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Laivas nuskendo.
Baltojoj jurėj nuskendo 

j laivas. Žuvo 15 žmonių.
Miškai dega

Ekaterinburgo apielinkėj 
(Urale) dega miškai 50 vie
tose. Dega jau 3 sąvaitės. 

i Išsiųsta 600 žmonių miško 
I gesinti, bet nieko negali pa
daryt. Gaisro priežastis — 
valstiečių kerštas. Mat, už 
kedro kunkurėžius miško 

i valdyba iš valstiečių baisiai 
i plėšdavo.

Dabar vėl praneša, 
kad ir Tobolsko pav. dega 
miškai net 3 vietose. Vie
noj vietoj miškų dega net 9 
kvadratiniai varstai.

Vėl teisia.
Sevastopolij patraukė tie- 

son 120 jurininkų, dalyva
vusių laivyno riaušėse.

Kratos.
Žemamjame 

policija padarė kratą 
kelius kovai su džiova 
rius.

Nauja kometa.
Pulkovo abservatorija ga- 

ivo iš Australijos žinią, kad 
astronomas Galė susekęs 
naują kometą. Ji einanti: 
šiaurės link. Greit busianti 
ir Rusijoj matoma.

Tai baudė.
Žitomire suėmė 1 

: ”Volynskoj Počty” 
toriu.c 

vieną 
1700 r.

Geležinkelio nelaimė.
Netoli stoties Groznij 

trauki- 
__ > nuvirto nuo tilto. Til- ! ** 
tas buvo taisomas, už tai ne- 

I išlaikė trūkio sunkumo. Su- 
Tr .... , Aidaužė 29 vagonai. Žmo-

. Kasso, kaip žinome, be. u- nj nukentėjo tik vienas, 
mversiteto tarybos žinios T*kie atsitiJkimai tame ke. 
skiria profesorius. Taip, Hj lab j dažnk 

Peterb. univ. profesorių, | 
buvusĮOdessos univ. profe
sorių, Nikonovą. Rugsėjo 
17 d. Nikonovas turėjo skai
tyti pirmąją lekciją. Audi- 
torijon susirinko apie 400 
studentų. Kaip tik Nikono
vas pasirodė salėj, studen- į 
tai pradėjo švilpt, paskui 
šaukė: ”Odeson, Odeson,'
męs nenorim klausyti pa
skirto profesoriaus.” Atė
jo ir universiteto rektorius, 
ramino studentus, bet nieko 
nepešė. Turėjo išeit iš au
ditorijos. Jiems išėjus, 
studentai ramiai išsiskirstė.

Streikas
Varšavoje streikuoja 1000 

audėjų. Reikalavimai eko-| 
nominiai. Suimtų nėra.

Uždengė.
Kijeve užsidengė draugi- i 

ja už nepildymą draugijos į-I 
statų. Draugijos tikslas | 
buvo platinti apšvietimąĮ 
pietų Rusijoj.

Tai vogė! '
Šiomis dienomis nuteistas 

3 metams areštantų rotų 
generolas Ozorovičius. Jį i 
teisė už nesvietišką kyšių ė- 
mimą. Jis netik ėmė ky
šius, bet priverstinai reika
lavo. Pats prisipažino paė
męs 175 tukst. kyšių.

Pasiskubinkite
Kuniginis numeris bus 

sekanti ”Kel.” laida. Kaip 
jau rašėme, jis susidės iš 
16 puslapių ir, apart kito
kių raštų, bus rašoma apie 
Ettorą ir Giovannitti ir 
atsakymai ant kuniginių 
p r i e k a i š tų socijalizmui. 
Tilps vieno kunigo ištisas 
straipsnis ir musų atsaky
mai ant jo. Iš kitų kunigų 
straipsnių tilps ištraukos ir 
musų atsakymai. Kaip be
dieviams, taip tikintiems 
bus žingeidu išgirst, ką ku
nigai turi prieš socijalizmą 
ir ką socijalistai turi prieš 
kunigus.

Kas diena gauname dau
geli laiškų su reikalavimu 
po daugeli egzempliorių to 
numerio. Vieni ima su tiks
lu, kad siųsti i Lietuvą, ki
ti — kad išplatinus čia tarp 
savo miesto lietuvių.

Kadangi plaukimas to
kiu laiškų su užsakymais vis 
didinasi, o męs užsiėmę su 
kuniginio numerio rengimu, 
tad meldžiame, kad užsisa- 
kvtojai pasiskubintų, nes 
būtinai turime žinot iki pa- 
nedėlio, kiek egzempliorių 
spauzdinti. Vėliau atsišau
kusieji gal jau negauti.

Naugarde 
pas 
na-

Iš Rusijos.
mėn. 

redak- 
Tas laikraštis per 

pusmeti nubaustas
Naujas universitetas.

Sako, kad vyriausybė su-i 
tikusi Įsteigti Tiflise naują Netoli stoties 
universitetą, tik vidaus mi- ■ (Kaukaze) prekių 
nisteris statąs savo sąlygas:Į nys 
nepriimti nė vieno žydo.

Neklausė.

Išteisino.
Peterburge teismo rūmai 

teisė rašytoją MerežkovskĮ 
už parašymą knygutės ”Po- 

' vilas I,” ir Pirožkovą už iš
leidimą tos knygutės. Abu

< išteisino.
Nauja paskola.

Rusų vyriausybė buk ža
danti dar pasiskolinti 1,500 
milijonų rublių. Tuos pini
gus žadą paskolinti francu- 
zų kapitalistai.

Rinkimai Dūmon
”Rieč” praneša, kad 43-se 

mažųjų ūkininkų ir dvari
ninkų susivažiavimuose iš- 

i rinkę 80 nuošimti dvarinin- 
| kų. Tai bent renka!

Atmainos katorgoj.
I Justicijos ministerija keti
na Įvesti atmainas katorgoj.

i Į Sibirą katorginiai kali
niai nebusią siunčiami. Ka
torgos kalėjimai busią sta
tomi visoj Rusijoj. Dabar, 
kuriuos kaliniai turės atlik
ti po prievarta, bus pritaiky
ti prie aplinkybės. Kur to
kių darbų bus negalima į- 
vest, nebus kalėjimai sta
tomi. Darbai bus tik tokie, 
kurie gali atnešti valdžiai 
naudą. Beto, vietoj ištrėmi
mo busiąs Įvestas policijos 
prižiūrėjimas.

71 Mino i d Iii O II n Bulgarai turėjo pasitraukti.! ZINIud IS VISUnt lšiaurius nuo Skutari liko 
_____  sumušti juodkalmeciai. Sa- 

Iškaręs lauko ant Balkanų. ko!?a> kad ten. tūkstančiai 
’ krito negyvų juodkalniecių

15 spalių pranešama, buk įr šimtai paimta i nelaisvę, 
juodkalmečiams pavyko ap- Mahometonai albaniečiai pa-

, galėti turkus ir paimti 10,- deda turkams. Grekijos lai-| 
000 kareivių Į nelaisvę. Tą vynas subombardavo Turki- 
pat dieną Įvyko mušis tarp jos miestuką Janina ir vis j 
turkų ir serbų prie Ristovec. dar veikia. 
Serbai apgalėjo turkus ir iš
vijo Į Turkiją. Smarkiausis 
mušis eina tarp juodkalnie- 
čių ir turkų Skutari apielin- 
kėj. Turkijos generolas 
Essed Paša gina miestą su 
20,000 kareivių. Viename 
susirėmime juokalniečiai tu- 

: rėjo pasitraukti, palikę daug 
užmuštų.

Grekijos pasiuntinys ap
leido Turkiją ir tikima, kad 
karė prasidės ir su Grekija.

16 spalių prie miesto Sci- 
roka liko užmuštas Turki
jos generolas Sadredin Bev 
susirėmime su juodkalnie- 
čiais. Pastarųjų komanduo- 
tojas bombarduoja Tarcu- 
boč miestą. Grekija užėmė 
nuo Turkijos Malūną Pass, 
per kur bus siunčiama Gre
kijos kariumenė i Macedoni- 

: ją. Grekija turi jau 130,000 
kareivių, padalijo juos Į dvi 
dalis ir eis muštis su Turki
ja. Turkija pasiuntė ulti- 
matum Bulgarijai, Serbijai 
ir Grekijai, kad jos pasiaiš
kintų. kodėl drista užkliut 
Turkiją.

17 spalių Turkija atvirai 
apskelbė karę prieš Bulgari
ją ir Serbiją. Ji atsisakė nuo 
kitų valstybių patarimo šau
kti taikos konferenciją. Gre
kija išsiuntė savo laivyną, 
kuris, spėjama, užims Turki- 

; ios salas Egėjiškose jūrėse, 
į Susirėmime juodkalniecių su 
turkais prie miesto Skutari 

! krito 600 juodkalniecių ir li- 
' ko užgriebtos jų 3 kanuolės, 
kaip rašo vienas Turkijos 
korespondentas. Mat, Tur
kijos armija užpuolė ant vie
no nedidelio juodkalniecių 
būrio. Sprendžiama, kad 
Skutari turės žūt. Bijoma, 
kad Europoj neprasidėtų 
dar baisesnė karė, nes i bal- 
kaniečių karę gali būt Įtrau
kta Rusija ir Austrija, o su 
jomis ir jų sąjungietės.

18 spaliu grekai rėmėsi su 
turkais prie rubežio Thessa- 
lv. Liko išsiųstas Grekijos 
laivynas i pagelbą. Paste
bėtina, kad Juodkalnijos ka
ralius Nicholas, Serbijos ka
ralius Petras ir Bulgarijos 
caras Ferdinandas visi išva
žiavo Į karės lauką koman- 
duot savo armiją. 400,000 
balkaniečių stovi gatavi mu
štis, o kiti jau mušasi. Krikš
čionių kunigai šaukia balka- 
niečius išvyt iš Europos tur
kus ir kovot prieš Islamą.

Jie patįs eina Į karės lau
ką. Buvo atplaukęs Turkijos 
laivynas bombarduot Bulga
rijos miestą Varną, bet vie
nas laivas tuoj liko sudras
kytas plaukiojančios minos 
ir nuskendo su visais karei
viais. Arti Podjevo turkai 
užpuolė serbus. Jie išardė 
Serbijos geležinkelio dauge
lį mylių. Turkai užpuolė ir 
bulgarus arti Mustapha. Mu- galėjo paskirti 
šis traukėsi 36 valandas ir bausmės.

19 spalių bulgarai paėmė 
Turkijos fortą Mustapha Pa
ša ir daugelis Turkijos ka
reivių pateko i nelaisvę. 
Turkijos kareiviai praslinko 
Į Serbiją arti Niš ir išsker
dė 100 žmonių, vaikų, mote
rų ir vyrų. Jie išdegino 3 
krikščionių kaimus. Serbi
jos karalius Petras apskel
bė, kad eina šventa karė ir 

i kiekvienas krikščionis turi 
varyt Turkiją iš Europos. 
Nors Grekija neapskelbė 
formališkai dar karės, te- 
čiaus jos kariumenė nestoja 
užpuldinėt Turkiją ir vis 
žengia i ją tolyn. Serbai ap
supo iš visų pusių miestą 
Pristiną ir paims jį, nes 
pertraukė visus turkų susi- 
nešimus su juo. Pristiną tu
ri 15.000 gyventojų. Serbai 
maršuoja link Mustapha 
Paša, kad susivienyt su 
iuodkalniečiais ir žengt to
liau. Austrija pranešė Ru- 

, sijai, buk ji nesikišiant Į bal
kaniečių reikalus.

20 spalių bulgarams pavy
ko turkus nuvyto toliau ar
ti Adrijanopolio ir paimt į 
nelaisvę 100 kareiviu. Bul
garai nori paimt Adrijano- 
poli ir viena po kitos augš- 
tumos patenka Į jų rankas. 
Grekijos laivai matosi prie 
Janinos; jie atvežė kariu- 
mene, kad paleist ant Turki
jos kranto. Serbai užėmė 
Rulija augštumas, kur yra 
geras užsidrutinimas. Vi
sos apielinkės arti Vranija 
liko paimtos serbų ir jie va
ro turkus tolyn Morava pa
kalne. Albaniečiai mahome
tonai sutiko serbus šūviais 
ir Serbijos artilerija padėjo 
jų 200 ant vietos. Grekai su- 
sumušė turkus prie Elassa- 
na miesto ir paėmė jį. Prie 
miesto Plava mušėsi juod- 
kalniečiai su turkais dvi die
nas ir pirmieji paėmė 
Juodkalniečiai paėmė 

' miestą Gusinije.
Turkija ir Italija tikrai 

sitaikė.
Iki šiol buvo pranešama 

tai apie susitaikymą Turki
jos su Italija, tai apie tarv- 
bos pertraukimą. 19 spalių 
atėjo tikra žinia, kad Švei
carijos mieste Ouchy užsi
baigė tarybos tarp tų dvie
jų valstybių ir liko pasira- 

‘švta abiejų valstybių ant 
taikos akto. Karė tarp jų 
jau visiškai užsibaigė. Apie 
santaikos išlygas neprane
šama.
Ant 30 metų į kalėjimą už 
pasikėsinimą ant karaliaus

Rymas, 10 spalių '— Už 
■ kėsinimąsi ant karaliaus Vi
ktoro Emmanueliaus gyvas
ties 14 kovo mėn. Antonio 
Delba liko nuteistas 30 me
tų kalėjimo. Jis yra nepil
nametis, todėl teismas ne

aštresnės

JI- 
ir

su-

• • v •

1$ AMERIKOS. I Rooseveltas pasitaisė.
Kaip buvom jau rašę, 

pereitoj sąvaitėj Milwaukee 
mieste Rooseveltas likos 
pašautas. Žaizda buvo nepa- 

New York. — Po No. 303 vojinga ir Rooseveltas tuoj 
ant W. 111-tos gatvės tūlas pasitaisė. Kuomet rašom 
G. Van Pelt išgirdo, kad šitą žinutę, girdėti,^kad jis 
nakčia jo namuose kas tai 

j vaikščioja. Tai niekas ki
ltas, kaip tik plėšikas Įlin
dęs 

i Pelt, ir paėmęs revolverį 
Į šovė. Iššovus jam suriko 
jo pati. Van Pelt kuone 
apalpo iš persigandimo, bet 

' buvo jau viskas pervėlu.
I

Peršovė savo pačią už plė 
šiką.

važiuoja jau i savo buveinę, 
Oyster Bay, N. Y..

Tuoj po šovimo kapitalis
tai paleido paskalą, kad 
Rooseveltą peršovęs socija- 
listas. Bet Mihvaukee dis- 
trict attorney, kuris taipgi 
yra socijalistų, tuoj ištirė ir 
pasirodė, kad kapitalistų 

Moteriškė liko pavojingai laikraščiai meluoja. Šovikas 
sužeista, o jis areštuotas.

Kasė šulinį, rado anglį
Taunton, Mass. — Tūlas tikėjimo fanatikas. Tą paro- 

Martin H. Cunningham iš do rasti jo kišeniuje rašte- 
Ryanham kasė šalia savo liai, kur jis pasako, dėl ko 
namų šulini ir 32 pėdų gilu- jis Rooseveltą sauja ir baig- 
moje rado anglies nuogulą, damas savo Aleklaracija sa- 
Kaip daug anglies tenai gali ko: 
būt, da nežinia. Cunning
ham dėjo tą anglį i pečių — 
dega gerai. Vienok jis pa
vedė ją da ištirti tam tik
ram žinovui iš Pennsylvani- 
jos. Jei tas atras, kad ang
lis gera, Cunningham tver
siąs kompaniją ir pradėsiąs 
ją kasti.
A. F. L. unija susitaikė su 

Buck Stove Co.
New York. — Amerikos 

Darbo Federacijos viršinin
kai išleido pranešimą, kad 
nesutikimai su Buck Stove 
Co. užbaigti.

Byla tarp tos kompanijos 
ir unijos ėjo per kelis metus. 
Kompanija buvo apskelbusi 
unijai lokautą, o A. F. L. 
vadovai apskelbė kompani
jai boikotą. Kompanija už 
tai buvo patraukusi unijos 
vadovus teisman ir Gomper- 
sas, Mitchellis ir Morriso- «
nas^buvo pasmerkti kalėji- pUSės yra district attorney 
------ arba prokuroras Atwill. Jis

tikisi apkaltinimo prirody
mus užbaigti apie pabaigą 
šios savaitės.

Ettoro, Giovannitti ir Ca
ruso advokatai sako, kad 
apgynimui reikalingus pri
rodymus jie turi jau gata
vus ir kaip tik valdžia už
baigs savo apkaltinimą, tuo
met prasidės apgynimas. 
Tai bus jau tikra kova.

Konfiskavo grekams 
ginklus.

Providence, R. I. — 20 
spalių atėjo čionai laivas 
”Venezia” su 1200 grekais, 
kurie apsiginklavę grįžo 
Grekijon muštis su turkais. 
Grekai buvo taip pakilusia
me upe, kad susėdę ant lai
vo tuoj jau pradėjo šaudyt 
iš revolverių. Kapitonas bi
jodamas, kad laike kelionės 
ant laivo nekiltų tarp grekų 
ir turkų muštynės, pašaukė 
Providence’o policiją ir lie
pė konfiskuoti grekams gin
klus. Policija taip ir padarė. 
Kai-kurie norėjo da prie
šintis, bet gavę atsakymą, 
kad bus areštuoti, noroms- 
nenoroms atidavė ginklus. 
Visi ginklai liko pavesti ka
pitono žiniai. Nuvažiavus 
Grekijon visi ginklai bus su- 
grąžinti jų savininkams.

pamislijo sau Van

kaip gyvas prie socijalistų 
nėra prigulėjęs ir nieko ben
dro su jais neturi. Jis yra

I

I

i

man.
Taftą saugoja policija

Roosevelto pašovimas iš- 
gązdino visus politikierius. 
15 spalių New Yorke lanke

isi Taftas ir kiekvieną jo 
žingsni sekė būrys policis
tų. Pirma policija Tafto 
niekad nesaugodavo.
Gubernatorius Johnson po 

stipria apsauga.
Chicago, III. — Atvažia

vus čionai 18 spalių Illinois 
valstijos gubernatoriui 
Johnsonui, policijos virši
ninkas nusiuntė ant stoties 
25 policistus,kad palydėtų jį 
viešbutin. Mat bijosi, 
neatsitiktų taip, kaip 

į Rooseveltu.
Nusižudė ant pačios 

kapo.
Calais, Me. — Neseniai 

pasimirė čionai pagarsėju
sio inžinieriaus Gillespie pa
ti. Šiomis dienomis žmonės 
rado ant jos kapo nusišovu
sį jos vyrą.

Laimėtas streikas.
Augusta, Ga. — 18 spalių 

pasibaigė čionai gatvekarių 
darbininkų streikas, kuris 
traukėsi su viršum 4 sąvai- 
tes ir laike kurio buvo už
mušti 3 žmonės. Darbinin
kai streiką laimėjo.

I

kad
su

”So help me God.” (Die
ve man tame padėk).
Ettoro ir Giovannitti byla
Pereitoj sąvaitėj prisai- 

kinti teisėjai Ettoro ir Gio
vannitti bylai likos jau iš
rinkti visi. Prasidėjo liūdi- ’ 
ninku perklausinėjimas. 
Pasirodo,kad visi beveik ka
pitalistų laikraščių reporte
riai yra šnipais. Laike bu
vusio streiko jie atidžiai tė- 
mijo kiekvieną darbininkų 
žingsni ir jei atsitikdavo 
koks susirėmimas su ske- 
bais, jie bėgdavo pranešti 
apie tai policijai. Dabar gi 
jie visi beveik liudija prieš ' 
Ettorą ir Giovannitti. Da
bar valdžia pristato savo 
faktus, ant kurių pasire
miant darbininkų vadovai 
yra kaltinami. Tokiais fak
tais skaitosi ir tokių repor
terių prirodymai. Vyriau
siu persekiotoju iš valdžios

i

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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2 KELEIVIS
I n y 1 Ar ilgai da publika rinks įiCrZVdlSd. . toki}>s.žmones," "" * O kurie leidžia plėšikų trus-

----- — tams taip žvėriškai apvogti 
Moterįs badauja už idėją, vargšus? Kodėl neišrinkt 

Bekovodamos už lygias su tokius žmones, kurie nutar- 
vyrais tiesas, tūlos Anglijos *9 Xas^^a® pavesti
moterįs peržengė istatvmus Pa^iai publikai, kaip ir kra- 
ir pateko į kalėjimą. ‘ Ten s4? Juk anglis sutvėrė 
jos ėmė badauti ir privertė £amta turi visiem pn- 
valdžią jas paliuosuoti, nes klausyti. Turėtų tik būt pa-

ir josnenorima buvo, kad publi
ka išgirstų, jog moterįs ba
du liko numarintos už jų i- 
dėją.

