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Iš Rusijos.
Gaisrai.

Viezmoje (ties Smolens-* 
ku) gaisras sunaikino dau
giau 80 namų. Lugoje su
degė 50 namų.

Žingsniai prieš kozokus.
Sibiro kazokų apskričio 

viršininkas vartoja prievar
tą prieš tų sodžių kazokus, 
kurie Įdavė valdžiai skundą 
apie pašelpos negavimą tuo-; 
met, kuomet nebuvo derlos. 
Dėlei tokio skundo jau kele
tas kazokų tapo ištremti Į 
kitus apskričius, o nekurie x
kazokai atstatyti nuo ama- roiol No<rf 
to ir prie to da nubausti.

Vėl žmogžudystė 
Čenstakave.

Čenstakave nušauta gat
vėse magistrato raštininkas 
ir fabrikos darbininkas. Šo
vė jai, kurie esą revoliucijo- 
nierių kuopos i—y 
bėgo. Vienok policija jau 
gavusi žinią, kas jie toki.

Stoka kalėjimų.
Maskvoje šiomis dienomis 

pradės padidinti kalėjimų. 
Minėto kalėjimo bus pasta
tyti nauji, dideli kalėjimo 
namai, kurių išlaidos apro- 
kuota daugiau, kaip pusė 
milijono rublių.

Nežinia kur dingo.
Taškento artilerijos pat

ronų sandėli je vyriausybė 
neberado 40000 patronų. Pa
aiškėjo. jog patronus parda
vęs pulkininkas Panafuti- 
nas kitoms privatinėms y- 
patoms. Minėtas P. ir da 
kitos vpatos atiduoti karės 
teismui.

Lenos darbininkai.
Iš Lenos išvažiavo jau be

veik visi darbininkai. Li
kosi tik tie, kurie neturi už 
ką išvažiuoti. Irkutsko gu
bernatorius Įsakė, kad Le
nos kasyklosna butų priima
ma tik aprvbuotas darbi
ninkų skaičius. Darbinin
kai turi būt nevedę.

Macochas pamišo.
Laikraščiai rašo, kad sė

dįs kalėjime Mocochas pa
mišo. Paskirta tam tikra 
ekspertų komisija, kuri iš
aiškins, ar Macochas ištik- 
rųjų pamišęs, ar tik apsi
meta pamišėliu.

Kareiviai sukilėliai 
nubausti.

Taškento karo teismas už 
neseniai buvusį Taškente 
kareivių sukilimą nuteisė 
15 kareivių pakarti, 112 ka
torgom 79 areštantų rotos- 
na, 15 disciplinos batalijo- 
nan ir 7 išteisino. Tarp nu
teistųjų esąs ir vienas lietu
vis.

Burcevas ir Azefas.
Pastaramjam numerije jau 

rašėme, kad eina gandas, 
buk Burcevas pasimatė su 
Azefu. Dabar laikraščiai 
praneša, kad tasai pasima- 
tvmas ištikrųjų buvęs. 
Francuzų laikraštije ”Ma- 
tin” anie tai atspausdinta 
paties Burcevo laiškas.

ŽINIOS IS VISUR. 5'" “ kpl“1 Milžiniška darbininkų demonstracija Bostone 
pereitoj nedėlioj, kaipo protestas prieš 
laikymą kalėjime Ettoro ir Giovannitti.

šnipų viršininkas nudėtas.
Londone gauta žinia 14 

rugsėjo, kad Rusijos šni
pų viršininkas pulkininkas 
Lupakov liko nudėtas Peti- 
gorske. Jis laukė karo su 
savo pačia ir marčia. Jis 
bandė išsitraukt revolveri, 
kad šaut i pasikėsintoją, bet 
liko mirtinai sužeistas ir 
krito ant vietos. Užmuši- 
kas pabėgo.

Japonijos generolas 
nusižudė.

Pagarsėjęs laike rusų-ja
ponų karės Japonijos gene- 

_ , kuris apgalėjo 
rusus prie Port-Artūro ir 
Mukdeno, pats sau perplovė 
gerklę ir jo pati persiskrio- 
dė vidurius. Nusižudė jis 
iš priežasties mikado mir
ties. Savęs nusižudymas 
skaitosi Japonijoj didvyriš
ku pasielgimu, jeigu jis išpil-

S^idomas dėl pasišventimo au

i

gštesniai y patai. Po Nogi 
mirties pradėjo žudytis ir 
daugelis kitų kariumenės 
viršininkų, kurie dalyvavo 
po Nogi vadovyste Rusijos 
su Japonija karėj.

Mikados šermenįs.
Mieste Tokio padarytos 

mikados laidotuvės. Mieste 
buvo didelė iškilmė. Kariu
menės dalyvavo šermenise 

'daugiau negu 75,000 žmo
nių.

Reikalauja autonomijos 
Egejiškoms saloms.

Europoj eina klausimas, 
ar Egejišku jūrių salos, ku
rias užėmė Italija laike da
bartinės karės, turi būt ati
duotos atgal Turkijai, ar 
palikt jas autonomiškomis. 
Socijalistai ir kiti pirmei
viai pritaria, kad salos lik
tų autonomiškom. Jie sa
ko, kad salos nebūtų paves
tos atgal barbariškai turkų 
valdžiai. Ant salų susitver
sianti randonmarškiriių 
saunorių kariumenė, kuri 
busianti vieninteliu salų ap- 
ginėju.

žemės drebėjimas.
Madrid, 1 rūgs. — Anda

lūzijos provincijoj, mieste 
Granada Įvyko žemės dre
bėjimas. Keletas namų nu
kentėjo.
Gyvasties slaptybė ištirta.

Londonas, 6 rugp. — Pro
fesorius Shaper atrado, 
kaip padaryt gyvą proto
plazmą. Tuomi išrišamas 
gyvasties atsiradimo klau
simas. Iš gyvos protoplaz
mos galėjo išsivystyti viso
kiose formose gyvastis. 
Protoplazma sutveriama 
prie tam tikro šilumos laip
snio ir kitų aplinkybių. Šis 
išrišimas buvo smugiu dva
siškiai ir visiems tiems, ku
rie skelbė, kad gyvastis tu
rėjo būt keno nors sutverta. 
Vyskupai ir tikėjimo šali
ninkai leidosi kritikuot pro
fesoriaus Shafero ištirimą. 
Chinija gausianti paskolą.
Pekino korespondentas 

praneša i ”Tames” Londo
ne, kad Chinija gausianti 
pasiskolint 50 milijonų do-

I

Iš karės lauko.
10 rūgs, praneša iš Kons

tantinopolio, kad Italijos 
kariški laivai pradėję bom
barduoti Azijinės Turkijos 
miestą Scalanuovą, jesantį 
20 mylių atstume nuo Smir
nos.

Bulgarai nori kariaut.
Bulgarijos gyventojai 

spiria savo valdžią pradėti 
karę su Turkija už turkų 

| surengtas skerdynes ant 
bulgarų Mocedonijos mies
te Kočanoj. Bulgarija at- 

į siliepė į kitas valstybes, 
kad Mocedonijoj leista bu
tų apskelbt autonomiją ir 
atskirti ją nuo Turkijos. 
Pastarajai išstatyti tris rei
kalavimai: duot pilną auto
nomiją Mocedonijai; karė 
turi būt pradėta tarp Bul
garijos ir Turkijos ir Įvvk- 
dinti Mocedonijoj tokią re
voliuciją, kad turkai ten ne
galėtų daugiau gyvent. Pa

rsiųstas ultimatum Turkijai 
ir apskelbta, kad jei amu 
laiku Mocedonijoj nebus ap
skelbta autonomija, karė 
tuoj bus pradėta. 11 rūgs, 
iau atėjo žinia, kad ant 
Turkijos ir Bulgarijos tu- 

i bežio Įvyko susirėmimas.' 
Bulgarai pradėję šaudyt Į 

turkų sargybinius. Tie atsi
liepę šūviais ir užmušę 5 
bulgarus. Tuoj pribuvo 
daugiau bulgarų kariume
nės. Turkų komandierius 
sumobilizavo arti rubežio 
gyvenančius valstiečius ir 
pastatė veikti prieš būlga- 

' rus. Mušis traukėsi visą 
dieną su nuostoliais abiem 
pusėm. Turkijos kariška ži
nyba siunčia sparčiai kariu- 
menę prie Bulgarijos rube
žio ir sprendžia, kad geruo
ju susitaikyt negalės. Tur
kija bandė susitaikyt, ben' 
nesiseka, nes ji nenori ne
tekti pilnai Mocedonijos.

Netoli nuo Saloniki, Eu
ropos Turkijoj, mesta bom
ba ant turgavietės ir užmu
šta 20 žmonių; 30 sužeista. 
Metime bombos kaltinami 
bulgarai.

Baisenybės Mongolijoj.
Į rusų laikraštį „Novoje 

Vremia” vienas korespon
dentas praneša, buk Mon
golijoj Chinijos kareiviai 
daro tokius žvėriškumus, 
kokie buvo tik viduriniuose 
amžiuose. Norima, mat, su
mažinti mongolų skaitlių, 
todėl kūdikiai ir moterįs y- 
ra žudomi. Senesni žmonės 
deginami lėtai ant ugnies. 
6000 chiniečių darysią tai 
per visą žiemą.

Skerdynės.
praneša,; 

kurdai vėl pradėję

I

Iš Armėnijos 
kad 
skerst armėnus, degint kai
mus. Likę užmušta 28 ar
mėnai ir sudeginti du kai-i 
mai.

Kareivių sukilimas.
Turkijos kareivių 7 bata- 

lijonai arti Konstantinopo
lio buvo sukilę prieš savo 
komanduotojus. Pasiųsta 
kariumenė juos numalšinti 
ir jie turėjo pasislėpti.

• •

30,MM žmonių maršavo gatvėmis ir apie 40,000 šaligatviais. $1,000.00 sudėta aukų.

3,000 lietuviu eina po raudona vėliava.

Nedėlioj Bostone Įvyko to
kia milžiniška I. W. W. ir so- 
cijalistų surengta demon
stracija prieš laikymą kalė
jime Ettoro ir Giovannitti, 
kokios nebuvo nuo demons
tracijos už Hayvvoodą, Mov- 
erio ir Pettibone paliuosavi- 
mą. Iš Lawrence’o pribuvo 3 
traukiniai, turinti po 12 va
gonų, pilni I. W. W. narių- 
audėjų. Vienų lietuvių iš ten 
atvažiavo apie 500. Iš viso 
demonstracijoj dalyvavo a- 
pie 30,000 žmonių, vyrų, mo
terų ir vaikų. Tūlos moterįs 
ėjo eilėse su kūdikiais ant 
rankų. Ant demonstrantu 
krūtiniu kabojo raudoni 
kaspinėliai su parašais, kad 
Ettor ir Giovannitti butų 
tuoj paleisti iš kalėjimo. 
Daugelis turėjo ženklelius 
I. W. W. ir Ettor ir Giova
nnitti paveikslėlius. Prieša
kį i demonstraciios nešta di
delė raudona vėliava su rai
dėm I. W. W.. Paskui jas 
sekė vėliavos įvairiu socija- 

! listu kuopų, unijų ir drau
gysčių. Netoli kiekviena or- 

| ganizaciia turėjo savo beną, 
kurie griežė darbininkiškas 
arijas, himnus ir įvairiu sa
liu revoliucijoniškas dainas. 
Lawrence jaunų italių cho
ras tarpais dainavo. Ant 
Common sodo griežt ir dai
nuot pradėta dar prieš 12 
vai.. Policija sustabdė. Ji 
isakė, kad nebūtu dalinami 
iokie atsišaukimai. Vienas 
italas nepaklausė ir liko su
areštuotas. bet užsidėjo pa
ranką iki teismo. Jis dalijo

kitų svarbių ir daug reiš
kiančių parašų.

Lietuviškos organizacijos 
iš So. Bostono dalyvavo 
šios: Lietuvių Kriaučių Uni
ja, D. L. K. Vytauto drau
gystė su vėliava, Lietuvių U- 
kėsų draugystė ir 60 kp. L. 
S. S. Iš Cambridge dalyvavo 
su gana dideliu lietuvių 
skaitlium. Lietuvos Sūnų 
Draugystė. Vienintelė daly
ką suprantanti bažnytinė 
draugystė pasirodė šv. Jur-

■ (plakatus, kviečiančius strei-
• kuot.. Policijos buvo pilnos
• I gatvės. Išėjo visi pėkštieji 
ir raitieji policistai. Dauge
lis šnipų buvo paleista sekti 
demontrantus ir pradėt da
ryt tvarką, jeigu Įvyktų 
riaušės. Vienok demons
trantai visą laiką buvo ra
mus, o provokatorių neat
sirado. Nuo Common sodo
• numaršuota iki Castle sq. 
Ten prisidėjo daugelis orga
nizacijų ir patraukta link 
Dover gat., iš ten per Wa- gio dr-stė iš Brightono, ku- 
shington gatvę iki Hanover, ri pribuvo su dideliu narių 
iki Court gat., per Scolley skaitlium ir jos nariai tie- 

i sq. iki Tremont gat., iki 
Bovlston gat. ir Charles 

i gat., kur jau tūkstančiai 
i žmonių laukė kalbėtojų. 
Mat, daugelis nesuspėjo a- 

į teit maršuot, tad tiesiai i so
dą nuvažiavo. Sode pasidarė 
būrys iš apie 50 tūkstančių 
žmonių. Krutančių paveik
slu mašinos stovėjo vienur 
ir kitur ir fotografavo žmo
nių judėjimą. Ant sodo 
matės visi tie parašai ir vė
liavos, kurios nešta gatvė
mis. Parašai buvo Įvairiose 
kalbose. Pažymėtinas vie
nas, kuris skambėjo: „Kris
tus nukrvžiavotas, Bruno 
sudegintas ant laužo. Ferrer 
nušautas prie stulpo. Em- 
met pakartas Dubline. Ar 
bus Ettor ir Giovannitti už
mušti elektros kėdėj?” Ki
tas parašas skambėjo visose 
kalbose: „Ettor ir Giovanni
tti turi būt paliuosuoti, arba 
męs streikuosim.” Dėl vietos 
stokos apleidžiam daugelį ‘

I

siog išrodė milžinais de
monstracijoj. Ši demons
tracija aiškiausiai davė su
prasti, kurios iš lietuviškų 
draugysčių Bostono ir apie- 
linkės moka suprast darbi
ninkų reikalus ir apgint sa
vo vadovų laisvę.

Pažymėtina, kad vienas 
So. Bostono tautininkas biz
nierius skudurninkas šaipė
si iš demonstrantų, bet pas
kui ir pats prisidėjo, kada 
pamatė, jog jo niekas ne
klauso.

Common sode prasidėjo 
prakalbos biskj po 4 vai. 
Vedėju buvo I. W. W. orga
nizatorius Yates. Svarbiau
siu kalbėtoju buvo Wm. 
Haywood, kurį policija ty
kojo suareštuot už Lawren- 
ce’o audėjų agitavimą laike 
streiko. Lietuviškai kalbėjo 
F. Bagočius, L. Pruseika ir 
A. Antonov. Išneštos rezo
liucijos, kviečiančios Lavv-

I

(Tasa ant 8 pusi.) 
. /
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Peržvalga.

Mažos mergaitės, kurios einant darbinikų demonstracijai Bostone pereitoj 
nedėlioj dainavo Marselietę. Jos visos atvažiavo iš Lawrence’o, baltai parėdytos ir 
_____________perjuostos raudonais kaspinais, su užrašu: I. W. XV.

Neatidėtinas reikalas.
„Vien. Liet.’’ kalbėdama

apie musų laikarštiją sako: 
„Kokia ji yra savo kultū

riškame laipsnij, tokia, — 
bet musų laikraštijoje guli 
neišpasakyti turtai. Žėdna- 
me numerij kiek tai jame 
rasime darbo padėta, kiek 
tai žmonių prie to numerio 
pasidarbuota, kiek ten yra 
puikių ir gražių minčių iš
reikšta, kiek naudingų ir 
pamokinančių raštelių- 
straipsnelių ten išspausdin
ta! Ir ką gi? — pas mus vi
si šitie lietuviškos dvasios ir 
sielos, proto ir plunksnos 
turtai turi labai mizernai 
pražūti. — ne męs neturime 
vietos, kur juos surinkti.

Nė viena knyga ant svie
to nėra taip brangi ir taip 
įvairi, kaip laikraščio kny
ga — surinktas visų metų 
egzemplioris.”

Turbut, nieko pridurt ne
reikės, nes nupiešta laik
raščių svarba ir vertė ga
na nuosekliai ir teisingai.

Toliau skaitome:
„Mums rodos, reikėtų 

mums turėti visuomenės iš
rinktą ir nuskirtą komite
tą centraliniam knygynui 
ikurti ir ji nuolatos tvarkv- 
ti.

Klausimas kiltų su tokio 
knygyno ir archivo vieta. 
Mums tuo tarpu užeina ant 
minties dvi vietos: pirma — 
prie S. L. A., šios organiza
cijos name — New Yorke, 
antra vieta New Yorko Di
džiojo Knygyno, kuris po
ra metų atgal atsidarė, ku
ris skaitosi didžiausiu ir 
apsaugiausiu ant svieto, ir 
kuriama jau yra Įvestas lie
tuviškas skyrius, tik jis 
tuom tarpu da labai mažu
tis.”

Męs nuo savęs turime pa
tarti tik tiek, kad i tokio 
knygyno komitetą turėtų 
būt išrinkti žmonės — po 
vieną ar daugiau—nuo visų 
musų didesnių organizaci-i 
jų - S. L. A., S. L. R. K. A. . 
ir L. S. S. A., nes tuomet 
komitetas susidės iš įvairių : 
pažvalgų žmonių ir visokių 
pažvalgų raštai bus apsau
goti. Esant vienpusiškiems 
žmonėms komitete, galima Socijalizmo mokslas taip j tojus,” kad padėtų jiems tą 
laukt, kad kitokių pažval- '--------11 1 •
gų raštų užlaikymas geroj 
tvarkoj bus neužtikrintas. 
Vertėtų minėtoms organi
zacijoms ateinančiuose sei
muose būtinai išrinkti savo 
atstovus.

Vieta, sulig musų nuomo
ne, geriausia New Yorko 
didžiam jam knygyne, nes ji 
nieko nekaštuos ir kitos to
kios parankios ir saugios 
vietos kitur nerasime. Lai
kydami S. L. A. name savo 
centralini knygyną, turėtu
me ir žmogų samdyti, ko ne
įstengs padaryti musų vi
suomenė.

A-T-.ik. ja Jran i

dėsi, kad visas dangus virs
ta žemyn. Taip ir „Katali
kas,” išgirdęs, kad kunigų. 
ex-centnstų ir rugščiųjų 
patrijotų laikraščiai su
bruzdo prieš „Keleivį,” ma
no, buk jau visas svietas su
kilo. Męs turime „Katali
kui” pranešt, kad męs tyčia 
iššaukėm minėtus elemen
tus į kovą su mumis.
liepėme jiems pasiaiškint, kitų neparduoda, 
kodėl jie yra priešingi neiš- 
vengtinam ir gerovę žmoni
jai nešančiam judėjimui —1 

i socijalizmui. Ir jie dabar 
spardosi, negalėdami pasi- 
teisint, atakuoja mus ypa- 
tiškais klausimais, šmeiži
mais, vienok nieko rimto ir 
griežto neatsako ant musų 
pastatyto klausimo. Męs 
parodėme visuomenei, kiek ■ 
netaktiški, silpni ir viedmai- 
ninki yra socijalizmo prie
šai. Šu tuo tikslu męs ir 
iššaukėme juos į kovą. „Ka
talikas” nedrįso pasirodyt, 
bet kada kiti jo šalininkai 
jau prisikalbėjo apie „Kel.,” 
tad ir jis pasigyrė, jog ”Ir 
aš ve jam spyriau.’’

