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Daugelis klausia, ar per
leidžia cenzūra „Keleivi” Į 
Rusiją. Cenzūra neperlei- 
džia jokių raštų, jeigu yra i 
kas nors priešingo rusų vai-! 
džiai,todėl visokius laikraš
čius ir raštus, kuriuose yra i 
kas nors kalbama apie biau- 
rią Rusijos valdžią, cenzūra 
neperleidžia. Kadangi „Ke
leivis” tankiai parodo vald
žių žiaurumus, todėl daug jo i 
numerių Rusijos cenzūra 
konfiskuoja, šalia cenzū
ros, tankiausiai sunaikina 
vietiniai krasos činaunikai 
ir raštinių valdininkai, to
dėl kai i kurias Lietuvos 
vietas daug numerių, pra
puola. Esame patyrę, kad 
kai-kuriose vietose 
veik visus numerius,
kuriose per visus metus 
gauna tik du arba tris nu
merius.

gauna
o ne-

Išdegė miestelis.
Minsko gub. išdegė mies- i 

telis Starobinas.
Jurininkų teismas.

Kronštadto jūrių karo 
teismas svarsto bylą 67 Bal
tijos laivyno jurininkų. Tei
siamieji jurininkai tarnavę 
keliuose laivuose. Kaltina
mi jie už priklausymą prie 

1 „jūrių karo revoliucijinės 
organizacijos,” kuri ruošė 
jurininkų sukilimą.

Nušovė daktarą Schon- 
feldtą.

Liepos 6 d. vakare tapo 
nušautas, prie savo darbo 
priedermių pildymo, plačiai 
žinomas nervų ligonbučio 
savininkas daktaras Ma
ksas Schonfeldtas, nuo jo 
paties gydomo sumišėlio 
Henricho fon R. Nabašnin- 
kas, gyvas būdamas, daly
vavo vietiniame visuomeniš-

: kame gyvenimo veikime, bu
vo taipgi vietinio Liberalų 
kliubo valdyboje kaipo žydų 
kuopos atstovas ir visų tau
tų žmonių gerbiamas kaipo 
milaširdingas, pirmeiviškas 
ir darbštus žmogus.

Vos tik kauliukus nesu
triuškino.

Strazdengofe verpimo fa
brike administracija labai 
naudojasi nepilnamečių vai
kų pigiu darbu. Už 8 vai. 
darbo laiką moka tik 30 kp. 
Liepos 11 d. mašina buvo Į- 
traukus vaiką, bet suaugu
siems darbininkams pama
čius, tapo suspaustas vaikas j 
išgelbėtas.

Apšaudyti darbininkai.
Sampetre artasta du su 

nešautoms rankoms darbi
ninkai. Kas ir dėl ko juos 
apšaudė — niekas nežino.

ŽINIOS IS VISUR.

Sušaudė.
Liepos 10 d. Sevastopolije 

sušaudyti 3 „Jono Zlatous- 
to” jurininkai. Likusiems 7 į 
mirties bausmė pakeista am
žina katorga. Jurininkus 
šaudė to paties laivo jurinin- 
kai-draugai.

Lenos kasyklos.
Liepos 8 d. išvažiavo iš 

Bodaibo antroji darbininkų 
partija. Daugybė publikos 
susirinko jų palydėti. Išva
žiuojantieji širdingai dėka- 
vojo visiems juos užtaru
siems juristams ir visiems, 
kas tik juos užjautė. Lai
vams pradedant plaukti du 
kartu padainuota laidotuvių 
maršas, žuvusiųjų draugų 
darbininkų atminimui. Su
sirinkusieji žmonės kepurių 
nus;ėmimu pritarė darbi
ninkams. Išviso iš Lenos 
kasyklų lig šiol išvažiavo a- 
pie 300 darbininkų.

Japonų atsilankymas.
Šiomis dienomis Peter

burge viešėjo neseniai atvy
kęs buvusis japonų ministe
rių pirmininku kunigaikš
tis Kacura. Eina gandas, 
kad Kacura pasiųstas pa
daryti Japonijos su Rusija 
sutarti dėlei chinų valsty
bės. Chinai dabar labai su- 
silpnėję, o tuo tarpu šalia jų 
esančioms valstybėms, Ru
sijai ir Japonijai, norėtųsi 
pasipelnyti: pasidalinti
Mongoliją su Mandžiurija. 
Kuo pasibaigė Kacuros su 
rusų valdžia tarybos, dar 
nežinia. Liepos 16 d. Kacu
ra išvažiavo iš Peterburgo 
atgal Japonijon.

Užpuolimas.
Liepos 13 d. 60 persų-plė- 

šikų užpuolė parubežės rusų 
kaimą „Cichiliuski post.” 
Plėšikai nusiginė daugiau 
350 raguočių galvijų. Pavi- 
jušis juos kareivių būrys a- 
pie 150 galvijų atėmė.

Cholera.
Šiomis dienomis Vitebske 

pastebėta 5 choleros ligo- 
niau Peterburge 2 ligoniai 
ir Astraehanyj 1.

1$ AMERIKOS. — Penkiolikos mėty vaikė
zas Adam Clark prisipaži
no Įpylęs nuodų i savo moti
nos kavą, kuri atėmė gyvas
tį motinai ir tėvui. Jis sako
si padaręs tai todėl, kad mo
tina ji barusi.

tos senobinės privilegijos. 
Bet vargiai jie ką laimės.
Salaveišių generolas serga.

Londonas, 19 rugp. — Sa
laveišių Armijos vyriausis 
komanduotojas Booth vis 
labyn serga. Jis turi nervų 
suirimą.

Popiežius pas seserį.
Rymas, 19 rugp. — Šian

dien plačiai pasklydo gan
das po Rymą, buk popiežius 
išvažiavo iš Vatikano, kad 
atlankyt savo paralyžium 
sergančią seserį. Vatikano 
valdžia stengiasi užginčyt šį 
gandą, esą popiežiaus sesuo 
Rožė seniai jau išvažiavo iš 
Rymo ir kad jos liga esanti 

'visai menka.
Laivas-mokykla.

Suvienytų Valst. laivas- 
mokykla atplaukė i Portu
galijos miestą Lisboną. Mo
kiniai liko priimti Įvairiais 
pasilinksminimais ir suren
gtos bulių imtynės jų pasi
žiūrėjimui. Laivas-mokyk- 
la plaukioja iš vietos Į vie
tą, kad duot praktišką mok
slą mokiniams apie žemę 
ir jos gyventojų ypatybes.
Sufragistės ir valdininkas.

Embleton, Northumber- 
land, 19 rugp. — Kada vals
tijos sekretorius užsienio 
reikalų Sir Edward Grey ė- 
jo iš bažnyčios, jį apspito su
fragistės ir pradėjo klausi
nėti, ką jis mano apie mote
rų tiesas. Jis buvo atsisa
kęs priimt jų delegaciją ir 
padarė aprubežiuojantį 
priedą prie Įnešimo apie mo
terų tiesas. Grey nenorėjo 
kalbėt su sufragistėmis prie 
bažnyčios, bet jos tikrino, 
kad kitur jos neturi progos. 
Vos-ne-vos jam pasisekė iš
sprukti nuo jų.

Turės daug pačių ir vyrų.
Jena, Vokietija, 19 rugp.

— Čia Įvyko Mitgar draugi
jos susivažiavimas, kuris 
nusprendė, kad daugpatystė 
ir daugvyrystė nesumažina 
gimimų skaitliaus ir neveda 
tautos prie išsigimimo. Iki 
šiol Francuzijos gyventojų 
skaitliaus mažėjimas vis bu
vo primetamas francuzų iš
tvirkimui. Draugija nus
prendė Įsteigt kolioniją, kur 
bus praktikuojama daugpa
tystė ir daugvyrystė, kad iš
tirt, ar jos nusprendimas y- 
ra teisingas.

Audra.
Madrid, Ispanija, 15 rugp.

— Šiaurinėj Ispanijos daliję 
prie Biscay Įlankos kranto 
siautė didelė audra. Žuvo 
120 žmonių, jei nedaugiau, 
lllmetų moteris pasimirė. 
Arti Londono. Helesburge,

pasimirė tūla Rosina Drew, 
kuri turėjo 111 m. amžiaus.
Kas kaltas už Morokos su

kilimus.
Laikraščiai rašo, kad ne

sibaigiančių Morokoj sukili
mų priežastim yra Francu
zijos kareiviai, kurie lieka 
atsiųsti neva tvarkos palai
kymui, vienok suerzina gy
ventojus, kurie nerasdami 
kitokios išeigos, tai prieš 
svetimtaučius, tai prieš sa
vo valdžią sukįla..

Serbijos karalius serga.
Belgrad, Serbija, 6 rugp — 

Serbijos karalius Petras 
maudėsi ir vos tik neprigė
rė. Su vargu pavyko ji at
gaivinti. Bijoma, kad jis 
nenumirtų, nes sveikata pa
vojuj.
Baisus žemės drebėjimas.
Konstantinopolis, 17 rug

piučio. — Marmoros jūrių 
pakraščiuose, Turkijoj, Įvy
ko baisus žemės drebėjimas. 
Įvairiuose miesteliuose ir 
kaimuose žuvo apie 3000 
žmonių. Sužeista yra ne
mažiau kaip 6000. Prie tū
lų sodžių tiesiog prieiti ne
galima, nes smarkiai dvo
kia pūvanti užgriuvusiųjų 
kūnai. Žemės drebėjimas 
jaučiasi kas diena tai vienoj, 
tai kitoj vietoj. 16 rugpiuč. 
jautėsi šeši drebėjimai ir su
griauta daug namų. Žemė 
susproginėjo, bet didelių 
plyšių nėra. Tik vienoj vie
toj pasirodė kalne 2000 pė
dų gilio plyšys. Gyvento
jai persigandę, bet jie nesi
rūpina, kaip gelbėtis, o sėdi 
būriais ir apgailestauja pa
darytą blėdi. Apie nuken
tėjusius rūpinasi kelių tau
tų 
no

I

taip vadinamojo Taudo- 
kryžiaus draugijos.

Generolai nužudyti 
Chinijoj.

Iš Hankovo Į Londoną 
praneša, kad likę mirtim nu
bausta keletas Chinijos ge
nerolų. kurie kėsinosi ant i 
dabartinės tvarkos ir tū
lų -republikos viršininkų. 
Generolai atvyko i Pekiną 
iš Hankovo atvirai. Apie 
juos greitai pranešta prezi 
dentui Jon Ši Kai, kuris pa

„Keleivio” byla.
„Keleivio” byla su kun. 

Bukavecku likos perkelta Į 
augštesnĮ teismą, kuri atsi
bus ateinančiam mėnesij. I- 
ki teismui „Keleivio” leidė
jai liko pastatyti po $300 
kaucijos.
Darrow atrastas nekaltu.

Los Angeles, Cal. — Galų 
gale 17 rugpiučio Clarence 
Darrow byla pasibaigė. 
Nieko negelbėji visi Burnso 
šnipų pienai, rre karščiausis 
kapitalistų noras pasodinti 
tą „skurdžių apginėją” ka
lėjiman. Teismas atrado, 
kad jis nekaltas ir pereitoj 
subatoj byla, kuri traukėsi 
nuo gegužės mėnesio, užsi
baigė. JĮ kaltino už papir
kimą prisaikintų teisėjų 
McNamarų byloj. Darrow 
subatoj pasakė, kad nežiū
rint ant persekiojimo, jis 
vis tiek „visą likusi savo gy
venimą pašvęs skurdžių ap
gynimui.”

Nušovė pačią, kūdikį ir . 
pats nusižudė.

Brockton, Mass. — Ste- 
panas Kostovas, 22 metų 
bulgaras, kuris buvo apsi
vedęs su Elena Giliute, 12 
rugpiučio išryto nušovė 
miegruimije savo pačią, 3-jų 
mėnesių kūdiki ir pats nusi
žudė. Visa tragedija ap
dengta didele slaptybe. Kaip 
ir dėlko ji atsitiko, niekas 
nežino, nes niekas nematė. 
Kostovas išsiuntė savo uoš
vę iš namų. Kada ji sugrį
žo, visi tris jau gulėjo negy
vi.

Kostovas vedė kokie me
tai atgal ir apsigyvena pas 
uošvius. Keturi mėnesiai 
atgal jiedu persiskyrė dėlei į

Kaip skruzdė atranda 
namus.

Ithaca, N. Y., 19 rugp. — 
Cprnell universiteto vasari
nėse psichologijos laborato
rijose daromi skruzdžių ti- 
rinėjimai. Norima sužinot, 
kaip jos atranda savo na
mus, nors gana toli nuo jų 
nueina. Vienas iš bandymų 
vra tokis: vandens bliude 

| padaro iš smėlio dvi sali, 
j kurias sujungia tilteliu. 
Skruzdę motiną padeda ant 
vienos salos, o paskui jos 
vaikus perneša ant kitos. Ji 
pradeda jieškot. Apibėga 
kelis sykius apie salą ir su
randa tilteli, kuriuo perei
na ir velka vaikus ant savo 
salos. Tirinėtojai tvirtina, 
kad užuodimo jausmas lei- 

idžia jas atrast savo namus.

šovė į prokurorą.
New York, 19 rugp. — 

Ponia Elizabeth Edmunds 
atėjo šiandien i Richmondo 
pavieto prokuroro Alberto 
Failes raštinę ant Brewster 
gatvės, Tompkinsville, ir pa- 

i leido i jį tris šuvius. Proku
roras krito ant grindų. Vie- 

■ nas šūvis pasiekė kairįjį pe
tį, kitas dešiniąją koją, o 
trečias perėjo per plaučius. 
Ponia Edmunds turėjo ko
kius tai reikalus su advoka
tų ir ji priėjo prie protiško 
nupuolimo, kaip laikraščiai 
praneša.
Vėl laivas užvažiavo ant le

dinio kalno.
I

i Netoli nuo tos vietos, kur 
vyro neužsitikėjimo. Bet gi--nuskendo „Titanic,” 12 rug- 

‘. i niučio kitas laivas užvažia-

Policija pradėjo tirinėjimą. sistengė. kad iie butų suim
Eažnyčių mokyklų moky- 1 

tojams padidins algas.
Peterburge, liepos p d. mi-jė retežiais ir nuvežė i Han- 

kovą ir ten nužudė. Biioma. 
kad neiškiltų riaušės dėl tos 

į priežasties.
Rusija ir Francuzija.

Užsibaigė tarybos tarp 
iFrancuzijos ministerių pir- 
įmininko M. Poincarė, kuris 
buvo atvykęs Į Peterburgą 
su svarbiais politikos reika
lais. ir tarp Rusijos premie- 

’ro Kokovcevo ir užsienio 
reikalų ministerio Susano- 
vo. Sakoma, kad tartasi a- 
pie bičiulystę ir Įvykę kuo- 

I geriausi santikiai tarp tuo- 
; dviejų šalių. Tokie santikiai 
(jau kelintą syki Įvyksta ir 
’ vėl suįra.
Katalikai prieš Portugaliją.

Portugalijos republikoni- 
ška valdžia, kaip jau žino
ma, atskyrė bažnyčią nuo 
valstvbės, atėmė nuo dvasi- •Z '
škijos visas privilegijas, nuo 
klioštorių turtus ir nubau
dė tuos dvasiškius, sykiu ir 
kelis vyskupus, kurie kurs
tė žmones prieš valdžią. Da
bar Vatikanas ir daugelis 
vyskupų, antvvskupių ir 
kardinolų protestuoja smar
kiai prieš Portugalijos val
džią ir reikalauja, kad kata
likų bažnyčiai butų suteik

ti ir atiduoti kariškam teis
mui. Teismas daugeli pas 
merkė mirtin, o kitus anka 
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nisterių taryba paskyrė 2,- 
795.000 rublių bažnyčių mo
kykloms. Sakoma, busiant 
reikalinga beveik 18 milijo
nų rub. bažnyčių mokyklų 
mokytojų algų padidinimui; 
be to dar 350 tūkstančių r. 
paskirti bažnyčių mokyklų 
statymo reikalams. Jei kar
tais prireikus, minėtos su
mos pinigų butų mažai, tai 
vėliau bus galima dar išpra
šyti.

Policmeistras atstatytas 
nuo vietos.

Batumo policmeistras Pa- 
ninas, liepos 16 d. atstatytas 
nuo savo vietos ir patrauk
tas atsakomybėn už tai, kad 
liepęs surišti taikos teisėją 
Saburovą ir surištą prisakęs 
policistams nugabent Į poli
cijos rumus. Taikos teisė
jas irgi padavęs savo vy
riausybei prašymą, kad vy
riausybė ji paliuosuotų nuo 
taikos teisėjo priedermių 
pildymo.
Linų darbininkų streikas.

Kostrome, liepos 16 d. 
sustreikavo 5000 linų apdir
bimo darbininkai ir prie mi
nėto streiko dar prisivieniję 
2000 darbminkų.

I 
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mus kūdikiui jiedu vėl susi
ėjo ir gyveno iki Kostovas 
padarė viskam galą, 
liūtė buvo tik 17 metų 
žiaus.

Brooklyn, N. Y.
Pas mus nuo seniai L.S.S. 

19 kuopa rengia prakalbas 
kaip svetainėse, taip ir ant 
gatvių. Besiartinant pre
zidento rinkimams visas 
savo pajiegas deda vien tik
tai rengimui prakalbų ten, 
kur tik kokia proga pasitai
ko ir ten. kur tik randasi ko
kis kampelis apgyventas lie
tuviais.

24 d. rugpiučio, t. y. suba- 
tos vakare ,bus prakalbos po 
atviru dangum ant Grand 
ir Berry sts. kampo. Kalbės 
du kalbėtojai — vienas ang
las, o kitas lietuvis drg. J. 
Perkūnas iš New Yorko. Po 
šių prakalbų bus beveik kas 
subatvakaris r e n g i a m os 
prakalbos ir nevien ant tos 
pačios gatvės, bet ir kitose 
dalise miesto. Apie tolesnes 
prakalbas bus vėliau pagar
sinta laikraščiuose. Darbi
ninkai ir darbininkės, kvie
čiame atsilankvti jus skait
lingai. J. Jakimavičia.
Nunuodijo motiną ir tėvą.

Santa Rosa, Cal. 19 rugp.

Gi-
am-

I

piučio kitas laivas užvažia
vo ant ledinio kalno. Tai 
buvo Allan linijos garlaivis 
”Corsican,” kuris pereitoj 
pėtnyčioj išplaukė iš Mon- 
treal’io (Kanadoj) su 287 
pasažieriais į Liverpoolį. 
Katastrofa atsitiko tuoj po 
piety. Bet laivas plaukė lė
tai ir tik virš vandens api- 
ro, todėl be pagelbos nu
plaukė toliau.

Laivas už $15,000,000.
Kariškos žinybos nariai 

turėjo tarybas Washingto- 
ne 19 rugp. d. Nutarta pa
skirti iš valdžios iždo 15 mi
lijonų dolerių pastatymui 
da vieno kariško laivo Su
vienytoms Valstijoms. Jei 
parlamentas perleis ši Įne
šimą, laivas bus pastatytas. 
Vis tai dėl taikos daro ka
pitalistai.

Streikas tęsiasi.
New Bedforde audėjų 

streikas vis da tęsiasi. Jis iš
kilo dėl darbo padalinimo i 
laipsnius. Streikuoja 13,000 
darbininkų. Audėjai per 
streiko laiką jau neteko 540 
tūkstančių dolerių algos, li
nija išdavė pašalpoms strei
kierių $35.000. Savininkai 
neteko $250,000 dėl streiko.

•v •



KELEIVIS

Socijalistams proga.
Republikonų ir demokra

tų partijos iki šiol gauda
vo didelį balsų skaitlių ket- 
veriopu budu: už juos bal
savo tikrieji jų šalininkai; 
tamsus ir tradicijų pri
silaikanti darbininkai; ci
garais, alum ir pinigais pa
pirkti darbininkai, ir susi
pratę darbininkai, kurie 
nepasitiki savo pajiegoms, o 
tvirtina, kad vistiek demo
kratai arba republikonai 
laimės ir neverta mėtyt bal
sų už socijalistų partiją. 
Net iš socijalistų tarpo at
sirasdavo tokių pesimistų.

