie jums paaiš
kins apie pono Svrigart turtingumų ir šviesų, teisingų apsiėjimų su lietuviais, 
kurie turėjo kokius nors reikalus per praėjusius metus. Daugiausiai lietu
vių iš įvairių valstijų pribuvo pirkti žemės šįmet, ne kaip praeitais metais. 
Lietuviai suprato, kad jau laikas pasitraukti iš mainų dirbtuvių ir apsigyve_ 
na ant farmų. Mokyklos, geri keliai, telefonai ir Lt. viskas čion yra. Lietu
viai čionai užsiima auginimu visokios rųšies žolių, kaip pašarų, taip ir dėl 
savęs, taipgi augina gyvulius, avis ir t. t. Oras čionai toks pats, kaip jūsų 
tėvynėj Lietuvoj. Atvažiuok ir prisidėk prie lietuviškos kolionijos. Rašyk 
pas mus tuojaus, o męs tuojaus atsakysim lietuviškai. Ponas Swigart turi 
savo didelį biurų First NatT Bank namuose, Chicago. (35)

Adresuok:

GEORGE W. SWICART
D. 1247 FIRST NATL BANK BUILDING, CHICAGO, ILL.

’ r

TURINYS
Statistika:

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

Reikšme valstijų vardų — Ilgiausi pasaulije tiltai.

Straipsniai, eiles ir paveikslai:
Kun. V. Dembskis (paveikslas su trumpa biografija) — Prabilk, 
o Laike (eiles) —' Gyvenimo drama (paveikslas) —' Nelaimes ir 
susižeidimai —' Kaip užlaikyt 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, kaukit (eilės) —' Pirmutinis jūrių 
telegrafai 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 
■las) — 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 laidotuvės (sceniškas vaizdelis) —Kaip atsirado 
raštas? — Juokai.

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

nereikia) ir užadresuokit: j 
KiMvIs,” 28 Bntdnj, Si. BostMa\ į Mus.
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50c. ir LM 
.Mc. ir LM 
'*iė.’ir M

Skilrinės proškos......... 10c. ir L M
Pigulkos dėl kepenų..

BRAliClMBIS ŽMOGAUS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoji 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 

kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 

apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 

pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil

pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san

delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas..............
Gyvasties Balsamu. 
Nervų Stiprintojas.. 
Vaistas dėl Vidurių. 
Kraujo Stiprintoja*. 
Nuo kosulio................. ...............—
Nuo gerklės skaudėjimo S5c. .5* 
Skilrinės prošlcos......... L L“
Pigulkos dėl kepenų.................. ZS
Blakių naikintoju........ ...............II
Dėl išvarymo soliterio.._... •.#• 
Anatarinas plovimui..............SS
Nuo kojų prakaitavimo............tS
Gydanti mostis............. .............. M
Antiseptiškas muilas......... .25
Gumbo lašai................... Mc. ir LM

Nuo galvos skaudė j imo.lSe. ?r .25 
Nuo kojų nuospaudų. 10c. ir .25 
Nuo dantų gėlimo............... ..
Nuo peršalimo..................... .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo.................
Nuo Reumatizmo........ 50c. ir 1.00
Nuo lytiškų ligų.........50c. ir 1.00
Nuo dusulio......................... ..
Nuo kirmėlių.......... . ...............
Antiseptiška mostis.................
Nuo viduriavimo....................
Kastorija dėl vaikų....10c. ir 
Prėskos dėl dantų..................
Karpų naikintojas..................

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejas Devynieroe 25c. 
Taippat H Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t L, 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
(VITilliTiuUti pririuntimo katalogo eu muaų gyduolių aprišymaii^i 

Krefoiantiefntlemi per laiškui arba asmeniškai duodame 

tikrai lųžfaiškoi ir tehingus patarimus kiekvienoje ligoje.

■si yra jss, aveikata, tai teeitas reikalaukit* gyduolių, nlydaaf arte 
atailonkyšaai į Lsatacišle Aprūk*.

VINCAS J. DAUNORA, , * *
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8 KELEIVIS

1$ AMERIKOS.
FABRIKOS UŽSIDARO.

Europos karė blogai atsilie
pia ant Amerikos.

Kapitalistų laikraščiai 
pranašauja didelį krizį A- 
merikoj, jei užsitęs Europoj 
karė. Tik keistai jie tą sa
vo pranašavimą pamatuoja. 
Girdi, Amerika gaus labai 
daug darbų iš Europos, o 
mažių mažiausia milijonas 
Amerikos darbininkų esą 
pasiryžę grįžti namo gint 
savo tėvynę, taigi čia pri
truksią darbininkų.

