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Iš Rusijos.
Juodašimčius nubaudė.
Juodašimčių leidžiamas 

laikraštis „Ruskoje Zna- 
mia” už straipsni nubaustas 
500 rub.

čio ’Kijevskaja Počta” reda- 
ktorienė Karpovą, kuri ne
užmokėjo pinigiškos baus
mės. Jai reikia atsėdėti 5 
mėnesius kalėjime. Odesoje 
nubausti laikraščio ”Odeski- 
ja Novosti” tris redaktoriai, 
išviso 500 rublių.

ŽINIOS 13 VISUR. IS AMERIKOS.

I
I

Lenos kasyklų valdybos 
atstatymas.

Lenos kasyklų direkto
rius Temiriazevas ir visa 
valdyba kasyklų savininkų 
buvo papeikta už netinka
mą kasyklų prižiūrėjimą. 
Spėjama, kad Temiriazevas 
atsistatydins. Jau pažymė
ti kandidatai naujon valdy
bom

Kiek kaštavo Dūma.
Laikraščiai išskaitė, kad 

Durna per penkis metus kaš
tavo 13 milijonų 925 tukst. 
rublių. Viena valanda Du
rnos darbas kaštavo 3597 rb.

Saužudystės kariumenėje
Karės ministerija apskel

bė žinias apie papildytas 
saužudystės kariumenėje 
1911 metais.

Praėjusi metą kariume
nėje nusižudė patįs išviso 
493 ypatos (349 kareiviai ir 
20 oficierių). Nusišovė 217 
kareivių ir 80 oficierių; nu
sinuodijo — 50 kareivių ir 
7 oficieriai; papiovė sau 
gerkles — 10 kareiv. jr 1 
oficieris; pasikorė — 57 ka
reiv. ir 1 ofic.; 51 kareivių 
metėsi po traukiniu. Dides
nė dalis nusižudžiusių ka
reivių buvo tokių, kurie tar
navo pirmą metą.

Naujas Kaso paliepimas.
Lig šiol visų tarnaujančių 

švietimo ministerijos žiny
boje vaikai buvo mokomi 
valdžios mokyklose dykai. 
Pastaromis dienomis švieti
mo ministeris Koso užgynė 
dykai mokinti vaikus liau
dies mokytojų ir mažųjų 
švietimo ministerijos valdi
ninkų. Tai naujas mokyto
jų suvaržymas. Teisė dykai 
mokinti atimama iš tų, ku
rie ir be to vargingiausia 
gyvena.

Laivas nuskendo.
Iš Peterburgo praneša

ma, kad Vokiečių jūrėse nu
skendęs laivas ”Kursk,” va
žiavęs iš Danijos su prekė
mis Peterburgan. Mat, tas 
laivas jau seniai turėjo būti 
Peterburge, o da ir dabar 
jo nėra. Beto jūrių pakraš
čiuose randama daug laivo 
skeveldrų. Laive buvo apie 
20 jurininkų ir keli keliau
ninkai.
Mokytojams algas ketina 

padidinti.
Švietimo minist. svarsto 

naują Įstatymo sumanymą, 
ketinanti padidinti algas 
liaudies mokytojams. Al
gos bus padidinta iki 420 rb. 
metams. Kas 5 metai bus 
da pridedama algos.

Spaudos nubaudimai.
Maskvos laikraštis ”Utro 

Rosiji” nubaustas 500 rubl.l 
už raštą „Spauda ir valsty
bės apdraudimo klausimai.” 
Kijeve suareštuota laikraš- jimą.
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Prieš progresą.
Bielgorodas (Kursko g.). 

Paviete renkami parašai iš 
skaitančiųjų progresiviškus 
laikraščius, kad jie daugiau 
nebeišsirašinėtų tų laikraš
čių.

Kariumenė streikieriams 
malšinti.

Madrid, 20 rūgs. — Ispa
nijos provincijoj Cataloni- 

! joj prasideda streikas gele- 
; žinkelninkų. Streikuot pa
siryžo 22,000 žmonių. Val
džia siunčia kariumenę, kad 
apsaugot geležinkeli ir mal- 
šint streikierius.

Maištas parlamente.
Vienna, 18 rūgs. — Tarp 

naujai posėdžius pradėjusio 
Vengrijos parlamento narių 
Įvyko peštynės vakar ir 
šiandien. Kada grafas Ti- 
sza skaitė karaliaus prane
šimą parlamentui, kaipo ati
darymo aktą, pirmeiviškes- 
nieji atstovai ėmė švilpt ir 
mėtyt popieras ir knygas Į 
ji. Prasidėjo tarp pirmei
vių ir atgaleivių tokios peš
tynės, kad ketinta jau pa
šaukt kariumenę. Muštasi 
knygom ir kumštimis. Ant 
rytojaus, antram posėdije, 
skaudžiai mušt gavo vaiz
bos ministeris Boothv. JĮ 
parmetė ant žemės pirmei
vių atstovai ir, kada jis bė- 
sro, mušė jam per kuprą. 
Valdžios šalininkai nenori 
pripažinti naujos parlamen- 

į to atstovų rinkimų siste
mos. o dabartinė sistema 
visai prašalina nuo dalyva
vimo moteris ir darbinin
kus. Antrą dieną muštynės 
prasidėjo irgi tame pat lai
ke. kaip tik parlamento pir
mininkas Įžengė ant plat
formos.
Turkija taikosi su Italija.
Iš Konstantinopolio gau

ta žinia, kad Turkija suti
kusi sušaukt Italijos ir sa- 

Įvo atstovų konferenciją, ku
ri apdirbtų susitaikymo iš
lygas. Turkija jau sutin-

Kalinių padėjimas Irkutsko 
etapo kalėjime.

Apie tai rusų laikraštis 
”Rieč” rašo, jog kameros 
minėtame kalėjime baisiai 
netyros ir jose maitinasi 
daugybė gyvūnėlių. Kali
niai, dėlei vietos stokos, pri
spirti miegoti ant purvinos 
žemės ir po narais. Gydy
tojas sergančius kalinius 
neaplanko. Jei kuomet ser
gantieji kaliniai prašo, kad 
pakviestų gydytoją, tai tuo
met kalėjimo feldšeris sako: 
”Męs jau tokių sergančių 
prašymų gavome išviso 30. 
bet da niekas juos neperžiu- 
rėjo — gydytojui nėra lai- 

: ko!” Kalinius pasivaikščio- 
iti leidžiama tik 20 minutų Į 
dieną. Kaliniai beveik nu- 

Įslobsta dvokiančiame kame- 
■ros ore. Kalėjimo adminis- 
į tracijos pasielgimas su kali
niais biaurus: kolioja ir 
baudžia. Neseniai vienas ka
linis Teikmanas nešė viedrą 
vandens ir jam, lipant laip
tais, paslydo jo koja ir vied- 
ras su vandeniu nukrito ant 
grindų ir išsipylė. Kalėji
mo sargas tuoi pribėgo prie 
kalinio ir mušė su kumsčia. 
Pergabenimo kalėjimo kali-j 
niai tuoi sustreikavo. ”Se-

• • • • iv (1VCU.C. AUlIllia IUU 0UC111-

nesnĮsm sargas, ispradzios; kanti pavesti Italijai Tripoli 
glamoneio kalinius, kad jie-ir Benghazi. 
vėl pradėtų dirbti, nes jis: 
daugiau iau taip nebebau- Dangus Balkanuose niau
siąs. Kaliniai įsitikėjo jam,! kias.
bet neužilgo vėl tapo muš-| Sofija^ Bulgarija^ 20 rug- 
tas kalinys Monuks Mami-v 
kanjans už tai, jog jis pra
šė kalėjimo sargo, kad jis ji 
nevadintų ”tu,” bet ”tamis- 
ta” !...

I

I

"Jeruzolimo karalius.”
Obuchovo ligonbutije, Pe

terburge, pasimirė 60 metų 
amžiaus M. L. de Luzinjans, 
Kipro salos (Viduržeminėse 
jūrėse) kunigaikštis, tiesus 
Burbonų Įpėdinis. Velionio 
tėvų-tėvai valdė Kipro salą. 
Velionis buvo labai ištvir
kęs, gyveno baisiame skurde 
ir paskutiniuoju laiku gyve
no nakties prieglaudose. 
Prieglaudų gyventojai ji 
pramanė ”Jeruzolimo kara
lium,” Kipro ir Sirijos prin- 

Palaidojo ji miesto lė
šomis.
cu.

Suėmė redaktorių.
Peterburge suėmė laikra

ščio „Tikyba ir gyvenimas” 
redaktorių kun. Kulaką. Jis 
buvo nuteistas 6 mėn. tvir
tovės už straipsni, kuriame 
buk tai senatikiai buvę ragi
nami priimti katalikų tikę-

i sėjo. — Serbija ir Bulgarij'a 
padarė sutarti apsiginti ir 
kovoti prieš Turkiją. Per 
dvi sąvaites ėjo slaptos ta

pybos tarp dviejų valstybių 
ir dabar užsibaigė. Jau 
pilnai rengiamos Serbijos 
ir Bulgarijos kariškos pa- 
jiegos Į mūšį. Abiejų vals-! 
tybių kariški viršininkai, i 
kurie buvo paleisti, liko su
grąžinti prie tarnystės. A- 
biejų pajiegos gatavos muš
tis. Kaip tik Turkijos ka
riumenė pasirodys prie ru- 
bežių, bus pradėta muštis.
Jaunieji Turkai nori tęsti 

karę.
Nors Turkijos ministerių 

kabinetas nusprendė sušau
kti taikos konferenciją i 
miestą Genevą ir išdirbo iš
lygas, ant kurių Turkija ap- 
siimsianti taikytis, tečiaus 
Jaunųjų Turkų valdžia rei
kalauja, kad butų vedamos 
derybos ir kad Turkija ne
nusileistų labai. Jei busiąs 
reikalas, karė bus vedama 
toliau.
Rusijos laivas nuskendo.
Peterburgas, 23 rūgs. —; 

Upėj Dvina nuskendo laivas*

„Obnostka” su 116 pasažie- 
rių. Jis susidūrė su kitu 
laivu laike audros. Ant jo 
buvo 150 žmonių ir tik 34 iš
sigelbėjo.

Kariškiems orlaiviams 
nesiseka.

21 rūgs, užsimušė Vokie
tijos lakstymo korpuso lie- 
utenantas Berger ir jo pa- 
sažieris lieutenantas Jung- 
hans, kada laike bandymų 
nukrito jų orlaivis. Perei
tą sąvaitę nukrito ir Angli
jos du orlaivininkai ir užsi
mušė. Anglija tiesiog pra
dėjo abejot apie galėjimą 
ilgiau praktikuot orlaivius 
kariškiems tikslams. Su pe
reitos sąvaitės orlaivininkų 
užsimušimu skaitosi jau 201 
orlaivininkas žuvęs.
Nelaimė ant geležinkelio.
Liverpool, Anglija, 18 d. 

rūgs. — Ant Londono ir 
Northivestern geležinkelio 
atsitiko nelaimė su Į Liver- 
pooli ėjusiu ekspresu. Jau 
17 žmonių išimta negyvais 
iš po sulūžusių vagonų. Ma
noma, kad mažiausiai 25 y- 
patos užsimušė.
Vienas užmušta, daugelis 

sužeista ant laivo.
London, 18 rūgs. — Lai

ke paleidimo šūvio iš kanuo- 
lės nuo kariško laivo ”Ed- 
ward VII” liko užmuštas 1 
kareivis ir daugelis sužeis
ta. Šūvis iš kanuolės išlėkęs 
neatsakančiai, kas buvo ne
laimės priežastim.
Stonis užpuolė vežimą su 

krasa.
Calcutta. Indija. 20 rūgs.

— Laukinis slonis užpuolė 
ant Mullcitdon-Vilankulum 
krasos vežimo, užmušė ve
žiką ir ėmė daužyti vežimą<7 £

Į telegrafo stulpą. Atsitiko 
tai Ceylon provincijoj. Pas- 
kui iis nuėio i girią. Išgąz- 
dinti pasažieriai sulipo ant 
medžių ir ten nakvojo.

Sukilimas Chiniioj.
Foo Čov, Chinija, 23 rūgs.

— Šio miesto policijos vir-l 
šininkas apskelbė revoliuci- ! 
ią nrieš valdžią ir žada iš
nešei dinamitu visą miestą, 
jei bus prisiųsta kariumenė 
malšinti gvventojus. Atei
viai randasi baimėje ir bėga, 

j visi apsigyventi Į savo kolio- 
nijas.

i

Nori pasidalinti Persiją, naudos.
Persijos gyventojai džiau- Xew Yorko Majoras apskų- 

gėsi nustūmę nuo sosto savo stas ant $100,000. 
kruvinąjį šachą, kaip ir vėl i New York.

i

kojimą pavogtų daiktų. 
(Kaip tik dovaną paskyrė, 
atsirado netik daiktai, bet ir 
vagis liko suimtas.

Policija — tai plėšikų 
pagelbininkė.

Chicago, III. — Ne vien 
tik New Yorko policija va
gia ir užmušinėja, bet ir ki- x 
tur ji negeresnė. Štai išei
na i aikštę, kad Chicagos 
policija pagelbėjo išplėšti 
andai New Westminsterije 
(Kanadoj) banką, už ką ga
vusi $25,000 atlyginimo. Iš 
banko buvo pavogta $320,- 
000. Du plėšikai buvo atsi
sakę savo dali užmokėti, tie 
tuojaus buvę areštuoti.

Taigi jieškok tu, žmogau, 
teisybės šitokioj valdžioj.
Bandė išsilaužti iš ketėjimo.

New Haven, Conn. — Per
eitoj sąvaitėj 6 kaliniai su
mušė pavietiniam kalėjime 
sargą ir norėjo išsilaužti 
laukan, bet liko tuoj suimti.
Išgėrė kvortą degtinės ir 

mirė.
Jamestown, N. Y. — Ve

žėjas William Scott kirto iš 
laižybų, kad išgers kvortą 
degtinės. Išgert jis išgėrė,

Amerikoniškas ”monki- 
biznis.” 

j Tūluose dalykuose ameri
konai pasirodo išsilavinę ir 
gabus žmonės, bet kituose 
tokie apuokai, kaip gali būt. 

'Daleiskime, dabar pragyve
nimas jau pasiutusiai bran
gus ir kas diena eina vis 
brangyn. Rodos, ir aklas ga- 

Į Ii matyt, kad čia trustai kal
ti, jie užgriebė į savo ran
kas visą šalį ir plėšia iš žmo
nių paskutini centą. Tečiaus 
amerikonai to nemato. Jie 
jieško pabrangimo priežas
čių visai kitur. Štai Kansas 
Citije valdiškoji apšvietos 
komisija (matyt, labai mo
kyti vvrai) atrado, kad mo- 
terims stoka apšvietos, ir 
todėl pragyvenimas taip pa
brango. Ta mokytų vyrų 
komisija pradėjo agituoti, i 
kad moteris lankytų moky-r 
klą. Ir 300 moterų jau už
sirašė mokyklon.

Mokslas geras ir reikalin
gas daiktas, bet mėsos ir 
sviesto jis neatpigins. Pa
naikinkim trustus, atimkim 
iš plėšikų turtu valdymą ir bet tuoj mirė, 
paveskime ji visuomenei, o Ettoro jr Giovannitti byla

i

i i

f

tuomet viskas atpigs. Juk 
ir dabar farmeris gauna tik 
4c. už kvortą pieno, o mies- 
|tn gyventojas moka už ją 
10c. r

j da 6c. ? Trusto. < 
^augintojai gauna tik 6c. už 
svarą gyvulio, o miesto gv- 
yentoias už steaka ’uoka 36 
centus. Kam tenka 30 c. 

pelno? Trustui. Ir taip, gv- 
jvenimo pabrangimas reiš
kia. jog trustai perdaug pel- 

iniio. Bet tokie mokyti vvrai. 
I^ain aošvietos komisija iš 
j Kansas CibT. žmonėms to 
ppnurodo. Netik ii. bet ir 
visi Amerikos visuomenės

1 • i • • . • • -t* j 11V1 O ZjIUVIIVO 11UMI IC4«vadovai., isskinant socijah-|kad • užmušė poIicistas Be- 
stus. prisilaiko tu pačių me-i nojt 
todu. . Jie kalba ir rašo apie visur susivažiuoja I. 
^vemmo pabrangimą. bet.w w vadovai, kurie, kaip 

spėjama, bandys surengti 
generališką streiką bvlai 
prasidėjus. Ettoro ir Gio
vannitti kalėjimas bus ap- 

; statyta kariumene. Mat, ka
pitalistams kinkos jau dre
ba: jie jaučia, kad artinasi

! audra...
Šita byla užinteresuotas 

! visas pasaulis. Laikraščių 
atstovai susivažiavo netik iš 
visos Amerikos, bet ir iš 
Europos. Į teismo rūmą pra
vesta specijališkos telefono 
ir telegrafo vielos.

Rasinė kova.
Floridoj, Brooksville mie

stelij, tarp juodveidžių ir 
baltveidžių kilo rasinė kova. 
Vienuolika juodveidžių are
štuota. Susiorganizavo di
delis burvs murinu ir atė- •J 

mė iš policijos savo tautieti. 
Susirėmime vienas žmogus 
pavojingai peršautas.

Kitos riaušės eina Candi- 
joj, Iowa. 4 žmonės peršau
ta ir 2 perdurta.

Didelė vėtra.
15 rugsėjo apie Svracuse. 

N. Y., siautė didelė vėtra: 
50 žmonių liko sužeista, 3 
užmušta ir padalyta apie 
§300,000 blėdies.

prasideda
Salėm, Mass. — Pereitą 

panedėli augštesniame Es- 
sex pavieto teisme Quinn„ . , ~ pavietu CU10111U

eir3 atidarė jau specijališką se- 
Gyvuliu sįją dėlei Ettoro ir Giovan- 

----- __-----  . z _e. bylos, kuri prasidės at
einančiame panedėlije. Ša
lia Ettoro ir Giovannitti 
bus teisiamas da ir Jos. Ca- 
ruso, kuris taipgi laike 
Lawrence’o streiko buvo su
imtas ir iki šiol laikomas ka
lėjime, bet niekas apie tai 
nežinojo. Jis taipgi yra I. 
W. W. nariu ir jį daugiau
sia kaltina užmušime La Pi- 
zzos, nors žmonės liudija,

I

todu. Jie kalba ir rašo apie į jg vjguj. susivažiuoja I.

ištikruių visas tas jų darbas ■ 
o-ali būt sutrauktas i vieną 
žodi — ”monki-biznis.”

Tik socijalistai tą klausi
ma išriša: nanaikinkit plė- 

i šikų sistemą, panaikinkite 
nri va tiška nuosavybę, o 
žmonių tuomet niekas neiš-

.jiems gręsia nauja vergija y^^ a;gkundė • 
Rusija sumanė būtinai gaut į Gaynorą už apšmeižimąJan^

I

jei ne visa, tai bent didelę !$100 00o. Curran buvJ ko_, 
jos dalj. Pernai ji pradėjo mite^ kuris tirlnėjo majo_ 
uz tai kariauti, bet pasaulio j policijos grafta.
simpatija buvo Persijos pu- J-* n-Frnvi(ls č,d
sėj. Dabar Rusijos užsienio 
reikalų ministeris Sazanov 
ir tokios pat žinybos Angli
jos ministeris turėjo slaptą 
konferenciją ir nusprendė 
pasidalinti Persiją. Artimoj 
ateitij išgirsim pildant slap
ta nutarimą.

