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Iš Rusijos.
Miškų gaisras.

Ties Bogorodsku (netoli 
Maskvos) dega miškai. Gai
sras dėlei sausumos ir karš
čių labai smarkiai plečias. 
Gesina daugiau tūkstantis 
darbininkų, bet užgesinti ne
vyksta.

Stačiatikių bažnyčios susi
rinkimas.

Pastaruoju laiku rusų vi
suomenėj vis dažniau ir daž
niau kila balsai dėlei tvar
kos puolimo stačiatikių baž
nyčioje. Daug rašoma, kad 
reikia sušaukti visuotinas 
bažnyčios susirinkimas, ku
ris aptartų daugybę Įvai
rių jau nuo seniai kilusių 
klausimų ir Įvestų geresnę 
bažnyčioje tvarką. Stačia
tikių valdžia tiems balsams 
nusileido ir nutarė neužilgo 
tą susirinkimą sušaukti. Ne
seniai susidarė komitetas, 
kuris išdirbsiąs smulkią su
sirinkimo programą ir pa
mosiąs jam visą eilę suma
nymų.

N. Anenskis mirė.
Liepos 26 d. mirė rusų vi

suomenės veikėjas N. Anen
skis. Dar nuo 50 metų jis 
aktyviai dalyvavo politiška- 
me Rusijos judėjime. Dau
geli kartų prisiėjo velioniui 
nukentėti, pasėdėti kalėji
me, net ir garsiąją Petro- 
pavlovo tvirtovę pamatė. 
Bet lig pat savo mirties jis 
narsiai stovėjo rusų visuo
menės priešakyj, nuolat bu
vo jos vadovu ir jos dvasia. 
Taio, kad Anenskiui mirus 
rusų visuomenė neteko vie
no iš geriausių savo sūnų, 
neteko geriausio, prakil
niausio pavyzdžio.

Mokslaeivių ekskursijos.
Švietimo ministeris iš

siuntinėjo mokyklų virši
ninkams aplinkraštĮ, kuria
me Įsako būtinai pildyti pir
miau išleistą paliepimą apie 
mokslaeivių ekskursijas. 
Būtent: norint suruošti eks
kursiją, mokyklos viršinin
kas privalo nusiųsti guber
natoriui ekskursantų surašą 
(jų pravardės, tautystė, kil
mė) ir surašą miestų, ku
riuos ekskursantai mano at
lankyti. Gavus gerą guber
natoriaus paliudijimą (kad 
visi ekskurs. polit. ištikimi), 
galima jau paduoti meldi
mas mokslo apskričio valdy
bai. Toji jau galutinai lei
džia ekskursiją daryti. Vi
sos šitos formalybės daro
mos tam, kad kartais nepa
kliūtų ekskursantų tarpan 
neištikimų žmonių.

Gaisrai.
Mogilevo gub. išdegė mie

stelis Kričev. Sudegė 114 
namų. Stavropolio pav. vie
nam miestelyj išdegė 400 na
mu, kitam miestelij — 2 cer- 
kvi ir 54 namai. Polocke su
degė 200 namų. 1000 gyven
tojų liko be pastogės.

Pabėgo.
Jš Rvgos kalėjimo pabėgo 

6 labai svarbus kriminali
niai kaliniai.

Ir iš kyšių nauda.
Kaip praneša „Sovr. Slo- 

vo,” Vilniaus policijai įsa
kyta gaunamus kyšius ati
duoti valstybės bankan. Pi
nigai eisią Įvairiems labda
ringiems reikalams.

Didelis gaisras.
Kaip praneša laikraščiai, 

bemažko visai Polocko mie
stas išdegęs. Nukentėję a- 
pie pusę visų gyventojų. Na
mų sudegė apie 1000. Nuo
stolių esą arti 2 milijonų rb. 
Gaisras prasidėjęs 28 liepos 
ir pasibaigęs vos 31 liepos.

Kareivių-sukilėlių byla.
Taškente prasidėjo byla 

dėlei neseniai buvusio Taš
kente kareivių sukilimo. 
Kaltinama 228 kareivių. Gi
na juos 10 aficierių.

Paroda.
Šiemet, rug. m., Maskvo

je bus pirmoji avių paroda. 
Parodos tikslas: parodyti 

i avių auginimo padėjimą Ru
sijoje, tą auginimą pagerin
ti, pastebėjus tinkamas Ru
sijai avių veisles; parodyti 
tai, kokios iš avių naudos 
galima turėti, kaip geriau 
avimis pasinaudoti ir t. t.

Paroda dalįsis Į 3 skyrius: 
Įl) Gyvieji eksponatai (Įvai
rios avių rųšįs, bus taipgi ir 
ožkų), 2) skyrius avių augi
nimo produktų (vilnos, viso
ki iš vilnų išdirbiniai, avių 
mėsa, jos išlaikymas ir t. t.) 
ir 3) avių auginimo mokslo 

! skyrius (įvairus rankve- 
džiai, knygos, avims kirpti 
mašinos ir t. t.).
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Vežikų streikas.
Ivano-Voznesenske, lie

pos 28 d. sustreikavo leng
vieji vežikai. Streiko prie
žastis, vietinio policmeiste
rio išleistieji paliepimai, 
kaip antai: reikalaujama,: 
kad vežikai pasirūpintų ge-1 
resnius vežimus ir arklius: , , . •
ir kad jie dėvėtų vienodus i ^?_svar^*

1000. ’ 
Suokalbis.

į Tientsin, Chinija 28 rūgs. 
— Sukilusieji kareiviai už
mušė generolą Čang Ši Kuei 
ir nusprendė paimt miestą 
Čing Ting, esantį 160 mylių 
atstume nuo Pekino. Bet 
valdžiai pavyko sužinot a- 
pie suokalbininkų pienus ir 
pasiųsta kariumenė. 5 suo
kalbininkai liko nubausti 
mirtim.

Tvanas.
Anglijos gyventojai nu

kentėjo nuo nepaprastai di
delio tvano. Mieste Nor- 
wich, kur išsiliejo iš krantų 
upės Wensum ir Ware, 7000 
gyventojų išbėgo iš narnų, 
nes tvanas vienus jų išnešė, 
kitus prisėmė. Iš kitų vie
tų pranešama, kad nema
žiau, kaip 20,000 žmonių li
ko be pastogės. Ypač arti
mesnieji prie Londono gy
ventojai nukentėjo.

Kariumenės paroda.
Berlynas, 3 rūgs. — Kai

zeris Vilius vakar peržiurė
jo skaitlingą kariumenės 
parodą, susidėjusią iš 60000 

' kareivių.
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Leidžia
J. G. Gegužis ir draugai.

PRENUMERATA METAMS: 
Amerikoje.................................11.50
Kanadoje ir užrubežiuose.... 82.00

PUSEI METŲ:
Kanadoje ir užrubežiuose 
Amerikoje......................
Apgarsinimų kainos klausk laišku. 
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kalais, taip adresuokite:

“KELEIVIS”
28 B’ way, S. BOSTON, MASSL 3E

I

I

s
S 1.25 I 
90c. I

I

J
T w Metas VIII.

—
Bulgarijos karalius pavojuj.

Bulgarijos caras Ferdi
nandas gali netekti sosto la
bai greitoj ateitij. Gyven
tojai reikalauja pradėt karę 
su Turkija. Bet svarbiau- 

’ I šia, kad visoj šalij eina slap- 
itas revoliucijonieriškas ju
dėjimas, kurio vadovu yra 
buvusis augštas Bulgarijos 
valdininkas, dabar gyvenan
tis Paryžiuj. Revoliucijo- 
nieriai susideda i krūvą su. 
karės reikalautojais ir pasi
daro galinga pajiega, kuri 
gali nustumti carą nuo sos
to. Pradėt karę jis nedrįs
ta. nes tuomet vistiek neiš- 
gelbėt jam savo sosto. Jis 
lankėsi pas Vokietijos kai
zeri, Peterburge ir Viennoj, 
kad gauti parama nuslopini
mui revoliucijoniško judėji
mo savo šalij.

Nauja sutartis.
Į Francuziją atvažiuoja 

Ispanijos karalius pasimaty
ti su prezidentu Fallie- 
ku Poincarė. Pasimatv-«/ 
mas įvyksiąs ne Paryžiuj, o 
Bordeaux arba Biarritz. 
Paskui važiuos Į Sansabas- 
tian. Ten busią pasirašyta 
ant naujos tarptautiškos su
tarties, kuri perkeisianti Is

panijos atsinešimus Į kitas 
šalis, ypač i Francuziją, 

I Angliją ir Rusiją.
Radinys žemėj.

Poltavos gubernijoj kai
me Malaja Pereščepina ūkio 
bernai bekasdami žemę už
tiko seną šėpą, kurioj atras
ta daug aukso ir sidabro. 
Pinigai buvo net iš 4 šitme- 
čio. Tarp pinigų buvo vie
na torieka su lotynišku pa
rašu, kurią buk vartojęs ko
kis tai vyskupas vienuolik
tam šimtmetij. Atrastasis 
auksas sveria 35 svarus, si-

i
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rubus ir t. t. Vežikai už tai apkamuotas ant SoOO, 
apskundė policmeisteri gu-; 
bernatoriui. Iš viso strei-' 
kuoja 400 vežikų.
Katastrofa ant Volgos upės.

Iš Jaroslavo praneša, kad 
liepos 28 d. siautė didelė au
dra ant Volgos upės. Laike 
vienos valandėlės tapo su
griautas statomas, beveik 
jau gatavas tiltas per Vol
gos upę. Tiltas su visom sta- 
lažomis (pakadnėmis) 65 
sieksnių ilgumo ir 73 tūks
tančių pūdų sunkumo tapo 
sutrupintas ir tilto griuvė
siai Įkrito Į Volgos upę. Upė
je po tilto griuvėsiais tapo 
ir tie žmonės užgriuvę, ku
rie buvo tuo laiku ant tilto. 
Atkasta 2 lavonu ir du sun
kiai sužeisti žmonės. Nuos
toliai esą apie 500 tūkstan
čių rublių.

Patronų eksplozija.
Vladimiro miesto centre, 

Nikolajevo geležų sandelije, 
vieną rytą, iš nežinomos 
priežasties iškilo eksplozi
ja — 10 tūkstančių muškie
tų patronų sprogo. Pasiro
dė, kad daugybė gatve ei
nančių žmonių nukentėjo 
nuo eksplozijos. 1
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Smito prakalbos.
.1. W. W. atstovas Juozas 

Šmitas kalbės
6 rūgs. Naugatuck’e, Ct.
8 rūgs. S. Manchester, Ct. 

Čia prakalbos jau sureng
tos ir svetainės nusamdytos. 
Toliaus dienos paskirtytos 
šitaip:

9 rūgs. Newark, N. J.
10 rūgs. Jersey City, N. J.
11 rūgs. Paterson, N. J.
12 rūgs. Elizabeth, N. J.
13 rūgs. Brooklyn, N. Y.
15 (dieną) Shenandoah,Pa. 
15 (vak.) MahanoyCity,Pa.

New Yorko policijai karšta.
Pasirodo, kad apie paleis- 

tuvvstės ir šulerystės na- v v
mus žinojo visa New Yorko 
policija. Štai jau pasklydo 
gandas, kad G. Hayes, kurį 
policijos komisijonierius 
Valdo dabar prašalino iš in- 

jspektoriaus vietos už leidi
mą tokiems namams gyvuo
ti, rengiasi pristatyti pro
kurorui prirodymus, kad 
pats komisijonierius Valdo 
pirma buvo jam Įsakęs nesi
kišti Į tokius namus. Pasi
rodo, kad visgi apie tai ži
nojo ir pats komisijonierius.

Dabargi S. Scheppt, ku
ris už Beckerio pinigus nu
samdė Rosenthalio užmušė
jus, gavo nuo prokuroro 
raštišką užtikrinimą, kad jo 
visai netrauks atsakomy
bėn, jeigu tik apsiims vis
ką išpasakoti. Schepps ant 
to sutiko ir atvažiavo i 
New Yorką. Kaip tik poli
cijos komisijonierius Valdo 
išgirdo, kad Schepps atva
žiuoja Į New Yorką, tuoj i- 
sakė detektivams, kad ant 
stoties jį suimtų ir pristaty
tų i policijos nuovadą. Bet 
prokuroras pranešė detekti-i 
vams, kad Schepps nėra po 
areštu ir jie neturi tiesos jį 
imti; jeigu jie nors pirštu jį 
dasilies, jie bus patįs areš
tuoti.

Čia jau pasirodo, kad po
licijos komisijonierius Val
do norėjo gaut Scheppsą Į 
savo rankas pirma, negu jis 
pasimatys su prokuroru 
Whitmann ir iškvosti, ką jis 
turi jam sakyt, arba stačiai 
įbauginti, kad nieko nesa
kytų. Taip spėja pats pro
kuroras Whitman. Taigi 
ant komisijonieriaus Valdo 
irgi puola negraži nuožval
ga.
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Lawrence’o kapitalistai 
areštuoti.

Apskričio prokuroras 
Pelletier, kuris yra kandida
tu Į gubernatorius, apskun
dė Lawrence’o kapitalistus 
už padėjimą dinamito laike 
buvusio streiko. Kaip buvo 
jau nekartą rašyta, dinami
tą padėjo buvusio majoro 
sūnūs Breen, kad paskui 
kaltę suversti ant Ettoro. 
Bet tos žabangos nenusise
kė. Tuoj išsiaiškino, kas tą 
dinamitą padėjo ir Breen 
liko areštuotas. Teismas nu
baudė Breen užmokėt $500. 
Breen nė protestavo, nė a- 
peliavo, tik išsiėmė ir užmo-

kėjo, tartum ne savo. Jau 
čia tuoj nuožvalga puolė, ar 
nebus tai tik fabrikantų tie 
$500. Taip ir buvo. Dabar 
Breen jau prisipažinęs, kad 
fabrikantai jį pasamdė, da
vė dinamitą, nurodė kur ji 
padėti ir užmokėjo už dar
bą. Breen gavęs $500 ar 
$600 užmokėti iš tų ponų. 
Grand Jury dabar išdavė 

arrantus areštuoti 3 ypa
tus, kurios jau tikrai mano
ma, kad dalyvavo dinamito 
konspiracijoje. Tarp tų fi
gūruoja ir American Wool- 

! en kompanijos prezidentas 
p. Wood, kuris jau $5,000 ir 

■kaucijos užsistatė. Tuo tar
pu vienas stambus kapita
listas nusišovė. Tai buvo 
Ernst W. Pitman, didžiau
sių Ayers ir Wood audinv- 
čių statytojas. Spėjama, 

j kad to rankos nebuvo irgi 
(labai švarios, ir kad nusižu- 
dvmo priežastis tai buvusi 
baimė prieš teismą.

Reikia pripažinti, kad p. 
Pelletier, išvilkdamas i švie- 

Isą šitą kapitalistų krimina- 
| lišką konspiraciją prieš dar- 
! bininkus, daug tuomi pasi- 
| tarnavo darbininkų klesai. 
Darbininkai turėtų būti p. 

i Pelletierui už tai dėkingi. 
Jeigu ne jis, tai niekas nebū
tų nė žinojęs, kad tokie di
deli ponai, kaip p. Wood, 
galėtu kišti savo baltas ran
keles i taip biaurų, taip pur
viną darbą, kaip dinamito 
konspiraciją. Nors teisme 

Į tas jiems da neprirodvta, 
bet žmonės visi apie tai jau 
žino. Breen jau pasakė, kad 
dinamitą jam pristatė ak
menų tašvtojas Rice, o pas 
Rice dinamitą užsakęs pats 
Pitman. kuris pereitoj są
vaitėj nusišovė.

Apgavikai renka aukas.
Ant antro puslapio šitam
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Ant antro puslapio šitam 
■„Keleivio” numerije skaity- 
i tojai ras ilgesni straipsnį, 
l kaip lietuviški apgavikai 
i renkasi neva visuomeniš
kiems reikalams aukas. Net 

i tam tikrus atsišaukimus jie 
i išleido. Kai-kur pradėta jau 
net ir aukas jiems rinkti. 
Taip iš Scrantono, Pa., pri
siųsta „Keleivio” redakci
jai $5.64, kad perduoti tuos 
pinigus Montrealo streikie- 
riams. Gerai da, kad Scran- 
toniečiai siuntė pinigus per 
”Kel.” redakciją; ši sugrą
žino jiems tuos $5.64 atgal ir 
paaiškino, kad Montreale 
jokio streiko nėra. Jeigu kas 
siuntė pinigus tiesiog Į Mon- 
trealą, tai tie jau dingę ap
gavikų rankose.
Kariumenė pašaukta prie 

kasyklų.
Charleston, W. Va. — 

Colin Creek anglies laukuo
se vėl eina kova beginklių 
angliakasių su kariumene. 
Gubernatorius Glassock, 
gindamas kompanijų reika
lus, pašaukė kompaniją mi
licijos, kuri kelioliką anglia
kasių jau sužeidė, du labai 
sunkiai.

Kubos prezidentas per
siprašo.

Kubos prezidentas Go- 
mez atsiuntė Taftui telegra
mą, kurioj labai persiprašo 
už tūlo reporterio užpuoli

mą ant Suv. Valst. ambasa
doriaus Havanoj. Gomez 
sako, kad tai buvo darbas 
provokatoriaus, kuris norė
jo sudrumsti tarp Kubos ir 

I Suv. Valstijų draugiškus 
santikius, todėl kaltininkas 
tuojaus bus areštuotas ir 
kuoaštriausia nubaustas.
3 užmušti ant geležinkelio.

Kingston, N. Y. — Tarp 
Harley ir šito miesto 1 rug
sėjo ant Ulster ir Deleware 
geležinkelio tavorinis trū
kis užmušė 3 darbininkus.

žada atidaryti 13 
audinvčių.

New Bedford, Mass. — 
Jau šešios sąvaitės kaip 
streikuoja čionai audėjai. 
Trylika fabrikantų, kaip 
girdėt, ketina atidaryti 9 
rugsėjo savo fabrikas, kad 
pamatyti, ar daug darbinin
kų grižš Į darbą. Tuomi, ži
noma, tie ponai nori išban
dyti darbininkų vienybę. 
Bet sakoma, kad darbinin
kai yra pasirengę ir da 6 są- 
vaites streikuoti, bet ant 
senų išlygų negrįžš i darbą.
Policija nušovė buvusį ka

linį.
Bowerbank, Me. — Mė

nuo atgal iš valstijos kalėji
mo Thomastone buvo paleis
tas tūlas Willis Tompkins. 
Kaip tik jis sugrįžo namo, 
tuoj prasidėjo Įsilaužimai ir 
vagystės. Policija tuoj su
prato, kad tai jo darbas ir 
jau ketino jį iš naujo imti. 
Pajutęs tai Thompkins pa
bėgo su 14 metų sunumi ir 
giriose pasislėpė. Bet vai
kas tuoj liko suimtas, kada 
jis atėjo miestelin valgio nu
sipirkti. Tėvo policija vis 
jieškojo. Anądien jis išlin
do iš girios ir užpuolė ant 
vienos gyventojos su revol
veriu, reikalaudamas pini
gų. Policija čia papuolė ant 
karštų jo pėdų ir surado gi
rioje rengiantis valgyt. 
Thompkins tuoj atkišo poli- ’ 
cijai karabiną, bet policija 
nelaukė, pakol jis pradės 
šaudyt ir Tompkins krito 
pirma.
Chicagos karų darbininkai 

rengiasi streikuot.
Chicago, III. — Viršutinių 

karų darbininkai nutarė 
6.351 balsu prieš 866 atmes
ti sutarties išlygas, kurias 
siūlė jiems karų kompanija. 
Tas jau reiškia streiką, jei
gu kompanija nepasiūlys ge
resnių išlygų.

Nuo valkatos gavo 
$2,000,000.

Knoxville, Tenn. — 24 me
tai atgal turtingas Joe Har- 
ris davė valkatai W. Robin
sonui pusryčius ir darbą 
už tai, kad tasai valkata 
mandagiai nusiėmė prieš jį 

. kepurę.
Pereitoj sąvaitėj Joe Rar- 

ris gavo žinią, kad Australi
joj, Bisbane mieste, pasimi
rė tūlas William Robinson ir 
paliko jam $2,000,000. Tai 
buvo tas pats Robinson. ku
riam 24 metai atgal Harris 
davė pusryčius ir darbą.
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(Tąsa ant 8 pusi.)



KELEIVIS

Peržvalga.
Geras sumanymas.

