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DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS Ii 

Leidžia
J. G. Gegužis ir draugai. I

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje................................ 81.50 I
Kanadoje ir užrubežiuose.... 82.00 I

PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose .... 81.25 Į
Amerikoje................................. 90c. I
Apgarsinimų kainos klausk laišku. |

Kreipianties su kokiais nors rei- | 
kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS

N n 4 A TelePhone: SO. BOSTON, MASS., 3 Spalių (October), 1912
1 iv So. Boston 935-W. "Entered as Second.CIass Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the act of March 3, 1879. "“„„.Metas VIII.

IŠKAITYTAIS prendė, kad 1912—13 m. Pe- uunll I lvJlIu terburgo universiteto pir- ŽINIOS IS VISUR.
Buvom andai rašę, kad 

40-tą ”Kel.” numerį gal pa
darysime jau „kuniginį,” 
tečiaus dėl tūlų priežasčių 
nusprendėm jį atidėti da to
liau. Viena: da neprasidėjo 
Ettoro ir Giovannitti bylos 
nagrinėjimas (da teisėjai 
renkami); antra: laukiam 
kokios nors žinios apie mus 
pačių bylą su kun. Bukave- 
cku, kuris apskundė „Ke
leivį” už tilpusią iš Worces- 
terio korespondenciją. Ti
kimės, kad neužilgo jis tu
rės jau būt. Tuomet kuni
giniam numeriui da dau
giau bus medegos, nors ne
mažai jos suteikia ir „Drau
gas.”

25 metus įrakinta...
Liepos mėn. pabaigoje, 

tapo pranešta Maskvos mie
sto viršininkui, kad Mask
vos apielinkėje, Čerkizovo 
sodžiuje, nekuris minėto so
džiaus namo savininkas 
Kruglovas ,laikąs jau daug 
metų savo namuose tamsio
je grįčioje savo sumišusią 
žmoną, kuri priversta mie
goti ant plikps žemės...

Pristavo ir policijos gydy
tojo tyrinėjimai — tą pra
nešimą patvirtino. Kruglo- 
vo žmona ištikrųjų buvo į- 
rakinta tamsioje, smirdan
čioje grįčioje. Prie žvakės 
šviesos jie pamatė sėdint 
kertėje pusnuogę moteriš
kę, kuri buvo įsivyniojusi 
nešvariais skarmalais. Mo
teriškės padėjimas labai 
baisus. Minėta moteriškė 
jau seniai užmiršusi kalbė
ti ir tiktai murma da kaipo 
gyvulys. Kruglovas prisi
pažino, kad jis minėtoje grį- 
čioje laikė savo žmoną 25 
metus. 30 metų atgal ji su
sirgo, bet niekur jos į ligon- 
butį nepriėmė. Daktarai sa
kydavo, kad ji neišgydoma.

Tolstojų baudžia.
Rugp. 27 Peterburgo teis

mo rūmai nuteisė 1 metams 
tvirtovės Sutkovą už išlei
dimą L. Tolstojaus veikalų: 
„Bažnyčia ir valstija,” „Ga
lo prisiartinimas,” „Atsi
šaukimas į dvasinius,” ”Pa- 
trijotizmas ir vyriausybė.” 
Kaltino pagal 128 ir 129 str. 
krim. įst.

Kratos ir suėmimai.
Rygoj mėtomos prokla

macijos. Drauge su tuo pra
sidėjo kratos ir suėmimai. 
Suimti keli raidžių rinkėjai 
ir mokytojai.
Neleido „baltosios gėlelės”

V i a t k o s gubernatorius 
neleido 25 rugp. „baltosios 
gėlelės.” Pasak gubernato
riaus. tai busiąs paniekini
mas 1812 metų šimtmečio 
sukaktuvių tautinės šven
tės.

Mažina studentų skaičių 
Buvo jau rašyta, kad stu

dentų skaičius vis mažėja.
Pasirodo, kad švietimo 

^misteris nori net da did
žiau sumažinti. Kaso nus-

man kursan priimtų 2100 
studentų. Kitais metais pri- 

Į imdavo 2400 studentus.
i 1812 m. karės sukaktuvių 

šventė
Šiais metais sukako 100 

metų nuo „francuzmečio.”
Ta karė Rusijos gyveni

me atvaidino didelę rolę, už
tai ir 100 metų sukaktuvių 
diena iškilmingai apvaikš
čiojama. Didžiausios iškil
mės buvo Borodine, netoli 
Maskvos, kame rugpiučio 26 
1812 m. ištiko baisus mušis. 
Atvažiavo kai-kurie minis- 
teriąi, šiaip visokie valdinin
kai ir daugybė svečių. Iš
kilmėse dalyvavo net pats 
caras su visa savo šeimvna.v

Tos dienos atminimui caras 
suteikė visokių ”malonių,” 
„paaugštinimų,” paskirimų. 
Svarbiausia caro dovana — 
tai 100,000 rb. pašelpai su
žeistųjų ir jų giminių. Rug
piučio 27 svečiai grįžo na
mo. Traukinis, kuriame va
žiavo keli ministeriai, per 
mašinisto kaltę nuėjo nuo 
vėžių, bet niekas nenuken
tėjo. Kitas traukinis, ku
riame važiavo kunigaikštis 
Mykolas Mykolaitis ir keli 
ministeriai, nuvažiavo at
sargos kebu. Garvežis įs
mego žemėn, bet irgi nieks 
nenukentėjo.

Redaktoriaus suėmimas
Suėmė trims mėnesiams 

laikraščio ”Groza” redakto
rių už įdėjimą savo laikraš- 
tin straipsnio ”V zaščitu mi- 
nisterstva iusticiji ot mini
strą justicijų”

Paleistuvvstės namų 
globėjas

Dešimts metų atgal į Ale-: 
ksandrovo miestą atvyko 
gyventi ispravninko pagel-i 
bininkas Nerovno. Pasta-Į 
rasis greitai susipažino su i rias darbininkai turi pra- 
vietine paleistuvystės namo) leist ant nieko ir jie, esą, per 
savininke Zofija Jokubovs-' 
kiene ir liko jos mylimasis. 
Bet praslinkus 4 metams, N. 
drauge su J. persikėlė į Bak- 
mutą, kur pirmasis buvo ga
vęs isprauninko vietą. Po to 
J. buvo daleista atidengti da 
paleistuvystės namą Dmit- 
rijanske. Tuose namuose 
buvo laikomos jaunos mer
gaitės, kur priiminėdavo sa
vo draugus. Paskui atiden
gė da porą paleistuvystės 
namų. Jei kuomet tų „na
mu” mergaitės skundėsi po
licijai, tad nieko nelaimėda
vo.
Naujų namų sugriuvimas
Peterburge dabar beveik 

kas dieną atsitinka naujų 
namų sugriuvimai. Rugp. 
24 ant Vasilio salos sugriu
vo naujo namo stalažai. Du 
darbininkai, kuriuos sun
kiai sužeidė, nugabenti i li- 
gonbutį — tuojaus pasimi
rė. Tą pačią dieną Fontan- 
koje sugriuvo naujai stato
mo namo visi 7 augštai. Sie
nos jau buvo pabaigtos ir 
stalažai atimti, kuomet tas 
namo sugriuvimas atsitiko. 
Iš griuvėsių vienas sunkiai 
sužeistas darbininkas atka
stas. Spėja, jog po griuvė
siais esą daugybė to atsiti
kimo aukų.

IS AMERIKOS. taip kad buvo svečių ir ant 
pietų valgyta makaronus, 
ro pietų 11 ypatų urnai ap
sirgo. Pašaukta du dakta
ru. Pasirodė, kad visi užsi
nuodijo pietais.

Norėjo nunuodyti savo 
auklėtojus.

Lovvell, Mass. — 16-kos 
metų mergaitė Gladys Orą 
Denis įpylė į kavą žiurkių 
nuodų, kad nusinuodytų jos 
auklėtojai Jordanai. Mer
gaitė likos areštuota ir pa
sodinta po $4,000 kaucijos.
Nusižudė garsaus juodvei- 

džio pati.
Neseniai nusišovė gar

saus juodveidžio Johnsono 
pati. Johnsonas buvo, kaip 
lietuviai sako, „faitorius.” 
Jis už pinigus eidavo kums- 
čiuotis. Anais metais jis su
mušė garsųjį amerikonų pu- 
gilistą Jeffrie, už ką gavo 
$100,000. Abelnai imant, 
Johnson’as daužydamas ki
tiems nosis, arba duodamas 
sau sudaužyti, uždirbdavo 
milžiniškus pinigus. Mat tas 
laukinis paprotys (kums- 
čiavimasis) pas amerikonus 
skaitosi svarbiausiu sportu. 
Todėl ir Johnsonas labai 
greitai pralobo ir pagarsė
jo. Jis apsivedė su baltvei- 
<le. Merginai, mat, rūpėjo 
juodveidžio turtas ir gar
bė. Ji tikėjosi būt laiminga. 
Bet ji apsiriko. Turtas ir 
garbė laimės da nepadaro. 
Užpereitoj sąvaitėj ji nusišo
vė, palikdama šitokį laišką: 
”Aš esu baltveidė moteris ir 
man jau nusibodo būti iš
mestai iš draugijos. Gėda ir 
paniekinimas puola ant ma
nęs už ištekėjimą už juod
veidžio. Net patįs juodvei- 
džiai manęs neapkenčia. Aš 
nutariau viską užbaigti.”

Jos vyras seniai jau patė- 
mijo, kad ji nori nusižudyti. 
Sykį ji Londone būdama, 
kad jis nusivežė ją ant Ang
lijos karaliaus vainikavimo, 
bandė iššokti iš viešbučio 
per langą; kitą sykį Ameri
koj norėjo šokti iš traukinio 
per langą. Ir nuolat jam vis 
pasakodavo, kad gyvenimas

celonos ir Francuzijos. 
Streikieriai nukapojo tele
grafo vielas. Kareiviai va
kar buvo jas pataisę, bet ir 
vėl jos nukapotos pereitą 
naktį. Streiką veda socija
listai ir visur sakomos revo- 
liucijoniškos p r a k a lb o s. 
Daugelis vadovų jau areš
tuota. Valdžia ketina ap
skelbti generolą Weyler dik
tatorium. Jis galėsiąs elgtis 
su streikieriais pagal savo 
norą, kol streikas tęsis. Ka- 
riumenė išsiųsta vandeniu 
ir sausžemiu į Barceloną, 
kad malšint streikierius.

Baisi viesulą Japonijoj
Tokio, 27 rūgs. — Visoje 

Japonijoj siautė baisi viesu
lą, nuo kurios žuvo nema
žiau 1000 ypatų ir du sykius 
tiek nerandama. Manoma, 
kad ir jie bus žuvę. Apie 
200,000 gyventojų liko be 
pastogės. Blėdies padaryta 
apie už 50 milijonų dolerių. 
Audra da nepasibaigė.
Airijos turčiai prieš auto

nomiją.
Airijoj eina kova, pana

ši į karę, už autonomijos Ai- 
Manoma, 

kad parlamentas ir kitos į-

Bulgarija protestuoja
Sofija, 26 rūgs. — Kaip 

jau buvo pranešta apie su
sirėmimą Turkijos kariume
nės su Bulgarijos kareiviais 
prie rubežio arti Hamambu- 
nar, dabar atėjo žinia, kad 
Bulgarija pasiuntė Turkijos 
valdžiai protestą, kuriame 
sakoma, kad Turkijos karei
viai pirmiausiai pradėjo 
šaudyt.

Nubausti kareiviai
Pekin, 26 rūgs. — Hupeh 

provincijos priemiesti j Wu- 
chang buvo sukilę kareiviai 
ir užpuolę ant miesto. Juos 
pasisekė įveikt ir apie 200 
sukilėlių liko nubausta mir
tim.

Išsigando orlaivio
Tripoli, 25 rūgs. — Vie

nas Italijos orlaivis nusilei
do visai arti žemės prie Zan- 
zur oazo ir pradėjo iš jo šau
dyt revolveriais į arabus ir 
turkus, kurie veda karę Tri
poli j su italais, 
arabai krito ant smėlyno ir.... . 
nesijudino. Po valandėlės į J*1 inJ5*
vienas pašoko ir paleido šu- •’ . ~~ f. .. .
vį į Turkijos kariumenės ko- ^tajgos^peneis ^antonomijos 

į

Nusigandę

mandierių. Šūvis nepatai- Airijos lordai
kė. Atsikėlusieji nuo žemės dideli turčiai ema
kareiviai užpuolė ant ap- Pr,re$ autonomiją ir ketina 
kvaišusio nuo orlaivio pasi- Dries_ JĄ kariauti, nors ir bu- 
rodymo kareivio ir padėjo tų ^ įstatymais pripažinta
i ant vietos.

Šaukiasi į Dievą
Maskvoj einantis vokiš- ir jų priešai, 

kas laikraštis „Gazette” ra-jf " ~ 
šo: „Dieve išgelbėk mus nuo 
musų silpnumo.” Tuomi jis 
nori išreikšti nuomonę, kad

1 Rusijos spauda yra nepa
prastai persekiojama ir ne- 

; turi užtikrintų įstatymų, 
i Toliau jis kalba, kad Rusijoj 
i vra 141 šventė metuose, ku-

-------- „ , ' 
!tas šventas dienas prageria 
į 27 procentą savo uždarbio.

Kanuolė orlaiviams šaudyt
Toulon, Francuzija, 26 d. 

rūgs. — Čia liko išbandyta 
nauja kanuolė orlaiviams 
šaudvt. Iš jos paleistas šūvis

_ . - j

Ettoro ir Giovannitti byla 
prasidėjo; 

Lawrence riaušės
Pereitoj nedėlioj Lawren- 

ce vėl prasidėjo riaušės. 
' Pradėjo jas pati policija. Iš 
Bostono, Haverhillio ir kitų 

' miestelių atvažiavo daug I. 
W. W. narių. Nuo stoties 
tie žmonės sustojo į eiles ir 
po vadovyste vietinių vado
vų patraukė per miestą. 
Pirm demonstracijos važia
vo Tresca, Pittsburgo italų 
laikraščio redaktorius, ku
ris vadovauja dabar Law- 
rence visą judėjimą ir kurį, 
dėlei jo gabumo, vadina 
„Antruoju Ettoru.” Tresca 
vežėsi su savim daug vaini
kų, kurie buvo suaukauti 
nuo darbininkų užmuštai 
buvusiam streike La Pizzai. 
Mat, šios demonstracijos ti
kslu buvo aplankyti jos ka
pą ir pakelti protestą prieš 
'aikvmą kalėjime Ettoro, 
Giovannitti ir Caruso. De
monstracija ėjo su muzika 
ir raudonomis vėliavomis. 
Viskas buvo ramu ir pil- 
n'sn-'sioj tvarkoj. Bet štai 
oriėius prie policijos nuova
doj (ant La.wrence st.), po- 
licistu eilė užtvėrė gatvę ir 
suėmė Tresca. Italai tuoj 
ansoito policija ir prasidė- 

. Polieistai išsitrau
kė lazdas ėmė mušti žmo
nėms per galvas ir da 14 v- 
^sPu suareštavo. Du poli- 
cistai liko sužeisti peiliais.

Paskui Tresca liko palei
stas. Jis sako, kad policija 
liepus jam nuleisti raudo
nas vėliavas. Jis atsisakęs 
tai padaryti ir už tai jį are
štavo.

Policija kaltina streikie
rius, kad tie peranksti pra
dėjo demonstraciją. Strei
kieriai kaltina policiją, kam 
ši leido prasidėt demonstra
cijai nuo pat stoties, jeigu 
matė, kad buvo da perank
sti. Ji stovėjo ten pat, kaip 
tie žmonės išlipo iš trauki
nio, bet nieko jiems nesakė. 
Tik kada susirinko^ jau di- pasaKoaavo, Kaa gyvenimas 
dėlė minia ir praėjo pusę jaj jau nusibodo. Johnso- 
kelio, tuomet užpuolė ir pra- nas pasamdė dvi juodveides

i
i

I

nyniais pnpažinia.' i<ova 
miestuose daromos! i~~XAirijos 

skaitlingos demonstracijos, 
kurias rengia autonomistai 

. Įvyksta nere
mtai susirėmimai. Miestuose 
oilna kariumenės ir polici
jos skaitlius padidintas.

Marccni sužeistas
Spezia, Italija, 26 rūgs.— 

Pagarsėjęs mokslininkas 
bevielinio telegrafo išradė
jas William Marconi važia
vo automobiliu ir susižeidė 
taip skaudžiai, kad jam gre
sia aklumas. Kairiaja akim 
’is kol kas visai da nemato. 
Dešinėji akis irgi sužeista. 
Italijos didžiūnai labai su
sirūpinę Marconi sveikata 
ir jo akių susižeidimu.

Kalėjimas už žudystę
Zwickau, Vokietija, 26 d. 

rūgs. — Emma Marie Purtz 
liko nuteista 41/? metų kalė
jimo už nužudymą savo 
darbdavio Ungethum. Ji tu
ri 20 metų amžiaus.

Orlaivininkas užsimušė
Turin, 26 rūgs. — Italijos 

lieutenantas Ragozzoni nu
krito iš 236 pėdų augščio, 
kada jis lekiojo orlaiviu, ir 
užsimušė.

Riaušės Chinijoj
Iš Chinijos miesto Amoy 

praneša 30 rūgs., kad pro
vincijoj Kokien tiek daug 
gyventojų sukilo, kad ka- 
riumenė nepajiegia numal
šinti.

Vaikas i kalėjimą
Beuthen, Vokietija, 30 d. 

rūgs. — 17 metų vaikėzas 
P. P. Badura, kuris išplėšė 
banką ir ilgai važinėjosi jū
rėmis, liko suimtas New

i 
i
I

sudraskė orlaivi, esantį 
mulios augštumoj.

Kariškas ūpas taikos 
kongrese.

Geneva, 26 rūgs. — Šian
dieninis posėdis taikos kon
grese atsižymėjo nepapras
tu triukšmu. Taip buvo įsi
karščiavę delegatai, kad pri
vertė apleist platformą vie
nam kalbėtojui.
Streikas didinasi ant Ispa

nijos geležinkelių
Madrid, 27 rūgs. — Gele

žinkelių darbininkų streikas 
iau perėjo Catalonijos rube- 
žius. Šiandien turėjo mitin
gą Almerijos geležinkelių 
darbininkai ir išnešė rezo-! 
liuciją. skelbiančią, kad umu ■ 
laiku butų sustabdyti dar
bai. nes kompanija pavariu
si vieną perdėtinį be kaltės.; 
Ant Catalonijos geležinke
liu dirbt pastatyti karei
viai. kurie jokiu budu ne
spėja net krasos siuntinių) Yorko porte, dabar nuteis- 
nugabent į vietas tarp Bar-i tas 15 metų į kalėjimą.

I

dėjo riaušes.
Kaip girdėt, Lavvrence’o 

patrijotai ketina suorgani- gjtJs merginos” saugotų ją

merginas, kad jai nebūtų 
taip nuobodu ir kad kartu

zuot taip vadinamą ’ ukėsų nuo nusižudymo.
T *1 _ A JI - 1__________A __ _ -komitetą” ir padėt kovot su 
I. W. W. unija. Patrijotai 
kalba, kad tą uniją reikia 
išvyti iš Lavvrence’o, kaip 
iš San Diego, Cal. Mat, žmo
nių išnaudotojams ir atža
gareiviams šita unija išrodo 
kaip kokia šmėkla. Bet var
giai jiems tas pavyks pada
ryt Lawrence, ką jie pada
rė San Diego. Žmonės jau 
kalba, kad jeigu tik jie pa
bandytu varyt išLawrence’o 
I. W. W. uniją, tai tuojaus 
sustoja visos audinyčios. 
Reikia neužmiršt, kad I. W. 
W. turi čionai vien tik narių 
virš 
kų...

11

10,000, o kiek šalinin-

žmonin užsinuodijo 
pietais.

Webster. Mass. — Perei- 
toj nedėlioi Bastorų namuo
se buvo kokis tai pokilis,

Ir jos 
nuolat ją saugojo. Bet štai 
aną dieną ji išsiuntė jas iš 
savo kambario ant valandė
lės ir nusišovė.

Morganas už Taftą.
Milijonierius Morganas 

viešai pasakė, kad šiuose 
rinkimuose jis rems Taftą. 
Tas reiškia, kad p. Morga
nas išmes ponui Taftui ke- 
liasdešimts tūkstančių dole
rių.