Šįmet dalykai susidėjo 
taip, kad minėtom dviem 
partijom gali prisieiti pra
laimėti. Pragyvenimas taip 
pabrango, kad ir 15 dolerių 
uždirbantis žmogus turi 
viską išleisti ir negali susi
taupyti ligai ir senatvei. 
Šeimyna iš 3—4 ypatų jau 
jaučia skurdą su 15 dol. al
ga. Be 7 dol. negalima žmo
gui jokiu budu maitintis 
per sąvaitę, nors ir viduti
niškai. Algos darbininkų 
pasilieka tokios pat, kaip 
tada, kuomet daiktai nebu
vo ir pusę tiek brangus, 
ir darbininkai žmonės 
tiesiog nežino ką valgyti. 
Apie produktų atpigimą nė
ra ko svajot, nes kas diena 
trustai vis drūčiau įsivieš
patauja. Net kapitalistų 
laikraščiuose rašo, kad kai
nos ant valgomų daiktų vis 
kils ir niekad nepuls žemyn. 
Aišku, kad bado prispirti 
žmonės turės sukilti. Jau 
ir dabar vedami streikai 
prieš mėsą, daromi susirė
mimai su krautuvninkais. 
Labai greitai Amerikoj į- 
vyks krovini sumišimai, 
kruvina revoliucija, jei da
lykų stovis nebus perkeis
tas. Kapitalistams nėra ka
da pagalvot apie tokios revo
liucijos baisumą, nes jie už
imti pinigų krovimu. Jie 
gyvena svetimose šalįse ir 
nesitiki nukentėti nuo jos.

Betvarkis sumišimas, su
mišimas kilęs iš žmonių 
keršto, negali būt pagei
daujamas, nes jis atima la
bai daug aukų nuo darbi
ninkų, o laimėjimas abejoti
nas ir menkas. Kur kas 
butų geriau, jei mums jo 
neprisieitų susilaukti, jei 
viskas butų iškalno sutvar
kyta ir ramiu budu perkeis
ta, t. y. jei įvyktų rami re
voliucija.

Perkeisti ir sutvarkyti 
dalykus gali tik. socijalistų 
partija, kuri turi pienus to
kiam perkeitimui, kuri 
kiekvienam suteikia lygią 
progą gyvenime ir panai
kina tavorų išdirbystę dėl 
pardavimo, o darymą jų 
dėl vartojimo įvykdina. Y- 
ra tai tvarka, kada daiktai 
niekad daugiau nebrangs- 
ta. Permainos daryt šioj 
šalij yra pavesta valdžios į- 
staigom ir svarbiausią ro
le tame lošia prezidentas. 
Taigi kruvina revoliucija 
gali būt išvengta tiktai so
cijalistų išrinkimu į val

džios įstaigas. Tie patįs 
žmonės renka prezidentą, 
vietomis senatorius ir kon- 
gresmanus. Jeigu jie iš
rinks socijalistą į preziden
tus. tai ir kitus valdininkus 
rinks iš tos pat partijos.

Badas ir mažos algos 
privers nors sykį daugelį 
darbininkų balsuoti už so
cijalistų partiją. Balsuoti 
turės ir tie, kurie pirmiau 
parsiduodavo, ir tie, kurie 
priešingi, nes kitokios išei
gos nėra, kada badas spi
ria. Taigi šįmet socijalistų 
partija gali gauti tokį bal
sų skaitlių, kokio daugelis 
nesitiki.

Negana to. Republiko- 
nai atsižymėjo šįmet San 
Diego, Cal., ir demokratai 
New Jersey, Lawrence, Lo- 
wellij ir Barre, Mass. 
Atsižymėjo jie ten žmo
nių šaudymu, kankini
mu, persekiojimu, kad ir 
akliausis darbininkas galė
jo suprasti, jog tos parti
jos — tai tikri kapitalistų 
tarnai ir aršus darbininkų 
priešai. Tūkstančiai balsų 
bus paduota už socijalistų 
partiją, kad prašalint anų 
ponų viešpatavimą. Soci
jalistų teisingumas ir pasi
šventimas darbininkų kle
sai kuoaiškiausiai apsireiš
kė šįmet, kada jie paėmė 
streikus vadovauti ir tokis 
jų nedidelis skaitlius sudėjo 
paramos streikieriams dau
giau, negu visi kiti gyven
tojai.

Negana to, kad yra aiš
kus faktoriai, kurie turi 
stumt darbininkų klesą prie 
balsavimo už Debsą ir Sei- 
delį, balsų skaitlius nebus 
reikalingas perdaug dide
lis, kad sumušus republikonų 
ir demokratų partijas. Rei
kia atsimint, kad republi
konų partija skilo pusiau ir 
Rooseveltas gali atimti nuo 
Tafto pusę įilsų. Jeigu da- 
leisti, kad už republikonų 
partiją balsuos 6 milijonai, 
tai gali tekti tik po 3 mili
jonus balsų abiem Taftui 
ir Rooseveltui. Demokra
tai kandidatu į prezidentus 
išstatė žinomą atgaleivį 
Wilsona. už kuri nė vienas 
ateivis negali drįsti balsuo
ti. jei jis girdėjo, ką ponas 
Wiisonas rašo apie atei
vius, ypač europiečius. Jis 
perstato juos prastesniais 
negu chiniečiais, gaujomis 
skurdžių ir t. t., lenkai net 
ant jo gyvasties kėsinosi. 
Pas lenkus jis ir pasirodyt 
negali. Tik tie ateiviai pa
duos savo balsą už Wilsoną. 
kurie nežino jo raštų, kurie 
negirdėjo, kokius aštrius 
aprubežiavimus jis nori į-

I vesti ateiviams. Ateiviai 
sau lazdą drožtų, rinkdami 
Wilsoną. Ateivių balsuoto
jų yra keli milijonai ir jie 
turėtų atiduoti savo balsus 
už socijalistų partiją.

Kaip matote, socijalistų 
partija gali labai lengvai 
i laimėti, todėl nors šįmet ne- 
numeskite savo balsus už 
kitas partijas. Agituokite, 
kad ir kiti to nepadarytų. 
Tuomi da labiau padidinsi
te socijalistams progą lai
mėti.

lytos pati įskundė „Kelei
vį” krasai, iš ko irgi nieko 
neišėjo. Dabar „Keleivis” 
apskųstas kun. Bukavecko. 
Paėmus visus tuos faktus į 
atidą, išrodo, kad „Katali
kas” nori užslėpti tą aiškią 
teisybę nuo publikos, kurią 
jau visi žino. Matyt, „Kel.” 
ėdikai yra „Kataliko” šali
ninkai, todėl jis stengiasi 
užslėpt jų negražų darbą.

Ir tikriname, jei tik ką 
neteisingą valdžia atrastų 
„Keleivij,” jis butų jau li
kęs seniai aštriai nubaus
tas. Męs žinome, kad mu
sų priešai naudojasi kiek
viena proga ir vartoja bile 
kokį įrankį, kad tik „Kelei
viui” užkenkti.

JL

„Lietuva” pavydi.
„Lietuvos”. No. 33 randa

me tūlo Dovydo korespon
denciją iš Lawrence, Mass., 
kurioj rašoma, buk „Kelei
vio” No. 30 išleido Indaš
triai Workers of the World.

Jeigu visa koresponden
cija nebūtų paremta agita
cija prieš „Keleivį,” tikėtu
me, kad korespondentas 
parašė melą, o „Liet.,” ne
žinodama dalyko, patalpino, 
bet kadangi yra priešingai, 
tai matome „Lietuv.” pilną 
sutikimą su korespondentu 
ir skaitome raštelį jos sa
vastim.

„Lietuva” meluoja. "Ke
leivio” No. 30 išleido patįs 
„Kel.” leidėjai ir tik 2000 
egzempliorių jo nupirko In- 
dutsrial Workers of the 
World išplatinimui tarp lie
tuvių. Tai nereiškia, kad 
Tndustrial Workers of the 
World išleido. Matyt „Lie
tuva” pavydi, kad jos ne
platina I. W. W.

Atsimename, 
rašyta laike

< streiko, kad 
streiko neremia 
dustrial Workers of the 
World žinotų, kas jis per 
vienas, tai neturėtų jokio 
reikalo su juo. Pasirodė, kad 
ta unija dažinojo, kas per 
vienas tas „Keleivis,” ir tik 
jį platina. Pasirodė, kad 
publika tik per „Kel.” dau
giausiai aukų siuntė, o iš 
„Lietuvos” jų kaip ir nebu
vo.

Negana to, „Keleiviui” 
prisiųstos aukos liko per
duotos Indusrial Workers 
of the World, tai yra visų 
tautų organizacijai, kuri iš- 
laimėjo streiką, o ne pp. 
Ramanauskams ir kitiems, 
apie kuriuos jau prasideda 
šiokie tokie neaiškumai.

„Lietuvai” pavydu, 
„Keleiviui,” o ne jai 
klauso jos garsinamoji 
bė.

joje buvo 
Lawrence’o 

„Keleivis” 
ir jei In-

„Kataliko” melas
„Katalikas” stengiasi ap

gint savo šmeižimų laik
raštuką „Dagį,” sakyda
mas, buk „Keleivio” išsita
rimas, jog tą laikraštuką 
reikėtų tik išversti į anglų 
kalbą ir paduoti krasos ži
nybai, kaip tuoj atimtų nuo 
jo antros klesos tiesas, esąs 
tik tuščias bauginimas. Ap
gina jis ir p. Lietuvio 
„Drauge” skelbtąjį boikotą 
„Keleiviui.” Matyt, „Katali
kas” nežino, kad šios šalies 
įstatymai boikotą draudžia 
ir krasa neleidžia siuntinėti 
šmeižimų ir nedorų raštų. 
Gali „Katalikas” džiaugtis, 
kol socijalistai nesigriebia 
tokio begėdiško įrankio, 
kaip kunigai ir tautiečiai.

Dar stebėtiniau, kad „Ka
talikas” atvirai meluoja, 
buk „Keleiviui” niekas ne- 
grumoja teismu ir nereika
lauja skriaudų atlyginimo. 
Grūmojo ir reikalavo 
„skriaudą” atlygint tūlas 
Gurkdaunis. apie kurį „Ke
leivis” parašė tikrą teisybę, 
bet tas žmogutis pats pabė
go į kitą valstiją, matyda
mas, kad nieko nepeš. Ne
tik grūmojo, bet ir skundė 
”Keleivį” kun. Krasnickas, 
kuris irgi nieko nepešė. Ži- žia, ir melo nė pati niekad 
nomo čekių klastuotojo A- —- =

Dėlei

\

kad 
pri- 
gar-

at-kor espondenci j os 
šaukimo.

„Vienybė Lietuvninkų” 
su prikandimu kalba apie 
atšauktą „Keleiviję” kores
pondenciją iš Worcesterio, 
kur buvo užgautas kun. 
Bukaveckas. Matai, girdi, 
kaip prisieina melas at
šaukti !

Ar tai buvo melas ar tik 
bereikalingas užgavimas — 
tai „Vienybė Lietuvninkų” 
da nežino. Bet daleiskime, 
kad korespondentas ir ne
teisybę parašė; tai bus tik 
korespondento melas, o ne 
„Keleivio.” Juk nė viena 
redakcija nežino, ar kores
pondentas jai rašo teisybę, 
ar ne. Bet „Keleivio” re
dakcija ant tiek yra man
dagi ir teisinga, kad visuo
met arba užgautąja! pusei 
duoda vietos pasiteisinimui, 
arba pati atšaukia, jei
gu paskui pasirodo, kad to
kia žinia buvo neteisinga. 
Tuo tarpu „Vienybė Lietuv
ninkų” ir meluoja, ir šmei-

•v •

neatšaukia, nė apšmeiž-

tiemsiems žmonėms duoda 
pasiteisinti.

Ji sako, jeigu visi tie žmo
nės, kuriuos „Keleivis” yra 
apšmeižęs, pareikalautų 
sau atlyginimo, tai kasžin 
kas butų.

Bet ji jau užmiršo, kad 
nelabai da seniai vienas jos 
broliukas , Antanas Gurk
daunis, kuris apie Bostoną 
pardavinėjo „velnius,” ir 
kurio seserįs dabar yra 
Lewistone areštuotos už 
juodrankystę, jieškojo jau 
tokio atlyginimo, kada 
"Keleivis” pranešė visuo
menei apie jo apgavystes. 
O ką jis pešė? Pats turėjo 
neštis į kitą valstiją, nes už 
tas apgavystes butų atsisė
dęs belangėn. Taigi "Kel.” 
rašė, turbut, teisybę apie tą 
subjektą. Paskui "Keleivis” 
išvilko į aikštę negražų p. 
„Vienybės Lietuvninkų” re
daktoriaus pasielgimą su 
T. M. D. knygomis. Tą jie 
irgi pavadino šmeižimu. 
Tik stebėtis reikia, kodėl 
„apšmeižtasis” nereikalavo 
da atlyginimo, bet, priešin
gai, pats atlygino, užmokė
damas T. M. D-tei $50. Ar 
ne taip buvo, ponas Sirvy
de?

Taip pat "Keleivį” vadi
na šmeižiku „Draugas,” 
„Lietuva” ir „Katalikas.” 
Ir vadina todėl, kad „Kelei
vis” niekad netyli apie jų; 
klaidas. "Kataliką” męs 
tankiai pašiepiam už jo pro- i 
tiška bukumą. „Lietuvos” į 
gi nurodom veidmainiavi
mą už vadinimąsi darbinin
kams pasišventusiu lai k- < 
raščiu, ir prie to da nuro- vieną dieną sąvaitėje. 
dėm taip pat negražų pasi- ” * 
elgimą su T. M. D. knygo
mis, kurių ji nemažai sau 
prisispausdino. „Draugas” 
gi priešingas mums jau iš 
nrincipo, kam męs socija
listai ir visuomet skelbiam 
negražius kunigų darbelius, 
kaip ir paties „D.” redakto
riaus kun. Kaupo sukeltąjį 
Pittstono bažnyčioje skan
dalą. Už tą viską jie 
vienu 
"Keleivis” 
"Keleivis”

visi 
balsu staugia, kad 

šmeižikas. Bet 
niekad nieko ne- 

šmeižė ir nenori šmeižti. Jis 
skelbia tik teisybę. Jeigu 
kokis korespondentas kar
tais parašo ką neteisingo, 

i tuoj atšaukia. Tuo tarpu 
„Drauge” ir „Katalike” ko- 

irespondencijos, kurios telpa 
j iš So. Bostono, visuomet y- 
ra melagingos; negalima 
tad tikėtis, kad ir kitos jų 
geresnės. Bet melo jie nie
kad neatšaukia. Ir jų 
niekas neskundžia, nes so
cijalistai, kuriuos jie visuo
met šmeižia, nenori bylinė
tis, kaip tai daro kerštingi 
musų kunigai ir tautinin
kai. Bet jeigu tik kiekvie
nas apšmeižtas jų socijalis- 
tas pareikalautų per teismą 
atlyginimo, tai vargiai tie 
poneliai kada išeitų iš kalė
jimo.

Nauja priemonė.
Keletas žmonių iš Law- 

rence’o mums praneša, kad 
p. Ramanauskas visiems te
nykščiams gyventojams 
skelbia, buk „Keleivis” 
jau arti bankroto, jog 
jis matęs ”Keleivio” redak
cijos lange net ir kortą jau 
iškabintą, kad toji vieta išr 
siduoda ant rendos. Męs 
pono Ramanausko per 
laišką užklausėm, ar iš- 
tikrųjų tokią kortą jis yra 
matęs ir ar jis galėtų pri
rodyti, kad „Keleivis” jau 
bankrutija, jeigu męs už 
kenkimą musų reikalui pa
reikalautume tokio priro
dymo teismo keliu. P-nas 
R. duoda mums atsakymą, 
kad „jo lupos” nieko pana
šaus niekam i 
sios.” Kamgi dabar tikėti: 
p. Ramanauskui? Bet ne
jaugi tie žmonės butų tą

faktą iš oro sugavę? Nesi
norėtų tam tikėti. Męs ge
rai žinom, kad apie p. Ra
manausko krautuvėlę nuo 
seniai jau varoma agitacija 
prieš „Keleivį,” o agituoja
ma už „Vien. Lietuvninkų.” 
Bet tas nieko negelbsti; 
žmonės turi savo protą ir 
jie skaito tokį laikraštį, ku
ris jiems geriau patinka. 
Kada Lavvrence’o tautiečiai 
laike pastarojo streiko pra
dėjo besąžiniškai „Keleivį” 
šmeižti per savo „Vienybę 
Lietuvninkų,” o pastarąją 
girti, „Keleivis” tuojaus į- 
gijo Lawrence dusyk tiek 
skaitytojų. Kada šmeiži
mais negalima buvo užken
kti, tuomet griebtasi ki
tos priemonės — pradėta 
meluot, buk „Keleivis” jau 
bankrutija. Bet tokis žing
snis jau yra patiems šmei
žikams pavojingas, nes už 
gadinimą kitam biznio su 
piktu mieriu Amerikos įsta
tymai sunkiai baudžia. Pa
siremiant liudininkų priro
dymais, męs p. Ramanaus
ką ir šiandien galėtume im
ti, bet męs nenorime būt 
skundikais ir nevartosime 
tokio įrankio, kokį p. Ra
manauskas pavartojo prieš 
”Laisvę” už „gadinimą jam 
biznio.” Doras žmogus to
kiu įrankiu visuomet pikti
nasi.

DETROIT, MICH. 
šventųjų peštynės. 4 

rugp. musų šv. Jurgio 
draugystė surengė pikniką 
prie Seven Mile Road. Pik
nikas atsižymėjo dideliu 
žvėriškumu, apie kurį ang
liškas laikraštis „Detroit 
News” maž-daug šiaip ra
šo: ”Woodward avė. kelias 
liko aplaistytas krauju pik- 
nikiečių, kurių muštynėse 
dalyvavo apie 100 vyrų. 
Pirma muštynės prasidėjo 
ant pievos, bet paskui lenk- 
tininkai pasklydo ant vieš
kelio. Tai buvo žvėriškos 
peštynės. Abi pusi užsi
miršo visą žmoniškumą. 
Žmonės buvo parmetami 
ant žemės ir spardomi, kol 
netenka sąmonės. Paskui jų 
draugai atgaivindavo juos 
po vandeniu, kad ir vėl pas
tatyti į muštynes. Galvos 
buvo skaldomos bonkomis. 
Buvo vartojamos geležinės 
pirštinės, kuriomis drasky
ta mėsa iš veidų. Plaukus 
iš galvos rovė viens kitam 
saujomis. Praeiviai pikti
nosi vienu žmogumi, kuris 
išrodė taip sumuštas, kad 
rodės, jog viena akis jo bu
vo išlupta. Vįenok jis va
žiavo su vežimu ir rinko 
savo draugus, kad vėl muš
tis. Tūli praeiviai bandė su
taikyti peštukus, bet viskas 
buvo veltui. Policija neži
nojo apie atsitikimą, -‘todėl

M ūsų korespondentas 
priduria, kad ištikro tai bu
vusi baisi kova tarp kata
likiškos draugystės narių. 
Angliški laikraščiai vadi
na Detroite lietuvius len
kais, todėl ir šį sykį padarė 
tą pačią klaidą, atimdami 
nuo musų tautos Detroito 
karžygių garbę.

WATERBURY, CONN.
I

11 rugpiučio vietinė SLA. 
kuopa turėjo pikniką ant 
Fenikio farmos. Kadangi 

jbuvo svaiginančių gėrimų, 
tad publikos atsilankė ne
mažai. Tūli vaikinai buvo 

i sumanę lietuviškus žaidi
mus žaisti, kad visa publi
ka galėtų dalyvauti sykiu, 
bet nenusisekė, nes pikni- 
kiečiai mėgsta poromis iš- 

i siskirstyti.
Parengia kartais pikni-

- s kus ir musų saliuninkai,
ž $18. Neužilgo bet tlk mustls išmoki- 

o! na publiką, nes perdaug 
ą svaigalų duoda.

Juozo Sūnūs.

KORESPONDENCIJOS ne$.bu™-
O’FALLON, ILL.

Darbai anglių kasyklose 
eina visai prastai: dirba tik

Lietuvių yra apie 30. Tu
rime jau ir karčemą lietu
višką, kur ir moterėlės sve- 

i čiuojasi, vaikus palikusios 
ant šaligatvio. Jos čia at

iranda vaikinų, kurie palydi 
jas namo, kada vyrų nėra 
namie. Maineris.
CHICAGO HEIGHTS.ILL.

Musų kunigas jau prane
šė, kad atvažiuos ar ateis 
į čia tėvas kapucinas mo
kinti socijalistų. Tik sykiu 
pasakė, kad socijalistų į i 
bažnyčią neįleis. Kasžin 
kaip juos tad mokįs?