Socijalizmas katalikų 
laikrašti j.

neša, kokią ydą turi kokis dengimą bepartiviškumo’ 
jų vadovas, ko niekad neda- skraiste męs laikome meš- 
ro kapitalistų partijos ir ku- keriavimu ir rizikavimu ant 

visuomenės nežinios.
„Norintieji gauti plates

nes žinias ir informacijas 
apie Įstojimą ko-operacijon, 
lai kreipiasi šiuo antrašu: 

St. Strazdas, 
2030 Canalport avė., 

Chicago, III. 
norėtųsi, kad 

rėmėjai praneštų 
nevilkinant, kiek 

r Kuris mano imt akcijų. 
Akcija $10. Pinigų tuoj ne
reikia siųsti.

„Laikinė žurnalo 
TAKAI’ komisija: 

„St. Strazdas, 
„J. 
„T. 
”P.

Toliaus 
deda P. S., kad „atsitikime, 
jeigu nesusirastų pakakti
nai akcijonierių, pirkusieji 
akcijas atsiima savo pini
gus atgal.”

nigai.
Kitą neužginčijamą tei

sybę „Draugas” praneša, 
buk Chicagoj kapitalistai 
negali išleist savo laikraš
čių, o eina tik socijalistų lai

kraštis „Chicago World,” 
Męs kuri vaikai pardavinėja, o 

‘ _ _ ' ’ . Nors
„Draugas” tuom piktinasi, 
bet vra faktas, kad ir maži 
vaikai jau supranta, kas y- 
ra unija, streikas ir darbi
ninko reikalai. Nors „D. 
nori pasakyt,kad ”WorId’o”l 
vadinimas „union paper” y- 
ra melas, bet kas nežino, 
kad socijalistai yra unijų 
tvėrėjai ir šalininkai? Kas 
nežino, kad prie „Chicago 
World„ dirba užganėdinti 
unijistai?

Kaip ten nebūtų, o „Drau
gą” męs privertėme kalbėt 
apie socijalizmą.

Tveriama kooperacija žur
nalui leisti.

Chicagoj jau tveriama 
kooperacija žurnalui leisti. 
Gavome sumanytojų atsi
šaukimą ”Į apšvietos mylė-

„Mums 
musų 
mums 
kuris

’MUSŲ

Naudžius,
L. Dundulis, 
Kurklietis.’ ’ 
sumanytojai pri-

POLEMIKA ir KRITIKA

kasyklose per dieną, po dar
bo valandų traukia rudį tau
tiškose smuklėse, o nuo ap
švietos yra labai toli, toli at
silikę ; kokie penki tiktai te
skaito pirmeiviškus laikraš
čius, o kiti karčemose šven
tes švenčia. Su darbininkais 
tai jau tiek to, nes jie varg
dieniai yra pavesti kapitalis- 
stams ir lietuviškiems smuk
lininkams čionai ant išnau
dojimo, bet dėlko tie lietu
viški smuklininkai nesitve
ria prie apšvietos ir savo 
vaikų neveda prie to? Juk 
jie yra lietuviška buržuazi
ja ir „perlai” musų tautos 
ir da vėl... išnaudotojai dar
bininkų, o jų saliunuose su 
žvake negalima rast jokio 
lietuviško laikraščio, tiktai 
vienų anglų kalboje. Gal to
dėl laiko angliškus, kad da 
lietuviai nemoka tos kalbos, 
o kada jie išsimokins anglų 
kalbos, tai tada laikvs ara-•7

bų arba chinų kalbose, nes 
tos persunkiai išsimokint.

Pardavinėtojai valgomų 
daiktų yra čionai daug pra
kilnesni už saliuninkus, nes 
jie sunkiau dirba fiziškai už 
pastaruosius.

P. S. Lietuviški agentai 
turi apsisergėti smuklininko 
M. ant Pine gatvės, nes jis 
iš jų labai tyčiojasi.

P. Viešmo. 
RAYMOND, WASH.

Čia darbai eina gerai, dir
bam ir viršlaiki ir iš kitur 
pribuvusiam darbą gaut nė
ra sunku. Kitokių darbų 
nėra, kaip tik lentų plovyk
lose. Darbai yra sunkus. 
Mokestis paprastam darbi
ninkui $2.25 Į dieną. Pragy
venimas $5.00 savaitėj. Lie
tuvių yra 17 šeimynų ir 100 
paivenių. Laikraščių parei
na daugiausiai „Keleivio” ir 
kitų po kelis egzempliorius. 
Pareina vienas ezg. „Vieny
bės Lietuvninkų,’’ kadangi 
ir čia yra jos agentas ir jis 
ją užsirašė sau vienas.

Kunigo brolis.
BRIDGEPORT, CONN.
Lietuvių čia gyvena ne

mažai. Jie turi tris pašelpi- 
nes draugijas, iš kurių D. L. 
K. Vytauto draugystė turi 
apie 300 narių.

Toji draugystė surengė 
prakalbas 8 rugsėjo. Žmo
nių susirinko apie 100. Kal
bėt pastatytas J. Perkūnas 
iš New Yorko, kuris tikė
jos, kad čia susirinko laisvi 
žmonės ir ėmė pasakot, kad 
jis neesąs tas perkūnas, ku
ris i bažnyčią spiria, o esąs 
ramus žmogus. Jis išsitarė,

VADCCDnunENni mo kad einanti i bažnyčią žmo- nUKtvI UNUtlvuluUuinės nėra labai geri, o tokių 
-žmonių čia buvo daug ir jie 
pakėlė baisų triukšmą. Li
ko salėj apie 40 žmonių. Jie 
klausės ramiai, bet kalbėto
jui nesisekė toliau. ’ Turbut, 
susinervavo nuo netikėto 
triukšmo.

Andrius Armonaitis.
ROCHESTER, N. Y.

1 rūgs. TMD. 52 kuopa tu
rėjo pikniką. Kadangi lijo, 
tad publikos buvo nedaug. 
Linksmintasi dailiai, tik 
tvarkos vedėjai leido viską 
be atidos ir pelno, reikia ti
kėtis, neliks. Gaila darbo.

2 rūgs. įvyko šv. P. M. mo
terų draugystės piknikas. 
Kadangi oras buvo grežes- 
nis ir darbininkų šventė, tad 
publikos susirinko daug. 
Daugiausia buvo katalikų, 
bet nuėjo keli ir buvusieji 
socijalistai, kad padėt kata
likams rudį naikint ir soci
jalistus keikt. Po įsišniau- 
kimo, grįžtant namo, kilo 
muštynės. Policija ėmė gau
dyt peštukus, kurie išbėgio
jo po karčemas. Suareštuo
tas tūlas M—skis, kuris tu
rėjo užsimokėti $5 bausmės 
ir, rodos, 10 dienų šaltojoj 
turės tupėt.

Taip ant protesto susirinki
mo prieš Root’o bilių ir 
Ettor su Giovannitti laiky
mą kalėjime susirinko vos į 
200 ypatų, o išgarsinimas 
buvo geras, taip kad visi ga

lėjo žinoti. Taigi kur buvo 
ir ką veikė tuo laiku neatė
jusieji 500 — didžioji dalis? 
Kad susirinkimas butų bu
vęs prieš pietus, galėtume 
manyt, kad tūli buvo bažny
čioje, bet buvo po pietų ir 
nebuvo lietaus, nors ir ne- 
giedri diena buvo. Reikia 
manyti, net ir nežinant, kad 
girtuokliavo. Bet tas yra 
gerai patirta.

Iš augščiau išreikštų min
čių yra aišku, kad tūla dalis 
yra susipratusių, prijau
čiančių savo draugų darbi
ninkų reikalams. Švent. ne
sakė ko'respondencijoj, jog 
nėra. Šventakupris užmetė 
vietiniams lietuviams gir
tuoklystę, apsileidimą, ne
veiklumą — neprogresavi- 
mą. bet ne visiems. Sakė, 
kad yra didelė „norinčių ii 
galinčių ši bei tą veikti” la
bui žmonių, tik dėl apsileidi
mo lietuvių jų geri norai 
lieka nerealizuoti gyveni
me. Užmetimas taikyta 
daugiau "susipratėliams,” 
kurie vietoj lavintis, pro
gresuoti patįs, dasileidžia 
blogų pasielgimų. Ypatiš- 
kumai, blevizgojimai, loši
mai Įvairus ir girtuoklystė, 
pasakojimai kvailų, nuobo
džių atsitikimų, išjuokimas 
bei ignoravimas rimtos lio- 
gikos, kritiškiau žiūrinčių Į 
gyvenimą ir jo nuotikius bei 
apsireiškimus, žodžiu, pro- 
gresiviškesnių ypatų — tai 
vienintelis jų užsiėmimas. 
Tai kuomi tokis „apšviestu- 
nas” skiriasi nuo tamsiausio 
fanatiko?

Jeigu rastųsi bent pora 
desėtkų veiklių progresis- 
tų, tad Gardner’io lietuviai 
progresuotų. Tiek veikėjų 
užtektų, kad laikyti po du 
sykius Į sąvaitę susirinki
mus, diskusijas, paskaitas, 
koncertus monologus ' ir | 
t.t., kas supažindintų lietu
vius su politika ir ekonomi
ja ,užinteresuotų mokslu, 
naikintų ydas ir t.t. Tada 
visi suprastų reikalą pro
testuoti prieš bilius Root’o 
rūšies. Bet to visko nėra. 
Lietuviai vietoj progresuo
ti — regresuoja. Tai fak
tas, kad ypatų, pasišventu
sių dirbti žmonijai, yra la
bai mažai; jie dingsta, kaip 
lašas jūrėse, ir Šventakup
ris pasakė karčią teisybę.

šventakupris.

Kodėl tik j gerąją pusę 
žiūrėta?

Visuomet taip, kad jeigu 
į dalyką žiūrėsi iš gerosios 
pusės, jis bus geru o iš blo
gosios — blogu. Norint su
prasti jį teisingai, apžvelk iš 
visų pusių bešališkai.

No 36 „Kel.” tilpo laiš
kas redakcijai p. Jono Ivo- 
naičio, kuriame jis „patai
so klaidą’’ Šventakuprio ko
respondencijoj iš Gardner, 
Mass., tilpusioj N34 „Kel,.” 
kurioj esą perdaug paže
minti vietiniai lietuviai; už- 

l Šventakupriui 
Taigi męs, chicagiečiai, su- Į „siauras matymas” ar „ne
manėme štai ką: įsteigti pažinimas’’ lietuvių. Bet 
bendrovę ant kooperaty- I kodėl p. J. Iv. tik į gerąją 
viškų pamatų, kurios tiks-’ pusę yra žiūrėta ? Gardne- 
lu išleidinėti mėnesinį lie- I riję lietuvių yra apie 700. 

; tuvių žurnalą ’MUSŲ TA-r Iki 200, pasitikėtina, yra su 
KAI.’ Tam pamatą męs laisvesnėmis 
jau padėjome. Vienok j 

įsų vienų spėkos 
tokio darbo kur kas per džio prasmėj,

‘, apšvie-Į giausia. Klesiškai

I

plėtojasi ir pasekėjų skait- darbą greičiau įkūnyti gy
venimam Atsišaukimas per
eigas, todėl talpiname tik 
apie patį dalyką:

„Manome, skaitytojai jau 
iš laikraščių maž-daug ži
no, kad Chicagoje yra ma
noma įsteigti gerą mėnesi
nį lietuvių kalboje žurnalą. 
Žurnalo formatas 6x9 talpi
nantis savije 80 puslapių. 
Kaip matote, tokio žurnalo 
Įsteigimas yra nežaislas. Čia 
reikia spėkų ir apsukrumo, metama

liūs taip auga, kad jau ir 
i „Draugas” pripažįsta, jog 
: „tiesiog neįtikėtinu daiktų 
butų rasti žmogų, neturintį 
artesnių žinių apie šitą ju
dėjimą.’’ Mažu, „Draugas” 
biskį ir perdeda, bet visgi jo 
pasakyme yra didelė teisy
bės dalis.

Jeigu kunigai nori kiek 
nors atgrąsinti žmones nuo 
socijalizmo, jie priversti be
veik kas nedėldienis keikti 
socijalizmą, ką jie ir daro. 
Laikraščiuose įveda skyrius 
apie socijalizmą, kad prime- 
luot apie jį. „Draugas” irgi 
Įvedė tokį skyrių. Galime 
sakyt, kad „Keleivis” jį la-j 
blausiai prie to prispyrė. 
Katalikai turės progą iš
girsti šį bei tą apie socija
lizmą ir socijalistus. Žino
ma, bus bandoma perstatyt silpnos. Draugai, 
viską vien tik blogoj pusėj, tos mylėtojai, siekite mums tusių irgi neperdaug. 
vienok parapijonai turės 
progą da tankiau apie soci
jalizmą girdėt. Kad ir per 
melą protingesnieji skaity- 
tytojai pamatys kišančių 
teisybę. Daleiskime, „Drau
gas” praneša apie tūlų soci
jalistų nesutikimus tarp sa
vęs. Protingas skaityto
jas matys, kad socijalistai 
autoritetų nepripažįsta, kad 
jie drįsta pasakyt teisybę ir 
prieš Dėbso ir prieš Hill- 
quito ydas ir socijalistai jų 
neslepia pas savo draugus, 
kaip jas slepia kunigai nuo 

kopūsto lapas nukrito ant parapijonų. Socijalistų laik- 
katino nugaros, tai jam ro- raščiai net visuomenei pra

Ir „Kataliko” trigrašis.
Rodos, Krilov pasakoja, 

kaip visi žvėrįs bijojo levo 
ir skaitė ji savo karalium. 
Bet kada tas pasimirė, tad 
žvėriukai rinkosi ir kerši
jo jam. Net asilas gyrėsi 
lapei, buk ir jis spyręs le
vui savo pusnaga.

„Katalikas” irgi mano, 
kad atėjo proga jau ir jam 
spirt „Keleiviui,” nes jis jau 
giriasi, buk prieš "Keleivį” 
eina visi, vadinasi ir aš 
”Katalikas.” Bet jis užmirš
ta, kad ”KN.” randasi pa
čiame bujojime ir tik proto 
tamsintojai ir taip vadina
mieji excentristai arba tie, 
kurių kūne, kaip jie anuo 
metu patįs Philadelphijoj 
skelbė, nėra centralizacijos, 
eina prieš "Keleivį.” Kada

mėnesini lie- riję lietuvių yra apie 700.

; pažiūromis 
mu- link religijos. Bet materi- 
prie jalistų (? Rd.), pilnoj to žo- 
— neperdau-

susipra- 
Nors 

kad neužsiganėdinusių dabarti-ranką! Męs tikimės, 1 . . _
jums apšvietos darbas taip niu padėjimu yra nemažai, 
jau brangus, kaip ir mums, vienok žinančių priežastis 

”Iškalno pranešame mu-; blogumo ir kaip jas praša- 
sų rėmėjams ir priešams j linti mažai yra. Darbinin- 
(ko męs tikimės), kad musų kiškam judėjimui — strei- 
žurnalas nebus ’bepartyvi- 
škai-moksliškas.’ Męs ži
nom, kad apie vidurinį ’au- 
kso kelią’ negali būti kal
bos, kuomet draugija esti 
pasidalinus į klesas. Trum
pai ir aiškiai — ’MUSŲ TA
KAI’ bus moksliškai-mark- 
sistiškas žurnalas. Jame 
bus gvildenama klausimai 
rymanti ant marksizmo bei 
darvinizmo papėdės. Prisi-

I

kams ir t.t. — medžiagišką 
ir morališką prijautimą tik 
mažumoje galima iššaukti, 
vienok galimumu tenka 
džiaugtis tik ačiū kaskart 
besididinančiam skurdui (? 
Red.) ir agitacijai. Ant pra
kalbų dabar veik pusę tiek 
susirenka, negu susirinkda
vo 2—3 metai atgal, nežiū
rint į tai, kad per tą laiką 
lietuvių čia pasidaugino.

BURLINGTON, N. J.
18 rugp. čia buvo prakal

bos. Kalbėjo J. Stasiulevi
čius. Žmonių buvo apie 150. 
Aukų surinkta $4.48. Pra
kalbos patiko publikai. Ei
les deklamavo M. Miliauc- 
kas ir K. Tamošiūnas. Da
linta „Kova” visiems susi

rinkusiem dovanai.
J. Griciunas. 

CARNEGIE, PA.
Cezel, Pa. — 23 rugp. su 

Jurgiu Kupčinsku atsitiko 
nelaimė. JĮ užmušė elektra. 
Paliko pati ir 3 vaikai dide
liam nubudime. Giminės dėl 
platesnių žinių gali kreiptis 
šiuo adresu: P. Baranaus
kas, P. O. Box 304, Carnegie, 
Pa.

Darbai šioj apielinkėj ei
na gerai, bet tik anglių ka
syklose dirbama.

P. Baranauskas. 
TAMAQUA, PA.

Lietuviškų bus čionai 150 
šeimynų ir kitą tiek pavie
nių. Septynios lietuviškos 
smuklės ir penkios krautu
vės valgomų daiktų.

Darbininkai dirba anglių

—



i
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3 rūgs, buvo protestas 
prieš laikymą kalėjime ir 
teisimą nekaltų darbininkų 
vadovų Ettoro ir Giovanni
tti.

Kalbėta angliškai ir pir
mieji du kalbėtojai neturėjo 
geros iškalbos, kad svetim
taučiai galėję butų suprast. 
Geriausiai publiką užganė
dino W. Haywood. Jis kvie
tė darbininkus rašytis į I. W. 
W. uniją ir į socijalistų par
tiją. Rinktos aukos Ettoro 
ir Giovannitti bylos vedi
mui. J. B. Dudutis.

NEW YORK, N. Y. 
Lietuviai saugokitės apgavi
kų! Tūlas Juozas Remeiko 
(liet.), pragyvenęs 19 metų 
Penn. valstijoj ir per neat
sargumą ant geležinkelio 
nusilaužęs koją, kiek pasvei
kęs sumanė grįžšt į tėvynę. 
Tas žmogutis, nežinodamas 
lietuvio agento, papuolė pas 
žydą. Atvykęs į New Yorką 
ant 10-th avė., po No 193, tu
rėjo pernakvot. Einant gult 
žydas štai ką pasakė: „Kas 
turite pinigų arba ką kitą, 
palikite raštinėj, nes kam
bariuose gali kas atsitikt. 
Aš tuomet neatsakysiu.” J. 
R. turėjo prie savęs $485 pi
nigų. du auksiniu laikrodė
liu, du branzalietu ir du žie
du — išviso $150 vertės. Vis
ką tą padėjo raštinėj ir nuė
jo ant nakvynės. Ant ryto
jaus 7 vai. ketinta pažadint. 
Bet kas tau! šlubis likosi 
„užmirštas.” Žydas pasiė
męs apie 100 pasažierių nu
sivedė pas konsuli išimt pas- 
nortus. Tame laike pabudo 
ir šlubis. Pasijutęs, kad jau 
nebeanksti ir tik vienas teb
esąs. skubiai prisidėjo sau. 
medinę koją, apsirengė ir 
sugrįžęs į raštine pradėjo 
rugot ant savininko, kad jo 
nepažadino. Paskui išsiė
męs jam išduotąjį raščiuką 
paprašė paduot pinigų ir 
auksinius daiktus.