Taigi žinok, darbininke, 
kad tie tūkstančiai neuždv- 
ką duodami. Jeigu p. Taf
tas vėl bus išrinktas, jis tu
rės p. Morganui atsilyginti 
užtardamas jo reikalus. Su
sirėmus darbininkams su jų 
išnaudotoju Morganu, p. 
Taftas visuomet rems Mor
ganą. nes šis dabar remia ji.

(Tąsa ant S-to pusi.)



KELEIVIS

Peržvalga^
siūloAtstovas A. Bulota 

"šaltiniui” laižybas iš 
1,000 rublių

Netik Amerikoj eina aš
trus ginčai tarp socijalistų 
ir klerikalų, bet ir Lietuvoj. 
Katalikų laikraštis „Šalti
nis” buvo jau kelis sykius 
apšmeižęs Durnos atstovą 
socijalistą A. Bulotą, net 
sakė, buk jis su Azefu turė
jęs reikalus, bet visas savo 
melagystes turėjo atšaukt, 
kada pagrąsinta 
Kunigų „šaltinis” 
melavęs apie Bulotą ir ma
žinęs jo veikimo vertę, o vis 
giria kuniginį Kuzmą. Kad 
geriau pajuokti „Šaltinio” 
melą, Bulota štai ką rašo 
"Lietuvos žiniose”:

"Idant privesti "Šaltinį” 
prie galo, siulau jam šias 
laižybas: jeigu „Šalt.” pri- 
rodys, kad jisai ar jo kores
pondentai ne iš savęs pra
manė, bet iš stenografiškų 
Durnos atskaitų paėmė savo 
tvirtinimus: 1) buk svars
tant Durnoje klausimą apie 
lietuviu kalba Suvalk. mie- c 
Šiuose, atstovas Kuzma sa
vo tame klausime pataisą 
atsiėmė, ir 2) buk jisai savo 
kalboje prašė priimti mano 
pataisą, tai aš, Bulota, už
mokėsiu ”Žiburio” draugi
jos naudai 1000 (tūkstantį) 
rublių. Bet jeigu „šaltinis” 
to neprirodys, o priešingai 
iš Durnos stenogramų pasi
rodys mano teisybė, i. y. p. 
Kuzma savo pataisos neat
siėmė ir savo kalboje aug- 
ščiau minėtu žodžiu c 
priėmimą mano 
nesakė, tuomet jau „šalti
nis" užmoka „Žiburio” nau
dai 1000 rublių.

"Pažiūrėjimui į tas steno
gramas ir nusprendimui, 
keno tame ginče teisybė, aš 
siulau parinkti tris ypatas, 
iš kurių vieną nurodau aš, 
kitą „šaltinis,” o trečią pa
sirenka jie patįs. Iš savo 
pusės aš nurodau Vilniaus 
advokatą Joną Vileišį.

"Tikiuosi, kad „Šaltinis” 
ištesės 1000 rb. pakelti. Jei
gu praloščiau aš, tai kaipo 
gvaranciją (patikrinimą) iš 
savo pusės# kad tas 1000 rb. 
bus užmokėta, šiuomi užsta- 
tau visus mano cenzus, pa-h 
gal kuriuos galiu dalyvauti tarimus. 
Durnos rinkimuose, 
tuos nelaiminguosius 
namus Vilkaviškije. 
taip rupi „Šaltiniui.”.

"Taigi meldžiu „Šaltinio,” 
kuris taip karštai rūpinasi 
mano kandidatūra, priimti 
šias laižybas, ir pasistengti 
prirodyti, kad bent šiame 
klausime apie lietuvių kalbą 
Suvalkijoje jis teisybės ne
iškreipė: juk tuo prirody
mu jis netik Bulotą galuti
nai pasmerks, bet ir krikš
čioniškai draugijai 1000 rb. 
uždirbs.

"Siūlomųjų laižybų priė
mimo lauksiu iki išeis „Šal
tinio” No 37. Jeigu iki tol 
„Šalt.” laižybų nepriims, tai 
galėsime pasakyti, kad tas 
naujos mados „katalikiš
kas” laikraštis da viename 
mele galutinai sugautas.” 

Vien tik iš pasiulijimo to
kių drąsių laižybų matos, | 
kad ”šaltin.” pagautas prie 
didelio ir begėdiško melo. 
Bet kunigams juk viskas 
leistina.

• v

V

teismu, 
nestoja

apie 
pataisos

net ir 
mano 
kurie

kad musų draugų nutari
mas yra perdaug vienpusiš
kas; kad žmonėms neužten
ka vien tik sausos politikos 
knygučių, kokias leidžia Są
junga, bet reikia da ir dau
giau žinoti; jeigu Sąjungos 
kitokių knygų nėra, tai ga
lima jas ir iš kitų išleistuvių 
parsitraukti. Toliaus męs 
nurodėme, kad nepripratu- 
siems prie skaitymo žmo
nėms reikia visai lengvo tu
rinio knygų — ir knygų pa
traukiančių, nes kitokių jie 
neskaitys; pagaliaus ir bi
blijos arba sapnininko skai
tymas atneša žmogui dau
giau naudos, negu nieko ne- 
skaitymas. Skaitant sap
nininką žmogus prieina ir 
prie geresnių raštų. Juk rei
kia pasakyt tikrą teisybę, 
kad ir dabartinių musų lais
vamanių ir šiaip „viską ži
nančiu” inteligentų ne vie
nas skaitė ""Šaltinį.” Te
čiaus męs nesam ir niekad 
nebuvome tos nuomonės, 
kad dėlto męs privalom pla
tinti šaltinius, biblijas ar 
sapnininkus. Męs privedėm 
tiktai pavyzdį, kad ir tokių 
raštų skaitymas gali kar
tais atnešti žmogui nauda.

Kiekvienas sveiko proto 
žmogus su musų nuomone, 
rodos, galėtų sutikti.

Žinoma, ne musų tai da
lykas kištis į vidurinius Są
jungos reikalus arba duoti 
jai nurodymus. Męs to nie
kados nedarėme ir nedary
sime. Bet turime pasakyti, 
kad 17tos kuopos nutarimas 
lytisi musų 
švietimo, o tas 
žu nėra vien tik vienos Są
jungos reikalu, 
dosi, kad šitame

visuomenės 
toli gra-

žmonių visapusiškų kvietė
jų! .

Su skaitančia visuomene' 
da butų pusė bėdos (did
žiausia bėda. Red.), bet ką 
gi pasakys musų gerbiami 
chronikai, istorikai už tokį 
jūsų darbą, t. y. iškraipymą 
žinių?... (Jei jie turėtų ką 
sakyt, tai ir koresponden-i 
tams tūliems kliūtų. Red.)

J. D. Taunis.

Gaspadinė prižadino vyrą 
ir seserį ir visi išbėgo į kie
mą. Rado žemę kastą. Jie 
pradėjo kast toj pačioj vie
toj. Biskį pakasus į šalį, gal 
pusę masto, rado pinigus. 
Matyt, slėpėjas neatitiko ti
krą vietą. Phillips sakėsi, 
kad jis tik taip sau paėmęs, 
norėjęs pamokinti vaikiną, 
kad geriau saugotų pini
gus— nekaišiotų po pagal
vių. Esą: „Aš bučiau da
bar nunešęs ir pakįšęs po 
paduškos atgal.” Bet jo nie
kas neklausė, nes ir taip jau 
visi mislijo, kad jis paėmė, 
o ne kas kitas. Įdavė jį po- 
licmanui. Jis norėjo pabėgt, 
bet policmanas pavijo ir nu
vežė kalėjiman. Ant ryto
jaus teisėjas pašaukė vi
sus dalyvavusius prie atra
dimo pinigų, išklausinėjo 
kame dalykas ir pareikalavo 
tūkstantį dolerių kaucijos. 
Neužstačius kaucijos, kalti
ninką nusiuntė kalėjiman 
iki teismo

8 rugsėjo, ryte apie 3 va
landą ėjo namo iš karčemos 
Franciškus Kaušpėdą, 36 
metų senas. Buvo jau ge
rokai girtas ir paklydo: 
vietoj eiti gatve jis užėjo 
ant geležinkelio kiemo ir, 
spėja, pavargęs atsigulė ant 
relių pasilsėti ir užmigo. 
Vagonas, pastumtas garve
žio, vienas bėgo ir užvažia
vo ant nelaimingo girtuok
lio. Sumalė jam vieną kulšį, 
pagriebdamas biskį žarnas. 
Ant riksmo subėgo tarnai ir 
ištraukę nuvežė ligonbutin, 
bet čia apie dvi valandas pa
buvęs mirė. Velionis 
prie jokių draugysčių ne
prigulėjo. Palaidojo jo bro
liai ir sesuo ant katalikiškų 
kapinių 9 rug-s.

Teisybės Mylėtojas.
CROMWELL, CONN.

Rūgs. 7 kun. T. J. Landen, 
klebonas šv. Jono bažnv- «/ 
čios iš Cromwell ir jo gas
padinė Rose Flaherty, taip
gi kun. J. Barry, klebonas 
šv. Jono bažnyčios Middle- 
towne ir mergina Katarina 
Kalaney važiuodami auto- 
mobiliuj užvažiavo ant tele
grafo stulpo ir šalia stovin
čio medžio. Automobilius 
susitrenkė taip, jog jie visi 
atsidūrė vidurij kelio. Ku
nigus nuvežė į ligonbutį, o 
merginas į p. Dalaney na
mus. Kunigui Barry prakir
to pakaušį, o kun. Landen 
kairysis šonkaulis iššoko. 
Merginos gi lengviau susi
žeidė.

Mergina 
Middletowno 
Cromwellį 
kunigo Landen gaspadinę. 
Kun. Barry iš Middletowno 
atvažiavo automobiliuio pas 
kun. Landen irgi paviešėti... 
Na, ir beviešėdami sumanė 
sau pasivažinėti ir susėdę 
visi keturi išvažiavo, bet, 
nelaimė, apie 8 vai. vakare 
susikūlė. žiogas.

GARDNER, MASS.
8 rugsėjo LSS. 89 kuopos 

susirinkimą atlankė lenkų 
ir rusų delegatai ir kvietė 
prisidėti prie prirengimo 

(Belousovui prakalbų. Lie
tuviai sutiko. Paskui kvies
ta visų trijų tautų socijali
stams užlaikyt kliubą ir į- 
steigti knygyną, šis reika
las atidėtas apkalbėjimui.

Įnešta, kad 89 kp. kas ne- 
dėldienis šį bei tą parengtų. 
Dauguma atmetė, nes abe
jojančių ir tingių pas mus 
nestoka.

11 rūgs, finų socijalistai 
parengė prakalbas ant W. 
Gardner sq. Pirma griežė 
muzika, o paskui kalbėjo 
angliškai W. B., anglų soc. 
partijos organizatorius. 
Klausėsi kokis 1000 žmo
nių. šventakupris.
Middle Valley, L. I., N. Y.
22 rugsėjo ant liuteroni-

cijalistiški, tai pareikalauti 
pas tardytoją, kad tas iš
klausinėtų Z. Aleksą apie 
„jaunimo ratelių” pakrai
pą, nes jam, kaipo prigulin
čiam prie Liet. Soc.- Dem. 
Partijos, jų pakraipa turi 
būt žinoma, jeigu jie socija
listiški. Jeigu tardytojas to 
reikalavimo neišpildytų, tai 
galima atkartot raštu. Jei 
kaltinami už jaunuomenės 
ratelius butų atiduoti teis
mui, ir jei gautame ”ap- 
skundimo akte” bus sąryšis 
su socijalistais, tai galima 

, kreiptis į Palatą, kad Z. A- 
leksa butų iššauktas į teis

imą, kaipo liudininkas. Prie 
■ to, būtinai reikia aiškiai nu
rodyt, ką jis gali paliudyti. 
Tik sunkiausiai apie šį pra
nešimą bus sužinoti patiems 
apkaltintiems. Tegul jų pa
žįstami arba giminės prane
ša jiems apie tai. Kas da 
ant laisvės, tegul tą įsideda 
sau gerai į galvą, kad pa
kliuvus i bėdą galėtų žinoti, 
kaip reikia gintis. Assa.

P. S. Kiti laikraščiai mel
džiami šį pranešimą atkar
toti.

tina butų, kad drg. Tuinila 
nurodytų, kokios knygos 
skaitosi literatūra, o kokios 
ne, ir kokiu budu jis litera
tūros laipsnį suranda.

Ant kiek mums žinoma, 
tai tie, taip vadinami, „ver
telgos” kalbėtojai platina 
tiktai arba moksliškas kny
gas, arba bešališką beletri
stiką. Taigi greičiausia be
letristika čionai ir bus to
mis knygomis, kurių, anot 
drg. Tuinilos nuomonės, „nė 
kaip negalima pavadint li
teratūra." Na, jeigu jau 
taip daug apie literatūrą su
prantama, tai ginčytis apie 
tai butų bergždžias darbas.

Nedaug logikos ir tame 
jo pasakyme, kad "kas rei
kia pirma ar paskui skaity
ti, tai nė 'Keleivis,’ nė ver
telga kalbėtojas to geriau 
nežino, kaip pati kuopa sa
vo apielinkėj." Sulig jo nuo
monės išeina, kad kiekvie
noj apielinkėj turi būti vis 
kitokia mokinimosi meto
dą ir kitokios mokslo šakos. 
Tai kiek musų draugai turi 
supratimo apie švietimosi 
būdą. O vienok norėtų su
kritikuoti teisingai padary
tą musų pastabą. Taigi taip, 
kaip toji senelė, ką su šluo
ta norėjo iššluoti jūres.

Žinoma, ne musu reikalas 
rūpintis apie tai, kokias 
knygas kuopa turi platint, 
o kokių neprivalo. Męs tik 
sakom, kad žmogui turi būt 
leidžiama viskas skaityti. 
Męs kovojom prieš cenzūrą 
ir žodžio laisvės varžymą 
Rusijoj, kovosime ir Ame
rikoj. Męs peikiame kleri
kalų indektus, peiksime ir 
socijalistų, jeigu jie bandys 
juos užvesti. Jeigu kuopa 
nori pati literatūrą platint, 
kad turėti iš to kokį nors 
neiną, tai tegul ji taip ir sa
ko. Męs prieš tai nieko ne
turim. Bet jeigu ji draud
žia kalbėtojams pardavinėti 
literatūrą su tuo tikslu, kad 
neįsileisti kitokių knygų, 
kaip tik Sąjungos išleistų, 
tai kiekvienas sveiko proto 
socijalistas turi prieš tai pa
kelti balsą, nes tuomet soci
jalistams reikėtų jau už
draust mokintis ir medici
nos, ir geografijos, ir isto
rijos, ir geologijos, nes to
kios knygos ne socijalistiš- 
kos ir ne Sąjungos išleistos, 
o skaityti vien tik "Politiš
ką minių streiką” arba ”E- 
milę Plateraitę.” Męs ne- 
sakvsim, kad ir šitos bro- 
šiurelės yra blogos, bet vien 
tik jomis negalima pasika- 
kinti. Taip męs sakėme 
pirma ir prie tos nuomonės' 
pasiliekam. Daugiau tame 
klausime neatsakinėsim ant 
vaikėzų užsipuldinėjimų. 
Sapienti sat.
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Mums ro- 
klausime 

kiekvienas turi tiesą išreik
šti savo nuomonę, 
ją ir „Keleivis.” 
kiame klerikalus, kad tie 
draudžia žmonėms skaitvti v 

kitokio turinio knygas, kaip 
tik dvasiškas, kaipgi mums 
nenupeikti savo draugus 
už tokį pat nutarimą? Męs 
juos ir papeikėm. Ir mums 
rodos, kad tuomi męs prieš 
teisybę nė kiek neprasižen- 

’gėm. Tečiaus kai kurie kar
štam vandenij maudyti mu
sų draugai taip supyko, kad 
tuojaus šoko i ginčus. „Ko
vos” No 39 drg. M. D. Tui- 
nila pliekia jau „Keleivį,” 
kad tas laužo Sąjungos nu- 

. Iš viso jo straip
snio išeina, kad „Keleivis” 
užlaiko „kalbėtojų-biznie- 
rių” trustą ir gina to trus- 
to reikalus. Tie-gi „trusti- 
niai„ kalbėtojai važiuoja 
kalbėt ir pardavinėja „Ke
leivio” knygas. Septyniolik
ta kuopa „seniai jąu šnaira
vo, bet vis da manė, kad biz
nieriai kalbėtojai liausis.” 
„Vienok kada pastaruoju 
laiku pradėjo pardavinėti 
jau tokias knygas, kurių ne
kaip negali pavadint lite
ratūra, tai musų 17-ta kp. 
užprotestavo, kad tie kalbė-' 
tojai mindžioja Sąjungos \ 
nutarimą.”

Čia turim pirmučiausia 
drg. Tuinilai pasakyti, kad 
tą 17-tos kuopos protestą, 
jis sufabrikavo ant savo 
kurpalio (ką galime priro- 
dyt gautais nuo tūlų tos 
kuopos narių laiškais). 
^Toliau, ?e kalbėtojai min- įykų teisingoje šviesoje... 

veždamiesi savo knygas, bet 
patįs prakalbų rengėjai, kad 
kviesdami kalbėtoją nepra
neša jam, kokias jis gali 
knygas imti, kokias ne, ar
ba visai jų neimti. Jeigu 
rengėjai žino, kad kalbėto
jai visuomet vežasi savo 
knygas, bet kviesdami juos 
tyli, o paskui kelia protes
tus, tai reiškia, kad jie patįs 
save muša ir patįs rėkia.

Kaslinkjų knygų, kurių, 
„nė kaip

Išreiškė 
Męs pei-

Atsakymas p. A. J. Vizniui
Gerbiamasis: Jus sakote, 

kad jus interesuojatės SLA. 
apskelbimų "Visiems lietu- 
viems naudinga,” kuris pa- 
tilpo "Keleivio” skiltįse No 
32. Reikalaujate, kad SLA. 
Pild. Tar. duotų paaiškini
mus per „Keleivį,” nes ir 
daugiau lietuvių tuomi in
teresuojasi.

Man labai butų malonu 
davinėt atsakymus per „Ke
leivį” ant jūsų klausimų, bet 
kad „Keleivis” nėra oficija- 
lišku SLA. organu, tai man 
nedrąsu melsti vietos užim
ti špaltas organizacijos rei
kalams, kadangi SLA. leid
žia savo organą jo reikalų 
aiškinimui.

„Keleivio” leidėjai davė 
vietos apskelbimui, kuriuo- 
mi nemenkai mums pasi
tarnavo.

Tame apskelbime juk ir 
pasakyta, kad reikalaudami 
platesnių informacijų lai 
kreipiasi prie SLA. centro 
sekretoriaus, ir kad žino
čiau p. A. J. Viznio antra
šą, mielai visas reikalauja
mas informacijas suteik
čiau, ką esu jau padaręs 
šimtams lietuvių.

A. B. Strimaitis,
S. L. A. sekretorius, 

304 W. 30-th st., 
New York, N. Y.
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Ginčai dėlei kalbėtojų 
platinamos literatūros

37-tame „Keleivio” nume- 
rije męs pakritikavome pa
sirodžiusi ”Kovoje” Brock- 
tono socijalistų kuopos pro
testų prieš ”vertelgas” kal
bėtojus, kam jie nuvažiavę 
kalbėti pardavinėja ne Są
jungos išleistas knygas, anot drg. Tuinilos, 
Nieko blogo, rodos, mes ne- negalima pavadinti litera- 
pasakėme. Tik nurodėme,1 turą,” pasakysim, jog geis-

Mano patėmijimas
No 37 „Tėvynės” redakci

ja "vardan teisybės ir beša
liškumo” tarp kitko rašo: 
„Abelnai patartina • kores
pondencijų rašytojams ne
rašyti to, ko tfkrai nežino

Į ir niekad savo raštuose ne
pasakyti nė žodelio neteisy
bės, nes neteisybė neapšvie
čia žmonių ir neparodo da- 

džioja Sąjungos^ nutarimą prieš tai neturėčiau ką ir 
' i sakyti, jeigu taip elgtųsi 
'musų redaktoriai, bet kad 
jie to nepaiso, tai yra fak
tas. Tik pabandyk ką tokį 
parašyti ir prisiųsti bent 
vienai iš tų redakcijų, ku
rios tokį neva pamokinimą 
duoda, o pamatysi, kaip jos 
„sąžiniškai" moka tavo min
tis iškraipyt, faktus pakeis
ti, sakinius perfabrikuoti ir 
galų gale autorius turi at
sisakyti nuo savo raštelio, 

nes viskas, kas yra, ne jo — 
svetima. Tai taip elgiasi 
dauguma musų redaktorių,

So. MANCHESTER, CT.
8 rūgs, atsibuvo čia pir

mos lietuviškos prakalbos. 
Kalbėjo I.W.W. atstovas J. 
Šmitas. Pertraukoj dekla
mavo J. šalaveičikienė iš 
Nevv Britain ir U. Kumpiu- 
tė iš Hartford. Publikos 
susirinko apie 150 ypatų, 
daugiausiai moterų ir mer
ginų, Daugumas motinų at
sivedė ir vaikus pasiklausy
ti prakalbų. J. Šmitas kal
bėjo apie dabartinę netiku
sią valdžią ir žvėrišką pasi
elgimą kapitalistų su milici
ja ir policija laike streiko 
Lavvrence ir uždarytus ka

lėjime nekaltai I. W. va
ldovus, Ettor ir Giovannitti. 
| Ragino darbininkus prisi-; 
dėt prie paliuosavimo jų. 