Pasisekimas per badavi
mą iškovoti paliuosavimą iš 
kalėjimo pakurstė sufragis- 
tes prie sumanymo pradėt 
badavimą visoms moterims, 
kurios tik stovi už moterų 
tiesų sulyginimą su vyrais. 
Badą pradėt ketinama nuo 
Kalėdų. Jei Anglijos parla
mentas iki tos dienos nenu
spręs duot moterims lygias 
tiesas arba neįves pradžios 
tokių tiesų, galima laukt, 
kad nuo Kalėdų Anglijoj 
tūkstančiai moterų ims ba
dauti, ir jei jų tarpe bus 
daug valdininkų ir turčių 
pačių, dukterų ir seserų, tai 
jos gali kovą laimėti.

Tūli laikraščiai pataria 
moterims nebadaut už ly
gias tiesas, bet priversti 
vyrus, (kad ir pačius valdi
ninkus) duot tokias tiesas. 
Geriausiu įrankiu tokiam 
privertimui esąs atsisaky
mas vyrams taisyti valgius, 
skalbt, apžiūrėt namus ir 
turėt bile kokius reikalus 
su jais. Vyrai atsidursią 
tokiame negeistiname padė
jime, kad tuoj duosią mote
rims lygias tiesas, kad tik 
jos po senovei su jais tai
kytus. Tokį streiką mote
rįs turinčios pakelti vienu 
sykiu, geroj sutartij. Esą, 
kam moterims pačioms ba
du kankintis, kad jos gali 
priversti badauti ir nesma
gumus pakelt tuos, kas yra 
priešingi jų tiesoms?

daryta tvarka prie jų kasi* 
mo ir atgabenimo 

! nė 4 dol. nelėšuotų už toną

Angljs pigios.
Laikraštij ”New 

Press” atrandame 
kad anglių tonas gali būt 
parduotas už $4.70 bile kat
rame Amerikos mieste — ir 
kasyklų savininkai turės 
gerą pelną. Jei tą žinią pa
duotų kokis paprastas re
porteris, galėtume abejoti, 
bet ją paduoda Pennsylva- 
nijos universiteto profeso
rius Ward W. Person ir ta- 
vorų pervežimo ekspertas 
Harry Beilis. Kaip vienas, 
taip ir kitas, nėra socijalis- 
tais, nė anarchistais. Jiedu 
specijališkai leidosi tirinėt, 
kodėl šįmet taip pabrango 
anglis. Vieno tono anglių 
pristatymas atsieina $1.70. 
Tokia kaina paskirta dėl bi
le kokio miesto, nes vieni 
miestai būna arčiau, kiti to
liau: į artimuosius gali būt 
pristatytas tonas kur kas 
pigiau. Jiedu tvirtina, kad 
$1.70 už anglių tono atveži
mą yra perdaug, bet tai pa
eina nuo geležinkelių trus- 
to kišeniaus didumo. Taip 
vadinamieji perkupčiai, t. 
y. tie, kas miestuose nuper
ka anglis nuo kompanijų ir 
pardavinėja žmonėms, turė
tų uždirbti po vieną dolerį 
ant tono. Anglių tono iška
simas su visų prietaisų var
tojimu atsieina biskį dau
giau, negu doleris. Tokiu 
budu anglių tonas į musų 
skiepą turėtų būt atvežtas 
už $4.70, tečiaus męs moka
me $8.00 ir vietomis $10.00 
už toną.

Anglių kasyklos randasi 
trustų rankose, kurie nuta
rė neduot publikai šilumos, 
kol tik pastaroji neužmokės 
tokią duoklę, kokios trustai 
geidžia. Kas gali apsieiti 
be anglių žiemos laike? 
Kiekvienas miesto gyvento
jas jas turi pirkti ir išpildyt 
trusto reikalavimą.

York 
žinią,

Vis j ieško priekabių.
„Laisvei” kasžin ko trūk

sta. Kaip sykį jau buvom 
pastebėję, ji nuo pat 4savo 
nelaimingo užgimimo vis 
jieško prie „Keleivio” prie
kabių. Jai, matomai, labai 
norisi įvesti „Keleivį” į gin
čus, kad tas išgarsintų jos 
vardą tarp keliolikos tūks
tančių savo skaitvtoju. Bet 
„Keleivis” su „Laisve” į gin
čus nesileido ir nesileis. Per
daug butų bergždžias dar
bas ginčytis su vaikėzais, 
kurie vos tik iš laivo išlipę, 
neapsipažinę su šios šalies 
gyvenimu ir jo istorija, 
griebiasi viską „kritikuoti” 
ir kitus „mokinti.” Iš tokių 
vyrukų galima tik nusijuok
ti. Ant kiek tie vyrukai 
serga ginčų manija ir ant 
kiek jie yra vaikiški, tai 
aiškiausia jie parodo 83 sa
vo „Laisvės” numerije.

41-mame „Keleivio” nu
merije per neapsižiūrėjimą 
likos išspauzdinta sena ži
nia apie Rusijos durną. Bai
gdami spauzdinti laikraštį 
męs tą žinią patėmijom, bet 
buvo jau pervėlu klaidą ati
taisyti. Sekančiam nume
rije pranešėm, kad skaityto
jai nedėtų ant jos jokios 
svarbos, nes ji jau pasenusi 
ir tik per neapsižiūrėjimą 
pateko į laikraštį.

Na, ir kas čia rodos bai
saus? Klaida pasitaiko 
kiekvienam. Bet „laisvie- 
čiams” tas davė progą vėl 
prisikabinti prie „Keleivio.” 
Pamatę tą žinią, jie 83-čiam 
numerije tuoj sušuko: 
„Kaip tokį darbą pavadi
nus?” Ir toliau da priduria, 
kad—

„Toji žinia patalpinta, ma
tomai, kaip šviežesnė nau
jiena.

„Turime pasakyti, kad 
šita žinia tilpo No.14 ’Lais- 
vės’ pereitų metų, gruodžio 
mėnesio. Taigi jinai pase
nusi lygiai ant 9 mėnesių. 
Bet kas juokingiausia, tai 
tas, kad ^Keleivis’ praneša 
apie triukšmą Durnoje da
bar, kada Durna jau veik 4 
mėnesiai, kaip paleista, o 
naujoji dar neišrinkta. Vie
nok nors Durnos nėra ir 
jokių posėdžių neatsibuna, 
betgi ’Keleivis’ su ramia są- 
žinia paduoda, kaipo nau
jieną, pereitų metų žinią ir 
perspausdina ją iš ’Laisvės’ 
apžvalgos žodis į židį.”

Taigi jau ne. „Laisvė” sto- 
I rai klysta. „Keleivis” iš jos 
žinių niekad neėmė ir ne
ims. Rusijos žinias męs i- 
mam iš Rusijos ir Lietuvos 
laikraščių. Iš tų. pat laik
raščių ir „Laisvė” ima ži
nias. Ir dabar tilpusi „Ke
leivi j” žinia buvo paimta iš 
anų laikraščių. Dalykas tik 
tame, kad ji buvo jau pase
nusi. Ji buvo užsilikusi su 
kitais raštais da nuo perei
tų metų. Laužant laikraštį 
i formas, laužytojui truko! 
da rašto prie vienos skil
ties. Jis rado ant lentynos 
tą žinią ir įdėjo, manyda
mas. kad atlikusi tik nuo 
pereito numerio ir nebus se- 

! na. Kaltas yra tiktai ko
rektorius, kad neskaitė dau
giau korektos ir ji liko iš
spauzdinta. Labai gali būt, 
kad ta pati žinia savo laiku 
tilpo ir „Laisvėj.” Dabar ir
gi tankiai pasitaiko, kad 
vienam ir kitam laikraštije
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telpa žinia iš Rusijos žodis- 
žodin. Ir štai „Laisvė” no
ri pasigirti, kad "Keleivis” 
ima iš jos žinias. Pasigiri- 
mas visai nešvarus. Iš ko
kio laikraščio toji žinia bu
vo paimta, dabar męs nega
lim atsimint, tik jau ne iš 
„Laisvės.” Jeigu ji skamba 
žodis-žodin, tai tas reiškia, 
kad "Laisvė” buvo ją pasi
skolinus iš to paties laikraš
čio. Ar ne sarmata tuomet 
girtis, kad tai jos patentuo
ta žinia? Išrodo, lyg kad ji 
fabrikuotų žinias savo skie
pe pati.

Ji da mėgsta pasigirti, 
buk iš Lietuvos žinias gau
na nuo savo korespondentų. 
Paduodama žinią ji vis sa
ko: „Mums rašo iš Vil
niaus...” arba „Mums rašo 
iš Suvalkų...” Išrodo, kad 
„Laisvė” užlaiko Vilniuje, 
Suvalkuose ir kituose Lietu
vos miestuose savo kores
pondentus. Tikri juokai. 
Visos tos žinios paimtos iš 
Lietuvos laikraščių, tik kar
tais vienas-kitas sakinys 
permainytas, o kartais ir 
tiesiog iš „Lietuvos Žinių” 
ar „Ūkininko” perspausdin
ta. Taigi ir tame „Laisvė” 
nešvariai elgiasi. Tas yra 
skaitytojų apgaudinėjimu.

Pasakėm tai ne dėl to, kad 
ginčytis su „Laisve,” bet dėl 
to, kad paaiškinti skaityto
jams, kaip ištikrųjų dalykai 
stovi.

Irgi laikraštininkai...
„Lietuvos” N41 atranda

me tūlo J. H. B. laišką į re
dakciją su užklausimu, ko
dėl „Kel.” No. 39 vienuose 
egzemplioriuose tilpo žinia 
apie ypatą, živatkauską į- 
skundusia, o kituose — ne.

Tiesa, mėsa baisiai pa
brango, bet visgi ją gali dar 
valgyti nevien tik milijonie
riai ir turčiai, o ir šiaip 
geresnes algas gaunanti 
darbininkai. Kitas gali pa- 
mislyti, kad Amerikos dar
bininkai jau visai negauna 
mėsos. Reikia kalbėt apie 
brangumą, bet nepervirši
jant, nes pastaramjam atsi
tikime skaitytojai matys, 
kad laikraščiai jau perdeda.

Nelabai nuoseklus „Kata
liko” prospektas link ark
lienos, šunienos ir katienos. 
Pirmiausiai jis turi supras-

i ti, kad ir tų gyvulių yra mė
sa, o ne medis. Kitas daly
kas, automobiliai ir kitokie 
gariniai ir elektrikiniai veži
mai visai pradeda naikinti 
arklius ir jų mėsa butų 
daug brangesnė, negu jau
tiena. O šunienos ir katie
nos nė „Kataliko” persona
lui neužtektų bent vieniems 
metams, jeigu tuos keturko
jus surinkti iš visos Chica
gos.

POLEMIKA ir KRITIKA
Reikalingas viešumas

Dėlei p. A. B. Strimaičio 
duoto man patarimo, kuris 
tilpo No 40 „Keleivio,” krei
ptis vpatiškai prie SLA pild. 
tar. nesutinku.

Aš reikalauju viešo atsa- 
kvmo ant mano klausimo, 
kuris tilpo No 39 ”Kel.”

”Kel.” patalpino tą apgar
sinimą po vardu: Visiems 
Lietuviams Naudinga,” taip 
pat ir mano klausimą, todėl 
pasitikiu, kad patalpins ir 
p. Strimaičio atsakymą, ir 
tuomi patarnaus visuome- 

i nei, nes tas lyti šimtus Ame-7 •/
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unuusia, u Kiiuu&e — ne. ~ •Čia mums nesvarbu kokia nkoJ gyvu0Janeui paselpi- Cia mums nesvarbu, kokia nįų draugysčių ir pavienių, 
i.itodėl tun būt viešas atsaky-ta žinia buvo ir 

mano apie "Živatkausko į- 
skundimą, bet musų buvo 
aiškiai pasakyta, kad bai
giant „Kel.„ spauzdinti, 
gauta per telefoną žinia, 
kas živ. įskundė. Vadinasi, 
tik paskutiniuose egzem
plioriuose ji bepatilpo. Visi 
svetimtaučių laikraščiai ir
gi taip daro. Jei gauna svar
bias žinias, išmeta ką nors 
ir įdeda jas toj pačioj laidoj. 
Ekstra priedus nevisuomet 
išleidžia. Tik tūli kasdieni
niai sensacijų laikraščiai, 
norėdami pasipelnyti, išlei
džia ekstra numerius. Vie
nok "Lietuva” aiškina savo 
skaitytojui, buk „kiti laik
raščiai vieno numerio dve
jopo (ar viena žinia padaro 
dvejopą?) išleidimo neda
ro.” Turbut, „Lietuvos” ra- 
šėjai tingi tėmyt į svetim
taučių laikraščius, jei ne
mato, kad kartais toj pačioj 
laidoj yra tūli nevienodu
mai. Neturime laiko verst 
laikraščių, bet šių eilių ra- 
šėjas atmena „Boston Post” 
iš 19 rugp., kur buvo toj pa
čioj laidoj tūli nevienodu
mai.

„Katalikas” ir mėsa.
Aną sykį „Katalikas” bu

vo apskelbęs, buk gyveni
mo reikmėnos pabrango A- 

;merikoj dėl vagonų stokos. 
Męs nurodėme jo klaidą ir 
paaiškinome, kad trustai 
brangumą gimdo. Tuomet 

I „Katalikas” No. 42 jau ir 
pasirodė musų lekciją su
pratęs : jis irgi jau tvirtina, 
kad: „Pavyzdinga betvarkė 

■ Amerikoj su tuo brangumu. 
Trustai valdo šalį.”

„Kataliko” norėta šį sykį 
pataikauti darbininkams. 
Jis sako:

„Brangumas augte auga 
kaip ant mielių ir netrukus 
mėsa paliko prieinama tik 
milijonieriams ir, abelnai, 
visiems turčiams. Bėdi
niems žmonėms-darbinin- 
kams, rasi, greitai prisieis 
maitintis arkliena, šuniena 
arba ir katiena.”

mas, kuris, užtikrinu, atvers 
daugumai akis ir parodys 
abidvi S. L. A. puses — ge
rąją ir blogąją.

Pasitikiu, kad p. Strimai
tis pasistengs atsakyt ant 
tu mano keliu klausimu.G G

A. J. Viznis.
Red. past. Mums rodos, 

kad tokie reikalai butų gvil
denami organe, nes jis tam 
tik ir leidžiamas.

KORESPONDENCIJOS
So. OMAHA, NEB.

Musų lietuviai dar gana 
keisti, nes jie nenori, kad 
kas praneštų į laikraščius a- 
pie jų veikimą ir gyvenimą. 
Jei randa žinią, tuoj prade
da teirautis, kas ją prane
šė, ir grąsina nubausti ko
respondentą. Taip 6 spalių į 
saldainių krautuvę, kuri 
randasi prie pat bažnyčios, 
atsilankė A. Zalpis ir C. Pa- 
snokas. Paprašė, kad krau- 
tuvninkas parodytų „Lietu
vą.” Jiems bevartant laik
raštį išlenda iš uždangos 6 
ypatos ir užsipuola ant 

! „Vakarų Varpo” redakto
riaus C. Pasnoko, kam šis 
rašęs apie tėvą kapuciną. 
Net mušimu pradėjo grąsin- 
ti. Vos-ne-vos pavyko iš
smukti nuo tų sutvėrimų 
kumščių .

Juokais netrivojęs. 
RHONE, PA.

15 rūgs, vietinė lietuvių 
socijalistų kuopa surengė 
prakalbas. Angliškai kalbė
jo J. Davis, lietuviškai K. 
Arminas, A. Valinčius ir J. 
Čepulis. Eiles deklamavo 
Gudavičiūtė.

Ten buvusi. 
MERIDEN, CONN.

6 spalių čia buvo prakal
bos, A. Žilinsko surengtos. 
Kalbėjo L. Pruseika. žmo
nių atsilankė visai mažai. 
Turbut, todėl, kad įžangos 
buvo 10c. Meridenietis.

JEROME, ARIZ.
Miestelis nedidelis. Gy

ventojų skaitoma apie tris 
tūkstančiai; jie įvairių tau
tų: anglai, meksikonai, au- 
strijokai ir t.t. Lietuvių y- 
ra 6 pavieniai. Laikraščių 
pareina 6 egz. „Keleivio” ir 
keli kiti. Laikraščius visi 
mėgsta skaityti. Yra viena 
didelė mokykla, trįs bažny
čios, valgomų daiktų krau
tuvės penkios, karčemų 13 
ir visos jos atdaros dieną ir 
naktį, ir šiokioj ir šventoj 
dienoj.

Darbai čia vario kasvklo- v
se ir deginyčioj, kur išdegi
na iš akmenio varį.

Nuo 1 rugp. visi dirba po 
8 valandas į dieną. Užmoke
stis paprastam darbininkui 
nuo $2.25 iki $3.00, mokan
čiam darbą nuo $4.00 iki $5. 
Darbas eina be perstojimo 
dieną ir naktį. Darbai pa
vojingi darbininkų gyvas
čiai ir sveikatai: labai yra 
daug durnų ir smarvės, per 
ką daugelis darbininkų ap- 
serga. Oras čia taipgi nėra 
sveikas, daugelis žmonių vi
sai čia negali gyventi, nes 
peraugšta ir sausa vieta.

Yra čia kalnakasių unija 
ir Socialist Partv skyrius, 
susidedantis iš 20 narių, 
prie kurio priklauso ir 2 lie
tuviai.

Šiuo tarpu darbai suma
žėjo ir darbas sunku gauti.

Petras J. Naujikas.
PITTSTON, PA.

Anglių kasyklose patiko 
nelaimė Jurgį Klimašaus
ką: akmuo visai sutrupino 
koją. .

Vietinė teatrališka kuo
pa mokinasi „Aukso dievai
čiai,” kurie bus perstatyti 
L. S. S. rajono naudai.

Ten buvusi.
ST. CHARLES, ILL.

3 spalių įvyko čia prakal
bos. Kalbėjo Vasiliauskas iš 
Chicagos. Tema buvo „Dar
bininkų padėjimas.” Aiškiai 
nurodė vargingą darbinin
kų būvį ir kodėl taip yra. 
Ragino balsuot už socijalis
tų partiją.

Atsirado ir triukšmakė- 
lių. Labiausiai atsižymėjo 
J. Petrauskas, kuris atsisto
jo ir ėmė laikyti prakalbą 
pats. Kada jis išsirėkė, Va
siliauskas vėl kalbėjo.

Prakalbose buvęs.
LEWISTON, ME.

7 spalių atsibuvo prakal
bos Lewiston City Hali. Pu
blikos buvo mažai, iš ko aiš
kiai matyt, kad Lewistono 
anglai su francuzais labai 
nerangus, nes taip pasitai
ko kelintą sykį. Buvo pa
garsinta, kad kalbės Eliza- 
beth Gurley Flynn, kuri pa
staruoju laiku vadovavo 
Lawrence’o streiką. Dėlei 
kokių ten priežasčių ji ne
pribuvo. Jos vietoj buvo ki
tas kalbėtojas iš Portland, 
Me.r kun. Paul Harris Dra- 
ke. Išsyk pasisakė, kad ir 
jis yra turėjęs kunigišką 
biznį, bet pradėjus skelbt 
visuomenei socijalizmą, tu- 
turėjo skirtis su kunigo biz
niu. Toliau kalbėjo apie 
Lawrence’o streiką ir polici
jos žiaurius pasielgimus su 
už didesnes algas streikavu
siais ir areštuotus streiko 
vadovus Ettor ir Giovanni
tti. Aukų surinkta $11.40.

Dragunelis.
PITTSBURG, PA.

Nedėlioj, 6 spalių, 2:30 
vai. po pietų Lyceum teatre 
atsibuvo didelis socijalistų 
susirinkimas. Kalbėjo J. 
Keir Hardie, atstovas ang
liško parlamento. Susirin
ko suviršum keturi tūkstan
čiai žmonių. Draugas Har
die pasakė, kad dabartinė 
kapitalistų tvarką jau yra 
persena dvidešimtam šimt
mečiui ir netinka dabarti-
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niems žmonėms, ypač darbi
ninkams. Toliau sakė, kad 
angliškas parlamentas ir a- 
merikoniškas kongresas 
nieko gero darbininkam ne
padarė ir neketina padary
ti, nes susideda iš kapitalis
tų šunelių ir tik jiems tar
nauja. Ant galo darbinin
kai suprato savo skriaudas 

i ir pradėjo vienytis ekono
miškai ir politiškai, žinoda
mi, kad tik darbininkų kon- 
gresmanai gali pagerinti 
mus būvį. Girdėdami apie 
tai darbininkai, kurie turė
jo Roosevelto ir Wilsono 
ženklelius, trenkė juos že
mėn ir žadėjo balsuot 5 lap
kričio už socijalistų tikietą. 
Sukolektuota aukų $126.00. 
Literatūros parduota už 
$52.00.