"Tėvynėj" randame 
Račkausko sumanymą, kad 
S. L. A. pradėtų vykdinti sa
vo svarbiąsias užduotis. Štai 
prie ko jis kviečia S. L. A. 
Į vykdinti

"Taip vadinamąją S. L. A. 
Biržą, kurią aš vadinsiu 
Darbo Biuru, ir 2. — S.L.A. 
Prieglaudos namus su Ko- 
lionija. Apie antrąją, t. y. 
apie Prieg. Namą, čion ne
kalbėsiu, nes tas klausimas 
nėra dar užmestas; jis, taip 
sakant, guli ant stalo, lauk
damas geresnių laikų. To 
namo fondas yra nesunau
dotas ir auga iki virs geres
ni organizacijai laikai ir su
manymas bus pilnai įkūny
tas. Antrą pusę vertus, ma- 
žum Prieg. Namo klausimas 
nėra dar pas mus taip pri
brendęs, jei juo nedaug teį- 
domaujama.

Užtat pirmasis sumany
mas reikalauja platesnio ap
kalbėjimo. ,

S. L. A. steigėjai, įkurda
mi susivienijimą, sumanė į- 
steigti prie jo darbininkų 
biržą, kurioje lietuviai be
darbiai ir tik-ką atkeliavę 
galėtų gauti tinkamą pagel- 
bą ir informacijas. Jie net 
15 nuošimtį visų S.L.A. gau
tų Įplaukų skyrė tos biržos 
įsteigimui ir palaikymui... 
Tokiu budu jie šį klausimą 
dėjo pamatan to budinko, 
kuri lietuviai, jų nuomone, 
turėjo sau pasistatyti išei
vy stė je."

Toliaus autorius parodo, 
kaip svetimtaučiai rūpinasi 
savo ateiviais.

"Kitos tautos toli mus 
pralenkė. Gražiai galėtume 
pasimokinti iš amžinai per
sekiojamosios žydų tautos. 
Jie taip stropiai darbuojasi 
savo ateivių šelpimu, kad vi
soj Amerikoj vra jų auko
mis užlaikomi informacijų 
biurai. Tų biurų centrai 
randasi uostų miestuose. Į 
centrus iš biurų perijodiš- 
kai siunčiama visos reika
lingos informacijos apie 
darbus, t. y. kur kokie dar
bai yra, kokio amato darbi
ninkai gali gaut darbą, ko
kie uždarbiai ir t. t. Cen
trai, priimdami savo globon 
ateivius, suteikia jiems pil
nutėles informacijas ir iš
siunčia (norinčius keliauti) 
ten, kur jie, sulig savo ama
to, gali gauti užsiėmimą. 
Gana tankiai biednieji atei
viai tokiuose biuruose gau
na sau laikinę prieglaudą, 
t. v. valgį ir pastogę, o kar
tais ir pinigus kelionei.”

Autorius duoda teisingą 
patarimą, kaip tokį biurą į- 
vykdinti. Štai jo žodžiai:

"Kįla klausimas, kur ir 
kaip toks biuras įsteigti? 
Sulig klausimo kur — leng
va atsakyti: S. L. A. dalyką 
sumanė, tai organizacijai 
pridera savo sumanymą į- 
kunyti. Be to S.L.A. turi 
arti 250 kuopų, kurios iš į- 
vairių miestu ir miestelių 
gali suteikti biurui reikalin
gas informacijas. Kuopų 
pirmsėdžiai butų biuro ben
dradarbiais, siuntinėtų kas 
mėnuo žinias, pagelbėtų at
eiviams surasti darbą ir 1.1. 
Tad Darbo biurui tinka
miausia vieta — S. L. A., 
kaipo pastovi, didelė, labda
ringa ir plačiai žinoma or
ganizacija.”

Ištikro, Susivienijimui L. 
A. seniai jau reikėjo pradėt 
šį darbą. Ypač geros pa
sekmės galima buvo laukti, 
kada ta organizacija da bu
vo skaitlinga ir stipri pini- 
giskai.
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III-čias Laikraštininkų 
susivažiavimas.

Šiomis dienomis "Kelei
vio” redakcija gavo nuo 
Lietuvių Spaudos Draugijos 
komiteto pakvietimą į tre
čiąjį laikraštininkų susiva
žiavimą, kuris įvyksiąs 
26 — 28 dienomis šio rugsė
jo mėnesio, Chicagos mies
te.

"Keleivio” redakcija išta
ria ačiū už pakvietimą ir 
linki kuogeriausių šitam su
sivažiavimui pasekmių, pa
ti gi jame dalyvauti nema
no.

Apgavikai renka 
aukas

i
t

Lietuviai, neduokit nėcento!
Paskutinėmis dienomis iš 

Kanados kaip sniegas pasi
pylė po Suvienytas Valsti
jas kokių tai "Streikierių at
sišaukimas.” Prasideda jis 
šitokiais žodžiais:

"Brangus broli lietuvvi ga- 
vvias szita laksztiali. jaigu. 
esi. kokios nors, draujijos. 
pirminiku. Malonėkite piar- 
skaitit. ant. susirinkimo. Jr 
paragit sawo draugus, priek 
auku. jaigu neesi Jokios 
draugijos pirminiku tai Ma
lonėkite Jszdalitie draugijų 
pirminicams. Wistiek bus 
Wardas paminėtas Jr to ku
ris prijms zsi aciszaukima.” 

Toliaus tame atsišaukime 
sakoma, kad Montreal’e, 
Kanadoj, atsitikus "didžiau
sia nelaimė.” "Sustreikavo 
visas miestas, beveik visos 
dirbtuvės, darbininkų pil
nos gatvės, policija vaiko 

. juos į visas puses. Bepiga 
’ tam, kuris turi kelis centus, 

bet daugelis yra tokių, ku
rie da neseniai atkeliavę.

' Tokie eina per stubas duo
nos kąsnio prašydami. Net 
graudu darosi matant to
kius nelaimingus vargdie
nius. O kaip girdėt, tai 
streikas negreit pasibaigs. 
Todėl visos tautos kreipia- 
i prie savųjų: francuzai prie 
francuzų, airiai prie airių, 
o męs lietuviai kreipiamės 

j prie jus, brangus broliai lie
tuviai. Tam tikslui jau yra 
išrinkta ir komisija... Neat- 

I meskite mus nuo savęs, pa- 
j aukaukite kiek galėdami, 
nes ir męs aukavom, kaip 
buvo Lawrence’o streikas... 

i Nepamirškite mus... kurie 
aukaus, kiekvieno turi būt 

: parašyta ir vardas ir kiek 
aukavo. Jeigu aukaus drau
gystė, tai turi būt parašyta 
kokia ir kiek. Nes ir męs 
darysime, kaip kitos tautos 
daro: kaip streikas pasi
baigs, tai išleisime apyskai
ta, kur bus aprašyta viskas: 
kiek žmonių per streiką žu- 

!vo, iš kur ir kiek nuo ko 
; gauta aukų” ir t. t.
: Ant pat galo pasirašo ir 
i "komitetas, kurio vardai 
* skamba šitaip: "Pirminin
kas P. Lukošiaviczius, sek
retorius M. Stankus ir ka- 
siėrius B. Ramanauskas.”

Aukas prašoma siųsti ”ka- 
sieriui” šitokiu antrašu: 
"Mr. B. Ramanauckas, 534 
Dorion st., Montreal, Cana
da.”

i
Tokie atsišaukimai siun

tinėjimai įvairioms kuo
poms, draugijoms ir pavie
niams. Gavę tokius atsi
šaukimus "Kel.” skaitytojai 
siunčia juos "Kel.” redakci
jai teiraudamiesi, ar ištik- 
rųjų tas yra teisybė.

Mums gi tas atsišauki
mas tuojaus pasirodė apga
vyste. Męs tuojaus kreipė
mės į gerai žinomus mums 
žmones Montreale, užklaus- 
dami, ar yra tenai kokis 
nors streikas ir ar reikalau
ja lietuviai aukų.

i

Ir štai kokį gaunam atsa
kymą:

"Garbi Redakcija!
"Laišką nuo jus su už

klausimu apie Montrealo 
i streiką gavau. Montreale 
nėra jokio streiko. Ir po 
tuo adresu, kur nurodyta 
siųsti aukos, gyvena suvis 
kitokiom pravardėm lietu
viai. Klausiau, ar ne jie 
gi tą atsišaukimą po Ameri
ką išsiuntinėjo, prašydami 
sau aukų. Jie ginasi; jų ir 
pravardės esą kitokios. Bet 
jų namų numeris tas pats. 
Tokių atsišaukimų man pri
siuntė daug ir iš kitų Ame
rikos miestų, vis užklausda- 
mi, ar ištikrujų čia yra to- 
kis streikas. Visiems tuo-

i jaus atsakiau, kad tai apga- 
Į vystė, jokio streiko čionai 
nėra. Tuos namus užlai- 

I ko M—jus B—zas ir turi da 
du ar tris vyrus ant burdo. 
Visi geri katalikai ir geri 
girtuokliai. dirba prie 

| kriaučių..."
O štai ir kitas laiškas:
"Kaslink streiko męs nie

ko nežinom. Du mėnesiai 
atgal sustreikavo kokia ten 
kriaučių šapelė, bet kuomi 
tas užsibaigė, nežinom. Tuo 
tarpu gi jokio streiko čia 
negirdėt. Šįmet darbai čia 
eina labai gerai ir be darbo 
žmonių visai nesimato ir 
aukų niekas nereikalauja. 
Ar nebus tai tik kokis ka- 
zirninkų komitetas?...”

I
Paaiškinimų prie to tur

but jau nereikia. Kad tie at
sišaukimai yra apgavikų 
darbas, tai daugiau da ne
gu aišku. Vietiniai lietuviai 
turėtų tokius apgavikus su
sekti ir paduoti valdžiai. 
Pastaruoju laiku perdaug 
jau pas mus tokių meistrų 
priviso. Neseniai du jauni 
vyrukai iš Philadelphijos 
rinko aukas ant "katalikiš
kos bažnyčios Sibire,” dabar 
vėl renkamos aukos ,ant 
Montreal streiko, kurio vi
sai nėra.i

Visuomenė turi būt atsar- 
j gi ir niekam neduot nė cen
to, pakol nepamatys paaiš- 

; kinimo laikraščiuose.
Iš kitos gi pusės tokių ap

gavikų reikia neslėpti. Ne
užtenka juos apskelbti tik 
laikraščiuose, bet reikia pa
duoti valdžiai be jokio pa- 

j sigailėjimo. Tai biaurųs pa
razitai, kurie užkrečia vi
suomenės kūną, ir juos rei
kia naikint, kad neišsiplė
totų liga.

universitetą
Žmogus, kuris nori šį tą 

kitam paaiškinti, pirma 
pats turi nuodugniai žinoti 
apkalbamąjį dalyką, nes 
kitaip labai lengvai gali nu
slysti nuo teisybės vėžių. 

^Inteligentiškas asmuo nie
kuomet nedrįs kalbėti apie 
bile kokį daiktą, kurio jis 
pats nuosekliai nepažįsta, 
kadangi bijosis atsakomy
bės, jeigu ne prieš ką nors, 
tai bent nors prieš sąžinę. 
Tečiaus, ant nelaimės, atsi
randa tokių žmonių, kurie 
savo žodį laiko niekniekiu 
ir be mažiausio apsvarsty
mo kalba, aiškina — be jo
kios nuovokos apie ąk kal
ba, bile netylėti. Pastaro
sios žmonių rūšies pavida
lai nereti ir jie pridaro ne
lemtų triukšmų, kas daugelį 
įveda į bereikalingas abejo
nes.

Štai Valparaiso universi
tetas yra daugumai musų 
vientaučių žinomas, kadan
gi jame jau nuo keletos me
tų randasi nemažas būrelis 
lietuvių mokinių. Vieni 
žmonės, atsineša su pagar-

nomas ne pagal jo apsiren
gimą, turtingumą, o pagal 
atlikimą savo lekcijų, Iš 
šios pusės jis turi privilegi
ją ant kitų.

Svetimtaučių akyse Val
paraiso universitetas pirm- 

i,-. -.......... takauja kitus sekančiuose
kia; bet kada jis nupiešia jį dviejuose atžvilgiuose: Pir- 
neteisingomis spalvomis, tai mas, čia yra tam tikras sky- 
to niekas negali užtylėti, rjUg mažai mokantiems ang- 
nes tai yra nenaturaliska ir lišką kalbą; antras, gali- 
dėl to priešinga sąžinei. rna daug pigiau pragyventi. 

Čia neturime mintiję ap- Kur Chicagos universitete 
ginti šią mokyklą, tečiaus praleisi $500, o Harvardo 
esame priversti atsakyti į $1000 į metus, tai čionai ga- 
neteisingus užmėtinėjimus Įima pragyventi metą už 
ir kad neperdėjus, imame $250 ir net pigiau, nes kar- 
kiekvieno žodžio atsakomy- tais dalį savo išlaidų galima 
bę. užsidirbti. Profesoriai-gi

Pirma, randasi žmonių, Pat kaip ir kitose 
kurie užmeta, jog ši mokyk- mokyklose.
Ia neturinti vardo universi- Kiek mokinių buvo šioje 
teto ir kaipo tokia negalin- mokykloje, nė nuo vieno 
ti atsakyt savo tikslui. Pa- neteko išgirsti rugojimų, 
vyzdžiui, p. Mikolainis per 
27 S. L. A. seimą štai ką pa
sakė: ”Kad šis universite
tas Valparaiso negali susi
lyginti su High School ir 
kad to universiteto studen
tų neprileidžia prie kvotimų 
augštesnėse mokyklose!” Gi 
pagal Suv. Valst. tiesas rei
kalinga, kad turėti bile ko
kiai mokvklai universitetov
vardą, gauti nuo val
džios tam tikrą leidimą. O 
norint gaut pastarąjį, rei
kia atlikti universiteto pa
reigos. Ši mokykla tą 
visą ir turi legališku bu
du ir, beabejonės, drąsiai 
vadinasi universitetu, nes 
tokiu vra. Toliaus, moki- 
nys, pabaigęs High School. 
kaip ponas prasėdi čia da 
du ir pusę metų, idant gau
ti B. S. (Šcientific) laipsnį. 
Bet šis laipsnis tik tėra abel- 
nas mokslas; norint užbaig
ti kokią nors mokslo šaką, 
sakvsime, mediciną, dar 
turi keturis metus pasimo- 
kvti. Prie kvotimų visas 
klausimas, ką žinai, o ne ko
kioje mokykloje buvai. Tad 
šis p. Mikolainio užmeti
mas yra, matomai, ant grei
tųjų išmestas, nes ir šio pa
prasto dalykėlio nežinota.

Dar sakoma, kad šio uni
versiteto laipsnius nepriima 
kitos mokvklos. Ant šio at-•7 

sakome parodant keletą pa-i 
vyzdžių: Yale, Columbia, 
Harvard, Chicagos, John 
Hopkins, Baltimore univer

sitetai, Armour’o institutas,' 
kurie yra pirmieji Suv. Val
stijose, šios mokyklos laips
nius noriai priima. Taigi iš 
šio atžvilgio Valparaiso u- 

: niversitetas susilygina su 
kitais. Dabar žingeidu, ką 
užmetėjai atsakys į augš- 
čiau minėtus teisius žo- 

' džius.
Antras užmetimas, kad iš 

religiškų mokinių tampa di
deliais laisvamaniais. Ant 
to turime pasakyti, dar su 
pabrėžimu, kad iš šios mok- 
slainės iš tarpo lietuvių mo- 

| kinių išeina didesnis skait
lius į kunigus, negu į kitas I 

; kokias profesijas, proporci-l 
I jonališkai imant. Iš kitos t v 
pusės, čia mokinio niekas 
nevaržo jo religiškuose per
sitikrinimuose ir nė moky
tojai nė pats prezidentas ne
klausia, kokios religijos esi 
arba prie kokios partijos 
priguli ir klausia tik, ar 
lekciją žinai ir ar morališ
kai užsilaikai, šių dviejų 
mokyklos principų neišpil- 
džius, prašalina iš jos. Tai
gi mokinys gali būti pase
kėju kokios jis tik nori reli
gijos ir priklausyti prie jam 
pageidaujamos partijos, ar
ba nepriklausyti nė prie jo
kios — tai mokinio privatiš
kas dalykas.

Viešų šokių ir 
lankymą mokykla 
gina, ir jei kas 
šias vieteles lankyti, tai be
žiūrint pasijunta išvarytas. 
Toliaus, čia mokinys yra ži-

1 ba į šią įstaigą, nes jie ap- 
kainuoja mokslo svarbą, 
kuomet antri žiuri per juo
dus akinius ir, beabejonės, 
jiems baltas daiktas išrodo 
juodu. Kad žmogus gali 
žiūrėti iš visų pusių į vieną 

i apsireiškimą, tai taip ir rei-

■v •

• ■v

smuklių 
visai už- 
pradeda

konėjimo. Čion atvažiuoja 
nemažai pusiau jankių, bet 
prabuvus tūlą laiką, tampa 
tikrais lietuviais. Jeigu ne 
tas ,tai jie jau seniai butų 
buvę jankiais, ką randame 
kitose mokyklose, kur nėra 
bendro susirišimo.

Užbaigiant pasakysime: 
jeigu nori išmokti ar baigti 
kokią mokslo šaką ne
brangiai, tai važiuok į Val- 
paraiso universitetą, o nesi
gailėsi.

Su tikra pagarba Litera
tūros D—tės L. V. U. vardu

S. Biežis, J. Kinčius.
Lithuanian Library, 

751 Cyrus st.,
Valparaiso, Ind.

t
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ALBANY, N. Y.
Lietuvių čia yra apie 200. 

Kadangi dabar darbai eina 
; gerai, tad ir jie visi turi ge
rus darbus. Bet pinigų daug 
išleidžia ant girtybės. 21 d. 
rugp. buvo vestuvės tūlo M. 
B. su O. D. Svečiavos net ir 
policmanai. Kada daugelis 

Į apsigėrę, prasidėjo mušty
nės. Pasekmėse keletas pa
teko į šv. Petro ligonbutį.

A. šliužas.
SPRINGFIELD, ILL.

Darbai anglių kasyklose

bet pilnai užganėdinti sten
giasi joje kuoilgiausiai pra
būti, kad šį-tą augštesnį 
pasiekus. Pastarasis ele
mentas ir duoda mokvklai•7 

geriausią reputaciją.
Norint pabaigti kokią 

nors mokslo šaką, reikia 
turėti tam tikrą prisirengi
mą, be kurio negali gauti 
diplomos. Čia vargiai užsi
mokėtų minėti šioje mokyk
loje išguldomas mokslo ša
kas, nes perdaug vietos už
imtų, vienok paminėsime ke- ________
lėtą laipsnių, kuriuos uni- pradėjo geriau eiti: neku- 
versitetas duoda: B.S., A.B., riose nuo dviejų dienų iki 
A. M., M. S., Ph. D., M. D., penfcių savaitėj išdirba. Dvi 
D. D. S., L. L. B., B. C., C. E., stovi uždarytos ir nežinia, 
Ph. G., Ph. C., B. O., M.CLir kada pradės dirbti. Iš ki- 
kitus.. Tokiu budu iš šių tur pribuvusiam sunku dar- 
laipsnių yra nemažas pasi- bas gauti, nes ir čia yra be- 
rinkimas, o tik reikia mo- darbių.
kintis. Norintieji arnorin- n rugp. Springfieldo lie- 
čiosios daugiau dasižinoti, tuviška parapija parengė 
galite kreiptis laišku, įde- pikniką su svaiginančiais 
dant už du centu krasos gėrimais. Buvo ir girtų, 
ženklelį žemiaus paduotu Dvi moteris susirove, susi- 

arba tiesiog lietuvių knvgv- •_* * 
no vardu, jeigu neturite pa- tuvės. 
žistamų; noriai bus suteik
tos platesnes žinios.

Sekantis mokslo metas 
prasidės rugsėjo 17, 1912. 
Lietuviai ir lietuvaitės, ga
lite drąsiai važiuoti, bile no
rite šį-tą išmokti, o nebusi
te suvadžiotais.

Nors į šį universitetą lie
tuviai pradėjo važiuoti vos 
apie šeši metai atgal, vie
nok jau nemažus vaisius at
nešė. Iš čia jau turime ke
letą profesijonalistų ir šiaip 
inteligentų, kurie kitus 
šviečia.

Čia dar turime priminti,

antrašu į bile koki mokinį davė per žandus.
18 rugp. buvo dvejos ves- 

____ Netoli lietuvių ves
tuvių buvo lenkų krikšty
nos. Laike jų susipiaustė 

į peiliais ir vieną ką tik ne- 
papiovė. Ilgai gulės jis li- 
gonbutij, kol pasveiks. Ka
dangi lietuvių vestuvės 

i buvo triukšmingesnės, tai 
vietiniai angliški laikraščiai 

į aprašė, buk lietuviai peiliais 
piaustėsi. Šis atsitikimas 
lietuvius žemina.