I Aukų sudėjo $12.42. Išė
mus lėšas už salę ir plaka
tus/ liko $7.62. Pinigai per
duoti I. W. W. atstovui J.! 
Šmitai.

Prakalbos ir deklamaci- 
jie nieko bendro su socijali-1 J°į matyt, visiems patiko, 
zmu neturi. Mes į tuos ra
telius žiūrim, kaipo į ren
giamą medegą busimai bur- 
žuaziškai-liberališkai arba 
tautiškai partijai, su kuria 
socijalistams ne .kartas pri
sieis aštriai susiremti. Vie
nok žandarai ir tardytojai 
į tai nežiūri; jie gali ir to- 

I kius ratelius padaryti „so
cijalistiškais." Rusijos žan
darams užtenka padaryti 
tik taip vadinamas „agen- 
turnija sviedienija,” kad tie 
rateliai yra socijalistiški, ir . 
Rusijos teismams daugiau 
nieko nereikia. Žinoma, to
kius žandarų išmislus leng
vai galėtų sumušti geri liu
dininkai, bet tokių liudinin
kų šiandien Rusijoj negali
ma turėti. Mat, šiame atsi
tikime liudininkai galėtų 
būt vien socijalistai, kurie 
parodytų, jog tie rateliai 
netik ne socijalistiški, bet 
dagi priešingi jiems. Tokių 
gi liudininkų, kaip sakėm, 
pastatyt Rusijos teisme 
šiandien negalima, nes 
žandarai tuojaus juos su
imtų ir kalėjiman patupdy
tų. Bet Rusijoj yra visa 
žmonių kategorija, kuri 'ka
lėjimo jau nebijo, nes kalė
jime jau tupi. Tarp- tokių 
gali rastis ir priklausančių 
prie Lietuvos Socijal-Demo- 
kratų Partijos. Tokius ga
lima butų pastatyti kaipo 
liudininkus. Ant kiek mums 
žinoma, tai ir Z. Aleksa ne
atsisako būti panašiu liudi
ninku. Apkaltinti galėtų 
taip padaryti. Jeigu laike 
tardymo jiems liks nurody
ta, buk jaunimo rateliai so

Nauji suėmimai Lietuvoj
Iš Lietuvos mums prane

ša, kad tenai prasidėjo nau
ji suėmimai. Suimtuosius 
kaltina už priklausymą prie 
"jaunimo ratelio.” Tuos 
„jaunimo ratelius” žanda
rai ir tardytojai mėgina pa
daryt net socijalistiškais, 
nors męs gerai*žinom, jog

žada na rengti prakalbas 
‘103 kp. T. M. D. rudeni. Ke
tina kalbėtoją pakviesti lai
svamani. A. Za—tis.

SHENANDOAH, PA.
15 rūgs, čia atsibuvo pra

kalbos, 243 lokalo I skvriaus 
I. W. W. unijos surengtos. 
Kalbėjo J. Šmitas. Gana ai
škiai nupiešė Lawrence’o 
audėjų streiką ir 
naudingumą. Tris ypatos 
buvo priešingos IWW. uni
jai ir davė klausimus kalbė
tojui. Jis atsakė joms gana 
nuosekliai.

Aukų Ettoro ir Giovanni- 
bvlos vedimui surinkta «/
dol. su centais.

K. Sakalėlis.
E. St. LOUIS, ILL.

Rugsėjo 1, nedėlios naktį, 
Frank Phillip (lietuvis), 
gyvenantis po 500 N. Ohio 
avė., paėmė Juozo Lukšės 
112 dolerių ir išnešęs ant 
kiemo pagal tvorą įkasė. 
Palaikęs dvi dienas norėjo 
jais pradėt naudotis, bet gi 
nabagui nepavyko. Vidur
nakti j, kada jis ėjo pinigų 
išsiimti iš žemės, išgirdo 
gaspadinė, Ona Kazaitie- 
nė, jį belipant trepais. Jai 
parupo pažiūrėti, kas taip 
vėlai vaikščioja. Priėjo prie 
lango, žiuri ir mato, kad vy
ras atsitūpęs kasa žemę. Ji 
užklausė: ”Frank, ar tu čia 
Juozapo pinigus kasi?” 
Kaltininkas taip staiga už
klaustas nusigando ir pa
liovęs darbą ėmė teisintis, 
kad jis taip sau popierą pa
matęs ir žiuri, kas čia esą.

unijos

Dalaney iš 
nuvažiavo į 

paviešėti pas

... —. - --
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nėja žmones. Jeigu pama
tė, kad nešioji raudoną kak- 

įlaraišį, tuoj išvadina bedie
viu, netikėliu ir da gražes
niais vardais. Dzūkas.

škų kapinių atsibuvo apvai- 
kščiojimas 8 metų sukaktu
vių nuo beveik tokios kata
strofos, kaip ant „Titanico.” 

Buvo tai 15 birželio, 1904 
m., kada būrys žmonių, su
sidedantis apie iš pusantro 
tūkstančio ypatų, turėjo iš
važiavimą (ekskursiją).

Važiuojant Hudsono upe 
laive gimė gaisras. Bailes
ni šoko į vandenį; nors ir 
prigėrė jie, bet jų lavonus 
vandenije sugavo, o tūks
tantis suviršum sudegė ant 
laivo taip, kad netik nebuvo 
galima pažintį, kas per vie
nas, bet nekuriuos ir nebu
vo galima atskirti kokios ly
ties. Tapo iškasta milžiniš
ka duobė ir visi be skirtumo 
ten palaidoti.

Kad tas dalykas netaptų ant piano B. C. Viznienė iš 
taip greit užmirštu, susitvė
rė organizacija ir pasivadi
no žuvusio laivo vardu” Ge- 
neral Slocum,” kuri rinko 
aukas, ir metų bėgije tapo 
pastatytas didelis akmeni
nis paminklas. Minėta or
ganizacija kas metai paren
gia žuvusiems paminėjimą.

Šįmet atsibuvo netik me
tinis paminėjimas, bet ir ati
dengimas dviejų naujų pa
minklų, kuriuos įrengė tūla 
Mrs.Kathinka M. Stoss.

Dienos programas buvo 
gana įvairus, susidėjo iš or
chestros, keturių chorų, du
etų, solo ir prakalbų. Or
chestra griežė gana liūdnas 
meiiodijas, tarp kuriu ir 
„Nearer mv God to Thee” 
ir himną „A Mighty Castle 
is Our Lord.” Pastarąjį or
chestrai griežiant ir vargo- 
nams akompanuojant minia 
balsiai giedojo.

Viskas darė gana liūdną 
įspūdį, prisiminus, kad taip 
daug čion guli nelaimingų 
aukų. A. Patric.k.

LAWRENCE, MASS.
23 rūgs, atsibuvo prakal

bos, parengtos 41 SLA. kp. 
Kalbėjo SLĄ. pirmininkas 
p. Živatkaūskas. Kalbėjo 
gana gerai ir nieko neuž- 
gaudamas, bet ant pabaigos1 
prasitarė taip: „Socijaliz- 
mas nors yra neišvengtinas, 
bet da šiandien negalimas. 
Geriau šiandien palaikyti 
Roosevelto socijalizmą.” 
Ant užbaigos, kada p. Ži- 
vatkauskas pradėjo kviesti 
prie Susivienijimo ir už 
klausė, kas kam neaišku, 
nekurie iš išstojusių iš Su- 
siv. narių pradėjo kritikuot 
SLA. konstituciją. Kalbė
tojas gynė ją. Salėje pasi
darė triukšmas, nes disku- 
santai visi svkiu rėkė. Pu
blika, negalėdama nieko su
prast, ėjo laukan. J. V.

DONORĄ, PA.
Darbai šiuom laiku eina 

neblogai: dirba visas dienas 
ir darbą greitai galima gau
ti.

Lietuvių čia gyvena pu
sėtinas būrelis. Turi ir ba
žnyčią nusipirkę. Parapi
jos reikalai ligšiol ėjo ne- 
pergerai. Prieš ketvertą 
metų čia klebonavo kunigas 
Juodišius, kuris buvo visų 
parapijonų galva. Kaip ne
teko parapijonai kun. Juo- 
dišiaus, sykiu pasirodė, kad 
ir pinigų nemažai trūksta. 
Dabar klebonauja kun. Mi- 
sius. Yra geras klebonas. 
Nors ir per pamokslą kaip 
kada papeikia bedievius, so
cijalistus, bet į parapijos 
reikalus visai nesikiša.

Yra keletas ir draugijų, 
bet visos nieko neveikia: 
nerengia prakalbų, nelošia 
teatrų, vien pasikakina 
smuklėmis. Prieš keletą 
metų čia gyvavo L. S. S. 
kuopa, bet trūkstant vado
vų iširo. Vertėtų atgaivint 
kuopele ir darbuotis visuo
menės labui.

Yra čia keletas labai kar
štų katalikų, kurie užkabi-

STAMFORD, CONN.
22 rugsėjo surengė čia 

prakalbas 168 kp. S. L. A. 
Kalbėjo V. K. Račkauskas 
apie žmonių kultūros istori
ją ir apie S. L. A., aiškinda
mas jo svarbą, ragindamas 
visus prigulėti. Rodos, pri
sirašė du nauji nariai. An
tras kalbėjo kun. S. Dyša iš 
New Haveno. Liepė skai
tyt visus laikraščius, kurie 
skleidžia apšvietą, ir žengti 
pirmyn, neatsiliekant nuo 
kitų kultūringų tautų.

Pertraukose skambino

Bridgeporto. Jaunos mer
gaitės deklamavo eiles: M. 
Žilinskiutė — „Gražu, gra
žiau ir gražiausia,” S. Dai- 
niutė — apie SLA. istoriją 
(vardo nepamenu), M. Nai- 
keliutė — „Pasakyk” ir S. 
Degveckiutė — „Ne tas vra 
didis.”

Susirinkimas užsibaigė 
gražiai su „Lai gvvuoj mus 
tauta.” Pėemgie.

ROCHESTER, N. Y.
21 rūgs. LSS. 7 kp. ang

lams padedant parengė pra
kalbas ant gatvės. Kalbėjo 
du anglai angliškai ir K. J. 
Vaivada lietuviškai.- Pra
kalbos traukėsi nuo 8 vai. 
vak. iki 10:15.

22 rūgs, kalbėjo E. Sei- 
del, kandidatas į Suv. Valst. 
vice-prezidentus. žmonių 
buvo apie 4000—6000. ne
žiūrint. kad įžangos buvo 
10c. Kalbėtoją publika pati
ko su didele užuojauta ir il
gai nloio delnais.

„Kel.” No 38 koresn. iš 
Rochesterio. N. Y., p. J. B. 
Dudulis rašo: „3 rūgs, bu
vo protestas prieš laikymą 
kalėjime Ettoro ir Giovan
nitti. Kalbėjo angliškai, ir 
pirmieji du kalbėtojai netu
rėjo geros iškalbos, kad 
svetimtaučiai galėję butų 
suprasti.” Ištikrųjų gi pir- 
mieii du kalbėtojai kalbėjo 
itališkai, kurių netik sve
timtaučiai, o ir anglai nesu
prato. Ir italui ilgiau už- 
tesus kalbą, publika pradė
jo kojoms trypti ir tas tu
rėjo užbaigti kalbą. Tur
but, p. J. B. Dud. neatski
ria angliškos nuo itališkos 
kalbų. J. Stančikas.

DE KALB, ILL.
Rūgs. 14 LSS. 178 kp. bu- 

įvo surengus prakalbas. Kal
bėt buvo užkviestas D. Kas- 
parka iš Chicagos. Nors pa
garsinimų jokių nebuvo, 
vienok publikos prisirinko 
nemažai. Tik gaila, kad 
gražioji lytis pas mus ant 
prakalbų nesilanko, bet ta
me kaltė pačių vyrų, kurie 
savo pačias namie uždarę 
laiko, bijodami, kad neprisi
klausytų ”bedieviškų” pra
kalbų.

Kalbėtojas aiškiai nurodė 
darbininkų vargingą padė
jimą, nupeikė dabartinę A- 
merikos valdžią, ragino bal
suot už socijalistų kandida
tus. Kalbėta apie 2 valan
das laiko; publika ramiai 
užsilaikė ir su atida klausė
si. Uždengimui lėšų buvo 
rinkta aukos; surinkta 7 d. 
42c. Kuopa turėtų pasirū
pinti tankiau užkviesti kal
bėtojus, nes publika pati už
dengia lėšas.

A. M. Ručas.
FAYETTE City, PA.

Darbai anglių kasyklose 
eina gerai, — dirba pilną 
laiką.

7 rūgs, patiko baisi nelai
mė Petrą Budrį anglių ka- 
svklose No 2, Pittsburgh 
Coal Co. Nupuolė ant jo < 
gabalas anglies ir taip su- :

• v
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žeidė, kad už 30 minutų pa
simirė. Velionis buvo naš
lys ir vedęs našlę moterį. 
Paėjo iš Kauno gub., Resei- 
nių vals. miestelio Gruzdžių. 
Paliko dvi dukteris, sūnų 1 
metų ir du broliu Amerikoj, 
o Lietuvoj seną tėvą.

Velionis buvo doras žmo
gus ir mylimas visų. Gimi
nės ir pažįstami dalyvavo 
jo palaidojime 9 rūgs. Jis 
prigulėjo į dvi draugystes— 
šv. Juozapo, Charleroi, Pa., 
ir šv. Antano, Duąuesne, 
Pa. Dr-stės kaštais palaido
tas Charleroi.

Antra nelaimė patiko 9 d. 
rūgs. No 1 P. Coal Co. Petrą 
Aišą, kuris tapo sunkiai su
žeistas ir nuvežtas ligonbu- 
tin į Pittsburgh, Pa.

Siratos Vaikas.
ROCHESTER, N. Y.

Demonstrativiškai sutik
tas būrio iš apie 7000 žmo
nių Emil Seidel 22 rugsėjo 
svetainėj Convention Hali. 
John O’Rorke, soc. partijos 
kandidatas į kongresą, ati
darė susirinkimą su trum
pa prakalba. Vokiečių vy
rų choras padainavo porą 
dainų. Pirmsėdis perstatė 
kalbėt jauną vaikiną, narį 

|Y. P. S. L., Carson Prener. 
Šis patarė ir kvietė jaunimą 
šviestis ir prisidėt prie jau
nų : 
draugijos. Dainininkų Y. 
P. S. L. choras padainavo 
„Atsisakom nuo senojo svie

sto” ir Emil Seidelio pasvei
kinimą. Publika sveikino 
delnų plojimu. E. Seidel 
kalbėjo valandą ir pusę. Iš
pasakojo apie visas parti
jas, Suv. Valst. egzistuojan
čios ir išrodinėjo,- kad visos 
viena kitai panašios kapita
listiškos partijos. Roosevel
to nauja partija stovi dėl 
mielaširdvstės ant platfor
mos, sukaltos iš pavogtų 
lentų nuo Soc. Partijos. 

I Blaivininkų partija nori tik
tai iškabas nuo smuklių nu
kabint, ir bus gerai. Demo
kratų — tai Wilsono parti
ja. Sena republikonų par
tija — tai Tafto. Darbinin
kai jas jau žino. O jei kuri 
geistų ' trustus laužyt, tai 
butų razbaininkų partija. 
Trustą laužyt — tai reiškia 
pasiimt didelę šlėgą ir eiti 
mašinas daužyt, kurios 
žmonijai labai reikalingos. 
Trustą laužvt ar mašiną 
daužyt nereikia. Reikia tik 
paimt i visuomenės rankas. 
Tai, sako, to tik socijalistų 
partija reikalauja.

M. š—kys. 
I ATHOL, MASS.

21 rūgs, čia buvo SLA 117 
ko. prakalbos. Kalbėjo p. 
Živatkaūskas. Kadangi bu
vo duota prakalbom lietu
viška salė, tai įsakyta, kad 
kalbėtojas dvasiškijos visai 
nekliudytų, ką jis ir išpildė. 
Vienok kalba buvo žingeidi. | 
Kalbėjo apie SLA. ir apie , . , , v .
priespaudą Rusijoj. Šiek- P?ndent?1’, kad ra?antzl 
tiek klausytojus kliudė 4 y- 
patos, t. y. du vaikinai, ku
rie atsivedė merginas ir vi
si maitinosi obuoliais laike 
prakalbų. F. J. Levinskas. 
GLASTONBURY, CONN.

Lietuvių čia yra 6 šeimy
nos ir kelis sykius didesnis 
skaitlius pavienių. Laikra
ščių pareina tik 2 egz. „Ke
leivio” ir no vieną egz. kitų 
dviejų laikraščių. Daugiau
siai girtybe žmonės užsii- 

P. P. Pilipauskas.
COFFEEN, ILL.

Illinois valstija skaitosi 
gana vėsi, vienok šįmet jo
je pradėjo žydėt obelės rug
sėjo mėnesij. Kad persiti- 
krint, nueikite i Jono Danio 
kiemą musų mieste ir atra
site žydint obeles, nors ant 
jų da tebeauga obuoliai.

Anglių kasyklose darbai 
eina lėtai: dirba 3—4 dienas 
sąvaitėj. Jonas Danis.

BRIGHTON, MASS.
22 rūgs. įvyko ko-operaci- 

jos susirinkimas. Išduota 
atskaita už du pastaruosius 
mėnesius. Pasirodė, kad y- 
ra gryno uždarbio $193 su 
centais.

Po mitingo buvo prakal
bos. Aiškinta, kiek pigiau 
atsieitų pragyvent, jei visi 
darbininkai priklausytų į 
ko-operacijas ir kaip svei
kesni maistą galima butų 
gauti. A. Lakačauskas.

ROCHESTER, N. Y.
Rūgs. 8 buvo šv. Čilės cho

ro perstatymas, užvardin
tas „Nesipriešink.” Bet vi
sas perstatymas atrodė lig 
valkatų vaidai. Dainos to 
choro taip pat skambėjo, 
kaip Samuolio bičių avilije 
birzgimas. Monologo per- 
statytojas, turbut, gana ge
rai pripratęs prie to amato. 
(? Red.) „Girtuoklis rašti
ninkas” išėjo neblogai. Bu
vo tris kalbėtojai — krikš
čioniški demokratai. Vienas 
jų labai nemyli darbo. Soci- 
ializmą kritikavo už tai, 
kad, anot jo, jei jis įvyktų, 
visi turėtų dirbti, o kalbėto
jas, nabagėlis, turbut. nemo
kąs jokio amato, tai bijo, 
kad neorisieitu patves šluot. 

.. .. x ... Mat. dabar ir iš melo galima
1StaL- zuikiai gvvent: ot, paoasa-

koiai, kad iš Adomo Jieva 
atsirado, pardavei šifkorte 
kur ten i dausas — ir nerei
kia tėvynės iuodos duonu
tės valervt. Galima kad ir 
nekrikščionio, kokio ten be
dievio, socijalisto pakeptos 
baltos duonutės Ii sočiai 
prisivalgyt.

Ponas - ne - Draugas.