Allegheny paviete socija- 
listai kas kart eina pirmyn. 
1910 m. ant socijalistų tikie- 
to puolė 9590 balsų, 1911 m. 
buvo 18,638 b., o šįmet dusyk 
tiek tikimės.

J. Rydzewskis.
DORRISVILLE, ILL.

Anglių kasyklose dirba
me kas diena, bet tik po 3 ir 
4 valandas.

10 spalių įvyko čia prakal
bos. Kalbėjo D. Kasparka. 
Aiškino darbininkų vargus 
ir nurodė, kad pasiliuosavi- 
mo kelias iš jų yra vien soci- 
jalizmas.

Po prakalbų susitvėrė L. 
S. S. kuopa iš 11 narių.

Kalba publikai patiko. 
Atsilankė ir moterų gero
kas skaitlius.

A. Lietuvninkas.
EASTON, PA.

Pas mus dabar darbai ei
na labai gerai. Bedarbių vi
sai nėra.

Lietuvių čia gyvena ne
mažas skaitlius, kurie dali
nasi Į dvi dalis: laisvama- 
nius-socijalistus ir dievo- 
čius. Čia nors trumpai pa
minėsiu apie lietuvių drau
gystes ir jų veikimą.

Jau nuo seniai čia gyvuo
ja šv. Jono Krikštytojo pa- 
šelpinė draugystė, kuri ant 
visuomeniškos dirvos nieko 
neveikia. Dabar iš visų spė
kų rūpinasi Eastone sutvert 
lietuvišką parapiją; sako, 
jau piečių dėl bažnyčios nu
pirkę.

L.S.S. 42 kp. gyvuoja pu
sėtinai jau nuo keletos me
tų. Jinai kaip kada paren
gia darbininkiškas prakal
bas ir paskaitas. Tai Easto- 
no lietuvių švietėja. Bet 
42 kp. susirinkimuose, kaip 
girdėt, ir Įvykdavo vaidai 
dėl ypatiškų neapykantų, 
taip kad dėl tų neapykantų 
nariai net blankų Į rankas 
nedrįsdavo paduoti. Tokiu 
budu žemindavo net viso so- 
cijalizmo garbę. Dabar iš
važiavus iš Eastono vienam 
nariui susirinkimai atsibu- 
na ramiai ir jokių bereika
lingų užsipuldinėjimų ne
girdėti. Visi nariai pasida
rė draugais.

Čia gyvuoja dar jauna 
pašelpinė draugystė „Lais
vė,” prie kurios gali prigu
lėti ir moteris. Jinai taipgi 
darbuojasi ant visuomeniš- 
kai-darbininkiškos dirvos. 
Minėta draugystė parengė 
linksmą balių be svaiginan
čių gėrimų 12 spalių. Žmo
nių buvo prisirinkę nemažai 
ir visi gražiai linksminosi; 
nors buvo tokių, kurie juo
kėsi iš tos draugystės, bet 
niekas Į tokius neatkreipė 
atidos, nes tai buvo tamsu- 
nėliai, kurie patįs savęs ne
pažįsta. Buvo ir lekiojanti 
krasa. Dovanas laimėjo 
šios merginos: V. Sankiųtė 
laimėjo pirmą dovaną—dai
lų čeverykutį; S. Drasdaus- 
kiutė laimėjo antrą dovaną, 
rodos, dvi skrynuti saldai
nių, ir trečią, rodos, laimė
jo K. Simutaitė — skrynutę

v •



saldainių. Draugystė pelno 
turės gal apie $13.00.

Neseniai apsivedė civiliš
ku šliubu J. Ratinis su Elz
bieta Pecekevičiute. Tai 
jau ketvirta pora Eastone 
taip apsiveda.
Neseniai tūlas Ūsas prasi

šalino, palikdamas moterį 
ir du kūdikiu be cento.

Pas mus buvo įėję madon 
korespondencijos: jeigu ku
rie negali patįs sustatyti, tai 
paprašo savo sėbrą, tas, ži
noma, su mielu noru patar
nauja, kad tiktai prie pro
gos galėtų sau nepatinka
mą ypatą pagarsint.

šalaveišio švogeris.
KENOSHA, WIS.

Įžymios prakalbos, pa
rengtos suvienytų draugys
čių — 212 kp. S.L.A., 58 kp. 
L.S.S.A. ir pašelpinės drau
gystės "Lietuvos Balsas” — 
atsibuvo nedėlioj, 29 rugsė
jo Columbia svetainėj. Kal
bėtoju buvo d-ras J. Šliupas, 
kalbėjo apie praeitį lietu
vių ir kokie karžygiai jie bu
vo senovėj. Nupeikė kryžio
kus, kurie lietuvius krikš
tijo kardu ir krauju; taipgi 
nupeikė dvasiškuosius, kad 
palaiko tamsybę, kitus iš jų 
pagyrė, kurie stoja į liau
dies eiles; pasakė apie bal
savimus: girdi, kas bijosi 
balsuoti už raudonuosius, 
tegul balsuoja už Roosevel- 
tą, esą, tos partijos tokis 
pat programas, kaip ir soci
jalistų: duoda lygybę mote
rims. Sako: "Aš nesu agi
tatorius, vien tą sakau, kad 
už Taftą ir Wilsoną nebal
suokite. Geriausis kandi
datas yra Debsas, taigi už jį 
atiduokite balsą, jeigu bijo
te už Rooseveltą.” (Turbut, 
daktaras juokus daro, nes 
Rooseveltas tokis pat darbi
ninkų priešas, kaip Taftas 
su Wilsonu. Red).

Toliaus aiškino apie svie
to sutvėrimą, kad tai yra 
melas, ką rašo šventraštis. 
Liepė skaityti įvairius laik
raščius,kaip tai ”Laisvąja 
Mintį,” "Keleivį,” ”Kovą” ir 
kitus, pradedant nuo malda
knygės iki laisvamaniškų ir 
sociialistiškų. Po tam kal
bėjo Kl. Jurgelionis. Trum
pai ir aiškiai pasakė apie 
mokslo naudingumą ir kaip 
galima prie jo prieiti. Tar
pais deklamavo V. Brazevi- 
čiukas ir Z. Brazevičiutė. 
Žmonių buvo apie 500. Aukų 
surinkta uždengimui lėšų 
$5.25.

Varde visu trijų draugys
čių ištariu ačiū klebonui Jo
nui Gadeikiui, kuris užsakė 
bažnyčioj žmonėms ir pats 
buvo ant prakalbų. P-nas J. 
Balčaitis davė uždyką sve
tainę. ' Komitetas.

KENOSHA, WIS.
Čia darbai eina labai ge

rai : dirba pilną laiką: po 10 
vai. per dieną ir per naktį 
Ypatingai lovų dirbtuvėj i 
"The Simmons Manufactu-į 
ring Company" trūksta | 
žmonių. . 
darbininkų, ---- —.—* - , . . «*•
kas nori dirbti. Pats savi- kortos tai jų numylėtas geležinkelio, nes ėjo tavori- nas iš draugystės stulpų pa 
ninkas duoda cigarus vy- užsiėmimas. . . nis trūkis. Kaip tik praėjo,

’ .............................. , Yra da viena paselpme vaikinas leidosi bėgti. Ant
draugija; ji gyvuoja jau < kitų relių užėjus prisiartino 
metai, bet nieko sveiko, kil- ekspresinis traukinis ir par- 
to ji neveikia.. Jos mitingai bloškė vargšą ant vietos. 
/“J j triukšmais, be- Atrado jį jau negyvą.

Jonas Ivanauskas.
MANCHESTER, N. H.

Atvėsus orui, kitų miestų 
/ * i rengia teatrus,

lės tos penkinės įmokėjimą 
užbaigti. Malonu yra pra
nešti, jog spalių 2 d. padarė 
kontraktą su kontraktie- 
rium Ch. Olsonu, kuris ap
siėmė padaryti gatavą na
mą lig 15 d. gegužės atei
nančių metų.

Neprošalį bus paminėti, 
kiek mums tas namas pre- 
kiuos: Už lotą užmokėta 
$1,800.00; skiepą patįs tai
sė, kuris prekiavo $2,000.00; 
dabar kontraktieriui sude
rėjo išviso $18,980.00; taigi 
namas išviso kaštuos be vi
daus ištaisymo $22,780.00. 
Savo nuosavybės išviso męs 

įturim apie $6,000.00. Dabar 
męs prašom visų vietinių 

| lietuvių, katrie neatbaigė 
savo $5.00, dabar atbaigt, ir 

i katrie sakėt, kad duosit, 
kuomet bus kontraktas ga
tavas, dabar yra proga, nes 
yra reikalingi pinigai. Lie
tuvių Tautiško Namo Drau
gystė ištaria ačiū visoms 
draugystėms, kurios tik pri
sidėjo prie darbo, išskiriant 
Kazimierinę, nes toji nė vie
no cento nepridėjo, bet dar 
vis norėjo užkenkti. Taip
gi ištariu ačiū aplinkinių 
miestelių lietuviams, kurie 
aukavo ir tikimės, kad ir 
vėl neatsisakys paaukauti 
ant to darbo, kaip atsilan
kys musų kolektoriai, nes ir 
męs neliksime skolingi.

L. T. N. D-tės sekr. 
Klemencas Navickas.

TOLLESTON, IND.
Lietuvių čia yra apie 100 

šeimynų ir pavienių nema
nas skaitlius.

25 rūgs, musų moterįs 
smarkiai atakavo duonke
pį, kuris joms patarė pirkti 
duoną valgių krautuvėje, 
kuri neseniai čia atsidarė. 
Pirma jis vežiojo duoną po 

i namus, bet krautuvninkas 
patarė jam taip nedaryt ir 
siųst moteris į krautuvę. 
Tos tiek įširdo, kad bonko- 
mis ėmė mėtyt į duonkepio 
vežimą ir jį patį.

Ten buvęs
į W. FRANKFORT, ILL.

9 spalių patiko nelaimė 
Kazį Grabauską. Jis statė 
ramsčius kasykloj ir liko už
muštas. Velionis turėjo a- 
pie 42 metų. Paliko Lietuvoj 
pačią ir dvi dukteri. Sakė i 
turįs Amerikoj brolį.

Kompaniją galima skųsti 
už jo mirtį, todėl giminės lai 
skubiai atsišaukia. Yra ir 
kitų svarbių reikalų, kurie 
rišasi su jo mirtim. Rašyki
te šiuo adresu: Dauginis, P. 
O. Box 255, W. Frankfort, 
III.

HOLYOKE, MASS.’ . I
Jau bus 23 metai, kaip 

čia pradėjo apsigyvent lie
tuviai. Nuo pat pradžios 
jie susidraugavo su lenkais ,, 
ir iki pat šiol vis dar neatsi-|j 
skiria nuo jų. Jeigu jie skai- ; 
tytų lenkiškus raštus, nega- dirbtuvėse 
lėtume daryt išmetinėjimų, Į darbo diena, 
bet lietuviai, pamėgusieji L 3

Perdėtiniai prašo lenkystę, nieko neskaito ir ”Atlas” dirbtuvės išėjo vie- 
kad atvestų, j neprotauja.. . Karčemos^ ir nas vaikinas ir sustojo prie

v •

rams, kad tik dirbtų virš
laikį. Dirbame ir šventą 
dieną. Užmoka už 5 vai. 
$1.40. Kitos dirbtuvės eina 
irgi gerai, tiktai pragyve
nimas labai brangus. Na
mų negalima gauti ir jie la
bai brangus.

Kenoshietis.
MONTELLO, MASS.

Praėjo jau 2 metai, kaip 
Montellos lietuviai pradėjo 
darbuotis dėl pastatymo sa
vo svetainės. Tam tikslui 
susitvėrė draugystė , kuri 
pasivadino "Lietuvių Tau
tiško Namo Draugystė”. Są
narių dabar jau turi apie 
900, bet ne visi dar yra pil
nais, Jkimės, kad dabar. 
liks, nes nė vienas nesigai-

i
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BELOIT, WIS.
Nuo 22 spalių atsidaro 

j vakarinė mokykla svetim
taučiams, kur bus mokina
ma angliškos kalbos ir ama
tų. Reikalauja, kad butų 
po 15 mokinių kiekviename 
skyriuje. Taigi, jokis ama
tas nebus mokinamas, kol 
neatsiras bent 15 žmonių, 
kurie apsiimtų mokintis. 
Lietuviams reikėtų pasi
naudot proga ir susirašyt į 
angliškos kalbos ir amatų 
skyrius, nes mokslas bus dv- . 
kai. Mokykla bus ant W. i 8 rūgs., ir kalbėjo J. Perku- 
Grand avė., šalia North 
Western stoties, High 
Schoolės namuose.

Kaz. Didjurgis.
HAVERHILL, MASS.

' 9 spalių vietinė koopera
cija, kurios tikslu yra už
dėt valgių krautuvę, suren
gė prakalbas. Kalbėjo p. 
Gardžiulis ir F. Bagočius. 
Reikia tikėtis, kad gerai iš
aiškino reikalą, jei visi pri
sižadėjo dėti po 10 dol. krau
tuvės įsteigimui. Turbut, 
greitai ji atsidarys.

J. Truska.
AMSTERDAM, N. Y. i

Darbai eina gerai. Dirb
tuvių yra visokių — žymes
nės, tai divonų audinyčios, 
apatinių rūbų dirbtuvės ir 
šluotų dirbtuvė. Dirbama 
po 10 vai. dienoj. Tūlose jau 

įvesta 9 vai.
i

E. ARLINGTON, VT.
Šiomis dienomis musų 

miestelii susitvėrė kuopelė 
T. M. D. iš 6 narių, kuri, 
kaip girdėt, žada prisidėti 

' prie 25 kuopos S.L.A., ir sy- 
į kiu abi darbuosis apšvietos 
labui.

I i D. J. Aleksis.
BRIDGEPORT, CONN.
Jau pirmiau buvo ''Kelei

vi j” rašyta, kad D. L. K. Vy
tauto dr-stė buvo surengus 
prakalbas, kurios atsibuvo

I
atvirai nešiojos revolverius. 
Majoras Scanlon išsireiškė, 
jog neatsakąs už nieką, jei 
unijos sąnariai turėtų I. W. 
W. ženklus laike parodos 
Kolumbo dienoj. Daugelis 
darbininkų tai išgirdę buvo 
pradedą nusiminti. Bet di- 
desniai daliai darbininkų ir 
I. W. W. vadams tvirtai lai
kantis pasisekė ir bailius su- 
ramint. Daroma buvo mi
tingai ir viskas aiškiai buvo 
išdėstoma nesuprantan
tiems. Išleisti buvo atsišau
kimai, kviečianti nenusimint 
ir nedalyvauti kapitalistų 
parodoj. 12 spalių, kada 
miestas mirgėjo nuo protes
tuojančių prieš I. W. W. vė- 
lukų, buvo dėl darbininkų 
parengtas už miesto pikni
kas, kame visi gražiai link
sminosi, be skirtumo tautos 
ir tikėjimo. Ant pikniko da
lyvavo apie 5000 ypatų.

Kurie nevažiavo ant pik
niko, tie pasilikę namie vis
gi nėjo sykiu su kapitalistų 
paroda. Ant pikniko pasa
kyta daug prakalbų, aiški
nančių apie Ettor-Giovanni- 
tti ir reikšmę tokios reakci
jos. Kalbėtojais buvo ex- 
majoras T. Cahill, W. D. 
Haywood, C. Tresca, Chas. 
Webbert, J. Šmidt ir dauge
lis kitų. Skambėjo darbinin
kiškos dainos. Policistas vie
nas buvo atsilankęs, bet ir 
tas ištolo pažiūrėjęs sugrįžo.

J. V.

7 spalių, 6 vai. vakare, iš

nas iš New Yorko, ir kad 
vos jam pradėjus kalbėt, tos 
pačios dr-stės nariai norėjo 
mušt kalbėtoją ir prakalbų 
vedėją A. J. V., ir tik pašau
kus svetainės užveizdą pa
sisekė tuos nenuoramas pra
šalint ir prakalbos įvyko, 
kur buvo rinktos aukos to
kiam tikslui: jeigu draugys
tė apmokės prakalbų lėšas, 
tai surinkti pinigai bus pa
siųsti Ettoro ir Giovannitti 
bylos vedimui, bet jeigu d— 
stė atsisakys apmokėt pra
kalbų lėšas, tai tuos pinigus 
suvartot ant apmokėjimo lė
šų. Aukų surinkta $7.95.

6 spalių atsibuvo draugy
stės susirinkimas ir lėšas 
apmokėjo, todėl tuos pini
gus siunčiu ”Kel.” red., kuri 

, priduos kur reikia. Atėmus 
10c. siuntimo iškaščių lieka 
$7.85. Taipgi turiu primint, 
kad draugystė tų nenuora
mų, kurie peržengė dr-stės 
įstatymus, norėdami sukelti 
muštynes, nenubaudė, bet 
priešingai, da pagyrė. Vie-

1

i atsižymi triukšmais, l 
tvarkė ir girtų narių atsi-1 
lankvmu.•7

29 rugsėjo pažangesnieji 
lietuviai įsteigė viešą kny
gynėlį, po vardu D. L. K. lietuviai 
Keistučio. 12 narių jau įsi-. prakalbas ir t.t O męs tik 
rašė. Dar nėra turto namo rudį naikiname ir bilijardus 
pasamdvmui ir kėdžių nu- lošiame.
pirkimui. Knygas ir laik- L.S.S. 171 kuopa jau gy- 
raščius aukauja tie patįs na- vuoja 7 mėnesiai, bet dar 
riai. Kas užjaučia musų niekuom neatsižymėjo. ”L. 
sunkiam darbui, lai paau- Artojų” draugystė taipgi 
kauja perskaitytas knygas, miega letargo miegu.
už ką busim labai dėkingi. Darbai eina gerai. Dau- 
Siųskite šiuo adresu: K. P. giau 600 grekų išvažiavo 

.Šimkonis, 5 Grant st., Holy- karėn su Turkija, 
okę, Mass. 1

sakė: "Broliai! męs esam 
jau pasenę ir pražilę ir par- 
sitraukėm kokį dur.... , kuris
mumis mokintų; gerai da
rėt, broliai. Kad būtumėt ir 
sprandą nusukę tam...." To
kis tai išsitarimas draugys
tės stulpo, o ką jau kalbėti 
apie narių kalbas. Turiu 
nrimint, kad draugystė ap- 
laikė apie penkis laiškus nuo 
pašalinių ypatų. Laiškai, 
kiek man teko patirt, rašyti 
su pasiskundimu ant tos dr- 
stės narių, kurie badę kum- 

įsčiais niekuo nekaltas ypa- 
tas. Tie visi laiškai tapo su
draskyti be pažiūrėsimo. Ar 
nekeista ? A. J. Viznis. i

LAWRENCE, MASS.
Po 29 rūgs, demonstraci- 

Kazelis. jos, kurioj policija su buo-

žėm skaldė žmonėm galvas, 
ir po rūgs, streiko, kuris 
buvo kaipo protestas prieš 
nekaltai teisiamus Ettoro ir 
Giovannitti, miesto majo
ras Scanlon su vyriausiu ku
nigu O’Reilly ir patrijotais 
pamatę, kad I. W. W. unija 
turi didelę spėką, sumanė 
pastot kelią. Tam tikslui 
sušaukė ant City Hali mies
to ukėsus ir įsakė visiems 
pasipuošti amerikoniškais 
vėjukais. Jie aiškino, kad 
laike demonstracijos 29 rug
sėjo buvo nešamos vien tik 
raudonos vėliavos, per tai 
amerikoniška vėliava esanti 
paniekinta. Dabar, esą, rei
kalinga atlygint padarytą 

i skriaudą, ir tai tik galima 
i padaryt puošiantis ameriko
niškom vėliavom. Kunigai 

; tą įsakymą bažnyčiose net 
Į po "grieku” užpatentavo. Ir 
i pildė gi žmonės tą įsakymą, 
i Netik langus, stogus, žmo- 
inių krutinės puošė tie vėlu- 
kai, net arkliai, krautuvėse 
visi pirkiniai, net mėsa, — 
visi buvo aprėdyti velukais. 