Savininkas atsakė, jog jis 
apie tai nieko nežino, nes va
kar raštinėj buvęs kitas 
žmogus. Esą, palauk, kol jis 
ateis. Laukė iki 12 valandai 
ir nieko nesulaukęs atsivedė 
policmaną. bet nieko nelai
mėjo. Žydas vis liepė laukt, 
kol ateisiąs tas, kuriam pa
davė pinigus. Paskui S. R. 
nuėjo į policijos stotį. Ten 
gavęs du policmanu atvyko 
pas žydą, bet ir su tais nieko 
nelaimėjo. Dalykas atsidu-i 
rė teisme, kurio ir po šiai 
dienai tebelaukia žmogutis. 
Tai atsitiko liepos mėnesij, 
J911 m. Kitas atsitikimas: 
Vienas vyras, V. Nemanius, 
tarnaudamas nas žydą ant 
Monroy st., New Yorke, 
staiga susirgo. Bet tame 
laike nebuvo suaugusių žmo
nių namie, tik vieni vaikai. 
Ligonis paprašė vaikų, kad 
jam paduotų stiklą vandens 
užgesinimui troškulio. Vai
kai atsakė, kad jiems tas ne
valia daryt. Sugrįžus jų 
motinai ligonis pradėjo iš- 
mėtinėt, kad vaikai jam ne
padavė vandens. Ir štai ką 
žvdelka jam atsakė: ’”Aš 
esiu jau sena ir tau patar
nausiu, bet musu religija ne
pavelija krikščioniui tar
naut. Jeigu męs darytume 
ką nors gero dėl krikščionių, 
tai reikštų, jog męs darome 
dėl velnio, nes tas, į ka jus 
tikite ir ką jus vadinate Die
vu Jas buvo velnias. Todėl 
mums yra uždrausta ma- 
žiausis patarnavimas dėl 
krikščionio.” Tas reiškia: 
nors numirk, nas žydą pa
gelbos negausi! (Visų tikėji
mų fanatikai yra tokiais. 
Red.).

i.

Antanas Liutkus.
BALTIMORE, MD.

Artinantis bvlai garsių 
Lawrence’o streiko vadovų. 
Ettoro ir Giovannitti, kad 
pasekmingiau rengt protes-

to mitingus, Baltimorėj tam 
tikslui susitvėrė konferenci
ja iš visų tautų socijalistiš- 
kų kuopų ir unijų. Konfe
rencija rengia protesto mi
tingus ir visokiais budais 
renka aukas vedimui bylos 
ir paliuosavimui minėtų va
dovų. Pastaruoju laiku kon
ferencija nutarė nerengtjo- 
kio susirinkimo atskirai nė 
vienai kuopai, bet neti
kėtai pasirodė plakatai lie
tuviškoj kalboj, kviečianti 
ant ekskursijos, atsibuvu
sios 11 rugpiučio, nuo kurios 
pelnas žadėtas paskirti ve
dimui Ettor ir Giovannitti 
bylos. Rengėjais pasigarsi
no kelių tautų atjaučianti 
darbininkai (tik neorgani
zuoti). Rugpiučio 7 d. Liet. 
Rubsiuvių Unijos susirinki
me tapo perskaitytas minė
tas plakatas ir vienbalsiai 
likosi nutarta, kad nė vie
nam geram unijistui neiti 
ant minėtos ekskursijos, nes 
visi gerai permatė, kad tai 
buvo noras kelių lietuvių 
varde garsių streiko vadovų 
išnaudoti visuomenę savo ki- 
šeniaus labui. Greitai suži
noję apie protestą, rengėjai 
išleido apgarsinimus angliš
koj ir italijoniškoj kalbose, 
bet ir kitos tautos permatė 
rengėjų tikslą ir nesilankė 
ant jų' ekskursijos. Plakatai 
vieni ir kiti tuojaus papuolė 
ant konferencijos susirinki
mo, už ką lietuvių delegatai 
gavo papeikimą, kad nepri
silaiko konferencijos nutari
mų. Mat, kitų tautų delega
tai manė, kad lietuvių kokia 
nors organizacija rengė 
ekskursiją. Delegatams už- 
sigynus, kad jokia lietuviška 
organizacija nerengė, prasi
dėjo tirinėjimas, kas per vie
ni tie rengėjai, ir paaiškėjo, 
kad svarbiausi rengėjai, tai 
du lietuviai. Vienas jų no
rintis pasipelnyti, o kitas ži
nomas visoms Baltimorės 
draugijoms darbininkų prie
šas, už ką jį Lietuvių Rub
siuvių Unija nubaudė $5.00. 
Kiti dalyvavusieji ekskursi- 1/ v

joie yra jų pavaldiniai už 
stiklą alaus arba iš prievar
tos, kad iš darbo neatstatv- 
tu. Taigi ir p. J. Kildušis, 
rašėias korespondencijos 
„Kel.” No. 34, rašo neteisy
be. Jis sako, kad Baltimo
rės daurgijos visos aptingę 
ir sunku prie kokio nors 
naudingesnio veikimo pri- 

, kalbinti. O čia pasirodo, kad 
net visų tautų draugijos iš 
vieno rūpinasi Ettor ir Gio
vannitti likimu.

Toliau jis sako, kad eks
kursijai pritarė lenkų uni
jos organizatorius. Męs už- 
klausėm organizatoriaus, 
ant ko jis griežtai užsigy
nė, buk visai nieko nežinąs. 
Kaslink aukavusių turiu (ar 
tik vienas jau kalba? Rd.) 
pasakyti tiek: ponai rengė
jai, norėdami „Kel.” skaity
tojų akįse pasirodyti veikė
jais. prikalbino savo paval-, 

idinius, kad šie padėtų jiems 
pasirodyt visuomenei labda
riais, bet męs gerai žinom 
jūsų, ponai, darbelius ir jūsų 
tikslą, kad tikrai jus norėjot 
varde Ettor ir Giovannitti 
nasipelnvti (Kur faktai? 
Rd.). Jeigu jus, ponai, bū
tumėt turėję gerus norus, 
tad butumet savo ekskursi
ją parengę varde kokios 
nors organizacijos, tada bu
tų buvęs ir pelnas. Ir da
bar'gal buvo, bet jūsų nie
kas nekontroliavo.

I - , ’

Da mes nepamiršom nė tu 
jūsų balių, kuriuos rengėt 
pereita žiema savo naudai 
Columbia Hali. Ir dar pata
riu baltimoriečiams. ieigu 
daugiau atsitiks pokiliu ir 

I ekskursijų, o ant apgarsini
mo nebus vardo organizaci- 

, nos, visai nesilankyti (Ko
dėl ne, jeigu nebus apgavys
tės ir rengėjai garsins, kad

30,000 vyrų, motery ir vaiky demonstruoja Bostono 
gatvėmis su raudonomis vėliavomis, protestuodami prieš 
neteisingą laikymą kalėjime Ettoro ir Giovannitti, buvu

si p Lavvrenc’o streiko vadovų.

tik savo naudai rengia. 
Red.)
L.N.P.U.pirm. J. P. Kalbis, 
L.N.K.U. pirm V. česno. 
Pagelbinin. J. Lietuvnikas.

Red. pastaba. Ginčus ši
tame klausime užbaigiam. 
Męs turim pripažinti, kad 
toji ekskursija buvo rengia
ma su geru tikslu, ir visai 
bereikalo taip aštriai ant jų 
užsipuldinėjama.
GLASTONBURY, CONN.

Ar teko kam nors matyt 
tokį keistą apsireiškimą ki
tur: dabar, rugsėjo mėnesij, 
kuomet kitur obuoliai jau 
nunokę ir krinta nuo me
džių, pas mus tik pradeda 
žvdėti obelės. Išrodo, kaip 
butų šv. Jurgis.

A. Dzikas.
. RUMFORD FALLS, ME.

Rūgs. 8 d., apie 8—9 va- 
i landą vakare, Jonas Stasiu- 
I lis atliko žvėrišką darbą su 
devyniolikos metų mergina 
Barbora Glodenaite, kuri 
nelabai seniai atvažiavus iš 
Lietuvos. Jis norėjo sužagt 

i merginą, kuri nesileido, ir 
jis sugriebęs išmetė ją per 
langą nuo trečių lubų ant 
gatvės. Vienok krito pa
sekmingai ir neužsimušė, 
tiktai galvą labai sudaužė. 
Tą tuoj daktarai paėmė į 
ligonbuti ir spėja, kad pas
veiks. Stasiulis leidosi bėg
ti, bet jam nesisekė, nes po
licija greitai pajuto ir pra
dėjo vytis. Neturėdamas 
kur sprukti, įpuolė į upę ir į 
norėjo ar perplaukti į antrą = 
pusę, ar vandenij manė pa
sislėpti. Upės vanduo su 

Į didžiu smarkumu ” sroveno 
ir, kaip policistai mate, jį 

i vanduo pagavo ir nunešė.
Jo lavono da nesuranda.1 

Kiti spėja, kad ar nebus tik 
išplaukęs ir pabėgęs, nes jo 
pažįstamieji pasakoja, kad 

jis buvęs geras plaukikas.
Jis turėjo amžiaus 30 su- 

viršum metų. Buvo ženotas; 
io žmona Lietuvoj gyvena. 
Paeina iš Kauno gub.. Šiau
lių pav., gimęs ir išaugęs 
Raudėnų parapijoj.

Karolis Pocius.
MILVVAUKEE, WISC.
2 rūgs, socijalistų parti

jos lietuviškas skyrius turė
jo savo vėliavos įsteigimą. 
Kalbėjo A. Karalius iš Chi
cagos apie raudonos vėlia
vos reikšmę ir Druchas apie 
darbininku padėjimą ir jų 
šventę. Ypač Karaliaus pra
kalba publikai patiko.

Dainuota marsalietę. J.

)
šeškevičia deklamavo „Bro
liai Į kovą'’ ir pasakė mono
logą „Rusijos kareivis.” Au
kų surinkta $2.60.

Vėliava atsiėjo $25. Nors 
narių kuopa turi tik 20, bet 
jie darbštus ir netik vėlia
vą įsitaisė, o ir knygyną. 
Prakalbos ir literatiški va
karai rengiami tankiai.

F. J. Pabedinski.
ROCKFORD, ILL.

Darbai eina čia neblogai 
ir nauji darbininkai da gali 
gaut darbą. Dirbama dau
giausiai pančiakų dirbuvė- 
se. Vyrai gauna nuo $1.50 
iki $3, moterįs nuo $1 iki 
$2.50 už 10 valandų darbo.

1 rugsėjo lietuviai socija
listai parengė prakalbas. 
'Žmonių buvo daug ir gra- 
Ižiai laikėsi. Merginų nesi- 
Smatė daug, nes, nors čia jų 
i yra apie pusantro šimto, lei- 
jsvesnių yra mažai. Jos ty- 
įčia prakalbų dienoj parengė 
i baliuką ir medžiojo vaikinus 
. nrie svaigalų, kad tik į pra
kalbas neitų, bet joms nesi- 
Isėkė ir turėjo ką ne vienos 
I linksmintis. Valkata.
WESTERNPORT, MD.

ir
PIEDMONT, W. VA.

Liepos mėnesij atvykęs į
Ičia kunigas iš Baltimorės ir 
| sutvėrė SLRKA. kuopą, ku
ri sykiu turėjo būt ir pašel- 
pine šv. Jono dravgyste. 
Kunigėlis baugino žmones 
socijalistais ir pragaru. M. 
R. Balčiūnas pirmam drau- 
gvstės susirinkime išrodinė- 
jo, kaip kunigas kėsinasi 
ant jos turto ir jos narių są
žinės. Nutarta iš jos pada
ryt D. L. K. Vytauto drau
gystę, kuri nevaržys narių 
nuomonių. Visi pritarė ir 
kunigėlio darbas nuėjo ver-l 
šio taku. Į draugystės val- 
dvbą išrinkti visi laisvų pa- 

i žiūrų žmonės.

; užsimokėta už gana ilgą lai- j 
ką.

Neseniai atvyko iš Lietu
vos tūla mergina Ona Als. 
ir įsirašė į „Vienybės” drau
gystę. J. M. ir J. M—kus 
atkalbino ją nuo draugys
tės ir liepė suplėšyt konsti
tuciją. Tokiems vyrukams, 
mat, geriau šaltojoj sėdėt, 
negu į kokią organizaciją 
priklausyt.

SEELYVILLE, IND.
Čia apšvieta labai žemai 

stovi pas lietuvius. Tiesiog 
sunku rasti žmogų, kuris 
žinotų, kas yra laikraštis. 
Vienok socijalistų jie neap
kenčia ir užkliūna juos net 
nešvariais budais.

Pereitą žiemą darbai ėjo 
neblogai, tai ir lietuviški 
karčemninkai pasipelnė. Jie 
laikė po keletą tarnaičių, 
kad tos patrauktų į jų su
rengtus šokius vaikinus ir 
išviliotų iš jų pinigus . Tie
siog į gemblerių ir paleistu
vystės vietas buvo pavirtę 
saliunai. Vieno karčemnin- 
ko (seno gudragalvio) sunui 
atsitiko nelaimė. Mergina- 
tarnaitė apskundė jį už su- 
vadžiojimą. Prisiėjo varg
šui neštis į platų pasaulį, 
kad neapženytų. Nelaimin
goji liko pavaryta iš tarny
stės. Išdumusio tėvas sta
tosi gudriu, kas diena čiupi
nėja (mat, skaityt negali) 
anglišką laikraštį ir sako, 
kad angliški geresni už lie
tuviškus, kurių jis, turbut, 
ir matęs nėra.

A. V. Vargdienėlis.
SO. BROOKLYN, N. Y.
Jau buvo minėta apie su- 

sitvėrimą čionai dainininkų 
choro. Dabar paaiškėjo, kad 
jis vadinsis L. Eremino cho
ru ir lekcijas turės kas pėt- 
nyčia po No 650 — 3 avė., 8 
vai. vakare. Kviečiame vai
kinus ir merginas prisidėt.

V. Januška.
BRIDGEPORT, CONN.

8 rugsėjo D. L. K. Vytauto 
d-rstė surengė čia prakal
bas; už kalbėtoją parsikvie
tė J. Perkūną iš New Yorko. 
Perstatytos publikai tris 
kalbos temos. Temos buvo: 

i „Kaip išsivystė žmogus,” 
į ”Moteris religijoj ir moks
le” ir „Religija.” Didžiuma 

: norėio, kad butu aiškinama 
religija, tad J. Perkūnas ir 
pradėjo, manydamas, jog 
bridgeportiečiai nėra baisus

i
i

I

Buvęs svečias J. P.
HAVERHILL, MASS.
8 rugsėjo čia įvyko pra

kalbos su deklamacijoms. 
Bandvta sutvert kooperaci
ja. Deklamavo gana gra
žiai maža mergaitė. Koo
peracija jau pradėjo orga
nizuotis. Omer.

BRIGHTON, MASS.
9 rūgs, teismas nubaudė 

30 dienu kalėjimo tūlą gir
tuoklį kataliką P. B—ką. 
kuris sugrįžo namo girtas 
ir įkūrė peštynes. Jo pati 
liko išvarvta iš buto su 3 . 
mažais vaikais, nes buvo ne-

3

žmonės dievą arba dievus. 
Žmonės buvo užganėdinti, 
ypač kad labai puikiai pa
sakė apie savo tikėjimą. 
„Mano tikėjimas,” sako jis, 
„kad gamtoj yra spėka ir 
medegą, kuri viena be ant
ros veikti negali. Męs nie
kuomet negalime jokio daik
to paverst į nieką; jeigu męs 
sudeginam briežuką, tai ne
reiškia, kad jis išnyksta, męs 
nieko negalim sunaikint, tik 
galime permainyt daikta iš- 

. veizdą — medegą pasilieka 
medegą. Męs žmonės esa
me dalele visatos. Męs esa
me spėka ir medegą. Męs 
niekuomet neišnyksime. Vis
kas, ką tik matom, girdim ir 
jaučiam, — viskas yra am
žina, neturi pradžios, nė pa
baigos; žmogui numirus jis 
neina į jokį dangų, peklą ar 

ičyščių: jo kūnas — medegą 
pasilieka medegą, spėka iš
eina į spėką.”

Ant galo puikiai išsitarė 
'apie bažnyčias ir valdžias, 
sako: ”Ne ten bažnvčia, kur 
ji stovi, bet minios prote; ne
gelbės išgriovimas bažnyčių, 
tad griaukim bažnyčias žmo
nių omenėj — prote; užmuš- 
kim carus ir karalius žmo
nių prote, o jie daugiau jų 
neturės.” Paskutiniai saki
niai gavo didžiausią publi
kos užuojautą. Pabaigoje 
ragino žmones priklausyti 
prie socijalistų organizacijų. 
Pertraukose skambino ant 
pianoB. C. Viznienė. Susi
rinkimas užsibaigė gražiai. 
Paprašius paaukauti užden
gimui lėšų, jeigu jau dr-stė 
atsisakytų mokėt, bet jeigu 
dr-stė uždengs lėšas, kaip y- 
ra nutarus, tai suaukauti pi- 

Į nigai eis Ettoro ir Giovanni- 
jtti bylos vedimui, surinkta 
$7.95. Pėemgie.

Ai

Politiškų draugijų 
susivaževimas.

Patėmijęs „Tėvynės” No 
35 atsišaukimą iš Hartford, 
Conn., Liet. Ukėsų Kliubo 
pakvietimą šaukti politiškų 
draugijų konferenciją į 
miestą Hartford, Conn. 

j Merideno lietuvių Kliubas 
turėjo extra susirinkimą 4 
rugsėjo ir po trumpų disku
sijų nutarta dalyvauti mi
nėt o j konferencijoj. Nu
spręsta, kad konferencija 
turi įvykti 13 spalių, 8 vai. 
ryte. Meldžiame "Keleivio”

•J
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tikėjimo fanatikai. Bet, ant patarnauti savo laik-
nelaimės, kalbėtojas nesu
spėjo ištarti 5 žodžių, kaip 
tuoj kilo triukšmas. Neuž
teko biaurių — biauriausių 
žodžių, bet da būtinai mėgi
no kumštimis suduot tvar
kos vedėjui A. J. Viz- 
niui ir kalbėtojui J. Perkū
nui. Tūlas storas žmogus, 
eidamas lauk per duris, rė
kė : ”Kas tave sutvėrė, tu 
prakeiktas?!” Vienas atėjo 
pas kalbėtoją ir pradėjo gir
tis, kad jis yra dr-stės vice
prezidentu ir turįs tiesą su
stabdyt kalbėtoją, esą, jokių 
šios dienos lėšų draugystė 
nemokės. Tečiaus vienas 
žmogus atsistojęs liepė išsi
nešdinti sukilėliams laukan- 

j”Męs,” sako, ”lėšas uždeng
sim be jūsų malonės.” Kilo 
baisus triukšmas, moterįs 
ir kūdikiai pradėjo spiegti, 
tūli norėjo eit jieškot polici
jos, bet kad katalikiški pi
lioriai stovėjo prie durų, 
niekas drąsos neturėjo išeit. 
Tečiaus šiaip-taip dasigauta 
pas svetainės gaspadorių. 
kuris pribuvęs įvvkdino 
tvarką. Apie už valandos 
laiko svetainėj buvo ramu, 
nes liko tik kiltesni žmonės. 
J. Perkūnas puikiai išaiški
no. kaip pas žmones atsirado 
religijos ir kad žmonės turė
jo daug dievu ir dabar turi!; 
iu daugybes. Pasakė, kad ne 
Dievas žmones sutvėrė, betų

raščiu iki męs galėsim at- 
j sakančiai susiorganizuoti. 
Reikalinga išdirbt iškalno 
susivažiavimo programas, 

todėl butų geistina, kad 
laikraščiai užsiimtų plates
nių išgvildenimu konferen
cijos naudingumo.
Kliuko komitetas:

Prez. A. Stankevičia, 
Prot. s. A. Sušinskas, 
Ižd. J. Kudesz *

Red pastaba. Mums yra 
žinoma, kad Hartforde kilo 
sumanymas šaukt konfe
rencija, kad plačiau paagi
tuot už Rooseveltą, kuris 
pasakė, kad Haywood, Mo- 
yer ir Pettibone yra negeis
tini piliečiai, vadinasi, ver
ti mirties už angliakasių 
vadovavimą. Prie to pono 
gaspadoriavimo turėjome 
tokią bedarbę, kurios nie
kas netrokšta. Dėl vietos 
stokos neminėsime kitų jo 
„geradarysčių.” Jis buvo 
ir vra darbininku klesos 
priešu, todėl nematome rei
kalo draugijoms važiuoti į 
Hartfordą ir klausyt Roo- 
sevelto išgirimus. Jei ir 
Rooseveltą atmest, visgi 
nematome, kad tokia kon
ferencija butų nors kiek 
verta, nes čia slaptas balsa
vimas ir draugijų delegatai 
negali nutarti, už kokią 
partiją turi balsuot jų na
riai.