Atsišaukimas bei pataisymas
„Keleivio No27 (o „Tėvy

nės” No 29) tilpo iš Cleve- 
lando, Ohio, raštelis apie 
tai. kaip kun. Halaburda iš
barė mane su p. Daminai- 
tiene negražiais žodžiais, 
buvo pasakyta kai kas ne
teisingai. Tuomet aš, regi
mai, nenugirdau kunigo žo
džių; dabargi mano pažįs
tami, kurie buvo tą syk baž
nyčioj, tas klaidas man pa- 
tėmijo, todėl aš ir noriu jas 
atšaukti prieš visuomenę, 
bei pataisyti. Tenai buvo 
pasakyta: „O jus rup... rup.. 
ir ant rup... rup...” Tą sa
kinį atšaukiu. Toliaus vie
toj „vagilka” turi būt „lak
ini uka.” Da toliaus, kur į p. 
Dąminaitienę pasakyta: 
„Leidi vaikus į public school 
ir tt.,„ turėjo būt taip: „Čio
nai leidai vaikus prie komu
nijos, o dabar bedieviais li
ko: man nereikia, aš vaikus 
leisiu Į public school... Tavo 
dukteris liko gražios paleis
tuvės.” M. Geibienė.

Red. Pastaba: Tą turėtų 
įsitėmyti visi musų kores-

I
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nias niekados nereikia rašy
ti, ko tikrai nežinai. Už ne
teisingas žinias užgauti 
žmonės visuomet kaltina re
dakciją. Bet ką redakcija 
gali žinoti, kaip ten ištikrų
jų buvo. Laikraštis leidžia
mas dėl to, kad paduotų ži
nias. Žmogus praneša žinią, 
redakcija ir talpina ją. Jei 
ji žinotų, kad tokia žinia ne
teisinga, ji niekad jos laik- 
raštin neįdėtų. Kaip mato
te, karespondentas gali to
kiu budu padaryt redakci
jai daug nesmagumo. To
dėl, kaip ne sykį męs jau 
prašėm, korespondentams 
reikia būt labai teisingiems.

ma.

Dabar „Tėvynės” No 39, 
tilpo ir paties kun. Halabur- 
dos paaiškinimas, kaip išti
krųjų tas pp. Geibienės ir 
Daminaitienės incidentas 
atsitiko. Tarp kitko kun. 
Halaburda sako taip:

[jų darbus, bet turim pripa-
I _ j • 1____J ___ _____ ___ j___? •

„3 birželio, lietuvių mok- 
slainės vaikai, suviršum 150, 
buvo prirengti prie atnauji
nimo pirmosios komunijos. 
Mergaitės buvo baltai apsi- 
rėdžiusios, o bernaičiai 
šventadienio rūbais, suėjo 
visi į bažnyčią ir laukė tos 
valandos, kada kunigas pa
dalins komuniją. Taipgi tą 
pačią dieną buvo ir kelios 
vestuvės. Žmonių buvo arti 
pilna bažnytėlė. Visi užsi
laikė gražiai. Tuomi tarpu 
buvo girdėtis net nuošaliai, 
zakristijoj, šnabždėjimas, 
šypsojimas, juokai, bei ty
čiojimasis iš katalikiškų ap
eigų. Buvo tai kokių dviejų 
ypatų, leiskime, Daminai
tienės ir Geibienės. Tvar
kos vedėjų nebuvo. Kunigo 
buvo pranešta, kad kokios 
tai dvi ypatos, moteriškos 
lyties, ir ant gatvių prieš 
bažnyčią kiapkavojo ant 
vaikų, einančių prie komu
nijos, buk „jus einate Dievų 
priėsti.” Kunigas patėmijęs, 
kad tos dvi ypatos nepaliau
ja tyčiotis, juoktis ir napa- 
doriai elgtis bažnyčioje, bu
vo priverstas persergėti ne
tik tas dvi moterėles, bet ir 
visus, kad bažnyčia ne vieta 
dantis pardavinėti, juoktis 
ir kitiems trukdyti... Vardo 
nė pravardės nieko nemina
vo jo... Paskui kunigas nuė
jo į vidurį bažnyčios ir, pa- 
davadijęs. kad M. Daminai- 
tienė ir M. Geibienė pasi
trauktų į nuošalį ir duotų 
pirmutinę vietą 
džiams.
Geibienė pasitraukė, 
kaip matome, Daminaitienė 
ir Geibienė jautėsi kaltos, 
tad ir pradėjo jieškot atker
šijimų. Pirmiausia pas ad
ministratorių. paskui pas 
nrosekutoriu.buk kunigas J. 
Halaburda išvadinęs jas au- 
gščiaus minėtais žodžiais, ir 
kada jų skundas buvo at
mestas, tada M. Geibienė pa
sinaudojo spauda „Tėvynės’ 
ir kitų laikraščių šmeižimui 
kunigo Halaburdos. Kiti 
laikraščiai, sutrumpinę ir 
nermaine, talpino jos rašte
lį, bet ’Tėvvnė’ per neatsar
gumą patalpino jų neteisin
gą rašteli ‘ištisai. Gaila, kad 
musų korespondentai neat- 
sižvmi teisingumu, bet rašo, 
kas jiems i galvą ateina, kad 
ir aršiausią melagystę.”

Šį paliudija S. Kimutis ir 
kun. J. Halaburda. Iš to pa
aiškinimo lengva suprasti, 
kas buvo kaltesnis. Męs ne
same kunigų šalininkai ir 
nuolat kritikuojame blogus

žinti, kad šitame atsitikime, 
kunigo Halaburdos kaltinti 
negalime. Ar męs tikim į 
bažnyčią, ar ne, juoktis ir 
tyčiotis iš jos apeigų nepri
valome. Tikėjimas gali at
gyventi savo amžių, gali ne
sutikti su naujomis idėjo
mis ir sriovėmis, bet vistiek 
tyčiotis iš jo neprotinga. Jei 
męs su juo nesutinkam, męs 
galim kritikuot jį rimtu bu
du. Pasakykim teisybę. Kaip 
jaustųsi musų laisvamaniai, 

i jeigu į jų susirinkimą atei- 
• tų tikintis katalikas ir imtų 
iš laisvamanvbės tvčiotis?•z

Ar jie pagirtų jį? Žinoma, 
ne. Gal ir duris parodytų. 
Todėl negalima kaltinti ir 
kunigų, jeigu kuris jų išva
rytų iš bažnyčios tuos, ką 
iš jos tyčiojasi. Jeigu neti
ki į bažnyčią, tegul jos ir ne
lanko. O jei nueina, tegul 

i užsilaiko žmoniškai, nedaro 
juokų, o nė venas kunigas 

' nieko nesakys.

Laiškas į Redakciją.
Patemijau ”Kel.” No 34 

pranešimą nuo Brightono 
(Mass.) ko-operacijos, buk 
aš įžeidęs L. Grikštą savo 
korespondencija, tilpusią 
„Kel.” No 29.

Aš, kaipo ko-operacijos 
narys, negaliu tylėt, kuo
met ko-operac. narių dalis 
teisina keistą p. L. Grikšto 
kalbą. Jis nebuvo kviestas 
kalbėt ir pats pasiprašė, 
kad jam leistų šį-tą pasakyt 
apie ko-operaciją, bet vietoj 
to jis išpravardžiavo visaip 
So. Bostono socijalistus, iš
juokė tikinčiuosius ir t. t. 
žodžiu sakant, jo kalba bu
vo kokia tai košė. Ir jei aš 
parašiau apie tokių prakal
bų negerumą, ko-gi ko-ope
rac. ginčytis su manim? Juk 
jos tikslu yra ne niekinti ki
tokių žmonių pažvalgų ir ne 
vesti ginčus su ypatom, o 
traukt į savo eiles kaip ga- 

’lint daugiau narių. Su tuo 
įtiksiu reikia kviest tokius 
kalbėtojus, kurie moka su- 
agituot publiką ir išaiškint 
ko-operacijos naudingumą.

A. Lukačauskas.

I

jaunave-
Daminaitienė ir

Ir,

PROTESTAS.
Springfiede, Mass., atsi

buvo tarptautiškos litogra- 
fų unijos susivažiavimas, 
kuris išnešė protestą prieš 
Ettor ir Giovannitti teisi
mą ir prižada visapusišką 
paramą jų apgynimui.

i

Kodėl aš netikiu
ARBA TIKĖJIMO KRITIKA.

Knyga ką tik išėjo iš spaudos ir kiekvienam 
7 reikalinga perskaityt.- - - - - - - - - - -

JEI NEŽINAI:
Kas yra Biblija? Kodėl šv. Jurgis turėjo 30 kūnų? 
Kodėl šv. Jonas turėjo 10 galvų? Kur yra dan
gus ir kas yra pragaras? Kaip atsirado Dievas 
ir jo sūnūs? Kuom musų Dievas buvo seniau?

Ką reiškia žydų iš Egipto išvedimas? ir tt.
Jeigu to visko nežinai, perskaityk

Kodėl aš netikiu in Dievą?
Kaina tik 20c. Kas ims už $1, prisiųsim 6 egz.

Perkupčiams duodame nuošimti.
Krasos ženklelių nepriimam. Reikalaudami 

rašykit šiuo adresu: 
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4 KELEIVIS

i — Kodėlgi, vaike, kiti gy- 
• vunai neliko žmonėmis?

— Reikia tikėtis, žmonių 
veislė buvo priversta gyven
ti tokiose aplinkybėse, ku
rios vertė ją greičiau tobu
lintis, negu kitus gyvūnus. 
Ar neturėjimas gerų apsigi- 
nimo ir užpuolimo įrankių 
(ragų, nagų, ilčių, greitų 
kojų), ar apsigyvenimas to
kiose vietose, kur tik žino
jimu galima buvo surasti 
sau maistą ir apsigint nuo 
žvėrių, ištobulino žmonįse, 
nepanašiuose į dabartinius, 
protavimą. Pasirodė pas
kui, kad protas gali apgalėti 
fizišką pajiegą, kad jis gali 
pakinkyti gamtos pajiegas 
ir stiprius gyvulius dirbti 
žmogui. Vadinasi, protas 
apgalėjo pasaulį, ir žmogus, 
to proto savininkas, pralen
kė visus kitus gyvūnus. O 
kada žmogui nereikėjo ka
binėtis medžiais ir vartot 
savo sąnarių taip, kaip "kiti

— Maike, pasakyk tu man 
šiandien — bet be juoko, iš- 
tikrųjų kalbant — ar aš esu 
buvęs kada nors beždžione?

— Nors tu, tėve, ir pana
šus biskį į gorylą, vienok aš 
galiu eiti į laižybas iš bile 
ko, kad tu neesi buvęs bež
džione visą tą laiką, kiek aš 
tave žinau.

— Tu mane, vaike, žinai 
tik nuo tada, kuomet aš nu- 
bėdnėjau. Jei tu butum ma
tęs, kokis sportas aš išrod
žiau pirm apsivedimo, tai 
sakytum, kad ir dešimtis; 
beždžionių taip nepasipuoš.

— Aš suprantu, tėve, kad 
ir prieš apsivedimą tu nebu
vai beždžione.

— O gal sakysi, kad aš 
vaiku būdamas buvau to
kiu sutvėrimu? Nors aš ne
atsimenu, kada aš užgimiau, 
vienok motina sakydavo, 
kad aš buvau gražus vaikas 
ir kiek paaugęs aš pats žiu-

_ 1 • • 4 • OC4 V \J OC4>X1CXX X d LC41 M* XX.C4>X UF 111 VX

rėdavau į veidrodi ir nepra-^nepr0^aujan^.p gyvūnai tu- 
iSioaziciu.

— Aš tikiu, tėve, kad ir 
tuomet tu nebuvai beždžio
ne.

— Tokiu budu, išeina, kad 
aš neesu buvęs beždžione vi
sai, o vienoj knygoj aš skai
čiau, kad žmogus iš beždžio
nės paeina.

— Taip, tėve, yra neblogi 
darodvmai. kad tu iš bez-«Z z
džionės paeini.

— Kas su tavim pasidarė, 
vaike, kad tu vos tik sakei, 
kad aš ne iš beždžionės pa
einu, o dabar jau vėl atbu
lai. Aš jau sugavau tave 
meluojant.

— Visai ne, tėve. Tu, kaip 
ir kiti visi žmonės, išsivys- 
tei iš tokių pat gyvūnų, ko
kiais yra beždžionės ir ki
ti. Žinoma, tu užgimei iš 
jau išsitobulinusio į žmogų 
sutvėrimo, vienok gilios se
novės žmonių pratėviai bu
vo visai panašus į beždžio
nes.

— Aš, vaike, nesuprantu, 
kaip galėjo iš gyvūnų likti 
žmonės?

— Tu, tėve, iš praktikos 
žinai, kad pasėtas aguonos 
grūdas išsivysto į augmenį, 
su stiebu, lapais ir dailiais 
žiedais. Tik visą tą proce
są tu gali matyt, nes aguona 
išauga į trumpą laiką. Žmo
nijos vystymąsi iš žemesnių 
formų į augštesnes traukėsi 
per šimtus tūkstančių metų. 
Tu žinai, kaip galima į neil
gą laiką užveist visai skir
tingą karvelių veislę iš pa
prastų karvelių. Abelnai gy
vulių, augmenų ir paukščių 
veisles męs galime žymiai 
perkeisti į trumpą laiką. 
Jeigu taip, tai žmonija, ku
ri turėjo milijonus metų sa
vo persikeitimams, galėjo iš 
prastų gyvūnų formų išsi
vystyti į dabartinę. i

į ma išvest, kad žmogus turi ’ 
Į artimą giminystę su bežd
žionėmis. Mokslinčiai vra v 
išstudijavę beždžionių gyve
nimą, jų balsą ir t. t. ir jie 
tvirtina, kad pas tūlas bezd- * 
žionių veisles yra labai daug 
žmogiškumo. Aš tik laiko 
nenoriu gaišint, o privesčiau 

jtau daugelį da darodvmų, 
kodėl negali būt užginčyta, 
kad žmogus nepaeitų iš tū
lų beždžionių veislių.

— Tegul galas, vaike. Aš 
jau nenorėčiau, kad mano 
pratėviai butų buvę bežd
žionėmis.

— Ne nuo noro priklauso 
į šis dalykas. Gal tu norėtum 
Į ir be maisto gyvent ir nie
kad nemirt, vienok negali.

— Kodėl, vaike, žmogus 
negalėjo išsivvstvt iš ko ki- 

I to, negu tik iš beždžionių?
— Galėjo būt ir taip. Ma

žu buvo kokia kita į bežd
žiones panaši veislė, kurios 
ainiais męs esame. Bet juk 
męs esame buvę ir da žeme
sniais sutvėrimais už bežd
žiones. Kada nors yra bu
vę abelni tėvai ir beždžio
nių. ir žmonių, ir kitų gyvu- 

Inų. Taip sakant, kada nors 
vra buvusi gyvybė papras
čiausioj formoj, iš kurios 
per milijonus metų išsivys
tė visokios formos gvvvbės.

— Užteks, Maike. Tu pa
darei iš manęs šiandien bež
džionę ir dac oi.

LAIME.

rėjo daryt, tad pas jį išnyko 
tūli organai, kokie turėjo 
pasilikti pas gyvūnus. Žmo
gus mandagiau pradėjo el
gtis su savim ir kitais žmo
nėmis ; jis dirbo lengviau už 
kitus gyvūnus: jis turėjo la
biau išlepintą gyvenimą. — 
todėl jo kūno forma visai 
persimainė; jis įgijo progą 
da labiau lavinti savo protą. 
Pastaraisiais šimtmečiais 
net mokyklas pradėjo steigt 
proto lavinimui. Reikia ti
kėtis, ir gilioj senovėj žmo
nės kokiu nors budu visgi 
lavino labiau savo protą. Ki
ti gyvūnai veikė pajiega, tu
rimais gamtos duotais įran
kiais ir gabumais, todėl jie 
vis labiau ištobulino savo 
gyvuliškumą, taip sakyt, gy
vuliai, paukščiai eina į visai 
priešingą pusę, todėl jie ne
liko žmonėmis.

— Bet kodėl tūli sako, kad 
žmonės iš beždžionių išsivy
stė?

— Todėl, kad tūlos bež
džionių veislės savo išvaiz
da yra labai panašios į žmo
nes; jos vaikščioja ant dvie
jų kojų, turi rankas, veidas 
jų netoli nuogas ir į žmo
gaus veidą panašus. Jeigu 
tokių beždžionių skeletą pa
imti, tai vargiai paprasti 
žmonės pripažintų, kad tai 
ne žmogaus skeletas. Beto, 
beždžionės labai atsižymi 
pamėgzdžiojimu, kas yra 
visai paprasta ir žmonėms. 
Žmogaus vaikas lieka žmo
gumi tik tuomet, kada jis 
persiima nuo tėvų viską tą, 
ką jie daro, ką jie žino, ko 
jie mokina. Net suaugę žmo
nės vienas kitam visuomet 
pamėgzdžioja. Paimkime 
tik apsirengimo madas, eti- 
ketos taisykles ir t. t. 
visur atrasime pilną pamė- 
gzdžio j imą. Iš to irgi gali-

ir

Pasiklausvkit, ka Arthur 
Brisbane sako apie laimę:

„Męs visi esame užintere- 
suoti, kada kas nors kalba 
apie „laimę.”

„Turbut, dešimtis tūks
tančių ypatų yra pasakoję, 
buk jos "beveik” ant Titani- 
co plaukė ir kad laimė išgel
bėjo jas.

„Beabejonės, laimė nieko 
neturi su tuo. Aišku, kad 
jos neplaukė.

„Netoli kiekvienas žmo-j 
gus turi savo prietarus!

„Gembleriai (lošikai) pa
sidaro iš savo prietarų, ka
dangi lošimas nereikalauja

■ turėjimo tikro proto. 
' „Tamsumas yra susidėjęs 

iš prietarų, kadangi prieta
rai užima proto vietą, kaip 
smilgos užima javų vietą 
apleistame lauke.

„99 iš šimto tų, kurie skai
to šį laikraštį, pradės skai
tyti šitą straipsnį, nes jame) 
kalbama apie laimę.“

„Jeigu męs pradėtume pa
sakot, kas yra laiminga ir 
kas nelaiminga, jeigu męs 
imtume aprašinėti ką žmo
nės padarė pasinaudodomi 
laimės akmenimis, apie ne
laimingus užkalbėjimus ir 
t. t., skaitytojai sektų iki 
pat galo, nors netikėdami, 
bet butų užinteresuoti.

„Jeigu šis straipsnis liktų 
permainytas nuo pasakoji
mų, kaip būti laimingu ant 
aiškinimo, kaip būti sveiku, 
pusė skaitytojų nustotų jį 
skaityt.

„Dabar yra lengva kiek
vienam vyrui ir moteriai bu-1 
ti sveiku, jei jie nori. Pa-Į 
saulij yra daiktas vadina
mas sveikata, ir jį galima 
gauti. Vienok nėra tokio 
daikto, kuris vadinasi gera 
laime.

„Kiek tai kalbama, laiko 
ir energijos aikvojama lai
mei, kuri visai neegzistuoja, 
o taip mažai paskiriama 
sveikatai ir mokslui, kurie 
taip lengvai gaunami.

„Senovės dienose, kada 
maras 
choleros 
Anglijoj, tūkstančiai žmo
nių spausdino ant savo ran- męs esame da labai arti prie 
kų mistišką žodį „abracada- musų bočių, kurie matė vel- 
bra,” kuris buvo šiaip sude- nią kalnų uolose, kurie tikė
damas :

turbut, aziškos 
forma — siautė

■ * — - -w .
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„Manoma buvo, kad tokia 
formula yra laiminga.

"Vienok ir tie, kurie turė
jo ją. pagaudavo cholerą ir 
mirdavo nuo jos, kaip ir vi
si kiti. Jeigu vietoj parašo 
„abracadabra” ant jų ran
kų, jie butų gėrę gerai išvir
tą vandenį ir valgę maistą, 
neturintį užkrėtimo, jie bu
tų likę apsaugoti. Kad gau
ti cholerą, jus turite prary
ti ją.

„Laimė” nelošia čia jokios 
rolės.

„Dabar da Rytuose vra•7 «•

žmonės, kurie kovoja prieš 
cholerą užkalbinėjimais, 
maldomis ir tikėjimiškais 
atsišaukimais (Nuo savęs 
čia pridursime, kad ir Lie
tuvoj da taip daro netik pa
prasti žmonės, o ir kunigai). 
Jie maudosi šventame Gan
ge, kur nešvarumo kūneliai 
išnešioja ligą ir besimau
danti ryja ją.