Du mėnesiai atgal du bro- i 
liai pavogė ant gatvės nuo} 
savo draugo laikrodėlį $30I, 
vertės ir pardavė savo pa
žįstamam už , ' „
tas pardavė kitam už $10, o 
anas net kitam už 9 dol. •_ 
rugpiučio vagiliai ir pirkė
jai susirinko pas L. Vaitke
vičių po No 1444 Went- 
worth avė., ir vagiliai rei
kalavo magaryčių už pavo
gimą laikrodėlio, iš kurio 
visi pirkėjai turėjo pelną. 
Saliune buvo ir laikrodėlio 
savininkas, kuris nusistebė
jo pamatęs, kad tai jo są- 
vastis, nuėjo pas paskutinį 
pirkėją ir prašė parodyt. 
Turėdamas kvitutę iš krau
tuvės ir žinodamas laikro
dėlio numerį, jis atvedė po
liciją, kuri ir ėmė gabent ir 
pirkėjus ir vagilius į šaltą
ją. čion buvęs.

LAWRENCE, MASS.
Musų miesto audinyčiose 

I. W. W. unija gyvuoja ne
blogai. Arlington audiny- 
čioj visai nėra neunijistų. 
12 rugpiučio buvo peržiūrė
jimas, ar nedirba neunijis
tų. Pasirodė, kad yra dar
bininkų iš kitų miestų, ku
rie da nespėjo įsirašyti. 
Tad ir jie visi įsirašė į uni
ją. Vienas darbininkas bu
vo užsispyręs nesirašyt į 
uniją ir nutarta liko praša
linti jį iš darbo. Pirma jis 
manė, kad darbdaviai jį pa
laikys, bet persitikrino, jog 
darbininkai čia tiek orga
nizuoti, jog ir darbdavius

I

nėra ištarų- priverčia nelaikyt neunijis-
tų. Turėjo žmogutis persi- 
prašyt ir įstot į uniją.

Juozas F. Poges.

ALBANY, N. Y.
Nuo 2 rugp. vietiniai an

glai socijalistai pradėjo 
sparčiai darbuotis. Pirmą 
vakarą kalbėjo du vietiniai 
kalbėtojai ir kokie 300 žmo
nių klausėsi iki 11 vai. nak
ties. Kas pėtnyčios vaka
ras bus sakomos prakalbos 
ant kampo Statė ir N. Pearl 
gatvių. Vertėtų ir lietu
viams atsilankyti.
Lietuviai turi šv. Jurgio 
draugystę, kuri nieko dau
giau neveikia, tik rengia 
balius su svaigalais ir ver
čia narius po bausme eit ir 
pragert dolerį. Taip tik 
girtybę platina. Lenkų ku
nigas irgi neatsilieka šioj 
srytij. M. širšalas.

SO. CHICAGO,, ILL.
Darbai geležies liejyklo

se eina gerai ir kas netingi 
sunkiai dirbti, darbą gali 
gauti. Lietuvių čia yra a- 
pie tūkstantį. Laikraščių 
kaip ir neskaito jie, nes tik 
keli egzemplioriai pareina. 
Jie mėgsta girtuokliauti ir 
nešvarume gyvent.

Povilas.
SHEBOYGAN, WIS.

Darbai eina čia gerai ir 
naujus darbininkus vis dar 
priima.

Šis miestas apgyventas 
daugiausiai grekais. Lie-
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Vilkaitis.
N. J.
rugp. tu

iš dainų
Nusisekė

tuvių irgi yra būrelis, bet 
tie netoli visi užsiima tik 
girtybe. 13 liepos pas tūlą 
T. K—ka net muštynės iš
kilo.

3 liepos atsilankė į čia F. 
Bagočius iš So. Bostono ir 
sakė prakalbas, kurios už
ganėdino nubliką.

M.........
PATERSON,

LSS. 65 kp. 10 
rėjo prakalbas. Kalbėjo F. 
J. Bagočius iš Bostono. 
Žmonių prisirinko nemažai, 
o ypač moterų buvo dau
giau, negu vyrų. Pradėjus 
Bagočiui kalbėt, tuojau bū
rys para pi jonų susiorgani
zavo prie durų ir užstojo 
jas neįleisdami žmonių 
svetanėn; Morkus pradėjo 
rėkauti. Prie jo prisidėjo 
šv. Kazimiero dr-stės pir
mininkas ir A. Klimas. Ma
tyt, buvo padarytas pienas 
išvaikyti socijalistų prakal
bas. Tuojau pašauktas po- 
licmanas, kuris išgabeno šv. 
Kaz. dr-stės pirmininką 
laukan. Potam likos ramu; 
publika klausėsi su atida.

P. Jakubavičiutė dekla
mavo eiles „Trokštu.” Au
kų padengimui lėšų suau- 
kuota $4.96; literatūros 
parduota už $5.44.

Topolis.
GRAND RAPIDS, MICH.

7 liepos Giesmininkų dr- 
ja lošė teatrą „Išgama.” 
Programas buvo gana il
gas, susidedantis 
ir deklamacijų, 
neblogai, išskyrus pralotą 
(p. K.), kuris turėjo būti 
drąsus ir energiškas. Vie
nok to jam truko

Tą pačią dieną kun. Ger
vickas per pamokslą pasi
barė ant tų, kurie skaito 
„Kovą,” „Keleivį” ir „Lais
vę.” Liepė nelaikyt gaspa- 
dinėm tokių burdingierių, 
o kurie ženoti ir turi savo 
stubas, tokius nepriimsiąs 
prie parapijos, 
parandavosiąs. Esą: ”Kad 
liks gerų katalikų nors 20, 
tai man užteks.”

Ne Kunigas.
ROCKFORD, ILL.

Saliunų čia nėra, gražu, 
nes girtų nesimato.

Žmonės musų mieste 
pradėjo sirgti tifo karš
čiu: keletas numirė. Vieni 
sako, kad tai nuo nešva
raus vandens, kiti, kad nuo 
oro. Daktarai irgi visaip 
tvirtina. Girtuokliai ge- 
riausį faktą turi, buk užtai, 
kad panaikino degtinę ir 
rudi ir reikia daug vandens: 
gerti.

Čia yra dailiu vietų pik
nikams. Socijalistai ir kiti 
rengia piknikus, o iš to ge
rbusi nikniką turi strvtka- 
rių savininkas, kuris gau
na po 10c. nuo kiekvieno.

Darbininkų judėjimas 
ant socijalistiškos dirvos 
vasara kiek silpnesnis. Ant 
prakalbų ir šiaip nepapras
tu susirinkimų rockfordie- 
čiai mėgsta lankytis, bet 
nrigulėt į organizacijas ir 
lankyt paprastus susirinki
mus, tai labai nerangus.

Vertas paminėiimo birž. 
mėn. turčių pasilinksmini
mas. kuriam sudėta 10 tūk
stančių doleriu, nupirkta 
faiervorkų ir leista i orą 
per tris vakarus. Išmėtė 
apgarsinimus, kad bus gali
ma už dyką pamatyti, kaip 
lėks į orą 10 tūkstančių do
lerių, bet paskui padaryta 
taip, kad jeigu nori gerai 
matvti. reikia mokėt 10c., 
kitur 25c; iš kur geriau bu
vo galima matyt, užtvėrė ir 
itaisė suolus sėdėti, pagal 
kainas. Svieto suvažiavo 
iš visų apielinkių. Dienomis 
buvo automobilių paroda ir 
orlaivis lakioio, o vakarais 
leido fajervorkus.. Muzika

suolų ne-

VETO

Gubernatorius Foss joja ant demokratiškojo asilo ir vežasi republikonų programą. 
Tas parodo, kad tarp tų dviejų partijų nėra jokio skirtumo, jų reikalai vieni ir tie 
patįs — išnaudoti minias.

griežė dienomis ir vakarais.! trims mėnesiais susiprato gausi nė baltų,” jam atsakė.
Socijalistai sumanė pasi- pareikalaut užmokesčio. J=1 ™,,TV----

naudot proga ir rengė pra- Girdi, kam jie trotino, kam 
kalbas ant gatvių tuo laiku neužpelno. Argi kuopa ga- 
ir tūkstančiai žmonių klau- Ii būt kalta, kad žmonės ge- ti Dievo tarnus, 
sėsi. Republikonams tas ne- riau myli pakvietimą kokio 
patiko, nes visas jų šunybes 
išpasakojo. Kalbėtoja buvo 
mergina. Tarnas.

BALTIMORE, MD.
Kadangi darbininkų va

dovų Ettor ir Giovannitti 
byla jau artinasi ir pinigiš- 
ka parama urnai reikalinga, 
nes nesant pinigų, neturint 
gerų advokatų, byla gali 
būti pralaimėta, o vietinės 
Baltimorės draugijos vasa
ros karščiuose veik visos 
aptingę, ir prie kokio nors 
naudingesnio veikimo sun
ku prikalbinti, tad męs, ke
letas baltimoriečių lietuvių, 
su pritarimu visuomenės ir 
lenkų unijos organizato
riaus, parengėm ekskursiją 
i labai puikią vietą, ”Altona 
Beach,” J 1-tą dieną rūgo., 
tikėdamies geriausių pasek
mių. Bet kad musų paren
gimas labai nepatiko tu- 
Hems ”veikėjams” už tai, 

<kad męs dirbom, o ne snau- 
dėm, ir pradėjo visokiais 
budais ignoruot, boikotuotj 
kuomi žmones suklaidino ir 
nedaugelis atsilankė, taip 
kad įplaukos vos uždengė 
išlaidas. Ir prie tokio su- 
drumzdimo lenkai taipgi 
nedalyvavo parengime, rei
kėjo viskas atlikt vieniems 
lietuviams, bet viskas išėjo 
gerai. Nežiūrint į tai, męs 
nutarėm tą viską nepalikti 
be pasekmės ir pagal išga
le sumetėm keletą centų, 
kuriuos ir prisiunčiam 
”Kel.’ red. dėl perdavimo 
komitetui vedimo bylos. 
Aukavo šios ypatos: J. Kil
dušis. A. Vilčinskas, V. Lit- 
vaitis. J. Pučkorius. K. Žel- 
vis, P. Grinius, K. Natkevv- 
čius — no 50c: V. Striuke- 
vičius, V. Praninskas ir M. 
Grinienė po 25c; A. J. Kara
lius $1.00. Viso $5.25c.

Nežinia, kaip baltimorie- 
čiams galima pataikyt pa
rengimą. Kada da tesėsi 
Lawrence’o streikas, 14 kn. 
L. S. S. irgi turėio parengi
mą streikierių naudai, bet 
tain nat turėjo apsidžiaugt 
keliais doleriais iškaščių. O 
centras 5 draugysčių, kuris 
svetainę tam parengimui 
sakė duodąs dykai, vėliaus

'Juozapo Į smuklę, (mat, tai 
buvo šv. Juozapo diena), 
negu paremt streikierius. 
Dabar rengė jau ne socija
listai, nė organizacija, tik 
taip žmonės, o pasekmės tos 
pačios. J. Kildušis.

CARNEGIE, PA.
Darbai šiuo tarpu eina 

gerai, todėl ir iš kitur pri
buvusiam galima darbas 
gauti. Uždarbiai anglių ka
syklose nuo 2 dol. iki 3.50. 
Viršutinėse nuo $1.65 iki 
$3. Nors ir buvo garsinta, 
kad Pittsburgo apielinkėj 

j reikalauja angliakasių ir 
įmoka nuo $3.50 iki $6 į die- 
■ną, bet tai melas.

Sapukas.
LADD, ILL.

Rugp. 6 apsidegino Du- 
bicko 4 metų ir 6 mėn. mer
gaitė. Ji kas-žin kur gavus 
degtukų norėjo uždegti po- 
pieras ant gatvės; užside
gė ant jos drabužiai. Ji per- 
sigandus ėmė bėgti, tuo 
tarpu drabužiai užsidegė 
smarkiau. Kol motina pri
bėgo ir drabužius nuo mer
gaitės nuplėšė, ji smarkiai 
apdegė. 'Antrą dieną mer
gaitė numirė. Tėvai dide
liam nubudime. Bedievis.

CICERO, ILL.
Čionai atsibuvo lenkų baž

nyčios pašventinimas, kurį 
atliko vyskupas su daugybe 
kunigų. Pasirodė daugybė j 
automobilių, kurie buvo ku-; 
pini kunigų ir šiaip dyka-i 
duonių; iš vieno automobi- 
liaus išėjo vyskupas ir lydi
mas policistų ir kunigų įė
jo bažnyčion ir kada visa ta 
procesija buvo bažnyčioj, 
dvasiškiai pastebėjo, kad 
dėl tokios iškilmės 
ktų aukų 
neužteks, 
manė rinkti aukas ant gat
vių, nes gatvės pilnos žmo
nių. Vienas kunigas rink
damas aukas susidūrė su y- 
nata. katra pastebėjo, kad 
kunigo maišiukas jau pil
nas ir daugiau netilps ir da
vė lc. Kunigas pasakė, kad 
jis nenori raudonų pinigų. 
„Kad nenori raudonų, ne- I

I
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ri n- 
tik bažnyčioj 

todėl jie su-

silinksminimą — pikniką, 
pas lietuvius buvo dvejos 
vestuvės ir vienos krikštv- v 
nos. Alaus, kaip vandens 
buvo. Rėkė kaip laukiniai. 
Buvo ir peštynių, tik be a- 
reštų. Viena vestuvninkų 
banda tapo iš bažnyčios iš
vytą. nes buvo perdaug 
„linksma,” tai kunigas nors 
ir už $25 nelaikė pusantro 
tuzino bandos.

Liepos 7 d. buvo L. S. S. 
89 kp. diskusijos ant Co- 
nont kalno. Buvo rištą du 
klausimu: 1. „Kas iššaukė 
dabartinį žmonių bruzdėji
mą? Prie ko tas bruzdėji
mas gali žmoniją nuvesti?” 
ir 2. „Kodėl kunigija prie
šinga socijalizmui?”

Pasekmės pirmojo klausi
mo: Civilizacijai išsivys
čius iki dabartinio laipsnio, 
nyksta žmonėse baimė link 
religijos prietarų. Žmonės 
vis labiau pradeda atšalti 
nuo jos. Kįlančios kainos 
ant pragyvenimo daiktų, o 
darbo santikiai einanti vis 
žemyn, išveda žmones iš 
kantrybės, jie lieka neuž
ganėdinti savo likimu. Gi 
nežinojimas blogumo prie
žasčių ir kaip jas ramiu bu
du galima prašalinti, nieko 
kito negali iššaukti, kaip 
tik bruzdėjimą. Būtinas is
toriškas faktas: — teknikos 
išsivystimas, pasekmėje to 
pramonijos koncentracija 
eis evoliucijos keliu pirmyn, 
kaip ėjo. Su tuo sykiu ir 
darbo žmonių padėjimas 
darysis vis blogesnis. Bruz
dėjimas, streikai žmonių 
išgelbėti negali, kuomet 
darbo įrankiai ir pragyve
nimo reikmenos to paties 
kapitalo rankose — ir dar
bo žmonės jau pradeda su
prast tai. Išlavintas pro
tas ir gyvenimo praktika 
parodys miniai, kad prie- 
žasčia blogo yra valdymas 
darbo įrankių ir gamtos 
turto per privatiškus žmo
nes. Kad prašalint blogą, 
reikia išdirbystę paimti į 
visuomenės rankas.

Antras klausimas išėjo 
vienpusiškai, siaurai. Kuni
gai esą priešingi socija
lizmui dėl biznio. Ir vien dėl 
biznio. šventakupris.

„Duok dėl Dievo?” „Dievas 
nereikalauja pinigų,” atsa
kė žmogus. „Reikia užlaiky-

„ „Ar tai 
Dievo tarnai jam tarnauja 
už pinigus?” „Reikia mis- 
trancijos ir auksinių kieli- 
kų.” „Argi jus tikite į auk
są, kaipo i Dievą?” Kuni
gas čia nieko neatsakė, bet 
'užklausė ypatos: ”0 kas 
bažnyčią išstatė, ar ne Die
vas?” „Ne Dievas, bet žmo
nės.” Kunigas, neturėdamas 
ką atsakyt, suriko: „Nėra 
laiko, reik rinkti aukas!” ir 
dingo minioj žmonių.

Cicerietis.
EAST ARLINGTON, VT.
4 rugp. čionai buvo lietu

viškos vestuvės. Kadangi 
pas lietuvius dar vis neiš
nyksta tas barbariškas pa
protys daryti vestuves su 

■ svaiginančiais gėrimais, 
itad ir musų jaunavedžiai 
j pargabeno tų nuodų užtek
tinai. Nekurie iš vestuv- 
ninkų užsipylę akis pradė
jo tarp savęs nebesutikti, iš 
ko ir prasidėjo baisios muš- 

• tynės.
Kaip teko patėmyti, mu- 

šije dalyvavo vien tik tos 
ypatos, kurios šventadie
niais bažnyčioj prieš alto
rių rankas išskėtusios glė
biu Dievą gaudo, o laikraš
čių ir knygų, apart malda
knygės, jokių neskaito ir 
skaitančius vadina bedie
viais. Bedievis.

GARDNER, MASS.
Malonų įspūdį daro musų 

miesto finų prakilnumas: 
prakalbos, diskusijos, tea
trai ,dainos, muzika ir t.t.— 
tai kasdieninis gyvenimo 
dalykas pas juos. Dėlto ir 
be savo salės apsieiti jie nie
kur negali. Bet į lietuvius 
pažvelgti tai liūdna. Rodos, 
kad jie bereikalingai ir vie
tą užima pasaulije. Neran
gumas, apsileidimas. Net 
ir tie. kurie neva „susipra
tę” ir organizuoti, neturi 
gėdos pasakyti, kad pertoli 
eiti i susirinkimą, kur nu
eini į 15 minutų.

Gardnerije yra prasilavi
nusių vaikinų, galinčių šį-tą 
veikti, bet jų niekas nema
to. Lietuviai lindi prismir
dusiuose degtine ir tabaku 
kambariuose. Tuo pačiu testui, girdi, nereikia, kad 
laiku, kada finai turėjo pa- daugiau lietuvių važiuotų į

WATERBURY, CONN.
L. S. S. 34 kp. vasaros 

karščiam užėjus biskį ap
tingo, bet dabar vėl pradė
jo biskį smarkiau darbuo
tis: paėmė mokintis teatrą 
„Adomas ir Jieva” ir atgai
vino 34 kp. L. S. S. chorą. 
Rugpiučio 13 parengė pik
niką. Užtai darbuojasi Wa- 
terburio Socialist Party; 
toji gal nesibijo karščio, nes 
maž-ne kas subata ir sereda 
laiko prakalbas ant kampo 
Grand ir Bank gatvių, kas 
mėnuo turi pikniką labai 
puikioj vietoj; ant piknikų 
vokiečių choras dainuoja 
darbininkiškas dainas, tam 
surinktas muzikališkas bū
relis griežia dailiai ir ant 
kiekvieno pikniko būna 
prakalbos. 4 rugpiučio su
rengė mass-mitingą užpro
testuoti Drieš laikymą ka
lėjime Ettoro ir Giovanni- 
tti.

L.S.S. 34 kp. sumanė pa
rengti tokį pat mitingą už- 
nrotestavimui prieš Root’o 
bilių ir suareštavimą Etto- 

ir Giovannitti. Apsvarš- 
mus dalvka, nutarta kreip
tis j politišką kliuba, nes to
kie svarbus darbai reika- 
huja didelės minios. Kliu
bas tori didesnę įtekmę 
tarp klerikališkų draugys
čių. Na. ir pavyko sušauk
ti net nuo 7 draugysčių, 2 
kliubų ir L. S. S. 34 ko. dele
gatus. Tas susirinkimas 
^ts’buvo 28 birželio. Jį ati
darius musu patriiotai pra- 
dėio karštai priešintis nro-l 

1 šią šalį. Ir jau tiek jie 
| rėkė, kad prisiėjo atimti 
j balsą. Susirinkimas išnešė 
rezoiuciją kad kožna drau
gystė varde savo narių pro

testuotų prieš Rooto bilių, 
:ir visi delegatai apsiėmė 
plačiai išaiškinti savo drau
gystėms dalyką.

Waterburv’je yra susi
tveręs patrijotų būrys po 
žymaus tautiečio saliunin- 
ko vadovyste. Tie žmonės 
vaikščioja po saliunus ir 
visokiais budais šmeižia so
cijalistus. P. Buizus.