Jeigu taip butų, tai Ame
rikos darbininkai galėtų iš 
tokio "krizio” tik pasi
džiaugti. Bet vargiai taip 
bus. Kad ir išvažiuotų mili
jonas žmonių, tai juk šian
dien yra Amerikoj keli mili
jonai bedarbių.

Toji karė, kaip dabar jau 
matyt, Amerikos darbinin
kams atneš daugiau blogo, 
negu gero. Visa pirklybą 
su Europa bus pertraukta. 
Amerika negalės nieko par
duoti. fabrikai užsakymų 
neturės ir bedarbė bus da 
didesnė. Štai Fall River, 
Mass., audinvčių savininkų 
konferencija praneša, kad 
karės dėlei nuo 1 rugpiučio 
jie paleidžia 20.000 darbi
ninkų. Standard Oil Co. 
praneša, kad ji turėjo dide
lį užsakymą ant aliejaus, bet 
karės dėlei sulaikė išsiunti
mą. nes aliejus ant jūrių ga
li būt suimtas kaipo kontra
banda. New Yorkas skel
bia. kad iš priežasties Euro
pos karės dėlei užsidaro ka
vos ir medvilnės rinkos. 
Čoncordo. N. H., audinyčios 
praneša, kad jos tuojaus tu
rės pertraukti darbus ir pa
leisti tūkstančius darbinin
kų. nes iš priežasties karės 
nebegauna dažų, kuriuos 
traukdavo iš Vokietijos. Di
delės odos ir apautuvų fir
mos Bostone, kurios siųsda
vo savo išdirbinius beveik 
vienon tik Europon, dabar 
gauna žinių, kad sustabdytų 
visus siuntinius.

Laivai tarp Europos ir Ame
rikos sustabdyta.

Dėlei kįlančios Europoj 
audros, beveik visos laivų 
kompanijos sustabdė savo 
laivus. Liepos 31 d. iš Ne\v 
Yorko buvo išplaukę Hanr- 
burg American linijos "Pre- 
sident Grant” ir North Ger- 
man Lloyd linijos "Grosser 
Kurfuerst,” bet tuojaus be
vieliu telegrafu duota žinia, 
kad sugrįžtų atgal, ir laivai 
sugrįžo. Trečias laivas bu
vo išplaukęs iš Baltimorės, 
bet sugrąžino ir tą. Iš Bos
tono turėjo išplaukti "Ame- 
rica“ — sustabdyta.

Pragyvenimas Amerikoj 
pabrangs.

Didelės mėsinės firmos 
galva Chicagoj tvirtina, kad 
ačiū Europos karei Ameri
koj labai pabrangs pragyve
nimas, o ypač mėsa. Visa 
beveik Europa mūšis. Mili
jonams kareivių reikės mai
sto. Europos gi rinkos bus 
sudemoralizuotos. Maištą, 
ypač mėsą, turės imt iš A- 
merikos, ir jos tiek reika
laus, kad kaina galės taip 
pakilti, jog Amerikos darbi
ninkas nebegalės mėsos nė 
nusipirkti.
Kun. Schmidt reikalauja 

kitos bylos.
Nusimetęs nuduodamo be

pročio skraistę, katalikų ku
nigas Schmidt, kuris su- 
piaustė savo gaspadinę ir 
paskandino jos kūną upėj, 
dabar pareikalavo per savo 
advokatus naujos bylos. Jis 
sako, kad jis žmogžudystės 
nepapildė. Jie darę mergi
nai operaciją, norėdami pra
šalinti kūdikį, ir nuo tos o- 
peracijos ji mirus. Norėda
mas viską paslėpti, jis su- 
piaustęs jos kūną ir paskan
dinęs upėj.

Kunigams Meksikoj prisiei
na riestai.

Kariškas gubernatorius 
Nuevo Leon valstijoj palie
pė visiems katalikų kuni- 

, gams, gimusiems kitur, tuo
jaus išsinešti, nurodydamas, 
jog kunigai visuomet buvo 
kurstytojais sumišimų ir 
varė pragaištingą Meksikai 
politiką. Meksikoj gimę ku
nigai gali pasilikti, kurie 
prirodys, kad nekišo savo 
nosies politikon ir nerėmė 
valdžios prieš revoliuciją. 
Visos bažnytinės mokyklos 
bus uždarytos, jeigu nepri
ims valdžios išdirbtos prog
ramos. Išpažintis bažnyčio
se panaikinama. Už peržen
gimą šitų įsakymų 'kiekvie
nas kunigas bus baudžia
mas nuo $100 iki $500. arba 
nuo 2 iki 4 mėnesių kalėji
mo, arba ir vienas ir kitas.