Neseniai lietuvio vaiką 
! suvažinėjo karas, pilnas an
glių. Mat. vaikai papratę 
rinkti anglis, kur nuo pil- 

i nų karų nubįra. Vaikas še
šių metų amžiaus. Tėvas 

kad mums da viena privi- i pasigyrė oo parapijos pik- 
legija randasi — tai lietu- niko, kad šešis dolerius 
viškos klesos, kuriose išgul- 'pragėrė, o anglių neturi už 

ką nusipirkti.
., Jonas žvingilas.

POTTSVILLE, PA.
Darbai šioj apielinkėj an

glių kasyklose sumažėjo: 
dirba po 3—4 dienas sąvai- 
tėi. Mat, prasidėjo ekskur
sijos į įvairias vietas, taigi 
turčiai, krautuvninkai, tar
nai ir net prasti darbininkai 
važiuoja linksmintis ir pa
silsėti. Likusieji namie ka- 
ziriuoja ir girtuokliauja. 

Senas Singelis.
CHICAGO, ILL.

No 32 "Keleivio” tilpo 
korespondencija iš Peoria, 
III., rašyta Peorios šlubio, 
kaslink apgavimo M. Lauk, 
per kokį ten pinigų dirbėją. 

Neperseniai Chicagoje, 
Bridgeport dalij, tapo sua
reštuotas Stanislovas Dovi- 
daitis, žinomas jau nuo se
niau pinigų dirbėjas. Jis 
už tokias apgavystes jau sė
dėjo porą metų kalėjime. 
Dabar vėl buvo pradėjęs ap
gaudinėti, bet neilgai sekė
si. Jis turi apie 40 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, ne
šioja apkirptus usus. Prisi-

doma musų prigimta kalba. 
Mokyklos valdyba lietu
viams yra prielanki ir tokiu 
budu pasisekė tas klesas į- 
steigti. Beto, dar randasi 
abelna mokinių taip vadina
ma Literatūros Draugija, 
prie kurios priklauso beveik 
kiekvienas lietuvis makslei- 
vis. Prie šios draugystės 
randasi nemažas musų kny
gynas, į kurį pareina beveik 
visi Suvienytų Valstijų lie
tuviški laikraščiai ir dau
gelis iš Lietuvos. Palaiky
mui šio knygyno karts nuo 
karto gauname nuo S. L. A. 
Taipgi ir šį metą gavome 
$25., už ką tariame nuo
širdų ačiū. Patį knygyną 
daugiausiai didina musų re
dakcijos. Taipgi reikia re
dakcijoms ištarti ačiū už 
laikraščių siuntinėjimą, nes 
juos veltui gauname.

Lietuviškos klesos, kny
gynas ir Literatūros Drau
gija mus visus netik drau
giškai riša į vieną krūvą, 
bet ir duoda progą savo li
teratūroje lavintis, nes są- 
vaitiniuose draugystės susi
rinkimuose esti įvairus pa
mokinanti programai. Dar 
vienas svarbus dalykas — šnekėt moka dailiai, 
tai sulaikymas nuo suameri- J. J. Kerkšnis.

I
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puldinėja gatvėse praeivius, 
išplėšia stubas ir daugumą 
žvėriškai sumuša ir 1.1. Po
ra sąvaičių atgal suvis prie 
namų parkirto ant gatvės A. 
Katkevičių, lietuvį, nukabi
no laikrodėlį $50.00 vertės 
ir iškraustė kišenius. Per
eitą sąvaitę irgi juodvei
dis primušė kitą žmogų ant 
gatvės. Jau tik reikėtų mies
to valdžiai labiau atkreipt 
atidą į tokius pasielgimus 
jūodveidžių ir juos ^apmal- 
sinti be kėlimo riaušių ir 

Hy _Prakąlbas kraujo praliejimo.

TROY, N. Y.
Per didelį vargą pavyko 

čia sutverti pašelpinę „Lie
tuvos Sūnų’’ draugystę. Tik 
keli atsirado jos parėmimui, 
kiti visi kenkė. Net suareš
tuoti ketino ir laukė, kada 
mitingas įvyks. 18 rugp. d.1 
turėjome mitingą, bet šven-, 
takupriai nieko nepešė. Jie 
skundė lenkų kunigui drau
gystės narius, bet ir tas ne
turi ką pradėt.

Naujoji draugystė jau bu
vo sumanius f ’ ” 
parengti, bet atidėjo iki ge
riau sutvarkys savo reika
lus . Bergždžia Avelė.

LAWRENCE, MASS.
22 rugp. J. Šmitas ant I. 

W. W. lietuvių skyriaus mi
tingo pasakė prakalbą į mo
teris. Puikiai nurodė, kaip 
moterįs yra niekinamos ir 
laikomus vergės vietoj. Nu
rodė priežastis tokio mote
ries pažeminimo ir kelią, 
kaip iš to išsiliuosuot. Tarp 
kitko išsitarė: „Jeigu mote
rįs nebūtų vergėmis ir ru- 
pintus savo reikalais, tai | su kovą. Ketvirtas kalbėjo 
šiandien jau nebūtų ant že- y Juškaitis temoj: „Kokiu 
mes jokios vergijos. Pavyz-, keliu reikia eiti visiems dar- 

statė Australijos I bjninkams, kad rasti page
rinimą savo buviui.”. Kal
bėjo trumpai, bet garsiai. Po 

i tam J. Stankus paskaitė 
■kiek kurioj šalij socijalistų 
' ir kaip greit jų skaičius au- 
ga.

Vincuks.
GRAND RAPIDS, MICH.
25 rugpiučio atsibuvo pra

kalbos, kurias parengė L. S. 
S. 51 kuopa. Kalbėtojai bu
vo vietiniai. Pirmas kal
bėtojas buvo anglų socijalis
tų kuopos narys James 
Hoagerhyde, kandidatas į 
gubernatorius Michigan 
valstijoj. Kalbėjo apie so
cijalizmo filozofiją. Antras 
kalbėjo P. Kaušius anie po
litiką ir ekonomiją. Trečias 
kalbėjo J. Bielskas apie kle-

džiu to ! 
moteris. Lietuvaitės, dar! 
gal pirmą syki girdėdamos 
karštą ir pamokinančią kal
bą apie jų reikalus, tik žiu
rėjo akis išplėtusios, lyg 
kad netikėtai kas butų jas 
perkėlęs i palaimintą šalį. 
Taigi prakalba į moteris, 
rodos, padarė nemažą įspū
di* J. V.

LAAVRENCE, MASS.
24 rugp. buvome liudinin

kais šiokio atsitikimo. Atė
jęs tūlas žmogus į p. R. 
krautuvę kasžin ko susipy
ko su jos savininku; p. R., 
kaipo savininkas, pagriebęs 
tą žmogelį pradėjo tąsyt ir 
stūmė per duris; ponia R. 
gi griebė jam už nosies, pas
kui da koja kiek galėdama 
pakelt spyrė kelissyk. Nuo
latos tie ponai šaukia, kad 
Bostono laikraščiai peštukų 
nriperėjo, bet kas juos peš
tukais padarė? J. V.

SPRINGFIELD, ILL.
Rugp. 24 dieną, 9 vai. iš

ryto, juodveidis, Arthur 
Johnson, nušovė baltveidę 
merginą, Ruth Powers. Jie
du abu tarnavo O. B. Cad- 
well namuose, 711 S. 6, st., 
kur atsitiko ir minėta tra
gedija. Mergina rasta jau 
nebegyva ir patirta, kad 
ją nužudė minėtas juodvei
dis. Žinia perbėgo per vi
sus miesto gyventojus; ats
pausdinta extra laikraščiuo
se. Tuojaus policija sušoko 
žmogžudžio jieškoti. o publi
kos rinkosi tūkstančiai žmo
nių į vidurmiestį ir apie pa
vieto kalėjimą ir laukė 
žmogžudžio atgabenant. 3 
valandą po pietų pranešta, 
buk ir žmogžudis pats nusi
šovęs. Atrastas ir nuga
bentas pas graborių. Žmo
nėms leista tik ištolo pažiū
rėti negyvo žmogžudžio la
vono. Žmonės nelabai tiki, 
kad tai žudytojo lavonas ir 

. kad jis nusišovęs. Sako, 
kad tyčia paguldytas koks 
juodas balvonas, kad tik 
numalšinti įniršusią minią. 
Po tam atsitikimui miesto 
valdžia yra baimėje, kad 
neatsikartotų prieš juodvei- 
džius panašios riaušės, kaip 
kad buvo 4 metai atgal. Po
licijai prisakyta kuosau- 
giausiai pridaboti minią ir 
krautuvių savininkams už
drausta parduoti šautuvus, 
patronus ir kitokius įran
kius. Baltieji žmonės yra 
neapsakomai ant juodvei- 
džių ipyke už įvairius jų 
prasižengimus. Po anuo
metiniu riaušių jie buvo 
truputį maišesni. Bet da
bar ir vėlei po senovei už-

Vincas M. R.
CLEVELAND, OHIO.

25 rugp. čia apvaikščiojo 
25 met. sukaktuves šv. Jur
gio draugystė. Dviem mė
nesiais prieš apvaikščiojimą 
buvo už kvietus visas Cleve- 
lando kuopas ir draugystes 
dalyvauti, išskyriant L.S.S. 
3-čią kuopą, kuri vistiek 
butų neprisidėjus. Vadina
mieji laisvi tautiečiai sutiko 
dalyvaut. Tarp visų drau
gijų ir kuopų buvo už
kviestas pažangesnis už jas 
„Mirtos” choras, kuris apsi
ėmė dainuot. Bet matyda
mas kun. Halaburda, kad 
„Mirtos” choras gerai išsi
lavinęs ir atliks savo užduo
ti geriau, negu bažnytinis 
choras, atsisakė laikyt pra
kalbą šv. Jurgio d-tei saky
damas: ”bedievių nereikia.” 
Kvietėjai pranešė, kad ne
reikalauja „Mirtos” choro. 
Dėlei „Mirtos” choro atsisa
kė dalyvauti visi laisvesnie- 
ii apvaikščiojime ir todėl 
vieni šventakupriai turėjo 
pasirodyt. Apgarsino, kad 
kas norės drauge maršuot, 
tam bus uždyką įžanga. Na 
ir tūli laisvi tautiečiai, teko 
pastebėt, maršavo, o numar- 
šave turėjo užsimokėt. nes 
pasirodė melas. Visi ėjo ei
lėmis. Žiūrint iš šalies išro
dė, kad Lietuvoje lydi lavo
ną, nes ėjo su kryžiais ir 
karūnom. Atmaršavus Į 
sale buvo prakalbos. Pirmas 
kalbėjo F. Šunskis apie šv. 
Jurgio draugyste; išskaitė 
kokie viršininkai buvo iš
rinkti, kaip jie arė dirvą, iš
akėjo, pasėjo grūdą. Ir ki
tų žodžių nebuvo .kaip vien 
šv. Jurgio dr-stė. Jis garbi
no daugiausiai dvi ypatas, 
kurios stovėjo ant scenos 
prieš publiką. Antras kal
bėjo J. Bakauskas — karei
vių kapitonas; išėjo unifor
muotas ir pasigyrę esąs to
kiu narsiu, kaip šv. Jurgis, 
kuris išsižadėjo kareivvs- 
tės ir net už tai davė gaivą 
nukirst, šv. Jurio dr-ste va
dino motina ir vis gyrė tas 
dvi ypatas. Trečias kalbė- 
io kun. Halaburda. Stoda
mas nuo kėdės ir žengda
mas arčiau publikos, tuoj 
sušuko: „Rašvk, rašyk, šė
tone! Jau tuoj bus pilni laik
raščiai !” Tuos žodžius ta
rė tūlam „Lietuvos” kores
pondentui. Tą vaikiną 
šventakupriai nutvėrę norė-

jo sumušt ir išmest, sudras
kė jo kišeninę knygutę ir a- 
tėmė paišelį. Po tam prašė, 
kad tylėtų publika ir klausy

tųsi prakalbos. Vienok ne- 
! numalšino parapijinės mo
kyklos vaikų, kurie visą lai
ką kėlė didelį triukšmą. Sa
vo kalboj jis „Lietuvą” pa
vadino pusiau pagonišku, 

' ousiau klerikališku laikraš
čiu. Po tam kalbėjo iš lie
tuvių istorijos; esą, bedie
vių laikraščiai nežino lietu
vių istorijos. Paimkime, 
girdi, męs nuo XII šimtme
čio, kada Mindaugis buvo 
užkariavęs jau beveik visą 
Europą. Gal butų ir Afri
ką ir Ameriką paėmęs ir bu
tų visur lietuviai gyvenę. O 
kur kiti kunigaikščiai: Ge
diminas, Algirdis, Keistutis, 
ir koks čia dar vienas 
buvo, pamiršau. Na, buvo 
neprigulminga Lietuva, tik 
isimaišė tie netikėliai len
kai su ta Edvyga ir viską jie 
sumaišė ir mus pražudė. 
Vienok lenkai visur statosi 
]enkais. Ale. žiūrėk, ir iš jų 
atsiras revoliucijonierių, so
cijalistų; kada reikia atsto
vus rinkt i durną, iie duoda 
balsą už žydą!! Už žydą!! 
Tr ką gi čia tas prakeiktas 
Michelson pasakė: išnieki
no musų tautą, tikėjimą, 
kunigaikščius ir vėl išvažia
vo. Jus tautiečiai, kada tas 

iškabino musų mielą 
vėliavą ant stogo saliu- 
no. ar jus nrotestavot? 
Kada tai bedieviai ameriko
nai, kaipo dabar tas Berge
ris. vėžė negrus iš Afrikos ir 
pardavė ant turgavietės, ką 
norėjo, su jais darė, galėjo 
nulupt skūrą ir suvalgvt — 
ir jie turėjo tokias speciališ- 
kas privilegijas. O jus ži
not. kad principas krikščio- 
nvbėsgina taip daryt. Krikš
čionybės principai prisilaiko 
doros ir meilės.”

Girnakalis.

DuBOIS, PA.
15 rugp. DuBois’o lietu

viai parengė balių ant lietu
viškos salės dėl pagelbos A. 
Margeliui, kuriam pereitus 
metus kasyklose išmušė abi
dvi akis. Balius prasidėjo 
linksmai su visokiais gėri
mais. Linksmai begerdami 
pradėjo muštis. A. Ivoškai 
supiaustyti pečiai, o kitiem 
galvos perskeltos. Pašauk
ta policija kada jau buvo 
po viskam. Lietuviškos 
mergelės atsižymėjo laike 
muštynių. Paminėsiu šias: 
A. D—tė, S. R—tė, A. B—te 
ri F. B—tė. Jos visos pri
bėgo prie savo vaikinų deng
ti jų galvas, bet gavo ir jos. 
Mat, šventakupriai už jas ir 
pradėjo muštis. 20 rugpiu
čio atsibuvo teismas. A. I- 
voška skundė J. Š—nį už 
nerpiovimą pečių, V. Saba- 
lius skundė J. L-ną. Viršmi- 
nėtos mergelės buvo liudi
ninkėmis. J. Š—nis užsimi- 
kėjo 25 dol.. J. L—nas ir V. 
S—liūs $5.25.

Ten buvęs.

PITTSBURG, N. S., PA.
Jurgis Dilius važinėjosi 

su ledu ir atsisuko atgal, 
kad apsidairyti aplink, 
ar karas neateina. Vežimas 
ėjo pro pat stulpą, prie ku
rio prisispaudė Diliaus gal
va ir jis liko išmestas iš ve
žimo. Per jį perėjo ratai. 
Vežant į ligonbutį jis pasi
mirė.

Buvo žmogus laisvų pa
žiūrų ir prašė palaidot 
bažnytinių apeigų, 'bet 
seserįs ir brolis apmokėjo 
kunigui ir palaidojo su ap
eigomis. Kunigas, kuris vi
suomet keikė socijalistus, 
apsiėmė ši socijalistą ileist 
i dangų, žinoma, už pinigus. 
Velionis skaitė „Keleivi” ir 
kitus laikraščius. Paėjo iš 
Suvalkų gub. Paliko pačią

be 
dvi

I

į

su vaikučiais dideliam nu
liūdime.

Laisvę Mylintis.
PHILLIPSBURG, N. J.

23 rugp. vienas lietuvis 
gana įsišniaukė ir išalko, 
bet laikas buvo vėlus, ir nie
kur maisto negalėjo gaut. 
Atsiminė, kad pas vieną 
anglą ant gonkų stovi skry
nia su ledu, kur laikomi val
giai. Užsirioglino jis prie 
jos ir ėmė viešėti. Pabu
do savininkas ir išvydo žmo
gų besimaitinant jo valgiu. 
Davė žinią policijai ir pri
buvo pora policistų, kurie 
nuvedė nemandagų išalkėli 
į šaltąją. Teismo dar nebu
vo.

24 rugp. Standard Šilk 
kompanija surengė pikni
ką savo darbininkams. Iš
važiuota į Belhvood sodą ir 
ouse dienos nedirbta. Kom
panija stengiasi pasigerint 
darbininkams.

F. Malkaitis.
STEGER, ILL.

Šis miestelis randasi 30 
mylių atstume nuo Chica
gos. Nors jame yra tik 
3500 gyventojų, bet jie susi
deda net iš 15 tautų. Lietu
vių irgi yra 50 šeimynų ir a- 
pie 100 nevedusių.

Lietuviai turi tris drau
gijas. Vinco Kudirkos d-ja 
nors da jauna, bet veikli. 
Neseniai apsirgo jos narys 
J. M., kuris dar neišbuvo 6 
mėnesius nariu ir negali 
ffaut pašelpos. Tūli nariai 
sumanė leis laikraščius ant 
išlaimėjimo. Visi išlaimėju- 
sieji išsirinko „Keleivi.” A- 
belnai čia lietuviai skaity
mą mėgsta. 26 liepos tūlas 
J. A. K. pardavinėjo „Kelei
vio” kunigini numerį ant 
gatvės prie dirbtuvės. Tik 
tie nepirko, kuriems į na
mus pareina. Neženotas.

CAMBRIDGE, MASS.
25 rugp. Liet. Sūnų drau

gija buvo parengus prakal
bas — protestą prieš laiky
mą kalėjime Ettoro ir Gio- 
vannitti. Kalbėjo F. Bago
čius apie nežmonišką kapi
talistų elgimąsi su darbinin
kais ir su kokiu tikslu jie 
tai daro. St. Michelsonas 
aiškino, kaip socijalizmo lai
kuose bus valdomas turtas 

j ir pabaigoje sudrožė musų 
kunigėliams už minių tam- 
sinimą. Jis taipgi privedė 
kelis žingeidžius faktus iš 
dvasiški jos nešvaraus gyve
nimo. Angliškai kalbėjo H. 
M. Gerrv. Jis nurodė, kaip 

| sparčiai plėtojasi socijaliz
mas. A. Bartkevičius pasa
kė monologą ir K. Morkių- 

' tė padeklamavo eiles. Iš
neštas protestas prieš laiky
mą kalėjime Ettoro ir Gio- 
vannitti. Jų bylos vedimui 
publika sudėjo $12.50. Kal
bėtojų kalbos publikai pati
ko, nes nuolatos girdėjos 
delnų plojimas. Vitis.