„Arba jie eina į Meką 
melstis arti švento akmens, : 
ant kurio Mahometas sto-1 
vėjo, kada jis žengė į dan
gų,’ ir susirenka ten kaip li
goti. taip ir sveiki ir pagau- per tai, sulig 
na liga sveikieji.” Nors ra- mokslinčių, laukinių nega 
sėjas čia, nenorėdamas įžei
sti katalikų, aplenkė juos, 
bet kiekvienam yra žinoma, 
kad niekas neturi tiek ste
buklingų vietų ligų gydy
mui, kaip katalikų dvasiški- 
ia. Ir milijonai maldininkų 
išnešioja po visą pasaulį 
bjauriausias ligas.

Toliaus r a š ė j a s sako:
„Kada Europos mokslinčiai žmonės, ką gali krikščiony 
bando užvaduot magiką ir stę priimti. Tuo tarpu juod 
kvailą religijos nonsensą ti
kru mokslu, žmonės kovoja 
prieš juos, keikia juos ir 

; grąsina mirtim.” Męs ži- 
| nom, kad tai atsitinka netik 
Azijoj, bet ir Europoj. Ra- 
šėjas tęsia: „Tai priklauso 
nuo fakto, kad tik vakar, t. 
v. už keliu šimtmečiu atgal, 
viskas buvo remiama ant 
laimės arba magijos, ant ge
ro ir ant pikto.

„Musų laukiniai bočiai 
buvo apsikrovę maldomis į- 
vairios rūšies, kad atsikra
tyt nuo pikto. Jie samdė 
magikus, kad nuimtų nuo jų 
pikto naštą ir užkrautų ją 
ant jų priešų pečių.

„Griaustinis kalnuose, 
žaibai debesįse, keistesni 
balsai uolose — viskas buvo 
priskaitoma piktoms dva
sioms.

„Ir visada buvo kokia 
nors jautri ypata, kad ir 
tarp tamsių žmonių, gatava 
įvesti išaiškinimą, gatava 
sutvert tikėjimą, gatava 
duot vardą piktai dvasiai ir 
numalšinti jas už paskirtą 
kainą.”

Čia turėtų skaitytojas ap- 
' sistot ir pagalvot, ar tik ir 
šiandien taip pat nėra.

„Jeigu krasos žinyba ne
draustų, žmogus greitai su-

sz •

kurie turėjo vieną dievą ar turą. Prisieina suteikti ap- 
daug dievų, norinčių, kad 
kas papirktų juos už pini
gus.

„Męs esame da toli nuo ti
kros civilizacijos ir tikro 
mokslo, kurie yra musų mie-

• f f nu.
Ar da reikės skaitytojams 

aiškint, kad A. Brisbane nė
ra tikinčiu žmogum? Vie
nok už tai, kad jis gauna 75 
tūkstančius metinės algos ir 
vra pagarsėjusiu literatu, 
„Draugas” pripažįsta, jok 
toki žmogų i dangų įleisti 
galima. Dono Kazokas.

Smulkus raštai.

ginimą ir apgalėjimą teisei, 
teisybei, tikėjimui, apšvie
tai ir dorai. Europos tau
tos, saugokite jūsų šven
čiausius jausmus.” O tie 
švenčiausi jausmai apsirei
škė chiniečių žudyme, kada 
nesigailėta buvo nė moterų, 
nė vaikų. Tai taip kunigas 
ragino kareivius žudyt visai 
nekaltus chiniečius, naikinti 
jų šalį. Ir už ką chiniečiai 
sulaukė taip krikščionišką 
persekiojimą? Mat, jiems 
pradėjo jau perdaug įkirėti 
krikščioniškų plėšikų dar
beliai, kuriuose uoliai daly
vavo ir įvairių krikščioniš
kų tikėjimų dvasiškija. Eu
ropos kapitalistai, prisiden
gdami kunigų mokslu, lindo 
į Chiniją, kad tenai žmones 

i apiplėšti — ir už tai nerei
kia stebėtis iš panašaus ku
nigų paraginimo.

Z. Aleksa.

Ar žmonės jie?
ir XVII šimtmečiuose, 
ėjo nuolatiniai Euro-

XI 
kada 
pos baltveidžių susirėmimai 
su Amerikos juodveidžiais, 
daugybė mokslinčių, persiė- 
musių krikščionybės moks
lu, jog visi žmonės paeina 
nuo Adomo ir Jievos, pra
dėjo galvas laužyt, ar žmo
nės raudonveidžiai lauki
niai. Kai-kurie mokslinčiai 
išrodinėjo, jog visa žmonija 
pasidalina ant adomitų ar
ba Adomo ainių ir priešado- 
mitų, ką paeina nuo į žmogų 

I panašių esybių, sutvertų | V<T v.' Repšys,"k? vitartas7i7 škais- 
prieš Adomą. Nuo tų prieš- 
adomitų paeina ir laukiniai. 

I Laukiniai, tokiu budu, kaipo 
pirmą Dievui nepasisekusį 
mėginimą sutvert žmogų, o

krikščioniškų

I

Aukos
Ettor’o ir Giovannitti bylos vedimui.

NORWOOD, MASS.
Per prakalbas čia surinkta $26.60 

Ettoro ir Giovannitti bylos vedimui. 
Prakalbų surengimas atsiejo $7.65. 
Atėmus lėšas lieka $18.95, kuriuos 
prisiunčiame ”Kel.” red. perdavimui 
Į apginimo komitetą. Po $1.00 auka-

Įima skaityt žmonimis. Jei 
taip, tai su laukiniais (su 
raudonveidžiais) ’ prisieina 
elgtis kaip su naminiais gal
vijais. Krikščioniški balt- 
veidžiai panašiai elgėsi ir el
giasi. Vienok, 9 birželio 1557 
metais Rymo popiežius iš
leido aplinkraštį, jog ir A- 
merikos ’ raudonveidžiai

veidžiai (negrai) taip ir li
ko nežmonėmis. Net buvo 
įvesta bausmė iš 700 rublių 
tam, kas mėgintų negrą i 
skaitymo mokinti arba jei 
kas įleistų negrą į bažny
čią. Amerikiečiai ir šian
dien negrus dideliame paže
minime laiko. Tai tokie kri
kščioniškos civilizacijos vai
siai. Z. Aleksa.

- kiris ir Mečenskas; po 50c — J. Ki- 
bildis, St. Simanaitis, M. Minkevi-

■ čius, D. Natkus, K. Vitartas, A. Au- 
• : glys, J. Rutkauskas, F. Bučinskas, A. 
■ Tamošavičia, S. Karalius ir D. Pavi- 
' lionis; po 30c. — J. Aukštolis; po 
. 25c. — J. Jurevičia, V. Didžbalis, G. 
. Paznokas, J. Barisauskis, Bužis, A.

Pečiukor.is, M. Domulevičia, K. Smit- 
j kis, Daugdarys, Akelaitis, A. šauli- 
nas, A. Gliebus, A. Cvierka. Gudaitis, 
M. Dildins, A. Tamašauski, S. Vaike- 

! sas, P. Skardžius, M. Stasiulaitis, M.
Širgalis, Vareika, K. Spiridavičia, A. 
Savarauskas, A. Smolskis, Maldonis, 
J. Vaitkus, M. Smolskis, St. Versec
kas, J. Stančikas, Jaskunas, J. čir- 
vokas, I. Peža, V. Taliunas, P. Veda, 
J. Kavaliauskas, P. Piguga, M. Glie- 

i bis, P. Vabila, F. Gliebus, M. Tamo- 
I šiunas, F. Babila, St. Vasilkus, J. A- 
lekna, Akelaitienė. A. Pratašius, čin- 
kevičiutė, Stanioliutė, V. Grudzinskas, 
D. Markeliavičia, J. Novodrovski, A. 

j Jackevičia, J. Burbulis, J. Oželis, P.
Venckus ir I. Pakarklis.

Nuo Cambridge’iaus Lietuvių Jau
nuomenės parengtų šokių 14 rugsė
jo, 1912, atliko pelno $1.40, kuriuos 
perduodam ”Kel.” Red. dėl persiun- 

I timo Ettoro ir Giovannitti bylos ve
dimo komitetui.

E. MILLINOCKET. ME.
Pas Kazimierą Utkų buvo labai 

į puikios krikštynos. Vienas vaikinas 
į priminė apie Ettorą ir Giovannitti. 
Nutapėme parinkti aukų dėl pagini- 
mo jų ir tas aukas pasiunčiame per 
”Kel.” Red. ir meldžiame perduoti ko
mitetui. Aukautojų vardai: J. Putei
kis ir St. Klepeckas po $1; J. Gendvi- 
las, K. Utkus. J. Bandža, A. Taunis, 
K. Stankaitis, A. Norkūnas, S. Liesis, 
A. Jucius ir J. Petravičia — visi po 
50c.; N. Radavičia, P. Gureckienė, S. 
Banis F. česna, G. Račkauskas, A.

• Kragas, F. Čepaitis, K. Razminas, S. 
Palaima. A. Valatka, J. Ludis, A. Mi- 
lašauskas ir K. Šalkauskas — visi po 
25c.; K. Dundulienė 50c.; viso labo 
$10.25.

Nerono laikai dabar.
Ne vienas girdėjo apie 

baisius pirmų krikščionių 
kankinimus. Daugiausiai 
krikščionėms prisiėjo nu- 
kentėt Nerono cirke. Bet 
dabar krikščionis daug ar
šiau elgiasi, kaip senovės ry
miečiai. Paimkime tik šį 
pav.: Francuzijos kapito-l 
nas and Madekaskaro tar-Į 
dė vietinių gyventojų perdė- 
tinį Nassi Falli. Kadangi 
tas nenorėjo prisipažint kal
tu esąs, tad jį apsuko maz
gotėmis ir šiaudais, apliejo 
žibalu ir padegė. Nelaimin
gasis prašė dabaigti jį ir ne
duoti jam taip baisiai kan
kintis. Jo prašymas liko iš-| _ 
pildytas tik vakare. Tokius i likams labai nepatiko. Beto 
ir panašius europiečių ir buvo renkamos aukos poli- 
baltų amerikiečių pasielgi- tiškiems kaliniams Rusijoj, 
mus su raudonveidžiais ir Užtai jie irgi pyko, nes ne- 
juodveidžiais prisieina skai- supranta reikalo. Ypač ne-

y?

Aukos Politiškiems Kankiniams
NEWARK, N. J.

22 rūgs, buvo krikštynos 
J. Vizkačko sunaus. Pakri
kštytas Vytautu, kas kata-

I

I

I

į
I

sikrautų didelį turtą ir šian- tvt tūkstančiais. Tų krik- užganėdinti jie, kad negavo
dien Suvienvtose Valstijose, ščioniškų pasielgimų dabar | krikštynose gana apsigert.

• i i •• u •ii* 1 _ •x_'l* x a _____ ~ ___ tįgarsindamas, kad jis par
duoda laimės akmeniukus ir 
panašius daiktus. Bet jeigu 
žmogus apskelbtų, jog jis 
platina žinojimą, duoda ti
krus patarimus apie sveika
tą, apie mokslą ir darbą, ku
ris suteikia tokius rezultus, 
kokių laimė negali duoti, jis 
numirtų iš bado arba ge
riausiame atvėjuje turėtų 
mažą uždarbį.

”Tai parodo mums, jog
|

jo j laimes, raganas ir t. t.,

r

reikalauja kapitalistams Aukavo šios ypatos: J. Vizkacka, 
tarnaujančios valdžios, ir M- Jan“!lo™sJr.7'. Da.u.ksaf T ??.o0 
tokie krikščioniški pasielgi
mai gyvuos, kol bus dabar
tinės valdžios. Z. Aleksa.
Artimo meilė pas kunigą

Prieš europietiškų plėši
kų karę su chiniečiais taip 
ragino plėšimų didvyrius 
Vokietijos kunigas Velfin- 
gas: Jus pradėjot kryžeivi- 
šką karę, šventą karę. Tarp- 
tautiškos tiesos sumindžio
tos, sumindžioti žmonijos į- 
statvmai. Rytiniai barbarai 
ruošiasi prieš vakarinę kul-

centų; M. Mišlaiškis, M. Ekelevičius, 
R. Zavižienė ir A. Janušionis — po 
25c.; E. Janušioniutė ir O. Milišaus- 
kiutė po 10c.; S. Ekelevičius 5c.; viso 

j $2.75. Pinigai pasiųsti j ”Kel.” red.
dėl perdavimo kankinių komitetui.

J. Viz—kas.

i

KENSINGTON, ILL.
Pagal trijų teismo nuosprendį Ro- 

davičia (dirbąs Dolton, III.) paskyrė 
politiškiems kaliniams $3.00.

S. Valaskas, teismo pirmin.

”Kel.” No 31, 1912 m
”Kel.” No. 39 ”
”Kel.” No 40 ”
Viso sykiu ..............

$79.16
11.50
3.00

$93.66
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Z. ALEKSA.

Stabmeldiška Lietuva.
lietuvių likučiais. Lietuvoj greta krikš
čionių dar gyveno ir nekrikščionių: tai žy
dai ir totoriai. Žydus kaimiečiai atskiria 
labai lengvai nuo taip vadinamų „žmonių.” 
Tuo tarpu su mahometonais jiems sunkiau 
prisieina; mat, daug totorių visai sulietu- 
vėjo, nors jie ir mahometonais. Šis daly
kas tai ir supainiojo totorius su lietuviais 
stabmeldžiais. Užtai ir šioj dainoj, vei
kiausiai, eina kalba ne apie tikrus to
torius, bet tik apie lietuvius stabmeldžius; 
ir ištikro iš tolimesnių dainos žodžių męs 
pamatysime, kad pavogtoji mergina irgi 
lieka totorkėle, t. y. stabmeldiškos šeimy
nos nare. Broliai prijoja prie totorių dva
ro ir tenai—
Užkabinti, užrakinti variniai varteliai, 

Ant durelių mesinginių stuomenis mastyti. 
Totorkėlės, vuošvy teles atdarė vartelius, 
Totorkėliai, dieverėliai, priėmė žirgelius. 
Kaip nuėjom i seklyčią — sėdi mus seselė, 
Sėdėdama seserėlė, gailiai beverkdama. 
„Gryžkie, gryžkie seserėle, grąžin 

motinėlė;
”Ketin duoti motinėlė didę dovanėlę: 
„Ketin duoti motinėlė rūtų vainikėlį.”

Matoma, seniau savo vyrą galėdavo 
pamesti net jau ištekėjusios ir ištekėjusios 
galėdavo vėl sugryžti Į savo tėvų namus-, 
kur jos tikėjosi apturėti naują vainikėli 
vieton nustojusio. Bet taip buvo tik se
nesniais laikais. Vėlesniais gi laikais mer
ginai vainiko nustojus, jau nelaikąs gryžti 
pas tėvus — 
„Jau negryšiu brolužėliai, negrąžinsiu 

skrvnelių,V 17

”Ba aš esu totorkėle, totorių martelė. 
„Kad jus butumet, broliai, da vakar atjoję, 
„Mažu butumet, broliai, manę išvadavę — 
„Aš da vakar vakarėlį buvau su rūtele, 
”0 jau šiandien, brolužėliai, su balta 

plotkele.”
Ir taip, šioje dainoje atsispindi seno

biški vestuviniai papročiai, kurie nors ir 
smarkiai skiriasi nuo dabartinių vestuvi
nių papročių, bet kurie dar netaip seniai 
gyvavo tūluose Lietuvos užkampiuose. 
Daugiau reikia surinkti panašių dainų ir 
tuomet senobiški lietuvių vestuviniai ir 
šeimyniški santikiai pilnai mums paaiškės. 
Panašio turinio dainų prisieina jieškoti te
nai, kur daugiau girėtų ir pelkėtų vietų, 
nes tik tokiose vietose ilgiau užsilaiko gi
lesnė senovė, nes tik tokiose vietose galima 
surinkti geresnes dainas, padavimus, pa
sakas ir t.t.

LIETUVOS MOTERŲ IR VYRIŠKIŲ 
ŠVENTĖS IR JŲ GLOBĖJAI.

Kadaisi šeimyniškai-visuomeniškame 
gyvenime moters naudojosi šiokiomis-to- 
kiomis pirmenybėmis, tai taip vadinamieji 
matriarchato arba moterų tiesų laikai. 
Tais laikais žydėjo komunistiškas ūkis. 
Vienok, su išdirbimo pakilimu, tuoj atsira
do ypatiška nuosavybė. Ji geriau rinkosi 
vyriškių rankose. Dabar v}Triškiai netik už
ėmė moterų vietą pirmenybių klausime, — 
bet dar paveržė jas. Su ypatiškos nuosa
vybės didėjimu, augo kartu ir moterų jun
go sunkumas. Vienok, moterįs per ilgą lai
ką nenorėdavo vyriškiams nusileisti, ir tar
pais tarp jų (moterų ir vyriškių) pakilda
vo labai aštri kova. Vėliau, kada mote
rims vis sunkiau buvo kovoti su įsidrąsi
nusiais vyriškiais, joms vis tankiau prisiei
davo pasikakinti vien atsiminimais apie 
senus geresnius laikus. Prie tokių atsimi
nimų priklauso, taip vadinamos , „moterų 
šventės, vietomis atliekamos gana iškil
mingai. Aštresnių susirėmimų laikais mo
ters kreipdavosi prie savo dievų-globėjų. 
prašant pagelbos prieš vyrus. Tokios die- 
vės už gerą pagelbą reikalaudavo joms pri
derančių aukų. Moterįs renkasi į žinomas 
vietas, kur neša toms dievėms įvairias au
kas. Tokios dievės lieka arba visų moterų 
arba tik žmonų globėjomis. Tokias globė

jas moters turėdavo ir jų paveržimo lai
kais. Kai-kuriose vietose moters taisyda
vo savo bendras vaišes; per tokias moterų

vaišes negalėjo dalyvauti nė vienas jų prie
šas, t. y. nė vienas vyriškis. Tam pat laike, 
kada moterįs taisydavo savo viešus susirin
kimus (globėjas garbinti, vaišes rengti ir 
t. t.), vyriškiai neužmiršdavo apie savo rei
kalus, ir ruošėsi jie atsakančiai sutikti mo
terų prisirengimą.

Panašios moterų šventės veikiausiai 
buvo ir pas senovės lietuvius — bent palių 
apielinkėse (Suv. g.) dar netaip seniai (ro
dosi XVIII š.) buvo tam tikros apeigos, ku
rios iš dalies primena moterų šventes, pra
sidedančias visai atskirai nuo vyriškių, 
paskui susiliedavo su pastarųjų apeigomis į 
vieną iškilmingą ceremoniją. Tas apeigas 
aprašė p. J. Totoraitis savo straipsni j 
„Senovės liekanos ir lietuvių mitologiški 
atminimai,” tilpusieji „Lietuvos Tautoj.”

Susipažinkime arčiau su tomis apeigo
mis:

Pirmučiausiai męs susiduriam su Aš- 
taraza, kaipo su uogų ir grybų dieve; ji bu
vo garbinama ant Kaukų kalno. Ši Ašta- 
raza tai tik tūlo kampo moterų globėja ir 
jų apginėja nuo įvairių nelaimių. Ji per
statyta kaipo „uogų ir grybų dieve.” Čia 

I aišku, jog vuogos ir grybai-rišasi su vaisin
gumu ir moterų darbais, t. y. Aštaraza (ar
ba kito vardo dieve) buvo moterų globėja 
ir jai, matomai, priklausė rūpestis, kad mo
tinos gerai gimdytų, o merginos gerus vy
rus gautų, žmonės pasakoja, kad jos sto- 
vvlas buvęs molinis ar medinis. Išrodžius 
kaip moteriškė su skepeta ant galvos už
rišta, kaip seniau risdavosi moterįs. Kai
rėje rankoje turėjo iš žolynų vainiką, o tie
sėje vuogojų su vuogomis. Ar buvo tokia 
tos dievės stovvla, man nesvarbu. Man 
svarbu tik jos paveikslėlis, perstatantis ją 
neprasta dieve, bet tikra moterų globėja.

Aštaraza turėjo savo šventes rudens 
laike (rugsėjo mėn.). Moterįs sunešdavu- 
sios jai vuogų, bruknių ir mėlynių, ir sudė- 
davusios jai pasidžiaugti. Degindavusios 
jai vuogojų, tris ir kiekviena po du versti
niu karveliu.” Tas viskas buvo daroma, 
kad Aštaraza duotų moterims laimingai 

i sulaukti vaisiaus. Beto čia matome pačių 
moterų dalivavimą. Tiesa, pastaraisiais 
laikais jau pasirodydavo ir „krivaitis,” ką 
degindavo tas visas aukas. „Degindavo ir 
žaltį, kaipo dievei pieno ir sviesto ir kaipo 
globėjai moterų darbų. — Kaip toliau pa
matysim, tai žalitis rišasi arti Ragių arba 
vyriškių globėju. Atsiminkim da pasakas 
apie žalčius (Eglė ir Žaltys), smakus, gy
vates ir t.' t., kuriuoe šsie gyvūnai apsirei
škia, kaipo žiaurus vyrai, mėgstantieji sau 
žmonas vaginėti. Gal žalčio sudeginimas 
— tai tik simboliškas atkeršijimas vyriš
kiams? Jei nebegalima nieko vyriškiams 
padaryti, tai bent jų globėjas bus sunaikin
tas!