BROOKLYN, N. Y.
Čia lietuvių skaitoma net 

apie 35,000. (? Red.), tarpe 
kurių randasi desėtkai įvai
rių draugijų, kuopų, ratų, 
ratelių su įvairiais jų var
dais ir programais. Bet a- 
pie jų veikimą laikraščiuo
se mažai ką teužtinki, ro
dytųs, kad tarpe jų veikimo 
jokio ir nėra. Aprašinėti vi
sus jų tikslus ir veikimus 
užimtų daug vietos, todėl 

| aš čia trumpai pakalbėsiu 
apie vieną iš veikliausių or
ganizacijų. Yra tai L. S. S. 
19 kuopa, kuri nuo seniai 
energiškai darbuojasi žmo
nių švietimu: rengia pra
kalbas, referatus, prelekci- 
jas, teatrus, savo susirinki
mus laiko net po du kas mė
nuo, neretai parsikviečia 
geresnius kalbėtojus ir iš 
kitų miestų, būtent iš Bos
tono nesykį kalbėjo Bago
čius ir Michelsonas, nors 
netrūksta ir savų kalbėto
jų. Karščiams užėjus visos 
draugijos išrodo kaip apmi
rę, vienok 19 kp'. vis šį bei 
tą veikia. Kadangi vasa
ros laike svetainėse nepa
ranku, rengia prakalbas 
ant gatvių, šalia „V. L.” iš
leistuvės. Kam jos atsi
buna šalia nacijonalistų cen
tro, labai nepatinka Sir
vydui ir jo klapčiukams. 
Tokių prakalbų šiame se
zone atsibuvo jau trejos. 
Rugpiučio p atsibuvo jau 
ir ketvirtos, kurios buvo su
rengtos svetainėj Tautiško 
namo, 103 Grand st. Kalbė
jo F. Bagočius. Kaip visa
da, taip ir dabar publikos 
prisirinko apie penkis šim
tus. Visi ramiai užsilaikė 
ir atidžiai klausės teisingų 
išvadžiojimų. Vienok neatsi
žvelgiant į visokias kliūtis 
iš tautiečių pusės, kuopa ' 
šiais metais, kaipo rinkimo 
nrezidento metais, mano iš
dirbti da didesnį veikimo 
nleną; turi jau pasigaminus 
savo platformą ir orui at
vėsus kiek, rengs prakalbas 
kaip svetainėse, taip ir ant 
gatvių, idant kuonlačiausiai 
tą laiką panaudoti agitaci
jai. Nemažiau kuopa rū
pinas ir dailės srvtij. Pas- 
taramjam laike joje randasi 
keletas su scena apsipažinu- 
sių veikėjų, kurie su pasi
šventimu darbuojasi toje 
srytije. Dabar jau mokina
si vieną iš geriausių klesiš- 
kų veikalų Povilo Hvse’s, 
pepkių aktų dramą „Marija 
Magdalietė” — versta iš vo
kiečių kalbos. Veikalas la
bai užimantis kaipo padavi- 
nis iš Kristaus laikų. Daug 
jame randasi filozofiškų 
minčių ir duoda su
pratimą apie analaikinius 
egiptiečius, romėnus, jų psi
chologiją ir kultūrą, apie 
Mariją, Judą, Kaifą ir ki
tus. Lošime dalyvaus apie 
40 vpatų. Perstatymas rei
kalauja daug triūso ir ener
gijos. Kuopa deda visas 
pastangas, idant sulošti ge
rai. Tam tikslui ir sve
tainė paimta viena iš ge
riausių — McCaden Memo- 
rial Hali. Lošimas atsibus 
bene vidurij spalių. Skait
lius narių kuopoj didinasi: 
dabar jau skaitome apie 60 
narių, o vis da prisirašo. 
Iždas siekia iki 150 dol.

A. Jurew.
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gėdos irmažai

KELEIVIS

Žmones ir slonis • oatizii ne, tai jus turite sim-
— ------------ patizuoti tam biednam slo-

----- niui, kuris nesupranta, jog 
laikraštije ran- jau nėra ant jo retežių, ir 

nesinaudoja proga.
Dono Kazokas.

valstijos, tai ir vėlės-drugiai 
peteliškėmis liko.

Ir taip, kadaisi, jei ne vie
nų ,tai bent kai-kurių lie
tuvių vėlės peteliškėmis li
ko. Krikščionystė šį (kaip 
ir kitus, bet ne visus) žmo
nių tikėjimą smarkiai per-

— Na, Maike, galų gale ir turi labai 
aš atradau partiją, už ku-1 teisvbės. 
rią verta yra darbininkui 
žmogui balsuot.

— Aš nenorėčiau tikėt, 
tėve, kad tu ant tiek suma
nus butum, kad teisingai pa
siskirti partiją. Juk tu so
cijalistų partijai visuomet 
esi priešingas.

— Tu, vaike, manai, kad 
nėra geresnės partijos. Gal 
nežinai dar, kad dabar susi
tvėrė nauja partija? • i

— Taip, žinau. Kasgi a- 
Pie ją?

— Nugi vaike, tai geriau-
* sįa partija, net ir progresi- trustai pabrangino, 

viška vadinasi. O kas gin- — 
čys, kad Rooseveltas nėra 
geriausis žmogus?

— Aš tau tiek pasakysiu, 
tėve: Rooseveltas yra tok
sai pat kapitalistų reikalų 
apginėjas, kaip ir Taftas. 
Abu jiedu net patįs yra ka
pitalistais. Rooseveltas su
tvėrė naują partiją tik dėl
to, kad republikonų partija 
nepastatė jo kandidatu į 
prezidentus. Jis užsimanė 
būti prezidentu ir prieš pat 
konvenciją jau skelbė, kad 
suskaldys republikonų par
tiją Į dvi dalis, jei jo neiš
rinks kandidatu. Jis skelbė, 
buk jis pats pastatys save 
kandidatu. Žmogus, kuris 
buvo pasiryžęs būti kapita- and Iron kompanijos, 
listų partijos kandidatu ir buvo dideliu smugiu plieno 
ginti jų reikalus, nepersi- trustui. Harrimaną rėmė 
mainė į kelias dienas. Jei Rockefelleris. Rooseveltas 
jis butų buvęs geras, jis iš- sutaisė taip, kad Tennessee 
kalno galėjo apskelbti, kad Coal and Iron kompanija 
republikonų partija yra ne- Derėjo į Morgano rankas, už 
tikusi šios šalies tvarkos pa- ką jis ir liko geru žmogum.

Tai vis apie trustus

teisybės.
— Tokius ypatiškus daly

kus užmirškime, Maike. Bet 
jei jis liktų prezidentu, jis 
daug ko gero padarytų.

— Jis jau buvo prezidentu 
ir net dvi tarnystes atliko, 
vienok darbininkų gyveni
mas laike jo valdymo ėjo vis 
blogyn ir blogyn. Prie jo la
biausiai pradėjo kelt kainas 
ant produktų; prie jo darbi
ninkai susilaukė tokios be
darbės, kuri tesėsi du metu 
suviršum.

— Jis nekaltas, vaike, jei

I

— Taip, jis kaltas. Męs 
nematėme, kad jis reikalau
tų paskyrimo kainų daik
tams, viršiau kurių uždrau
sta butų imt. Jis nereikalavo, 
kad butų darbininkams pa
skirta žinoma alga, žemiau 
kurios nevalia butų mokėti. 
Šių metų pradžioj jis pats 
buvo pašauktas i teismą ir 
turėjo prisipažinti, kad jis 
padėjo tūliems trustams 
tvertis. Rooseveltas buvo 
ir yra Morgano trusto ap
ginė jas. neveltui tas Ame
rikos piniginis karalius re
mia Rooseveltą. kad liktų 
išrinktas. 1907 metuose 
Harriman Įsakė išvežti visą 
io geleži iš Tennessee Coal 

kas

taisymui. Vienok jis tyko- — ___
jo, kad ta partija išrinktų jį vaike. Bet darbininkams jis 
savo tarnu. .
ko, tuomet jis ėmė tą parti
ją peikti ir sutvėrė naują deda juos tvert ir palaiko 
partiją. Jis butų ją gyręs šią tvarką, kuri yra darbi- 
visur važinėdamasis, jei tik ninku klesai kančia, tas yra 
jį butų pastačius kandida- darbininkų priešu.
tu. — Nagi, ugi, pasakyk

Kada neišrin- nieko blogo nėra padaręs.
— Kas remia trustus, pa-

tu.
— Aš netikiu, kad tas kuomi gi Rooseveltas prasi- 

žmogus butų tokis veidmai
nys, Maike.

— Patįs republikonai va
dina jį melagiu ir dar biau- 
riau. Juk jis buvo apskel
bęs, buk jokiu budu nepri
ims kandidatūros, vienok 
paskui ką tik nesimušė už 
ją. Jis pirma gyrė Taftą, o 
dabar niekina jį. Kada 1908 
metuose buvo prezidento 
rinkimai, Rooseveltas kažin 
kodėl sumanė nuvažiuoti į 
beždžionių šalį * 
o savo vietą užleido Taftui. 
Jis savo laikraštij ”Out- 
look” rašė, kad žmonės bal
suotų už Taftą, nes tas žmo
gus esąs geras ir eisiąs 
Roosevelto pėdomis. Dabar, 
kada jis užsimanė Taftą vėl 
nustumti nuo sosto, pradėjo 
kalbėti apie jį visą teisybę, 
pats išrodinėdamas j o gny
bęs. Kaip matai, tavo nau
josios partijos sutvertoj^

o

į Afriką,

kalto?
— Gal dar neužmiršai, jog 

1907 metuose ėjo svarbi by
la apie vakarinių angliaka
sių unijos vadovus — Hay- 
woodą, Moyerį ir Pettibone. 
Tie vadovai tyčia liko apkal
tinti gubernatoriaus nužu
dyme, kad tik išplėšt juos iš 
darbininkų tarpo ir suardyt 
uniją. Paskui viskas paaiš
kėjo teisme. Visi dori žmo
nės iš pat pradžios matė, kad 
Havwood, Moyer ir Pettibo
ne nėra kalti, bet ponas 
Rooseveltas į savo laikraštį 
”Outlook” parašė, kad jie y- 
ra negeistini piliečiai, vadi
nasi, verti nužudymo ir jie 
butų likę nužudyti iš jo ma- 

į lonės, jei ne tūkstančiai dar
bininkų, kurie prispyrė val
džią laikytis prie teisybės.

— Kaip aš girdžiu, tu, 
Maike, suspoilinai visą ma- 
r.o biznį.

Viename
dame, kad New Yorko zoo
logiškam sode buvo laiko
mas slonis retežiais pririš
tas per kelioliką metų. Ma
nyta, kad gyvulis yra pik
tas ir jis liko varžiai pririš
tas vienoj vietoj, kad nepa
darytų blėdies. Su laiku jo 
užlaikytojas persitikrino, 
kad slonis negali padaryti 
blogumo ir paleido nuo re
težio. Retežis liko nuimtas 
ir savininkas tikėjos, kad 
gyvulis džiaugsis laisve, 
kad jis jausis laimingu savo 
dideliam tvarte. Vienok, 
nors ir retežis liko nuimtas, 
slonis nesijudino, jis stovė
jo ir dabar dar stovi toj pa
čioj vietoj kur buvo pririš
tas. Matyt, kad jis taip 
monotoniškai įprato many
ti, kad nesupranta, jog liko 
paliuosuotas. Nuleidęs gal
vą žemyn jis stori, kaip ir 
pirma.

Lankytojai ateina ir ste- 
biasi iš slonio tokios buka
protystės. Vienas rašėjas 
laikraštij sako: ”Slonis bu
vo vadinamas protingiausiu 
iš visų gyvulių, bet šis slo
nis, kuris nežino, kad rete
kad slonis gali būti nusėti- sia5'.,iezlurlnt. J.oknĮ kl,uelų- stabmeldžių kartu su pete- 
nu kvailiu.

Žmonės labai greitai pas
tebi kitų žmonių ydas, o y- 
nač gyvulių, kurie skaitomi 
žemesniais už mus. Bet ku
ris iš mus gali tikrinti, kad 
jis nėra tokioj pat pozici
joj, kaip tas slonis, pririš
tas gilios senovės retežiais, 
kurie seniai liko nuimti nuo 
musų, vienok męs nesupran
tame ir laikomės toj pačioj 
vietoj, kaip tas nelaimingas, 
prie vergijos pripratusis 
slonis? Jeigu paimti visą 
žmoniją sykiu, tai pamaty
sime, kad ji daugeli j dalykų 
laikosi toj pačioj vietoj, ko
kioj buvo keli šimtmečiai at- 
gal, nesuprasdama, kad jau 
liko iš jos paliuosuota.

Tūkstančiai žmonių dar
bavos, gyveno ir žuvo besi
darbuodami musų paliuosa- 
rimui nuo prietarų, fanatiz
mo, žiaurumo, tamsumo, 
vienok męs pasiliekam toj 
pačioj vietoj ir atsisakome 
naudotis ta laisve, kuri jau 
iškovota mums.

Mus paliuosavo tirinėto- 
iai ir mokslinčiai nuo reli
giškų prietarų, darodė jų 
niekingumą, klaidingumą, 
vaikiškumą. Vienok dauge
lis musų laikomės prietarų 
po senovei, nejausdami, kad 
jau esame paliuosuoti.

Gabus žmonijos vadovai 
parodė mums aiškų kelią 
prie santaikos, laimės, abel- 
no progreso, bet męs pasi
liekame savo senojoj vietoj 
persekiodami vieni kitus, 
kovodami vieni su kitais, 
apkvailindami ir apgaudi
nėdami vieni kitus, žodžiu 
sakant, pas mus viešpatau
ja savitarpinis ėdimasi, tar
tum nebūtų kelio iš jo išeit. 
Męs pasirodom nematan
čiais parodytųjų mums ke
lių, kaip tas slonis, kuris ne
mato ,ar retežiai nuo jo nu
imti.

Tiesa, męs šiaip taip pro
gresuojame. Laipsniškai 
męs pradedame pripažinti 
laisvę ir džiaugtis iš jos. Po 
biskį pradedame suprasti, 
kad senieji proto retežiai jau 
numesti nuo musų. Bet žen
giame męs lėtai.

Tik įsigilinkite į savo pro
tą. Ar jus naudojatės vi
som laisvės progom ir ar 
neužkraujate ant savęs to
kių sunkenybių, kurių nie
kas nuo jūsų nereikalauja, 
o yra jos tik senovės papra
timu? Ar jus sunaudojate 
savo smegenis kontroliavi
mui savo gyvenimo, veiki
mui dėl savo ir kitų naudos?

V ___ ___________________r —

Žydo ar lietuvio dūšia? ™

i
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Gal kiekvienas matė taip 
vadinamas ”žydų dūšias,” 
bet veikiausiai retas žino, 
kas tai yra toji ’zydo du- j 
šia.” Pagaliaus, veikiausiai 
retas uždavė sau klausimą, 
kodėl įvairias naktines pe
teliškes žmonės praminė žy
dų dūšiomis. Tiesa, kai
kurie mano, kad toks pra- 
minimas atsirado stačiai tik 
pasityčiojimui iš žydų. Vie
nok, ir panašios rūšies pasi
tyčiojimai negali būti be sa
vo priežasties. Aš šį kartą 
ir manau pakalbėti, apie 
taip vadinamas ”žydų dū
šias,” kurios seniau buvo 
lietuvių dūšiomis.

”Na, gal kas pasakys, — 
”tai jau netiesa. Kam žvmėt 
lietuvius ir jiems tokias 
biaurias dūšias suteikti!” 
Toks patėmijimas, jei aš 
dabar jį išgirščiau, visvien 
neišmestų iš mano rankos 
plunksnos, ir aš lietuvių du-

visvien sugiminiuosiu su na
ktinėmis peteliškėmis.

Dieninės ir naktinės pete
liškės turi pas lietuvius į- 
vairius vardus, peteliškės, 
drugiai ir 1.1. Ypač mums į- 
domus žodis peteliškė, kaip 
naktinio gyvūno užvardini- 
mas. Tas užvardinimas; 
tuoj mums primena ”pata-| 
lą,” — o patalas mums pri
mena lietuvių dievą Patalių. 
Dabar patalu žmonės vadi
na gerai prirengtą lovą at
sigulti; be to kiekvienas ži
no, jog patalais, padarytais 
iš pūkų arba plunksnų, pri
piltų į didelius maišus, prisi
eina užsikloti. Seniau gi 
patalo prasmė buvo šiek 
tiek kitoniška. Seniaus pa
talu buvo tas gulėsis, ant 
kurio žmogus mirdavo. 
”Žmogus guli ant patalo,”— 
reiškė, kad jau kokis nors 
žmogus miršta. Vienok da 
ir dabar žmonėms nesveti
mas ”mirties patalas.” Nu
minusieji žmonės tokiu budu 
galėjo likti patalais.

Kada atsirado labiau iš
sidirbęs tikėjimas į dievus, 
tai ir mirusieji žmonės ap
turėjo savo dievą, kaipo vė
lių valdoną ar jų globėją. 
Tuo dievui ir liko vyriausisi 
patalius, patalų tėvas, kuris 
įgijo Pataliaus vardą.

Dalykai galėjo eiti ir kitu 
keliu, — labiau tinkamu. At
siranda pas žmones ir tikė
jimas į vėles. Žmogui nu
mirus mirusiojo vėlė arba 
lieka namuos ir arti namų, 
kur mirusis gyveno, arba 
blaškosi ore, arba persike
lia į tam tikrą vietą. Die
vams atsiradus ir vėlės gau
na savo dievą, kuris iš pra
džių galėjo vadintis Patvė- 
lė t. y. vėlių ponu. Tas pat- 
vėlė arba patelė ilgainiui ir 
liko dievu Patalium. Kiek 
laiko praslinkus, bet neži
nia. ar prieš vėlių valstijos 
suskilimą ant dviejų įvairių 
skyrių (dangiško ir praga
riško), ar po žmonių vėlės 
susigiminiavo s u dru
giais. Mat, musų bočiai ti
kėdavo, jog žmonių vėlės 
gali apsigyventi kituose gy
vūnuose. Per tai, vėlės, ore 
skrajojančios, o ypač tos, 
ką mėgdavo nakties tamsą, 
apsigyvendavo drugiuose, 
mėgstančiuose nakties laike 
paskrajoti. Kiek laiko pras
linkus supratimas apie nak
tinius drugius ir vėles taip 
susiliejo, jog naktiniai dru
giai liko žmonių vėlėmis. 
Kadangi tos vėlės priklausė : 
prie Pataliaus (Petėliaus) ;

nius, piktąsias dvasias ir t.t. 
Tos pat laimės sulaukė ir 
lietuvių vėlės arba peteliš
kės. Visų nekrikštytų lie
tuvių vėlės liko paskirtos 
prie blogų dalykų; krikšty
tų gi lietuvių vėlės dūšiomis 
tapo. Šiek-tiek laiko pra
slinkus peteliškėmis lieka 
jau visų nekrikštytų žmonių 
dūšios, o per tai ir žydų. 
Su galutinu krikščionystės 
įsivyravimu tarp lietuvių, 
su galutinu lietuviško tikė
jimo išnykimu, mirusiųjų 
lietuvių dūšios perstojo pe
teliškėmis būti. Kadangi iš 
ne krikščionių Lietuvoj gy
veno vien žydai su maža ma
hometonų saujale, tai šiems 
žydams peteliškės, kaipo jų 
dūšios ir visai liko perduo
tos.

Tai tokiu keliu seniau bu
vusios lietuviškos vėlės-pe- 
teliškės dabar, sulig tamsių 
žmonių, skaitosi žydų dūšio
mis. Panieka prie lietuvių
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liškėmis persidavė ir žy
dams. Bet ryšis tarp pete
liškių ir lietuvių dar vis ne- 
persitraukia: iš vienos pu
sės męs atsimenam Patalių, 
iš kitos pusės musų kaimie
čiai patalais naudojasi.

Z. A.

šingtono gatvėse rado rak
tą — pasirodo, kad tas rak
tas nuo paties dangaus... 
Taftas žada atrakyti dau- 
gaus vartus ir jus visus su
vesti dangun! Ot, kokia au
ksinė Tafto širdis! Nu, vy
ručiai, i teatrą — nesigailė
site !

Asmuo traukia iš krep
šio pinigus, degtinės bute
lius ir meta miniom Minia, 
šaukdama, veržiasi balaga
nam

III.
Balagane. Pasikėlus už

dangai, ant pagrindų pasi
rodo Taftas ir Rooseveltas, 
abu apsitempę trikotais.