! Perka žmogus laikraštį, tai 
!iau ir vėliuką turi imt. Ko
lumbo dienoj (12 spalių) pa
rengė parodą išreiškimui 

| prisirišimo prie žvaigždėtos 
Ivėliavos. Visi dalyvavusie
ji parodoje ėjo amerikoniš
kais vėlukais mosuodami. 

| Porodoje buvo didesnė dalis 
vaikų-mokinių, klioštorių 

j gyventojai, kunigų vado- 
; vaujami, kurių Lawrence’j 
nemažai yra, airiai darbi
ninkai, biznieriai, šiaip dar
bininkų nors irgi dalyvavo, 
bet mažuma. — tik tie, ku
rie pataikauja valdžiai ir bi
jo kunigų pramanyto pra
garo. Lietuvių toje parodo
je dalyvavo tik 5—6 ypatos. 
Nekurios draugystės buvo 

i pirma prisižadėjusios, bet 
paskui atsisakė. Ant Essex 
gatvės (toj vietoj, kame 29 
rūgs, policija mušė demons
trantus) padarė lyg vartus, 
ant kurių užrašė ”For God 
and Countrv. A protest a- 
gainst I. W. W. and its prin- 
ciples; Stars and stripes 
forever, Red Flag never.”

Aiškinama buvo, kad rei
kalinga, esą, parodyt, jog 
Lawrence gyvena ne kokie 
"anarchistai,” bet tikri ame
rikonai.

j Ištikrujų gi buvo tai da
roma dėl pažeminimo I. W. 
W. unijos. Miesto valkatos*

I

1

ST. LOUIS, MO.
Spalių 6 čia atsibuvo pra

kalbos, surengtos LSS. 44 k. 
Kalbėjo p. Kasparka iš Chi
cagos. Deklamavo M. Pale- 
vičienė, J. Daujotas, S. Bur- 
nienė ir E. Polo. Kalbėtojas 
ir deklamatoriai atliko savo 
užduotis gerai. Aukų su
rinkta $10 su centais. Pu
blikos buvo neperdaug, bet 
visi buvo nealkani (? Red.), 
tai ir ramiai užsilaikė.

5 spalių buvo parengtas 
balius Liet. Sūnų ir Dukterų 
dr-stės. Jaunimas dailiai lin
ksminosi, tiktai vienas smu
klininkas atsivilkęs pradėjo 
nežmoniškai trankytis ir 
ant pabaigos da užėjęs ant 
pagrindų pradėjo dainuoti. 
Pabaigus dainuoti policija 
suareštavo ir nugabenusi į 
nuovadą atrado kišeniuj re
volverį. Iki teismo paleis
tas po kaucija musų daini- 
ninkas-smuklininkas.

Bijūnėlis.
LA TUQUE, QUE, Canada.

Musų žmonių čia mažai 
gyvena, tik indijonai ir meš
kos. Septyni metai kaip dir
ba čia geležinkelį ir neužil
go, turbut, pabaigs. Darbas 
baisiai sunkus, daugiausia 
tik akmenis reikia skaldyt, 
o už darbą nemoka, kol dar
bas nepasibaigs. Męs penki 
vyrai, išdirbę dvi vasaras, 
pareikalavom užmokesties. 
Bosas atsakė, kad užmokės 
kaip darbas pasibaigs. Tuo
met pareikalavom nors ge
resnio valgio, nes daugiau 
negalėjom jau nė dirbti, taip 
mus nukankino. Bosas lie
pė išsinešti. Ir turėjome iš
eiti be jokio užmokesčio. Pi
jome tris dienas, kol pateko
me ant kito tokio nevidono. 
Į miestą negalima nuvažiuo
ti, nėr už ką, o pėsčias nenu
eisi. Ir priverstas darbinin
kas dirbti, kol kontraktorius 
darbą pabaigs. Gal tuomet 
ir primes kokį dolerį.

Žiemos laike čia baisus 
šalčiai. Net ir dabar jau žie
ma. Spaliu 2 d. kad prisni
go, tai per dvi pėdas. T. K.

AR ŽINOTE, KAD--------
i Jeigu šv. Petro ir Povilo 
bažnvčią atnešt i Ameriką 
ir įkišt į Hudson upe, tai vis
gi ji padarytų šešėlį.

Ramiajam vandenyne yra 
‘7,897,653,211 tonų vandens.
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lys, ir katinas, ir kiti gyvu- galėjo susikalbėt. Spaus-
i 1 • • J • 1 W • V • a V % • • 9 V * •

Pasikalbėjimas Maikio su tėvu

liai turi dūšią.
— Tu, Maike, visai nelei

di man atsigriebt. Tu pats 
žinai, kad aš baisiai nemėg
stu būt gyvuliu ir jaučiuo
si esąs žmogum. Pasakyk 
man tu pats, kuomi žmogus 
skiriasi nuo kitų gyvulių?“

— Pirmiausiai jis skiriasi 
savo kūno forma, išveizda. 
Bet svarbiausia, kad kiti 
gyvūnai negali protauti, o 
žmogus gali. Protas yra 

i taip svarbus, kad jis viską 
Įveikia. Pasidėkavojant 
protui žmogus užkariavo 
pasaulį, prašalino daug 

žiaurumų ir biaurumų iš jo.! 
Žmogus gali kalbėt, juoktis, 
kiti gi gyvūnai to negali pa-1 
daryt. Na, ir da kelios ypa
tybės vra pas žmogų, kurių 
kiti gyvūnai neturi.

— Gyvūnai ir pypkės ne
rūko, Maike.

— Teisybė, tėve; jie netu
ri proto, kad išmislyt ir to
kias kvailystes.

Viena tauta ir 
viena kalba

— Maike, kodėl jus bedie
viai skelbiat, buk žmogus iš
sivystė iš beždžionės? Man 
rodos, kad žmogus visai nie
ko bendro neturi su gyvu
liais.

— Kodėl tu taip manai, 
tėve?

— Vienas dalvkas, kad •z 7

gyvuliai apžėlę plaukais, o 
pas žmogų plaukai auga tik 
keliose vietose.

— Ne visi gyvuliai apžėlę 
plaukais; daleiskime, slonis 
ir daugelis kitų gyvulių ne
turi plaukų. Varlės ir kiti 
gyvūnai irgi be plaukų.

— Sustok, vaike. Bent 
prie varlės nelygink žmo
gaus.

— Tu, tėve, sakai, kad 
žmogus nuo kitų gyvūnų 
skiriasi tik neturėjimu už
tektinai plaukų. Aš tau ir 
darodinėju, kad plaukų ne
buvimas da neatskiria jo 
nuo, kitų gyvūnų.

— Tegul jau bus tavo tei
sybė, vaike. Bet aš turiu ki
tą faktą.

— Klausaus. Sakyk.
— Gyvuliai ant dviejų 

kojų nevaikščioja, vaike.
— Neteisybė. Tūlos bež

džionės, ypač gorilos, visuo
met ant dviejų vaikščioja. 
Daleiskime, paukščiai irgi 
ant dviejų vaikščioja.

— Tu, vaike, manęs nesu
pranti. Žmogaus kūnas ne- 
taip sudėtas.

— Kaipgi netaip? Žmo
gus turi rankas ir kojas. Jo 
rankos yra buvusios kada 
nors kojomis. Beždžionės 
irgi turi rankas ir kojas. 
Žmogus turi galvą — ir ki
ti gyvūnai ją turi. Žmogaus 
viduriuose yra plaučiai, žar
nos, kepenįs, širdis, tulžis 
ir kiti daiktai — pas visus 
gyvulius irgi randasi tie 
daiktai. Abelnai, pas gyvu
lius atrasi viską tą, ką turi 
žmonės.

— Čia aš tave pagavau, 
vaike, žmogus uodegos ne
turi, o visi kiti gvvuliai ją 
turi.

— Yra ir gyvulių su visai 
trumpom uodegom. Paim
kime kad ir pačias gorilas 
— pas jas uodega gana 
trumpa, sulyginus su kitų 
veislių beždžionėmis. Jei
gu žmogus neturi uodegos, 
tai galima aiškinti, kad jos 
nereikalingumas išnaikino 
ją. Visi nereikalingi daik
tai pas gyvūnus nyksta. 
Žmogus išmoko apsirėdyt 
ir musės, uodai ir kiti vaba
lai jam negali įkąsti. Kiti 
gyvuliai turi gintis nuo va

balų pavo uodega, todėl ji 
pas juos užsiliko. Kadangi 
žmogui ji buvo nereikalin
ga, ji turėjo per tūkstančius 
metų išnykt. Daleiskime, ir 
plaukai'pas žmogų užsiliko 

‘tik labiau nervų pripildyto
se vietose. Ant drabužiais 

I aprėdytų vietų ir ten, kur 
plaukai tiesiog painiotųsi, 
jų neliko arba užsiliko to
kie trumpi, kad kūnas išro
do nuogas. Jeigu tu nevar
totum savo muskulų ranko- 

i se, jie liktų visai silpni. Jei 
jų nevartotų kelios gent
kartės, jie visai išnyktų. 
Taip pat atsitiko ir su žmo
gaus uodega. Tečiaus žmo
gaus nugarkaulis da liudi
ja, kad žmogus yra turėjęs 
uodegą. Pas tu'lus žmones 
da ir šiandien atrandama 

i mažą uodegą. Žinoma, tik 
didelė retenybė. Tečiaus 
pas žmogų prieš jo užgimi
mą uodega būna. Ji išnyk
sta tik prieš užgimimą.

— Kaip aš girdžiu, Mai
ke, tu ir uodegą nuvarei ant 
nieko. Bet visgi žmogus 
skiriasi nuo kitų gyvūnų, 
tik tu tyčia nenori to su
prast.

— Pasakyk gi, kuomi jis 
skiriasi ?

— Kad tu viską kritikuo
ji, Maike. Aš tau negaliu 
dėlto pasakyt. Bet kada tu 
pamatai arklį, nesakai, kad 
žmogus eina pakinkytas. 
Arba — kada višta išperi 
viščiukus, tu nesakai, kad 
žmogus išperėjo.

— Teisybė, tėve. Bet ka
da tu pamatai vištą, nesa
kai, kad arklys eina. Viena 
gyvūnų veislė taip skiriasi 
nuo kitos, kad paviršutinė 
forma tuoj leidžia suprast, 
prie kokios veislės jis pri
klauso. Žmonės irgi yra ki
tokia veislė, todėl savo iš- 
veizda skiriasi nuo visų ki
tų gyvūnų.

— Tai tu, Maike, sakai, 
kad žmonės yra gyvulių vei
slė? Kaip tu drįsti pats sa
ve niekinti?

— Bet kodėl tu, tėve, ne
pasakai, kuomi žmonės ski
riasi nuo kitų gyvūnų?

— Žmogus dūšią turi, 
šelmi!

— Čia aš nesiginčysiu a- 
pie dūšią, tėve, tik paklau
siu, ar tu matei ją. Abel
nai, kaip tu žinai, kad jis ją 
turi?

— Mane motina ir kuni
gai išmokino. Aš šventraš
čiuose skaičiau.

— Bet tu darodyt negali. 
Kitas gali tikėt, kad ir ark-

Anksčiau ar vėliau viso 
pasaulio žmonės bus viena 
tauta ir jie kalbės viena kal
ba. Gali tai įvvkti už 500 
ar daugiau metų. Bet kur 
kas anksčiau žmonės liks 
viena broliška tauta, tik ims 
kiek ilgiau, kol susivieno
dins jų išveizda, spalva ir 
kalba. Kiek nesidarbuotų 
tos ar kitos tautos patrijo- 
tai savo tautos gyvasties 
palaikymui, jų darbas nueis 
ant nieko.

Nereikia manvt, kad at- •z '
skirų tautų žmonės išnyks, 
o tik vienos kokios užsiliks. 
Priešingai, visų tautų žmo
nės liks gyvent, bet nė vie
na dabartinė tauta neužsi- 
liks viešpataujančia, — iš 

i visų tautų susitvers viena 
galinga tauta, kuri kalbės 
viena kalba, susidedančia iš 
visų.

Kiekviena tauta turi sa
vo ypatybes, bet vienos iš jų 
yra geros, kitos — blogos. 
Visų tautų tobulumas ir ge
rosios pusės bus pernešti į 
busiančią tautą. Kalbose ir
gi būna keblumai, paranku- 
mai, siauros ir plačios pras
mės žodžiai ir t. t. Kas tik 

i bile katros tautos yra tobu
la, bus pernešta į viso pa
saulio žmonių vieną kalbą. 
Daleiskime, lotiniški ir gre- 
kiški žodžiai yra vartojami 
kiekvienoj plačiai vartoja
moj kalboj, nors lotiniška ir 
grekiška kalbos jau seniai 
yra mirusios. Reikia paste
bėt, kad tų kalbų žodžiai 
tarnauja mokslui, plačiai 
minčiai. Taip pat ir dabar- 
tiniųjų kalbų visi gerieji žo
džiai, kalbos formos ir kiti 
gerumai pereis į abelną visų 
kalbą. Išnyks iš kalbų tas, 
kas yra netobula.

Ateities kalba bus aiški, 
lengva, poetiška ir moksli
ška, nes joje rasis tik patįs 
žiedai musų kalbų.

Netik lotinų ir grekų kal
bos išnyko. Istorijoj atran
dame tūkstančius kada tai 
buvusių tautelių su savoti
škomis kalbomis — ir jų jau 
^ėra. Jos skamba da fran- 
cuziškoj, vokiškoj, angliš
koj ir, išdalies, itališkoj kal
bose, bet jau ne tos. Iš jų 
tik šis-tas užsiliko.

Prie Liudviko XI Francu- 
zijoj kalbėta keliomis de
šimtimis įvairių kalbų, šian
dien visa Francuzija varto
ja tik vieną kalbą.

Ačiū spaudos uždraudi
mui Lietuvoj jau buvo pra
dėjęs netoli kiekvienas kai
mas skirtingiau kalbėt. Lie
tuviai buvo pasidalinę į dzū
kus, žemaičius, augštaičius 
ir da kitokius ir vieni iš ki
tų juokėsi, vieni su kitais ne-
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inicijavitą, referendumą ir 
atšaukimą. Tečiaus yra ži
noma, kad jis tokiu pat 
socijalistų, kaip maža 
pelė sloniu. Ponas Roose
veltas yra toliausiai matan
čiu apginėju šios tvarkos. 
Jis pats sako, kad jei kapi
talistai yra gana gudrus, 
jie sutiks duoti jam tą bis- 

, kutį, kiek jis prašo ir tuomi 
apsisaugos nuo atėmimo 
nuo jų visko. Trumpai sa
kant, jis tiki, kad nedaug ko 
reikia, kad padaryti „tvar
ką.” Duokite jam dar vie
ną progą ir jis padarys vis
ką gerai. Jis nežinojo pir
ma, ką reikia daryt, bet jis 
žino dabar.

Ir vėl! Ar jus ketinate gy
vent visados? Ar jus turite 
laiko laukt pono Roosevel- 
to? Jeigu laike septynių ir 
pusės metų jis negalėjo pa
daryti nieko dėl jūsų, kiek 
gi metų, jums rodos, bus 
reikalinga, kol jis jus išgel
bės? Jeigu jis liktų įstatytas 
būt prezidentu per visą sa
vo amžių, ar jus tikitės, 
kad likusį savo gyvenimą 
jis sunaudotų jūsų apgini- 
mui? Ar jus sykiu su po
nu Rooseveltu ketinate gy
venti visados?

Jus, darbininkų klesos 
žmonės, nesulauksite, kad 
Roosevelt išgelbėtų jus, ly
ginai kaip jus negalite gauti 
amžino gyvasties apsaugo
jimo. Jus galite apsaugoti 
save dabar. Niekas daugiau 
negali jus apsaugot bile ka
da. Jus galite prašalint 
badą. Jus galite prašalinti 
ateities baimę — baimę, pa
einančią nuo neužtikrinto 
darbo. Jus galite prašalinti 
netik skurdą, bet ir tamsy
bę, kuri paeina nuo skurdo, 
ir prasižengimus, kurie pa
eina nuo jo. Jus galite pa
daryti šią šalį tinkančia gy
venimui.”

nyks,—jie tik susilies į krū
vą.

Nykimas mažų valstybių 
da labiau greitina tautų su- 

. siliejimą. Seniau valstybės 
, buvo menkos. Da seniau 

žmonės gyveno tik šeimy
nomis. Viena šeimyna su 
kita nuolatos pešėsi, vogė 
viena nuo kitos. Tarp ma
žų valstybių karės niekuo
met nesibaigdavo, rubežiai 
buvo apstatyti kariumene ir 
tų rubežių buvo begalės. 
Dabar tik milžiniškos vals
tybės beužsilieka. Greitai 
ir tų rubežiai bus panaikinti 
ir pasaulij liks tik viena 
valstybė. Joj prasidės spar
tus tautų susiliejimas į vie
ną tautą.

Tūliems gali išrodyt keis
ta, kaip galima bus vesti 
tvarką toj milžiniškoj vals- 

1 tybėj, kuri apims visą pa
saulį. Aš pasakysiu, kad že
mės kamuolys nėra taip jau 
didelis. Žmogus jau išrado 
būdą siuntinėti vielomis ir 
be vielų telegramas. Jo pa
siųstoji sriovė apibėga apie 
žemę 7 sykius Į sekundą. 
Laivai ir trukiai apveža a- 
pie visą žemę Į gana trumpą 
laiką. Tik senovės žmonėms 
žemė buvo didelė, kada jie 
turėjo pėksti vaikščiot arba 
arklį pasikinkę važiuot. Be- 
to, išradimai nesibaigia. Su- 
sinešimo keliai už kelių šim
tų metų bus daug tobulesni. 
Reikia tikėtis orlaiviai galės 
vytis saulės šviesą ant že
mės, t. y. i 24 valandas jie 
aplėks apie ją. Tuomet že
mės skritulys tik tiek te- 

i reikš, kaip dabar gerokas 
miesčiukas. Ir kodėl tuo
met nepadaryt ant jos tvar
ką ir nesužinot apie visą 
jos stovi?

Išnyks ant žemės karė, 
nes bus tik viena valstybė 
ir viena tauta; išnyks visos 
valdžios, nes liks tik viena 
valdžia, kurią viso pasaulio 

i žmonės skaitys tobuliausia 
ir patįs pastatys. Įves jie 
valdymo, geriau sakant, 
tvarkymo tokias formas, 
kurios bus visų tautų atras
tos geriausiomis. Ir tuomet 

| tik žmonija pradės broliškai 
gyvent, gerint visą planetą 
Į "gražų rojų ir smagintis 
juo. A. Antonov.

dintas žodis jų kalbą jau ge
rokai suvienodino tik į 7 me
tus, — ir greitai visi lietu
viai kalbės vienodai. Išnyks 
pas juos prasivardžiojimas, 
erzinimai ir neapykanta.

Anglijoj netaip da seniai 
kalbėta 50 kalbų. Dabar ten 
liko tik 4 tautos ir visos kal- 
ba angliškai.

Iš didžiųjų valstybių Su
vienytos Amerikos Valstijos 
stovi pačiame priešakij. To
kiomis liks greitai ir visos 
kitos valstvbės. Suv. Vals- *
tijose nėra jau tautų: čia vi
si amerikonai, neturi atski
rų tautų žmonės paskirtų 
gyvenimui vietų — visi gy
vena susimaišę. Tik šviežie
ji ateiviai, neišmokstanti 
vietinės kalbos ir negalinti 
da užmiršt paliktos tėvynės, 
stengiasi palaikyt tautiškas 
grupas, vienok jų vaikai, 
perėjusieji Amerikos moky
klą, ištirpsta tarptautišku- 
mo bangose. Nelieka anglų, 
vokiečių, lietuvių ir kitų 
tautų, o visi lieka ameriko
nais. Tiesa, kalbos skirtin
gos čia da neišsidirbo, nes 
pertrumpas buvo laikas, bet 
amerikonų angliška kalba 
jau gerokai skiriasi nuo An
glijos angliškos kalbos. Į 
amerikonų kalbą vis dau
giau ir daugiau prisibruka 
Įvairių kalbų žodžiai, saki
niai, akcentas.

Ir kitos valstybės turės 
pergyvent Suv. Valstijų lai
psnį. Tokis jau istorijos li
kimas. Į vieną kalbą pra
deda skverbtis kitų kalbų 
žodžiai, išsireiškimai, skam
bėjimas. Tiesiog nėra jau 
pasaulij kalbos, kurioj ne
būtų tūkstančiai kitų kalbų 
žodžių ir ypatybių. Tai aiš
kiausiai liudija, kad žmoni
jos kalba vienodinasi, kad 
netaip tolimoj ateitij visi 
žmonės vienodai kalbės.