Pažiūrėkim, kaip išrodė, iš tų pat vie
tų vyriškių globėjas Ragis (Perkūno pa
siuntinys ir visų žalčių — gal vyriškių ? — 
dievaitis). „Išrodęs, kaip žmogaus pavy- 
dalo baidykla su ragais (reikalingais mo
terų gazdinimui), uodega, ilgais nagai (sti- 
kras velnias!). Vienoje rankoje turėjęs 
žeberklus, o kitoje — lanką su vilyčiomis.” 
Tai tikras vyriškių, kaipo žmonių paver
gėjų, globėjas. Ragio stovylas neva buvo 
ant kalnelio Ringavėje (Starapolės pav.), 
ir jis be to skaitėsi Amalavo palių dievai- 
ciu.

Tame laike, kada moterįs atskirai nuo 
vyrų jieškojo globos ir pagelbos pas savo 
Aštarazą, vyriškiai rinkosi Ringavėn pas Į 
savo Ragį ir sudėdavo jam aukas iš rugių 
arba kviečių pėdų. Su savim vyriškiai im
davo ir žaltį, kurį arti Ringavęs paleisda
vo ir klupčiomis varydavo pirma savęs, nu
duodami, buk tas žaltis veda juos pas Ra
gį. Pas Ragį eidavo ne patįs vyrai (apsi
vedę), bet ir bernai (da neapsivedę). Ber
nai nešdavo vienoj rankoj po bijūną, „kai
po jų jaunybės ženklą, o kitoj po ąžuolinę 
lazdelę, kaipo ženklą tvirtumo ir narsos, 
nusiduodančios pergalėti kovoje.” —gal su 
moterimis? Į ąžuolinę lazdą galima taipo 
žiūrėti, kaipo į simbolį, nuduodantį, jog 
bernai vyrais likdami su lazdos pagelba 
mokės savo žmonas paklusnybės moknti. 
Bernai, beeidami pas Ragį, dainuodavo —

(Toliaus bus). i

I

>

Paj ieškojimai
ANTANAS RAMANAUSKAS.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 17 iki 23 metų, vidutinio ūgio; 
merginos norinčios arčiau susižinoti, 
malonėkit kreiptis šiuo adresu ir kož- 
na gausit atsakymą [42]

C. Lietuvis,
1011 Carlton st Philadelphia, Pa.

Pajieškau Olgos Vaitkevičaitės, 
124 metų amžiaus, paeina iš Tifliso 
miesto. Girdėjau, kad apie 3 mėne- 

| šiai atgal atvažiavo Amerikon j New 
Yorką pas pažįstamus. Kas duos 
man apie ją žinią, tas,gaus $50.00 
dovanų. Mano paveikslas ir adre
sas yra tokis:

Pajieškau savo vyro Antano Rama
nausko. Paeina iš Kauno gub., Re- 
einm pav., Aleksandrovo vok, Tene- 

:;’.i parap., Meškenos kaimo; jisai pa
liko mane Lietuvoj su maža mergai- 

i te ir dabar aš su savo mergaite at- 
j važiavau i Ameriką ir neturiu jokios 
į žinios, ar jis gyvas, ar miręs. Pra
šau duot žinią šiuo adresu: [40]

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

i

Newark, N. J.211 Thomas st.,

TEATRAS ir BALIUS.
Kensington, 111.

L. S. S. 137 kuopos atsibus subatoj, 
Spalių (Oct.) 5, 1912, TURNER SVE
TAINĖJE, 168-170 Kensington avė., 
pradžia 8 vai. vakare; įžanga 25, 35 
ir 50c. ypalai. Kl. Jurgelioniui re- 
žisieriuojant bus atlošta Korzeniow- 
skio komedija "MEDICINOS DAK
TARAS,” taipgi bus deklamacijos, 
monologai ir apart to yra pakviestas 
L. M. D. ”Aido” choras, šokiai, lekio- 

I janti krasa ir kitokios žaismės. LSS. 
137 kp. vakarai buvo visuomet gra- 

i žus ir šį sykį dedamos visos spėkos, 
! kad ir šis vakaras butų da grežes- 
j niu ir linksmesniu už pirmiau buvu- 
, sius kuopos vakarus. Ateikite visi! 
Į Balius be svaiginančių gėrimų.

Kviečia KOMITETAS.

„PIRMYN”
Gavome keletą laiškų nuo buvusių 

i skaitytojų "PIRMYN” su užklausi- 
i mu, ar nemanom atgaivinti "Pirmyn.” 
Taip, su mielu noru tą padarytume, 
jeigu butų visuomenės parėmimas. 
Kurie norite būti "Pirmyn” skaityto
jais, atsišaukite per laišką žemiau nu
rodytu adresu, ir jeigu rasis ganėti
nas skaięius prenumeratorių, tad at
gaivinsime. Prenumeratos šiuomi 
kartu nesiųskite, vien tik pritarimą. 
Rašykite šiuom adresu:

J. M. JASULEVIČIUS, 
Box 6, Minersville, Pa.

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 
Į imsiu persiskirimą su juo. Atsišau- 
kit šiuo adresu: [40]

AGOTA DAGILIENĖ
; 499 East st.,.

Pajieškau pusbrolio Petro čiro, Vil
niaus gub., Trakų p., Gribavlio vien
sėdijos; apie metai kaip Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą pranešti. Pra-

i šau atsišaukti po šiuo adresu: 
Frank Lukoševičius, 

j 1111 Blair avė., Scranton, Pa.

PAJIEŠKOME
LIETUVIŲ BENAS iš Gardner, 
ass., pajieškom mokytojaus arba 

New Haven, Conn. Leader, kuris mokėtų gerai muziką 
ir galėtų mokyt. Musų benas jau ge
rokai išlavintas, nes trjs metai kaip 
susitvėrėm ir esam nemažai mokinių. 
Senasis mokytojas išvažiavo Lietu
von. Galinti toki darbą apsiimti at- 
sišaukit šiuo adresu:
GARDNER LITHUANIAN BAND, 

P. O. Box 177, W. Gardner, Mass.

DraugysčiuReikalai
TEATRAS IR BALIUS BROOK- 

LYN’E.
Lenkų socijalistų kuopa "Postęp” 

i (pažanga) rengia balių su teatrališ
ku perstatymu vardu "Radcv pana 
Radcy,” 3-juose aktuose, subatoj, 

i 5 spalių (ocŲ), 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.

Pajieškau sesers Viktorijos Verte- 
i laitės, Kauno gub., Raseinių pav., 
Tabalų sodos; jau du metai atgal 

i važiavo ant mano adreso bet neatva- 
, žiavo. . Ji turi 23 metus amžiaus, 
Į vidutinio ūgio, geltoni plaukai, akįs 
. rudos. Jeigu kas apie ją žino, mel- 
j džiu duoti žinią šiuo adresu: 

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

[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.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 16 iki 20 metų amžiaus, aš esu 

122 m. amžiaus. Mergina kad butų 
į laisvu pažiūrų ir turtinga ir aš esu 
: nebėdnas. Merginos norinčios apsi
vesti atsišaukit šiuo adresu:

K. Waicekowskas,
Box 557, Melrose Park, III.

Pajieškau doros ir geros moteries 
arba pabuvusios merginos, nejaunes- 

■ nės per 35 metus už gaspadinę. šei
myna maža, 

|ant visados, 
turite norą.

i šių per laišką.
M. J. U.,

Box 295, Ledford,
__________

mokestis gera, darbas 
Prašau atsišaukt, kuri 
Kitus dalykus prane-

[40]

Parsiduoda GROSERNĖ
Sykiu ir kendinė, labai geroj vietoj 

lietuvių ir lenkų apgyventoj. Parda
vimo priežastis, kad savininkas nori 
visai pasitraukti nuo biznio. Norinti 
pirkti, atsišaukite po šiuo adresu: 
175 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

Reikalingas KRIAUČIUS
Kuris gerai gali dirbt prie žiuponų. 

Darbas ant visados. Užmokestis ge- 
Adresas:
BOSTON TAILORING CO., 

Bellows Falls, Vt.

ra.

LIETUVIŲ NEPRIG. KLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
j Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chicago, III. 
Prot. rašt. K. Mikolainis,

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

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

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

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

tinę subatą kiekvieno mėnesio, 7:30 v. 
vakare, L. Ažuko svetainėj po No. 
3301 Auburn avė. Metinis susirin
kimas pripuola Sausio mėn. Bertaini- 
niai: Balandžio ir Spalių mėn. Pus
metinis Liepos mėn.

Reikalingas BUČERIS
Į lietuvišką ko-operacijos krautuvę, 

kuri* mokėtų neblogai bučerio darbą 
ir butų apsipažinęs maždaug su pre
kyba (bizniu). Gera vieta ir moke
stis geram žmogui. AtsišTaukite tuo
jaus ant šio adreso:
LITHUANIAN MERCANTILE CO., 

1126 Statė st_, DeKalb, 111.
A. M. Ruchas sec.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL.

Illinois. ’

Pajieškau brolio Mikolo Rimkaus, 
Vitogalos sod.. Girdiškės par., Resei- 
nių pav., Kauno gub. 22 metai kaip 
Amerikoj. 8 metai atgal gyveno In- 
dian Territory. Jis pats, ar kas ki
tas duokite man žinią.

Agnieška Paulauskienė, 
3727 Beech st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau Jono Kalniečio. Eidžio- 
nių kaimo, Pondelio vcl.jturėjau ge
rą pažintj su Petru Kalniečiu. Jis 
išvažiavo Į Lietuvą, ir Povilo Bliekos, 
Sivainių kaimo, Kupiškio valse., abu 
Kauno gub. Meldžiu atsišaukt arba 
kiti, kas žinot apie jį malonkėkit pra
nešti šiuo adresu: 

Jurgis Petrikinas, 
Moormen st., Chicago, III.

Pajieškau draugės Monikos Mar- 
cinkiutės, Kauno gub., Reseinių pav.. 
Kalvių par., Aukštašlinės kaimo; gir
dėjau, atvažiavo j Waterbyry, Conn. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

J. Globi s,
1 Fairbank pi., Philadelphia,

—
Pa.

Pajieškau Kazimero Krukiako ir 
, Petro Daukako. abu Migonių sodž. ši- I
monių valse., Kauno gub. Labai no- 

j rėčiau susižinoti; malonėkite atsišau
kti šiuo adresu:

Frank Gabrėnas,
799 Fort street, W. Detroit, Mich.

Pajieškau Simano Ragauckio, Kau
no gub. ir pavieto, Krakių valse. Len- 
čių sodžiaus; 10 metų kaip Amerikoj, 
pirmiau gyveno Chicago, III. Jis pats 
arba kas kitas apie jj praneškit, už . 
ką busiu dėkingas.

Leonas Bačkis. 
1010 Church st., Easton, Pa.

Reikalingas Fotografistas
Reikalaujamas kuogeriausiai tą a- 

matą žinantis fotografistas. Darbas 
atsakančiam fotografistui užtikrin
tas ant visados. Apie išlygas pasi- 
teiraukit ant vietos arba laišku. Ad- 
resuokit:

J. B. SHUKIS,
18-20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.

. Pasriduoda FORNIČIAI.
Naujinteliai forničiai, gerai užlai

kyti, parsiduoda pigiai. Atsikreipkit 
šiuo adresu:

KAZIMERAS VESTFIELD,
194 Athens st., So. Boston, Mass.

Reikalingas KRIAUČIUS
Darbas ant visados. Mokestis ge- 

Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
JOSEPH SAMAITIS,

Fort McKinley, 1 St. Co., 
Portland, Maine.

ra.

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.

že-
re-
lai-

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

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

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

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

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

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

1830 Canalport avė., Chicago, ni.

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chicago, I1L 
Administracija:

i Prezidentas A. J. Bieržynskis, 
4600 S. Paulina st., Chicago, I1L

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

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

4606 S. Paulina st., Chicago, I1L 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.
....... ......... —----------------- ---
Lietuvių Imigracijos D-tės.

VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:
Visokiuose reikaluose susineškita 

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.

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 
j sąvaitę. Parašyk mums, o 
sim savo kainas ir išlygas, 
šitokiu adresu:

DEALERS WHOLESALE 
DEPT. 8-A. 4 East 27-th

NEW YORK.

nusių- 
Rašyk 
[41] 
CO.

street.

Knygos “Keleivio” spaudos.
Amerikoniškos Vestuvės.

Komedija 2-jucse aktuose. Juo
kinga ir lengva perstatymui____10c.

Legališki žmogžudžiai.
Tragedija 3-juose aktuose, la

bai gera perstatymui......................10c.



6 KELEIVIS
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kol pradėsim, bet 
man i akį ir nuėjo, 
biznis, mislinu sau; 
saliune ir kostume- 
negalėsiu pasirodyt 

Na, pa-

: V» « J
Bamba laiko spyčių

i V ’1 3H
£ . .>9 JkZ
Šį

Džian
Jeigu žmogui turi atsitik

ti jau kokis trobelių tai kad 
ir kasžin kaip butum luk 
aut, o trobelis bus ir dac oi. 
Anot tų žmonių pasakos, 
kas turi kaboti, tas nuskęs. 
Ai beč jur laif!

Tupi žmogus už to baro 
tupi, kaip grybas girioj, net 
akis apipelėja, taigi reikėtų 
kada nors ir ant vekeišino 
išvažiuot. Kiti artimabilo- 
se išleidžia savo buldogus 
ant freš ėr, o argi Džian 
Bamba, sutvertas ant Die
vo paveikslo, turėtų būt blo- 
besnis už buldogą? Nosa- 
rv!

Taigi kartą uždariau sa- 
liuną ir sakau savo bobai:

— Sei, Keidi, sufiksyk 
lančą. užsidėk naują dresę. 
suiieškok man ta žalia nak- 
taizą ir važiuosim i kont- 
rus. Tegul jankiai pamato, 
kad Bamba ne grinorius, a- 
1^ biznierius ir žino kaip pa
sirodyt

— Orait, — sako mano 
Keidi.

Ar" kelio išsigėriau dži
ne?. šlico ir išėjom.

Pradėsiu nuo uodegos. 
Kaip žinoma, dabar visos 
leidės nešioja uodegas prie 
dresių. Ar tas reikalinga, 
ar ne, tai ne mano biznis, 
ale jos nešioja ir dac oi. Ant 
to mat, jos yra bobos. Kad 
vyrams geriau Įtikti, išmis- 
lijo visokias madas. Se
niaus, atsimenu, nešiodavo 
po drese pasišikę paduškai- 
tes vatos prikimštas. Pas
kui pradėjo pentyti sau fei- 
sus; paskui persirišdavo 
sau galvas, kad jos neplyš
tų. Nešiojo plačias dreses, | 
paskui siauras, ant galo tra
mino jau ir i kelines Įlysti. 
Kada daugiau jau nieko ne
galėjo išmislvti, prisitaisė 
sau uodegas. Ne vienas boi- 
sas sako i savo bode: ”0 tu 
mano aniuolėli!” O čia a- 
niuolėlis — su uodega! Ar 
tas ne foni? Nekst mada 
bus, turbut, ragai. Taip ir 
mano Keidi neatsilieka — 
viskas turi būt ap tu deit. 
Taigi einam per parką, kaip 
Adomas su Jieva, mano se
nė kad suriks:

— Džizus Krais!!!
— Vac tu maru? — sa

kau.
Tai buvo šuva. Pamatęs 

mano Keidės uodegą, taip 
per py ko, kam jį pamėgd
žioja, kad nutvėrė ir nori ją 
nutraukt, šiur. Publika su
sirinko ir juokiasi, o mano 
senė rėkia, kaip kreizi. Ne
galėdamas kitaip jį nuvary
ti, spyriau Į šoną šuniui, 
kad tuoj apvirto. Priei
na vienas džentelmonas ir 
sako, kad jis gali mane are
štuoti už spardymą šunies. 
Mane net piktumas paėmė:

— Sei. mister, 
angelckai — jei tau gaila 
šunies, tai aš tau galiu už- 
vošti.

— Ju vont tu fait? — jis 
man sako. — Koman aut 
said.

— Orait, koman! — sa
kau.

Nusiėmęs kotą numečiau į 
Keidei. Kypink, sakau, aš 
jam parodysiu, ką reiškia

sakau

laukė, 
smogė 
Bom 
dabar 
riams 
su išmušta akimi, 
lauk, užfiksinsiu ir aš jam. 
Jesary! Pasivijau iš užpa
kalio ir kad kirsiu per ausi. 
Ir visai nemačiau, kad čia 
pat ėjo policmanas. Tik 
kapt man už rankos:

— Ai arest ju!
-r- Mister policman, — sa

kau — hi kik mi forst... Luk 
mai ai.

Bet 
Keidi 
dega, 
džėlą.

Ale tas da ne viskas. Ki
tą syki pasakysiu, kokis bu
vo mano vekeišino galas.

Yours truly,
Džian Bamba.

tas nieko negelbėjo, 
paliko su kiaura uo- 
o man reikėjo eiti i

KLAUSIMAI —
Džianui Bambai

Sei, Džian Bamba! Kaip 
tu tokis mokytas saliunkv- V v
peris, gal atsakysi man ant 
dviejų klausimų:

1. Kodėl senam kontre tik 
karvės gromuliuoja, o čia ir 
merginos?

2. Kodėl vasaros laike po
pieriniai pinigai negerą 
kvapą turi? Kostumeris.

Atsakymai. Kadangi aš 
noriu, kad mano kostume- 
riai butų štedi satisfaid, tad 
neatsisakau duot visokias 
informeišen. Nors pirmas 
klausimas yra gana sily, ale 
aš nenoriu, kad žmonės mis- 
lytų, jog aš kokis kreizi ir 
negaliu atsakyt.

Merginos Jemerike 
gromuliuoja, o čiuvina 
mą. Kam cįa reikėtų
žiuot Į Jemeriką, jei čia nė 
gumos nebūtų?

Ant antro klausimo atsa
kau, kad aš nekėrinu, ar pi
nigai kvapą turi gerą, ar 
blogą. Ai beč jur laif. Ži
noma, kartais mano Keidi 
ir kitos leidės laiko juos per
ilgai už pančiakos ir pinigai 
suprakaituoja.

Džian Bamba.

I

i

ne- 
gu- 
va-

Laikai mainos ir žmonės 
su jais.

Tėvukas (entuzijastiš- 
kai) — ”Ar tu, Vincuk, ne
norėtum pereit su manim 
per žaidimų dirbtuvę ir ma
tyt tuos gražius daiktus?”

XX šimtmečio vaikas — 
— ”Kodėl ne, tėvuk, jeigu 
tu jauti smagumą matyti 
tuos menkniekius.”

Apsirūpino iškalno.
”Tamuk, aš šiandien 

bausiu tave aštriai.”
”Už ką, tėte?”
”Nebandyt išsiteisinti. Aš 

žinau, kiek negerų daiktų 
tu padarei šiandien.”

”Ne, tu nežinai, tėte. Tu 
nežinai, kad aš pakavo jau 
juostą, kuria tu mane mu- v • ••
SI.

nu

Nuėjo ant nieko
Senas ir turtingas vaiki

nas Įsmeigė akis Į gražią 
merginą ir prabilo:

”Su manim darosi nė šis, 
nė tas ir aš reikalauju Į savo 
namus moters, kuri galėtų 
sutvarkyti mano reikalus ir 
padarytų mano gyvenimą 
vertesniu.”

"Argi?” atsiliepė ji su
minkštintu balsu.

"Gal jus žinote,” tęsė jis 
toliau, "tokią moterį, kuri 
galėtų apvalyti nuo nešva
rumo mano namą?”

V •

Coliniai juokai.
Kada daktaras pripažino, 

jog ponas Skolevičius serga 
raupais, tad ligonis pašau
kė savo pačia ir sako: "Ma

su Bamba faituotis.\ Jis an- re, jeigu ateitų kokis skoli- 
\
\

jūšį±

ninkas reikalaut skolos, 
pranešk, kad jis dabar gali 
nuo manęs gaut ką nors, ir 
Įstumk jį Į mano kambarį. 
Tu matysi, kad skolininkų 

: tuoj neliks ir męs busim at
silyginę.”