I
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KELEIVIS

gėjimo. Bepiga sveikus žmo
nes gydyt. Juos gydo ir 
krikščioniškojo mokslo pa
sekėjai.

I 
t

— Kodėl tu, Maike, 
dai tokis susiraukęs, 
da mane kaltinai, buk aš sa- mes turintieji daiktai, nuo 
vo raukšlių ir panešt nega- ’ " ‘ ’ * *
liu, o dabar ir tu tokis išro- 
dai.

— Man galvą skauda, tėve.
— Išgerk trajankos arba 

lietuviškų trejų devynerių 
ir pasveiksi.

— Kas tai per vaistas, i 
tėve?

— Trajanka, Maike, tokia 
gyduolė, kuri išgydo nuo 
visokių ligų: nuo galvos, nuo 
pilvo, nuo kojų skaudėjimo, 
nuo reumatizmo, plaukų 
slinkimo ir t. t. Man rodos, 
tu turėtum žinot tokius vai
stus, nes skaitais mokytu 
vyru.

— Ne, tėve, aš tokių vais
tų, kuriais galima butų išsi- 
gydyt nuo visokių ligų, ne
žinau. Tokių vaistų pasau- 
lij nėra.

— Tu man, vaike, nekal
bėk: aš visada geriu trajan
kos, kada kokia cholera ant 
manęs užsisėda, ir pasveiks
iu. Žinoma, jei tu užpilsi 
vandens ant jos, tuomet nie
kai; reikia užpilti geros sti
prios degtinės. Išgerk to
kios degtinės nuo trajankos 
bent porą stiklų ir liksi svei
kas.

—Kaip tu, tėve, gali ti- j 
kėt, kad išsigydysi nuo ligos 
bile vaistais, jei tie vaistai 
nėra žinomi, iš ko padaryti 
ir kaip veikia ant organiz
mo?

— Aš, Maike, žinau, iš ko 
susideda trajanka. Aš pats 
ją moku padaryt. Reikia į- 
dėt citrinos lupynų, pipirų, 
cinamonų žievių, džiovintų 
agurkų, kiaulės kojų kaulu- 
kų ir kitokių daiktų.

— Aš, tėve, apie tą tavo 
trajanką jau seniai girdė
jau. Joje randasi visokių 
sėklų, lapų, šaknų, kaulų ir 
pusnagų.

— Tu, vaike, negadink 
man apetito. Dar dvi bonkas 
turiu namie ir tave išgydy
siu. jei tylėsi.

— Aš už jokius pinigus 
negerčiau tokių tavo vais
tų.

— O kodėl ne? Ar tu ne
žinai, kad vaistai yra daro
mi iš įvairių žolių, šaknų, 
sėklų, daiktų ir kaulų? |

— Iš vienos pusės, tėve, aš nusilpnina ir užkrečia ligo- 
netikiu labai į vaistus, nes 
jų chemiškas veikimas ant 
organizmo mažai pagelbsti 
susigadinusiam kunui. Ge- 
riausis vaistas, tai apsisau
gojimas nuo ligų iškalno. 
Vienok jeigu jau prisieina 
gydytis vaistais, tai reikia 
žinot, kokie vaistai kaip vei
kia. Tūlais vaistais tiesiog 
gali užkenkti savo organiz
mui. Daleiskime, tavo tra- 
jankoj yra visokių visoky- 
bių; vienų daiktų veikimas 
yra priešingas kitiems. Ga-

įsro- ii pasitaikyt, kad tavo miši- 
Visa- nij bus du ypatingas veik-

ko gali susitvert nuodai ir 
tu gali sulaukt galą beger- 
damas sriubą nuo kokių ten 
šlamštų abra mišinio.

— Jei tu, vaike, peiki ma
no vaistus, tu jų ir negersi. 
Lai tau skauda galvą. Aš 
pats turėsiu bent išsigert, 
kada kokia liga užeis. O tau 
aš patarčiau išsivirt avižų 
arbatos ir gert. Tai labai 
gerai nuo galvos skaudėji
mo.

— Kaip aš matau, tėve, tu 
nori būt daktaru.

— Aš ir bučiau buvęs, jei 
tik tėvas nebūtų uždraudęs 
daktarų knygas nusipirkti, 
kur parodoma, kaip nuo ko
kios ligos išgydyt.

— Tuomet, tėve, tu butum 
padaręs daugiau blėdies 
žmonėms, nes jokia knyga 
negali pamokinti, kaip gy
dyt nuo daugelio ligų. Pir
ma reikia išmokt, kas vra 
ligos, kaip atskirti vieną li
gą nuo kitos ir tt., o paskui 
jau nuspręsti galėsi, kokius 
vaistus ligoniui duot. Vie
nok pats turi žinot vaistų 
veikimą, kad paskirt kokią 
dali kurių reikia ligoniui 
vartoti. Kad turėt aiškų su
pratimą apie ligas ir vais
tus, reikia mokintis daug 
metų.

— Et, vaike, aš tau neti
kiu. Žiūrėk, Lietuvoj žmo
nės nieko nežino iš mokslo, 
o ar jie neišsigydo Įvairiom 
žolėm ir kitokiais budais?

— Ne, tėve, jie neišsigy
do. Jie gyvena, kol likimas 
juos laiko. Daugelis iš pra
džios menkų ligų pas juos 
lieka amžinomis. Tie žmo- 
neliai moka kentėt. Tiesa, 
jie gydosi, bet kvailai. Da- 
leiskime, jie ruko nusigan
dusius vaikus tų gyvulių 
plaukais, kurie nugązdino; 
jie vartoja nešvariausius 
daiktus, kaipo vaistus. Nuo 
tų nešvarumų neretai ir 
sveiki žmonės apserga. Ir 
juo bjauresnis, šlykštesnis 
daiktas, tuo geresniais vai
stais ji pripažįsta tamsus 
žmoneliai.

— Bet jie išsigydo, Maike.
— Visai ne. Jie da labiau

nį. Velyk, kad jie visai ne
gydytų, tik laikytų ligonį 
ant tyro oro, duotų jam at
sakantį maistą, maudynę ir 
kitokį prižiūrėjimą.

— Tu, Maike, man kalbi, 
kaip aš pats nebūčiau išgy
dęs nė vieno savo trajanka. 
Visos bobos bėga pas mane, 
kaip tik kokia liga pas jas 
atsiranda.

— Tėve, tūli žmonės svei
kiausiais būdami, pradeda 
manyt, kad jie serga. Tai 
darosi tankiausiai nuo tin-.

Gyvūnai ir žmogus.
Kartas nuo karto męs 

darodinėjame, jog žmogus 
išsivvstė iš žemesniu gvvu- 
nu formų. Galėjimas iš že
mesnės formos gyvūnų vei
slės išsivystyti augštesnei 
nėra užginčijamas net ir tų, 
kurie skelbia apie 6 dienų 
Dievo darbą. Jeigu kurie 
piktinasi, kada išgirsta, jog 
žmonių pratėviai yra buvę 
beždžionėmis, jie gali ma
nyt, kad jų pratėviai buvo 
visai skirtingos veislės su
tvėrimai. bet neužginčija- 
rųas faktas yra. kad gyvū
nai kada nors turėjo vienus 
abelnus tėvus, kurie buvo 
tūkstančiais laipsnių žemes
ni už beždžiones. Žmogus 
paeina iš tų pačių pratėvių, 
iš kurių kiti gyvūnai, tik jis 
jau yra perėjęs daugiau vy
stymosi laipsnių už juos. 
Tobulumas jau apsireiškia 
tame, kad jis 
vieno gyvūno 
visų. Taip pas jį randasi 
kiauliškas besotiškumas, 
arklio kantrumas ir tylėji
mas, vilko žvėriškumas, 
šuns draugiškumas, lapės 
gudrumas ir lipšnumas, gy
vatės pasalumas ir kitų gy
vūnų ypatybės. Taip sakyt, 
tų gyvūnų formas ir turi sa
vij visų jų ypatybes, todėl jis 
yra labiau sudėtinas . ir, 
kaip sakoma, visų karalius. 
Jeigu visos tos ypatybės, 
kokios yra žmoguj, pavirstų 
į atskirus kunus, tai jo vie
toj atsirastų įvairiausių 

: veislių gvvunu krūva.
Kad žmogus yra pergy

venęs įvairių gyvūnų for
mas, apie tai nėra mažiau
sios abejonės. Jei jums nė
ra progos lankyt augštes- 
nės mokyklos ir savo aki
mis matyt daugelį dalykų, 

• nusipirkite arba gaukite 
knygyne angliškoj arba ko
kioj kitoj kalboj (gaila, kad 
lietuviškoj nėra) embriolo
gijos knygą. Iš jos suprasi
te, kad žmogus iki savo už
gimimo pragyvena įvairių 
gyvūnų formas, neišskiriant 
žemiausių. Užgimęs žmo
gus irgi neturi dar pilno 
žmogiškumo. Jis neturi 
dantų, kurių nėra ir pas 
daugelį gyvūnų; jis nekal
ba, gali judinti kojų pirštus, 
kas pastebiama pas beždžio
nes; jo pilvas guli išilgoj 
pozicijoj, kaip pas keturko
jus; jis ilgoką laiką neturi 
seilių, kuomi atsižymi že
mesnių veislių gyvūnai. 
Taigi jau į žmogų panašus 
žmogus dar turi daug gyvu
liškų ypatybių savo kūno 
subudavojime. Prieš užgi
mimą jis pergyvena tokias 
formas, kurios menkai ką 
turi su žmogum bendro.

Visos gyvuliškumo for
mos pasilieka pas žmogų ir 
toliau, bet jos viršija paties 
žmogaus tobulybę, nužengi
mas toliau už visus gyvūnus, 
todėl gyvuliškumas kaip ir 
užglostomas.

Savo charakteriuj žmo
gus per amžių nešasi visų 

' gyvūnų ypatybes. Jei nie
kas nesubalansuoja arba jis1 

'pats per savęs kontroliavi
mą nesutvarko savo ypaty- 
bių, sakant, savo charakte- 
riaus, jame perdaug išeina 
į aikštę tūlų gyvūnų ypaty
bės. Neveltui tūlų žmonių 
yra sakoma: „Jis ėdrus kaip 
kiaulė.” „Jis drąsus kaip liū
tas.” ”Jis gudrus kaip lapė.” 
”Pasalingas kaip gyvatė.” 
„Kantrus kaip arklys.” Ir 
tiesa, žmonės atsižymi tū
lais gyvuliškumais. Jeigu 
jie nori, kad jų gyvulišku
mas nebūtų matomas, jie tu
ri suvaldyti jį. Nereikia būti

turi jau ne 
ypatybes, o

i

I
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perdaug teisingu bile kam. kiu išdirbysčių savininkais J 
kaip yra šuo, nes tūli žmo
nės iš jūsų atsiduodančio 
teisingumo ir gerumo pasi
naudoja ir jumis skriaudžia. 
Vilko žvėriškumo niekas ne
apkenčia, todėl labiausiai ji 
reikia suvaldyt. Reikia iš
naikinti iš savęs kiek nors 
arklio kantrumą, kad ne- 
kentėt visą amžių didžiau
sias skriaudas ir tyliai per
leisti jas.

Kada žmonės lieka bepro
čiais, labiausiai apsireiškia 
jų gyvuliškumas. Juos pri
sieina tiesiog ganyt. Kiti 
bepročiai tiesiog jaučiasi li
kę gyvuliais. Jie vaikščioja 
ant keturių, kriukiu. kaukia 
ar ką kitą daro. Tai paro
do, kad savo gyvuliškumus 
žmogus gali suvaldyt tik 
protu. Be proto jis lieka 
paprastų gyvulių. Todėl 
svarbu yra žmogui kuola- 
biausiai lavinti savo protą, 
kad suvaldyt savij gamtos 
iteikta gyvuliškumą.v v v C

Dono Kazokas.

Kritikos brukšnis
Žodis klesa turi taip pla

čią reikšmę, kad jo prosmė 
pasidaro tik tada aiški, ka
da duodama žinot, prie ko
kio dalyko jis atsineša. Mo
kykloj žodis klesa reiškia 
grupą mokinių, kurie turi 
mokintis vienodų mokslų, t. 
y. kurių lekcijos būna skir
tingos, negu kitų mokinių 
grupų toj pačioj mokykloje. 
Moksle klesos vadinasi gru- 
pos kokius nors tarp savęs 
panašumus turinčių daiktų. 
Draugijoj žodis klesa yra 
vartojamas dėl didesnio ar 
mažesnio žmonių skaitliaus, 
kurie turi kitokį stovį, kito
kias privilegijas, negu kiti 
žmonės. Nors visi gyvūnai 
dalinasi tik į 5 svarbias kle- 
sas, tečiaus tose klesose at
siranda da smulkesni pasi
skirstymai. kuriuos priimta 
skyriais ir veislėmis vadinti. 
Žmonių draugijoj irgi yra 
tik dvi svarbiausios klesos— 
kapitalistų ir proletarų. Tos 
dvi klesos paskui turi savo’ 
skyrius. Taip kapitalistų 
klesoj atrandame magnatus 
milijonierius, komercantus, 
fabrikantus, biurokratiją, 
dvasiškiją, feodalus, vertel
gas ir tt. Darbininkų klesoj 
atrandame inteligentiškus 
darbininkus, amatninkus, 
paprastus darbininkus ir el
getas. Svarbiausis skirtu
mas tarp kapitalistų ir pro
letarų klesos yra tas, kad 
pirmi gyvena iš pelno, gali 
samdyt darbininkus ir iš
duot jiems paliepimus, o pa
starieji turi pildyt tuos pa
liepimus, turi prašytis i dar
bą ir už savo darbą gauna 
darbdavio malone paskirtą 
algą. Kiek tokis dalykų sto
vis pagimdo betvarkės pa- 
saulij ir skriaudos darbinin
kų kiesai, tai baisu ir pamis- 
Ivt. Bet ne apie tai čia kal
bama.

Socijalistai nuolatos rašo 
ir kalba, kad jie panaikins 
klesas draugijoj, o tuomet 
turės išnykt išnaudojimas, 
vergija ir betvarkė. Kalbė
dami apie klesas, socijalistai 
visada turi omenij kapitalis
tų ir darbininkų klesą. Jie 

i kovoja už panaikinimą vie
nos klesos viešpatavimo ant 
kitos, už suteikimą visiems 
žmonėms vienodų privilegi
jų ir išnaikinimą dabartinių 
klesinių privilegijų. Dabar
tiniai įstatymai, valdžia, tei
smai ir papročiai duoda per
daug privilegijų turčiams, 
nors jie kartais neturi jokio 
įgimto gabumo stovėt už ki
tus augščiau. Suteikus vi
siems žmonėm vienodas pri
vilegijas prie darbo ir sava
sties. neliks darbdavių ir 
darbininkų dabartinėj žo
džio prasmėj, o visi bus sy-

i

ir darbo atlikėjais. Negali
ma sakyt, kad ir tuomet ne
atsiras augštesnių žmonių 
už kitus, kad nebus vadovų, 
išradėjų, filozofų, protiškų 
milžinų. Žmonės niekad vie
nodais nebuvo ir nebus, bet 
tai jau nebus klesos dabarti
nėj žodžio prasmėj. Męs ne
sakome. kad dabar yra rašė- 
jų klesa, profesorių klesa, 
išradėjų klesa ir tt. Jeigu 
vienas arba keli žmonės pa
kilo augščiau už kitus, tai 
da nereiškia, kad jie yra kle
sa. kad jie gali išnaudoti vi
suomenę. Vienok Hearsta 
laikraščiai (Boston Ameri- 
can, New York Journal ir 
kiti) taip begėdiškai ir taip 
kvailai pašiepė Anglijos par
lamento narį ir socijalistų 
atsižymėjusį vadovą, Keir 
Hardie, o musų „Draugas” 
teikėsi atkartot tą nesąmo
nę, manydamas, kad tuomi 
sumuš socijalistus, nuolatos 
skelbiančius klesų kovą.

Gal Hearsto redaktorinių 
straipsnių rašytojas su 
„Draugu” pradės dalinti į 
klesas žmones ir pagal jų u- 

jgį, ir pagal storumą, svaru
mą, vikrumą, kojų ir kitų 
daiktų ilgumą ir tt. Ikišiol 
žmonės pagal jų kilmę ir 
spalvą buvo dalijami į ra
ses; pagal jų kalbą, papro
čius ir tūlas kitas ypatybes 
į tautas. Kodėl Hearsto re
daktoriui su „Draugu” ne
panaikinti žodžius rasė, tau
ta ir tt. ir nepradėt vadint 
kiekvieną žmonių skyrių 
klesa ? Tuomet išeitų lietu
vių klesa, nigerių klesa ir tt.

Hearsto redaktorius tvir
tina, buk tūli žmonės savo 
gabumu visada pralenks ki
tus ir jie sutvers iš savęs 
tuomi atskirą klesą. Tur
būt, prasnaudė save persi- 
statantis labai protingu re
daktorius, kad ir šiandien 
tokios lenktynės eina, vie
nok toliau nužengusiųjų nie
kas nevadina klesa. Tik tur
tų įgijimas ir su tuo tų visų 
privilegijų, kurios leidžia 
kitus išnaudot, pavergt ir 
be darbo gyvent, padaro 
žmogų kitos klesos žmogu
mi. Kitokių žmonių pasi
skirstymų ir lenktynių soci
jalistai nė nemano naikinti, 
nes jie visuomenei skriau
dos neneša.

Reikia žinot, kad Hearsto 
redaktorius žino, kas yra 
draugijoj klesa, bet jis prieš 
jų panaikinimą prabilo tik 
todėl, kad jis nusamdytas 
kapitalistų įeikalams apgin
ti. Apie klesų kovą plačiau 
už kitus kalbėjo K. Marksas, 
Engelsas ir Kautskis, vie
nok gudrusis redaktorius 
neatkreipė į tai atidos. Jis 
išgirdo, kad Keir Hardie at
važiuoja į Ameriką už Deb- 
są agituot, jis žino, kiek tas 
žmogus yra gabus ir šimpa-, 
tiškas, todėl prisikabino prie 
jo žodžių apie klesų panai
kinimą, nors tie žodžiai 
skamba jau daug dešimtų 
metų.

Jeigu Hearsto redaktorius 
drįsta vadinti Hardie ne
protingu už norą panaikinti 
klesas ir tikrina, kad jos vi
sada pasiliks, tai jis pats y- 
ra kelis sykius neprotinges- 
nis už vartojimą žodžio kle
sa ten, kur jis netinka.

A. Antonov.

r

Nauji faktai.
Ettor ir Giovannitti bylos 

pradžia artinasi — ji pra
sidės 30 rugsėjo. Šaukia
ma 350 žmonių, iš kurių 
tarpo bus renkami prisie
kusieji teisėjai. Iš pastaty
tųjų kandidatų i teisėjus 
iki šiol matos, kad daugiau
sia taikomi biznieriai, darb
daviai ir palitikieriai. Mat, 
tie žmenės ne kaip rūpina
si darbininkų būvio apgini- 
mu. Tarp kitų yra pas
kirti net keli audinyčių sa
vininkai. Jei iš tokių liks 
išrinkti teisėjai, taip ir ga
lima butų laukt, kad Ettor 
ir Giovannitti liks apkal
tinti.