500 chiniečių sudegė.
Iš Pekino praneša, kad 5 

Išimtai chiniečių užpuolė ant 
mongolų arti Čiantsetuan ir 
nuvijo juos i šiaurius. Pas
kui mongolai uždegė girią 
ir chiniečiai turėjo sudegti, 
nes nerado išeigos išbėri
mui.

Majoras perpykęs, kad to
kie aldermanai j’j egzami
nuoja, pradėjo juos šmeižti.

Apiplėšė milijonieriaus 
namus.

New York. — Suareštuo- 
jtas tūlas John Bainauer pri- 
sipažinęs policijai, kad tai 

I iis apiplėšęs milijonieriaus 
i Morgano (sunaus) palocių. 
| kuomet milijonierius su 40 
| savo tarnų saldžiai miegojo.

Namai buvo išplėšti per- 
i eitą sausio mėnesį, bet nie- 
ikas apie tai nežinojo, pakol 
j Morganas nepasiūlė polici
jai 85,000 dovanų už sujieš-

/
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Peržvalga.
Badas ir skurdas vieš

bučiuose.
Paprasta yra manyt, kad 

viešbutis (hotelis) — tai to
kia vieta, kur galima paval
gyt ir išsigert ko tik nori; 
kur salionai yra išpuošti 
gražiais paveikslais, mink
štom kedėm, muzikališkais 
instrumentais ir kitkuo; 
kur miegojimo kambariai 
yra platus, švarus ir su vi
sokiais parankumais. Vieš
butis — tai ramaus pasilsio 
ir užsiganėdinimo vieta.

Bet ne visi viešbučiuose 
esanti žmonės turi tokias 
privilegijas. Svečiai, kurie 
užsimoka gerus pinigus ir 
kurie turi įvalias tų pinigų, 
kad užsimokėt, viešbučiuo
se jaučiasi laimingi, užga
nėdinti, apžiūrėti ir taupo 
savo sveikatą, šalia svečių 
yra darbininkai, kurie turi 
pagaminti visus tuos gar
džius valgius, švarumą ir 
parankumą pinigų turin
tiems svečiams, o patįs gy
vena skurde, maitinasi 
pusbadžiu, neturi kada nors 
kiek žmoniškiau pasilsėti. 
Kol kapitalistiškų įstaigų 
niekas nepajudina, neparo
do jų vidurio, kartais išrodo 
jos gana geromis. . 
viešbučių streikas, 
traukiasi jau kelintą sąvai- 
tę, išvertė į aikštę daug 
karčios teisybės. Pasirodė, 
kad darbininkai turi stot 
nuo 5 arba nuo 6 vai. išryto 
į darbą ir dirbti iki pusnak
čio. Vadinasi, daugių- 
daugiausiai jie gali miegot 
5 valandas. Vienas porte
ris pasakoja, kad jis niekad 
nematęs savo vaikų, kada 
jie atsikėlę, ir nekalbėjęs 
su jais. Kada jis sugrįžo iš 
darbo, jie visada jau mie
gojo, kada jis ėjo darban, 
jie dar negalėjo būti budi
nami. Jis matė savo kūdi
kius miegant, bet jie nema
tė ir nepažino savo tėvo. 
Ir tas tėvas uždirba tik 83 
centus į dieną. Daugelis 
dabrininkų turi savo šeimy
nas ir jie negali jų užlaikyti 
gaudami tokią mažą algą. 
Merginos gauna po 4, 5 ir 6 
dolerius sąvaitėj. Už su
muštus indus ir kitokią blė- 
dį darbininkai turi užmokė
ti iš savo algų. Skubinimas 
ir pavargimas gana tankiai 
priveda prie nelaimių su 
indais ir neretai darbinin
kas lieka visai be algos.

Nors vra išleistas istatv- <7 C •/

mas Mass. valstijoj, kad 
moteris nebūtų verčiama 
dirbti daugiau, kaip 54 vai. 
sąvaitėj. vienok viešbučiuo
se jos dirba 108 valandas ir 
valdžia to nemato.

Po sunkaus darbo pasil- 
sys gaunamas irgi prastuo
se kambariuose, kur stovi 
po dvi lovas ir kiekvienoj 
lovoj guli po dvi merginas 
arba po du vyru. Vadinasi, 
nedideliam kam’oarij turi 
kvėpuoti 4 žmonės. Sulyg- 
ginkite svečių kambarius, 
kurie yra porą sykių dides
ni ir miega juose po vieną 
ir du žmones. Skalbiniai 
ant darbininkų lovų maino
si ne taip tankiai.

Viena mergina, dirbanti 
viešbučio virtuvėj sako: 
„Aš skaičiau apysaką apie 
laivo netekusius jūreivius, 
apsuptus iš visu pusių van
deniu ir mirštančius nuo 
troškulio. Taip pat męs vir
tuvės merginos jaučiamės, 
kada esame priverstos val- 
gvti liekanas nuo stalų ir 
pigią mėsą, kada tuo pačiu 
laiku esame apsuptos augš-

jos pačios turi ruošt gar
džius valgius kitiems ir ne

įgauna nė dalelės jo savęs 
užganėdinimui.

Bostono viešbučių darbi
ninkai išėjo streikuot, nes 
jų reikalavimų savininkai 
nenori išpildyt. Reikalau
jama trumpesnių darbo va
landų, didesnių algų, geres
nio maisto ir miegojimo 
vietų.

Šiame surėdyme visuo
met taip yra, kad kas ki
tiems gardumynus, blizgus, 
švarumą, pasilsi, palocius ir 
smagumus suteikia, tas 
pats yra alkanas, apdriskęs, 
purvinas, pavargęs, be pa
stogės ir bėdose paskendęs.

Irgi kritika.
„Kel.” No. 37 męs darodi- 

nėjome, jog juo įvairesnes 
knygas žmogus bus per
skaitęs, tuo daugiau žinoji
mo jis turės. Aiškinome, 
kad net mokantis skaityti 
bibliją ir sapnininką yra 
jau lavesnis žmogus, ne
gu nieko nemokantis ir 
neskaitantis. Kad aiškiau 
darodvt šio dalvko tikruma, 
galima butų privesti šimtus 
argumentų. Netoli visi lie
tuvišku laikraščiu skaityto- v V
jai yra buvę sodiečiais ir 
pirmiausiai išmokę skaityti 
kalendorių, maldaknygę ir 

Bostono sapnininką. Nuo tų jie jau 
kuris Perej° Prie geresnių raštų 

skaitymo. Tankiai žmogus, 
kuris nėkiek neprasilavi
nęs, tik ir lieka patrauktas 
prie skaitymo pasakomis, 
kalendoriais ir kitais menk
niekiais. Išsykio retas y- 
ra pradėjęs skaityti gerus 
raštus. Jei žmogus perka 
bile kokią knygą, reikia jau 
džiaugtis, nes iš jo išsidirbs 
gerų raštų skaitytojas.

Tokią mintį turėdami o- 
menij, męs stebėjomės iš 
17 L. S. S. kuopos, kuri už
protestavo prieš pardavinė
jimą literatūros kalbėto
jais. Męs nesakėme, kad 
kalbėtojai ir Sąjunga turi 
pardavinėt biblijas ir sapni
ninkus, bet nurodėm, kad 
net prasčiausis raštas neiš
eina ant blogo. Kiek mums 
yra žinoma, socijalistų kal
bėtojai tų taip vadinamų 
blogų ir nepamokinančių 
raštų 
Vienok męs padarėme da- 
leidimą, kad jeigu jie ir bi
le kokias knygas pardavi
nėtų, visgi socijalizmui 

i jomis neužkenks. Kadangi 
117 kuopa norėjo, kad tik 
Sąjungos knygos butų par
duodamos ir tik socijalis- 
tiškos. ir kadang? ji uždrau
dė kalbėtojams platinti lite
ratūrą, tad męs parodėme 
tokios nuomonės klaidingu
mą. Vienok „Laisvės” ra- 
šėjai ar tyčia, ar negalėda
mi suprast aiškiai išreikš
tos minties, sako, buk 
„Kel.” liepęs platinti ir bib
lijas, ir sapnininkus. Tarp 
liepimo ir pasakymo, kad 
raštas nekenkia, yra labai 
didelis skirtumas. „Laisvie- 
čiams” viskas pervien.

Nors „Laisvė” sako, kad 
Montellos kuopa labai svei
kai protauja, tečiaus ji pati 
išsitaria, buk knygas plati
nant nereikia žiūrėt, kokia 
firma jas išleido. Taigi 
„Laisvė” eina prieš "svei
ką” kuopos protavimą. Ge
ra liogika, nėra ko sakyt.

Štai ir kitas perlas: „Kal
bėtojas pirmių pirmiausiai 
yra idėjiškas vadas, kuris 
gali skelbti ir platinti tik 
vienos pakraipos mokslą.”

Nagi keista. Męs nežino
jome, kad mokslas yra įvai
rių pakraipų. Idėjos, filo- 
zofavimai gali turėt įvai- 

tos klesos maistu, rengiamu i rias pakraipas, bet mokslu 
svečiams, 
jausmus ir protą,

ir męs turime pripažinti 
juos mokslu. Jeigu męs so- 
cijalizmą vadiname mokslu, 
tai pripažįstame ir darodyt 
galime, kad tai vienintelis 
politiškai-ekonomiškas tei
singas mokslas, o kitos neva 
ekonomijos yra surengtos 
žmonių apgaudinėjimui ir 
nėra mokslais. Vienok ne- 
prošalį yra kiekvienam ži
not, kaip yra žmonės ap
gaudinėjami, kad išvengt 
apgavysčių. Todėl prisieina 
per raštus susipažint ir su 
siaučiančia apgavyste i_ 
melu.

Už išsitarimą, kad reikė
tų specijališkai kviest to
kius kalbėtojus, kurie mo
ka prirodyt naudą iš skai
tymo ir

%

literatūrą, 
Ibuk „Kel.” 
si į kalbėtojus.
taip ir nori pagarsint, kad 
niekas geriau nemoka pla
tint literatūros, kaip „Kel.” 
rašytojas. Męs tik patarė
me kviest tokius kalbėtojus 
ir pasiliekame prie tos nuo
monės, nežiūrint kas tokiais 
kalbėtojais bus. Gal „Lais
vės” rašėjas bijo, kad jo nie
kas nepakvies arba jaučiasi 
negalįs literatūros platint. 
Męs nežinojome ir manė
me, kad gal jis yra vienas iš 
tų, kurie moka skleisti raš
tus. Bet jis mano kitaip. 
Kiekvienas save geriau su
pranta.

ir nepardavinėja.

i

moka platint 
„Laisvė” sako, 
rašytojas perša- 

Tartum ji

Merginos turi šioj gadynėj M 
‘ todėl tai absoliutišj 

joms negali būti gardu vai- Jeigu tūlos idė. 
gyt svečių atželėtas ir an- favimai prisis 
trupintas liekanas, kada, mokslas, tai ns

dinama tik- 
a teisybė. 
Ls ir filozo- 
rina žodi 
reiškia, kad

Klaidinga taktika.
„Kovos” No 38 p. V. Pauk- 

štvs rašo, buk S.L.A. vra<7 A

politiška organizacija, todėl 
turi but partiviška ir joje 
socijalistai neturi dalyvau
ti, jei ji nėra socijalistiška.

Pirmiausiai turime paste
bėt, kad p. V. P. neturi, tur
būt, teisingų informacijų 
apie Susivienijimą, nes ta 
organizacija nėra politiška. 
Jokios politiškos platfor
mos ji neturi ir neturėjo. Ji 
yra pašelpinė draugija ir 
kultūriška. Jei daugelis at
simeta nuo S.L.A. dėl įvy
kusios betvarkės, pinigų 
aikvojimo, peraugštų duok
lių, aprubežiavimų ir t.t., tai 
nereiškia, kad atsimeta dėl 
priešingos politikos.

V. P. pataria socijalis- 
tams nepriklausyti į bepar
tiviškas organizacijas ir re
mia savo pasakymą vien tik 
vieno socijalisto išsitarimu 
ir socijalistų tarptautiško 
susivažiavimo nutarimu, 
kur esą pasakyta, jog nepri
pažinti jokių kitų organiza
cijų, išskiriant socijalistiš- 
kas.

Ant atskirų socijalistų pa
sakymų remtis ir nieko nuo 
savęs nepridurti, reiškia 
kalbėti tuščiai. Vienas so- 
cijalistas gali pasakyti vie
naip, kitas — kitaip. Jei kal
bėt apie tarptautišką soc. 
susivažiavimo nutarimą, tai 
norėtume, kad p. V. P. per- 
cituotų tą nutarimą, nes pa
našaus nieko nematėme, o 
gal jis visai priešingai 
skamba. Čia mums visai 
nesvarbu S.L.A., bet abelnai 
bepartiviškos organizaci
jos, nes p. V. P. nori jas iš
ardyt. Jeigu jam tikėt, tai 
socijalistai turėtų išgriaut 
netoli visas unijas, moksliš
kas ir kultūriškas draugi
jas, pašalpines ir kooperati- 
viškas organizacijas, nes la
bai ir labai jų reta yra soci
jalistiška, vienok kovą prieš 
kapitalą ir tamsybę jos ve
da gana žymią. Net Ame
rikos Darbo Federacijos, 
tos gana jau atgaleiviškos 
organizacijos, socijalistai 
negriauja ir patįs į ją skver
biasi, kad nukreipt jos vei
kimą į darbo žmonių nau
dingąją pusę. Ne bėgt iš 
bepartiviškų organizacijų 
reikia, o į jas bruktis ir vest 
agitaciją. Bile tik jose pri-

klauso darbininkai, socija
listai vėliau ar anksčiau jas 
nukreipia į socijalistiškumo 
pusę. Jei socijalistai apsi- 
rubežiuos, kaip chiniečiai 
siena, tuomet jie negali lau
kti pasisekimo. Dėl pavyz
džio paimkite lietuviškas 
pašelpines draugijas. Di
džiumoj jų vadovauja soci
jalistai ir vis progresiviš- 
kesnės jos lieka. Jei jie bu
tų bijoję bepartiviškumo ir 
neįstoję į jas, nedirbę su 
vargu jose, jos butų pasili- 

ir kusios konservativiškomis” 
Socijalistai privalo bruktis 
į bepartiviškas draugijas, 
nes tai medega jų idėjai. Jei 
žmonės kur dar vengia so
cijalizmo, socijalistai turi 
organizuot bepartiviškas 
draugijas ir su jų pagelba 
sutraukt žmones į krūvą ir 
vest tarp jų agitaciją, 
skleist mokslą, be kurio so
cijalizmas neturi gero pasi
sekimo.
Stebėtina, kad p. V. P. ma

no, jog vokiečiai ir aritmeti
ką pripažįsta partiviška ir 
todėl steigia savo mokyklas. 
Dėl aritmetikos ir panašių 
mokslų nėra partiviškumo 
ir ne dėl to Vokietijos soci
jalistai steigia savo mokyk
las, o tik dėlto, kad valdiško
se mokyklose istorija moki
nama klaidingai ir moki
niuose išauklėjama šovinis- 
tiška, kvailai patrijotiška 
dvasia. Socijalistai aritme
tiką mokina taip pat, kaip ir 
republikonai ir monarchis- 
tai, bet auklėjimas ir <___
mas klaidingos nuomonės a 
oi e draugiją kapitalistų mo
kyklose priverčia socijalis- 
tus steigt savo mokyklas.

I

KORESPONDENCIJOS
BLAINE, W. VA.

11 rūgs., apie 8 vai. ryte 
susimušė anglinis trauki
nis su darbininkus vežusiu 
traukiniu; likosi 2 užmušti 
ti ir 16 sunkiai sužeista. 
Daugiausiai buvo italai. 
Tai atsitiko tarpe stoties 
Blaine, W. Va. ir Showe, W. 
Va. M. L. Balčiūnas.

CAMBRIDGE, MASS.
Rugsėjo 11 d. Liet. Sūnų 

D—tės buvo nepaprastas 
susirinkimas reikale prisi
dėjimo prie rengiamos de
monstracijos, kuri buvo 15 
rugsėjo. Vienbalsiai nutar
ta dalyvauti su savo benu. Iš 
kur nebuvęs atsirado ir 
Grikštas ir meldė draugys
tės, kad leistų jam pakalbėt 
Leista jam kalbėt 3 minu- 
tas. Apvažiavo visą pasaulį, 
viską sumaišydamas į košę. 
Pirmiausiai išvadino visus 
lietuviškus laikraščius juo
dašimtiškais, pasakė, kad 
Lavvrence buvo padėta 48 
dinamitai ir jeigu nebūtų 
susekta, tad Lawrence bu
tų likęs išneštas nuo Lo- 
wellio iki Worcesterio. Ant 
rytojaus nuvažiavęs į Bos
toną ant tarptautiškos kon
ferencijos pasigyrė, kad jis 
suagitavęs L.S. D—tę pri- 

I sidėti prie demonstracijos. 
Gi Liet. Sūnų D—tė yra nu
tarus dalyvauti demonstra- 

davi- cijoj jau Pirm$ birželio ir 
buvo išrinktas komitetas 
susižinojimui su rengėjais 
ir įgaliota reikalui esant su
šaukt susirinkimą. Turbut, 
Grikštas su tuo tikslu ir at- 

DAT TOII/1 * I/DITUZ * važiavo ant susirinkimo, rOLENIKA ir KRITIKA kad paskui pasigirti
____  Našlės "V aikas.
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žodžius ir prašo balso. Lu
košius matydamas, kad ne
kaip išeis su prakalbom, 
pranešė, kad negalima gaut 
balso, ir perstato Kazį Bal
čiūną. Tas pakrapštė galvę 
ir pradėjo kalbėt apie 
Kolumbą ir senovę. Publi
ka pradėjo švilpt, trepsėt ir 
rėkė, kad Kazį reikia nu
siųsti į muzėjų, kaipo seno
višką žmogų. Tuomet jis 
ima kalbėt apie partijas. 
Pagyręs Roosevelto partiją 
ir jį patį, užsipuolė ant Mar
kso teorijos ir ant soci
jalistų. Pašokęs Lukošius su 
savo perkūnišku smarku
mu užsipuolė ant publikos, 
kad nesilaiko tvarkoj ir ne
duoda lavintis Kaziui 
bėt. Perstato anglą. Tas 
pradėjo apgailestaut, 
jis nemoka lietuviškos kal
bos, priverstas esąs ang
liškai’ kalbėt. Pagyrė 
Rooseveltą ir jo partiją, 
ragino, kad balsuotų už jį 
ir sėsdamas pasakė, kad 
atsakinės ant klausimų. Pa
sipylė klausimai: Kam 
Rooseveltas būdamas pre
zidentu siuntė į Pennsylva- 
niją kariumenę šaudyt 
streikierius? Kam jis šaukė 
per savo laikraštį, kad nu
žudyt Chicagos darbininkų 
vadovus? ir t.t. Musų pra- 
kalbininkai nedavė jokio at
sakymo, tik teisinosi, kad 
jie to nežinojo. Lukošius, 
matydamas, kad paliko su
kritikuoti jo kalbėtojai, nes 
neatsako ant klausimų, pra
dėjo teisint Rooseveltą, buk 
jis buvo tuomet nesubren
dęs; toliau jis su visu smar
kumu pradėjo rėkt, niekint 
žmogų, kuris uždavinėjo 
klausimus, kad net žmonės 
pradėjo bėgt prie durų.