♦ * *

Viena moteris, duodama 
auką valkatai, tarė: "Nelai
mingas žmogus. Gal ir že- 
notas?”

Valkata atsiliepė:”Ar jus 
manote, kad jeigu aš bučiau 
ženotas, tai eičiau pas sve
timus jieškot užlaikymo?”

♦ ♦ »

"Kokiu budu jus Įgijote 
toki prastą lietsargi?”

"Jus žinot, kad ši lietsar
gi man prisiėjo Įgyti sun
kiausiu budu, todėl jis tokis 
prastas.”

"Suprantu. Turbut, pats 
turėjote pirkt.”

Redakcijos atsakymai.i

I

i

Skaitytojui. — Visai ne
svarbi žinia. Netilps.

J. S. — Jūsų raštelis yra 
išreiškimu padėkos dviem 
bedieviam, kurie jus aprū
pino ir nupeikimu tikinčių
jų. kurie jus atstūmė, bet 
tai tik paprastas atsitiki
mas, nes iš visokių pažval
gų žmonių atsiranda atjau
čiančių ir neatjaučiančių. 
Galite ypatiškai padėkavoti 
savo draugams. Tai ne laik
raščio dalykas.

S. Nepateikai. — Raštelis 
jį humoristikos skyrių, kur 
jis taikintas, netinka, nes 
nuobodus ir neturi gana hu
moro ir satyros.

Ag. Vitkienei. — Labai il-
: ga istorija ir vien tik jūsų 
naminiai reikalai. Tokiais 
raštais negalim užimt laik
raščio. Kad karčemninkai 
daro skriaudą draugijoms 
ir kad reikia saugotis nuo 
išrinkimo jų i komitetus, tai 
teisybė, bet reikėjo trumpai 
apie tai parašyti.

F. Daukšui. — Trečiųjų 
teismo nutarimo netalpino
me todėl, kad jame buvo aiš
kus ir net aštrus ypatos ap
kaltinimai. Kol valdiškas 
teismas nepripažįsta ypatai 
kaltės, męs negalime talpin
ti, nes vpata galėtų mus 
skusti. Kadangi męs visus 
raštus sunaikiname, kurių 
nereikalaujama sugražinti, 
tad ir iusu raštą pasiekė to
kis pat likimas.

Eurikui. — Feljetonėlis 
"Kaip pasivilioti merginą” 
silpnas. Padėjome Į gurbą.

Topoliui. — Kadangi nie
ko žvmesnio nebuvo tame 
katalikų baliuj, kaip tik a- 
laus ir degtinės, tad neužsi
moka talpint pranešimo a- 
pie jį.

Plikiui. — Juokas silpnas 
ir pašaliniams žmonėms ne
aiškus. Netilps.

Motinos vaikui. — Nieko 
naujo nėra tamistos kores
pondencijoj, tik pamokini
mai, kurie tinka visų miestų 
lietuviams, neskaitantiems 
laikraščių. Beto, jus už
miršote ir savo adresą pri- 
siųst su korespondencija, o 
be jo nė vienas raštas netal- 
pinamas.

Saulės broliui.
mintis gražios, bet taisyklės 
klaidingos Jūsų eilėse. Ve
lyk proza rašykite arba la
biau pastudijuokite eiliavi
mo taisykles.

Į 
į

I

Nors

■ ■■■ i ■ ■ ■ ■■■ i

Lietuviška Agentūra.
‘ Jeigu norite siųst kam nors

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

.T. T. KAZLAUCKAS.
186E.ChapeI «t.. NewHaven.Conn.

Telefonas: 1434—3
Visnki patarimai velaui

- "kl

SKAITYTOJU ATIDAI.
Visų gerbiamųjų "Kelei

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

i

X. \V z/ ZA>ZAUSRAV>
Drufiji Maksiifflaas Atloti ir Sviesti Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didj uždavinį vykinti. Sitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

AUŠROS KNYGYNAS 
kur parduodama visos Amerikoje ir 
Europoje išleistos liet knygos ir pri
imama užsakymai ant visų liet laik
raščių. Pelnas gaunamas iš parduotų 
knygų ir laikraščių apverčiamas žmo
nių švietimo reikalams. Taigi kas iš 
Ausros perka, prisideda prie žmonių 
švietimo darbo — be t o gauna pigiau 
kaip kitur. Kas kokių^knygų reika
laujate, pirkite iš Ausros Knygyno.

adresas:
Aušra, 3149 S. Halsted st. Chicago, III.

JONAS KULIS

GERIAUSIA AKUŠERE A

F. STROPIENE
Pabaigusi kursj.

WOMENS MEDICAL COLLEGE 
Balti mere, M d.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gydu ties 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

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

"KELEIVIO" RED.

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ 
Deimanų, . Skro

džių,, VVolthom - El- 
gin, ir šliubinių i *• 
d ų. Užlaiko m ke
liaujančius agentus ii 
mam ir prstatom į namus. Užlaikon 
taipgi Didelę Sankrovą DR.-. 'ANV 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš 
kinius. Duodame ant bargo ir ant is 
mokesčio.

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

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

F. S. Šimanskis.

rderius pa:

l

John E. noian
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.

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

VIE^?S AGENTAS
Visoj apielinkej.

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.
Tek: Cambridge 3144-W.

Profesorius medicinos

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

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

Ant 21 akmens 
Gelžkelio laikrodis 
Sriubelių užsuka- 

mas. vyriško ir mo
teriško didumo.ant i 
20 metų auksuotas, 
su i-rašytaisdubel- 
tavais viriais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo 
nėms, kuriems reikia visuomet tikra- 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 2«tm 
Ypatingas pasiūlysimas. Męs išsių 
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad 
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntim- 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk n< 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėi 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, je 
pirktumėt kitur. Puikus auksuota- 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek 
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum CHICAGO, ILL

VIENATINE LIETUVIŠKA

Bostone ir visoje’ Massachusetts valstijoje, 

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

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo s'inkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kvst.lio. ttirpo ir sl< ges $l.€0. Kraujo Valytojas $1.00.

Nuo saulės nudegimo 50 e Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 
Vaikų ramintojas 25 c. Parnoda plaukams 20 c.

Nuo vivutiavimo suaugusiems 50 e. Nuo viduriavimo mažiems
G. dai ii n ėstis ; i < į učkų 50 c- N uo prakaitavimo kojų 25 c.

Mestis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00. 
Gyduolės <’ėl pataisymo apetito $1.00. 

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

Gyduolės nuo vištakių (corn's) 15. 20 ir 25 e. 
Pilės dėl Kepenų ir Inkstų 75 e. 

FročLcs nuo rervisko galvrs skaudėjimo 10 ir 25 c.
Guntis nuo čar.tų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumos visokiu g< >ų 25, 50, 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipg’ tur>u visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

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

Receptus sutaisau teisingai,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Eurcpos daktaru.

Gyduolię galite reikalaut ir per laiškus, o męs 
prisiusime juir s exprcsu.

VisoTTrame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2kX: cT
SO. BOSTON, MASS

be

25 c.

PIRKITE BEKERNĘ
Didžiausį ir seniausi beker- 

nčs biznį parduoda visai pigiai 
užtai, kad savininkas serga ir 
nori važiuot gydytis, o neturi 
kam palikt savo biznio. Įplau- 

i ka nuo 800 iki 900 dolerių per 
sąvaitę (cash); du dideli storai 
su visais įtaisais ir bekernė su 
visomis mašinomis dėl kepimo, 
taipgi du arkliai ir vežimai su 
visais pakinkais. Geriausia pro
ga lietuviams įgyti vienų iš di
džiausių biznių So. Bostone už 
$7,000. Todėl kurie norite pla
tesnių žinių apie tai, kreipkitės 
kaip greičiau pas

A. IVAŠKEVIČIĄ.

Pajieškau 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 Broad* ay, So. Boston, Mass. 

[42] A. Ivaškevič, Mang.
Phone So. Boston 1236-W

BRANGIAUSIS ŽMOGAUS

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

Ji

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: 
Kraujo Valytojas......................$1.00
Gyvasties Balsamas........................ "5
Nervų Stiprintojas... ,5Oc. 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.
9^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
S29 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

Nuo galvos skaudėjimo. 1#C. ir
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... _.
Plaukų stiprintojas... .25c. ir 
I-inimentas arba Expelleris...
Nuo plaukų žilimo.................
Nuo Reumatizmo......... 50c. ir 1.00

lytiškų ligų..........50c. ir
dusulio...............................
kirmėlių............................
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!S LIETUVOS
Palanga. Rugp. 12 d. pir

klys Mozas Gutmanas gavo 
laišką su reikalavimu tą pat 
dieną apie varstą nuo mies
telio po tiltu padėti 150 r. 
Jeigu nepadėtų, grąsinta 
mirčia Minėtasis pirklys 
padėjo paskirtoje dietoje 
konvertą su popiergaliais ir 
pranešė apie tai Palangos 
policmeisteriui, kuris nu
siuntė policistus saugoti, 
kas ateis pinigų pasiimti. 
Kada po poros valandų laiš
ko rašytojas atvyko pasiim
ti reikalautųjų pinigų, poli- 
cistai suėmė jį. Tuo "karžy- 
giu” pasirodė buvusis Pa
langos progimnazijos mo
kinys P. V., nepilnų 16 me
tų amžiaus. Tą pat dieną 
ir minėtos progimnazijos 
inspektoriui pasiųstas laiš
kas, kuriame grąsinta, jei
gu jis nesielgsiąs švelniau 
su mokiniais, liksiąs nušau
tas. Ir to laiško rašytoju 
išsireiškė tas pats V. Pra
sikaltėlio tėvai yra netur
tingi žmoneliai ir dėlei ne
turto sūnų neišgalėjo toliau 
leisti progimnazijom 

”D.V.” Biruta.
("Rygos Naujienos.”)

Alsėdžiai (Telšių p.). Šio
mis dienomis pabėgo rašti
ninko pagelbininkas, susi
rinkęs iš žmonių truputėlį 
"smulkių.” Dalykas tame. 
Valstiečiams dabar reikėjo 
mokėti kokius ten mokes
čius. Mokesčius renka pa
prastai tam tikri rinkikai 
(sborščikai). Bet žmonės, 
turbut. norėdami greičiau 

\ atsiskaityti (nes — atlikta, 
tai bent nerūpės”) pasitikė
jo raštininkėliu. Bet šitas, 
sutaisęs Į -50 rb., nežinia kur 
dingo, turbut, ji tiek ma
tys, kaip savo ausis...

Dabar visi nukentėjusieji 
šaukiami i valsčių. Nežinia, 
ką "pagiedos”... gal prisieis 
išnau.io mokėti?... Tolimes
niam laikui bukite atsarges
ni su tokiais "paukšteliais.” 

Kast. Augustinavičius.
Šiauliai. Dėlei buvusio 

Kagano saldainių dirbtuvėj 
streiko buvo pradėta tardy
mas. Dabar teismo tardy
tojas visą tą bylą panaiki
no, kadangi nebuvo priro
dyta streikavusiųjų kaltės 
prieš įstatymus,

— Pradeda čia didžiau 
plėtotis lietuvių prekyba ir 
jų ištaigos. Gera pirmosios 
saldainių fabrikos pradžia 
surado pasekėjų. Nuo 1 d. 
rugsėjo farmaceuto Gargo 
Įsteigiama čia pirmoji lie
tuvių antiekos sankrova, 
kuri rūpinasi pastatyti pla
čiau savo dalvkų prėkv- 
bą. " Gk.

Molainiai (Panevėžio p.). 
Rugp. 15 d. griaustinis tren
kė vieno ūkininko grįčion. 
Nutrenkė 2 merginas negy
vai. Tame pat sodžiuje bu
vo nutrenkęs 3 žm., bet jie 
pasveiko.

("Lietuvos žinios.”)

Politiškų Kliubų Reikaluose.
NEW BRITAIN, CONN.
Pamatęs No 38 "Keleivio” 

apie Hartfordo kliubo su
manymą ir Merideno kliubo 
pritarimą ir podraug laiko 
paskyrimą, kad šaukti lie
tuviškų kliubų konferenci
ją, aš norėčiau savo nuomo
nę ir tame reikale išreikšti.

1910 metuose, liepos mėn., 
ant pusmetinio susirinkimo 
Liet. Ukėsų Neprig. Kliu
bo, New Britain, Conn., 
apkalbant politikos reikalus 
ir priėjus prie klausimo, 
kodėl darbininkų išrinkta 
valdžia nesipurina darbi
ninkų gerove, pasirodė, kad 
darbininkai nereikalauja, 
kad jų reikalais kas rūpin
tųsi, ir išrinkę valdžią nepai-

_ v •

so kokie biliai tampa įnešti 
į šalies arba valstijos legis- 
laturą. Jei jie ne pagal tur
čių reikalavimus, tampa at- 

| mesti, o jei ko tie reikalau
ja, visada gauna. Mat, tur
čiai yra susiorganizavę. Da
leiskime, jei kas vertelgoms 
yra reikalinga, vertelgų są
junga rūpinasi, kad gauti: 
nutaria ant savo susirinki
mų paduoti per savo miesto 

i pasiuntinius valstijos legis- 
laturon įnešimą, kad tas ar 
tas yra reikalaujama, ir bū
na išpildyta. Jei kas yra 

j reikalinga dirbtuvių savi
ninkams, fabrikantų drau
gija tuo rūpinasi. Bet kas 
reikalauja, kad butų veikia
ma darbininkų naudai? Na
gi niekas. Jei kuris iš at
stovų, norėdamas savo apsi
skelbti prieš rinkimus, įne- 

, ša kokį naudingą sumany- 
; mą, priešai gali lengvai
■ panaikinti, nes jo niekas ne-
■ užstoja; ir jei kokis unijos 
. vadovas ko pareikalauja,
■ tai visai mažai reiškia, nes 
. didžiuma dabartinių unijų
■ ignoruoja politiką, kaipo
• nereikalingą su darbininkų
■ reikalais maišyti. Tie, ką 
. sėdi valdiškuose urėduose,

supranta vertę balso ir ži
no, kad tie, kurie nori rū
pintis politika, atiduoda sa-

• vo balsą už stiklą alaus, ne-
■ paišindami, kas ir kaip val-
■ dys per sekančius metus. 
! Su tokiais lengva apsidirb

ti: jei neužsiganėdinę su-
1 streikuoja, tai lazda ameri-
■ konišku kazoku greitai to- 
Jkius apmalšina (Ne visuo-
• met. Red.). Kas kita su po-
• iitiškomis organizacijomis, 

jei jos išvien eina: jų reika-
- lavimai tankiai tampa išpil-
• dyti, nes jų balsai yra rei- 
. kalingi dėl gavimo urėdo.

Dėlto New Britaino Liet.
• Uk. Neprig. Kliubas prita

ria, kad visi šios valstijos
■ (Conn.) politiški kliubai su-
• sivienytų į vieną ryšį dėl 
1 veikimo politikoj, bet eko-
■ nomiškuose reikaluose vtl-
; dvtųs taip, kaip iki šiolei,! 

tik dėl veikimo politikoj tu
rėtų išrinkt valstijos veiki- 

*' mo komitetą, kurio užduotis 
butų tėmyt į valdžios veiki
mą ir abelnai darbuotis ap- 
švietoj ir politikoj. Susior
ganizuoti galima butų leng
viausiai sekančiu budu: 
kiekvienas pritariantis kliu
bas išrinktų komisiją iš 2-jų 
narių, iš kurių susidės vais
kios veikimo komitetas, ku- 

dėl greitesnio ir geres- 
suėiimo i tvarką galėtų 

^-•ąn-oyi^oti i vieną vietą ir 
'-dirbti veikimo programą. 
Programas turėtų būt ap- 

I dirbtas ir nriimtas per dau
gumą kniubuose esančių na- 

| rių. Vertė tokio susiriši- 
i mo neužginčijamai yra svar
bi ir tam pritarė jau Meri- 

jdeno, Union City ir New 
Haveno kliubai, o kiti atidė
jo iki metinių susirinkimų 
tą klausimą apkalbėti. Da
bar šaukti konferenciją ant 
13 spalių butų pergreitai, 
kadangi pradžioj mėnesių 
daugiausiai susirinkimų ir 
iki 13 nekurie negalės su
spėti. Tas reikia atidėti ant 
20 spalių. Kitas dalykas, 
Hartford yra iš visų mies
telių toliausiai davažiuoti, o 
į New Britainą yra paran
kiausia. Bet jeigu šaukėjų 
šio susivažiavimo mintis y- 
ra tik reklamą padaryt vie
nai ar kitai partijai, tai dėl 
to nėra reikalo nė organi
zuotis, nes jau trumpas lai
kas ir šiuose rinkimuose tai 
galima atsiekti sušaukiant 
prakalbas ant vietos. Pa
gal mano manymą tas susi
rišimas yra reikalingas ant 
visados, ir kuo geresnį tik
slą jam išdirbsime, tuo jis 
mums atneš daugiau nau
dos.

L. U. N. Kliubo pirm. 
J. J. Gerdauskas.

•v •

Ar priguli prie Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj
Jei nepriguli, prisirašyk ir 

prigulėk. Jei priguli, 
kalbink kitus prisirašvt.

štai dėl ko reikia prie 
Susivienijimo prigulėti:
Susiv. Liet. Am. moka sa

vo narių paveldėjams po- 
smertinės pašelpos: I laips
nio — $150; II la:p. — $300; 
III laips. — $600 ir IV laips. 
— $1,000. — Beto, Susiv.
Liet. Am. moka Pašelpą li
goje po $6.00 sąvaitėj. Visi 
nariai gauna organą "Tėvy
nę.”

2. Susivienijimas Liet. A. 
priima visus lietuvius ir lie
tuvaites, ir visiems, kaip 
vyrams taip ir moterims, 
Susivienijime yra lygios tie
sos.

3. Susivienijimas iki 1912 
m. yra išmokėjęs su viršum 
80 tūkstančių dolerių pašel
pos nelaimingoms našlėms 
ir našlaičiams. Susiv. Liek 
Am. yra išmokėjęs 10 tūks
tančių dolerių įvairiems lie
tuvių apšvietos ir kultūros 
reikalams.

4. Susiv. Liet. Amerikoje 
neapleidžia nė vieno savo 
nario, papuolančioį nelaimę, 
ir per 27 metus SLA. gyva
vimo nebuvo da atsitikimo, 
kad nebūtų išmokėta po- 
smertinė.

5. Susivienijimas yra se
niausia, didžiausia, turtin
giausia ir progresiviškiau- 
sia pašelpinė organizacija, 
tarnaujanti visą lietuvių iš
eivių reikalams. Prie SUSI
VIENIJIMO rašosi ir turi 
rašytis kiekvienas, kas tik 
skaito save lietuviu, kam 
rupi jo brolių-lietuvių rei
kalai ir kam rupi jo paties 
ir šeimynos ateitis.

Todėl neatidėliokite, tuo
jaus rūpinkitės prisirašyti 
prie šios organizacijos, nes 
juo jaunesnis prisirašysi, 
iuo mažiau turėsi mokėt. 
Prisirašyk prie kuopos, ku
ri yra tavo miestelij. Jei nė
ra kuopos, tai pasikalbėk su 
savo draugais, pareikalauk 
iš Centro informacijų ir su
tverk kuopelę. Gausi nario 
įsteigėjo vardą, o ir Susivie
nijimui pagelbėsi jo prakil
nius tikslus gyveniman vv- 
kdinti.

Kreipkis į savo miesto 
kuopą, arba į centrą. 
Sentro sekret. adresas:

A. B. Strimaitis,
307 W. 30 st., New York,

Red. past. "Keleivio” lei
dėjai už šį apgarsinimą ne
atsako.I
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DRAUGAI!
PLATINKIT "KELEIVĮ!”

Vienatinis Lietuvis
GRABORIUS

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

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

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas pupieras ir visokius teis

mo dalykus.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALENANDER ROSE
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON, MASS.

GERIAUSIAS
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ANTANAS AšMIANSKAS D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI,
Vienatinis lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Mano dirbtuve yra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. Atlie
ku darbj artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, malevoju natūra- 
liškom parvom, iš mažų padidinėju ir tt 
Esant reikalui einu į namus fotografu o 
ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass

REIKALINGA

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

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT R0W,

BOSTON, - - - MASS.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigaru.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.
304 Broadway ir 259 D streets, 

SO. BOSTON, MASS.