Audinyčių savininkai pri
žadėjo audėjams padėt pa- 
liuosuot Ettorą ir Giovan
nitti, kada prasidės teismas. 
Su tokia tik išlyga audėjai 
pertraukė streiką. Dabar 
artinasi teismo diena ir ne
simato, kad audinyčių savi
ninkai, iš kurių dėkos liko 
suareštuoti darbininkų va
dovai, kiek nors darbuotųs 
jų apginimui. Nežiūrint, 
kad buvo ir ištirta, jog ka
pitalistai dėjo dinamitą šen 
ir ten, kad tik gaut progą 
suareštuot Ettorą, nežiū
rint Į aiškius darodymus, 
kad moterį nušovė policis- 
tas, Massachusetts valstijos 
valdžia nesirūpina prabilti 
abejojančiai apie Ettoro ir 
Giovannitti kaltę. Audiny
čių savininkai irgi tyli. Au
dėjai priversti vėl išeiti Į 
streiką ir pareikalaut, kad 
kapitalistai paleistų jų va
dovus. Sėdi jie kalėjime tik 
todėl, kad kapitalistai to 
reikalauja. Kaip greit dar
bininkai prispirs prie liep
to galo kapitalistus, taip 
greit ir valdžia ir teismai 
kitaip pasielgs, nes jie pil
do kapitalistų įsakymus. 
Taip sakant, visi įstatymai 
ir tiesos — tai kapitalistų 
paliepimai. Lawrence’o au
dėjai turi būt gatavi prie 
naujos kovos. Kitų miestų 
darbininkai tebūna gatavi 
paremt juos.

Lawrence’o audėjai ir nu
tarė savo susirinkime 14 d. 
rugsėjo, kad jeigu audiny
čių savininkai tylės taip, 

j kaip iki šiol, išeit į streiką.
Ettoro ir Giovannitti ap- 

ginimo komitetas praneša, 
kad viena šnipų kompanija 
Bostone turi tikras žinias 
apie dinamitą Lawrence ir 
apie užmušėjus Annos La 
Pizzo. Jie sutinka tuos se
kretus parduot tik už labai 
didelius pinigus. Iš to aiš
ku, kad šnipai tikisi gauti 
gerus pinigus, jei jie neiš
duos tikrų faktų. Tokius 
pinigus jie gali gaut tik nuo 
kapitalistų. Reikia tikėt to
dėl, kad moterį užmušė ka- 

' pitalistų nusamdytas ber
nas.

Pats buvusis palicijos vir
šininkas O’Sullivan iš Law- 
rence’o liudija, kad policija, 
milicija ir politikieriai vei
kė pagal audinyčių savinin
kų komandą.

Vienok visi darodymai 
neduoda drąsos teisėjams 
pasielgt prieš savo ponų no
rus. Bet darbininkai pri
tvers juos.

I

Mokykloj.
Mokytojas: — Klausyk, 

Jonuk! Jei aš tau dabar 
duosiu 3 karvelius, o pas
kui vėl 2; kiek tu išviso kar
velių turėsi?

Jonukas: 
pons profesoriau.

Mokytojas: — Ale gi tu 
asile tik pamislyk: 3 ir 2 
bus...

Aštuonius,
i

Jonukas: — Tris ir du 
bus penki, o tris aš turiu 
pavogęs nuo Petro, tai išvi
so bus astuoni.

I

Ar žinote, kad—
Suvienytų Valstijų laivy

no kapitonas Williams pra
neša Į laivyno skyrių į Wa- 
shingtoną, kad Newporto 
uoste esantis bevielinio tele
grafo aparatas esąs varto
jamas ne laivyno reikalams, 
o Bostono merginų roman- 
savimams su kariško laivy
no perdėtiniais. Telegra- 
muose nieko daugiau nepra
nešama, kaip tik apie meilę 
ir visada skamba žodžiai, 
„Brangi Mare,” ”Mielas Jo
nai” ir t. t.



Z. ALEKSA

(Pabaiga).
tų kilimą sykiu su persais bei indusais, bet 
jie susidūrė su dideliu sunkumu, norint iš
rišti, kur gyveno bendri tų visų tautų kili
mo bočiai. Labai išsiplatinęs daleidimas a- 
pie airių atėjimą į Europą iš Azijos mažai 
apšviečia šį painų dalyką. Per tūlą laiką į 
Indiją žiūrėta, kaipo į europietiškų tautų 
lopšinę. Šios pažiūros teisingumas suiro. I 
Toliau buvo manyta europiečių lopšinės jie- 
škoti pietinėj Persijoj, bet ir šis jieškojimas 
nedavė pageidaujamų pasekmių. Iš Persi
jos persikelta į vidurinę Aziją, iš kur ištik- 
ro ainiai sklido į įvairias puses, o tame skai- 
tliuj ir į Europą. Bet vidurinė Azija buvo 
kada arba netinkama žmonių tobulinimui- 
si, arba jūrėmis apdengta. Tokiu budu, vi
durinėj Azijoj airiai turėjo atsirasti tenai 
iš kitų, tolimesnių vietų atėję.

Ir ve mokslas su ainių ir apskritai su 
visos žmonijos lopšine po truputį vis labiau 
artinosi prie šiaurinio poliuso. Dabar et
nografų ir gamtininkų surinktos žinios tu
ri susilieti ir reikia pripažinti, kad bendra 
indo-europietiškų tautų lopšinė, da prieš tų 
tautų susistatvmą, buvo kur tai toli augštai 
šiauriuos, kur dabar viešpatauja „amžina” 
žiema su šiauriniu klimatu. Ir lietuvių pa
davimai pasakoja, kad jų pirmi bočiai at
sirado iš augštybių, gulinčių arti žvaigž
džių, bet kartu kur sniego visai nežinota. 
Arčiau nurodyti, kur buvo airių lopšinė, da

Pai ieškojimai
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{negalima, bet, atsimindami, kad šiauriai 
! buvo tinkami žmonių ir kitų gyvūnų apsi
gyvenimui, męs galim padaryti daleidimą, 
jog musų bočių lopšinė buvo kur tai augš- 

' tai šiauriuos, gal netoli nuo pat poliuso.
Tuom ir baigiasi musų žinios, semiamos 

iš gamtos mokslų, apie musų seniausias mo
tiniškas žemes. Vienok, ko trūksta gamtos 
moksle, tą gali papildyti mitologija.

Pąsarga. Su šiuomi numeriu pasibaigia 
pirmoji dalis “Kur musų bočiai gyveno.” 
Kadangi antroji dalis daug ilgesnė, todėl su 
pertraukiam talpinę laikraštyj ir jeigu kuris 

I iš skaitytojų bus užinteresuoti, tad už kele- 
i tos sąvaičių galės gauti pilną knygą.

Red.
I I 
Į 
i 
!
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Iš NEKRASOVO.

Kai karo sugaudžia griausmai, 
Mirtis-gi naują auką imas, 
Širdies nevers žmonos šauksmai 
Ir net pačios aukos kritimas.

Nurims nuliūdusi našlė, 
Pranyks draugų atminimas, 
Viena tiktai gedės vėlė 
Lydės i kapus tą liūdimas.

Tarp veidmainingų jų jausmų, 
Vylių, kūne sukasdienėjo 
Viena tėra versmė skausmų, 
N’išverks kas jąją paveldėjo —

Tai sengalvėlių mus rauda
Jos neįstengė užmiršt vaikų, 
Kuriuos nudėj’ karų dievužis 
Kaip neįsteigs pakelt gluosnužis 
Savo nusvirusių šakų. J. P

Pajieškau apsišvietusios merginos 
arba našlės be vaikų prie dvejato vai
kų auklėjimo; vienas vaikas 6 metų, 
antras — 3. Jeigu kuri norėtų pla
tesnių žinių, tegul kreipias per laiš
ką šiuo adresu: [38]

J. Jonušas,
P. O. Box 423, N. Chicago, III.

Pajieškau savo giminaičio Julijo
no Balčiūno, seniaus gyveno Boston, 
Mass. Jis paeina iš Butaučių sodos, 
Joniškės par., Šiaulių pav., Kauno g. 
Jis pats, ar kas kitas, meldžiu duoti 
žinią šiuo adresu:

Jonas Maseliunas,
Melrose Park, III.

i

i Box 765,

Vaitkevičaitės, i 
paeina iš Tifliso 

mėne- 
į New 

duos 
$50.00

paveikslas ir adre- 
[43]

Pajieškau Olgos 
24 metų amžiaus, 
miesto. Girdėjau, kad apie 3 
šiai atgal atvažiavo Amerikon 
Yorką pas pažįstamus. Kas 

: man apie ją žinią, tas gaus 
i dovanų. Mano 
į sas yra tokis: 
I

4 colių augšta, 
tamsiai melsvos, 
Ji pabėgo 15 d. 
su Antanu Gie-

ANTANAS RAMANAUSKAS.

Aš Jonas Abeciunas pajieškau sa
vo pačios Onos Abeciunienės, 23 me
tų amžiaus, 5 pėdų 
plaukai juodi, akys 
užaugus Amerikoj, 
rugpiučio (August)
rietaucku, 27 m. amžiaus, 5 pėdų 8 
col. augščio, biskį rauplėtas, plaukai 
gelsvi, kalbant abu dzukuoja. Jis pa
eina iš Suvalkų gub., Seinų pav., Me
telių bažnytkiemio. Jis yra po kau
cija $400.00. Kas man apie jį pir
mutinis praneš, gaus $10.00 dovanų. 
Meldžiam duot žinią šiuo adresu:

JOE ABIEČUNAS,
P. O. Bos 503, Harrisburg, III.

Pajieškau draugo Jono Ratkaus; 
paeina iš sodžiaus Udekų, Linkavos 
vol., Panevėžio pav., Kauno gubern. 
4 ar 5 metai kaip Amerikoj. Prašau 
atsišaukti.

Kazimieras Gašunas,
68 Perry avė., Maspeth, L. I., N. Y.

I

Vladas Urbanavičius,
211 Thomas st., Newark, N. J.

I 
I

Pajieškau savo vyro Antano Rama
nausko. Paeina iš Kauno gub., Re- 
seinių pav., Aleksandrovo vol., Tene- 
nų parap., Meškenės kaimo; jisai pa
liko mane Lietuvoj su maža mergai
te ir dabar aš su savo mergaite at
važiavau į Ameriką ir neturiu jokios 
žinios, ar jis gyvas, ar miręs, 
šau duot žinią šiuo adresu:

Mrs. Ona Ramanauskienė,
P. O. Box 775, Thompsonville, Conn.

Pra- 
[40]

Pajieškau trijų draugų ir draugės. 
Visi keturi Kauno gub.,Kupiškio vai., 

j Rudikų kaimo. Povilo Vaičiaus, Do- 
| miniko Broko, Marijonos Vaičiūtės 
■ ir Petro Marcinkevičiaus, tas paeina 
iš Miliūnų kaimo, Panedėlio vai. Ma- 

i lonckit atsišaukti patįs, arba kas ki
tas pranešti apie juos.

Joe Stančikas,
29 Dean st., Norwood, Mass.

į

I

Pajieškau Emilės Petrauskaitės, iš 
Kauno gub., Telšių pav., Salantų pa- 
rap., Kirkšių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti, nes turiu svarbų reikalą.

K. Dvaronas,
544 W. 18 st., Chicago, III.

Pajieškau Liudviko Čepo, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Tarėnų vai., 
Mažaikių sodžiaus. Turiu labai 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti: 

K. Dirse, [38]
330 N. 6 st., DeKalb, III.

Pajieškau merginos arba našlės ap- 
sivedimui nuo 25 iki 30 metų amžiaus, 
laisvų pažiūrų, milinčios dorą; turi 
būt lietuvaitė susipažinus su angliška 
kalba ir rašliava. Aš esu 30 metų 
amžiaus, pagal amatą kriaučius. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: [39]

K. R. Gavena,
General Delivery, Chicago, III.

Pajieškau KRIAUČIAUS 
Kuris galėtų padėt prie kelinių ir bru- 
slotų 
moks 
kestį.

(vesčių) siuvimo. Pas mane iš- 
gero darbo ir gaus gerą užmo- 

Atsišaukit šiuo adresu: [38] 
J. A. ANTANAITIS,

1932 Washbum st-, Scranton, Pa.

Pajieškau švogerio Jono Mosio, pa
eina iš Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Traskunų vol., Mažionių sodž. 
apie jį žinot, meldžiu pranešti 
paties atsišaukti.

F. Apsziega,
22 Knox st., Lewiston,

Pajieškau Stepono čuteikio, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Laukės valse., Me- 
žikų sodžiaus. Girdėjau, neseniai 
atvažiavo iš Lietuvos Chicagon. Jis 
pats ar kas apie jį žino, teiksis atsi
šaukti.

Kas 
arba I

J. čuteikis,
79 Morton st., Stoughton, Mass.

Pajieškau Jono Treivono, Kauno 
gub., Novoaleksandrovos pav., Papi
lio valse., Pališkių sodž. Girdėjau, 
kad gyveno Philadelphijoj. Turiu 
svarbų reikalą. Jis pats teiksis atsi
šaukti arba kas kitas pranešti.

Ch. černa,
8 City Point et., S. Boston, Mass.

Pajieškau savo vyro Jurgio Dagi
lio aš Agota Dagilienė po tėvais Ba- 
ranauskiutė. Jis apleido mane spa
lių mėnesij, 1909 m. Girdėjau, ran
dasi Brooklyn, N. Y., dirba prie 
kriaučių. Paeina iš Suvalkų gub., 
Starapolės pav., Prienų par., Bački
ninkų kaimo. Kas duos man žinią 
apie jį, gaus $5.00. Jeigu jis neat
sišauks bėgije trijų mėnesių, tai aš 
imsiu persiskirimą su juo. Atsišau
kit šiuo adresu: [40]

AGOTA DAGILIENĖ
499 East at,. New Haven, Conn.

Pajieškau Jono Cegio, Kauno gub. 
ir pavieto, Josvainių vol., Plaktinių 
kaimo. Jis atvažiavo iš Lietuvos 27 
birželio; jis važiavo po mano adre
su, o su dviem merginom po draugei 
jis nuvažiavo į Philadelphia, Pa., 
pas Joną Jankauską, po adresu: 416 
Marshall st., Philadelphia. Jis ra
šo man laiškus, bet mano laiškai, ku
riuos aš jam rašiau sugrįžta. Ma
lonėkit kas jį žinot, duot man jo ad
resą.

Box 116,
A. Dzikas,

Glastonbury, Conn.

Pajieškau savo pusbrolių Petro A. 
Antanavičiaus, Smilgalių sod., Pum
pėnų par., Panevėžio pav, ir Justino 
Tonkūno, Maldočonių sodž., Pušalo
to par., Panev. pav. Ir Antano Pet
rausko, Pabiržių sod., Pasvalio par., 
Panev. pav. Kas apie juos žinote, 
meldžiu pranešti, arba pačių atsi

šaukti, nes turiu svarbų reikalą.
Bolesl. Petrauskas,

92 Salėm st., Boston, Mass.

Pajieškau Tarno Jeskelevičiaus, 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Merkinės valse. Kabialių kaimo; bus 
jau 5 ar 6 metai kaip Amerikoj. Gir
dėjau, kad neseniai gyveno Brockton, 
Mass., o paskui Hudsone. Aš jam 
turiu labai svarbų ir naudingą rei- i 
kalą pranešti. Jis pats, ar kas apie i 
jį žino, teiksis tuojaus atsišaukti, 
priduodamas jo adresą.

M. Tamulevičia,
256 Fourth st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Julijono Jankausko; ne- 
; seniai atvažiavęs į Ameriką — pra- 
i buvo 10 mėnesių ir buvo atvažiavęs 
' j Eeckemeverį, o paskui išvažiavo į 
Purey, III. Prašau jo paties, arba 
kas apie jį žinot, duot man žinią.

Joe Kavaliauskas ,
. P. O. Box 54, Beckemeyer, III.

Draugysčių Reikalai
CHICAGIEČIŲ ŽINIAI.

Dramatiškas Ratelis L. S. S. kuo
pų Chicagoj, rengia šiame sezone 
pirmą savo vakarą nedėlioj 29 Rug
sėjo, ’12. HL’LL HOUSE svetainėje, 
kampas Polk ir Halsted gatvių. Sta
tys scenoj labai puikią 4-rių aktų 
komediją "VAGIS.” Pradžia 7:30 v. 
vakare..

Ar kam da nežinomas Dramatiš
kas Ratelis? Kas lankė jo sureng
tus vakarus pereitą sezoną, tam aiš
kint nėra reikalo, šįmet jis su da 
didesne energija žada pasidarbuoti 
scenos ir publikos labui. Taigi atsi- 
lankykit, o nesigailėsit, nes veikalas 
pilnas sąmoningo juoko. [39] 

Įžanga 50c, 35c. ir 25c.
KOMITETAS.

kp.
m.,
103
su-

TEATRAS ir BALIUS
Surengia Moksl. Pask. Rat. 7 

Atsibus 28 Rugsėjo (Sept.), ’12 
TAUTIŠKAME NAME, 101 — 
Grand st.. Brooklyn, N. Y. Bus
lošta trijų veiksmų juokai "Gyvieji 
Nabašninkai.” Lošėjai pribus iš New- 
ark, N. J. Pradžia lygiai 8 vai. vak.

Meldžiame gerbiamąją visuomenę 
atsilankyti.

Su pagarba KOMITETAS.

BALIUS! BALIUSI!
Su monologais, diskusijoms, pra

kalboms, lakiojančia krasa ir pui
kiausia muzika: East Rochester, N. 
Y., atsibus subatoį 28 d. Rugsėjo. ’12, 
prasidės 6:30 vai. vakare ir trauksis 
iki 12 vai. nakties. Maloningai už- 
kviečiame visus draugus ir drauges 
neišskiriant tautos ir lyties kuoskai- 
tlingiausiai atsilankyti, nes tai pir
mas šio sezono balius E. Rochesterij 
naujai susitvėrusios LSS. kuopelės.

Sp pagarba KOMITETAS.

TEATRAS ir BALIUS.
CHICAGOJ.

Liet. Moterų Dr-ja "APŠVIETA” 
statys ant scenos labai juokingą 3 
veiksmų komediją "UŽBURTAS KU
NIGAIKŠTIS”, nedėlijo, 22 Rugsėjo 
(Sept.), 1912., M. Meldažio svetainėj, 
2242—2244 W. 23 Place. Svetainė 
atsidarys 4-tą vai. po pietų. Loši
mas prasidės 5-tą vai. Įžanga 25c. 
ir augščiau. Po perstatymui tautiš
ki šokiai ir lekiojanti krasa. Poni, 
ar panelė, laimėjusi daugiausiai at
viručių, gaus dovanų puikią kny
gelę. [38]

Su pagarba KOMITETAS.

111.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1

Town of Lake, Chicago, III.
Administracija:

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

Vice-pirm. F. A. Mišius,
4602 S. Ashland avė., Chicago, III. 

Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4742 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtą sekr. Leonginas Jaugilis, 

4606 S. Paulina st., Chicago, 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chicago, 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski, 

4612 S. Wood st., Chicago,

III.

III.

III.

III.

i
I

Lietuvių Imigracijos D-tės.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

Visokiuose reikaluose susineškite 
su susirašinėjimų sekretorium 
A. M. Stanelis,

45 Warwick st., Newark,
S. Jankauskas, pirm.,

350 Newark st., Hoboken, 
Žolynas, pagelbininkas, 
23 Warwick st., Newark,

J. Daunora (aptiekorius), iždin,.
229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

N.

N.

V.