P. Buizus.

kai-

kad

Man neaišku.
Man neaišku, todėl aš ; 

klausiu S.L.A. centro val
dybos, ką tas jųjų apgarsi
nimas, po vardu „Visiems 
lietuviams naudinga,” til- 
pęs „Keleivio” No 32, reiš
kia? Aš tuomi labai inte- 
resuojuos, manau, ir dauge
lis ypatų gali interesuotis, 
nes yra šaukiama visuome
nė prie S.L.A. įsteigtojo Ii-Į 
goję pašelpos skyriaus. Ten 
kalbama apie vertumą pri
gulėti pavieniams, Lu
poms, naujai besitverian
čioms draugystėms, kaip ir 
gyvuojančioms jau prie mi
nėto skyriaus. Tik pamirš
ta pasakyt, kaip ilgai moka! 
ligoje pašelpą, ir ar prigu
lint prie ligoje pašelpos sky
riaus,būtinai turi prigulėt 
prie vieno posmertinės sky- 

• riaus. Taipogi nėra aišku 
i apie prisidėjimą dabar gy
vuojančioms draugystėms 
prie minėto ligoje pašelpos 
skyriaus, o kartu ir S.L.A. 
Juk daug katra prigulėjo 
pirmiau ir buvo priverstos! 
atsimesti nuo S. L. A. Ko-|

I

atsimesti nuo S. L. A. Ko- 
Įkiu budu dabar galima pri- 
; gulėt be suardymo draugy
stės?

. Toliau. Kiek narys, pri
gulėdamas prie pašelpos 
skyriaus ir prie $150.00 po
smertinės skyriaus, būda
mas vidutiniško amžiaus 
(35 metų), abelnai turėtų 
užmokėt ant mėnesio į abu
du skyrius?

Toks paaiškinimas, ma
nau, parodys tikrą vertę 
prigulėti prie minėtos įstai
gos ir išaiškins ginčus tar
pe S.L.A. narių, kurie lai
ko nematoma S.L.A. vertu
mo pusę. Visuomenė žiuri 
į Susivienijimą ir negali 
matyt gerosos pusės, nes ji 
paslėpta po kokiais ten ne
aiškumais.

Šitą straipsnelį siunčiu į 
„Keleivio” redakciją ir mel
džiu patalpint, nes „Tėvy
nės” neesu skaitytoju ir ne
galėčiau matyt atsakymo.

A. J. Viznis.

WATERBURY, CONN.
Kaip jau buvo „Kel.” 

skaitytojams pranešta, kad 
Waterbury’o lietuviai ren
gia protesto mitingą prieš 
Rooto bilių ir Ettoro ir Gio- 
vannitti suareštavimą, tad 
jis atsibuvo rūgs. 8 d. sve
tainėj 103 Green st. Kal
bėtojai buvo šie: F. J. Bago- 

įčius ir I. W. W. organizato
rius Šmitas. Susirinko I 

2_i žmonių į 500. Gaila, kad
Į permažą svetainę paėmė, 
nes buvo pusė stačių žmo
nių, o kiti negaudami vietos 
grįžo atgal. Bagočius už
klausė publikos, ar sutin
ka protestuoti prieš Rooto 
bilių. Visi atsakė: „Taip.” 
Šmitas kalbėdamas irgi už
klausė, ar publika sutinka 
protestuoti prieš kankini
mą Ettoro ir Giovannitti. 
Publika vienbalsiai prita
rė. Buvo renkamos aukos. 
Surinkta 20 dolerių su cen
tais. Buvo duota klausi
mai; kalbėtojai trumpai ir 
aiškiai atsakė, bet kada pu
blika pamatė, jog kiti klau
simai neverti atsakymo, tai 
visai nedavė patri jotams 
kalbėti, švilpė, kojoms try
pė ir liepė patrijotams neš
tis į Paryžių į Gabrio biu
rą. ‘

Pranešu ”Kel.” skaityto
jams, kad jau irWaterburyj 
susitvėrė Roosevetlo kliu
bas ir parengė prakalbas 
lietuviškoj svetainėj, 48 
Green gat., 9 rūgs., kad pa
gavus nemastančius lietuviš 
kų piliečių balsus už Roose
velto partiją. Bet nelaimė, 
kad nepavyko, nes žmonės 
žino, kas per paukštis tas 
Rooseveltas.

Štai ateina musų Luko
šius su keturiais svetimtau
čiais. Paėmė Kazį Balčiūną, 
supažindino, susėdo, žiuri 
į ateivius ir juokiasi. Lu
košius atidarydamas susi
rinkimą pasakė prakalbukę 
ir meldė publikos ramiai už- 
silaikyt; bet kur tau, iš
syk pertraukė Lukošiaus

MELROSE PARK, ILL.
Čia yra dvi liejyklos. 

Vienoj dirba 500, kitoj 1500 
žmonių. Dirbama permai
nomis: vieną sąvaitę dieno
mis, kitą naktimis. Dienų 
darbas 10 vai., nakčių — 12 
vai. Uždirba nuo $1.75 iki 
$5 j dieną. Darbai eina ge
rai.

Lietuvių yra apie 150 šei
mynų ir 3 kartus tiek ne
vedusių. Apšvieta stovi ant 
vidutiniško laipsnio. Laik
raščių pareina daugiausiai 
„Keleivio” ir ”Lietuvos.” Į- 
vairių lietuviškų krautuvių 
sykiu su karčemomis yra 12 
ir visos gerai laikosi. Ran
dasi D. L. K. Algirdo D-tė 
ir socijalistų partijos lietu
viškas skyrius, kuris silp
nokas dar.

Ant kampoLake ir 23 avė 
statoma lietuviška salė. Bus 
parankiau rengt bile ką lie
tuviams.

Neseniai viena lietuviška 
šeimyna liko apvogta. Mat, 
ji žemai gyvena ir langus 
laikė atdarus. Vagilius įlin
do ir išnešė visus drabužius.

Jonas Petraitis.
HERRIN, ILL.

2 rūgs. 21 L. S. S. kp. tu
rėjo šokius su lakiojančia 
krasa. Svaiginančių gėri
mų nebuvo, todėl tūli rau- 
galo mėgėjai išėjo iš baliaus, 
nors ir buvo atėję. Jaunuo
menės susirinko daug ir vi- . 
si gražiai linksminosi. Do
vanas laimėjo dvi vietinės 
merginos, viena — žiedą, 
antra — ”Kovą” pusei me
tų. Pelno nuo šokių liko 36 
dol., kurie bus apversti kny
gyno padidinimui ir agita
cijai prieš prezidento rinki
mus.

Lietuvių Ukėsų kliubas 
ketina rengti balių spalio 
mėnesij, bet jis be svaigalų 
ketina neapsieiti.

Darbai kasyklose biskį 
geriau jau eina, bet dar ne- 
visose kasyklose prasidėjo 
darbas.

' Galinių Dėdė.
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CICERO, ILL.
Vietinis Socijailstų Parti

jos lietuviškas skyrius savo 
susirinkime nutarė įsteigti 
knygyną. Tam tikslui tarp 
savo narių ir buvusių svečių 
surinkta $11. Trumpoj atei- 
tij manoma pasamdyt sve
tainę ant visų metų, kurioj 
lietuviai galės pasiskaityti 
moksliškų knygų. Skyrius 
laiko susirinkimus kas 1 ir 3 
nedėldienis mėnesio, 1 vai. 
ryte. Žvibo svetainėj, kam
pas 50 avė. ir 14 st.

S. G. C. L. S. sekr.
M. J. Butvilas.

WORCESTER, MASS.
Čia jau tveriasi trečia lie

tuviška parapija, nors lietu
vių nėra perdaug. Pastaro
ji vadinsis šv. Pranciškaus 
parapija. 1 rūgs, buvo pra
kalbos. Kalbėjo Ruseckas. 
Jis ragino žmones remt nau
ją parapiją. Bus da daugiau 
juokų, kada čia įvyks tris 
parapijos.

2, 3, 4 ir5 rūgs, čia buvo 
kermošius. Lekiojo ir or
laivis. N—mas K—kas.

NEW HAVEN, CONN.
Rūgs. 1 d. atsibuvo mėne

sinis susirinkimas Lietu
vių kliubo ir, apart kitų nu
tarimų bei svarstymų, už- 
gyrė atsišaukimą Liet. Pol. 
Kliubo iš Hartford, Conn, 
kad sušaukti konferenciją 
visų kliubų Conn. valstijoj 
dėl apsvarstymo apie atei
nančius rinkimus preziden
to. Paskyrė J. T. Kazlauc- 
ką susižinoti su kitais kliu- 
bais ir pagarsint į laikraštį.

Kliubo nariai, apsvarstę 
tą viską, pripažino, jog to
kia konferencija kelių kliu- 
bu gali atnešti naudą poli
tiškuose reikaluose lietuviš
kai visuomenei. Šiame rei
kale susirašvkite su J. T. 
Kazlauckas, 186 Chapel st., 
New Haven, Conn.

J. T. K.

i

lio žmogelio, nėra ko gėrės- 7'
nio ir pageidauti. Pastara- ka buvo užganėdinta ir ra-

M. išrišo nuosekliai ir publi-KENOSHA, WIS.
8 rūgs. 119 TMD. kp. pa, 

rengė ' prakalbas. Kalbėjo S1S pasigyre.kad esąs val- 
Chicagos universiteto stu- Pąraisietis ir, girdi, dziau- 
dentas K. 1 
žmogaus išsivystymą.
kui nukrypo i lietuvių kul- L x . ....
ruriška gyvenimą ir pasakė, nurodė, kad verčiau žmogui sesm. bet nekune ir is są- 
kad męs Lietuvoj I 
nešėme knygas L _____
čius iš Prūsų, brangiai mo
kėjome ir bijojome valdžios, i 
Tuomet skaitėme patįs ir 
kitiems davėme, o čia Ame
rikoj, kur liuosai gali bile 
ką skaityt, visai nepaisome 
apie literatūrą ir vieni kar- į 
čemas lankome, o moteris 
plaukų ilgų pirkt .įieško ir 
gumą čiulpia. Aiškino, kaip 
uždraudimo mete TMD. šel
pė savo raštais Lietuvos 
žmonės, jos mierius ir t. t. 
Ragino lietuvius lankyt mo
kyklas ir pašiepė tikinčiuo
sius, buk jie esą prisirišę 
prie to, kas buvo 2000 metų 
atgal.

Prakalbose buvo ir kun.
J. Gadeikis. __ _ _

| Publikos atsilankė 100 y- policija, kumsčia _ir taip ne- 
patų. Aukų sudėta $4.42.

Deklamavo vaikai V. 
Brazevičiukas ir Z. Braze-* 
vičiutė. Kenoshietis.

NORVVOOD, MASS.
8 rūgs, atsibuvo čia pra

kalbos šv. Jurgio dr-stės. 
Kalbėtojais buvo Abračins- 
kas ir Juškauskas — abudu 
iš Montello, Mass. Apie 
pirmąjį nėra ko kalbėti, 
nes kalbėjo be temos ir be 
jokio takto. Kaip iš bemoks- v X

privesiu keletą tų žodžių, nių gyvenimą. Atliko p.p. S. 
kuriuos p. Bučinskas išdrį- 
so meluot prieš publiką. Jis 
sakė: „Šį knygynėlį užlaiko 
dvi draugystės, t. y. Lietu
vos Ūkininkas ir Tėvynės 
Myl. 28 kp. Išpradžios bu
vo keturios d—jos, bet dvi, 
kurių vardų čia neminėsiu, 
nes gali įsižeisti, atsisakė 
tuomet, kada reikėjo mokė
ti pinigai knygynėlio užlai- 
kvmui. Pirmiau atsisakiusiv 

d—ja pasiaiškino: kam,
girdi , męs mokėsime ki
tiems pinigus bereikalo. O 
antra gi d—ja atsisakė vė
liau, net ant pereito šio kny
gynėlio susirinkimo. Už
klaustas tos d—jos atsto
vas, dėl kokios priežasties 
atsisako paaiškino, kad dėl 
labai svarbios priežasties! 
Matęs laikraštį „Kovą” pa
kabintą knvgynėlij augš- 
tyn kojoms.” Ir dar pridūrė 
kalbėtojas: „Taigi matote, 
kokie vaikiški reikalavimai, 
su tokiomis draugijomis gė
da ir prasidėt, nes ir kitoms 
gali užkenkti su tokiais be
protiškais reikalavimais.”

Nors man ir visiems tų 
4 d—jų nariams, kurie su
tvėrė knygynėli, vra gerai 
žinoma, kad p. B. gerai ži
no, dėl kokios priežasties 
tos dvi draugijos atsisakė, 
vienok grynai melavo prieš 
publiką. Tiesa, p. J. Bu
činskas tų dvieių d—jų var
dų neminėjo. Turbut. dėlto, 
kad neteisvbe sakė. Bet aš«/ v- 

paminėsiu, jog tai buvo 22 
Lietuvių Soc. S—gos kuopa 
ir Dr. V. Kudirkos D—tė, 
kuri atsisakė, nenorėdama 
mokėti uždėtą bausme 
$14.95, kas buvo uždėta už 
nedalyvavimą knygyno va
kare, kuris buvo parengtas 
su svaiginančiais gėrimais, 
o minėta draugystė sulig 
savo Įstatų ir sulig narių 
nubalsavimo parengti mi
nėta knygynėlio vakarą be

Biežis ir J. Bučinskas. At
likta silpnokai. Pasakytas 
monologas ”0 tai tau ženo- 
ta” Chicagoj pagarsėjusio 
monologisto p. V. Brusko.

Vakaras užsibaigė šo
kiais, kurie tęsėsi iki vėly
bos nakties. Žinoma, nema
žai suvatorta ir rudžio. 
Turbut, pelnijo.

žodžiu prisigaudęs.
BINGHAMTON, N. Y.
Tūli lietuviai nori čia su- j 

tvert parapiją ir turi kuni
gą V. iš Uticos, bet vysku
pas yra priešingas. Tur
but, jis nepasitiki kunigo 
dievotumui.

Keli pirmeiviai buvo su
manę sutvert apšvietos | 
kliubą. 40 narių jau buvo į- i 
si rašę ir vardas buvo duo
tas „Šviesa.” Bet kada tu-j 
rėjo but kliubo pirmas susi
rinkimas sutvarkymui da
lykų, gautas laiškas nuo 
vieno latvio farmerio, ku
riame jis kvietė kliubiečius 
ant alaus ir skabaputros. 
Pirmininkai nutarė važiuot1 
ir dar savo rudžio nusivežė. 
Taip naujas kliubas ir ap
virto ant šonų.

Šv. Juozapo d—tėj vis ne
buvo tvarkos. Pastaramjam 
susirinkime į jos valdybą 
tapo išrinkti visi socijalis
tai. Reikia tikėtis, tie įves 
tvarką.

Jaunas Socijalistas.
BOSTON, MASS.

Čia lietuviai gyvena susi
maišę su lenkais ir žydais. 
Didžiuma jų vilniečiai. Kul
tūriškas judėjimas iki šiol; 
buvo visai menkas ir skyrė
si nuo So. Bostono ir dau
gelio aplinkinių miestų. 31 
metai atgal iš visų lietuvių 
buvo tik vienas socijalistas. 
Pasidarbavus 60 kp. LSS. iši 
So. Bostono susitvėrė kuo-1 
pelė iš 5 narių. Dabar joje

i

mi. Gaila, kad neperdau- 
giausiai buvo žmonių. Mat, 

Mikolaftis apie g*uosi iš to ir drįstu paša- tą dieną buvo vestuvės ir 
Pas- ti. kad plačiai pažįstu pa- taip keliose vietose kito- 

saulį. Bet tolesnėj kalboj kios puotos. Netik tam-

paraisietis ir, girdi, džiau-

i būdami • neturėti nė biskio mokslo, 
ir laikraš-' ne&u ^uti šiek-tiek mokytu, 

ir, esą. juo žmogus daugiau 
mokiniesi, juo labiau nieko 
nežinai. Esą. jei planetas, ką 
sukasi apie saulę nieks neru- 
nytų, tai jos susitiktų viena 
su kita ir nugarmėtų i erd- 

;ves. Kalbėtojas keletą kar
tų pats savo kalbą sukriti
kavo. Iš publikos pasipylė 
klausimai su kuom iškilo ir 
triukšmas. Iš pusės šventu
kų labiausiai nerimavo dvi 
ypatos, viena jų "žmogulis 
saldžiausios širdies.” Už 
vis labiau atsižymėjo žino
mas farmeriukaš, nes bė
giojo ir trankėsi svetainėj. 
Mat, jie patyrė, kad jų kal
bėtojai tapo sukritikuoti, 
tad jie apginimui grąsino

V • • • w • • . •
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svaiginančių gėrimu ir dėl ,vr5 na-r^\- gaha, i
-__G kad ne vieno inteligento ne-kitų kliūčių atsisakė daly

vauti. Vėliau atsisakiusi 
organizacija yra 22 kuopa 
L. S. S., kuri buvo priversta 
atsisakvti dėlei šių priežas
čių: 12 ir 13 geg. m. š. m. 
Liet. Ūkininko ir Tėv. Mvl. 
d—jų delegatai suleido į 
knygyną kokias ten vestu
ves. Žinoma, knygyno vado-; 
vai turėjo gerus laikus. Vie
toj knygyne palaikyti ra- 
mvbę ir leisti žmonėms nau-1 
dotis skaitymu knygų ar j 
laikraščių, ten padarė šo-! 
kius ir girtuoklystę. Taipgi 
darė gėdą knygynui ir 22 
kuopai L.S.S. patrijotai, ne
duodami .žmonėms skaityt 
darbininkiškus laikraščius, 
kuriems atėjus tuojaus su
meta i šėpą, o tik po 2—3 
sąvaičių išmeta ant stalo 
arba pakabina ant sienos, 
kada iau žmonės nusenėju- 
sių laikraščių nebenori 
skaityti. Gana keista atro
dė. kad knygyną ' 
uždarydavo, kuomet bažny
čioj atsibūdavo gegužinės 
pamaldos, nors ir daugiau
siai skaitytoju butų. Reiš
kia, nėra ko čia žiūrėti, eik 
ir melskis, o apie skaitymą 
nė nesvajok, t. v. tikrai pa-| 
gal nurodymą kunigėlių ir 
davatkų.