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

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

pielinkių lietuviam!’, kad aš 
dirbu James Ellis Forničių 
Kompanijoj, ant kampo B 
st. ir Broadway, So. Bosto
ne. Būdamas gerai apsipa- 
žmęs 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 į 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškelį, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

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

Truputi pavartati rakan
dai gaunami už labai numu
štą kainą.

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

Ypač kviečami jaunave- 
dziai.

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

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

*7 f "D A Ci^arettes
4lj Jl ■ w io už 5c

SMAGUS RŪKYMAS

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

Męs norim, kad jus žinotu
mėt, jog šitie cigaretai 
da neturi 4 mėnesiu, o dau
giausiai jų parsiduoda, nes 
jie yra geriausi. Jie daro- 

iš žavėjančio maišyto 
turkiško tabako.

GRAŽIOS 
SATINO DOVANELES 

kiekvienam ZIRA bakselije.

NUSIPIRK 
BAKSELĮ TUOJ. 
ZIRA užganėdinta 

yra populiariškumu.

TELEPHONE: Fokt Hill 1864.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas.
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarima.
426-430 Eschange Bl<lg.

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

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

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

CE Telephone So. Boston. 845 M. į

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

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

Nedėliotus iki 3 vai. po pietų.

Į
I 
i i. t;

kitokius Rubus
Duokit pasiūt mums!

Užtikrinam ’kad Jus sučėdysite 
pinigą ir turėsite gražius rubus. 
Męs imam materiją iš gerųjų fir
mų ir primieruojam rūbą pagal 
žmogą, todėl nesudarko žmogaus 
išveizdos ir būna tvirtesni.
Gerus vyrams Siutus ir Overkotus 

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

Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 
gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

’ Tikras Jūsų Brolis lietuvys

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

24 Ames street, 
NONTELLO, MASS.

į 

E 
|
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A II Pirkite už $6.00 ver- 
musų tabokos dėl 

cigaretų ir išsirinkit sau dovanasis se
kančių daiktų: Naujas importuotas Fo-

Telefonas: So. Boston.f21013.

"ozr fa- su dide
li.', nikeliuoti dū
da. kuris grajina 
garsiai ir aiškiai 
visokias muzikes 
ir daina*. K:ek\ ie 
n s g Ii turėt savo 
ame <on<-erta. 2.

g ria šia armoni
ka voki-ko išdirbi
nio su notom ir nu
rodymais. 3. Pui- 
stalavas nikelinis

laikrodis su muzika, 
kiekvieną kartą grajina 
10 minutų. 4. Vyriški 
arba moteriški storai pa- 

I auksuoti laikrodėliai. Už musų dovaną vien norime,
kad pagarsėtų musų firma tarp jūsų pažystamų, 

tsiųskmums ant rankų 50c. markėms, o męs jums prisiusime 40 skrinnčių 
tabako 4 gatunkų už $6.00 ir jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit 
gavę tavorą. Kam tavoras nepatiks, galit jį neimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO-, I»ept. K. 115 E. 7th 4., New York, N.V.



(Tąsa nuo 1 pusi.).

Policijos žvėriškumai
30 rugsėjo diena Lawren- 

ce buvo viena iš kruviniau
sių. Policija siuto, kaip al
kanas liūtas. Kaip laikraš
čiai praneša, tą dieną ji su
žeidė 50 žmonių. Mat, tą 
dieną prasidėjo Ettoro, Gio
vannitti ir Caruso teismas, 
todėl 12,000 audėjų išėjo i 
streiką ir norėjo sustabdyti 
kitus. Buvo tai streikas 
dėl paliuosavimo tų trijų 
vadovų. Nuo pat ryto a- 
pie dirbtuves pastatyta pi- 
kietus, kad neleisti nieko 
prie darbo tą dieną. Atpiš- 
kėjo būrys policistų ir tuoj 
ėmė pikietams daužyti laz
domis galvas. Pikietai išsi
skirstė kitoj vietoj, kad už
stoti einantiems dirbti ke
lią. Čionai vėl pribuvo po
licija ir vėl paleido lazdas į 
darbą.

Kada atėjo pirmutinis 
karas su darbininkais, pi
kietai apsupo jį, kad atkal
binti žmones nuo darbo. 
Čia įvyko smarkiausis susi
rėmimas su policija, kuri 
nieko nelaukdama išsitrau
kė lazdas ir pradėjo lieti, 
kas tik pirma pasisuko. Ka
da minia išsiskirstė, ant ga
tvės gulėjo čiela eilė žmonių 
su sudaužytom galvom. 
Taip atsižymėjo kapitalis
tams tarnaujančioji polici
ja.

Paskutinis panedėlio susi
rėmimas Įvyko ties Everett 
dirbtuve, ant Union gatvės, 
6 valandoj vakare, kada po
licija pradėjo varyti žmo
nes i namus. Moteris ir vai
kai buvo mušami per gal
vas :r aiolus’oji ant že
mės mindžiojami kolomis. 
Tokią „tvarką” darė polici
ja.

Negana to, ji pradėjo lai
kraščių reporteriams ir a- 
paratus spardyt, kurt ban
do nufotografuoti ją prie 
žvėriškų darbų. Taip „Tra- 
yeler-Heraldo” reporteriui 
A. H. Waldronui liko sudau
žytas brangus aparatas, ka
da tas norėjo nuimti pavei
kslą, kaip ant Common sodo 
vienas policistas tąsė ir 
spardė parsimušęs visą kru
viną streikierį. Tokių žvė
riškumų nedasileidžia nė 
Rusijos policija.

Negana, kad ant gatvės 
žmonės mušami, bet ir kalė
jiman uždaryti. Keli suim
ti pereitoj nedėlioj demons
trantai panedėlije buvo at
vesti Į teismą su suskaldy
tom galvom. Jie skundėsi 
teisme, kad policistai be pa
sigailėjimo mušė juos kalė
jiman uždare. Vienok teis- 
mas neatkreipė Į tai atidos 
ir da nubaudė sumuštus už 
tvarkos ardvma.

Nors streikas oficijališkai 
užsibaigė panedėlio vakare, 
bet daugelis nėjo dirbti da 
ir utarninke.

Utarninke, 1 d. spalų, su
sirėmimas įvyko ties Arling- 
ton dirbtuve. Policija įsiva
rė apie 200 žmonių Į „aklą-1 
ją” gatve, kurios galas už
tvertas dirbtuvės1 siena, ir 
pradėjo mušti juos tenai la
zdomis. Vieni lipo per sie
na. silpnesni prašė pasigai
lėjimo, bet policija mušė ir- 
mušė. Apie 30 žmonių likoI 
sužeista. Kada žmonės pa- 
galiaus išsibėgiojo, pilna ga
tvė buvo kepurių ir sudau
žytu skrybėlių.

Ettoro, Giovannitti ir Ca
ruso bvla atsidarė pereitą 
panedėlį, bet jos negrinėji- 
mas vargiai galės šia sąvai- 
te prasidėti. Visų pirmiau
sia reikia išrinkt 14 teisėjų 
(džiuriu), o per panedėlį ir 
utarninką išrinko tik du.

Bijosi raudonos vėliavos 
Pasirodo, kad Amerikos 

roliciia daugiau biiosi rau
donos vėliavos, nesni Rusi
jos. Pereitoj nedėlioj ji už-

puolė Lawrence ant darbi
ninką demonstracijos, kad 
tie ėjo vien tik su raudono
mis vėliavomis.

Haverhillio policija pra
nešė I. W. W. skyriui, kuris 
rengia tenai demonstraciją, 
kad vien tik amerikoniškos 
vėliavos butų nešamos.

Raudona vėliava reiškia 
tarptautišką darbininkų so- 
lidariškumą ir visų žmonių 
lygybę. Nedyvai, kad bur
žuazija jos taip bijosi.

Kiaušiniai iš oro
Chicago, III. — D-ras P. 

Walden, atvažiavęs iš Ry
gos, praneša, kad neužilgo 
chemišku budu bus daromi 
iš oro kiaušiniai. Kaip ži
noma, kiaušinis susideda iš 
nitrogeno, oksigeno, sieros 
ir hidrogeno. Visus tuos e- 
lementus galima tokiu pat 
chemišku budu sujungti la
boratorijoj, kaip kad atsi
lieka vištoj. Ir kiaušiinius 
galės dėti mašina.

Gera tai butų naujiena, 
jei d-ro Waldeno žodžiai iš
sipildytų, bet reikia neuž
miršti, kad pas mus yra 
maisto trustas ir tas išradi
mas tik jam galėtų atnešti 
naudą.

Visur vagia
Į Washingtoną praneša, 

kad Kubai gręsia bankru- 
tas. Kaip už mėnesio ji iš
mokės S400.000 skolos, iždas 
liks tuščias. Vagis valdinin
kai išvogė Valstybės pini
gus.
Rockefelleris išmeta italus.

Rockefelieris išmetė iš sa
vo dvaro Pocantico Hills 
(N. Y. valst.) visus italus, 
kurie buvo pakėlę andai! 
riaušes. Jų vieton priimami 
ungarai, lenkai ir lietuviai.

Da vienas užsimušė.
Belfast, Airija, 21 rūgs.— 

Čia nukrito iš 150 pėdų aug- 
ščio orlaivininkas H. J. D. 
Astlev ir užsimušė.v

I
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Kanklių” choras, o šiandien, 
kaip rodos, tos pačios ypa- 
tos dėl ypatiško savo biz
nio bando jau skaldyti ir 
60-tą socijalistų kuopą, ku
ri pastaruoju laiku galėjo 
būti jau pavyzdžiu visai Są
jungai. Bet visgi męs tu
rim vilti, kad ateinančiame 
susirinkime nesutikimai bus 
užbaigti. O jei keli ir pasi
trauktų, tai kuopa nedaug 
tame nustos.

Prie to viso turim da pri
durti, kad tiems triukšma
dariams visai nerūpėjo čia 
užsistoti už SLA. preziden
tą, nes jie viešai skelbia, kad 
Susivienijimą reikia griau
ti ir da kalbant p. Živatkau- 
skui tūli jų sakėsi duotų 5 
dolerius, jei kas Živatkaus- 
ką suareštuotų, bet kada po 
prakalbų jį areštavo, ir ka
da nuėjo paskala, jog jį bu
vo apskundęs Bagočius, jie 
pakėlė baisiausi armideri, 
kad Bogočių reikia už tai 
išmesti iš kuopos. Jie seniai 
jau norėjo tai padaryt (yra 
liudininkai), bet vis nebuvo; 
progos. Dabargi proga pa
sitaikė.

Tas, rodos, gana apšvie
čia visą „suokalbį.”

Reporteris.

I

28 rūgs. Dahlgren salėje 
buvo So. Bostono liet, soci
jalistų vakarėlis su persta
tymu komedijos ”Ameriko
niškos Vestuvės’ir vaudevi- 
lio „Alkanas Jonukas.” At
likta neblogai. Kaip girdė
ti, tai geriausia susirinku
siai publikai patiko „Ameri
koniškos Vestuvės.” nes tai 
gyvas paveikslėlis iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo. Po 
perstatymo buvo šokiai. Pu
blika buvo užganėdinta ir 
iš tų.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Subatoj, 5 rugsėjo, LSS. 

60 kp. svetainėj prasidės šo
kių mokykla. Kviečiami vi
si nemokantieji šokti, nes 
čia galėsit išsimokyti šokti.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

30 rūgs, prieš 9 vai. ryte 
. Lynne vietiniai kurpiai su

rengė demonstraciją išreiš
kimui protesto prieš teismą 
Ettoro ir Giovannitti. Iš- 
pradžios suisrinko tik 50 
kurpių ir pradėjo eit su rau
dona vėliava, kviesdami ki
tus darbininkus prisidėt. 
Greitai būrys siekė netoli 
tūkstantį ypotų. Pribuvo 
apie 100 policistų ir pradė
jo demonstrantus vaikyt. 3 
italai pasipriešino ir liko a- 
reštuoti. Ant Lynn Com- 
mon sodo susirinko kokis 
1000 kurpių, priklausančių 
i I. W. W. uniją ii r daugelis 
kitų darbininkų. Kalbėta 

lapie kapitalistų šunybes ir 
Ettoro ir Giovannitti pa- 

jliuosavimą.

• w

TEISINGIAUSIA IR GFR’Al>;A

Aptieka
Sutaisome Receptus *u aidžiausia 
atyda. nežiūrim ar > i iHiivvs at
vežti ar Amerikoniški gyduolių 
jralite gauti, kokios ri\ .-.saulėj 
vartoja, teipsri visad ■> randasi Lie 
tuvis aptiekorius P. Jatulovičius.

Savininkas
Edvardas Da*y

18 Brocdway> S- Boston, Mass. y 
Galit reikaiami ir per laiškus, o 
nigs pereipresą gyduoles prisiųsim ji j

Nedėlioj įvyko prakalbos 
Cambridge’iuje angliškos 
kalbos vakarinės mokvklos 
surengtas. Publikos atsi
lankė 300 suviršum. Kal
bėjo mokyklos vadovas iš 
Y. M. C. A. Gerry ir A. An- 
tonov. Abiejų kalbos buvo 
nukreiptos, kaip svarbu at
eiviams išmokti anglišką 
kalbą ir likti šios šalies ukė- 
sais. Anglas papaaskojo 
daugeli faktų iš Lietuvos is
torijos ir lietuvių gyvenimo 
Amerikoj. Pasirodė, kad 
jis gana plačiai pažįsta lie
tuvius. Antonov paminėjo 
svarbiausius faktus Ameri
kos istorijos ir ragino lietu-v O

vius būti naujais ameriko
nais. kurie turi prašalint į- 
sigalėjusius negerumus. Jis 
nurodė, kad tik indijonai v- 
ra tikrais amerikonais, o ki
ti visi ateiviais ir Amerika 
visems jiems lygiai turi pri
klausyti.

Tarpuose kalbų buvo de
klamacijos, A. Bartkevičius 
pasakė monologą ir Džiano 
Bambos „spvčių,” iš ko pu
blika juokėsi be sustojimo. 
Vietinis choras gana gra
žiai padainavo kelias dai
nas. Tvarkos vedėju buvo 
K. Armonas.

Pabaigoj pardavinėta li
teratūra ir pas A. Antonovą 
užsirašė „Keleivį” kokis tu
zinas žmonių. Geras.

A
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B RUSISZKAI-AMERtKONISZKA
LITS’T.JA.

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 

į Rotterdamą 8 d., į Liepoją
$31.00
$45.00
$60.00
Kursk —

11 dienų.
$33.00
$50.00
$70.00

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

III klesa 
II klesa 
I klesa

Spalių (October) 5 d.
Russian — Spalių (Oct.) 19 d.
Czar — Lapkričio (Nov.) 2 d.
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:
A. E. JOHNSON & CO.

27 Broadnay, New York.
Nedėlioj, 6 rūgs, socijali

stų svetainėj bus viešos dis
kusijos; temas paskirs pati 
publika. Malonėkit visi at
silankyti.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

New City Savings Bank

>

V

Vietinės Žinios.
Pereitoj nedėlioj 60-toji 

socijalistų kuopa turėjo ne
paprastai triukšmingą susi- 

i rinkimą. Visas triukšmas 
kilo dėlei suėmimo S. L. A. 
prezidento Živatkausko. 
Mat, pasklydo gandas, kad 
jį apskundė Bagočius. Žmo
nės, kurie iš pavydėjimo tu
ri prieš Bagočių ypatišką 
neapykantą, bandė tą gandą 
išnaudoti. Jie jau visą są
vaitę vedė slaptą agitaciją 
ir organizavo savo šalinin
kus, kad sekančiame susi
rinkime išmesti drg. Bago
čių iš kuopos. Prasidėjus 
vienpusiškiems užsivarinė- 
iimams, šaltesnio proto na
riai pradėjo sakyti, kad čia 

I dalykas nėra taip svarbus, 
kaip Bagočiaus ypatiški 
priešai nori jį persta
tyti, ir nėra ko karš
čiuotis; prie to visko, 
da nėra tikros žinios, ar Ba
gočius živatkauską apskun
dė, ar kas kitas. Susivieni- 
iimas priešų turi labai daug: 
daug žmonių buvo neteisin
gai suspenduota ir daug iš
braukta, o draugija čionai 

! nelegališka. Galėjo įskųsti 
į bile kas. Nutarta galų gale 
pakviesti drg. Bagočių į su
sirinkimą, kad jis pats pa
aiškintų dalyką.

Tečiaus ypatiški Bago
čiaus priešai (geriau sakant 
— paviduoliai) tuomi neuž
siganėdino ir pradėjo bau
ginti suskaldymu kuopos, 
ieigu jis liktų išteisintas. 

Labai apgailėtina, kad tie 
musų draugai dėl vpatiškos 
neapykantos išdrįsta drum- 

i sti visuomenišką darba ir 
kelti tokius skandalus, kaiD 
pereitam susirinkime. Taip 

| pernai metu dėl ypatiškumu 
liko suardytas „Birutės

Tūla Katarina Guralska 
(lenkė) parašė anądien vir
šiausiam teisėjui Bolsteriui 
laišką, kad suteiktų jai ver
tėjos vietą teisme, prižadė
dama duoti už tai teisėjui 
§50. Teisėjas pasišaukė ją 
i savo ofisą. Lenkė nudžiu
go, kad čia jau gerai. Bet 
kaip tik ji atėjo, tuoj likos 
areštuota ir pastatyta po 
83,000 kaucijos., Matyt, ji 
nežinojo, kad už papirkėjis- 
tę įstatymai aštriai baudžia.

I

į

Russian-Arnericsn Etrtau.
Anglis nuo 1 d. spalių pa

kilo da ant 50c. Panedėlije 
tonas buvo da §7.75, o utar
ninke jau §8.25. Pardavė
jai sako, kad toliau pakils, 
iki 810. Viskas brangsta,; 
tik darbininkų alga nekįla.

Mass. valstijoj liko Įvesta 
priešrinkiminė sistema, t. v. 
kiekvienas, kas nori likti 
kanddatu į kokį nors valdi
šką urėdą, turi gauti dau
giau balsų už kitus. Dabar 
pasibaigė tokie priešrinki
miniai rinkimai į kandida
tus ant gubernatoriaus. 
Nuo demokratų partijos 
kandidatu liko dabartinis 
gubernatorius Foss; jis ga
vo 58,326 balsus; jo prieši
ninkas Ptlletier gavo 33.739 
balsus. Republikonų Wal- 
ker gavo 48.223 bal., Benton 
— 38,432 balsus.

GYVUOJA JAU NUO 1892 m.
Šifkortes ir geležinkelio tikietus 

parduodame per pačtą su nurody- 
' mais ant kokios stoties, kada ir ko- 
į kius trukius pasažieriai turi imti, 
kad suspėti ant laivo. Taipogi šif- 

: kortes iš kiekvienos Europos dalies 
Į parduodam ir uždyką nusiunčiam va- 
j žiuojantiems su nurodymais kaip ir 
kada išvažiuoti.
Reikalaudami smulkesnių žinių rašy
kite mums šitokiu antrašu:

Russian American Bureau, 
(Uždėta 1892 metuose. ) 

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

i

29 rūgs, liko suareštuoti 
7 pardavėjai, kurie vaikš-į 
čiojo po namus ant Harri- 
son avė. ir pardavinėjo i-j 
vairius menkniekius. Jie 
neturėjo leidimo būt par
davinėtojais.

24 metai atgal buvo tik 
tokis vėsus rugsėjis Bosto
ne, kaip dabar 30 rūgs, pa
čiame vidurdienij buvo 40; 
graduų žemiau zero.

i
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Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados ntsite 

gražų patarnavimą.

362 2nd st.. So. Boston. i.

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

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

Siunčiame pinigus į visas dalis svieto ir parduodame šifkortes 
ant visų linijų į visus kraštus. Musų bankoje galite išsipirkti 
Draft (čekį) ir patįs išsiųsti, o ten gaus pinigus už 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 konsuiį. Išdirbame visus dokumentus šios ša
lies ir turime susinešimą su gerais advokatais. Savininkai namų ir 
naminių daiktų ir pavieniai vyrai ir merginos o taipgi ir automobilių 
Savininkai gali gauti musų banke geriausių kompanijų.. Inšiurins pa
ilsus nuo ugnies ir visokios nelaimės.

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

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

A. J. BIERZYNSKIS. Kasierius.