Tūkstančiai neatsakančių 
laikui kalbų jau yra išnykę 
ir tik jų gerumai užsiliko. 
Išnyks ir visos kitos kalbos, 
iš kurių susitvers viena.

Pagalvokite, kiek tuomet: 
žmonės bus laimingi, kada 
jie visi galės susikalbėt, ka
da jie visi jausis vienos tau
tos nariais-broliais, kada 
nereikės mokyklose po kiek 
metų praleisti svetimų kai-' 
bų besimokinimui!

II
Dabar tauta nuo tautos 

skiriasi savo žmonių figūra, ! 
veido spalva ir kalba. Tūli 
gali pamislyt, kad tie skir
tingi žmonės jokiu budu ne
susivienys.

Kad nekalbėt tuščiai, pri- 
vesiu vieną-kitą faktą.

Galai buvo šviesiai balto 
veido ir su geltonais plau
kais ant galvos. Jie nešio
jo metalines juostas, kad 
parodyt, jog jie neturi nu-į 
tukti. Tokių žmonių dabar 
Francuzijoj nėra. Bet jų I 
atspindis matosi francuzų | 
tautoj, į kurią perėjo galų: 
kraujas. Per Normandiją ■ 
gauna ir anglai giminystę 
nuo galų. Galų liekanas per
duoda amerikonams fran- 
cuzai ir anglai. Tokiu budu, 
pačių galų neliko, bet jie su
simaišė su kitom tautom ir 
perdavė joms savo tūlas y- 
patybes.

Kitas pavyzdis—tai spar-i 
tiečiai. Jie buvo tokiais pa-' 
trijotais, kokių neatsiras į 
pasaulij. Jie buvo drūti ir; 
išlavinti, gerai apginkluoti 
ir gązdino kiekvieną šalį. 
Niekas spartiečių neišmušė, 
bet jų šiandien jau nėra. Jie 
susiliejo su didesnėm, iš 
daugelio mažų pasidariu- 
siom, tautom. Jų atspin
dis matosi da tūlose tauto
se.

Jei męs kalbame apie iš
nykimą visų tautų ir susi- 
tvėrimą vienos, tai nereiš
kia, kad tautų žmonės iš-
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Ar žinote, kad
Pirmą sykį atsidarė tau

pomasis bankas Šveicarijoj 
1787 metuose.

Ar jus ketinate gy
venti visados

Laikraštij ”Milwaukee 
Leader” randame gana žin- 
geidų straipsnį, kuris skam
ba šitaip:

”Ar jus ketinate gyvent 
visados? Jeigu ne, kodėl jus 
manote balsuot už Roose- 
veltą arba Wilsoną? Roose- 
velt turėjo septynius ir pu
sę metų, kuriuose galėjo ką 
nors padaryt dėl jūsų. Buvo 
tik du svarbus daiktai, ku- 

i rių jus reikalavot nuo jo. 
| Vienas buvo duoti jums ga
lę turėti darbą. Kitas buvo 

i apsaugoti jus nuo kapitalis
tų, kad jie negalėtų atimti 
nuo jus tų turtų, kokius jū
sų darbas sutvėrė. Ponas 
Rooseveltas neatliko nė vie
no tų darbų. Jis tiesiog ne
patarė nieko, kas galėtų 
tuos daiktus padaryt. Jis 

i gali būt išteisintas už nepa- 
į darymą jų, bet jis negali būt 
išteisintas už nepatarimą a- 
pie juos. Ponas Rooseveltas 

;gana suprato už ką jis agi- 
' tuoja, bet jis nepermatė nie
ko toliau. Jis tikėjo, kad 
jo padaryti darbai pagel
bės. Jie nepagelbėjo.

Dabar jis nori pabandyt 
išnaujo. Jo draugai sako, 
kad jis išaugo, kad jis yra di
desnis žmogus dabar, negu 
tuomet, kada apleido Baltą
jį Namą. Jo priešai sako, 
kad jis lieka socijalistų. 
Tiesa, jis agituoja už tris 
socijalistų reikalavimus —

Garsus pasaulio tenoras 
italas Caruso uždirba kas 
metai po $500,000.

Nuo tymų (inkštiro) dau
giau bėdnų žmonių numirš
ta, negu nuo visokių kitų li- 
gų-

Krasos skyrius Suvieny
tose Valstijose, sulyg Has- 
kino žodžių, yra didesnis ne
gu bent vienoj šalij. Dirba 
joje 300,000 darbininkų ir 
kas metai pereina per jų 
rankas 15 bilijonų siunti
nių. Yra tai vienas trečda
lis visų civilizuotų tautų 
siuntinių. Suv. Valst. kra
sa perleidžia per rankas kas 
valanda po daugiau negu 
800,000 laiškų ir tas skait
lius išpuola ir ant nakties 
valandų. Jis išsiunčia ir 
priima daugiau negu 250,- 
000 money orderių kas die
na. Kas "diena užregistruo
tų laiškų ir nešulių išleidžia 
115,000. Antros, trečios ir 
ketvirtos klesos siuntinių 
(laikraščių, apgarsinimų ir 
tt.) per krasą pereina tūk
stančiai tonų kas diena.

Vienas keistas paprotys 
yra tarp Aleskos indi jonų. 
Kada iškįla vaidai tarpe 
dviejų ypatų ir negalima 
draugiškai susitaikyt, vie
nas antram grąsina padary
siąs gėdą. Jis savo užma
nymą išpildo, sudraskyda
mas kokį nors skaitlių savo 
apklodžių. Priešas turi vie
nintelį kelią jam atkeršyt — 
tai sudraskyt didesnį skait
lių savo apklodžių. Kuris 
iš jų daugiau apklodžių su
drasko, tas skaitosi išlaimė- 
jusiu kovą.
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Stabmeldiška Lietuva. Materialistiškasis

apgi-
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Paj ieškojimai

Istorijos Supratimas
Iš proletariškosios filozofijos lapeliai. Mede
ga iš Greilicho. Parašė Z. ALEKSA.

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

Pajieškau Antano Lavrinavičiaus, 
Kauno gub., Reseinių pav., Kaltinėnų 
par., Šliužų sodos. Meldžiu jo paties 
atsišaukt, arba kas apie jį žino, teik
sitės pranešt šiuo adresu:

Antanas Lukošius,
411 Freeport st., Dorchester, Mass.

Įžanga.
Lig šiol svarstant kokią nors visuome

niškų mokslų šaką, kiekvienas tąjį dalyką 
atlikdavo taip, kaip jam patikdavo. To pa
sekmės: vieton politiškosios istorijos, vieton 
padėkim Lietuvos istorijos, gaudavom tik 
karių arba karalių aprašymus. Kiti musų 
''istorikai” (padėkim, Žemkalnis) ir stačiai 
pasikakindavo vien ginčais su lenkais, kad 
savo išsvajotam priešui įkasti. Nekaltinu 
Daukanto, kad jis savo "istoriją” rašant ne
silaikė jokio metodo; mat, tais laikais be
veik visi taip darė. Vienok ir senobišku bu
du rašant, dahg geriau darbą galima buvo 
atlikti, kaip tą padarė musų "garsusis” 
Daukantas. Nors Daukantas rašė lietuviš- 

Tiesa, ir pas žemaičius švaistikas da 0 Kraševskis lenkiškai, bet abudu jie

N ašiai t ė pa j ieško savo motinos.
Paliko mane Velykų Subatoj, sve

ria 400 svarų, bet pasidavus kad sve
ria 512 svarų. Gimus Amerikoj ir ne
išrado į lietuvę, moka 4 kalbas ir sa
kos, kad gimus Francuzijoj. Nese
niai buvo Plymouth, N. H. Su ja eina 
kartu vyras su viena ranka ir rodos 
kita moteriškė 3 pėdų augščio — jie 
eina nuo miesto lig miesto ir už pasi
rodymą ima po 5 c. Kas apie ją man 
praneš, gaus 5 dolerius dovanų. [45] 

Miss Eva Kočiuniutė,
40 VVoodbridge st., Hartford, Conn.

Pajieškau Tofilės Gaveliutės, 5 me
tai atgal gyveno So. Bostone, Mass. 
Paeina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Merkinės par., Lidekininkų kaimo. Esu 
jos giminaitis H. Bubenas ir meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą. 
H. K. Bane, Co. ”36” 3-rd U. S.

Infantry, Madison Barracks, N. Y.

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

Vilniaus gub. randasi gana daug kaimų, va
dinamų Alioksai; su pavarde Aleksa arba 
panašia irgi galima susidurti įvairiuose 
Lietuvos kampuose. Nors šita pavardė ga
li paeiti nuo grekiško žodžio alekso
nu, atmušu priešų užpuolimą, vienok, se
niau pas lietuvius galėjo vartotis panašus 
žodžiai. Laikui bėgant tas lietuviškas žodis 
galėjo būti pritaikintas prie grekiško var
do Aleksander. Tas žodis pas lietuvius ga
lėjo skkmbėti: alksnis, alka, algis arba pa
našiai. — Aleksotos manoma pramotė iš- 
pradžių galėjo būti tik Aleksė ir tik vėliau 
ji liko Aleksote. 8) švirkštė (prekystės) — 
ant Lakiunų (Lakiniškių) pilekalnio. Dzū
kai, ką nors parduodami ir dabar savo: — 
"švikšt!” švikštė (seniau gal švaikštė) ga
lėjo būti Švaitiko pirmtakune. Lietuviams 
dieves perdirbant į dievus švikštė (arba 
Švaikštė) pavirto į Švaistiką. Vienok, mums 
žinomoje vietoje švikštė posenovei liko die
ve. '___ , __ r____________________ ___
nepilnai perėjo ant vyriškių pusės: visuo- l^enodą darbų atliko ir abudu jie Lietuvos

• • ’• • •• . istorijos neparašė. Tenai randam tik karių
; surašus. Tiesa, tarp tų "istorijų” yra ir 

skirtumai. Mat Daukantas tai lietuvis, pa
triotas, — ir jam labiau rūpėjo lietuvystė, 
kaip istorijos teisingumas. Tam tikslui Dau
kantas, pasiremdamas patrijotizmo jaus
mais, kreipė faktus, lietuvino įvairius už- 
vardinimus (vardus) ir tautas, be kritiško 
atsižvelgimo gyrė lietuvius ir t.t. To visko 
pasekmės: Daukanto istorija neturi jokios 
moksliškos vertės, ir tirinėjant Lietuvos 
praeitį su Daukanto raštais labai atsargiai 
reikia elgtis. Net jo surinkta medega ne
galima naudotis, nes ir ji abejotina. Būti
nai prisieina kreiptis prie tųjų šaltinių, iš 
kurių pats Daukantas naudojosi. Kitų tau
tų istorikai (padėkim Grot, Tacitas ir k.) 
nors ir neteisingai pamatavo savo raštus,' 
bet pas juos, prie žinomo atsargumo, galima 
rasti puikią medegą istoriją rašant. Kiti 
lietuvių "istorikai” mažai ką pirmyn nužen
gė. Tą pažymėjo patįs patrijotai (tautinin
kai).

Dabar jau kitų tautų istorikai prisilai
ko žinomo rašymo metodo (budo); jie turi 
išsidirbę savo pasauliožalgą, ir jos prisilai
kant svarsto šį ar tą klausimą. Ir proleta- 
rijato mokslinčiai turi savo pasauliožvalgą, 
jie prisilaiko savo filozofijos, skirtingos nuo 
kitų klesų mokslinčių. Šiame raštelij aš pa
sirūpinsiu nors trumpai skaitytojus supa
žindinti su proletarišku budu istoriją tirinė
ti ; nurodysiu čia ir apie kitus budus.

Proletariška pasauliožvalga remiasi ma- 
terijalistiškuoju istorijos supratimu (isto
riškuoju materijalizmu), ir reikalauja, kad 
kalbant apie kokios nors šalies visuomeniš
kus santikius, reikėtų pirma susekti ir susi
pažinti su tos šalies ekonominiu padėjimu. 
Pe rtai, vieton žodžio materijalistiškas gali
ma butų vartoti žodį ekonominis. Kiti dar 
norėjo kitaip pavadinti, bet atsakančiausias 
žodis — materijalistiškas. Šis žodis rodo 
tikrąjį proletarijatiškojo pasauliožvilgio 
turinį, jo revoliucijoniškumą ir t.t.

Kai-kurie iškreipia istoriškojo materi- 
jalizmo turinį, priduoda jam neatsakančią ’JX?ikiipPA^prikoj-ainiS
prasmę, ir tai daro, kad tuo iškreipimu nu-
v ..... .V1 • , •. t nežinau kur. Pats ar kas kitas teik-Zeminti istonskojo matenjalizmo pasaulio- sites man pranešti jo antrašą, 
žvalgos pasekėjus, žodžiai — materijaliz- L Su,»mJ7.s TaBrid?įort, conn. 

mas, materijalistiškas visai nereiškia, kad ------------
. v ...„. . Pajieškau brolio Martino Bekerio,JU pasėkėjai turi žemus prisirisimus Vien Kauno gub., Šiaulių pav., Pašiaušiu 
prie materijalistiškų šio pasaulio puikybių. Batone,"pa5- i J- skiipša. .
Kaip reikia suprasti proletarijatiškąjį ma- kui išvažiavo į Chieairo, ui. Kas a- 221 Pearl Baltimore, Md.
. IrJr/Lrrrin-n o o iryitr P1®, 2? ?ino’ jis pats, teiksis su- Pajieškau Kazimiero Sagaičio, 7terijalizmą, kiekvienas perskaitęs Šią kny- teikti jo antrašą. Taipgi pajieškau kajp gyveno Amsterdame, da-
gutę supras, kad musų idealistai labai toli- ir'uozo e-eno' - - - [ 1 -
mi nuo tikro idealizmo. Proletarijato pa-! ________
sauliožvalga paremta materijalistiškų isto- Pajieškau merginos apsivedimui, 
rijos supratimu, visai neprieštarauja idea
lizmui etikos (doros) klausimuose. Ir jeigu 
labiau įsigilysim, tai tuoj patėmysim, jog 
proletarijato idealai ir iš etiško atžvilgio 
daug augštesni kaip idealistų idealai. Pa
dėkim, taip pirmieji krikščionįs, taip bužu- 
azija iš didžiosios francuzų revoliucijos lai
kų, taip proletarijatas persiėmęs materija- 
listiškomis socijalistų idėjomis geidė arba 
geidžia lygybės ir laisvės. Bet ne pas visus 
juos vienoda toji lygybė arba toji laisvė.

(Toliaus bus).

se žmonių ir dievų nesusipratimuose jie pa
laiko moterų ir jų globėjų pusę. 9) Grąžė
— vainikų. Sulig pasakojimų Gražės stovy- 
la buvo pusiau nuoga. Tas rišasi su tais 
laikais, kada žmonės da nuogi vaikščiojo. 
10) Taubė — raganų. Žmonės vietomis da 
ir dabas sako: "Oi tu Taube!” 11) Ašta- 
raza — vuogų bei grybų ir moterų globėja. 
12) Ragis — žalčių dievas, vyriškių globė
jas. 13) Ragė (Ragio žmona) — raganų, 
piktų moterų ir kirmėlių. Stovyla stovi ar
ti Vidgirio. 14) Vištižis — šaulių. 15) žiužė
— sparvų, musių. 16) Užšąlą — sniego. 
17) Gnybė — jo moteris. Jei užšąlą neduo
davo šalčių, tai žmonės kreipdavosi prie jo 
žmonos. 18) Aitvaras — pinigų ir turto.

Tai vis gana plataus Lietuvos kampo 
dievai, tarp kurių tuoj metasi į akis didelis 
dievų apstumas. Matoma, uoliomis stab
meldiškų liekanų palaikytojomis pas lietu
vius buvo ypač moterįs, kurios nežiūrint 
vyriškių pasistengimams nuversti nuo die
viškų sostų moterų globėjas, posenovei lai
kosi savo draugių — įvairių dievių.

Sulig padavimų, tie visi dievai įvairiuo
se kampuose turėdavo savo akmeninius, 
molinius ir medinius stabus. Labai naudin
ga butų surasti tų dievų stovylų bent liku
čius. Tiesa, tie dievų stabai galėjo būti ir 
ne visai lietuviški. Mat, su turko-totoriškų 
kilčių atpludimu į Europą, turko-totoriai 
kartu su savim atnešdavo ir savo bočių sta
bus, kuriuos tankiausiai dėdavo ant kurha- 
nų (pilekalnių). Tie totoriški stabai pa
prastai vadinasi „bobomis” (gal nuo to, kad 
tie stabai tankiausiai buvo panašus į mo
teris, į botes). Tokios ”bobos” ačiū toto
riams galėjo pasirodyti ir ant kairiojo Ne
muno kranto, 
pradėdavo 
tu viski).

Ilgainiui lietuviai ir patįs 
dirbti panašius dievų stabus

UŽBAIGIMAS
neseniai praslinkusios senovės 

paveikslėliai. Jie mums rodo, kad prieiei- 
na skubinti rinkti medegą apie tą senovę, 
kol ji da neišnyko iš žmonių lupų. Suval
kų gi gubernijoj tokių vietų, kur da randa
si gera medega atsakančiai praeitį pažin
ti, nemaža yra. Tai liaudies dainos, pada
vimai, senių pasakojimai, tai pilekalniai, 
šventos vietos (Deivoniškių kalnas) ir t. t. 
Kas netingi, tepasidarbuoja. Ausčiai jau 
yra surinkta lietuviškų dainų; per tai folk
loro rinkėjams prisieina kreipti savo domas 
ne į jos skaitlių, bet į jos gerumą. Dainas 
skaitosi geriausiomis, kur pasakojama apie 
šeimyniškus santikius (žmonų vogimą bei 
pirkimą, jaunų ištekėjimą ir apsivedimą, a- 
pie dieverius, kur kalbama apie kelių ber
nelių bendras žmonas arba priešingai ir tt.), 
apie saulę, mėnulį, aušrinę ir įvairius die
vus, apie lytiškus atsinešimus ir 1.1. Pasa
kose ir padavimuose prisieina to pat jieš- 
koti. Ypač svarbu susidurti su tokiais pra
eities papročiais, su kokiais dabar jau nesu- 
siduriam. Jei folkloro rinkėjas nėra gerai 
susipažinęs su praeičia, tai jis būtinai turi 
užrašinėti viską, (kas jam nesuprantama, | 
kas nuostabu.

*

j.

Antanas ir Levosė Misevičiai pa- 
jieško brolio Adomo Misevičiaus, Vil
niaus gub., Trakų pav., Žaslių par., 
Vaidžunų kaimo. Apie penkiolika 
metų Amerikoj; iš Lowellio dingo 
apie 9 metai atgal ir niekas nežino 
kur. Kas praneš apie jį, gaus $25 
dovanų. [43]

Levosė Misevičiutė,
Winter st., Corbett pi., Lowell, Mass.

Aš Ona Vilčinskienė pajieškau sa
vo vyro Juozapo Vilčinsko, Vilniaus 
gub., Trakų pav., Kana vos vai. ir so
džiaus. Jau 12 metų kaip Amerikoj, 
nežinau ar jis gyvas ar miręs, todėl 
tegul atsišaukia jis pats arba jai kas 
nors apie jį žino, meldžiu pranešti 
už ką busiu didei dėkinga. Aš atva
žiavau ką tik iš Lietuvos. [45]

Ona Vilčinskienė,
24 Prentary st., Providence, R. I.

Pajieškau brolio Jono Valentinavi
čiaus, Suvalkų gub., Senapilės pav., 
Mikoliškių gm., Žemaitkiemių kaimo, 
apie 13 metų Amerikoj. Taipgi 
pajieškau Motiejaus Bendincko, kai
mo Sroga Tartupcka. Prašau atsi- 

I šaukt šiuo adresu: [43]
Andr. Valentinavičius,

530 Wood st, Scranton, Pa.

i

Pajieškau brolių: Adomo, Antano ir 
Kazimiero Jakų, visi Žagriškės so
dos, Raudėnų parap., Šiaulių pav., 
Kauno gub., trys metai atgal gyve
no So. Bostone ir nuo to laiko ne
žinome kur jie randas. Todėl jie pa
tįs arba kas apie juos žino malonės 
pranešti ant žemiaus nurodyto adre
so, nes turiu labai svarbų reikalą.

Stanislovas Jakas, [43] 
28 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolių Jono Venckaus 
iš Tverų parap., Pajierų sodos; Liud
viko Rutalio iš Telšių miesto ir St. 
Miliaucko iš Jarėnų parap. Žinau, 
kad jie yra Amerikoj, bet neturiu jų 
adresų, todėl meldžiu jų pačių atsi
šaukti arba kas žino apie juos teiksi
tės pranešti šiuo adresu: [43]

Benedikta Venckaitė,
P. O. Box 144, Nashua, N. H.