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA.

Viena moteris apdegė.
Derry, N. H.— Rugpiučio 

2 d. 3 vai. dieną užsidegė ka
talikų bažnyčia ir supleškė
jo viskas kas tik joje buvo. 
Vena moteris bandė išnešt 
stovylą motinos švenčiau
sios, bet ugnis jau buvo ge
rokai išsiplėtojusi, taip kad 
nabagė "motinėlę” turėjo 
palikt ugnije, o pati vos-vos 
išspruko. Drapanos trupu
tį apdegė.

Buvo tik vienų viena ka
talikų bažnytėlė visam mie- 
stelije ir tą dievulis sunaiki
no. Pastatymas prekiavęs 
apie S15.000.00.
Visas vietinis streikas prieš 

karę.
Visose šalyse, kurios tik 

gali būt įtrauktos Europos 
karėn. bus skelbiamas visuo
tinas streikas — pranašau
ja New Yorke Morris Hill- 
quitt. tarptaučio socijalistų 
biuro narys.— Kad ir neįs
tengs socijalistai sustabdyt 
dabartinę karę, tai nors pri
sidės prie jos sumažinimo, 
nes visasvietinis streikas su- 
stabdys komunikaciją ir metu vaiko? 
amunicijos isdirbimą— pa
sakė Hillęuit.

Didis gelžkelių streikas 
atidėtas.

Prezidentui Wilsonui tar
pininkaujant pasisekė atidė
ti didelį streiką, kuris keti
no būti rišu gelžkelių į va
karus nuo Chicagos. ant ku
rių dirba 55.000 mašinistų ir 
pečkurių.

Išgėrė nuodų ir metėsi pas
kui mylimo grabo duo

bėn. *
Malta, Mont.— Laidojant 

čia prigėrusį Tarną Darlin- 
gą, jo mylimoji išgėrė nuo
dų ir metėsi paskui jo gra
bo duobėn. Ją ištraukė, bet 
ji mirs nuo nuodų.
Chicagoj yra 54,000 detek

tyvų.
D-ras William J. Hickson 

tvirtina, kad Chicagoj yra 
54,000 detektivų ir 50 nuo
šimčių visų piktadarysčių 
yra tų detektivų darbas.

Bomba užmušė 100 žmonių.
Iš Ispanijos atėjo trumpa 

žinia, kad Tudelio mieste 
ant didžiausios gatvės mes-: 
ta bomba, kuri užmušė 100 
žmonių.

27 geležinkeliai traukiama 
teisman.

Chicagos apskričio proku-. 
roras AVilkerson traukia tei
sman 27 geležinkelius už 
peržengimą įstatymo, kuris 
reikalauja, kad vežami gelž- 
keliu gyvuliai butų girdomi 
ir šeriami kas 28 valandas.

Du eskadronai caro kazo
kų perėjo vokiečių sieną ties 
Johannesbergu ir 
prūsų geležinkelį.

Caro motina, kuri grįžo iš 
Londono Rusijon, Berlyne 
tapo sulaikyta ir sugrąžinta 
atgal.

Turkija sako busianti ši
toj karėj bešališka ir savo 
nagų visai nekiš.

Japonija skubiai ginkluo
jasi ir reikalaujanti iš rusų 
truputį daugiau, negu anuo
met gavo.

Karės audra suparaližia- 
vo visos Europos pirklybą 
ir pramonę. Vieni bankai 
užsidarė, kiti pakėlė kainas 
už skolinamus pinigus iki 10 
nuošimčių.

išardė

Birutos Kanklių Choro 
atidai.

Šiuomi pranešam, kad 
"Birutės Kanklių" Choro 
bandymai būna kas subat- 
vakaris, 8 valandą, po No. 
376 Broadway, taigi chori- 
ninkai malonės tą valandą 
pribūti. Taippat maloniai 
bus priimti ir pašalinai; kas 
nori, gali ir prie choro prisi- 
rašyt. . Januška, pirm.

Appeal to Reason" redak
torius rezignavo.

Drg. Warren pasitraukė 
nuo "Appeal to Reason” re
dagavimo, nes nupuolė ant 
sveikatos. "Appeal to Rea
son*' yra daugiausia išsipla
tinęs socijalistų savaitraš
tis. turi apie milijoną skai
tytojų.