Rooseveltas. Viešpačiai, 
aš jums nebesiaiškinsiu su- 
kokiu tikslu aš čia pasiro
dau, jus jau žinot... Dabar 
jus savo akimis persitikrin
site, koks aš vikrus, koks 

| liaunus... (Publikos dalis 
ploja, kita dalis švilpia.)

Taftas. Mistrai, jus mane 
pažįstat!... (Publikos dalis 
ploja, kita dalis švilpia.) Aš 
stačiai kalbėsiu—mano nuo
mone prezidentas turi būti 
žmogus žymus! Žmonės turi 
sau išrinkti tokį preziden
tą, kad jiems patiems ne
būtų gėdos ir kad kiti kraš
tai nesišaipytų! Jei į prezi
dentus rinkti kokį sudžiū
vėlį, kokią šeško mukelę, 
kaip jus tuomet išskirsite 
prezidentą iš minios? Prezi
dentas turi išrodyt taip, kad 
jį ir už šimto mylių pažin
tum! Man rodos, kad su to
kiu čemodanu, kaip šitas 
(bakstelėja pirštu sau pil- 
van) ir už dviejų šimtų my
lių pažinsi, kad eina prezi
dentas! Kaip, ponai, patin-
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Feljetonėlis.
KOMEDIJANTAI ka jums tas čemodanas?...

Rooseveltas. Gerbiamasis 
i Tafte, tamista, matyt, vien 
žodžiais nori patraukti prie 
savęs žmonių domą. Ne, 
reikia reališkai parodyt sa
vo gabumus, tegul minios 
pačios persitikrina! Ot, ant 
šių karčių ir virvių padary
kit gimnastiką, tegul ponai 
pasižiūri ir pamato...

Taftas. E, che!... Koks tu 
gudrus! Jam ant tų karčių 
ir vinių gimnastika! Gud
rus tu. perdaug gudrus! Tu 
nori, kad aš smertį gau
čiau... Juk tos virvės ir kar
tis manės neišlaikytų, truk
tų ir aš bumpt ant žemės, 
pogalam! Ne, gimnastika, 
ne! Nori — eikš pasibok- 
suoti!

Rooseveltas. Ar tu velnių 
priėdęs! Žino, kad šiame

I.
Balaganas. Prie jo du- j 

rų stovi policistas. Iš vi
daus nešinąs didelį krepšį, 
pasirodo gerai apsitaisęs as
muo. Pasistoję ant laiptų, j 
visa gerkle ima šaukti:

— Vyrai, vyrai, ei, vyrai! 
Šen! Susirinkit visi! ei, visi I 
Tuojaus prasidės štukos, J 
tuojau komedijos! Vyručiai, 
vyručiai, greičiau, šen, į mu
sų teatrą! Tokios komedi
jos, kokios dabar yra lošia
mos. teatsikartoja tik vieną 
kartą į ketveris metus! Nu, i 
vyreliai, tik sueikite, pama
tysit geriausi komedijantą, 
— Rooseve/ą! Vyručiai, 
skubėkite! Rooseveltas pa- i 
rodys tokias štukas, kad ak! 

Asmuo iš krepšio pradeda 
semt pinigus ir saujomis be- moksle aš menkai teišsila- 

i ria į minią, stovinčią apie 
balaganą. Minia dėl pinigų 
varžosi, mušasi. Paskui as
muo iš krepšio traukia deg
tinės butelius ir taipgi meta 
miniom. Žmonės suvis pa
siunta — šaukia:

— Tegyvuoja Roosevelt! 
Jis bus musų prezidentas!

Ištuštėjus krepšiui, as
muo vėl rėkia:

— Štai ką da aš pasaky
siu : Rooseveltas bekeliau
damas po svietą atrado tą 
vietą, kur buvo rojus, atra
do patį rojų.Ot,jums ir paro
dys tą rojų, pamatysit, kaip 
Adomas su Jieva bovijas... 
Nu, vyručiai, į teatrą!

Šaukdamas 
zuoja minią - 
į balaganą. Minioj kelios 
moterįs. Policistas, stovįs 
prie balagano, lazda kaukš- 
telėja moterims galvon.

— Kur lendat, bobos! Čia 
teatras tik vyrams! Marš 
namo prie puodų!

II.
Kiek palaukus ant tų pa

čių laiptų pasirodo kitas pa
našus asmuo irgi su krepšiu, 
šaukia:

— Vyrai, kas norite štu
kas pamatyti 
teatran! Bus dviejų galijo
tų imtynės — Taftas ir Roo
sevelt eis rištinių. Greičiau 
į teatrą! Vakar Taftas Va-

I

užhypnoti- 
ji grudžiasi

ura! musų

rinęs, jis tuojau ir einam, 
girdi, pasiboksuoti...

Taftas. Bijai, che!.. Nu, 
koks iš tavęs gali but prezi
dentas, a?!... šmikis!...

Rooseveltas (užsidegęs). 
Jei taip nori, galim ir bakso 
eiti, didelis čia daiktas!... 
didelis čiai daiktas!... (sus
toja viens prieš kitą ir ima 
baksuoti. Neilgai trukus, 
Taftas kumsčia skelia Roo- 
seveltui nosin).

Rooseveltas (susigriebęs 
už nosies, surinka) Durnius 
esi ir tiek! Tiesiai į nosį!

Taftas (susiriesdamas 
kvatoja). Gavai !...

Rooseveltas. Taip niekas 
nesibaksuoja!...

Taftas (risi juokiasi).Nu, 
žinai, Teddy, politikoj nie
kas nežiūri ar nosis ar akis 
ar da kas... Skelk kur pa
kliūna ir gana!

Rooseveltas. Ko tu čia 
taip puties — tau rodos, kad 
tu mane pergalėjai... Į nosį 
kožnas chuliganas pataikys, 
reikia tik sunkaus kumščio.. 
Bet tu eik su manim pagim- 
nastikuot.

Taftas (kreipiasi į publi
ką). Džentelmanai, matote, 
aš tą šmikelį Rooseveltą ap
dirbau fain! Man rodos, kad 
dabar jums nebebus abejo
nių, kurį rinkti į preziden
tus... Petras Butėnas.
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Z. ALEKSA.

Nuo to laiko, kada makslas susekė, jog 
žmogus, kaipo gyvūnas veislės Homo, ir 
antropoidai turi bendrus pratėvius, kartu 
pakilo klausimas: kur gyveno tie žmogaus 
bočiai, kurie da nors ir nebuvo žmonėmis, 
bet kurie jau arti prie jų stovėjo? Ant šio 
klausimo buvo duoti įvairus atsakymai.

Per ilgą laiką tų pratėvių lopšinės j ieš
kota pietuose, kur ir dabar gyvena antro
poidai. Č. Darvinas manė, jog žmonių 
lopšinė buvo Afrikoj, kur ir dabar gyvena 
gorilla ir šimpanzė.

Šiek-tiek vėliau, kada 1894 metais Diu- 
bua ant salos Java rado garsio pitekantro- 
puso liekanas, kurias jis klaidingai priėmė 
už žmogbezdžionines, t. y. už bendrą žmo
gaus ir dabartinių antropoidų botį, pradė
ta rodyti Į Zondo archipelagą, kaipo Į žmo
nijos lopšinę, kur gibbonai ir orangai ir 
šiandien gyvena.

Kiti mokslinčiai klaidingai jieškojo 
žmonijos lopšinės tenai, kur ir šiandien gy
vena žemesnės kultūros rasos, ir jie rodė 
tai Į Zondo salas, tai Į Ceiloną (kur gyvena 
veddai), tai Į Australiją. Panašiu budu su
sitvėrė gipoteza ir apie Lemuriją, kaipo 
žmonijos lopšinę. Jau išnykusi Lemuriją 
seniau turėjo gulėti j pietus nuo Indijos 
pussalio (apie Lemuriją aš plačiau rašiau 
da neišėjusioj „Manoma žmonijos lopšinė 
ir seniausia šeimynos forma”).

Kiekviena tų gipotezų buvo klaidin
gai pastatyta jų besistengime jieškoti žmo
nijos lopšinės tenai, kur dabar gyvena že
mesnės kultūros kiltis (žiūrėk augščiau pa
minėtą mano raštą). Tos gipotezos labiau
sia šlubuodavo, kada prisieidavo išaiškinti, 
kaip išsisklaidė po visą žemės pavirš] iš ma
nomų žmonijos lopšinių taip žmonės, taip 
antropoidai. Tik viena gipoteza apie šiau
rini žmogaus paėjimą duoda tinkamą išaiš
kinimą.

II.
Visos senobinių antropoidų liekanos 

(išskiriant, kaip rodosi, tik vieną atsitiki
mą) liko rastos ne pietuos, bet Europoj. 
Matomai, trečiosios sistemos viduryj an
tropoidai, o su jais kartu ir pirmi žmonės, 
gyveno vien šiauriuose, ir veikiausia siekė 
pat šiaurių. Su trečiosios sistemos galo 
prisiartinimu prasidėjo šiaurių atšalimas. 
Nuolatinis atšalimas pirmučiausiai užgrie
bė augalus (flora), o paskui palietė ir gy
vūnus (fauna).Augalai ir gyvumai,negalin
tieji apsieiti be didesnės šilumos, priversti 
buvo vis labiau trauktis Į pietus arba ir vi
sai išnykt. Su oro atšalimu prasidėjo smar
kesni gyvūnų persikėlimai Į pietus, pasiro
dė didesnė atmaina gyvūnų maisto ir kiti 
apsireiškimai, iššaukiantieji naujus pačių 
gyvūnų organizacijos persikeitimus. Gal 
tame laike naujos gyvenimo sąlygos pri
vertė vieną ant medžių gyvenančią antro
poidų gruppą *) pamesti seną gyvenimo 
būdą ir pradėti tankiau vaikščioti ant pas- 
turgalinių galūnių, t. y. ant kojų.

Dėl viso ko męs galim padaryti toki da- 
leidimą: su klimatiškų sąlygų atsimainymu 
kartu prasidėjo girių sumažėjimas. Tan
kios girios suretėjo, o vietomis tarp girių 
pasirodė plotai, krūmais arba žole apaugę. 
Visi tų girių gyventojai po truputį pakliuvo 
į naujas gyvenimo sąlygas. Giriniai gyvū
nai arba turėjo persikelti į kitas girias, ar
ba išnykti, arba, pagaliaus, taip ar kitaip 
persikeisti ir prisitaikyti prie naujų gyve
nimo sąlygų. Ir nieko nėra stebėtino, kad 
ir su į žmogų panašiais gyvūnais atsitiko 
tas pat: vieni jų persikėlė į naujas vietas, 
kiti žuvo, treti, iš gyvenančių ant medžių, li
ko gyvenančiais ne ant medžių (tai musų 
bočiai).

Augščiau buvo pasakyta, kad beždžio
nių bočiai iš keturkojų, gyvenančių ant že
mės, liko keturrankiais, gyvenančiais ant 
medžių. Dabar dalykai priešingu keliu 
ėjo: kai-kurie tų senų beždžionių ainiai, gy
venantieji ant medžių ir turintieji geras 
prietaisas (rankas) patogiai kabinėtis už 
šakų, liko priversti vėl daugiau vaikščioti

*) Kralikai pernešti žmonių i Australiją irgi prade
da ant medžių gyventi.
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ant žemės paviršiaus. Bet bėgiojant ant 
keturių rankų, pirmgalinės rankos jau 
nebėgai nieko reikalingo sugriebt, ir šis ne
smagumas vertė gyvūną stot ant pasturga- 
linių rankų, o pirmagalines pakelt ir palikt 
laisvomis. Taip išsiliuosavę pirmgalinės 
rankos laisvai galėjo pagriebt šį ar kitą 
daiktą arba valgį jam reikalingą. Taip elgė
si ir dabartiniai antropoidai, jei jie sau ra
miai, nesiskubindami, pradeda vaikščiot 
ant užpakalinių rankų. Gyvenimas mažai 
turtingose giriomis vietose vis labiau pri
pratindavo tuos gyvūnus vaikščioti ant pa- 
sturgalinių galūnių, ir, pagaliaus, pastur-, 
galinėms galūnėms kojomis virtus atsira
do dvikojai gyvūnai, kurie, žinia, per ilgą 
laiką dar vis laikėsi girių arčiau (apie vi
suomenišką tų musų bočių gyvenimą pla
čiau rašiau: „šeimynos Istorija ir Gentiš
kas surėdymas.” o taipgi: „Senovės lietu- 

| viai ir kitos tautos.”
Gal but, pleistoceno laikais su klimatiš- 

komis atmainomis ir girių sumažėjimu me
džiuose gyvenančios beždžionės, kurios iš 
protiško atžvilgio gal jau ir žmonėmis liko 
(žiur. augščiau paminėtuose raštuose), pri
verstos buvo nusileisti nuo medžių ir pra
dėti po žemę bėgioti. Kitos beždžionės ga
lėjo ir anksčiau su šiuo bėgiojimu susipa
žinti. Padėkim, girių pakraščiuose gyve- 

I nančios beždžionės galėjo vis tankiau nusi
leisti ant žemės, kad artimose pievose ir 

. krūmuose sau maisto jieškoti. Arba bez-: 
džionės galėjo pasilikti žmonėmis ant me-. 

' džių begyvendamos, bet jau tankiai nuo jų 
nulipdamos. Gulutinai musų bočiai galėjo 
palikti medžius tik tuomet, kada vis tan
kiau reikėdavo žuvininkyste užsiimti. Šie 
dalykai galėjo atsitikti ir priešpleistoceniš- 
kuose laikuose, pav., pliocene.

Perėjimas nuo keturrankinio laipioji
mo prie dvikojinio vaikščiojimo ir yra svar
biausiu anatomišku ženklu, pažymėjimu 

. jau atsiradusio žmogaus iš žemesnio gyvu- 
! no. Tuo tarpu iš protiško atžvilgio musų 
'bočiai žmonėmis skaitosi nuo tų laikų, 
kada jie pradėjo išdirbinėti sau prasčiau
sius ginklus ir kitus įrankius. Tos dvi nau
jienos musų bočių gyvenime atsitiko maž
daug tame pat laike.

Mat, pasiliuosavusios rankos gavo ga
lę užsiimti kitu darbu — laikyti ir dirbti 
Įrankius. Iš kitos pusės, įrankių laikymas 
ir jų išdirbimas reikalavo liuosų rankų, 

j Kuri iš šitų priežasčių smarkiau veikė, sun- 
j ’-'u pasakyti. Gana to, jog kojinio vaikščio- 
i ūmo reikalavo girių sumažėjimas, o įran- 
i kių atsiradimą pagimdė protiškas musų bo
čių išsiliuosavimas, surištas su visuomeniš
ku (bendriiiniu, kuopiniu) jų gyvenimu. 
Tr veikiausiai praslinko keli tukstantme-

J

čiai, laike kurių Įvairiose Europos ir Azi
jos vietose , o ypač ių šiauriuos , gyveno 
daugybė esybių, ką pavojaus valandoj arba 
maistą renkant vartodavo atsakančius 
įrankius — akmenis, šakas ir panašius da
lykus. Išpradžios tuos įrankius tie gyvū
nai galėjo vartoti visai neapgalvojus, bet po 
truputį prisiėjo patėmyt jų naudingumą 
ir ačiū tam turėjo atsirasti netik apgalvo
tas įrankių vartojimas, bet kartu ir tam ti
kras jų išdirbimas. Nuo šio laiko geres
nius akmenis ir lazdas reikalui praėjus jų 
savininkai jau nebemesdavo, bet laikydavo, 
kad ir kitu kartu patarnautų.

Seniausių laikų žmogaus padaryti į- 
rankiai vadinasi eolitais. Eolitai, tai tan
kiausiai titnaginiai akmenįs, ką savo iš- 
veizda tankiai primena tikrus įrankius — 
kirvukus ir panašius dalykus. Juos randa 
Europoj ir mioceno ir net oligoceno laikų. 
Tas rodo, kad jau oligoceno laikais gyveno 
ant žemės gyvūnai, ką mokėjo naudotis tais 
įrankiais. Nuo tų tai laikų ir prasideda 
žmonių atsiradimas, nors, teisybę pasakius, 
tų dar labai prastų akmeninių įrankių 
vartotojai visgi tikrais žmonėmis nebuvo, 
nes ant seniausių eolitų nematyt jokio jų 
apdirbimo. Pagaliaus ir antropoidai atsi
rado tik mioceno laikais. *) Šis dalykas vis
gi mums rodo, jog oligoceno laikais jau gy
veno gana augšto protiško išsiliuosavimo 
beždžionės, kurios protiškai, veikiausiai, 
stovėjo net augščiau, kaip dabartiniai an-

*) Prie tos grupos veikiausia priklauso jau ir se
niausi žmonės.

(Toliaus bus).
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Paj ieškojimai
Pajieškau Felikso 

niaus gub., Trakų pav 
losties, Klepčų kaimo, 
žinią ant šio adreso: 

Alfonsas Mikalonis, 
6 Second st., So. Boston,

Mikalonio, Vil- 
., Merkinos vo- 

Meldžiu duot 
[36]

Mass.

Laba-

I

i

i

Pajieškau Švogerio Jurgio Dabei- 
kio, Savos kaimo, Jačiunų uliČios, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Ra
guvos volos.; pirmiau gyveno apie 
Boston, Mass. Turiu svarbų reika
lą ir meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

M. Maskaliunas,
Post Office, Raymond, Wash.

Pajieškau brolio Stanislavo 
nausko, Kauno gub., Šiaulių miesto; 
3 metai kaip persiskyrėm Newark, N. 
J. Girdėju kad apsigyveno S. S. Pitts- 
burg, Pa; taipgi ir švogerio Petro 
Ušinsko, pusantri metai atgal gyve
no Newark, N. J. Taipgi pajieškau 
druagų Antano Ruko ir Vincento Sta- 
nilionio; pastarieji visi trįs Kauno 
gub., Panevėžio pav., pirmas Pakruo- 
gio miestelio, antrasis Pakruogio 
valsčiaus ir Parapalaičių kaimo, tre
tysis Linkuvos miestelio. Malonėki
te atsišaukti arba kas žino meldžiu 
pranešti šiuo adresu: [35]

Antanas Labanauskas,
P. O. Box 51, Comstock, N. Y.

Pajieškau savo vyra Stanislovo 
šekšnio, jis paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Šiaulėnų parapijos, No- 
tiškių kaimo. Jau 4 metai kaip A- 
merikoj neturiu jokios žinios nuo 
jo. Žmonės šneka, kad jau su 
kita apsivedęs; kiti vėl pasakoja, kad 
matę jį neseniai apie New Yorką čy- 
stijant žmonėms čeverykus ant boto. 
Jis yra 29 metų amžiaus, 5 pėdų aug- 
ščio, akis rudos, plaukai juodi, su a- 
kiniais ir nosis kreiva i kairiąją pu
sę. Aš esu tik trečia sąvaitė iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti arba jo 
paties, arba kas apie jį žino malo
nės man pranešti, už ką aš busiu la
bai dėkinga.

Salomija šikšnienė, 
227 Park avė., Brooklyn,

JONAS KELLA

TEATRAS ir BALIUS.
L. S. S. 1-ma kuopa parengia teat

rą ir balių, kuris atsibus subatoj, 24 
rugpiučio (August), 1912., svetainėje 
523 So. 4th st., Philadelphia, Pa. Pra
džia 8 vai. vakare.

Bus sulošta dviejų aktų Žemaitės 
labai juokinga komedija”APSIRIKO.” 
Po teatrui bus šokiai ir lakiojanti 
krasa. Todėl nepamirškite atsilan
kyti, o visi smagiai pasilinksminsit. 
įžanga su drapanų pasidėjimu 15 c.

Nuoširdžiai kviečia visus
KOMITETAS.

[34]

N. Y.

Pajieškau dėdės Vinco Ziulaus; ku
ris paeina Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Gižių valse, ir kaimo. Netoli 
20 metų Amerikoj. Malonėkite jus 
pats atsišaukti arba kas kitas prane- 

šiuo adresu: [34]
Mrs. Ona Vasaitienė, 

Devonshire Rd.,
West Croydon, England.