Antras trumpai kalbėjo f 
p. S. Biežis apie naudingu
mą skaityti visokias knv- 
gas ir laikraščius. Ir šis i 
kablėtojas norėj’o papeikti 
tuos laikraščius, kurie anot 
jo. „mėgsta tik prasivar
džiuoti nešvariais žodžiais, 
kaip tai daro ant „Vien, j 
L.” tokiu budu toji skaityto
jų netenka.” O ką „V. L.”| 

met nieko nepasakau, taipo- ant kitu laikraščių nliauš- 
gi ir dabar nieko nepasaky-j kia visokiais biauriais žo- 
siu. Tiktai turiu keletą žo- džiais, n. S. B., rodos, to ne- 
džių pratarti apie šį musų žino. Po tam dvi mažos 
knygyną.” Taip ir buvo, | mergaitės deklamavo eiles 
nes kalbėjo apie valandą ir „Katinas ir vilkas,” atliko 
pusę, o nieko nepasakė, vis gerai. Suloštas diologas 
atkartodamas tą patį, čia apie valparaisiečių moki-1

ROCHESTER, N. Y.
8 rugsėjo bažnytinis cho

ras buvo surengęs vakarėlį. 
Vaidinta ”Nesipriešink,” sa
kyti monologai ir deklamuo
ta. Choras sudainavo ke
lias dainas. Viskas nusise
kė neblogai. Tik ant pabai
gos užsilipo ant estrados 
kokis tai Pilypas ir ėmė kal
bėt prieš socijalizmą. Pra
vardės jo nežinau, nes nie
kas jo neperstatė. Sako, kad 
iš Chicagos kokis tai klieri
kas. Neužsimoka čia atkar
tot visų jo nesąmonių, 
bet pažymėtina, kad jis tvir
tino, jog kiti gyvūnai iš
sivystė iš paprastesnių, tik 
žmogų Dievas turėjęs su
tvert išsyk tokiu, kokiu jis 
dabar yra. Istorijos faktų 
irgi jis nežino, nes tvirtino, 
buk Francuzijoj revoliuciją 
ivvkdino socijalistai. Musų 
kunigas nedrįsta keikt soci
jalistų. kurių čia gana daug 
yra, todėl užkvietė kokį 
tai pliuškį ir pats rankom 
plojo, kada tas pliauškė.

J. K. Katalikas. 
CHICAGO, ILL.

24 Rugpiučio atsibuvo 
„Viešo Westsaidės Knygy
no” vakaras M. - Meldažio 
svetainėje. Programas va
karo buvo šiokis: prakal
bos, deklamacijos, daina so
lo. diologas, monologas ir 
šokiai. Pirmušiausiai kal
bėjo pirmininkas minėto 
knygyno p. J. Bučinskas, i 
kuris pasiaiškino prieš pub
liką sekančiai: „Gerbiamie
ji ir gerbiamosios! Jus visi i 
gerai žinote, kad aš niekuo-

v •

kad nė vieno inteligento ne
turime ir nėra kam palaikyt 
joje geros tvarkos ir gyvu
mo. Geistina, kad iš kitų 
kuopų kas persikeltų pas 
mus.

7 rūgs, kuopa turėjo kon
certą su šokiais ir lekiojan- 
čia krasa. Monologą „Die- 

i vo duotasis arba žmogus 
j ant bačkos” išpildė gana ge
trai L. Gabrilavičia. Dekla
mavo Rainotas ir Rama- 

” nauskas (ne iš Lavvrence’o. 
’Red.).

Dovanas už daugiausiai 
laiškų gavimą išlaimėjo 0. 

j Raulinaičiutė ir — 
niutė.

Nors reikėjo 
rengt koncertą, 
syki neįvyko dėl salės savi
ninko kaltės, bet lėšos visos 
uždengtos iš pelno.

J. Bukantis.
YOUNGSTOWN, OHIO
Į trumpą laiką pas mus 

visuomet atsirado 5 lietuviškos kar
čemos. Jų savininkai viso
kiais budais stengiasi pa- 
traukt pirkėjus. Vienas lai
ko nuo vyro pabėgusią mo
terį, kuri gyvena su kitu 
vyru, o tas už alų sutinka 
parduot savo pačią. Jei ten 
pasitaiko vaikinui nueit, tai 
išeina su tuščiais kišeniais. 
Taip vienas vaikinas atvyko 
iš Donorą, Pa., ir nuėjo ten. 
Jis turėjo $70. - Jį apgirdė 
ir užmigdė. Žinoma, buvo 
ir kitokių žaidimų. Atsibu
dęs jis rado pas save tik 30c. 
Skundė moterį, bet nieko 
negavo, nes karčemninkas 
ją apgynė su savo advoka
tu.

Nubalsuota mažinti kar
čemų skaitlių. Ant 500 gy
ventojų bus tik viena. Kar- 
čemninkai turės but pilie
čiais ir mokėt anglišką kal
bą. Ar tik neišnaikins vi
sas lietuviškas karčemas 
šis įstatymas.

Viską patyręs. (

E. Skersto

du sykiu 
nes pirmą

i

švariom priemonėm.
Prakalbos L.S.S. 133 kp. 

atsibuvo vėliau. Kalbėtojais 
buvo Grigaliūnas iš Cam
bridge, Mass. ir St. Michel- 
sonas, „Keleivio” ] 
rius. Nors ir pirmasis kal
bėjo teisingai, tik truputį 
perkarštai. Antrasis tai la
bai puikiai ir rimtai nupiešė 
abelną žmonijos istoriją. 
Buvo užduota keletas klau
simų,kuriuos kalbėtojas S.

jungiečių nebuvo ant pra
kalbų. V. D.

LAWRENCE, MASS.
14 rugsėjo I. W. W. u- 

nijos parengtas ant pleciaus 
atsibuvo didelis protesto 

' mass mitingas prieš nekaltai 
kankinamus darbininkų va- 

| dovus, Ettor ir Giovannit- 
i ti. Mitinge dalyvavo 7—8 
tūkstančiai žmonių. Ant 
darbininkų galvų plevesavo 
raudona vėliava su užrašu 

! „I. W. W.” ir girdėjosi nuo
latinis delnų plojimas, šauk
smas ir balsai revoliucijoni

ukų dainų. Kalbėta keliose 
kalbose. Lietuviškai kalbė
jo A. Antonov. Nurodęs 
žvėrišką pasielgimą kapita
listiškos valdžios su darbi
ninkų vadovais, ragino rei- 

l kalaut, kad butų paliuosuo- 
ti Ettor ir Giovannitti. Iš
nešta protesto rezoliucija 
prieš nekaltai kaltinamus 
darbininkų vadovus, kuri 
bus pasiųsta gubernatoriui 

redakto- Foss ir kitiems, kurie su tuo 
reikalu turi ką nors bendro. 
Ant užbaigos kvietė darbi
ninkus į kovą su kapitalu, 
sakydamas: „Kovokim ne 
bombomis ir revolveriais, 
bet mokslu ir vienybe.”

I. V.

TEATRAS!
IŠ KRISTAUS GYVENIMO, ISTORIŠKA PENKIŲ AKTŲ DRAMA

MARIJA MAGDALIETE
MARIJA MAGDALENA

Tai milžiniškas veikalas, kuris plačiai atskleidžia daugybę nepermatomų mums 
priežasčių kilimo krikščionybės ir prasidėjimą naujosios eros.

■
s i V

E ’ /

Išviso veikale dalyvauja 43 aktoriai su ilgomis veikmėmis.
Perstatymas prasidės 8 valandą, durys atsidarys 7 valandą vakare, Subatoj,

19 Spalio JDctoberf, 1912 m.
McCADDIN MEMORIAL 

ant BERRY STREET, tarpe So. 2-nd ir 3-rd sts.,
TIKIETŲ KAINA: 25, 35, 50 ir 75 c. BOX

Kas norit nusipirkt tikietus išanksto. galit gaut šiose vietose: Urbono aptiekoje,
Liutkaus kepurių krautuvėj, 135 Grand st., Diržulaičio skutiayčioį. 97 Grand st.,

HALL 
BROOKLYN, N. Y.

SEATS $1.00.
kampas Berry st. ir Metropolitan avė. 

ui>4U.a.v.w wia.in o.., pas V. Martinaitį, 636 Driggs avė.,
P. Draugelį, 73 Grand sf. Taipgi pas aktorius ir kuopos narius.

Meldžiame gerbiamąją visuomenę atsilankyti.
Su pagarba L. S. S. 19 kp. KOMITETAS.



4 KELEIVIS
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— Tokiu budu gerai, vai

ke, aš mislysiu, kad pragaras 
yra arti ir nereikės man toli 
eiti, kaip numirsiu. Kar
tais galiu neturėti nė ant ka
ro tikietą nusipirkti, jei mis
lysiu, kad jis už kokios my
lios.

— Man rodos, tėve, kad 
kunigai butų daug protin
giau padarę, jei butų prane
šę, jog jokio pragaro nėra, 
tik vartojamas jis kaipo Į- 
rankis baimės Įvarimui i 
žmones.

— Kaip aš klausaus, Mai
ke, jus visi meluojate: me
luoja kunigai, meluojat ir 
jus socijalistai.

— Kaip tu. tėve, gali tai 
darodyt?

— Nugi pats aiškini, kad 
kunigai gązdina žmones 
pragaru, o patįs apie jį nie
ko nežino. Iš kitos pusės 

Į jus socijalistai žodžiais išpa- 
sakojate labai daug gerų 
daiktų. Nieko melagingo, 
rodos, nėra pas jus, bet ko
dėl jus nepraktikuojate soci
jalizmo?

— Tėve, visi gamtos tur
tai, sykiu su žeme, priklauso 
atskiroms ypatoms. Kokią 
tik medegą męs neimsime, 
kur tik apsistojimo vietą ne- 
pasiskirsime, už viską turi
me mokėt, todėl ir męs turi
me savo išdirbtus daiktus 
arba savo spėkas parduot, 
kad nusipirkt gatavų pro
duktų. Kapitalistai yra taip 
suorganizavę draugiją ir iš
leidę tokius įstatymus, kad 

I socijalizmas negalėtų būti 
praktikuojamas. Daleiski- 
me, męs susidėtume keli ir a- 
tidarytume čeverykų krau
tuvėlę. Męs negalėsime nu
sipirkt tokių naujų mašinų 
ir kitų daiktų, kaip milijo
nierius. Męs tik keli toj 
dirbtuvėlėj dirbsime ir keli 
turėsime iš jos pragyvent. 
Milijonierius pasamdo tūks
tančius žmonių į savo dirb
tuvę ir jis tik vienas iš jos 
turi pragyvent. Tokiu bu
du jis gali paleisti čevery- 
kus kur kas pigiau, negu 
męs — ir męs subankrutv- 

I sime. Reikia paimt mums 
tas didžiąsias dirbtu
ves ir tūkstančiais jose dirb
ti, tuomet ir visas pelnas liks 
mums, ir subankrutyt nega
lėsime.

— Dabar aš suprantu, vai
ke. Bet kodėl kunigai pri
kaišioja socijalistams ne
praktikavimą socijalizmo?
, — Todėl, tėve, kad socija

listai skelbia, kad kunigai 
nepildo Kristaus mokslo, o 
kiša savo nosis į politiką ir 
kitus gyvenimo reikalus.

— Ar tu sakai, kad jie ne
praktikuoja krikščionybės?

— Žinoma, ne. Ar tu gir
dėjai. kad Kristus butų sam- 
dęs gaspadines? Ar skaitei

— Maike, 
geografiją, 
argi niekur nėra pragaro.

— Kodėl tu klausi apie 
tai?

— Nugi mačiau, kad ku
nigai atsako per savo 
„Draugą,” jog jie nežino, 
kur yra pragaras.

— Ne, aš nežinau, tėve.
— Tu vis stataisi moky- 

tesniu už kunigus, o pasiro
do, kad ir tu tiek težinai.

— Tėve, aš netikiu Į pra
garo ir dangaus buvimą, to- 

. dėl manęs nekaltink. Aš 
tiesiog tau esu sakęs, kad 
pragaro jokio nėra, ir jis y- 
ra tik senovės pasaka, kuria 
kunigai gazdina tamsias 
minias.

— Nekalbėk, susimilda
mas, taip aštriai. Da ir tu 
gali patekti po mirties Į tą 
keptuvę.

— Kaip tu, tėve, gali žino
ti, kad pragaras yra biau- 
riu, jeigu tu manai, kad jis 
kokiam nors užpečkij yra?

— Nugi kunigai per pa
mokslus pasako ir knygas 
išleidžia apie jį. Argi tu 
neskaitei visokių peklinių 
knygų, kad klausi?
— Iš kur, tėve, kunigai ga

li žinoti, jog pragare pras
tai, jeigu jie nežino, kur jis 
vra? Tiesa, savo peklinėse 
knygose ir per pamokslus 
jie net nupiešia kaip bus 
kankinamas kokis nusidėjė
lis. Parodyta, kaip velniai 
vieni šakėmis žmogų bado, 
kiti ant keptuvo jį spirgina, 
kiti nelaimingai dūšiai liežu-. 
vi lupa laukan ir 1.1. Ant jų 
patalpintų paveikslų matai 
žmones liepsnoje, kitur gy
vatėmis apsuptus, kitur ša
kėmis badomus. Net šlykš
tu darosi žiūrint į tokius pa
veikslus. Rodytųs, kad dva- 
siškija žino gerai pragarą, Į 
matė, kas darosi jame, kaip 
kankinami ten žmonės ir ko
kie sutvėrimai ten randasi. 
Kaip matai, kunigai išlei
džia tokias knygas ir sako 
baisius pamokslus, kad Įbau- 
gint tamsius žmonelius ir 
padaryt juos nuolankesniais 
savo tarnais. Kada gi ištik- 
rųių kunigams prisiėjo pa- 
sakvti. kur yra pragaras ir 
ką iie žino anie ii, tuomet jie 
pasiteisino, buk pats žmo
gus gali manyt apie praga
rą, kaip jam patinka. Išei
na. jeigu aš manau, kad pra
garas vra popiežiaus Vati
kane, tai ir gerai. Jeigu aš 
manau, kad pragare links
ma, tai vėl gi gerai.

— Jeigu, vaike, taip, tai aš 
su mielu noru eisiu Į praga
rą. iei tik be tikieto įleistų. 
Aš manau, kad pragare turi 
būt merginų, alaus, tabako 
ir jis. turbut. randasi kur 
netoli gražaus hotelip.

— Jeigu tu taip mariai, tė
ve, tai taip ir yra, nes

tu gerai žinai 
Pasakyk man,

i
’oen kur, kad jis butų gyve
nęs tokiuose išpuoštuose 
kambariuose, kaip popiežius 
ir kunigai? Ar girdėjai, kad 
jis butų rinkęs pinigus už 
savo patarnavimus žmo
nėms? Ar girdėjai apie jo 
pasipuošimą ir nuo dykumo 
ir gerų valgių išpurpusi kū
ną. Aš tau, tėve, čia nekal
bu, ar krikščionybė yra ge
ra. ar prasta, bet liepiu pri
sižiūrėti ir pamatyti, kad 
dvasiškija visai nepildo Kri
staus mokslo. Ji galėtų pil
dyti net ir pavieniai žmonės, 
nors jie išrodytų keistais su
tvėrimais ir gal kiti pava
dintų juos bepročiais, bet 
kunigai nepildo. Tai faktas. 
Kam gi jie dar kitokių idėjų 
žmonių klausia, kodėl to ar 
kito dalyko nepraktikuoja?

V" —

Męs sejame audrą.
Mums socijalistams ir y- 

patingai „Keleivio” rašė
jams daromi yra išmetinėji
mai iš ramiųjų neva veikėjų 
pusės, buk męs keliame triu
kšmą lietuvių visuomenėj ir 
stabdome ramu kultūriška 
judėjimą. Kartų kartais 
musų ramieji rašė laikraš
čiuose, buk ”Kel.” tik iš 
triukšmo ir gyvena, bet nė 
vienas nenurodė, kaip tas 
triukšmas sukeliamas. Juk 
tautininkai stengiasi kiek 
galint didesnį triukšmą su
kelti visuomenėj, kuris butų 
galima nukreipti prie jų idė
jos rėmimo. Ir liejamos vi
sokios sensacijos, kad tik su
organizavus žmones Į savo 
organizacijas, tečiaus pub
likoj triukšmo, judėjimo nuo 
to nepasidaro. Kunigai tu
ri gerą progą, pasiremiant 
ant Įauklėtų Į žmones tradi
cijų, sukelt triukšmą prieš 
bedievybės platinimą, bet ir 
jiems nekaip sekasi. Jokiu 
budu tūliems musų tautiš
kiems ir atgaleiviškiems vei
kėjams nepavyksta pagim
dyt matomo judėjimo publi
koj ir jie priversti yra pri
sipažinti ramiais veikėjais.

Garsus pasaulio psicholo
gas ir mokslinčius Ruskin, 
kuri pripažįsta genijališku 
žmogum visokių pažvalgų 
žmonės, rašė laiške, adre
suotam poniai Carlyle: „Aš 
turiu didelį troškimą išar
dyt publikos ramybę Įvairio
se pakraipose.” Vienintelė 
to mokslinčiaus pastanga 
buvo, kad tik ramybės suar
dymu, pasėjimu ginčų, svar
stymų, protiškos kovos, žo
džiu sakant, pasėjimu aud
ros pavyks žmoniją ištobu
linti ir ji prašalins negerą iš 
pasaulio. Męs prisilaikome 
Ruskino metodos. Savo 
straipsniuose išreiškiame 
tokias idėjas, tokias mintis, 
kurios priverčia žmogų ne
būt ramiu, nesėdėt rankas 
sudėjus ir nelaukt, kol pa
saulis pats pasigerins ir pro
tas pats pasitobulins. Męs 
sukųrstome žmones būt ne
užganėdintais savo žinoji
mu, savo tobulumu. Jie grie
bias prie augštesnio mokslo, 
prie tirinėjimų, prie savęs 
tobulinimo. Męs neduodam 
nurodymų, ko žmogus turi 
mokintis, Į kokią mokyklą 
lankytis ir t. t. Reikia tik 
pasėti jame neužsiganėdini- 
mą savo mokslu, priversti jį 
mislyti ir jis pats atras, ku
ris mokslas labiau tinka
mas ir ar jis turi lankyt mo
kyklą, ar kaip kitaip pasiekt 
didesnį žinojimą.

Priešingai daro tūli kiti 
laikraščiai: jie duoda pamo
kinimus. vadinasi, persistato 
save vadovais, geriau žinan
čiais, kas publikai tinka, ne
su gali žinoti pati publika. 
Nestebėtina, kad jų straip
sniai yra nuobodus, never
čianti paties žmogaus galvo
ti. Nereikia užmiršt, kad 
męs, straipsnių rašėjai, ne-
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galim už publiką galvot; ji nėtų ir da kelių kitų taisyk- 
turi savo smegenis; ji pati liu, todėl nestebėtina, kadturi savo smegenis; ji pati 
turi už save galvot; jei tik męs sukeliame audrą ir pu- 
męs vadovausime ir duosime ’’ - -
gatavus paliepimus, ji visa
da pasiliks atskirų ypatų 
vergė, ji visados darys klai
das ir pasiduos klaidingų 
vadovų šauksmams. Męs 
manome, kad didžiausi dar
bą atlieka tas rašėjas ir tas 
laikraštis, katras moka su
judinti žmonių protą prie 
savorankiško veikimo. Tai
gi ir kiti laikraščiai lai ne
šeria publikos gatavai iš
keptomis, tankiai klaidingo
mis savo mintimis. Lai jie 
suvartoja savo gabumus 
taip, kad sujudint publikos 
protą, kad pagimdyt jame 
audrą.