Pajieškau Petro Skarpušo, Žukaus
ku sodos, Traškunų volasties, Vilk- 
mergės pav., Kauno gub., Jis atkelia
vo šiais metais į So. Bostoną pas Pe
trą Stirą ir vėliau išvažiavo į Cle
veland, Ohio. Mums būtinai reika
linga su juom susižinot, todėl mel
džiam jo. paties atsišaukt arba kas 
apie jį žino malonėkit pranešt šiuo 
adresu: [43]

Mass.

Tai vis

(Pabaiga).

i
i

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 19 iki 24 metų, laisvų pažiūrų. 
Merginos, norinčios arčiau susižino
ti, malonėkite kreiptis šiuo adresu, 
kožna gausit atsakymą. [45]

M. S.,
P. O. bx 144, Pittston, Pa.

Pajieškau pusbrolio Leono Miku
čio, Kauno gub., Telšių pav., 2 metai 
atgal buvo Pittsburge, dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žino, ar jis pats, 
teiksis atsišaukti.

W. Serapin, 
Washington Co., Meadovv Lands, Pa.

Pajieškau Antano Balsio ir Vinco 
Stankevičiaus, Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., kaimo Meištų. Girdėjau 
buk gyvena Kanadoj. Kas apie juos 
žino, meldžiu pranešti. [44]

Pranciškus Kazemėkaitis, 
4861 Northcote avė., E. Chicago, Ind.

Pajieškau Juozo Misevičiaus, Kau
no gub., Raseinių pav., Laukų parap., 
Daugutėlių sodžiaus. Aš buvau 
Lietuvoj, kaip jis išvažiavo į Ameri
ką, dabar aš atvažiavau ir nežinau 
kur jis yra. Jei kas žinote, meldžiu 
duoti žinią šiuo adresu: [44]

Antanas Galdikas, 
4908 Northcote avė., E. Chicago, Ind.

Pajieškau Adomo Kūginio, kuris 
neseniai prasišalino iš Aberdeen, 
Wash. Priežasties, dėl ko prasiša
lino, da neištyriau, bet jeigu atsišau
ksite tuojaus, tai nebus man reika
lo apie tai tirinėti. Meldžiu atsišau
kti ant šio adreso:

Peter Judis, 
Stearnsville, : : Washington.

Pajieškau Jono Staugaičio ir jo se
sers Marcelės, Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Bublelių kaimo. Kas a- 
pie juos žinot, meldžiu pranešti šiuo 
adresu: (44)

Thomas Varnaitis, 
4908 Northcote avė., E. Chicago, Ind.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Pranc- 
kaičio, Kauno gub., Šiaulių pav., Še
duvos parap., Puipų sodžiaus. Malo
nėkit

26 S.

atsišaukti šiuo adresu: 
Juozapas Yaras, 

Green st., Baltimore, Md.

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir Vla- 
dislavo šukių, Kauno gub., Vilkmer
gės pav., Salų parap., Neviežių kai
mo; o taipgi Antano Tebelškio ir Ka
zimiero Strinskio; Tebelskis Ažusie- 
nių kaimo, Strinskis šatekšnių. A- 
pie 7 metai kaip Amerikoj, Kauno 
gub., Zarasų pav., Panemunėlio pa
rapijos. Jie gyvena Chicago, III. Mel
džiu atsišaukti arba kas žino, malo
nės pranešti šiuo adresti:

Juozapas Bimba,
9 Congress st., Rumford, Me.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 25 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
35 metų. Mergina kad butų laisvų 
pažiūrų. Merginos norinčios apsi
vesti, atsišaukit šiuo adresu: 

Luis Makevvicz,
Box 111, Pocahontas, III.

Pajieškau Dominiko Gobazo. Kau
no gub., _ Vilkmergės pav., Kalekių 
kaimo. ’ 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje. 
riu svarbų rpikalą. Kas apie jį 
arba jis pats, meldžiu pranešti 
adresu:

Jonas Masionis
309 Hinkson st., Chester, Pa.

Vilkmergės pav.,
Trįs metai kaip Amerikoj.

’ Tu" 
į žino 

šiuo

Pajieškau draugo V. Trinkaus ir 
K. Augustausko, girdėjau abu gyve
na apie Hartford, Conn. Jeigu kas a- 
pie juos žino, arba jie patįs tegul 
duoda man žinią. Turiu svarb; rei
kalą.

J. Tomley,
308 N. 4-th st., Clarksburg, W. Va.

DraugysčiuReikalai
Draugystė Lietuviška Tautiška

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

Administracija:
Prezidentas A. J. Bieržynskis, 

4600 S. Paulina st., Chicago, I1L 
Vice-pirm. F. A. Mišius,

4602 S. Ashland avė., Chicago, ŪL 
Prot. rašt. K. A. čiapas,
4742 S. Hermitage avė., Chicago, III. 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

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

4602 S. Ashland avė., Chicago, I1L 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st, Chicago, III.
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A. M. Stanelis,
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V.

PUIKŲ VAKARĄ
žengia Dramatiškas Ratelis L. S. S. 
tuopų Chicagoje, Nedėlioj, Spalio 
(October) 27 d., 1912 m. Hull House 
svetainėje, kampas Halsted ir Polk 
gatvių.. Statys scenoje du veikalu: 
’LEGALIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI’’ ir 

"VAGIS.” Pradžia lygiai 8 vai. va
kare, svetainė bus atidaryta nuo 7 v. 
įžanga 50, 35 ir 25 c.

Kviečia KOMITETAS.

Iškilmingas Vakaras.
parengtas Dr-stės Rūtos No.l. Bus 

.Teatras, Dainos, Dialogas ir Balius su 
| lietuviškais šokiais. Vakaras atsibus 
Subatoj, 26 d. Spalių (Oct.), 1912 m. 
M. Mieldažio svetainėje 2242 ir 2244 
W. 23 Place., tarpe Oakley ave^ ir 
Leavitt st., Svetainė atsidarys 7 vai., 
uždanga pakils lygiai 8 vai. Orkes
trą pono Sarpalio. Įėjimo tikie
tai 25 35 ir 50c. ypatai. Bus persta
toma "VIRŠAIČIO VARGAI” ir dia
logas "Girta Boba.” Perstatymas 
bus labai žingeidus, todėl meldžiame 
gerbiamą visuomenę atsilankyt. [43] 

Draugystė RŪTA NO. 1.

Pajieškau Kaz. Zulano ir Jurgio 
Stuko, abu Malaišių kaimo; ir Kaz. 
Kruko, Migonių kaimo. Visi Kauno 
gub., Vilkmergės pav. Turiu pas juos 
svarbų reikalą. Jie patįs ar kas ki
tas teiksis suteikt jų antrašus.

E. Kaulakis,
P. O. Box 24, Levviston, Me.

Pajieškau draugų Stepono Vinda- 
šiaus, Kauno gub., Telšių pav, Ilakių 
parap., ir Antano Kontautos, Šiaulių 
pav., Terkšlių parapijos, Jautakių 
sodžiaus, jis pirma gyveno Haverhill, 
Mass. ir girdėjau, kad išvažiavo į Ka
nadą, Montreal. Teiksis pats atsi
šaukti arba ks žino meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

A. Gadeikis,
429 Ogden avė., Aurora, III.

PIRMUTINIS BALIUS.
šv. Stanislovo Draugystės, Scran

ton, Pa., atsibus Panedėlije, 28 d., 
spalių (October), 1912. svetainėje 
MUSIC HALL, 213 Lackawanna avė., 
Scranton, Pa., prasidės 6 vai. vakare. 
Tikietas nariams $1.00 su kuriuom 
gauna už $1.00 barčekių. Įžanga vy
rams 25c., moterims 15 c.

Seni ir jauni, vaikinai ir merginos! 
Nepraleiskite šios puikios progos pa
silinksminti kuogeriausiai, nes bus 
tai balius, kokio iki šiol dar nematė
te ir apie kokį dar negirdėjote. Muzi
kantai bus net iš pat Berlyno; grieš 
kuopuikiausias polkas, kadrilius ir 
atbulinius. [43]

Visus širdingai kviečio
KOMITETAS.

Pajieškau dėdės Kazimiero Ruškio,

u m., oiaunų pavx aoiauoi^ ,--------- c

Septyni metai kaip Ameri- I K’te šiuo adresu :

Pajieškau Jono Penkausko, Vilniaus 
gub., Traku pav., Jiezno gm., Benče- 
kiemio kaimo; 22 metai Amerikoj, 
gyveno Richmond, Va. apie 10 metu ir 
paliko moteriškę su trimi vaiku
čiais. Jau antri metai nuo rugpiu
čio 16 d., kain paliko du vaikus Ed
vardą ir Rinaldą Richmonde, pati at
važiavo j Baltimore, Md. su mergai
te Alena, apie 7 metų amžiaus. Pa
gyvenus čia apie 3 mėnesius palikus 
ta kūdikį be jokios prieglaudos ir pa
ti pabėgo. Malonėkit pasigailėt tos 
mažos siratos nors vienas iš jos tėvų 
ir atsišaukite, nes kitaip turėsime a- 
tiduoti į miesto prieglobą. Atsišau-

KAMBARYS 
frontruimis su dviem lovom 

nebrangiai lietuviškai 
arba moteriškei pas

Didelis
išsiduoda
merginai

PAULINĄ MAČIULSKIENĘ,
14 2nd st., 2-rų lubų, So. Boston, Mass

PAJIEŠKAU AGENTŲ
Kas norit užsidirbti vakarais po 

keletą dolerių, reikalaukit informaci
jų ir katalogo prisiųsdami už 2c. kra
sos ženklelį atsakymui. [45]

THE STRUPAS CO.,
Photo Gallery,

123 Ferry st.,________ Nęwark. N. J.

■

ir Juozo Bekeno. L44J fcar nežinau kur, o turiu svarbų rei-
Į . . Petras Bekens, kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis a-
16 Tilston st., Hyde Park, . Iass. pje jį <]uotj žinią. Jis yra Kauno g., 

■ Panevėžio pav., Gintautų kaimo.
, i Albinas Sagaitis,

nejaunesnės kaip 18 metų ir nesenes- -191 E. Main st., Amsterdam. N. Y. 
nės kaip 22 metų. Aš pats esu 23-----------------------

: metų amžiaus, dirbu geram darbe ir Į 
i turiu savo prapertes. Prašau pado- :
rų lietuvaičių atsilankyti per laišką.
Mano adresas:

Lietuvis S. J. Š.
1402 E. 29-th st., Tacoma, Wash.

Pajieškau Antano, Domininko ir1 
Barboros Gedvilų, aš aniems esu dė- 

įdė; ir Antano Jokubauskio, gero ■ 
; draugo. Visi keturi Kauno gub., Ra- i 
šeinių pav., Kanapinkiškių kaimo, 
Jokubauskis Viedrių kaimo. Gedvilai 
gyvena Chicago, III., apie West Side, 
o Jokubauskas visai nežinau kur.. Jie 
patįs ar kas kitas malonės duoti ži
nią šiuo adresu:

N. Gedvilas,
Špring Valley, m.Box 600,

ŽINIA GIRTUOKLIAMS
Aš buvęs pijokas norėčiau pranešti 

visoms moterims, kurios nori savo 
vyrus atpratinti nuo gėrimo, kad aš 
galiu išgydyti nuo to biauraus pa
pratimo didžiausį pijoką į tris die
nas. Kas norėtų apie tai daugiau ži
noti, lai kreipiasi pas mane per laiš
ką, įdėdamas štampą dėl atsakymo, 
o kas prisius dolerį, tam nusiųsiu re
ceptą, kaip sutaisyt tas gyduoles. 
Kreipkitės šiuo adresu: [44]

BEN. BUDRIS.
116 Ross st.. Duąuesne. Pa.

i

4-rių veikmių drama, iš angliš-
V Įlf FfĮ ko sulietuvino Lietuvių Jauni

mo narys J. J. Zolp ir bus tre
čiu kartu perstatoma ant scenos Nedėlioj,

27 Spalių' October!-, 1912 m., šv. Jurgio parap. svetainėj
32-ND PL. IR AUBURN AVĖ., CHICAGO, ILL. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Tikietai 25 c. ir augščiau.
Perstatymas žingeidus kiekvienam. Lietuvių Jaunimo Ratelis yra atsižy- 

Įmėjęs savo gerais perstatymais, todėl ir šį kartą busit užganėdinti; meldžiam 
27 d. Spalių gerbiamą lietuvių visuomenę atsilankyti ir paremti savo skaitlingu 
atsilankymu. Kviečia visus varde Lietuvių Jaunimo Ratelio KOMITETAS.

■t"
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KELEIVIS

Gyvuliai ir tūli žmonės
Aš nežinau, ar tūli 

gyvūnai gali būt užganėdin
ti, kada žmonės be jokio pa- 
siklausimo vartoja jų var
dus ir teršia atskiras gyvū
nų veisles arba tautas. Da
leiskime, tokis protiškas ir 
fiziškas bankrutas, kaip Ru
sijos caras (aš čia nekalbė
siu apie dukterų didelį skai
tlių), pamėgzdžioja erelį. 
Žinomas pasauliui Vokieti
jos pliuškis arba karalius ir
gi už pasturgalio ereliui 
griebia. Suvienytose Valsti
jose, kur jeigu ir randasi ko
kis į pusiau nupeštą varną 
panašus erelis, tai ir tai di
delė retenybė, visgi erelis 
vartojamas kaipo šalies žen
klas.

Na, sakysime, erelis da 
nors šiokis-tokis vanagas ir 
nestebėtina, kad visi turin
tieji draskymo instinktą no
ri susigretinti su juo. Bet 
kas galėtų pastūmėti tūlas 
valstybes, partijas ir ypatas 
giminiuoti su čiožiais ir žin- 
duoliais-keturkojais, to aš 
tiesiog nesuprantu. Gal 
žmonės vis da negali užmirš
ti savo senovės bočių.

Darvinas nurodo, kad vė
lesniu žmonių bočium buvo 
kokia nors beždžionių veis
lė arba kas nors tokis į bež
džiones ar žmones panašus. 
Reikėtų manyti, kad jei 
žmogus dar nenori pilnai su
sipykti su savo senovės gimi
nėmis, tai jis turėtų turėti 
prisirišimą prie Afrikos. 
Tiesa, Rooseveltas padarė 
prie to žingsnį, bet ir vėl at
sitraukė. Kodėl tai tūli žmo
nės labiau linksta prie že
mesnių veislių. Daleiskime, 
tokia skaitlinga Amerikos 
republikonų partija kodėl 
tai vadinasi slonio partija. 
Teisybė, ji susideda iš tur
čių, kurie yra gerokai sto
resnį ir didesni už darbinin
kus, ir galima manyti, kad 
republikonai išsivystė iš sto- 
raskurio slonio arba dram
blio (geriau, dumblio, nes jis 
visuomet dumble voliojasi), 
tečiaus visgi jie nėra tokie 
dideli, kaip tas nerangus gy
vūnas. Arba — paimkime 
demokratų partiją, kaip 
žmonės sako, asilo partija — 
ir vėl nesuprantame, kas ga
lėtų demokratus traukt prie 
ilgaausio asilo.

Bet tiek to: slonių vis ma
žiau darosi, nors jie ir labai 
pavojingi gyvūnai; asilas ir
gi, kaip naminis gyvūnas, 
gali būt suvaldytas botagu, 
bet kokiu tai budu ėmė ir at
sirado laukinė partija Ame
rikoj — tai taip vadinamoji 
Bull Moose arba Roosevel- 
to partija. Męs netikim, kad 
Rooseveltas yra laukinis, to
dėl nevertėjo pavest savo 
partijos laukiniui žvėriui.

Pasakyti lietuviams, kas 
per sutvėrimas yra tas bull 
moose, beveik negalima, nes 
tokio gyvulio nė Dzūkijoj 
nėra. Mužikiškai sakant, vra 
tai didžiausios veislės brie
dis. panašus į plaukais apžė
lusią ožką, su pusmastinėm 
ausim.

Tokius briedžius žmonės, 
šaudo, ypač dabar rudinij, xU. 
kada laukinių gyvulių šau-^ vilkt.

dymas nedraudžiama. Ir ste
buklai: aną dieną Milwau- 
kee mieste kokis tai šaulys 
Schrank bandė nušauti lau
kinės partijos vadovą Roose- 
veltą. Bet šūvis nebuvo gana 
stiprus, kad nudėt bull moo
se arba briedį — jis liko tik 
sužeistas ir pasveiks.

Šis atsitikimas gal pamo
kins kitus neturėti reikalų 
su laukiniais gyvuliais.

Šovikas kaltas, bet ką jam 
padarysi, dabar medžioklės 
laikas ir ginklus nešioti pi
liečiams valia. Į slonius ir a- 
silus žmonės nešaudo, nes 
vienų kaip ir nėra, o kiti na
miniai gyvūnai. Taigi vis
gi butų geriau pasivadinti 
kokio nors kito naminio gy
vūno vardu, daleiskime, ark
lio, kiaulės ar kokio kito, jei
gu jau kapitalistų partijos 
be patrono iš gyvulių klesos 
negali apsieiti.

A. Antonov.
Velyk nesakyk savo vardo.

Vienas airys apsigėrę ir 
paklydo. Jis atėjo prie sveti
mų durų ir įlindo į prieme
nę. Namo šeimyninkas išgir
do bildesį, pasiėmė revolve
rį ir užklausė:

— Kas ten vaikščioja ?
— Tai aš, — atsakė Petri

kas.
— Bet kas yra tas aš ?
— Generolas Šafteris, — 

atsakė Petrikas.
— Juokų nedaryk. Pasa

kyk savo tikrą pravardę, o 
jei ne, tai šausiu.

— Aš esu generolas Šaf
teris, — atkartojo airys.

Žmogus paleido šūvį ir 
girtuoklis tapo sužeistas.

Ant rytojaus jis gulėjo li- 
gonbutij ir vienas jo drau
gas atėjo jį atlankyti.

— Kodėl tu nepasakei ša
šo tikros pravardės? — pa
klausė jis.

— Sakvti mano tikra ura-*- t- X

varde? — stebėjos airys. — 
Jeigu jis šovė į generolą Šaf- 
terį, ką gi ji butų bepadaręs 
su manim, jei bučiau atsa
kęs, kad aš esu Petrikas 
Murphy ?

Nepagyrė.
Mokytoja nabaudė Tamu- 

ką už prasižengimą ir įsakė, 
kad jis praneštų savo moti
nai apie prasižengimą ir 
bausmę. Ji tikėjosi, kad mo
tina da labiau jį nubaus.

Ant rytojaus, kada Tamu- 
kas atėjo į mokyklą, moky
toja paklausė:

— Na, o mamai pasakei 
ką aš liepiau?

— Taip, — atsakė Tamu- 
kas.

— O ka ii sakė,— vėl klau- 
šia mokytoja.

— Ji sakė, kad j----
sprandą nusuktų už tokią 
bausmę...

Parapijinėj mokykloj
Mokytoja: — Dabar, An

tanuk, pasakyk, ko męs ga
lime pasimokinti nuo pakly
dusio sunaus, kuris apleido 
tėvą ir išėjo jieškot gerumų 
pasaulij ?

Antanukas: — Čia nieko 
keisto. Ta apysaka mokina 
mus nebūt veršiais.

t

i

jums i

Neužganėdinti
Jokūbas:

sybę; daugelis žmonių rūpi
nasi tuomi, ko jie neturi, 
bet aš žinau tulus žmones, 
kurie rūpinasi, kaip atsikra
tyt nuo turimų daiktų.

Raulas: — Argi? Ką-gi 
jie turi?

Jokūbas: — Nieko.

Tu kalbi tei

Viena madų garsintoja 
sako, kad sekanti moterų 
mada bus nešiojimas rūbų 
iš turkiškų šluostikų. Labai 
gerai. Daug laiko liks su- 
taupinta, kada moteris ga
lės po išsimaudymo i tą pa
ti rūbą nusišluostyt ir apsi-

X

Peštukas
Motina: — Jonuk, tu jau 

mušaisi su kuo, nes neturi 3 
dantų.

Jonukas: — Ne, mama, aš 
turiu visus dantis. Tuos tris 
aš laikau kišeniuj.

Apologetikas
Daktaras: — Aš labai ne

mėgstu to jūsų kosulio.
Ligonis: —Man gaila, da

ktare; bet yra tai geriausis, 
kiek aš esu turėjęs.