šti

24

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų senumo, ji turi mo
kėt skaityt iir rašyt ir mylėti gražų 
gyvenimą. Aš esu 28 metų ir palei 
amata braižytojas (technikas). Mer
ginos norinčios arčiau susipažinti ma
lonės atsišaukti šiuo adresu:

J. C. Kaulin,
P. O. Bx. 639, Hammond, Ind.

[36]

Pajieškau ANTANO VASILIAUS
KO, Kauno gub., Šiaulių pav., Kuršė
nų parapijoj ženijosi. Gyveno pas- 

Į taruoju laiku So. Boston, Mass. Ant 
kaktos ir ant sprando tiesiamjam šo
ne yra duobė. Jis turėjo stot į teis
mą ir uždėjus už jį bilą — pabėgo. 
Todėl kas apie, jį patėmytų meldžiu 
duot žinią, už ką 
mo.

I 
i

JUOZAPAS
262 — 3rd st..

gaus $10 atlygini- 
[35] 

KIBARTAS,
So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Antano Baziko.
Kauno gub. ir pavieto, Velionos mies
telio, 1910 m. gvveno

1 mokinosi barberiauti. 
gaunu jokios žinio*=. 
šaukti arba kas žino

i nes man pranešti:
John Bazikas,

Box 265, Lincoln, N. H.

So. Bostone ir 
Aš nuo jo ne- 
Meldžiu atsi- 

apie jį, malo- 
[35]

Pajieškau Antano šalčio, Kauno gub., 
i Aleksandravos pav., Didžiojo Pane
munio parap. Treji metai Ameri
koj. Kas apie jį žino, arba jis pats 
malonės atsišaukti.

Adolfas Kubilius,
22 Norvvood st., Fitchburg, Mass.

Pajieškau pusbrolių: Jono Andriu- 
šio, Meistų kaimo, Lesnistvos valšč.; 
Jono Aleksaičio Baltrušių kaimo ir 
Vinco Rinkevyčiaus Iždegos kaimo, 
Pilviškių valšč. Taipgi ir draugų: 
Juozo Čepaičio Šunėkų kaimo, Pae
žerių valsčiaus; Pijušo Galesevičiaus 
Aglinciškės kaimo, Antanavo valšč. ir 
Onos Merkevičiutės, Juodbariškės 
kaimo, Antanavo valšč; viisi Suvalkų 
rėdybos. Jie patįs arba kas apie 
juos žino, meldžiu pranešti šiuo ad
resu :

Vincas M. Rinkevyčius, 
1419 Quarry avė., Grand Rapids, Mich

Levicko, 
pav., Junku- 

parap., 20 
Turiu labai 
jo paties at- 

teik-

Pajieškau brolio Antano 
Kauno gub., Panevėžio 
nių sodos, Vabalninku 
metų kaip Amerikoj, 
svarbų reikalą, meldžiu
si šaukti arba kas apie jį žino, 
sitės pranešt šiuo adresu:

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

Pajieškau Dominiko Laučio ir Pet
ro Markevičiaus. Abu Kauno gub., 
Kupiškio parap.; Laučius Givakarų 
sodžiaus. 10 metų kaip Amerikoj, 4 
metai atgal gyveno N ew Yorke. P. 
Morkevičius Papilių sodžiaus, 2 metai 
kaip Amerikoj. Malonėkit atsišaukt, 
nes turiu svarbų reikalą.

F. J. Petrulis,
P. O. Box 51, Lewiston, Me.

GRAŽUS. BALIUS.
Susivienijimo Lietuvių šv. Kazi-

i miero Drstė, So. Boston, Mass, pa
rengia gražų balių ant Labor Day,

1 t.y 2 d. rugsėjo (September), 1912, 
I svetainėje Odd Fellows Hali, 515 
. Tremont st.. Boston, Mass.

Prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
i vėlai naktį. Meldžiame visus lietu- 
| vius ir lietuvaites atsilankyti ir gra- 
i žiai pasilinksminti Tikietai iš anksto 
' gaunami štore pas K. Yurgeliuną, 
I 233 Broadway.

Su pagarba KOMITETAS.

i PIKNIKAS.
New Britain, Conn. Sanryšio Lie- 

j tuviškų Draugysčių atsibus pirmas
jis pasivadina JOHN CHAPS, buvo didelis piknikas 31 d. rugpiučio (Au- 
suareštuotas Bridgewater, Mass. ir gust), QUartett Club Parke, 
aš uždėjau už jį $200 kaucijos. Da- visus lietuvius ir lietuvaites iš 
bar jis nuo teismo pabėgo ir mano yisos Connecticut valstijos kvie- 
kaucija prapuola. Kas apie jį man čiam atsilankyti; visoki gėrimai ir 
praneš, tam duosiu $10 dovanų. Jis valgymai bus pirmos klesos; taipgi 
yra augšto ūgio, juodbriuvas, išrodo bus draugysčių trauktinės, lenktynės 
lygiai taip, kaip ant šito paveikslo. jr kitokios žaislės. Atsilankiusius 
Girdėjau, kad gyvena New Yorko Į stengsimės kuogeriausiai užganėdin- 
valstijoj. Mano adresas toks: [34] ti. Prasidės 1 vai. po pietų ir trauk- 

Jonas česna, ; sis iki vėlos nakties. Įžanga dykai.
4 Depot st., Bridgewater, Mass. , S. L. D. KOMITETAS

Pajieškau dėdės F. Velioniškio, Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Kark- 
lianų gmino, Beržinių kaimo. Jis 
pats ar kas kitas malonės pranešti 
šiuo adresu:

K. Kreivėnas,
307 W. 30 st., New York, N. Y.

Pajieškau draugo Jono šyškos. Jis 
moka gerai grajįt ant dviejų in
strumentų. Jis pats ar kas apie jį 
žino, meldžiu pranešti, nes aš turiu 
jam gerą darbą.

Mike Kutowicz,
59 Oak st., Lawrence, Mass.

Pajiešku Jono Žimančiaus, Vytaga- 
los kaimo ir Povylo Bernoto Kliu- 
kių kaimo. Abu paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav, Kaltymenų volosties. 
Jie patįs ar kas kitas malonės praneš
ti šiuo adresu:

Povilas Daukšas,
Box 38. Athens, III.

Pajieškau patėvio Jono Stasevi- 
čiaus, Kauno gub., Nemakščių valšč., 
Smukėnų sodžiaus; 15 metų kaip 
Amerikoj. Pirmiau gyveno Coaldale, 
Pa. Apie 8 metai kaip negaunu jo_ 
kios žinios. Jis pats ar kas apie jį 
žino meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Jonas Dirmeikis,
4770 Melrose st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau giminaičio Stanislovo 
Aizonio ir seserų Antaninos ir Kazi- 
mieros Aizoniučių, Girdiškės parap., 
Klūkiu kaimo, Kauno gub.; taipgi 
giminaičių Juozapo ir Zidoriaus 
Šimkų, Kauno gub., Lūkės parap. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

W. Šimkus,
1705 S. 10% st., Springfield, III.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Apšvietos Dr-stė 

Brooklyn, N. Y., laikys savo 
susirinkimą 27 rugpiučio 
(Aug.), 1912, 8 vai. vakare, 
po No 103 Grand st., Brook
lyn. Yra svarbių reikalų, 

i meldžiame visus atsilankyt. 
KOMITETAS.

Lietuvių Imigracijos Dr-stes
VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

350 Newarkst., Hoboken, N. J. 
A. žolynas, pagelbininkas,

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

229 Bedford avė., Brooklyn, N. Y.

DR-STĖ PALAIM. LIETUVOS, 
CHICAGO, ILL.

ADMINISTRACIJA:
Pirmsėdis Kaz. Meškauskas,

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

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

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

2041 Ruble st., Chieago, UI. 
Kasierius Liud. Kasper,

3131 Wentworth avė., Chieago, IIL 
Ligonių užveizd. Pet. Steponaitis, 

1830 Canalport avė., Chieago, III.

Pajieškau draugo Juozapo Kon- 
droškos, Kauno gub., Kokšių so
džiaus; abu gyvenom ant kaukazo 
mieste Ekaterinodare. Girdėjau, kad 
atvažiavo į Ameriką. Meldžiu pa
ties arba kas žino pranešti, už ką bu
siu dėkingas.

Jonas Lirmidas,
1607 N. Ashland avė., Chieago, III.

Aš Uršulė Milišauskienė pajieškau 
dėdės Gasparo Jenulio, metai atgal 
gyveno New Britain, Conn., o da
bar nežinau kur jis yra; turiu svar
bų reikalą, todėl meldžiu atsišaukt ' 
šiuo adresu:

Mrs. Uršulė Milišauskienė,
33 Congress st., Springield, Mass.

DraugysčitiReikalai
BALIUS ir ŠOKIAI.

Liet. Soc. S-gos 71 kp., Cambridge,. 
Mass., rengia balių ir šokius, kurie 
atsibus Pėtnyčios vakare, 23 rugpiu- , 
čio (August), 1912, svetainėje Rho_ 
dės Hali, 40 Prospeet st., Cambridge, 
Mass. Prasidės 8 vai. vakare.

Tai pirmas bus Cambridge’uj ba- j 
liūs, kokio iki šiol dar nebuvo. Bus ' 
šokiai, lakiojanti krasa ir kitokie 
žaislai. Salė yra paimta viena iš 
geriausių. Muzikantai grajįs lie- ■ 
tuviškus ir angliškus šokius. Gėri-| 
mų ir valgių bus kuoskaniausių.

Todėl, broliai lietuviai ir lietuvai- ' 
tės, atsilankykit kuoskaitlingiausiai, j 
kur linksmai praleisit laiką įžanga 
vyrams 25.. Moterims 15c.

Visus nuoširdžiai užkviečia
KOMITETAS. '

Draugystė Lietuviška Tautiška
Tėvynės Mylėtojų No. 1.

Town of Lake, Chieago, III.
Administracija:

Prezidentas A. J. Bieržynskis,
4600 S. Paulina st., Chieago, Hl. 

Vice-pirm. F. A. Mišius,
4602 S. Ashland avė., Chieago, IIL 

Prot. rašt. K. A. Čiapas,
4436 S. Hermitage avė., Chieago, III. 
Turtų sekr. Leonginas Jaugilis,

4606 S. Paulina st., Chieago, III. 
Kasierius K. K. Strzyneckis,

4602 S. Ashland avė., Chieago, UI. 
Užžiurėtojas org. St. Ragauski,

4612 S. Wood st, Chieago, III.

LIETUVIŲ NEPrIgTKLIUBAS 
CHICAGO, ILL.

VALDYBA:
Prezidentas K. Raulinaitis,

3211 Union st., Chieago, IIL 
Prot. rašt. K. Mikolainis,

930 — 33 st., Chieago, III. 
Fin. raštininkas, Bern. Guos,

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

3301 Auburn avė.. Chieago. IIL 
Org. užžiurėtojas M. Titiškis,

3402 S. Morgan st, Chieago, III. 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

GERBIAMI TAUTIEČIAI.
Lietuviai, kurie esate apsigyvenę 

gerose vietose, ypač kurie ūkininkau
jate sekančiose valstijose: Georgia, 
North Carolina, malonėkit atsišaukti, 
turiu svarbų reikalą: [34]

S. BACEVIČIA.
751 Cyrus aU Valparaiso. Ind.
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KVAILIUKAS.
(Įžanga.) 

Kada tik kur man

KELEIVIS

Lietuve Kriaučka {Siuvėja;. Inhn r nnlon
Ona čepulionienė pirmiau gyve- U U II II L ■ II U I 1111 

nanti po No. 22 D st dabar persikėlė ' ___»___-_____ •_
su visa dirbtuve po No. 242 Broad- Į 
way So. Boston, Mass., ant trečių lu
bų, viršuj "Laisvės” redakcijos. Siu- j 
vam visokius moteriškus rubus pa
gal naujausias madas ir už prieina- . 
mą prekę, todėl visos lietuvės, su vi- 

! siuviniais kreipkitės pas mus,
I o visados turėsit gerai pasiutus rubus.

ONA CEPULIONIENE n
242 Broadway, So. Boston.

I

apie dalykų stovį ir patal
pinome. Jose (buvo viskas 
tas, ką ir jus pranešėte. At
leiskite, kad pastarosios ži
nutės sunaudot negalėjome.

vo. Phillipsburge streiklau
žių nėra, todėl netik žmonės, 
o ir kiti gyvūnai pažįsta 
streiklaužius. Ant ponios V. 
užpuolė Phillipsburgo bla
kės ir ėdė ją visur, kur tik ji 
nuėjo, todėl vargšė turėjo 
neštis iš čia laukan, vos 7 
dienas išbuvus.

F. Malkaitis.

sį į kalbėtoją ir vėpsau išsi- 
ižiojęs.

Kalbėtojas rėkia:
”Musų tautą mindžioja... 

Mus tauta išdalies da snau
džia... Musų tautai reikalin
gos tautiškos mokyklos, 
tautiški amatai; męs turi
me gerbti senovę... Mums 
reikalinga vienybė... Męs 
busim laimingi tik tada, ka
da bus mus tautiškos krau
tuvės, kolionijos: kada vie
šai plevėsuos tautiškos vė
liavos... Tada musų širdis 
liepsnuos tikra tėvynės (ne 
iš New Yorko. Red.) meile, 
kada visi drąsiai, nieko ne- 
sigėdindami, nesidalydami į 
partijas, užtrauksim: ”Lie- 
tuva Tėvynę musų, tu did
vyrių žemė.” Dėlto tautie

čiai, darban, darban! Męs 
turim atgaivinti tėvynę! 
Susirinkusieji ėmė pliauš
kinti (Turbut, ploti, nes ne
buvo į ką pliauškinti. Red.) 
rankom ir aš toliau negalė
jau girdėti, ką kalbėtojas 
pasakojo. Man jo kalba la
bai patiko ir aš norėjau jo 
prašyti, kad jis ir toliau tą 
pamokslą sakytų. Ugi žiu
riu, kad jau visai kalbėtojo 
nėra!

Matai, manau sau, jie iš
tautėję. Jis liepė mylėt tau
tą, o jie pliauškina (Ar Į 
vandenį? Red.) rankom, 
kad jis negalėtų kalbėti ir 
kad aš negirdėčiau. Palau
kit, ištvirkėliai! Aš jums už 
toki pasielgimą ir už ištau- 
tėjimą duosiu pipirų. Ir tik 
pasijutau, kad jau aš stoviu 
užsikraustęs ant pamoksli
ninko suolo.

”Ana! Kvailys kalbės,” 
kasžin kas atsiliepė iš susi
rinkusių.

"Kvailys, tai kvailys !” 
Parodžiau jiems sugniauž
tą ranką. "Tik palaukit, kol 
man piktumas praeis, aš 
jums parodysiu jūsų ištvir
kimą, jūsų ištautėjimą!”

Po valandėlės tariau: 
"Buvau supykęs ant jus, 

bet aš ilgai nepykstu. Su
pykau už tai, kad jus ne
leidote tam puikiam vyrui 
toliau kalbėt. Jis kalbėjo 

j apie tėvynės meilę, o jus 
| pliauškinate rankoms. Jis 
sakė, kad reikia gyventi ir. 

į darbuotis tautiškai, o jus nė 
nežinote, kad ištautėjusiais 
esate.

”Jųs esate maž-daug vie
ni į kitus panašus, todėl 
vieni kitais pasinaudokite 
kaip veidrodžiu, t. y. žiūrėk 
i kitą, o jame matysite savo 
ištautėjimą! Dabar kiek
vienas kitame matote sa
ve. todėl pasakykite, ar jus 
valgote tautiškai Ar rėdo- 
tės tautiškai? Ar miegate 
tautiškai ? Ar apsieinate 

Itautiškai? Ką jus veikiate 
tautiškai ?

"Lietuvoje išgriautos pi
lis. Lietuvoje trūksta ūki
ninkams bernų, o jus čia 
kitiems vergaujate už cen
tus. Jeigu jus mylite tėvy
nę, tai ir grįžkite jon. Ten 
iusų tautietis ūkininkas 
laukia. Ūkininkas duos 
iums du kartu ant dienos 
lietuviškų barščių pasrėb
ti, tris kartus ant dienos 
pavaišins tautiškai 
mintomis bulvėmis,
sesutės, tautietė gaspadi- 
nė papuoš penkpaliais sijo
nais — nuo pusės tautiškų 
maišų pridurtais marški
niais. Vaikinai padarys 
iums tautiškas klumputes. 
O tik tada jus krutinės liep
snos tautiška meile, o tik 
tada jus atgimsite.

"Dabar jus esate 
anglai ar gal žydai?

(Pabaiga bus).

I
teko 

matyt kokį laikraštį, tai vis 
būna prirašyti nuo pradžios 
iki pabaigai. Į laikraščius 
rašo, matyt, visoki žmonės,
bet nė vieno raštelio neteko 
matyt, kuris butų parašy
tas kvailio. Aš negaliu at
spėti, ar jus kvailiems ne
duodate vietos, ar visi kvai
liai butų tinginiais, ar da jų 
lietuvių tautoj visiškai ne
būtų.

Jus, ponai redaktoriai, at
siminkite, kokias puikias 
lekcijas senovėje kvailiai 
duodavo gudriems, kartais 
tiesiog stebuklingas (aš 
daug išskaičiau tokių faktų 
iš Dr. Basanavičiaius sura
šytų senovės atsitikimų). 
Jeigu senovėje tarp lietuvių 
buvo kvailių, tai kvailybė v- 
ra tautiška, ir kaipo tautiš
ką būtybę reikia atgaivinti.

Lietuviai, kurie pažino 
savo bočių rūbų gražumą, 
dažnai rėdosi jų rūbais ir 
tuo parodo, kad jie myli sa
vo bočius ir stengiasi jų rū
bus sugrąžinti. Ašgi pamy
lėjau savo bočių kvailybes 
ir jas noriu atgaivinti. Dė
lei to prašau mano raštelius 
patalpinti ne į gurbą, bet į 
laikraštį ,ir ne į juokų sky
rių.

Lai lietuvių tauta žinos, 
kad ir kvailiai turi santy
kius su visuomene, turi sa
vo užmanymus ir nors kvai
lai gali filozofuoti. Manau, 
jums, ponai, ir jūsų skaity
tojams bus nenuobodu skai
tyti kvailio raštelius.

Tiesa, aš nesu kvailys, 
nes turiu tik tris pėdas ir 
5%colio augščio, — tai tik 
kvailiukas.

Red. pastaba. — Ponas 
Kvailiukas prisiuntė savo 
filozofiia surašęs ant tokių 
puslapiu kurių vieni turi 
tik colio ilgi, o kiti net siek
sniniai. Matyt, jis ir popie- 
ros kur nors keistesnės 
^gal tautiškos) 'g-auna. ar
ba ja sukarpo pagal 
savo filozofiją.

Lekcija I.
Negaliu atsiminti ir jums 

viską nuosekliai išpasakoti, 
tik tiek atsimenu, kad buvo 
didelė stuba ir joj buvo pri
sirinkę pilna lig ponų, lig 
žmonių... Tik atsimenu, kad 
susirinkusieji buvo įvairus 
savo išveizda: vienų plau
kai buvo aiškiai matomi ir 
^giai toki, kaip mano, kitų 
buvo apsidraikę 'ant kak
tos; kiti tain toki gumba- 
tralviai... Vienų nosis aug- 
štvn riestos, kitų žemyn. 
Bet lvgiai visų akis buvo at
kreiptos pietų linkui.

Kas tas Įvairias nosis į 
čia kreipė? maniau sai^. U- 
eri žiuriu, lig žmogaus, lig 
lietuvio figūra toj šalij sto
vi užsilipus ant suolo ir mo
suoja dešine. Aš prieinu ar- 
tvn, klausau: kalba, ir da 
lietuviškai. A! dabar su-

paga-
Jųs,

tikri

prantu, dėlko visi nosis į tą ,eXuTiiS:!l?i^.,52OxV’ 
sali kreipia. Tai susirinki
mas. Tai lietuvis kalbėto
jas. Aš irgi pasiklausysiu.
Ir pažengęs kelis žingsnius yaU kuri laike audėjų strei- 
artyn, atkišau savo ilgą no-

Phillipsburg, N. J.
23 liepos i čia atvyko iš 

Patersčno tūla šilkų audėja

Patersone streiklaužia-

I

Pas dentistą.
— Tie dantis, ką tamista 

man padarei, pradėjo klibė
ti!

— 0 ką, ar aš nesakiau, 
kad bus tokie pat, kaip tikri 
dantįs?...

Kodėl ”Draugas” 
kraustė į Chicago?