šeši I. W. W. vyrai nuteisti 
kalėjiman.

Tarrytown, N. Y.— šeši 
I. W. W. unijos nariai nutei
sti čia dviem mėnesiam ka
lėjimo už tai. kad bandė su
šaukti protesto mitingą 
prieš Rockefellerio darbus 
Coloradoj.

25 metai kalėjimo.
Italas Benaditto Randa- 

zzo New Yorke gavo 25 me
tus kalėjimo už povogimą 5

Užmigo ant geležinkelio, 
pabudo be rankos.

Phillipsburg, N. J.— Tū
las Edward Trump, matyt 
gerai išsigėręs, užmigo ant 
geležinkelio ir nejuto, kada 
traukinys perėjo. Pabudęs 
pamatė, kad jis jau 
dešinės rankos.—
Serbai susimušė su 

jokais.
Los Angeles, Cal.— Tarp 

serbų ir austrijokų čia įvy
ko smarki muštynė dėlei 
Austrijos karės su Serbija. 
Valgant prie darbo pietus 
prasidėjo ginčai ir Austri
jos patriotai šoko ant serbų. 
Pakol pribuvo policija, ke
liolika žmonių sužeista.

Užliejo miestelį dumblu.
Po didelio lietaus vanduo 

nuo kalnų užliejo Telluride, 
Colo., miestelį. Kada van
duo nuslūgo, miestely pali
ko nuo 8 iki 20 pėdų sluogs- 
nį dumblo. Apie 120 krau
tuvių visiškai apnešta dum
blu. Žuvo keliatas žmonių. •

Gaisras kasykloj.
Vokietijoj, netoli Dort-I 

mundo, Hansenmanno ang
lies kasykloj kilo gaisras ir 
sudegė 15 angliakasių.

neturi

austri-

Austrija šaukia iš Amerikos 
savo atsarginius.

Austrijos pasiuntinys XVa- 
shingtone paskelbė savo val
džios paliepimą, kad visi 
Austrijos pavaldiniai, pri- 
gulintieji prie kariumenės, 
tuojaus grįžtų namo.
Saugokitės žalių kiaušinių.

Agrikultūros departmen- 
tas paskelbė moterims per
sergėjimą, kad saugotųsi 
žalsvos spalvos kiaušinių, 
nes juose yra bilijonai bak
terijų.^ Geriausi kiaušiniai 
geltoni. Beto, nepirkit žvil
gančių kiaušinių, nes jie se
ni. švieži kiaušiniai niekad 
neblizga, o išrodo lyg mil
tuoti.

ABELNAS KARES STOVIS.
(Tąsa nuo l-mofpuslapio.)

Rusų pasiuntiniui Berlyne 
įteikta pasportas keliauti 
namon ir Vokietijos pasiun
tinys atšauktas iš Peterbur
go. Su tuomi visi santikiai 
tarp tų dviejų šalių lieka vi
siškai pertraukti.

Caras išleido "savo" žmo
nėms manifestą, šaukdamas 
juos prie apginimo Rusijos 
garbės. Jis nedarysiąs nė 
žingsnio linkui santaikos, 
pakol nors viena priešo (su
prask: vokiečio) koja bu
sianti ant "šventos” Rusijos 
žemės. Toliaus savo mani
feste jis sako, kad didžioji 
Rusija pakils, kaip vienas 
vyras.

Austrija muša Serbiją la
bai pasekmingai. Ant upės 
Drina 4 ir 5 rugpiučio buvo 
smarkus mušis. Serbai no
rėjo persikelt, austrijokal 
pradėjo šaudyt. Serbai šau
dydami iš kitos upės pusės į 
austrijokus sušaudė savu 
laivus.

Novorosijske rusai suėmė 
pasažierini vokiečių laivą 
"Atlas.”

Vokiečiai suėmė pasažie- 
rinį finų laivą, kuris turėjo 
išeiti su žmonėmis iš vokie
čių uosto fihebecko į Hel- 
singforsą.

Nauja Lietuva parsiduoda 
pigiai.