Daugelis musų rašėjų ma
no, kad straipsniuose reikia 
paduot kožną syki ką nors 
naujo. Naujienas begaudy
dami jie palieka užpakalije 
tokius milžiniškus dalvkus, 
kurie reikalauja apsistoji
mo ir sutraukimo visos pu
blikos atidos. Tos naujie
nos neretai būna visai men
kos ir nevertos paminė
jimo, kol svarbesni darbai 
nelieka nuveikti. Mums iš
metinėja, buk pertankiai at
kartojame apie valdžios va
gystes, apie jos pataikavimą 
kapitalistams, apie perilgas 
darbo valandas, permažas 
algas ir 1.1. Męs niekad ne- 
atkartojame apie tuos daly
kus, prieš kuriuos publikos 
neapykanta liko ganėtinai 
sukurstyta, ir ji juos per
mainė arba prašalino. Bet 
męs nuolatos atkartojame, 
kad nėra reikalo darbinin
kams perdaug dirbt, pusba
džiu maitintis su savo kūdi
kiais ir n e g a u t atsa
kančio mokslo. Męs aiški
name, kad nėra reikalo var
gti, šerti gaujas dykaduo
nių. Publika pradeda gal
vot, ar męs teisybę kalbam, 
pradeda jieškot išeigos, pra
deda neapkęst tokios tvar
kos, kuri verčia ilgai dirbt, 
badaut, pasilikt be mokslo 
ir šerti dykaduonius. Pu
blika pakelia triukšmą prieš 
šią tvarką, pradeda organi
zuotis Į draugijas, unijas, 
partijas kovojimui prieš ją. 
Taip sakant, męs pasėjame 
publikoje audra, ir ii siaus, 
kol tik liks prašalinta ši ne
tikusi tvarka. Publika pati 
atranda kelius kovai; ji pa
ti sugalvoja tinkamas prie
mones kiekviename atveju j. 
Kartais ji naudojasi tūlais 
musų patarimais, kartais 
apsieina visai be jų, bet 
svarbu, kad męs mokam su- 
kurstvt publikoj neužsiga- 
nėdinimą ir tuomi pastumė- 

[iame ją prie darbo dėl aug- 
štesnio progreso.

”Nuolatos reikia dainuoti 
publikai, kad jos užduotis 
vra kovoti,” sako vienas ra
šėjas, „ir ji kovos ir laimės, 
ir ji dėkuos jums už jūsų pa- 
kurstymą.”

Kita labai žymi klaida 
musų rašėjų yra, kad jie no
ri nuduot save mokytais ir 
kalba Į publiką tokiais saki
niais, kur mintis pinasi pai
niai ir tik inteligentiškas 
skaitytojas ją gali suprasti. 
Reikia kalbėt paprastais žo
džiais ir sakiniais, sakiniais, 
prie kurių yra pripratus pu
blika. Juo mažiau gudriu 
statosi save rašėjas, juo pa
prasčiau jis kalba, juo aiš
kesnė ir turtingesnė jo min- 

! tis, — tuo labiau publika ją 
[mėgsta. Juk straipsnius ra- 
[ šome publikai, o ne sau. A- 
prie dalykus reikia kalbėti 
taip, kaip juos matai. Ir juo 
teisingiau nupieši juos, juo 
mažiau juos supurvinsi ar
ba apšviesi, tuo smagesnis 
ir interesingesnis bus raš
tas.

Męs „Keleivio” rašėjai vi
sados prisilaikome viršmi-

blika kimba prie musų raš
tų.

Ne dėl pasigirimo išta
riau šiuos kelis žodžius, bet 
norėdamas patart ir kitiems 
straipsnių rašėjams prisi- 
laikyt minėtos metodos.

A. Antonov.

Išgama
Arba nuo socijal-demo- 

krato prie atžagareivio.
Tūlo ūkininko sūnūs pa

kliuvo i miestą; pastojo Į 
fabriką. Tenai jis susigy
veno su darbininkais, per
siėmė jų dvasia ir pats liko 
darbininku, — nors svajo
nės da vis perkeldavo i to
limą kaimą, kur liko žemė, 
kur kitaip žmonės gyvena, 
kitaip protauja, kitaip sva
joja. Besiplatinančios tarp 
darbininkų socijalizmo idė
jos pritraukė ir ji. Čia da 
prisideda revoliucijos aud
ra, ir jam rodosi, jog jis li
ko tikru socijal-demokratu, 
tikru proletaru. Vienok, se
nas mužikiškumas, senas 
prisirišimas prie smulkiai- 
buržuaziškos nuosavybės 
nepalieka jo, ir, pagaliaus, 
senas apgali naują ir iš
traukia ji iš darbininkų ei
lių. Meta jis miestą, meta 
jis fabriką ir persikelia 
atgal Į kaimą. Bet da vis 
jam rodosi, jog jis socijal- 
demokratas. Kaime musų 
mužikija labai smarkiai už- 

. vydi dvarininkijai, ką Į savo 
rankas suėmė didesnius ir 
geresnius žemės plotus. Ir; 
ve. „musų” socijal-demokra- 
tui rupi išplėšti iš tų dva
rininkų rankų jų žemes, iš
dalinti jas tarp mužikijos. 
Neapykanta prieš tvirtes
nius konkurentus iš musų 
socijal-demokrato padaro 

! „irgi” darbininkų reikalų 
| apginėją. Prasideda agita
cija dvaruose tarp darbinin
kų .prieš dvarininkus, kad 
kokiu nors budu savo prie
šams užkenkti.

Kiti soc.-demokratai ma
nė, jog tai tikras jų šalinin
kas, ir jie perstatė jį kandi
datu į atstovus. „Musų” so- 
cijal-demokratas liko atsto
vu (Į IV Durną). Tenai ge-• 1* • • • j • •
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rai galima pasipinigauti ir 
be kovos su dvarininkais 
galima sau žemės nusipirkt. 
Prasideda nuoseklesnis jo 
krypimas į dešinę pusę, — 

; o kiek laiko praslinkus „mu
sų” atstovas lieka aršiausiu 
s.-d-ų priešu. Bet gyveni
mas, išmokinęs jį sėdėti ant 
dviejų kėdžių (proletariš- 
kos ir smulkiai-buržuaziš- 
kos), pareikalavo ir atsa
kančios veidmainystės. At
stovas nuduoda s.-d-ą, bet 
visgi šalinasi nuo jų idėjų ir 
rūpinasi, ant kiek galima, 
nepalaikyt s.-d-ų reikalų. 
Per susirinkimus nors da 
kalba, kaipo s.-d-as, bet jo 
sakiniai jau užrauginti bur- 
žuaziškais reikalais.

Tokis keistai-veidmainin- 
gas padėjimas negali ii-, 
gai tęstis: purvai išlys ant 
viršaus ir per naujus rinki
mus prieis atsisveikinti su 
naujos atstovybės vilčia. 
Reikia sufabrikuoti geres
nės rūšies viltį, ir musų at
stovas lieka "Vilties” bend
radarbiu, — žinia, prisiėjo 
jam išsinešti ir iš s.-d-ų fra
kcijos. Vienok, prigijusis 
veidmainiavimas da liepia 
jam socijal-demokratu skel
btis, nors ir klerikališko fa- 
brikavimo. Įdomu, kad prieš 
viešą jo įėjimą į kltrikąlų ei
les jis gavo kategoriškus rei
kalavimus, turinčius ryšius 
su socijal-demokratu parti
jos reikalavimais (pinigiš- 
kais). Aišku — pinigas bu
vo svarbiausiu pobūdžiu —

sz •
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I persinerti Į naujai pasiutą 
atžagareivišką kailį.

Tas veidmainis da iki šiol 
nori nuduoti darbininkų ša
lininką, nors jis yra dabar 
aršiausiu darbininkų prie
šu. Buvusis darbininkas bei 
soc.-demokratas dėl pinigo 
perėjęs Į aršiausių proleta- 
rijato priešų eiles, lieka iš
gama, užsitarnavusia vien 
didžiausios paniekos vardą. 
Ir toks darbininkų reikalų 
judošius da drįsta save va
dinti darbininkų apginėju!

Tokių veidmainių išgamų 
vardą verta prikalt prie pa
niekos stulpo, kad visi pra
eiviai žinotų, jog tokių žmo
nių reikia saugotis. — Man 
rodos, jog kiekvienas supra
to, jog to išgamos vardas— 
Pranas Kuzma. Teišnyksta 
iš musų eilių ir kiti kuzmos, 
— ir teneteršia jie musų ei
lių ! — O jus, klerikalai, per
daug nesidžiaugkit! Suuos 
jūsų Kuzma kur-nors gerą 
rubli, ir pames jūsų eiles...

Darbininkai, saugokitės 
panašiu kuzmųl...

8. VII. 1912. ‘ Z. A.

Ar žinote, kad
Daktaras Farez atrado 

žmogų, kuris gali atryt pra
rytus daiktus ir turi vidu
riuose išdirbęs atliekamą 
vietą. Jis gali išgerti nuo 5 
iki 6 kvortų vandens, gali 
praryti 4 arba 5 varles arba 
žuvis ir už valandos išspiau- 
ja jas gyvas. Daktaras sa
ko, kad žmogus darė ilgą 
praktiką su savo viduriais 
ir išdirbo juose muskulus, 
kaip męs išdirbame juos sa
vo rankose ir kojose.

Miesto Bristol, Pa., val
džia Įsakė atimt nuo kapi
nių vieną akmenini pamin
klą, ant kurio buvo šiokis 
parašas: „Jei visi žymieji 
politikieriai eina i dangų, 
tai aš priverstas busiu su
stot ant kokios nors kitos 
stoties.” Mat, tas žmogus 
žinojo gerai politikierių šu
nybes ir šarlataniškumą, to
dėl bijojo patekti Į dangų, 
kad ir ten jie neapsuktų, jei 
jie ten Įleidžiami. Valdžiai, 
kuri susideda iš politikie
rių,’negali patikti tokis pa
rašas.

Miesto Forsto (arti Sile
zijos rubežio) dvasiškoji 
valdžia Įsakė moterims neit 
Į bažnvčia su didelėm skrv- 
belėm, nes kunigui prisiei
na perdaug susilenkti ko
muniją dalinant.

Vienas žmogus išskaitlia- 
vo, kad 150 svarų sveriantis 
žmogus turi tiek pat mede- 
gų, kiek 1,200 kiaušinių. Ja
me yra gana gazo, kad pri
pildyti gazometrą 3,649 ku- 
biškų pėdų. Jis turi tiek ge- 
ležies, kad padaryt 4 po 10c. 
vertas vinis. Iš jo taukų 
galima padaryt 25 žvakes ir 
didelį gabalą muilo. Iš jo 

! fosforo galima butų pada
ryti 8,064 skrynutes degtu
kų. Jame yra gana hydro- 
geno, kad pripildyti orlaivio 
baliuną.

Francuzai turi paprotį 
i užkalbinti bile žmogų. Ypač 
važiuojantis Francuzijoje 
gali būt užtikrintas, kad tu
rės su kuo kalbėtis. Atsi
randa žmonės, kurie nenori 
kalbėtis su kitais pasažie- 
riais, todėl geležinkelių val
dyba Francuzijoj ketinanti 
įvesti tylėjimo vagonus, kur 
nevalia bus pasažieriams 
kalbėtis.

Anglijoj, Škotijoj ir Airi
joj yra išleidžiama 120 mili
jonų dolerių kas metai iš
mokėjimui valdininkams al- 
gy-
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Z. ALEKSA.

Stabmeldiška Lietuva.
GIRIA IR ŽMONŲ VOGIMAS.

Kai-kuriose lietuviškose liaudies daino
se atsispindi labai gili senovė. Prie tokių 
dainų, padėkim, priklauso mitologiškos 
dainos. Nemažiau senos dainos ir tos, ku
riose atsispindi šeimyniški lietuvių santi- 
kiai. Padėkim, kai-kurios lietuviškos liau
dies dainos siekia dar kuopinių šeimynų lai
kus. Vienok yra ir tokių dainų, kuriose 
nors ir atsispindi senobiški papročiai, bet 
kurios savo turiniu gana naujos; jos tik liu
dija, kad dainose aprašyti papročiai, dar ne
perseniai tarp liaudies gyvavo.

Prie panašių dainų priklauso viena daina 
apie giria ir žmonų vogimą. Toji daina dai
nuojama Suvalkų gebernijoj netoli tų vietų, 
kur dar XVIII šimtmetij laikėsi stabmel
dystė. Tai palių apielinkės su visomis kai- 
miniškomis ir tolimesnėmis giminėmis. Te
nai katalikiškas bažnyčias pradėjo statyti 
tik XVIII ir XIX šimtmečiais. Tenai iki 
XVIII šimtmečio buvo užsilikę įvairios 
stabmeldiškos apeigos; pasakojimai gi apie 
ten neseniai buvusių dievų stabus ir stab
meldiškus dvasiškius dar lig šiol laikosi 
tarp senų žmonių. Be to tose vietose gyve
no nemažai totorių. Seniau beveik visi gi
rių sargai buvo iš totorių. Gal lietuvių 
stabmeldžių likučiai nenorėdami krikšto 
priimti prisidėjo prie mohametoniško tikė
jimo. Gal ačiū taip ilgai išgyvavusios tenai 
stabmeldvstės ir užsiliko tose vietose tokia v
daina, kurioje atsispindi labai seni šeimy
niški papročiai. Pasirūpinkim arčiau susi
pažinti su vienos tų vietų dainos turiniu, — 
turiniu, kuriame taip aiškiai atspindi gi
lesnė praeitis, — bet atsispindi taip, jog ga
lima manyti, kad tas viskas dar netaip se
niai dėjosi.

Daina prasideda nuo motinos dejavimo. 
Motina išryto atsikėlus neranda savo 
krelės ir budina sūnelius vytis paskui 
vogtą dukrelę. —

Kas šią naktį per naktelę
Ant dvaro dundėjo? 
Ar nebūta piršlių — vedžių? 
Dukrelė išvežta, skrynelės išneštos.

Šiose dainose aiškiai atsispindi dar ne- 
persenų laikų paprotys — sau merginas 
vogta. Starapolės gi paviete (ši daina pa
eina iš Starapolės pavieto), matoma, dar 
netaip seniai buvo nuduodami naktiniai 
merginų pavogimai. Piršliai-vedžiai nak
ties laike atvažiuoja pas merginos tėvus ir 
tenai neva slaptomis pavagia nuotaką bei 
jos kraitį. Nuotakos tėvai girdėdavo vien 
tik bildėjimą. Gilesnėj senovėj paskui mer
ginos pavogėjus vydavosi jos gentininkai, 
kad pavogtąją atgal sugrąžint. Starapolės 
gi paviete dar netaip seniai motinos tik dar 
nuduodavo dejavimus ir ragindavo savo 
sūnelius vytis paskui savo seserį —

Vaikščiojo sena motinėlė po didį dvarelį, 
Vaikščiodama motinėlė unelius kildino: 
”Kelkit, kelkit sunužėliai, balti dobilėliai, 
”Vykit, vykit sunužėliai,jauną dukružėlę. 
”Jei pavysit čystam lauke — grąžinkit 

atgalios.
”Jei pavysit žalioj girioj

razbajaus.”
Pastarosios dvi eilutės savo turiniu la

bai įdomios. Seniau, žmonų vogimo lai
kais, su pavogta mergina gana lengva buvo 
pasislėpti artimose giriose. Piršliams-ve- 
džiams, kaipo raitiems, gana lengva buvo 
pasiekti artimą girią, kur netik su pavogta 
lengvai buvo galima pasislėpti, bet kur viji
kams net pavojinga pavogtosios jieškoti. 
Laikui slenkant, tikrieji žmonų vogimai 
persikeitė į jų nudavimus. Per vestuves 
arba per piršlybas jaunikio palydovai arba 
jo piršliai, vedlių vedami, rūpindavosi jiems 
reikalingą merginą pavogti ir su ja pasislė
pti artimoje girioje. Vejemiems dabar jau 
nebereikia slapstytis; mat, nuo pasislėpimo 
girioje nuotaka jau skaitosi jaunikio žmo
na. Vienok, jei vijikams pasisektų užgro- 
bikus pavyti ligi artimiausios girios, tai pa
starieji nuotaką turi sugrąžinti atgalios. 
Iš augščiau paminėtų motinos žodžių aiš
kiai matyt, jog panašus vogimo nudavimai

du-
ua-

nekelkit

dar netaip seniai gyvavo ir Starapolės pa
viete. Tuos vogimus nuduodant, kaip iš 
dainos matyti, merginos apginėjams gali
ma buvo savo seserį tik tuomet sugrąžinti, 
jei jiems pasisektų ją pavyti ”čystam lau
ke,” o ”jei pavysit žalioj girioj,” bus jau po 
viskam, bus jau negalima ”razbajaus” kel-, 
ti. Pasislėpti girioje buvo netaip sunku, I 
nes tose vietose, neskaitant raistų, pelkių 
ir palių, buvo da gana daug pelkėtų ir ki
tokių girių.

Kasgi paprastai būdavo merginų už-i 
grobikais? Kas per vieni tie ”piršliai-ve-1 
džiai?” Ant šių klausimų dainoj labai aiš
kiai atsakyta.
Kur seselės nuvažiuota — rūtelė barstyta, 
Dieverėlių sale jota — raselė nukrėsta.

Męs matom, kad mergina ”pavagia” 
jos dieveriai, t. y. jos jaunikio broliai, gimi
nės ir kaimynai, kaipo senobinių gentų įpė
diniai. Kadaisi per vestuves jaunikio vien- 
gentininkai pirmi pasinaudodavo meile 
prie jaunos žmonos, prie marčios. Čia tik 
matome rūtų nusegiojimą ir jų išbarsty
mą. Rūtų gi išbarstymas dainose reiš
kia — atsisakymas nuo mergystės. Maža 
to. Daina stačiai nurodo, kur įvykdavo ta 
svarbiausia senobinių vestuvių apeiga:— 
žalioj girioj, po liepele ugnelė kūrinta, 
Po liepele, po žaliaja seselė rėdyta: 
Ant liepelės liemenėlio abrusai kabinta, 
Ant liepelės žalių šakų kasninkai kabinta, 
Į liepelės žalius lapus špilkelės smaiginta, 
Apie ugnį, ugnužėlę seselė šokyta, 
Žalioj girioj,lygioj lankoj, žirgeliai ganyta.

Gilesnėj senovėj merginą pavogus pir
mi lytiški susinešimai įvykdavo tuoj girioj. 
Čia matom tą patį. Abrusai gal nurodo tą 
uždangalą, po kuriuo tas viskas įvykdavo. 
Iš tokių poliepinių uždangalų ilgainiui at
sirado bragai, iš po kurių vedžių (jauni
kių) pabroliams prisieidavo išvogti iš tenai 
pasislėpusią nuotaką. Kad čia po abrusų 
priedanga ištikrųjų galėjo įvykti pirmi ly
tiški susinešimai, rodo taipogi merginos 
rėdimas. Tiesa, paskutiniais laikais jau
navedžiai galėdavo pasikakyti vien kaspi
nų numetimu ir ”plotkelės” uždėjimu. Ug
nis gi buvo reikalinga netik apšvietimui. Iš 
dainos męs matom, kaip apie ugnį nuotaka 
buvo ”šokyta.” Mat, seniau žmonos skai- 
tydavosi ugnies prižiūrėtojoms. Jaunos 
žmonos globai visuomet reikėdavo pavesti 
naujos šeimynos ugnį. Tą lietuviai atlik
davo giriose po liepelėmis, ant sodybų ru- 
bežių arba kitose vietose. Kadangi viso
kios apeigos pas senovės žmones, ilgainiui, 
priimdavo tikėjimišką pakraipą, tai per 
vestuvines ceremonijas atsispindi tikėji- 
miška pakraipa. Padėkim, seniau pas lie
tuvius žmona vyro namuos turėdavo priža
dėti garbinti naujus šeimynos dievus, ku
kiuos tankiausiai laikydavo prie prižados. 
Prie prižados arba stačiai prie ugnies ir 
būdavo sudedami panašus prižadėjimai. 
Dar seniau nuotaka prižadėdavo gerbti 
vien namų ugnį. Prie tos ugnies lietuviai 
ir atlikdavo įvairias savo vestuvines cere
monijas ,tarp kurių matom taipogi šokius 
apie ugnį.