Nes tenai yra davatkų 
klioštorius.

persi

Klajoja.
” Vienybė Lietuvninkų” 

praneša, kad ji jokiu budu 
nepataiko ten, kur ji nori ir 
kur turėtų. Sakytume, kad 
ji nežino geografijos, bet ji 
praneša, kad Šveicarija nė
ra Rusijoj, nė Janovoj, nė 
Liubline... na, na, sakysime, 
ir nė Pilviškiuose. Šveica
rija esanti Šveicarijoj — ir 
tai kiekvienas turėtų įsidė
mėti. Bet nežiūrint į toki 
geografijos žinojimą, ”V. 
L.” patenkanti vieton Švei
carijos į Vilnių, paskui į 
Kauno guberniją ir Liubli
ną. Ji kaltina už tai pač- 
tą. Bet su kitais laikraš-

i

i

I 
čiais taip neatsitinka, kaip 
su "Vien. Liet.” Jeigu ji pati 
neklaioįa, tai visgi pačta 
elgiasi keistai su ja, keisčiau 
negu su kitais laikraščiais. 
Turbut, todėl, kad tai keis
tas laikraštis. I

SKAITYTOJU ATIDAI.
Visų gerbiamųjų ”Kelei- 

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

PASARGA.
Mainant adresąreikia vi

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

”Kel.” Administracija*

naujausios mados
GRABARIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Atlieka visokį darbų prie palaidojimų 
kuopreriausiai už nebrangią prekę.

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

Redakcijos atsakymai.
Ig. Naruševičiui. — Tilps 

No. 36.
Katalikui. — Apie priva- 

tiškus dviejų žmonių reika
lus, kurie nė biskio nesiriša 
su visuomene, neužsimoka 
garsinti. Netilps.

Vargšo Draugui. — Prie 
jūsų korespondencijos iš 
Roselando nebuvo jūsų ad
reso, todėl numėtėme ją.

J. A. Dambrauskui. — 
Tilps kiek vėliau.

F. Raškevičiui. — Jūsų 
žinutės nesunaudojome, 
nes kiti anksčiau apie tai 
parašė. Gaila, kad nepasi-| 
skubinote, nes žinia parašy- i 
ta nuosekliai .

Buvusiam susirinkime. — 
Žinią pasiuntėte tik 8 rug- 
piučio, o atsitikimas įvyko, i 
jei teisingai pažymit, 4 lie
pos, todėl žinia skaitosi se
na. Netilps.

Ex-Fanatikui. — Jus duo
date mums atsakyti klau
simus, bet patįs į kiekvieną 
atsakote, todėl nėra reika
lo talpinti musų atsakymo, 
ypač ,kad jus atsakymai ga-' 
na teisingi.

L. A. U. P. N. Kliubui, | 
Hartford, Conn. — Kadan
gi tamistų pranešime agi
tuojama už Rooseveltą. ku
ris yra tokis pat darbinin
kų priešas, kaip ir Taftas 
su Wilsonu, ir kadangi po
litiškos organizacijos ne
gali taip greit nubalsuoti 
apie susivažiavimą, o ir: 
susivažiavimo nuospren- 
džius balsuotojai galės pil- i 
dvt pagal savo norą, nes i 
čia .slaptas balsavimas, tai 
atsiliepimas į Naujos Ang-j 
Ii jos lietuviškas organizaci
jas neturi svarbos, — todėl 
jo netalpiname.

Laisvamaniui.
jūsų korespondencijos yra 
abelnai geros, bet pas
tarąją buvome atidėję, lau
kdami. ką teismas nuspręsi 
anie kunigą. Pastaruoju 
laiku gavome tikras žinias

■v •

v —

Nors

Telephone So. Boston. 845 M. į

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

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

Nedėlioms iki 3 vai. po pietų
t

|
t

h

Ant 21 akmens 
tielžkelie laikrodis 
Sriubelių užsuka

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

VIENATINIS ĄfiPNTAC
LIETUVYS /AvJUll 1 nu 

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

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

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

gai geležinkeliu važiuojantiems žino 
nėms, kuriems reikia visuomet tikra* 
laikas žinoti. Gvarantuotas ant 20 m 
Ypatingas pasiulyjimas. Męs išsių 
sime šį laikrodėlį ant kiekvieno ac 
reso už $5.75 C. O. D. ir persiuntime 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk n< 
eento. Atsiminkite, jus užmokėtume- 
už tokį pat laikrodėlį apie $25.00. je 
pirktumėt kitur. Puikus auksuotu 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su k>e> 
vienu laikrodėliu.

Excelsior VVatch C<>.
I

906 Athenaeum Blg„ CHICAGO. Il.l

Profesorius medicinos

Lietuviszkas D-ras M. Ziselman.
7 Pa r mente r St
Boston, ilass.

Visokias ligas gy 
dau pasekmingia- 
usiai. Ateikit tie- 
siok pas mane 1 
trepais į viršų tik 

; neikit į aptieka: 
mano durys bal- 

j tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos

i Nuo 9 iki 11 ryte
i nuo 1 iki 2 ir 6 iki

8 vakare. Telephone 1967—3 RichmomRussian-Amedcan Bureao.
VIENATINE LIETUVIŠKA

be
Męs siunčiam pinigus į Rusiją 

kitas šalis; už šimtą rublių męs 
$51.85; už didesnes sumas * _ . . .j

ir
imame
męs mažiau skaitom. Taipgi pade- j 
dam pinigus j visas Europos bankas { 
ir išduodame bankines knygutes. 
Dėl kitų kainų ir informacijų kreip

kitės šiuo adresu:

Russian American Bureau, 
(Uždėta 1892 metuose. ) 

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

Sveikatą ir Drūtumu DOVANAI! 
7,000 egzempliorių tos garsios knygos 

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tą knygą, kuris tik at
siųs keletą štampų už prisiuntimo kaštus. 

TA KNYCA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne- 
veiusiems, vyrams ir moterims: ji būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, 
Auglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms!

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sll- 
pnybės.bet nori 
Pašiliuos uoti 
nuo ligos jungo 
kad nervikėtiį 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduolių galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatingai gerus sekančios gyduoles:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c
Nuo kosulio, grippo ir slogos SI .('0. Kraujo Valyto as $1.00.

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

Nuo viduriavimo suaugusiems 50 c. Nuo viduriavimo mažiems 25 c. 
Gjdanti mostis nuo pu?kų 50 c- > uo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduolės dėl pataisymo apetito $1.00.

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

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

Frcčkcs nuo rerviško salves skaudėjimo 10 ir 25 c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

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

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

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

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

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

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS 2ka.“r

■

SO. BOSTON, MASS

NOFIS GYDEI SI su kokiais pa
tentuotais vaistpalaikiais. arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o ligg dar labiau užsenaina ir ar
šiau padaro!

BET NENUSIMINK, 
kad jau buk yra neišgydoma liga. Tikram 
moksliškam specialistui daktarui ir pai
niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tei
singai nori būt išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymą ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tave gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenetų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystūs sekios 
nubėgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rinkose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas. BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TAI Philad. M. Klinika geriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaisytas liekarstas iš 
naujausių ir seniausių, did'iausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Philadelphios M. Klinika y-a ofici- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI Ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adresuot reik teip;

The PBILADELPHIA M. CLINIC 
1117 Walnut St Philadelphia, Pl

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos 
yra šios:

Nuo 10 iš ryto iki 4 po p1'**. N-I'!. mio
10 iki 3. Utarn. ir Pelu. 1...0 t> >.u d



Apie mus pačius.
Malonu gyventi, kuomet 

linksmos svajonės kutena 
jausmus. Bet ar daug var
gšui darbininkui gali būti 
linksmų valandų? Jeigu pa
žvelgti į jo aplinkybes, dau
giau nieko jo gyvenime ne
simato, kaip tik vargas. 
Kaip tai maloniais žvilgs
niais kiekvienas atsineša į 
dailę! Kaip ji kiekvieno a- 
kis vilioja! Bet ar kiekvie
nam leista prie dailės priei
ti ir ja gėrėtis dabartiniame 
surėdyme? Pasirodo, kad 
ne. Tik dalelei žmonių pri
einama naudotis visomis 
gamtos gerybėmis, o did- 
žiuomenei, tai yra darbinin
kų luomai, toli gražu nepri
einama. Ar gali darbinin
kas pažinti dailę, jeigu už jo 
ilgas darbo valandas tik 
tiek kapitalistas temoka, 
kad kaip tik darbininkas 
gali save nuo bado apsigi
nti? Jeigu darbininkas iki 
sočiai nedavalgydamas su-1 
taupina keletą centų, tai ir 
tie noromis nenoromis turi 
grįžti į kapitalisto bedugnį 
kišenių. Męs žinome, kad 
kapitalistų rankose dirbtu
vės ir visoki produktai, o iš 
dalies pati dailė. Jeigu ka
pitalistus kokiu nors budu 
priverčia pakelti darbinin
kams algas, tai da labai ma
ža žymė esti pagerinime 
darbininkų būvio, nes tuom 
pačiu laiku kapitalistai pa
kelia kainas ant visokių 
darbininkų vartojamų reik
menų, taip kad toji pakel
toji mokestis kartais nė 
kiek nepagerina būvio. 0 
kovojant dėl pakėlimo mo- 
kesties, kartais, gana daug 
reikia nukęsti ir net gyvy
bę paaukauti. Pažvelgus į 
dabartinį kapitalistišką su
rėdymą, pasirodo, jog taip 
specijališkai viskas sutaisy
ta, kad darbininkai nė ne
junta, kaip juos kapitalis
tai apiplėšia. Daugelis ne
moka nė suprasti, kas tame 
kaltas. Kuomet darbinin
kai supras, kad niekas tame 
nekaltas, kaip tik jie patįs, 
jog duodasi taip nežmoniš
kai save išnaudot, tai aišku, 
jog ir išnaudojimui bus ga
las.

Męs matome iš dabarti- 
•nio gyvenimo, kad darbi
ninkams nieko nėra negali-' 
m o, jei tik pas juos vienybė 
randasi, jei tik jie supranta 
savo reikalus ir laikosi prie i 
darbininkiškų organizacijų. j 

Laipsniškas p r a m o n ės 
vystimasi šimtais išstumia 
iš darbo ir kas kart dangi
na bedarbių skaitlių. Pas-1 
tarieji nė nesupranta, kame! 
čia priežastis. Ne kartą ten
ka išgirsti kalbant, buk esą 
tame kalčiausi išradėjai pa
gerintų mašinų. Jeigu, esą, 
nebūtų padirbtos tokios ma
šinos, kurios su mažai dar
bininkų padirba gana daug 
tavorų, tai žmonės visi tu
rėtų darbus ir visi butų už
ganėdinti.

Tokia nuomonė yra klai
dinga. Darbininkai niekuo
met neturi būt nuo darbo 
paliuosuojami, kuomet dir
btuvėj įvedamos naujos ma
šinos, bet turi būt ant tiek 
sutrumpintos darbo valan
dos, kad tas pats skaičius 
darbininkų dirbtų, kaip pir
miau, ir tiek pat produktų 
išdirbtų, kiek su senoms 
mašinoms buvo išdirbama, 
nepaisant, po kiek valandų 
darbininkams prisieitų dir
bti. Tuomet negręs darbi
ninkams bedarbės šmėklos. 
Tokią tvarką žada įvest so- 
cijalistai. Darbininkų uni
jos, nors jos vietomis ir ga
na stiprios, bet visgi pilnai 
neatsako darbininkų reika
lams ir nepriveda juos prie 
galutino darbininkų išsi- 
liuosavimo. Jos tik laiki-

nai užstoja jų reikalus ir tik 
iš dalies pagerina darbinin
kų būvį (Tai labai svarbi 
užduotis. Red.).

J. Žebrauskas.

Laiškai i Redakciją.
Guodotina Redakcija: —

Medlžiame patalpinte se
kančiame ”Kel3* numerij 
šitą raštelį: 
Brighton,Mass,

Ant mėnesinio ko-opera- 
cijos mitingo 28 liepos per
skaityta korespondencija 
A. Lakačausko iš Brightono 
”Kel.” No. 29 ir nutarta iš
reikšti Lakačauskui papei
kimą už įžeidimą išdalies L. 
Grikšto per laikraščius už 
laikytą prakalbą. Jis visai

kaip tai darė šios vietos do
mininkonai.

"Draugijos” redaktorius 
kun. A. Dambrauskas už ei
les, idėtas "Ateityje” nu
baustas 500 rb.

Vilkaviškis. Vietinės vai
stinės savininkas Grabaus
kas žada šį rudenį apleisti 
Vilkaviškį. Jis nori parduot 
savo vaistinę. Smagu butų, 
kad savo žmogus nupirktų 
šią vaistinę, kuri duoda ge
rą pelną. Vaistinių Vilka- 
viškije tiktai viena, apielin- 
kė turtinga.

Rokiškis 
tuokliavimo pasekmės. 3 d. 
liepos tūlas valstietis gerai 
įkaušęs išvažiavo iš mieste
lio, nepažindamas, kad tai 
svetimu arkliu važiuoja. Su-

miesto Suvalkų gub. be cer
kvės.

("Lietuvos žinios.”)

f,

Vargdienis.
(Zav. p.). Gir-

10 GALIONŲ ALAUS 
Už $1.00.

Per 25 metus praktikos American 
Product Co.. išrado alų kurio ska
numas perviršiję bile alų, kuris parsi
duoda karčiamose už 4 sykius dides
nę prekę. Kam vargti karčiamose ir 
mokėt brangiai, kad gali turėt geres- 

i nio alaus namuose ir išsigerti stiklą 
j kada tik nori visai pigiai. Norėda- 
i mi išbandyt musų gėrimą prisiųskite 
$1.00 arba $5.00 už 60 galionų, o męs 
tą pačią dieną prisiusime musų alų, 
apmokėdami prisiuntimo lėšas. Jeigu 
rasite kitaip negu kaip męs apgar- 
s'name, praneškite mums, o męs su
grąžinsime pinigus.

Agent. Suv. Valstijose, 
M. J. GERDIS

P. O. Box 380, HARTFORD, CONN.

i

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyno ir Cigarą.
Prieinamiausią ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

GERIAUSIAS
£ 
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5?
>
□2

Mano dirbtuve yra įrengta

?»
ž
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MUS ST. IKDHZEJEWSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

JDANTŲ DAKTARAS;
Užtaisau pasigadinusius dantis ir 
įdedu naujus. Darba gvarantuoju. 
Taipgi ištraukiu dantis be skausmo.

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

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

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass.

uis vistu svetimu arKiiu važiuoja. įsu- 
neužsipuldinėjo (kaip rašo radę ”vagį,” patupdė šalto- 
A. L.) ant musų socijalistų, I jon.” Girtuoklio dėlei kalė- 
o tiktai ant vardą nešiojan- jiman įkliuvo ir viena mote- 
čių. Beširdiškas gi ir pajuo- riškė. ‘ Augšt.
prie tarakonų, kurių u.Naumiestij (Suvg.). 24 
mums netrūksta, ir prie Je- ! birželio(liepos 7) buvo pa-

• ■ ■ - šventinti pravoslavų cerk
vei pamatai. Tam reikalui 
surinkta apie 25,000 rb. Pa
kviečiamų laiškų pinigus 
aukauti buvę išsiųsta apie 
78,000. Cerkvė žada būti pa
statyta apie liepos 1 d. 1913. 
Tada nuo ateinančių metų 
nebus jau nė vieno pavieto ir "Keleivio” redakcijoj.

TELEPHONE: Fobt Hill 1864.

H. H. NAYOR
ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Esehange Bldg.

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

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

R. Vasiliauską
28 W. Broaduay Se. Boston, Mass.

KNYGOS
Išleistos kun. V- Dembskio.
Iš ko kyla melai ......................
Kaip maskolai persek. Lietuvą 
Kaip laidoti numirėlį ..............
Imtynės varguolių su bagočiais 
Ar vyskupas Valančius nėra

viliugis Lietuvos? .............
Dvynai vagių ..........................
Kankiniai už mokslą ..............
Inkvizicija .............................

Visas šitas knygas galite 
"Keleivio” redakcijoj arba pas i 
toją

Rev. V. Dembskis,
1419 N. Main Avė., Scranton, Pa.

Visos tos knygos gaunamos taipgi

75c. 
10c. 
10c. 
10c.

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.ChapeI st., NewHaven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

15c. 
25c.

$1.00 
$1.25 
gauti 

išleis-

,‘ruzolimo stebuklų neturėtų 
mus suerzint taip, kad 
net per laikraščius pagar
sinti.

Vardan ko-operacijos: 
V. Szymkeviczius,

J. Gabalis,
A. Gudelis,

32 Lincoln st.,
Brighton, Mass.

Red. prierašas. — Dėl be
šališkumo talpiname šį lai
šką, vienok 
”prakalbos” 
niekinimas 
vienam yra 
ko-operacija 
žeisti teisinga p. A. Z. 
respondencija.

p. L. Grikšto 
ir socijalistų 
mažne kiek- 
žinomi, todėl 
neturėtų

i Gerbiama ”Kel.” Red.:
Meldžiu Jūsų patalpint į 

' laikraštį atskaitą mano au
kų, kurias man našlei su- 
aukavo draugai Meriden, 
Conn. D. L. K. Gedimino 
d-tės narių vardai, kurie au
kavo :

M. Januševičius $1; K. 
Liutkus ir W. Jokimas po 
50c.; K. Opulskis, A. Brinis, 
Y. Kuliešius, A. Jokubaus- 
kas, M. Palučionis W. M:lz- 
bokus ir A. Bruozis po 25c.; 
ir draugystė paaukavo iš 
kasos $5; viso labo S8.75.

Širdingą ačiū ištariu vi- 
Įsiems draugams ir draugy
stei už tokią brolišką meilę, 

: kad mane bėdną sušelpė,; 
kurią paliko mano brangus 
vyras su trejetu mažų vai
kelių atsiskirdamas su šiuo 
pasauliu 1911 m., 15d. rug-

' DIUCIO^

i Su guodone,
Johanna Jenuševičienė.

National F. Co., W. Han- 
over, Mass.

ZI RA C1fcttes
SMAGUS RŪKYMAS

įsi 
ko

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

GRAŽIOS
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ZIKA” dėžu
tėj. Susidėk tuos pavekslė- 
lius. Iš ju galima pasida
ryti gražias paduškaites ir 
šalikus.

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

I

N

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

Dvidešimts dviejų metų praktika ir laba tori ja iš
taisyta su moderniškiausiais įtaisais. Ypatišką prie
žiūra gauna kiekvienas ligonis ir tie tai dalykai yra 
geriausia mus gvarancija ilgo patyrimo ir mokslo.

Specijalistas sunkiose kroniškose]

A

P. LORUJLARD COMPANT

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D. 11
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nervu ligose
ir negalėjimus pilvo, plaučių, širdies ir kraujo, podraug 
visokių katariškų apsireiškimų.
SPECIJALISTAS VISOKIŲ LIGŲ: AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES.

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

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

V

Siutus
>

ii kitokius Rubus

Plungė (Telšių pav.). Lie
pos 10 d. vietinėje upėje Bo- 
brangoje nuskendo 12 metų 
vaikas.
Pikeliai (Kauno pav.). Lie

pos lo d. vietinėje upėje nu
skendo vidutinio amžiaus 
ūkininkas.

v •

žemaičių Kalvarija (Tei
sių pav). kun. Gugis ir šįmet 
buvo atvažiavęs žem. Kal
varijon su savo mediniais 
kryželiais, nuo griaustinio 
pagelbinčiais. Liepos 8 d. po 
sumos prie didžiojo alto
riaus atsistojęs šventino 
moterims tuos perkunsar 
gius.

Delko išmintingesnieji 
kunigai, buvusieji atlaiduo
se, nepertariate savo tam
sesnio brolio? Ilgainiui jis, 
rasi, pradės šventinti karvė
mis juosteles (nuo ilgų),

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoje, 
[įrengė savo locoą medicallšką kliniką ir namini ligonbutg savd 
Bocname name. Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Kurios ligos ne-| 
Kalima išgydyti su lekarstomis—daro visokias operacijas. Turi gim-l 
Kais padėkavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina:

Širdingai d ė kavoj u gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymą 
|Per septynius metus sirgau, turėjau širdies, galvos ir vidurių skaudėjimą] 
Taipgi kentėjau didžiaus skausmus prieš atmainą oro. Kuomet atsišaukiau 
prie savo tautiečio daktaro ir jis per prisiuntimą gyduolių mane išgydė. Iš
tariu tūkstančius kartų širdingą ačiū. JURGIS MYKLASEVlClA, P.O. Bos 
508, Foscroft, Maine.