CHICAGO, ILL.
Rugpiučio 23 dieną atsi

buvo šv. Jurgio parapiji
nėj svetainėj susivažiavi
mas Lietuvių mokslaeivių 
Amerikoje, kuris pagimdė 
Rvmo-katalikų mokslaeivių 
susivienijimą. Ir tie Rymo- 
katalikų mokslaeiviai pa
rengė du viešu vakaru, ku
rių įžanga buvo veltui. Pir
mas vakaras atsibuvo 23 d. 
rugp. 8 valandą vakare. 
Čion trumpai noriu parodyt 
skaitytojams, kas per spė
ka ir kokie elementai ran
dasi Rymo-katalikų moks
laeivių susivienijime. Pirma 
nagai programą buvo kalba 
temoj „Apšvietimas ir kaip 
ii atsiekti.’’ Kalbėjo K. A. 
Vasiliauskas. Ištraukė jis 
iš kišeniaus glėbį popieru, 
ant kurių radosi faktai, ir 
štai ką pasakė: ”Aš nekalbė-, 
siu apie apšvietimą su elek-'

I

I
I
I

tra bei gazu, bet tpie žmo- bes ir minėtų kalbėtojų ne- 
nių proto apšvietimą. Tą teisybės ištartus žodžius, 
apšvietimą galima įgyti per Bet apgarsinimų nedarė jo- 
skaitymą knygų ir nuoiati- kių ir kunigas bažnyčioj ne- 
nį mokinimąsi, bet prie įgi-j užsakė, kaip visada būdavo; 
jin o apšvietimo reikia žino- vien tik instruktino narius, 
ti, ką skaityti. Ypatingai kad katras pamatys socija- 
reikia saugotis bedieviškų jalistą, kad pavadintų ateit 
raštų, kurių šįmet taip daug ant diskusijų apginti savo 
yra. Nelaimingi męs esam, pusę. Žiburiečiai sakosi, 
nes tie bedieviški raštai no- kad jie turi gana augštą 
ri sugriauti katalikų baž- mokslą baigusių ypatų. Vie- 
nyčią. Neskaitykite ”Ke- nas net garsinasi profeso- 
leivį’’ ir „Kovą,” nes tai be- ’ rium. Jie jaučiasi tvirti 
dieviški laikraščiai.” „Kelei- kritikoj įvalias, turį argu- 
vį” tai daugiausiai koliojo, mentų, į diskusijas stoti ne- 
kuris išdrįsta katalikų kuni- sibiją. Išsyk buvo manyta, 
gus kritikuoti. Taipgi ir kad tik vieni socijalistai su 
daktarui Šliupui uždrožė: žiburiečiais diskusijas lai- 
esą, jis nesupranta biblijos, kys, bet kaip dasigirdo vie- 
reiškia ,nemoka jos skaity- nas, kitas apie tai, atėjus 
ti ir todėl, esą, visokiais ne- diskusijų vakarui, prisirin- 
teisingais išvadžiojimais ko klausytojų gana geras 
kritikuoja ją. Sako, kad to- būrelis. Mat, žmonėms la- 
kie mokslinčiai, kaip dakta- bai įdomu girdėti, kaip ži- 

I ras Šliupas, su savo raštais. buriečiai, nuo seniai įpykę 
žmones stumia į regresą. 

[Matyt, kad vaikinas da ma
žai apsišvietęs, bet norėta 
kitus pamokinti, kaip ap
švietimą įgyti. P. Lapelis 
skaitė paskaitą temoj „Ide
ale jaunuomenė.” Pasirodęs
ant estrados pasakė publi-'kaip buvo sakę, kad nuro- 
kai, kad jam tie atleistų, ku- dvs minėtų kalbėtojų klai- 
rie paskaitos nesupras, bet dingumą, tai suvis užslėpė 
man išrodo, kad vargiai ir ir vos-ne-vos išnešė vieną 
iis pats galėio suprast. Kai- klausimą „Ar socijalizmas 
bėjo II. -Baltutis temoj oagerįs darbininkų būvi, ar 
„Draugijų naudingumas.” ' įe?” ‘ Socijalistai savo Pal
šio kalba visai nenusisekė, bose prirodė, kad socijaliz- 
Tarnuose buvo deklamaci- mas rūpinasi darbininkų 
jos ir dainos, kurios atliktos būvio pagerinimu ir kolei 
sifonai. Taip ir užsibaigė turtai bus kelių žmonių ran- 
vakaras. koše, tol tarp darbininkų

24 rugp. atsibuvo antras klesos viešpataus skurdas, 
vakaras. Visų pirma Pr. badas ir zudystės. Tų visų 
Juškaitis skaitė paskaitą nelaimių prasalimmu rupi- 
temoj „Žmonijos Progre- P3®1 socijalistai; ir tik tada 
sas.” Tikrino, kad žmonijos 
progresą pastūmėjo krikš
čioniška civilizacija. Tai vis 
Dievo šventa valia. A. Pet
raitis kalbėjo temoj „Soci
jalizmas.’’ Kadangi ir pro
gramoj skambėjo, jog kal
bės apie socijalizmą, tai 
žmonių prisirinko pilna sve
tainė paklausyti; buvo ne
mažai ir laisvamanių. Bet 
gaila, kad A. Petraitis nesu
prato socijalizmo. Visų pir
ma norėta paaiškint, iš kur 
socijalizmas atsirado; pasa
kė, kad iš visų blogumų, tai 
yra socijalimą sutvėręs žy
do vaikas Karolis Marksas. 
Esą, Karolį Marksą pagim
dė žydas (Kodėl ne žydei-1 
ka? Red.). Jis mokinosi eko- j 
nomijos; paskui susidrau
gavo su Engelsu ir parašė 
„Kapitalą” į lietuvių kalbą. 
(Matyt, žinovas. Red.). Tai 
tiek apie pradžią. Ant galo 
ėmė šaukt, kad socijalizmas 
smarkiai platinasi, girdi, 
blogai mums, katalikai; tu
rime melstis prie Dievo, kad. 
tuos socijalistus pakorotų.j.. , ., , * t—
Jo kalba apie socijalizmą laik>'tame bažnyčią
nepatiko nė patiem katali- ^lepe... Teisėjas Lane at- 
kam. Kalbėjo M. Cibuls
kis temoj „Amerikos lietu
vių jaunuomenė.” Apie šį j 
kalbėtoją gaila užimti laik- 
raštije vietą Tarpais buvo j 
deklamacijos ir dainos, bet 
visi atliko silpnai, išimant p. Į 
Janušauskienę.

Anufras.

I

ant socijalistų, duos jiems 
pipirų.

Vakaro pirmininkui susi
rinkimą atidarius, pasirodė, 
kad neturi padarę jokio va
karo orogramo. Prisiėjo 
susirinkusiems daryt jį.

ivvks žmonijoj meilė, bro
lybė, kada valdymas 
šalies turtų pereis į visuo
menės rankas. Žiburiečiai, 
remdamiesi ant kunigo žo
džių, taipgi pripažino, kad 
dabartinis surėdymas yra 

i i negeras, bet pagerinti jį ga- 
I lesią, kada visi bus moky
tais ir gerais amatninkais. 
Klausytojų didžiuma delnų 
plojimu pritarė socijalistų 
pusei. Žiburiečiai — kad ir 
gana augšto mokslo—persi
tikrino, kad socijalistų dar
bininkų klausime negali su- 
kritikuot. Žmonės ramiai 
klausės iki 12 vai. nakties.

Pabalio Vykšris.
MONTELLO, MASS.

Viename Broktono laik
rašti j atrandame maž-daug 
šiokią žinią: ”14 rugpiučio 
V. Pigoga iš No. 33 Saw- 
tell avė. liko atrastas kaltu 
už tvarkos ardymą ir jo by
la liko padėta ant išbandy
mo. Minėtasis tvarkos ar
dymas įvyko 12 rugp. vaka
re šv. Roko parapijos mi-

. Teisėjas Lane at
stovavo valdžios pusę ir sa- 

Ivo argumentuose prieš tei
sėją King pasakė, kad jie 
nenori žmogaus nubausti, 
bet parodyt jam ir kitiems, 

■jog jie neturi ardyt mitin
go. Jis tęsė, buk Pigoga 

j laike mitingo pertraukė kal
bas ir rėkavo visokius epi
tetus, tokius kaip „juod- 
rankiai”, „indijonai,” „anar
chistai.” Liepta buvę jam 
nusiramint, bet jis neklau
sęs. Likęs atrastas pas jį 

i peilis,tik užlenktas. Pigo- 
gos gi advokatas darodinė- 
jo, kad peilio jis visai netu
rėjo ir kad jis aštrių žodžių 

i nevartojo. Teisėjas išsita
rė. kad jis nemėgsta tikėji- 

■ mišku ginčų teisme ir atidė- 
jo bylą ant ištirimo, t. y. jei 
Pigoga daugiau nebus areš
tuotas už panašų nasielgi- 
gimą, jis nebus teisiamas.”

Laikraštis užbaigia, kad 
šv. Roko lietuviškoj bažny
čioj yra dvi frakcijos: viena 
frakcija esanti priešinga

NEVVARK, N. J.
Rugp. 15 „Žiburėlio” kp. 

turėjo savo susirinkimą ap
kalbėjimui kaslink neseniai 
buvusių „Palangos Juzės” 
dr-stės prakalbų. Svarsty
dami priėjo, kad „Žiburė
lio” nariai perdaug jaučiasi 
Įžeistais ir nužemintais, nes 
prakalbų pirmininkas A. 
Žolynas ir F. J. Bagočius 
kalbėdami priminė kunigų 
Alenu kės ir buvusį kleboną 
Staknevičią, kuris neseniai 
parapiią palikes nežinant 
parapijonams išdūmė. Ži
buriečiai vienbalsiai nutarė 
ant 22 rugp. parengti viešas 
diskusijas ir parodyt visuo- kun. Dragunovičiui, kita pa- 

I menei socijalizmo silpnv-1 siliekanti su juo.
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nebadvkv 
kur su- 

ištyriau,

vaike, 
manęs pirštais bile 
si tikęs. Aš jau 
kad tu esi didelis melagis ir 
aš tave ketinu policijai į- 
duot.

— Už melą nieko nedaro 
šią gadynę, nes kaip tik me
lą išaiškintų, tuoj griūtų ši 
tvarka, kadangi ji rimo vien 
tik ant melo. Kaip tik žmo
nės pradėtų žinot tikrą tei
sybę apie dalykus, tuoj jie 
viską perkeistų pagal savo 
reikalus.

— Matai, matai, vaike, 
jau pats prisipažįsti, kad 
meluoji, ir dar džiaugies, 
kad už melą neareštuoja.

— Aš nesidžiaugiu, o tik 
aiškinu tau, kad kartais per 
savo kvailumą nenueitum į 
policijos stotį mane skųsti. 
Dar lazda per nugarą gau
tum ir bepročiu pavadintų. 
Bet jei aš ką melavau, mel
džiu pasakyt. Rodos, visada 
teisybę kalbėjau.

— Tu, vaike, nori, kad aš 
neturėčiau laiko nė į karče
mą nueit, nė su merginoms 
pasikalbėt, nė su draugais 
susieit.

— Aš nesuprantu, kaip 
tai? Aš tavęs pririšęs ne
laikau.

— Bet tu liepi skaityt kny
gas ir laikraščius. Tu sa
kai, kad iš jų žmogus moky
tas gali likti. O kas čia ne
nori būt mokytu? Mažu da 
ir į policmanus išrinktų, ka
da likčiau mokytesnis. Na 
ir skaičiau aš tuos laikraš
čius ir knygas. Perskaičiau 
„Tūkstantis ir viena nak
tis,” visas Basanavičiaus su
rinktas pasakas, užsirašiau 
„Dagį,” ”Lietuvaitę,” ”Sau- 
lę,” ”V. Liet.” ir dar kelis ki
tus labai moksliškus laik
raščius. Skaičiau kokias tris 
sąvaitės, vienok niekas ma- 
nij nepersimainė.

— Tėve, tu nežinojai, ką 
skaityt. Turintis perdaug 
laiko ir su išlavintu protu 
žmogus gali skaityti bile ką, 
bet tokie kaip tu turi žinoti 
knygų ir laikraščių vardus, 
iš kurių jie galėtų šio bei to 
pasimokinti. Kitos tautos 
turi net tam tikrus vadovus, 
kur nurodoma, kokias kny
gas reikia skaityti ir ko
kias pirmiau.

— Bet kad aš tūlų kny
gų nesuprantu, todėl pasi
ėmiau lengviausias.

— Tame ir dalykas, kad 
moksliškos knygos visada 
yra sunkios skaityt, nes tu
ri pats svarstyt ir suprast 
kiekvieną žodį. Tos kny
gos, kurios nereikalauja 
protavimo, kurios yra leng
vai suprantamos ir užganė
dina tik tavo instinktus, o ne 
žingeidumą, nėra vertos 
skaityt tokiems žmonėms, 
kurie mažai laiko turi.Da- 
leiskime, tūlos sentimentali-
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KELEIVIS

gali, bet lieka nuobodžiu, 
monotonišku.

— Palauk, vaike, aš pa
bandysiu daryt taip, kaip tu 
sakai.

v

Žmogaus užduotis.

škos
gų _ ___ ,
savęs kontroliuot

apysakos padaro zmo- 
nervišku, nemokančiu 

ir fanta- 
zistu. Net mokyti žmonės 
gali nuo tokių knygų susi
gadinti. Bet žemyn vedan
čias knygas yra lengva ir 
net smagu skaityti, nes jose 
pataikaujama žemiems 
žmogaus instinktams. Nesu
prantamos knygos, kurios 
negali būt suprantamos len
gvai, nes yra moksliškos, 
yra tai nuobodžiomis, tai 
sunkiomis skaityt, bet skai
tantis jas vis kįla augštvn 
protiškai.

— Tu nemislvk, kad aš 
neskaičiau ir tokių knygų, 
bet ar aš likau mokytu?

— Visgi įgijai biskį dau
giau žinojimo, negu pirma 
turėjai. Atsimink, kad pir
ma su tavim ir susikalbėt ne
buvo galima. Bet svarbu, 
kad tu skaitvtum nuolatos 
tas moksliškas knygas ir ge
rus laikraščius. Tu perskai
tei vieną-kitą ir nusibodo 
tau. Tuoj griebeis bile ko
kių šlamštų. Mokykloj pri
sieina daugelį dalykų atkar
tot per kelis metus tūkstan
tį sykių, ir tai da daug kas 
užsimiršta, kada mokyklą 
apleidi.

— Aš, vaike, nieko nesa
kau apie save, nes mane vi
si kvailu vadina, bet aš ži
nau keletą žmonių, kurie 
jau po 2—3 metus skaito i 
moksliškus raštus, o da jo
kiais profesoriais neliko.

— Tu, tėve, manai, kad 
mokslas taip lengva įgyt. 
Atsimink, kad žmogus pra-! 
deda lankyt mokyklą nuo 
vaikystės ir lanko ją iki 25 
arba 30 metų, vienok tik sa
vo mokslo šaką užbaigia, o 
apie daugelį kitų mokslų ir 
supratimo neturi. O juk 
mokykloj po kelias lekcijas 
duodama kas diena, ten tik 
tuo ir užsiima mokiniai, kad 
mokytis, jie įpranta moky- 
tis ir jiems sekasi, vienok ir 
tai eina lėtai. Tečiaus, ka-! 
da žmogus pavaikščioja ke-

• • •
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lėtą metų į mokyklą, jis į- 
gyja tiek žinojimo, kad pir- 
mesniojo savęs, t. y. savęs 
nemokyto, tiesiog neapkęstų 
už kvailumą. Taip pat yra 
ir su skaitymu: nuo jo tu 
vis tobulįsieą, tavo žinoji
mas dauginsis, bet lėtai, ir 
turi būt kantrus varyti to
liau darbą.

— Bet kad man neliks 
tuomet laiko išeigoms, su
eigoms ir t. t.

— Tavo draugai ,tėve, y- 
ra draugais tik todėl, kad ir 
jie tiek težino, todėl jie ta
vęs neišmokins. Jūsų kal
bos yra tuščios, atkartoji
mas tų pačių žodžių kas die
na. Nors visi matote, kokis 
oras, bet vienas kitam pasa
koja apie jį. Žmogus nuo to 
netik išsitobulinti labiau ne-

Kad žmogus išsivystė iš 
žemesnių gyvūnų formų ir 
kad visi gyvūnai turi tarp 

I savęs giminystę, apie tai in- 
I teligentiški žmonės nesi
ginčija, nes visi tai pripa
žįsta. Adomo ir Jie vos su
tvėrimas liko tik gražia pa
saka. Bet iš kur atsirado ta 
gyvybė, kuri buvo visų gy
vūnų pradžia, to klausimo 
męs da negalim išrišti ir jei 
yra bandymai išrišti, tai jie 

[tik gipotezomis gali būt pa
vadinti. Mažu, ateities žmo
nėms bus lengva ant šio 
klausimo atsakvt, vienok 
dabar žmonija nėra gana 
tobula, kad suprast visus 
dalykus. Netik ’Tš kur męs 
atsiradom ant šios žemės?” 
klausimas stovi prieš mus, 
o ir ”Kur męs einame?”

Męs gyvenam tik trumpą 
valandėlę ir musų kūnas 
priima kitokias formas. 
Męs turime pajiegą, protą 
veikimui. Aišku, kad gam
tos kosmiškame progrese 
męs turime kokią nors už
duotį.

Męs einame į darbą, val
gyt, i teatrą, į lovą miegot 
ir taip toliau. Jeigu musų 
gyvenimas sunkus, męs ko
vojame su bėdomis, rūpina
mės ir peikiame savo gyve
nimą. Bet retai męs užklau
siame savęs, su kokiu tiks
lu męs esame čia pastatyti 
gyventi.

Tūlas rašė jas sutaisė 
„Kiaulės katechizmą”, 
kurio matos, kad kiaulės 
užduotim yra auginti laši
nius ir pasilikt riebia. Iš
tikro, kiaulės užduotis svar
bi: jos lašiniai reikalingi, 
todėl jos stengimasi būti 
riebia ir giliai įsiknist į pur
vyną yra gera.

Bet žmogaus lašinių nie
kas nereikalauja. Tečiaus 
daugelis jų su tuo tikslu tik 
ir gyvena, kad išaugint ant 
savęs lašinius, kad palaikyt 
juos toliau. Tūli žmonės 
veda aštrią kovą prieš ki
tus, juos išnaudodami, 
skriausdami, bile tik susi
krovus pinigų dėl pasipuo
šimo (musų rūšies purvo) ir 
dėl savo lašinių auginimo. 
Kiti krauna pinigus todėl, 
kad paskui galėtų nieko ne
veikt. Ir kaip tik jų atsi
randa, tuoj nustoja vest ko
vą su pasaulij esančiais ne
gerumais, tuoj netobulina 
save prie ko nors kiltesnio, 
nes jaučiasi užganėdintais. 
Išrodo, kad tik bėdnystės 
baimė yra žmonijos gyveni
mo užduotim. Tartum žmo
nės gyvena tik todėl, kad 
susidėt turtą.

Ateis diena, kada jų gra
bo sienas išgraužš žiurkės 
taip pat, kaip ir vargšo- 
driskiaus.

Gal męs gyvename, kad į- 
gyt garbę? Nereikia už
miršt, kad didžiausių galiū
nų vardai jau išnyko iš pa
saulio. Galybė yra skiria
ma tik sau, savo ypatos ge
rovei ir garbei, todėl ji iš
nyksta, kaip vėjo banga.

Klausimas, kągi žmogus 
turi daryt, kad atlikt vertą 
darbą?

Geriausį atsakymą duoda 
šie vardai: Kolumbus, Mi
chael Angelo, Wilberforce, 
Shakespeare, Galileo, Ful- 
ton, Watt, Hargreaves ir tū
li kiti. Jų gyvenimas ver
tas yra išpasakojimo, nes 
kiekvienas jų padarė ką 
nors gero dėl kitų.

Prie Hangreaves įvestų 
verpimo mašinų dirba mili
jonai žmonių ir žmonija ga
li dailiai apsirėdyt. Galileo

I

| davė mums tokį teleskopą, Juk aiškiai matės, kad jis be 
kuris leidžia žmogui pažint 
platų pasaulį. Wilberforce 
sužadino žmonių sąžinę ir 
paliuosavo milijonus vergų. 
Kolumbus suteikė vietą dau
geliui tautų. Michael An- 

l gėlo ir Shakespeare maiti
na žmonių smegenis, ku
rios yra daug svarbesnėmis 
už pilvą. Męs važinėjamės 
Fultono garlaiviais ir Wat- 
t’o garvežiais. Kiekvienas 
žmogus turi naudą iš pami
nėtų vyrų.

Jeigu kas užsitarnauja 
atminties ir yra vertas žmo
gaus vardo, tai tik tas, ku-i 
ris padarė dėl kitų gerą.

Lai žmogus paima pini
gus, jei jis gali; lai jis lieka 
galingu, jei gali, bet lai jis 
savo turtą ir galybę suvar
toja kitų žmonių būvio pa
gerinimui.

Jei neturite nė pinigų, nė 
galybės, jus vistiek galite 
atrasti, ką gero galite pada
ryt kitiems. Jus galite ki
tam padėt įgyt smagumą ir 
laimę, jus galite padėt nu- 
puolėliui pasikelt ant žmo
niško laipsnio, jus galit ki
tiems padėt kovoti už geres
nį būvį, galite pamokinti, 
kaip kovot.

Dabar daugelis žmonių 
padeda milijonieriams api
plėšti vargšus. Ateis diena, 
kada jie padės apsisaugot ir 
apgint nuo išnaudojimo.

Dono Kazokas.

w •
mitą ir paskui nuversti kal
tę ant streikierių, da sykį 
liudija mums, kad Ettoras 
ir Giovannitti yra nekalti, 
kad už Anna La Pizzo už
mušimą turi atsisėst į kalė
jimą turi atsisėst tikri jos 
užmušėjai, o ne Ettor ir 

(Giovannitti.
A. Antonov.