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

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

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

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

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

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

Davatkų gadzinkos. Padidinta ir pa
gerinta 6-ta laida juokingų daine
lių, pašiepiančių davatkas ir kitus 
prietarus .........................................10c

Kaip tapti Suvienytų Valstijų pilie
čiu. Aiškiai išguldyti pilietystės 

su reikalingais klausi
mais ir atsakymais. Ji sutaisyta la
bai suprantamai ir sutraukta tas, ko

Pranašaujama carui galą.
Cambridge’uje gyvena 

vengrų rašytojas, gerai pa
žįstąs Europos politiką; jis 
tvirtina, kad nuo šitos kares 
Rusijoj caro daugiau nebus. 
Visos prispaustos tautos da
bar pasistengs nusikratyt; 
tą slogutį ir palaidot jį ant įsptymaL 
visados. Beto jis sako, kad _ J “J______ _________ w _

l norės atsiimti Šuo- reikalauja norint gaut pilietystės 
o Vokietiją stengsis: popieras ... ............................. 15c

užgriebti Latviją ir Lietuvą.
Policija saugoja "Ameriką." j

So. Bostono uoste stori 
Hamburg-American linijos 
garlaivis "Amerika." Perei
toj pėtnyčioj ji turėjo iŠJ 
plaukti su žmonėmis Euro-i 
pon. šifkortės buvo jau 
parduotos, mėsos už $500 
nupirkta ir šiaip viskas ke
lionei suruošta. Žmonės 
pradėjo rinkties, bet polici
ja jiems paaiškino, kad dėl 
kilusių Europoj sumišimų 
laivas tapo sustabdytas.

Laivo valdyba tikėjosi, 
kad žmonės pakels riaušes, 
todėl savo vieton pastatė po- 
licij’ą, o pati nesirodė. Bet 
jokių riaušių nebuvo.

Bostono austrai šaukiami 
prie ginklo.

, Austro-Vengrijos konsii- Į 
lis Bostone išleido prokla-Į 
maciją, kurioj kviečiama vi- .
si paklusnieji monarchijosĮkaiSe“ duodf^aT5Ži°kXes*5 
sūnus grįžti tėvynėn prie Pusnių žinių rašykite i 
ginklo. Kelionė visiems ap- kussian-american bureau 
mokama. Beto proklamaci- 160 JiaInAolph “
JOJ sakoma, kad karalius 1S- Ofisas atdaras darbo dienomis nuo 8 
leido manifestą, kuriuo do- ryte iki 8:30 vakare. Nedėliomis nuo 

j vanojama bausmė visiems ____ 9 °'to lkl 4 vaL r* pietų-
pabėgėliams nuo kariume- ,

Inės, jeigu jie dabar sugrįžš raTIUOS, raTIllOS! 
i ir eis karėn.

Geras žmogus, tas Austri
jos karalius. Jis nebaus sa
vo pavaldinių, kurie atiduos

i

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. 
Farmų galima pirkti visokio didumo 
ir už visokių kainų. Galima pirkt ui 
*8.00 iki 130.00 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 farmų įmokant $100, o liko- ji 
sius galima mokėt kas mėnesį pagal ri 
sutartį. Materijolas budinkams pi
gus. Atvažiuokit tuojaus apžiūrėt, 
nes farmos kiekvienų diena brangsta, i 
todėl naudokitės proga. Bankai su- 
bankrutinus pinigai gal prapult arba j 
gal kas nors pavogt. Turint farmų, 
amžinai nereikia bijotis bedarbės, nė 
blogų laikų. Kurie pirks žemę, tiems 
kelionės iškašciai apmokami. Va
žiuojant-reik_ pirkt tikietą į PEA-

Teinų į Sauble ir tikietas prekiuoja 
snie 15c. Kurie važiuos į Sauble, ai 

tų pasitikt. Platesnių ži
lių klauskit per laiškų.

JONAS ŽEMAITIS,
13. SAUBLE. MICH.

v
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Tik ką išėjo iš po spaudo* antra laida 
DR. F. MATULAIČIO

TEISIMO/
1

n TEISINGOJ (
r ZISL/lPTlJ

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS 
KNINGELE

Ši kningelė svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems ligiai naudinga ir žingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai Ir gausiai 
paveiksluota. Prisiusk 25c krascs ženk
leliais. o tuojaus a p laikysi tą žmgeidžig 
kmngelg. Adresuok:

M. G. VALASKAS
349 Kensington Avė. Chicugo. III.

popieras
■

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

Reikalaudami knygų kreipkite* 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS”
28 BROADVVAY. S. BOSTON, MASS.

uuvjoii. i H** “■v t a no-
COCK.MICH. 3:30 po pietų gausit
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I 
Gerbiamieji "Keleivie’*x 

skaitytojai! Platinkit "Ke-fl 
leivį,” kaipo darbininkų lai- 1 
kraštį.

i Jau išėjo iš spaudos
i Amerikos MacochasRUSSIAN AMERICAN BUREAU

; .. Rusiškai-Amerikoniškas Biuras su
organizuotas sulyg Illinois valstijos 
įstatymų. Pamatinis jo kapitalas yra

i $10,000. Jo teisiškas skyrius turi ad- 
■ vokatų galę, atlieka pardavimus, vek- 
: sėlius ir tt., sukolektuoja dalis Rusijoj

Geros ūkės parsiduoda pigiai Michi- 
gan'o valstijo.