MOTEJUS MIKALAJŪNAS sako taip:—Nors da aš visiškai neišgijau, 
bet su džiaugsmu siunčiu širdingą padėkavonę didžiam gydytojui Ignotui Stan
kui. Visos gyduolės, kurias man prisiuntė iš Philadelphijos j Angliją, yra la
bai naudingos. Turėjau aš nžsenėjuslą akių ligą, kaip tai: akių skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą šviesos, sulipi mą blakstėnų iš anksto ryto ir tt. Taipgi tu
rėjau ir odos ligą, niežėjimą ir išbėrimą. Jau dabar visiškai baigiu išgyti ir 
turiu nodėją, kad nuo pirmo prisiuntimo gyduolių liksiu sveikas. Anglijos 
daktarai negalėjo manąs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreipti 

rie daktaro Stankaus. Mano adresas: 73 Bread st., Edinbvrgh, Scotland.
Aa JONAS URBAITIS, P O. Box 122, St, Clair, Pa, dC kavoj n eavo tautiečiui daktarui Ig 

otal Stankui až išgydymą manęs. Dirbdama- n atnoee buvau labai blogai apeirges. net vle 
daktagal atsisakę mane Išgydyti. Kuomet n u važi ava n pas Dr Stankų, Jie pričmC mane mvo naminį ligonbutį ir t u petingai storojoe diena ir naktį. Idant manę išgelbėti iš tos ligos 

artą galybę mokslo ir dideles etorones mano tautiečio daktaro, mane Iškarto nuramino, nuo 
>irmoe dieno* pajutau, kad jau gynu, o, per 7 diena* likau visiškai išgydyta* ir *ugrj2au sveiku 
savo namus.

Puritan, Pa , P O. Box 167, Gnodot’nsa daktarę. Ignalina Stankus, duodu juros žinoti 
nuo irjaų gyduolių juntu sveikiau, bet da visiškai neišgijau, dėlto prašau prisiųsti dau 

yduoliu, kad galėčiau greičiau pasveikti. Jau dabar juntu. kad mano kojos yra vai 
Ir užmfrusios gįalo* pradeda atgyti. K/ZIMERA8 JAMSAUSKAS.

To* padSkavonCs yra patalpintos su pavelijimu pačių pacljentų.
Viri serganti šaukitės prię,daktaro Stankaus vnatiškal arba per laišką, be skirtumo, kaip 
gyventumėt, o aptorSeft širdingą radą ir psgelbą.

Daktarišką rodą duodu dvknf ~ 
Dr. IGBTATIUS LZ__

210 So.Br oad St., - - ____________ ■■
valandos: Iš ryto nuo 9 Iki 1 po pietų ir nuo 7 Iki 9 vakare. Šventadieniai* nuo 1 iki 4 v.

Nors da aš visiškai neišgijau,

ka! ypatiška! 1r per laiškus.STANKUS, k. D.
- PhlladelpMa, Fa

Tos padškavonės yra ištirtos ir teisingos. I

Duokit pasiūt mums!
Užtikrinam kad Jus sučėdysite II 

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

pigiausiai ir gerai. I
Musų firma randasi ir Califor-’* 
nijoj, todėl męs greičiau pagau- ; 
nam visokias nau ausias formas.

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

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyrų ir Motery drapanas.

Tikras Jūsų brolis lietuvys

ii

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

Telefonas: So. Boston. 21013.
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Vietinės Žinios.
Tūlas Harry Dudman iš 

Maldeno liko apkaltintas už 
padegimą savo namo po No 
74 Holyoke st. JĮ teis grand 
jurv. Parankos reikalauja 
$2,000.

Greitoj ateit i j gali būti 
pravesta elektros geležinke-■ 
lis elevatoriui iš Bostono Į 
Lynną, nes geležinkelio j 
kompanija jau gavo leidi
mą nuo Bostono ir Lynno 
valdžios.

KELEIVIS

Kada Bostono karų kon
duktoriai ir motormanai iš- 
laimėjo, tai ir teismai kitaip 
jau atsineša i juos. 19 rug- 
piučio augštesniojo teismo 
teisėjas Dana išteisino buvu
sį streikieri Daniel Allard, 
kuris neva Įžeidęs streiklau
žį konduktorių ant Bunker 
Hill gatvės.

17 rugp. Rooseveltas at
vyko Į Bostoną sakyti pra
kalbas, kad paagituot žmo
nes už save. Jis. kaipo skai
tytojams žinoma, pastatė 
save kandidatu i Suvienytų 
Valstijų prezidentus ir su
tvėrė naują partiją. Kasžin 
kodėl ši syki publika sutiko 
Rdoseveltą visai šaltai.

Liko suareštuotas dakta
ras Solomon Lemon, kuris niučio, 
kada tai vadinosi daktaru Prospect 
Lewis ir gyvena dabar po 
No 315 Essex st., Salėm. Jis 
kaltinamas už pavogimą 
brangmenu už $116 Fitch- 
burge.

DIDELĖS PRAKALBOS.
Cambridge Lietuvos Sūnų 

D-tė rengia dideles prakal
bas, kurios atsibus 25 rug- 

Rhodes Hallej, 40 
st., Cambridge, 

Mass. Prasidės 1:30 vai. po 
pietų. Kalbės Bagočius, 
Michelsonas ir Šmitas. A- 
teikit visi.

Komitetas
Lynne po No 103 Libertv 

gatvės nusinuodijo gazu vie
nas kompanijos keliaujan
tis agentas, Charles Reed. 
Jis paliko kortelę, kurioj ra
šo, kad nusinuodijimo prie
žasties nenori sakyt.

19 rugp.So. Bostono teisė
jas Fallon išteisino 7 kortų 
lošikus, kurie liko areštuoti 
nedėiloj po No 201 B gatvės. 
Juos teisino advokatas, sa
kydamas, buk nedėlioj lijo 
ir nebuvo kuomi 
linksmintis, kaip 
lošimu. Visokie 
peržengei ai yra 
mi, jei jie airišiai.

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

daugiau 
tik kortų 
Įstatymų 

paleidžia-

EKSKURSIJA.
L. S. S. kp. ekskursija neį- 

' vyko pereitoj nedėlioj, kaip 
buvo garsinta, iš priežasties 
lietaus, todėl komitetas pra
neša, kad toj vietoj ekskursi
ja išvažiuos šioj nedėlioj, 25 
rugpiučio. Ši ekskursija jau 
bus paskutinė šį sezoną, to
dėl nutarta parengti daug 
puikiau už kitas. Bus lakio- 

I ianti krasa. lenktynės su do
vanomis, šokimai ir kitoki 
žaislai. Kas gaus atviručių 
daugiausiai, tam paskirta 
puiki dovana.

Tikietus galite gauti "Ke
leivio*’ ir „Laisvės” redakci-

I

I
I

I

ANTANAS AšMIANSKAS

Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 
kalboje. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai kaip 
išsiimti popieras. Suvenytų valstijų 
kųnstitucija ir konfederacijos straip
sniai. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas, matydamas reikalą, išleido 
šią knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šią knygelę,
siųskite pinigus krasos ženkleliais ar-1 
ba per "Money Orderį” ant šio ad
reso: [46] i
L1THUANIAN AM. CIT1Z. CLl'B, 

372 Bedford avė., Broklvn, N. Y.

Parsiduoda
KRIAUČIŲ BIZNIS.

Biznis išdirbtas gerai ir mokantis 
kostumierišką darbą gali padaryti 
gerą gvenimą. Parsiduoda dėl to, 
kad savininkas turi išvažiuot. Atsi- 
šaukit šiuo adresu: [35]

J. B, 875 Cambridge st., 
EAST CAMBRIDGE, MASS.

PAJIEŠKAU PARTNERIO
Reikalingas partneris dėl petdidini- 

mo krautuvės, kurioj biznis išdirbtas 
nuo ilgo laiko ir tirštai apgyventoj 
lietuviais vietoj. Apie smulkesnes ir 
tolesnes informacijas, pranešime per 
laišką. Kreipkitės į "Keleivio” redak
ciją. [34]

REIKALINGA
400 VYRŲ J GIRIAS 

arba Šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dibti visą sizoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių, kreipkitės Šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE.

3 TREMONT R0W,

BOSTON, - - - MASS.

Dykai $100.00

Amerikos saliunų ir vieš
namių darbininkai, kurie 
priklauso Į American Bar 
Association, balsavo 19 rug- 
piučio, ar gali pasilikti tos 
asocijacijas nariu nigras W. 
Lewis, kuris dabar yra Suv. 
Valstijų generališkojo pro
kuroro pagelbininku. Nori
ma išmest iš draugijos ir ki
tus du advokatu — nigeriu, 
ButlerĮ Wilsoną ir W. Nor- 
risą.

Kadangi pasimirė jo mo
tina ir jis negalėjo susilai
kyt nuo gailesčio, tad Jos. 
Grady, 25 metų žmogus iš 
47 Walnut gatvės, 
sėt, prileido savo 
gazo ir pasimirė.

So. Bostono jūrėse 
kūnas M. Hartiga-

Netoli 
atrasta 
no, kuris andai laiveliui ap
virtus prigėrė.

Leonui Grikštui socijalis
tai nedavė kandidatūros, 
kaip pirma buvo tikėtasi.

Pereitą sąvaitę

Nepon- 
kambarį

ŠTOKAS PARSIDUODA.
Gerai apsimokanti gro 

šerne turi būt tuojaus par
duota, už žemą kainą. Savi
ninkas negali prižiūrėti jos 
Kreipkitės po
No. 543 Cambridge st.,

East Cambridge, Mass.

Pereitą sąvaitę buvo su
streikavę 160 molderių Stur- 
tevant BIower Works dirb
tuvėj, Hyde Parke. Tos 
dirbtuvės principijališku sa
vininku vra gubernatorius 
Foss Uniiistai reikalavo, 
kad butu jiems mokama po 
$1.50 i dieną. Jų reikalavi
mas liko išpildytas ir jie 
grįžo darban.

Draugija Moksleiviams šelpti ir Šviesai Skleisti 
M eldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

su i

I

Extra mitingas.
60 LSS. kp. turės savo ex- j 

tra susirinkimą 23 rugpiu- 
čio, 8 vai. vakare. Kviečia-i 
mi visi nariai atsilankyti.

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

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

KIEKVIENAM GERA PROGA.
PIGIAI! PIGIAI! PIGIAI!

Parsiduoda žemė gražioj apielinkėj Wilmingtone 
prie Square Parko. Lotai po $9.00. Vištoms farmos po 
$85.00. Doleris iškalno, paskui po 50 c. ant sąvaites.

Nėra nė procentų, nė mokesčių. Žemė augštoj vietoj ir sausa. Darbo 
yra dėl 3,000 žmonių. Tik 5 c. ant karo nuo Naujo Bostono karšapių. Mo
kyklos, bažnyčios, pačta ir Storai ten pat ant vietos. Atvažiuokit čionai ir 
nusipirkit žemės, kur galima uždarbį turėti. Męs pastatysime jums namą 
arba paskolinsime pinigų pasistatyti. Vaikščiot suvis nereikia — geležinkelio 
stotis ir trįs linijos karų prieina prie pat žemės.

Nedėli- n>is niiv<-.-a;n už dvka. Ateikit 12 vai. ant North Station. Bo- w z
stone, pas track'ą No. 15. Musų agentas tenai pasitiks ir kiekvienam duos 
tikieta už dvka

SUBURBIN LANDCO
Old South Building No. 834,

294 Washington st., Boston, Mass.
Arba at Kitę kokį vakarą • Keleivio’’ redakcijon. 28 Broadvvav, So. Bo 

ston. <> čia taipgi galėsite gauti tokį tikintą uz dyką.

GERIAUSIA AKUŠERKA

F. STROPIENE

rderius P«-

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
resni tavorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono štorai. Y- 
pač dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, linolėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikymas krautuvės 
mums nebrangiai atsieina. 
Kiekvienas perkamas pas 
mus daiktas, už pinigus ar 
ant išmokesčio, visiškai gva-

i rantuotas. Malonėkite pas 
j mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškeli, o aš nuei
siu pas jus paaiškinti apie 
tai.

Pažiūrėkite, koki 
virtuvės pečiai už 
Gvarantuoti.

Truputį pavartati 
dai gaunami už labai 
štą kainą.

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

Ypač kviečami jaunave- 1 V» • dziai.

ir Auksinis Laikrodėlis

1? S

2 3 -
9 1 Jd

Pabaigusi kursą
VVOMENS MEDICAL COLLEGE 

Balti m ore. N d.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago. teipgi suteikia visokias ro
dąs moterų ligose, parūpina gvdu ties 

Ofisas randasi:

30 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

į

J P.TUNILA
Užlaiko didelę

KRAUT ’JVĘ
Deimanų, . nikro- 

džių„ Wolthom - El- 
gin, ir šliubinių * 
dų. Užlaikom ke 
liaujančius agentus ii
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DR.-. 'ANĘ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš- 
mokesčio.

Parašvkiteskaitlines toje žvaigždėje 
■ taip, kad abelna suma kiekvienam 
rėdelije išeitų po 15

Kiekvienas iš Jūsų turi progą lai
mėt kreditą ant $100.00, kurį męs 

i priimsime kaipo dalį užmokesčio prie 
i nupirkimo 10,000 kvadratinių pėdų 
1 lygios ir sausos žemės New Jersey, l 
netoli didžiojo New York’o.

Prekė tos farmos yra $149.00; bet 
i jeigu tikrai išrisite tą myslį ir pri
siusite mums, tada galėsit gaut tą; 
farmą primokėdami tiktai $49.00 ir 

I mokėsit ne ant sykio, bet tik po $5.00 į 
į mėnesį.

Kiekvienas, kuris pasinaudos šiuo I 
pirkimu, gaus auksinį laikrodėlį. Pro
centų nė padotkų mokėt nereikia 
Pirkimo aktas dvkai.

Reikalaukite žemlapių ir informa
cijų rašydami pas mus šitokiu adre- 

; su: [34]
LITHUANIAN Dep’t. E

25 Church st..Rm. 114,New YorkCity.

puikus
$17.50.

rakan-
numu-

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas

Edvardas Daly
18 Broadway, S- Boston, Mass. 
Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs per expresą gyduoles prisiųsim

I

i

Commonvvealth of Massachusetts, 
Superior Court, Suffolk, ss., 1912.
Jonas Adomavičius su šv. Kazi

miero Draugyste.
Priėmėjas (receiver) Thomas L.

j Wiles, kurį teismas tam tikslui pa- 
I skyrė; praneša visiems žmonėms, 
kad kas tik turi prieš šv. Kasimiem 
Draugystę kokį skundą, tegul pra
neša apie tai jam, šitokiu adresu: 
84 Statė st., Boston, Mass., prieš 7-tą 
d. spalių, 1912. Tokis pranešimas 
turi būt paliudytas ir atspauzdintas i 
"Keleivije” ir "Boston Post’e” sykį 
ant savaitės, per tris sąvaites 
iš eilės paskutinis kartas turi til
pti mažiausia už dviejų sąvaičių 
iki septintai dienai spalių. Tokis 

j laikraščio numeris turi būt nu- 
! siųstas su apmokėta krasa užrašų 
advokatui ir kiekvienam žmogui, ku- 

' riam minėta draugystė skolinga, pas- 
i kui padaryti "affidavit of complian- 
ce” sulig šio reikalavimo ir paduoti 
surašą visų tų žmonių, kuriems mi
nėtoji draugystė yra kalta.

Per Teismą,
Francis A. Campbell. Klerkas.

Į VISUOMENĘ!
pranešam skaitytojams, kad 
num. "Keleivio” juokuose!
"Jonas Šventukas, Jėzaus Į 
tilpo per savininkų neap- 

Jis buvo parašytas vi- 
supirmiausiai vokiečių rašytojo K. 
Kelzner’o ir tilpo vokiečių laikraštije; 
paskui liko išverstas į lenkų kalbą ir 
pereitais metais tilpo lenkų juokų 
laikraštije "Bicz Božy,” o šįmet tilpo 
lenkų dieraštije "Dziennik Ludowy.” 
Pagaliaus buvo išverstas lietuvių kal- 
bon ir prisiųstas "Keleivio” redakci
jai. Peržiūrėję męs ketinom jį gra
žinti vertėjui atgal, bet per neapsi
žiūrėjimą jis pateko su kitais raš
tais zeceriams ir liko sustatytas ir , 

j atspauzdintas visai mums nepatėmi- 
■ jus.

Taipgi pranešam, kad nuo šio 
i laiko musų pastangomis bus gerint 
"Keleivį” ant kiek tik musų pajiegos 
ištesės, kad skaitytojams jis butų tik
ru žibintuvu ir kelrodžiu į jų ateitį. 
Musu pastangomis bus įgyti "Kelei
viui” geriausius sądarbininkus ir pa_ 
kelti laikraštį iki augščiausio laips
nio. Bus talpinama kuodaugiausiai 
pamokinančių raštų, o vengiama as
meniškumų, tuščių ginčų ir asmeniš
kų užsivarinėjimų, kurių pilni lietu
viški laikraščiai ir kurie įsiskverbda- 

ypatingai I 
Musų už-

"Keleivis”' 
laikraščių, 
tikru do- | 

žodžiu, ”Ke- ,

Šiuomi 
tilpęs 31 
piešinėlis 
švogeris,” 
sižiurėjimą.

Užlaiko geriausį

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

ko Cigarus.
Meldžiame užeiti o visados rasite 

gražų patarnavimu.

352 2nd st,

t

1

i

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

NATARIJUŠAS IR SUDŽIA
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieku visokius reikalus 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė-
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykus. .
Čia galit susikalbėt rusiškai 

ALEXANI)ER ROSE « 
294 Washington st., Rootn 330

BOSTON. MASS.

vo "Keleivin” taipgi. Ir 
į į tai atkreipta bus atida, 
iduotimi ateitije bus, kad 
į butu švariausis iš visų 
kad jis butų skaitytojams 

: ros ir mokslo šaltiniu.
leivije bus įvestos radikališkiausios j 
permainos.

Męs prašom skaitytojų, kad ir jie j 
! mums tame padėtų, nes tas daug 
I priklauso ir nuo jų, ypač kurie raši
nėja žinutes, straipsnelius ir t. t. Ra

kant reikia užmiršti visus asmeniš
kumus, nieko nepridedant nė atimant, 
rašyti tik tą, kas atsitiko. Taipgi ra
šant nėkuomet nereikia remtis ant to, 

I ką kiti pasakoja. Ko pats tikrai ne- 
I žinai, to niekad nerašyk. Su žinio- | 
mis gerai yra pasiųsto iškarpos iš 

'anglu laikraščių.

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

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

822 \Vashington st., 
BOSTON,............ MASS.

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

F. S. Simanckis.

RUSISZKAI-AMERiKONISZKA 
LLNTJA..

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai 
C AR, KURSK, RUSSIA 

Į Rotterdamą 8 d., į Liepoją 11 dienų.
$33.00
$48.00
$65.00

III klesa 
II klesa

I klesa

$35.00
$50.00
$75.00

Czar (naujas) 7 Rugsėjo (September) 
Russia 21 Rugsėjo (September). 

Kursk o Spaliu (October).
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

iltinis

brangiausi žmogaus^
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Reumatizmo..........50c. ir
30c. ir 

dusulio...............................
kirmėlių..... . ....................

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 kibai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų antiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytojas..................... 1
Gyvasties Balsan as...................
Nervų Stiprintojas... ,5Oc. ir 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c. ir 
Kraujo Stiprintojas.......... ..
Nuo kosulio...................25c. ir
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. 
Skilvinės proškos..........10c. ir
Piguikos dėl kepenų.................
Blakių naikintojas.....................
Dėl išvarymo soliterio.............
Anatarinas plovimui..........
Nuo kojų prakaitavimo...........
Gydanti mostis...........................
Antiseptiškas muilas..........
Gumbo lašai...................50c. ir

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
(^Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais*^ 

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

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

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
Į 229 Bedford Avenue Kampas North 4-tos gatvės Brooklyn, N. Y.

$1.00 
.75 

1.00 
1.00

.50 

.50 

.50
1.00 
.25 
.10

3.00 
.25 
.25
.50 
,2>

1.00

Nuo galvos skaudėj imo. 10c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. . 10c. ir 
Nuo dantų gėlimo...................
Nuo peršalimo....................... ..
Plaukų stiprintojas... ,25c. ir 
•Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo 
Nuo R'------- :-----
Nuo lytiškų ligų 
Nuo 
Nuo 
Antiseptiška rrostis. ...............
Nuo viduriavimo................... ...
Kastoriia dėl vaikų.... 10c. ir 
Proškos dėl dantų....................
Karpų naikintojas....................