I
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Verti žinojimo faktai.
William Wood, American 

Woolen kompanijos prezi
dentas, tos turtingiausios 
pasaulij vilnonių išdirbinių 
kompanijos, kurios audinv- 
čiose Lawrence buvo iški
lęs milžiniškas streikas, liko 
apkaltintas konspiracijoj, 
kurios tikslu buvo padėt di
namitą Lawrence ir tuomi C-

užkenkti streikui, nuver
čiant kaltę už dinamitą ant 
streikierių vadovų. Yra vi
sai aiškus faktai, kad Wood 
dalyvavo konspiracijoj. Jis 
turėjo padėt $5000 paran
kos, kad išvengt kalėjimo i- 
ki teismas užsibaigs.

Jam priklauso daug sa
vasties kompanijoj. Jis yra 
milijonierius.. Kad geriau 
suprast, kiek turtingas yra 
tas žmogus, paimkime atsi
tikimą iš jo paties gyveni
mo. Rodos, pernai jo auto
mobilius užvažiavo ant žmo
gaus. Salemo teisme jis 
buvo klausinėjamas apie au
tomobilių, kuriame važiavo 
jo sekretorius. Wood atsa
kė, kad jis pats nežino, kiek 
automobilių pas jį randasi 
ir kiek sekretorių jis užlai
ko. Vadinasi, žmogus ne
žino savo turtų rubežio. 
Vienok laike Lawrence’o au
dėjų streiko jis pranešė, buk 
kompanijos nariai yra to
kie pat bėdni žmonės, kaip 
ir audėjai.

Geriau suprasite, kiek jis 
išnaudoja savo darbininkus, 
kada pasakysime, jog jam 
turto niekas nepaliko. Jau 
buvo jis pusėtinu vyruku, 
kada pats dirbo New Bed- 
forde vienoj audinyčioj už 
menką algą. Jei jis į keletą 
metų galėjo likti milijonie
rium, turite suprast, kiek 
vargšų darbininkų turėjo 
dėl jo vargti ir badą kęsti.

Ir Lawrence’o audėjai jau 
perdaug badavo iš jo malo
nės ir turėjo sustreikuot. Jis 
viską darė streiko suardy
mui. Valdžia ir teismai 
jam padėjo. Bet štai da
bar apskričio prokuroras 
Pelletier pradėjo versti į ai
kšte jo šunybes. Nors se
niai jau buvo aišku, kad jis 
yra kaltas, bet tylėta. Juk 
john Breen liko nubaustas 
$500. bet neklausinėta, ko
dėl jis dėjo dinamitą ir siun
dė policiją ant streikierių.

keno nors apmokėjimo, be 
American Woolen kompani
jos žinios jos naudai nevei
kė.

Skaitytojai atsimena, kad 
laike audėjų streiko Law- 
rence liko suareštuoti keli 
streikieriai už dinamito lai
kymą. Breen nurodė poli
cijai, kur jis yra padėtas ir 
policija kaip tik tose vietose 
rado. Tečiaus vienoj vietoj 
rastas dinamitas, suvynio
tas į Breenui ateinantį per 
krasą laikraštį, kas ir davė 
progą sužinot , kad tai jo 
darbas. Jis liko areštuotas 
ir už $500 .paleistas. Kas 
ginčys, kad jis negavo nuo 
kompanijos daugiau, negu 
bausmei užsimokėti?

Tūlas audinyčių budavo- 
tojas E. W. Pitman buvo ge
ru pažįstamu prokurorui 
Pelletierui. Viešnamij jis 
išpasakojo, kaip jis prista
tė dinamitą į Lav.rence ir 
kas daugiau dalyvavo tame 
suokalbije, kad užkenkti 
streikui. Jei prokuroras ap
kaltino Woodą, reikia žinot, 
kad jis tai daro nebereikalo, 
nes Pitman jam daugiau iš
pasakojo, negu publika ži
no. Prokuroras sumanė pa- 

! traukt į teismą Pitmaną ir 
kitus suokalbininkus, kurie 
buvo Pitmano draugais. Jis 
butų turėjęs liudyti prieš 
iuos. Butų išėjusios da aiš
kesnės kapitalistų šunybės į 
aikštę, todėl Pitman pats sa- 

| ve nusišovė 28 rugpiučio. 
Tikėtasi tuomi viską už
dengt. Bet prokuroras jau 
žino ir kitus kaltininkus. 
Jis apkaltino Woodą, John 
Brfbn, D. Collins ir W. Rice 
dalyvavime konspiracijoj. 
Pitman jau mirė ir ne ką su 
juo darysi. Išskyrus Woo- 
dą visi kiti kaltininkai netu
ri bendrumo su audinyčiom. 
Jie turi kitokius amatus ir 
dinamito gabenime ir padė
jime Lawrence jie tik tiek 
kalti, kad veikė už pinigus. 
Aišku, kaip ant delno, kad 
American Woolen kompani
ja dėjo turtą, samdė žmo
nes dinamito nupirkimui, 
atvežimui ir padėjimui, kad 
tik užkenkti audėjų strei
kui. Jų dinamitas galėjo 
nunešt daugelį žmonių; už 

i jį turėjo likti nekalti žmo
nės nubausti. Už tokį dar
bą įstatymai pasodino Mc- 
Namaras ant daugelio me
tų į kalėjimą. Žiūrėsime, 

ikaip pasielgs valdžia su 
kompanijos ponais.

Dabar jau surasta, kas 
statė į pavojų gyventojų gy
vastį ir perženge įstaty
mus, kad tik streiką sulau
žyt. Aišku, kad ir Anna La 
Pizzo liko nušauta tik su tuo 
tikslu, kad suimt Ettorą ir 
Giovannitti. Nors da tik
rint negalima, kad kompa
nijos pasamdytas žmogus ją 
nudėjo, vienok abejonė turi 
gerus pamatus šiame atvė- 
juj. Visi darodymai kalbė
jo už tai, kad ją nušovė po- 
licistas, vienok valdžia drį
so suareštuot nekaltus, bet 
gabius darbininkų vadovus, i 
Tuomi valdžia parodė, kad j 
ji tarnauja kompanijai. Ji 
neišleidžia Ettoro ir Gio
vannitti už jokią paranką. 
Ar tik nepaaiškės kada, kad 
ir teismų ir policijos viriau- 
sios galvos yra dalyvavusios 
konspiracijoj su kompanija 
ir ar tik nepasielgta su žmo
gaus gyvastim Lawrence 
taip pat, kaip pasielgė poli-! 
ei jos viršininkai su Rosen- 
thaliu? Juk kapitalistai ap
siima ir dinamitą padėt bi
le kur, ir žmones nužudyt, 
bile tik savo pelno nesuma
žinti.

Šis faktas, t. y. prirody
mas, kad American Woolen 
kompanijos prezidentas p. 
Wood kokiu-nors budu pa-(ną kudikT teko matyt 8 žie- 
siuntė žmones padėti dina--dus ir 3 rankenas.

Veikimo pasekmes.

t

Tūli musų veikėjai nuola
tos dejuoja, buk jie savo 
mieste neturi progos veikti, 
nes lietuviai esą nerangus, 
tamsus ir t. t. Parengia jie 
metuose vieną sykį prakal
bas, teatrą ar koncertą — ir 
vėl dejuoja, kad publika 
skaitlingai nesilanko, nemo
ka sueigose užsilaikyt.

Kame priežastis? Argi 
vieno miesto lietuviai yra 
kitokiais, negu kito?t Tiesa, 
pasitaiko, kad tūluose mie
stuose apsigyveno vien tik 
Vilniaus gulįprnijos žmonės, 
o tarp jų veikimas yra sun
kesnis. Bet tokių miestų 
mažai. Vienok pradėjus ne- 
nuoalsiai veikti ir tarp vil
niečių, galima sulaukt geros 
pasekmės. Tik ten nesise
ka veikti, kur patįs veikėjai 
yra bailus pradėt, kur jie 
nepasitiki ant gerų pasek
mių, kur jie parengimus pa
daro retai. Juo rečiau įvyk
sta prakalbos, teatrai, kon
certai ir kitokie parengimai, 
tuo mažiau lankosi publi
kos ir ta pati neįpratus juo
se dalyvauti. Visai kas ki
ta tuose miestuose, kur at
siranda vienas ar keli drą
sus ir optimistiški veikėjai. 
Pas juos vienas parengimas 

j seka po kito. Publika taip 
ipranta į parengimus, kad 
be jų tiesiog nenori pasilikt. 
Geriausi pavyzdį duoda 
Montellos, Mass., organiza
cijos, ypač 17 LSS. kuopa, 
kuri jau kelintas metas, 
kaip ką nors surengia neto
li kas nedėldienis. Ten pu
blikos visada pilna; publika 
mandagi, protaut mokanti. 
Neišgirsi ten paduodant tu
ščių užklausimų, nekelia 
niekas triukšmų. Kitas pa
vyzdis, tai So. Bostonas, čia 
pirma socijalistai surengda
vo tik vienas arba dvejas 
prakalbas metuose ir publi
kos prisirinkdavo mažiau, 
negu dabar netoli į kas są- 
vaitines prakalbas. Taip pat 
yra su koncertais, ekskursi- 
ioms ir kitais parengimais. 
Patįs rengėjai vis labiau iš
sitobulina savo veikimo sry- 
tij ir publika jų užmanymus 
remia visom pusėm. Pini- 
giškas klausimas visai ne
tenka vietos. Panašių fak
tų galima butų privest daug.

Aišku todėl, kad drąsus ir 
nenuoalsus veikimas pra
džioj paskui palengvina dar
bą ir užduotis patiems vei
kėjams ir atneša matomą 
kultūrišką naudą publikai.

.A. Baisus.

Ar žinote, kad
Belochistane daktaras tu

ri priimti tokius pat vaistus 
pats, kokius jis duoda ligo- ’ 
niui, kad parodyt, jog jo vai
stai yra geri. Jeigu jo gy
domas ligonis numiršta, gi
minės turi tiesą nužudyt ir 
daktarą, jei jis nėra pada
ręs iškalno sutarties, jog už 
mirtį neatsako.

Malta yra labiausiai apgy
venta sala pasaulij. Ant 
kiekvienos ketvirtainės my
lios ten išpuola po 1,360 žmo
nių.

Pastaruoju laiku įėjo į 
madą pas turčius puošt vai
kus brangmenomis. Pas vie-

b
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Z. ALEKSA.

Kur musų bočiai gyveno

ne kas per valgis), žmogaus

(Tąsa).
ugnia. Tai galėjo būti perkūno arba sau
lės ugnis. Audros laike pakyla perkūnija 
ir įtrenktas medis gali užsidegti; arba va
saros laike nuo didelių karščių galėdavo iš
džiūti stepų pievos, ir ten reikėdavo tik ma
žos priežasties (išskėlimo ugnies darant 
ginklą, metant akmenį ir 1.1.), kad tą pievą 
gaisras apimtų.

Tarpais gautą ugnį žmogus galėdavo 
ir suvartoti; bet jai užgesus nesirūpinta iš- 
naujo išgauti arba nesirūpinta gęstančią 
ugnį palaikyti. Ugnis užgeso, ir žmogus 
užmiršo apie ją. Da mažiau jautėsi ugnies 
reikalingumas, nes aplink šilta, nes medžių 
ir krūmų vaisiai ir taip gardus. Orui atša
lant ir vis tankiau prie žuvienos einant (ne
kepta žuvis
patėmitiškumas vis augo, ir senovės žmo
gus, tokiu budu, suėmė savo prote, kokiu 
budu ugnis atsiranda. Kartais tą patėmi- 
jus jau nesunku da kartą atkartoti tuos vei
kimus, ačiū kuriems pirmiau ugnis pasiro
dė. Ir išmoko žmogus pats sau ugnį išgauti. 
Dabar žmogus rūpinosi netik ugnį išgauti, 
bet jau sykį išgautą rūpinosi palaikyti, kad 
neužgestų.

Iš ugnies žmogus didelę naudą sau ap
turėjo. Ugnis netik šildė jį, netik prie jos 
galėjo sau maistą išsikepti, o vėliau ir išsi
virti, bet ugnis kartais nakties laiku nubai- 
dydavo nuo žmogaus stovyklos jo keturko
jus priešus. Pagaliaus, klimatui atšalus, o 
ypač ledynų gadynei užėjus, žmogus be ug
nies ir stačiai butų išmiręs, nes žiemos lai
ke jam prisieitų iššalti*). Tokiu budu, męs 
paeinam nuo tų Europos gyventojų iš ledy
nų gadynės, ką jau mokėjo ugnį vartoti.

IV.
Vidutiniškas klimatas, kokį męs dabar 

matom vidurinėj Europoj, o tuompat ir Lie
tuvoj, ir kuris išdalies buvo panašus į Euro
pos klimatą iš ledynų gadynės (tik ledynų 
gadynėj oras buvo šiek-tiek šaltesnis, kaip 
dabar) iš visoko matyti, geriau prisideda 
prie kultūriško žmonių kylimo (žiur. mano: 
”Žemė ir Žmogus”), kaip tropiškas klima
tas su karštu oru. Tokiu budu, augščiau- 
sios organizacijos žemės gyventojai galėjo 
išsiplėtoti vien tose Europos vietose, kurios 
ledais nebuvo uždengtos. Kultūriško žmo
nių plėtojimosi sustojimas karštame klima
te aiškiai pasitvirtina pavyzdžiais iš pasku
tinių laikų. Padėkim, vietiniai Tasmanijos 
gyventojai (jau išmirę) arba Australijos 
(jos atradimo laikais per europiečius) gyve
no prie kultūriško laipsnio, atsakančio ak
mens gadynės laikams. Kai-kurie koralinių 
Didžiojo okeano salų gyventojai, su jais eu
ropiečiams susidūrus, nežinojo net ugnies 
vartosimo.

Net kai kurie mokslinčiai, da po seno
vei vis jieškantieji žmonijos lopšinės pie
tuos, pav., pietinėj Azijoj, visgi savo gipo- 
tezose nurodo, kad vietiniai klimato atšali
mai, kad vietiniai laikinai užėję šaltesnio 
klimato laikotarpiai buvo pastumian
čiomis priežastimis tikrųjų žmonių atsira
dimui, — arba geriau pasakius, tai buvo ak
stinais, ką spyrė musų pratėvius prie smar
kesnio progresavimo.

Kai kurie mano, kad žmogus turėjo at
sirasti šiltoj, arba net karštoj šalij, nes žmo
gus beveik neapaugęs plaukais; mat, sulyg 
tokių tvirtinto jų, dabartinių žmonių beplau- 
kiškumas turėtų rodyti, jog žmogus paeina 
iš tų vietų, kur seniau plaukai visai buvo ne-. 
reikalingi, kaipo kūno šildytojai*). Šios pa
žiūros laikėsi ir Č. Darvinas. Bet šiam da- 
leidimui kaip tik prieštarauja karštų A- 
zijos ir Afrikos vietų antropoidai, tankiai 
plaukais apaugę. Kodėl gi žmogus liko pli
ku? Matomai, buvo visai kitoniškos, mums 
da nežinomos, priežastis, ką musų bočius 
privertė plaukus pamesti. Męs galim dalei
sti, kad ne karštis prašalino žmogaus plau
kus, bet užėję šalčiai. Sušalęs žmogus su
kuria ugnelę ir šildosi prieš ją. Bet plau-

kai, ypač kada jie sušlapę, prigulinčiai ne
prileidžia pageidaujančios šilumos. Plau
kai lieka blėdingais, ir jie, kaipo nereikalin
gi, pradeda slinkti. Arba orui atšalant žmo
gus pradeda vartoti drabuži (iš kailių), ku
rį nenusivelka, kol nenuplyšta. Savi plau
kai lieka nereikalingi, ir jie nyksta **). Be- 
plaukiai, bet drabužiuoti žmonės, persike
lia i pietus, i šiltesnes vietas ir vėl drabužio 
nustoja, — vienok plaukai jau neatauga, 
kaipo nebereikalingi. Pirmi musų bočių (jie 
da ne žmonės) plaukai galėjo atsirasti prieš 
eoceną, kada galėjo užeiti savotiška, jei ne 
ledų gadynė, tai bent panašus laikotarpis. 
Tuomet musų ir kitų žinduolių bočiai nemo
kėjo ugnies vartoti ir svetimo kailio nešioti, 
ir už tai jiems prisiėjo plaukais apaugti, kad 
nuo šalčio apsiginti. Pagaliaus, galėjo vei
kti ir visai kitoniškos priežastis, žmonių 
plaukus prašalinančios.

Pirmoji po trečiai sistemai ledų gadynė 
praslinko. Ledai pradėjo tirpti, ir, veikiau
siai, jie visai išnyko iš šiaurių krašto. Už
ėjo tarpledinė gadynė. Antropoidališkų be
ždžionių Europoj jau nebeliko; vieton jų 

| matom vien panašius į jas žemės gyvento
jus, jau priklausančius prie veislės Homo 
(žmogus), iš kurios vėliau išėjo ir Homo Sa- 
piens (Išmintingas žmogus).

Pirmykščio žmogaus liekanos liko ras
tos įvairiose Europos vietose. Tai, — taip 
vadinamas neandertalinis *) žmogus arba 
pirmykštis — senobinis akmens amžiaus 
žmogus.. Neandertalinis žmogus, kaip ir 
dabartinis, priklauso prie veislės Homo, bet 
jį reikėjo priskirti prie kitos padermės, prie 
Homo primigenius, atskiriant nuo da
bartinio žmogaus — Homo sapiens. Homo 
primigenius jau žinojo ir akmeninių įran
kių apdirbimą ir ugnies vartojimą. Šio žmo
gaus liekanos rastos vien Europoj.

Paskutiniais metais, ir vėl toj pat Eu
ropoj, pasisekė atrast net senesnes liekanas, 
kaip neandartališkas žmogus. Taip, žino
moj uoloj Le Houstier (Francuzijoj) liko 
rastas palyginamai gerai užsilikęs žmogaus 
kiaušas, kurio savininkas pagal savo orga
nizaciją stovėjo žemiau už neandertalinį 
žmogų. 
nė Homo transprimigenius arba priešpir- lon5s atsišau“cšiįoau^su: 
mikštis žmogus. Pastarojo žmogaus kiaušo p. o. Bx. 639, Hammond, ind.
didumas prilyginamai mažesnis, kaip pas 
pirmykštį, o žemutinės pažandės susistaty- 

imas, prie jos siaurumo ir stokos smakro, 
aiškiai rodo, jog pas priešpirmykštį žmogų 
galėjimas kalbėti daug mažesnis, kaip pas 
pirmykštį, kurio kalba irgi buvo silpnai iš
silavinusia.

Pagaliaus, paskutiniais laikais (1907— 
1908 m.) liko rasti labai įdomus kaulai taip 

I Francuzijoj (Korrose), taip Vokietijoj arti 
Geidelbergo. Tų kaulų savininkai irgi pri
klauso prie žmonių bočių; tie bočiai da se- 
nobiškesni už priešpirmykščiūs žmones, bet 
visgi jie priklauso prie žmonių veislės, ir 
moksle juos vadina Homo Heidelbergensis. 
Vienok Heidelberginis žmogus jau tik su di
deliu vargu gali būt priskaitytas prie Homo 
(žmonių) veislės: tas žmogus — tai grei
čiausiai tik tiltas tarp beždžionių ir žmonių, 
tai yra jis tik bezdžion-žmogus arba net 
jis jau tik antropoidališka beždžionė. Šį 
daleidimą patvirtina žemutinė pažandė vi
sai neturinti smakro ir rodanti, kad heidel- 
berginiai žmonės visai negalėjo kalbėti. To
kios pat pažandės turėjo būti ir pas mano
mą bendrą žmogaus ir antropoidališkų bež
džionių pratėvį.

Galima daleisti, jog Homo transprimi
genius buvo pirmos ledynų gadynės liudi
ninku, o Horao Heidelbergensis galėjo gy
venti net plioceno laikais arba da seniau.

Pajieškojimai
Pajieškau Felikso Mikalonio, Vil

niaus gub., Trakų pav., Merkinos vo- 
losties, Klepočių kaimo. Meldžiu duot 
žinią ant šio adreso:

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

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

I

I

džiu

37%

JONAS KELLA

K. Šimkus,
139 Union st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Albino Šimkaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Viekšnių 
miestelio. Kas apie jį žino, arba jis 
pats, teiksis pranešti man jo adre
są.

[36]

III.1200

Jonas Abeciunas pajieškau sa-

Ji pabėgo 15 d.