J.

J.

N. J.

Živile

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis, 

3211 Union st., Chicago,
Prot. rast. K. Mikolainis, 

3327 Auburn avė., Chicago, 
; Fin. raštininkas, Bern. Guos.

3200 S. Halsted st., Chicago, III 
j Kasierius L. Ažukas,

3301 Auburn avė., Chicago, 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis, 

3364 S. Halsted st., Chicago,
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 

. 3301 Auburn avė. Metinis susirin
kimas pripuola Sausio mėn. Bertaini- 

• niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus- 
| metinis Liepos mėn.

iii.

m.

iii.

m

iii.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

713 W. 17 pi., Chicago,
Pirmsėd. pagelb. Karolis Škadauskas, 

1504 S. 49 avė., Cicero, 
į Protokolų rast. J. Šyker, 

5047 W. 32 st., Cicero, 
j Fin. rast. Kast. Simons, 

2041 Ruble st., Chicago, 
i Kasierius Liud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chicago, III. 
j Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 

1830 Canalport avė., Chicago, UI.

m.
ui.

m.

I
TEATRAS ir ŠOKIAI.

Brighton, Mass., Teatrališka Kuo
pa "Perkūnas” rengia teatrą su šo
kiais ir skrajojančia krasa 23 rugsė
jo, (Sept.), panedėlij, prasidės 7:30 
vai. vakare ,ant Finų Soc. Salės, 521 
Cambridge st., Alston (Brighton), 
Mass. Bus pastatyta ant scenos 
"Prostitutė”, "Knarkia Paliepus”, 
"Negryna Sąžinė” ir "Girtuoklis grį
žta iš baliaus.” Kviečiame visus ap
linkinių miestelių lietuvius atsilanky
ti, nes bus linksmas vakarėlis. [38]

Važiuojant iš Bostono reikia imti 
Brighton—Alston karą ir išlipti ant 
Union Sq., kur netoli po dešinei yra 
svetainė. KOMITETAS.

JVttliZOS
Ettoro ir Giovannitti bylos vedimui.

BINGHAMTON, N. Y.
Rugsėjo 1 d. pas A. Palilionį atsi

buvo krikštynos. Susirinko kele
tas jo artmiausių draugų. Šnekėta 
apie darbininkų padėjimą ir išnau
dojimą jų, apie šlykštumą kapitali
stų ir apie netikusią čion kapitali
stišką tvarką ir neteisingą laikymą 
kalėjime Ettoro ir Giovannitti ir 
dėl apginimo jų liko parinktos aukos. 
Aukavo šios ypatos: A. Paliulionis, 
I. žvirblis, J. Žvirblis, J. Carna, K. 
Daeps, A. Varanauskas — po 50c.; 
B. Chamo, A. Chamo, M. Barveinis, 
F. Palilionis, S. Charno, Marė Zver- 
blis, J. Vaičekauskas, O Palilionie- 
nė, A. Yudikevičius, S. šimoliunas, 
F. šimoliunas ir K. Staugas — po 
25c.; M. Kirkilas 15c.; Z. Yančunas 
10c. ir 5c. J. Plučas 25c. Viso pa
sidaro $6.50. Aukautojams ačiū! 
Matyt, kad Binghamtono lietuviai 
atjaučia darbininkus ir smerkia ne
tikusį kapitalizmą. J. D. Charno.

Aukos priimtos ir perduotos. Red.

BALTI MORE, M D.
Aukos surinkta per M. Kučinską 

draugiškam susirinkime, 1 rūgs. 
Aukavo šie: M. Kučinskas, A. Ru
činskienė, A. Metelis, K. Skinkis, M. 
Skinkienė, M. Naceckas, A. Kara
lius, V. Karalienė, K. Natkevičius, 
P. Grinius, M. Grinienė — po 25c.; 
Mikulionis — 5c.; viso — $2.80.

Aukos gautos ir perduotos apg. 
komitetui. Red.

NEW HAVEN, CONN.
Per prakalbas J. šmito, kurias su

rengė New Haveno lietuviai, suauka- 
vo $5.44. Aukas pasiuntė "Kelei
vio” red. J. Vaitkevičius.

ATSIŠAUKIMAS.
Draugai! Jeigu pas kuriuos ran

dasi atsišaukimai apie streiką, ku
rie tapo išsiuntinėti B. Ramanausko 
vardu iš Montreal, Canada, malonė
kit prisiųsti man. Taipgi jeigu bu
tų kurios nors Draugystės arba pa- Į 
vieniai siuntę pinigus, tad priduokit 
paliudijimus, nes tas žmogus, kuris 
gyvena po tuo numeriu, ginas, kad 
jis to nesiuntinėjo. Labai gerai bu- : 
tų, kad prisiųstumėt tuos konvertus, 
kur buvo tie atsišaukimai adresuoti. 
Siųskite šiuo adresu:

J. KUBILIUS,
27 Rivet of Fullum, Montreal, Canada.

Istoriška tragedija 5-se veikmėse, 8-se 
i atidengimuose, perstatys ant scenos

Lietuvių Jaunimo Ratelis, Nedėlioj,
22 Rugsėjo ! Sept. 1912, šv. Jurgio parap. svetainėj,

CHICAGO, ILL.prie 32-ro pi. ir Aubum avė.,
Prasidės 7:30 vai. vakare. Svetainė atsidarys 5 valandą.

Veikalas žingeidus ir bus suloštas per gabiausius arti
stus. Po teatrui bus šokiai. Meldžiame gerbiamą publiką 
atsilankyti. KOMITETAS.

A- 
tik 
Ši-

DRAUGAI DIRBKIME.
šie yra musų metai, pasakė Euge

ne V. Debs pirmoj savo priešrinki
minėj prakalboj Riverview Parke. Ir 
ištikrųjų Socijalistų partija ateinan
čiuose rinkimuose tikisi laimėt — 
laimėt daugiau, negu kada nors 
merikoj laimėjo. Bet ji laimės 
per kovą, per plačią agitaciją,
tam tikslui reikalinga tam tikra li
teratūra — literatūra, kuri išaiškin
tų kapitalistų partijų klaidingumą 
ir patrauktų darbininkus prie savo 
— Socijalistų partijos.

Tam tikslui męs sekantį Spalių m. 
numerį "L. Ž.” pašvenčiame vien agi
tacijos dalykams. Patalpinsime E. 
Dėbso priešrinkinę prakalbą, Socija
listų partijos kandidato ant przei- 
dento E. V. Debs ir vice-prezidento 
Emil Seidel’o paveikslus ir daug tam 
panašių raštų.

Idant kuodaugausia žmonių galė- 
i tume pasiekti paskiriame pigiausią 
kainą: už 10 egzempliorių "L. Ž.”— 
25c.; už 25 egz. — 55c.; už 50 egz.— 
$1.00; už 100 egz. — $2.00; už 500 
egz. — $8.00; už 1000 egz. — $15.

Kuopos ir draugai norinti gauti 
ateinantį Agitacijos numerį išplati
nimui privalo kaip galima greičiau 
užsisakyti, bet nevėliau, kaip 5 Spa
lių, kad žinotume, kiek reikės spaus
dint. Pinigus reikia siųsti su užsa
kymais. Adresuokite:

"LIETUVIŲ ŽURNALAS, 
1607 N. Ashland avė., Chicago, III.

I

I

Didelis Išpardavimas Knygų
Kaip išsirinkti mylimą bei myli

mąjį; kaip atprasti bei kitą vpatą 
atpratinti nuo gėrimo ir rūkymo su 
"receptais.” Kaip apsivesti ir lai
mingai gyventi. Kaip daryti su kor
tomis monus ir kaip iš jų lošti, idant 
niekad nepraloštum. Pakelis % 
svaro iš Rusijos tabako ir trejankos. 
Prisiųsk vieno biznieriaus bei drau
gystės sekretoriaus adresą, ir 50c. 
Money Orderį, o aplaikysi viršminė- 
tus daiktus.

THOMAS ST.
T. A.

JOHNS, ORE.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda FORNIČIAI.
Parsiduoda naujutėliai, geri ra

kandai (forničiai), už prieinamą 
kainą. Parduodu iš priežasties iš
važiavimo į kitą miestą. Norinti 
pirkti, kreipkitės šiuo adresu:

F. MISIUS.
812 — 22 st., Melrose Park, I1L

PARSIDUODA VARGONAI
Beveik naujutėliai, gerai užlaikyti, 

parsiduoda pigiai. Norintieji pama
tyt ir persitikrint kreipkitės šiuo ad
resu: [39]

CH. ROMAN,
250 — 4-th st., So. Boston, Mass.

NAMAS PARSIDUODA.
11 kambarių, visi įtaisymai, mau

dynė, gazas ir šiluma, namas gerai 
užlaikytas, randos atneša $31 kas 
mėnuo, stovi ant 442 Fourth st., So. 
Bostone. Parsiduoda už $2,800. 
Kreipkitės pas

WM. HART,
47 Roseclair st.. Dorchester, Mass.

ROBERTAS GRIAUZDĖ
Taisau dziegorius, dziegorėlius, 

armonikas ir t. t.
Už visokį darbą gvarantuoju. Jei

gu toks amatininkas butų reikalingas 
kam nors aš apsiimu dirbt ir pas ki
tą. Reikale kreipkitės po šiuo adre
su: [39]

ROB. GRIAUZDĖ,
134 Harvard st., N. Cambridge, Mass.

Tabakas.
Kaip jis žmonėms kenkia..........20c.

PIRKITE BEKERNĘ
Didžiausį ir seniausį beker- 

nės biznį parduoda visai pigiai 
užtai, kad savininkas serga ir 
nori važiuot gydytis, o neturi 
kam palikt savo biznio. Įplau
ka nuo 800 iki 900 dolerių per 
sąvaitę (cash); du dideli storai 
su visais įtaisais ir bekernė su 
visomis mašinomis dėl kepimo, 
taipgi du arkliai ir vežimai su 
visais pakinkais. Geriausia pro
ga lietuviams įgyti vieną iš di
džiausių biznių So. Bostone už 
$7,000. Todėl kurie norite pla
tesnių žinių apie tai, kreipkitės 
kaip greičiau pas

A. IVAŠKEVIČIĄ.

Pa j ieškau Partnerio
Kuris yra mokintas, teisin

gas ir vikrus vyras; norėčiau 
susidėjęs pirkt tą bekernę, už
tai, kad aš pats pripažįstu, jog 
tai yra gera proga, bet vienam 
persunku varyt tokį didelį biz
nį, todėl atsišaukit kaip grei
čiau, o papirksim susidėję. I. B.

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway, So. Boston. Mass. 

[42] A. Ivaškevič, Mang.
Phor.e So. Boston 1236-W
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Lekcija II.
(Tąsa).

Jo Velnvbeiv 
Bukiui-Žalragiui, 
Liucipieriaus tarnui ir 
Peklos dvaro vietininkui 
ant žemės.

Pikčiausis Biese!
Tu juodas ir ra

guotas anioliškos kilmės šė
tone. Tu pirmas kovotojas 
už liuosybę!.. Tu parodei jog 
kova nėra aprubežiuojama, 
nes tu kovojai prieš visaga
lintį !... Tu ištremtas dangiš
kas revoliucijonieriau... Tu 
pirma monarchijos auka — 
kankinys... bet tavo darbai 
vaisingi...

Tu prispyrei dangų panai
kinti įstatymą, ginantį nuo 
turtų... Tu privertei dangų 
atidaryti vartus iki galo už
mušėjams... Tu atidarei Jie- 
vos akis ir parodei, jog ji 
nuoga. Per tavo triūsą Jie- 
va galėjo likti musų gimdy
toja. Tu. pirkdamas Lietu
vos feodalų dusias, norėjai 
išnaikinti musų skriaudikus. 
Tave nesudegino juoda pra
garo liepsna, nepaskandino 
visuotinas tvanas. Tave neį
stengė išmedžioti dangiški 
šauliai!... Bet kurgi dabar 
esi. milžine?..

Tu, prakeiktas bizniau, 
dabar pasiganėdini nuverti
mu į griovį girtuoklio, su
draskymu jaunos lietuvaitės 
arba kokios davatkėlės vai
niko, sutuokimu klebono su, 
jo gaspadine. Tu sukurstai 
mužikus prieš ponus. Ar tai | 
morališki šie darbai ? Ar at- į 
sakanti pirmosios revoliuci- j 
joniškos dvasios gaivalui?

Ant tavęs tavo priešai ka
ria šunis, ant tavo prakeik
to kaklo sukrauna savo biau- 
rius darbus. Tave vartoja 
vietoj kazoko nagaikos... O 
tu tyli ir tyli, tik kartais už-: 
siimi niekniekiais. 0 gal jau 
esi litvomanas, klerikalas ar 
autokratas? Atmink savo' 
pareigas, atmink savo gar
siąją istoriją ir nesnausk, 
senas Biese! Užriesk savo 
uodegą, pastatyk ragus, pra- 
sikrapštyk akis ir pažvelk 
pasaulin; vieni pradeda už
miršti tave, kiti dėl tavęs 
pykstasi, kiti iš tavęs daro 
sau biznį ir 1.1. Todėl tu nuo 
savęs, apie save ir savo vals
tybės tark pragarišką žodį!

Jeigu tu, apžėlęs, juodas 
Biese, sutiktum įsteigti pra- 
garalogijos mokslainę, jeigu 
išleidinėtum dvisąvaitinį 
žurnalą ir jame rašytum ti
krą tiesą apie pragarą: kur 
jis, koks jis, kas jame, už ką 
jame ir t. t., už tai tau ati
duočiau savo vėle, kada aš ją 
nunešiosiu! Gud bai, ilgana- 
gi velnie. Kvailiukas.

P. S. Tik neužmiršk mano 
adreso: Mažas Kvailiukas, 
gyvenu pas įtekmingą s—d, 
fanatiko namuose, Ct. vals
tijoj, Amerikoj.

Sekretas. Jus žinote, jog 
dabar vra žmonės, kurie sa
ko, kad pragaras, tai seno
vės tamsvbiu liekana, arba 
kunigu išmislytas kančius 
plakt nepaklusnius jų tar
nus ir t. t. Tad kaip męs 
gausim oficiiališkas iš pra
garo įgaliotinių žinias per jų

I

i

i

laikraštį, tad visus kvailiusĮ Todėl kiekvienas ’ 
bevelnius suvarysim ožio ir mergina, kurie nori, kad 
ragan — ir lietuvių tauta I kas juos bučiuotų, turi iš- 

1 /1 ir išsterilizuoti, 
Pačiam rašte mato-I o paskui drąsiai pranešti: 

|”Aš esu pilnai išrūkyta ir 
sterilizuota, todėl gali mane 
drąsiai bučiuoti.”

bus apsaugota nuo pragaro, sirukyti 
nasrų! .
te, jog aš jį giriu ir giriu, o 
visai nesakau tikrų savo 
siekių, todėl ir jus šią mintį 
turite paslėpti, o velnią kaip 
matai pajungsim savo labui.

Kvailiukas.

PONAS IR ŽMOGUS.
(Feljetonėlis).

Važiavo gatve didelis po
nas, o buvo šlapia ir biau- 
rus purvynas.

Aš ėjau sau pėščias.
Girdžiu: žirgas prunkšti, 

vežėjas botagu pliaukši ir 
šaukia:

— Iš kelio!.. Sumindžio
siu !.. Iš kelio !...

Visi bėga į šalis, visi duo
da ponui kelią.

Pasukau ir aš į šoną.
Ponas buvo man pažįsta

mas ir sušuko:
— Ei, žmogau, palauk!
Kokia tai laimė! Ponas 

nori su manim pasikalbėti.
Sustojau.
Privažiavo:
— Sveikas gyvas! 

taip eini?
— Namo, ponuli.
— Gražus oras, ar ne?
Ir nuvažiavo sau, o mane 

visą aptaškė purvais.
Ir įsileisk, tu žmogau, su 

ponu. Jei jis tave nesumin
džios. tai buk tikras, kad įš- 
purvins.

V •

O kur

Iš ”Rozga.”

Iš enciklopedijos.
Aš — tokis daiktas, apie 

kurį męs visi mėgstame kal
bėti.

Idealas — kiekvieno vyro 
idėja apie žinomą merginą— 
prieš vestuves.

Idijotas — tokis žmogus, 
kuris neklauso jūsų patari
mo.

Idolas
erelis ant auksinio pinigo.

Jeigu — tokis žodis, be ku_ 
rio niekas neapsieina.

Sirgimas — mandagus pa
siaiškinimas tingėjimo.

Nemorališkas — verčian
tis slaptybes į aikštę.

amerikoniškas

Teatre.
Teatre sėdėjo du žmonės, 

vienas kitam nepažįstami. 
Vienas jų turėjo paprotį bi
le ką užkalbinti, todėl ir šį 
sykį prabilo:

— Žiūrėkite, žiūrėkite, 
kokia graži ta mergina, ku
ri išėjo dainuoti. Pasiutu
siai gražus jos dantis.

— Taip, labai gražus, — 
pritarė nepažįstamasis.

— Stebuklingi!
— Turite teisybę. Aš esu 

linksmas girdėti tai nuo jū
sų.

— Argi? Gal tai jūsų du
ktė?

— Ne.
— Gal jus jos brolis?
— Visai ne giminė, bet aš 

džiaugiuos, kad jums 
tinka jos dantįs.

— Labai grąžus, ,bet 
sakykit, kodėl jums tas 
tinka

— Aš esu dentistas ir į- 
dėjau jai tuos dantis. Tikiu, 
ateisite ir jus, jei reikės...

pa- 
pa-

I

Patarimai.
Norint, kad bulvės gerai 

užderėtų, reikia jas pirma 
gerai išvirt ir padaryt iš 
tos košės pusės svaro sun
kumo bulves, kurias ga
lima sodinti bile metų laike. 
Užderėjimas bus geras ir 
užaugs gatavos bulvės.

Seniau žmonės, ypač vai
kinai ir merginos, skaitė 
didele laime gauti bučkį. 
Dabar bučkis virsta vis i 
didesne liga, nes daktarai 
pripažįsta, kad laike bučkio 
nuo žmogaus lupų 'pereina 
ant kito milijonai bakteri
jų. Nuo išrukymo ir stereli- 
zavimo išnyksta bakterijos.

vaikinas kiu antrašu tokio žmogaus 
vei kitą antrašą, būtent 
9230 Chauncey avė., Chica
go, III. Bet ir po tuo antra
šu laiškanešys jūsų neran
da. Siųsti musų laiškai ir 
laikraštis sugrįžo.

JONAS KULIS

SKAITYTOJUATIDAI.
Visų gerbiamųjų "Kelei

vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė, 
meldžiame atnaujinti. Ku
rie gavo paraginimus ir ne
atnaujinsite, būsime priver
sti "Keleivį” sulaikyti.

PASARGA.
Mainant adresą reikia vi

sados priduot naująjį ir se
nąjį adresus. Nepridavus 
senojo adreso, adresas ne
bus permainytas.

”Kel.” Administracija*

ilohn E. nolan
naujausios mados

GRABARIUS1R BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

336 Broadway, So. Boston. 
Gyvenimo vieta 645 Broadvay.

Vienatinis Lietuvis 
GRABORIUS 

Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 
vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir I 
aplaikęs diplomą ant graboriaus, I 
dabar atidarė savo ofisą, ir kiekvie
nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs, 
kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

312 — 4 st., S. Boston, Mass. 
Tel: So. Boston 304.
Gyvenimo vieta: 63 Gold st.

i

Telepbone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis

Plačiai pažįstamas Chica- 
gos apielinkėj kaipo nuosek
lus darbininkas ir veikėjas. 
Minėtas Jonas Kulis nuo da
bar pastojo keliaujančiu 
"KELEIVIO” agentu. Jis 
važinės po Chicagos apie- 
linkę su įvairiais reikalais, 
todėl pas jį galite užsisakyt 
"Keleivi,” visokias knygas 
ir paduot apgarsinimus.