SKAITYTOJO ATIDAI.
Visų gerbiamųjų "Kelei

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

JONAS KULIS

1 GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą.

VVOMENS MEDICAL COLLEGE j
Baltimore, Md.

Jis atąeše....
— Jonuk, ar atnešei namų 

numeri, — užklausė moky
toja? ‘

— Taip, atnešiau, — at
sakė Jonukas, išsiimdamas 
iš kišeniaus nuluptus nuo 
durų numerius. — Ale daug 
laiko turėjau, iki nulupau 
juos.

— Ak tu kvaily! — ji per- 
pykus sušuko. — Aš tau sa
kiau, kad įsitėmytum koks 
namų numeris, ir atėjęs 
man pasakytum. Supranti? 
— Taip, suprantu... — bai
liai atsakė vaikas 
jus man liepėte atnešti...

v •

Vienok i

Redakcijos atsakymai.
J. R. Piešiniui. — Ačiū už 

žinią, bet jau kitas buvo an
ksčiau apie tai parašęs ir jo 
žinia buvo spaudoj, kada jū
sų gavome. Negalėsime su
naudot.

J. Švarcui. — Jūsų pilno 
adreso nebuvo po žinia ir ji 
gana sena, todėl nuslinko į 
gurbą.

A. A. ž—ui. — Vaizdelis 
netilps, nes reikėtų perrašy
ti, o kita, kiekvienas žino 
kapucino pliauškimus. Jis 
visur tuos pačius žodžius 
atkartoja.

Piktamjam. — Korespon
dencija netilpo, nes įžeidžia
ma ypata, kuri galėtų mus 
skųsti. Kad ir teisybę rašo
te, vienok prirodyt butų 
sunku, o ypač kad tokias y- 
patas ir teismai apgina.

Balandėliui. — Visai pa
naši žinia iš jūsų miesto til- 
psta šiame numerij. Ją ga
vome anksčiau.

J. Žakui. — Kadangi męs 
griežtai pasakėme, jog dau
giau nevešime ginčų už kal
bėtojų platinamą literatūrą, 
nes pastatėme gana aiškius 
nurodymus, kiek klaidinga 
yra nuomonė musų tūlų 
draugų, todėl ir jūsų rašte
lio netalpinsime, nors ir ja
me išreikštos gana sveikos 
mintis.

Vienatinis Lietuvis

GRABORIUiS
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- 

i linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs,

į kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa
laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

i

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

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nors

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

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

Telefonas: 1434—3 
Visoki patarimai velaui.

Plačiai pažįstamas Chica- 
gos apielinkej kaipo nuosek
lus darbininkas ir veikėjas, j 
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.
Profesorius medicinos

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

Visokias ligas gy 
dau pasek m i ilgia
usiai. Ateikit tie- 
siok 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

Draugija Moksieūians Šelpti ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitoluuo budu; Tapo 

įsteigtas

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

adresas:
Aušra, 3149 S. Halstedst. Chicago, UI.

'r deri u s pai

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ 
Deimanų, l aikro

džių,, Wolthom - El- 
gin, ir aliubinių a «*- 
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ir
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRa'ANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš 
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš 
mokesčio.

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

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

F. S. Šimanskis.

i

t

.Pasekaiin-rai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs motery ligose, parūpina gyduoles' 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

dohn E. ilolan
naujausios mados

GRABARIUS IR BALSAMUOTOJ AS 
Atlieka visokį darbą prie palaidojimų 
kuogeriausiai už nebrangią prekę.
336 Broadway, So. Boston. 

Gyvenimo vieta 645 Broadway.

v,ue"vi 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.
Tel.: Cambridge 3144-W.

VIENATINE LIETUVIŠKA

AI’TIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. 

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

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

Nuo saules nudegimo 50 c.; Bebro lašai $1.00. Nuo suirimo Nervų $1.00 
Vaikų ramintojas 25 c. Pamoda plaukams 20 c.

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gjdarni mestis kuo pučkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mestis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1.00.

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

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

Pročkcs nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dai.tų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Visokie kvepianti muilai 10. 15 ir 25 c.
Perfumcs visokių gė ių 25, 50. 75, $1.00, $2.00 ir daugiau.

Taipgi turiu visokių gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslaptingų 
ir kitokių ligų.

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

k. Šidlauskas
SO. BOSTON, MASS

be

I

informacijos. Turite rašyt
resu:

LITHUANIAN DEPT.
25 CHURCH ST, RM. 114,

NEW YORK, N.

Kichmont

BRANGIAUSIS žmogaus TURT

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

Maža Farma

Perstatykite numerius 
; dėje taip, jogei abelna 
I pusių išeitų po 15. žėdnas 
Į žmogus, kuris prisius teisingai išriš- 
; tą tą poželį, gaus uždyką MAŽĄ 
FARMĄ, o visi kiti gaus kreditavą 
paliudijimą ant 100.09, kurį męs pri
siųsiu! kaipo dalį užmokesčio vertės 
tos žemės, kuri ranaasi New Jersey 
valstijoj, netoli nuo New Yorko. 
Prekė tos žemės $149.00, vienok žėd
nas, kuris apturės kreditą ant $100. 
tai primokės prie tos žemės tiktai 
$49.00, mokėdami po $5.00 į mėnesį.

Yra tai gera proga Įgyti geros že
mės už mažą užmokestį.

Kaimiečiai! neatidėkite tą dalyką, 
nes jeigu gyvenate netoli, atvažiuoki- 

’ te, o persitikrinsite; kuriems toli ra
šykite laišką prašydami žemlapių ir 

šiuo ad- 
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B.,

toje žvaigž- 
suma iš visų 

užaugęs

I

S5O.OO dovana

Sudėk į visus ratelius skaitlines, 
kad sudėjus iš kiekvienos pusės iš
eitų 20. Kas teisingai tai padarys, 
tam nusiųsime čekį, kuris turės 
$50.00 vertę perkant pas mus du 
gražiu lotu, vertės $79. Kas turės 
tą čekį, tuos lotus gaus už $29. 
Musų lotai guli arti New 
Reikalaudami paaiškinimų 
pų adresuokit taip:

SPOTWOOD PARK,
Dept. ”2,” 63 Park Row, R m 1013, 

NEW YORK, N. Y.

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytojas..................... I
Gyvasties Balsam as...................
Nervų Stiprintojas... ,50c. ir 
Vaistas dėl Vidurių.. ,50c. ir 
Kraujo Stiprintojas...................
Nuo kosulio................... 25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos..........10c. ir
Pigulkos dėl kepenų...........
Blakių naikintoj as...........
Dėl išvarymo soliterio.... 
Anatarinas plovimui......... .
Nuo kojų prakaitavimo.. 
Gydanti mostis.....................
Antiseptiškas muilas...........
Gumbo lai&i.....................50c.

Nuo palvos skaudėjimo.Mc. 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...........®0c. ir 1.00
dusulio....

Yorko. 
ir ma-
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$1.00 
.75

1.00
1.00

.50 

.50
.50

1.00 
.25 
.10

3.00 
.25
.25
.50
.25 

ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.

Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokios 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuo j aus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lictuzišką Aptieką.

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



KELEIVIS ?

Didžiojo New Yorko Lietu
višku Dr jų Sąjungos 

Reikaluose

Tiesy patarimai
KLAUSIMAI.

1. Ar kiekvienas kunigas, 
nors neseniai iš Lietuvos at
važiavęs, gali duoti šliubus, 
ar turi jis pirm visko išsiim
ti laisnį? Cambridgietis.

ATSAKYMAI.
draugijų 24-ri delegatai: Visų tikėjimų kunigai, ar- 

1) Kiekviena draugija, ba taikos teisėjai (pastarieji 
’ ’ ’ J * ’ * Į tik tie, kuriuos gubernato

rius paskiria) gal duoti 
šliubus. Rabinai tur užsira- 
šyt pas miesto raštininką, 
kad juos jų parapija pasky
rė rabinais. Krikščioniškų 
tikėjimų kunigams gi to ne
reikia. Bet Revised Laws of 
Mass., chapter 151, sec.30, 
ant galo sako: ”Nė vienas 
žmogus negali duot šliubą 
šioj valstijoj, jei jis nemoka 
skaityti ir rašyti angliškai.” 
Toks kunigas ar rabinas, 
kuris nemokėdamas angliš
kai duotų šliubą, pagal sec. 
40, gali būt nubaustas iki 500 
dol. arba metus į kalėjimą, 
arba abudu sykiu.

F. J. Bagočius.

Nutarimai konferenc. lietu
viškų draugijų Sąjungos 
didžiamjam New Yorke, 
atsibuvusios 29 rūgs., T 2, 
į kurią pribuvo nuo 12 1 •• 4 • 1 1 J. •

Lietuvis-
į

siųsdama delegatą į konfe
renciją, patarimus dėl są
jungos turi perduot delega
tui raštiškai;

2) Nutarta kaip greit ga
lint naikint iš gertuvių ne
naudėlius lošikus, prigavi
kus ir panašius elementus. 
Kadangi iš praėjusio laiko 
išrinkto komiteto dėl pasi
teiravimo su valdžia neku- 
rie komiteto nariai išėjo ir 
likos vos apie 4, tad darink- 
ta da 7 nariai, kurie su pa
gelba valdžios stengsis pa
našius užsiėmimus išnaikin
ti. Vardai atvirai šio komi
teto neturi būt garsinami,— 
vien tik sąjungos sekreto
rius sušaukęs išrinktuosius 
apdirba slaptai savo darbo 
užduotis;

3) Nutarta, kad dėl išrin
kimo viešų reikalų komiteto 
delegatai perstatytų iš savo 
draugijos po 3 narius, iš ku
rių perbalsavus draugijai 
daugiau balsų gavęs bus 
viešame komitete. Šiuo tar
pu renkama tik iš dalyva
vusių draugijų konferenci
joje; kurios gi draugijos pa
skiau prisijungs, turės tiesą 
išrinkt iš savo draugijos na
rį į viešų reikalų komitetą;

4) Dėl pakvietimo draugi
jų, kurios da neprisijungė 
prie šios sąjungos, išrinkta 
du delegatai, kurie pereis 
per susirinkimus su užkvie- 
timu prisidėt ; įgalioti dele
gatai:: Juozas Augunas ir 
D. Paškevičius;

5) Dėl pagelbėjimo abel- 
nuose reikaluose L. D. S. D. 
N. Y. nutarta paimt už or
ganą "Keleivį.”

6) Dėl patarnavimo sek
retorius, pakol bus išrink
tas viešų reikalų komitetas, 
išrinktas J. Vitkauskas;

7) Kitą konferenciją nu
tarta laikyt 24 lapkričio, ’12, 
Tautiško Namo svetainėje, 
101—103 Grand st., Brook
lyn. N. Y.
L. D. S. D. N. Y. sekr.
St. Karvelis. 127 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.

■v •

talistai arba pastarųjų ber
nai, tad ir industriją jie 
tvarko taip, kad tik didesnį 
pelną iš jos gautų kapitalis
tai ir kad jiems niekad ne
truktų pinigų ir nuolankių 
darbininkų.

A. Vasaičiui.
kos enciklopedijos iki šiol 
nėra. Buvo sumanęs išleisti 
kokią tai enciklopediją Chi- 
cagos p. 01szewski, bet jos 
rašėjai sustreikavo ir dau
giau nieko negirdėt. Yra ru
siškai- lenkiškai- lietuviškas 
žodyno ir tai menkas. Turi
me ir angliškai-lietuvišką 
žodyną, bet ir tai tik žodinė- 
liai, enciklopedijos gi prisi
eis laukti.

Netikėkit, kad popiežius 
savo maldomis išgydytų ne
išgydomus ligonius. Tai tik į 
tamsias minias leidžiamos 
pasakos. Pats popiežius ap
sistatę daktarais ir jokiu bu
du negali pasigydyti nuo vi
durių negromuliavimo, ne
tik kad nuo svarbesnių ligų.

Tūlų nuskendusių ant ”Ti- 
tanic’o” žmonių lavonus at
rado, tarp kurių, kaip neku- 
rie laikraščiai praneša, bu
vęs ir kun. Montvilos lavo
nas. Kaslink jo palaidojimo 
męs nieko negirdėjome.

Red.

IŠ LIETUVOS

ANTANAS AŠMIANSKAS

ir

D-RAS ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis lenkiškas

JDANTŲ DAKTARAS.
Užtaisau pasigadinusius dantis i 
įdedu naujus. Darbą gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

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

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siskas popieras ir visokius teis

mo dalykus.
čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANDER ROSE 
294 Washington st., Room 330, 

BOSTON. MASS.

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

JURGIS STANAITIS 
453 Broadmy So. Boston, Mus

Reikaluose L. D. K. I. 
“DARBAS”

___________________ i

Naujų narių pristojo po 
pirmesniam pagarsinimui 
15. Iš tų 13 yra pilni, o du 
nepilni. Vardai naujai pri
stojusių narių čion paduo
dama: ' S. Jasilionis ir A. 
Brazdžionis iš Binghamton, 
N. Y.; A. Palilionis iš Les- 
tershire, N. Y.; P. Daucke- 
vičius, J. K. Gilius, P. Gi
lius ir J. Sabaliauskas iš 
Passaic, N. J.; J. Verbyla ir 
J. Dobinis iš Newark, N. J.< 
F. Kazakevičienė iš Kear- 
ney, N. J.; J. P. Raulinaitis, 
J. Klevas ir A. Antonov. iš 
So. Boston, Mass.; J. Yaki- 
mavičius iš Brooklyn, N. Y. 
ir F. Petrašunas iš Eliza- 
beth, N. J. Paskutiniai du 
draugai da nėra pilnais na
riais. Viso pilnų narių tuo 
tarpu randasi 32, o nepilni 
du. Draugai, agituokite vis 
naujus narius prie ”Darbo.” 

Visiems nariams tapo iš
siuntinėtos blankos Centro 
K-to naminacijos. Kurie ne
gavote, tuojaus atsišaukite 
prie sekretoriaus.

Draugai, kurie permainė
te savo adresus, privalote 
tuojaus apie tai pranešti L. 
D. K. I. ”Darbas” sekreto
riui. L.D.K.I. ”Darbo” sekr.

A. C. Herman-Purvis, 
43 E. 22 st., New York City.

• nz
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Atsakymai ant 
klausimu.—

M. T—iui. — Ant klausi-) 
mo, kokią rolę lošia Suv. I 
Valstijų prezidentas indus
trijoj, reikėtų atsakyti gana M-/*- r X 
plačiai, bet dėl vietos stokos; PaP*le (Siaubų pav.). 120 
paminėsime tik tulus daly-; Savaite atgal
kus. Jis yra vyriausis ka- Pa F111^ metų senele Sa- 
riumenės vadas, todėl gali kumenė. Iki paskutinių sa- 
pasipriešint jos siuntimui v? gyvenimo dienų ji buvo 
prieš streikierius, arba pats P^.n2 ir syeiko protth Ji la- 
reikalaut jos pasiuntimo. :^ai M atmine 1S senes_ 
Be jo užtvirtinimo beveik) dienų, tik nebuvo kam
negalima įvesti jokio abelno tonus žiniomis ^naudotis, 
įstatymo visoms valstijoms. Daug ko nusinešė ji su sa- 
Tik tuomet prieš jo norą ga- vim 1 kapus. Gaidys.
Įima ką nors įvest, kada kon- j Pivašunai (Trakų pav.). 
greso du trečdaliai butų jam i šiomis dienomis pasikorė u- 
priešingi ir kada visi du Į kininkas Ad.Lukša, 52 metų 
trečdaliai balsuotų prieš jo 
veto. Kadangi taip nėra, t. 
y. kongreso didžiuma visuo
met yra tokios pat partijos 
žmonėmis, kaip ir preziden
tas, tad pastarojo įnešimai 
netoli visados lieka įstaty
mais ir jis pasirašo tik ant 
tokių sumanymų, kurie jam 
išrodo gerais. Prezidentas, 
tokiu budu, turi svarbią į- 
tekmę ant paskirimo muitų 
ant iš kitur įvežamų tavorų, 
ant ateivystės, ant darbo va
landų ilgumo ir ant algų di
dumo, ant darbininkų svei
katos ir gyvasties apsaugo
jimo, ant mokesčių siste
mos nuo pelno ir t.t. Jis sa
vo pozicija pasinaudodamas; 
■jali padaryti tulus įstaty
mus abelnais visoms valsti
joms, o pagal įstatymus 
tvarkosi industrija. Jos bu
vojimas pilnai priklauso nuo 
paskirtų muitų ant svetimų 
tavorų, nuo leidimo arba už
draudimo tvertis trustams, 
nuo aprubežiavimo arba be 
atidos palikimo darbo valan
dų ir algų ir t. t. Taigi, jei 
kongresas jam pritaria, jis 
turi milžinišką įtekmę in
dustrijoj. Kadangi Suv. Val
stijų prezidentais yra kapi-

senis. Ant sienos rado pa
rašą: ”Kiaulė eina kartis.” 
Kaimynai spėja, kad nusi
žudymo priežastis, tai bylos 
pralošimas. Vietinis.

Kalvarija. (Suv. gub.). 
Rugsėjo 21 d. atvykę į teis 
mą Šimanauskas su Matu- 
kaičiu ”susigeravo” ir kaip 
paprastai nuėjo ant ”maga-

I

I 
I

ryčių.” Gėrė per ištisą dieną. 
. Apie 9 vai. vakare išsikraus- 
I tė namo. Kelije vėl susipe- 

■ šė. Bet jau ne juokais! Ma- 
itukaitis drožė šimanauskui 
pagaliu į galvą, kad net ne
laimingojo ir smegenįs iš- 
triško. Galutinai pribaigęs 
• v J _ • V X • •  *

i vo namo. Matukaičio pagel- 
bininku buvo kaimynas Ma
čiulis. Girtuoklis Mačiulis 
pabėgo, o Matukaitį suėmė. 
Matukaitis tai turtingo ūki
ninko sūnūs. Liaur.

Svetušinas. (Suvalkų g.). 
Per rinkimus pasitaiko ga
na įdomių atsitikimų. Pavy- 
zdin musų gminoje beveik 
visų rinkėjų vardai ir pra
vardės buvo surašytos ne
teisingai. Beto į rinkimus 
šaukė net tokius, kurie jau 
mirė 10 metų atgal.

("Lietuvos žinios.”)

v —

išmetę iš vežimo ir nuvazia

I

LAIVAKORTES
(ŠIFKORTES) ATPIGO. ;

Iš Liepojaus į Bostoną............................... $47.90.
No rubežiaus per Angliją............................ $47.50.

Į kitus miestus lygiai pigiai. Pirkite mus Agen
tūroj, o visokiame atsitikime gausit teisingą ir rū
pestingą patarnavimą.

UVJ • • M __ x____
z

28 Broadway, S. Boston, Mass
k

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
žinęs su forničiais, aš užti
krinu savo tautiečiams, kad 
James Ellis Co. duoda ge
resnį tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono štorai. Y- 
pač dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, linolėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikymas krautuvės 
mums nebrangiai atsieina. 
Kiekvienas perkamas pas 
mus daiktas, už pinigus ar 
ant išmokesčio, visiškai gva- 
rantuotas. Malonėkite pas 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškelį, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

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

Truputį pavartati rakan
dai gaunami už labai numu
štą kainą.

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

Ypač kviečami jaunave
džiai.

REIKALINGA

700 VYRŲ I 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 ROW,

BOSTON, - - - MASS.

Kaip pasilikti Amerikos 
=Piliečiu?=

Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 
kalboje. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai kaip 
išsiimti popieras. Suvenytų valstijų 
konstitucija ir konfederacijos straip
sniai. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, matydamas reikalą, išleido 

i 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.
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Skaityk naujausio mokslo knygų 
apie sveikatų ir kų reikia 

daryti apsirgus.

SZITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir ktir nuo visokių litrų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ “DAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškį gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstinėja, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir mote- 
rei labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir 
kų daryti, seniems ir jamniems ir kaip lai
mingai gyventi. Čion viskų negalima apra
šyti, bet tik perskaičius knygų atrasite.

SZITA KNYGA iliustruota puikiais mok
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų. su Visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS "Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisen»-jusiomis ir užsikrėtusiomis ligoe 
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir-Į 
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy-I 
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų “Daktaras". nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų išsi
gydė.

TODĖL kad ta knyga dėl labo visuomenės 
išduota, tai kiekvienas jų apturės visai dova
nai, kuris tik atsiųs keletu štampų už prisiun
tusių.

REIKALAUK dar šiandien, išker-, 
pant šitų apgarsinimų ir adresuok teip: 

The PHILADELPHIA N. CLINIC, 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. 