Gra- 
Bar-

Jis 
pra-

Pajieškau brolio Kazimiero 
kausko; pirmiau gyveno VVilkes 
re, Pa., o dabar nežinau kur. 
pats ar kas kitas teiksitės man 
nešti šiuo adresu:

Motiejus Grakauskas,
Belden avė., Chicago,

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

Pajieškau Vladislavo Mačolskio ir 
jo brolį Augustiną, abu Kauno gub., 
Telšių pav., Plungės miestelio. Mel- 

atsišaukti.
Juozas Norvellas,

Ferry st., Springfield, Mass.

jis pasivadina JOHN CHAPS, buvo 
! suareštuotas Bridgewater, Mass. ir 
aš uždėjau už jį $200 kaucijos. Da
bar jis nuo teismo pabėgo ir mano 
kaucija prapuola. Kas apie jį man 
praneš, tam duosiu $10 dovanų. Jis 
yra augšto ūgio, juodbriuvas, išrodo 
lygiai taip, kaip ant šito paveikslo. 
Girdėjau, kad gyvena New Yorko 
valstijoj. Mano adresas toks: [34] 

Jonas česna,
4 Depot st., Bridgewater, Mass.

Aš
vo pačios Onos Abeciunienės, 23 me
tų amžiaus, 5 pėdų 4 colių augšta, 
plaukai juodi, akys tamsiai melsvos, 
užaugus Amerikoj.
rugpiučio (August) su Antanu Gie- 
rietaucku, 27 m. amžiaus, 5 pėdų 8 
col. augščio, biskį rauplėtas, plaukai 
gelsvi, kalbant abu dzukuoja. Jis pa- 

; eina iš Suvalkų gub., Seinų pav., Me
telių bažnytkiemio. Jis yra po kau- 

I cija $400.00. Kas man apie jį pir_ 
mutir.is praneš, gaus $10.00 dovanų. 
Meldžiam duot žinią šiuo adresu:

♦) Dėlei šitų priežasčių męs drąsiai galime daleisti, 
jog pirmas ugnies vartojimas veikiausia pasirodė toli
muose šiauriuose.

♦) Atsiminkim, jog seniau net ir tolimuose šiau
riuose buvo karšta.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų senumo, ji turi mo
kėt skaityt ir rašyt ir mylėti gražų 

i gyvenimą. Aš esu 28 metų ir palei 
amata braižytojas (technikas). Mer- 

Tos rūšies žmones mokslas prami- i norinčios arčiau susipažinti ma-

—
Pajieškau brolio Jono Janušaičio. 

Suvalkų gub., Naumiesčio parap., 
Griškabūdžio vai. ir parapijos, žališ- 
kės kaimo. Jis pats malonės atsi- 

j šaukti arba kas žino ,meldžiu praneš
ti šiuo antrašu:

W. Janusaitis,
11408 Oregon avė., Cleveland, Ohio. į

Pajieškau brolio Jono Kriaučiūno, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Ramyga
los par., Griniunų kaimo. Turiu jam 
pranešti daug svarbių reikalų, todėl 
meldžiu paties, arba ’ urie apie jį ži
no pranešti šiuo adresu:

Kazys Kriaučiūnas,
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Juozo Draga- 
šiaus. Pirmiau gyveno kur apie 
Duyeria, Pa., Meldžiu paties arba kas 
apie jį žino meldžiu pranešti, nes tu
riu svarbių reikalų iš Lietuvos.

Franas Kučinskas,
516 W. North st., Jackson, Mich.

Pajieškau draugų Stanislavo ir 
Vladislavo špokų, Tarno, Jono ir 
Jurgio Zicerčių. Visi Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Linkavos parap. Jie 
patįs arba kas apie juos žino, teiksis 
atsišaukti šiuo adresu:

V. Staniliunas,
1701 N. 10 st., St. Louis, Mo.

Pajieškau Kazimiero ir Antano 
Inkų, bus arti 20 metų kaip jie Ame
rikoj. Paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Latvelių kaimo. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti.

K. Sliautaris, 
2243 W. 23-rd pi., Chicago, III.z

V.
Tarpledinės gadynės laikais žmonėms 

pasidarė atviras kelias iš Europos j Afriką 
ir Aziją ir tuo keliu žmonių veislė sklido po 
visą žemės pavirš] (išskyrus Amerikos, kur 
vedė kitas kelias). Galima daleisti, jog pir
mi žmonės buvo daug juodesni, kaip męs da
bar, ir jie su savo spalva artinosi prie dabar
tinių negrų. Toliau žmonės vis ėjo baltyn,

*) Su plaukais kartu ir parazitų skaitlius nyksta, 
nes galima švariau užsilaikyti. Pagaliaus, plaukų nyki
me gal veikė ir lytiškas parinkimas.

*♦) Atrastas Neanderthal’io apygardoj, Vokietijoj —
(Toliaus bus).

Pajieškau savo vyro Franciškaus 
Milašiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Rietavo valse., Labardžių sodžiaus; 
4 metai kaip Amerikoj; girdėjau, kad 
gyvena Minneapolis, Minn. Aš esu 5 
sąvaitės iš Lietuvos. Meldžiu atsi
šaukti jo paties arba kas apie jį žino 
malonės man pranešti, už ką busiu 
labai dėkinga. [37]

Marei j ^na Milašienė,
Box 101, Tariffville, Conn.

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

K. Dirse,
330 N. 6 st.,

[38]
DeKalb. III.

Pajieškau draugo Povilo Vizbaro 
su kuriuom susipažinau Peterburge. 
Meldžiu atsišaukti.

Felix Ryškys, 
Switchback, W. Va.P. O.

DraugysčiuReikalai
TEATRAS ir BALIUS.

Montello, Mass. Teatrališka drau
gystė "Viesulą” rengia teatrą su ba
lium, dainom ir šokiais ant 14 rug
sėjo (September). Prasidės 7:30 vai. 
vakare ant R. of P. salės. 
Main st., Montello, Mass........

Kviečiame visus lietuvius 
kyti. Bus pastatyta nat 
"Svečiai iš Lietuvos.”

KOMITETAS.

825 No.

atsilan-
scenos

P. O. Box 503, Harrisburg, III.

Pajieškau švogerio Jono Juozapa
vičiaus, Kauno gub., Ukmergės pav., 
Seisikų miestelio. Meldžiu jo paties 
atsisaukt arba kas apie jį 
malonės pranešti šiuo adresu.

J. J. Benius
167 Bond st., Brooklyn, N. Y.

t

žino,

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 30 metų amžiaus, turi būt 
laisva ,nes aš esu laisvas, 
ningą darbą ant visados 
kau tikrai, ne ant juoko, 
šiuo adresu:

Wm. Benevich, 
Aurora Brewing Co., Bottling 

Aurora, III.

Turiu pel- 
ir pajieš- 
Kreipkitės

Dept.,

Pajieškau Paulinos Jatulaičiutės, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Va
balninku miestelio. Metai atgal gy
veno Atholij, o paskui išvažiavo į 
Lawrence, Mass. Turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu atsišaukti.

A. P. Dambrauskas,
92 Fern st., Athol, Mass.

Puzi- 
Pane- 

1897 m. 
pir- 
Jis 

nuo-

Pajieškau pusbrolio Juozapo 
no paeina iš Žeinių miestelio, 
vėžio pav., Kauno gub., 
atvažiavo Amerikon ir gvveno
miaus mieste Baltimorėj, Md. 
pats ar kas apie jį žino, meldžiu 
širdžiai man pranešti.

Franciškus Naunikas, 
202 Jefferson st., Newark, N.

Pajieškau brolio Antano Pilacko 
kuris keli metai atgal iškeliavo į 
Prusus iš Kalvarijos. Taipgi Juliaus 
Dambrausko ir Nikodemo Tabaro; 
abu Kalvarijos parap., Raudenio gm., 
Pagrandų kaimo, visi Suvalkų gub. _ ............ ......... ......
Meldžiu atsišaukti patįs arba kas a- žiavo į Westville, III. 
pie juos f*---*-- _-i-?,.------- ................................
šiuo antrašu: Idžių parap. Turiu svarbų reikalą.

Jurgis Pelackas, Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
827 Bank st., Waterbury, Conn. Jos. Senkus,

----------------- 390 Elm st., New Britain, Conn.
Pajieškau Juozo Visgirdos, Paže- --------------

rių gmino, Visgirdų kaimo, ir Jur- Pajieškau draugo Juozo Aukšta- 
gio Jasulaičio Gižų gmino, Vižaidų ‘kalnio, Suvalkų gub., Senapilės pav., 
kaimo, abu Suvalkų gub., Vilkaviš- Klebiškio- gm, Rutkiškių kaimo. A- 
kio pav. Meldžiu atsisaukt šiuo ad- pie 6 metai kaip Amerikoj. Malonėsit 
resu

J.

irPajieškau senų draugų Juozo 
Vinco Luckių, seniau gyveno Bornis, 

J Pa. ir keli metai atgal Vincas išva- 
. Iš Lietuvos jie 

žinote malonėkit pranešti ; paeina iš kaimo šimckų ir Skriau-

Antanas Visgirdą,
Box 648,

atsisaukt šiuo adresu: 
Domininkas Vilkas,

Herrin, III. 911 St. Clair avė., Sheboygan, Wis.

DIDELIS TEATRAS.
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato sce

noje pirmu kartu Chicagoje iš rank
raščio keturių vekmių dramą INGO- 
MARAS, parašė Mary Lowell, sulie
tuvino J. J. Zolp. Loš Nedėlioj, 8 rug
sėjo (September), 1912. Šv. Jurgio 
Parapijos Svetainėj, prie 33-čios ir 
Auburn avė., Pradžia 7:30 vai. vak.

Šis veikalėlis yra paimtas iš gre- 
kiško gyvenimo, pilnas didžiausio 
žingeidumo, pamokinančių filozo- 
fiškų išsivystimų. žodžiu sakant, yra 
tai gražausias veikalas, kurį turės 
progą pamatyti lietuviška visuome
nė, ant lietuviškos scenos ir lietuviš
koj kalboj. Lošimas bus atsakantis 
ir užganėdinantis visuomenę. Po per
statymo bus balius.

Su pagarba KOMITETAS.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Knygyno Bridgewater, 

Mass. atsibus 8 rugsėjo (September), 
1 vai. po pietų salėje ”Boot and Shoe 
Workers Union.” 
sugrąžinti visas 
dasi pas narius 
nes priešingai, 
garsintos, kaipo 
gyno knygas.

Drauge meldžiam 
knygas kurios ran- 
ir pavienes ypatas, 
bus tos ypatos ap- 
pasisavinusios kny- 

KOMITETAS.

PUIKIAUSI ŠOKIAI
Cambridge, Mass. Lietuvių Jau

nuomenė parengia gražius šokius, 
kurie atsibus Subatoj, 14 Rugsėjo 
(September), 1912 m. svetainėje 
MALTA HALL, 40 Prospect street, 
Cambridge, Mass. Prasidės 7:30 vai. 
vakare ir trauksis iki 12 vai. nakties. 
Visas pelnas nuo šokių yra skiria
mas Ettoro ir Giovannitti vedimui by
los. Bus duodamos dovanos ir kuris 
iš lietuvių geriausiai šoks, tas gaus 
$3.00. Meldžiame • visus atsilanky
ti. [37]

Su pagarba KOMITETAS.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta) ....$1.00 
Vaikų Draugas arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo .. 15c.
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo......................................... 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundų, 

su paveikslais (apdaryta) .... 35c.
Viso $1.60.

Kas iškirpęsšitą apgarsinimą iš 
"Keleivio” ir $1.00 ir prisius per mo
ney orderį, tai gaus visas 4 knygas 
60 c. pigiau. [38]

P. MIKOLAINIS,
Box 62, New York City, N. Y.

DrujIJa Moksleiviams Šelpti Ir Šviesai Skleisti 
Meldžiame savo Bendrataučių padėti jai tą 
didį uždavinį vykinti. Šitokiuo budu: Tapo 

įsteigtas

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

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

Alkoholis ir Kūdikiai.
Sutaisė Barabošius. Labai 

naudinga knygutė. Kas yra arba 
mano būti vaiki* tėvu ar motina, 
kiekvienas turėta ją perskaityt. 15c.
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Apšviestunas.
Aš tankiai susitikdavau 

literatą P. N., kuris visuo
met nešdavosi dideles kny
gas namo. Na, tas P. N. tai 
tik turi būt didelis apšvies
tunas, mislijau sau, ir syki 
nuėjau pas ji į namus. Kam
pe buvo suversta tokių kny
gų apie 12.

— Tai tamista visas jas Į 
perskaitai? — užklausiau.

— Ar perskaičiau ? O kam 
jas skaityt?

— Tai kam tamista jas 
čionai neši iš knygyno?

— Hm!.. Matai tamista, 
jos man gerai išprosina ke
lines, kada jas ant nakties 
sukraunu.

Rekadciįoj.
Laikraščio 1 e i d ė j as Įei

na Į redaktoriaus raštinę ir 
klausia: "Kame dalykas,
kad jus atsakymuose ant 
užklausymų vienam žmo
gui, kuris klausė, ar galima 
padaryti pelną iš grybų au
ginimo, patariate velyk au
ginti musmierius?”

Redaktorius ramiai atsa
ko: "Turite žinot, kad aš 
tuoj peržiurėjau gyventojų 
surašo knygą ir suradau, 
kad klausimo padavėjas yra 
graborius ir jo biznis nuo 
gerų grybų negali pakilti.”
v

Naujos mados litanija.
Nuo pasiutusių šunų, bež

džionių ir Pittsburgo —
Nuo mašinomis padarytų 

pajų, dešrų ir plaukus da
žančių merginų —

Nuo netvarkios muzikos, 
vuošvių ir dinamito —

Nuo vienybės lietuvninkų 
(bet ne lietuvių), Azevo ir 
kartuvių —

Nuo dažytų fotografijų, 
žemvuoginės sodės ir dar 
negauto iš Brooklyno atla
so —

Nuo gando apie enciklo
pediją, svečių nebuvėlių ir 
katinų bliovimo kovo mene-

• • I

S1J —
Nuo vasaros karščių, 

ant T. M. D. knygų pasikė
sinimo ir žmonių pasalu- 
mo —

Nuo žmonių, kurie karš
tais katalikais lieka tik po 
vagystės H. Siegel krau
tuvėj ir po suareštavojimo; 
nuo advokatų ir medikališ- 
kų institutų— - - --

- Nuo augimo plaukų tokio
se vietose, kur nereikia do 
pavartojimo Brunzos vais- Clžb tėte, 
tū; nuo žmonių, kurie per 
telefoną sako, kad jus išro- 
dote dailiai ir nuo Ameri
kos lietuvių laikraščiuose 
spausdintų eilių —

Nuo straipsnių, kuriuose 
yra perdaug žodžių, o nėra 
nė biskio minties: nuo lietu
viškų kooperacijų bankru- 
tiiimo ir didelio tvano —

Nuo ilgų korespondenci
jų, storu moterų ir Gabrio 
geografijos —

Nuo senmergių, nelaimės 
ant geležinkelio ir streik- 
laužiavimo —

Išgelbėk mus, šviesa!
X

tų mėsininkas neduotų 
jiems ant kredito nė vieno 
svaro jautienos.

Skolintojai ir giminės vi
sada atsilanko blogame lai
ke.

Gerai, kad gamta aprūpi
no moteris padaryti be bar
zdų, nes daugelis jų tiek 
daug kalba, kad negalėtų 
nusiskust žandų bent 100 
sykių neįsipiovusios.

Niekas negali būt svei
kas, turtingas ir gudrus. 
Susidėjimas dviejų pirmųjų 
daiktų nusilpnina smege
nis.

Męs turime du laiku me
tuose, kada pasilsys labiau
siai yra reikalingas - 
prieš vakaciją ir po jos.

Džigas ir Mikas.
Džigas: — Kodėl tu tokis 

susiraukęs?
Mikas: ‘ ‘

skauda.
Džigas: — Tai nieko. Aš 

nesiraukčiau, jei man skau
dėtų.

Mikas: 
čiau Jei tau skaudėtų.

— Kodėl neini pas dentis- 
tą? Jis užmuštų skausmą.

Mikas: — Aš jau buvau 
ir daugiau neisiu ,nes ne
noriu matyt jĮ ką nors už
mušant.

Džigas: — Ar girdėjai, 
kad Kazys jau apsiženijo?

Mikas: — Ne. Bet aš vi
sada sakau, kad jis pats len
da Į...
Džigas: — Aš gavau skau

dėjimą Į nugarkaulį. Ar 
patari man eit pas specija- 
listą ?

Mikas: — Žinoma. Nueik 
pas bakteriologistą, o jis ta
ve pataisys.

Džigas: — Mano pati sa
ko, kad šeimyna, gyvenanti 
vienais trepais augščiau už 
musų butą, kas diena bara
si.

Mikas: — O ką, ar jei ne
patinka?

Džigas: — Kodėl ne? Ji 
visada mėgsta turėti viršui 
pasišiaušusią ypatą.

Paklydo.
Vienas žmogus jieškojo 

saliuno ir apsistojo 
Grand st. Broklyne. Jis žiu
rėjo į vieną namą ir už
klausė praeivio:

— Ar ne čia saliunas?
— Ne, tamista, atsakė tas. 

— Čia „Vienybės” redakcija 
ir girtų čia nėra, bet ponas 
Sirvydas rašo ilgą straipsnį 
į sekantį numerį.

ant

tai

Man dantį

Ir aš nesirauk

Neslepia.
Motina Įsinešė Į 

gražią mergaitę. Pasažie- 
riai atkreipė* Į ją atidą ir 
viena moteris neiškentėjo 
neužkalbinus mergaitės. Ji 
paklausė: "O lėlę ar gavai 
ant savo varduvių?”

”Taip, aš gavau dvi lėli,” 
atsakė mergaitė. "Bet vie
nos plaukai nukrisdavo taip 
pat, kaip pas mamą.”

Parapijinėj mokykloj.
Tėvas: — Kaip tau patin

uką mokykla, Maryte?
Marytė: — Labai.
Tėvas: — Tai man links- 

I ma, kad tau taip sekasi mo- 
\ kintis.

Marvtė: — Aš mvliu mo- «✓ *7

I kyklą.
Tėvas:— O ką šiandien iš

mokai?
Marytė: — Labai daug.
Tėvas: — Bet pasakyk 

ką?
Marvtė: — Šluoti bažny-

j — >

kara45

Daugiau da turi.
Viena gražiai pasipuošu

si ponia klausia vieno vai
kino apie savo 18 metų duk
terį:

— O ką, ar jums patinka 
mano dukters plaukai?

— O, taip! Kokie dailus, 
dideli ir šviesus plaukai!”

— Tai dar ne visi, atsako 
ponia. — Ji namie dar turi 
dvejis už šiuos gražesnius.

Vieno fiiozofo mintįs.
Daugelis žmonių renka i 

valdininkus tol ias ypatas ir 
pasitiki joms, nors tų ypa-

i
H

Neteisybė.
Vienas girtuoklis grįžo 

namo, bet pailso ir apsisto
jo sode prie suolo. Suolas 
buvo iki pusei nešvarus ir 
girtuoklis, apčiupinėjęs jį, 
tarė: "Labai neteisingai pa
daryta.! Tartum aš tik pu
siau gilias.”

■■■

Jis nežino.
—Tu, brangioji, 

elgiesi.
— Kaip tai?
— Perdaug atvirai vaikš

čioji su tuo juodplaukiu.
— Kas iš to?
— Atsimink, kad esi že- 

nota.
— Aš apie tai žinau, bet 

jis apie tai nieko nežino.

keistai

Redakcijos atsakymai.
J. M. Rukštallai. — Visa- 

! da reikia parašyti iš kokios 
kalbos ir kokio autoriaus 
eilės išverstos. Jus išvertė- 
te rusiškas eiles ir padėjote 
savo pravardę. Galėjote pa
sirašyt, bet reikėjo pažymė

ki, jog tai vertimas. Talpint 
negalėsime, nes nors turi
nys labai geras, bet eiliavi
mo taisyklių nesimato, o ei
lės taisyt — tai ne proza.

Jokubukui. — Jūsų juo
kas išrodytų juokingu tik 
tiems, kurie žino atsitikimą; 
kitiems jis visai neišrodytų 
juoku, todėl netalpiname.

Arlingtono darbininkui.— 
Pasistengsime ištirti, ar ži
nia buvo teisinga, ar ne.

Serbentui. — Jau perdaug 
sena žinutė, todėl netalpina
me. Reikia greičiau praneš
ti.

Rašytojui. — Tilps, bet 
negreitai, todėl teiksitės pa
laukti.

Davatkai. — Jus neužgin- 
čvjate žinią iš Detroit apie 
šv. Jurgio dr-stės piknike 
muštynes. Gal ir jūsų tei
sybė, bet kitas musų kores
pondentas sykiu su savo ži
nia prisiuntė iškarpą iš De- 
troit’o angliško laikraščio, 
kur buvo rašyta netoli žo
dis Į žodi taip, kaip pas mus 
tilpo, todėl neva neteisingos 
žinios pataisymo netalpina
me.