”KELEIVI0” RED.

495 Broadway, So. Boston. 
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliotus iki 3 vai. po pietą

I

reikalinga
400 VYRŲ j GIRIAS

arba šiaip prie įvairią darbą. Jeigu ap- 
siims dibti visa sizoną. kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji plaiesnią 
žinią, kreipkitės šiuo adresu;

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,

BOSTON, - - - MASS.

Redakcijos atsakymai.
Serbentui. — Negalima 

ramistos - žinutės patalpin
ti, nes pasirašot pseudoni
mu. Rašant teisybę, ypač 
paminint da kitų vardus, 
niekad nereikia slėpti savo 
vardą.

J, Kazį. — Padėkos laiš
kų už ”Kel.” No 30 gavome 
tiek daug, kad sutalpinti 
nebūtume galėję, todėl ir 
jūsų laiškas netilpo, jeigu 
jį ir gavome. Apie juokus, 
nieko nežinome. Jei jie ne
būtų tikę, nors atsakymą 
butumete gavę, kodėl netin
ka. Turbut, žuvo.

F. S. žaibui. — Kitas 
anksčiau apie tai pranešė.

Administracijos atsakymai.
_____

Dom. Zaboriui. — Paduo
kite tikrą antrašą, o laik-! 
raštį gausite. Laikraštį 
męs siuntėm, bet krasa lie
pė sulaikyt, nes ji po to- >

i

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ 
Deimanų, » aikro- 

džių., Wolthom ’ El- 
gin, ir sliubinių i *• 
dų. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ii 'rderius pai 
mam ir prsta*om į namus. Užlaikonr 
taipgi Didelę Sankrovą DR.-. 'ANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir MarA 
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš 
mokesčio.

♦

822 AVashington s t.,
BOSTON.............MASS. i

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Po
cius, J. Pociūnas, Liud. Davalga ir

I

F. S. Šimanskis.

Kaip pasilikti Amerikos 
= Piliečiu?

Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 
kalboje. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai kaip 
išsiimti popieras. Suvenytų valstijų 
konstitucija ir konfederacijos straip
sniai. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, matydamas reikalą, išleido 
šią knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šią knygelę, į 
siųskite pinigus krasos ženkleliais ar- • 
ba per ”Money Orderį” ant šio ad- i 
reso: [46]
LITHUANIAN AM. CITIZ. CLUB,

372 Bedford avė., Broklyn, N. Y.

I

VIENATINIS AfiPMTAC
lietuvys AULll 1 /AO 

Visoj apielinkėj.
Parduodu namus, lotus, duodu pasko
las i rt. t. Jnšiurinu namus, rakandus 
ir gyvastį. Perkalbėtojas teismuose. 
Visokius patarimus suteikiu dovanai.

A. P. BABILIUS,
Ofisas: 873 Cambridge, st.,
Gyvenimo vieta: 69 Clark st.,

CAMBRIDGE,------MASS.
Tel.: Cambridge 3144-W.

Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit t le
siok pas mane 1 
t repais į viršą tik 
neikit į aptieka: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš a tesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte 
nuo 1 iki2 ir6 iki 
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont

TeL: Main 3307.
Gyvenimo Tel.: Milton 521—3.

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE
294 Washington st., Room 330. 

BOSTON, MASS.

i

VIENATINE LIETUVIŠKA 

APTIEKA 
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
be ypatirgai geros sekančias gyduolės:

Nuo Reumai izmo $1.00. Nuo slinkimo plauką ir pleiskaną 75 c 
Nuo kosulio, į-rippo ir slogos §1.(0. Kraujo Valyto as $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 c.* Bobro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervą $1.00 
Vaiku ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
G; durti mestis ruo puikų 50 c- >uo prakaitavimo koją 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežą ir parką $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.

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

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

PrcČkcs ruo rerviško galvcs skaudėjimo 10 ir 25 c.
— Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumos visokių gėlių 25, 50, 75. $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingu 
ir kitokią ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

L‘ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS.

I

I “Keleivio” ^Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Bankų Komisoriaus

♦
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ŠaltinisSveikatos

brangiausi žmogaus Juįjj,

Nuo 
Nuo 
Nuo

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas......................$1.00
Gyvasties Balsamas......................... <5
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 1.00 
Kraujo Stiprintojas.........................50
Nuo kosulio...................25c. ir .50
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos..........10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų.......................25
Blakių naikintojas...........................10
Dėl išvarymo soliterio...............3.00
Anatarinas plovimui...................... 25
Nuo kojų prakaitavimo................25
Gydanti mostis.................................50
Antiseptiškas muilas...................... 25
Gumbo lašai.................. 50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
30“ Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuiišką Aplietą.

VINCAS J. DAUNORA,
329 Bedford Avenue Kampas North <-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... .
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimuitas arba Eapelleris... 
Nuo plaukų žilimo.
Nuo Reumatizmo...

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

Antiseptiška mostis
Nuo viduriavimo.............
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų....................
Karpų naikintojas.....................

50c. ir 1.00
50c. ir 1.00 Laivakortės į ir iš Lietuvos!

Atvažiuojančius apsaugojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pašportais.

Pinigus siunčiam į visas dalis svieto pigiau, negu kiti. 
Reikalaukit prekių.

Mus ofise dirba Pakajaus Sudžia (Justice of the Peace) ir 
Rejentas (Notary Public), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:
28 V/. S ;&dway 
So. Boston ©Mass.“KELEIVIO’\AGENTURA
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Lietuvių Mokslaivių 
susivaževimas.

Seniai jau yra kalbama 
per laikraščius, jog reika
lingas lietuvių mokslei
vių susivažiavimas, bet lig 
šiolei, tai buvo balsas tyruo
se.

Męs Chicagos ir aplinki
nių mokyklų moksleiviai 
nutarėme turėti visų Ame
rikos moksleivių susivažia
vimą, kuriame galėsime 
tvirtai susiorganizuoti. 
Laiką susivažiavimo skiria
me 27, 28 ir 29 rugsėjo, 
1912.

Šiuomi kviečiame visus 
lietuvius moksleivius Ame
rikoje, neatsižvelgiant į pa
žiūras, nė lytį, dalyvauti 
susivažiavime. Kurie ne
išgali pribūti, lai tie iš
reiškia raštu savo nuomo
nę kaslink susivažiavimo.

Visokių informacijų dė
lei kreipkitės šiuo antrašu: 
Antanas A. Šlakis, 3321 S. 
Auburn avė., Chicago. III.
Susivažiavimo vieta ir kit

kas bus pranešta vėliau.
Užkvietimo komisija:

A. A. Šliakis, Western 
Illinois University; S. Nai- 
kelis, Chicago University; 
P. Sinkus, Valparaiso Uni-i 
veritsy ir K. Gugis, Ar- 
mour Institute.

nigo darbai. Mums ra- man atitaisyti ”Draugo” No 
šo, kad Alytaus parapijoje 35 tilpusį melą iš Norwood, 
daugelis norėtų ušsirašyti Mass. 
”L. Uk.;” mat, kaip daug 
duodantį ūkininkams pata
rimų apie ūkę. Bet kunigas 
Paulavičius žmonėms pasa
kęs, kurie norės išsirašyti 
”Liet. Ukin.,” tai to žmo
gaus ir bažnyčion nepriim- 
siąs. Daugelis bijo, niekas 
ir neišsirašo. Gražios, ma
tyti, griebiasi kun. Paula
vičius priemonės savo poli
tikos priešams nuveikti.

Panevėžys. Juo tolyn, juo 
šaltyn pradėjo darytis lie
tuvių noras įstoti vietinėn 
mokytojų seminarijon. Pa- 
veizdan, šiais metais prašy
mų paduota vos tik apie 13. 
Da mažiau atvyko laikyti 
kvotimų — 8. Įdomu, kaipl 
leidimas visiems atėjo. Bet 
tai niekis, nes ir iš tų pačių 
neatvažiavo. Matyt, kas- 
žin ko bijo. Taigi, šių bei 
kitų priežasčių dėlei, dabar- 
tėn seminarijon teįstojo vie- 
nui-vienas lietuvis. Ir išti- 
krųjų: kaip prigriudavo 20 
—30 lietuvių, tai priimdavo 
2—6, o-kaip atvažiavo 7 lie
tuviai, tai, sulig ”teisvbės,” 
ir tepriėmė vieną.

Tiesa ,kvotimus išlaikė da 
du baltgudžiu-kataliku, bet 
jie liko užrašyti kandida
tais (jei ką nors prašalintų, 
juos priimtų).

Ašarėlės Žiedas.

v •

Kokis tai špitolninkas Pi
piras rašo, buk SLRKA. 81 
kuopa rengusi balių ir Lab
darystės Draugija užbėgus 
jai už akių. Už tai jis duo
da pipirų draugijai, M. A. 
(suprask, man) ir tūlai mo
teriai.

Dalykas buvo taip: Labd. 
Dr-ja nutarė rengt balių ant 
31 rugp. Išgirdo apie tai 
katalikų kuopa ir parengė 
ferus ant to paties laiko. Kas 
gi liko daryt? Prisiėjo pir
miau rengt, t. y. užbėgt už 
akių.

Męs žinome, kad ponai iš 
katalikų kuopos skundė mus 
valdžiai ir norėjo, kad męs 
čarterio negautume. Buvo 
net moteris atsiųsta nuo val
stijos' ištirti Labdarvstės D- 
jos stovį. Mat, pavydu, kad 
norima pastatyti lietuviam 
salę. *

Korespondentas sako, buk 
aš ir kokia ten moteris at
kalbinėję publiką nuo ėjimo 
ant katalikų baliaus. Nors 
nebūtų ko teisintis, bet ka
da meluoja, visgi noriu pa
sakyt, kad nė aš, nė jokia 
moteris iš pirmeivių neat
kalbinėjome. Kas kita su 
katalikais: viena jų mergina 
ketino duot kitoms po 3 bon- 
kas toniko, kad tik jos neitų 
ant ”bedievių” baliaus.

Mat. Akelaitis.

se prie bilijardu stalo, kiti 
susirenka tuzinais ant gat
vės ir pradeda liuosai kalbė
tis, iki neužgirsta jų juokus 
policmanas ir nenuvaro gul
ti. Su tokiais vaikinais mer
ginos nenorės draugauti to
lei, pakol jie nenustos trau
kę šlicą, pames bilijardus, 
paliaus čiulpę eiga retus, pa
liks mandagiais ir pradės 
protauti. Yra vaikinų apie 
kuriuos blogai kalbėti nega
lima ; tie vaikinai ir nesi
skundžia, buk merginos juos 
perprastais paskaito.

E. R—rd I

l i

Ei, Vvrai. visi pas

YUDEIKO!
Jis užlaiko gerą Restauraciją, 
šok ios

vi
rusias Alaus, Degtinės, 

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausi 

vieta lietuviams.

304 Broadway ir 259 D streets, 
SO. BOSTON, MASS.
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Mano dirbtuve yra įrengti puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra* 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku srero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broad way So. Boston, Mass.

»

ANTANAS AšMIANSKAS

D-RAS ST. ANORZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

DANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Skaisgiris (Šiaulių p.). 
Mūsiškiai sumanė pastatyti 
mokyklai namus ir jau treti 
metai, kaip stato. Bet, anot 
patarlės ”Gaila žento, gaila 
ir varškės,” negalime pas
tatyt — mokyklos norime, 
kišenius patuštinti bijome. 
Valdžia yra davusi mokyk
lai statvti 2300 rb., bet da 
mums trūksta. Yra išrin
ktas komitetas mokyklos•7

statymu besirūpinąs. Ko
mitete dalyvauja kun. Paš- 
konis ir du mokytoju. Bet 
jų rūpesčiai negali nuveikti 
mus apsileidimo. Buvo tar
tasi ir kalbėta. Vieni šau
kia — reikia mums mokyk
los ir pridėsime visa ko, ki
ti gi atsako vieną dukterį, 
vieną sūnų turiu, mokyklon 
jų neleisiu, kas žemę dirbs.

Liepos 29 kun. Paškonis 
iš sakyklos apskelbė, kad po 
pamaldų susirinktų visi no
rintieji mokyklos. Girdi, 
galu srale prisieisią grąžinti 
atgalios valdžiai visi duoti 
pinigai. Norintieji suėio. 
susirašė kiek kas norėjo 
(pinigų paaukota buvo apie 
400 rb.). Lauksime, kad ati- 
teisėtų žadėtą žodi

Klevelis.
Reseiniai (Kauno gub.). 

Sekmadienij, rugpiučio 5 d. 
buvo atsitikęs Vilniaus gat
Tikką po pamokslo bažnv-I merginos apsigėrę. Tarpe 
čioje ėmė skambinti dvyli- JO pasitaikė peštukų ir pra- 
kai, kaip pasigirdo ant gat- Ridėjo taip vadinamas ra
viu trimito garsas. žmonės faksas. Jaunimas, kiek pa- 
nenorėjo tikėti, kad tai bu- s?k«s> Prad«Į° „tarp savęs 
tu gaisras. Pas mus, matai, J visokių kll¥clV Jie?koti, pra
bildavo, kada gaisrininkų P.elkai. m kitokį jran-
viršininkas paliepdavo 
jiems susirinkti ir pasila- 
vinti arba pasimokinti savo 
darbo, tai paprastai duoda
vo po visą miestą baisingą 
”ženklą” — trimituos pus
davo. Ir žmonės, manyda
mi, kad prasidėjo gaisras, 
bėgdavo gatvėmis, bet įsiti- 
krinę, kad tai tyčiomis da
roma, eidavo sau pasipikti
nę. Tas pats buvo ir šį kar
tą. Bet kada pasigirdo di- 
džiausis triukšmas, tada iš- 
tikrųjų ėmė bėgt pagelbon. 
Sudegė vienas gyvenamas 
butas ir dvi daržini.

An. Ragauskas.
Alytas (Trakų p.). „ K u -

Papilė (Šiaul. p.). Rug
pjūčio 12 buvo lietuvių va
karas, kurs buvo taisomas 
ugnagesių naudai. Vaidino 

■ "Švarkas ir milinė,” vaidin
tojams rolė nusisekė. Pel
no, matyt, turės gero. Bet 
kai-kurie sodiečiai buvo ne
užganėdinti, nebuvo tvar
kos. Sodiečiai, kurie pirko 
biletus po 50 kp. ir bran
giau, tik vieną veikmę ga
lėjo sėdėti, o po tam kaip 
prisigrūdo miestelėnų be bi- 
letų, tai išstūmė daugelį iš 
suolų. Kas kaltas, nežinia. 
Pažvmėtina, kad buvo bu- 
fętas su svaiginančiais ge- „Otelių, neatsiliks nuo 
rimais. Tenai buvęs. * - - --

Bandymo stotis. Baisoga 
loj. Rugp. 1 Baisogaloj vėl 
pradėjo veikti ūkio bandy- 

j mo stotis. Kas reikalauja 
padaryti chemijos arba bo
tanikos analizus ir šiaip u- 
kio bandymus, gali ten krei
ptis. Daromi bandymai au- 

Į galų ligų ir kenksmingų au- 
| galams gyvūnų. Už bandy
mus ima tam tikrą išanksto 
paskirtą kainą. Ten pat 
galima gauti patarimų ūkio 
’mka’ams. Stotį lankyti ga- 

’ima kas diena.
Griškabūdis (Naum. p.), 

žmogžudystė. Rugp. 
2 buvo čionai atlaidai. Žmo
nių prisirinko gana daug. 
Apie vakarą buvo matyti, 
kaip ir visados, daugybė gir
tų. Po atlaidų vakare susi
rinkę pas ūkininką S. iš vi
sų apielinkių vaikinai ir

Savo korespondencijoj No 
35 ”Kel.” p. Lietuvos Bernas 
šmeižia Haverhiilio, Mass., 
lietuvaites, sakydamas, buk 
jos nieko prakilnesnio nevei
kia, vien tik stumdosi pa
kampiais su žydukais, gre- 
kais ir tt.

Kad mus miesto merginos 
visuomeniškai nieko nevei
kia, tai teisybė, bet esant 
taip mažam būreliui, yra ne
galima atskirai nuo vaikinų 
ką nors nuveikti. Lietuvai
tės merginos, netik šio, o ir

vaikinų, tegul tik jie stengia
si save tobulinti ir mokinas 
mandagiai apsieiti, tada 
merginos paguodos ir ne- 
sisarmatįs su jais draugauti.

Bet štai kaip mus vaikinai 
kalbina merginas, anot L. 
B., prie ko nors prakilnes
nio. Jie, turėdami savo kliu- 
bą, d—stes ir kuopas, nie
ko iki šio laiko nenuveikė. 
Ant jų kliubo susirinkimų 
bačka alaus, ant viešų jų su
sirinkimų moterims ir mer
ginoms atsilankyti negali
ma, nes visi ruko tabaką, vi
sai neatkreipdami atidos, o 
tankiai girdisi ir nešvarus 
juokai. Prakalbų surengt jie 
neįstengia daugiau, kaip 
2—3 kartus į metus. Liuosą 
laiką jie praleidžia saliunuo-

Pas James EIlis Co., kam
pas B st. ir Broadway,

So. Boston, Mass.
Pranešu So. Bostono ir a- 

pielinkių lietuviams, kad aš 
dirbu James EIlis Forničių 
Kompanijoj, ant kampo B 
st. ir Broadway, So. Bosto
ne. Būdamas gerai apsipa- 
žmęs su forničiais, aš užti
krinu savo tautiečiams, kad 
James EIlis Co. duoda ge
resnį tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono storai. Y- 
pač dabr.męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonky, linolėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikymas krautuvės 
mums nebrangiai atsieina. 
Kiekvienas perkamas pas 
mus daiktas, už pinigus ar 
ant išmokesčio, visiškai gva- Į 
rantuotas. Malonėkite pas 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškelį, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

Pažiūrėkite, koki puikus 
virtuvės pečiai už $17.50. 
Gvarantuoti.

Truputį pavartati rakan
dai gaunami už labai numu
štą kainą.

Atdara Subatos ir Pane- 
dėlio vakarais. Kitais vaka
rais tik ant sutarimo

Ypač kviečami jaunave- 
dziai.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

Laivakortę, Pinigus 
arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 
visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,
186 E. Chapel st., NewHaven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

II

TELEPHONE: Fokt Hill 1864.

H. H. NAYOR
ipg° ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose termiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą. 
426-430 Exchange Blilg.

53 Statė st., Boston, Mass.
Jeigu dėl kokių nors prižasčių ne 

butų parankų ateit pas mane, tad ga
lite pasikalbėti per:

R. Vasiliauską
28 W. Broadway So. Boston. Mass. ,

Dr. W. J. M o roney
218 Tremont st., Boston, Mass.

PRIESZAIS MAJESTIC TEATRA.
Didžiausia ir geriausiai intaisyta 

labatorija Naujoj Anglijoj.
Dvidešimts dviejų metų praktika ir labatorija iš
taisyta su modemiškiausiais įtaisais. Ypatišką prie
žiūra gauna kiekvienas ligonis ir tie tai dalykai yra 
geriausia mus gvaranci ja ilgo patyrimo ir mokslo.

Specijalistas sunkiose kroniškose 
nervu ligose

ir negalėjimus pilvo, plaučiu, širdies ir kraujo, podraug 
visokiu katariškŲ apsireiškimu. I
SPECIJALISTAS VISOKIŲ LIGŲ: AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES.