Didžiausioj lietuvių kolionijoj, gali
ma pirkt gerų farmų, gyvenamų su 

save paskerdimui už jo rei- !rio.boi?lis’ sodais ir gyvuliais, taipgi Vaina i tunu ir negyvenamų farmų; laukai
KdlUb. į geri, prie upelių ir ežerų, netoli nuo

! geležinkelio ir portavų miestų. Kai- 
! na žemės nuo $5.oo iki $75.oo už eke- 
rį. Galima pirkt įmokant tik $100, li- 

■ kusius palaukiame daugelį metų pa-

. lionės kaštus apmokam. Kas nori būt 
I turtingu ir sveiku, tegul perka farmų! 
i Gera proga' Atvažiuokit dabar, tai 
pamatysite kokie javai ir daržovės au
ga. Aš aprodysiu daugelį farmų iš 

j kurių galėsite rinkties ir praleist va- 
kacijas ant -sveiko ir tyro oro. Va
žiuojant, pirkt tikietą į Peacock 
Lake Co.. Mich. Atvažiavę i Peacock 
damokėkit 10c. kunduktoriui ir pasa
kykit kad išleistų ant sekančios sto
ties, tai 3 mailės nuo Peacock, Little 
Menistte River. Tai atvažiuosite ant 
mano farmos prie pat namo, 
rašant padėk adresų taip:

ANTANAS ZABIELA 
Peacock, BOK 1 Lake Co..

Didelės prakalbos.
T. S S 60 kunna rpn čia ■ tu.sius PaIauklame daugelį metų pa- , . ■ . Kuopa . rengia , gaj sutarties. Kas perka ūkę, tam ke-

ateinancioj nedėlioj dideles -------- *—
prakalbas po No. 376 Broad- 
vvay, 8 vai. vakare. Kalbės 
drgg. L. Pruseika, iš Brook- 
lyno, ir S. Michelsonas, vie
tinis. Kas nori išgirsti žodi 
teisybės apie dabartinį surė
dymą ir apie didžiąją Euro
pos karę, tegul ateina pa
klausyt šitų prakalbų. Įžan
ga visiems dykai.

Rengėjų komisija.

Laiškus 
(35)
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Severa’s Gothard Oil. 
(Sereros Gothardiškas Aliejus).

Nuo skausmų ir dieglių. 
Paviršutiniam vartojimui. 

Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severa’s Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosno- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

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

galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar tapius, h

Mich.

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

Tai viena ii didžiausių aptiekę.

K. ŠIDLAUSKAS
226 BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

V

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu jus jaučiate bent vienų mi
nėtų simptomų, tai neatideliuokite, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

SEVERAS
BALSAM OF LIFE

(Sevcros Gyvasties Balsamą).
Ir grjžkite j sveikatos kelių. Kiti, kurie taip padare, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimų ir prašalina užkietėjimų. 
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas. 
Jisai sustiprina anemiškų ypatų kraujų.
Atitaiso netvarkų virinimų, dispepsijų sergančių. 
Jisai suteikia norų valgyti ir sutvarko virinimų.

Kaštuoja 75 centus.

arba
Kaip katalikę knnigas Hands Schmidt, 

papiovė merginą Oną Aumuller.

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

ir socijalistui. Kaina 10c.
n ' )tcrmor)iacwni^^

VIENATINE ŪKTU VISKĄ

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje, 

gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojasos, 
ka ypatingai geros sekančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo SI .00. Nuo įlinkimo plaukų ir pleiskanų 75 o 
Nuo kosulio, grippo ir slogos 61.00. Kraujo Valytojas $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. - Nuo viduriavimo mažiems 25 o. 

Gydanti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 o. 
Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių S0 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.
Pročkcs nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 e. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c 
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.

Perfumos visokių gėlių 25, M, 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 butu Amerikos ar Europos daktarų. 

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS ”’m
SO. BOSTON, MASS.
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