Pavogtos merginos broliai (musų dai
noj) jau nesuspėja nuotakos pavyti prieš 
naktį ir vytis jie išjoja tik išryto; tuo tar
pu sesuo buvo ”pavogta” nakties laike. 
Broliai savo sesers neranda net girioj; jie 
tik mato, kas ten dėjosi. Prisieina bro
liams ir toliau joti:— 
Jokim, jokim, brolužėliai, vykim seselę, 
Jojom lauką, jojam antrą ik sriaunai 

upelei.
Toj upelėj, toj sriaunoj žirgeliai girdyti. 
Jokim, jokim brolužėliai, vykim seselę. 
Jojom lauką, jojom antrą ik totorių dvarui.

Čia matom, jog pavogtos nuotakos 
jaunikis ne iš artimiausių kaimynų, bet iš 
toliau. Tas pilnai sutinka su gentiška 
tvarka, prie kurios merginai negalima bu
vo ištekėti netik už viengenčio, bet ir už 
vienfratriečio*). Beto ši daina m;ni toto
rius; totoriai Lietuvoj gyvena jau nuo ke
lių šimtų metų. Veikiausiai, dainoj mini
mi ne tikri totoria’ bet tik Mp vadinamie
ji pagonįs. Kada aš dar mažas buvau, 
tai man pasitaikydavo girdėti gana daug 
pasakojimų apie pagonų gyvenimą. Tie 
pasakojimai gal risasi da su stabmeldžių 

(Toliaus bus).
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ANTANAS RAMANAUSKAS.

Pajkškau savo vyro Antano Rama- 
i nausko. Paeina iš Kauno gub., Re- 
i šeinių pav., Aleksandrovo voL, Tene- 
į nų parap., Meškenės kaimo; jisai pa- 
i liko mane Lietuvoj su maža mergai- 
i 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. 0. Box 775, Thompspnville, Conn.

Pra- 
[40]

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 knaučius. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: [39]

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

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 st.,. New Haven, Conn.

Pajieškau savo krikšto motinos 
Marijonos Višnauskienės. Paeina iš 
Senapilės, Suvalkų pub. Girdėjau, 
gyvena kur tai apie Chicago, III. Ma
lonėkit atsišaukti ji pati, ar kas ki
tas apie ją žinantis.

Aldona Z. Tvardauskytė. 
Adresas: Miss. A. Z. Tward, 
Gen. Dėl. P. 0., Brookline, Mass.

Pajieškau savo kaimo draugų 
no ir Romusio Kalpokų ir Antano 
lovo; Kauno gub., Zarazų pav., 
nemunio par., Puškonių sodžiaus.
Kas apie juos žino arba jie patįs 
meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Antanas Bulovas,
18 Evans st., Brooklyn, N. Y.

Jo- 
Bu- 
Pa-

Pajieškau tėvo Vinco Seneteko, 
Vilniaus gub., Trakų par., Kruoniu 
vai., Kalvių parap., šnipelių so
džiaus. Dešimts metų kaip Ameri
koj. Pirma gyveno Brooklyne, N. Y., 
dabar nežinau kur. Jis pats arba 
kas kitas apie žino, teiksis atsiliep
ti.

Marijona Senetekiutė, 
P. 0. Box 68, E. Arlington, Vt

Pajieškau trijų pusbrolių: Jono, 
Juozo ir Kazimiero Statkevičių. Gir
dėjau kad Juozas ir Kazimieras gy
vena St. Louis, tik nežinau adreso, 
taipgi girdėjau, kad Jonas eina j 
mokslą čia Amerikoj. Visi trįs Kau
no gub. Jie patįs arba kas apie juos 
žino meldžiu pranešti šiuo adresu: 

Antanas Statkevičia,
237 Layfayette, Newark, N. J.

Pajieškau sesers Viktorijos Verte- 
laitės, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tabalų sodos; jau du metai atgal 
važiavo ant mano adreso bet neatva
žiavo. Ji turi 23 metus amžiaus, 
vidutinio ūgio, geltoni plaukai, 
rudos. Jeigu kas apie ją žino, 
džiu duoti žinią šiuo adresu: 

Aleksandra Vertelas,, 
P. O. Box 77, Benton,

akįs 
mel- 
[41]

Wis.

Pajieškau vaikino dėl apsivedimo, 
kad butų gero karakteriaus, mokan
tis sugyvent poroj ir laisvų pažiū
rų: [41]

Miss E. Daiment, 
1951 W. 21 pi., Chicago, III.

Aš Albina Žalbaitė pajieškau sa- i 
vo brolio Petro žalubo. 2 metai kaip 
Amerikoj, pirmiau gyveno Chicago, i 
III., girdėjau buk išvažiavo į girias. 
Paeina iš Kauno gub., Aleksandrdavo Į 
pav ir parap., Kupreliškių kaimo. 
Meldžiu paties arba kas žino malo
nės pranešti šiuo adresu:

Miss Albina Žalbaitė, 
3426 U st„ So. Omaha, Neb.

Pajieškau Juozapo Pauluko, Bart- 
.<unų kaimo, Vabalninku Parapijos. 
Seniaus gyveno Bostone. Labai 
svarbų reikalą turiu ir meldžiu atsi
šaukti po šiuo adresu:

Jonas šešeika,
402 Chestnut st., Athol, Mass.

Levicko, 
., Junku- 
., 20 me- 

Turiu labai svar-

Pajieškau brolio Antano 
Kauno gub., Panevėžio pav. 
nų sodos, Vabalninku parap. 
tų kaip Amerikoj,
bų reikalą; kas praneš ar jis gyvas 
ar 
duosiu $5.00 dovanų.

Miss Konstancija Levickaitė, 
246 Horda st., Roxbury, Mass.

miręs, arba atsiųs jo paveikslą,

Pajieškau Olgos Vaitkevičaitės, 
24 metų amžiaus, paeina iš Tifliso 
miesto. Girdėjau, kad apie 3 mėne
siai atgal atvažiavo Amerikon į New 
Yorką pas pažįstamus. Kas duos 
man apie ją žinią, tas gaus $50.00 
dovanų. Mano paveikslas ir adre
sas yra tokis:

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
| Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

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

1504 S. 49 avė., Cicero, 
j Protokolų rašt. J. Šyker,

5047 W. 32 st., Cicero, 
Fin. rašt. Kast. Simons,

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

3131 Wentworth avė., Chicago, I1L 
Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 

1830 Canalport avė., Chicago, III.

III.

I1L

m.

j.
Vladas Urbanavičius,

211 Thomas st., Nevvark, N.

Pajieškau draugo Juozapo Valožio, 
paeina iš Telšių pav., Kartenos par., 
Liepgirių kaimo; meldžiu atsišaukti, 
Prašau atsišaukti ant šito adreso: 
nes turiu svarbų reikalą.

K. Kozlowskis,
710 W. 18 st., Chicago, III.

Pajieškau doros ir geros moteries 
arba pabuvusios merginos, nejaunes- 
nės per 35 metus už gaspadinę. šei
myna maža, 
ant visados, 
turite norą, 
šių per laišką.

M. J. U.,
Ledford,

mokestis gera, darbas 
Prašau atsisaukt, kuri 
Kitus dalykus

Box 295,

i

prane-
[40]

Illinois.

Pajieškau Jono ir Simano Kurtėnų, 
Pajavonių parap., Vilkaviškio pav., 
Suvalkų g. Taipgi Kazimiero Dvylio, 
pirmiau gyveno Anglijoj, Liverpoolij, 
dabar rodos yra Brooklyne, N. Y. 
Meldžu atsišaukti šiuo antrašu:

Selvestras Bartusevičia, 
2260 Oregon avė. NE, Cleveland,Ohio.

Pajieškau Pranciškaus Bružo, Su
valkų gub., Pilviškių gm., Juodbariš- 
kės kaimo. Pirmiau gyveno North 
Jey, Me. Taipogi pajieškau Jurgio 
Palaimos ir Kazimiero Maziliaucko, 
abudu Kauno gub, pernai gyveno 
Maywood, Me. Turiu svarbų reikalą, 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

M. Baltrukonis,
46 River st., Rumford, Me.

REIKALINGAS KRIAUČIUS. 
kuris moka gerai prosyt ir pataisyt. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite pas: [41]

J. A. BRAZIS,
409 E. Main st., Collinsville, Iii.

D raugysčiy Reikalai
SUSIRINKIMAS.

Lietuvių Apšvietos Dr-stė Brook
lyn, N. Y. laikys savo susirinkimą 
pėtnyčioj, 27 Rugsėjo (September), 
1912, 8 vai. vakare, po No 101—103 
Grand st., Brooklyne. Malonės visi 
nariai atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų.

Su pagarba KOMITETAS.

MONTREALTEČIU ŽINIAI
Šiuomi pranešame visiems lietu

viams, kad Nedėlioj, 29 Rugsėjo 
(Sept.), 1912 m. bus didelės prakal
bos, — kalbės F. J. Bagočius ir So. 
Bostono, ir bus gražus BALIUS. 
Prasidės tuojaus po pietų ir trauksis 
iki vėlai nakti, svetainėje HALLES 
MODERN HALL, 197 Notre Dame 
st., Montreal, Canada. Meldžiame 
visus atsilankyti.

Su pagarba 84 kp. L. S. S. A.
KOMITETAS.

TEATRAS IR BALIUS BROOK- 
LYN’E.

Lenkų socijalistų kuopa ”Postęp” 
(pažanga) rengia balių su teatrališ
ku perstatymu vardu ”Radcy pana 
Radcy,” 3-juose aktuose, subatoj, 
5 spalių (oct.), 8 vai. vakare. Lietu
vių Tautiškam Name, po No. 101 — 
103 Grand st.. Brooklyn’e, N. Y. Įžan
ga 35 c. su drapanų pasidėjimu. [40] 

Su pagarba KOMITETAS.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, III.
Administracija:

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

Vice-pirm. F. A. Mišius,
4602 S. Ashland avė., Chicago, I1L 

Prot. rašt. K. A. čiapas, 
4742 S. Hermitage avė., Chicago, 
Turtų 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, 
 FT!

Lietuvių Imigracijos D-tės.
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

350 Newark st., Hoboken, N. J. 
A. žolynas, pagelbininkas,

23 Warwick st., Newark, N. J. 
V. J. Daunora (aptiekorius), iždin,.

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

m.
m.
iii.

m.

WATERBURY, CONN.
Aukos Ettoro ir Giovannitti bylos 

vedimui surinktos per protesto mi
tingą 8 rugsėjo, 1912. Aukavo šios 
ypatos: M. Budreskis, P. Alenskas, 
A. Naudžius — po 50c.; J. Zdanavi
čius 35c.; J. Adomavičius, M. Mika- 
lavičienė, A. šulcius, J. Pavilionis, J. 
Budris, S. Sakalauskas, A. Bulaitis, 
D. Lazdauskas, F. Slankus (Šimkus), 
J. Žemaitis, T. Matas, L. Liaudins- 
kas, B. Račas, A. Lydeika, V. Bai
lius, P. Vaičikauskas, P. Bekėris, M. 
Miknaitienė, M. Baidokas, J. Gaidžiu- 
nas — po 25c., smulkesnių aukų su
rinkta $13.95, viso $20.80. Pinigus 
prisiųsim tuomet, kaip iškolektavo- 
sim iš draugysčių proporcijonališką 
mokestį dėl apdengimo protesto mi
tingo lėšas.

Rengėjai protesto mitingo
J. S. Pruselaitis ir M. Dambrauskas.

SEATTLE, WASH.
Aukautojų vardai: M. Baltrušaitis 

$1.00; A. Boguslauskis, The Loop, B. 
Ulskis, J. Sližius, D. Križius — po 
50c.; B. Verbliugevičia, T. Ulskis, A. 
Piktorna, K. Jasmontas, J. Svinčeč- 
kas, A. Saltonas, S. Ulskis, F. Ulskis, 
A. Rutalionis, F. Stonkevičia — po 
25c.; S. Gabelienė 15c.; J. Miknis 20c. 
Išviso $6.35. M. Baltrušaitis.

HARWOOD MINĖS, PA.
Aukavusių vardai: J. Gustaitis 75c. 

F. Chirkeles, A. Matulevičius, S. 
šiaugžda — po 50c.; A. Chirkeles, A. 
Rėkus, A. Pilipavičius — po 25c.; 
viso surinkta $3.00. Pinigus pasiun- 
tėm ”Kel.” redakcijai dėl perdavimo 
tam tikram komitetui.

Visiems aukautojams ištariu šir
dingą ačiū. S. šiugžda.

SHENANDOAH, PA.
Per prakalbas 15 rugsėjo tapo su- 

aukauta $13.15 Ettoro ir Giovannitti 
bylos vedimui; pinigus siunčiu be jo
kio atskaitymo persiuntimo lėšų — 
pilnai, kiek suaukavo. Meldžiu guo- 
dotinos ”Kel.” Red. perduoti paskir- 
ton vieton. V. Dudinskas.

Aukos Politiškiems Kankiniams
COLLINSVILLE, ILL.

Rūgs. 15 atsibuvo Liet. Jaunikaičių 
piknikas; uždarbis buvo skiriamas 
Kalvai Įjos Politiškiems prasikaltė
liams, bet ant piknigo mažai žmonių 
atsilankė, taigi lėšas apmokėjus ma
žai uždarbio atliko. Uždarbį siunčia
me per "Keleivio” Red. politiškiems 
kaliniams Kalvarijoje $6.50

J. čebanauskas.

COLLINSVILLE. ILL.
Rūgs. 7 atsibuvo vestuvės S. Stan

kevičiaus su U. Skrickiute; šliubą ė- 
mė pas teisdarį teisme. Po šliubo su
siėjo jaunojo draugai, biskį pasilin
ksmino, paskui sutarė paaukauti Kal
varijos potitiškiems kaliniams. Au
kavo šie: W. Tamulinas $1; P. Bakai
tis, A. Karpovičia. A. Teresevičia — 
po 50c.; J. čebanauskas. V. Jan
kauskas, S. Stankevičia, W. Raudo
nius, J. Karalius, L. Žvingilas, J. Kar
velis, F. Elvis, J. Sgrickis ir A. Lie- 
tuvnikas — po 25c.; viso labo $5.

Pinigus siunčiu per "Keleivio” re- 
adkciją. J. Čebanauskas.
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HUMORISTIKA
da vieno sunaus. Jis prisi
sėmę bonką vandens iš Jor
dano upės ir skubinosi na
mo. Kada jo kūdikį nune
šė krikštyt, tėvas atbėgo 
pailsęs ir išsitraukęs bonką 
vandens stengėsi įduot ku
nigui. Kiek jis nesiūlė ku
nigui, tas vis tvirtino: „Ne, 
ne, dabar negaliu. Mažu 
imsiu kiek po išėjimo iš baž
nyčios.” Kunigas manė, kad 
jam degtinės siūlė.

f,

>\
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Lietsargio Jubilėjus.
Pagal ištisą eilę visokių 

sukaktuvių užmiršta suvis 
apie taip reikalingą, ypač 
šią vasarą, dalyką — liet
sargį. Šis metas — tai 200 
metų sukaktuvės nuo egzis
tencijos lietsargio, kuris y- 
ra reikalingiausiu dalyku 
taip lietingoj vasaroj, kaip 
,dabar turime. Tuo tarpu 
lietsabgis yrajubilijatu šiais 
metais, nes 200 metų atgal, 
12 rugpiučio, 1712 m., pasi
rodė pirmą syki ant gatvių 
Londono. Žmogus, kuris. 
gavo užtektinai narsumo, 
kad pirmutinis išeiti ant 
gatvės su lietsargiu, buvo 
Jonas Homvay. Tuose lai
kuose buvo tikras narsu
mas, nes baimė peršlapti iš
rodė tikru niekšumu, už ką 
likdavo žmogus pravar
džiuotas ir sutikdavo daug 
nesmagumų, kas neaplen
kė ir Jono Homvay.

Lietsargis tuomet nebu
vo gana panašus į dabarti
nį. Svėrė apie 10 svarų, ap
trauktas stora drobe; buvo 
gana sunkus; bet Honway 
su narsumu ji kilnojo. Jis 
velyk kilnoti lietsargį suti
ko, negu mirkti nuo lašų 
lietaus. Taigi vaikščiojo 
su lietsargiu, nors tuom pa
čiu kartu buvo kaipo mede- 
ga pajuokos. Honway vie
nok gaudavo sau pritarėjų, 
ir kada mirė 1796 m., turė
jo nors tiek smagumo, kad 
lietsargio vartojimas perė
jo rubežius Anglijos ir pla
tinosi visose civilizuotose 
šalįse. Jau 1780 lietsargis 
tapo užpatentuotas ir pa
gerintas maž-daug iki šian
dieninio.

Iš T. I. J. M. Buchinskas.

Apie musų kūną.
Kūnas liko sutvertas taip, 

kad kas nors į ji galėtų būti 
priimta. Jis yrą daktaro 
dirva, susidedanti iš kaulų, 
muskulų, širdies, plaučių, 
kepenų, inkstų ir lašinukų. 
Kaulai yra dėl to, kad mus
kulai turėtų prie ko prisika- 

k binti. Kūne yra 200 kaulų, 
kurių skaitlius pasidaugina 
petnyčioj po žuvies pietų. 
Širdis yra padaryta dėl mei
lės ir ji keistesnė už daugelį 
kitų daiktų, nes pati muša
si, tik policijos nešaukia.

Plaučiai yra tam, kad 
kvėpuot ir ištart chiniečių 
žodžius. Jie randasi šiauri
nėj kūno dalij.

Kiaušas yra svarbi kūno 
dalis. Kiek žemai jus jį ne
laikysite, jis visados bus 
viršuj. Kiauše randasi sme
genis—kartais. Smegenis 
neretai susideda iš alkoho
lio ir kitų daiktų.

Žandai pas žmogų su
tverti, kad turėtų ant ko 
laikytis barzda.

Dantis sutverti tam, kad 
apsisaugoti nuo dentisto 
rankų įkišimo į burną. Jie 
būna dvejopi — tikri ir fal- 
šyvi.

Rankos ir kojos yra pri
kabintos prie keturių musų 
kūno kampų. Rankos tar
nauja 
tam 
kada 
kalba, 
tarnauja tūliems, kad pa
bėgt nuo vyro arba pačios, 
o tūliems, kad nueit į karče
mą.