Juškučiui. — Eilės "Po
nui Dievui” netilps. Ritmas 
Šlubuoja.

Povilo pagelbininkui. — 
Nesvarbu, jei iusų kunigas 
girtuokliauja. Netilps.

Philad elphiečiui: — Apie 
teatrą žinutę talpinam, bet 
kas lytisi 1-mos kuopos nu
tarimų, viską išleidžiam, 
nes tai Sąjungos reikalai, 
kuriems yra LSS. organas.

K. Jaskaičiui. — Kapuci
nas tai amerikoniškos bež
džionės vardas; nereikia to 
painioti su "tėvu kapucinu.”

Ker. šilelis. — Kitą žinią 
apie tą pati atsitikimą ga
vome anksčiau, todėl jūsų 
netilps.

Skaitytojui. — Netilps, 
nes kunigai visur pinigus 
renka ir tai nenaujiena.

Lietuviui. — Panašią ži
nia idėjome iš angliško laik
raščio, todėl dviejų negalim 
talpinti tokių pat.

Pabalio Vykšriui. — Apie 
parapijos reikalus tilps to
liau, nes vietos stoka šiame 
numerij. Žinia nenusęstan- 
ti.

šlamštokui. — Tokią pat 
žinią gavome anksčiau nuo 
kito korespondento. Netilps.

F. Daukšui. — Trečiųjų 
teismo nusprendimas negali 
būt garsinamas dėl tūlų jo 
aštrumų, nes męs turėtume 
atsakyt prieš įstatymus, ir 
jis yra tik kelių ypatų rei
kalas.

A. Lakačauskui. — Tilps 
sekančiam numerij.

i

i

SKAITYTOJEATIDAI.
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 

sados priduot naująjį ir 
nąjį adresus, 
senojo adreso,

vi- 
se- 

Nepridavus 
adresas ne-

Lietuvė Kriaučka| Siuvėja |.
Ona čepulionienė pirmiau gyve

nanti po No. 22 D st dabar persikėlė 
su visa dirbtuve po No. 242 Broad- 
way So. Boston, Mass., ant trečių lu
bų, viršuj "Laisvės” redakcijos. Siu
vant visokius moteriškus rubus pa
gal naujausias madas ir už prieina
mą prekę, todėl visos lietuvės, su vi
sokiais siuviniais kreipkitės pas mus, 
o visados turėsit gerai pasiutus rubus.

ONA CEPULIONIENE «■ 
242 Broadway, So. Boston.

t

John E. nolan
naujausios mados

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

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

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
nio alaus namuose ir išsigerti stiklą 
kada tik nori visai pigiai. Norėda
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

bus permainytas.
"Kel.” Administracija

VIENATINIS A(TpNTA<S
lietuvys I nu

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

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

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

be
Męs siunčiam pinigus į 

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

kitės šiuo adresu:
Russian American Bureau, 

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

CHICAGO, ILL.

ir
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Rusiją 
i męs 
sumas 

Taipgi pade-

i A

Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! 
7.000 egzempliorių tos garsios knygos 

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

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

siems darbinin
kam žmonėms!

Ant 21 akmens 
Gelzkelie laikrodi*
Sriubelių užsuka

mas, vyrioko ir mo
teriško didumo, ant 
20 metiį auksuota*, 
su Grasytais dubel- 
tavais viršais. La 
bai teisingai eina, 
skiriamas ypatin

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

Excelsior Watch Co.
906 Athenaeum Blg, CHICAGO. ILL

Profesorius medicinas

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

i Visokias ligas gv 
į dau pasekmingia-
I usiai. Ateikit tie-
| siok pas mane 1 
j trepais į viršų tik 
Į neikit į aptieka: 

mano durys bal
tos arba telefoną 
duok o aš atesiu.
Ofiso valandos 
Nuo 9 iki 11 ryte

' nuo 1 iki 2 ir 6 iki
8 vakare. Telephone 1967—3 Richmont

!į

siua uurvsuut rein teip.

] The PHILADELPHIA M. CUN1C /F 1117WalnutSL Philadelphia, Px Į

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybės,bet nori 
pasiliuosuoti 
nuo ligos jungo 
kad nereikėtą 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

su kokiais paNOi.S GYDEISI su kokiais pa
tentuotais vais t palaikiais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurie nuplėšia didelius 
pinigus, o 1 igį dar labiau užsendina 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 ]>ut 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 gydymų ir pritaikytas, speciališ
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tave gali paliuosuoti nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėtų 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 saužagystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliuvimo—bronchitia, 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, didžiausių mok- 0 
slinčių profesorių išrastus medikamentų. V

Philadelphios M. Klinika yra ofici- * 
ališkai paties gubernatoriaus lega'.izu. ta.

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada adfesuot reik teip:

l
l
1
-T
JI
e 
«

*

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.

Gyduoliy galite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, 
ypatirgai geros sakančios gyduolės:

Nuo Reumatizmo $1.00. Nuo slinkimo plaukų ir pleiskanų 75 c 
Nuo kosulio, t’iippo ir slogos -Sl.fO. 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 
G} durti mostis nuo purkų 50 c- Nuo prakaitavimo kojų 25 c. 

Mostis ir skysčiai nuo niežų ir parkų $1.00.
Gyduoles dėl pataisymo apetito $1 00.

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

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

Pročkcs nuo nerviško galvcs skaudėjimo 10 ir 25 c. 
Gumas nuo dantų gėlimo 10 c. Tikra Lietuviška Trejanka 25 c. 

Visokie kvepianti muilai 10, 15 ir 25 c.
Perfumes 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 2k“ ■"■‘"J’

25 c.

---------------- -- kampas C st
S0. BOSTON, MASS.

“Keleivio” Agentūra
Po Kaucija ir Priež ūra Massachusetts Banką Komisoriaus

I

----------- ------------- P-ia’ ■ - r 
Ateinantiems arabiškai ofiso valandos * 

yra šios:
Nuo 10 iš ryto iki 4 r*’niet. Nedėi. nuo 

10 iki 3. Utarn. ir Pėtn. nuo 6 iki 8 v:.k. i

Laivakortes į ir iš Lietuvos!
Atvažiuojančius apsangojam reikalingais dokumentais, kad negrą
žintų ir nesulaikytų kastlegarnėj. Važiuojančius j Lietuvą 
aprūpinam konsuliariškais pasportais.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:

IELEIVIO’’.*GENTURA iiH!

Į

PI!
k-
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L L Dr-jos Reikaluose.
PRANEŠIMAS.

Išrinktas specijališkos ko
misijos Lietuvių Imigrantų 
Šelpimo Draugijos atstovas 
ir patvirtintas valdiško ko- 
misijonierio iš Ellis Island, 
19 šio mėnesio užima vietą 
atstovo viršminėtos draugi
jos.

Taigi, tautiečiai, pranešu, 
kad jieškodami pagelbos i- 
migracijos reikaluose (kas 
link sulaikymo ant Ellis 
f Island, važiuojant į Lietu

vą arba iš Lietuvos), galite 
kreiptis prie manęs, o mano 
priderystė bus pagelbėt, 
kiek tik galima.

Su pagarba
Jonas H Staknevičius,

Ofisas: Slavonic Immigrant 
Home, 596 W. 23 st, New 
York ,N. Y.

Laiškai Į Redakciją.
Gerbiama ”Kel.” Red.: —

Patilpus koresponden
cija iš Scrantono yra labai 
neteisinga. Štai yra visa is
torija kaslink palaidojimo 
Jurkaus Leono. A. a. Jur
kus dirbo pas Zalecką ir Ži- 
vatkauską per 4 metus die
nomis ir naktimis ir ten net 
ir gulėdavo, nes žmogelis 
neturėjo kitur prieglaudos. 
Liepos 25 atėjo savininkai ir 
rado senuką negyvą. Davė 
žinią miesto daktarui Cor. 
Męs gavome orderį nuo Cor. 
paimti lavoną iš ten, ir tai 
padarėme. Palaikęs kūną 
pas save per dvi dienas nu
ėjau pas Zalecką ir Živat- 
kauską paklausti, ar prisi
dės prie palaidojimo. Man 
atsakė, kad neduosią nė vie
no cento. Tada nuvažiavau 
pas Poor Direc. Tas išklau
sęs atsakė, kad vieta dėl to
kių yra Philadelphijoj ir ne
davė ant palaidojimo nė vie
no cento. Kaslink sukolek- 
tuotų pinigų nieko nežinau 
ir negirdėjau kas juos turi. 
Todėl visi iškaščiai šermenų 
yra mano paties... Taipgi 
nesigėdinsiu pasakyti ir 
kiek: Grabas ir vežimas 
25 dol., siutas-drabužiai 10 
dol., duobės iškasimas $2.50, 
mus darbas ir pas save lai
kymas 4 dienas $10. Kapi
nes kun. Kuras davė už dy
ką. Kun. Mickeviče už len
ku kapines norėjo $8. To
dėl lavonas liko palaidotas 
ant lietuvišku šv. Juozapo 
kaniniu. Palaidotas liko be 
jokių iškilmių, nes io drau
gai, nas kuriuos dirbo per 
4 metus, patįs gėdijosi būti 
grabnešiais, o šiaip žmones 
negalėjome gauti, todėl aš 
turėjau net ir tam samdyti 
porą vyrų. Aš už tai neno
rėjau vežti ant lenkų kapi
nių. kad ten reikėjo mokėt 
8 dol.. o lietuviškas gavau 
už dyką.

Labai keista man, kad tas 
žmogelis dirbęs per 4 metus 
dienomis ir naktimis, o tu
rėjo tik $5.75 iš viso pini
gais, kurie yra pas mane. 
Man rodos, kad sukolektuo- 
ti pinigai ant palaidojimo 
$16 prigulėtų man, o ne kun. 
Mickevičiui.

Jonas Stepanauskas.

nemato, kaip girtybę ir rū
kymą. Tiesa, yra kelinta 
dalis, kuri tuo tik užsiima, 
bet didžiuma gana jautri. 
Kada čia parengia prakal
bas, renkasi skaitlingai; 
kur reikia, visur deda au
kas. Laike Lavvrence’o strei
ko sudėjo arti pusantro šim
to dolerių. Ar tai gtalima 
tikėti p. Šventakuprio pasa- 

, kai ir ar girtuokliai tas au
kas davė? Čia turėjo būti 
blaivi žmonės tą darbą at
likti. Kitas pavyzdis, nese
niai turėjom protesto mitin
gą prieš Rooto bilių ir Et- 

i toro su Giovonnitti laikymą 
kalėjime. Išnešta rezoliu
cija ir nusiųsta gubernato
riui Fossui ir prokurorui, 
kuris juos kaltina. Buvo ir 

, aukų rinkimas tos bylos ve
dimui. Nors diena buvo 
lietinga ir mažai publikos 
susirinko, vienok sudėjo 21 
dolerį su centais.

Čia gyvena lietuvių apie 
500 ar gal kiek daugiau. Ki
tur, kur gyvena jų tūkstan
čiai, o aukų kartais iš ten 
nesimato.

Dėlei vestuvių irgi per
daug pasako p. Švnt. Kiek 
teko matyt, airiai, žydai, 
francuzai laike vestuvių ga
na šumija. Vestuvės — tai 
ne šermenįs. Sakoma, kad 
vieną bandą išvarė kunigas 

| iš bažnyčios už linksmumą. 
Aš žinau ,kad tik vieną ypa- 
ta išvarė, o ne visus vestuv- 
ninkus. Jonas Ivonaitis.

!$ LIETUVOS
Šiauliai. Liepos 25 d. buvo 

; p. Mikševičiaus, ” Varpo” 
draugijos pirmininko, byla 
dėlei žinomo incidento su 
žandarais, turėjusio vietą 
Šiaulių gegužinėje. Teisia
mas buvo p. Mikševičius už 
žandarų įžeidimą 31-mu 
baudos įstatu str. Žemiečių 
viršininkas nuteisė jį užmo
kėti 15 rub. pabaudos.

Ilakiai (Telš. pav.). Lie
pos 15 d. 2 vai. po pietų prie 
dabar statomos 2-klesės mo
kyklos, meistrų lapinėje ne
tikėtai kilo gaisras. Sudegė 
meistrų įrankiai. Subėgę 
žmonės tiktai žiopsojo. 
Nuostolių iki 200 rb. Ugnia
gesių draugijos dar neturi
me, nors prašymas guber
natoriui paduotas dar 1910 
m. balandžio 10 d. Kalba, 
buk gubernatorius pareika
lavęs kokių tai da paaiškini
mų, bet ugn. d—-jos įkūrėjas 
kun. Panceras iki šiam lai
kui tų paaiškinimų gub. ne
suteikęs. Tai vis apsileidi
mas. Žtngiame žingsnį pir
myn ir tuoj du atgal.

Veišvėnai (Telšių pav.). 
Arti Veišvėnų miestelio

A. A. Vincas Jasaitis.

^griaustinis trenkė į ūkinin
ko triobą. Ugnyj žuvo vi
sas ūkininko turtas ir pats 
šeimininkas drauge su sū
numi. Matyt, buvo pri
trenktas. Tikrasis.

šakiai (Suv. gub.). Liepos 
22 (rugp.) 4 d. griaustinis 
užmušė Šakių miesto pieme
nuką 12 metų vaiką ir tuo 
pat kartu sugadino pačtoje 

1 telefono aparatą. Vaikas 
stovėjo po beržu, pro kurį 
ėjo telefono vielos.

Panedėlis. Liepos 25 d. 
čia siautė didelė audra. 
Ėjo ruožu — nuo Skapiškio 
linkui Pandėlio. Pakelij su
griovė rugių gubas, nukėlė 
ne vieną stogą, nulaužė, 
daug medžių, išvertė daug 
kryžių. Ties Pandėliu, Gi- 

i neišių sodžiuj, tik ką išsi- 
| skirsčiusiam vienasėdžiuos 
griautinis trenkė ūkininko 
Šaučiuno daržinėn ir visos 
triobos supėlškėjo.

Šakiai (Suv. gub.). Musų 
apielinkėj priviso daugybė 
žiurkių. Niekur jų atsiginti 
negalima. Jos jau taip įsi* 
drąsino, kad neseniai (lie
pos 20 d.) vienam ką tik gi
musiam vaikui nosį nukan
do.

D-RAS ST. ANORZEJE WSKI
Vienatinis lietuviškai-lenkiškas

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

238 HARRISON AVĖ., BOSTON.

Lietuviška Agentūra.
Jeigu norite siųst kam nore

Laivakortę, Pinigus
arba patįs važiuot į Lietuvą, 
kreipkitės prie lietuvio agento, o 

' visados būsite teisingai aprūpinti.

J. T. KAZLAUCKAS,i
186E.Chapel st., New Haven,Conn.

Telefonas: 1434—3. 
Visoki patarimai velaui.

("Lietuvos žinios.”)

F "O A Cidarettes
. B < įo for 5c

SMAGUS RŪKYMAS

Ei, Vyrai, visi pas

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

Vyne ir Cigarų.
Pr.einannausia ir parankiausia 

vieta lietuviams.

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

Mano dirbtuve vra įrengta puikiau
siai, naujausios mados įrankiai. AtUe- 

, ku darbą artistiškai. Padarau fotogra
fijas kuopuikiausiai, m a Ievoj u natūra 

i liškom parvom, iš mažų padidinę j u ir tt 
f Esant reikalui einu į namus fotografu o 
i ti. Pasilieku gero velijančiu

JURGIS STANAITIS 
453 Broadway So. Boston, Mass.

FA
S

TELEPHONE: Fort Hill 1864.

H. H. NAYOR
03^ ADVOKATAS

Pasekmingai veda visokias bylas. 
Visokiuose teismiškuose reikaluose 

suteikia teisingą patarimą.
426-430 Exchange Bldg.

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

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

E. Vasiliauskų
28 W. Broadvvay So. Boston. Mass. į

Gerb. ”Kel.” Red.:—
Meldžiu suteikti vietą ke- 

letai žodžių pataisyt kores
pondenciją iš Gardnerio, 
Mass., tilpusią ”Kel.” No 34, 
paduotu šventakuprio, ku
ris taip nužemina vietinius 
lietuvius, pavadindamas ne
vertais ir pasaulije gy
venti. Ar p. šventakupris 
tain siaurai mato, ar gal ne
pažįsta Gardnerio lietuvių, 
kad pas juos daugiau nieko

25 rugp. Elizabeth, N. J., 
pasimirė Vincas Jasaitis, tu
rėdamas 42 m. amžiaus. A- 
merikoj jis pragyveno apie 
20 m. Paėjo iš Šiaulių par., 

i Varnionių kaimo, Kauno 
jrėd. Giminių paliko gyve
nančių Amerikoj: 3 brolius 
ir pačią su apie 12 metų du
kteria. Nors didelio moks
lo velionis neturėjo, bet per 
savo darbštumą buvo pusė
tinai apsišvietęs iš knygų ir 
laikraščių. Jo mylimiausiu 
laikraščiu buvo „Keleivis.” 
Prie to turėdamas gerą iš
kalbą, nemažai paagituoda- 

i vo laike rinkimų už socija- 
ilistų partiją ir kuone visas 
draugystes Elizabeth’e su- 

| tvėrė (bent prie to prisidė
jo), per ką liko visiems ge
rai žinomu čionai žmogumi.

Velionis kaipo laisvų pa
žiūrų žmogus, pirmutines 
draugystes turėjo apleisti 
^ėlei religiškų suvaržymų. 
Pastarais metais sutvėrė da 

:^vi draugystes: Vytauto ir 
Laisvės, šios jam patarna- 

i vo lig paskutiniai valandai.
Neilgai drg. Vincas tesir- 

go, bet jau jam buvo žino
ma, kad iš tos ligos neišsi
suks. Užtai gyvas būdamas 
nurodė, kaip jam pasimirus 
palaidot, kad paskui nebū
tų tarpe giminių nesmagu
mų. Pasimirus tapo palai
dotas Lenden kapinių kre
mą torijo j (Kūnų deginimo 
įstaiga), be bažnytinių ce
remonijų, prie beno muzi
kos. Tas jau daugeliui pa
sirodė perdaug. Katalikai 
nepasigailėjo net nešvarių 
žodelių tokio laidojimo iš
niekinimui. (Tai yra protin- 
giausis laidojimo būdas. 
Red.). Laisvesnėji gi laido
tuvių dienoj apleido darbą, 
kad palydėt velionį, iš ko su
sidėjo 23 vežimai. Gatve nė 
karai negalėjo važiuoti per 
susirinkusius žmones. Vis 
tai buvo dėl velionio užsitar- 
navimo.

Iš lietuvių Elizabethe Vin
cas pirmutinis pravedė ke
lią linkui progreso, kurį 
reikės ir mums ateitije pa
sekti. Pirma laisvųjų ma
nyta, kaip čia geriau laido- 
tis; dabar nėra jau abejo-I 
nės, kad krematorijoje.

Franas Petrašiunas.

• vr

Dr. J. M or oney
218 Tremont st., Boston, Mass.

PRIESZAIS MAJESTIC TEATRA.

EACH CNE

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

GRAŽIOS

(
SATINO DOVANELES 

kiekvienoj “ŽIRĄ” dėžu
tėj. Susidėk tuos pavekslė- 

lius. Iš jų galima pasida
ryti gražias paduškaites ir 
šalikus.

PARSIDUODA PAS VISUS KRAUTUVNINKUS

Didžiausia ir geriausiai intaisyta 
labatorija Naujoj Anglijoj.

Dvidešimts dviejų metų praktika ir labatorija 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 
nervu ligose

ir negalėjimus pilvo, plaučiu, širdies ir kraujo, podraug 
visokių katariškų apsireiškimų.
SPECIJALISTAS VISOKIŲ LIGŲ: AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES.

P. LORIULARD COMPANT

II

toli gyventumėt, o aptarkit širdingą radą ir pagelbą.

Telefonas: So. Boston. 21013.iTos padėkavonės yra ištirtos ir teisingos.

Examinacija ir rodą dykai.
Offiso valandos ( Nuo w g vakare

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

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelptiijoje, 
■įrengė savo locną medicališką kliniką ir naminį ll&ronbutį savo 
■locname name. Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir vaikų. Kurios ligos ne- 
■galima išgydyti su lekarstomis—daro visokias operacijas. Turi šim- 
■tais padėkavonių už išgydymą, kelias ir čion talpina:

Širdingai dėkavoju gerbiamam daktarui Ignotui Stankui už išgydymą 
■Per septynius metus 6irgau, 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 1IYKLASEVIČIA, P.O. Bos 
508, Foscroft, Maine.

MOTEJU8 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 į Angliję, yra la
bai naudingos. Turėjau aš nžsenėjnsią akių ligą, kaip tai: akių skaudėjimą, 
niežėjimą, bijojimą šviesos, sulipimą 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 manęs išgydyti. Todėl visiems ligoniams patariu kreiptis 
prie daktaro Stankaus. * Mano adresas: 73 Bread st., Edinburgh. Scotland.