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos ( Nuo 10 g yakare

paprastoms dienoms: (
Nedėldieniais ir šventadieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

> "ra_
Žmonės faksas.” Jaunimas, kiek pa-

i ir kitoki įran
kiai dirbti ir taip tapo už
muštas vienas jaunas vaiki
nas J. D. Užmušę išvilko jį 
ant vidurlaukio. Kitą die
ną praeiviai žmonės davė 
žinią policijai, kad ant lau
ko guli negyvas žmogus. 
Pribuvo sargybiniai, ant 
vietos apžiurėjo velionį ir 
prasidėjo tardymas. Du 
žmogžudžiu suimta.

Aržuolėlis.

Laiškai j Redakciją.
Gerb. ”Kel.” Red.: —

Žinau, kad ”Draugas” ne
duoda vietos apšmeižimų 
atitaisymui, todėl pavelykite

Z¥ "O A Cigarettes
B ■ B 10 for 5c

SMAGUS RŪKYMAS

£

GRAŽIOS
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ZIRA” dėžu

tėj. Susidėk tuos pavekslė- 
iius. Iš j ii galima pasida

ryti gražias paduškaites ir 

šalikus.

Sutaisytas iš ge
riausio turkiško ta
bako; patinka kiek
vienam rūkoriui.

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

Duokit!pasiūt mums'
Užtikrinam ’kad Jus sučėdysite 

pinigų ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogų, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas, 

daigu norite turėt gerus rubus pi
gai, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias yyrųjr Motery drapanas. 
: jTikras Jusųjbrolis lietuvys

222 W. Broadway, ir 
SO. BOSTON, MASS.

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston,(21013.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.).

rence’o audėjus prie genera- 
liško streiko tarpe nuo da
bar iki 30 rugsėjo. Kokią 
dieną bus jo pradžia, tai 
palikta patiems audėjams 
spręsti. Temos visų kalbė
tojų buvo panašios: apie 
neteisingą Ettoro ir Giova
nnitti suareštavimą, apie 
tai, kad audinyčių savinin
kų agentai padėjo Lawren- 
ce dinamitą, kad gaut pro
gą areštuot Ettor ir Giova
nnitti, kad moterį Anna La 
Pizza nušovė pęlicistas, nors 
už tai Ettor ir Giovannitti 
turi sėdėti kalėjime. Susi
rinkusieji netik delnais plo
jo, o ir šauksmu pritarė 
aštresnėms kalbėtojų kalbų 
vietoms.

Aukų Ettoro-Giovannitti 
bvlos vedimui surinkta apie 
$1,000.00.

Policijos automobilius 
laukė Havwoodo, kuris pats 
nuėjo ir atsisėdo į jį. Užsta
tė už jį jo advokatas §1,000 
parankos ir jis liko vėl pa
leistas. 16 rūgs, jis stos prieš 
teismą Lavvrence.

Nepapratusiems prie tarp- 
tautiškumo ir tamsiems 
Bostono airiams ir turčiams 
prisiėjo perkęsti nesma
gias valandas, kada I. W. W. 
ir socijalistų organizacijos 
parodė savo galybę ir aiškų 
revoliuci jonišką protestą 
Drieš darbininkų vadovų 
kankinimą.

Haywoodas areštuotas.
Pereitoj nedėlioj po de

monstracijos liko areštuotas 
Haywoodas, I. W. W. orga
nizatorius ir vadas. Uždėjus 
$1,000 kaucijos paleido.

16 rūgs, nuo namo No. 
407 Washington gatvės nu
krito geležinės grotos ir su
žeidė 5 ypatas, kurios ėjo 
pro šalį.

Bostono karų kompanija 
liko apskųsta ant milijono 
dolerių už visokias nelaimes 
laike jos darbininkų streiko.

Ant kampo Harrison avė. 
prieš St. James bažnyčią vie
na moteris padavė kūdikį 
merginai Clara Whalen ir 
pasakė, kad palaikytų, kol 
ji nubėgs į aptieka. Toji 
laukė, laukė, bet nesulaukė 
motinos ir atidavė kūdikį į 
Chardon gatvės namą. Ma
tyt, motina mokėjo lengvu 
budu atsikratvt nuo kūdi
kio.

1$ AMERIKOS.
”Leftv Louie” ir ”Gib the 

Blood” areštuoti.
New York. — 14 rugsėjo 

detektivai suėmė jau ”Leftv 
Louie” ir ”Gib the Blood,’’ 
t. y. Rosenthalio užmušėjus, 
kurių valdžia seniai jau 
jieškojo po visą Ameriką. 
Jie gyveno ten pat, Brook- 
lyne, po No 756 Woodward 
avė. Spėjama, kad pati po
licija ir buvo juos tenai po- 
slėpus. Dabar visi pikta
dariai, kurie dalyvavo Ro
senthalio užmušime, jau su
imti. Prokuroras nori su
rasti, kas davė pinigus už
mušėjams apmokėti. Juos 
išmokėjo Schepps, todėl jis 
čia ir yra svarbiausiu liudi
ninku. Nuo jo liudijimo 
prigulės, ar policijos lieu- 
tenantas Beckeris bus ap
kaltintas, ar išteisintas. 
Pirma Schepps buvo išsita
ręs, kad pinigus davęs Bec
keris, dabar jis liudysiąs, 
kad Beckeris nieko su tuo 
neturi. Prokuroras Whit- 
man pačiam Scheppsui užti
krino laisvę, jeigu jis tik iš
duos, kas jam davė pinigus. 
Beckerio byla liko atidėta 
iki 30-tai dienai ateinančio 
mėnesio. Taigi neužilgo iš
girsim, ką Schepps teisme 
pasakys.

Baisus plėšikų darbas.
Washington. Pa. — Dvi 

mylios atstu nuo šio mieste
lio plėšikai užpuolė James 
H. Pollocką, sumušė jį ne
žmoniškai, atėmė $20,000 
turto, paskui pavėžėję link 
Washingtono paleido. Pol- 
lockui suardytas visas vei
das. Paskui plėšikų išsivi
jo būrys šerifų su šunimis.

Atšaukimas.
Lawrence, 10 rūgs. — Pir

mą sykį Mass. valstijoj įvy
ksta bandvmas atšaukti nuo 
tarnystės išrinktą žmogų. 
John Breen, kuris padėjo 
Lawrence dinamitą laike au
dėjų streiko, kad užkenkti 
streikui, turbut, liks praša
lintas iš mokyklų komiteto, 
kurio nariu jis buvo Law- 
rence. Šiandien formališkai 
įnešta apie jo prašalinimą. 
žydai pradėjo jau 5673-čius 

metus.
12 rugsėjo žydai iškilmin

gai apvaikščiojo po visą A- 
meriką savo naujus metus 
(Ros Hošanach). Nuo 12 
rugsėjo žydai pradėjo jau 
5673-čius metus. Pas juos 
metai skaitosi nuo biblijinio 
”p<icaulio sutvėrimo.”

Susirėmimas policijos su 
demonstracija.

Providence, R. I. — I. W. 
W. unijos skyrius surengė 
čionai 15 rugsėjo demons
traciją, kaipo protestą prieš 
neteisingą areštavimą Etto
ro ir Giovannitti. Demons
tracija ėjo su raudona vėlia
va. Policija puolėsi vėliavą 
atimti. Žmonės neduot. Pra
sidėjo kova. Policijos kapi
tonas Merrill likos sužeis
tas, parmuštas ant žemės ir 
suspardytas. Policijos in
spektoriaus perdurta peiliu 
šlaunis. Kitiems policistams 
apdaužyta nosis. Raudona 
vėliava liko visiškai sudras
kyta. Vienas demonstran
tas areštuotas.

Policija jau visur prade
da persekiot I. W. W. uniją. 
14 rugsėjo ji užpuolė su re
volveriais rankose ant de
monstracijos New Yorke, 
kur taipgi raudonas veliu-1 
kas buvo priežastimi. Phila- 

. delphiioj ji išvaikė lazdomis 
nuo Independence sq. susi
rinkimą, kitur vėl areštuo
ja kalbėtojus ir dalintojus

KELEIVIS

Nori būt pakartu kuo- 
greičiausia.

Washington, D. C. — čio
nai yra pasmerktas ant pa
korimo Andre w Gonzales, 
kuris andai nužudė savo pa
čią. Jis turėjo būt pakar
tas 14 rugsėjo, bet preziden
tas Taftas turėjo da išklau
syti komisijos raportą, kuri 
tirinėjo jo protišką stovį, ir 
todėl jam pranešta, kad tą 
dieną jo da nekars. Gonza
les prieš tai užprotestavo: 
”Aš noriu būt pakartas kuo- 
greičiausia, be jokio monki- 
biznio.”

New Yorko majoras 
tardomas.

Pereitoje sąvaitėje buvo 
jau tardomas ir New Yorko 
majoras Gaynor- apie supu
vusią palicijos sistemą. Jį 
tardė aldermanų komitetas. 
Gaynoras tuo tardymu bu- 

Įvo taip įžeistas, kad atsisa
kė į klausimus atsakinėti ir 
išplūdo jį tardantį advoka
tą. Žmonės kalba, buk ir 
majoras žino apie policijos 
šunybes.

Streikas Chicagoj.
Chicagos gatvekarių dar

bininkai nutarė išeiti į strei
ką, nes kompanija atsisakė | 
pripažinti uniją. Kaip laik
raščiai praneša, streikas ap
ima tik priemiesčius.
Revoliucijonieriai užėmė 

miestą.
Meksikos revoliucijonie

riai 11 rugsėjo išvijo iš Oji- 
naga miesto valdžios kariu- 
menę ir užėmė jį patįs.

Kitoj vietoj revoliucijo- 
nieriai šaudė į traukinį su 
kareiviais ir sužeidė maši
nistą.

I

Cigaretes
IŠ MAIŠYTO TABAKO ĮVAIKIŲ TAUTŲ.

10 cigaretų už 5c. 
Didžiausios vertes cigaretai.

Tabakai parinkti išlavintų žmonių, kurie pažįsta 
kiekvieną lapą, kokios jis šalies.

NAUDINGI KUPONAI KIEKVIENOJ DĖŽUTĖJ. SUSIDĖK JUOS.

Už 10 kuponu gau*i bak<ą dykai.

Parsiduoda visur.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSjA

Maištas kalėjime.
Jackson, Mich. — Michi- 

gan valstijos kalėjime perei
toj sąvaitėj iškilo didelis 
maištas. Likos išdaužyti 
visi langai, išlaužytos duris, 
sudaužyti darbo įrankiai ir *■ t
kaliniai išgriovę sieną norė
jo pabėgti. Prie kalėjimo 
tuojaus liko pašaukta 4 
kompanijos milicijos ir ap
skelbta karės stovis. Ka
reiviams išakyta šauti, kad 
užmušti. Riaušės ėjo pen
kias dienas. Kaliniai naiki
no viską, kaip audra. Ant 
galo pradėjo sakyti, kad pa
leis ugnį, kad neliktų nė šie-1 
nų. Pašaukta dvi komandos, 
ugniagesių. Paskui karei
viai ėmė šaudyt iš bokštų. 
50 smarkesnių maištininkų 
surakinta retežiais, kitus 
uždaryta celėse ir maištas 
pasibaigė. Dabar įvesta kū
no bausmė ir visi dalyvavu
sieji maište bus plakami 
prie stulpų pririšti.

Kaliniai sukilo dėl to, kad 
su jais perdaug žiauriai ap
sieidavo kalėjimo vyriausy
bė. Prie to da jie reika
lavo geresnio maisto ir po 15 
c. už 9 valandų darbo dieną, 
už ką jiems buvo mokama 
tik po 10 c. Kada jų reika
lavimų niekas neklausė, jie 
pakėlė maištą.
Rockefellerio sargai šaudo 

į žmones.
Prasidėjus Rockefellerio 

dvare Pocantico Hills dar
bininkų judėjimui, Rocke
felleris pastatė apie dvarą 
ginkluotus sargus. Tų sar
gų užduotimi, matyt, yra — 
neįleist į dvarą agitatorių, 
todėl pamatę žmogų jie tuo
jaus šaudo. Taip užpereitoj 
subatoj vienam sargui pasi
rodė patamsėj lyg žmogaus 
figūra ir jis tuoj šovė. Už 
keturių žingsnių nuo tos 
vietos krūmuose atrasta 
peršautas žmogus, su kulka 
krūtinėj. Spėjama, kad tai 
tas pats žmogus, kurį šovė 
Rockefellerio sargas. Ir val
džia leidžia panui Rockefe- 
leriui užlaikyt tokius sar
gus.

Konfiskavo 7 vežimus 
ginklų.

Charlestown, W. Va. — 
Pereitoj sąvaitėj milicija 
krėtė visų streikuojančių 
angliakasių namus ir kon
fiskavo 7 vežimus įvairių 
ginklų. Tas parodo, kad 
streikieriai buvo pasirengę 
kovoti ne tuščiomis ranko
mis. Dorothv ir Raleigh pa
vietuose gubernatorius ap
skelbė kariškąjį stovį. Ties 
Holley Grove likos nušautas 
vienas kareivis, saugojusis 
kompanijos turtą, ties 
Mucklow nušautas kitas. I 
Milicija įnirtus Tižiai ant 
streikierių persekioja juos 
kaip tiktai gali.
Studentai užmušė naujoką.

North Carolinos universi- ■ 
teto seni studentai užmušė 
vieną naujoką Isaacą W. 
Randą vardu. Jie liepė jam 
daryti įvairias stukas, iš ko 

{paskui juokėsi ir stumdė jį. 
Taip jie privertė jį užlipt 
ant bačkos ir ant jos šokti ir 

■dainuoti. Tuotarpu gi kiti 
jam iš po kojų bačką išspy
rė. Rand puolė ant stiklo, 
perpiovė kaklą ir tuoj mirė. 
Keturi studentai suimti ir 
pasodinti po $5,000 kaucijos . 

I kiekvienas.
Taip visose augštesnėse 

mokyklose amerikoniški 
studentai vaišina naujokus. 
Inteligentiškai!

į
Mirė 180-tas orlaivininkas.

Greene, N. Y. — 11 rugsė
jo pasimirė čia orlaivinin
kas William Chambers, ku
ris pereitoj sąvaitėj krisda-

Utarninko ryte, 12:18 v. 
ryte, tapo užmuštas elek
triškoj kėdėj B. Spencer, 
kuris nužudė Springfieldo 
mokytoją Marthą Blacksto- 
ne. Jo kūnas sulig jo noro 
sudegintas Forest Hill kre- 
matorijoj ir pelenus pasiė
mė jo motina.

Didžiausis tarptautiškas 
kongresas.

Ateinančio j sąvaitėj Bos
tone atsidaro tarptautiškas 
komercijos (vaizbos) kon
gresas, kuriame dalyvaus 
44 tautos. Yra tai didžiausis 
tarptautiškas susivažiavi
mas. Pirmą sykį bus repre
zentuojama Maskolija, Chi- 
nai. Naujoji Zelandija ir ki
tos šalis. Posėdžiai bus 24, 
25 ir 26 rugsėjo.

Nedėlioj atsibus So. Bo
stono lietuvių socijalistų 
koncertas. Per vasarą yra 
prirengta daug įvairių da
lykų ir koncertas bus vie
nas iš margiausių. Įžanga 
dykai.

KONCERTAS.
Šv. Juozapo parapija, ku

rios klebonu yra kun. Gri
cius, rengia gražų koncer-

tober), 1912. Prasidės 8 ,-^JP civilizuo-^ai 180-ta orla.vinmkystes [
vakare ir trauksis iki 11 v. tojV Maskolijoj. auka.auka.

I

$20 ALGOS Į SĄVAITŲ.
Męs mokam $20 algos į savaitę a- 

gentams, kurie dirba pilną laiką, ir 
$8 tiems, kurie dirba vien vakarais, 
pardavinėdami niusų auksinius, sida
brinius ir nikelinius laikrodėlius ir 
retežėlius savo draugams ir pažįsta
miems ant išmokesčio po $1 ir $2 ant 
mėnesio. Męs norim keliaujančių a- 
gentų, važinėtis iš miesto į miestą, 
ir vietinių agentų. Jokio patyrimo 
nereikia. Tegul tik atsišaukia tei
singi ir švarus žmonės, pažymėdami 
ir dabartinį savo užsiėmimą. [39] 
NO. AMERICAN SALES CO., 13a, 
Box 954, Dep't. 77, New York.

Aptieka
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios tik pasaulėj 
vartoja, teipgi visados randasi Lie
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Daly

18 Broadway> S- Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
nigs pereipresą gyduoles prisiusim

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
mano būti vaikų tėvu ar motina, 
kiekvienas turėtų ją perskaityt. 15c.

I

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LUNTJA.

Didžiausi, geriausi ir greičiausi 
garlaiviai, plaukioja kas dvi sąvai- 
tės tarp Rusijos ir Amerikos, niekur 
pakelėj nesustodami.

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK. RUSSIA

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$31.00
$48.00
$65.00
Czar — Rugsėjo (Sept.), 
Russia — Spalių (October) 3 d. 
Kursk — Spalių (October) 17 d.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO. 

27 Broadway, New York.

III klesa 
II klesa

I klesa

$33.00 
$50.00 
$75.00 
21 d.

New City Savings Bank
of CHICAGO, ILL

ir
Męs siunčiam pinigus į Rusiją 

kitas šalis; už šimtą rublių męs 
imame $51.85; už didesnes sumas 
męs mažiau skaitom. Taipgi pade
dam pinigus į visas Europos bankas 
ir išduodame bankines knygutes. 
Dėl kitų kainų ir informacijų kreip

kitės šiuo adresu:
Russian American Bureau, 

(Uždėta 1892 metuose. )
160 N. 5-th AVĖ, kertė Randolph St., 

CHICAGO. ILL.

New City Savings Bank 
of CHICAGO, ILL.

Russian-American Bureau.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIEM E
Pabaigusi kursą.

W0MENS MEDICAL COLLEGE , 
Balti m ore, M d.

.Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
lago, teipgi suteikia visokias ro-

■ ras
bal:
|das moterų ligose, parūpina gyduoles 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

M. Gallivan Co.
Užlaiko geri ausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražu patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston.

4601-3 Ashland avė, Chicago.
ČIONAIS YRA PAAIŠKINIMAS KĄ MUSŲ BANKAS VEIKIA:
Moka 3 nuošimti už sudėtus taupymui pinigus, du kartu į metus, po 
1 Sausio ir 1 Liepos. Galite pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir 
augščiau.

Biznieriams už sudėtus pinigus duodame čekių knygutę iš 
kurios galima rašyti čekius ir jie tinka visur. Skoliname pinigus ant 
Chicagoje esančių praperčių ir ant lengvų išlygų. Parduodame pir
mus morgičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis nesupranta kas 
tai yra morgečius, tai yra tas, kad savo rankoje turėtum pinigus ir už 
juos imtumei 6 nuošimtį.

Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame šifkortes 
ant visų linijų į visus kraštus. Musų bankoje galite išsipirkti 
Draft (čekį) ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus už tų čekį. Musų 
bankoje yra žmogus apsipažinęs su Rusijos tiesomis, kuris išdirba vi
sokius dokumentus, kaip tai: davernastis. kontraktus pirkimo ir par
davimo žemės krajuje, o taipgi ir visus kitus legališkus popierius ir 
patvirtina pas Rusijos konsulį. Išdirbame visus dokumentus šios ša
lies ir turime susinešimą su gerais advokatais. Savininkai namų ir 
naminių daiktų ir pavieniai vyrai ir merginos o taipgi ir automobilių 
Savininkai gali gauti musų banke geriausių kompanijų.. Inšiurins pa
ilsus nuo ugnies ir visokios nelaimės.

Iškolektuojamc pinigus iš kitų bankų Chicagoje ir kituose mies
tuose. Šita Banka daro tikrus ir teisingus bankinius reikalus.

Savininkai namo ir banko užžiurėtoj'ai:
GEO. L. UKSO. Prez.: S. MARCINKIENVICZ, Vice-Prez.;

A. J. BIERZYNSKIS, Kasierius.
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