Smegenis

apsikabinimui ir ki- 
snukio sudaužymui, 
jis karčemoj kitaip 
negu nori. Kojos

A Išvirkite dentistę.
Viename daktarų laik- 

raštij .rašoma, kad dentis- 
tas ant savo pirštų turi li
gų bakterijų ir gali užkrės
ti tuos žmones, kurių dan
tis jis čiupinėja. Nuo ilgo 
virimo bakterijos miršta 
arba dvesia. Tad pirma jus 
turite gerai išvirinti savo 
dentista. o tik paskui ji leis
ti Į gerklę arba prie dantų.

Prakaituoja.
Tankiai girdėt, kaip baž

nyčioj kunigai duoda žmo
nėms šiokį palyginimą: 
„Kaip supuvęs obuolys, pa
dėtas prie sveikų, juos visus 
gadina, taip neščyrai uždir
btas grąšis prie ščvrai už
dirbtų juos visus naikina.” 
Esą: „Jeigu norite, kad jū
sų procia butų jums naudin
ga, tai kiekvienas jūsų gra
šis turi būt aplaistytas 
prakaitu.” Jeigu taip, tai 
pagal mano nuomonę kuni
gėliams, duodantiems šliu- 
bą už 25 dol., turėtų netik 
kakta, bet ir kitos vietos 
sušlapti nuo prakaito.

Nestebėtina, kad ir kuni
gėlių procia nueina ant nie
ko.

Švęstas vanduo.
Vienas katalikas lankėsi 

Palestinoj ir gavo laišką a- 
pie atsiradimą jo šeimynoj

Apie žuvis.
Kadangi kirmėlės neturi 

kitokios vertės, tad liko su
tvertos žuvis, kurios turėtų 
naudą iš jų. Žuvių yra vi
sokių — keptų, virtų, švie
žių, pasenusių ir 1.1. Jos gy
vena vandenij ir kvėpuoja 
žiaunėmis, jeigu jos gyven
tų aluj, jos kvėpuotų kak- 
1 lais.

Silkės gyvena upėse, 
rėse ir bačkose.

, . ,. ■ .Jt_______

Apie karvę.
Karvė yra nelaiminga pie
no trusto auka. Ji turi duo
ti pieną ir pavidale miltų, ir 
pavidale košės, ir pavidale 
vandens. Žmonės yra pa
pratę bile kokį baltą skysti
mą vadinti karvės pienu, to
dėl ji gauna daug keiksmų 
už negerą pieną.

Karvė turi gerą balsą — 
i geresni už daugelį musų 
chorų ir biskį prastesnį už 
Karuzo.

Karvė turi keturias ko
jas, todėl ji skiriasi nuo 
žmonių ir vištų. Savo gal
voj ji nešioja dvi špilkas, 
tik jos storesnės ir trum
pesnės, negu galite gauti de
šimtukų krautuvėj.

Ką galima gauti karčemoj.
Alaus, degtinės, cigarų, 

smarvės ir per ausį.

Literatiškos naujienos.
Antanas Kazys Rutkaus

kas iš Chicagos parašė at
sišaukimą į kiltos dvasios 
lietuvius. Abelnai Chicagoj 
be katastrofų neapsieina.

Apie burdingierius.
Burdingieriai liko sutver

ti su tuo tikslu, kad tūlos pa
čios galėtų su jais pabėgti

ju

nuo savo vyrų ir palikt juos 
laimingais.

Tie burdingieriai, kurie 
valgo gaspadinės valgį, rei
kalauja sterelizuotos karvės į 
pieno, o tie, kurie savo val
go, maitinasi cibuliais ir 
kumpiu, kad įgyt stiprumą.

------- —
Apie muzikę.

Muzika liko įvesta su tuo 
tikslu, kad Mosartas, Beet- 
hoven, Handel, Chopin ir 
kiti kompozitoriai turėtų 
pasiteisinimą už nešiojimą 

i ilgų plaukų ir taupymą 
kirpimo lėšų.

Vestuvėse muzika grie
žia. kad vyras užmirštų, 
kur jis lenda, ir šermenise, 
kad našlės užmirštų, kada 
buvo šermenis. Kad nebū
tų muzikos, gatves galima 
butų sumažinti per pusę ir 
netektų darbo 2,319,844 cho
rų merginos.

Muzika yra griežiama ir 
skambinama ant muzikališ- 
kų instrumentų, bet kartais 
ją išpildo ant bubnų arba 
ant barabanų ir birbynių, o 
kiti net ant armonikų. Him
nų muzikantai negali bir
binti bažnyčiose, kada jų 
vargonai sugenda.

I
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Apie šokius.
Šokiai liko įveisti su 

tikslu, kad butų galima prie 
publikos apsikabint vyrui 
su moterim ir nepatekti už 
tai į šaltąją. Męs nežinome, 
kas išmislijo klumpakojį, 
jeigu Nojus (nežinome, ar 
tai jo vardas, ar pavardė) 
jo nešoko; bet jis sudėjo į 
savo 'laivą visus tuos gyvū
nus, kurie reikalingi yra 
musų šokių užvardijimui.

Gana keista, kad net tos 
merginos, kurios neleidžia 
vaikinui pačiupinėt jų ran
kų, šokių laike leidžiasi vai
kinui išsivest ant salės vidu
rio, apkabint rankom jos 
anatomiją ir nubrūžinti jos 
šilkinius rubus.

Senovėj, kada žmonės bu
vo nerangus, šokiai buvo 
gracijos išreiškimu; dabar 
jais parodoma žmogaus dis- 
gracija.

Sumanus Vasylius.
Atsižymėjęs rusų-japonų 

karėj pulkininkas Liaguški- 
nas gavo reumatizmą. Nu
ėjo pas kariškąjį gydytoją 
ir klausia patarimo.

— Maudykis, t a m i s t a; 
maudykis kas rytas ir vaka
ras — sakė daktaras — bet 
maudynė turi būt nekarš- 
tesnė, kaip 90 laipsnių pagal 

| Fahrenheito.

tuo

Pulkininkas parėjęs nam®' 
tuoj užgriovė:

— Vasilij, tu sukinsyn, 
prirengk man maudynę; bet 

Įžiūrėk, tu beždžione, kad 
nebūtų karštesnė, kaip 90 
laipsnių. Supranti?

— Tak točno, vąše visoko- 
brodije.

Už valandos Vasilij jam 
praneša, kad ^maudynė ga
tava. Pulkininkas nusirė
dė, Įšoko ir kaip sudegintas 
vėl iššoko.

— Duok termometrą, tu 
balvan!

Vasylius padavė termo
metrą. Pulkininkas Įkišo ji 
vandenin ir sušuko:

— Ach tu, skatina!... 130 
laipsnių!...

— O kam, vąše visokobro- 
dije, taip ilgai laiko? Aš Įki
šau ir, kaip tik atėjo iki 90 
laipsnių, ištraukiau...

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

VVOMENS MEDICAL COLLEGE 
Baltimore. Md.

Pasekmincai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moierų ligose, parūpina gydu >les 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

)

JONAS KULIS

SKAITYTOJO ATIDAI.
Visų gerbiamųjų „Kelei

vio” skaitytojų, kurių tik 
prenumerata pasibaigė,
meldžiame atnaujinti. Ku- j 
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*I——— 
J.P.TUNILA

Užlaiko didelę 
KRAUTUVĘ 

Deimanų, *, aikro- 
džių„ Wolthom - El- 
gin, ir šliubinių ve
dą. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ir 
mam ir prstatom į namus. Užlaikorr 
taipgi Didelę Sankrovų DR.-, "‘ANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš 
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš 
mokesčio.

i
I

'rderius pai

822 Washington st., 
BOSTON,............. MASS

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

F. S. Šimanskis.

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- 

1 linkę su įvairiais reikalais, 
i todėl pas jį galite užsisakyt 
„Keleivį,” visokias knygas 
ir paduot apgarsinimus.

„KELEIVIO” RED.

ilohn E. llolan
naujausios mados

GR ABARIUS IR BALSAM UOTO JAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

<

AGENTAS
Visoj apielinkėj.

Parduodu namus, lotus, duodu pasko
las i rt. t. Įnšiurinu 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 tic- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 
neikit į aptieką: 
mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte

I nuo 1 iki 2 ir 6 iki
‘ 8 vakare. Telephone 1967—3 Richmoni

VIENATINE LIETUVIŠKA

.AJP'TIEJKA.
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 

te ypatingai geros sekančius gyčuolės:
Nuo Reumaiizmo $1.00. Nuo slinkimo plauku ir pleiskanų 75 c 

Nuo kosulio, ftirjc ir slogcs $J.(0. Kraujo Valyto as $1.00.
Nuo saulės nudegimo 50c Bobro lasai $1.00. Nuo suirimo Nervų$1.00 

Vaikų ramintojas 25 c. Painoda plaukams 20 c.
Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 

G} darti mostis nuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25*c. 
Mestis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.

Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.(X). 
Gyduolės dėl suvalninimo vidurių 50c.

Gyduolės nuo kosulio ir sunkaus kvėpavimo $1 00 
Gyduolės nuo vištakių (corn's) 15. 20 ir 25 c.

Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 c. 
Trcčkcs i vo i ei \ ičko galv< s skaudėjimo 10 ir 25 c.

Gurnus nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 
Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 35 c.

Perfumcs visokių gėlių 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.
Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 

ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus kurie sugrąžinty 

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 
prisiysįme jums expresu.

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
SO. BOSTON, MASS

č

Sveikatos

BRANG!AUSIS ŽMOa*l« TUkz

ir

Skilvinės proškos.... 
Pigulkos dėl kepenų. Laivakortės į ir iš Lietuvos!

Atvažiuojančias apsaagojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius į 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 
Ręjentas (Notary Public), todėl visi dokumentai, Amerikoniški 
ir Rusiški yra atliekami konogeriausiai.

Kreipkitės šiuo adresu:

Keleivio” "Agentūra
Po Kaucija ir Priež ura Massachusetts Bankų Komisoria

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....................... T5
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.
•^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 j Lietuvišką Aptteką.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiek*™.,
229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėj'imo.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudų.. 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...............
Nuo peršalimo.....................
Plaukų stiprintojas...-25c. 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų žilimo. 
Nuo Reumatizmo... 
Nuo lytiškų ligų... 
Nuo dusulio............
Nuo kirmėlių..........
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo..
Kastorija dėl vaikų.. ..10c. ir 
Proškos dėl dantų.....................
Karpų naikintojas..................  •

50c. ir 1.00
50c. ir 1.00

I “KELEIVIO’^AGENTURA 28 W, S-4dway 
So. Boston eMass.



KELEIVIS 7
I

!$ LIETUVOS
Panevėžys. Pažymėtina, 

kad dabar gana sunku esti 
gaut leidimas vakarui tai
syti. ”Aido” draugija no
rėjo gaut leidimą "Živilei,” 
bet negavo. Taipogi nelei
do ir juozapininkams "Že
maičių krikšto,” to nekal
čiausio veikalo. Reikia la
bai stebėtis!... Kurie-ne-ku- 
rie tai visiškai nusiminė. 
Bet "Aido” draugija gavo 
leidimą žinomai komedijai 
"Revizorius” ir rengiasi 
vaidinti rugsėjo 8 parodos 
laiku. Šv. Juozapo draugi
ja nutarė taipogi statyt ru
deni koki nors veikalą.

Pagirietis.
Panevėžys. Smėliuose a- 

tidengta moterų arbatinė. 
Galima gauti visokių laik
raščių pasiskaitymui.

Molainiai (Pan. pav.). 
Rugp. 15 d. griaustinis nu
trenkė 5 žm. Du vaiku mir
tinai, o trįs liko ligoniai. A- 
belnai Panevėžio apielinkėj 
šią vasarą griaustinis neri
mavo.

Kvietkeliai (Pan. pav.). 
Rugpiučio 12 d. buvo mano
ma parengti šeimyniškas 
pasilinksminimas — vaka- 
ruška padaryti. Bet kas tai 
pakišo anstoliui liežiuvį, 
kad busiąs vaidinimas. At
vyko policistas ir, nieko ne
pešęs, sustatė protokolą. 
Svečiai pasilinksminę ra
miai išsiskirstė. Gaila, kad 
musų tarpe esama tokių il
galiežuvių — išdavikų, ku
rie, pavydėdami kitiems 
linksmumo, stengiasi išar
dyt jų vakaruškas tokiu bu- 
du.

Graudušių kaimas (Šiau
lių pav.). Ūkininko K. Kei- 
višo sūnūs Antanas susi
ginčijęs dėlei kokios tai są- 
vasties baisiai buvo sužei
dęs tėvą, išdaužė triobai 
langus ir norėjo nušauti tė
vą ir pamotę, kurie tuojau 
išsinėšino iš namų ir prane
šė vietiniai policijai, jog jų 
sūnūs esąs beprotis.

Policija pastarąjį suėmė. 
Kadangi nieko negalėjo su
prasti jo pamišime, tai pa
leido. Tėvas padavė skun
dą gubernatoriui ant polici
jos, o padavė tardytojui 
prašymą, kad suimtų jo_ sū
nų, kaipo pamišėlį, 
metai atgal jis labai 
proto sumišimo liga.

šimcnįs (Kauno 
Netoli Šimonių miestelio 
rūgo. 13 d. buvo vilkų me
džioklė. Susirinko apie 4 
šimtai žmonių ir apie 100 
"ponų.” Užmušė 4 vilkus.

Reibeniai (Žagarės par.). 
Ūkininkai žada išsiskirstvti •z 

į vienasėdžius, tik jiems 
gaila didelių vyšnių sodų. 
Iš vyšnių gaudavo 100—300 
rublių.

Nirolė (Panev. pav.). 14 
rugpiučio pas ūkininką 
Grinkevičių atvyko urėd- 
ninkas ir du sargybiniai, 
jieškojo šautuvo, revolve
rio ir kokių ten uždraustų 
knygų ir rankraščių. Išrau
sė, išdraskė visas knygas, 
visus užkampius, bet nieko 
nerado. „Svečiai” nieko ne
pešę išsikraustė namo. 
Grinkevičius taip mano, 
kad čia esąs kaimyno dar
bas. Kaimynas — sulenkė
jęs lietuvis.

Papilė (Šiaulių p.). Rugp. 
11 d. parvažiavo naujasis 
Kauno gubernijos guberna
torius. Aplankė raštinę, li- 
gonbutį ir žemiečių virši
ninką.

Išvažiavus gubernatoriui, 
raštininkas Prokapčiukas 
tuo atstatė savo pagelbinin- 
ką J. Matą, labai dorą vyrą, 
kuris neimdavo jokių kyšių.

Keli 
sirgęs

gub.)

Dramos, šitoj knygelėj• Prieš gubernatoriui atva- f
žiuosiant vietinė policija už- telpa 3 dramos: „Rūtų Vai 
manė pataisyt kelius. Mat, Įnikas, 
gubernatorius atvažiuo
siąs automobiliu. Tuoj bu-

. vo iš Šiaulių pakviesti 5 sar
gybiniai, kurie turėjo vari
nėti žmones kelių taisyti.

Vienatinis Lietuvis 
GRABORIUS

Gerai žinomas lietuvis S. Barace- 
vičia, kuris yra išdavęs egzaminą ir 
aplaikęs diplomą ant graboriaus,

” „Mirga” ir „Undi
nė.” Parašė K. Puida, išlei
do „V. L.”

Steponaičio raštai. Kny- dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie- 
įtalpa: i nam reikale galės patarnauti lietu- 

ncui amuiiv© ivcn4 unoju. rrnTnnAą pilntaį ir kaline a ‘ -- - - - •
Tomis dienomis kaip tik bu- F ~L '

gutė turi 128 pusk,

vo giedra. Dėl lietaus ru- P^S- E. Steponaitis bu- 
giai stovėjo lauke 3 sąvai- ( Y° tį kpąsirodęs lietuvnji h- 
tęs. Užstojus geram orui, *"?•> >r beabejones bu- 
žmoneliai skubinos rugius' P* lssidirbęs geras rašyto- 

rė. Jo raštai išleisti Kaune.
i

I

i

I
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vežti, o čia jiems liepiake-Pas’ bTet pacioj jaunystej mi 
liūs taisyti. Vienas žmogus 
pasakojo, kad sargybiniai 
išvertę rugių vežimą ir nu- 

I varę žmogų kelio taisyt.
Anstolis su urėdninku važi
nėjo pažiūrėti, kad kelias 
butų gerai pataisytas.

Per tris dienas kelias nuo
Šiaulių iki Papilės buvo api
piltas žvyrių. Gubernato
rius gi atvažiavo traukiniu, 

■o to kelio ir matyt nematė.
Matyt, kad policija norėjo 
pasigirt gubernatoriui. 
Dvarininkai sau ramiai dir
bo laukus, tik vieni ūkinin
kai turėjo taisyt kelią.

("Lietuvos Žinios.”)

Redakcijos atsakymai.
Aidui. — Korespondenci

jos apie katalikų kalbėtojų 
plepalus nedėjome, nes jie 
visur tokias nesąmones pa
sakoja ir neužsimoka už
imt laikraštij vietos pami
nėjimui ką jie plepėjo. Be to 
kitas korespondentas anks
čiau ir trumpiau pranešė.

Mažam Velniukui. — Ra
šote apie šią vasarą atsibu
vusį pikniką, o dabar jau 
ruduo. Reikia greičiau pra
nešt ir paminėti dieną. Ne
tilps.

S. Kirtikliui. — Kalėji
mas nebuvo giriamas, tik 
parodyta, kad daugelis dar
bininkų gyvena dar blogiau, 
negu jame. Jei turite ką 
nors pranešt apie kalėjimo 
negerumus, su mielu noru 
patalpinsime.

Kazlauckučiui. — "Pasi
kalbėjimas per telefoną” 
nejuokingas. Nedėsime.

Justinui Baniui. — Jūsų 
prašymą išpildėme. Laivo 
vardą sužinojome, tik nusi
metė kas-žin kur jūsų adre- 

I sas ir nežinome kur pasiųs
ti laišką. Priduokite savo 
adresą.

A. šventanugariui. —
— Teisybė, jūsų korespon
dencijoj arba „monologe’ y- 
••a šiek-tiek humoro, bet ra- 
šinys perilgas. Jis tik vie- 
•',o liesto lietuvius apeina, 

I ' odė! jam stoka vietos.
J. A. Jucaičiui. — Musų 

j skaitytojams nėra žinomas 
dalykas, apie kurį pas jus 
kilo ginčai „Lietuvoj.” Pri- 

j sieitų viską atkartot, kol pa
aiškėtų visai nusenęs atsiti
kimas. Jus turite teisybę, 

i bet męs negalime pašvęsti 
| laikraščio apie skaitytojams 
inegirdėtus atsitikimus. Ve
lyk nerašykite į tokius laik
raščius, kurie neleidžia pa
siteisinti ant daromų jūsų 
raštui užmetimų.

Nedievotam. — Kitas ko
respondentas pranešė apie 
tai anksčiau. Gaila, kad ju- 
sų negalėjome sunaudot.

I

t

I

Nauji Raštai.
Joninės, 4-rių veiksmų 

drama, parašė G. Suder- 
mann, lietuvių kalbon vertė 
K. Puida, išleido „Vienybė 
Lietuvninkų,” Brooklyn, N. 
Y. Kaina 40c.

Paskaitos iš Biologijos ir 
Bakteriologijos, su paveiks
lėliais, parašė d-ras A. Gar
mus, išleido T. M. D.

žemės Giesmė, apysaka, 
parašė K. Puida, išleido 
„V. L.”