TEMYKIT. VYRAI I R MO- 
R Y S t Kad sergi, jautiesi kokį nors nesvei
kumų ir reikalauji g**ro specialisto pagelbos. 
kad trumpam laike būtumei išgydytu, tai atsi- 
šatikie prie Profesionališko Daktaro, Ph. M. 
Klinikos, aprašant savo ligų lietuviškoj kalboj 

Atsilaikantiems ašabtškal ofiso valandos 
yra šitos kasdien:

Nuo 10 iŠ ryto iki 4 p. p. Nedėl. nuo 10 iki 3, 
o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarų.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

304 Broadvay ir 259 D street?, 
SO. BOSTON, MASS.

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas.
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Eschange Bldg.

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, 
----------------------------  '' - ----------1

ų it
Telephone So. Boston. 845 M. Į Į 

l|Dr.F. Matulaitis) i 
H 495 Broadvvay, So. Boston. H 
: * ::

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

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų. į Į

ir kitokius Kubus
Duokit pasiūt mums!

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

pigiausiai ir gerai.
Musų firma randasi ir Califor- 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- 
nam visokias naujausias formas.
Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 

gei, tad ateikit pas mus.
Taipgi išvalom ir išprosinam vi- 
sokias Vyruli r Motery drapanas.
’ Tikras Jūsų brolis lietuvys

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

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.

A II Pirkite už $6.00 ver- 
musų tabokos dėl 

cigaretę ir išsirinkit sau dovaną^iš se
kančių daiktų: Naujas importuotas Fo-

Telefonas: So. Boston.I21O13.

nografas su dide- 
lia nikeliuota dū
da. kuris grajina 
garsiai ir aiškiai 
visokias muzikes 
ir dainas. Kiekvie 
nas gali turčt savo 
name koncertą. 2.* 
geriausia armoni
ka vokiško išdirbi
mo su notom ir nu
rodymais. 3. Pui- 
stalavas nikelinis 

su muzika,
kus 
laikrodis 
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.

p kmums 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-ASIATK TOBACCOCO-, Dept. K. 115 E. Tthst., New Yorfc, N.Y.
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(Tąsa nuo 1 pusi.) Į

Amerikos turkai su grekais 
mušasi už tėvynę.

Pereito j subatoj Peabody 
miestelije, nelabai toli nuo 
Bostono, tarp grekų ir tur
kų kilo tikra karė už tėvy
nę. Apie 500 žmonių išėjo 
ant gatvės su peiliais ir re
volveriais. Pradėta šaudy
ti ir veikti peiliais, 
ilgai ta ”karė” ėjo. Pasiro
džius policijai, visi didvyriai 
pradėjo bėgti nuo kovos 
lauko, palikdami tris sužeis
tus. Policija kelis skanda
listus areštavo ir tuomi vis
kas užsibaigė.

Ant rytojaus, t. y. nedė
lioj turkai sušaukė susirin
kimą ir kalbėtojai pradėjo 
aiškinti, kad reikia važiuoti 
Turkijon muštis su grekais, 
kur Amerikos policija nega
lės jų areštuoti. Patriotai 
tam pritarė ir apie 40 žmo
nių atsistojo, kad jie gatavi 
važiuoti tuojaus. Tuomet 
kalbėtojas pradėjo šaukti: 
”Jųs nesupratot, ką aš jums 
norėjau pasakyti. Tėvynė 
jus reikalauja šiandien. 
Kiek iš jus nori grįžti?” Ir 
visa svetainė atsistojo, kaip 
vienas vyras.

Kiti kalbėtojai aiškino, 
kad Turkijai reikalinga ir 
pinigiška pagelba. Ir tuoj 
sumesta $1,000 aukų. Kiti 
pradėjo rugoti, kad jiems 
nepranešė, jog bus renka
mos aukos ir jie neatsinešė 
daug pinigų . Nutarta su
šaukti kitas susirinkimas.

Toks pat eina judėjimas 
ir tarp grekų. kurie nori sa
vo tėvyne išliuosuoti iš po 
Turkijos jungo.
Socijalistas majoras areš

tuotas.
Little Falls, N. Y. — Pe

reito j są vaite j policija areš
tavo čionai už prakalbas 
Schenectady miesto majorą 
Lunną ir kitus socijalistus 
kalbėtojus. Mat, prakalbo
se buvo nurodoma kapitalis
tų šunybės. Policijai tas ir 
nepatiko.

Lunn sako, kad jis kovo
ja už žodžio laisvę, kurią 
konstitucija visiems 
rina, o jeigu teismas jį nu
baus, tai jis atvešiąs iš Sche
nectady 5,000 socijalistų ir 
pripildys visus kalėjimus ši
tam paviete.

Policija ant to atsako, kad 
jeigu majoras Lunn bandy
tų atvežti daugiau socijalis
tų į Litle Falls, tai jie neleis 
sustoti čionai traukiniui.

D-ras A. S. Crapsey norė
jo nupeikti policiją, kad ši 
neteisingai elgiasi, areštavo 
ir ji-

”Geri laikai.”
Ponas Taftas teikėsi vi

suomenei paaiškinti, kad 
šiandien Amerikoj gerovė 
žydi, kaip niekados to da ne
buvo. Ir visa kapitalistų I 
laikraštija dabar plačiai ra
šo apie tą gerovę, kurios vi-! 
sai nėra.

Męs tikim, kad ponui Taf- 
tui gali būt gerovė, nes $50,- 
000 algos jam buvo per ma
žai ir tuoj jis gavo $75,000 į 
metus. Bet ar butų jam ge-• 
rovė, jeigu jis gautų tik 7 
dolerius į sąvaitę, kaip gau- ‘ 
na Lawrence’o audėjai? i 
Montelloj prakalbos ir balius 

Montellos (Mass.) lietuviai | 
rengiasi jau ištikrųjų pasi
statyti tautišką namą. Tam 
tikslui ateinančios subatos 
vakare, 26 spalių, yra paren
gtas didelis balius ir prakal
bos po numeriu 825 N. Main 
st., K. of P. salėj. Kalbės 
”Keleivio” redaktorius, S. 
Michelsonas.

i
I

So. Boston.

alst.

užtik-

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

I

$33.00
$50.00
$70.00

24 d.

j I

III klesa
II klesa
I klesa

Spalių (Oct.)

'ano t-

HISKtf

— Ko norit? Paaiški-

M. Gallivan Co.

naujienos nelabai 
Štai 14 Apalių du 

V. S. ir Kx B., pa- 
iš vestuvių'apkūlė

Neužilgo ateina kuni-j 
Pasakęs pamokslą,

dovanai. Tokie paj'ieškojimai 
negeras papratimas. žmonės, 
nori sueit į šeimynišką gyve-

Kurie apsiženija gerai ne-

I

Nedėlioj buvo susirinki
mas cukernės darbininkų 
Maynard salėj, So. Bostone. 
Stengtasi suorganizuot juos 
į I. W. W. uniją kovai už 
trumpesnes darbo valandas, 
žmoniškesnes aplinkybes 
darbe, didesnes algas ir tt. 
Susirinkimą atidarė L. Gri
kštas. Pirmsėdžiu išrink
tas A. Ivaškevičia. Pirmas 
kalbėjo A. Antonov apie rei
kalingumą organizuotis ir 
kovot, nes cukernės darbi
ninkai skaitomi prasčiausiai1 
apmokamais, ilgiausias va
landas dirba ir prasčiausiose 
aplinkybėse. Nurodyta, kad 
Lawrence’o audėjai ir Bos
tone gatvekarių darbininkai 
išlaimėjo streikus ačiū soli- 
dariškumui ir organizacijai. 
Paskui kalbėta angliškai 
vieno I. W. W. organizato
riaus ir vėl lietuviškai. Kal
bėjo A. Ivaškevičia ir L. Gri
kštas. Dalinta aplikacijos 
rašytis į uniją. Nutarta se- 

, redoj vėl sušaukti susirinki
mą.

Reikėtų kiekvienam cu
kernės darbininkui ateit į 
susirinkimą ir rašytis į uni-

Kadangi cukernėj dau
giausiai dirba lietuvių, tad 
ir susirinkime jų matės dau
giausiai. Be lietuvių dirb
tuvės turėtų sustot, todėl 
bus laimėta, jei bent didžiu
ma susirašys į uniją.

Saldus.
Skandalas susirinkime
17 spalių cukernės darbi

ninkų susirinkime lietuvių 
bažnyčios zakristijonas bu
vo pakėlęs pusėtiną skanda
lą. Kadangi tai buvo vie- 

I nos dirbtuvės darbininkų 
susirinkimas, tad paprašy
ta, kad pašaliniai apleistų 
svetainę nors kuomet pro
tokolas bus skaitomas. Ki
ti pašaliniai tuojaus išėjo, 
bet bažnyčios tarnas pradė
jo kolioti visą susirinkimą 
ir sakyti, kad jis neis, nes 
socijalistai sakę, kad ši sve
tainė esanti visiems (mat, 
socijalistų svetainėj buvo 
šitas susirinkimas). Su
prantama, niekas jo nebū
tų ir varęs iš tos svetainės, 
jeigu užsilaikytų kaip žmo
gui pridera, bet kadangi jis 
nesiliovė visų vagimis ir ki
tokiais vardais vadinęs, tai 
susirinkimas nutarė išvesti 
jį prievarta. Svetainės pri- 

I žiūrėtojas priėjo paprašyti, 
kad jis verčiau geruoju iš- 

l eitų. Zakristijonas, kaip 
liudininkai sako, tuoj smo
gęs prižiūrėtojui veidan. 
Tuomet abudu susikabinę 
išsivedė prėmenėn, ir besi
tąsydami abudu nuvirto 
laiptais žemyn. Tuo tarpu 
pribuvo ir policija. Zakri
stijonas atsikėlęs vėl ver
žiasi svetainėn. Policija 
klausia, ar tu priguli prie 
šito susirinkimo. Svetainės

Tarp Brightono lietuvių 
niekad netrūksta naujienų. 
Tik tos 
gražios, 
vyrukai, 
reidami

KELEIVIS

REIKALINGAS VIRĖJAS
(Kukorius)

tūlą K. Primuštasis išpir- prižiūrėtojas paaiškino da 
ko ant rytojaus varantą ir lvką ir 
suareštavo peštukus, kurie i 

(turėjo užsimokėti po $30 
bausmės.

16 spalių ant Lincoln gat
vės po No 8 areštuota dvi 
moterėlės, o po No 5 trečia. 
Visos jos kaltinamos už va
gystę drapanų dirbtuvėje.

- 18 spalių buvo teismas ir
Tik ne- pasmerkė šešiems mėne

siams kalėjiman kiekvieną.
17 spalių tūla M. R. išė

mė varantą savo vyrui ir 
suareštavo už mušimą.

A. Vaikinas.

‘ ■ policija bažnyčios 
tarną nuvarė, kur jam rei
kėjo. Virsdamas laiptais jis 
buvo visas susikruvinęs.
Negražus kunigo pasielgi

mas.
12 spalių, apie 11 valandą 

vakare nuvežėm pas savo 
kleboną pakrikštyti kūdiki, 
nes silpnas buvo, tai bijo
jom, kad nenumirtų be krik
što. Klebonas jau miegojo. 
Paskambinus išlindo^ gaspa- 
dinė: 
nom reikalą ir įleido mus vi 
dun. 
gas.
kam taip vėlai trankomės, 
ėmė krikštyt. Pabaigęs dar
bą liepia užmokėt penkis do
lerius. Penkios minutės 
darbo ir penki doleriai—tas, 
misliju sau, biskį perdaug. 
Padaviau dolerį. Vietoj pa- 
dėkuoti, kunigas kaip žers jį 
nuo stalo — net pas duris 
nulėkė. Mat, perpyko, kad 
tik vieną daviau. Dėl Dievo, 
misliju sau, per pamokslus 
socijalistus keikia, kad jie 
nekrikščionis, o pats Kris
taus mokslui sarmatą daro. 
Męs užlaikom bažnyčią ir 
mokam jam algą ir da tu
rim mokėt po $5.00 už krikš
tą. Prie tokios brangenybės 
žmogus gali vos tik išsimai- 
tint gaudamas $9.00 į sąvai- 
tę ir da kunigui tūkstančius 
turi krauti. Argi čia yra 
nors krislelis krikščioniškos 
meilės? Juozas Erelis.

Tarptautiškos prakalbos
Ateinančioj nedėlioj, 27 d. 

spalių, 7:30 vai. vakare, at
sibus tarptautiškas socijali- 
stų mitingas, svetainėj Fran- 
klin Union Hali, kampas 
Berkeley ir Appleton st., Bo
stone, paminėjimui 17 spalių, 
1905 m. Dalyvaus lietuviai, 
latviai, rusai, finai ir kiti. 
Tarp prakalbų bus padai
nuota latvių choro keletas 
darbininkiškų dainų.

Bostono vaikų higienos 
draugija paduoda žinią, kad 
laike 9 pastarųjų mėnesių 
Bostone sirgo 2,530 vaikų. 
Pasirodė, kad daugiausiai 
kūdikiai serga dėl prastų 
kambarių ir negero maisto. 
Vien tik per draugijos ran
kas perėjo tiek ligonių, o 
kiek da yra tokių, kurių 
draugija nežino!

■ Skaitytojų Atidai.
Daugelis skaitytojų teiraujasi per 

laiškus, kada pasibaigs jų prenume
rata. Tų kiekvienas gali žinoti ir 
be laiško rašymo. Laikas visuomet 
yra pažymėtas prie adreso. Tik Įsi
žiūrėkite: ant tos raudonos popiere- 
lės, kur randasi jūsų adresas, tuoj 
paskui vardo yra skaitlinės. Pirmoji 
skaitlinė parodo, iki kurio numerio 
jūsų užsimokėta, o paskutinė — iki 
kokių metų. Pavyzdžiui, ant jūsų 
adreso paskui vardo ir pavardės sto
vi skaitlinės ”43-2.” Tas reiškia, 
kad jūsų prenumerata pasibaigė su 
”Kel.”’ No 43, 1912 metų. Vadinas, 
paskutinė skaitlinė reiškia metus, o 
pirmoji laikraščio numerį.

Draugystės, kurios prisiunčiat ap
garsinimus balių, meldžiam atkreipt 
atidų, kad už vieno colio vieta, tur 
apmokėt 50c. už kožną patalpintų 
kartų. Kitaip nepriimam arba su- 
trumpinsim ant tiek, kiek bus ap
mokėta.

Daugelis reikalauja, kad pajieš- 
kotumėm apsivedimui merginos laik
rašti j 
labai 
kurie . _ ____
nimų, turi pasipažinti vienas kitų la
bai arti, 
susipažinę, tankiausiai kįla šeimynoj 
nesusipratimai ir daug persiskiria, į 
vieni nuo kitų pabėga. Vienok, jei- i 
gu kurie būtinai nori per laikrašti 
pajieškoti, turi užsimokėt po 50c už 
kiekvienų kartų. Taipgi netalpina
me dovanai apgarsinimu biznieriams, 
savininkams arba darbdaviams, nors 
jie ir butų "Keleivio” skaitytojais. 
Laikraštis vien iš prenumeratos už- 
silaikyt negali ir todėl talpinant tą 
viską dovanai, negalima butų laik
rašti išleist. Meldžiame ant to at
kreipt atidų.

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI.
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys jau atspauzdintas.

KAINA TIK $1.00.
Tuos, mus jaunučio poeto poezijos žiedus galima gauti pas:

AL. STEPONAITIS,
745 GLENMORE AVĖ., BROOKLYN, N. Y.

kuris mokėtų atsakančiai 
darbą. Kreipkitės šiuo, ad
resu :

J. PETRAUSKAS
307 — 4 st., kampas D st., 
(Storas), So. Boston, Mass.

Taipgi pranešame, kad 
nuo panedėlio 28 Spalių d. 
(Oct.) atidarau da vieną 
restauraciją po No 7 Harri- 
son avė. (netoli Essex st), 
Bostone. Norintieji gerai 
pavalgyt už prieinamą pre
kę — užeikit. J. Petrauskas.

nHlSKEY

Kad išplatinus žmonėse musų paskubusius 
gėrimus, pasiųsime kiekvienam, savo lėšomis, 
“ZANOL” šešias pilnas kvortas degtinės ui 
$1.00, sulvg jūsų pasirinkimo. Pasakykite ko 
norite — Ruginės. Burbono, Kornų ar Rūgš
čios Braginės degtinės. Džino, Romo, Persikų, 
Obolių. Abrikosų. Konjako brandės, Slyvi
nės, Doroviškos Rasalkos, etc. ?

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Mes esame prityrę deg

tinės dirbėjai, ir parodysime, kaip kiekvienas 
gali pasidarvti gėralus namie, SUTAUPANT 
PENKIASDEŠIMTĄ NUOŠIMTĮ PIRKLIU 
PELNO su pagelba “ZANOL" Extrakto. 
Įstatymų leista. Padaroma į dvi rainuti. Gė
ralas padarytas su “ZANOL” yra labai ska
nus ir grynas. Gauta Aukso Medaliai Co- 
lumbijos Parodoje. Tūkstančiai patenkintų 
vartotojų. Gvarantuota sulyg Su v. Vaisi. 

, Grvno Maisto ir Vaistų Įstatymais.
. PAMESINIMUI VIENA KVORTA DEGTINES DYKA!

Pamėginkite, kaip tik jus sau norite, ir 
jeigu tai nebus geriausia degtinė. sugrą
žinkite likusią mums atgal musų lėįomis, c 
mes sugrąžinsime jums pinigus. Siųskite už
sisakymus šiądien, o mes pasiųsime “ZANOL" 
ŠEŠIAS PILNAS KVORTAS DEGTINES UZ S1.00, 
Viską mes apmokėsime. Reikalaukite, ko
kios rųšies tik norite. Dvylika pilnų kvortų, 
$1.50; dvidešimt-keturios pilnos kvortos. $2.80. 
DYKAI knygutę “Paslaptis ir Istorija Deg
tinės Dirbimo Namie” pasiųsime kiekvienam, 
kuris tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT CO. 
5130 Universal Bldg., Cincinnati, O.

TEISINGIAUSIA IR GERIAU Si A

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

Savininkas
Edvardas Daly

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

Dykai 
dėlI

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste- 
Vbuklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 

vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
6ava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI T U K PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

i sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
a, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori

.„m -nyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyvas- 

tinios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą. Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas. Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 

talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 

ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Daug nerūpestingu gyditoju prispira ■ KUPONAS DYKAI GAUTOS KN1
ir dara ta be vnatinszai na- = GOTONT:—AS esu užinteresnotas ju»u pashilinimui dykai shin-U udid ta, ue . m knygos ir norėčiau, jog jius išsiustument man vieną

reikalavima sergančia. gg is tuo knycu.
Męa tą niekados ne darome.

Reikalaudami tą knygą nuo musu Vardas ir pavarde_____________ ______ ______ ___________
Jius nebusite niekados pa

reiga. Siusk sava
adrese šendena. J Adresas................................................................................................

F
pasaikis kaip vyrai naikina 
granžinti sava sveikata, stip

Amžinos Dainos.
Naujausias raukius Jovaro ei

lių, iš viso apie 40 gražių dainų, 
tinkamų ir deklamacijoms..........

Russian-American Bureau

GYVUOJA JAU NUO 1892 m.
Šifkortes ir geležinkelio tikietus 

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

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

CHICAGO, ILL.

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimą. 

362 2nd st..

GF "T "O A Ci^arettes
JLJ ■ io už

SMAGUS RŪKYMAS
Mę* norim, kad jus žinotu
mėt, jog šitie cigaretai 
da neturi 4 mėnesiu, o dau
giausiai j u parsiduoda, nes 
jie yra geriausi. Jieldaro- 

iš žavėjančio maišyto 
turkiško tabako.

GRAŽIOS
SATINO DOVANELES 

kiekvienam ZIRA bakselije.

NUSIPIRK 
B AKSELĮ TUOJ.
ZIRA užganėdinta

yr.i pap’aliarišktimi.

Ant 21 akmens
Gelžkelio laikrodis
Sriubelių užsuka

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

gai geležinkeliu važiuojantiems žmo
nėms, kuriems reikia visuomet tikras 

Jaikas žinoti. Gvarantuotas ant 20m. 
'Ypatingas pasiulyjimas. Męs išsių
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtumėt 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00, jei 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu.

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg., CHICAGO, ILL.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA
LIZSTIJA..

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
CAR, KURSK, RUSSIA

I Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$31.00
$45.00
$60.00

Birma
Czar — Lapkričio (Nov.) 12 d.
Russia — Lapkričiu (Nov.) 16 d.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 
musų agentus:

A. E. JOHNSON & CO.
27 Broadway, New York.