As JONAS URBAITIS, P O. Bos 122, St. Clair. Pa, dėkavoju tavo tautiečiui daktarui Tū
notų! Stankui už išgydymą man«»s. Dirbdama* znainoae buvau labai blogai apalrgge net vie
tiniai daktaga! atsisakė mane išgydyti. Kuomet nuvažiavau pas Dr Stankų. jis priėmė mani 
į savo naminį ligonbutį ir t u petingai storojo# dieną ir naktį, idant mane išgelbėti iš tos ligos 
Per tą galybe mokslo ir didele® etorone* mano tautiečio daktaro, mane iškarto nuramino, nu 
oirmoe dienos pajutau, kad jau gynu, o,per 7 dienae likau visiškai Išgydytas ir sugrįžau sveik 
į savo namus.

Puritan, Pa., P O. Bot 167, Guodot’na. daktarę. Tgnatbis Stankus, duodu jnms žinoti 
kad nuo jųsų gyduolių juntu sveikiau, bet da vieiškai neišgijau, dėlto prašau prisiųsti dau 
glaus, gyduolių, kad galėčiau greičiau pasveikt!. Jau dabar jnntn. kad mano kojos yra vai 
nemes ir užmirusios gislos pradeda atgyti. KkZIMERAS JANISAUSKAS.

Toe padėkavonės vra patalpintos sn pavelijimu pačių pacljentų
__ Visiėerganti šaukite* prl^daktaro Stankaus vpatiška! arba per laišką, be skirtumo, kai 

Daktarišką rodą duotlii dvkaV Vpattska! ir per laiškus.
Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D. 

1210 So. Broad St., - - Philadelphia, Pa. 
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare. Šventadieniais nuo 1 iki 4 v.

Duokit pasiūt mums*
Užtikrinam kad Jus su Gėdysite 

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

pigiausiai ir gerai..
%

Musų firma randasi ir Califor- ’ 
nijoj, todėl męs greičiau pagau-J 
nam visokias nau ausias formas, !i 
Jeigu norite turėt gerus rubus pi- 
« gei, tad ateikit pas mus.

Taipgi išvalom ir išprosinam vi
sokias Vyry jr Motery drapanas.
'Tikras Jusųjbrolis lietuvys

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

24 Ames street, 
MONTELLO, MASS.



KELEIVIS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Lafayette, Colo.
Pranešu visiems darbo 

jieškantienis darbininkams, 
kad niekas nevažiuotų į No. 
Colorado, nes čionai strei
kuoja kalnakasiai. U. M. 
W. of A. unija moka na
riams po $3 į sąvaitę vy
rams, po $1.50 moterims iri 
po 75c. vaikams. Kada strei
kas pasibaigs, nežinia, Uni
jos vadovai sako: strei- 
kuosim kad ir 10 metų, bet 
turim streiką laimėti. Tuo- 
tarpu daribninkams prisi
eina labai skursti; čia, Va
karuose, pragyvenimas ir 
drabužis taip brangus, kad 
su tokia pašelpa sunku pra
gyventi. Vienok pasiduoti 
nemanom. P. Kuncis.

Visiems aukavusiems varde virš- 
minėtų darbininkų prietelių ištariam 
ačiū
..Pet. čebatorius ir Jok. čekavičius.

Pinigai
tui. Red.

gauti ir perduoti komite-

Easton.
savu metiniame susirinkime rugpjū
čio mėn. nutarė paaukauti iš iždo $5 
Ettoro ir Giovannitti bylos vedimui.

Nariai draugystės užmanė valna- 
noriai paaukaut ir užkvietė pašali
nius geros širdies žmones prie to pri-

I*a. "Laisvės” draugystė

New Yorko policija turi 
grąžinti kyšius.

New York. — Pasklydo 
gandas, kad visi gembleriai, 
kurie per ilgus metus mokė
jo policijai kyšius, dabar 
pradėjo reikalauti savo pi
nigų atgal net ir su pro
centais. Negrąžins — jie 
tuoj išduoda viską. Ir sa
koma, kad noroms-neno- 
roms policija grąžina ky
šius.

Lordas išvogė banką.
New Bedford, Mass. — 27 

rugpiučio likos areštuotas 
čionaitinio banko iždininkas 
Edgar Lord. JĮ kaltina už 
išeikvojimą $40,000. Kau
cija ant jo uždėta 825,000.

Meksikoj vis mušasi.
Pereitoj sąvaitėj Meksi

kos revoliucijonieriams val
džia buvo užtaisius mieste 
Chihuahuo žabangas, bet 
revoliucijonieriai gudriai 
jas aplenkė ir paėmė da 
Covamo miestą. Covamo v- v t? v

ra svarbiausiu raktu Į mui
tini uostą Ojinage, todėl jo 
paėmimas labai nugązdino 
valdžią. Valdžios generolas 
Huerta turi da 10,000 karei
vių, bet kas iš to, kad revo
liucijonierių vadovas Oraz- 
co neduoda jam nė pasiju
dinti.

Vietinės Žinios
D. L. K. Vytauto d-rstė 

So. Bostone per savo mitin
gą nutarė dalyvaut demon
stracijoj, kuri įvyks 15 rug
sėjo, išreiškimui protesto 
prieš laikymą kalėjime Et- 
tovo ir Giovannitti. Iš savo 
išdo draugystė paaukavo $4 
bvlos vedimui.

Prisaikintų teisėjų teis- 
n'as (jury) išteisino 81 bū
vi sius karių streikierius, 
kurie liko nubausti policijos 
teismu ir kreipėsi Į jury jie- 
škodami teisybės. Išviso 
buvo apskųsta 105 streikie- 
riai. Policijos teismai ištei
sino tik 16. Iš to matos, kad 
jie pataikavo kompanijai. 
8 iš jų užsimokėjo, arba ati
dirbo bausmes, o 81 kreipė
si i aukštesni teismą. Pri- 
siekusųju teismas iš 81 atra
do tik 3 kaltais. Teismo pir
mininkas, kada bylų nagri
nėjimas užsibaigė, pasakė 
prakalbą, kurioj išsireiškė, 
kad teisėjai pasielgė teisin
gai su streikieriais ir kad 
policijos teismai neprisilai
kė teisybės.

Nedėlioj, 8 rugsėjo, LSS. 
60 kp. rengia paskaitą temoj 
”Šlisenburgo tvirtovė” ir 
„Nuteistųjų mirtin laiškai.” 
Paskaita atsibus socijalistų 
svetainėj. 376 Broadway. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tūlas Edward Collicutt iš 
Fort Revere paduoda skun
da policijos viršininkui O’- 
Meara’i už pavogimą pinigų 
iš po kišeniaus, kam prigel-

bėjusi pati policija. Calli- 
eutt sugrįžęs iš Texas val
stijos ir turėjęs su savim 
$800. Jis nešęs juos padėt į 
banką ir susitikęs savo 
draugą Mantzbargerą. A- 
bu įėję į bilijardu rūmą lošt, 
o paskui išėję ant gatvės ir 
pradėję kalbėt, kur pietus 
valgyt. Iš bilijardu rūmo iš
ėjęs žmogus patarė jiems ei
ti ant Washington gatvės,
netoli Pleasant gatvės. Ten sidėti- Tokiu budu da s«ril*ta $4.90. 
iip navaltrė ir nradėio nrie Aukavo Š1OS ypatos: L- J- KasPer 30 jie pa\aige 11 piaaejo prie i tų; v Nerienė> o. Cvirkienė, h. 
1U lįsti tai V ienas, tai kitas Adler, M. Anskaitienė, s. Masiulevi- 
Žmogus prašydami išsigert. ■ čienė, M. Jankauskienė, S. Milevič, 
Išėjus iš valgyklos, jiedu nu- B. Šliogeris, J. Karinis, S. Kulaitis, 
sivedė nepažįstamąjį žmo- A- Simutls ir J- Pocius — po 25c.; 

i gų 1 karčemą ir uzfundijo. :
Prisiėjo ištraukt pinigus ir 
užmokėt. Po valandėlės pi
nigai dingo iš kišeniaus ir 
jiedu leidosi vytis nepažįsta
mąjį. Tas bėgo, bet liko su
gautas. Policistas areštavo 
visus tris ir neklausęs apie 
pinigų pavogimą. Policijos 
nuovadoj liko visi uždaryti 
į atskiras kameras ir krata 
nedaryta, nors nuskriausta
sis prašė. Paskui atėjo ko
kis tai žmogus ir liepė tylėt 
apie pinigų pavogimą, nes, 
esą, jus busite sunkiai nu-1 
bausti. Neleista nė per te
lefoną kalbėtis nuskriaus- 
tamjam. O vagiliui buvo 
pilnas patarnavimas ir pas 
jį atsilankė kokis tai žmo
gus, kuriam galėio būt per
duoti pinigai. Callicutt ti
krina, kad be policijos žinios 
tokios vagystės nesidaro.

„ | K. šeštokas 20c.; F. Ličkunas, E. J. 
Matonis — po 15c.; N. Kazlauskas. J. 
Garnis, V. Danielius, M. Treinavičie- 
nė, E. Paciukevičaitė, S. Kuržinskas, 
O. Ličkunienė, P. Vainiutė, J. Jan
kauskas, S. Zdrazdauskiutė, A. Krik- 
ščioniutė, F. Masilevičia ir G. Pašiu- 
niutė po 10c. — viso $10.10.

J. Pocius.
Pinigai gauti ir perduoti komite

tui. Red.

Koncertas ir šokiai atidėti! 
j Bostono Liet. Socijalistų 
kuopos koncertas ir šokiai, 
kurie turėjo atsibūti 31 rug
sėjo, Bostone, likos atidėti 
ant 7-tcs rugsėjo. Atsibus 
toj pačioj svetainėj po No. 
730 Washington st., Boston.

Pereitą kartą koncertas 
neivyko dėl to. kad svetainės 
laisnis buvo jau išsibaigęs, o 
dženitorius nieko mums a- 
pie tai iškalno nepranešė. 
Taigi ne iš musų kaltės. Te- 
čiaus męs perprašom publi
ką už padarytą jai nesma
gumą ir sykiu pranešam, 

.kad su tais pačiais tikietais 
visi galės atsilankyti atei
nančiam musu koncerte, ku- 
ris bus da pilnesnis, negu 

■pirma. Bus lakiojanti kra- 
sa su dovanomis. Vyrams 
yra paaukauta didelė mok
sliška knyga, o moterims — 

! gera mandolina. Beto, bus 
Džian Bambos ”spyčius,” či
gono prakalba, gražios de
klamacijos ir šiaip įvairus 
pamarginimai.

Visus širdingai kviečia
KOMITETAS.

v •

i
i

i

TĖMYKIT!
33 kp. Sus. Liet. Am. So. 

Boston, Mass., turės susi
rinkimą pėtnyčioj, 13 rug
sėjo, (sept.), 1912 m., 7:30 v. 
vakare, po No 339 Broad
vvay. Meldžiam visus narius 
ir norinčius prisirašvt atsi
lankyt. KOMITETAS.

Aukos
Ettoro ir Giovannitti bylos vedimui.

Peabody, Mass. Šv. Jurgio dr-stė 
išrinko du vyru Petrą čebatorių ir 
Jokūbą čekavičių rinkti aukų Ettoro 
ir Giovannitti bylos vedimui. Auka
vo šios ypatos: Justinas Naujokaitis 
$1.00; J. Naujokaitis, J. Šidiškis, M. 
Pangonis, A. čikavičius, B. Sinkevi- 
vičius, F. Bereiša, K. šimgelskis, A. 
Žilinskas, K. Muka — po 50c.; M. Bu
kauskas ir J. Mankevičius — po 30c.; 
P. čebatorius, P. Gajauskas, K. Ka
zakevičius, B. Ambrazevičius, A. Kli- 
maitis, S. Slaniukas, J. Bareša, K. 
Baunkila, M. Uždavenis, J. Rumševi- 
čius, J. Baginskis, J. Bražinskas, J. 
Matačiunas, M. Žilinskas, A. Gar- 
liauskas, S. Rasmauskas, K. Balčiū
nas, A. Struoginis, J. čekavičius, J. 
Jenavičius, A. Derzakas, M. Petkevi
čius. W. Olišauskas, J. Raškauskas, 
J. Silskas ir A. Rakauskas — visi po 
25c.: smulkių aukų surinkta $3.90. 
Kurie mažiau, ne kaip 25c. davė, pa
vardės nepaduotos. Viso labo surin
kta $15.85.

y

ANTANAS AŠMIANSKAS

kl

PARSIDUODA VARGONAI
Beveik naujutėliai, gerai užlaikyti, 

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

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

GERIAUSIA AKUSERKA

F. STROPIEM E

Parsiduoda RAKANDAI.
Parsiduoda dar netoli nauji ra

kandai už žemą prekę. Savininkas 
Lietuvą ir nori greitaivažiuoja į 

parduoti.

101 Silver
A. Andriunas.

st., So. Boston, Mass.

Parsiduoda
KRIAUČIŲ DIRBTUVĖ.
Pigiai parsiduoda moteriškų dra 

panų dirbtuvė, geriausioj vietoj Chi 
cagoj, arti lietuviškos bažnyčios, ap 
gyventa lietuvių, vokiečių 
biznis jau išdirbtas nuo 
tų. Norinčiam pasidaryti 
ną, vieta labai paranki, 
nesigailėsi. Parsiduoda 
kad savininkas priverstas 
Dirbtuvė randasi tarp So.
ir Oakley avė., ant 23 place’o. Kreip
kitės pas

J. K. B..
2239 W 23-rd pi.. Chicago, III. j

_ j 
___  _ I

ir švedų; 
kelių me- 
gerą pel- 
Nupirkęs 

tik dėlto, 
išvažiuoti. 
Leavitt st.

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

So. Boston, Mass
Pranešu So. Bostono ir a 

pielinkių lietuviam!, kad a;
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 ta vorą ir daug pigiau, 
negu kiti Bostono štorai. Y- 
pač dabr męs turime gerų 
vaikams vežimėlių (keri- 
čių), klijonkų, linolėjų, (pa- 
dlaboms išmušt), aisbaksių 
ir patalų. Daug yra iš ko 
pasirinkti ir viskas pigiai, 
nes užlaikymas krautuvės 
mums nebrangiai atsieina. 
Kiekvienas perkamas pas 
mus daiktas, už pinigus ar 
ant išmokesčio, visiškai gva- 
rantuotas. Malonėkite pas 
mus užeiti, o aš jums paro
dysiu musų tavorus ir kaip 
pigiai jie parsiduoda. Jei 
negalėtumėt ateiti, tai pa
rašykite laiškeli, o aš nuei- 

‘sin pas jus paaiškinti apie 
tai.

Pažiūrėkite, koki puikus 
virtuvės pečiai už 
Gvarantuoti.

Truputį pavartati 
|dai gaunami už labai 
s tą kainą.

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

Ypač kviečami jaunave- 
1 v« • dziai.

$17.50.

Pabaigusi kursą <•
\VOMENS MEDICAL COl.I.EGE 

Baltimore. Md.į- X

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
palago teipgi suteikia visok as ro
dąs motorą ligose, parūpina gydu >le> 

Ofisas randasi:

39 VV. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

J.P.TUNILA
Užlaiko didelę 

KRAUTUVĘ 
Deimanų, *. aikro- 

džių„ Wolthom - El- 
gin, ir šliubinių i. e- 
dų. Užlaikom ke
liaujančius agentus ii 'rderius pai
mam ir prstatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRa. 'ANŲ: 
vyrams Siutus, Overkotus ir Marš
kinius. Duodame ant bargo ir ant iš
mokesčio.

I

PIRKITE BEKERNĘ
Didžiausį ir seniausj bekernės biz

nį parduoda visai pigiai už tai, kad 
savininkas serga ir nori važiuot gy
dytis o netur kam palikti savo biz
nio su Įplauka nuo 800 iki 900 per 
savaitę (cash), du dideli storai su vi
sais Įtaisais ir bekernė su visomis 
mašinomis dėl kepimo, taipgi 2 ark
liai ir vežimai su visais pakinkimais. 
Geriausia proga lietuviams įgyti vie
ną iš didžiausių biznių So Bostone už 
$7,000. Todėl kurie norite platesnių 
žinių apie tai, kreipkitės kaip grei
čiau pas

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway,

A. Ivaškevič manager. 
Tel. So. Boston, 1236-W.

Parsiduoda
KRIAUČIŲ ŠAPA
metų išdirbtas biznis, padarau10

ant $500 biznio per mėnesį su kostu- 
meriškais darbais; parduosiu pigiai. 
Daugiaus dasižinokite per laišką ant 
šio adreso:

CHAS JOCHUS,
6 W. Carson st., Pittsburg, Pa.

Persikėliau j savo namą.
Šiuomi pranešu savo draugams ir 

gerbiamiems lietuvams jog aš, G. M. 
Kantanavvitz, nuo 1 d. Rugpiučio 
(August) persikėliau į savo namą ir 
atidariau SALIUNĄ. Todėl meldžiu 
su visokiais reikalais atsikreipt po 
nurodvtu adresu:

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

Į Tolephone So. Boston. 845 M.

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

Valandos:
N’uo 12-2 dieną ir nno 7-9 vakare. 

Nedėlioms iki 8 vai. po pietą.

REIKALINGA
400 VYRŲ J GIRIAS

arba šiaip prie įvairią darbą. Jeigu ap- 
siims dibti visą sizoną. kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinią, kreipkitės šiuo adresu:

UNITED STATĖS 
EMPLOYMENT OFFICE,

3 TREMONT ROW,

BOSTON, - - - MASS.

rakan-
numu-

t;

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

Savininkas

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

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

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

F. S. Šimanskis.

I

Kaip pasilikti Amerikos
. . . . . . . Piliečiu? -

Knygutė lietuviškoj ir angliškoj 
kalboje. Turinys: įstatymai apie pi- 
lietystę, klausimai ir atsakymai kaip 

' išsiimti popieras. Suvenytų valstijų 
konstitucija ir konfederacijos straip
sniai. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubas. matydamas reikalą, išleido 
šią knygutę. Knygelės kaina tik 25c. 
Todėl norintieji gauti šią knygelę, 
siųskite pinigus krasos ženkleliais ar
ba per "Money Orderį” ant šio ad
reso: [46]
LITHUANIAN AM. CITIZ. CLU3.

372 Bedford avė., Broklvn, N. Y.

I

Vienatinis Lietuvis 
GRABORIUS

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

i dabar atidarė savo ofisą ir kiekvie- 
' nam reikale galės patarnauti lietu
viams netik So. Bostono, bet ir apie- 
linkių. Todėl jeigu lietuvis numirs, 
kreipkitės pas jį. Jis aptaisys ir pa- 

I laidos velionį daug pigiau, negu sve
timtaučiai. Prie to užlaiko karietas 
ant visokių išeigų. Ofiso adresas:

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

i

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

NATARUUŠAS IR SUDŽIA 
TAIKOS

ADVOKATAS
Atlieka visokias reikalas 

Nelaimėse, Skunduose, Ukė- 
siškas popieras ir visokius teis

mo dalykas.
Čia galit susikalbėt rusiškai

ALEXANDER ROSE ’
294 Washington sU Room 330. 

BOSTON, MASS.

Užlaiko geriausį

Likierius ir 
kitokius gardžius gėrimus 
o taipgi ir geriausio taba

ko Cigarus.
Me’džiame i želti o visados rasite 

gražu patarnavima.

362 2nd st.

RUSISZKAI-AMER1K0NISZKA
LINLJA.

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

Nauji su dviem šriubais garlaiviai
CAR, KURSK, RUSSIA

Rotterdamą 8 d., į Liepojų 11 dienų.
$35.00
$50.00
$75.00

l
$33.00
$48.00
$65.00

III klesa 
II klesa

I klesa

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

Kursk 5 Spaliu (October).
Dėl smulkesniu žinių kreipkitės pas 

musų agentus:

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

ir 
ir

[eumatizmo.

dusulio

brangiais ZM0GAt/S
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

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

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

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trej’os Devynieros
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t. t, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.*9“ Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais"®! 
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

; Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietmiiką Aptiekę.

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

Nuo galvos skaudėjimo. 1®c. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo..............
Nuo peršalimo...................
Plaukų stiprintojas... .25c 
Linimentas arba Expelleris 
Nuo plaukų žilimo 
Nuo Ri
Nuo lytiškų ligų 
Nuo _
Nuo kirmėlių 
Antiseptiška mostis 
Nuo viduriavimo.. 
Kastorija dėl vaikų 
Proškos dėl dantų. 
Karpų naikintojas.