Visuotinoji istorija (sati- 
roje). Teffi, Dyrnovo ir 
Avierčenkos prisiskaitęs 
parašė T(oks)... Š(ioks)... 
K(itoks)... išleido "V. L.”

Kova už laisvę arba kaip 
Prūsijos žmonės iškovojo 
sau konstituciją. Pagal vo
kiečių raštus parašė Bur- 
nots, „Birutės” išleidimas, 
Tilžėje.

Paslaptis, parašė Senas 
Vincas, išleido V. Jakštys, 
Philadelphijoj.

Per Skylę ir Panelė šven
čiausia Sasnavoj, parašė A. 
Antonov, išleido ”Keleivis,” 
kaina 10c.

Kodėl aš netikiu į Dievą? 
Parašė Iksas. Tikėjimo 
kritika. Išleido ”Keleivis.” 
Kaina 20c.

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.

ANTANAS AšMIANSKAS

įdedu naujus.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

J. T. KAZLAUCKAS,
186E.Chapel st_ New Haven,Conn. 

Telefonas: 1434—3.
Visoki patarimai vėlam.. ---- 1 ■ ■ ---- -

PIRKITE BEKERNŲ
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 štorai 
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.

Phone So. Boston 1236-W
I

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

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

pielinkių lietuviams, kad aš 
dirbu James Ellis Forničių 
Kompanijoj, ant kampo B 
st. ir Broadway, So. Bosto
ne. Būdamas gerai apsipa
žinęs su forničiais, aš užti
krinu savo tautiečiams, kad 
James Ellis Co. duoda ge
resni tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono štorai. Y- 
pač dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, 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- 
rantuotas. Malonėkite pas 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškeli, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

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

Truput] pavartati rakan
dai gaunami už labai numu
štą kainą.

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

Ypač kviečami jaunave- 
■1 v« • dziai.

y T "D A Cidarettes
> JLV JrB. 10 už 5c 
SMAGUS RŪKYMAS

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

GRAŽIOS 
SATINO DOVANELES 

kiekvienam ZIRA bakselije.
« NUSIPIRK
BAKSELĮ TUOJ.
ZIRA užganėdinta 

yra popiiliarišknmn.

Męs norim, kad jįjs žinotu
mėt, jog šitie cigaretai 
da neturi 4 mėnesiu, o dau
giausiai jų parsiduoda, nes 
jie yra geriausi. Jie daro
mi iš zavėjanėio maišyto 

turkiško tabako.

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.

sGERIAUSIA

/r s

dirbtuve yra įrengta

i
8

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

IDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis ir

Darbą gvarantuoju.
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

REIKALINGA

400 VYRŲ J GIRIAS
arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap-
siims dibti visą siz.oną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių
žinių, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS

Mano
šiai, naujausios mados įrankiai.
ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 

I Esant reikalui einu į namus fotografuo 
i ti. Pasilieku gero velijančiu

! JURGIS STANAITIS 4 
4$ Broadvay So. Boston, Mass.

Ei, Vyrai, visi pas

t

EMPLOYMENT OFFICE,
3 TREMONT R0W,

BOSTON, - MASS.
===

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, 

i siųskite pinigus krasos ženkleliais ar
ba per ”Money Orderį” ant šio ad
reso: [46]

LITHUANIAN AM. CITIZ. CLUB, 
372 Bedford avė., Broklyn, N. Y.

i

puikiau- 
Atlie-

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia

vieta lietuviams.

304 Broadvay ir 259 0 streets,
SO. BOSTON, MASS.

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
(Ef ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas.
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange Bldg.

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

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

R. Vasiliauską
28W. Broadvvay So. Boston. M«$s. |

Telephone So. Boston. 845 M.

Dr.F. Matulaitis
495 Broadvvay, So» Boston. 

Valandos: 
Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. 

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

Siutus ir kitokius Rubus
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.
Musy firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.
Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 

gei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry ir Motery drapanas.

Tikras Jusy brolis lietuvys

Budreekis
222 W. Broadway, ir 24 Atneš street,
SO. BOSTON, MASS. HONTELLO, MASS.

Telefonas: So. Boston.'21013.

P|'V|Z' A II Pirkite už $6.00 ver-
■ •“■•““•tės musų tabokos dėl 

cigaretų ir išsirinkit sau dovaną iš se
kančių daiktų: Naujas importuotas Eo-

noirrafas su dide
lis nikeliuota dū
da, kuris irrajina 
garsiai ir aiškiai 
visokias muzikes 
ir dainas. Kiekvie 
nas gali turėt savo 
name koncertą. 2.<• 
geriausia armoni
ka vokiško išdirbi
nio su notom ir nu
rodymais. 3. Pui- 
stalavas nikelinis 

su
f S 1 OF ______ II kUS
f laikrodis su muzika,

kiekviena kartą grajina 
10 minutų. 4. Vyriški 

K'jfckgrlgZ~ -v^į>r arba moteriški storai pa-
Hf H auksuoti laikrodėliai. Uz. musų dovaną vien norime, 

kad pagarsėtų musų firma tarp jūsų pažystamų. 
Atsiųskmums ant rankų 50c. markėms, o męs jums prisiusime 40 skrinučių 
tabako 4 gatunkų už $6.00 ir jūsų išrinktą dovaną Likusius $5.50 užmokėsit 
gavę tavorą. Kam tavoras nepatiks, galit jį neimti.
ENGLISH-A8IATK TOBACCOCO-, I>ept. K. 115 2. Jthst., New Vork, S.T.
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vv* . • FV* • *316 XV. Broadway, So. Bos-
1/lATlllOC >mine |tone. Bus ?eri kalbėtojai, V Iv Uit v v fulllUO* gal būt ir I. W. W. unijos or

ganizatoriai, kurie tuojaus 
pradės organizuoti uniją. 
Visi cukernės darbininkai, 
kurie tą vakarą nedirbs, te
gul ateina susirinkiman, 
kuris prasidės 8 vai. vaka
re. Bijotis nieko nereikia. 
Tik dabar kompanija gali 
su jumis elgtis, kaip su ver
gais. Bet ji tuojaus nusi
gąs, kada pamatys, jog jūsų 
galybė jau organizuota.

Tik neužmirškite ateinan
čio utarninko. Gana vergi
jos! Laikas jau būti lais
vais žmonėmis.

Cukerninkas.

I

Pereitoj nedėlioj, 22 rug
sėjo, po prakalbų So. Bosto
ne likos areštuotas S. L. A. 
prezidentas F. Živatkaus- 
kas. Jį areštavo už nelega- 
lišką agitaciją. Kaip girdė
jome, warrantas buvo iš
imtas jau Tauntone, Mass., 
apie sąvaitę atgal, bet p. Ži- 
vatkauskui pasisekė atva
žiuoti da ir So. Bostonan, 
kur SLA. kuopa buvo su
rengus jam prakalbas. Po 
prakalbų prieina keli polici- 
stai ir praneša, kad jie turi 
ant jo warrantą ir areštuo
ja. Nuvežė į policijos nuo
vadą. bet vienas kuopos na
rių užstatė S200 kaucijos ir 
p. Živatkauskas likos paleis
tas iki teismui. Teismas bus 
Tauntone, kur išduotas bu
vo warrantas.

Matomai, kas nors turėjo 
valdžiai įskųsti, kad p. Ži
vatkauskas agituoja už S. 
L. A., nes kitaip iš kur ji a- 
pie tai žinotų. Bet ar mažai 
pastarais metais netaktiški 
valdybos pasielgimai pada
rė SLA. priešų. Tai vis rei
kia pasidėkavoti augščiau- 
sio intelektuališko išsivys
tymo musų „veikėjams,” ką 
spendavo ir braukė narius 
kartais be jokio reikalo. Bet 
kaip ten nebūtų, o kerštas 
yra ne koks įrankis. Ypač 
kad tokia Balučių klika, ku
ri daugiausiai yra prieš tą 
draugiją ir jos narius prasi
žengusi, to keršto visai ne
atjaučia. Todėl šis p. Živa- 
tkausko Įskundimas, vis- 
viena kas jį neatliko, yra 
nepagirtinu pasielgimu.

Reikia išreikšti papeiki
mą ir S. L. A. advokatams, 
kurie pasiėmė po kelioliką' 
šimtų dolerių už S. L. A. 
čarteri ir nieko nepadarė. 
Jie tvirtino, kad jis pritai
kytas prie visų Valstijų tie
sų, bet dabar pasirodo, kad 
jie melavo. Jei jis butų pri
taikytas, Massachusetts val
stijos policija šiandien ne
būtų areštavusi p. Živat- 
kauską. Jie pridarė Susi
vienijimui priešų ir neap
saugojo nuo jų draugijos. 
Kas čia kaltesnis, tegul 
sprendžia visuomenė.

J. Gegužis, i

Baigiant spausti “Keleivį” 
gavome per telefoną žinią, 
jog F. Žovatkauską teismas 
nubaudė ant $50.00. Padavė 
apeliaciją. Teisme paaiškėjo 
kad apskundė F.JBagočius.

PASKAITA
Ateinančioj nedėlioj soči- i 

jalistų salėj d-ras Matulai
tis turės paskaitą. Salės an
trašas 376 Broadway, So. 
___ *■' ' 

Boston. Pradžia 7 vai. va
kare.

Ant Statė gatvės, darant 
banke pataisymus, 23 rugsė
jo, nupuolė didelės plie
ninės duris ir vieną darbi
ninką, John McDonaldą, už
mušė ant vietos, o kitą, Ar- 
thurą Setterlandą, pavojin
gai sužeidė.

Sufragistės Amerikoj 
pradeda kovoti už lygias 
tiesas moterims, tokiu pat 
budu. kaip Anglijoj jų drau
gės. Bostone dabar važinė- 
iasi automobiliuj Margaret 
Foley su keliom savo orga
nizacijos komiteto narėm ir 
sako prakalbas ant gatvių. 
Subatos vakare, kada ant 
kamoo Dorchester ir 9 gat
vių kalbėjo demokratų poli
tikieriai, ji kelis sykius de
ni onst ra ti vi š kai apsuko mi
nia ir pradėjo kalbėt. Po
litikieriai liko be klausyto
ju, nes visi žmonės susispie
tė aplink Foley. Ji užsis- 
pvrė klaust vieno politikie- 
riaus. ką jis mano apie mo
terų balsavimą. Tas turėjo 
nustot kalbėt ir pasislėpė 
minioj.

Į cukrinės vergus.
So. Bostono cugrinėj dar

bininkai ant tiek likos pris
pausti, kad neišlaikytų jo- 
kis arklys. Tankiai jie pri
versti dirbti apskritą parą 
(24vai.) Pavyzdžiui,subatoj 
naktinė maina kaip pradeda 
nuo 6 vai. vakare, tai dirba 
visą naktį, visą nedėlios die
na ir tik šeštoj valandoj ne
dėlios vakare paleidžia. 
Per visas 24 valandas duoda 
tik vieną valandą valgiui. 
Abelnai imant, darbininkai 
išdirba po 80, 90 ir 94 valan
das į sąvaitę. Tokios sąly
gos ir Rusijos katorgoj butų 
skaitomos peržiaurios. So. 
Bostono cukernės darbinin
kai skaitosi laisvais žmonė
mis ir dirbti tokiose sąlygo
se neprivalo. Tik negyva 
mašina gali suktis apskritą 
parą. Žmogus gi neprivalo 
ilgiau dirbti, kaip 8 valan
das, nes jam reikalingas pa- 
silsvs. Kas dirba ilgiau, tas 
daro neatlvginąmą skriaudą 
savo protui ir sveikatai; jis 
neturi būt jau žmogumi. 
Kompanija gali to reikalau
ti, tai jos biznis, iš to ji dau
gina savo milijonus, bet 
darbininkai neturi duosis 
taip nežmoniškai skriausti.

Visų pirmiausia jie turi 
sutverti uniją, o paskui pa- į 
reikalauti žmoniškesnių są- 
lvgu. Tik reikia vienybės, , . _.+ _. +•' V . • • j 12 kambarių City Point namas par-
O kompanija pasiduos. . siduoda gana pigiai ir ant lengvu iš-

Ateinančiame utarmnke,| i>TU.
1 d. spalių, bus pirmas cu-l 
kernės susirinkimas po No153 E

i

I

i

Lena Goldstein ir Max 
Shapiro iš No 79 Stearn st., 
Malden, liko areštuoti ir su
laikyti po 83,000 oarankos 
kiekvienas už ”baltąją ver
giją.” Jiedu gabenę mergi
nas iš Bostono i New Yorką 
ir pardavinėję i paleistuvy
stės namus.

r

17 rūgs, atsibuvo teismas 
Charlestowne, i kuri pašau
ktas W. East už kirtimą per 
galvą policistui laike vieno 
politikierio kalbos. Teis
mas atrado Eastą nekaltu, 
nes nebuvo aiškių darody- 
mų, kad jis mušė.

PARDAVIMAI.

i

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.

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- j 
tą. Reikale kreip^ites po šiuo adre
su: [39]

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

PARSIDUODA NAMAS.

Atsišaukite pas
JAMES E. LYDON,

St., So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS
Daugeliui klausiant apie "Žmonių

Knygyno" prenumeratą, pranešame, gerbiamiems lietuviams, jog aš G. M. 
kad dabar ji yra $1.25, nuo 1-mo nu
merio iki 12. 
meriai, vertės $1.15; bus da penki.

Iš Lietuvos naujų prenumeratorių 
nepriimame, bet iš Amerikos užrašyt 
į Lietuvą galima už tą pačią ($1.25) 
kainą.

Šitą prenumeiatą pabaigus, t. y. 
išleidus 12 num., toliau jokių pre
numeratorių nepriimsime, nors kny 
gėlės vis leisime. Tiems, kurie yra 
užsimokėję 2—3 prenumeratas, atly
ginsime, pagal prižadėjimą, 
knygelėmis, o jei kas norės, tai pa
rūkuosime į "Dilgėlių” prenumeratą.

BROLIAI BALTRUŠAIČIAI
2400 Fifth avė.. Pittsburgh, Pa.

I

!
I

PERSIKĖLIAU J SAVO NAMĄ
Šiuomi pranešu savo draugams ir

Kantanawitz, nuo 1-mos d. Rugpiučio
Yra jau išleista 7 nu- (August) persikėliau į savo namą ir

i

I

I

I

tomis

atidariau SAL1UNĄ. Todėl meldžiu
su visokiais reikalais atsikreipt po
nurodytu adresu:

G. M. KANTANAWITZ
300 W. Madison st. Springfield, III.

$20 ALGOS J SĄVAITĘ.
Męs mokam $20 algos į sąvaitę a-

gentams, kurie dirba pilną laiką, ir
$8 tiems, kurie dirba vien vakarais,
pardavinėdami musų 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,

William F. d. Howard. Jokio patyrimo

*

ir vietinių agentų.
Tegul tik atsišaukia tei-nereikia.

singi ir švarus žmones, pažymėdami
ir dabartinį savo užsiėmimą.

AMERICAN SALES CO.NO.
Dep’t. 77,Box 954,

*

Russian-American Bureau

Ij

GYVUOJA JAU NUO 1892 m.
Šifkortes ir geležinkelio tikietus 

parduodame per pačtą su nurody
mais ant kokios stoties, kada ir ko
kius trukius pasažieriai turi imti, 
kad suspėti ant laivo. Taipogi šif
kortes iš kiekvienos Europos dalies 
parduodam ir uždyką nusiunčiam va
žiuojantiems su nurodymais kaip ir 
kada išvažiuoti.
R Skalaudami smulkesnių žinių rašy
kite mums šitokiu antrašu:

Russian American Bureau.
(Uždėta 1892 metuose. )

160 N. 5-th AVĖ, kertė Randolph St..
CHICAGO. ILL.

13a,
New York.

ij

Sūnūs Pranciškaus ir Agnieškos Ka- 
valiauckų per savo storonę ir ilgą va
karinių mokyklų lankymą, pagaliaus 
išdavė egzameną iš vakarinės Young 
Men’s Christian Association mokyk
los ir likos advokatu. Gyvena po No 
266 Silver st.. South Bostone. Taip
gi išdavė egzameną ir likos prileis
tas prie Bar’o Rugsėjo 17. 1912 m.

Todėl visi lietuviai turinti kokias 
nors provas galite kreiptis pas ma
ne.

žė

rė- 

lai-

REIKALINGI AGENTAI
Męs parduosim jums už labai 

mą olselio kainą laikrodėlius ir 
težėlius ir duosim iki 3 mėnesių
ko užsimokėti. Nusiųsim jums vi
sokių gatunkų, taip, kad galėsit iš
parduot tarp draugų ir pažįstamų 
darbininkų, ir gerai da uždirbsit. Ga
lit pelnyt nuo $15 iki $75 ir daugiau 
į sąvaitę. Parašyk mums, o 
sim savo kainas ir išlygas, 
šitokiu adresu:

DEALERS VVHOLESALE
DEPT. 8-A, 4 East 27-th

NEW YORK.

nusių- 
Rašyk 
[41] 
CO.
street,

i i

[39]

M. Gaili van Co i'

Užlaiko geriausį
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.

Teatras ir šokiai
Parengti L.S.S. 60 kp., atsibus Subatoj.

28 Rugsėjo (September), 1912 m.
-------- Svetrineje--------

D A HI f D r V H A I I kampas E ir Silver sts.VAnLliKEn nALL, so. boston, mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare. Sulos juokingą komediją

Amerikoniškos Vestuvės alkanas jonukas
Taipgi bus skrajojanti pačta su dovanomis. 

Kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS.

Bučerne ir Groseme

Atsidarys Ketverge,

26 Rugsėjo: Sept., 1912 m.
ir per TRIS DIENAS MĖSĄ ir visokius VALGOMUS 

daiktus parduosime už pusę prekes.
Tavorai geriausios rūšies ir gvarantuojami.

Viską parduosim už tą prekę tuojaus užmokant.
Meldžiame lietuviškas gaspadines atsilankyt ir pasi

naudot iš progos.

J® Petraueluas
Kampas D ir 4-th sts., So. Boston.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSjA

Aptieka
Sutaisome Receptus *u didžiausia 
atvda. nežiūrint ar i* Lietuvos at
vežti ar Amerikoniški. Gyduolių 
galite gauti, kokios nk uasaulėj 
vartoja, teipsri visad*raudasi Lie
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Daly 

18 Bro3dway- S- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs pereipresą gyduoles prisiusim |

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LINIJA..

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA 

Rotterdamą 8 d., j Liepojų 11 dienų. 
$31.00 
$45.00 
$60.00 
Kursk
Russian — Spalių (Oct.) 19 d. 
Czar
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOIINSON & CO. 

27 Broadwav, New York.

I
III klesa
II klesa 
I klesa

Spalių (October) 5 d.

$33.00
$50.00
$70.00

Lapkričio (Nov.) 2 d.

i

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

t

New City Savings Bank 
of CHICAGO, ILL

Sfankini'f darnas
4601-3 Ashland ave.,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. F įduodame pir
mus morgičius su užtikrintais dokumentais. Daugelis į.^fcupranta 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 tą 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 susinėsimą 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.

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

Savininkai namo ir banko užžiurėtojai:
GED. L. UKSO, Prez.; S. MARCINKIEWICZ, Vice-Prez.;

A. J. BIERZYNSKIS, Kasierius.
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